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“สหวิทยาการ 2559” 

“การก่อการร้ายในศตวรรษที่ 21 : ภัยคุกคามไร้พรมแดน” 
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สาส์นจากคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ 

 วิทยาลัยสหวิทยาการได้เปิดการเรียนการสอนมาครบรอบ 13 ปี 

ใ น ปี  พ . ศ .  2 5 5 9  นี้  แ ล ะ เ ป็ น ก า ร ค ร บ ร อ บ  8 2  ปี  ข อ ง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้มีโครงการประชุมวิชาการระดับชาติขึ้น

นับเป็นการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 3 ตั้งแต่ พ.ศ. 2557  เป็นต้นมา โดย

ใช้ชื่อว่า “สหวิทยาการ 2559”  ในวันศุกร์ที่  8 กรกฎาคม 2559 

วัตถุประสงค์ ของการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับองค์

ความรู้เชิงสหวิทยาการ เพ่ือเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนทรรศนะระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา 

นักวิชาการ และผู้สนใจน าเสนอ ผลงานวิชาการ งานวิจัย และบทความในองค์ความรู้ เชิง               

สหวิทยาการ รวมทั้ง การรวบรวมองค์ความรู้ และการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะให้เกิดความเข้าใจ

และน าไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย คือ การจัดบริการวิชาการ 

การจัดท างานวิจัย และการเผยแพร่ไปสู่สังคม ในปี พ.ศ. 2559 นี้ วิทยาลัยสหวิทยาการจะด าเนินการ

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การก่อการร้ายในศตวรรษที่ 21 : ภัยคุกคามไร้พรมแดน”  ซึ่งนับว่าเป็นเรื่อง

ใกล้ตัวส าหรับคนทุกคนในสังคมโดยหวังว่า บุคคลทั่วไปจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องภัยของการก่อ

การร้าย รวมทั้งร่วมป้องกันภัยจากการก่อการร้าย เพ่ือให้สังคมได้มีความปลอดภัยมากขึ้น 

 การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติของวิทยาลัยสหวิทยาการนี้ จะมีการจัดขึ้นทุกปี และ

พยายามจะจัดหาเรื่องและหัวข้อที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ

คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปสู่สังคมให้ได้รับประโยชน์จากการประชุมวิชาการระดับชาติของ

วิทยาลัยสหวิทยาการในทุกปี  

 

 

ศาสตราจารย์ วันทนีย์  วาสิกะสิน 

คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ มีโภคี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ สมหมาย ชินนาค คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รองศาสตราจารย์ สรวิศ ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลศักดิ์ ชาญณรงค์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงชยั ทองปาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาล้ยธรรมศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกครอง บุญหลง วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สุวคันธ์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์ คณะนิติศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญศิริ พันพา 

 

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอฬาร รัตนภักดี วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.โกสุม โอมพรนุวัฒน์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.จุฬณี ตันติกุลานันท์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.ชุลีรัตน์ เจริญพร วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 

อาจารย์ ดร.ณัฐพล แสงอรุณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.ถิรวรรณ นิพิฎฐกุล วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.นันทวรรณ ม่วงใหญ่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาจารย์ ดร.ปาณิศา วิชุพงษ์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.มาโนชญ์ อารีย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ ดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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อาจารย์ ศุทธนุช วิริยะพินิจ International College for Sustainability Studies 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ อรณิชา เมี่ยงบัว วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คุณประเทือง ช่วยเกลี้ยง สมาคมเพ่ือการพัฒนาสิทธิมนุษยชนเพ่ือสิทธิผู้หญิง 
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ก ำหนดการการประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการ 2559” 

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 

08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประกอบหุตะสิงห์ ชั้น 3  อาคารอเนกประสงค์ 1    

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์    

08.45 - 09.00 น. พิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการ 2559”   

   กล่าวรายงานโดย ศาสตราจารย์ วันทนีย์ วาสิกะสิน  

   คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ     

   กล่าวเปิดงานโดย ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์  

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

 ด าเนินรายการโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล  

   ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  

09.00 - 12.00 น.  การเสวนาเรื่อง “การก่อการร้ายในศตวรรษท่ี 21 :  

   ภัยคุกคามไร้พรมแดน”  โดย 

   ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ มะลูลีม  

   กีรติยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

   สาขาสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2557  

   ศาสตราจารย์ ดร. สุรชาติ บ ารุงสุข     

   คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

   อาจารย์ ดร. ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร   

   คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

 ด าเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทยา สุวคันธ์  

   รองคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น. การสัมมนาวิชาการกลุ่มย่อย  
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กลุ่มที่ 1 สตรี เพศสถานะ และเพศวิถี  

ห้อง ศศ.604 ชั้น 6 คณะศิลปศาสตร์  

 นิตยสารจีเอ็มกับวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมในการประกอบสร้างความเป็นชาย              

(วรพงศ์ ไชยฤกษ์) 

 กลไกการช่วยเหลือเด็กและหญิงจากการค้ามนุษย์ กรณีศึกษา จังหวัดปัตตานี                     

(อมรพรรณ วงษ์เพชร) 

 ความรักของตุ๊ดและกะเทยในบทเพลงไทยสากล (กาญจนา จงวิลัยวรรณ) 

 สวยสั่งได้ : ความงามแบบเกาหลี (วิสาขา เทียมลม) 

ผู้ด้าเนินรายการ : อาจารย์ ดร. โกสุม โอมพรนุวัฒน์ 
 

กลุ่มที่ 2 เศรษฐกิจและธุรกิจ 

ห้อง ศศ.605 ชั้น 6 คณะศิลปศาสตร์  

 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารร้านบาร์บีคิวพลาซ่า  

ในเขตกรุงเทพฯ (เชษฐา ตระกูลวรานนท์) 

 การจัดการตลาดน้ าบางคล้ากับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อ าพวัน  เอมบัณฑิต) 

 การวิเคราะห์ต้นทุนการจัดการของโรงเรียนภายใต้สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานด้วยวิธี Stochastic Cost Frontier (ดลภัค ชัยบุตร) 

 การศึกษาและพัฒนาร้านค้าชั่วคราว (POP UP STORE) เพ่ือส่งเสริมสินค้าแฟชั่น

ส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สุรีย์ เจริญสุข) 

 ความพึงพอใจของลูกค้าร้านอาหารไทยในประเทศมาเลเซีย (ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์) 

 การสร้างก าไรจากอุบัติเหตุเครื่องบินตก : Making Profit out of Airplane crashes 

(ณชนก บุณยะวิโรจ) 

ผู้ด้าเนินรายการ : อาจารย์ อรณิชา เมี่ยงบัว 
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กลุ่มที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความมั่นคงของมนุษย์ 

ห้อง ศศ.606 ชั้น 6 คณะศิลปศาสตร์  

 มุมมองสหวิทยาการเกี่ยวกับวิธีบูรณาการในการป้องกันมลภาวะทางแสงในชุมชนเมือง  

(ปีดิเทพ อยู่ยืนยง)                                                                                                                                                                               

 การพัฒนาโมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (จุฑามาศ เสถียรพันธ์ ,วัชรินทร์ หนูสมตน) 

 สาเหตุการย้ายถิ่นของประชากรมุสลิมวัยแรงงานในพ้ืนที่ชายแดนใต้  

(อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต) 

 การห้ามค้างาช้างโดยสิ้นเชิงผลกระทบต่อผู้ครอบครองช้างเลี้ยง  

(กมลพัฒน์ มากแจ้ง) 

 บทบาทของหน่วยงานภาครัฐกับการส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในเมียน

มาร์ (วิทวัส นิไทรโยค) 

ผู้ด้าเนินรายการ : อาจารย์ ดร. ปาณิศา  วิชุพงษ์ 
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กลุ่มที่ 4 วัฒนธรรม ภูมิปญัญา และการเรียนรู้ 

ห้อง ศศ.702 ชั้น 7 คณะศิลปศาสตร์  

 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ชุมชนหมู่บ้านอาข่าสอง
แควพัฒนา ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ศศิพัชร์  เมฆรา) 

 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  
(สุนิสา ประดับราช) 

 การจัดการภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอ จังหวัดสงขลา (พธูทิพย์ ภู่ทับทิม) 

 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (รัตนาภรณ์ สีมาค า) 

 การบริหารที่สนับสนุนการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการรู้สารสนเทศของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลางในเขต กทม.  
(อารีย์ เพชรหวน,สมยศ อวเกียรติ,เซ็น แก้วยศ) 

ผู้ด้าเนินรายการ : อาจารย์ ดร.จุฬณี ตันติกุลานันท์ 

 

กลุ่มที่ 5 ผลงานของนักศกึษาโครงการ PPE วิทยาลัยสหวิทยาการ 

ห้อง 803  ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์ 1     

 บททบทวนองค์ความรู้ยุทธศาสตร์และการจัดการองค์กรในสหภาพแรงงาน  : 

กรณีศึกษาผ่านข้อเรียกร้องการเจราจาจากสหภาพแรงงานในประเทศไทย  

ช่วง พ.ศ.2549-2559 (นิภาธร ทองเล็ก)   

 บททบทวนองค์ความรู้กระบวนการสร้างความศักดิ์สิทธิ์ผ่านเพลงกับอ านาจทางการ

เมือง กรณีศึกษา เพลงที่แต่งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

(พ.ศ. 2557-2559) (ชนาภา กิจนิเทศ)     

 การคงอยู่ของผู้ถูกกดทับภายใต้ความคับแค้น กรณีศึกษา การเคลื่อนไหวของคนเสื้อ

แดงในเขตเมือง (ศิริเกษม วงศ์นภดลเดชา)   
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 บททบทวนองค์ความรู้กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ผ่านอาหาร  : กรณีศึกษาการ

บริโภคของกลุ่มวัยรุ่นย่านสยามสแควร์ระหว่างปี 2559 – 2560  

(สุนทราวดี ดีเลิศ)  

 บททบทวนองค์ความรู้ ทฤษฎีเกมว่าด้วยการเจรจาเพ่ือสร้างสันติภาพในพ้ืนที่ความ

ไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย  : กรณีศึกษารัฐบาลคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ (พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2559) (วีรธิป แสงสุริยงค์)   

 บททบทวนองค์ความรู้ การศึกษาแนวโน้มความสัมพันธ์เชิงอ านาจขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นภายหลังการปลดองค์การบริหารส่วนต าบล ศึกษากรณีอ าเภอ

เขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2559 (ธนรัตน์ คันธจันทน์)  

 บททบทวนองค์ความรู้กระบวนการตีความประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย: 

กรณีศึกษาการด าเนินงานของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อความ

เคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษา พ.ศ. 2557-2558 (เพชรลดา อู่รัตนากวี) 

 การสร้างภาพลักษณ์ของนักศึกษาต่อเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมือง  : 

กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ช่วงเวลาพ.ศ. 2558 - 2559)  

(พลกฤษณ์ คัมภีร์)      

 บทส ารวจองค์ความรู้ กระบวนการสร้างวาทกรรมการก่อการร้าย  : กรณีศึกษา

อิทธิพลทางการเมืองของกลุ่มอนุรักษ์นิยมสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี 2000-2005 

(ปิยณัฐ ตรงศิริ)   

 บทส ารวจองค์ความรู้ การศึกษาความหวังใหม่ของชนชั้นกลางไทยในยุคเสรีนิยม

สมัยใหม่ : กรณีศึกษาพฤติกรรมบริโภคกลุ่มอาหารบุฟเฟ่ต์ ปี 2547-2557  

(พชรธิดา วระพินิจ)  

 บททบทวนความรู้โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอ านาจในแง่เศรษฐกิจ การเมืองที่ส่งผล

ต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรสื่อที่มีจุดยืนทางการเมืองชัดเจนกรณีศึกษา VOICE 

TV ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558 (รสสุคนธ์ สิงห์ค าพุด) 
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 บททบทวนองค์ความรู้มโนทัศน์ของแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมาย ศึกษากรณี

แรงงานในกรุงเทพมหานคร (พงศ์เพชร เลิศอัคฆากร)    

 บททบทวนองค์ความรู้การศึกษาข้อจ ากัดความเคลื่อนไหวและการประกอบกิจกรรม

ทางการเมืองของขบวนการนักศึกษาตั้งแต่ปี  2556 - 2558 : ผลส าเร็จจากการสร้าง

วาทกรรมของชนชั้นน า (ปริธิ ทองมิตร) 

 การศึกษาความขัดแย้งของชนชั้นในสังคมเสรีนิยมใหม่ : กรณีศึกษาภาพสะท้อนจาก

ภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Games (ณีรนุช ธราธรชนะกุล) 

 การต่อสู้ทางการเมืองเพื่อสร้างความปกติ: กรณีศึกษาช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองปี 

2556 – 2557 (กรินทร์ จินตกานนท์)    

 บทส ารวจองค์ความรู้เรื่องความส าเร็จของเครือข่ายชนชั้นน าไทย ในช่วง พ.ศ.  

2549-2557  (ไซราม ประกายกิจ)   

 บททบทวนองค์ความรู้ พุทธศาสนาแบบชนชั้นกลางไทยกับการต่อต้านประชาธิปไตย 

กรณีศึกษาวิกฤติการเมือง  6 ตุลาคม 2519 และ ช่วงการรัฐประหาร 2549-2557 

(อนิรุทธิ์ กุวลัยรัตน์)  

 บททบทวนองค์ความรู้การปรับตัวของ “ชนชั้นนายทุนไทย” ภายใต้ความขัดแย้งทาง

การเมือง :กรณีศึกษา พัฒนาการในช่วงปี พ.ศ. 2549 - 2557"  

(กรณิกา จันทรกิติวุฒิ)  

ผู้ด้าเนินรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี  
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การสร้างก้าไรจากอุบัติเหตุเคร่ืองบินตก 
Making Profit out of Airplane crashes  

 
                                                                                        ณชนก บุณยะวิโรจ 
                                                                                Nachanok Punyavirocha 

 
บทคัดย่อ 

สืบเนื่องมาจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เมื่อนักลงมีอารมณ์ที่เป็นด้านลบ            
จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนของพวกเขา ในรายงานการวิจัยฉบับนี้เราได้ท าการวิจัยผลกระทบของ
อุบัติเหตุเครื่องบินตกต่อการเคลื่อนไหวของผลตอบแทนของหุ้นทั้งผลตอบแทนของหุ้นของสายการ
บินที่ประสบอุบัติเหตุและผลตอบแทนของหุ้นที่เป็นคู่แข่งของสายการบินที่ประสบอุบัติเหตุ เป็น
ระยะเวลา ๕๐ ปี ทั้งนี้เพ่ือศึกษาการเคลื่อนไหวของผลตอบแทนของหลักทรัพย์เมื่อน าหุ้นทั้งสองฝั่ง
มาท าการซื้อขาย นอกจากนี้แล้วรายงานวิจัยฉบับนี้ยังศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่จะส่งผลกระทบ
ต่อหลักทรัพย์ที่น าหุ้นทั้งสองฝั่งมาท าการซื้อขายกันแล้ว จากผลการศึกษาในรายงานการวิจัยฉบับนี้ 
เราได้พบว่า อัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสม (cumulative abnormal return, CAR) ของหุ้นของ
สายการบินที่ประสบอุบัติเหตุนั้น มีการเคลื่อนไหวไปในทางที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและเด้งขึ้นไปใน
ทิศทางท่ีกลับคืนสู่สภาวะปกติ ในด้านของอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสมของหุ้นฝั่งคู่แข่ง รายงาน
วิจัยฉบับนี้พบว่าอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสมของหุ้นฝั่งคู่แข่งมีการเคลื่อนไหวโดยรวมไปในทาง
ที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องไปในระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวไปในทางที่กลับเข้าสู่สภาวะ
ปกติ นอกจากนี้แล้วเรายังพบอีกว่าอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสมของหลักทรัพย์ที่ท าการซื้อขาย
ตามการซื้อขายตามการขึ้นลงของอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสมนั้น มีการลดลงเมื่อจ านวนครั้ง
ของอุบัติเหตุเครื่องบินตกก่อนหน้านั้นมากขึ้น ฉะนั้นนี่ถือเป็นการค้นพบที่ตรงกับทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ทีชื่อว่า Prospect Theory ที่เมื่อเวลานักลงทุนพบความความสูญเสียได้ไป
ถึงระดับหนึ่ง จะไม่รู้สึกสูญเสียมากขึ้นอีกต่อไป หรือมากขึ้นเพียงเล็กน้อง เมื่อเผชิญกับความสูญเสีย
ในระดับท่ีมากขึ้น 

 
ค้าส้าคัญ : อัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสม, หุ้น, ก าไร, ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 
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Abstract 
According to behavioral economics, negative emotions drives negative 

sentiment that affects the decision to invest and may affect asset pricing. In this study 
we examine the effect of aviation disasters on the movement of the stock return of 
both the crashing airline and the competitor of the crashing airline, in order to detect 
the significant movement to form a profitable portfolio right after the crash happens. 
Moreover, we also study how the abnormal return of the portfolio would change due 
to various conditions. From the evidence, we find that there is a significant decrease 
in the abnormal return of the crashing airline and a significant increase in the 
competitors’ airline’s stocks. Moreover, we also find the evidence that there is a 
positive abnormal return for the portfolio when the crash happens in the emerging 
country which has less professional traders grabbing the opportunity in the market. 
Also, there is an evidence that the higher number of crashes that happens before and 
the further the crashes are from where its stocks are listed, the less the abnormal 
return of the portfolio is, as people form some kind of heuristic mentality which attach 
their minds to some numbers and distances, which could lead to a new finding in the 
Behavioral Finance that people also have heuristic bias for the distance when trading 
stocks as well, that other entities could form a specialized experiment to test this 
seriously in a future time.  
 
Keywords : Abnormal Return, stocks, profits, Behavioral Finance  
 

Introduction 
When people are in negative mood, they usually perform some negative 

things, they also tend to be negative about the future, which leads them to take less 
risk at the current time. Thus, it is expected that people are afraid to hold the crash 
airline’s stock when they know that the crash happens. According to Ho (2012), there 
is a switch effect in case that there are less than 10 people died in the crash, which 
people would switch form holding the crash airline’s stock to the competitor’s airline 
stock. Thus, this would make the stock price of the competitor’s airline to rise as soon 
as the investors know the news. This leads us to study the movement of the stock 
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prices of both the crash airline and the competitors of the crash airline. In this study, 
we find the evidence that there is a decrease in the abnormal return one day after 
the crash and another significant decrease 10 days after the crash happens with a 
significant bounce up a day after that. From this movement, we could detect the 
reversal effect. This could really explain that the movement is happening because of 
the negative mood of the investor. This is because if the effect has the real economic 
loss, there wouldn’t be a reverse of the return of the stock in such a short period of 
time. The movement of the crashing could be explained through more than one 
possible interpretation.  

1. There might be a lot of amateur investors that reacts a bit slower to the news  
2. Those investors that reacts a bit later may just trade according to the 

movement of the stocks.  
3. People might take times to react to the extremely emotional events.  

For the competitor’s side, the abnormal return rises up since the day after the crash 
and then significantly decreases 3 days after the crash, and significantly decrease again 
5 days after the crash. The interpretation of this movement could be people react 
right away. In addition, the competitors’ side has more samples which could make 
the movement more precise than the crashing side.  

Although not quite significant, but the result confirms Kaplanski and Levy 
(2008) that the crashing airline stock really drops and reverse back up, even though 
not on the same date as them.  

As the movement is significant, there is a room for profit making, which is to 
short when the stock price is falling and to long when the stock price is increasing. 

To further study the effect, we conduct a complementary analysis to study 
the factors that affect the magnitude of the portfolio’s abnormal return in different 
ways. Here, we include 5 factors to our analysis which are the market structure, 
frequency of the crash, distance of the crash, type of the flight, and number of death 
per crash. The reason that we test these is that we want to know what makes the 
price moves when the crash happens, to find a theoretical explanation for the stock 
movement. The evidence shows that when it is an emerging countries’ airline crash, 
there is a positive abnormal return, which could be implied that the market of the 
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emerging country is not so efficient, which there is a room for more abnormal return 
of the developed country. There is also the evidence of when there is a higher 
number of crashes happens before and when the crash happens further away from 
where its airline stock is listed, the less the abnormal returns are for the portfolio. 
This could be implied theoretically that when there is a lot of crashes happens, 
people will be in too much pain, and after reaching one point, they will feel numb 
and indifferent like in the prospect theory reaction to the loss in the Behavioral 
Finance. The investors’ reaction to the crash could be implied that people feel that 
the crash happens further away, so they don’t feel as painful as when the crash 
happens very close to them, which in this reaction people form a heuristic bias it their 
mind that attach their mind to the distance further away are less dangerous and not 
so related to their lives. Moreover, we found that when it is a domestic flight crash, 
the portfolio produces more abnormal return. This could be implied that there are 
less options for switching to use another airline and/or buy the stocks of the substitute 
airlines, which makes the crash airline’s stock falls relatively more than the 
international flight crash cases. Last, there is a statistically significant evidence that 
when there is a higher number of death in the crash, there is more of abnormal return 
of the portfolio, which could be implied that people get more anxious when the crash 
reaches a higher level of deterioration.    

The finding of this study contributes the society in three ways. First, it helps 
the regulators to impose some future policies to calm down the panic in the stock 
markets in the future times if the situation turns out to be in an enormous scale and 
make the market sober for a long time. Second, the institution could plan a hedge 
fund strategy in advance if they know the pattern of the stocks that moves when 
airplane crashes in advance to create the most profit to their institution. Third, the 
result of the study in Hypothesis II and III where they concerns about the Behavioral 
Finance issues. For the first issue, it concerns about the frequency of the crash could 
have impact to the abnormal return of the portfolio (the portfolio that has taken the 
movement of the abnormal return of both the crashing airline stocks and the 
competitor airline stocks into consideration). This hypothesis concerns about the 
Prospective theory of Behavioral finance. The finding from this hypothesis will 
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contribute the Behavioral Finance area, it will prove that not only the utility from the 
loss and profit that applies to the Prospect Theory, but also the frequency of the 
crash that it’s abnormal return moves in the same way as the utility curve in Prospect 
Theory as well. For Hypothesis III which concerns about the Heuristic Theory issue in 
Behavioral Finance, the finding from this hypothesis will academically contribute the 
Behavioral in Finance area. It will have a finding of new type of Heuristic, which is the 
Heuristic in distance and also lead for further research use for making a further deep 
down study in the future time for confirmation. Thus, the study from this paper 
contributes all three parties which are the government, the businesses, and finance 
education.   

 
Literature Review 

 In the work of Ho (2012), it projects that there are two investor behaviors 
following the airplane crashing, which are contagion effect and switch effect. The 
contagion effect happens when the number of death in the crash is exceeding 2 digit 
number. This is when people would perceive that this is a major crash in which will 
pull down every crashing airplane stocks’ market value down. The switch effect 
happens when the fatality rate in the airplane crash is not exceeding 1 digit number 
as people would perceive it as minor, and would switch to the other competitors as 
their substitutes. This paper uses AR, AAR, and CAR of airplane stocks both of the 
crashing and the competitor airline’s stocks to project the trend, which for our 
research we also use this method. The death rate also inspire us to study the factors 
that affect abnormal return as well, which in our report we include the distance of 
the crash and the frequency of the crash as the factors to be studied in our report 
here too, as they are able to be explained by the Heuristic and Prospect Theory of 
Tversky and Kahneman.  
 In the work of Kaplanski and HaimLevy (2010), it studies the event effect and 
the reversal effect. It depicts these effects though the projection of cumulative 
average abnormal return (CARs) around the dates when aviation disaster occurred. It 
projects that when the airplane crash happens, when the media are flooded with 
disturbing pictures about the crash and the horrible stories about it, the CARs goes 
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down very significantly in the first day after the crash. This decline is almost 10 times 
larger in absolute terms than the average daily rates of return during the observed 
period. However, the market fully reverts back in 10 days after the decline. The reason 
that was given in their paper was that when people have anxiety, they would be more 
risk averse in trading risky stocks. And then when the sophisticated investors exploited 
the effect, the reversal effect occurs. Such movements would occur more to the 
stocks that are highly subjective and difficult to arbitrage and belong to the less stable 
industries. We use the event effect and reversal effect to exploit the profit from the 
price trend.  
 

Objective 
The objective is to investigate stock price and return movement around 

airplane crashes, in order to form the portfolio that could make profit. More 
importantly, this study aims to examine the reasons of why such profit could be 
made, by investigating more deeply on characteristics of the market, crashes, and 
involving airlines. The ultimate goals are to provide sensible investing strategies for 
investors and to provide regulators with empirical facts that could be helpful for 
policy implementation to promote market stability. 
 

Methodology 
Our scope is to study the movement of the stock prices of the airplane crash 

in the past 50 years, by excluding the cases that are the terrorists, hi-jacked, and 
missing cases.  

These are the variables that will be used in order to select the competitors’ 
stocks, to test the factors that affects the abnormal return of the portfolio.  
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Variables Explanation Source 

     Crash Dates The date that the airplane crashes The Aviation Safety 
Network of the Flight 
Safety Foundation 
database 

CAPM Capital Asset Pricing Model 
 𝑅𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑅𝑚𝑡

+ 𝜀𝑡 

Get �̂�, �̂� and 𝜀̂ from 
running the regression 
though using 𝑟𝑖, 𝑟𝑚, and 𝑟𝑓 
as a data to form CAPM 

𝑟𝑖  Return on Stock Datastream Database 

𝑟𝑚 Market Return Datastream Database 

𝑟𝑓 Risk-free Rate Datastream Database 

�̂� Estimated Market Abnormal 
Return of the market 

Regression of the CAPM 
model, though using 
𝑟𝑖 , 𝑟𝑚, and 𝑟𝑓 

�̂� Estimated Market Risk of the 
market 

Regression of the CAPM 
model, though using 
𝑟𝑖, 𝑟𝑚, and 𝑟𝑓 

𝜀̂ Estimated Error Regression of the CAPM 
model, though using 
𝑟𝑖, 𝑟𝑚, and 𝑟𝑓 

�̂�𝑖  Estimated Stock Return �̂�𝑖 = �̂� + �̂�𝑅𝑚. 

AR Average Return  𝐴𝑅 = 𝑅𝑖 − �̂�𝑖 

CAR     Cumulative Abnormal Return 
𝐶𝐴𝑅 = ∑ 𝐴𝑅𝑡

𝑁

𝑖=1
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P/E Price to Earning ration Datastream Database 

P/S     Share price / sales per share Datastream Database 

EV/Sales Enterprise value / net sales Datastream Database 

EV/EBITDA Enterprise value / Earnings before 
Interest, Tax, Depreciation & 
Amortization. Also excludes 
movements in non-cash provisions 
and exceptional items 

Datastream Database 

ROA Return on Asset Datastream Database 

ROE Return on Equity Datastream Database 

Market Capital Market Capital Datastream Database 

MS Market Structure, whether it is 
emerging market or developed 
market 

The Aviation Safety 
Network of the Flight 
Safety Foundation 
database 

FRQ Frequency of the crash in the past 
12 months for each crash 

The Aviation Safety 
Network of the Flight 
Safety Foundation 
database 
and manually count  

DTH Number of death per crash The Aviation Safety 
Network of the Flight 
Safety Foundation 
database 
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LOCAT the location where the plane was 
crashed, how far from where the 
stock listed 

The Aviation Safety 
Network of the Flight 
Safety Foundation 
database 

FLGT International flight or domestic 
flight 

The Aviation Safety 
Network of the Flight 
Safety Foundation 
database 

 

TYPE Cargo or Passenger Flight The Aviation Safety 
Network of the Flight 
Safety Foundation 
database 

 
The scope of the study is to include the event of the crash in 50 years period 

time. This is from 1965-2015, which will contains the passenger flights from all over 
the world only. The terrorist attack case and other mysterious case such as lost 
airplane will be excluded. Moreover, the event will be used only if the crashed airline 
stock has already listed in the country that already has stock market in that period. 
The countries that are included in this report are classified to the emerging and the 
developed stock market as listed by Down Jones. Also, the event are used only if the 
accounting data P/E, P/S, Market Cap, EV, EBITDA, ROA, and ROE of the crashing airline 
stocks and its competitor’s stocks are available in the period.  

The data will be used in this study include the accounting data for selecting 
the competitors’ stocks, the stock prices of the crashing and competitor, the market 
rate, and the risk free rate.  

For the accounting data, it includes P/E, P/S, Market Cap, EV, EBITDA, ROA, and 
ROE of both crashing airline and the competitors’ airlines in the period of the crash. 
The competitors’ ratio will be used to compare with the crashing airline by giving the 
range of 20 percent interval. Also, even though the accounting data is not in the range, 
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we choose it by the nature of the business that people view as their direct 
competitors. If the competitors’ ratio falls within the interval, then they will be 
selected to further analysis. To add, the competitors’ stock must also be listed in the 
same capital market as the crashing one.  

For the stock prices of the crashing and the competitors’ airline, the period of 
data that will be used is 46 to 255 trading days before the crashing happens and 25 
trading days.  

For the market rate, it will be used to calculate the market return for the 
CAPM model. In each particular stock market will have different indicator of market 
return. For example, in Thailand would be SET100. In other countries would be other 
different ones. Also, the period of data that will be used is 46 to 255 trading days 
before the crashing happens and 25 trading days.  

For risk-free rate, it will also be used to form a CAPM model. In different 
countries will also have different risk-free rate indicator, which one for each country 
will be stated on Datastream database. The period of data that will be used is also 
46 to 255 trading days before the crashing happens and 25 trading days. The Table 
above summarize all the data that will be used in this study.  
In this study, we estimate abnormal return base d on the Capital Asset Pricing Model 
(CAPM). The period used to estimate the CAPM model for each other covers 255 days 
to 46 trading days prior to the crash date, and the market used as the reference in 
CAPM model is where the crashing airline stock is listed. The reason that we choose 
CAPM is because it is a decent model to form a capital asset pricing. Although CAPM 
might not be a perfect model because of its strict assumption, we incorporated the 

𝛼 into our model to accept the flaw of this model. If we thought CAPM was a perfect 

model, the 𝛼 would have been zero.  

 
For example, suppose the Delta airline crashing was in Lebanon on the 17th 

July 2014, we will use the data of the stock returns, risk-free rates and the market 

Day -255 Day -46 Day 0 
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return of the New York Stock Exchange during 46-255 days to run the following 
regression to get the estimated �̂� and �̂� of this crash event.  

(𝑟𝑖,𝑡 − 𝑟𝑓,𝑡)     = 𝛼𝑖 + 𝛽(𝑟𝑚,𝑡 − 𝑟𝑓,𝑡) + 𝜀𝑡 
Where 𝑟𝑖,𝑡 is the daily return of the stock 𝑖 in period 𝑡, 𝑟𝑓 is the risk free rate, 

𝑟𝑚 is the market return, and 𝜀 is the error term. 
After that we find the estimated CAPM equations for each individual crash, i.e. 

�̂� and �̂�, the abnormal return (AR) of each day during the event window of 25 days 
after the crash happens will be estimated as follows: 

   
𝐴𝑅𝑖,𝑡 = 𝑅𝑖,𝑡 − �̂�𝑖,𝑡 = 𝑅𝑖,𝑡 − (�̂�𝑖 + �̂�𝑖(𝑟𝑚,𝑡 − 𝑟𝑓,𝑡)) ;   𝑡 = 1, 2, … , 25 

After that, we sum all the AR, from all of the 25 days of each of the crashing 
airline’s stock in each crashing time that we calculated, to calculate CAR for each of 
the crashing airline’s stock that happened in each particular period. Suppose there 
are 100 crashes happening from 1965 – 2015, there will be 100 CARs and out of 100 
CARs, there will be 25 ARs in it. This equation below is used for calculating the CARs 
for one crash of one crashing airline’s stock. We will have to do this 100 times if we 
have 100 crashes.  

𝐶𝐴𝑅𝑖,𝑁 = ∑ 𝐴𝑅𝑖,𝑡

𝑁

𝑡=0

 

where 𝑁 is the number of days that we want to find cumulative abnormal 
returns.  In fact, in order to examine the average patterns of CAR, we will, for each 
crash i, calculate CAR up to 25 periods after the crash, i.e. 
𝐶𝐴𝑅𝑖,1, 𝐶𝐴𝑅𝑖,2, 𝐶𝐴𝑅𝑖,3, … , 𝐶𝐴𝑅𝑖,25.  

In this study, there are 2 main Hypotheses.  
 
A. The portfolio could create profit  
As when the airplane crashes, people would have negative emotion, which in turn 
makes them to have a negative expectation about their future, and thus would take 
less risk in the investment.   

 Crashing Airline stock movement 

Day 

25 

 Day -255 Day -46 Day 0 Day 1 Day 2 
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It is expected that the crashing airline’s stock will fall when this airline has a crash. 
When the crash happens, people got negative emotions, and make them question 
the safeties of this airline, which would make them have a negative future expectation 
about this airline, and thus would make them afraid to hold this crashing airline’s 
stocks.  

We concern that Can profit be made out of crash? And we expected that the 
profit can be made out of crash. The condition behind this is that when a crash 
happens the stock of the crashing airline will drop down significantly and bounce back 
up. Moreover, if the investor switch to buy the competitor stocks due to expected 
higher demand from customers’ substitution from the crashing to safer airlines, the 
price of the competitor stocks would be pushed up. This suggests that if shorting the 
crashing airline stocks and longing the competitor stocks on the day of the crash and 
readjusting portfolio position at an appropriate time when the stock prices start to 
revert to their equilibrium price level, decent profit could be made out of the crashing 
events. 

For the crashing stock Kaplanski and Levy (2010) suggests that investors close the 
short position 2 days later when the stock started to bounce back up. Here, there is 
a theory called “Availability Bias” of Behavioral Finance Theory explaining this 
movement. According to the availability bias concept, people tend to heavily weight 
their decisions toward the more recent information, which this could happen in real 
life all the time as well, such as when one sees an accident on one road that one 
regularly uses, he will begin to drive very cautiously after that even though the road 
is no more dangerous than it has ever been. Thus, seeing the accident make people 
overreact. However, people will be back to their own driving habits very soon after 
they don’t see any more accidents after that time for a while. Nevertheless, if the 
stocks continue to drop down without bouncing up in 25 days period like in Ho (2012) 
work, it is quite hard to make a profit out of that, and might not do anything much 
about it but suggesting the holder to sell those stocks and rebuying when the price 
starts to recover in a later time. Nevertheless, Ho (2012) work include the terrorist 
case into the analysis, which the case affects has a larger economic value as it affects 
the confidence of the investors of that country too, thus; this might be the reason 
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that makes the CAR movement of the crashing airline of Ho (2012) different from the 
work of Kaplanski and Levy (2010).  

However, movement of the competitor airline stocks have still be unclear. If there 
is no significance increase in the price of the competitor stocks but there is a drop 
and bounce up of the crashing airline stock, shorting the crashing airline stocks and 
close the position 3 days after the crash when the stocks started to bounce back up 
Kaplanski and Levy (2010) would be enough to make a decent profit.  

From this, we developed a formula to test the movement of the crashing airline 
on the crashing day and 25 days after that as follow. 

 
𝐶𝐴𝑅𝑖,𝑁 =  𝛽0 + 𝛽1𝐷1,𝑖,𝑁 + 𝛽2𝐷3,𝑖,𝑁 + 𝛽3𝐷3,𝑖,𝑁…..+𝛽24𝐷25,𝑖,𝑁 + 𝜀𝑖,𝑁 
where 𝐷𝑀,𝑖,𝑁 are dummy variables taking value 1 if 𝑀 = 𝑁 and we count the crash 
day as Day 0. We can then conduct hypothesis tests to see if there are significant 
changes in AR across the 25 days after crashes.   

 Competitors Airlines’ stock movement 
It is expected that the price of the competitor airlines’ stock will rise when the 

crash happens. As when the crash happens, most of people would switch to use the 
competitors airline, which they consider it to provide a safer service than the crash 
airline. This logic also applies to the investors as well. The ones that hold the crashing 
airline stock would consider it as an unsafe asset after the crash happens, thus they 
would switch to hold the alternative asset that gives similar returns, which one of the 
options is to hold the competitor airlines’ stocks.  

First, we will have to select the competitors of the crashing airline. Here, we use 
the method of comparable company analysis, which we is a process that is used to 
evaluate the value of the company for comparing other businesses with similar size 
and in the same industry. It starts with establishing the peer group that consists of 
similar type of business that have similar size, server similar services, are in the same 
industry and are  in the same region, alongside with then comparing its accounting 
ratios, which include P/E, PBV, P/S, ROA, ROE, Market Cap, and EV/EBITDA, and 
EV/Sales. Then select the stocks that have these ratios within the range of ±20% of 
the ratios of the crashing airline’s stocks. 
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Then we use the same formula as the crashing airlines’ case to test the movement 
of the competitor airlines on the day that the crash happens and 25 days after that.  

 
𝐶𝐴𝑅𝑖,𝑁 =  𝛽0 + 𝛽1𝐷1,𝑖,𝑁 + 𝛽2𝐷3,𝑖,𝑁 + 𝛽3𝐷3,𝑖,𝑁…..+𝛽24𝐷25,𝑖,𝑁 + 𝜀𝑖,𝑁 
 

where 𝐷𝑀,𝑖,𝑁 are dummy variables taking value 1 if 𝑀 = 𝑁 and we count the 
crash day as Day 0. We can then conduct hypothesis tests to see if there are significant 
changes in AR across the 25 days after crashes.   

 
B. Factors that affects the abnormal return of the portfolio.  

For the first factor, it is expected that when there will be a decrease in the 
abnormal return when there is a higher number of crash happens before.  
For the second factor, it is expected that when the crash happens further away from 
the country that the stock is listed, the portfolio produces less abnormal return.  

There are 2 main factors that we want to study, which are the frequency of 
the crash and the distance of the crash from where the stock is listed. The others are 
the control variables.  

First, we concern that Does profit decline with the number of recent crashes. 
Our expectation is that the profit declines with the number of recent crash. According 
to the prospect theory of behavioral finance, when there is more than a certain gain 
or more than a certain loss, people would feel indifference with the marginal absolute 
increase in each of them. This would apply to the feeling of loss too. When there is 
too much pain in receiving the bad news, people would feel almost indifferent about 
the loss after a while. Thus, if there are a lot of major airplane crashing news flowing 
to the investors many times in a short period of time that people have not forgot the 
feeling about the last one, people would also feel almost indifferent to the airplane 
crashing news after a while. Thus, the strategy of longing and shorting could make far 
less profit during the time when airplane crashing happens often.  

Second, we concern that Does distance between crashing location and the 
market in which stock listed have impact on profit? Our expectation is that the 
distance between crashing location and the market in which the crashing airline stock 
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listed has impact on the profit of the portfolio. According to the Heuristic theory, the 
theory that is proposed by Tversky and Kahneman, people usually use a short cut for 
making decision, especially when they have cognitive loads, they usually form their 
own rationality based on their old experiences or other factors. According to 
Familiarity Heuristic, where people are more aware of things they are familiar with, it 
implies that people are willing to hold more of the homeland listed stocks than 
international listed stocks as they feel familiar with the name and things around. They 
are more willing to go with what they know and easily to understand. This Heuristic 
Theory could be applied even further. People may react differently regard to the 
distance of the accident that happened from them. In other words, people are more 
aware if the accident happens close to them. This suggests that if an airplane crash 
occurs in the place that is not so far from where the crashing airplane stock is listed, 
investors may be able to relate the crash event back to their old experience more 
easily, and thus they will react to it more than if the crash that happens far away from 
their homeland.  

The formula that we use to test this effect is  
 

𝐶𝐴𝑅𝑖 =  ∅0 + ∅1𝑀𝑆𝑖 + ∅2𝐹𝑅𝑄2
𝑖 + ∅3𝐷𝐼𝑆𝑇𝑖 + ∅4𝐹𝐿𝐺𝑇𝑖 + ∅5𝐷𝑇𝐻𝑖 

 
MS = Market Structure, whether it is emerging market or developed market 
FRQ = Frequency of the crash in the past 12 months for each crash 
DIST = the distance of the crash from where the stock listed 
FLGT = International flight or domestic flight 
DTH = Number of death per crash 

The market structure (MS) in this case is the Developed Stock Market and the 
Emerging Stock market. As emerging market would have less of professional traders, 
more of amateur traders, less information flows, and more of insiders. This would 
deteriorate the market to operate efficiently, the price doesn’t reflect the information 
instantly. Thus, there would be more of abnormal profit due to lots of amateur traders 
are not able to capture the abnormal profit. Thus, there would be more room to 
capture more of the abnormal profit in a short period of time in the emerging market.  
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 From the Dow Jones as of September 2014, it classifies 26 countries as 
Developed Market which are Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, 
France, Germany, Hong Kong, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Luxembourg, 
Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Singapore, South Korea, Spain, Sweden, 
Switzerland, United Kingdom, and United States. From the same source the Emerging 
Countries include  Brazil, Chile, China, Colombia, Czech Republic, Egypt, Greece, 
Hungary, India, Indonesia, Malaysia, Mexico, Peru, Philippines, Poland, Qatar, Russia, 
South Africa, Taiwan, Thailand, Turkey, and United Arab Emirates.  
 Frequency of the Crash (FRQ) as a factor that affects the abnormal return on 
Portfolio. According to the prospect theory of behavioral in finance, when there is 
more than a certain gain or more than a certain loss, people would feel indifference 
with the marginal absolute increase in each of them. This would apply to the feeling 
of loss too. When there is too much pain in receiving the bad news, people would 
feel almost indifferent about the loss after a while. Thus, if there are a lot of major 
airplane crashing news flow to the investors many times in a short period of time that 
people hasn’t forgot the feeling about the last one, people would also feel almost 
indifferent to the airplane crashing news after a while. Thus, the strategy of longing 
and shorting would make very less profit during the time when airplane crashing 
happens often. 
 The number of Death per Crash (DTH) also matters for the abnormal return of 
the portfolio. The According to the work of Ho (2012), when the number of death per 
crash is less than 1 digit number, the customers will switch from using the crashing 
airlines to use the competitor airlines. This phenomena is called the “switch effect” 
as stated in the paper. However, if the number of death per crash is more than 2 
digits number, there will be a “contagion effect” where the price of the stocks in the 
market all goes down as reflected by CARs.  
 Distance of the crash from where the stock is listed (DIST) matters. People 
might have the Heuristic Biased, in which they are more aware of things that they feel 
closed to, which this could make the investors to react more to the crash that 
happens not so far away from their country (where the crashing airline’s stock was 
listed) as they feel more familiar with those places.  
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 The flight (FLGT) has an effect on the investors’ concern. When it comes to 
an international flight, there would be more alternatives for the international 
customers to switch to use the service from other airlines as they feel safer. 
 
 

Research Results 
After we have selected the samples through our categories, there are 111 

samples for the crashing cases, and 156 cases for the competitors’ cases.  
After the running regression from STATA for testing the movement of the stock 

25 days after the crash, the result shows that there is no significant increase or 
decrease in the cumulative abnormal return for both cases of the crashing side and 
the competitors’ side. (See Figure 7,8,9,and 10)  

Thus, we then re-run the regression with the abnormal return instead of the 
cumulative abnormal return as we planned to see the absolute single divided value 
for each day. By using the equation  

𝐴𝑅𝑖,𝑁 =  𝛽0 + 𝛽1𝐷1,𝑖,𝑁 + 𝛽2𝐷3,𝑖,𝑁 + 𝛽3𝐷3,𝑖,𝑁…..+𝛽24𝐷25,𝑖,𝑁 + 𝜀𝑖,𝑁 
where 𝐷𝑀,𝑖,𝑁 are dummy variables taking value 1 if 𝑀 = 𝑁 and we count the crash 
day as Day 0. We can then conduct hypothesis tests to see if there are significant 
changes in AR across the 25 days after crashes. This new equation is applied to both 
the crashing airline case and the competitor airline case.  

The result turns out that there is an evidence of a decrease in the abnormal 
return of the crashing airline stock (See Figure 2&3). Although it is not in a so clear 
pattern, but we found that the abnormal return falls statistically significant 10 days 
after the crash, then bounces back up significantly a day after that. This result is quite 
different from Kaplanski and Levy (2008) work that the abnormal return decreases 
since on the first day after the crash and bounces back up in three days. However, 
our work include more diverse samples thatn the  Kaplanski and Levy (2008) work, 
where they do only the samples in the United States of American and only with the 
major crash cases, but we include the samples from the whole world that has a stock 
market and also include all the small cases into the sample too.   
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In addition to our analysis, we plotted the curve from the betas that we got 
from the equation the see the clear trend from the eye-sight. (See the result in Figure 
2&3) 

 
 

For the competitors’ side, there is also no significant movement of the stock 
prices for running the regression with cumulative abnormal return (See Figure 9&10). 
However, when we use the abnormal return to run regression, we see some of the 
significant movement (See Figure 4&5).   

From the result of running the regression to test the significant movement 
from the dummy variable equation with the abnormal return as the regressand, there 
is an instant reaction to the crash (See Figure 4&5). There is an evidence of an increase 
in the abnormal return on the crashing day and two days after that, flowed by a 
significant decrease on the fifth day after the crash day. However, the increasing part 
on Day 0 to Day 2 are not significant. Nevertheless, it could be studied further in the 
future time when there are more samples with complete financial information. We 
also plotted what it looks like when we graph the betas into figure (See the result in 
Figure 4&5). 
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Then after we find the significant movement of the stock of both the crashing 

airline and the competing airlines, we form a portfolio according to its significant 
movement. Since the movement that we got from running the regression with the 
cumulative abnormal return (CAR) is not significant, we use the result of that we got 
from running the regression with the abnormal return (AR) instead.  

When the abnormal return is significantly falling, we short the stock, and we 
long the stock whenever it significantly rising.  

On the crashing side, as we found that the movement of the crashing airline 
stock is significant decreased on day 10 and significantly increase on day 11, thus we 
could make a profit from this by start shorting on Day 9 where the stock price has not 
significantly decrease, and then switch to a long position on day 10 where the stock 
price significantly drop the most on this day, and then close the position by selling 
this crashing stock on day 11 where the stock price increases the most on this day.  

On the competitor side, as we found that the movement of the competing 
airline’s stock significantly decreases on day 3 and day 5. However, since we consider 
the event effect which should happen as an instant reaction, we consider just the first 
significant move to avoid the momentum affect that people trade according to the 
movement, in other words, not according to the event. Thus, we start shorting on day 
2 where the stock price of the competing airline hasn’t significantly drop, then close 
the position at the end of day 3 where the stock price drops the most on this day.  

Then we put the strategy of two sides of stock into one portfolio to see the 
movement of the abnormal profit in each case of the factors that we are considering.  
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Under the case of the crash happens in an emerging country, when the crash 
is a domestic flight, the death per crash is the only one that is significant. This confirms 
the finding of Ho (2012) that the number of death in the crash matters to the reaction 
of the investors in a negative way.  

All other factors also have the result in the safe way as we expected, except 
that they are not statistically significant. However, they are almost significant at 90 
percent confidence level for the distance and type of the flight factor with the T-
value of -1.62 and 1.61 consecutively. There is a positive abnormal return profit in the 
in the case of when the crash happens in the emerging country, when it is domestic 
flight, and when the number of death in the crash is higher. (See Figure 1&6)  

The two factors that we really want to study also has a magnitude in the 
direction that is expected, even though it is not significant. There is less abnormal 
return in the case when there is a higher frequency of the crash happens before. Also, 
there is a less abnormal return profit when the crash happens further away from 
where the stock is listed.  
 

Discussion and Conclusions 
Both side of stocks, the crashing airline and the competitors airline has a 

significant direction of movement, which could create the profit from forming the 
portfolio.  

The crashing stock has an evidence of decreasing and bouncing back as 
expected, which it can be explained that there is a reversal effect happening, which 
could further imply that people react to the crash through their emotions, not just 
what they see as the real economic value, because if they thought that it is a real 
economics value, there would not be a reversal effect.  

The competitor stock has the evidence of increasing since the first day that 
the crash happens, however; not statistically significant. Yet, there is a statistical 
evidence that the abnormal return falls on the third and fifth day after the crash 
happens. Thus, it still can’t be conclude that there is a statistically significant evidence 
that there is a switching effect in here. However, this result can be used as a guide to 
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develop a further research where there are more samples that could provide a 
statistical evidence to support this.  

For the factors that affect the abnormal return of the portfolio, the death per 
crash is the only factor that is statistically significant. The more death per crash, the 
more the abnormal return of the portfolio, which implies that people get more 
anxiety when the size of the damage of the crash gets larger.  

The two factors that we concentrated to study, which are the number of 
crashes that happens before and the distance of the crash from the country that the 
stock is listed, affects the portfolio to make less abnormal return, as people would 
react to it less because of their indifference of feeling loss and the heuristic bias they 
made for their investment decision. 

The other factors’ result are also in the magnitude direction as we expected, 
however; not significant. 

This leaves a room for a further study when there are more samples with the 
complete financial information to use in the analyses.  
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Appendix 
 

Figure1: Factors  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              

       _cons    -.0030876   .0186661    -0.17   0.869    -.0397627    .0335874

         dth     .0001922   .0001008     1.91   0.057    -5.88e-06    .0003904

        flgt     .0163278   .0101694     1.61   0.109     -.003653    .0363086

        dist    -1.85e-06   1.14e-06    -1.62   0.106    -4.08e-06    3.92e-07

         frq    -2.70e-07   4.65e-07    -0.58   0.561    -1.18e-06    6.43e-07

          ms     .0016185   .0092944     0.17   0.862     -.016643    .0198801

                                                                              

      arport        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    5.18672469   497  .010436066           Root MSE      =  .10172

                                                       Adj R-squared =  0.0085

    Residual    5.09097284   492  .010347506           R-squared     =  0.0185

       Model    .095751849     5   .01915037           Prob > F      =  0.1015

                                                       F(  5,   492) =    1.85

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     498
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Figure 2: Crash Airline Dummy Variable 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              

       _cons    -.0013594   .0037035    -0.37   0.714    -.0086211    .0059023

         d24     .0015005   .0052375     0.29   0.775    -.0087691    .0117702

         d23    -.0003256   .0052375    -0.06   0.950    -.0105952    .0099441

         d22     .0013935   .0052375     0.27   0.790    -.0088761    .0116632

         d21      .006235   .0052375     1.19   0.234    -.0040346    .0165047

         d20      .002606   .0052375     0.50   0.619    -.0076636    .0128756

         d19    -.0031715   .0052375    -0.61   0.545    -.0134412    .0070981

         d18    -.0052435   .0052375    -1.00   0.317    -.0155132    .0050261

         d17    -.0002557   .0052375    -0.05   0.961    -.0105254    .0100139

         d16     .0022483   .0052375     0.43   0.668    -.0080213     .012518

         d15     .0017538   .0052375     0.33   0.738    -.0085158    .0120234

         d14     .0010095   .0052375     0.19   0.847    -.0092601    .0112791

         d13     .0027193   .0052375     0.52   0.604    -.0075503    .0129889

         d12     .0027769   .0052375     0.53   0.596    -.0074927    .0130465

         d11     .0008839   .0052375     0.17   0.866    -.0093858    .0111535

         d10    -.0091064   .0052375    -1.74   0.082     -.019376    .0011633

          d9     .0024689   .0052375     0.47   0.637    -.0078008    .0127385

          d8      .002126   .0052375     0.41   0.685    -.0081436    .0123956

          d7     .0002468   .0052375     0.05   0.962    -.0100228    .0105165

          d6    -.0017897   .0052375    -0.34   0.733    -.0120593      .00848

          d5     .0014429   .0052375     0.28   0.783    -.0088268    .0117125

          d4     .0000708   .0052375     0.01   0.989    -.0101988    .0103405

          d3    -.0000411   .0052375    -0.01   0.994    -.0103107    .0102285

          d2    -.0046644   .0052375    -0.89   0.373     -.014934    .0056052

          d1    -.0006934   .0052375    -0.13   0.895     -.010963    .0095763

          d0    -.0015486   .0052375    -0.30   0.768    -.0118182     .008721

                                                                              

          ar        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    4.38035119  2885  .001518319           Root MSE      =  .03902

                                                       Adj R-squared = -0.0027

    Residual    4.35416825  2860  .001522436           R-squared     =  0.0060

       Model    .026182932    25  .001047317           Prob > F      =  0.8738

                                                       F( 25,  2860) =    0.69

      Source         SS       df       MS              Number of obs =    2886
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Figure 3: Test the crashing airline’s abnormal return movement from the result of 
the dummy variable equation 

 
 

(1)

VARIABLES ar

d0 -0.00155

(0.00524)

d1 -0.000693 0.000857 <0 >0 0.03 0.173205081 0.8703 failed to reject null

(0.00524)

d2 -0.00466 -0.003967 >0 <0 0.57 0.754983444 0.4484 failed to reject null

(0.00524)

d3 -4.11e-05 0.0046189 <0 >0 0.78 0.883176087 0.3775 failed to reject null

(0.00524)

d4 7.08e-05 0.0001119 <0 >0 0 0 0.983 failed to reject null

(0.00524)

d5 0.00144 0.0013692 <0 >0 0.07 0.264575131 0.7934 failed to reject null

(0.00524)

d6 -0.00179 -0.00323 >0 <0 0.38 0.6164414 0.5372 failed to reject null

(0.00524)

d7 0.000247 0.002037 <0 >0 0.15 0.387298335 0.6974 failed to reject null

(0.00524)

d8 0.00213 0.001883 <0 >0 0.13 0.360555128 0.7198 failed to reject null

(0.00524)

d9 0.00247 0.00034 <0 >0 0 0 0.9478 failed to reject null

(0.00524)

d10 -0.00911* -0.01158 >0 <0 4.88 2.209072203 0.0272 reject null

(0.00524)

d11 0.000884 0.009994 <0 >0 3.64 1.907878403 0.0566 reject null

(0.00524)

d12 0.00278 0.001896 <0 >0 0.13 0.360555128 0.7178 failed to reject null

(0.00524)

d13 0.00272 -6E-05 >0 <0 0 0 0.9912 failed to reject null

(0.00524)

d14 0.00101 -0.00171 >0 <0 0.11 0.331662479 0.7441 failed to reject null

(0.00524)

d15 0.00175 0.00074 <0 >0 0.02 0.141421356 0.887 failed to reject null

(0.00524)

d16 0.00225 0.0005 <0 >0 0.01 0.1 0.9248 failed to reject null

(0.00524)

d17 -0.000256 -0.002506 >0 <0 0.23 0.479583152 0.6326 failed to reject null

(0.00524)

d18 -0.00524 -0.004984 >0 <0 0.91 0.953939201 0.341 failed to reject null

(0.00524)

d19 -0.00317 0.00207 <0 >0 0.16 0.4 0.6924 failed to reject null

(0.00524)

d20 0.00261 0.00578 <0 >0 1.22 1.104536102 0.2701 failed to reject null

(0.00524)

d21 0.00624 0.00363 <0 >0 0.48 0.692820323 0.4884 failed to reject null

(0.00524)

d22 0.00139 -0.00485 >0 <0 0.85 0.921954446 0.3554 failed to reject null

(0.00524)

d23 -0.000326 -0.001716 >0 <0 0.11 0.331662479 0.7428 failed to reject null

(0.00524)

d24 0.00150 0.001826 <0 >0 0.12 0.346410162 0.7274 failed to reject null

(0.00524)

Constant -0.00136

(0.00370)

Observations 2,886

R-squared 0.006

Beta (dn+1) - Beta (dn)

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Standard errors in parentheses

Significant 10%/2,1.645PropT-statF-testH1H0
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Figure 4: Competitors’ airline Dummy Variable 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                              

       _cons    -.0039225   .0026595    -1.47   0.140    -.0091366    .0012916

         d24      .002981   .0037611     0.79   0.428    -.0043929    .0103548

         d23     .0062266   .0037611     1.66   0.098    -.0011473    .0136004

         d22     .0075896   .0037611     2.02   0.044     .0002158    .0149635

         d21     .0031172   .0037611     0.83   0.407    -.0042567     .010491

         d20      .000821   .0037611     0.22   0.827    -.0065528    .0081948

         d19     .0047167   .0037611     1.25   0.210    -.0026572    .0120905

         d18    -.0027074   .0037611    -0.72   0.472    -.0100813    .0046664

         d17       .00107   .0037611     0.28   0.776    -.0063039    .0084438

         d16     .0062212   .0037611     1.65   0.098    -.0011526    .0135951

         d15     .0027424   .0037611     0.73   0.466    -.0046314    .0101163

         d14     .0036727   .0037611     0.98   0.329    -.0037012    .0110465

         d13     .0042483   .0037611     1.13   0.259    -.0031255    .0116222

         d12     .0041353   .0037611     1.10   0.272    -.0032386    .0115091

         d11     .0072033   .0037611     1.92   0.056    -.0001705    .0145772

         d10     .0060835   .0037611     1.62   0.106    -.0012903    .0134574

          d9     .0068417   .0037611     1.82   0.069    -.0005322    .0142155

          d8     .0043276   .0037611     1.15   0.250    -.0030462    .0117015

          d7     .0030581   .0037611     0.81   0.416    -.0043157     .010432

          d6      .003845   .0037611     1.02   0.307    -.0035289    .0112188

          d5    -.0001548   .0037611    -0.04   0.967    -.0075287     .007219

          d4     .0061278   .0037611     1.63   0.103     -.001246    .0135017

          d3     .0019379   .0037611     0.52   0.606    -.0054359    .0093118

          d2     .0084345   .0037611     2.24   0.025     .0010607    .0158084

          d1     .0070196   .0037611     1.87   0.062    -.0003543    .0143934

          d0     .0036568   .0037611     0.97   0.331    -.0037171    .0110306

                                                                              

          ar        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    4.47551442  4055  .001103703           Root MSE      =  .03322

                                                       Adj R-squared =  0.0003

    Residual     4.4466274  4030  .001103381           R-squared     =  0.0065

       Model    .028887015    25  .001155481           Prob > F      =  0.3986

                                                       F( 25,  4030) =    1.05

      Source         SS       df       MS              Number of obs =    4056
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Figure 5: Test the Competitors abnormal return movement from the result 

 

(1)

VARIABLES ar

d0 0.00366

(0.00376)

d1 0.00702* 0.00336 <0 >0 0.8 0.894427 0.3713 failed to reject null

(0.00376)

d2 0.00843** 0.00141 <0 >0 0.14 0.374166 0.7068 failed to reject null

(0.00376)

d3 0.00194 -0.00649 >0 <0 2.98 1.726268 0.0842 reject null

(0.00376)

d4 0.00613 0.00419 <0 >0 1.24 1.113553 0.2653 failed to reject null

(0.00376)

d5 -0.000155 -0.006285 >0 <0 2.79 1.670329 0.0949 reject null

(0.00376)

d6 0.00384 0.003995 <0 >0 1.13 1.063015 0.2876 failed to reject null

(0.00376)

d7 0.00306 -0.00078 >0 <0 0.04 0.2 0.8343 failed to reject null

(0.00376)

d8 0.00433 0.00127 <0 >0 0.11 0.331662 0.7357 failed to reject null

(0.00376)

d9 0.00684* 0.00251 <0 >0 0.45 0.67082 0.5039 failed to reject null

(0.00376)

d10 0.00608 -0.00076 >0 <0 0.04 0.2 0.8403 failed to reject null

(0.00376)

d11 0.00720* 0.00112 <0 >0 0.09 0.3 0.7659 failed to reject null

(0.00376)

d12 0.00414 -0.00306 >0 <0 0.67 0.818535 0.4147 failed to reject null

(0.00376)

d13 0.00425 0.00011 <0 >0 0 0 0.976 failed to reject null

(0.00376)

d14 0.00367 -0.00058 >0 <0 0.02 0.141421 0.8784 failed to reject null

(0.00376)

d15 0.00274 -0.00093 >0 <0 0.06 0.244949 0.8047 failed to reject null

(0.00376)

d16 0.00622* 0.00348 <0 >0 0.86 0.927362 0.355 failed to reject null

(0.00376)

d17 0.00107 -0.00515 >0 <0 1.88 1.371131 0.1709 failed to reject null

(0.00376)

d18 -0.00271 -0.00378 >0 <0 1.01 1.004988 0.3153 failed to reject null

(0.00376)

d19 0.00472 0.00743 <0 >0 3.9 1.974842 0.0485 reject null

(0.00376)

d20 0.000821 -0.003899 >0 <0 1.07 1.034408 0.3004 failed to reject null

(0.00376)

d21 0.00312 0.002299 <0 >0 0.37 0.608276 0.5416 failed to reject null

(0.00376)

d22 0.00759** 0.00447 <0 >0 1.41 1.187434 0.2345 failed to reject null

(0.00376)

d23 0.00623* -0.00136 >0 <0 0.13 0.360555 0.7171 failed to reject null

(0.00376)

d24 0.00298 -0.00325 >0 <0 0.74 0.860233 0.3882 failed to reject null

(0.00376)

Constant -0.00392

(0.00266)

Observations 4,056

R-squared 0.006

Beta (dn+1) - Beta (dn)

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Significant 10%/2,1.645PropT-statF-testH1H0



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการ” 2559 41 

 

 
Figure 6: Test the Competitors abnormal return movement from the result 
 

  (1) 
VARIABLES arport 
    
ms 0.00162 

 (0.00929) 
frq -2.70e-07 

 (4.65e-07) 
dist -1.85e-06 

 (1.14e-06) 
flgt 0.0163 

 (0.0102) 
dth 0.000192* 

 (0.000101) 
Constant -0.00309 

 (0.0187) 
  

Observations 498 
R-squared 0.018 

Standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการ” 2559 42 

 

 
Figure 7: Test the crash airline Dummy Variable for 0-25 with CAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              

       _cons     -.032702   .0146658    -2.23   0.026    -.0614586   -.0039455

         d24     .0013594   .0207405     0.07   0.948    -.0393085    .0420273

         d23     .0012183   .0207405     0.06   0.953    -.0394496    .0418861

         d22     .0029032   .0207405     0.14   0.889    -.0377646    .0435711

         d21     .0028691   .0207405     0.14   0.890    -.0377988     .043537

         d20    -.0020065   .0207405    -0.10   0.923    -.0426744    .0386614

         d19    -.0032531   .0207405    -0.16   0.875     -.043921    .0374147

         d18     .0012778   .0207405     0.06   0.951    -.0393901    .0419457

         d17     .0078807   .0207405     0.38   0.704    -.0327871    .0485486

         d16     .0094959   .0207405     0.46   0.647     -.031172    .0501638

         d15      .008607   .0207405     0.41   0.678    -.0320609    .0492748

         d14     .0082126   .0207405     0.40   0.692    -.0324553    .0488804

         d13     .0085624   .0207405     0.41   0.680    -.0321054    .0492303

         d12     .0072025   .0207405     0.35   0.728    -.0334653    .0478704

         d11      .005785   .0207405     0.28   0.780    -.0348828    .0464529

         d10     .0062606   .0207405     0.30   0.763    -.0344073    .0469284

          d9     .0167263   .0207405     0.81   0.420    -.0239415    .0573942

          d8     .0156169   .0207405     0.75   0.452     -.025051    .0562847

          d7     .0148503   .0207405     0.72   0.474    -.0258176    .0555181

          d6     .0159628   .0207405     0.77   0.442    -.0247051    .0566307

          d5     .0191119   .0207405     0.92   0.357     -.021556    .0597798

          d4     .0190284   .0207405     0.92   0.359    -.0216395    .0596963

          d3      .020317   .0207405     0.98   0.327    -.0203509    .0609848

          d2     .0217175   .0207405     1.05   0.295    -.0189504    .0623853

          d1     .0277413   .0207405     1.34   0.181    -.0129266    .0684091

          d0     .0297941   .0207405     1.44   0.151    -.0108738    .0704619

                                                                              

         car        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    68.5081554  2885  .023746328           Root MSE      =  .15451

                                                       Adj R-squared = -0.0054

    Residual    68.2807071  2860  .023874373           R-squared     =  0.0033

       Model      .2274483    25  .009097932           Prob > F      =  0.9977

                                                       F( 25,  2860) =    0.38

      Source         SS       df       MS              Number of obs =    2886
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Figure 8: Test the crash airline Dummy Variable for stock movement with CAR 

 

(1)

VARIABLES car

d0 0.0298

(0.0207)

d1 0.0277 -0.0021 >0 <0 0.01 0.1 0.9212 failed to reject null

(0.0207)

d2 0.0217 -0.006 >0 <0 0.08 0.282843 0.7715 failed to reject null

(0.0207)

d3 0.0203 -0.0014 >0 <0 0 0 0.9462 failed to reject null

(0.0207)

d4 0.0190 -0.0013 >0 <0 0 0 0.9505 failed to reject null

(0.0207)

d5 0.0191 1E-04 <0 >0 0 0 0.9968 failed to reject null

(0.0207)

d6 0.0160 -0.0031 >0 <0 0.02 0.141421 0.8793 failed to reject null

(0.0207)

d7 0.0149 -0.0011 >0 <0 0 0 0.9572 failed to reject null

(0.0207)

d8 0.0156 0.0007 <0 >0 0 0 0.9705 failed to reject null

(0.0207)

d9 0.0167 0.0011 <0 >0 0 0 0.9573 failed to reject null

(0.0207)

d10 0.00626 -0.01044 >0 <0 0.25 0.5 0.6139 failed to reject null

(0.0207)

d11 0.00579 -0.00047 >0 <0 0 0 0.9817 failed to reject null

(0.0207)

d12 0.00720 0.00141 <0 >0 0 0 0.9455 failed to reject null

(0.0207)

d13 0.00856 0.00136 <0 >0 0 0 0.9477 failed to reject null

(0.0207)

d14 0.00821 -0.00035 >0 <0 0 0 0.9865 failed to reject null

(0.0207)

d15 0.00861 0.0004 <0 >0 0 0 0.9848 failed to reject null

(0.0207)

d16 0.00950 0.00089 <0 >0 0 0 0.9658 failed to reject null

(0.0207)

d17 0.00788 -0.00162 >0 <0 0.01 0.1 0.9379 failed to reject null

(0.0207)

d18 0.00128 -0.0066 >0 <0 0.1 0.316228 0.7502 failed to reject null

(0.0207)

d19 -0.00325 -0.00453 >0 <0 0.05 0.223607 0.8271 failed to reject null

(0.0207)

d20 -0.00201 0.00124 <0 >0 0 0 0.9521 failed to reject null

(0.0207)

d21 0.00287 0.00488 <0 >0 0.06 0.244949 0.8142 failed to reject null

(0.0207)

d22 0.00290 3E-05 <0 >0 0 0 0.9987 failed to reject null

(0.0207)

d23 0.00122 -0.00168 >0 <0 0.01 0.1 0.9353 failed to reject null

(0.0207)

d24 0.00136 0.00014 <0 >0 0 0 0.9946 failed to reject null

(0.0207)

Constant -0.0327**

(0.0147)

Observations

R-squared

Significant 10%/2,1.645

2,886

0.003

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Standard errors in parentheses

Beta (dn+1) - Beta (dn) H0 H1 F-test T-stat Prop
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Figure 9: Test the competitor airlines Dummy Variable for 0-25 with CAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              

       _cons      .001231   .0112812     0.11   0.913    -.0208864    .0233485

         d24     .0039225   .0159541     0.25   0.806    -.0273564    .0352013

         d23      .004864   .0159541     0.30   0.760    -.0264148    .0361428

         d22     .0025599   .0159541     0.16   0.873    -.0287189    .0338387

         d21    -.0011072   .0159541    -0.07   0.945    -.0323861    .0301716

         d20    -.0003019   .0159541    -0.02   0.985    -.0315808    .0309769

         d19     .0027995   .0159541     0.18   0.861    -.0284793    .0340784

         d18     .0020054   .0159541     0.13   0.900    -.0292735    .0332842

         d17     .0086353   .0159541     0.54   0.588    -.0226436    .0399141

         d16     .0114878   .0159541     0.72   0.472    -.0197911    .0427666

         d15      .009189   .0159541     0.58   0.565    -.0220898    .0404679

         d14     .0103691   .0159541     0.65   0.516    -.0209097    .0416479

         d13     .0106189   .0159541     0.67   0.506    -.0206599    .0418977

         d12      .010293   .0159541     0.65   0.519    -.0209858    .0415719

         d11     .0100802   .0159541     0.63   0.528    -.0211986    .0413591

         d10     .0067994   .0159541     0.43   0.670    -.0244794    .0380782

          d9     .0046384   .0159541     0.29   0.771    -.0266405    .0359172

          d8     .0017192   .0159541     0.11   0.914    -.0295597     .032998

          d7      .001314   .0159541     0.08   0.934    -.0299648    .0325929

          d6     .0021784   .0159541     0.14   0.891    -.0291005    .0334572

          d5     .0022559   .0159541     0.14   0.888    -.0290229    .0335347

          d4     .0063332   .0159541     0.40   0.691    -.0249456     .037612

          d3    -.0032156   .0159541    -0.20   0.840    -.0344944    .0280633

          d2     .0061124   .0159541     0.38   0.702    -.0251665    .0373912

          d1     .0016003   .0159541     0.10   0.920    -.0296785    .0328792

          d0    -.0014968   .0159541    -0.09   0.925    -.0327756    .0297821

                                                                              

         car        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    80.0809932  4055  .019748704           Root MSE      =   .1409

                                                       Adj R-squared = -0.0053

    Residual    80.0099131  4030  .019853576           R-squared     =  0.0009

       Model    .071080022    25  .002843201           Prob > F      =  1.0000

                                                       F( 25,  4030) =    0.14

      Source         SS       df       MS              Number of obs =    4056
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Figure 10: Test the competitor airline Dummy Variable for stock movement with CAR 

 
 
 

  
 

(1)

VARIABLES car

d0 -0.00150

(0.0160)

d1 0.00160 0.0031 <0 >0 0.04 0.2 0.8461 failed to reject null

(0.0160)

d2 0.00611 0.00451 <0 >0 0.08 0.282842712 0.7773 failed to reject null

(0.0160)

d3 -0.00322 -0.00933 >0 <0 0.34 0.583095189 0.5588 failed to reject null

(0.0160)

d4 0.00633 0.00955 <0 >0 0.36 0.6 0.5495 failed to reject null

(0.0160)

d5 0.00226 -0.00407 >0 <0 0.07 0.264575131 0.7983 failed to reject null

(0.0160)

d6 0.00218 -8E-05 >0 <0 0 0 0.9961 failed to reject null

(0.0160)

d7 0.00131 -0.00087 >0 <0 0 0 0.9568 failed to reject null

(0.0160)

d8 0.00172 0.00041 <0 >0 0 0 0.9797 failed to reject null

(0.0160)

d9 0.00464 0.00292 <0 >0 0.03 0.173205081 0.8548 failed to reject null

(0.0160)

d10 0.00680 0.00216 <0 >0 0.02 0.141421356 0.8923 failed to reject null

(0.0160)

d11 0.0101 0.0033 <0 >0 0.04 0.2 0.8371 failed to reject null

(0.0160)

d12 0.0103 0.0002 <0 >0 0 0 0.9894 failed to reject null

(0.0160)

d13 0.0106 0.0003 <0 >0 0 0 0.9837 failed to reject null

(0.0160)

d14 0.0104 -0.0002 >0 <0 0 0 0.9875 failed to reject null

(0.0160)

d15 0.00919 -0.00121 >0 <0 0.01 0.1 0.941 failed to reject null

(0.0160)

d16 0.0115 0.00231 <0 >0 0.02 0.141421356 0.8854 failed to reject null

(0.0160)

d17 0.00864 -0.00286 >0 <0 0.03 0.173205081 0.8581 failed to reject null

(0.0160)

d18 0.00201 -0.00663 >0 <0 0.17 0.412310563 0.6778 failed to reject null

(0.0160)

d19 0.00280 0.00079 <0 >0 0 0 0.9603 failed to reject null

(0.0160)

d20 -0.000302 -0.003102 >0 <0 0.04 0.2 0.8459 failed to reject null

(0.0160)

d21 -0.00111 -0.000808 >0 <0 0 0 0.9597 failed to reject null

(0.0160)

d22 0.00256 0.00367 <0 >0 0.05 0.223606798 0.8182 failed to reject null

(0.0160)

d23 0.00486 0.0023 <0 >0 0.02 0.141421356 0.8852 failed to reject null

(0.0160)

d24 0.00392 -0.00094 >0 <0 0 0 0.9529 failed to reject null

(0.0160)

Constant 0.00123

(0.0113)

Observations

R-squared

Beta (dn+1) - Beta (dn)

4,056

0.001

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

H0 H1 F-test T-stat Prop Significant 10%/2,1.645
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารร้านบาร์บีคิวพลาซ่า  
ในเขตกรุงเทพฯ 

Factors affecting the decision to eat Bar-B-Q Plaza in Bangkok Area. 

 

เชษฐา ตระกูลวรานนท์ 
Chetta Trakulwaranont 

 

บทคัดย่อ 

  การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ใน

เขตกรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการเลือกรับประทานอาหาร

ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ในเขตกรุงเทพฯ และ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

รับประทานอาหารร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ในเขตกรุงเทพฯ  โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 

(Sampling Simple) ได้กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านอาหารปิ้งย่าง บาร์บีคิว พลาซ่า ใน

เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจงความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ  ทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติแบบ t – test , F – test 

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่วิธีการทดสอบ Least Significant Difference (LSD) 

ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ในเขต

กรุงเทพฯ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 3.90 ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ  ด้าน

บุคลากร  ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านสถานที่ และด้านผลิตภัณฑ์ตามล าดับ เมื่อ

ทดสอบสมมุติฐานปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อปัจจัยการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารร้านบาบีคิว

พลาซ่าในเขตกรุงเทพฯ พบว่า เพศและการศึกษา ตัดสินใจแตกต่างกันที่ด้านกระบวนการให้บริการ  

ด้านอายุการตัดสินใจแตกต่างกันทุกด้านยกเว้น ด้านบุคลากร ด้านอาชีพการตัดสินใจไม่แตกต่างกัน 

และด้านรายได้การตัดสินใจแตกต่างกันทุกด้าน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  

ค้าส้าคัญ : การตัดสินใจ, พฤติกรรมผู้บริโภค 
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Abstract 

The purposes of this research, the study factors affecting to the decision to eat at 
BBQ Plaza restaurants located in Bangkok, are  

1) To study behavior of customers to choose to eat at BBQ Plaza restaurants 
located in Bangkok 

2) To study factors affecting to the decision to eat at BBQ Plaza restaurants 
located in Bangkok 

Research methodology in this study is survey research. Survey questionnaire was used 
to collect data. Sample is 400 customers, who came to eat at BBQ Plaza restaurants 
located in Bangkok. Purposive sampling was used to select sample group. Cornbrash 
Alpha Formula was used as an estimated of the reliability of a test. Sample size is 30. 
The result of reliability of test is at 0.930. Data was analyzed by descriptive analysis, 
which is frequency distribution, percentage, mean and standard deviation. Quantities 
analysis was used in difference test by using t-test and F-test, comparison test by 
using Least Significant Difference (LSD) test and correlation test by using Chi-Square 
test. Measure correlation by using contingency coefficient at significant level 0.05. Data 
was analyzed by SPSS. According to the research on grilled food consumption 
behavior of Bar B Q Plaza restaurant, overall factors influencing consumer decision in 
selecting Bar B Q Plaza restaurant was at high level (mean = 3.90). The influential 
factors were ranked from the highest to lowest mean scores as: Process, People, Price, 
Promotion, Place, and Product, respectively. The hypothesis testing showed that 
personal factors influenced consumer decision in selecting Bar B Q Plaza restaurant. 
The sample with different gender and education had different decision in Process. 
The sample with different age had different decision in all factors, except People. The 
sample with different occupation had indifferent decision in all factors with statistical 
significance level of 0.05.        

Key word : Decision , Behavior of Customers 
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บทน้า 

 พฤติกรรมการบริโภคของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ

และสังคม ด้วยในปัจจุบันวิถีชีวิตได้เปลี่ยนไป สภาพแวดล้อมและบริบททางเศรษฐกิจที่เอ้ือให้เกิด

การแข่งขันในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การท างาน จึงส่งให้พฤติกรรมการบริโภคของคนไทย

เปลี่ยนแปลงไป ในปัจจุบันคนที่อาศัยอยู่ ในเขตเมืองบริโภคไขมันและเนื้อสัตว์เ พ่ิมมากขึ้น       

บริโภคผักและผลไม้ลดลง เด็กและวัยรุ่นบริโภคอาหารแบบคนเมืองมากกว่า                            อาหาร

ประจ าท้องถิ่นวิถีชีวิตของคนเมืองเป็นแบบเร่งรีบ ท าให้มีเวลาในการเตรียมอาหารน้อยลง พร้อมทั้ง

การส่งเสริมการตลาดเพ่ือช่วงชิงผลประโยชน์ทางการค้า อาหารฟาสต์ฟู้ด อาหารจานด่วน อาหาร

ส าเร็จรูปกึ่งส าเร็จรูปที่หาได้ง่าย สะดวกไม่สิ้นเปลืองเวลามาก จึงเข้ามามีบทบาท              กับชีวิต

ที่ เปลี่ยนไป เช่น อาหารประเภท ปิ้ง ย่าง ทอด และสามารถจับจ่ายหรือบริโภคได้สะดวก  

(วงศ์สวาท โกศัลวัฒน์ , 2545) 

 จากข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทยปี 2555 พบว่า  จ านวนของผู้ประกอบการธุรกิจ

ร้ านอาหารในประเทศไทยที่ เ กิดขึ้น ใหม่มีจ านวนเ พ่ิมขึ้นอย่ างต่อ เนื่ อง  ซึ่ ง ในปี  2553                              

มีผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารจ านวน 919 ราย แต่ในปี 2555 นั้น มีผู้ประกอบการธุรกิจ

ร้านอาหารเพ่ิมขึ้นเป็น 1,169 ราย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร

ในประเทศไทยนี้มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด (ศูนย์วิจัยกสิกรไทยปี , 2556)  

จากแนวโน้มที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ท าให้ค่านิยม และทัศนคติในการบริโภคอาหารเปลี่ยนแปลง

ไปตามกระแสนิยม และวัฒนธรรมการกินของญี่ปุ่น เกาหลีที่แพร่หลายเข้ามา ท าให้มีค่านิยม

รับประทานอาหารตามกระแส โดยการหาร้านอาหารจากเว็บไซต์ต่ างๆที่มีคนแนะน า                     

การรับประทานอาหารจึงเสมือนเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง ที่ไม่ใช่ตอบสนองแต่เพ่ือการด ารงชีวิตเหมือน

ดังแต่ก่อน แต่ยังท าให้เราได้พบปะสังสรรค์กับเพ่ือน คนรัก และครอบครัว ร่วมถึงบางครั้งเป็น

สถานที่ท างานของคนยุคใหม่ เป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน คลายเครียดจากการท างาน จึงท าให้คน

มีพฤติกรรมออกไปทานอาหารนอกบ้านเพ่ิมมากขึ้น โดยประเภทอาหารที่คนไทยนิยมรับประทาน

ได้แก่ อาหารฟาสฟู๊ต สุกี้ ชาบู อาหารญี่ปุ่น และอาหารปิ้งย่างเป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าร้านอาหาร

ประเภทนี้เป็นร้านอาหารที่อยู่ในกระแส จึงท าให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทางศูนย์วิจัยกสิกร

ไทยได้กล่าวว่า อัตราการเติบโตของร้านอาหาร ประเภทดังกล่าวนี้จะมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นได้อีก 
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โดยในแต่ละปีจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 10% ซึ่งสังเกตเห็นได้จากการขยายสาขาเพ่ิมขึ้น

ของร้านที่มีอยู่แล้วในตลาด (ศูนย์วิจัยกสิกรไทยปี 2555) 

ปัจจุบันร้านอาหารปิ้ งย่างมีการเกิดขึ้ นมากมาย ท าให้ เกิดการแข่ งขันกันขึ้ น ใน 

แต่ละแบรนด์ จนท าให้ตลาดอาหารปิ้งย่างในปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่า 4,300 ล้านบาท และมีแนวโน้ม

เพ่ิมสูงขึ้นถึง 4,725 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2557 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทยปี , 2556) ภาพรวมธุรกิจ

ร้านอาหารแบบปิ้งย่างในประเทศไทย มีมูลค่าประมาณ 3.6 พันล้านบาท หรือคิดเป็น 30% ของ

ตลาดรวมร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า โดยเป็นธุรกิจที่เติบโตมาก ทั้งในฝั่งของปิ้งย่างริมทางไป

จนถึงร้านปิ้งย่างในห้างหรู เนื่องจากพฤติกรรมของคนไทย ซึ่งชื่นชอบกิจกรรม รับประทานอาหารปิ้ง

ย่างและเป็นกิจกรรมสังสรรค์ที่เหมาะกับกลุ่มเพ่ือนฝูงหรือครอบครัว (ศูนย์วิจัยกสิกรไทยปี, 2556) 

ส าหรับธุรกิจอาหารปิ้งย่างแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1.แบบมองโกล ลักษณะแบบหมวก

เจงกีสข่าน มีบาร์บีคิว พลาซ่า 2.แบบญี่ปุ่น เป็นตะแกรงปิ้งย่าง 3.แบบเกาหลี  4.แบบไทย โดยบาร์บี

คิว พลาซ่า ถือเป็นผู้น าตลาดธุรกิจอาหารปิ้งย่างโดยรวม ตามมาด้วยซูกิชิ โพนยางค า และมิยาบิ 

(สยามธุรกิจ, 2559)  

ความ เคลื่ อน ไหว ในตลาดปิ้ ง ย่ า ง  โดย เฉพาะการบุ กตลาดแบรนด์หลั ก  อาทิ   

"บาร์บีคิวพลาซ่า" จาก บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จ ากัด ซึ่งประกาศบุกหนักทั้งการตลาดภายใต้

งบประมาณ 250 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลต่อโปรโมชั่นที่เข้มข้นขึ้น พร้อมการปรับโฉมแบรนด์ในรอบ 

25 ปีและ 250 ล้านบาทส าหรับ การขยายและปรับโฉมสาขาเดิมเพ่ือให้ทันสมัยยิ่งขึ้น  (สยามธุรกิจ, 

2559) 

บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จ ากัด เป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจร้านอาหารทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ มีแบรนด์ร้านอาหารที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ จ านวน 3 แบรนด์ ได้แก่ 

บาร์บีคิวพลาซ่า จุ่มแซ่บฮัท และ ฮ็อท สตาร์ น าเสนอรูปแบบอาหารในสไตล์ที่แตกต่างกันออกไป 

คลอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย (สยามธุรกิจ, 2559) 

บาร์บีคิ วพลาซ่า  เป็นแบรนด์ร้ านอาหารประเภทปิ้ งย่ าง บนกระทะทองเหลือง                       

เปิดให้บริการสาขาแรกที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าวในเดือนกรกฎาคม ปี 2530 ลักษณะ

อาหารเป็นรูปแบบปิ้งย่างซึ่งภายหลังจากการเปิดสาขาแรก ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าได้รับความนิยมและ
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การตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าจ านวนมาก ท าให้บริษัทฯ ได้ขยายสาขาเพ่ิมข้ึนทั้งในกรุงเทพฯ และ

ต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีร้านบาร์บีคิวพลาซ่าในประเทศไทย จ านวนทั้งสิ้น 102 สาขา 

ตั้งอยู่ ณ ศูนย์การค้าชั้นน า และห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ทั้งในกรุงเทพฯและตามหัวเมืองหลักของ

จังหวัดต่าง ๆ (สยามธุรกิจ, 2559) 

ส าหรับการลงทุนด้านธุรกิจอาหารของบาร์บีคิวพลาซ่าในต่างประเทศ บริษัทฯ มีการเปิด

จ า หน่ า ยอ าห า รภ าย ใต้ แบ รนด์ บ า ร์ บี คิ ว พล า ซ่ า  โ ด ย เป็ น ก า ร ร่ ว มทุ น กั บนั ก ธุ ร กิ จ  

ในประเทศ ส าหรับประเทศมาเลเซีย มีร้านบาร์บีคิวพลาซ่าเปิดให้บริการตามศูนย์การค้าหลักๆ 

จ านวนทั้งสิ้น 17 สาขา ในประเทศอินโดนีเซีย มีร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่าเปิดให้บริการจ านวน       

2 สาขา และเพ่ือให้การด าเนินงานด้านคุณภาพมาตรฐานอาหารของร้านบาร์บีคิวพลาซ่าทุกสาขา

เป็นหนึ่งเดียวกัน บาร์บีคิวพลาซ่าได้ก่อตั้งศูนย์กลางกระจายสินค้า (ครัวกลาง) บนพื้นที่ขนาด 5,000 

ตารางเมตร ณ นิคมอุตสาหกรรม นวนคร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในปี 2551 เพ่ือเป็นศูนย์กลาง

ในการกระจายสินค้าทั้งของสด เนื้อสัตว์ ผัก และวัตถุดิบต่างๆ ไปยังร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่าสาขา

ต่างๆ ทั่วประเทศ (สยามธุรกิจ, 2559)  

ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานทั้งในส่วนส านักงานและร้านอาหารมากกว่า 3,000 คน ที่ร่วม

เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงให้ความส าคัญกับการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยสร้างศูนย์ฝึกอบรมบาร์บีคิวพลาซ่า เป็นตึกขนาด 4 ชั้น               

บนพื้นที่ขนาด 4,000 ตารางเมตร บนถนนรัชดาภิเษก จ.กรุงเทพ เพ่ือใช้เป็นสถานที่ส าหรับฝึกอบรม

พนักงานทุกระดับตั้งแต่พนักงานประจ าส านักงานและพนักงานประจ าสาขา พร้อมห้องครัวและ

ร้านอาหารจ าลองเพ่ือให้พนักงานทุกคนได้ฝึกท างานจริงก่อนเริ่มปฏิบัติงานยังสาขา นอกจากนี้ ยัง

สร้างห้องพักพนักงานเพ่ิมเติม เพ่ือให้พนักงานสาขาประจ าต่างจังหวัดได้มีที่พักค้างระหว่างการ

ฝึกอบรมอีกด้วย (สยามธุรกิจ, 2559)  

นอกเหนือจากความส าคัญด้านการพัฒนาบุคคลากรของบริษัทฯ แล้วในฐานะที่บริษัทฯ เป็น

บริษัทฯ ของคนไทย ตั้งอยู่ในประเทศไทย บริหารงานโดยคนไทย จึงเล็งเห็นความส าคัญของการมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมควบคู่ไปกับการด าเนินงานทางธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงก าหนดหนึ่งใน

พันธกิจส าคัญของบริษัทฯ ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมกับบริษัทฯ ในการพัฒนาและ

ให้ความช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม             
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การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ การส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม และการให้ความ

ช่วยเหลือเมื่อประเทศประสบภัยทางธรรมชาติ เป็นต้น (barbqplaza ,2559) (สยามธุรกิจ, 2559) 

   ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

รับประทานอาหารร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ในเขตกรุงเทพฯ โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ 

และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารร้านบาร์บีคิว พลาซ่า อันจะเป็นประโยชน์

ต่อการสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ากับทัศนคติการสื่อสารการตลาด เพ่ือให้ทางบริษัทสามารถ

ด าเนินการวางแผนในการใช้กลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาดได้อย่างถูกต้อง และคงความเป็นผู้น าใน

ตลาดอาหารปิ้งย่างต่อไป 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการเลือกรับประทานอาหารร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ใน

เขตกรุงเทพฯ 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ใน

เขตกรุงเทพฯ 

วิธีการด้าเนินงานวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้มาใช้

บริการร้านบาบีคิวพลาซ่า ในเขตกรุงเทพฯ  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคท่ีใช้บริการร้านอาหารปิ้งย่าง บาร์บีคิว พลาซ่า โดย

เลือกผู้ใช้บริการทั้งชาย และหญิงท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนประมาณ 500,000 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านอาหารปิ้งย่าง บาร์บีคิว พลาซ่า ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใช้สูตรค านวณขนาดตัวอย่างของยามาเน่โดยเลือกใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% 

ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน   
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ตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ 

ล้าดับที่ เขต พื นที่ จ้านวนกลุ่มตัวอย่าง 

1. ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว 80 

2. ปทุมวัน เซ็นทรัลเวิลด์ 80 

3. วัฒนา เทอมินอล 21 80 

4. รามอินทรา แฟชั่นไอแลนด์ 80 

5. บางกะปิ เดอะมอลล์ บางกะปิ 80 

รวม 5 เขต 5 พื นที่ 400 

  

การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple random sampling) โดยการออกแบบสอบถามเพ่ือ

สอบถามผู้บริโภคที่เคยใช้บริการร้านอาหารปิ้งย่าง บาร์บีคิว พลาซ่า ตามเขตที่ท าการเลือกไว้ 

ทั้งหมด 400 ตัวอย่าง 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่า 

1. ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.25 มีอายุ 20 

– 30 ปี มากสุด ร้อยละ 54.25 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มากสุด ร้อยละ 62.25 สถานภาพสมรส 

มากสุด ร้อยละ 49.50 ประกอบธุรกิจส่วนตัว มากสุด ร้อยละ 31.25  ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 10,001 

- 20,000 บาท ร้อยละ 55.00  

2. พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทย่างของร้านบาร์บีคิว พลาซ่า ส่วนมากนิยม

รับประทานอาหารประเภทอาหารชุดพิเศษ(ราคา 230 บาท) มากสุด ร้อยละ 56.25 รองลงมา 

อาหารบาร์บีคิว แยกรายชนิด เหตุผลในการบริโภค เพ่ือเป็นที่พบปะสังสรรค์ ร้อยละ 52.75 

รองลงมา เพ่ือรับประทานเนื่องในโอกาสพิเศษ โดยมีความถ่ีในการบริโภค จ านวน 1 - 2 ครั้ง มากสุด 

ร้อยละ 70.50 รองลงมา จ านวน 3 - 5 ครั้ง และมีค่าใช้จ่ายในการบริโภค 500 - 1,000 บาท  มาก

สุด ร้อยละ 78.75  รองลงมา จ่ายน้อยกว่า 500 บาท ร้อยละ 17.25 
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3. ปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ใน

เขตกรุงเทพฯ ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.90 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 สูงสุดในด้านกระบวนการ

ให้บริการ รองลงมา ด้านบุคลากร ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านสถานที่ น้อยสุด ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ สรุปผลการทดสอบเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

 3.1 ด้านผลิตภัณฑ์ให้ความส าคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.76 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 

คือความหลากหลายและชนิดของอาหารที่ให้เลือก รองลงมา ความปลอดภัยของเตาย่าง ความ

สะอาดของอุปกรณ์ต่าง ๆ บนโต๊ะอาหาร รสชาติของน้ าจิ้ม ความสะอาดของอาหาร และ ความสด

ใหม่ของอาหารที่ท่านรับประทาน ตามล าดับ 

3.2 ด้านราคา ให้ความส าคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 โดย

สูงสุด คือ ราคาอาหารคุ้มค่ากับคุณค่าทางโภชนาการที่ได้รับ รองลงมา มีความหลากหลายของราคา

ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคลักษณะเดียวกัน, ราคาอาหารไม่แพงเกินไป เมื่อเทียบกับ

ร้านอาหาร และ ราคาอาหารเหมาะสม กับปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบ ตามล าดับ 

3.3 ด้านสถานที่ให้ความส าคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 

โดยสูงสุด คือความเย็นสบาย อุณหภูมิภายในร้านและการเป็นร้านที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ศูนย์การค้า 

รองลงมาบรรยากาศภายในร้านตกแต่งสวยงาม, การมีจ านวนพนักงานบริการที่พอเพียง, ความ

สะอาดภายในร้านอาหาร, มีพ้ืนที่จอดรถรองรับผู้ใช้บริการและ สถานที่ภายในร้านกว้างขวาง มีที่นั่ง

เพียงพอ ตามล าดับ 

3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความส าคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.45 ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด มีโปรโมชั่นอาหารชุดนอกเหนือจากเมนู ให้

ความส าคัญในระดับมาก ได้แก่ มีบัตรส่วนลด 10 %, การโฆษณาร้านผ่านสื่อโทรทัศน์, การมีบัตร

สะสมแต้ม, มีการแจกคูปองลดราคา, การโฆษณาร้านที่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เช่น แผ่นพับ ใบปลิว, การให้

ส่วนลดผ่านบัตรเครดิต, มีการแจกรางวัลหรือของที่ระลึก และ มีโปรโมชั่นอาหารตามฤดูกาล 

ตามล าดับ 

3.5 ด้านบุคลากรให้ความส าคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.98 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 

โดยสูงสุด พนักงานมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รองลงมา พนักงานแต่งกายสะอาด 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการ” 2559 54 

 

เป็นระเบียบเรียบร้อย, พนักงานมีอัธยาศัยไมตรีดี บุคลิกภาพดี, จ านวนพนักงานมีเพียงพอส าหรับ

บริการลูกค้า และพนักงานมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าเป็นอย่างดี ตามล าดับ 

3.6 ด้านกระบวนการให้บริการให้ความส าคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.98 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.45 โดยสูงสุด ความรวดเร็วในการให้บริการของพนักงาน รองลงมา ความเสมอภาคใน

การให้บริการแก่ลูกค้า, การให้บริการหลังการขาย, การให้บริการนอกสถานที่แก่ลูกค้า และ การตรง

ต่อเวลาในการจัดส่งสินค้าตามล าดับ 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่  1 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

รับประทานอาหารร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ในเขตกรุงเทพฯ แตกต่างกัน 

 สมมติฐานย่อย 1.1 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านเพศ มีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกรับประทานอาหารร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ในเขตกรุงเทพฯ แตกต่างกันในด้านกระบวนการ

ให้บริการที่ ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 สมมติฐานย่อย 1.2 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านอายุ มีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกรับประทานอาหารร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ในเขตกรุงเทพฯแตกต่างกันทุกด้านยกเว้นด้านบุคลากร 

ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 สมมติฐานย่อย 1.3 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา มีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ในเขตกรุงเทพฯแตกต่างกันในด้านกระบวน

การการให้บริการ ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 สมมติฐานย่อย 1.4 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านสถานภาพ มีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ในเขตกรุงเทพฯแตกต่างกันที่ด้านผลิตภัณฑ์และ

ด้านกระบวนการการให้บริการ ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 สมมติฐานย่อย 1.5 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านอาชีพ มีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกรับประทานอาหารร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ในเขตกรุงเทพฯไม่แตกต่างกัน 
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 สมมติฐานย่อย 1.6 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อปัจจัยที่มีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ในเขตกรุงเทพฯแตกต่างกันในทุกด้าน 

ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 

อภิปรายผล 

1. จากวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการเลือกรับประทานอาหารร้าน

บาร์บีคิวพลาซ่า ในเขตกรุงเทพฯ พบว่า ส่วนมากนิยมรับประทานอาหารประเภทอาหารชุดพิเศษ

(ราคา 230 บาท) รองลงมา อาหารบาร์บีคิว แยกรายชนิด เหตุผลในการบริโภค เพ่ือเป็นที่พบปะ

สังสรรค์ รองลงมา มาเพ่ือรับประทานเนื่องในโอกาสพิเศษ มีความถ่ีในการบริโภค จ านวน 1 - 2 ครั้ง 

และมีค่าใช้จ่ายในการบริโภค 500 - 1,000 บาท มากสุด ซึ่งสอดคล้องกับ ธงชัย สันติวงษ์ (2540 : 

29) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ

จัดหาให้ได้มาและการใช้ซึ่งสินค้าและบริการ ทั้งนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจ ซึ่งมีมาก่อนอยู่

แล้วและซึ่งมีส่วนในการก าหนดให้มีการกระท าดังกล่าว ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทย่างของร้านบาร์บีคิว พลาซ่า ได้แก่ ด้านประเภทของอาหาร 

และด้านช่วงเวลาในการบริโภคมีความสัมพันธ์กับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารร้าน

บาร์บีคิวพลาซ่า โดยผลการศึกษา พบว่า ด้านกระบวนการให้บริการมีความสัมพันธ์กับประเภทย่าง

ของร้านบาร์บีคิว สูงสุดและด้านสถานมีความสัมพันธ์กับด้านช่วงเวลาในการบริโภคสูงสุดผล

การศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ สอดคล้องกับแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคกับกลยุทธ์การตลาด 

ของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543 : 13-14) ที่กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาด นั้นเป็นกลยุทธ์

การตลาดที่ท าการคัดเลือกตลาดเป้าหมายการตั้งวัตถุประสงค์และพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย หรือเป็นกุญแจที่จะน าไปสู่ความส าเร็จก็คือต้องท า

ความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค 

2. จากการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารร้านบาร์บีคิว 

พลาซ่าในเขตกรุงเทพฯพบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ และ รายได้ต่อเดือน มีผลต่อ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ในเขตกรุงเทพฯ แตกต่าง

กัน ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ  (2538) ปัจจัยส่วนบุคคลที่
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แตกต่างกันส่งเป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นสถานภาพทาง

สังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจจะส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ซื้อที่ได้รับอิทธิพลจาก

ลักษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่างๆ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มผู้ใช้บริการอายุน้อยกว่า 20 ปี จะ

ให้ความส าคัญต่อปัจจัยในการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ต่ ากว่า กลุ่ม

ผู้บริโภคอายุ 20 – 30 ปี, อายุ 31 – 45 ปี และ มากกว่า 45 ปี และกลุ่มผู้ใช้บริการรายได้ต่ ากว่า

หรือเท่ากับ 10,000 บาท ให้ความส าคัญต่อปัจจัยในการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารร้านบาร์บี

คิวพลาซ่า ต่ ากว่า กลุ่มผู้บริโภครายได้ 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 – 30,000 บาท, 30,001 - 

40,000 บาท และ สูงกว่า 40,000 บาท กลุ่มผู้ใช้บริการรายได้ 10,001 - 20,000 บาท , 20,001 - 

30,000 บาท และ 30,001 - 40,000 บาท จะให้ความส าคัญต่อปัจจัยในการตัดสินใจเลือก

รับประทานอาหารร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ต่ ากว่า กลุ่มผู้บริโภครายได้เฉลี่ยต่อเดือน สูงกว่า 40,000 

บาท 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลงานวิจัยในการศึกษามีข้อเสนอแนะในงานวิจัยได้ดังนี้ 

1. จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ในเขตกรุงเทพฯ สูงสุด  ดังนั้นร้านบาร์บีคิว

พลาซ่า ควรให้ความส าคัญกับกระบวนการให้บริการที่ดี เริ่มตั้งแต่การต้อนรับ การน าเข้าโต๊ะอาหาร 

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การช าระค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนการส่งลูกค้าออกร้าน 

เนื่องจากการบริการที่ดีจะสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้มากและกลับมาใช้บริการอีก โดยจะต้อง

ให้ความส าคัญต่อพนักงานผู้ให้บริการอย่างมาก โดยการจัดอบรมให้มีความรู้ความสามารถมีจิตใจรัก

การให้บริการ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ให้ความส าคัญสูงสุดความ

หลากหลายและชนิดของอาหารที่ให้เลือกสูงสุด ดังนั้นร้านบาร์บีคิวพลาซ่าควรให้ความส าคัญกับ

รสชาติของอาหารอร่อยเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า มีการปรุงอาหารเป็นอย่างดีเลือกสรรวัตถุดิบที่น ามาใช้

ในการปรุงอาหาร มีคุณภาพดี สะอาดและถูกหลักโภชนาการและราคาอาหารเหมาะสมและคุ้มค่ากับ

ราคาและเวลาของลูกค้า นอกจากนี้ควรมีเมนูอาหารให้เลือกหลากหลาย ควรใช้วัตถุดิบในการประกอบ
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อาหารที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ การประกอบอาหารควรสะอาดและให้ความส าคัญกับรสชาติ

อาหารที่อร่อยและถูกปากผู้ใช้บริการ  

 3. จากการศึกษานี้มีข้อเสนอแนะว่าร้านบาร์บีคิวพลาซ่าควรให้ความส าคัญกับกิจกรรม

ทางการตลาดเพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดการรับรู้ข้อมูลการให้บริการ ควรจัดให้มีส่วนลดการให้บริการ การ

รับสมัครสมาชิกสวนอาหาร และมีการใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม ตลอดจนน าเสนอเมนู

รายการอาหารใหม่ๆเพ่ือแนะน าลูกค้า เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั งต่อไป 

1. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจต่อการบริโภครับประทาน

อาหารร้านบาร์บีคิวพลาซ่าเพ่ือผลการศึกษาจะเป็นที่ประโยชน์ต่อแนวทางในการวางแผนและพัฒนา

กลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 

2. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบจ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้บริการประเภทอาหาร

และการใช้บริการเพ่ือผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนกิจการและด าเนินกิจกรรม

การตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีความต้องแตกต่างกัน 
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การห้ามค้างาช้างโดยสิ นเชิงผลกระทบต่อผู้ครอบครองช้างเลี ยง 
Complete Ban Ivory Trade: Impact to Elephant Owner 

 
กมลพัฒน์ มากแจ้ง 

Kamolphat Markchang 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อผลตอบแทนและต้นทุนของผู้

ครอบครองช้างเลี้ยงเอกชนรายย่อย หากมีการห้ามค้างาช้างภายในประเทศโดยสิ้นเชิง ผลการศึกษา 
พบว่า หากรัฐมีมาตรการห้ามค้างาช้างโดยสิ้นเชิงจะส่งผลกระทบต่อผู้ครอบครองช้างเลี้ยงเอกชน
รายย่อยในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว เนื่องจากผลตอบแทนสุทธิจากการประกอบอาชีพตลอดช่วงชีวิตของ
ช้างมีเพียง 980,495 บาท ซึ่งไม่เพียงพอที่จะซื้อลูกช้างตัวถัดไปในราคา 1,200,000 บาท ในขณะที่ผู้
ครอบครองช้างเลี้ยงเอกชนรายย่อยที่เร่ร่อนในเมืองใหญ่มีจะผลตอบแทนสุทธิ 1,595,925 บาท จึง
สรุปได้ว่ามาตรการห้ามค้างาช้างโดยสิ้นเชิงจะส่งผลกระทบทางลบต่อผู้ครอบครองช้างเลี้ยงเอกชน
รายย่อยในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะให้ภาครัฐมีนโยบายเสริมสร้างรายได้
ของผู้ครอบครองช้างเลี้ยงเอกชนรายย่อยในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวให้สูงขึ้น หากรัฐจะมีมาตรการห้าม
ค้างาช้างโดยสิ้นเชิงในอนาคต 

 
ค้าส้าคัญ การห้ามค้างาช้างโดยสิ้นเชิง, การค้างาช้าง, ผู้ครอบครองช้างเลี้ยง 
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Abstract 
This study aims to evaluate the economic impacts on private elephant 

owners if complete ban of ivory trade was implemented in Thailand. It has been 
found that if a complete ban of ivory trade was implemented, the private owners in 
tourist business sector would suffer the most, as they need to shoulder the cost of 
taking care elephants. The findings indicated that among elephant private owners, 
lifetime earning income for each elephants is 980,495 Baht. However, those elephant 
private owner requires 1,200,000 Baht to buy the new young one to replace the 
elderly one. If compare with the private elephants owners in the cities, they earn 
1,595,925 Baht. Thus, complete ban of ivory trade would have negative impact to 
elephant private owners in tourist business sector. It is suggested that if complete ban 
of ivory trade was implemented in Thailand, government should provide other 
measures to increase income of private owners in tourist business sector.  

 
Keywords: Ivory trade, elephant owners 
 

1. บทน้า 
1.1 หลักการและเหตุผล 

เหตุการณ์ล่าช้างแอฟริกา (Loxodonta Africana) ครั้งเลวร้ายที่สุดเกิดในเขตอุทยาน
แห่งชาติบูบานีดจิดาทางตอนเหนือของแคเมอรูน โดยช้างแอฟริกาถูกสังหารในคราวเดียวมากกว่า 
300 ตัว (จันทน์ปาย องค์ศิริวิทยา, ออนไลน์, 2555) และจากรายงานของ Bryan Christy (2555) 
ระบุว่าในช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2555 มีช้างแอฟริกาถูกล่ารวมไม่น้อยกว่า 56,500 ตัว โดยงาช้างจะถูก
ส่งมายังประเทศในแถบเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนและจีน ซึ่งงานศึกษาของ 
Doak (2014) ได้แสดงให้เห็นถึงเส้นทางการขนส่งงาช้างแอฟริกา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2554 
โดยเส้นทางการขนส่งดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับประเทศในเอเชียที่ส าคัญได้แก่ จีน มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม โดยเฉพาะประเทศจีนและไทยถือเป็นประเทศปลายทางของการ
ลักลอบค้างาช้างระหว่างประเทศ  

การประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาไซเตส (the Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) ครั้งที่ 62 ระหว่างวันที่ 23-
27 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และกองทุนสัตว์ป่าโลก (World 
Wide Fund for Nature: WWF) ได้จัดล าดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความล้มเหลวในการ
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ควบคุมการลักลอบค้างาช้าง ต่อมาในการประชุมภาคีอนุสัญญาไซเตส  ครั้งที่ 16 (CITES COP 16)  
ระหว่างวันที่ 3 – 14 มีนาคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุมได้ให้ความส าคัญกับปัญหาการลักลอบค้างาช้าง
เป็นอย่างมาก โดย  WWF ได้พยายามเรียกร้องให้ประเทศไทยประกาศระงับการค้างาช้าง
ภายในประเทศโดยทันทีเพ่ือยุติการลักลอบค้างาช้างโดยเร็ว มิฉะนั้นภาคีสมาชิกอาจมีมาตรการระงับ
การค้าสัตว์ป่าและพืชป่ากับประเทศไทย 

ด้วยปัญหาการลักลอบค้างาช้างระหว่างประเทศดังกล่าว กอปรกับประเทศไทยอาจโดน
ร ะ งั บ ก า ร น า เ ข้ า สิ น ค้ า เ กี่ ย ว กั บ สั ต ว์ ป่ า แ ล ะ พื ช ป่ า จ า ก ภ า คี ส ม า ชิ ก อ นุ สั ญ ญ า  
ซึ่งอาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อผู้ประกอบการไทยและไทยอาจสูญสิ้นรายได้จากการส่งออกคิด
เป็นมูลค่ากว่า 9 พันล้านบาทต่อปี (กองทุนสัตว์ป่าโลก, 2559) ดังนั้น ไทยจึงร่างแผนปฏิบัติการ
งาช้างขึ้นและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ครอบครองช้างเลี้ยงในจังหวัดสุรินทร์เกี่ยวกับการห้ามค้า
งาช้างโดยสิ้นเชิง ซึ่งผู้ครอบครองช้างเลี้ยงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐจะยกเลิกการซื้อขายงาช้าง
ที่ได้จากช้างเลี้ยงของตนเอง (ศูนย์ข่าวท าเนียบรัฐบาล, 2556) กระนั้นการส ารวจความคิดเห็น
ดังกล่าวนั้นยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อรายได้ที่ชัดเจนของผู้ครอบครองช้างเลี้ยง 

ส าหรับช้างเลี้ยงในประเทศไทยจากฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนสัตว์พาหนะจะมีทั้งสิ้น 3,402 
เชือก (กรมการปกครอง, 2558) โดยสถาบันคชบาล (2557) ได้จ าแนกช้างเลี้ยงเป็น 6 กลุ่มตาม
ลักษณะการใช้ประโยชน์ ได้แก่ กลุ่มช้างลากไม้ กลุ่มช้างในธุรกิจท่องเที่ยว กลุ่มช้างแสดงละครเร่ 
กลุ่มช้างเร่ร่อนในเมืองใหญ่ กลุ่มช้างเล็กตามโรงแรมและรีสอร์ท และกลุ่มช้างในสวนสัตว์ โดยกลุ่ม
ช้างในธุรกิจท่องเที่ยวมีสัดส่วนสูงที่สุดร้อยละ 40 และเม่ือพิจารณาในมิติของผู้ครอบครองช้างจะมี 3 
ลักษณะ คือ ผู้ครอบครองที่เป็นภาครัฐ (สถาบันคชบาล) ผู้ครอบครองที่เป็นภาคเอกชนรายใหญ่ 
(เจ้าของปางช้างต่างๆ) และผู้ครอบครองที่เป็นภาคเอกชนรายย่อย อาทิ ควาญช้างทั่วไป คนเลี้ยง
ช้างชาวกูย (ภาพที่ 1.1)  ซึ่งผู้ครอบครองช้างเลี้ยงที่เป็นเอกชนรายย่อยนี้ ผู้ศึกษาได้อนุมานว่า เป็น
กลุ่มผู้ครอบครองช้างเลี้ยงที่มีต้นทุนในการเลี้ยงช้างที่น้อยที่สุดและเป็นกลุ่มผู้ครอบครองช้างเลี้ยงที่
จะได้รับผลกระทบจากมาตรการห้ามค้างาช้างโดยสิ้นเชิงมากที่สุดหากเปรียบเทียบกับผู้ครอบครอง
ช้างเลี้ยงลักษณะอ่ืนๆ  
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ภาพที่ 1.1 สัดส่วนช้างเลี้ยงและผู้ครอบครองช้างตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

 
1.2 วัตถุประสงค์  

เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อผลตอบแทนและต้นทุนของผู้ครอบครองช้างเลี้ยงเอกชนรายย่อย 
หากมีการห้ามค้างาช้างภายในประเทศโดยสิ้นเชิง 

 
1.3 สมมติฐานการศึกษา 

มาตรการห้ามค้างาช้างโดยสิ้นเชิงอาจจะท าให้ผลตอบแทนของผู้ครอบครองช้างเลี้ยงเอกชน
รายย่อยลดลง เนื่องจากงาช้างถือเป็นซากชิ้นส่วนของช้างที่มีมูลค่าสูงที่สุด ดังนั้น การยกเลิกการค้า
งาช้างโดยสิ้นเชิงอาจบั่นทอนแรงจูงใจในการเลี้ยงช้างเชิงพาณิชย์ (การเลี้ยงช้างเพ่ือใช้แรงงาน การ
ท่องเที่ยว)  

 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 

1.4.1 ขอบเขตเนื อหา  
ศึกษาเฉพาะผลกระทบต่อผลตอบแทนและต้นทุนในการประกอบอาชีพเลี้ยงช้างที่

สามารถวัดเป็นจ านวนเงินได้ตลอดช่วงชีวิตของช้าง 1 เชือก (80 ปี) และศึกษาเฉพาะกลุ่มงานใน
ธุรกิจท่องเที่ยว และกลุ่มงานเร่ร่อนในเมืองใหญ่ โดยจะไม่ศึกษากลุ่มงานลากไม้ เนื่องจากมีข้อจ ากัด
ในการเข้าถึงข้อมูล และในการวิเคราะห์จะไม่รวมต้นทุนค่าเสียโอกาส (opportunity cost) ของผู้
ครอบครองช้างเลี้ยงในการเลือกใช้ประโยชน์จากช้าง 

1.4.2 ขอบเขตพื นที่ 
ศึกษาผู้ครอบครองช้างเลี้ยงในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ 
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1.5 ค้าจ้ากัดความ 
ผู้ครอบครองช้างเลี้ยง หมายถึง ผู้ที่ถือครองกรรมสิทธิ์ในตัวช้างเลี้ยงตามกฎหมายว่าด้วย

สัตว์พาหนะ 
ผู้ครอบครองช้างเลี้ยงเอกชนรายย่อย หมายถึง ผู้ที่ถือครองกรรมสิทธิ์ในตัวช้างเลี้ยงตาม

กฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ โดยเป็นควาญช้างที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับช้าง  
คนเลี้ยงช้างในศูนย์คชศึกษา หมายถึง ผู้ครอบครองช้างเลี้ ยงเอกชนรายย่อยในธุรกิจ

ท่องเที่ยว ซึ่งท างานบริการนักท่องเที่ยวในศูนย์คชศึกษา จังหวัดสุรินทร์  
คนเลี้ยงช้างเร่ร่อนในเมือง หมายถึง ผู้ครอบครองช้างเลี้ยงเอกชนรายย่อยที่เร่ร่อนในเมือง

ใหญ่ ซึ่งหาเลี้ยงชีพด้วยการพาช้างเร่ร่อนตามเมืองหรือตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
Khanna and Harford (1996) ได้ศึกษาเรื่อง “The Ivory Trade Ban: Is It Effective?” 

โดยศึกษาผลของการห้ามค้างาช้างตามอนุสัญญาไซเตสในประเทศผู้ผลิตงาช้างและประเทศผู้บริโภค 
ซึ่งมีแรงจูงใจในการปฏิบัติตามพันธกรณีที่แตกต่างกัน Khanna and Harford (1996) ได้แบ่ง
ประเทศผู้ผลิตงาช้างออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเทศที่มีจ านวนประชากรช้างมั่งคั่งกับประเทศที่มี
จ านวนประชากรช้างลดลงผลการศึกษาพบว่า ในประเทศที่มีจ านวนประชากรช้างลดลงอย่าง
ประเทศแอฟริกาใต้นั้น การปฏิบัติตามพันธกรณีส่งผลให้เกิดต้นทุนที่สูงและเกิดความไม่สมบูรณ์แบบ 
(Costliness and Imperfectness) ของการบังคับใช้ เนื่องจากต้องรับภาระในการปฏิบัติตาม
พันธกรณี ในขณะที่ต้องขาดรายได้จากการขายงาช้าง อีกทั้งยังก่อให้เกิดการโอนถ่ายงาช้างจาก
ประเทศที่ถูกห้ามค้างาช้างไปยังประเทศที่อนุญาตให้ค้างาช้างอย่างประเทศเคนย่าอีกด้ วย ดังนั้น 
การควบคุมการค้างาช้ างจะต้องสนับสนุนด้วยการลดแรงจู ง ใจ โดยลดความต้องการ                        
ของประเทศผู้ซื้อ  

Burton (1999) ได้ศึกษาเรื่อง “An Assessment of Alternative Methods of Estimating 
The Effect of The Ivory Trade Ban on Poaching Effort” เป็นการศึกษาผลกระทบของการ
ห้ามค้างาช้างตามพันธกรณีเมื่อปี ค.ศ. 1989 ของไซเตส ต่อทางเลือกในการพยายามล่าช้าง โดย 
Burton (1999) อธิบายว่าเมื่อประสิทธิภาพของการห้ามค้างาช้างถูกวัดจากผลตอบแทนที่ลดลงของ
ผู้ล่าช้าง การศึกษานี้จึงมุ่งเน้นว่าผู้ล่าช้างจะมีการตอบสนองอย่างไรต่อการลดลงของผลตอบแทน
ดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่า ผลตอบแทนที่ลดลงได้โน้มน้าวให้ความพยายามในการล่าช้างให้ลด
ต่ าลงอย่างมีนัยส าคัญ 

Bulte and Kooten ( 1 9 99 )  ไ ด้ ศึ กษ า วิ จั ย เ รื่ อ ง  “Economics of Antipoaching 
Enforcement and The Ivory Trade Ban” โดยใช้การวิเคราะห์จากข้อมูลเชิงประจักษ์ของ

http://ajae.oxfordjournals.org/search?author1=G.+Cornelis+van+Kooten&sortspec=date&submit=Submit
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ประเทศแซมเบีย (Zambia) ระหว่างการห้ามค้างาช้างกับการปล่อยให้มีการค้างาช้างเสรีต่อ
ประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ช้างแอฟริกา ผลการศึกษาพบว่า การห้ามค้างาช้างมีประสิทธิภาพต่อการ
อนุรักษ์ช้างแอฟริกามากกว่าการปล่อยให้มีการค้างาช้างโดยเสรี 

Heltberg (2001 ) ไ ด้ ศึ กษ า เ รื่ อ ง  “ Impact of The Ivory Trade Ban on Poaching 
Incentives: A Numerical Example” เป็นการศึกษาโดยใช้ตัวอย่างทางคณิตศาสตร์ (Numerical 
Example) ผลการศึกษาพบว่า การห้ามค้างาช้างมีผลกระทบที่ยังไม่ชัดเจนต่อแรงจูงใจในการล่าช้าง 
แม้ว่าการห้ามค้างาช้างจะช่วยลดความต้องการงาช้างระหว่างประเทศ แต่ผลตอบแทนในการล่าช้า
งกลับเพ่ิมขึ้นในตลาดมืด (Black Market) การห้ามค้างาช้างจะสามารถลดการล่าช้างได้ใน 4 กรณี
ดังนี้ (ก) ถ้าสามารถน าไปสู่การลดลงของความต้องการงาช้าง (ข) ถ้ามีการอ านวยความสะดวกต่อ
การสกัดกั้นผลิตภัณฑ์งาช้างที่ผิดกฎหมาย (ค) ถ้าสินค้าที่ถูกกฎหมายมีจ านวนมากยิ่งขึ้น และ(ง) ถ้า
ไม่มีการต่อต้านจากการบังคับใช้กฎหมาย ตัวอย่างทางคณิตศาสตร์นี้แสดงให้เห็นว่าการห้ามค้า
งาช้างมีแนวโน้มที่จะลดการล่าช้างได้ 

Lemieux and Clarke (2009) ได้ศึกษาเรื่อง “The International Ban on Ivory Sales 
and Its Effects on Elephant Poaching in Africa” ผลการศึกษาพบว่า ทวีปที่มีประชากรช้าง
แอฟริกาอาศัยอยู่มีจ านวนช้างที่เพ่ิมขึ้นหลังจากที่ไซเตสประกาศห้ามการค้างาช้างระหว่างประเทศ
ขึ้น อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ข้อมูลประชากรช้างแอฟริกาในช่วงปี พ.ศ. 2522 - 2550 กลับพบว่า
มี 37 ประเทศในทวีปแอฟริกายังมีจ านวนประชากรช้างที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังพบว่าการ
ประกาศห้ามการค้างาช้างดังกล่าวส่งผลให้เกิดความอลหม่านของตลาดค้างาช้างในประเทศใกล้เคียง
อีกด้วย  

จากการศึกษางานวิจัยดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาพบว่างานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากการ
ห้ามค้างาช้างส่วนใหญ่มุ่งเน้นผลกระทบต่อผู้กระท าผิดกฎหมายจากมาตรการห้ามค้างาช้างของไซเต
สมากกว่าผลกระทบที่มีต่อผู้ประกอบการที่ถูกกฎหมาย อาจเป็นเพราะบริบทของประเทศไทยกับ
ต่างประเทศมีความแตกต่างกัน ซึ่งบริบทของประเทศไทยจะเกี่ยวข้องกับช้างเลี้ยง ในขณะที่บริบท
ของต่างประเทศจะเกี่ยวข้องกับช้างป่าที่มีผลผูกพันในทางกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้นใน
การศึกษาผลกระทบจากมาตรการห้ามค้างาช้างโดยสิ้นเชิงต่อผู้ครอบครองช้างเลี้ยงรายย่อยจึงเป็น
ประเด็นที่แตกต่างออกไป เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับสิทธิและการเยียวยาจากการถูกลิดรอนสิทธิ
ของผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งมิใช่ผู้กระท าผิดกฎหมาย 
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3. วิธีการศึกษา 
ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการลงส ารวจพ้ืนที่และสัมภาษณ์ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง คือ ผู้ครอบครองช้างเลี้ยงเอกชนรายย่อย จ านวน 1 คน, ผู้จัดการศูนย์คชศึกษา จ านวน 1 
คน นอกจากนี้ จะสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเลี้ยงช้าง คือ สัตวแพทย์ช้าง จ านวน 1 คน 

งานศึกษานี้จะใช้แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน (Cost of Production) มาใช้อธิบายต้นทุนการ
เลี้ยงช้างและต้นทุนในการท างานแต่ละประเภทซึ่งประกอบด้วย 1 ) ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) อาทิ 
ค่าลูกช้าง ค่าใช้จ่ายในการลงทุนสร้างสถานที่เลี้ยงช้าง อุปกรณ์ต่างๆ ค่าด ารงชีวิตของผู้ครอบครอง
ช้าง เป็นต้น 2) ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) อาทิ ค่าอาหารช้าง และ 3) ต้นทุนด าเนินการ 
(Transaction Cost) คือ ต้นทุนการด าเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับช้างเลี้ยง  อาทิ ค่าจด
ทะเบียนช้างเลี้ยง การจัดสวัสดิภาพแก่ช้างเลี้ยง เป็นต้น  
 

4. ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาเรื่องผลกระทบต่อผลตอบแทนและต้นทุนของผู้ครอบครองช้างเลี้ยงเอกชนราย
ย่อย หากมีการยกเลิกการค้างาช้างภายในประเทศโดยสิ้นเชิง โดยจ าแนกเป็นกลุ่มงานในธุรกิจ
ท่องเที่ยว และกลุ่มงานเร่ร่อนในเมืองใหญ่ มีดังนี้ 

  
 

4.1 ผู้ครอบครองช้างเลี ยงเอกชนรายย่อยในธุรกิจท่องเที่ยว 
ศูนย์คชศึกษามีช้างเลี้ยงภายในศูนย์ประมาณ 240 เชือก แบ่งเป็นช้างเพศผู้ 115 เชือก และ

ช้างเพศเมีย 125 เชือก โดยช้างทั้ง 240 เชือกจะอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรินทร์ 66 เชือก และองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 174 เชือก อย่างไรก็ดี ระบบในการ
บริหารจัดการช้างของทั้งสองหน่วยงานยังไม่แตกต่างกันนัก โดยคนเลี้ยงช้างภายในศูนย์คชศึกษาจะ
ได้รับเงินเดือนและส่วนแบ่งรายได้ที่เป็นระบบ รวมถึงพ้ืนที่ในการปลูกพืชอาหารช้าง พ้ืนที่อาบน้ า
ช้าง ซึ่งจะช่วยให้คนเลี้ยงช้างประหยัดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงช้างได้ในระดับหนึ่ง 

ผลการศึกษา พบว่า คนเลี้ยงช้างในศูนย์คชศึกษามีผลตอบแทนตลอดช่วงอายุของช้างเลี้ยง 
(80 ปี) รวมทั้งสิ้นประมาณ 18,298,320 บาท หรือประมาณ 228,700 บาทต่อปี หรือคิดเป็น 
19,000 บาทต่อเดือน (ตารางท่ี 4.1) 
ตารางที่ 4.1 ผลตอบแทนคนเลี้ยงช้างในศูนย์คชศึกษาต่อช้าง 1 เชือกตลอดอายุ 80 ปี 
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ที ่ ผลตอบแทน 
อายุช้าง 

(ปี) 
ผลตอบแทน 
(บาท/ปี) 

อายุการท้างาน  
80 ปี (บาท) 

1 เงินเดือนประจ า 1 – 80 153,600 12,288,000 

2 ส่วนแบ่งรายได้จากการนั่งช้าง(20%) 15 – 60 90,000 4,050,000 

3 พ้ืนที่ปลูกพืชอาหารช้าง 5 ไร่ 1 – 80 24,000 1,920,000 

4 พ้ืนที่ปลูกโรงเรือนช้าง 1 – 80 - - 

5 แหล่งน้ าดื่มช้าง 1 – 80 504* 40,320 

6 รายได้อ่ืนๆ(รับจ้างเป็นพ่อพันธุ์: เพศผู้)  20-50 30,000 900,000 

รวมทั งสิ น ไม่รวมรายได้อื่นๆ  268,104 18,298,320 

รวมทั งสิ น กรณีช้างเพศผู้ 288,104 19,198,320 

ที่มา: ผู้ศึกษา 
หมายเหตุ: * ผลตอบแทนโดยประมาณ ค านวณจากฐานราคาของการประปานครหลวง,  ช้างมี
อายุขัยประมาณ 80 ปี และช้างที่ท างานในศูนย์คชศึกษาจะได้รับเงินเดือนตั้งแต่ช้างเกิดจนช้างล้ม 
 
 

ในกรณีของช้างเลี้ยงเพศผู้จะพบว่ามีผลตอบแทนอ่ืนๆ โดยการเป็นพ่อพันธุ์ให้กับช้างเพศ
เมียในช่วงอายุ 20 – 50 ปี ซึ่งใน 1 ปีจะมีฤดูผสมพันธุ์ในช่วงฤดูหนาวและการผสมพันธุ์ใน 1 ครั้งจะ
ใช้เวลา 1 สัปดาห์ถึง 1 เดือน (ปรีชา พวงค า, 2548) ซึ่งช้างเลี้ยงเพศผู้จะสามารถรับจ้างเป็นพ่อพันธุ์
อย่างน้อยท่ีสุดประมาณ 2 - 3 ครั้ง ขึ้นอยู่กับลักษณะความเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีและความต้องการของช้าง
เพศเมียประกอบกัน โดยผลตอบแทนจากการเป็นพ่อพันธุ์ช้างจะอยู่ที่ครั้งละ 10,000 บาท โดยผู้
ครอบครองช้างเลี้ยงเพศผู้จะมีผลตอบแทนประมาณ 30,000 บาทต่อปี หรือมีผลตอบแทนตลอดช่วง
อายุ 20 – 50 ปี ประมาณ 900,000 บาท ซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทนตลอดช่วงอายุของช้างเลี้ยง (80  
ปี) ของผู้ครอบครองช้างเลี้ยงเพศผู้เพ่ิมขึ้นเป็น 19,198,320 บาท หรือคิดเป็น 233,979 บาทต่อปี 
หรือประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน (ตารางท่ี 4.1) 

ส าหรับต้นทุนของคนเลี้ยงช้างในศูนย์คชศึกษาจะมีลักษณะเป็นต้นทุนที่เกิดจากการเลี้ยง
ช้างเป็นส าคัญ โดยสามารถจ าแนกเป็นต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) 
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และต้นทุนด าเนินการ (Transaction Cost) ผลการศึกษา พบว่า ต้นทุนทั่วไปในการเลี้ยงช้าง 1 
เชือก ตลอดช่วงชีวิตของช้าง (80 ปี) จะมีต้นทุนประมาณ 18,217,825 บาท ทั้งนี้ ผู้ครอบครองช้าง
เลี้ยงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้อง อาทิ การขึ้นทะเบียนสัตว์พาหนะ การจัดสวัสดิภาพ
ให้แก่ช้าง หรือหากช้างมีงาต้องขึ้นทะเบียนงาช้าง เป็นต้น หากเจ้าของช้างมิได้ปฏิบัติตามอาจ
ก่อให้เกิดต้นทุนจากบทลงโทษของกฎหมาย ซึ่งอาจมีโทษจ าคุกถึง 2  ปี 10 วัน หรืออาจปรับเป็น
จ านวนเงินถึง 3,160,027 บาท หรืออาจทั้งสองอย่าง (ตารางท่ี 4.2) 
ตารางที่ 4.2 ต้นทุนของคนเลี้ยงช้างในศูนย์คชศึกษาต่อช้าง 1 เชือกตลอดอายุ 80 ปี 
 

ต้นทุนทั่วไปในการเลี ยงช้าง มูลค่า (บาท) 
บทลงโทษ* 

จ้าคุก (ปี) ปรับ (บาท) 
1. ต้นทุนคงท่ี (Fixed Cost) 4,061,000 - - 

- ค่าลูกช้าง 1,200,000 - - 
- โรงเรือนช้าง 1 เชือก 1,320,000 - - 
- อุปกรณ์การเลี้ยงช้างต่างๆ 81,000 - - 
- ค่าด ารงชีวิตผู้ครอบครองช้าง 1,460,000 - - 

2. ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) 14,156,820 - - 
- ค่าอาหารช้าง 14,052,500 - - 
- ค่าน้ าช้าง 40,320 - - 
- ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 64,000 - - 

3. ต้นทุนด้าเนินการ (Transaction Cost) >5 <2ปี10วัน <3,160,027 
- จดทะเบียนช้าง 5 <10 วัน <15 
- แจ้งช้างล้ม xxx - <12 
- ห้ามทารุณกรรมช้าง xxx <2 ปี  <40,000 
- จัดสวัสดิภาพแก่ช้าง xxx - <40,000 
- ห้ามปล่อย ละทิ้ง xxx - <40,000 
- จัดสวัสดิภาพแก่ช้างท างาน xxx - <40,000 
- แจ้งครอบครองงา (กรณีเพศผู้) xxx - <3,000,000 

รวมทั งสิ น >18,217,825 <2ปี10วัน <3,160,027 
ที่มา: ผู้ศึกษา 
หมายเหตุ: *เฉพาะต้นทุนด าเนินการ, xxx ไม่สามารถค านวณได้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้
ครอบครองช้างเลี้ยง 
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ผลตอบแทนสุทธิของคนเลี้ยงช้างในศูนย์คชศึกษาตลอดช่วงอายุการท างานของช้าง 1 เชือก 

(80 ปี) มีทั้งสิ้น 80,495 บาท หรือคิดเป็น 1,006 บาทต่อปี หรือประมาณ 84 บาทต่อเดือน และใน
กรณีของช้างเพศผู้จะมีผลตอบแทนสุทธิ 980,495 บาท หรือคิดเป็น 12,250 บาทต่อปี หรือ
ประมาณ 1,020 บาทต่อเดือน ซึ่งเมื่อพิจารณาราคาลูกช้างที่จะต้องซื้อในตัวถัดไป คือ 1,200,000 
บาท จะแสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนจากการท างานในศูนย์คชศึกษาไม่เพียงพอต่อการซื้อลูกช้างตัว
ถัดไป ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสรุปได้ในว่าคนเลี้ยงช้างในศูนย์คชศึกษาเป็นกลุ่มผู้ครอบครองช้างเลี้ยงที่
ได้รับผลกระทบ หากสิทธิในการขายงาจากช้างเลี้ยงตนเองถูกยกเลิก ซึ่งโดยทั่วไปงาช้างสมบูรณ์อาจ
มีราคาสูงถึงคู่ละ 1 - 3 ล้านบาท หรือหากเป็นการตัดปลายงาก็จะสามารถจ าหน่ายได้ในกิโลกรัมละ 
50,000 - 70,000 บาท (งาช้างสมบูรณ์จะมีน้ าหนักประมาณ 10 – 15 กิโลกรัม) หรือหากเป็นงา
กระเด็น1 ก็จะมีราคาสูงข้ึนหลายเท่าตัว 

 
4.2 ผู้ครอบครองช้างเลี ยงเอกชนรายย่อยท่ีเร่ร่อนในเมืองใหญ่ 

ในอดีตช้างเลี้ยงที่เร่ร่อนในเมืองใหญ่ส่วนใหญ่มาจากคนเลี้ยงช้างชาวกูยในจังหวัดสุรินทร์ 
บุรีรัมย์ และชัยภูมิที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต เจ้าของช้างจึงพาช้างของตนเข้ามาหารายได้
ตามเมืองใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร เมืองเชียงใหม่ หรือตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่มี
นักท่องเที่ยว เป็นต้น โดยให้บริการลอดท้องช้าง ขายอาหารช้าง และรับบริจาคจากบุคคลทั่วไป        
ซึ่งงานช้างเร่ร่อนนี้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหาอุบัติเหตุ ช้างถูกรถชน  ปัญหา
มลพิษในเมือง ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของช้าง เป็นต้น นอกจากนี้ การน าช้างมาเร่ร่อนในเมืองดังกล่าวยัง
เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายทางอาญาในกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้
พยายามเข้มงวด ปราบปรามและจับกุม รวมถึงจัดท านโยบายต่างๆ เพ่ือให้ช้างเร่รอนเหล่านี้กลับสู่
บ้านเกดิในที่สุด 

ในปัจจุบันบริบทของช้างเร่ร่อนในเมืองได้เปลี่ยนไปมาก ซึ่งแต่ก่อนจะพบช้างเร่ร่อนเฉพาะ
หน้าแล้ง แต่ปัจจุบันจะสามารถพบช้างเร่ร่อนได้ทุกฤดูกาลและส่วนใหญ่จะพบในเวลากลางคืน 
(สยาม อรุณศรีมรกต, 2553) อีกทั้งช้างเร่ร่อนบางส่วนมิได้เป็นของควาญช้างเหมือนอดีต แต่จะมี
นายทุนเป็นเจ้าของ ซึ่งควาญช้างตั้งใจเช่าช้างมาเดินเร่ร่อนโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ผู้ครอบครองช้าง
เลี้ยงบางส่วนก็เลือกที่จะน าช้างของตนเองมาเร่ร่อนมากกว่าที่จะท างานเป็นหลักแหล่ง แม้ว่าภาครัฐ
จะมีนโยบายสนับสนุนต่างๆ เพ่ือไม่ให้ช้างออกมาเร่ร่อนก็ตาม โดยเหตุผลส าคัญมาจากงานเร่ร่อนมี
รายได้ที่ค่อนข้างสูงและมีต้นทุนในการประกอบการที่ต่ า (สิทธิเดช มหาสาวังกุล, สัมภาษณ์, 2558) 

                                                           
1 งาช้างที่หักเองโดยธรรมชาติ ซึ่งงาลักษณะนี้จะมีคุณค่าสูงส าหรับผู้ที่เชือ่ในเรื่องเครื่องรางของขลัง 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการ” 2559 69 

 

ผลตอบแทนของช้างเร่ร่อนในเมืองใหญ่มาจากการให้บริการนักท่องเที่ยวป้อนอาหารช้าง 
ลอดท้องช้าง ถ่ายรูปคู่ช้าง ซึ่งผลตอบแทนของช้างในกลุ่มนี้เฉลี่ยประมาณ 35,000 บาทต่อเดือน 
หรือประมาณ 420,000 บาทต่อปี (ภายใต้เงื่อนไขท างานทุกวัน) โดยช้างสามารถน ามาเร่ร่อนได้
ตั้งแต่อายุ 3 - 60 ปี ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนตลอดช่วงอายุการใช้งานแล้ว (57  ปี) จะมี
ผลตอบแทนทั้งสิ้นประมาณ 23,940,000 บาท  

ต้นทุนทั่วไปในการเลี้ยงช้างของคนเลี้ยงช้างเร่ร่อนในเมือง โดยจ าแนกเป็นต้นทุนคงที่ 
(Fixed Cost) ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) และต้นทุนด าเนินการ (Transaction Cost) ผล
การศึกษา พบว่า ต้นทุนทั่วไปในการเลี้ยงช้าง 1 เชือก โดยตลอดช่วงชีวิตของช้าง (อายุ 80 ปี) ของ
คนเลี้ยงช้างเร่ร่อนในเมืองใหญ่จะมีต้นทุนประมาณ 16,897,825 บาท ซึ่งจะน้อยกว่าต้นทุนของคน
เลี้ยงช้างในศูนย์คชศึกษา เนื่องจากงานเร่ร่อนในเมืองใหญ่มิได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง (เร่ร่อนไปตาม
สถานที่ต่างๆ) จึงประหยัดต้นทุนในส่วนที่เป็นโรงเรือนเลี้ยงช้าง ทั้งนี้ ผู้ครอบครองช้างเลี้ยงมีหน้าที่
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้อง เช่นเดียวกับคนเลี้ยงช้างในศูนย์คชศึกษา อาทิ การขึ้นทะเบียน
สัตว์พาหนะ การจัดสวัสดิภาพให้แก่ช้าง หรือหากช้างมีงาก็ต้องขึ้นทะเบียนงาช้าง เป็นต้น  
ตารางที่ 4.3 ต้นทุนทั่วไปในการเลี้ยงช้างของคนเลี้ยงช้างเร่ร่อนในเมืองต่อช้าง 1 เชือกตลอด 80 ปี 

ต้นทุนทั่วไปในการเลี ยงช้าง มูลค่า (บาท) 
บทลงโทษ* 

จ้าคุก (ปี) ปรับ (บาท) 
1. ต้นทุนคงท่ี (Fixed Cost) 2,741,000 - - 

- ค่าลูกช้าง 1,200,000   
- อุปกรณ์การเลี้ยงช้างต่างๆ 81,000   
- ค่าด ารงชีวิตผู้ครอบครองช้าง 1,460,000   

2. ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) 14,156,820 - - 
- ค่าอาหารช้าง 14,052,500   
- ค่าน้ าช้าง 40,320   
- ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 64,000   

3. ต้นทุนด้าเนินการ (Transaction 
Cost) 

>5 <2ปี10วัน <3,160,027 

- จดทะเบียนช้าง 5   
- แจ้งช้างล้ม xxx   
- ห้ามทารุณกรรมช้าง xxx   
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- จัดสวัสดิภาพแก่ช้าง xxx   
- ห้ามปล่อย ละทิ้ง xxx   
- จัดสวัสดิภาพแก่ช้างท างาน xxx   
- แจ้งครอบครองงา (กรณีเพศผู้) xxx   

รวมทั งสิ น >16,897,825 <2ปี10วัน <3,160,027 

 
ที่มา: ผู้ศึกษา 
หมายเหตุ: * เฉพาะต้นทุนด าเนินการ, xxx ไม่สามารถค านวณได้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้
ครอบครองช้างเลี้ยง 
 

นอกจากต้นทุนทั่วไปในการเลี้ยงช้างแล้วคนเลี้ยงช้างเร่ร่อนในเมืองยังมีต้นทุนเฉพาะในการ
ท างานช้างเร่ร่อนอีกด้วย ผลการศึกษา พบว่า ต้นทุนการท างานเร่ร่อนในเมืองของช้าง 1  เชือก โดย
ตลอดช่วงการท างานของช้าง (อายุ 3 – 60 ปี) จะมีต้นทุนประมาณ 5,445,250 บาท ซึ่ง
ประกอบด้วยต้นทุนคงที่ (Fix Cost) ได้แก่ ค่ารถบรรทุก และค่าด ารงชีพที่เพ่ิมขึ้นรวม 1,056,250 
บาท ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) คือ ค่าอาหารช้างที่ไว้จ าหน่ายแก่ผู้ที่ต้องการป้อนอาหารช้าง 
4,161,000 บาท และต้นทุนด าเนินการ (Transaction Cost) ได้แก่ การขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ 
การขออนุญาตค้าก าไรจากสัตว์ทั่วราชอาณาจักรประมาณ  228,100 บาท อย่างไรก็ดี หากไม่
ด าเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายอาจเกิดต้นทุนจากบทลงโทษ ซึ่งอาจมีโทษจ าคุกถึง 3  
ปี หรืออาจปรับเป็นจ านวนเงิน 60,000 บาท หรืออาจทั้งสองอย่าง (ตารางที่ 4.4)  

 
ตารางที่ 4.4 ต้นทุนการท างานของช้างเร่ร่อนในเมืองใหญ่ของช้าง 1 เชือก ตลอดอายุการท างาน 57 ปี 

ต้นทุนทั่วไปในการเลี ยงช้าง มูลค่า (บาท) 
บทลงโทษ* 

จ้าคุก (ปี) ปรับ (บาท) 
1. ต้นทุนคงท่ี (Fixed Cost) 1,056,250 - - 

- ค่ารถบรรทุก (ไป-กลับ) 16,000 - - 
-  ค่าด ารงชีวิตผู้ครอบครองช้างที่

เพ่ิมข้ึน 
1,040,250 - - 

2. ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) 4,161,000 - - 
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-  ค่ า อ า ห า ร ช้ า ง ส า ห รั บ ข า ย ใ ห้
นักท่องเที่ยว 

4,161,000 - - 

3. ต้นทุนด้าเนินการ (Transaction 
Cost) 

228,100 - - 

- ขออนุญาตเคลื่อนย้ายช้าง 100 - - 
- ขออนุญาตท าการค้าหรือหาก าไร
จากช้าง (ท่ัวราชอาณาจักร) 

228,000 - - 

รวมทั งสิ น 5,445,250 <3ปี <60,000 

 
ที่มา: ผู้ศึกษา 
หมายเหตุ: * เฉพาะต้นทุนด าเนินการ 

 
ดังนั้น ต้นทุนรวมของคนเลี้ยงช้างเร่ร่อนในเมืองจึงมีทั้งสิ้น 22,343,075 บาท ซึ่งเมื่อ

เปรียบเทียบกับผลตอบแทนจ านวน 23,940,000 บาท จะพบว่า ผลตอบแทนสุทธิของคนเลี้ยงช้าง
เร่ร่อนในเมืองจะมีทั้งสิ้น 1,595,925 บาท หรือคิดเป็น 20,000 บาทต่อปี หรือประมาณ 1,660 บาท
ต่อเดือน และเมื่อพิจารณาราคาลูกช้างที่จะต้องซื้อในตัวถัดไป คือ 1,200,000  บาท จะแสดงให้เห็น
ว่าคนเลี้ยงช้างเร่ร่อนในเมืองมีผลตอบแทนเพียงพอที่จะสามารถน ามาซื้อลูกช้างตัวถัดไปได้ โดยไม่
ต้องอาศัยมูลค่าของงาช้าง ดังนั้นคนเลี้ยงช้างเร่ร่อนในเมืองใหญ่จึงอาจไม่ได้รับผลกระทบจากการ
บังคับใช้มาตรการห้ามค้างาช้างโดยสิ้นเชิงในอนาคต 
 

5. สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาผลกระทบต่อผลตอบแทนและต้นทุนของผู้ครอบครองช้างเลี้ยงรายย่อยจาก
มาตรการห้ามค้างาช้างโดยสิ้นเชิง พบว่า มาตรการห้ามค้างาช้างโดยสิ้นเชิงอาจไม่ส่งผลกระทบต่อ
คนเลี้ยงช้างเร่ร่อนในเมืองใหญ่ โดยพิจารณาจากผลตอบแทนสุทธิตลอดช่วงชีวิตของช้าง (80ปี) มี
ทั้งสิ้น 1,595,925 บาท ซึ่งสามารถซื้อลูกช้างในตัวถัดไปในราคา 1,200,000 บาทได้ อย่างไรก็ตาม 
มาตรการห้ามค้างาช้างโดยสิ้นเชิงกลับส่งผลกระทบต่อคนเลี้ยงช้างในศูนย์คชศึกษา โดยพิจารณา
จากผลตอบแทนสุทธิตลอดช่วงชีวิตของช้างเลี้ยง (80ปี) กรณีที่สูงที่สุด 980,495 บาท ซึ่ง
ผลตอบแทนสุทธิดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะซื้อลูกช้างตัวถัดไปในราคา 1,200,000 บาท 

 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการ” 2559 72 

 

6. อภิปรายผล 
ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่ามาตรการห้ามค้างาช้างโดยสิ้นเชิงจะส่งผล

ให้ผลตอบแทนของผู้ครอบครองช้างเลี้ยงเอกชนรายย่อยลดลง โดยเฉพาะคนเลี้ยงช้างในศูนย์         
คชศึกษาที่มีผลตอบแทนไม่เพียงพอที่จะซื้อลูกช้างเลี้ยงตัวถัดไปหากไม่มีรายได้เพ่ิมเติมจากการขาย
งาช้างเลี้ยงของตนเอง อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาสัดส่วนของช้างเลี้ยงในศูนย์คชศึกษาที่จะได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการห้ามค้างาช้างโดยสิ้นเชิงกับช้างเลี้ยงทั้งหมดจะพบว่าช้างเลี้ยงในศูนย์         
คชศึกษามีทั้งสิ้น 240 เชือก หรือประมาณร้อยละ 7 ของช้างเลี้ยงทั้งหมด (3,402 เชือก) เท่านั้น จึง
อาจสรุปได้ว่าการบังคับใช้มาตรการห้ามค้างาช้างโดยสิ้นเชิงอาจส่งผลกระทบต่อผู้ครอบครองช้าง
เลี้ยงค่อนข้างน้อย 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาว่าการห้ามค้างาช้างอาจบั่นทอนแรงจูงใจในการเลี้ยงช้างเชิงพาณิชย์
จะพบว่าไม่สอดคล้องตามสมมติฐานดังกล่าว เนื่องจาก คนเลี้ยงช้างในศูนย์คชศึกษามีวิถีชีวิตและ
ความผูกพันกับช้างมาช้านาน อีกท้ังผู้ศึกษาได้ค้นพบว่าผู้ครอบครองช้างเลี้ยงมักต้องการช้างเพศเมีย 
(ซึ่งไม่มีงา) มากกว่าช้างเพศผู้ เนื่องจากฝึกง่าย ไม่ดุร้ายมาก และสามารถเข้ากับคนแปลกหน้าได้
ดีกว่า จึงอาจกล่าวได้ว่าผู้ครอบครองช้างเลี้ยงในศูนย์คชศึกษามีวิถีชีวิตและความผูกพันกับช้างเลี้ยง
และใช้ประโยชน์จากช้างในยามท่ีมีชีวิตเป็นส าคัญ แม้ว่างาช้างจะไม่สามารถขาย แต่ก็ไม่อาจบั่นทอน
แรงจูงใจในการเลี้ยงช้างเชิงพาณิชย์ของผู้ครอบครองช้างเลี้ยงได้  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะว่าหากภาครัฐจะบังคับใช้มาตรการห้ามค้างาช้างโดยสิ้นเชิงในอนาคต 

ภาครัฐที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีนโยบายในการเสริมสร้างรายได้ของคนเลี้ยงช้างในศูนย์คชศึกษาให้มี
ผลตอบแทนสุทธิตลอดช่วงชีวิตช้าง (80ปี) มากกว่า 1,200,000 บาท หรือผลตอบแทนสุทธิต้อง
มากกว่า 1,250 บาทต่อเดือน โดยอาจมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาศูนย์คชศึกษาให้เป็นปางช้างเพ่ือการ
ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของประเทศ โดยเฉพาะหน่วยงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวควรพัฒนามาตรฐานการ
ท่องเที่ยวของศูนย์คชศึกษาให้สูงขึ้นและส่งเสริมการตลาดเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติให้มาเที่ยวชมมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คนเลี้ยงช้างในศูนย์คชศึกษามีผลตอบแทนที่เพ่ิมมาก
ขึ้นและเพียงพอที่จะสามารถซื้อลูกช้างตัวต่อไปเพ่ือสืบสานวิถีชีวิตคนเลี้ยงช้างได้ในอนาคต โดยไม่
ต้องอาศัยมูลค่าจากงาช้าง 
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ความรักของตุ๊ดและกะเทยในบทเพลงไทยสากล  

Male Transgender and Sissy Love in Thai Pop Song 

 

กาญจนา จงวิลัยวรรณ 

Karnjana Jongwilaiwan 

 

บทคัดย่อ 

 ความรักเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของมนุษย์ ดังนั้นไม่ว่าใครก็ตามย่อมต้องการที่จะมีความรัก       

ไม่ว่าจะเป็นคนรักต่างเพศ (Heterosexuality) หรือ คนรักเพศเดียวกัน (Homosexualtiy) ย่อมมี

ความต้องการพ้ืนฐานคือความรักเหมือนกัน ความรักสามารถถ่ายทอดผ่านสื่อสารมวลชนประเภท

ต่างๆ เช่น ละคร ภาพยนตร์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ รวมถึงความรักความรักที่ถูกถ่ายทอดผ่านบท

เพลง  มักประกอบไปด้วยอารมณ์ รัก คิดถึง โศกเศร้า สมหวัง ผิดหวัง แอบรัก บทเพลงสากลที่

เกี่ยวกับความรัก โดยเฉพาะรักต่างเพศ จะมีอารมณ์ครบทุกอารมณ์ แต่บทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ความรักของเพศทางเลือก จะค่อนข้างแตกต่างจากบทเพลงความรักของรักต่างเพศ ดังนั้นงานวิจัยนี้

มีจุดประสงค์เพ่ือ วิเคราะห์เนื้อหาด้านเพศสภาพ และ เพศวิถี ในความรักของเพศทางเลือก ในเพลง

ไทยสากล โดยด าเนินการวิเคราะห์เพลงที่มีเนื้อหาความรักของเพศทางเลือกที่เป็นกลุ่มกะเทยหรือ

ตุ๊ด  ซึ่งในแต่ละเพลง ล้วนแล้วแต่มีอคติทางเพศ  เป็นความรักที่อยู่ในกรอบของความเป็นปิตา       

ธิปไตย (Patriarchy) และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกัน  ตั้งอยู่บนบรรทัด

ฐานของ ความรักต่างเพศเป็นความรักที่ถูกต้องตามครรลองคลองธรรม (Heteronormativity)  

ความรักที่พบในบทเพลงเป็นเพลงที่ผิดหวังในรัก และมีการกล่าวถึงคนเหล่านี้ในท านองเสียดสี        

ดูหมิ่น ความรักท่ีเป็นไปไม่ได้ จบด้วยความผิดหวัง   

ค้านิยาม : ตุ๊และกะเทย  อคติทางเพศ  ความรุนแรงทางเพศ  เพลงรัก 

 

 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการ” 2559 76 

 

Abstract 

 Love is the basic instinct needs of human beings. Love can be expressed 

through words, vision, and any other mass media including songs. Heterosexuality love 

is the main stream discourse from time to time. In the other hand, homosexuality 

love always considered as the abnormal ways of love. Love songs consist of varieties 

of human being emotional . The emotional of love , missing, sadness, happy ending 

love, secretly love, broken heart , basically those of them are can find in all over love 

songs. The purpose of this research is to analyze the content of homosexuality love 

songs through transgender and sissy love . The analysis is based on Gender and 

Sexuality point of view.  The conclusion are all of the transgender and sissy love songs 

are in the same pattern that is broken heart at the end of love. Most of transgender 

and sissy think that their loves are not true love.  The love songs contents going in 

the same direction because the social constructed  gender bias and patriarchy. 

Keywords : Homosexualities,  Gender bias , Gender Based Violence  Love Songs 

 

บทน้า 

 เพลง เป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่ผูกพันกับชีวิตมนุษย์มาตั้งแต่อดีตกาล เพลงเป็นสิ่งที่มีมานาน

แล้วและก่อนที่จะมีเพลง มนุษย์ได้ก าหนดศิลปะเกี่ยวกับเสียงขึ้นมา  โดยเริ่มจากการเลียนเสียงสัตว์ 

เพ่ือประโยชน์ในการล่าสัตว์ บทสวดอ้อนวอนพระเจ้าให้คุ้มครองภัยจากภัยธรรมชาติ จังหวะและ

ท านองเกิดจากความรัก ความสนุกสนานรื่นเริง บทกล่อมลูก เสียงและจังหวะที่เกิดขึ้นจากการ

เพาะปลูกเก็บเกี่ยวพืชผล ตลอดจนบทโห่ร้องลั่นกลองรบ ที่เกิดจากสัญชาตญาณฮึกเหิมที่มนุษย์

สร้างขึ้นมาจนกลายมาเป็นเพลงปลุกใจ เพลงจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อวิถีชีวิตของมนุษย์มาทุก

ยุคทุกสมัย จนกระทั่งสังคมเจริญขึ้นมา  ก็มีการน าเพลงมาใช้ในการประกอบภาพยนตร์ และสร้าง

เป็นเรื่องราวสั้นๆโดยผ่านมิวสิควีดีโอ (เสรี วงศ์มณฑา อ้างถึงใน กีรติกานต์ วันถนอม , 2539, น. 3-4) 
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 เพลงมักประกอบไปด้วยอารมณ์หลากหลายอารมณ์ด้วยกัน เช่น มีความสุข ความทุกข์ ปลุก

ใจ ให้ก าลังใจ ชื่นชมธรรมชาติ เพลงรัก เป็นต้น  เพลงรักเกิดจากความรัก ความคิดถึง ความรักแบบ

สมหวัง ผิดหวังหรืออกหัก แอบรัก  เมื่อเราฟังเพลงรัก เรานึกถึงอะไร คนรัก คนที่แอบรัก พ่อแม่ 

หรือใครก็ตามที่รู้สึกผูกพันด้วย เมื่อหลับตาฟังเพลง ปล่อยอารมณ์ให้ไปตามเสียงเพลง  เพลงที่มี

เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก มักเป็นความรักแบบรักต่างเพศ (Heterosexuality) โดยเนื้อหามีทั้งแอบรัก 

สมหวัง ผิดหวัง  แบบเทิดทูนให้กับความรักเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในชีวิต ทั้งๆที่ความรักเป็นเพียง 1 ใน

ปัจจัย  จาก 5 ปัจจัย  (Hierarchy of Needs)  ล าดับขั้นความต้องการ พ้ืนฐานของมนุษย์ 2           

มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเพศใดก็ตาม มีความต้องการพ้ืนฐาน 5 ประการเหมือนกัน ความต้องการความ

รัก และ ต้องการความเป็นเจ้าของ (Love and Belonging Needs) ความรักในที่นี่คือความรักจาก

ครอบครัว จากเ พ่ือน รวมถึงความรัก แบบแบบรักโรแมนติกจากคนรัก (Saul Meleod, 

www.simplypsychology.org/maslow)  ดังนั้นความรักแบบรักโรแมนติก (Romantic Love) 

มิได้ถูกจ ากัดแค่เพียงรักต่างเพศ เสมอไป  การมีความรัก แบบรัก โรแมนติก (Romantic Love) ก็

เกิดขึ้นได้ ระหว่างคู่รัก แบบรักเพศเดียวกัน เช่นกัน  ความรักเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของมนุษย์ ดังนั้นไม่

ว่าใครก็ตามย่อมต้องการที่จะมีความรัก ไม่ว่าจะเป็นคนรักต่างเพศ หรือ คนรักเพศเดียวกัน ย่อมมี

ความต้องการพื้นฐานคือความรัก ต้องการคนดูแลเอาใจใส่  

ความรักและความใคร่ในเพลงรัก เพลงรักเกือบทุกเพลง ไม่ว่าจะเป็นรักที่สมหวังหรือรักที่

ผิดหวัง มักกล่าวเป็นนัยๆหรือมีเรื่องของอารมณ์ใคร่แฝงอยู่ด้วย  ความใคร่คือความสัมพันธ์ทาง

ร่างกายและบางครั้งก็เป็นด้านมืดของความสัมพันธ์ฉันชู้สาวดังนั้นความใคร่เนื้อหาเพลงมักจะ

เกี่ยวกับการตอบสนองขับทางเพศและความสัมพันธ์ทางกายฉันชู้สาว ความรักคือค าจ ากัดความของ

ความเกี่ยวพันทางอารมณ์ ความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณ และความปรารถนาได้ใกล้ชิดกันเป็นพิเศษ

ระหว่างคนสองคนที่อยู่นอกเหนือความใคร่ เมื่อคุณมีความรักให้ใครสักคน ที่ตามมาก็ย่อมเป็นความ

ใคร่ที่คุณรู้สึกต่อเขา แต่การมีอารมณ์ใคร่ กับใครสักคนไม่ได้หมายความว่าคุณรู้สึกรักเขาด้วย ความ

ใคร่เป็นส่วนหนึ่งของความรัก  แต่ความรักไม่ใช่ส่วนหนึ่งของความใคร่  เรามีอารมณ์ใคร่ได้โดยไม่

                                                           
2 ตามกฎของ Maslow Hierachy of Needs (ล าดับขั้นความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ ประกอบ
ไปด้วย ล าดับที่ 1 Physiological Needs  2. Safety Needs 3. Love and Belonging Needs 4. 
Esteem Needs 5. Self Actualization Needs (Saul Mcleod, 2014) 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการ” 2559 78 

 

ต้องรู้สึกรัก ความใคร่คือความปรารถนาอันแรงกล้า ความต้องการและการตอบสนอง (โอลานด์, 

พาเมลลา, 2558, น.88-89) 

การสื่อสารด้วยเพลงรัก เพลงรักเข้าถึงความรู้สึกโดยตรง และท าให้เรารู้สึกคล้อยตามสิ่งที่

เพลงสื่อออกมาได้ทันที เมื่อคุณฟังเพลงรักที่กินใจ ในฐานะคนฟัง เพลงเหล่านั้นชักน าให้ผู้ฟังมี

อารมณ์คล้อยตาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เพราะเหตุใดบทเพลงจึงเป็นเหมือนเครื่องมือที่มีพลังในการ

สื่อสาร และทุกคนสามารถเข้าใจได้ ต่างจากบทสนทนาที่ต้องมีการต่อปากต่อค า  เพลงสามารถช่วย

ให้ทุกคนสามารถเปิดเผยความคิดที่อยู่ในใจทั้งหมดได้ในเวลาอันสั้น แล้วก็ยังคงรูปแบบของการ

สนทนาไว้ด้วย ผู้ฟังจะซึมซับบทเพลง และบางครั้งเพลงก็ช่วยเยียวยาหัวใจที่ปวดร้าว และช่วย

แก้ปัญหาได้ น122 (โอลานด์, พาเมลลา, 2558, น.122)   โอลานด์ยังกล่าวถึงเรื่องราวของความรัก

ทั่วไปในสากลประกอบไปด้วยความรักในรูปแบบต่างๆดังนี้ รักแรกพบ รักแบบรอคอย ใครคนนั้นจะ

รู้สึกเหมือนฉันไหม ความหลงผิด รู้สึกว่าคนที่คุณรักไม่ใช่คนที่คุณเชื่อว่าเขาหรือเธอเป็น ค่ าคืนอัน

แสนสุขท่ีได้อยู่ด้วยกัน (2558, น.35) 

โดยทั่วๆไปแล้ว เมื่อฟังเพลงรักแล้วจินตนาการตามบทเพลง  ก็จะนึกถึงความรักของผู้ชาย 

กับ ผู้หญิง  มีการแอบรัก แอบชอบ คิดถึง แอบมมอง หรือ มีความสุขสมหวังกับความรัก เพลงไทย

ในประวัติศาสตร์เริ่มมาตั้งแต่สมัยอดีต เริ่มมากจากเพลงกล่อมลูก เพลงปลุกใจ และในรัชสมัย ร.6 

เริ่มมีเพลงประกอบละคร จากเพลงปลุกใจก็กลายเป็นเพลงรัก เมื่อมีชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศ

ไทยมากขึ้น จึงมีการเพลงไทยสากลก าเนิดขึ้น  เพลงไทยสากลยุคเผื่องฟูเริ่มมาจากเพลงสุนทราภรณ์ 

เพลงร าวง  ซึ่งเพลงในยุคนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเพลงรักต่างเพศ คือ ชายรักหญิงด้วยกันทั้งสิ้น 

เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพศทางเลือก (Homosexualities) เริ่มมีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เพลง

แรกเป็นเพลงความรักของกะเทย ที่กล่าวถึงความรักของตนเองกับผู้ชายคนหนึ่งในเพลง “เพลง

สุดท้าย” ซึ่งเนื้อหาเป็นเรื่องจริงของกะเทยคนหนึ่ง ซึ่งมีคนรักเป็นชาย แต่ต่อมา ฝ่ายชายได้ไปมีรัก

ใหม่กับหญิงสาวคนอ่ืน และบทสรุปความรักในบทเพลงคือ กะเทยผิดหวังและคิดฆ่าตัวตาย และ 

เพลงเกี่ยวกับเพศทางเลือก ได้ถูกวางจ าหน่ายเรื่อยมา แม้ไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก  จนกระทั่งปี            

พ.ศ. 2550 ได้มีเพลงประกอบภาพยนตร์ ชายรักชาย เรื่อง “เพ่ือน” ของ พจน์ อานนท์ จึงมีเพลงที่มี

เนื้อหาเกี่ยวกับชายรักชาย หรือ เกย์ ขึ้น และหลังจากนั้นช่วงปี พ.ศ. 2553 มีภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับ

หญิงรักหญิง เรื่อง “Yes or No” จึงมีเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหญิงรักหญิงเกิดขึ้นตามล าดับ  
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งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยสนใจประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่กล่าวถึงความรัก ของคนรักร่วมเพศของตุ๊ด 

กะเทย เนื่องจาก ความรักโดยเฉพาะ รักเพศทางเลือก (Homosexualities) เป็นหนึ่งประเภทใน

ประเด็น เรื่องเพศวิถี (Sexualities) ภายใต้ระบบความคิดแบบ ชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) ที่แสดง

ให้เห็นถึง ความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง ซึ่งเป็นที่มาของค าว่าเพศสถานะ 

(Gender) ที่สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนว่า รักต่างเพศ (Heterosexuality) เป็นความรักที่ถูกต้อง 

ตามที่สังคมก าหนดไว้ ดังนั้นความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นคือ รักต่างเพศ มี อ านาจ

เหนือ รักเพศทางเลือก  จึงมีการผลิตซ้ าเนื้อหาในบทเพลงที่สะท้อน อคติทางเพศ ความรักที่เป็นไป

ไม่ได้ และ เป็นความรักที่ต้องปกปิดเก็บไว้ เมื่อมีความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้น ก็

จะมีการเปรียบเทียบโดยแบ่งเป็นออกเป็น 2 ขั้ว (Binary Oppositions) และจะเห็นได้ว่า เป็นการ

เปรียบเทียบกันระหว่าง ชาย หญิง ชาย กับ เพศทางเลือก หญิง กับ เพศทางเลือก  ความรักท่ีเกิดข้ึน

ในเพลงๆหนึ่ง ซึ่งเพลงได้ถูกจัดเป็นการเปิดพ้ืนที่ของตุ๊ด กะเทย แต่ในบทเพลงจะมีการเปรียบเทียบ 

ความเป็นชาย (Masculinity) และความเป็นหญิง (Femininity) เพลงเป็นพ้ืนที่ในการต่อต้าน อ านาจ

ของระบบชายเป็นใหญ่ และท าให้วาทกรรมการความเป็นชายถูกลดทอนลง ยกตัวอย่างเช่น หน้าที่

ของผู้ชายคือเป็นผู้ท ามาหากิน แต่ ผู้ชายที่พบเพลงรักของกะเทยนั้น เป็นผู้ชายที่ไม่ท ามาหากิน ซึ่ง

ไม่ใช่ วาทกรรมหลักของผู้ชาย  ผู้วิจัยเลือกที่จะศึกษาบทเพลงไทยสากลเนื่องจาก ความรักของตุ๊ด 

และ กะเทย ในเพลงไทยสากลมักมีบทสรุปไปในทิศทางเดียวกัน คือ ไม่สมหวัง ผิดหวัง และเพลงก็

เป็นสื่อสารมวลชนชนิดหนึ่งที่สร้างความบันเทิงกับผู้ฟัง เมื่อมีการผลิตซ้ าความรักแบบเดิมๆ ผู้ฟังก็จะ

คิดว่า รักที่แสดงออกมาทางบทเพลงนั้น เป็นรักที่ถูกต้อง ตุ๊ดหรือกะเทยเป็นฝ่ายที่ต้องผิดหวังและถูก

ทอดทิ้ง ตามท่ีกรอบของสังคมก าหนดไว้ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์เนื้อหาด้านเพศสถานะ และ เพศวิถี ในด้านความรัก 

ของตุ๊ด และ กะเทย ที่ปรากฏในบทเพลง  
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วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยใช้กรอบทฤษฎีเรื่อง เพศสถานะ (Gender) และ เพศวิถี (Sexuality) เป็นกรอบในการ

วิเคราะห์เนื้อเพลง และทบทวนวรรณกรรมจากวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้อง 

เมื่อสังคมก าหนดเพศมนุษย์จากสรีระ เพศ จะมีแค่เพียง 2 เพศเท่านั้น คือเพศชายและเพศ

หญิง เพศทางสรีระ หรอื Sex  คือเพศในเชิงชีวภาพ  โดยความเป็นหญิง ชาย ถูกแบ่งแยกโดยอวัยวะ

เพศ การท างานของสถาบันทางสังคมนั้น ด าเนินอยู่ในกิจกรรมชีวิตประจ าวันของเราอยู่ตลอดเวลา ที

ละเล็กละน้อยและอย่างไม่รู้ตัว การก าหนดบทบาททางเพศค่อยๆ ปรากฏขึ้นเมื่อ เด็กผู้ชายควรจะ

เล่นปืน เด็กผู้หญิงควรจะเล่นตุ๊กตา เด็กผู้ชายต้องนุ่งกางเกง ชอบเล่นชกต่อย  เด็กผู้หญิงต้องนุ่ง

กระโปรง เล่นขายของ    (กาญจนา แก้วเทพ ,2536 ,น.10) จะเห็นได้ว่า การแบ่งแยกเพศชาย เพศ

หญิง เริ่มตั้งแต่เกิด ของใช้เด็กผู้หญิงสีชมพู ของใช้เด็กผู้ชายสีฟ้า  รวมไปถึงการละเล่นที่แยกกัน

เด็กหญิง และ เด็กชาย   ซึ่งโครงสร้างทางสังคมเหล่านี้ เรื่องเพศมีเพียง 2 เพศ คือเพศชายและเพศ

หญิง ผูกติดกับมนุษย์ ในทุกยุคทุกสมัย ทุกชนชั้น และวัฒนธรรม 

Sex (เพศสรีระ) และ Gender (เพศสถานะ หรือ เพศสภาพ) คือ Sex หรือเพศสรีระ คือเพศ

ในเชิงชีวภาพ โดยความเป็นหญิง ชาย ถูกแบ่งแยกโดยอวัยวะเพศ แต่ในขณะที่ Gender หรือ เพศ

สถานะเป็นการกรอบสร้างทางสร้างสังคม  วัฒนธรรม ที่เป็นคนแบ่งแยก ความเป็นหญิง (Feminity) 

และ ความเป็นชาย (Masculinity)   Gender หรือเพศสถานะ ถูกประกอบสร้างขึ้นมาโดยสังคม ไม

ใช่แค่เชิงชีวภาพเพียงอย่างเดียว  การกรอบสร้างทางสังคมนี้มักจะถูกหล่อหลอมมาจาก 

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หลักการเบื้องต้นของ Gender หรือเพศสถานะคือ การเหมารวมทาง

วัฒนธรรม    และ  บทบาทความเป็นหญิงและชาย  (ซูซาน เบโซว์, Gender Stereotypes and 

Roles , p 2-3) ดังนั้นจึงมีการสร้างบทบาทความเป็นชายความหญิง โดยใช้ ทฤษฎีขั้วตรงข้าม 

(Binary Oppositions) 

เพศสถานะ (Gender) นอกเหนือจากเรื่องความเป็นหญิง ความเป็นชาย ยังมี เรื่องของการ

กระท าความรุนแรงทางเพศ (Gender Based Violence) ตัวอย่างเช่น ในเพลงที่ร้องด่าทอ เสียดสี 

ตุ๊ด กะเทย หรือใช้เป็นค าเปรียบเทียบว่า ไม่ใช่ตุ๊ด  ภาพเหมารวมทางเพศสภาพ (Gender 

Stereotype) ตัวอย่างเช่น ภาพลักษณ์ของเพศทางเลือกท่ีเป็นกะเทยนั้น จะถูกมองว่า เป็นโรคติดต่อ 

มีความคลั่งไคล้ผู้ชาย  อัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity) ตัวอย่างเช่น ในเพลงที่กล่าวถึงว่า   
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เพศทางเลือกกะเทยนั้น แต่งหน้าเหมือนผู้หญิง รูปร่างเหมือนผู้หญิง จนแทบแยกไม่ออก  บทบาท

ทางเพศ (Gender Roles) ตัวอย่างเช่น หน้าที่ของฝ่ายชายคือ ท างานเลี้ยงครอบครัว แต่หน้าที่ของ

เพศทางเลือกกะเทย ก็ต้องท างานเลี้ยงครอบครัวเช่นกัน ดังนั้น เพศสถานะ (Gender) จึงเป็นอีกมิติ

หนึ่งที่ผู้วิจัยใช้เป็นกรอบทฤษฎีในการวิเคราะห์เนื้อหาเพลง 

มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค าจัดกัดความ รักต่างเพศ (Heterosexuality) และ รักเพศ

ทางเลือก (Homosexuality)   Adrienne Rich ได้กล่าวไว้ว่า ความรักต่างเพศ (Heterosexuality)  

มิได้เป็นธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่เราถูกบังคับโดย ระบบปิตาธิปไตย หรือที่เรียกว่า Patriarchy ที่ผู้ชาย

เป็นผู้น าสถานะทางสังคม เศรษฐกิจ และ ก าลังด้านร่างกายที่เหนือกว่าผู้หญิง แต่ทว่า เพศสถานะ 

(Gender) นั้นที่เป็นสิ่งธรรมชาติ (Rich, Adrienne อ้างถึงใน Taylor Judith, 2012, p.16) 

เพศวิถี (Sexuality) ของมนุษย์เป็นสิ่งสร้างทางสังคมที่ใช้ในการก าหนดความสัมพันธ์ทาง

เพศของมนุษย์ และเป็นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนไปในแต่ละยุคแต่ละสมัย แตกต่างกันไปในแต่ละสังคม         

(มิเชล ฟูโกต์ อ้างถึงใน เทอดศักดิ์ ร่มจ าปา, 2545, น. 1)  เพศวิถี (Sexuality) ยังเป็นเป็นสิ่งที่

แสดงออกถึงภาพรวมของบุคคล หมายรวมถึงการตอบค าถามว่า เราคือใคร มีความเชื่ออย่างไร 

ความรู้สึกอย่างไร และตอบสนองต่อสิ่งต่างๆอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการพูด การแสดงกิริยาท่าทาง การ

แต่งตัว การแสดงความรู้สึก รวมถึงลักษณะความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับบุคคลต่างๆ (นภาภรณ์ หะวา

นนท์, 2555, น.17) 

วงกรอบของเพศวิถี (Circles of Sexuality) ประกอบไปด้วยมิติต่างของเพศวิถี 5 มิติ ได้แก่  

1. ความปรารถนาทางเพศ (Sexuality) 
2. ความผูกพันทางเพศ (Intimacy) 
3. อัตลักษณ์ทางเพศ (Sexual Indentity) 
4. อนามัยเจริญพันธุ์ (Reproductive and Sexual Health) 
5. การน าเรื่องเพศมาควบคุมความสัมพันธ์ (Sexualization) 

                (นภาภรณ์ หะวานนท์, 2555, น.17-18) 

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ได้กล่าวถึง ความหมายของความเป็น “เพศวิถี” ที่ถูกต้องตามธรรมชาติ 

เนื่องมาจาก บรรทัดฐานรักต่างเพศ หรือ Heteronormativity ไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ทางเพศ หรือ

การแสดงอารมณ์ปรารถนาระหว่างหญิงชายเท่านั้น แต่ยังเป็นรูปแบบของการใช้ “อ านาจ” ที่อ า

พรางซ่อนเร้นอคติทางสังคมและวัฒนธรรมไว้ จนดูเหมือนว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่อยู่ใน
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ตัวมนุษย์ บรรทัดฐานรักต่างเพศจึงสถาปนาตัวเองบนฐานคติและมายาคติเกี่ยวกับ “เพศตาม

ธรรมชาติ” ซึ่งน าเอาสรีระและอวัยวะเพศมาเป็นเครื่องตัดสินตัวตนทางเพศของบุคคล เช่น องคชาต

หรือตัวตนของผู้ชาย และ โยนีคือตัวตนของผู้หญิง เมื่อกฎเกณฑ์แบบธรรมชาติและความรู้ชีววิทยา

กลายเป็นเครื่องบ่งชี้ความเป็นชายและความเป็นหญิง จะส่งผลให้เกิดการจับคู่แบบรักต่างเพศ ซึ่งมี

การก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ชายและผู้หญิงให้ เป็นไปตามเงื่อนไขของการสืบเผ่าพันธุ์  

(Reproductive Sexuality) (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2555, น.2) 

ความสัมพันธ์แบบหญิงชายซึ่งรองรับโครงสร้างอ านาจแบบ “ชายเป็นใหญ่” ในสังคมไทย 

ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือของการควบคุมเพศภาวะและเพศวิถีของประชาชนเท่านั้น แต่ยังเป็นระบบ

ศีลธรรมที่ ใช้ตัดสินว่า เพศแบบไหนดีและไม่ดี  แบบไหนถูกธรรมชาติหรือผิดธรรมชาติ                   

การแบ่งแยกขั้วตรงข้ามและการจัดช่วงชั้นทางเพศจึงเป็นผลผลิตของบรรทัดฐานรักต่างเพศที่

สังคมไทยคุ้นเคยในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา เมื่อสังคมไทยเปิดรับอุดมการณ์ความ

ทันสมัยและความศิวิ ไลซ์แบบตะวันตกในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา เรื่องเพศภาวะและเพศวิถี                    

ก็ถูกควบคุมภายใต้กฎหมาย ครอบครัวและการยืนยันอัตลักษณ์ทางเพศ แบบชายหญิง การธ ารงตน

ให้อยู่ในบทบาทหญิงและชายจะค่อยๆกลายเป็นกฎที่เข้มงวดมากขึ้น และถ้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตนให้ตรง

ตามบทบาทนี้ก็จะถูกมองเป็น “ตัวประหลาด” หรือ “คนที่ผิดปกติทางเพศ (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 

2555, น.3) 

นายแพทย์ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร ได้ให้ความหมายของค าว่า “รักร่วมเพศ” ไว้ว่า 

ประกอบด้วยลักษณะดังนี้  

1. มีจินตนาการว่ามีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกัน 
2. มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันจริง 
3. รู้สึกว่าเอกลักษณ์ภายในของตนเป็นรักร่วมเพศ 
4. อยู่ในสังคมอย่างเปิดเผยในบทบาทของรักร่วมเพศ 

  (ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณาการ อ้างถึงใน รักใจ จินตวิโรจน์, 2541, น.18) 

        การสร้างและการผลิตซ้ าบรรทัดฐานรักต่างเพศ (Heteronormativity) เป็นบรรทัดฐานที่ถูก

น ามาใช้ซ้ าแล้วซ้ าอีก เพ่ือท าให้คนรู้สึกว่ารักต่างเพศเป็นสิ่งที่ถูกต้องและด ารงชีวิตตามบรรทัดฐานนี้ 

เช่นการก าหนดว่าผู้หญิงควรหรือไม่ควรท าอะไร อย่างไร เช่นเดียวกันก็มีการก าหนดกฎเกณฑ์ว่า

ผู้ชายท าอะไรได้บ้าง ไม่ได้บ้าง การกระท าหรือการแสดงออกใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเพศสภาพ หรือความ
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เป็นหญิง ความเป็นชาย จึงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าอีก และมีผลต่อการจ าแนกเพศทั้ง

สองออกจากกัน บุคคลถูกบังคับให้เป็นหญิงหรือเป็นชาย การข้ามเพศหรือรักเพศเดียวกัน เป็นเรื่อง

ต้องห้ามหรือมีแนวโน้มจะถูกขัดขวาง ต าหนิ และ ลงโทษจากสังคม (นภาภรณ์ หะวานนท์, 2555, น. 28) 

        ความรักต่างเพศ (Heterosexuality) เป็นความสัมพันธ์รูปแบบดั้งเดิม ตั้งแต่ยุคก าเนิดมนุษย์ 

อีฟและอดัม ดังนั้นความรักต่างเพศจึงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เป็นสากล เป็นสารัตถะ และเป็น

ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ความรักต่างเพศท าให้เกิดนิยาม ความเป็นปกติ (Normal) และความ

เป็นธรรมชาติ  (Natural)   ความรักที่ ไม่ ใช่ ความรักต่ า ง เพศ หรือ  การรั ก เพศเดี ยวกัน 

(Homosexuality) จึงถูกบัญญัติ ความรักที่ผิดปกติ (Abnormal) หรือความรักที่ผิดจากธรรมชาติ 

(Unnatural) (Katz, Jonathan Ned., 1990, p.150) 

         ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้กรอบทฤษฎีด้านความรัก ความผูกพันทางเพศ (Intimacy) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ขององค์ประกอบในเพศวิถี  

เทอดศักดิ์ ร่มจ าปา ได้ศึกษาเกี่ยวกับวาทกรรม “เกย์” ในสังคมไทย พ.ศ. 2508-2542 โดย

วิเคราะห์จากเอกสารชนิดต่างๆ ที่กล่าวถึงพฤติกรรมรักร่วมเพศ โดยเฉพาะรักร่วมเพศชาย ได้แก่ 

หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ฯลฯ พบว่า วาทกรรมเกี่ยวกับ “เกย์”  ในช่วงปลายทศวรรษ 2500 

วาทกรรมกระแสหลักก็หยิบยกเรื่องอาชญากรรมกับเกย์ว่าเป็นปัญหาสังคม  ปลายทศวรรษ 2520 

คนกลุ่มนี้ได้พยายามอาศัย “พ้ืนที่” ในหนังสือพิมพ์ เพ่ือสร้างวาทกรรมให้สังคมยอมรับ อย่างไรก็

ตามวาทกรรมกระแสหลักก็หยิบประเด็นเรื่องโรคเอดส์ซึ่งเป็นปัญหาอยู่ในขณะนั้น ว่ามีสาเหตุส าคัญ

จากเกย์  ปลายทศวรรษ 2530 วาทกรรมกระแสหลักผ่อนคลายประเด็นเรื่องเกย์เป็นโรคจิตลง 

จิตแพทย์บางคนเริ่มยอมรับว่าพฤติกรรมรักร่วมเพศไม่ใช่โรคจิต และไม่ต้องบ าบัดรักษา และมิใช่

พาหะส าคัญของโรคเอดส์ แต่อย่างไรก็ตามยังชูประเด็นเรื่องเกย์เป็นภัยต่อสังคม ในขณะที่เกย์เริ่มมีที่

สาธารณะชั่วครั้งชั่วคราว เห็นได้จากงานบางกอกเกย์เฟสติวัล กระนั้นก็ตามวาทกรรมกระแสหลักก็

ยังไม่ยอมรับเกย์โดยสมบูรณ์ (เทอดศักดิ์ ร่มจ าปา, 2455, น.ง) 

 พรเพ็ญ ตันประเสริฐ (2533) ศึกษาเก่ียวกับลักษณ์ภาษา และ การสะท้อนวัฒนธรรมไทยใน

เพลงไทยสากลระหว่างปี พ.ศ. 2529-2531 เป็นการศึกษาเนื้อร้องเพลงไทยสากลในด้านลักษณะของ

ภาษา ส านวน และการสะท้อนถึงวัฒนธรรมและปัญหาของสังคมไทย ผลการศึกษาพบว่า เนื้อหา

เพลงไทยสากลในปี พ.ศ. 2529-2531 มีการใช้ถ้อยค า ซึ่งมีลักษณะน่าสนใจ 4 ลักษณะคือ การสร้าง
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ค า การใช้ค า การเล่นค า และการใช้ส านวนในการด้านการสร้างค า มีการรวมค า การเชื่อมเสียงของ

ค า และการผสมค า ส่วนเนื้อหาในเพลงไทยสากลสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของสังคมไทยในยุค

ปัจจุบันคือความยึดมั่นในศาสนา ความมีอัธยาศัย ความสุภาพอ่อนโยน การให้อภัย สังคมไทยนิยม

คนรวย คนมีปริญญา ในด้านปัญหาของสังคมคือปัญหาคนชนบทที่เข้ามาท างานในกรุงเทพฯ  ปัญหา

การขาดดุลการค้ากับต่างประเทศ ปัญหาครอบครัวทั่วๆไป ปัญหาโสเภณี ปัญหาการว่างงาน และ

ปัญหารักร่วมเพศ นอกจากนี้เนื้อเพลงสากลยังแสดงอารมณ์ขันแบบต่างๆ  

ชุติมา เพ็งสุทธิ์ ศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์เนื้อหาเพลงไทยสากลที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน

ครอบครัว  โดยการศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาเพลงไทยสากลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัว        

ซ่ึงผลวิจัยพบว่า  เพลงไทยสากลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัวน าเสนอแนวคิดด้าน หน้าที่ในการ

ให้ความรักมากที่สุด รองลงมาคืออหน้าที่ในการปลูกฝังคุณธรรม และหน้าที่ในการให้การศึกษา  

นอกจากนั้นยังพบว่า เพลงไทยสากลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัว ส่วนใหญ่เป็นเพลงเพ่ือชีวิ ต 

และมีเนื้อหากล่าวถึง แม่มากท่ีสุด รองลงมาคือพ่อ และท้ังพ่อและแม่ตามล าดับ และยังกล่าวถึงบ้าน

ซึ่งหมายถึงการอยู่ร่วมกันของสนันดา วีรวิทยานุกูล ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ภาพของผู้หญิงที่

ปรากฏในเนื้อหาของเพลงลูกท่งระหว่างปี พ.ศ. 2525-2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาพของ

ผู้หญิงที่ปรากฏในเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งช่วงปีดังกล่าว เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้หญิงจากเพลงลูกทุ่ง 

และ ปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังเนื้อหาของเพลงลูกทุ่ง ผู้วิจัยได้แบ่งเพลงออกเป็น 2 ช่วง โดยผลของการ

วิจัยพบว่า เพลงลูกทุ่งช่วงแรก ปี พ.ศ. 2525- 2535 และ เพลงลูกทุ่งช่วงหลัง ปี พ.ศ. 2536- 2540 

มีการน าเสนอภาพของผู้หญิงครบทั้ง 3 ภาพ คือ ภาพของผู้หญิงหัวเก่า, ภาพของผู้หญิงที่ก้ ากึ่ง

ระหว่างผู้หญิงหัวเก่าและผู้หญิงหัวสมัยใหม่, และภาพของผู้หญิงหัวสมัยใหม่ โดยบทเพลงช่วงหลัง 

จะมีการน าเสนอในทิศทางที่ดีกว่าช่วงแรก คือ มีการน าเสนอภาพของผู้หญิงหัวสมัยใหม่เพ่ิมขึ้นกว่า

เพลงลูกทุ่งในช่วงแรกๆ  และ เพลงลูกทุ่งช่วงหลังนั้น การน าเสนอภาพของผู้หญิงยังมีความใกล้เคียง

ที่จะเสมอภาคกับผู้ชายมากขึ้นกว่าบทเพลงในช่วงแรก ปัจจัยที่ส่งผลต่อเบื้องหลังการน าเสนอผู้หญิง

ในเพลงเหล่านั้น พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพของผู้หญิงมากท่ีสุดคือ ปัจจัยภายในองค์กรด้านผู้บริหาร

องค์กร รองลงมาคือปัจจัยด้านธรรมชาติของเพลงลูกทุ่ง และปัจจัยภายนอก อาทิ เช่น สภาพสังคม 

คู่แข่ง และความนิยมของผู้รับสาร และทุนนิยมก็เป็นปัจจัยในการสร้างภาพผู้หญิงน าเสนอในบท

เพลงเช่นกัน โดยเฉพาะเพลงในยุคหลังๆ 
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อมรรัตน์ รัตนภาสุร ศึกษาเกี่ยวกับการน าเสนอภาพความเป็นชายในเพลงไทยสมัยนิยม โดย

การวิเคราะห์ความเป็นชายจากตัวนักร้องชาย ผลจากการศึกษาพบว่า เพลงไทยสมัยนิยมเป็นสินค้า

วัฒนธรรมที่ถูกผลิตภายใต้ระบบทุนนิยม โดยมีการผลิตเป็นขั้นเป็นตอน เริ่มจากการสร้างนักร้องให้

เป็นสินค้าพ้ืนฐาน ให้ความส าคัญกับบุคลิกหน้าตามากกว่า ความสามารถในการร้องเพลง  นอกจากนี้ 

ความเป็นชายที่ถูกผลิตในเพลงไทยสมัยนิยม มีรูปแบบอยู่ 2 อย่างคือ ผู้ชายที่ส าอาง สุภาพ และ 

ผู้ชายที่เข้มแข็ง ทั้งสองรูปแบบนี้ต่างเป็นผู้ชายในอุดมคติ ที่สร้ างขึ้นจากโลกแห่งสัญลักษณ์ ให้มี

ภาพพจน์ของผู้ชายที่ดี ซึ่งผู้ผลิตได้รับการถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ และการรับรู้ทางสังคม      

และมีการน าเสนอโดยใช้กระบวนกรโปรโมชั่นต่างๆ ถ่ายทอดอุดมการณ์เหล่านั้นผ่านสัญลักษณ์ให้

ผู้บริโภคเข้าใจได้ ซึ่งเท่ากับเป็นการสื่อสารของผู้ผลิตผ่านตัวนักร้องและบทเพลง ส่งไปยังผู้บริโภค   

ดังนั้นความเป็นชายจากตัวนักร้อง เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  

โดยเฉพาะผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่น 

ปาณิศรา มงคลวาที (2552) ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การน าเสนอภาพกลุ่มชายรักชายใน

ภาพยนตร์ไทยปี พ.ศ. 2550 มีจุดประสงค์ที่จะส ารวจบุคลิกภาพของตัวละครชายรักชายใน

ภาพยนตร์ไทย รวมถึงนัยยะซ่อนเร้นจากการสื่อความหมายตัวละครชายรักชายและภาพยนตร์ไทย 

ในปี พ.ศ. 2550  ผลการศึกษาพบว่า ภาพยนตร์ที่มีตัวละครชายหลัก ตัวละครรอง และตัวละคร

เสริม มีการน าเสนอละครชายรักชาย 3 ประเภทคือ เกย์ กะเทย และ กะเทยแปลงเพศ โดย

บุคลิกภาพตัวละครที่ภาพยนตร์น าเสนอ ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกท่าทาง การแต่งกาย น้ าเสียงและค าพูด 

นิสัยและอารมณ์ พฤติกรรมทางเพศ และปฏิกิริยาที่มีต่อชายรักชาย มีความใกล้เคียงและสมจริงกับ

บุคลิกภาพชายรักชายที่ปรากฏในสังคมไทย ตัวละครชายรักชายที่เป็นตัวละครหลักมีการสื่อ

ความหมายที่เก่ียวข้องกับกลุ่มชายรักชายในสังคมไทย ในเรื่องของอัตลักษณ์หรือตัวตน มุมมองความ

รัก และ โศกนาฏกกรม  ตัวละครชายที่เป็นรองและตัวละครเสริม มีการสื่อความหมายในด้านการ

เป็นตัวแทนของความตลก เพ่ือสร้างสีสันความสนุกสนานและเพ่ิมอรรถรสให้กับภาพยนตร์ ส าหรับ

การสื่อความหมายในมุมมองด้านความรัก ความรักของชายรักชายที่เกิดขึ้นภาพยนตร์สามารถสื่อได้

ถึงทัศนคติด้านความรักของกลุ่มชายรักชายในสังคม ชายรักชายมักผิดหวังในความรัก ไม่มีรักแท้ใน

หมู่เกย์ ไม่สามารถใช้ชีวิตคู่เหมือนชายหญิงทั่วไปได้ แต่งงานเพ่ือปกปิดความเป็นเกย์ หรือเพ่ือ

ครอบครัว ที่ต้องการให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมเหมือนคู่แต่งงานทั่วไป 
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สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้เองท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาว่า  ความรักของกลุ่มคนเพศทางเลือก 

มักเป็นความรักที่ถูกมองแบบอคติ เป็นความรักที่เป็นไปไม่ได้ เป็นความรักที่ปกปิดห้ามเปิดเผย แต่

แฝงไปด้วยวาทกรรม และ มายาคติด้านเพศสถานะและเพศวิถี ตัวอย่างเช่น วาทกรรม ความเป็น

หญิง ความเป็นชายที่ถูกถ่ายทอดผ่านทางบทเพลง เช่น ผู้หญิงต้องเป็นผู้หญิงในอุดมคติ มีรูปร่างที่

สวย ดึงดูดตา และต้องเป็นผู้หญิงจริงๆ เท่านั้น  การเลือกวิเคราะห์เนื้อหาที่อยู่ในเพลง  เพราะความ

รักที่ปรากฏขึ้นในเพลง  ต่างๆ  มีความรักหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นสมหวัง ผิดหวัง แอบรัก  

และเรื่องราวของความรัก ก็สามารถสรุปได้ง่ายเพียงสั้นๆ  มีความยาว แค่เพลงๆ หนึ่งเท่านั้น  แต่ใน

เพลงๆหนึ่งก็จะสื่อถึงความรักของคนรักร่วมเพศ และในเพลงนั้นๆก็แฝงไปด้วย อคติ ภายในระบอบ

ปิตาธิปไตย ยังคงเห็นถึงความไม่เทาเทียมกันของคนรักร่วมเพศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง อคติทางเพศ 

(Gender Bias) รวมถึงบทบาทความเป็นชาย ความเป็นหญิงที่อยู่ในเพลงรักนั้น  

จากงานวิจัยที่ผ่านมามีผู้ท าการวิจัยเกี่ยวกับคนรักร่วมเพศ เรื่องภาพตัวแทนผ่านทางสื่อ

ต่างๆ งานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหาเพลง จะเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับความเป็นหญิง หรือ        

ความเป็นชาย ครอบครัว เรื่องความรัก  แต่ยังไม่มีงานศึกษาเกี่ยวกับความรักของเพศทางเลือกผ่าน

ทางบทเพลงและมิวสิควีดีโอ  ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าในบทเพลงที่กล่าวถึงความรักของคนรักร่วมเพศผ่าน

ทางบทเพลงและมิวสิควีดีโอ ประกอบไปด้วยมายาคติและแฝงไปด้วยระบบคิดแบบปิตาธิปไตย และ

มีการผลิตซ้ าวาทกรรมที่เกี่ยวกับเพศทางเลือก  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกท าวิจัยเกี่ยวกับบทเพลงและ    

มิวสิควีดีโอที่กล่าวถึงความรักของคนเพศทางเลือก เพ่ือวิเคราะห์วาทกรรม และ ศึกษาเปรียบเทียบ

ความรักของคนรักต่างเพศ และ ความรักของกลุ่มคนเพศทางเลือก ผ่านทางบทเพลงในมุมมองเพศ

สถานะ และ เพศวิถี ที่ยังไม่มีงานวิจัยใดกล่าวถึง 

วิธีการด้าเนินการวิจัย 

 งานวิจัยเรื่องเนื้อหาความรักของเพศทางเลือกในบทเพลงนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้

การวิเคราะห์เนื้อหา (Textual Analysis)  และใช้เพศวิถี (Sexualities) เป็นกรอบในการด าเนินการ

วิจัย  

 ผู้วิจัยเลือกเพลงกลุ่มเป้าหมาย   ซึ่งแต่ละเพลงมีเนื้อหาเกี่ยวกับตุ๊ดและกะเทย จ านวน 21 

เพลง  ตั้งแต่ปี 2528 – ปัจจุบัน  ซึ่งเป็นเพลงไทยสากล ทั้งหมด เนื่องจากเพลงไทยสากลเป็นเพลงที่

สะท้อนชีวิตของคนท่ัวไป สามารถฟังได้ง่าย เข้าถึงทุกกลุ่มอายุ 
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หลังจากจัดประเภทเพลงออกเป็น 3 ประเภทดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยน าเพลงแต่ละประเภทมา

แบ่งตามเนื้อหาด้านเพศสภาพ เพศวิถี  ของแต่ละเพลง ได้ดังนี้ 

1. เนื้อหาด้านอัตลักษณ์ตัวตนของกะเทย (Gender Identity) 
2. เนื้อหาด้านภาพเหมารวมด้านเพศสภาพ ของเพศทางเลือก กะเทย (Gender 

Stereotype) 
3. เนื้อหาที่เก่ียวข้องกับความรักของผู้ชายที่แสดงต่อตุ๊ดและกะเทย 

และวิเคราะห์เนื้อหาด้านเพศสภาพ เพศวิถีในแต่ละบทเพลง  

อภิปรายผล 

รายชื่อเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับตุ๊ดกระเทย จ านวน 21 เพลง 

ล าดับ ชื่อเพลง พ.ศ. นักร้อง หมายเหตุ 

1. เพลงสุดท้าย 2528 สุดา ชื่นบาน  

2. ฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง 2533 เจิน เจิน  

3. เกลียดตุ๊ด 2534 วงซีเปีย  

4. ประเทือง 2536 ไท ธนาวุฒิ  

5. เรากระทบตุ๊ด 2537 คาราบาว  

6. ดอกไม้สีชมพู 2539 คาราบาว  

7. ไม่ตุ๊ดครับ 2540 วงแคลช  

8. ตุ๊ดรึเปล่าว้า 2541 ดาจิม  

9. ฉันท าผิดไหม 2542 แคลอรี่ บลาบลา  

10. ประตูท่ีปิดตาย 2543 กลุ่มนักแสดงสตรีเหล็ก  

11. ฉันไม่ใช่นางเอก 2544 มัม ลาโลนิค  

12. หอแต๋วแตก แหกชิมิ 2545 โกะ๊ตี๋ ในบทกะเทย  

13. แต๋ว แต๋ว ก็มีหัวใจ 2545 นักแสดงเรื่องหอแต๋วแตก  
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14. นิทานหลอกเด็ก 2546 มัม ลาโลนิค  

15. ไอเลิฟตุ๊ดซี่ 2547 เพลงประกอบละครแหยมยโสธร  

16. น้ าตาสีม่วง 2548 บอย เขมราฐ  

17. กะเทยไม่เคยนอกใจ 2549 วิคไฮเปอร์ อาร์สยาม  

18. รักตุ๊ด 2550 บี้ เดอะสกา  

19. แพ้ของจริง 2553 โปงลางสะออน  

20. ของใหม่ 2555 โอนลี่ โซซ่า  

21. สตรีเหล็กตบโลกแตก 2557 เสนาหอยในบทกะเทย  

  

เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับตุ๊ดหรือกะเทยนั้น มีเนื้อหาอยู่ 3 ประเภทคือ 

4. เพลงที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์หรือตัวตน และความรัก ซึ่งมักร้องโดยนักร้องที่เป็น
ตุ๊ดหรือกะเทย 

5. เพลงที่เป็นการเสียดสี ดูถูก เหยียดหยาม ด่าทอ เปรียบเทียบ ซึ่งมักร้องโดย
นักร้องที่เป็นผู้ชาย 

6. เพลงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ชายที่แสดงต่อตุ๊ดและกะเทย 
1. เพลงที่กล่าวถึงอัตลักษณ์ตัวตน และความรัก ของตุ๊ดและกะเทย ร้องโดยกะเทย 

ภายในโครงสร้างสังคมที่มีลักษณะเฉพาะที่เรียกว่า “สังคมแบบถืออ านาจชายเป็น

ใหญ”่ (Patriarchy)  (กาญจนา แก้วเทพ, 2536, น.10)   สังคมแบบถืออ านาจชายเป็นใหญ่หรือที่

เรียกว่าปิตาธิปไตย จึงมักน าไปสู่การแบ่งขั้วตรงข้ามหรือที่เรียกว่า (Binary Oppositions)  การ

ท างานของสถาบันทางสังคมนั้น ด าเนินอยู่ในกิจกรรมชีวิตประจ าวันของเรา โดยท างานอยู่ตลอดเวลา 

ทีละเล็กละน้อยและอย่างไม่รู้ตัว การก าหนดบทบาททางเพศค่อยๆ ปรากฏขึ้นเมื่อ เด็กผู้ชายควรจะ

เล่นปืน เด็กผู้หญิงควรจะเล่นตุ๊กตา เด็กผู้ชายต้องนุ่งกางเกง ชอบเล่นชกต่อย  เด็กผู้หญิงต้องนุ่ง

กระโปรง เล่นขายของ ค าสั่งเช่นนี้จะมีอยู่ตลอดชีวิตของเรา แม้ว่าจะมีการยกเลิกค าสั่งเก่าไปบ้าง แต่

ค าสั่งใหม่ก็ยังคงมีใจความเช่นเดิม (กาญจนา แก้วเทพ ,2536 ,น.10)  ระบบชายเป็นใหญ่ที่ท าให้มีการ

รังเกียจตุ๊ดกระเทย ท าให้ความรักของคนรักร่วมเพศเป็นสิ่งต้องห้าม เป็นสิ่งที่ต้องปกปิดไว้ ผู้ที่แอบรัก

มักตกอยู่ในสถานะที่ด้อยกว่าเสมอ 
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จะเห็นได้ว่า ความเป็นด้อยในสังคม ก็เกิดกับในบทเพลงเช่นกัน ผู้ร้องที่เป็นกะเทย มัก

เปรียบเทียบตัวเองกับผู้หญิง เช่นในเพลงฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งของเจิน เจิน ที่ร้องไว้ว่า “ต่างกันแค่

เพียงร่างกาย แต่ใจเราก็เหมือนเหมือนกัน ฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง” หรือเพลง เพลงสุดท้าย ที่มีเนื้อ

เพลงว่า “จริงซิฉัน มันเป็นสิ่งปลอมๆ ใครจะยอมจริงใจ”  เพลงที่เกี่ยวกับกะเทยนั้น มักตอบรับ

กระแสหลักของสังคม รักต่างเพศ เป็นรักที่ถูกต้อง ผู้ที่เป็นกะเทยมักยอมตกเป็นรอง และอยู่ใน

สถานะท่ีด้อยกว่าเสมอ  

เมื่ออัตลักษณ์ตัวตนที่ตกเป็นที่กะเทยยอมตกเป็นเพศท่ีด้อยกว่าเพศชายและเพศหญิงนั้น ใน

มุมมองของความรักท่ีผ่านบทเพลงที่ร้องโดยกะเทย เพลง ดอกไม้สีชมพู (ร้องโดยนักแสดงพรางชมพู) 

ร้องว่า “เหมือนฟ้าแกล้งเรามาเกิด เกิดมีกายไม่ตรงใจ ใจเป็นหญิง ตัวเป็นชาย ดั่งดอกไม้สวยแต่ไม่

หอม มีรักท่ีคนดูหมิ่น โลกของเราอยู่หนใด ที่มีผู้ชายยอมเด็ดดอม”  และในเนื้อเพลงเดียวกันมีเนื้อ

ร้องว่า “ดอกไม้ไม่มีสิทธิ์เลือก เหล่าแมลงมาดมดอม”เพลงกะเทยไม่เคยนอกใจที่มีเนื้อร้องว่า             

“ อยากจะขอแค่คนที่เข้าใจ รักคนที่ร่างเป็นชายแต่ใจเป็นหญิง สาวประเภทฉัน เหมือนถูกสวรรค์

ทอดทิ้ง ไม่มีความหมายจริง โดนเขาชิงชัง” นอกจากจะกล่าวถึงความเป็นรองในสังคมแล้ว ยัง

กล่าวถึงความรักไว้ว่า “เกิดมายอมและพร้อมให้หลอกลวง ค่ าคืนต้องยืนควง กับความผิดหวัง สาว

ประเภทสอง บินกลับก่อนฟ้าจะสาง เขาด่าทุเรศทุรัง ต้องฟังทั้งน้ าตา”   

กลุ่มนักร้องสตรีเหล็กร้องเพลง ประตูท่ีปิดตายในสตรีเหล็กภาค 1 มีเนื้อร้องว่า “คนเราเกิด

มาใครเลือกได้เอง เปิดใจเธอให้ยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็น ขอเพียงเข้าใจ ให้ความไว้ใจ ไม่ต้องเกร็ง ไม่รัก

ไม่ว่าอะไร เพียงเธอเปิดใจไว้เป็นกลาง เธอก็อาจจะเห็นว่าใจฉัน ไม่ต่างจากใจของเธอ” เป็นเพลงที่

ไม่ได้กล่าวถึงจุดจบของความรักแต่แสดงให้เห็นถึง อคติทางเพศความรักที่มีต่อกะเทย ซึ่งส่วนใหญ่มัก

ไม่ได้เปิดใจเป็นกลาง  

เนื่องจาก โครงสร้างทางสังคมแบ่งความเป็นชาย ความเป็นหญิง ไว้อย่างชัดเจน  ซีโมน เดอ 

โบรวัวร ์ได้กล่าวไว้ในหนังสือ The Second Sex ไว้ว่า “เรามิได้เกิดมาเป็นหญิง หากแต่ถูกท าให้เป็น

หญิง”   นอกจากประโยควรรคทองที่ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ความเป็นหญิง เป็นชายนั้น ถูกสร้าง

ขึ้นมา มิใช่เกิดจากธรรมชาติ  ยังมีชื่อหนังสือ The Second Sex ที่สะท้อนถึงความเป็นรองในสังคม  

เมื่อมีการเรียงล าดับเพศ  โดยคนในสังคม  The First Sex ในทุกๆสังคมมักเป็นผู้ชาย  The Second 

Sex มักเป็นผู้หญิง  ดังนั้น มกีลุ่มคนที่ไม่ถูกจัดเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่ถูกจัดประเภท ใน The Third , 
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The Forth Sex  เป็นเพศท่ีสาม เพศที่สี่ไปเรื่อยๆ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของค าว่า เพศท่ีสาม เพศ

ทางเลือก และอ่ืนๆอีกมากมาย  ค าว่า “เพศท่ีสาม” ก็เป็นการนิยามตนเองโดยปริยาย ความส าคัญ

ถูกจัดเป็นอันดับที่สามรองจากเพศชาย และ เพศหญิง ซึ่งเป็นเพศหลักของสังคม  ดังนั้นในงานวิจัยนี้

ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ค าว่า “เพศทางเลือก” แทนค าอ่ืนๆ  เพ่ือไม่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิง

อ านาจที่ไม่เท่าเทียมกัน 

เมื่อมีความแตกต่างจากสังคมกระแสหลัก จึงเกิดการลงโทษข้ึน การลงโทษอย่างหนึ่งที่เห็น

ได้ชัดคือวาทกรรมเรื่องความ “ผิดปกติ” เช่น ความเป็นชายต้องมีลักษณะก้าวร้าว ชอบข่มขู่ ลักษณะ

เหล่านี้จะดูเปน็ปกติ ถ้าเป็นลักษณะของผู้ชาย แต่จะกลายเป็นลักษณะที่ผิดปกติทันทีถ้ามาอยู่ใน

ผู้หญิง และในท านองเดียวกัน ลักษณะของความเป็นผู้หญิง เช่น อ่อนน้อม ชอบพ่ึงพาคนอ่ืน ดูจะเป็น

ปกติของผู้หญิง แต่จะกลายมาเป็นอาการ “ผิดปกติ” ทันทีถ้าไปอยู่ในผู้ชาย (กาญจนา แก้วเทพ, 

2536, น.18) 

จะเห็นได้ว่า การลงโทษในบทเพลงความรักนั้น มักจบลงด้วยความรักที่ไม่สมหวัง เป็นผู้ถูก

ทิ้งไป ชายคนรักไปมีคนรักใหม่เป็นผู้หญิง  ดังเพลง น้ าตาสีม่วง ที่มีเนื้อร้องว่า “เป็นกะเทย ไม่เคยมี

ใครเข้าใจ หาเลี้ยงผู้ชาย ใช่ว่าหวังแค่นอนกกเกย ให้ทุกสิ่ง ให้ทุกอย่าง ขัดใจก็ยังไม่เคย แต่กะเทย 

หรือจะเทียบเท่ากับนางชะนี”  หรือเพลงที่ผสมความตลกโปกอย่างเช่นเพลง แต๋ว แต๋วก็มีหัวใจ ที่มี

เนื้อร้องว่า “อุตส่าห์ออกรอบ ไปท่ามะตอย คอยเธอมา ไปเป็นกระรอก ยอมเป็นกูปรี จนเธอมา 

เข้ารอบเลย ได้เธอเป็นแฟน เก๋กู้ดจริงๆ ไม่ทันไร ตู้ยังไม่ด า มีแววเย็นชา มันนอยสุดฤทธิ์ เธอแอบมีกิกก 

เป็นชบา”   เพลง หอแต๋วแตก แหวกชิมิ ที่มีเนื้อร้องว่า “รอความรักไม่มา พอบทมันจะมา ก็ดราม่าต

ลอด ใจถูกแหวกเป็นรู ถูกไอ้พวกตัวผู้วิ่งเข้าวิ่งออก แต๋วโดนอีกแล้ว ผู้ชายหลอกลวง”   การลงโทษ

หรือจุดจบของความรักของกะเทย มักมีจุดจบที่เหมือนกันคือ ถูกทอดทิ้ง โดนหลอก ผู้ชายไปมีรักใหม่ 

และรักใหม่ก็เป็นผู้หญิงเท่านั้น  

ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องความรักเท่านั้น เพลงนิทานหลอกเด็กท่ีร้องโดยมัม ลาโลนิค มีเนื้อร้องว่า 

“ย้อนกลับไปเมื่อสมัยฉันเป็นเด็ก ไม่รู้จักดีพอในเรื่องจริง เรื่องเท็จ แม่เคยเล่านิทานให้ฟัง มีเจ้าชาย 

เจ้าหญิง มีราชรถ มีวัง เมื่อนิทานเรื่องนั้นอวสาน ฉันจึงเกิดศรัทธาว่าโลกนี้สวยงาม จึงออกเดินเล่น

หัวเราะร่าเริงไปในสนาม พบเด็กอีกคน ไม่เคยเห็นหน้าค่านาม ฉันชักชวนเขามาเล่นเจ้าชายเจ้าหญิง 

แล้วเราก็จับมือวิ่งไปกลางหมู่นกผกผิน สมมุติ มีชุดสวยงามจากดอกกระถิน สร้างปราสาทด้วยทราย 
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สร้างมังกรร้ายจากโขดหิน แต่ทันใดนั้น เมื่อเขาพบว่าฉันมีสิ่งแปลก เขาผลักฉันล้มก่อนจะถ่มน้ าลาย

รด ศรัทธาที่เคยเชื่อว่าโลกสวยงามจึงตกแตก เมื่อเขาบอกว่าพวกตัวประหลาดมีสิทธิ์เป็นได้แค่แม่

มด”  

จะเห็นได้ว่า การประกอบสร้างของสังคม (Social Connstruct) ให้มีการแบ่งแยกผู้ชาย 

ผู้หญิง ตั้งแต่เด็ก ในเพลงนี้ ในตอนแรกเด็กผู้ชายเห็นเด็กผู้หญิงก็อยากเล่นด้วย แต่พบว่าเด็กผู้หญิง

ไม่ใช่เด็กผู้หญิงจริงๆ จริงแสดงท่าทีรังเกียจ  ดังนั้นจะ เพลงที่ร้องโดยกะเทย ที่กล่าวถึงอัตลักษณ์

ตัวตนของตนเอง และ ความรัก จึงแตกต่างกับเพลงที่ผู้ชายร้อง  

2. เพลงที่กล่าวกะเทย และความรัก   ร้องโดยผู้ชาย 
เป็นเพราะโครงสร้างทางสังคมที่ประกอบสร้าง ความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกันและ

อคติทางเพศ ท าให้เกิดทฤษฎีขั้วตรงข้ามหรือ (Binary Oppositions) ท าให้เกิดการเปรียบเทียบกับ

ระหว่างผู้ชายกับกะเทย และ ผู้ชายกับผู้หญิง และ ความรักต่างเพศ (Heterosexuality) ยังคงเป็น

ความรักท่ีถูกต้องตามกฎระเบียบของสังคม ดังนั้นผู้ชายจึงมีความคิด ในด้านอคติทางเพศ และมอง

เพศทางเลือก โดยเฉพาะ ตุ๊ดหรือกะเทยเป็นอ่ืน จึงมีการด่าทอ เสียดสี ประชดประชัน  ตลกขบขัน 

เพลงเกลียดตุ๊ดที่ร้องโดยนักร้องวงซีเปีย ในตอนต้นกล่าวถึงผู้หญิง เพราะยังไม่รู้ว่าคนที่

กล่าวถึงเป็นกะเทย มีเนื้องร้องว่า “ขาวสวยนมโต เธอชอบเต้นโชว์ โอ้โหเธอสวยบาดใจ” แต่เมื่อรู้

ภายหลังว่าผู้หญิงคนดังกล่าวเป็นกะเทย เนื้อร้องเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง “เธอเป็นตุ๊ด แพร่เชื้อ

เอดส์ ทุเรศสังคม เสพสมกับเพศเดียวกัน บางคนลงทุนตัดพวงสวรรค์ เสริมยางซิลิโคน” และมีการย้ า

หลายๆครั้งว่า “เกลียดตุ๊ด เกลียดตุ๊ด เกลียดตุ๊ด” หรือเพลงประเทืองที่ขับร้องโดยนักร้องชาย ไท ธนา

วุฒิ ในช่วงแรกที่ยังไม่รู้ว่าเพ่ือนตนเป็นกะเทย จึงร้องเพลงเหมือนการเกี้ยวพาราสีหญิงสาวทั่วไป 

“เธอเป็นใครถูกใจนักหนา เป็นบุญตาได้มาพบเธอ เจอทีไร กลับไปนอนเพ้อ ตื่นมายังเพ้อจิตใจไหว

หวั่น ... เธอเอียงอาย แต่ท าตาหวาน เป็นสะพานให้เดินข้ามไห ทางมันโรย ด้วยกลีบดอกไม้ อดใจไม่

ไหว เผลอไปเสียเหลี่ยม” แต่เมื่อรู้ว่าเป็นกะเทยซึ่งเคยเป็นเพ่ือนของตนเอง  เนื้อเพลงก็เปลี่ยนไปว่า

ความรักท่ีก าลังจะเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้ว เพราะผู้หญิงคนนั้นชื่อประเทืองซึ่งเป็นเพื่อนของ

ตนเอง เพลงเรากระทบตุ๊ดที่ร้องโดยคาราบาว มีเนื้อร้องว่า “เกิดเป็นตุ๊ดเป็นตน เป็นเหมือนชนกลุ่ม

น้อย ผู้หญิงไม่รักสักหน่อย ผู้ชายขยาดแขยง ไปแปลงเพศให้สมใจ ก็ได้แค่มนุษย์จ าแลง แต่ท าไมไฟ

เขียวไฟแดง ยังต้องมีไฟเหลือง” มีการเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนว่า ตุ๊ดหรือกะเทยไม่ใช่ผู้ชาย ไม่ใช่
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ผู้หญิง เป็นชนกลุ่มหน่อย มีการใช้สัญญะเป็นไฟเขียว ไฟแดง และเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนว่าชน

กลุ่มน้อยนี้เป็นไฟเหลือง 

อคติทางเพศท่ีสังคมเป็นผู้ประกอบสร้างขึ้นท าให้เกิด ความรุนแรงทางเพศ (Gender Based 

Violence) การกระท าความรุนแรงที่ไม่ใช่เพียงแค่ความรุนแรงทางร่างกายเท่านั้น แต่เป็นการกระท า

ความรุนแรงทางด้านค าพูด ค าดูถูก ที่ด่าทอต่างๆนานา  ออกมาในลักษณะค าพูดที่ถ่ายทอดผ่านบท

เพลง  

เพลงที่มีการดูถูกตุ๊ดและกะเทยที่เห็นชัดเจนมากคือ เพลง ตุ๊ดรึเปล่าว้า ที่ร้องโดยนักร้อง

ชาย ดาจิม มีเนื้อร้องว่า “ไอ้เหี้ยมึงตุ๊ดรึเปล่าว้า ไอสัส มึงตุ๊ดรึเปล่าว้า” และมีการบรรยายลักษณะ

นิสัยของตุ๊ดในเพลงนั้นว่านิสัยเหมือนผู้หญิง “ หลบๆซ่อนๆ ชอบนินทาเหมือนผู้หญิง เจอตัวเมื่อไหร่ 

นะมึงไอสัส กูจะยิงทิ้ง” จะเห็นได้ได้ว่า ในเนื้อเพลงนี้มีการแสดงถึงการแบ่งขั้วตรงข้ามอย่างชัดเจน 

ระหว่างชายหญิง แต่ตุ๊ดจะถูกกระท าท่ีรุนแรงกว่า เพราะมีร่างกายไม่เหมือนผู้ชาย แต่ท านิสัยเหมือน

ผู้หญิง โดยเฉพาะนิสัยขี้นินทาซึ่งเป็นนิสัยทางด้านลบ” 

เพลงที่ผู้ชายร้องนอกจากดูถูกเสียดสี ด่าทอ ประชดประชัน ยังมีเพลงอีกประเภทหนึ่งที่

พยายามจะบอกว่าตัวเองนั้นไม่ใช่ตุ๊ด เพราะต้องการความรักจากหญิงสาวคนรัก มีการเปรียบเทียบ 

ตุ๊ดหรือกะเทยเป็นสิ่งแปลกปลอม ไม่ใช่ผู้ชาย ดังเนื้อร้อง “ อยากลองมา love กันไหม ไม่ตุ๊ดนะ 

ลองดู มารักกับผม” ซึ่งร้องโดยนักร้องชาย วงแคลช  หรือเพลงที่มีการดูถูกกันอย่าง 

3.เพลงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ชายที่แสดงต่อตุ๊ดและกะเทย 

เพลงที่นักร้องชายร้องอีกประเภทหนึ่ง ที่ไม่ค่อยพบคือ หลงรักกะเทย และเริ่มไม่แน่ใจว่า

ตนเองท าผิดหรือไม่ และสับสนในความคิดของตนเอง ดังเพลงประกอบละคร เรื่องแฝดนะยะ             

“ สุดท้ายไม่รู้เป็นไง ที่รู้ที่ฉันเข้าใจ คือวันนี้ฉันรักเธอ รักล้นใจ จากนี้ฉันต้องท าไง ก็ยังไม่รู้จริงจริง ยัง

ไม่เจอหนทางใดให้เดินไป” การที่สับสนเนื่องจากการประกอบสร้างทางสังคมเรื่องความรักต้องเป็น

รักต่างเพศเท่านั้น ดังนั้นนั้นผู้ชายจึงเกิดความสับสนในตัวเองและไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรกับความรัก

นี้  

นอกจากเพลงที่ไม่แน่ใจแล้วยังมีเพลงอีกประเภทหนึ่ง ที่มีเนื้อร้องว่า ความรักที่เกิดระหว่าง

ผู้ชายกับกะเทยนั้น เป็นความรัก ที่เกิดจากการประชดประชัน ความรักท่ีผิดหวัง ดังเพลง ไอเลิฟตุ๊ดซี่ 
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ซึ่งมีเนื้อร้องว่า “ประกาศก้อง กู่ร้องให้ทั่วเมืองไทย ให้คนรู้ไว้ ข้ารักสาวประเภทสอง รักบริเวณตูด 

ผ่องผุดให้ใฝ่ปอง ชาตินี้จะไม่ลืมน้อง เพราะเคยทดลองน้องคือของดี”  และเพลง รักตุ๊ด ของบี้ เดอะ

สกา ที่มีเนื้อร้องว่า “รักผู้หญิงก็มีแต่ช้ า ช้ ามาตั้งก่ีหน ทนแล้วไม่อยากทน กับความหลายใจ ไอ้เรา

หน้าตาไม่ดี เขาก็เลยหลอกใช้ รักตุ๊ดซะเลยดีไหมเป็นยังไงให้รู้กัน..... อกหักรักคุดรักตุ๊ดดีกว่าไหม เผื่อ

เจอความจริงใจจากของเทียมสักหน”  จะเห็นได้ว่าผู้ชายที่ตกลงปลงใจมีความรักกับกะเทย จะพูดถึง 

การร่วมเพศ พูดถึงความด้อยของตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าตา หรือโดนผู้หญิงท าให้อกหักมา แต่

ประเด็นส าคัญคือ ผู้ชายที่มีความรักกับกะเทยนั้น มักเป็นความรักท่ี “ทดลอง” หรือน ามาทดแทน

ความรักท่ีมีต่อผู้หญิงแล้วผิดหวัง เนื้อหาจะแตกต่างจากเพลงรักท่ีร้องโดยตุ๊ดหรือกะเทย 

เป็นเพราะอคติทางเพศ และ รักต่างเป็นรักท่ีถูกต้อง ส่งผลให้เกิดวาทกรรมที่เก่ียวกับเพศ

ทางเลือก โดยวาทกรรมเหล่านั้นก็ยังคงผลิตซ้ าไปเรื่อยๆ ในรูปแบบของบทเพลง จะเห็นได้ว่าเนื้อหา

ความรักของตุ๊ดและกะเทยนั้น เป็นเนื้อหาเพลงที่ไม่สมหวัง  

 เพศสภาพและเพศวิถีที่พบได้บทเพลงสามารถสรุปได้ดังนี้คือ อัตลักษณ์ทางเพศของกะเทยที่

พบในบทเพลงคือ มีลักษณะภายนอกเหมือนผู้หญิง แต่งกายเหมือนผู้หญิง มีรูปร่างเหมือนผู้หญิง 

แต่งหน้า แต่งตัวสวยงาม กายเป็นชายแต่ใจเป้นหญิง  มีการใช้สัญญะแทนความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่

ไม่เท่าเทียมกัน แสดงถึงความด้อยกว่า โดยให้ตนเองเองเป็นผู้ถูกกระท า ผู้ชายเป็นผู้กระท า 

ตัวอย่างเช่น เปรียบเทียบตนเองเป็นดอกไม้ และเปรียบผู้ชาย เป็นมนุษย์ เป็นแมลงมาดมดอม มีการ

เปรียบเทียบตนเองเป็นของปลอม ผู้หญิงเป็นของจริง  

 การเหมารวมทางเพศสภาพ (Gender Stereotype) ของกะเทย แพร่เชื้อเอดส์ แปลงเพศ 

เสพสมกับเพศเดียวกัน ท าศัลยกรรมเพ่ือให้เหมือนกับผู้หญิง   

 ความเป็นหญิง (Femininity) ที่พบในบทเพลง มีความอ่อนโยน อ่อนแอ ต่ าต้อย มีน้ าตา ไว

ต่อความรู้สึก รู้สึกน้อยเนื้อต่ าใจในด้านความรัก  

 เป็นที่น่าสนใจว่า ความเป็นชาย (Masculinity) ที่พบในชายคนรักของกะเทยในบทเพลง

ค่อนข้างแตกต่างจากความเป็นชายกระแสหลัก หรือ วาทกรรมความเป็นชาย ที่ประกอบสร้างโดย

สังคมวัฒนธรรม  ความเป็นชายที่พบในบทเพลง พบว่า เป็นผู้หลอกลวง ไม่จริงใจ แสดงความรังเกียจ 

ปากร้าย ไม่ท างานให้กะเทยเป็นคนหาเลี้ยง ใช้ก าลัง พูดจาดูถูกเหยียดหยาม  แสดงความรุนแรงโดย
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การตบตี ท าร้ายร่างกาย ลังเลไม่กล้าตัดสินใจซึ่งเป็นความเป็นชาย ที่ลดทอนความเป็นชายกระแส

หลัก  สิ่งเหล่านี้เป็นการต่อต้านโดยกะเทย  ที่มักถูกมองเรื่องอคติทางเพศ ความเป็นชายไม่ใช่ ความ

เป็นชายในอุดมคติ (Ideal Masculinity) ซึ่งกลายเป็น ภาพเหมารวมทางเพศสภาพ ของชายคนรักที่

เป็นฝ่ายกระท า กะเทยให้ผิดหวัง  

 เพศวิถี ในเพลงที่เกี่ยวกับกะเทย คือ กะเทย มีความรักกับผู้ชาย เป็นรักจริง ไม่นอกใจ และ

อยากให้คนมองเป็นกลาง  ยอมเป็นรักท่ีโดนหลวงลวง ยอมโดนชิงชัง   หากเป็นผู้ชายกล่าวถึงเพศวิถี

ที่มีต่อกะเทย ในแง่ของความรัก จะรักกะเทยเพราะอกหักจากผู้หญิง จึง ”ทดลอง” รัก และจะพูดถึง

การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักเป็นหลัก ในขณะที่ฝ่ายหญิง กล่าวถึงความรักโดยไม่มีเรื่อง

เพศสัมพันธ์  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิตของบุคลากรสาย

สนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตัวแปรการวิจัยประกอบด้วย ตัวแปรแฝง 3 ตัวแปร ได้แก่ 

ความสุขในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในครอบครัว และความสุขในชีวิต กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากร

สายสนับสนุนทั้ง 5 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยา

เขตตรัง และวิทยาเขตภูเก็ต จ านวน 1,000 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส าหรับสถิติบรรยาย และวิเคราะห์โมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุและตรวจสอบ

ความสอดคล้องของโมเดลด้วยโปรแกรม LISREL 

ผลการวิจัยพบว่า โมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ในเกณฑ์ดี มีค่า  Chi – square =11.45, df = 27, p = 0.995, RMSEA = 0.000, AGFI 

=0.98, GFI = 1.000, CFI = 1.000, SRMR = 0.003 โดยตัวแปรแฝงในโมเดลร่วมกันพยากรณ์

ความสุขในชีวิตได้ร้อยละ 88 แสดงว่าความสุขในชีวิตได้รับอิทธิพลทางตรงจากความพึงพอใจใน

ครอบครัว และได้รับอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมจากความสุขในการปฏิบัติงาน    
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Abstract 

The purpose of this study was to develop causal relationship model of Life 

Happiness.The developed model consisted of three latent variables  which were Work 

Happiness, Family Satisfaction and Life Happiness. The sample consisted of 1,000 staff 

of Prince of Songkla University from 5 Campuses, which were, Pattani, Hatyai, 

Surattani, Trang, and Phuket Campus. Analytical for descriptive statistic using the 

statistical software package for research, and LISREL were use for the causal 

relationship model analysis and to test the concordance of hypothetic model 

The results found that the  causal relationship model of life happiness  was 

concordant with the empirical data in a good criteria or high validity which was 

confirmed by Chi – square =11.45; df = 27; p = 0.995; RMSEA = 0.000; AGFI =0.98; GFI 

= 1.000; CFI = 1.000; SRMR = 0.003.  All latent variables in the model altogether 

described the variation of life happiness was equal to 88%. The Life Happiness was 

directly affected from Family Satisfaction and Work Happiness, and  both directly and 

indirectly affected from Work Happiness. 

 

Keywords :  Administrative Staff of Prince of Songkla University,  

     Causal Relationship Model,  Work Happiness,  

     Family Satisfaction,  Life Happiness.    
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บทน้า 

การศึกษาความสุขในชีวิต ผู้วิจัยได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการศึกษา

วิจัยโดยมุ่งศึกษาถึง “จิตลักษณะพอเพียง” ซึ่งเป็นจิตลักษณะที่เกิดขึ้นจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง กล่าวคือ เมื่อบุคคลมีจิตลักษณะแบบพอเพียงก็จะส่งเสริมพฤติกรรมให้บุคคลมีวิถีแห่งการ

ด ารงชีวิตที่ เรียบง่าย ด ารงตนอยู่บนความ ไม่ประมาท หรือด ารงตนอยู่บนทางสายกลาง 

(มัชฌิมาปฏิปทา) ซึ่งจะช่วยพัฒนาส่งเสริมให้บุคคลด ารงอยู่บนวิถีแห่งความสุขที่แท้จริง ซึ่ง

องค์ประกอบหลักในการศึกษาจิตลักษณะแบบพอเพียง ได้แก่ การมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันตน และ

การรับรู้คุณความดี (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2551)  

 นอกจากมิติความสุขที่เกิดมาจากจิตลักษณะพอเพียงในบริบทของสังคมไทยยังตระหนักถึง

ความส าคัญของสถาบันครอบครัวและการท างานเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือสถาบันครอบครัวในบริบท

สังคมไทยให้ความส าคัญกับสถาบันครอบครัวเป็นอย่างมาก หรือเป็นคุณลักษณะที่สะท้อนถึงความ

พึงพอใจในครอบครัว (Family Satisfaction) ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการมีความสุขในชีวิต 

เพราะความพึงพอใจในครอบครัวจะเป็นเกณฑ์การให้คะแนนด้านความรู้สึกของบุคคลที่ได้จากการ

เติมเต็มความสุขผ่านสมาชิกในครอบครัว (Olson, 2000) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความ

เป็นหนึ่งเดียวกัน ความสามารถในการปรับเปลี่ยนของครอบครัว และการสื่อสารในครอบครัว ทั้งนี้ 

มีรายงานการวิจัยหลายชิ้นที่ระบุว่า ความพึงพอใจในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับความสุขในการ

ปฏิบัติงาน กล่าวคือบุคคลที่มีความพึงพอใจในครอบครัวสูงจะมีความพยายามในการท างานสูงกว่า

บุคคลที่มีความพึงพอใจในครอบครัวต่ า (Boyar & Mosley, 2007 อ้างถึงใน พนิดาพร จงราเชนทร์, 

2556) การศึกษาในมิติของความพึงพอใจในครอบครัวดังกล่าว จะเห็นได้ว่าบุคคลที่มีความพึงพอใจ

ในครอบครัวสูงจะให้ความส าคัญกับการท างานซึ่งจะเห็นถึงความเกี่ยวโยงระหว่างความพึงพอใจใน

ครอบครัวกับการท างาน   

อย่างไรก็ตามในสภาวการณ์ทางสังคมที่มีการผันแปรอยู่ตลอดเวลาท าให้ผู้คนในสังคมล้วน

ต้องการสร้างความมั่นคงให้กับตนเอง การท างานเพ่ือการด ารงอยู่จึงเป็นสิ่งที่ตอบสนองให้กับมนุษย์ 

ความสุขในการปฏิบัติงานจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่จะหล่อเลี้ยงให้บุคคลเกิดความสุขมีพลังใจ พลัง

กาย ที่จะท างาน ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องการปฏิบัติตนต่อ

หัวหน้า เพ่ือนร่วมงาน ลูกน้อง  และเพ่ือนที่ทรงตรัสไว้ตอนหนึ่งว่า “การปฏิบัติตนต่อหัวหน้า 

ลูกน้องควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา ควรที่จะแบ่งปันและเติบโตไปด้วยกัน การปฏิบั ติตนต่อเพ่ือน
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ร่ วมงานไม่ ใช่ แค่การท างานร่ วมกัน เท่ านั้ น  แต่ต้ องมีความรู้ สึ กที่ ดี และให้ อภัยต่ อกัน                         

การปฏิบัติตนต่อลูกน้อง หัวหน้าต้องรู้จักยอมรับมากกว่าจะจับผิด เมื่อมีการให้แล้วจะได้ผลตอบแทน

กลับมามาก และการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนนั้นแค่คิดถึงเพ่ือนบ้างก็ดีแล้ว” (ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการ

เรียนรู้, 2551) 

ด้วยการนี้ ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาโมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิตของ

บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีแนวนโยบาย

ส่งเสริมความสุขให้แก่บุคลากรโดยมีแผนงานบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะ

แห่งประเทศไทย (Happy University) ที่จุดประกายความสุขที่เริ่มจากการเสริมสร้างความสุขในการ

ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร มีความสุขในสถานที่ท างานน ามาสู่การเกิดความพึงพอใจในครอบครัวและ

การเกิดความสุขในชีวิตที่ยั่งยืน           

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เ พ่ื อ ศึ ก ษ า อิ ท ธิ พ ล เ ชิ ง ส า เ ห ตุ ค ว า ม สุ ข ใ น ชี วิ ต ข อ ง บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ความสุขในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางตรงต่อความสุขในชีวิต 

 2. ความสุขในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจในครอบครัว 

 3. ความพึงพอใจในครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงต่อความสุขในชีวิต 

 4. ความสุขในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสุขในชีวิตโดยส่งผ่านความพึงพอใจ

ในครอบครัว 

วิธีด้าเนินการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต ได้แก่ 

วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตภูเก็ต  การ

ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ ประกอบกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราส่วน

ระหว่างจ านวนต่อพารามิเตอร์ที่ต้องประมาณค่า 1 พารามิเตอร์ ต่อจ านวนบุคลากรผู้ตอบ
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แบบสอบถาม จ านวน 20 คน (Hair, et al., 2010)เนื่องจากโมเดลการวิจัยนี้มีพารามิเตอร์ที่ต้อง

ประมาณค่า 34 พารามิเตอร์ กลุ่มตัวอย่างจากการค านวณตามหลักเกณฑ์เท่ากับ 680 คน แต่เนื่อง

ด้วยผู้วิจัยป้องกันข้อมูลแบบสอบถามสูญหาย ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 

1,000 คน 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. การพัฒนาเครื่องมือแบบสอบถาม “ความสุขในการปฏิบัติงาน” (W_HAPPY) เป็น

การศึกษาความสุขในการปฏิบัติงาน ใน 8 มิติ ได้แก่ ความพึงพอใจในชีวิต (LIFE_SAT) ความพึง

พอใจในงาน (JOB_SAT) ความรู้สึกทางบวก (POSITIVE) ความอดทนต่อสถานการณ์ความรู้สึกทาง

ลบ (NEGATIVE) สภาพแวดล้อมในงาน (WORK_ENV) คุณลักษณะงาน (CHARAC) ผลลัพธ์ที่

คาดหวังของงาน (OUTCOME) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (RELATION) ประกอบด้วยข้อค าถาม 

จ านวน 46 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามความสุขในการปฏิบัติงานจากงานวิจัยของ สิรินทร 

แซ่ฉั่ว (2553) 

2. การพัฒนาเครื่องมือแบบสอบถาม “ความพึงพอใจในครอบครัว”  เป็นการศึกษาความพึง

พอใจในครอบครัวใน 3 มิติ ได้แก่ ความเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัว (COHESION) ความสามารถ

ในการปรับเปลี่ยนบทบาทในครอบครัว (FLEXI) การสื่อสารในครอบครัว (COMMU) ประกอบด้วย

ข้อค าถาม จ านวน 14 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามจากการศึกษานิยามความพึงพอใจใน

ครอบครัวตามแนวคิดของ Olson (2000) และแนวคิดสัมพันธภาพในครอบครัวไทยของจิราพร ชม

พิกุล และคณะ (2552) ให้สอดคล้องกับบริบทบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3. การพัฒนาเครื่องมือแบบสอบถาม “ความสุขในชีวิต” ผู้วิจัยได้ใช้แนวการศึกษา“จิต

ลักษณะพอเพียงระดับไตรภาค (ชุด 2)” จะศึกษาใน 3 มิติ ประกอบด้วย ความมีเหตุผล (RASON) 

การมีภูมิคุ้มกันตน (IMMU) และการรับรู้คุณความดี (GRATEFUL) ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 

40 ข้อ ซึ่งเป็นแบบสอบถามจากศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน ผู้อ านวยการ โครงการวิจัย

แม่บท : การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ืออธิบาย

คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) สัมประสิทธิ์การกระจาย ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง การวิเคราะห์

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ค่า Bartlett’s Test และค่า KMO 

2. การวิเคราะห์ตรวจสอบโมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิตของบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ (Path Analysis) 

โดยใช้โปรแกรมลิสเรล เพื่อตรวจสอบว่าโมเดลตัวแปรการวิจัยที่สร้างข้ึนมีอิทธิพลส่งผลต่อกันหรือไม่ 

 

ผลการวิจัย 

1. การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

1.1 ผลการวิเคราะห์การแจกแจงความถ่ีและร้อยละของตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล  

ข้อมูลพ้ืนฐานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้ตอบ

แบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.90 เป็นเพศชาย ร้อยละ 28.10 อยู่ในช่วง

อายุระหว่าง 31-35 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.80 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 36-40 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 24.50 นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.90 รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 

14.90 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 50.40 รองลงมาอยู่ในสถานภาพโสด ร้อยละ 47.10 ระดับ

การศึกษาของบุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 70.00 อยู่ในระดับปริญญาโท ร้อยละ 

26.70 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 6-10 ปี ร้อยละ 43.90 รองลงมามีประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 32.10 โดยสถานภาพในการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย ร้อยละ 45.00 และข้าราชการ ร้อยละ 20.50 ในด้านสถานที่ในการปฏิบัติงาน พบว่า 

บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร้อยละ 47.60 

รองลงมาปฏิบัติงานในวิทยาเขตปัตตานี ร้อยละ 28.70 

  1.2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่ง คะแนน

ต่ าสุด และคะแนนสูงสุดของตัวแปรแฝงที่ใช้ในการวิจัย  
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ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ในภาพรวม พบว่า

บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความสุขในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง ( x̅= 

3.70, S.D.= .52)  มีความรู้สึกพึงพอใจในครอบครัวในระดับสูงที่สุด (x̅= 4.35, S.D.= .41) และมี

ความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) อยู่ในระดับสูง (x̅= 4.75, S.D.= .33) จากผลการวิเคราะห์ค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) พบว่าค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าระหว่าง .33 

ถึง .52 โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม คือ มีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าความแตกต่างของคะแนนมี

ความแตกต่างกันไม่มาก 

ผลการวิเคราะห์ค่าความเบ้ (Skewness) พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือมีค่า

น้อยกว่า 2 โดยผลจากการวิเคราะห์ค่าความเบ้พบว่า มีค่าระหว่าง -.59 ถึง -.35 ซึ่งมีค่าติดลบเป็น

ส่วนใหญ่ แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย จัดเป็นค่าเบ้มาทางซ้าย ผล

การวิเคราะห์ค่าความโด่ง (Kurtosis) พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าระหว่าง -.44 ถึง 1.23  ซึ่งมีค่าความโด่ง

สูงกว่าโค้งปกติ (ความโด่งส่วนใหญ่เป็นบวก) ทั้งนี้ ตัวแปรแฝงที่มีค่าความโด่งเกิน 1 ได้แก่  ความพึง

พอใจในครอบครัว แสดงว่าบุคลากรมีความ พึงพอใจในครอบครัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน 

 1.3 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปรแฝงที่ใช้

ในการศึกษาโมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิต พบว่า ตัวแปรโดยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์

ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ยกเว้นตัวแปรความสุขในชีวิต (จิตลักษณะพอเพียง) มี

ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  มีค่า Bartlett’s Test of Sphericity = 6892.588, df = 

91, p = 0.000, ค่า KMO = .80 แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันมากพอที่จะน าไปวิเคราะห์

อิทธิพลเชิงสาเหตุ (Path Analysis) 
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2. การวิเคราะห์ตรวจสอบโมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิตของบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ 

ภาพประกอบ 1 ผลการวิเคราะห์โมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิต 

ผลการวิเคราะห์โมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิต  พิจารณาความสอดคล้อง

กลมกลืนของโมเดล  

(ก่อนปรับโมเดล) 

 

Chi – square =1884.89  

df = 74 

P-value = 0.000 

RMSEA = 0.157 

AGFI =0.70 

GFI = 0.79  

CFI = 0.78   

RMR = 0.031  

จากภาพประกอบ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล พบว่า

พบว่าโมเดลสมมติฐานการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ผู้วิจัยจะด าเนินการปรับโมเดล 

(Model Modification) ดังภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 ผลการวิเคราะห์โมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิต 

ผลการวิเคราะห์โมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิต  พิจารณาความ

สอดคล้องกลมกลืน

ของโมเดล            

(การปรับโมเดลครั ง

สุดท้าย) 

 

Chi-square =11.45                   

df = 27 

P-value = 0.995 

RMSEA = 0.000 

AGFI =0.98 

GFI = 1.000  

CFI = 1.000   

RMR = 0.003   

จากภาพประกอบ 2 แสดงค่าพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนในการปรับโมเดลครั้ง

สุดท้าย พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งเป็น ไป ตามเกณฑ์ที่ก าหนด            

จึงสามารถสรุปได้ว่าโมเดลตามสมมติฐานการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2.1 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรแฝงในโมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุ

ความสุขในชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรในโมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขใน

ชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปร
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สังเกตได้ส่วนใหญ่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีตัวแปรสังเกตได้จ านวน 4 ตัวแปรมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ.05 ได้แก่ ตัวแปรมิติสภาพแวดล้อมในงาน (WORK_ENV) มิติคุณลักษณะงาน 

(CHARAC) มิติผลลัพธ์ที่คาดหวังของงาน (OUTCOME) มิติความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (RELATION)  

เมื่อพิจารณาในแต่ละตัวแปรแฝง พบว่าตัวแปรแฝงความสุขในการปฏิบัติงาน มีตัวแปร

สังเกตได้ มิติความพึงพอใจในชีวิตที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงที่สุด (.92 , p<.01) มีค่า

สัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .85 ขณะที่ตัวแปรแฝงความพึงพอใจในครอบครัว มีตัวแปรสังเกต

ได้ มิติความสามารถในการปรับเปลี่ยนบทบาทในครอบครัว มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูง

ที่สุด (.83, p<.01) และมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .68 และตัวแปรแฝงความสุขในชีวิต 

(จิตลักษณะแบบพอเพียง) มีตัวแปรสังเกตได้ มิติการรับรู้คุณความดีมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ

มาตรฐานสูงที่สุด (.92, p<.01) และมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .84 ดังตาราง 1 

ตาราง 1 เมทริกน้ าหนักองค์ประกอบค่าความตรงของโมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิต 

ตัวแปร เมทริกซ์น ้าหนักองค์ประกอบ   (R2) 
b B SE    t  

ความสุขในการปฏิบัติงาน (W_HAPPY)      

     ความพอใจในชีวิต (LIFE_SAT) .64 .92 .02 34.97** .85 

     ความพึงพอใจในงาน (JOB_SAT) .47 .74 .02 26.27** .55 

     ความรู้สึกทางบวก (POSITIVE) .07 .16 .02 4.07** .03 

   ความอดทนต่อสถานการณ ์

   ความรู้สึกทางลบ  (NEGATIVE) 

.06 .12 .02 3.60** .01 

     สภาพแวดล้อมในงาน (WORK_ENV) .04 .07 .02 1.89* .01 

     คุณลักษณะงาน (CHARAC) -.01 -.02 .02 -.47* .00 

     ผลลัพธ์ที่คาดหวังของงาน 

        (OUTCOME) 

.03 .05 .02 1.56* .00 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ตัวแปร เมทริกซ์น ้าหนักองค์ประกอบ   (R2) 
b B SE t  

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  (RELATION) .03 .07 .01 2.20* .01 

ความพึงพอใจในครอบครัว (FAMILY)      

     ความเป็นหนึ่งเดียวกัน (COHESION) .39 .60 - - .36 

   ความสามารถในการปรับเปลี่ยนบทบาทใน

ครอบครัว (FLEXI) 

.50 83 .03 18.25** .68 

     การสื่อสารในครอบครัว (COMMU) .49 .79 .03 16.66*

* 

.63 

ความสุขในชีวิต จิตลักษณะแบบพอเพียง  
(H_TRIPAK) 

     

     ความมีเหตุผล (RASON) .19 .18 - - .03 

     การมีภูมิคุ้มกันตน (IMMU) .55 .85 .11 5.05** .73 

     การรับรู้คุณความดี (GRATEFUL) .60 .92 .12 5.01** .84 

2.2 ผลการวิเคราะห์ขนาดของอิทธิพลโมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิตของบุคลากร

สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผลต่อความสุขในชีวิต (จิต

ลักษณะแบบพอเพียง) พบว่าตัวแปรความสุขในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางตรงต่อความพึง

พอใจในครอบครัว โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงและค่าอิทธิพลรวม 0.81 และมีความสัมพันธ์ทั้งทางตรง

และทางอ้อมต่อความสุขในชีวิต (จิตลักษณะแบบพอเพียง) โดยมีอิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.70 และ

มีค่าอิทธิพลทางอ้อม เท่ากับ 0.22  และมีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.92 ซึ่งความสุขในการปฏิบัติงานที่

เป็นตัวแปรสาเหตุสามารถอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจในในครอบครัวและความสุขใน

ชีวิต(จิตลักษณะแบบพอเพียง) ได้ร้อยละ 65 และร้อยละ 88 ตามล าดับ 
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 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรความพึงพอใจในในครอบครัว พบว่า ความพึงพอใจในในครอบครัว

มีความสัมพันธ์ทางตรงต่อความสุขในชีวิต (จิตลักษณะแบบพอเพียง) โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงและค่า

อิทธิพลรวม เท่ากับ 0.27 ดังตาราง 2      

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล 
 

 

ตัวแปรสาเหตุ 

ตัวแปรผล 

FAMILY H_TRIPAK 

DE IE TE  DE IE TE 

W_HAPPY b 

SE 

t 

0.81** 

0.05 

15.39 

- 

 

0.81** 

0.05 

15.39 

0.70** 

0.15 

4.63 

0.22** 

0.07 

3.32 

0.92** 

0.19 

4.96 

FAMILY b 

SE 

t 

- - - 0.27** 

0.08 

3.22 

- 0.27** 

0.08 

3.22 

สมการโครงสร้างของตัวแปร 

(R-SQUARE)                

0.65 0.88 

Chi-Square goodness of fit = 11.54  df = 27   p = 0.9958   2/df = 0.42 
 RMSEA = 0.000  RMR = 0.003  GFI = 1.000 AGFI = 0.98  

    DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect, 

    **p<.01, *p < .05 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ความสุขในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อความสุขในชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยส่งผ่าน

ความพึงพอใจในครอบครัว กล่าวคือ ความสุขในการปฏิบัติงานและ ความพึงพอใจในครอบครัวล้วน

มีความสัมพันธ์กันซึ่งกันต่อการเกิดความสุขในชีวิต เพราะทั้งงานและครอบครัว ต่างก็มีความส าคัญ

ต่อการด าเนินชีวิตของบุคลากร การท างานเป็นที่มาของการมีรายได้ ความส าเร็จ ความมั่นคงและ
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ความก้าวหน้าในชีวิต ในขณะที่ครอบครัวก็เป็นแหล่งให้ความรักและก าลังใจ อริสโตเติล กล่าวไว้ว่า 

มนุษย์ต้องการที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งวิถีแห่งการอยู่ร่วมกันนั้นย่อมต้องเคารพ ยอมรับ มี

ความเข้าใจซึ่งกันและกัน เฉกเช่นเดียวกับการด ารงชีวิตในปัจจุบัน บุคคลย่อมมีรูปแบบสังคมในการ

ด ารงตน 2 รูปแบบ คือ การด ารงตนอยู่ในสังคมของการท างานและครอบครัว ในวิถีการด ารงตนอยู่

ในสังคมของการท างานและครอบครัว  ย่อมต้องมีการคิด การวางแผน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา

ชีวิตการท างาน พัฒนาชีวิตครอบครัว ซึ่งสิ่งหนึ่งที่สามารถกล่อมเกลาให้วิถีการด ารงตนของบุคคลมี  

ดุลยภาพสู่การพัฒนาได้นั้นคือการมีจิตลักษณะพอเพียง การมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันตน และการรับ

รู้คุณความดี ซึ่งเมื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างการมีความสุขในการปฏิบัติงาน ความพึง

พอใจในครอบครัว และการมีความสุขในชีวิต (จิตลักษณะแบบพอเพียง) พบว่าในสังคมของการ

ปฏิบัติงาน บุคคลที่ท างานร่วมกันย่อมต้องสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันทั้งในเรื่องบทบาทหน้าที่ 

โดยธรรมชาติของคุณลักษณะงานของบุคลากรสายสนับสนุน ล้วนเป็นงานที่ต้องมีการจัดสรร การ

วางแผน คิดประสานงานอย่างเป็นระบบ หากบุคลากรขาดความรอบรู้ รอบคิด รอบคอบในการ

ปฏิบัติงาน ย่อมส่งผลกระทบในลักษณะแบบห่วงโซ่ คือ นอกจากส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของตน

ให้เกิดความบกพร่องแล้วยังสามารถขยายผลกระทบไปสู่บุคคลรอบข้างทั้งเพ่ือนร่วมงาน และบุคคล

ในครอบครัวได้อีกด้วย อีกท้ังเป็นผลกระทบในเชิงการปฏิบัติและอารมณ์ความรู้สึก การด ารงตนด้วย

ความมีเหตุผลจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ และขณะเดียวกันบุคลากรต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง เพ่ือขจัด

ความรู้สึก พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจแสดงออกมาโดยการครองตนให้มีสติ หาวิธีการรับมือกับ

สภาวะปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม และนอกจากนี้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน หรือการอยู่ร่วมกัน

ในครอบครัว ย่อมเกิดการเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งท าให้ บุคลากรเกิดความการรับรู้คุณ

ความดีที่ได้รับจากบุคคลรอบข้าง น าไปสู่การจิตส านึก ที่ต้องการตอบแทนคุณความดีที่บุคคลอ่ืนได้

กระท าให้การช่วยเหลือกับตน จะเห็นได้ว่าวิถีแห่งการด ารงตนดังกล่าวจะก่อเกิดความสุขในในการ

ปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในครอบครัว และน ามาซึ่งการเกิดความสุขในชีวิตอย่างแท้จริง ซึ่งใน

การศึกษา Diener (2003) ได้เสนอแนวคิดว่า การมีความสุขในชีวิตของบุคคลย่อมเกิดจากชีวิตของ

การท างาน และชีวิตครอบครัว หากบุคคลสูญเสียงาน สูญเสียครอบครัว ย่อมส่งผลกระทบให้

ความสุขในชีวิตของบุคคลลดลง ในขณะที่ Kinnunen, et al. (2003) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

งาน ครอบครัวและความสุขในชีวิตในประเทศ เนเธอแลนด์พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างงานและครอบ

ครัวมีความสัมพันธ์ส่งผลต่อกันและกัน โดยเฉพาะความก้าวก่ายในงานและความก้าวก่ายใน
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ครอบครัวจะมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดความสุขในชีวิต ซึ่งสถานการณ์ความรู้สึกทางลบระหว่างงาน

กับครอบครัวส่งผลให้ความสุขในชีวิตลดลง เฉกเช่นเดียวกับการศึกษาในบริบทของสังคมไทย ที่ได้

เสนอไว้ว่าการพัฒนาตัวชี้วัดความสุขในชีวิตของ สามารถวัดได้จากองค์ประกอบด้านครอบครัวอบอุ่น 

การมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ คุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต ปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการ

ด ารงชีวิตอย่างพอเพียง (เพชรสุดา เพชรใส, 2551) และนอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาของ อารดา    

บุญเลิศ (2552), ปภาดา น้อยค ายาง,ชินกร น้อยค ายาง (2556), เกษมสิษฐ์ แก้วเกียรติคุณ (2551), 

สพลกิตต์ สังข์ทิพย์ และสุชาดา  บวรกิติวงศ์ (2554) ที่สามารถชี้ชัดได้ว่านอกจากความสุขในการ

ปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อความสุขในชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยส่งผ่านความพึงพอใจในครอบครัว 

ความสุขในการปฏิบัติงานยังมีอิทธิพลทางตรงต่อการเกิดความพึงพอใจในครอบครัว อีกด้วย        

ความพึงพอใจในครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงต่อการเกิดความสุขในชีวิต การที่บุคลากรจะมี

ความสุขในชีวิตได้ย่อมต้องมีสถาบันครอบครัวเป็นองค์ประกอบ โดยเฉพาะในบริบทของสังคมไทยที่

ให้ความส าคัญกับครอบครัว ความพึงพอใจในครอบครัว  (Family Satisfaction) จึงกลายเป็นปัจจัย

หนึ่งที่มีผลต่อการเกิดความสุขในชีวิตจากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดความความพึงพอใจ

ครอบครัวและความสุขในชีวิตจะเกิดจากความสามัคคีปรองดองของสมาชิกในครอบครัว (Ingersoll-

Dayton et al, 2004) ซึ่ ง สอดคล้ องกับผลการศึ กษาของ  Carkhuff and Berenson (1977)         

และ Lewis and Spaneir (1979) ที่เสนอแนวคิดว่าการที่บุคคลในครอบครัวปฏิบัติตามหน้าที่ตาม

บทบาทของตน มีการปรับตัวที่ดีต่อกัน การสื่อสารที่ดีต่อกัน ยอมรับ เข้าใจ เคารพ รับฟังความ

คิดเห็น เคารพสิทธิทางด้านความคิดและความรู้สึกซึ่งกันและกัน ย่อมท าให้บุคคลมีความพึงพอใจใน

ครอบครัวและส่งผลต่อการมีความสุขในชีวิตในระดับสูง 

จากการอภิปรายผลดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เกี่ยวโยงระหว่างความสุขใน

การปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในครอบครัว ที่ส่งผลต่อการเกิดความสุขในชีวิต  (จิตลักษณะแบบ

พอเพียง) ภายใต้ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันตน และการรับรู้คุณความดีของบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางอันน าไปสู่การ

พัฒนา การวางแผน ก าหนดแนวนโยบายในการส่งเสริมความสุขในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจใน

ครอบครัวและความสุขในชีวิตให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนได้ด้วยการ การพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร การแสดงถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพ การให้โอกาสหรือความช่วยเหลือบุคลากรในด้าน

ครอบครัว หรือเสริมสร้างความสัมพันธ์โดยการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างองค์การ บุคลากรและ

ครอบครัวของบุคลากร เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน มีความสุขใน

การปฏิบัติงานและมีความสุขในชีวิตมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 

โมเดลการวิจัยนี้ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิตของบุคลากรสาย

สนับสนุนเท่านั้น จึงควรมีการวิจัยขยายผลในบุคลากรสายวิชาการ หรือเพ่ือการขยายผลครั้งต่อไป

อาจมีการศึกษาร่วมกับตัวแปรอ่ืน หรือการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุกลุ่ม 

(Multiple Group Analysis) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของความสุขในชีวิตกับกลุ่ม

ตัวอย่างบุคลากรสายสนับสนุน ทั้ง 5 วิทยาเขตต่อไป 
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การวิเคราะห์ต้นทุนการจัดการของโรงเรียนภายใต้สังกัดส้านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั นพื นฐาน ด้วยวิธี Stochastic Cost Frontier 

Stochastic Cost Frontier Analysis of Public Schools under the Office of 

the Basic Education Commission 

ดลภัค ชัยบุตร 

Dollapak Chaiyabutr 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางเทคนิคของต้นทุนที่เหมาะสมในการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละประเภทในสังกัด สพฐ. ด้วยวิธีที่ใช้พารามิเตอร์ของแบบจ าลอง 

Stochastic Cost Frontier โดยใช้ข้อมูลจากการส ารวจในปีการศึกษา 2554 ผลการศึกษาพบว่า 

โรงเรียนขยายโอกาสมีการประหยัดต่อขนาด (economy of scale) สูงที่สุด กล่าวคือ ถ้ามีนักเรียน

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 โรงเรียนจะมีต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 0.534  ค่าประสิทธิภาพทางเทคนิคของ

ต้นทุนต่อหน่วย เฉลี่ยเท่ากับ 92.22%  โดยโรงเรียนมัธยมศึกษามีค่าคะแนนประสิทธิภาพทาง

เทคนิคเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนโรงเรียนประถมศึกษามีค่าคะแนนประสิทธิภาพทางเทคนิคต่ าที่สุด 

ค้าส้าคัญ : ต้นทุนต่อหน่วย, ตัวแบบพรมแดนต้นทุนเชิงเฟ้นสุ่ม, ประสิทธิภาพทางเทคนิค, ความไม่

มีประสิทธิภาพ 
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Abstract 

 The object of this study is to compare technical efficiency of cost structure 

of public school under the Office of the Basic Education Commission (OBEC). Using 

stochastic cost frontier model and survey data for public school in academic year 

2011, I estimate cost frontiers for the schools. Estimated cost frontier shows that the 

extended schools have the opportunity to expand economies of scale as high as 

possible. That is, if a student has a one percent increase in school costs per unit 

decreased by 0.534 percent. Moreover, OBEC schools have technical efficiency of cost 

average 92.22 percent. The secondary school is the highest technical performance. In 

contradiction, the extended school is the lowest technical performance. 

Keywords: Unit Cost, Stochastic Cost Frontier, Technical Efficiency, Inefficiency 

 

บทน้า 

 การศึกษาเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า อันเนื่องมาจาก

การศึกษาถือเป็นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์อันเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เศรษฐกิจของประเทศ

เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมีหลักฐานที่สนับสนุนแนวความคิดนี้มากมายไม่ว่าจะเป็น

การศึกษาของ Nelson and Phelps (1966), Aghion and Howitt (1998), Cohen and Soto 

(2001), Krueger and Lindahl (2001) ต่างก็ให้ข้อสรุปว่า การลงทุนทางด้านการศึกษาหรือการ

ลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์จะท าให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน 

ประโยชน์ของการลงทุนทางด้านการศึกษาไม่เพียงแต่จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

เท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอีกด้วย โดยจากการศึกษาของ Lochner and 

Moretti (2001) ที่พบว่า หากคนในสังคมมีการศึกษาเพ่ิมสูงขึ้นจะช่วยลดปัญหาการก่ออาชญากรรม

ลงได้ หรือจากการศึกษาของ Kenkel (1991), Lleras-Muney (2002), McMahon (2013) ทีพ่บว่า

หากคนในสังคมมีการศึกษาดีขึ้น จะส่งผลให้ฐานะทางเศรษฐกิจของคนในสังคมดีขึ้น คนในสังคมมี

สุขภาพแข็งแรงเพ่ิมขึ้น อัตราการสูบบุหรี่จะลดลง คนในสังคมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้อยลง ผู้คน
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เอาใจใส่ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างมากขึ้น ส่งผลให้ประชากรมีอายุยืนยาว

ขึ้น 

 ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ภาครัฐเล็งเห็นความส าคัญในการลงทุนทางด้าน

การศึกษา ดังจะเห็นได้จากหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ

ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) คือ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ดังจะเห็นได้

จากงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาในแต่ละปีของรัฐบาลไทย คิดเป็นร้อยละ 20 ของงบประมาณ

รายจ่ายทั้งหมดของประเทศ หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (ดูภาพที่ 

1 ประกอบ) ซึ่งนับว่ามีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง และงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาส่วนใหญ่ ใช้เพ่ือ

การจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบโรงเรียน (ดูภาพที่ 2 ประกอบ) โดยมี

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานที่

ท าหน้าที่ในการก ากับ ดูแล และรับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้แก่สถานศึกษา 

เพ่ือให้สถานศึกษาน าไปใช้บริหารจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนต่อไป  จากงบประมาณที่

จัดสรรให้เป็นจ านวนมากในแต่ละปี ย่อมเป็นที่คาดหวังเกี่ยวกับคุณภาพด้านการศึกษาและจะจัด

การศึกษาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ต้นทุนที่ใช้ในการจัดการศึกษามีความเพียงพอและเหมาะสม

เพียงไร  

 แนวคิดเกี่ยวกับการวัดประสิทธิภาพของต้นทุนทางด้านการศึกษามีการศึกษาอย่าง

แพร่หลาย โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ วิธีไม่ใช้พารามิเตอร์ (Non-Parametric Approach) 

และวิธีที่ใช้พารามิเตอร์ (Parametric Approach)  โดยที่วิธีการวัดประสิทธิภาพที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ 

หรือที่ เ รี ยกว่ า  Data Envelopment Analysis (DEA) เป็นวิ ธีการค านวณที่ ใช้หลั กการทาง

คณิตศาสตร์ ที่เรียกว่า โปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) ซึ่งมีการพิจารณาทั้งในด้านปัจจัย 

(Input) และด้านผลผลิต (Output) และมีข้อสมมติเกี่ยวกับผลตอบแทนทั้งในรูปแบบ constant 

returns to scale (CRS) และ variable returns to scale (VRS) ถึงแม้ว่าในการวัดประสิทธิภาพ

ด้านการใช้จ่ ายด้านการศึกษาจะนิยมใช้วิธี  Data Envelopment Analysis (DEA) กันอย่าง

แพร่หลาย ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนในหลายๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทย อันเนื่องมาจากวิธี  

DEA ไม่มีข้อสมมติเกี่ยวกับการแจกแจงของข้อมูลและรูปแบบฟังก์ชั่น แต่อย่างไรก็ตาม ในการวัด

ประสิทธิภาพด้วยวิธี DEA นั้นหากข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์มีมากพอ และข้อมูลดังกล่าวมีลักษณะที่
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มีความคลาดเคลื่อนจากการวัดที่สูง มีตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้อยู่หลายตัว ตลอดจนตัวแปร

ตามมีความแปรปรวนที่สูง การใช้วิธีการ DEA จะท าให้ผลที่ได้ไม่ถูกต้องเท่าที่ควร เนื่องจาก เส้น

พรมแดนจะอยู่สูงกว่าปกติ และจะท าให้ดัชนีประสิทธิภาพที่ประเมินมานั้นมีค่าต่ ากว่าความเป็นจริง  

ส่วนวิธีการวัดประสิทธิภาพโดยใช้พารามิเตอร์หรือวิธี Stochastic Frontier Analysis (SFA) เป็น

วิธีการค านวณที่ใช้หลักการทางเศรษฐมิติ ซึ่งวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ (parametric) ที่ได้รับ

ความนิยมและใช้อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ได้แก่ วิธีการ Maximum Likelihood (ML) โดยใน

แบบจ าลองพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม (Stochastic Frontier) ก าหนดให้ความไม่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิค

เป็นส่วนประกอบหนึ่งของค่าความคลาดเคลื่อน ดังนั้นบทความนี้จึงเลือกใช้วิธีการ SFA เนื่องจาก

ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์มีจ านวนมาก อีกทั้งยังสามารถหาความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคที่ได้

จากส่วนผิดพลาด (error term) และยังสามารถท าการทดสอบสมมติฐานของค่าพารามิเตอร์ทาง

สถิติได้อีกด้วย 

ภาพที่ 1 

เปรียบเทียบงบประมาณด้านการศึกษากับงบประมาณแผ่นดิน และผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ ปีงบประมาณ 2541 – 2555 

 

หมายเหตุ: ปีงบประมาณ 2553-2555 รวมงบไทยเข้มแข็ง (งบประมาณโดยสังเขป เป็นตัวเลขที่ปรับ

ลดและปรับเพิ่มงบประมาณ ย้อนหลัง 1 ปี) 

ที่มา: ชัยยุทธและคณะ (2557) 
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ภาพที่ 2 

รายจ่ายด้านการศึกษารวมของประเทศไทย จ าแนกตามระดับการศึกษา ปี พ.ศ. 2551 - 2556 

 

หมายเหตุ:  1. ระดับการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน หมายถึง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. 

2. ข้อมูลปี 2551-2553 ประมาณการจากค่าเฉลี่ยของสัดส่วนปี 2554-2556  

ที่มา : ชัยยุทธและคณะ (2558) 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. ศึกษาโครงสร้างและแบบแผนการใช้งบประมาณในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

โรงเรียนรัฐภายใต้สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เพ่ือให้เข้าใจโครงสร้าง

การใช้จ่ายของโรงเรียนแต่ละประเภท  

 2. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

 3. วัดประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบของต้นทุนของโรงเรียน 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบต้นทุนที่เหมาะสมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าแนกตามระดับการศึกษา 

จากการประมาณการฟังก์ชั่นต้นทุนเชิงขอบที่สามารถสะท้อนความเป็นธรรม เท่าเทียมและมี

ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายของโรงเรียนเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ สพฐ. 

  2. เป็นแนวทางในการวางนโยบายทางด้านการศึกษาที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 แบบจ้าลองฟังก์ชั่นพรมแดนแห่งต้นทุน (Stochastic Cost Frontier)  

  ภายใต้ตัวแบบพรมแดนแห่งต้นทุนตามแนวคิดของ Battese and Coelli (1995) สมมติ

ให้โรงเรียนแต่ละแห่งพยายามลดค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ภายใต้

ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ซึ่งจะส่งผลให้การใช้จ่ายของโรงเรียนอยู่ภายใต้ความไม่มีประสิทธิภาพของ

ระบบ  ตัวแบบพรมแดนต้นทุนแสดงได้ดังสมการต่อไปนี้ 

    ln ln , ( )C C y p v u     ……………………………….(1) 

โดยที่ 

  ln C  คือ natural logarithm ของค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักเรียน  

 y  คือ ผลผลิตของโรงเรียน หรือจ านวนนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

 p  คือ ราคาปัจจัยการผลิต 

 v  คือ ค่าความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (random error) ที่มีความคลาดเคลื่อนแบบสอง

ทาง (two-sided error term) ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก โดยสมมติให้ v มีการกระจายแบบอิสระ

และเป็นเอกลักษณ์ มีการแจกแจงแบบปกติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์ มีความแปรปรวนคงที่ และเป็น

อิสระกับ u กล่าวคือ  20,
iid

vv N   
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 u  คือ ความคลาดเคลื่อนแบบทางเดียว (one-sided error term) ที่เกิดจากปัจจัย

ภายใน ซึ่ง 0iu   ในที่นี้ใช้วัดความไม่มีประสิทธิภาพ  

ในการประมาณการฟังก์ชั่นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาจะใช้ระบบสมการดังสมการที่ (1) 

และสมการที่ (2) ดังนี้ 

 u aZ w  .................................................................(2) 

โดยที่ a คือ เวกเตอร์แถวของพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณ 

 Z  คือ ปัจจัยเฉพาะของโรงเรียนที่อธิบายประสิทธิภาพของโรงเรียน 

  20, uw N   คือ ความคลาดเคลื่อนเชิงสุ่มของความไม่มีประสิทธิภาพ 

 การวัดประสิทธิภาพของต้นทุนตามแนวคิดของ Kumbhakar and Lovell (2000) ในตัว

แบบ stochastic frontier ก าหนดให้ exp( ) 1i iCE u    คือ สัดส่วนระหว่างต้นทุนที่ต่ าที่สุด 

(minimum cost) กับค่าใช้จ่ายที่สังเกตได้ (observed expenditure) ถ้า 1iCE   นั่นหมายความ

ว่า ค่าใช้จ่ายที่สังเกตได้คือต้นทุนที่ต่ าที่สุด แสดงว่า การผลิตบริการทางการศึกษามีการใช้ต้นทุน

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 จากสมการที่ (1) และสมการที่ (2) ข้างต้นจะได้ค่าความแปรปรวนของพารามิเตอร์ที่

เปลี่ยนรูปแล้วเท่ากับ 2 2 2

v u     และ 2 2/u    ค่า   มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้าค่า         

มีค่าเท่ากับศูนย์แสดงว่า ความไม่มีประสิทธิภาพไม่มีอยู่ในแบบจ าลอง ถ้าค่า   ไม่เท่ากับศูนย์แสดง

ว่า ในแบบจ าลองมีความไม่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้น ดังนั้นในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติว่าใน

แบบจ าลองได้รับผลกระทบจากความไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ สมมติฐานที่ต้องการทดสอบ คือ

0 : 0H   สามารถทดสอบโดยการใช้ค่าสถิติ Generalized Likelihood-Ratio โดยที่ 

   0 12 ( ) ( )l H l H    ......................................................(3) 

เมื่อ 
0( )l H  คือค่าของ Log-likelihood ส าหรับแบบจ าลองขอบเขตที่ค่าของพารามิเตอร์เป็นไปตาม

สมมติฐานหลัก ( 0H ) ส่วน 1( )l H  คือค่าของ Log-likelihood ส าหรับแบบจ าลองขอบเขตที่ค่าของ

พารามิเตอร์เป็นไปตามสมมติฐานรอง ( 1H ) ถ้าสมมติฐานหลักเป็นจริง   มีการกระจายแบบ Chi-
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Square ( 2 ) ที่มี Degree of freedom เท่ากับผลต่างของจ านวนพารามิเตอร์ที่ประมาณค่าได้

ภายใต้สมมติฐานหลักและสมมติฐานรอง  

  แนวคิดของ cost frontier ที่สามารถเข้าใจง่ายสามารถอธิบายได้ดังภาพที่ 3 เส้น Cf คือ 

ค่าใช้จ่ายที่บันทึกตรง (Deterministic Cost Frontier) และค่าใช้จ่ายที่มีความคลาดเคลื่อนอันเนื่อง

มากจากความไม่มีประสิทธิภาพ (u) และความคลาดเคลื่อนอ่ืน ๆ (v)  โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ก าหนดให้มีโรงเรียน 3 แห่ง คือ โรงเรียน i, j และ k ตามล าดับ ที่มีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยที่แตกต่างกัน

ในการบริการจัดการของโรงเรียน   

  พิจารณาโรงเรียน k พบว่า ต้นทุนของโรงเรียน k มีค่าสูงกว่าค่าต้นทุนที่พรมแดน

(stochastic cost frontier) และสูงกว่าเส้นต้นทุนที่ต่ าที่สุด (deterministic cost frontier) แสดง

ให้เห็นว่าโรงเรียน k มีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปในการผลิตบริการทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  ซึ่งเกิด

จากความไม่มีประสิทธิภาพของต้นทุนและปัจจัยอ่ืน ๆ ( 0kv  ) หรือก็คือ 
*

k k

f

k

C C

C C
  

  กรณีโรงเรียน i พบว่า stochastic cost frontier อยู่ใต้เส้นค่าใช้จ่ายเชิงก าหนด แสดงว่า

ความคลาดเคลื่อนเชิงสุ่มมีค่าน้อยกว่าศูนย์ ( 0iv  ) (favorable) แต่ต้นทุนของโรงเรียนอยู่เหนือ

เส้น Cf แสดงว่า ความไม่มีประสิทธิภาพจะถูกชดเชยด้วย favorable condition (
i iu v ) หรือก็คือ 

*

i i

f

i

C C

C C
   

  ส่วนโรงเรียน j จะมีลักษณะคล้ายโรงเรียน i คือ ขอบของต้นทุนเชิงเฟ้นสุ่ม อยู่ใต้เส้น

ต้นทุนเชิงก าหนด ( 0jv  )หรือก็คือ 
*

j j

f

j

C C

C C
  แต่ต้นทุนของโรงเรียน j จะมีประสิทธิภาพมากกว่า

โรงเรียน i เพราะต้นทุนของโรงเรียน (observed cost) อยู่ใต้เส้นต้นทุนเชิงก าหนด  
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ภาพที่ 3 

Cost Frontier Illustration 

 

 

ที่มา: Anderson and Kabir (2000) 

 

รูปแบบฟังก์ช่ันต้นทุนที่ใช้ในการศึกษา 

  ในการศึกษาครั้งนี้ต้องการศึกษาว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ก าหนดผลการเรียนของนักเรียน 

ปัจจัยใดคือปัจจัยส าคัญของโครงสร้างต้นทุนทางการศึกษาของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  

ลักษณะข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบภาคตัดขวาง (cross-section data) รายโรงเรียนและ

ก าหนดให้ฟังก์ชั่นต้นทุน (cost function) ในที่นี้อยู่ในรูปฟังก์ชั่น Cobb-Douglas ตัวแปรที่ใช้

ประกอบไปด้วย จ านวนนักเรียน เงินเดือนเฉลี่ยของครู ซึ่งในที่นี้จะใช้เป็นตัวแทนของ input price 

และผลลัพธ์ที่ต้องการคือจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษา และปัจจัยด้านอ่ืนๆ ของโรงเรียนที่ส่งผลให้

ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักเรียนแตกต่างกัน คือ ประสบการณ์ของผู้บริหาร ประสบการณ์ของครู และ

ระยะทางระหว่างโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา สาเหตุที่ใช้ระยะทางเข้ามาพิจารณา เนื่องจาก 

โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และส่วนใหญ่ครูที่จบใหม่จะได้รับการบรรจุ

ยังโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของโรงเรียนเหล่านี้ต่ ากว่าโรงเรียนที่อยู่ในเมือง 

Observed cost, Ck 

Stochastic cost frontier, 

Ck
*
 

output 

Cf 

0  xi      xj   xk 

Cost per unit 

vk >0 

vi <0 

Ci
* 

Ci 

Cj
* 

Cj 
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อีกทั้งจากการศึกษาของ Gronberg, Jansen & Taylor (2011) พบว่าปัจจัยทางด้านสภาพทาง

ภูมิศาสตร์ ซึ่งในที่นี้คือระยะทาง มีผลต่อต้นทุนในการจัดบริการทางการศึกษาของโรงเรียน  ระบบ

สมการที่ใช้ คือ 

  0 1 2 3 4
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆln ln[ ] ln[ ] ln[ ] ln[ ]i i i i i i itcp a a std a lpc a output a dis v u       ..........(4) 

เมื่อ std   คือ จ านวนนักเรียนของโรงเรียน i  แทนขนาดของโรงเรียน 

 output   คือ ผลผลิต ของโรงเรียน i (จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาหรือ

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 

 lpc   คือ เงินเดือนเฉลี่ยของครูผู้สอนต่อคนต่อปี 

 dis  คือ ระยะทางจากโรงเรียนถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (กม.) 

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

 ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลด้านปริมาณและด้านคุณภาพของโรงเรียนในระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานภายใต้สังกัด สพฐ. จากโครงการบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ ระยะที่ 1 

และระยะท่ี 2 เพ่ือใช้ในการศึกษาต้นทุนต่อหน่วย  ข้อมูลที่ใช้ประกอบด้วย 

 1. ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายโรงเรียนรัฐภายใต้สังกัด สพฐ. จากการกรอกแบบสอบถาม

จ านวน 4,250 แห่งทั่วประเทศ ที่ครอบคลุมรายจ่ายของโรงเรียนทั้งที่ได้รับการอุดหนุน (เงิน

งบประมาณ) และที่ได้รับจากการระดมทรัพยากรภายนอก (เงินนอกงบประมาณ) ปีงบประมาณ 

2554  

 2. ข้อมูลสภาพแวดล้อมของโรงเรียน (environment Information) เช่น ระยะทาง

ระหว่างโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นต้น 

 3. ผลการทดสอบมาตรฐานเฉลี่ยรายสถานศึกษา (ONET) ในปีการศึกษา 2554 

 4. ข้อมูลเงินเดือนเฉลี่ยของครู/บุคลากรทางการศึกษารายสถานศึกษา 
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ผล/ สรุปผลการวิจัย 

 เมื่อได้ก าหนดวิธีการศึกษาประสิทธิภาพของค่าใช้จ่ายของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตาม

แบบจ าลอง Stochastic Frontier แล้วในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงผลการศึกษา โดยเริ่มจาก (1) ข้อมูลตัว

แปรที่ใช้ในการศึกษา (2) ผลการประมาณการค่าพารามิเตอร์ และ (3) ค่าประสิทธิภาพตาม

แบบจ าลอง Stochastic Frontier 

(1) ข้อมูลตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

 ผลการศึกษาข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จ านวน 4,249 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียน

ประถมศึกษา จ านวน 3,675 แห่ง หรือร้อยละ 86.49 ของโรงเรียนตัวอย่าง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 

จ านวน 291 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 6.85 ของโรงเรียนตัวอย่าง และโรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 

283 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 6.66 ของโรงเรียนตัวอย่าง  โรงเรียนประถมศึกษาภายใต้สังกัด สพฐ. 

ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก (จ านวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน) คิดเป็นร้อยละ 51.97 ของโรงเรียน

ประถมศึกษาทั้งหมด  โรงเรียนมัธยมส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดกลาง (จ านวนนักเรียน 501 – 

1,499 คน) คิดเป็นร้อยละ 35.74 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด  ส่วนโรงเรียนขยายโอกาสส่วน

ใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดกลาง (จ านวนนักเรียน 121 – 600 คน) คิดเป็นร้อยละ 85.87 ของโรงเรียน

ขยายโอกาสทั้งหมด (ดูตารางท่ี 1 ประกอบ) 

ตารางที่ 1 

ร้อยละของโรงเรียนตัวอย่างในสังกัด สพฐ. จ าแนกตามประเภทสถานศึกษา และขนาด 

ประเภทโรงเรียน ขนาดของโรงเรียน 

เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ จ้านวนโรงเรียนทั งหมด 

ประถมศึกษา 51.97 44.46 2.99 0.57 3,675 

มัธยมศึกษา 31.27 35.74 17.18 15.81 291 

ขยายโอกาส 4.59 85.87 9.19 0.35 283 

ที่มา: จากการค านวณ 
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ตารางที่ 2 

ร้อยละของโรงเรียนตัวอย่างในสังกัด สพฐ. จ าแนกตามภูมิภาคและประเภทสถานศึกษา 

ภูมิภาค ประเภทโรงเรียน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ขยายโอกาส จ้านวนโรงเรียนรวม 

(แห่ง) 

กรุงเทพมหานคร 12.00 38.00 50.00 150 

กลาง 85.01 8.96 6.03 547 

เหนือ 87.29 5.21 7.50 960 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 94.67 5.27 0.06 1,632 

ใต ้ 78.16 4.73 17.10 1,035 

จ านวนโรงเรียนรวม (แห่ง) 3,675 291 283 4,249 

ที่มา: จากการค านวณ 

 จากตารางที่ 2 เมื่อจ าแนกโรงเรียนตามภูมิภาค พบว่า กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มี

จ านวนโรงเรียนขยายโอกาสสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนโรงเรียนทั้งหมด  ในขณะที่ทุก

ภูมิภาคทั่วประเทศโรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนประถมศึกษา รองลงมาคือ โรงเรียนขยายโอกาส  
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ตารางที่ 3 

ข้อมูลสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่ใช้ศึกษา จ าแนกตามประเภทสถานศึกษา 

ตัวแปร โรงเรียนประถมศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

สัมประสิทธิ์

ความ

แปรปรวน 

(C.V) 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อนักเรียน (บาท/ปี) 38,321 15,482.15 0.404 

จ านวนนักเรียน (คน) 176 234.20 1.328 

เงินเดือนครูเฉลี่ยต่อคนต่อปี  445,296 145,030.00 0.326 

ประสบการเฉลี่ยของครู (ปี) 22 7.61 0.341 

จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษา 26 37.30 1.422 

ประสบการเฉลี่ยของผู้บริหารสถานศึกษา (ปี) 26 9.74 0.375 

ระยะทางระหว่างโรงเรียนและส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา (กม.) 

 

 

 

 

 

39 29.10 0.752 
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ตัวแปร โรงเรียนมัธยมศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

สัมประสิทธิ์

ความ

แปรปรวน 

(C.V) 

 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อนักเรียน (บาท/ปี) 30,435 9,802.52 0.322 

จ านวนนักเรียน (คน) 1,221 1,043.14 0.854 

เงินเดือนครูเฉลี่ยต่อคนต่อปี  399,898 134,591.30 0.337 

ประสบการเฉลี่ยของครู (ปี) 19 6.58 0.353 

จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษา 383 348.04 0.909 

ประสบการเฉลี่ยของผู้บริหารสถานศึกษา (ปี) 27 6.66 0.245 

ระยะทางระหว่างโรงเรียนและส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา (กม.) 

 

 

 

 

 

57 46.41 0.810 
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ตัวแปร โรงเรียนขยายโอกาส 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

สัมประสิทธิ์

ความแปรปรวน 

(C.V) 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อนักเรียน (บาท/ปี) 34,152 13,415.86 0.393 

จ านวนนักเรียน (คน) 331 226.95 0.686 

เงินเดือนครูเฉลี่ยต่อคนต่อปี  402,245 96,087.03 0.239 

ประสบการเฉลี่ยของครู (ปี) 21 6.41 0.306 

จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษา 59 42.85 0.727 

ประสบการเฉลี่ยของผู้บริหารสถานศึกษา 

(ปี) 

29 6.50 0.221 

ระยะทางระหว่างโรงเรียนและส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา (กม.) 

42 31.71 0.755 

ที่มา: จากการค านวณ 

 จากตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายต่อนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษามีค่าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ

โรงเรียนประเภทอ่ืน ๆ เฉลี่ยเท่ากับ 38,321 บาทต่อปี ส่วนโรงเรียนมัธยมศึกษามีค่าใช้จ่ายต่อ

นักเรียนต่ าที่สุด เฉลี่ยเท่ากับ 30,435 บาทต่อปี ทั้งนี้สาเหตุเนื่องจาก โดยเฉลี่ยแล้วโรงเรียนประถม

ศึกษามีจ านวนนักเรียนน้อยมาก เฉลี่ยเท่ากับ 176 คนต่อโรงเรียนเท่านั้น ส่วนโรงเรียนมัธยมศึกษามี

จ านวนนักเรียนเฉลี่ยต่อโรงเรียนเท่ากับ 1,221 คน ซึ่งมากกว่าโรงเรียนประถมถึง 7 เท่า  ในขณะที่ 

เงินเดือนเฉลี่ยของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาโดยเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาถึงร้อยละ 

11  
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(2) ผลการประมาณการค่าพารามิเตอร์ 

 ผลจากการประมาณค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากตัวแบบ ในขั้นแรกจะท าการทดสอบ

สมมติฐานว่าแบบจ าลองที่ใช้มีองค์ประกอบของความไม่มีประสิทธิภาพอยู่ในแบบจ าลองด้วยหรือไม่ 

โดยสมมติฐานที่ต้องการทดสอบ คือ 
0 : 0H    (โดยที่ H0 หมายถึง ข้อมูลที่ศึกษาไม่มีองค์ประกอบ

ของความไม่มีประสิทธิภาพ) ผลที่ได้แสดงดังตารางต่อไปนี้  

ตารางที่ 4 

ค่าสถิติทดสอบสมมติฐานโดย Generalized Likelihood Ratio  

ก าหนด  

0 : 0H    

z-test ค่า p-value  ผลการทดสอบ 

โรงเรียน

ประถมศึกษา 

-3.080 0.999 ไม่สามารถปฏิเสธ H0 (ไม่มี Inefficiency 

Effects) 

โรงเรียนขยาย

โอกาส 

0.179 0.429 ไม่สามารถปฏิเสธ H0 (ไม่มี Inefficiency 

Effects) 

โรงเรียนมัธยมศึกษา -7.089 1.000 ไม่สามารถปฏิเสธ H0 (ไม่มี Inefficiency 

Effects) 

ที่มา: จากการค านวณ 

 จากการทดสอบสมมติฐานดังแสดงในตารางที่ 4 พบว่า ค่า p-value ของโรงเรียนมีค่า

มากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด 0.05 จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่า มีหลักฐานเพียง

พอที่จะกล่าวว่า แบบจ าลองไม่มีองค์ประกอบของความไม่มีประสิทธิภาพ ขั้นต่อไป คือ การประมาณ

ค่าสัมประสิทธิ์ในสมการ ด้วยวิธี Maximum Likelihood ได้ผลการประมาณค่าดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 5 

ผลการประมาณค่าแบบจ าลองที่ (4) ด้วยวิธี Maximum Likelihood 

ตัวแปร โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษา 

ค่าสัมประสิทธิ์  

(t-statistics) 

ค่าสัมประสิทธิ์  

(t-statistics) 

ค่าสัมประสิทธิ์  

(t-statistics) 

จ านวนนักเรียน -0.271*** -0.440*** -0.223*** 

  (-55.60) (-19.05) (-11.84) 

เงินเดือนเฉลี่ยของครู 0.698*** 0.681*** 0.710*** 

  (36.98) (11.85) (6.66) 

outcome 0.092*** 0.089 0.393* 

  (4.18) (1.29) (2.25) 

ระยะทางฯ -0.034*** -0.065*** -0.041*** 

  (-7.22) (-5.44) (-4.20) 

ค่าคงที่ 2.491*** 3.877*** 1.346 

  (10.49) (4.95) (0.96) 

  -2.760*** -45.21*** -1.749*** 

 (-794.65) (-10.73) (-832.38) 

u  -5.215*** 1.194*** -6.116*** 

 (-59.53) (2.91) (-60.63) 
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ตัวแปร โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษา 

ค่าสัมประสิทธิ์  

(t-statistics) 

ค่าสัมประสิทธิ์  

(t-statistics) 

ค่าสัมประสิทธิ์  

(t-statistics) 

v  -3.007*** -3.592*** -3.534*** 

 (-99.97) (-16.34) (-22.02) 

Log likelihood 300.110 82.285 99.137 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%, **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ

เชื่อมั่น 99%, ***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99.99% 

 ค่าในวงเล็บ คือ ค่าสถิติทดสอบ t-statistics  

 จากผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ตามแบบจ าลอง พบว่า ปัจจัยที่ เปลี่ยนแปลงไปใน

ทิศทางเดียวกับค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (ค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวก) คือ เงินเดือนเฉลี่ยของครูผู้สอน และ

จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ ส่วนปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม

กับค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (ค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบ) คือ จ านวนนักเรียนและระยะทางระหว่างโรงเรียนไป

ยังเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ตนสังกัดอยู่ โดยพบว่า โรงเรียนขยายโอกาสมีการประหยัดต่อขนาด 

(economies of scale) สูงที่สุด คือ ถ้าจ านวนนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสเปลี่ยนแปลงไป 1% 

จะท าให้ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของโรงเรียนเปลี่ยนแปลง 0.44% ส่วนโรงเรียนมัธยมศึกษามีการประหยัด

ต่อขนาดน้อยที่สุด โดยพบว่าถ้านักเรียนเปลี่ยนแปลง 1% จะท าให้ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของโรงเรียน

เปลี่ยนแปลง 0.223%  นอกจากนี้ ตัวแปรระยะทางระหว่างโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษามี

ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับค่าใช้จ่ายต่อหัวของโรงเรียน ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากครูที่มี

ประสบการณ์ต่ าหรือครูที่จบใหม่จะถูกส่งไปบรรจุยังที่ห่างไกลส่งผลให้ค่าใช้จ่ายต่อหัวของโรงเรียน

ลดลง 
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(3) ค่าประสิทธิภาพของโรงเรียน 

 ในหัวข้อนี้จะท าการสรุปผลการศึกษาค่าประสิทธิภาพที่ค านวณได้ของแต่ละโรงเรียน ผล

ที่ได้แสดงดังตารางที่ 6 ประสิทธิภาพของต้นทุนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เฉลี่ย

เท่ากับ 99.34% แสดงว่า โรงเรียนมีระดับการใช้จ่ายต่อหน่วยเท่ากับ 99.34% เมื่อเทียบกับระดับ

ของเส้นพรมแดน (Cost Frontier) นั่นหมายความว่า การใช้จ่ายของโรงเรียนยังไม่มีประสิทธิภาพ 

100%  

 โ ร ง เ รี ยนมั ธ ยมศึ กษามี ค่ า คะแนนประสิ ทธิ ภ าพทาง เทคนิ ค เ ฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด                

99.87% รองล งมาคื อ  โ ร ง เ รี ยนประถมศึ กษามี ค่ า ค ะแนนประสิ ทธิ ภ าพทา ง เท คนิ ค                                      

เฉลี่ยเท่ากับ 99.80% ส่วนโรงเรียนขยายโอกาสมีค่าคะแนนประสิทธิภาพทางเทคนิคต่ าที่สุดเมื่อ

เทียบกับ โรง เรี ยนประเภท อ่ืน ๆ โดยมีค่ าคะแนนประสิทธิภาพเฉลี่ ย เท่ ากับ  93.03% 

จากภาพที่ 4 โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษามีค่าประสิทธิภาพทางเทคนิคเกือบ 

100% มีเพียงโรงเรียนขยายโอกาสที่ประสิทธิภาพด้านต้นทุนของโรงเรียนแตกต่างกันตามขนาด โดย

พบว่า โรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางมีค่าประสิทธิภาพของต้นทุนสูงกว่าโรงเรียนขยายโอกาส

ขนาดอ่ืนๆ ในขณะที่โรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่พิเศษมีค่าประสิทธิภาพของต้นทุนต่ าที่สุด 

ตารางที่ 6 

ค่าประสิทธิภาพทางเทคนิคเฉลี่ยของโรงเรียนแต่ละประเภท 

ประเภทโรงเรียน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

ค่าต่้าสุด ค่าสูงสุด 

ประถมศึกษา 0.9980 0.0000 0.9980 0.9981 

มัธยมศึกษา 0.9987 0.0000 0.9987 0.9988 

ขยายโอกาส 0.9303 0.0292 0.7654 0.9724 

เฉลี่ย 0.9934 0.0188 0.7654 0.9988 
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ภาพที่ 4 

ค่าประสิทธิภาพเฉลี่ยของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จ าแนกตามประเภทและขนาด 

 

ที่มา: จากการค านวณ 
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ภาพที่ 5  

แสดงการกระจายของค่าประสิทธิภาพของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  

จ าแนกตามประเภทสถานศึกษา 

 

ที่มา: จากการค านวณ 

 จากภาพที่ 5 แสดงแผนภาพการกระจายของค่าประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงเรียน 

จ าแนกตามประเภท พบว่า โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ค่าประสิทธิภาพทางของ

ต้นทุนมีการกระจายคล้ายการแจกแจงแบบปกติ ส่วนโรงเรียนขยายโอกาสมีการกระจายของค่า

ประสิทธิภาพของต้นทุนมีการแจกแจงแบบเบ้ซ้าย 
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ภาพที่ 6  

แสดงการกระจายของค่าประสิทธิภาพของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เปรียบเทียบกับ 

จ านวนนักเรียน จ าแนกตามประเภทสถานศึกษา 

 

ที่มา: จากการค านวณ 

อภิปรายผล 

 ในแต่ละปีรัฐบาลมีการอุดหนุนทางด้านการศึกษาเป็นจ านวนมาก และส่วนใหญ่ใช้ไปใน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย สพฐ. คือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่

โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งโรงเรียนน างบประมาณที่ได้ไปใช้จัดการเรียนการสอนให้แก่

นักเรียนที่อยู่ในระบบ โดยมีวัตถุประสงค์ก็เพ่ือให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม ซึ่งในการวัดความคุ้มค่าของต้นทุนทางด้านการศึกษาของโรงเรียนสามารถวัดได้โดยการ

พิจารณาจากหลายตัวแปร  เช่น คุณภาพสถานศึกษา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษา หรือจ านวนนักเรียนออกกลางคัน เป็นต้น นอกจากนี้ ประสิทธิภาพ
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การใช้จ่ายของโรงเรียนก็ถือเป็นสิ่งส าคัญเช่นเดียวกัน ดังนั้นในการศึกษาในครั้งนี้จึงได้ท าการศึกษา

ประสิทธิภาพของต้นทุนที่เหมาะสมของโรงเรียนเป็นส าคัญ 

 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนที่เหมาะสมในการจัดการศึกษา และวัด

ประสิทธิภาพทางเทคนิคของต้นทุนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ซึ่งความมีประสิทธิภาพทางเทคนิค

สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของโรงเรียน

โดยมีเป้าหมายในการใช้ต้นทุนที่ต่ าที่สุดเพ่ือจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน หรือการใช้ต้นทุนที่มีภายใต้

เงื่อนไขที่ก าหนดให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด 

 งานศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาฟังก์ชั่นต้นทุนของโรงเรียนแบบพรมแดนเชิงเ ฟ้นสุ่ม 

(Stochastic Frontier) โดยใช้ข้อมูลจากการส ารวจรายรับ-รายจ่ายของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

จ านวนทั้งสิ้น 4,249 แห่ง กระจายทุกภูมิภาค แบ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาจ านวน 3,575 แห่ง 

โรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 291 แห่ง และโรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 283 แห่ง 

 ผลจากการศึกษา พบว่า โรงเรียนในสังกัด สพฐ. มีประสิทธิภาพในการใช้จ่าย เฉลี่ย

เท่ากับ 99.34% โรงเรียนมัธยมศึกษามีค่าคะแนนประสิทธิภาพทางเทคนิคเฉลี่ยสูงที่สุด 99.87% 

รองลงมาคือ โรงเรียนประถมศึกษามีค่าคะแนนประสิทธิภาพทางเทคนิคเฉลี่ยเท่ากับ 99.80% ส่วน

โรงเรียนขยายโอกาสมีค่าคะแนนประสิทธิภาพทางเทคนิคต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับโรงเรียนประเภทอ่ืน ๆ 

โดยมีค่าคะแนนประสิทธิภาพเฉลี่ยเท่ากับ 93.03% 

ข้อจ้ากัดทางการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 1. เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ไม่สามารถรวบรวมราคาของปัจจัยการผลิตได้ทั้งหมด 

ผู้วิจัยจึงศึกษาเฉพาะประสิทธิภาพทางเทคนิค (Technical Efficiency) ในการใช้จ่ายของโรงเรียน 

ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพในการจัดสรร (Allocative Efficiency) จึงไม่สามารถค านวณ

ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์โดยรวมได้ เพ่ือปรับปรุงการศึกษาในครั้งนี้  ควรมีการศึกษา

ประสิทธิภาพในการจัดสรรเพิ่มเติม 

 2. ปัจจุบันยังไม่การศึกษาใดที่สามารถระบุได้ว่าวิธีการใดที่ใช้วัดต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด 

ดังนั้น ในการศึกษาเกี่ยวกับการวัดประสิทธิภาพทางด้านต้นทุน อาจมีการศึกษาด้วยวิธี Data 
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Envelopment Analysis (DEA) เปรียบเทียบกับวิธี Stochastic Frontier Analysis (SFA) อย่างไร

ก็ตาม ในการศึกษานี้จ าต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์และลักษณะของข้อมูลที่ใช้ศึกษาเป็นส าคัญ 
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ความพึงพอใจของลูกค้าร้านอาหารไทยในประเทศมาเลเซีย 

Customers’ Satisfaction in Thai restaurants in Malaysia 

 

ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์ 
Parichard Benrit 

 

บทคัดย่อ 

ความพึงพอใจของผู้บริโภค (Customer satisfaction) มีความส าคัญต่อผู้ประกอบการซึ่ง

จะสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการประกอบการและความอยู่รอดอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

ร้านอาหาร ท่ามกลางการแข่งขันของธุรกิจร้านอาหารที่มีความทวีรุนแรงมากยิ่งขึ้นในประเทศ

มาเลเซีย ท าให้ผู้ประกอบการร้านอาหารต้องกลับมาให้ส าคัญกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 

ดังนั้นการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร

ไทยในประเทศมาเลเซียของลูกค้าชาวมาเลเซีย พร้อมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพของร้านอาหาร (Physical environment) และการรับรู้ถึงคุณค่า (Perceived value) ต่อ

ความพึงพอใจของลูกค้า โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากลูกค้าร้านอาหารไทยจ านวน 313 คน ณ 

รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ลูกค้ามาเลเซียมีความพึงพอใจใน

การรับประทานอาหารที่ร้านอาหารไทยอยู่ในระดับที่สูง ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ

ร้านอาหารและการรับรู้ถึงคุณค่า ทัง้สองปัจจัยมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า 

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารอีกด้วย 

 

ค้าส้าคัญ: ความพึงพอใจของลูกค้า มาเลเซีย ร้านอาหารไทย 
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Abstract 

Customer satisfaction plays a pivotal role in success of every business 

organization whether it is meant for a product or a service. Researchers in marketing 

generally agree that satisfaction is the fundamental elements in effective service 

management. Due to the increasing competition among restaurant business in 

Malaysia, there is a critical need to understand customers’ satisfaction. Therefore, the 

aim of this research is to identify the level of customers’ satisfaction in Thai 

restaurants in Malaysia. In addition, this research aims to investigate the relationship 

of perceived value and physical environment on customers’ satisfaction. Data were 

collected from customers of Thai dining restaurant located Penang state in Malaysia 

via a self-administered questionnaire. A total of 313 completed questionnaires were 

used in the analysis. The findings of the study found that the level of customers’ 

satisfaction in Thai restaurants in Malaysia is high. Also, the result of multiple 

regression analysis revealed that both perceived value and physical environment 

positive significantly influence customers’ satisfaction. Perceived value was reported 

more importance than physical environment. This research concluded with further 

discussion findings and practical implications of the study as well as future research 

ideas. 

 

Keywords : Customers’ satisfaction, Thai restaurants, Malaysia 
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บทน้า 

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่อุดมสมบูรณ์ อีกท้ังอาหารไทยยังเป็นที่นิยมของต่างชาติ 

ซึ่งนอกจากความโดดเด่นด้านรสชาติแล้วอาหารไทยยังแสดงถึงความประณีตบรรจง รวมทั้งมี

ประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น ต้มย ากุ้ง แกงเขียวหวาน แกงเผ็ดเป็ดย่าง ต้มข่าไก่ ทอดมันปลากราย ไก่

ห่อใบเตย ผัดไทยและย าต่างๆ ในขณะเดียวกันรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวของ

โลก (Kitchen of the World) โดยมุ่งด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีวัตถุประสงค์ให้อาหารไทยเป็น

หนึ่งในอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกและตั้งเป้าหมายให้มีการขยายตัวของร้านอาหารไทย

จ านวนมากซึ่งจะส่งผลดีต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ไทย การส่งออกสินค้าอาหารและสินค้าอ่ืนๆ ผลักดันให้วัตถุดิบในการปรุงอาหารของไทยตลอดจน

เครื่องปรุงอ่ืนๆ สามารถส่งออกได้มากขึ้น สร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้  

มาเลเซียเป็นประเทศคู่ค้าส าคัญของไทยในด้านอาหาร แม้มาเลเซียจะเป็นประเทศที่มี

ประชากรเพียง 30 ล้านคน แต่คนส่วนใหญ่มีรายได้สูงเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน โดยเป็นรอง

เพียงสิงคโปร์และบรูไนเท่านั้น ดังนั้นตลาดอาหารในมาเลเซียจึงค่อนข้างมีศักยภาพ (สถาบันอาหาร 

กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556) โดยพื้นฐานชาวมาเลเซียรับประทานอาหาร 3 มื้อ และอาหารว่างมื้อ

เล็กๆ ตลอดทั้งวัน ชาวมาเลเซียไม่ชอบท าอาหารรับประทานเองเนื่องจากเห็นว่ามีความยุ่งยาก จึง

นิยมรับประทานอาหารนอกบ้าน ส าหรับการปรุงรสชาติอาหารจะปรุงตามความชอบของแต่ละ

ครอบครัวซึ่งมีวัฒนธรรมแตกต่างกันตามเชื้อชาติและศาสนา อาทิ ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนชอบรส

จืดและท าอาหารจากการผัดเป็นหลัก ขณะที่ชาวมาเลเซียเชื้อสายอินเดียชอบปรุงรสจัดจ้านด้วย

เครื่องเทศ (ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย, 2554) 

ร้านอาหารไทยมีอาหารให้เลือกหลายชนิดและหลายรสชาติ อีกท้ังจ านวนร้านอาหารไทยใน
มาเลเซียมีจ านวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านอาหารต้มย า จากการให้ข้อมูลของนายกสมาคม
ผู้ประกอบการร้านต้มย าไทยในประเทศมาเลเซีย เปิดเผยว่าสมาคมมีสมาชิกซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
ร้านอาหารต้มย าทั่วประเทศมาเลเซียกว่า 5,000 ร้าน ปัจจุบันมีคนไทยท างานอยู่ในมาเลเซียทั้งสิ้น
ประมาณ 2.3 แสนคนอยู่ในสาขาต่างๆ เช่น ภาคก่อสร้าง พนักงานนวด คนงานท าสวน แต่อยู่ภาค
บริการร้านอาหารไทยมากสุดประมาณ 1.5 แสนคน ซึ่งผู้ประกอบการและแรงงานส่วนใหญ่อยู่
ภาคใต้โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานีและนราธิวาส) จ านวน 1.2 แสนคน 
(อับดุลรอฮา กามา, 2556) จะเห็นได้ว่าการประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยในมาเลเซีย นอกจากจะ
สร้างงานและหารายได้กลับเข้ามาในประเทศแล้ว ยังจะช่วยให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มี



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการ” 2559 144 

 

อาชีพเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดน ที่ส าคัญสามารถลดปัญหาการติดยา
เสพติดของคนในพื้นที่ได้ช่วยในกรณีท่ี เยาวชนมีงานท ากันมากขึ้น เพราะหากว่างงานกันมาก ๆ กลุ่ม
เยาวชนบางคนอาจถูกชักจูงไปกระท าในสิ่งที่ผิดกฎหมายได้ และส่งผลให้เกิดปัญหาสังคม (ส านักงาน
แรงงานไทย ประเทศมาเลเซีย, 2556) แต่อย่างไรก็ตามร้านอาหารไทยในมาเลเซียก็ต้องเผชิญการ
แข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีคู่แข่งจากร้านอาหารนานาชาติที่เปิดร้านอาหารในมาเลเซีย 
อาทิ ร้านอาหารตะวันตก อาหรับ เกาหลี ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกร้านอาหาร
ที่จะรับประทานได้มาก ดังนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค และปัจจัยที่
ส่งผลต่อการความตั้งใจในการบริโภคอาหารที่ร้านอาหารไทยของชาวมาเลเซียในประเทศมาเลเซีย 
เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในมาเลเซีย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมกลุ่มดังกล่าวให้ประสบความส าเร็จ เพ่ือให้บรรลุผลตรงตาม
เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกอีกทั้งยังเป็นการ
เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  AEC (ASEAN Economic 
Community) ซึ่งจะมีผลท าให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นต่อไป 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องร้านอาหารไทยกับพบว่า ส่วนใหญ่จะมี

การศึกษาในส่วนของทัศนคติของผู้ประกอบการ ตัวอย่างเช่น วรพจน์ ปานรอด, นาอีมะ สามะ, นิมา

ยีดะห์ จะปะกียา, และฝาดีล๊ะ มะหลี. (2557) ศึกษาธุรกิจร้านอาหารต้มย าในประเทศมาเลเซียของ

ผู้ประกอบการต าบลบางเขา อ าเภอหนอกจิก จังหวัดปัตตานี รายงานว่าผู้ประกอบการจะเริ่มต้น

ธุรกิจโดยการเช่าที่เพ่ือเปิดร้านแต่บางรายมีการเช่าเฉพาะที่ดินเพียงอย่างเดียวและลงทุนสร้าง

ร้านอาหารเอง มีบางผู้ประกอบการที่ซื้อที่ดินเป็นของตนเอง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใช้เงินทุน

หมุนเวียนประมาณ 50,000 บาท เพ่ือใช้จ่ายในการจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบในการปรุงอาหาร ค่าจ้าง

แรงงาน ค่าเช่าที่ดินหรือค่าเช่าร้าน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะมีรายได้หลังหัก

ค่าใช้จ่ายระหว่าง 20,000 - 100,000 บาท ส าหรับลูกจ้างชาวไทยที่เข้ามาท างานร้านอาหารไทยใน

มาเลเซียส่วนใหญ่มาจากการถูกชักชวนให้มาท างานจากญาติพ่ีน้องในหมู่บ้านเดียวกัน การตั้งราคา

อาหารจะค านึงถึงท าเลที่ตั้งของร้านอาหารเป็นส าคัญ ช่วงเวลาในการเปิดและปิดร้านอาหารคือ 

15.00 นาฬิกาถึง 04.00 นาฬิกา โดยจะมีลูกค้าเป็นจ านวนมากในช่วงเวลา 17.00 นาฬิกาจนถึง 

24.00 นาฬิกา  ส่วนลูกค้าของร้านอาหารส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการและคนท างานทั่วไป 
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ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, อรสา ปานขาว, และวราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ. (2550) ศึกษาทัศนะของ

ผู้ประกอบการร้านอาหารต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยการ

สัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวจ านวน 175 ราย ด้วยแบบสอบถาม พบว่า 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกร้านอาหารด้วยตนเองและบริษัทน าเที่ยวเลือกให้ นักท่องเที่ยวนิยม

อาหารตามสั่ง ชอบอาหารที่มีรสชาติไม่เผ็ด นิยมบรรยากาศการบริ โภคอาหารแบบไทย ตามด้วย

อัธยาศัยของคนไทย มาตรฐานการบริการ รสชาติ และความสามารถในการพูดภาษาต่างประเทศได้

ของพนักงานบริการ นักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ละภูมิภาคมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารบนโต๊ะอาหาร

แตกต่างกัน  

ในขณะที่ Aishah et al. (2010) ศึกษาการยอมรับอาหารไทยและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การบริโภคอาหารของลูกค้าในประเทศมาเลเซีย โดยการส ารวจผู้ประกอบการร้านอาหารชาว

มาเลเซียและลูกค้าชาวมาเลเซียในสามรัฐของประเทศมาเลเซียคือ รัฐเปอร์ลิส รัฐไทรบุรีและรัฐปีนัง 

ผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการร้านอาหารชาวมาเลเซียและลูกค้าชาวมาเลเซียมีความเห็นว่า

อาหารไทยมีแนวโน้มจะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในประเทศเทศมาเลเซีย อาหารไทยเป็นทางเลือกหนึ่ง

ของการบริโภคในชีวิตประจ าวันและเป็นส่วนหนึ่งของการรับประทานอาหารเพ่ือการพักผ่อน การ

ค้นพบนี้เป็นที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง คือ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ยอมรับว่าอาหารไทยเป็นที่นิยมใน

ต่างประเทศกว่าอาหารมาเลเซีย ตัวบ่งชี้นี้มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า

ท าไมอาหารมาเลย์ไม่ได้เป็นที่นิยม แม้มีรสชาติที่โดดเด่นและความหลากหลายของรสชาติ 

จากงานวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่าอาหารไทยนอกจากจะเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างประเทศ

ที่มาเที่ยวในประเทศไทยแล้ว อาหารไทยยังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวต่างชาติในต่างประเทศ

อีกด้วย แต่อย่างไรการศึกษาส่วนใหญ่ร้านอาหารไทยส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาทางด้าน

ผู้ประกอบการ ดังนั้นการศึกษานี้จึงให้ความส าคัญด้านผู้บริโภคมากกว่าศึกษาด้านผู้ประกอบการ 

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยคือ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าชาวมาเลเซีย 2) เพ่ือ

ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า (Customer satisfaction) ประกอบด้วย การรับรู้

คุณค่า (Perceived value) และสิ่งแวดล้อมกายภาพของร้านอาหาร (Physical environment) 

ความพึงพอใจของผู้บริโภคและปัจจัยที่คาดว่ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ หมายถึงการประเมินผลโดยรวมจากประสบการณ์ในการบริโภคสินค้าหรือ

บริการของลูกค้า ว่ามีความรู้สึกชอบและประทับใจที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับประทานในร้านอาหาร 
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(Johnson, Anderson, & Fornell, 1995) ความพึงพอใจของลูกค้ามีบทบาทส าคัญในความส าเร็จ

ของทุกองค์กรธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการ นักวิจัยในด้านการตลาดโดยทั่วไป

ยอมรับว่าความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานในการจัดการบริการที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยัง

มีอิทธิพลต่อความตั้งใจของลูกค้าอีกด้วย (Oliver, 1980) จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหาร พบว่าความพึงพอใจของลูกค้ามีบทบาทส าคัญในการบ่งชี้ความตั้งใจ

ของลูกค้าและพฤติกรรมการกลับไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารซ้ าอีกหรือไม่ในอนาคต 

ตัวอย่างเช่น Canny (2013) รายงานว่าความพึงพอใจของลูกค้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี

นัยส าคัญกับความตั้งใจในการรับประทานอาหารของชาวอินโดนีเซียในร้านอาหารเมืองจากาต้า 

สอดคล้องกับ Liu and Jang (2009) และ Ryu et al. (2012) ได้ท าการศึกษาลูกค้าร้านอาหารจีน

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลของงานวิจัยทั้งสองชิ้นนี้ก็ได้สนับสนุนความส าคัญของการเชื่อมโยง

โดยตรงระหว่างความพึงพอใจกับพฤติกรรมความตั้งใจของลูกค้าในอนาคต 

ส าหรับปัจจัยที่คาดว่ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ จากการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษา

เกี่ยวกับปัจจัยคุณลักษณะที่เป็นปัจจัยส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านอาหาร จะปรากฏปัจจัย

ทั้งที่เป็นคุณลักษณะที่จับต้องได้ (Tangible) และ คุณลักษณะที่ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangible) 

(Canny, 2013; Liu & Jang, 2009; Ryu et al., 2012) คุณลักษณะที่จับต้องได้ เช่น ปัจจัยด้าน

คุณภาพของอาหารและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของร้านอาหาร ส่วนคุณลักษณะที่ไม่

สามารถจับต้องได้ ได้แก่ ปัจจัยคุณภาพการบริการและการรับรู้ถึงคุณค่า จากการรายงานผล

การศึกษาของร้านอาหารไทยในมาเลเซียเปิดเผยว่า คุณภาพของอาหารและคุณภาพการบริการมี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า (Benrit, 2015) ดังนั้นการศึกษานี้ให้ความส าคัญในการท าความ

เข้าใจทั้งที่เป็นคุณลักษณะที่จับต้องได้และคุณลักษณะที่ไม่สามารถจับต้องได้ โดยจะมีการศึกษาถึง

ความสัมพันธ์ของปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพของร้านอาหารและการรับรู้ถึงคุณค่าต่อความพึง

พอใจของลูกค้า 

ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ   
การเพ่ิมขึ้นของจ านวนร้านอาหารน าไปสู่การแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจการประกอบการ

ร้านอาหาร ดังนั้น นอกจากคุณภาพอาหารและคุณภาพการบริการแล้ว สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ของร้านอาหารก็เป็นสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค การจัดการหรือ

การตกแต่งสภาพแวดล้อมทางกายภาพของร้านอาหาร ไม่เพียงแต่เพ่ือให้ลูกค้ารายเก่ามีความพึง
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พอใจ แต่ยังเป็นการดึงดูดลูกค้ารายใหม่ให้เข้ามารับประทานอาหารในร้านอีกด้วย เนื่องจากมีลูกค้า

หลายรายที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของร้านอาหารมากกว่าปัจจัยด้านอาหาร ลูกค้า

ส่วนใหญ่ที่ออกมารับประทานอาหารนอกบ้านจะมีความคาดหวังว่า นอกจากการรับประทานอาหาร

แล้วเขายังต้องการประสบการณ์ที่น่าจดจ าอ่ืนที่มีแตกต่างออกไปจากสิ่งที่พวกเขาได้รับในการ

ประทานอาหารที่บ้าน ดังนั้นสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งอาจรวมถึงการตกแต่งพ้ืนร้าน สี การ

ออกแบบ เป็นหนึ่ งในแรงบันดาลใจที่ส าคัญในระหว่างการรับประทานอาหารของลูกค้า 

ประสบการณ์ซึ่งน าไปสู่พฤติกรรมการตอบสนองที่เป็นบวก เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า จาก

การศึกษาของ Liu and Jang (2009) รายงานว่าการออกแบบและตกต่างร้านอาหาร กลิ่นหอม มี

ความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของลูกค้า สอดคล้องกับการศึกษาของ Ryu and Han (2010) 

ที่รายงานว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพของร้านอาหารที่ดีจะส่งผลกระทบด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญ

ต่อความพึงพอใจในการรับประทานอาหารที่ร้านอาหารในสหรัฐอเมริกา และผลการศึกษาเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของ Heung and Gu (2012) พบว่าร้านอาหารที่มีบรรยากาศดี มีการ

ตกแต่งร้านสวยงาม การมองผ่านหน้าต่างของร้านแล้วพบกับวิวที่สวยงาม จะสร้างความพึงพอใจแก่

ผู้บริโภคและส่งผลให้ผู้บริโภคต้องการกลับมารับประทานอาหารที่ร้านอีกในอนาคตดังนั้นการศึกษา

นี้จึงเสนอปัจจัยทางสภาพแวดล้อมกายภาพเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิต่อความพึงพอใจของลูกค้า 

ความรับรู้ถึงคุณค่า  
 การรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าของสินค้าและบริการที่ร้านค้าได้มอบให้ ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญ

ต่อความส าเร็จของธุรกิจในระยะยาว (Raza, Siddiquei, Awan, & Bukhari, 2012). Oh (1999) 

รายงานการศึกษาลูกค้าของโรมแรมหรูในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า ความรับรู้ถึงคุณค่าเป็นปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อความพอใจของลูกค้าสอดคล้องกับการศึกษาลูกค้าของศูนย์กีฬาและการพักผ่อนใน

ประเทศออสเตรเลียโดย Murray and Howat (2002) ส าหรับในบริบทของร้านอาหาร Ryu et al. 

(2012) พบว่าความรับรู้ถึงคุณค่ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับความพอใจของลูกค้า  

จากความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น การศึกษานี้จึงน าการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าของสินค้าและบริการ

ที่ร้านค้าได้มอบให้มาใช้ศึกษาหาสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้า ความรับรู้ถึงคุณค่าในการศึกษา

จะประกอบด้วย: (1) ร้านอาหารนี้ให้สินค้าและบริการที่คุ้มค่าสมกับราคา (2) การมีประสบการณ์ใน

การรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนี้คุ้มค่าเงิน (3) ร้านอาหารนี้ให้ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับ

ร้านอาหารอื่น ๆ  
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แนวคิดเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผู้บริโภค  (Consumer behavior) หมายถึงพฤติกรรมการตัดสินใจและการ

กระท าของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้สินค้าและบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการ

และความพึงพอใจของตน ส าหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการซื้อและการบริโภคของผู้บริโภคทั้งที่เป็นบุคคล กลุ่มบุคคลหรือองค์กร เพ่ือให้ทราบถึง

ลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ การบริโภค การเลือกบริการ แนวคิดหรือประสบการณ์

ที่จะท าให้ผู้บริโภคพึงพอใจ (Armstrong & Kotlor, 2013) 

 นักการตลาดจ าเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคด้วยเหตุผลหลายประการ 

อาทิ 1) เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวความคิดทางการตลาด (Marketing  concept) คือการท าให้ลูกค้า

มีความพึงพอใจ 2)พฤติกรรมของผู้บริโภคมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ และมีผล

ท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จถ้ากลยุทธ์ทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค

ได้ ด้วยเหตุนี้เราจึงจ าเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เพ่ือจัดสิ่งกระตุ้นหรือก าหนดกลยุทธ์

การตลาด (Marketing strategies) ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้และเมื่อ

ผู้บริโภคมีความพอใจ ก็จะส่งผลให้เกิดความตั้งใจที่จะมาใช้สินค้าและบริการดังกล่าวต่อไป  

(Armstrong & Kotlor, 2013) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
กรอบแนวคิดงานวิจัยถูกสร้างขึ้นโดยการเชื่อมโยงกับทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคกล่าวคือ 

ผู้บริโภคมีความต้องการด้านอาหารดังนั้นพวกเขาจึงต้องหาสินค้าและบริการมาตอบสนองความ

ต้องการดังกล่าว นักการตลาดจะให้ความส าคัญโดยจัดสิ่ง กระตุ้นทางการตลาด (Marketing 

stimulus) ให้เหมาะสมเพ่ือเป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัยที่จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกพอใจของผู้บริโภค

เพ่ือให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกร้านอาหาร 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สมมุติฐานของการวิจัย 

H1 สิ่งแวดล้อมกายภาพของร้านอาหาร (Physical Environment) มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี

นัยส าคัญกับความพึงพอใจ (Customers’ Satisfaction) คุณภาพอาหาร  

H2 การรับรู้คุณค่า (Perceived Value) มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับความพึงพอใจ 

(Customers’ Satisfaction) 

 

วิธีด้าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณด าเนินการจัดเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยใช้เทคนิค

การสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience sampling technique) ณ รัฐปีนัง ประเทศ

มาเลเซีย โดยได้น าข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคชาวมาเลเซียมาวิเคราะห์เพ่ือ

ทดสอบสมมุติฐานตามหลักสถิติและแปลผลเพ่ือให้เกิดความ เข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ

และระดับการพึงพอใจของผู้ลูกค้าชาวมาเลเซีย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษา ผู้บริโภคอาหารไทยชาวมาเลเซียที่ร้านอาหารไทยในประเทศ

มาเลเซีย ส าหรับการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างการศึกษานี้ใช้วิธีการก าหนดอัตราส่วนระหว่างหน่วย

ตัวอย่างต่อจ านวนพารามิเตอร์หรือตัวแปร โดย Hair, Black, Babin, and Anderson (2010) 

เสนอแนะว่า อัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างต่อจ านวนพารามิเตอร์หรือตัวแปรอย่างน้อยที่สุด คือ 

5 หน่วยตัวอย่างต่อพารามิเตอร์หรือตัวแปร แต่ถ้าจะให้เป็นการยอมรับมากขึ้นควรเก็บหน่วย

Physical 

Environment 

Perceived Value 

H1 

H2 

Customers’ 

Satisfaction 
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ตัวอย่างต่อจ านวนพารามิเตอร์ควรจะเป็น 10 ต่อ 1 จากจ านวนพารามิเตอร์หรือจ านวนตัวแปร

การศึกษานี้มีพารามิเตอร์หรือตัวแปรรวมจ านวน 10 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการค านวณคือ 10 

x 10 = 100 โดยในการศึกษานี้ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 313 ซึ่งพิจารณาแล้วถือว่าเพียงพอและ

เหมาะสมส าหรับใช้ในการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 

เนื่องจากประชากรในการศึกษา ผู้บริโภคอาหารไทยที่ร้านอาหารไทยชาวมาเลเซียใน

ประเทศมาเลเซีย ซึ่งไม่สามารถทราบขนาดและจ านวนที่แน่นอนของประชากร ดังนั้นการสุ่มตัวอย่าง

ในการศึกษานี้จะเป็นแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) การเลือกตัวอย่าง

โดยอาศัยการก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่สอดคล้องกับเรื่องที่จะศึกษาหรือวัตถุประสงค์ที่

ต้องการ (Purposive Sampling) ได้แก่ผู้บริโภคอาหารไทยที่ร้านอาหารไทยของชาวมาเลเซียใน

ประเทศมาเลเซีย ซึ่งวิธีการนี้มีข้อดี ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ตรงกับความต้องการหรือสอดคล้องกับ

ประเด็นวิจัย 

เครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย จะเป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาเพ่ือสอบถาม

กลุ่มตัวอย่างโดยจัดท าแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย ซึ่งข้อค าถามส่วนใหญ่

มาจากการศึกษาในอดีตที่เกี่ยวกับร้านอาหารโดยการแปลใช้วิธีการ Double translation คือให้คน

หนึ่งแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษามาเลย์ และให้อีกคนหนึ่งแปลกลับเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือ

ตรวจสอบความถูกต้อง แบบสอบถามในการศึกษานี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ค าถามเกี่ยวกับ

ข้อมูลเบื้องต้นเช่น เพศ อายุ สถานภาพการสมรส เชื้อชาติ การศึกษา รายได้ และค าถามเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของชาวมาเลเซีย ได้แก่ค าถามในเรื่อง ความถี่ในการมาบริโภค

อาหารที่ร้านอาหารไทย ผู้ที่มาบริโภคด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริโภคในแต่ละครั้ง และอาหารไทยที่ชื่น

ชอบ ซึ่งมีลักษณะในส่วนที่ 1 จะเป็นค าถามปลายปิด (Close end question) ที่ก าหนดค าตอบไว้ให้

ผู้ตอบเลือกตอบ  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อร้านอาหารไทยและปัจจัยที่

คาดว่าน่าจะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าได้แก่ สิ่งแวดล้อมกายภาพของร้านอาหารและการ

รับรู้คุณค่า โดยมีค าถามของความพึงพอใจจ านวนสามข้อ ค าถามสิ่งแวดล้อมกายภาพของร้านอาหาร

จ านวนสี่ข้อ และค าถามของการรับรู้คุณค่าจ านวนสามข้อ ทั้งหมดเป็นค าถามแบบ  Likert Scale 
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โดยให้ตอบตามระดับความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งเรียงจากเห็นด้วยอย่างยิ่ง (5) จนถึงไม่

เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1)  

ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ เป็นค าถามแบบปลายเปิด (Opened end 

question) โดยผู้ตอบจะเขียนตอบตามความคิดเห็นของตนเอง 

เพ่ือให้แบบสอบถามมีคุณภาพ ผู้วิจัยจะท าการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามใน 2 ด้าน

คือความเที่ ยงตรงของเนื้ อหา (Content validity) และความน่า เชื่อถือ (Reliability) ของ

แบบสอบถามโดยด าเนินการดังนี้ 

1. การหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) ผู้วิจัยจะน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ให้

ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมการบริโภคพิจารณาตรวจสอบเนื้อหา โครงสร้างแบบสอบถาม 

2. หลังจากเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 313 ชุด ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามดังกล่าวมาวิเคราะห์

ความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ (Reliability analysis) ในส่วนของปัจจัยการรับรู้คุณค่า สิ่งแวดล้อม

กายภาพของร้านอาหาร และการพึงพอใจของลูกค้า การทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีของ 

Cronbach's Alpha โดยดูค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา(Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่าทุกตัวแปร

มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาสูงกว่า .700 ซึ่งถือได้ว่าแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษามีความน่าเชื่อถือ 

กล่าวคือ  ตัวแปรความพึงพอใจมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาสูงสุดคือ .897  ในขณะที่ตัวแปรสิ่งแวดล้อม

กายภาพของร้านอาหารและตัวแปรการรับรู้คุณค่ามีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาเท่ากันคือ .813 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

การวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลประกอบด้วย 1) สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าความถี่และร้อย

ละ ส าหรับข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมของการบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่างในแบบสอบถามส่วนที่

หนึ่ง 2) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

(Multiple regression analysis) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เป็นวิธีการวิ เคราะห์ข้อมูลเ พ่ือหา

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Y) หรือตัวแปรเกณฑ์ (Criterion variable) กับตัวแปรอิสระ (X) 

หรือตัวแปรท านาย (Predictor variable) แบบสอบถามส่วนที่สอง ได้แก่การทดสอบว่าปัจจัยด้าน

การรับรู้คุณค่าและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพของร้านอาหาร จะสามารถมีอิทธิพลต่อปัจจัยการ

พึงพอใจของลูกค้าหรือไม่  
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การตรวจสอบเงื่อนไขตามข้อก้าหนดเบื องต้นในการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple regression) 

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) ขนาดกลุ่มตัวอย่างมีความส าคัญในการทดสอบเพ่ือ
อ้างอิงไปยังกลุ่มประชากร Hair et al. (2010) กล่าวถึงกฎทั่วไปในการวิเคราะห์สมการถดถอย
พหุคูณดังนี้ กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าที่ต้องการใช้ส าหรับการศึกษาคือ 5 คูณด้วยจ านวนข้อค าถามที่ใช้ใน
การศึกษา และให้ดีขึ้นควรจะ 10 คูณด้วยจ านวนข้อค าถามที่ใช้ในการศึกษา ในการศึกษานี้มีท้ังหมด 
10 ข้อค าถามดังนั้นจ านวนของกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าที่ต้องการใช้ส าหรับการศึกษา คือ 5 x 10 = 50 
และเมื่อน าไปคูณด้วย 10 จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างคือ 10 x 10 = 100  โดยในการศึกษานี้ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 313 ซึ่งพิจารณาแล้วถือว่าเหมาะสมส าหรับใช้ในการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 

ข้อมูลมีการกระจายปกติ (Normality) การพิจารณาข้อมูลมีการกระจายแบบปกติหรือไม่ 
ในการศึกษานี้ใช้เทคนิคการประเมินจากสัมประสิทธิ์ของความเบ้  (Skewness) และความโด่ง 
(Kurtosis) ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง -1.0 กับ 1.0 แสดงว่าข้อมูลในการศึกษานี้มีการกระจายแบบปกติ  

ความสัมพันธ์ของตัวแปรเป็นเชิงเส้น (Linearity) วิธีหนึ่งที่จะพิจารณาว่าสหสัมพันธ์เชิงเส้น 
(เส้นตรง) เกิดขึ้นระหว่างสองตัวแปรหรือไม่ในการศึกษานี้คือ การใช้แผนภาพกระจาย (Scatter 
plot) ที่ซึ่งคู่ล าดับถูกพล็อกเป็นจุดในแนวระนาบ   โคออดิเนด (Coordinate plane) ตัวแปรอิสระ 
x เป็นมาตรวัดตามแกนนอน (Horizontal axis) และตัวแปรตาม y เป็นมาตรวัดตามแกนตั้ง 
(Vertical axis) Homoscedasticity มีค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนคงท่ี 

การศึกษานี้ ใช้แผนภาพกระจาย Scatter plot ระหว่างค่า Regression Standardized 

Residual กั บค่ า  Regression Standardized Predicted Value มี ก า ร ก ร ะจ าย ข อ ง ค ว า ม

คลาดเคลื่อนแบบไม่มีรูปแบบแสดงว่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนคงที่ 

ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity หรือความมีความสัมพันธ์กันสูงระหว่างตัวแปรอิสระ
ด้วยกัน ซึ่งพบว่าค่า Variance inflation factor: VIF มีค่าต่ ากว่า 10 ในขณะที่ค่า Tolerance มีค่า
มากกว่า 0.1 แสดงว่าการศึกษานี้ไม่เกิดปัญหาที่ว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันสูง 

การตัดข้อมูลที่มีค่าผิดปกติ (Outliers) โดยมีตรวจสอบค่าคาดเคลื่อนโดยค่าความความ
เคลื่อนมาตรฐานของการแจกแจงปกติจะมีค่าอยู่ระหว่าง -3 ถึง 3 แต่ถ้าความคาดเคลื่อนมาตรฐาน
ใดมีค่ามากกว่า 3 หรือน้อยกว่า -3 เรียกว่าเป็นข้อมูลมีค่าผิดปกติ ดังนั้นจะข้อมูลดังกล่าวจะถูกตัด
ออก ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าไม่มีข้อมูลที่ผิดปกติที่ถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์การถดพหุคูณใน
การศึกษานี้  
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ผลการวิจัย 

ข้อมูลพื นฐานของผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้บริโภค  

จากแบบสอบถามที่สามารถน ามาวิเคราะห์เพ่ือการศึกษาทั้งหมด 313 ชุด พบว่าเป็นเพศ

หญิงร้อยละ 74.4 และเพศชายร้อยละ 25.2 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 ถึง 30 ปี จ านวนร้อยละ 

65.5 รองลงมาคือ อายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวนร้อยละ 26.2  ตามมาด้วยผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 31 

ถึง 40 ปี, ระหว่าง 41 ถึง 50 ปี และระหว่าง 51 ถึง 60 ปี โดยมีสัดส่วนร้อยละ 4.2, 3.5 และ 0.6 

ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 86.3 รองลงมามีสถานภาพ

สมรสร้อยละ 12.5 และอ่ืน ๆ อีกร้อยละ 1.3 ส าหรับสัญชาติพบว่ามากกว่าครึ่งของผู้ตอบ

แบบสอบถามมีสัญชาติมาเลย์ร้อยละ 65 ตามด้วยจีนและอินเดียคิดเป็นร้อยละ 24.0 และ 7.7 

ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 62. 6 

รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 70.9 มีรายได้ต่ ากว่า 1,500 ริงกิต รองลงมาคือระหว่าง 

6,001 ถึง 7,500 ริงกิต และระหว่าง 1,501 ถึง 3,000 ริงกิต โดยมีสัดส่วนของรายได้ร้อยละ 12.8 

และ 11.5 ของรายได้ท้ังหมดตามล าดับ 

ส าหรับพฤติกรรมการบริโภค แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มารับประทาน

อาหารที่ร้านอาหารไทยมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือนโดยคิดเป็นร้อยละ 34.2 ตามด้วยประมาณเดือนละ

ครั้ง และทุกๆ 3 เดือน คือร้อยละ 23.0 และ 18.8 ตามล าดับ ส่วนใหญ่จะมารับประทานอาหารที่

ร้านอาหารไทยกับเพ่ือน คนในครอบครัวและญาติ คือมีสัดส่วนร้อยละ 45.0, 32.3 และ 12.1 

ตามล าดับ ส าหรับค่าใช้จ่ายของอาหารที่ร้านอาหารไทยในแต่ละครั้งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่จ านวนร้อยละ 33.9 มีรายจ่ายอยู่ระหว่าง 10 ถึง 19 ริงกิต ในขณะที่ร้อยละ 32.3 ของผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมดมีรายจ่ายต่ ากว่า 10 ริงกิต ตามด้วยรายจ่ายระหว่าง  20 ถึง 29 ริงกิต จ านวน

ร้อยละ 15.7 อาหารไทยที่ชื่นชอบเป็นอับดับแรกของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ต้มย า 

รองลงมาคือข้าวผัดต่าง ๆ และแกงเขียนหวานโดยมีสัดส่วนร้อยละ 43.8, 19.5 และ 10.9 ตามล าดับ 

ความพึงพอใจต่อร้านอาหารไทยของผู้บริโภคชาวมาเลเซีย 

ผลการวิจัยรายงานว่าผู้บริโภคชาวมาเลเซียส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการร้านอาหารไทย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (3.77 คะแนน) โดยมีประเด็นความพึงพอใจในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  การ
รับประทานในร้านอาหารแห่งนี้ท าให้ลูกค้าอารมณ์ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.80 และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ .688 ตามมาด้วยลูกค้ามีความพอใจมากกับประสบการณ์โดยรวมในการ



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการ” 2559 154 

 

รับประทานอาหารที่ร้านนี้และลูกค้ามีความสุขมากในการที่ได้รับประทานอาหารในร้านนี้มีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 3.78 และ 3.73 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ .725 และ .751 ตามล าดับ 

 
การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ชุดตัวแปรพยากรณ์หรือตัวแปรอิสระในการศึกษานี้ได้แก่ 

สิ่งแวดล้อมกายภาพของร้านอาหารและการรับรู้คุณค่า สามารถอธิบายหรือร่วมกันท านายความ

แปรปรวนของตัวแปรตามคือความพึงพอใจได้ 54 เปอร์เซ็นต์ (R2= .538) ที่ F Change = 179.652, 

p<.001 ซึ่งตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุดคือ การรับรู้คุณค่า  (β=.

485, p<.001) ตามมาด้วยสิ่งแวดล้อมกายภาพของร้านอาหาร (β=.353, p<.001) ซึ่งมีรายละเอียด

ของความสัมพันธ์ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปร  

 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม β t-value p-value R2 

H1 สิ่งแวดล้อมกายภาพ
ของร้านอาหาร 

ความพึงพอใจ .353 7.754 .001 .538 

H2 การรับรู้คุณค่า ความพึงพอใจ .485 10.657 .001 

 

สิ่งแวดล้อมกายภาพของร้านอาหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจของลูกค้า ณ  β 

= .353 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99.00 กล่าวคือ สิ่งแวดล้อมกายภาพ

ของร้านอาหารดีก็จะท าให้ความพึงพอใจของลูกค้าสูงขึ้นด้วย ดังนั้นสมมุติฐานข้อที่ 1 ได้รับการ

สนับสนุน โดยผลการศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Heung and Gu (2012) 

และ Liu and Jang (2009) ที่รายงานว่าการออกแบบแตกแต่งร้านอาหารและบรรยากาศที่ดีจะ

สร้างความพึงพอแก่ผู้บริโภค 

การรับรู้คุณค่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจของลูกค้า ณ β = .485 อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99.90 กล่าวคือ ถ้าการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าของ

สินค้าและบริการที่ร้านค้าได้มอบให้มีสูงก็จะท าให้ความพึงพอใจของลูกค้าสูงขึ้นด้วย ดังนั้น
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สมมุติฐานข้อที่ 2 ได้รับการสนับสนุน โดยผลการศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับ Ryu et al. 

(2012) ที่รายงานว่าความรับรู้ถึงคุณค่ามีความสัมพันธ์ในเชิงอย่างมีนัยส าคัญกับความพอใจของ

ลูกค้า การรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าของสินค้าและบริการที่ร้านค้าได้มอบให้ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญต่อ

ความส าเร็จของธุรกิจในระยะยาว (Raza et al., 2012) 

 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคชาวมาเลย์มีความพึงพอใจในการบริโภคอาหารที่ร้านอาหาร

ไทยในประเทศมาเลเซียในระดับที่มาก ถึงแม้ว่าในประเทศมาเลเซียมีอาหารนานาชาติที่เปิดขายเป็น

จ านวนมาก แต่อย่างไรก็ตามอาหารไทยและร้านอาหารไทยก็เป็นที่นิยมของชาวมาเลเซีย ซึ่งถือได้ว่า

เป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่จะเข้าไปแข่งขันในธุรกิจร้านอาหารในมาเลเซีย 

นอกจากนี้ จากการศึกษาได้รายงานว่าทั้งสองปัจจัยคือการรับรู้คุณค่าและสิ่งแวดล้อม

กายภาพของร้านอาหารมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจลูกค้า โดยการรับรู้คุณค่ามีอิทธิพลมากกว่า

สิ่งแวดล้อมกายภาพของร้านอาหาร ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้ผู้ประกอบการได้วางแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับ

ปัจจัยดังกล่าวเพ่ือเพ่ิมระดับความพอใจของผู้บริโภคดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารควรให้ความส าคัญกับการรับรู้คุณค่าเนื่องจากพบว่าเป็น

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคมากที่สุดผู้ประกอบการควรสร้างคุณค่าในสินค้าและ

บริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดการรับรู้สิ่งดี ๆ ที่ทางร้านได้มอบให้ มีการพัฒนาอาหารไทยในร้านอาหารให้มี

ความหลากหลายและบริการให้ตรงกับความต้องการ มีการตั้งราคาที่เหมาะสมท า ให้ลูกค้ารู้สึกว่า

สินค้าและบริการที่ได้รับคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป และดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการรับประทานใน

ร้านอาหารอื่น ๆ  

2. นอกจากปัจจัยด้านการรับรู้ถึงคุณค่าที่ผู้ประกอบการร้านอาหารต้องตระหนักแล้ว ปัจจัย

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของร้านอาหารก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญเช่นกันที่จะสร้างความพึงพอใจ

แก่ลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารควรจะออกแบบร้านค้ามีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี การ

แต่งร้านค้าให้ลูกค้ารู้สึกได้สัมผัสกับความเป็นไทย การจัดร้านอาหารท าให้ลูกค้าเคลื่อนย้ายได้สะดวก 

มีการใช้ไฟสร้างบรรยากาศท าให้รู้สึกสบาย มีการเปิดเพลงที่เหมาะสม พร้อมทั้งการดูแลพ้ืนที่ใน

ร้านอาหารให้มีความสะอาด ก็จะสามารถเพ่ิมความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เช่นกัน 
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ข้อจ้ากัดและข้อเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต 

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ถึงแม้ผู้วิจัยจะพยายามด าเนินการท าวิจัยให้ดีที่สุดตาม

ระยะเวลาและภายใต้งบประมาณที่ก าจัดก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะที่

อาจจะน าไปปรับปรุงส าหรับงานวิจัยที่ต้องการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในอนาคตดังนี้ 

ข้อจ ากัดประการแรกคือ การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ ลูกค้าร้านอาหารไทยในรัฐปีนัง

ประเทศมาเลเซียซึ่งผลการศึกษาอาจจะใช้ได้หรืออาจจะใช้ไม่ได้กับทุกรัฐของประเทศมาเลเซีย 

ดังนั้นการศึกษาในอนาคต ควรจะมีการศึกษาในรัฐอ่ืนๆในประเทศมาเลเซีย ข้อจ ากัดประการที่สอง

คือ การศึกษาในครั้งนี้ศึกษาลูกค้าชาวมาเลเซียโดยภาครวม แต่ในประเทศมาเลเซียจะประกอบด้วย

คนหลายเชื้อชาติ เช่น มาเลย์จีน และอินเดีย ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจผู้บริโภคมาเลเซียให้ลึกยิ่งขึ้น ควรจะ

ศึกษากลุ่มของลูกค้าชาวมาเลย์โดยจ าแนกตามเชื้อชาติ ในการที่จะน าผลการวิจัยมาก าหนดกลยุทธ์

ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มมากข้ึน ข้อจ ากัดประการสุดท้ายคือ การศึกษา

ในครั้งนี้ เลือกปัจจัยที่มีผลต่อเป็นปัจจัยส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านอาหาร ได้แก่ 

สิ่งแวดล้อมกายภาพของร้านอาหาร (Physical environment) และการรับรู้ถึงคุณค่า (Perceived 

value) การศึกษาในครั้งต่อไป ควรจะเพ่ิมตัวแปรตัวอ่ืน ๆ ที่คาดว่าน่าจะมีผลต่อความพึงพอใจของ

ลูกค้าร้านอาหาร เพ่ือเพ่ิมระดับความพึงพอใจของลูกค้าให้สูงขึ้น 
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Pollution Protection 
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บทคัดย่อ 

มลภาวะทางแสงได้กลายมาเป็นปัญหาส าคัญส าหรับการวางผังเมืองและการพัฒนาเมือง 

ปัญหามลภาวะทางแสงไม่สามารถท าความเข้าใจได้ โดยอาศัยความรู้ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น หาก

การพัฒนาความรู้และทักษะในการก าหนดขอบเขตของปัญหามลภาวะทางแสงเป็นการเฉพาะ 

จ าต้องอาศัยมุมมองสหวิทยาการและวิธีการจากหลายศาสตร์ที่จะผสมผสานศาสตร์ต่างๆ                 

เข้าด้วยกัน ด้วยเหตุนี้ วิธีบูรณาการเพ่ือลดมลภาวะทางแสงและประหยัดพลังงานโดยการใช้ก าหนด

มาตรฐานการใช้แสงสว่างในพื้นที่ชุมชนเมืองที่เหมาะสมควรถูกก าหนดโดยหน่วยงานผังเมืองของรัฐ

หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันมลภาวะทางแสง วิธีการเชิงสหวิทยาการเพ่ือลด

และควบคุมมลภาวะทางแสงประกอบด้วยการบูรณาการหลายศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับปัญหา

สิ่งแวดล้อมและผังเมืองเข้าด้วยกัน รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์หลายศาสตร์อีกด้วย 

บทความนี้ประสงค์จะน าเสนอการอภิปรายเชิงวิจารณ์เกี่ยวกับปัญหามลภาวะทางแสงในชุมชนเมือง

และวิเคราะห์มุมมองสหวิทยาการเกี่ยวกับวิธีบูรณาการในการป้องกันมลภาวะทางแสงในชุมชนเมือง 
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Abstract 

Light pollution, described as artificial light that is allowed to illuminate or 

pollute areas not intended to be lit, has become an important aspect of both urban 

planning and development. Light pollution problems cannot be understood or 

addressed from any single discipline. To develop knowledge and skills in specific areas 

related to light pollution problems, various interdisciplinary perspectives and their 

approaches should brought disciplines together. Therefore, integrated approach to 

reduce light pollution and save energy by specifying appropriate urban lighting 

standards should be considered by planning authorities and other light pollution 

protection agencies. Interdisciplinary approaches for minimising or controlling light 

pollution consist of a wide of disciplinary perspectives on environmental and planning 

problems, including the relations between the various disparate disciplines. This paper 

is intended to critically discuss the problems associated with urban light pollution and 

analyse interdisciplinary perspectives on integrated approach to urban light pollution 

protection. 

 

บทน้า 

แสงประดิษฐ์ (artificial light) หรือแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคาร ได้

ถูกน ามาใช้ประโยชน์ผ่านการออกแบบหรือติดตั้งแหล่งก าเนิดแสงประเภทหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟ

ภายนอกอาคารในบริเวณพ้ืนที่ชุมชนเมืองหรือพ้ืนที่ใจกลางของเมือง นับตั้งแต่โทมัส อัลวา เอดิสัน 

(Thomas Alva Edison) ได้ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1879 (Insulander, 

2012, 6) แสงประดิษฐ์จากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารก็ได้กลายมาเป็นสิ่งจ าเป็นและ

อ านวยความสะดวกต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนเมือง ท าให้ประชาชนสามารถท ากิจกรรม

ในเวลากลางคืนโดยอาศัยประโยชน์จากแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟที่ช่วยยืดเวลาในการท า

กิจกรรมในเวลากลางคืนเสมือนหนึ่งเป็นเวลากลางวัน  
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ดังนั้น การใช้งานแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคาร (outdoor lighting) 

ใน พ้ืนที่ ชุ มชนเมืองจึ ง เป็นที่ แพร่หลายมากขึ้ น  จะเห็น ได้ จา กการพัฒนาเมือง  (urban 

development) ในพ้ืนที่ชุมชนเมืองในปัจจุบันย่อมมีความต้องการการติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟ

ประเภทต่างๆ ที่เอ้ือต่อการจัดท าบริการสาธารณะด้านต่างๆ ของรัฐที่จัดไว้ให้กับประชาชน 

ตัวอย่างเช่น การติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะบนท้องถนน (street light) ที่หน่วยงานของภาครัฐที่

เกี่ยวข้องหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดออกแบบหรือติดตั้ง ซึ่งไม่เพียงต่อจะอ านวย

ประโยชน์ในด้านการคมนาคมขนส่งท าให้ประชาชนสามารถเดินทางในเวลากลางคืนได้อย่าง

ปลอดภัยจากอุบัติเหตุแล้ว การติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะในพ้ืนที่ชุมชนเมื องหรือบริเวณ

สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอ่ืนๆ ย่อมท าให้ประชาชนสามารถท ากิจกรรมอ่ืนๆ ได้ในเวลากลางคืน

เสมือนหนึ่งเป็นเวลากลางวันด้วย เป็นต้น  

อย่างไรก็ดี แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารที่มีการออกแบบ (design) 

หรือการใช้ (fixtures) ที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานหรือใช้ประโยชน์แสงสว่างไม่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมในบริเวณรอบๆ พ้ืนที่ที่มีการติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคาร รวมไปถึงการ

ใช้งานแสงสว่างที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการการใช้แสงสว่างในแต่ละพ้ืนที่ ย่อมอาจกลายมาเป็น

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่

ชุมชนเมืองที่มีการใช้งานหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารเป็นจ านวนมาก  (Institution of 

Lighting Engineers, 2000, 3) เช่น ในพ้ืนที่ชุมชนหรือพ้ืนที่หมู่บ้านบริเวณชานเมือง อาจต้องการ

การใช้งานแสงสว่างในระดับที่ต่ าหรือมีค่าความส่องสว่าง (illuminance) ที่มีหน่วยเป็นลักซ์ (lux) ใน

ระดับที่ต่ า (low district brightness areas) ในขณะที่พ้ืนที่ชุมชนเมืองหรือใจกลางเมืองที่มีประชา

ชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น อาจมีความต้องการการใช้งานแสงประดิษฐ์จากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟ

ภายนอกอาคารในระดับที่สูงหรือมีค่าความส่องสว่างที่มีหน่วยเป็นลักซ์ในระดับสูง (high district 

brightness areas) เป็นต้น 

แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารที่เกิดจากการติดตั้งหรือออกแบบที่ไม่

เหมาะสม อันอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกิดมา

จากการใช้งานแสงสว่างอันอาจสร้างผลกระทบในด้านลบต่อพลังงาน ย่อมอาจกลายเป็นมลภาวะ 

(pollution) ประเภทหนึ่ง กล่าวคือ แสงสว่างที่เป็นมลภาวะนั้น อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
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สิ่งแวดล้อมหรืออาจก่อให้เกิดโทษภัยต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึง

แสงสว่างที่มีทิศทางส่องสว่างจนท าให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อเพ่ือนบ้านใกล้เคียง  

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือปฏิบัติงานด้านแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟ

ภายนอกอาคารในหลายประเทศ  (Scottish Executive, 2007, 4) ได้พยายามอาศัยสหวิทยาการ

จากศาสตร์หลายแขนงผสมผสานกัน เพ่ือร่วมมือหรือสร้างแนวทางที่เป็นมาตรฐานเฉพาะส าหรับการ

ใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคาร (standard practice for outdoor lighting) เพ่ือก าหนดมาตรฐาน

ความส่องสว่างของแสงขั้นต่ า (minimum recommended illumination levels) ให้สอดคล้องกับ

การใช้งานแสงสว่างในแต่ละพ้ืนที่ ในขณะเดียวกัน การบูรณาการศาสตร์หรือสหวิทยาการต่างๆ            

ที่น ามาใช้สร้างแนวทางในการป้องกันแสงสว่างที่เป็นมลภาวะ ย่อมมีส่วนช่วยในการประสานระหว่าง

ประโยชน์สาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม (public interest) กับความจ าเป็นที่จะต้องมีการใช้งานแสง

สว่างหรือไฟส่องสว่างประเภทต่างๆ จากภาครัฐและเอกชน (necessary lighting) 

บทความนี้ประสงค์จะน าเสนอเกี่ยวกับปัญหามลภาวะทางแสงในชุมชนเมืองและวิเคราะห์

มุมมองสหวิทยาการเกี่ยวกับวิธีบูรณาการการป้องกันมลภาวะทางแสงในชุมชนเมือง โดยมุ่งอภิปราย

ว่าศาสตร์ต่างๆ หรือวิทยาการต่างๆ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มีส่วนส าคัญต่อการ

ป้องกันมลภาวะทางแสง (Waterton, Norton, & Morris, 2006, 278) อนึ่ง แม้ว่าบางสาขาวิชาจะมี

ลักษณะเฉพาะของตนเองหรือบางสาขาวิชาอาจมีความใกล้ชิดหรือมีประเด็นเหลื่อมซ้อนกันในบาง

สาขาวิชา แต่บางสาขาวิชาก็มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก เช่น กฎหมาย เศรษฐศาสตร์และ

วิศวกรรมส่องสว่าง เป็นต้น อย่างไรก็ดี วิเคราะห์มุมมองสหวิทยาการเกี่ยวกับวิธีบูรณาการการ

ป้องกันมลภาวะทางแสงย่อมอาจสร้างแนวทางในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพ่ือต่อสู้กับปัญหา

มลภาวะทางแสงที่อาจกระทบต่อประชาชนในประเทศหรือประชาชนในท้องถิ่นได้  
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ภาพที่ 1 มลภาวะทางแสงในพ้ืนที่ชุมชนเมืองฮอนโนลูลู มลรัฐฮาวาย 

ที่มา http://www2.ifa.hawaii.edu/newsletters/article.cfm?a=301&n=1 

 

มลภาวะทางแสงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในพ้ืนที่ชุมชนเมือง (urban settlement) เป็นเหตุให้มนุษย์

จ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยอ่ืนๆ เพ่ือช่วยให้มนุษย์สามารถใช้ชีวิตอยู่รอดและ

ประกอบกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่ชุมชนเมือง (Aubrecht, Jaiteh & Sherbinin, 2010, 4) เพราะเหตุ

ที่มนุษย์ได้บริโภคประกอบกิจกรรมต่างๆ พ้ืนที่ชุมชนเมืองนี้เอง จึงเป็นเหตุให้มนุษย์จ าต้องพ่ึงพา

ทรัพยากรธรรมชาติมาสนองความต้องการในการด ารงชีพของตน อนึ่ง พลังงานไฟฟ้าเป็นอีกปัจจัย

หนึ่งที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิต โดยการใช้พลังงานไฟฟ้าแม้ว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจกรรม

ทางด้านอุตสาหกรรม กิจกรรมด้านการเกษตรและกิจกรรมการบริโภคของมนุษย์ อย่างไรก็ดี การใช้

พลังงานไฟฟ้าอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็อาจท าให้ประเ ทศสูญเสีย

ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ อันเป็นต้นก าเนิดของพลังงานไฟฟ้าด้วย เช่น ถ่านลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ 

และน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น  

แสงประดิษฐ์หรือแสงสว่างที่เกิดจากการใช้งานหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟประเภทต่างๆ ย่อมต้อง

อาศัยพลังงานไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ด้วยเหตุนี้การใช้การใช้งานหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟที่อาศัย

พลังงานไฟฟ้านอกจากจะเอ้ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์แล้ว หลอดไฟฟ้าหรือ

โคมไฟภายนอกอาคารที่มีเหมาะสมตามลักษณะของการใช้งานหรือได้รับการออกแบบระบบแสง

สว่างอย่างเหมาะสม ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์และการใช้งานหลอดแสงสว่างที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ในทางตรงกันข้าม การใช้แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟที่มีลักษณะที่ไม่เหมาะสม 

http://www2.ifa.hawaii.edu/newsletters/article.cfm?a=301&n=1
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(inappropriate) หรือไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (non-eco friendly) รวมไปถึงการใช้งานแสงสว่าง

จากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟในสถานที่ที่ไม่จ าต่อการใช้งานแสงสว่าง (unnecessary) อาจท าให้เกิด

การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าโดยใช่เหตุ รวมไปถึงการใช้งานแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่หรือ

สิ่งแวดล้อม อาจก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทางแสง (Light Research Center, 2003, 3-4) 

 

ภาพที่ 2 มลภาวะทางแสงประเภทต่างๆ และทิศทางของแสงสว่างที่อาจกลายมาเป็นมลภาวะ 

ที่มา http://www.britastro.org/dark-skies/pdfs/ile.pdf 

มลภาวะทางแสง (light pollution) ได้แก่ แสงสว่างหรือแสงประดิษฐ์จากการใช้งานหลอด

ไฟฟ้าหรือโคมไฟที่มีลักษณะไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่การใช้งานหรือไม่เป็นต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการ

ใช้งานแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟอันมีทิศทางการส่องของแสงไปยังพ้ืนที่ที่ไม่ต้องการใช้

งานแสงสว่าง (light trespassing) อีกด้วย (Karol, Ng, Varlamova & Walls, 2010 , 4) ทั้งนี้  

มลภาวะทางแสงที่เป็นอันตรายต่อสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติในเวลากลางคืนหรืออาจก่อให้เกิด

ความร าคาญต่อการด ารงชีวิตตามปกติของมนุษย์ อาจจ าแนกได้เป็น 3 ประเภทที่ส าคัญด้วยกัน 

(Science and Technology Committee, 2003, 18-19) อันประกอบด้วย  

1) แสงเรืองไปยังท้องฟ้า (sky glow)  ได้แก่ แสงสีส้มที่เรืองขึ้นไปบนท้องฟ้าในบริเวณพ้ืนที่

ชุมชนเมืองหรือพ้ืนที่ในกลางเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งแสงสว่างที่มีทิศทางของ

แสงเรืองขึ้นไปบนท้องฟ้าผ่านชั้นบรรยากาศนี้บริเวณพ้ืนที่ชุมชนเมืองนี้เอง ย่อมก่อให้เกิดอุปสรรค์

ต่อการสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบนท้องฟ้าของนักดาราศาสตร์อาชีพหรือนักดาราศาสตร์

สมัครเล่น เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะแสงเรืองไปยังท้องฟ้าได้บดบังทัศนียภาพบนชั้นบรรยากาศท าให้

นักดาราศาสตร์หรือผู้ศึกษาปรากฏการณ์บนท้องฟ้าอ่ืนๆ ไม่สามารถมองเห็นดวงดาวได้ด้วยตาเปล่า

ในบริเวณพ้ืนที่ชุมชนเมืองที่มีการใช้งานแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารเป็น
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จ านวนมาก ซึ่งมลภาวะทางแสงประเภทนี้มักมีสาเหตุประการส าคัญมาจากการใช้งานไฟส่องสว่าง

สาธารณะหรือไฟถนนประเภทหลอดโซเดียมความดันสูง  (high pressure sodium street lights) 

และหลอดโซเดียมความดันต่ า (low pressure sodium street lights) ที่อาจให้แสงสว่างในเวลา

กลางคืนเป็นสีส้ม อนึ่ง การขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชนเมืองย่อมท าให้การใช้งานหรือติดตั้งไฟส่องสว่าง

สาธารณะหรือไฟถนนในบริเวณพ้ืนที่ชุมชนมีจ านวนมากขึ้น อันเป็นเหตุให้เกิดมลภาวะทางแสงเรือง

ไปยังท้องฟ้าตามการกระจายตัวของพ้ืนที่ชุมชนเมืองในปัจจุบัน  

2) แสงบาดตา (glare) ได้แก่ แสงสว่างที่มีทิศทางส่องเข้ามายังดวงตา จนเป็นเหตุให้สูญเสีย

ความสามารถในการมองชั่วคราวหรืออาจกระทบต่อกลไกการท างานในการมองเห็นของมนุษย์ 

ตัวอย่างเช่น ล าแสงจากโคมไฟหน้ารถที่มีค่าสว่างเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกฎหมายไว้ (over–

powerful car headlights) เป็นต้น  

3) การรุกล้ าของแสง (light trespass) ได้แก่ แสงสว่างอันมีทิศทางการส่องไปรุกล้ ายังบริเวณ

อาคารหรือพ้ืนที่ของเพ่ือนบ้านหรือบุคคลอ่ืนๆ จนก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญในการด ารงชีพ

หรือเป็นอุปสรรคในการใช้ทรัพย์สินอย่างปกติสุข ซึ่งในบางประเทศได้ก าหนดมาตรการทางกฎหมาย

เฉพาะที่ก าหนดบทลงโทษต่อผู้ที่ก่อมลภาวะทางแสงจากการใช้งานแสงสว่างที่รุกล้ าไปยังอาคารหรือ

พ้ืนที่ของบุคคลอื่น  

การจ าแนกประเภทของมลภาวะทางแสงย่อมส่งผลดีต่อการน าศาสตร์ต่างๆ หรือวิทยาการ

สาขาต่างๆ (discipline) มาสร้างวิธีการหรือมาตรการในการป้องกันมลภาวะทางแสง เพ่ือให้สามารถ

ให้การใช้งานแสงสว่างในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

(minimise environmental impact) (Monrad, Benya, & Crawford, 2012, 2) เพราะศาสตร์

หรือวิทยาการแขนงต่างๆ อาจท าให้ทราบถึงจุดแข็งหรือจุดอ่อนในการป้องกันมลภาวะทางแสงให้

ครอบคลุมบริบทของมลภาวะทางแสงที่อาจเกิดขึ้นจากมลภาวะทางแสงประเภทต่างๆ ที่แตกต่างกัน

ตามลักษณะเฉพาะของมลภาวะทางแสงประเภทที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ชุมชนเมือง 

นอกจากนี้ มลภาวะทางแสงยังอาจสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความสมดุลในระบบ

นิเวศได้เช่นเดียวกับมลภาวะประเภทอ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น มลภาวะทางแสงอาจกระทบต่อการสืบพันธุ์ 

(reproduction) ของกบบางสายพันธุ์ได้ (Longcore & Rich, 2004, 191-198) ซึ่งจากการศึกษา

ทางวิทยาศาสตร์ของ Rand et al. (1977) พบว่าแสงสว่างในเวลากลางคืนอาจส่งผลกระทบต่อ
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พฤติกรรมการสืบพันธุ์ (reproduction) ของกบเพศเมียสายพันธุ์ Physalaemus pustulosus โดย

แสงสว่างที่มีระดับที่สูงขึ้นอาจท าให้การจับคู่ผสมพันธุ์ลดลง  นอกจากนี้  แสงประดิษฐ์จากหลอด

ไฟฟ้าหรือโคมไฟอาจท าลายสมดุลระบบนิเวศ โดยอาจส่งผลต่อการล่าเหยื่อ  (predation) ของสัตว์

ในระบบนิเวศ อาจท าให้สัตว์บางจ าพวกสามารถใช้ประโยชน์จากแสงประดิษฐ์ในการล่าเหยื่อได้

เพ่ิมข้ึน ในขณะที่สัตว์บางจ าพวกกลับตกเป็นเหยื่อให้ถูกล่า เป็นต้น 

 

ภาพที่ 3 ความแตกต่างของพ้ืนที่เดียวกันระหว่างก่อนควบคุมมลภาวะทางแสงกับภาย

หลังจากควบคุมมลภาวะทางแสง 

ที่มา http://www.librapix.com/lightpollution/ 

จากที่กล่าวมาในข้างต้นอาจเห็นได้ว่ามลภาวะทางแสงจากการใช้หลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟที่มี

ลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาจก่อให้เกิดผลร้ายต่อสิ่งแวดล้อมในเวลา

กลางคืนและผลกระทบต่อระบบนิเวศได้ ด้วยเหตุนี้ นักวิชาการหลายสาขาวิชาหรือผู้ประกอบ

วิชาชีพที่เก่ียวข้องกับการใช้งานแสงประดิษฐ์จากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคาร ได้พยายาม

แสวงหาแนวทางเพ่ือควบคุมและป้องกันมลภาวะทางแสง ให้มลภาวะทางแสงส่งผลร้ายต่อประชาชน

น้อยที่สุดและในขณะเดียวกันท าให้การใช้งานแสงสว่างในที่ต่างๆ เกิดความปลอดภัยต่อมนุษย์และ

ระบบนิเวศอย่างสูงสุดด้วย ดังนี้ การบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพ่ือแสวงหาแนวทางป้องกันมลภาวะ

ทางแสงย่อมมีความจ าเป็นส าหรับการสร้างแนวทางในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพ่ือต่อสู้กับปัญหา

มลภาวะทางแสงที่อาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในอนาคต 
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ภาพที่ 4 ไฟส่องสว่างสาธารณะหรือไฟถนนที่อาจก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทางแสงในพ้ืนที่

ชุมชนเมือง ท้องถิ่นจึงจ าต้องอาศัยการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ มาจัดการกับปัญหามลภาวะทางแสง

ในพ้ืนที่ชุมชนเมือง 

ที่มา http://www.rbkc.gov.uk/environmentandtransport/transportandstreets/roadsandpavements/ 

streetlighting.aspx 

สหวิทยาการกับมลภาวะทางแสง 

สหวิทยาการ (Interdisciplinary) ได้แก่ การศึกษาศาสตร์ตั้งแต่สองศาสตร์ขึ้นไป เพ่ือน ารวม

หลักการและองค์ประกอบของศาสตร์ตั้งแต่สองศาสตร์เข้าด้วยกัน เพ่ือน ามาแก้ปัญหาหรือแสวงหา

องค์ความรู้ใหม่ๆ อันน ามาซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ที่สามารถตอบโจทย์ทางวิชาการหรือ

สามารถทดสอบสมมุติฐานทางการวิจัยได้ (Nissani, 1997, 201-216) สหวิทยาการจึงเป็นเครื่องมือ

ทางวิชาการที่ส าคัญอีกชิ้นหนึ่งที่สามารถน าสร้างบริบทของการศึกษาปัญหามลภาวะทางแสงหรือ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้แสงสว่างภายนอกอาคาร ผ่านบริบทต่างๆ ของแขนงวิชา

หรือศาสตร์ต่างๆ เพราะการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ภายใต้สหวิทยาการย่อมน ามาซึ่งเทคนิคเฉพาะ

ส าหรับการระวังภัยล่วงหน้าหรือการป้องกันมลภาวะทางแสง อันท าให้การใช้งานแสงสว่างหรือแสง

ประดิษฐ์จากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

รวมไปถึงการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ อาจก่อให้เกิดความร่วมมือข้ามสาขาวิชาหรือข้ามศาสตร์แขนง

ต่างๆ อันน ามาซึ่งการสร้างมาตรการหรือวิธีการร่วมกันในการป้องกันหรือควบคุมผลกระทบจาก

มลภาวะทางแสงในอนาคต (Hammond & Winnett, 2006, 117-130) นอกจากนี้ การศึกษา      

สหวิทยาการเชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับปัญหามลภาวะทางแสง (interactive 

Interdisciplinary) ทั้งในส่วนของสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน ย่อมอาจน ามาซึ่งการ
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ระบุปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางแสงร่ วมกัน (Tait & Lyall, 2007, 1-4) 

ตัวอย่างเช่น การจัดท ามาตรการทางกฎหมายควบคุมมลภาวะทางแสงที่นอกจากจะต้องอาศัยความรู้

ทางนิติศาสตร์ ในสาขากฎหมายสิ่ งแวดล้อม (environmental law) อันเป็นส่วนหนึ่ งของ

สังคมศาสตร์ มาก าหนดหลักเกณฑ์และบรรทัดฐานในการควบคุมมลภาวะทางแสงแล้ว ยังต้องอาศัย

ความรู้ทางวิศวกรรมส่องสว่าง (illuminating engineering) อันเป็นส่วนหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ 

มาก าหนดมาตรฐานการใช้แสงสว่างให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง มาบรรจุในหลัก

กฎหมาย เช่น การห้ามซื้อขายหรือติดตั้งหลอดไฟฟ้าภายนอกอาคารประเภทหลอดไอปรอท 

(mercury vapor lamp) เพราะหลอดไฟดังกล่าวมีคุณสมบัติที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 

ภาพที่ 3 การคาดการณ์ถึงปัญหามลภาวะทางแสงในสหรัฐอเมริกาที่มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมและ                                              

ส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมในอนาคต 

ที่มา http://greatkids.outdoors.org/2012_03_01_archive.html 

อนึ่ง ประเด็นศึกษาสหวิทยาการ (interdisciplinary subjects) ในแต่ละประเด็นนั้น อาจท า

ให้เราได้สามารถสังเคราะห์ข้อมูลจากศาสตร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลปฐมภูมิหรือข้อมูลทุติยภูมิ       

เพ่ือน ามาซึ่งวิธีบูรณาการในการป้องกันมลภาวะทางแสง (Golding, 2009, 7-8) ตัวอย่างเช่น การบูร

ณาการความสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองว่าด้วยเรื่องการวางผังเมืองและ

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการบริโภคและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  (Rapoport, 2011, 15-19)            

ย่อมน ามาซึ่งการวิเคราะห์ปัญหามลภาวะทางแสงในพ้ืนที่ชุมชนเมือง โดยการพัฒนาเมือง 

(urbanisation) ท าให้มีการใช้งานหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารในบริเวณพ้ืนที่ชุมชนเมือง 

ซึ่งนอกจากจะท าให้เกิดมลภาวะทางแสงประเภทต่างๆ แล้ว การใช้งานหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟใน
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บริเวณพ้ืนที่ชุมชนเมืองที่มีจ านวนประชากรหนาแน่นย่อมสัมพันธ์กับการบริโภคพลังงาน (energy 

consumption) โดยยิ่งมีการใช้งานหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟในบริเวณพ้ืนที่ชุมชนเมืองมากเท่าใด 

ผู้ใช้งานหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟประเภทต่างๆ ที่ให้แสงสว่างในเวลากลางคืนก็ย่อมต้องใช้จ่ายค่าไฟ

มากเท่านั้น รวมไปถึงพ้ืนที่ชุมชนเมืองหรือพ้ืนที่ใจกลางเมืองย่อมมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

(economic growth) ด้วยเหตุนี้ อาคารพาณิชย์หรือร้านค้าต่างๆ ก็มักที่จะก าหนดวิธีการหรือ

หนทางที่จะจูงใจลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการในสถานบริการของตนหรือเลือกซื้อสินค้าของตนผ่านการ

ประดับไฟบริเวณอาคาร (decorative lights) หรือการติดตั้ง (advertising or display lights) เป็น

ต้น 

ตารางที่ 1 ศาสตร์ที่อาจเกี่ยวข้องกับมลภาวะทางแสงและความสัมพันธ์ของศาสตร์กับ

มลภาวะทางแสง 

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางแสง ความสัมพันธ์ของศาสตร์กับมลภาวะทางแสง 

1. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

(Environmental science) 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสามารถแก้ปัญหา

สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางแสงที่

อาจกระทบต่อสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติ

หรือระบบนิเวศในเวลากลางคืน รวมไปถึง

สามารถน าเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์

สิ่ งแวดล้อมมาประยุกต์ ให้สอดคล้ องกับ

เทคโนโลยีในการป้องกันหรือควบคุมมลภาวะ

ทางแสงภายนอกอาคาร 

2. วิศวกรรมส่องสว่าง (Illumination 

engineering) 

วิศวกรรมส่องสว่างสามารถน ามาใช้ก าหนด

หลักเกณฑ์และบรรทัดฐานในการควบคุมแสง

สว่างให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละพ้ืนที่

ใช้สอยหรือเหมาะสมกับชนิดของงานที่ต้องใช้

แสงสว่าง เทคนิคทางวิศวกรรมส่องสว่าง เช่น 

การน าเทคนิคทางวิศวกรรมส่องสว่างมา
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ก าหนดหลักเกณฑ์ ในการใช้ ไฟส่องสว่าง

สาธารณะ ไม่ให้เกิดแสงเรืองไปยังท้องฟ้า ที่

ส่องขึ้นไปยังท้องฟ้าโดยเปล่าประโยชน์และ

สิ้นเปลืองพลังงาน (wasted light shinning 

into the sky) เป็นต้น 

3. สถาปัตยกรรมการส่องสว่าง 

(Architectural Lighting)  

สถาปัตยกรรมการส่องสว่างสามารถน าเอา

หลักเกณฑ์มาประยุกต์ใช้กับงานแสงสว่างทาง

สถาปัตยกรรม (architectural lighting) ที่ไม่

เพียงเสริมคุณค่าทางสถาปัตยกรรมให้กับ

อาคารหรือสิ่ งปลูกสร้างในเวลากลางคืน 

หลักการทางสถาปัตยกรรมส่องสว่างที่ดียังอาจ

ช่วยให้การใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคารที่

ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มากยิ่งขึ้น เช่น การใช้งานสีของแสงที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมในเวลากลางคืน เป็นต้น 

4. วิทยาศาสตร์พลังงาน (Energy science) วิทยาศาสตร์พลังงานสามารถน าเอาหลักการ

และและบริบทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า มา

ก าหนดการป้องกันมลภาวะทางแส ง ใน

ขณะเดียวกัน วิทยาศาสตร์พลังงานยังสามารถ

น ามาประยุกติให้เข้ากับแนวทางการอนุรักษ์

พลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง ผ่านวิธีการรณรงค์หรือ

ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงานในแนวทาง

ต่างๆ ตัวอย่างเช่น การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า

แสงสว่างอย่างเหมาะสมกับลักษณะของงาน

และปลอดมลภาวะทางแสง เป็นต้น 
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5. นิติศาสตร์ (Law) นิติศาสตร์ในสาขากฎหมายสิ่งแวดล้อมและ

กฎหมายพลังงานอาจถูกน ามาประยุกต์ให้เพ่ือ

ก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม

และป้องกันผลกระทบของมลภาวะทางแสงต่อ

สิ่ งแวดล้อม ซึ่ ง ในหลายประเทศได้มีการ

ก าหนดมาตรการทางกฎหมายเฉพาะในการ

ควบคุมหรือป้องกันปัญหามลภาวะทางแสงใน

ท้องถิ่นและในระดับประเทศ ตัวอย่างเช่น รัฐ

บัญญัติควบคุมไฟโฆษณาภายนอกอาคารของ

ม ล รั ฐ แ ค ลิ ฟ อ เ นี ย  ( California Outdoor 

Advertising Act and Regulations 201 1 ) 

เป็นต้น 

6. รัฐประศาสนศาสตร์ (Public 

Administration)  

รัฐประศาสศาสตร์สามารถใช้ก าหนดนโยบาย

สาธารณะผ่านขั้นตอนตามวงจรนโยบาย

สาธารณะ (public policy cycle) เพ่ือท าให้

เกิดนโยบายและมาตรการของรัฐที่ใช้ควบคุม

มลภาวะทางแสงไม่ให้มลภาวะทางแสงกระทบ

ต่อสาธารณะชน ตัวอย่างเช่น ประเทศอังกฤษ

ได้ก าหนด นโยบายผังเมืองแห่งชาติ (National 

Planning Policy Framework 2012 ) ที่ วาง

แนวทางการปฏิบัติ เกี่ ยวกับการป้องกัน

มลภาวะทางแสงหน่วยงานราชการต่างๆ และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับได้ทราบ

ถึงแนวทางในการป้องกันมลภาวะทางแสงใน

ทิศทางเดียวกัน 
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7. เศรษฐศาสตร์ (Economics) เศรษฐศาสตร์อาจถูกน ามาใช้ศึกษาถึงการใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้คุ้มค่าและเกิด

ประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงการก าหนดเครื่องมือ

ทางเศรษฐศาสตร์ (economic instruments) 

มาใช้ควบคุมมลภาวะทางแสง เช่น หลักการผู้

ก่ อ ม ล พิ ษ เ ป็ น ผู้ จ่ า ย  ( Polluter Pays 

Principle) เป็นต้น  

8. ดาราศาสตร์ (Astronomy) ดาราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ

ปัญหามลภาวะทางแสง เพราะมลภาวะทาง

แสงประเภทแสงเรืองไปยังท้องฟ้าได้ส่งผล

กระทบต่อการท ากิจกรรมดาราศาสตร์ประเภท

การสังเกตดวงดาวหรือปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติด้วยตาเปล่าและประเภทการสังเกต

ปรากฏการณ์บนท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทรรศน์ 

นักดาราศาสตร์ เป็นคนกลุ่มแรกที่ออกมา

เคลื่อนไหวต่อสังคมเกี่ยวกับมลภาวะทางแสง 

ในช่วงปี 1970 

 

วิธีการป้องกันมลภาวะทางแสงผ่านการมองสหวิทยาการ 

การบูรณาการความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาการผ่านมุมมองสหวิทยาการ ( interdisciplinary 

perspective) ย่อมเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการต่อสู้กับปัญหา

สิ่งแวดล้อมและปัญหามลภาวะทางแสงในปัจจุบัน การบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกันย่อม

สามารถท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหามลภาวะทางแสง สามารถก าหนด

ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาของมลภาวะทางแสงและบริบทของปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลักการของ

สาขาวิชาหรือศาสตร์ต่างๆ ที่จะน ามาใช้แก้ไขปัญหามลภาวะทางแสง รวมไปถึงการก าหนดวิธีการ
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ใหม่ๆ (reframe) เพ่ือจัดการกับปัญหามลภาวะทางแสงในชุมชนเมือง (Donaldson, Heathwaite, 

Lane, Ward & Whatmore, 2005, 6) ตัวอย่างเช่น การบูรณาการระหว่างหลักวิชาวิศวกรรมส่อง

สว่างและสถาปัตยกรรมส่องสว่าง อาจท าให้เกิดการค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถน ามาใช้ป้องกัน

มลภาวะทางแสงได้ในอนาคต และการบูรณาการระหว่างหลักวิชานิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ อาจ

ท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับปัญหามลภาวะทางแสงสามารถสร้างความรับรู้ทางจริยธรรม 

(ethical awareness) ทีเ่กี่ยวข้องกับการใช้งานไฟส่องสว่างสาธารณะหรือการใช้แสงสว่างจากหลอด

ไฟฟ้าหรือโคมไฟภายในครัวเรือน เพ่ือไม่ให้เกิดมลภาวะทางแสงจากการใช้งานหลอดไฟฟ้าหรือโคม

ไฟภายนอกอาคาร เป็นต้น  

นอกจากนี้ การบูรณาการความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาการผ่านมุมมองสหวิทยาการยังอาจช่วย

สร้างวิทยาการเฉพาะทางเพ่ือต่อสู้กับปัญหามลภาวะทางแสงในอนาคต ตัวอย่างเช่น การศึกษาข้าม

ศาสตร์ (trans-disciplinary) อาจน ามาซึ่งหลักคิดที่ใช้ร่วมกัน (shared conceptual aspects) 

ระหว่างวิทยาการที่น ามาใช้ศึกษาวิจัยในด้านมลภาวะทางแสงหรือปัญหามลภาวะอ่ืนๆ ที่อาจกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม 

อย่างไรก็ดี การบูรณาการความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาการผ่านมุมมองสหวิทยาการจ าต้องพึง

ระวังในเรื่องของการรับหลักเกณฑ์ (adoption) (Jones, 2009, 76-81) มาใช้ปรับใช้ร่วมกันในการ

ศึกษาวิจัยระหว่างศาสตร์หรือวิทยาการต่างๆ ที่ข้ามสาขาวิชา เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะการศึกษาวิจัย

ในแต่ละสาขาวิชาอาจมีวิธีวิจัย (methodology) ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งหากต้องการวิจัยเกี่ยวกับ

ปัญหามลภาวะทางแสงโดยมีปริทัศน์ในการศึกษาตั้งแต่สองศาสตร์ขึ้นไป อาจท าให้เกิดความสับสน

ส าหรับผู้ที่ต้องการท าการวิจัยในการเลือกเครื่องมือวิจัยเกี่ยวกับปัญหามลภาวะทางแสงนั้นๆ  

ฉะนั้น การบูรณาการความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาการผ่านมุมมองสหวิทยาการ ย่อมน ามาซึ่ง

ประโยชน์ต่อการศึกษาปัญหามลภาวะทางแสง ผลกระทบของมลภาวะทางแสงและแนวทางการ

ป้องกันมลภาวะทางแสงในบริเวณพ้ืนที่ชุมชนเมือง อนึ่ง การน าสหวิทยาการหรือศาสตร์ตั้งแต่สอง

ศาสตร์ขึ้นไปมาบูรณาการการศึกษาร่วมกันนั้น ย่อมอาจสร้างการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี (well-

managed environment) ในอนาคตได้ (Eeden & Nealer, 2011 , 118-139) เพราะภายใต้

หลักการหรือบริบทที่เกี่ยวข้องกับปัญหามลภาวะทางแสง อาจต้องการศาสตร์ตั้งแต่สองศาสตร์ขึ้นไป

มาร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจท าให้เกิดผลสะท้อนจากสหวิทยาการ ( interdisciplinary 
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reflections) กล่าวคือ การบูรณาการการศึกษาศาสตร์ตั้งแต่สองศาสตร์ขึ้นไปเพ่ือแก้ปัญหามลภาวะ

ทางแสงอาจสร้างผลสะท้อนขึ้นมาจากการทดสอบสมมุติฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหามลภาวะทางแสง 

จนท าให้ได้มาซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการในการลดผลกระทบจากปัญหามลภาวะทางแสงในพ้ืนที่ชุมชน

เมืองให้กระทบต่อประชาชนในชุมชนเมืองและระบบนิเวศในชุมชนเมืองให้น้อยที่สุด (minimising 

environmental impact) ในทางเดียวกัน การบูรณาการการศึกษาศาสตร์ตั้งแต่สองศาสตร์ขึ้นไป

เพ่ือแก้ปัญหามลภาวะทางแสง ย่อมน ามาซึ่งแนวทางการควบคุมหรือป้องกันการกระท าที่ขาดความ

รับผิดชอบในการใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคาร (irresponsible actions in outdoor lighting 

practice) จากภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และประชาชนทั่วไปที่ใช้งานแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้า

หรือโคมไฟภายนอกอาคารอันมีการติดตั้งที่ไม่เหมาะสมหรือมีลักษณะของการออกแบบที่ไม่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการละเลยจากหน่วยงานภาครัฐในการศึกษาและก าหนดมาตรการป้องกัน

มลภาวะทางแสงในพื้นที่ชุมชนเมือง 

 

บทสรุป 

การบูรณาการความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาการผ่านมุมมองสหวิทยาการ ย่อมเป็นปัจจัยที่ส าคัญ

ในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการต่อสู้กับปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหามลภาวะทางแสง ท า

ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหามลภาวะทางแสง สามารถก าหนดความสัมพันธ์

ระหว่างปัญหาของมลภาวะทางแสงและบริบทของปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลักการของสาขาวิ ชาหรือ

ศาสตร์ต่างๆ ที่จะน ามาใช้แก้ไขปัญหามลภาวะทางแสงได้ นอกจากนี้ การบูรณาการความสัมพันธ์

ระหว่างวิทยาการผ่านมุมมองสหวิทยาการยังอาจช่วยในการสร้างหรือพัฒนาแนวคิดที่สอดรับกับ

ปัญหามลภาวะทางแสงที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีส่องสว่างอันอาจก่อให้เกิดปัญหา

มลภาวะทางแสงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมลภาวะทางแสงที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในอนาคต  
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การจัดการภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอ จังหวัดสงขลา 

Local  Wisdom Management of Koh Yor Woven Fabric , Songkhla 

Province 

 

        พธูทิพย์ ภู่ทับทิม 

Patootip Putabtim 

บทคัดยอ่ 

 ผ้าทอเกาะยอเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชุมชนต าบลเกาะยอ อ.เมือง จังหวัดสงขลา ที่

มีชื่อเสียงและคุณค่าทางวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานนับร้อยปี จึงควรมีการจัดการอย่างเหมาะสม

เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเจ้าของภูมิปัญญา การศึกษาเรื่องการจัดการภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอ

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งเน้นศึกษาถึงพัฒนาการของการจัดการภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอ  โดย

ชุมชนของต าบลเกาะยอ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสารทาง

วิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการลงพ้ืนที่เพ่ือสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องที่สามารถ

ให้ข้อมูล จากการศึกษาท าให้ทราบถึงปัญหา ข้อจ ากัดและศักยภาพของชุมชน และผู้มีส่วนสนับสนุน

จากภาคส่วนต่างๆในการจัดการที่ผ่านมา เพ่ือที่จะน ามาประมวลผลและวิเคราะห์หาแนวทางการ

พัฒนาและการจัดการภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการและศักยภาพของ

ชุมชนอย่างแท้จริงและเกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

 

ค้าส้าคัญ : การจัดการภูมิปัญญา, ผ้าทอเกาะยอ 
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Abstract 

KohYor woven fabric is considered cultural heritage from the wisdom of 
communities in Koh Yor Subdistrict, Muang District, Songkhla Province. It comprises 
cultural value and  has been famous for hundred years. So as to be beneficial for the 
locals and stakeholders, the management should be prepared. This study of 
management of Koh Yor woven fabric and local wisdom is a qualitative research which 
aims to assess the development of woven fabric and the management by the locals 
in Koh Yor Subdistrict since the old days. The study of academic papers, related 
researches, field observation, and interview with key informants were done. The 
problems, limitations, potential of the communities, and the supporters of the past 
management was found. The process and analysis can be concluded and prepared 
as recommendations for suitable management which truly meet the 
communities’needs, with potential, and finally lead to sustainable development. 

 
Keywords : local wisdom management, Koh Yor woven fabric 

 
บทน้า 

ผ้าทอเกาะยอและภูมิปัญญาการผลิตผ้าทอเกาะยอเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชน

ต าบลเกาะยอ ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีประวัติศาสตร์

และพัฒนาการมาอย่างยาวนานนับร้อยปี ดังนั้นภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอเป็นทุนทางวัฒนธรรมของ

ชุมชนที่สามารถเป็นฐานให้เศรษฐกิจของชุมชนเข้มแข็ง และสามารถพ่ึงตัวเองได้หากได้รับการ

พัฒนาและการจัดการอย่างเหมาะสม และตรงกับศักยภาพและความต้องการของชุมชน การจัดการ

ภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอของชุมชนต าบลเกาะยอที่ผ่านมานับแต่อดีตเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และควร

ศึกษาว่าชุมชนมีการจัดการและสืบทอดภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอมาอย่างยาวนานได้อย่างไร ผู้ศึกษา

ได้ท าการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารหลักฐานทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ายังไม่มีการศึกษา

งานที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่ต าบลเกาะยออย่างจริงจัง งานศึกษาที่ผ่านมา

จะเป็นการศึกษาถึงองค์ความรู้ด้านการทอผ้าและประวัติความเป็นมาของผ้าทอเกาะยอ (สุมนัส จิต

พิทักษ์, 2525) ลวดลายผ้าทอเกาะยอเพ่ือท าเป็นฐานข้อมูลผ้าทอพ้ืนเมือง (พันธ์ยศ วรฐวราวัตร์, 
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2551) คุณค่าของผ้าทอเกาะยอ (ชาญชัย ปาณูปกรณ์,2547) การจัดการและการบริหารในการ

ประกอบธุรกิจของกลุ่มอาชีพทอผ้าในต าบลเกาะยอเฉพาะกลุ่ม การศึกษาถึงโอกาสในการท าธุรกิจ

เกี่ยวกับผ้าทอเกาะยอว่าคุ้มค่าต่อผลตอบแทนหรือไม่ (ณัฐวณี ยมโชติ, 2547) งานวิจัยเหล่านี้ได้

กล่าวถึงภาพรวมของปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผู้วิจัยแต่ละคนได้ท าการศึกษา เช่นปัญหาด้านการ

สืบทอดภูมิปัญญา ปัญหาด้านความช านาญในการสร้างลาย ปัญหาด้านการตลาด ปัญหาด้านเงินทุน

หมุนเวียน ปัญหาการขาดแคลนแรงงานทอผ้า ปัญหาด้านวัตถุดิบราคาสูง เป็นต้น  ผู้ศึกษาเล็งเห็นว่า

การศึกษาถึงพัฒนาการของการจัดการภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอที่ผ่านมาของชุมชนต าบลเกาะยอ จะ

เป็นการศึกษาถึงภาพรวมทั้งหมดเพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงปัญหา ข้อจ ากัดและศักยภาพของชุมชน

ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน และสามารถน าไปวิเคราะห์หาแนวทางการจัดการที่เหมาะสมและเกิด

ประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน 

 

ความส้าคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบันที่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของผู้คน ท าให้วิถีคิด

และทัศนคติในการใช้ชีวิตของคนส่วนใหญ่เปลี่ยนไปจากรูปแบบเดิม คนรุ่นใหม่เริ่มมองข้ามคุณค่า

ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บรรพบุรุษได้สืบทอดต่อกันมา แนวทางการสนับสนุนผลผลิตจากภูมิปัญญา

ของหน่วยงานราชการ มุ่งเน้นเพ่ือการตอบสนองทางการค้าเป็นหลัก สิ่งเหล่านี้ล้วนกระทบต่อภูมิ

ปัญญาที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น หากแต่ไม่มีการจัดการที่เหมาะสมก็อาจเป็นผลให้ภูมิ

ปัญญาที่สืบทอดกันมาค่อยๆ เลือนหายไปในไม่ช้า 

ภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนต าบลเกาะยอซึ่งอยู่ในเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีสภาพพ้ืนที่เป็นเกาะที่ตั้งอยู่บริเวณกลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง 

ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองสงขลาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยทางทะเลประมาณ 6 กิโลเมตร และทาง

บก ประมาณ 15 กิโลเมตร ปัจจุบันใช้การสัญจรทางบก โดยมีสะพานติณสูลานนท์ช่วงที่ 1 เป็น

ตัวเชื่อมเส้นทางจากบ้านน้ ากระจายฝั่งแผ่นดินใหญ่สู่ตอนใต้ของตัวเกาะยอ ตัดผ่านตัวเกาะ และ

เชื่อมต่อกับสะพานติณสูลานนท์ช่วงที่ 2 ไปสู่บ้านเขาเขียว อ าเภอสิงหนคร  เกาะยอมีเนื้อที่รวมพ้ืน

น้ าทั้งหมด 17.95 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 11,220 ไร่ และมีเนื้อที่เฉพาะพ้ืนดิน 15 ตาราง
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กิโลเมตรหรือ 9,375 ไร่ อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ ซึ่งเป็นหน่วยงาน

ราชการส่วนท้องถิ่น ปกครองดูแลหมู่บ้านในต าบลเกาะยอทั้งหมด 9 หมู่บ้าน พ้ืนที่ในเกาะส่วนใหญ่

ใช้สอยในด้านเกษตรกรรม ได้แก่ ปลูกสวนผลไม้และปลูกยางพารา (องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะ

ยอ, 2556) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แผนที่ต าบลเกาะยอ 

ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ 

อาชีพหลักชาวเกาะยอจะเป็นในรูปแบบที่ผสมผสาน ได้แก่ การท าเกษตรกรรมคือการปลูก

ผลไม้พันธุ์พ้ืนถิ่น มี เงาะ ทุเรียน จ าปาดะ ขนุน กระท้อนและฝรั่ง  การท าประมงพ้ืนบ้าน (ชัยวุฒิ     

พิยะกูล,2549) นอกจากนี้ยังมี ผ้าทอเกาะยอ ซึ่ง เป็นผ้าที่ชาวบ้านต าบลเกาะยอทอขึ้นใช้และ

จ าหน่ายมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นหัตถกรรมในครัวเรือน  ผ้าทอเกาะยอเป็นผ้าทอที่มี

คุณค่าทั้งด้านการใช้สอย ด้านความงาม และมีประวัติศาสตร์มายาวนานนับร้อยปี ดังปรากฏใน

หลักฐานเอกสารจากพงศาวดารสงขลา (วิเชียรคีรี(ชม), พระยา , 2482, น.4) กล่าวถึงข้อพิพาท

ระหว่างเมืองสงขลากับเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยธนบุรี พ.ศ. 2320 เรื่องการเกณฑ์ช่างทอหูก      

(ทอผ้า) ผู้หญิงจากสงขลา ให้ไปทอผ้าที่เมืองนครศรีธรรมราช หลายสิบคน ท าให้ราษฎรได้รับความ

เดือดร้อนมาก หลวงสุวรรณคีรี(เหยี่ยง) ผู้ว่าราชการเมืองสงขลา จึงเข้าไปเฝ้ากราบบังคมทูลพระ

กรุณา ขอให้สงขลาขึ้นตรงต่อกรุงธนบุรีแทนเมืองนครศรีธรรมราช จากเอกสารหลักฐานดังกล่าวท า
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ให้ประมาณได้ว่าผ้าทอเกาะยอมีมานานนับร้อยปี  นอกจากนี้ยังพบข้อสันนิษฐานว่าการทอผ้าที่เกาะ

ยอมีมาตั้งแต่ครั้งที่มีคนอพยพเข้ามาอยู่บนเกาะในสมัยอยุธยาเป็นราชธานี และมีการสืบทอดต่อๆกัน

มา เนื่องจากผ้าทอมือภาคใต้เป็นผ้าที่มีวัฒนธรรมร่วมกัน โดยเฉพาะเทคนิคเรื่องการทอยกดอก        

ที่มีกันอยู่ทุกแหล่งทอผ้าในภาคใต้ ดังนั้นหัวเมืองใหญ่ ได้แก่ สงขลา นครศรีธรรมราช ไชยา คงมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมาแต่ครั้งอดีต ประกอบกับภูมิศาสตร์ที่ เป็นเมืองท่าค้าขายติดทะเล               

จึงสันนิษฐานได้อีกประการหนึ่งว่า ผ้าทางภาคใต้น่าจะได้รับแบบอย่างการทอ มาจาก จีน อินเดีย 

และอาหรับ อีกด้วย (ชุดา จิตพิทักษ์ และ ทัศนีย์ พิกุล, 2529) 

ลักษณะเด่นของผ้าทอเกาะยอคือ ตัวผ้าจะมีลวดลายซึ่งนูนเด่นออกมาจากส่วนที่เป็นพื้นผ้า

หรือที่เรียกกัน ว่า “ผ้ายกดอก” ผ้าทอยกดอกของเกาะยอจะมีลวดลายและสีสันที่สวยงามแตกต่าง

กันไปตามความช านาญและการสร้างสรรค์ของช่างทอผ้าแต่ละคน 

ในอดีตช่างทอผ้าสามารถเตรียมกระบวนการก่อนท าการทอผ้าได้ครบทุกข้ันตอน และทอผ้า

โดยให้คุณค่างานฝีมือในเชิงช่างเป็นหลัก ช่างโดยส่วนใหญ่สามารถที่จะคิดประดิษฐ์ลวดลายโดย

ได้รับแรงบันดาลจากธรรมชาติรอบตัว ได้แก่ ดอกไม้ที่มีในท้องถิ่น ลายสานจากเครื่องจักสาร        

หรือดัดแปลงจากลวดลายดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ (กริ้ม สินธุรัตน์ , สัมภาษณ์,                 

20 พฤษภาคม 2556) ต่อมาเม่ือยุคสมัยเปลี่ยน การทอผ้ามุ่งเน้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ

ตลาดเป็นหลัก ท าให้รูปแบบการทอผ้าและทัศนคติของช่างทอผ้า มุ่งสู่การทอในเชิงปริมาณและเข้าสู่

ลักษณะของการเป็นแรงงานทอผ้ามากกว่าการเป็นช่างฝีมือ กระบวนขั้นตอนการเตรียมเพ่ือทอผ้าถูก

แยกส่วนออกจากกันและเกิดการว่าจ้างช่างที่ช านาญซึ่งมีอยู่ เ พียงจ านวนน้อยในขณะนี้                  

มาเตรียมการให้ในขั้นตอนที่ผู้ทอส่วนใหญ่ไม่สามารถท าได้  ท าให้ช่างทอส่วนใหญ่ในปัจจุบันขาดองค์

ความรู้ในเรื่องของการทอผ้าครบทั้งกระบวนการ และสิ่งที่เป็นปัญหาที่ควรจะได้รับการแก้ไขอย่าง

เร่งด่วนก็คือช่างทอส่วนใหญ่ไม่สามารถท าขั้นตอนการสร้างลวดลายหรือเก็บลายได้ ขั้นตอนนี้เป็น

ขั้นตอนที่ส าคัญในการท าให้เกิดเป็นลวดลายที่นูนขึ้นมาจากเนื้อผ้าหรือที่เรียกว่าผ้ายกดอกนั่ นเอง 

(อัมพร ศรประสิทธิ์ และ สุภาพร วุกถ้อง, 2548) ปัญหาเหล่านี้ยังคงเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

หรือสนับสนุนมาตลอดระยะเวลาเกือบสิบปี นอกจากนี้ยังมีปัญหาการสืบทอดภูมิปัญญาผ้าทอเกาะ

ยอ ที่ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขเช่นกัน ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้หาข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาผ้า

ทอเกาะยอที่ผ่านมา พร้อมทั้งลงพ้ืนที่เพ่ือสังเกตการณ์ ก่อนที่จะท าการศึกษาวิจัยในหัวข้อการ
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จัดการภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอ ผู้ศึกษาเล็งเห็นว่าแนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมสามารถ

เป็นแนวคิดท่ีจะช่วยให้ภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอสามารถด ารงอยู่คู่กับชุมชนต าบลเกาะยอ และยังเป็น

กรอบเพ่ือช่วยหาแนวทางในการพัฒนาและการจัดการ เพ่ือ ให้เกิดความเหมาะสมต่อชุมชนและ

น าไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างลวดลายผ้าทอเกาะยอ 

ที่มา: ผู้ศึกษาบันทึกภาพ เมื่อ 25 พฤษภาคม 2556 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาถึงการจัดการภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

พร้อมทั้งท าการส ารวจข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 

การสังเกตการณ์โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนในพ้ืนที่ท าการศึกษา และแบบที่ไม่มี

ส่วนร่วม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ขอบเขตการวิจัย 

 1.1 ขอบเขตด้านพื นที่ 

ผู้ศึกษาท าการศึกษาครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีการทอผ้าในบริเวณพ้ืนที่ต าบลเกาะยออ าเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา ได้แก่บริเวณชุมชน โดยเฉพาะหมู่บ้านที่มีการทอผ้าได้แก่ หมู่3 บ้านนอก ซึ่งเป็นที่ตั้ง

ของกลุ่มราชวัตถ์แสงส่องหล้าที่ 1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าเกาะยอ กลุ่มป้าลิ่มผ้าทอเกาะยอ หมู่

            ลายราชวัตรก้านแย่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ลายดอกพิกุลก้านแย่ง 
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ที่4 บ้านสวนทุเรียน เป็นที่ตั้งของกลุ่มดอกพิกุล และหมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร เป็นที่ตั้งของกลุ่มร่มไทร 

รวมทั้งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะซื้อผลิตภัณฑ์ของฝากจากเกาะยอ  หน่วยงานราชการที่ให้การ

สนับสนุนผ้าทอเกาะยอ คือ อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ส านักพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาและ

องค์การบริหารส่วนต าบลเกายอ  รวมทั้งสถานศึกษาในพ้ืนที่เกาะยอ คือ โรงเรียนวัดท้ายยอ และ

โรงเรียนวัดแหลมพ้อ 

1.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ได้แก่ 

1. ชาวบ้านในพ้ืนที่ต าบลเกาะยอที่ประกอบอาชีพทอผ้าทั้ง 3 ประเภทได้แก่ประเภทผู้
ทออิสระที่ไม่สังกัดกลุ่มอาชีพจ านวน 5 คน, สมาชิกกลุ่มอาชีพทอผ้าที่เป็นในลักษณะสมาชิกกลุ่มโดย
สถานภาพและเป็นในลักษณะสมาชิกกลุ่มแบบรับจ้างทอ ซึ่งเลือกสุ่มแบบเจาะจง มี 5 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ราชวัตถ์แสงส่องหล้าที่1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าเกาะยอ กลุ่มร่มไทร  กลุ่มผ้าทอเกาะยอป้าลิ่ม 
และกลุ่มทอผ้าดอกพิกุล  โดยการสัมภาษณ์ประธานของแต่ละกลุ่มรวม 5 คนและสมาชิกของแต่ละ
กลุ่มกลุ่มละ 1 คน  

2. ช่างทอผ้าอาวุโสหรือปราชญ์ท้องถิ่นที่ทราบประวัติความเป็นมาของชุมชนด้านภูมิ
ปัญญาการทอผ้า ค่านิยมและความเชื่อเกี่ยวกับผ้าทอเกาะยอ วิถีชีวิตของคนในชุมชน และกรรมวิธี
การทอผ้าของเกาะยอแบบดั้งเดิม และพัฒนาการของผ้าทอเกาะยอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จ านวน 
2 คน 

3. ผู้ประกอบการด้านธุรกิจผ้าทอเกาะยอหรือร้านค้าปลีกที่จ าหน่ายผ้าทอเกาะยอเป็น
จ านวน 2 รายในบริเวณตลาดเกาะยอ 

4. เจ้าหน้าที่จากส่วนหน่วยงานราชการที่ส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจผ้าทอเกาะยอ ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ, เจ้าหน้าที่จากพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา และ
เจ้าหน้าที่จากอุตสาหกรรมจังหวัดจ านวนแหล่งละ 1 คน รวม 3 คน (สุ่มโดยเจาะจง) 

 
1.3 ขอบเขตด้านเนื อหา 

เนื้อหาในการศึกษาจะศึกษาถึงพัฒนาการของการจัดการภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอตั้งแต่อดีต

จนถึงปจัจุบัน ปัญหาในด้านต่างๆที่เก่ียวข้องกับผ้าทอเกาะยอในแต่ละยุคสมัย รวมถึงการสืบทอดภูมิ

ปัญญาและแนวทางในการจัดการของชุมชนและของหน่วยงานราชการหรือองค์กรเอกชนที่มีส่วน

สนับสนุนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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2. วิธีการวิจัย 

2.1 ศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เอกสารที่ใช้ศึกษา เช่น หนังสือ วารสารวิชาการ  รายงานการวิจัย  วิทยานิพนธ์ ภาพถ่าย 

แผนที่ ฯลฯ โดยด าเนินการค้นคว้าจากห้องสมุดและจากฐานข้อมูลออนไลน์ด้วยการประเมินเอกสาร

และวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสังเคราะห์ และสรุปเนื้อหา โดย

ศึกษาจากเอกสารชั้นต้น (Primary sources) และเอกสารชั้นรอง (Secondary sources) เพ่ือใช้

เป็นฐานในการศึกษาท าความเข้าใจและเพ่ือทราบถึงข้อมูลที่มีผู้ท าการศึกษาวิจัยมาแล้ว รวมทั้ง

ปัญหาและข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยและศึกษาต่อในแง่มุมที่ต่างออกไปจากที่มีผู้ศึกษาไว้แล้ว 

2.2 การส้ารวจภาคสนาม 

ส้ารวจชุมชนที่ยังคงมีการทอผ้า โดยจะมีการส ารวจชุมชนที่ประกอบอาชีพทอผ้าใน

ปัจจุบัน ได้แก่ กลุ่มอาชีพทอผ้าจ านวน 5 กลุ่ม ที่ได้รับการสุ่มแบบเจาะจง ได้แก่กลุ่มราชวัตถ์แสง

ส่องหล้าที่ 1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรทอผ้าเกาะยอ กลุ่มผ้าทอเกาะยอป้าลิ่ม กลุ่มผ้าทอร่มไทร และกลุ่ม

ดอกพิกุล รวมทั้งประเภทช่างทอผ้าอิสระที่ไม่สังกัดกลุ่มอาชีพ 

ส้ารวจร้านค้าที่จ้าหน่ายสินค้าผ้าทอเกาะยอ จ านวน 2 ร้านค้าในบริเวณตลาดเกาะยอ 

บริเวณหมู ่3 บ้านนอก 

ส้ารวจสถานศึกษาในพื นที่เพ่ือหาข้อมูลกับเยาวชนและอาจารย์ในพ้ืนที่ว่ามีการเรียนรู้

เกี่ยวกับภูมิปัญญาผ้าทอผ่านหลักสูตรท้องถิ่น หรือไม่ได้รับการสืบทอด และเยาวชนมีจิตส านึก

อย่างไรต่อภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอ 

2.3 การสัมภาษณ์       

สัมภาษณ์ตามกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ได้ระบุไว้ในขอบเขตด้านประชากรที่ใช้

ศึกษาตามข้างต้น  

2.3.1 สัมภาษณ์เชิงลึก ค าถามจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับพัฒนาการของการจัดการผ้าทอ

เกาะยอที่ผ่านมา  การจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผ้าทอเกาะยอตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ภูมิ
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ปัญญาด้านการทอผ้าเกาะยอ วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าเกาะยอ ปัญหาของการสืบทอดภูมิ

ปัญญาด้านการทอผ้า ปัญหาของการจัดการในกลุ่มอาชีพทอผ้า ปัญหาของการจ าหน่ายผ้าทอรวมถึง

ลวดลายผ้าทอเกาะยอ โดยกลุ่มที่จะสัมภาษณ์ได้แก่ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้อาวุโสในชุมชนที่มีความรู้

ด้านภูมิปัญญาการทอผ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการทอผ้า ในบริเวณ

เกาะยอ 

2.3.2 สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานและปัญหาที่เกี่ยวข้อง

กับหัวข้อท่ีท าการศึกษา เพ่ือน ามาวิเคราะห์และรวบรวมเข้ากับข้อมูลจากแหล่งต่างๆ กลุ่มสัมภาษณ์

จะเป็นคนในชุมชนทั่วไป ทั้งที่ประกอบอาชีพทอผ้า หรือเลิกประกอบอาชีพทอผ้าไปแล้ว ร้านค้ าที่

จ าหน่ายผ้าทอ  เยาวชนในชุมชน และกลุ่มผู้ใช้ผ้าทอเกาะยอ 

2.4 การสังเกตการณ์ แบ่งออกเป็น 

2.4.1 สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยการเข้าไปเรียนรู้ขั้นตอนการทอผ้ากับชาวบ้านและ

มีปฎิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ทอผ้า โดยในระยะช่วงเวลาหาข้อมูล ผู้ศึกษาจะใช้เวลาส่วนมากอยู่ในกลุ่มทอผ้า

ที่เจาะจงจะศึกษาเพ่ือสังเกตการณ์ และจดบันทึกข้อมูลที่ต้องการจากช่างทอผ้า และประธานกลุ่ม

ทอผ้า 

2.4.2 สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม โดยจะสังเกตสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน วิถีชีวิตของ

ผู้คนในชุมชนเกาะยอ ลักษณะทางกายภาพ ร้านค้าในบริเวณตลาดเกาะยอ 

3. เครื่องมือการวิจัย  

3.1 แบบสัมภาษณ์  ใช้ส าหรับผู้ศึกษาในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ให้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

3.2 เครื่องบันทึกเสียง  ใช้ส าหรับบันทึกเสียงในขณะท าการสัมภาษณ์ 

 3.3 กล้องถ่ายรูป ส าหรับบันทึกภาพข้อมูลที่ท าการศึกษา 

 3.4 สมุดบันทึก ส าหรับบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ 
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4. การรวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล 

เพ่ือให้ได้ความเที่ยงตรงในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลแบบ

หลากหลายวิธี เช่น การศึกษาข้อมูลจากเอกสารชั้นต้นและเอกสารชั้นรอง งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยที่สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา การสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบไม่เป็นทางการ 

การสังเกตการณ์ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม และการพูดคุยอย่างไม่เป็น

ทางการ รวมทั้งศึกษาจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ในการน ามาวิเคราะห์ ข้อมลูเชิง

คุณภาพ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจากเอกสารต่างๆ การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนา

กลุ่ม แล้วน าข้อมูลที่ได้รับมาจดบันทึกเป็นรายครั้ง น ามาแยกหมวดหมู่ ต่อจากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์ 

การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจะกระท าไปพร้อมๆ กันตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการวิจัย และหลังจาก

เสร็จสิ้นการเก็บข้อมูลภาคสนามแล้ว ผู้วิจัยจะน าข้อมูลทั้งที่ได้จากการบันทึกข้อมูล จากการถอดเท

ปการสัมภาษณ์ และภาพถ่ายในแต่ละครั้งมาท าการวิเคราะห์โดยการจ าแนกข้อมูล  (Typological 

Analysis) จัดหมวดระเบียบข้อมูลตามแต่ละประเภทที่ตั้งไว้และตรวจสอบดูอีกครั้ งหนึ่งว่าข้อมูลที่

ได้มามีความครบถ้วนเพียงพอหรือไม่ และด าเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลเกี่ยวกับองค์

ความรู้กับปราชญ์ชาวบ้านด้านภูมิปัญญาการทอผ้า วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าเกาะยอ 

ลวดลายของผ้าทอเกาะยอ พัฒนาการของผ้าทอเกาะยอ ปัญหาในการจัดการและสืบทอดภูมิปัญญา 

เพ่ือน าไปวิเคราะห์สรุปผล หากมีส่วนใดที่ยังไม่สมบูรณ์ก็จะท าการเก็บข้อมูลเพ่ิม 

 

ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพัฒนาการการจัดการภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอจากอดีตจนถึงปัจจุบัน พบการ
มีพัฒนาการของการจัดการภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอ สามารถแบ่งออกเป็นช่วงเวลาได้ดังนี้  

1. การจัดการภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอในอดีตจนถึงสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา (อดีต-พ.ศ. 
2488) 

พบว่าภูมิปัญญาการทอผ้าเกาะยอในอดีต ใช้กี่มือหรือกี่พ้ืนบ้าน ภาษาถิ่นใต้เรียกว่า “โหก” 
เป็นเครื่องมือในการทอผ้า โดยใช้ไม้ไผ่มาท าเป็นโครงกี่ ปักเป็นเสา  ใช้ตรน แทน กระสวย ใช้ไม้คลุ้ม
มาท าเป็นฟันหวีหรือฟืม ใช้เส้นใยฝ้ายที่ปลูกเองมาเป็นวัตถุดิบ และย้อมผ้าโดยใช้สีจากธรรมชาติ 
เช่น สีแดง ได้จากรากยอและอิฐ สีตองอ่อนได้จากแถลง (มะพูด) สีเหลืองได้จากขมิ้นชัน แก่นเข 
(แกแล)  สีส้มได้จากสะตีและหมาก สีม่วงอ่อนได้จากลูกหว้าและเปลือกต้นมะม่วง สีครีมได้จากใบหู
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กวาง  สีเขียวได้จากเปลือกสมอ สีครามได้จากครามแล้วย้อมทับด้วยแถลงอีกที ในอดีตเกาะยอมีการ
ปลูกครามเป็นจ านวนมาก สีน้ าตาลได้จากกาบของต้นตาล  สีด าได้จากลูกมะเกลือ สีโคลนได้จาก
โคลนทะเล (กริ้ม สินธุรัตน์, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2556; ชุดา จิตพิทักษ์ และ ทัศนีย์ พิกุล, 
2529, น. 2144; วิชัย มาระเสนา, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2556) มีการสืบทอดภูมิปัญญากัน
เฉพาะภายในครอบครัวและเครือญาติแบบรุ่นสู่รุ่น ชาวเกาะยอในยุคอดีต มักจะทอผ้าเป็นพ้ืนเรียบ 
เพ่ือน ามาใช้สอยและใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้ากับต่างถิ่น นอกจากนี้ยั งทอเพ่ือการค้ามาตั้งแต่อดีต 
โดยเฉพาะในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  5 นั้นมีเอกสารหลักฐาน
หลายชิ้นที่แสดงถึงการค้าผ้าในจังหวัดสงขลา ว่าเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นเองและส่งไปให้ยังส่วนกลางเป็น
จ านวนมาก รวมทั้งส่งไปจ าหน่ายตามหัวเมืองต่างๆ เช่น ไชยา  ชุมพร พัทลุง นครศรีธรรมราช 
ปัตตานี และส่งไปยังหัวเมืองมลายูอีกหลายเมือง ได้แก่ ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู ตลอดจนถึงเกาะ
ปีนัง และสิงค์โปร์  (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2550) นับได้ว่าชาวเกาะยอผลิตผ้าทอเพ่ือการค้ามาอย่าง
ยาวนาน 
 เกาะยอเป็นแหล่งผลิตผ้าทอส่งไปจ าหน่ายในตัวเมืองสงขลามาตลอดเป็นระยะเวลาอัน
ยาวนาน ท าให้กรมการเมืองสงขลาเห็นความส าคัญของการทอผ้า จึงได้ขอครูจีน 2 คน ซึ่งเป็นครูทอ
ผ้าจากเซี่ยงไฮ้ คือนายพุดดิ้น และนายยี่ลุ่น มาท าการสอนการทอผ้าด้วยกี่กระตุกเป็นครั้งแรกใน 
พ.ศ. 2482 (ชุดา จิตพิทักษ์ และ ทัศนีย์ พิกุล, 2529, น. 2144) เพ่ือต้องการเพ่ิมผลผลิตให้เร็วขึ้น
กว่าการทอผ้าด้วยกี่มือหรือก่ีพ้ืนบ้าน และสอดรับกับนโยบายรัฐนิยมของจอมพลแปลก พิบูลสงคราม
ในขณะนั้น ที่ส่งเสริมให้คนไทยใช้ของที่ผลิตในประเทศไทย (รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ, 2538) จึงเป็นผล
ให้ชาวเกาะยอเริ่มเปลี่ยนจากการทอผ้าด้วยกี่มือหรือกี่พ้ืนบ้านมาเป็นกี่กระตุก กี่พ้ืนบ้านค่อยๆ
หายไปในที่สุด ระยะต่อมาก่ีกระตุกจึงกระจายไปทั่วทั้งเกาะยอ  

การจัดการภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของหน่วยงานจาก
ภาครัฐและชาวบ้านในชุมชนเกาะยอให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ภูมิปัญญาในการผลิตผ้าทอเกาะยอ
ถูกเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมที่เป็นกี่มือหรือกี่พ้ืนบ้านมาเป็นกี่กระตุก คนในชุมชนให้ความสนใจในการ
ฝึกหัดและเรียนรู้จากการทอผ้าด้วยกี่กระตุก และพบว่าจากรายชื่อของผู้เรียนทอผ้า มีผู้ชายเข้ามารับ
การฝึกอบรมในการทอผ้าด้วยกี่กระตุกครั้งนี้ด้วย (อัมพร รอดเรืองศรี, 2525) การถ่ายทอดภูมิปัญญา
มีการเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมที่เคยส่งทอดความรู้กันภายในครอบครัว เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบของ
การให้ความรู้แบบในชั้นเรียน หรือถ่ายทอดจากครูสู่นักเรียน ผลจากการฝึกอบรมในการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาด้านการผลิตโดยใช้กี่กระตุกประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี ผู้ที่เข้าใจกระบวนการทอผ้าด้วยการ
ใช้กี่กระตุกอย่างแตกฉานและสามารถพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาต่อไปได้ คือ นายยี่ แสงอรุณ ซึ่งเป็น
ครูของช่างทอผ้าอีกหลายคนในรุ่นถัดมา เมื่อผ่านกระบวนการเรียนรู้ในการทอผ้าแบบกี่กระตุกจน
สามารถผลิตผ้าทอออกมาสู่ตลาดได้แล้ว ก็มีการตั้งโรงทอผ้าขึ้นเป็นแห่งแรกของเกาะยอที่บ้านนายยี่ 
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แสงอรุณ ณ หมู่ 4 บ้านสวนทุเรียน (อรุณ จันทร์เมือง, สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2557) โดยมีนายทุน
จากตัวเมืองสงขลา เป็นผู้ออกเงินทุนให้ ชาวบ้านที่สามารถทอผ้าได้จึงมาสมัครเป็นคนงานของนายยี่ 
แสงอรุณ หนึ่งในจ านวนทั้งหมด ก็มี คุณตากริ้ม สินธุรัตน์ ปราชญ์ท้องถิ่นด้านการทอผ้าเกาะยอและ
ครูภูมิปัญญาไทยสาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม รุ่นที่ 4 มาสมัครเป็นคนงานในโรงทอผ้าของ นาย
ยี่ แสงอรุณ เพ่ือที่จะน าความรู้ไปเปิดเป็นโรงทอผ้าของตนเอง หลังจากที่คุณตา กริ้ม สินธุรัตน์ ได้
เรียนรู้กระบวนการทอผ้าด้วยกี่กระตุกอย่างแตกฉานเป็นระยะเวลา 1 ปี   ก็ได้กลับไปเปิดโรงทอผ้าที่
บ้านของตนเองและถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับคนในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง และเพ่ือนบ้านในละแวก
ใกล้เคียง (กริ้ม สินธุรัตน์, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2556) นับจากนั้นภูมิปัญญาการทอผ้าด้วยกี่
กระตุกก็กระจายไปทั่วทั้งเกาะ ช่างทอผ้าชาวเกาะยอเริ่มเปลี่ยนรูปแบบจากการทอผ้าด้วยกี่มือ ซึ่งใช้
เวลานานนับเดือนกว่าจะได้ผ้าทอเพียงหนึ่งผืนมาเป็นการทอผ้าด้วยกี่กระตุก เนื่องจากสามารถทอได้
จ านวนมากกว่า 1 ผืนต่อวัน  

ปัญหาที่พบในยุคของการเปลี่ยนภูมิปัญญาการผลิตผ้าทอเกาะยอ คือ ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ทอ
ผ้าด้วยกี่มือก าลังจะสูญหายไป มีผลต่อความประณีตของลวดลายบนผืนผ้า ในยุคสมัยนั้นไม่ได้มีการ
ค านึงในเรื่องของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้ ดังนั้นภูมิปัญญาการทอผ้าด้วยกี่มือที่เกาะยอก็เลือน
หายไปตามกาลเวลา จนไม่มีหลงเหลืออีกในปัจจุบันนี้ 
 ต่อมาเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาขึ้นในช่วงพ.ศ. 2484-2488 ชาวเกาะยอยังคงทอผ้าเพ่ือ
การจ าหน่าย จนกระทั้งวัตถุดิบในการผลิตขาดแคลน ประกอบกับผ้าจากต่างประเทศที่มีสีสัน
สวยงามและราคาถูกกว่า เข้ามาจ าหน่าย ในที่สุดผ้าทอเกาะยอก็ซบเซาและถูกลืมไปกว่า 30 ปี (ชุดา 
จิตพิทักษ์ และ ทัศนีย์ พิกุล, 2529)  
 2.การจัดการภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอโดยกระบวนการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอใน    
พ.ศ. 2516 

การจัดการภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอในช่วงของการฟ้ืนภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอในปี          

พ.ศ.2516 เป็นการจัดการที่ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เป็นการร่วมมือระหว่างชุมชน 

ภาคเอกชน คือสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัด

สงขลา และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิค ได้ส่งอาจารย์ส าราญ ศรีพจนารถ 

มาสอนวิธีการย้อมสีเคมี ในระยะแรกของการฟ้ืน ระยะต่อมากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ส่ง

เจ้าหน้าที่มาอบรมเพ่ิมเติมในเรื่องการทอผ้าและย้อมสีเคมี คือ นายสนั่น บุญลา และนายเถี้ยม 

วรรณบวร มาท าการอบรมให้กับชาวต าบลเกาะยอ เป็นระยะเวลา 1 เดือน (อัมพร รอดเรืองศรี, 

2525) การจัดการในครั้งนี้ภาคเอกชนเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการด าเนินการจัดการทั้งหมด โดยการ

สร้างความเข้าใจให้ชุมชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอ ที่ได้
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ถูกลืม หายไปจากพ้ืนที่เกาะยอเป็นระยะเวลาหลายสิบปี ให้กลับคืนมาสู่ท้องถิ่นอีกครั้ง กระบวนการ

ฟ้ืนภูมิปัญญาในครั้งนี้ เป็นการฟ้ืนองค์ความรู้ด้านการผลิตผ้าทอให้กลับคืนมาโดยอาศัยช่างทอผ้าชุด

เก่าท่ีเคยเรียนรู้การทอผ้าด้วยกี่กระตุกในช่วงก่อนสงครามมหาเอเชียบูรพาเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

กระบวนการฟ้ืนในครั้งนี้ได้ใช้รูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาแบบการเรียนรู้ในเชิง

ปฏิบัติการในเรื่องขององค์ความรู้ทั้งหมดในการทอผ้า ซึ่งได้รับความสนใจจากคนในชุมชนและ

ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี เนื่องจากตัวภูมิปัญญาที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนเป็นตัวเชื่อม

ที่ดีให้ชุมชนเกิดความเป็นกลุ่มก้อนและความสามัคคีในการรวมพลังกันรื้อฟ้ืนมรดกที่บรรพบุรุษได้

มอบไว้ให้กลับคืนมา  โดยชุมชนผู้ซึ่งเป็นเจ้าของภูมิปัญญามีบทบาทเป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาและรับ

สืบทอดภูมิปัญญา และองค์กรภายนอกที่เห็นในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นมีบทบาทในการเผยแพร่

และประสานงานต่างๆ เพ่ือให้การฟ้ืนผ้าทอเกาะยอในครั้งนี้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้   

ผลการจัดการในครั้งนี้ท าให้ผ้าทอเกาะยอกลับคืนสู่ท้องถิ่นอีกครั้ง การจัดการด้านการตลาดที่มี

ประสิทธิภาพของสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัด

สงขลา ท าให้ผ้าทอเกาะยอกลับมาเป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอาชีพที่มีทุน

ทางวัฒนธรรมเดิมเป็นตัวหนุนให้สินค้ามีมูลค่า ทั้งในด้านที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและทางด้านการ

ใช้สอย ดังนั้นจึงเป็นผลท าให้ผ้าทอเกาะยอฟ้ืนกลับคืนมาในระยะเวลาอันรวดเร็ว และได้รับการตอบ

รับเป็นอย่างดีนับแต่นั้นมาจนถึงในปัจจุบัน  

จากการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการครั้งนี้จะเป็นปัญหาในระยะเริ่มต้นการ

ฟ้ืนฟูได้แก่ปัญหาเรื่องการสร้างความเข้าใจในการฟื้นฟูภูมิปัญญา ปัญหาเรื่องการขาดแคลนอุปกรณ์

เครื่องมือทอผ้า และวัตถุดิบในการทอผ้า ปัญหาเรื่องการขาดความรู้ในการทอผ้าและการย้อมสีเส้น

ใยอย่างถูกวิธี ปัญหาเรื่องความช านาญในการทอผ้า (กริ้ม สินธุรัตน์, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2557) 

ต่อมาปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน ในส่วนของศักยภาพของ

ชุมชนในการจัดการภูมิปัญญาผ้าทอในครั้งนี้ คือ ชุมชนยังมีช่างทอผ้าอาวุโสที่สามารถถ่ายทอดภูมิ

ปัญญาหลงเหลืออยู่ ผู้ที่สนใจเรียนรู้การทอผ้าเพ่ือที่จะพัฒนาไปสู่อาชีพยังมีมากพอสมควร เนื่องจาก

ชาวบ้านบางคนที่ไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงก็จะกลับมาสนใจการทอผ้า ในส่วนของศักยภาพ

ของสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา ที่ให้การ

สนับสนุนหลักในครั้งนี้ก็คือ องค์กรมีความทุ่มเทและช่วยเหลือชุมชนในทุกขั้นตอนและมีศักยภาพใน

การเผยแพร่ และท าตลาดในรูปแบบที่สร้างสรรค์ โดยมีการจัดงาน “ราตรีเกาะยอ” ขึ้นที่โรงแรมสุ
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คนธา อ าเภอหาดใหญ่เพ่ือแสดงแบบเสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าทอเกาะยอ และสร้างค่านิยมในการใช้

สินค้าจากภูมิปัญญา โดยการให้ผู้น าหรือผู้มีชื่อเสียงในสังคมเป็นต้นแบบในการใช้ผ้าทอมือจากเกาะ

ยอ ท าให้ผ้าทอเกาะยอและภูมิปัญญาในการผลิตผ้าทอสามารถกลับคืนสู่ท้องถิ่นในระยะเวลา

อันรวดเร็ว และเป็นอาชีพของชาวเกาะยอมาจนถึงปัจจุบัน (ชุดา จิตพิทักษ์ และ ทัศนีย์ พิกุล, 2529) 

3. การจัดการภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอโดยชุมชน (พ.ศ. 2524-ปัจจุบัน) 

 หลังจากที่การฟ้ืนฟูผ้าทอประสบผลส าเร็จ ชุมชนเกาะยอสามารถที่จะดูแลตนเองได้ ทาง

หน่วยงานจากภาครัฐและองค์กรเอกชนที่เคยให้การสนับสนุนก็ปล่อยให้ชุมชนดูแลกันเอง  จาก

การศึกษาพบว่าการจัดการภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอโดยชุมชนหลังจากนั้น เห็นชัดเจนในสองรูปแบบ 

คือ 

3.1 การจัดการภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอในรูปแบบสหกรณ์ทอผ้าเกาะยอ จ ากัด 

(พ.ศ. 2524-2527)  

3.2 การจัดการภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอในรูปแบบกลุ่มอาชีพทอผ้า (พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน) 

3.1 การจัดการภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอในรูปแบบสหกรณ์ทอผ้าเกาะยอ จ ากัด (พ.ศ. 2524-2527)  

ในการจัดการภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอในรูปแบบของสหกรณ์นั้นเป็นการเริ่มต้นจากความคิด

ที่จะรวมตัวกัน โดยมีผู้น าชุมชนและผู้อาวุโสที่ชาวเกาะยอนับถือเป็นแกนน าในการเริ่มต้น 

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเป็นสหกรณ์ผ้าทอเกาะยอ จ ากัดขึ้นมา ก็เพ่ือที่จะส่งเสริมฐานะทาง

เศรษฐกิจของสมาชิกและเพ่ือประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ สร้างมาตรฐานในการผลิตและจ าหน่ายผ้าทอ

เกาะยอ ต้องการรวมกลุ่มกันเพ่ือลดต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบในการผลิตเพ่ือให้เกิดการส่งเสริมความรู้

ในด้านวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์สามารถกู้ยืมเงินไปใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตผ้าทอและเพ่ือช่วยเหลือและสงเคราะห์สมาชิกในยามต้องภัยพิบัติในการ

ประกอบอาชีพ (ส านักงานทะเบียนสหกรณ์, 2524)  ชุมชนได้ท าการจัดตั้งสหกรณ์ทอผ้าเกาะยอ

จ ากัดขึ้นซึ่งเป็นประเภทสหกรณ์บริการ (พ.ศ. 2524-2527) แต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จเนื่องจากปัญหา

และปัจจัยในหลายๆด้าน ได้แก่ ชุมชนไม่มีความเข้าใจในรูปแบบการจัดการสหกรณ์ คณะกรรมการ

ขาดความเข้าใจและขาดประสบการณ์ในการด าเนินการในรูปแบบสหกรณ์บริการท าให้บริหารจัดการ
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จนเกิดภาวะขาดทุนและหนี้สูญ (จาโรจน์ เจริญกุล, สัมภาษณ์,16 เมษายน 2557)  ทั้งๆที่หาก

พิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งแล้ว นับว่าการจัดการในรูปแบบของสหกรณ์ เป็นเรื่องที่ดีและ

เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบอาชีพทอผ้าเป็นอย่างมาก หากมีการจัดการอย่างเข้าใจ แต่ด้วยปัญหา

ของความไม่เข้าใจในการจัดการสหกรณ์ของคณะกรรมการ และสมาชิกสหกรณ์ ท าให้สหกรณ์ทอผ้า

เกาะยอจ ากัด ต้องยุติการด าเนินการลงในพ.ศ. 2527 ช่างทอชาวเกาะยอก็กลับไปใช้วิถีชีวิตในรูป

แบบเดิม คือ ทอผ้าเพ่ือจ าหน่ายให้กับผู้ประกอบการในตัวจังหวัดสงขลา และทอผ้าให้กับ

ผู้ประกอบการในท้องถิ่น จนกระท่ังเข้าสู่ยุคของการรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพทอผ้าในระยะต่อมา 

3.2 การจัดการภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอในรูปแบบกลุ่มอาชีพทอผ้า (พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน) 

 การจัดการภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอในรูปแบบกลุ่มอาชีพได้เริ่มขึ้นในช่วงที่ประเทศไทย

ประสบกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงพ.ศ. 2541 ด้วยปัญหาที่เกิดจากยอดจ าหน่ายของผ้าทอเกาะ

ยอลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ าและมีผ้าทอจากโรงงานที่ลอกเลียนแบบผ้าทอเกาะยอเข้ามา

จ าหน่าย ท าให้ยอดจ าหน่ายของผ้าทอมือเกาะยอลดลงอย่างมาก และเกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบ

อาชีพทอผ้า ช่างทอผ้าชาวเกาะยอจึงได้ร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหา  โดยการขอค าแนะน าและความ

ช่วยเหลือจากหน่วยงานจากภาครัฐ ซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากทางภาครัฐในขณะนั้น  

(วิชัย มาระเสนา, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2556)  ประกอบกับในช่วงเวลานั้น รัฐบาลมีนโยบาย

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในการเน้นพัฒนาคนเป็นหลัก และกระจายโอกาสการพัฒนาไปสู่ส่วน

ภูมิภาคมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นในช่วงเวลาที่ชาวเกาะยอพร้อมที่จะร่วมกันแก้ปัญหาภาวะการซบเซาของ

ผ้าทอเกาะยอเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า และทางหน่วยงานจากภาครัฐได้รับนโยบายจาก

ส่วนกลางให้สนับสนุนชุมชน ท าให้การด าเนินการก่อตั้งกลุ่มอาชีพทอผ้าในระยะเริ่มต้นเป็นไปโดย

ราบรื่น การจัดการในครั้งนี้นับว่าเป็นความร่วมมือกันจากหลายภาคส่วนอีกครั้งหนึ่งแต่อยู่ภายใต้การ

ด าเนินงานโดยคนในชุมชน และการให้ความส าคัญของชุมชนเป็นหลักในการพัฒนา จนในที่สุดชุมชน

เกาะยอก่อตั้งกลุ่มอาชีพทอผ้าได้ประสบผลส าเร็จเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2541 กลุ่มแรกที่ก่อตั้งคือ

กลุ่มราชวัตถ์แสงส่องหล้าที่1 ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนได้แก่

หน่วยงานจากทางภาครัฐที่ให้ค าแนะน าและคอยเป็นพ่ีเลี้ยงในการรวมตัวกันก่อตั้งกลุ่ม ซึ่งได้แก่ 

ศูนย์พัฒนาอาชีพจังหวัดสงขลา “ศรีเกียรติพัฒน์” สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน  ส านักพัฒนา

ชุมชนจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ สภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และชุมชนเกาะ
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ยอ ต่อมามีองค์กรเอกชนเข้ามาให้การสนับสนุนด้านเงินทุน คือ ชมรมแสงส่องหล้า ในการต่อเติม

สถานที่ของกลุ่มอาชีพ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบในระยะเริ่มก่อตั้งกลุ่มจน

สามารถด าเนินการมาจนถึงปัจจุบัน (ฉัตรดาว มนัส, 2548) ต่อมามีกลุ่มอาชีพอีกหลายกลุ่มได้ก่อตั้ง

ขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม การจัดการภูมิปัญญาผ้าทอ

เกาะยอในรูปแบบกลุ่มอาชีพของชาวบ้านต าบลเกาะยอมีความโดดเด่นตรงที่แต่ละกลุ่มอาชีพแยกกัน

บริหารจัดการไปในแบบเฉพาะตนและความถนัดของแต่ละกลุ่ม จึงท าให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนา

อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้กลุ่มของตนมีจุดขายที่น่าสนใจและแตกต่างกันออกไป กลุ่มอาชีพทอผ้าใน

ชุมชนต าบลเกาะยอมีทั้งหมด 5 กลุ่มอาชีพ นอกจากนั้นยังมีประเภทช่างทออิสระที่ไม่สังกัดกลุ่ม

อาชีพในพ้ืนที่อีกด้วย กลุ่มอาชีพทอผ้าในต าบลเกาะยอได้แก่กลุ่มราชวัตถ์แสงส่องหล้าที่ 1 กลุ่ม

แม่บ้านเกษตรกรทอผ้าเกาะยอ กลุ่มผ้าทอร่มไทร กลุ่มผ้าทอเกาะยอป้าลิ่ม กลุ่มดอกพิกุล และ

ประเภทผู้ทออิสระ  

ผู้ศึกษาได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ประธานกลุ่ม และสมาชิกของแต่ละกลุ่ม จ านวน 5 กลุ่ม

อาชีพ และผู้ทอประเภทอิสระ พบว่า มีปัญหาร่วมกันในเรื่องดังต่อไปนี้  

1. ผลิตภัณฑ์ของทุกกลุ่มอาชีพทอผ้าและช่างทออิสระยังคงเป็นรูปแบบเดิมๆ ไม่สามารถ

เพ่ิมมูลค่าให้สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ (วิชัย มาระเสนา, สัมภาษณ์,15 เมษายน 2557) 

2. หน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนกลุ่มอาชีพมีหลายหน่วยงานแต่มีความซ้ าซ้อนกันในการ

ให้การช่วยเหลือสนับสนุน ท าให้การพัฒนาไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็น  (วิชัย มาระเสนา, 

สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2557; เหื้อง ไชยบุปผา, สัมภาษณ์,17 เมษายน 2557) 

3. ทุกกลุ่มอาชีพสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และให้ข้อมูลในเรื่องภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอได้

ทุกกลุ่ม แต่ยังขาดโครงการที่ชัดเจนและต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมหรือขาดการสนับสนุนจาก

ทางภาครัฐในการให้ความรู้เรื่องของการจัดการองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาและเงินทุนในการก่อตั้ง

ศูนย์การเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชน (ยมนา สินธุรัตน์, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2556; 

วิชัย มาระเสนา, สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2557; นายค ารพ เสาวคนธ์, สัมภาษณ์, 21 กรกฎาคม 

2558) 
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4. ปัญหาเรื่องการตลาดยังขาดความแน่นอนและยังอยู่ในระดับท้องถิ่น ไม่มีการขยาย

ตลาดออกไปให้เป็นที่รู้จักมากกว่าที่เป็นอยู่ (พวงเพ็ญ ลิ่มเสรีตระกูล, สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 

2556) 

5. ปัญหาเรื่องการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้ายังไม่มีความชัดเจน และไม่มีการวางแผน

ส าหรับในอนาคต ( นพมาศ สาสนัย, สัมภาษณ์, 29 สิงหาคม 2556; ยวงทอง มีช านาญ, สัมภาษณ์, 

17 เมษายน 2557;  ลิ่ม สงเคราะห์, สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2557; สมหมาย พงศ์พฤกษ์, สัมภาษณ์, 

3 เมษายน 2557; เหื้อง ไชยบุปผา, สัมภาษณ์,17 เมษายน 2557) 

6. ปัญหาเรื่องภูมิปัญญาด้านการเก็บลวดลายผ้า และภูมิปัญญาในกระบวนการผลิตผ้า

ทอเกาะยอครบทั้งกระบวนการทอผ้า  ไม่ได้รับความตระหนักว่าก าลังจะไม่มีการสืบทอด  เนื่องจาก

ปัจจุบันช่างทอผ้าแยกส่วนกันท าหน้าที่ ไม่สามารถเตรียมการในทุกขั้นตอนได้ จะเป็นลักษณะการ

ว่าจ้างกันในแต่ละขั้นตอนโดยส่วนใหญ่ ท าให้ขาดความรู้และความช านาญในขั้นตอนที่ส าคัญก่อนที่

จะเข้าสู่ขั้นตอนทอผ้า และอาจมีผลให้ภูมิปัญญาด้านการผลิตสูญหายไปได้ในอนาคตหรือถูกลดทอน

ลงไป (นพมาศ สาสนัย, สัมภาษณ์, 29 สิงหาคม 2556; อาภรณ์ สาสนัย, สัมภาษณ์, 2 มกราคม 

2559;  ) 

7. ปัญหาเรื่องทัศนคติของเยาวชนในปัจจุบันที่มีต่ออาชีพทอผ้า ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุน

ให้เห็นถึงความส าคัญหรือคุณค่าทางภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้สั่งสมมา (คณิต หนูเกี้ยว, 8 เมษายน 

2557; รัตนา มูลพิทักษ์, สัมภาษณ์, 2 มกราคม 2559;   ละมัย สงเคราะห์, สัมภาษณ์, 2 มกราคม 

2559) 

8. ปัญหาเรื่องทัศนคติที่ค านึงถึงกลไกของตลาดมากเกินไป จนท าให้ขาดการสร้างสรรค์

และต่อยอดภูมิปัญญาเดิม และเป็นผลให้ภูมิปัญญาเดิมค่อยๆสูญหายไป (อารีย์ ไชยบุปผา, สัมภาษณ์

, 9 เมษายน 2557) 

9. ปัญหาเรื่องขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนและเงินทุนสนับสนุนในการพัฒนาและต่อยอด

ผลิตภัณฑ์ (วิชัย มาระเสนา, สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2557) 

และในขณะเดียวกัน จากการศึกษา ผู้ศึกษาพบว่า กลุ่มอาชีพและผู้ทออิสระในปัจจุบันมี

ศักยภาพในด้านต่างๆร่วมกัน ดังนี้ 
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 1. ชุมชนมีภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอเป็นทุนทางวัฒนธรรมและพร้อมที่จะสืบสาน (วิชยั 

มาระเสนา, สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2557) 

 2. กลุ่มอาชีพและผู้ทออิสระมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบการจัดการเฉพาะ

ของตน 

 3. กลุ่มอาชีพและผู้ทออิสระสามารถท าการตลาดในแบบเฉพาะกลุ่มของตน (ยมนา 

สินธุรัตน์, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2556) 

 4. กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่มและผู้ทออิสระ สามารถให้ความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่

ผู้สนใจศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการทอผ้าได้เป็นอย่างดี   

 5. กลุ่มอาชีพบางกลุ่ม เช่น กลุ่มราชวัตถ์แสงส่องหล้าที่ 1 มีการเก็บบันทึกลวดลาย

ผ้าทอดั้งเดิมอย่างเป็นระบบ สามารถน ามาต่อยอดและเพ่ิมมูลค่าได้ (วิชัย มาระเสนา, สัมภาษณ์, 22 

พฤษภาคม 2556) 

 6. กลุ่มอาชีพบางกลุ่ม เช่น กลุ่มร่มไทรได้ร่วมมือกับกลุ่มป้าลิ่มในการผลิตผ้าทอ 

เพ่ือให้ทันกับความต้องการของตลาด (ยมนา สินธุรัตน์, สัมภาษณ์, 29 สิงหาคม 2556) 

 7. แต่ละกลุ่มอาชีพและประเภทผู้ทออิสระ มีสมาชิกหรือช่างทอที่มีองค์ความรู้ด้าน

การทอผ้าครบทุกขั้นตอน สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ (นิตย์ พงศ์พฤกษ์, สัมภาษณ์, 3 เมษายน 

2557) 

 8. ชุมชนมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้เรื่องการทอผ้าให้กับเยาวชนที่สนใจ (นิตย์ 

พงศ์พฤกษ,์ สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2557; วิชัย มาระเสนา, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2556 ) 

 นอกจากนี้ผู้ศึกษาพบว่าชุมชนเกาะยอยังมีข้อจ ากัดในอีกหลายด้าน คือ 

    1. ขาดผู้น าในการรวมกลุ่มอาชีพทอผ้าและผู้ทออิสระ ในการท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น 

กิจกรรมด้านการสืบสาน การตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นต้น 
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    2. ช่างทอส่วนใหญ่มีความเคยชินกับการทอผ้าในรูปแบบที่เคยปฏิบัติกันมา และไม่

ชอบอยู่ภายใต้กฎระเบียบ ท าให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนา (คณบดี สัมพัชนี, สัมภาษณ์, 26 สิงหาคม 

2556)   

  3. ช่างทอผ้าส่วนใหญ่ไม่ให้ความส าคัญกับการทอผ้าเท่าที่ควร เนื่องจากมองว่าเป็น

อาชีพเสริม ท าให้มีผลต่อการพัฒนา 

  4. ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง (อัมพร ศร

ประสิทธิ์, และสุภาพร วุกถ้อง, 2548; คณบดี สัมพัชนี, สัมภาษณ์, 26 สิงหาคม 2556) เช่น องค์การ

บริหารส่วนต าบลเกาะยอ ส านักงานพัฒนาชุมชน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น 

 5. ขาดเงินทุนหมุนเวียน (วิชัย มาระเสนา, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2556) 

 6. ช่างทอที่เป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้าและผู้ทออิสระมีข้อจ ากัดด้านเวลาและความช านาญใน

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ (ณภัทรสณฑ์  เพชรจ ารัส, อรวรรณ ศรีเกตุ, และ อุษา ยินเจริญ, สัมภาษณ์ 8 

เมษายน 2557) 

 7. ช่างทออิสระไม่ได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้จากหน่วยงานภาครัฐ  ท าให้ขาด

โอกาสที่จะต่อยอด (นพมาศ สาสนัย, สัมภาษณ์, 29 สิงหาคม 2556) 

 8. จากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ช่างทอผ้าต้องทอเพ่ือสนองความต้องการของตลาด ท า

ให้ขาดการสร้างสรรค์งาน ส่งผลให้อัตลักษณ์ของผ้าทอหายไป  (กริ้ม สินธุรัตน์, สัมภาษณ์ 20 

พฤษภาคท 2557; อุบลศรี อรรถพันธุ์, สัมภาษณ์ 18 เมษายน 2557) 

 9. กลุ่มอาชีพทอผ้าบางกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มราชวัตน์แสงส่องหล้าที่ 1 และกลุ่มร่มไทร        

มีความต้องการที่จะท าพิพิธภัณฑ์ของกลุ่ม  แต่ขาดเงินทุนและองค์ความรู้  (ยมนา สินธุรัตน์, 

สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2556; วิชัย มาระเสนา, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2556 ) 

จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งหมด ท าให้ผู้ศึกษามองเห็นแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  การเข้าใจถึงวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมเฉพาะของคนในพ้ืนที่ ท าให้สามารถเข้าใจถึงข้อจ ากัดและโอกาสในการพัฒนาและจัดการ

กับภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอได้อย่างตรงประเด็น  
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อภิปรายผล 

จากการศึกษาเรื่องการจัดการภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอ ผู้ศึกษาเน้นการศึกษาไปที่พัฒนาการ

ของการจัดการภูมิปัญญาผ้าทอเกาะกอตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พบว่าการจัดการภูมิปัญญาที่ผ่านมามี

ทั้งที่ประสบความส าเร็จและที่ล้มเหลว และยังพบปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรืออาจแก้ไขไม่ตรง

กับศักยภาพและข้อจ ากัดของชุมชน ท าให้ปัญหาบางอย่างยังด าเนินมาจนถึงในปัจจุบัน จากงานวิจัย

ที่ผ่านมา ได้แก่งานวิจัยที่ศึกษาสถานภาพและสถานการณ์ผ้าทอพ้ืนบ้านภาคใต้ ศึกษาโดยอัมพร ศร

ประสิทธิ์และสุภาพร วุกถ้อง ในปี พ.ศ. 2548 พบว่าปัญหาที่เกิดข้ึนในขณะนั้น บางปัญหายังไม่ได้รับ

การแก้ไขมาจนปัจจุบัน ได้แก่ ปัญหาเรื่องขาดการจัดการในเรื่องของการสืบทอด ปัญหาเรื่ องภูมิ

ปัญญาในการสร้างลวดลายหรือเก็บลาย ที่มีจ านวนช่างทอผ้าเพียงไม่กี่คนที่สามารถด าเนินการใน

ขั้นตอนนี้ได้ ซึ่งเป็นภาวะที่เสี่ยงต่อการสูญหายของภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอในอนาคต ปัญหาด้าน

แรงงานทอผ้าที่มีจ านวนลดลง ปัญหาเรื่องรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีเพียงรูปแบบเดิมๆ  ปัญหาในเรื่อง

ของการสนับสนุนจากทางภาครัฐที่มีความซ้ าซ้อน และสนับสนุนชุมชนไม่ต่อเนื่องและจริงจัง เป็นต้น 

ประเด็นปัญหาเหล่านี้ยังมีอยู่ในงานวิจัยในระยะต่อมา ได้แก่วิทยานิพนธ์เรื่อง ผ้าทอเกาะยอ : 

แนวทางพัฒนาเครือข่ายเชิงพาณิชย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดสงขลาในปีพ.ศ. 2553 โดย

เนติ ชูช่วยสุวรรณ ที่กล่าวถึงสภาพปัญหาของคนที่จะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้า เนื่องจากคนรุ่น

ใหม่ไม่ได้ให้ความสนใจในอาชีพทอผ้า และมีค่านิยมในการประกอบอาชีพอ่ืน และกล่าวถึงปัญหาการ

ลดลงของช่างทอผ้า และปัญหาการขาดแคลนช่างทอที่จะมาท าในขั้นตอนการสร้างลายหรือเก็บลาย 

จากการศึกษาโดยเฉพาะการสังเกตการณ์ และจากการสัมภาษณ์จากพ้ืนที่ต าบลเกาะยอ ผู้ศึกษา

พบว่าปัญหาเหล่านี้ยังคงไม่ได้รับการแก้ไข เนื่องจากการสนับสนุนจากภาครัฐ มุ่งเน้นไปสู่การพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ เช่น นโยบาย หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อการค้า ท าให้

ปัญหาอ่ืนๆที่ควรเร่งในการแก้ไขไม่ได้รับการสนับสนุน  ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัญหาที่ยังไม่ได้รับการ

แก้ไขพร้อมทั้งน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ เพ่ือประเมินข้อจ ากัดและศักยภาพของกลุ่ม

อาชีพทอผ้า เพ่ือน าไปสู่การหาแนวทางการพัฒนาและการจัดการภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอ โดยการใช้

กรอบแนวคิดของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2554; สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 

2547) และการพัฒนาที่ยั่งยืน (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2546) 
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สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาในเรื่องของการจัดการภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอ เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นถึงการ

เข้าใจชุมชนและวัฒนธรรมของชุมชนต่อการจัดการภูมิปัญญา ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาถึงพัฒนาการ

ของการจัดการภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอ เพ่ือน าข้อมูลเหล่านี้มาท าการวิเคราะห์ ปัญหา ข้อจ ากัด 

และศักยภาพของชุมชน ในการจัดการภูมิปัญญา จากการศึกษาท าให้ผู้ศึกษาเข้าใจชุมชนมากขึ้น 

และน าไปสู่การหาแนวทางในการพัฒนาและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ การที่ผู้ศึกษาเน้นศึกษา

ในเรื่องของพัฒนาการของการจัดการนั้น ก็เพ่ือที่จะดูว่า ข้อบกพร่องในการจัดการที่ผ่านมาคืออะไร 

อะไรคือการจัดการที่ประสบความส าเร็จและล้มเหลว สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปสู่การ

เสนอแนะแนวทางในการจัดการภูมิปัญญาผ้าทอให้เกิดความเหมาะสมและเกิดความยั่งยืนต่อไปใน

อนาคต 

การเสนอแนะแนวทางจากการศึกษาการจัดการภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอผู้ศึกษาได้ท าการ

แบ่งการเสนอแนะออกเป็น 2 ส่วนคือ 1. การเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและการจัดการ

เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลายาวนาน และ 2. การเสนอแนะแนวทางส าหรับ

การศึกษาหรือวิจัยในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อไปในอนาคต ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. การเสนอแนะแนวทางในพัฒนาและการจัดการเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลา

ยาวนาน 

1.1 แนวทางพัฒนาและการจัดการภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอในเรื่องของการสืบสาน  

เป็นปัญหาที่ควรมีการวางแผนและการจัดการอย่างเร่งด่วนจากทุกภาคส่วน ได้แก่ภาค

ชุมชนเจ้าของภูมิปัญญา ภาครัฐและภาคสถาบันการศึกษา ทุกภาคส่วนควรมีการจัดการร่วมกันและ

ระดมวางแผนเพ่ือที่จะหาแนวทางในการจัดการในเรื่องการสืบสานภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอให้เกด

เป็นรูปธรรม 

1.2 แนวทางการพัฒนาและการจัดการในเรื่องการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อ

ชุมชนหรือกลุ่มอาชีพทอผ้า 
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หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนในการสนับสนุนชุมชนควรมีการประสานงานกันหรือมีฐานข้อมูล

ส าหรับตรวจสอบว่าการพัฒนาหรือการสนับสนุนในแต่ละครั้งไม่ได้เกิดความซ้ าซ้อนกันในแต่ละ

หน่วยงาน หรือไม่เช่นนั้นควรมีหน่วยงานกลางในการประสานเพ่ือให้การสนับสนุนของแต่ละ

หน่วยงานมีความหลากหลายและตรงต่อความต้องการของชุมชน 

1.3 แนวทางการพัฒนาในการจัดการหลักสูตรท้องถิ่น 

การจัดหลักสูตรท้องถิ่นเป็นความรับผิดชอบของสถานศึกษาในท้องถิ่น ผู้อ านวยการของ

สถานศึกษาควรให้ความส าคัญในการจัดหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนภาคภูมิใจในภูมิ

ปัญญาของตน 

1.4 แนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 

 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ควรเป็นการจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการและเกิดความต่อเนื่อง ควร

มีการคัดเลือกผู้ที่เข้ารับการอบรมเพ่ือให้การอบรมเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจอย่างแท้จริง ในกรณีที่มี

การเชิญสมาชิกของกลุ่มอาชีพทอผ้าในเกาะยอเข้ารับการอบรม ควรมั่นใจว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมมี

ความสนใจและมีเวลาว่างพอที่จะสามารถแปรรูปสินค้าได้ เนื่องจากช่างทอผ้าส่วนใหญ่ไม่มีเวลา

พอที่จะมาท าการแปรรูป หรือไม่เช่นนั้นควรมีการตั้งกลุ่มอาชีพส าหรับการแปรรูปผ้าทอเกาะยอขึ้น

ภายในชุมชน 

1.5 แนวทางการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอหรือการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์

ท้องถิ่น 

การพัฒนาศูนย์เรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่นสามารถต่อยอดจากกลุ่มอาชีพต่างๆได้ 

เนื่องจากปกติผู้ที่สนใจ นักศึกษา หรือผู้ที่ท าวิจัยก็มาหาข้อมูลโดยตรงจากแต่ละกลุ่มอาชีพอยู่เสมอ 

ดังนั้น หากหน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษาสามารถที่จะสนับสนุนชุมชนทั้งในส่วนงบประมาณ

และองค์ความรู้ ก็จะเป็นการดีของชุมชนเจ้าของภูมิปัญญา ปัจจุบันเกาะยอมีพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านอยู่ใน

บริเวณโรงเรียนวัดท้ายทอ จึงควรมีการสนับสนุนต่อยอด โดยการน าองค์ความรู้การจัดการพิพิธภัณฑ์

มาใช้ในการจัดการ 
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1.6 แนวทางในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอให้กับช่างทอผ้า 

 ในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านการทอผ้า ควรเป็นเรื่องของหลายภาคส่วน

ในการเข้ามาสนับสนุน เนื่องจากต้องมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควร

ในการฝึกอบรม ดังนั้นจึงควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการอบรมและงบประมาณเพ่ือช่วย

ชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปของช่างทอผ้าในช่วงเวลาที่ท าการอบรม เพ่ือเปิดโอกาสให้ช่างทอผ้าได้เข้า

รับอบรมอย่างเต็มที ่โดยไม่ต้องกังวลถึงการหาเลี้ยงชีพ 

1.7 แนวทางในการพัฒนาเพื่อเพ่ิมจ านวนแรงงานช่างทอผ้าและสร้างช่างทอผ้ารุ่นใหม่ 

ช่างทอผ้าเป็นแรงงานที่ส าคัญ ในปัจจุบันคนที่ยึดอาชีพทอผ้ามีอายุมากขึ้นและคนรุ่นใหม่ก็

มีทัศนคติที่ไม่ดีต่ออาชีพทอผ้า เนื่องจากต้องใช้ความอดทนและใช้เวลาในการผลิต ดังนั้นการจัดการ

ในการสร้างแรงจูงใจต่อคนรุ่นใหม่เพ่ือที่จะให้กลับมาท าอาชีพทอผ้า จึงควรจะเป็นเรื่องของรายได้ที่

ควรจะสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ควรมีการพัฒนาผ้าทอไปในรูปแบบที่เน้นมูลค่ามากขึ้นเช่นการทอผ้าด้วย

เส้นใยและสีจากธรรมชาติ การฟ้ืนฟูลวดลายโบราณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ การน านวัตกรรม

ใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนา หรือการแปรรูปเพ่ือให้ตอบโจทย์ต่อกระแสความนิยมของตลาด สิ่งเหล่านี้

จะท าให้มูลค่าของผ้าทอเกาะยอเพ่ิมข้ึนและเป็นสิ่งดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้กลับมาประกอบอาชีพทอผ้า 

1.8 แนวทางในการจัดการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอและพัฒนา

งานวิจัย 

 ควรมีการวิจัยร่วมระหว่างช่างทอผ้าหรือผู้รู้เกี่ยวกับผ้าทอเกาะยอ  กับนักวิชาการหรือ

องค์กรที่สนับสนุนในเรื่องการวิจัย เช่นองค์ความรู้เรื่องลวดลายผ้าทอ สูตรลวดลายผ้าทอ ภูมิปัญญา

การสร้างลายหรือการเก็บลาย เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นข้อจ ากัดของนักวิชาการ การที่นักวิชาการและ

ชุมชนเจ้าของภูมิปัญญาได้มีโอกาสท างานวิจัยร่วมกัน จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะเกิดประโยชน์ทั้ง

ต่อชุมชนเองและต่อวงการวิชาการ 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษา ในอนาคตในการต่อยอดศึกษาเกี่ยวกับงานด้านภูมิปัญญาผ้า

ทอเกาะยอนั้น ได้ประมวลจากการที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิ
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ปัญญาผ้าทอเกาะยอที่ผ่านมา ผู้ศึกษามองเห็นว่ายังมีบางประเด็นที่ควรท าการวิจัยเพ่ิม เช่น ควรมี

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในขั้นตอนการสร้างลายหรือการเก็บลาย  ซึ่งเป็นขั้นตอน

ส าคัญในการผลิตผ้าทอเกาะยอและก าลังจะขาดแคลนช่างทอที่สามารถเข้าใจขั้นตอนนี้อย่างถ่องแท้

และช านาญ หรือการเก็บรวบรวมสูตรการทอผ้าเกาะยอที่เป็นลายดั้งเดิมและลวดลายใหม่ที่ประดิษฐ์

ขึ้นในภายหลัง โดยในการวิจัยเกี่ยวกับลวดลายผ้าทอเกาะยอนี้  ควรให้ช่างทอและชุมชนที่เป็น

เจ้าของภูมิปัญญามีส่วนร่วมในการด าเนินงานวิจัยคือควรจะเป็นในรูปแบบการท าวิจัยร่วมกับ

นักวิชาการ เนื่องจากองค์ความรู้ในด้านการทอผ้าและการคิดประดิษฐ์ลวดลายจะได้รับการถ่ายทอด

ได้อย่างชัดเจนก็จากช่างทอผ้าผู้ช านาญเท่านั้น และอาจจะเป็นส่วนที่จ ากัดส าหรับนักวิชาการที่

ท าการศึกษา นอกจากนี้ยังควรมีประเด็นศึกษาในเรื่องของการจัดการเพ่ือการสืบสานผ้าทอเกาะยอ

ในอนาคตอีกด้วย เนื่องจากงานวิจัยเหล่านี้จะเป็นฐานให้เกิดการกระตุ้นต่อชุมชนและองค์กรต่างๆ 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมกันในการพัฒนาและเห็นความส าคัญของการสืบ

สานผ้าทอเกาะยอต่อไปในอนาคตอีกด้วย 
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การศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรียนและเจตคตทิางวทิยาศาสตร์ของนักเรียนชั นประถมศกึษาปีที ่4 

ที่เรียนโดยใช้สือ่มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ ์

A STUDY OF SCIENCE LEARNING ACHIEVEMENT AND ATTITUDE OF GRADE 4 

STUDENTS THROUGH  INTERACTIVE MULTIMEDIA 

                                                      รัตนาภรณ์  สีมาค า1  ผศ. ดร.สมชนก ภู่อ าไพ2 
  Rattanaporn  Seemakham,  Asst.Prof.Somchanok  Phuampai, Ed.D. 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์ที่ใช้สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ 2. ศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ใช้สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์   3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจต

คติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศุภลักษณ์ อ าเภอเมือง จังหวัด

สุพรรณบุรี ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผู้วิจัยได้น าสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ไป

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพโดยผู้ เชี่ยวชาญ ปรากฏว่าด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีและด้าน

เทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดี 

ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพืชกลุ่มทดลองหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าก่อนเรียน และมีประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์เรื่องพืชสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 2. คะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของกลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ของกลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมหลังอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ค้าส้าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, เจตคติทางวิทยาศาสตร์, สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ 

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 

1 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารย์ประจ า ภาควิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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Abstract 

The purpose of this study were 1. To study science learning achievement of 
students at grade 4 at a Interactive Multimedia. 2. To study scientific attitude Grade 4 
student at a Interactive Multimedia. 3. To compare science learning achievement and 
scientific attitude of students at grade 4 between groups using Interactive Multimedia. 
The samples who studying in Grade 4 in the first semester of the academic year 2015 
at Supaluck school, Suphanburi province. The researcher instrument were 
examination and evaluation by professionals. The results showed at a good level. 

The findings revealed that 1) The science achievement in plant after learning 
higher than before learning. The effective index of Interactive Multimedia on the topic 
of plant was at the 0.05 level of significance. 2) The scientific attitude of experimental 
group after learning is higher than before learning at the 0.05 level of significance. 3) 
The science achievement and attitudes of science learning of the experiment group 
with high achievement after learning at the 0.05 level of significance. 

 
Keywords : LEARNING ACHIEVEMENT, ATTITUDE IN SCIENCE SUBJECT, INTERACTIVE , 

        MULTIMEDIA 

 

1. บทน้า 

การศึกษาเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ประเทศที่พัฒนาแล้วประชากรจะมี

การศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศด้อยพัฒนา ในปัจจุบันจะเห็นว่า การศึกษาได้

มีทิศทางที่เปลี่ยนไปเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมต่างๆ อย่าง

เป็นรูปธรรมมากขึ้น และจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอนควรค านึงถึง

ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนและความแตกต่างของผู้เรียน ผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถ

ทางการเรียนแตกต่างกัน การเรียนในเนื้อหาเดียวกันโดยใช้วิธีการสอนเดียวกัน นักเรียนแต่ละคน

อาจรับความรู้ไม่เท่ากัน ผู้เรียนแต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ จึงควรพัฒนาสื่อให้

มีความหลากหลายและยืดหยุ่น เพ่ือสนองตอบความแตกต่างของผู้เรียน และช่วยให้ผู้เรียนมี



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการ” 2559 207 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น (ศรัญญา ผาเบ้า , http://thesis.swu.ac.th, 18 

มกราคม 2556) 

ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาประเทศ ดัง

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 9 (2545-2549) โดยระบุไว้ในแนวนโยบาย 4: การพัฒนา

ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพ่ึงพาตนเองและเพ่ิมสมรรถนะการแข่งขันในระดับ

นานาชาติที่มีเป้าหมายให้คนไทยทุกคนมีความรู้ ความคิดและความใฝ่รู้ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีควบคู่ไปกับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 

2545 : 29) วิทยาศาสตร์ มีความส าคัญอย่างยิ่งในสังคมยุคปัจจุบัน และอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์

เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนทุกคนทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพต่างๆ เครื่องมือ

เครื่องใช้ เครื่องอ านวยความสะดวกในชีวิตและในการท างานล้วนเป็นผลของความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืนๆ วิทยาศาสตร์ช่วยท าให้คิดได้รู้จัก

พัฒนาความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ 

ความสามารถ ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 1) 

ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายของวัตถุประสงค์และ

ประสิทธิภาพในการเรียนรู้นั้น ผู้เรียนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่ง

ส าคัญที่สุดสิ่งหนึ่งคือ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการแสดงออกใน

เชิงสนับสนุนที่อาจจะอยู่ในรูปของการพูด การเขียน หรือการแสดงท่าทีที่บ่งบอกถึงความตระหนักใน

คุณค่าของวิทยาศาสตร์ในด้านที่จะช่วยเพ่ิมพูนความเข้าใจของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้นไป (กรกฎ วงศ์ไชย

เสรี. 2550: 4) เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทใน

สังคมเพ่ืออ านวยความสะดวกในหลายๆ ด้าน และเป็นปัจจัยหนึ่งในการจัดการศึกษา การใช้

คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น 

ข้อความ กราฟิก(Graphic) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และวีดิทัศน์ (Video) เป็น

ต้น และถ้าผู้ใช้สามารถที่จะควบคุมสื่อให้น าเสนอออกตามต้องการได้จะเรียกว่า สื่อมัลติมีเดีย

ปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) การสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้สามารถจะกระท าได้

โดยผ่านทางคีย์บอร์ด (Keyboard) เมาส์ (Mouse) หรือตัวชี้ (Pointer) เป็นต้น การใช้สื่อมัลติมีเดีย

ปฏิสัมพันธ์จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้หรือกระท ากิจกรรม รวมทั้งดูสื่อต่างๆ ด้วยตนเองได้ สื่อ
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ต่างๆ ที่น ามารวมไว้ เช่น ภาพ เสียง วีดิทัศน์ จะช่วยให้เกิดความหลากหลายในการใช้คอมพิวเตอร์

อันเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในแนวทางใหม่ที่ท าให้การใช้คอมพิวเตอร์น่าสนใจ และเร้าความสนใจ

เพ่ิมความสนุกสนานในการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน (พัลลภ พิริยะสุรวงค์, 2541: 9 – 10) 

ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า ควรมีการจัดท าสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพราะสามารถเรียนได้สะดวก

และสนุกสนาน มีตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรีประกอบ เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน การเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ จะสามารถช่วยลดความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็น

อย่างดี ท าให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นในการเรียนการสอนและนักเรียนยังสามารถเรียนรู้ได้หลายครั้ง

จนเกิดความเข้าใจ และยังสามารถวัดความเข้าใจได้โดยการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้สร้างและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์เรื่องพืช วิชา

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศุภลักษณ์ขึ้น เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น น าไปสู่การพัฒนาความรู้  ความเข้าใจวิทยาศาสตร์ ช่วย

ให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไป 

2. ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบทดลอง มีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือ                           1. 

กลุ่มควบคุม จะมีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เรื่องพืชโดยใช้วิธีการทดลองทางวิทยาศาสตร์และสื่อ

หนังสือ วีดีทัศน์ รูปภาพ 2. กลุ่มทดลองจะมีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เรื่องพืชโดยใช้วิธีก าร

ทดลองทางวิทยาศาสตร์และสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์เป็นสื่อเสริมเพ่ือให้มีการเรียนรู้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ และเก็บข้อมูลทั้งก่อนและหลังการทดลอง ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตาม

ขั้นตอนดังนี้ 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนศุภลักษณ์ 

อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีสังกัดส านักงานพ้ืนที่เขตการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ที่ก าลังศึกษาใน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 5 ห้องเรียน ทั้งหมด 150 คน 
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2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศุภลักษณ์ อ าเภอ

เมือง จังหวัดสุพรรณบุรีสังกัดส านักงานพ้ืนที่เขตการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ที่ก าลังศึกษาในภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 60 คนโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

1) สุ่มห้องเรียน 2 ห้อง โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) ใช้

ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม ซึ่งมี 5 ห้อง ประกอบด้วยห้อง 1 และห้อง 2 เป็นห้องเรียน English 

Program, ห้อง 3 เป็นห้องเรียนปกติท่ีมีผลการเรียนระดับดี, ห้อง 4 และห้อง 5 เป็นห้องเรียนปกติที่

มีผลการเรียนระดับพอใช้ 2 ห้อง จึงสุ่มห้องเรียนที่ 4 และห้องเรียนที่ 5  

2) สุ่มห้องเรียนเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คนโดยการจับฉลาก  กลุ่ม

ทดลองใช้วิธีการทดลองทางวิทยาศาสตร์และสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์เป็นสื่อเสริมและกลุ่มควบคุมใช้

วิธีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ หนังสือ วีดีทัศน์ และรูปภาพ 

3.เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเนื้อหาจากหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 4 เรื่อง ดังนี้ เรื่องท่ี 1โครงสร้างของพืช เรื่องท่ี 2 การ

เจริญเติบโตของพืช เรื่องที่ 3 การสังเคราะห์แสง   เรื่องท่ี 4 การตอบสนองของพืช 

4. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

1) ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ 

2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์

และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

5. ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้เวลาทดลอง 21 ชั่วโมง เวลา 
7 สัปดาห์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2558 

2.  เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องพืชระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ได้แก่ 
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1) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์จ านวน 4 แผน19 ชั่วโมง รวม

ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจ านวน 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 21 ชั่วโมง 

2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 4 แผน 19 ชั่วโมง รวมทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียน จ านวน 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 21ชั่วโมง 

2. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนสื่อปฏิสัมพันธ์โดยผู้เชี่ยวชาญ 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ให้

ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์ โดยแบ่งข้อสอบออกเป็น 4 เรื่อง เรื่องละ 20 ข้อ คะแนนสอบ

เต็ม 20 คะแนนเพ่ือน ามาใช้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วน าแบบทดสอบไปหา

ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชี้วัด ( Item-Objective Congruence Index: IOC) 

ค านวณได้ 0.96  ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20-0.97 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 

0.20-0.73 ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson (ล้วน สายยศ และอังคณา 

สายยศ, 2538: 197-200) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.874 

4. แบบวัดเจตคติทางวิชาวิทยาศาสตร์ ของ นวลพรรณ นวลแสง (2534) มีข้อความที่ให้

ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อวิทยาศาสตร์ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 36 ข้อ ส าหรับข้อที่ 3,5,8,11,13,21,22,27  

3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

1. ค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร KR 20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) (ล้วน 

สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2538: 197-200) 

𝐫𝐭𝐭  =
𝐧

𝐧 − 𝟏
{𝟏 −

∑ 𝐩𝐪

𝐒𝐭
𝟐

} 

ก าหนดให ้ rtt แทนความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

n แทนจ านวนข้อของเครื่องมือวัด 

p แทนสัดส่วนของผู้ตอบถูกในข้อข้อหนึ่ง 
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q  แทนสัดส่วนของผู้ตอบผิดในข้อข้อหนึ่ง 

St
2 แทนความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

2. ค่าความยากง่าย (p) และอ านาจจ าแนก (r) โดยใช้เทคนิคอย่างง่าย (บุญเชิด ภิญโญ

อนันต์พงษ์, 2545:179) 

p = 𝐇+𝐋

𝐍
 

r = 𝐇−𝐋

𝐍𝐇
 

ก าหนดให้ p แทนค่าความยากง่ายของข้อสอบ 

r แทนค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 

H  แทนจ านวนคนในกลุ่มสูงที่ตอบถูก 

L  แทนจ านวนคนในกลุ่มต่ าท่ีตอบถูก 

N แทนจ านวนคนทั้งหมดในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า 

NH แทนจ านวนคนทั้งหมดในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ า 

3. หาค่าเฉลี่ย  x และ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของคะแนนแบบทดสอบและ

แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ทั้งก่อนและหลังเรียน 

ค่าเฉลี่ย   �̅�= ∑ 𝐗

𝐍
 

ก าหนดให้     X  แทนค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ 

   X  แทนผลรวมของคะแนนสอบ 

N แทนจ านวนคนทั้งหมด 
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ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

S.D. = √𝐍 ∑ 𝐗𝟐−(∑ 𝐗)𝟐

𝐍(𝐍−𝟏)
 

ก าหนดให้  S.D.  แทนความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง 

   X  แทนผลรวมของคะแนนสอบ 

N  แทนจ านวนคนทั้งหมด 

4 . การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับ

จุดประสงค์การเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญ โดยค านวณจากสูตร (บุญเชิด ภิญโญอนันต์พงษ์, 2545:179) 

IOC = ∑ 𝐑

𝐍
 

ก าหนดให ้ IOC แทนค่าดัชนีความสอดคล้อง 

  ∑ 𝑹 แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

  N แทนจ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

5. การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน โดย

ใช้ t-test for Independent Samples การวิเคราะห์ค่า t-test Independent ของแบบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนและหลังเรียนของนักเรียนแต่ละกลุ่มโดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540:162-164) 

t = �̅�𝟏−�̅�𝟐

√𝐒𝐩
𝟐(

𝟏

𝐧𝟏
+

𝟏

𝐧𝟐
)
 

ก าหนดให้ t แทนความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง 2 กลุ่ม 

  �̅�𝟏, �̅�𝟐 แทนค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ี 1, 2 

𝐒𝐩
𝟐 แทนความแปรปรวนร่วม (Pooled Variance) 

n1,  n2   แทนขนาดของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1, 2 
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6. ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α Coefficient) ตามแบบของครอ

นบาค (Cronbach) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538 : 200-202) 

α = [ 𝐤

𝐤−𝟏
] [𝟏 −

�̅�−(𝒌−�̅�)

𝒌𝑺𝒕
𝟐 ] 

ก าหนดให้ α แทนค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบ 

k แทนจ านวนข้อของแบบสอบถาม 

  �̅� แทนค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

𝑺𝒕
𝟐 แทนค่าความแปรปรวนของคะแนนรวม 

7. หาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ตามเกณฑ์ E1/ E2 ที่ตั้งไว้   

E1  แทนคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ที่ได้จากการท าแบบฝึกหัด 

   100

1

1 



A

N

X

E  

ก าหนดให้  1E   แทนประสิทธิภาพของกระบวนการ 

  1X แทนผลรวมของคะแนนสอบระหว่างเรียน 

  N       แทนจ านวนผู้เรียน 

  A       แทนคะแนนเต็มของแบบฝึกหัด 

E2  แทนคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน 

   100

2

2 



B

N

X

E  

ก าหนดให้  2E   แทนประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

        2X  แทนผลรวมของคะแนนสอบหลังเรียน 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการ” 2559 214 

 

        N       แทนจ านวนผู้เรียน 

        B       แทนคะแนนเต็มของแบบฝึกหัด 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ใช้สื่อมัลติมีเดีย

ปฏิสัมพันธ์  

ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพืชของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของกลุ่มทดลองทั้ง

ก่อนเรียนและหลังเรียน 

เรื่อง 

X  S.D. ผลต่าง

ของ

ค่าเฉลี่ย 

คิดเป็น 

ร้อยละ 
t-test ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

ก่อน

เรียน 

หลัง

เรียน 

1.โครงสร้างของพืช 11.67 16.60 3.625 2.010 4.93 24.67 2.014 

2.การเจริญเติบโตของพืช 14.91 17.97 3.216 1.520 3.06 15.28 2.020 

3.การสร้างอาหารของพืช 16.07 18.40 2.527 1.102 2.33 11.67 2.021 

4.การตอบสนองของพืช 15.02 17.90 3.189 1.863 2.88 14.39 2.012 

รวม 57.67 70.87   13.20 66.00  

p < 0.05 

จากตาราง 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องพืชของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 4 ของกลุ่มทดลองก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์เรื่องพืชทุกเรื่อง

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลต่างของค่าเฉลี่ยเรื่องที่ 1 คือ 4.93 หรือ

ร้อยละ 24.67 ผลต่างของค่าเฉลี่ยเรื่องที่ 2 คือ 3.06 หรือร้อยละ 15.28 ผลต่างของค่าเฉลี่ย เรื่องที่ 

3 คือ 2.33 หรือร้อยละ11.67  ผลต่างของค่าเฉลี่ยเรื่องที่ 4 คือ 2.88 หรือร้อยละ14.39 ผลรวมเรื่อง

พืชมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.20 หรือร้อยละ 66.00  จากการค านวณค่า t (t = 2.014, 2.020, 
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2.021 และ 2.012)  พบว่ามีค่าน้อยกว่าค่าวิกฤตที่ก าหนดไว้ (t จากตารางที่ระดับ α0.05, df = 29,   t 

= 2.0452)  แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพืชของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของกลุ่ม

ทดลองเรื่องพืชหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

ตารางที ่2 ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์เรื่องพืช 

ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (กลุ่มตัวอย่าง 30 คน) ดัชนี

ประสทิธิผล ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ประสิทธิภาพของผลลัพธ์  (E2) 

72.08 88.58 1.23 

p < 0.05 

จากตารางที่ 2  ผลปรากฏว่า สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์เรื่องพืชที่ผ่านการทดลองหา

ประสิทธิภาพร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบระหว่างเรียน  (E1) มีค่าเท่ากับ 72.08 

และร้อยละของค่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรียน (E2) มีค่าเท่ากับ 88.58 แสดงว่า

สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์เรื่องพืชที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 72.08/88.58 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 

70/70 ค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 1.23  แสดงว่าสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์เรื่องพืชมีประสิทธิภาพ

สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด  

ตอนที่ 2 การศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ใช้สื่อมัลติมีเดีย

ปฏิสัมพันธ์  
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ตารางที่ 3 เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ใช้สื่อมัลติมีเดีย

ปฏิสัมพันธ์  

คะแนนการวัดเจตคติต่อการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ X  S.D. 
ผลต่างของ

ค่าเฉลี่ย 

คิดเป็น 

ร้อยละ 
t-test 

ก่อนเรียน 3.493 0.619 
0.740 14.80 2.004 

หลังเรียน 4.233 0.503 

p < 0.05 

จากตาราง 3 ผลคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 กลุ่ม

ทดลองที่ใช้สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ พบว่าก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.493 ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.619 หลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.233 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.503 ผลต่าง

ของค่าเฉลี่ย คือ 0.740 คะแนน หรือร้อยละ 14.8 จากการค านวณพบว่าค่า t ที่ค านวณได้ (t = 

2.004) มีค่าน้อยกว่าค่าวิกฤตที่ก าหนด (t จากตารางที่ระดับ α0.05, df = 29, t = 2.0452)  แสดง

ให้เห็นว่ากลุ่มทดลองหลังเรียนมีคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างกลุ่มที่ใช้สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์และไม่ใช้สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ 
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ตารางที ่4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

เรื่อง 

X  S.D. ผลต่าง

ของ

ค่าเฉลี่ย 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

t-

test กลุ่ม

ควบคุม 

กลุ่ม

ทดลอง  

กลุ่ม

ควบคุม 

กลุ่ม

ทดลอง  

โครงสร้างของ

พืช 15.00 16.60 2.652 2.010 1.60 8.00 2.005 

การ

เจริญเติบโต

ของพืช 16.93 17.97 2.532 1.520 1.04 5.17 2.012 

การสร้าง

อาหารของพืช 16.70 18.40 2.395 1.102 1.70 8.50 2.020 

การ

ตอบสนอง

ของพืช 16.70 17.90 2.641 1.863 1.20 6.00 2.007 

p < 0.05  หมายเหตุ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

จากตารางที่ 4 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องพืชของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ของกลุ่มควบคุมโดยไม่ใช้สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์และกลุ่มทดลองโดยใช้สื่อ
มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ กลุ่มละ 30 คน เรื่องโครงสร้างของพืชผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.60 หรือ 
ร้อยละ 8.00 เรื่องการเจริญเติบโตของพืช ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.04 หรือ ร้อยละ 5.17 เรื่อง
การสร้างอาหารของพืชผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.70 หรือ ร้อยละ 8.50 และเรื่องการตอบสนอง
ของพืชผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.20 หรือร้อยละ 6.00 จากการค านวณพบว่าค่า t ที่ค านวณได้ (t = 

2.005, 2.012, 2.020 และ 2.007)  มีค่าน้อยกว่าค่าวิกฤตที่ก าหนดไว้ (t จากตารางที่ระดับ α0.05 , 
df = 29, t = 2.0452) แสดงว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องพืชของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของกลุ่มทดลองโดยใช้สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์และกลุ่มควบคุมโดย
ไม่ใช้สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่าง
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองในภาพรวม 

กลุ่มตัวอย่าง 
X  S.D. 

ผลต่างของ

ค่าเฉลี่ย 

คิดเป็น 

ร้อยละ 
t-test 

กลุ่มทดลอง 4.233 0.503 
0.371 7.43 0.020 

กลุ่มควบคุม  3.862 0.628 

p < 0.05 

จากตารางที่ 5 คะแนนเฉลี่ยการวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

4 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ได้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 

4.233 กลุ่มควบคุม เรียนโดยไม่ใช้สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ได้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 3.862 

ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.371คะแนน หรือร้อยละ 7.43 จากการค านวณค่า t (t = 0.020)  พบว่า

มีค่าน้อยกว่าค่าวิกฤตที่ก าหนด (t จากตารางที่ระดับ α0.05, df = 29, t = 2.0452 )  แสดงว่า

คะแนนเจตคติทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังเรียนแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4. สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 

1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่ากลุ่มทดลองที่

ใช้สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์มีผลต่างของค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 13.20 หรือ ร้อยละ 

66.00  แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพืชของกลุ่มทดลองหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า

ก่อนเรียน  การหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์เรื่องพืช โดยใช้สูตร E1/E2 มีค่าเท่ากับ 

72.08/ 88.58 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 70/70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของกลุ่มทดลองพบว่าก่อน

เรียนและหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.493 และ 4.233 ตามล าดับ มีผลต่างของค่าเฉลี่ย 0.740 
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คะแนน หรือ ร้อยละ 14.8   แสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดลองหลังเรียนมีคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 ของกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 พบว่าเรื่องโครงสร้างของพืช การเจริญเติบโตของพืช การสร้างอาหารของพืชและ

เรื่องการตอบสนองของพืช มีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.60  1.03  1.70 และ 1.20 ตามล าดับ  ซึ่ง

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเจตคติทางวิทยาศาสตร์กลุ่มทดลองเท่ากับ 

4.233 กลุ่มควบคุมเท่ากับ 3.862 ผลต่างของค่าเฉลี่ย 0.372 คะแนน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05   

อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของกลุ่มทดลองพบว่าคะแนน

เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ  นงลักษณ์ 

แก้วทิพย์จักษ์ (2548 : 39) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ (ว 8) เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงของโลก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน

สตรีสมุทรปราการ ที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับคู่มือครู ผลการวิจัยพบว่า 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 8) ของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยบทเรียนคอมพิว

เตอร์ช่วยสอนสูงกว่าการสอนตามคู่มือครู นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จิกา

รา (Gigara, 1989: 3236A) เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีจากการเรียนแบบ

ปกติกับการเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ โดยกลุ่มหนึ่งเรียนโดยสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ และอีก

กลุ่มหนึ่งเรียนตามโปรแกรมการเรียน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มท่ีเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกว่าการเรียนตามโปรแกรมการเรียน 

2. การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องพืช ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นี้ได้ด าเนินการศึกษาวิจัยตามหลักการวิจัยและพัฒนา (Research 

and Development) ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนด าเนินการสร้างแก้ไข

ปรับปรุงโดยค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและผู้ เชี่ยวชาญด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์
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มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ส าหรับเป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

ปฏิสัมพันธ์ ดังนี้ 

      2.1. ด้านเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอเข้าสู่บทเรียน  ผู้เชี่ยวชาญแนะน าให้การ

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เป็นการเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาและสามารถน าไป  

บูรณาการใช้ในชีวิตจริง  มีภาพประกอบให้เห็นได้ชัดเจนและสื่อความหมายได้ตรงกับเนื้อหา  เข้าใจ

ง่าย เนื้อหาไม่ซับซ้อน สอดคล้องกับ ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2551: 66) กล่าวว่า  การน าเข้าสู่บทเรียน  

ครูควรมีการเรียกความสนใจเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน นักเรียนพร้อมที่จะเรียนโดยการเลือกสิ่งเร้า  เช่น 

รูปภาพ ภาพยนตร์  การใช้ค าถามการสาธิต   การบอกให้ผู้เรียนทราบจุดประสงค์  การสอนด้วยการ

ใช้ค าถามหรือบรรยาย   เพ่ือทบทวนความรู้เดิม แล้วน าไปเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ให้มีความพร้อม

ก่อนเรียนต่อไป   

 ผู้วิจัยได้มีการประเมินประสิทธิภาพของสื่อและจัดท าคู่มือการใช้ตามค าแนะน าของ

ผู้เชี่ยวชาญและแก้ไขการออกแบบซึ่งมีความส าคัญมาก การออกแบบบทเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ

การประเมินนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องท าอยู่เป็นระยะๆระหว่างการออกแบบ ไม่ใช่หลังจากการออกแบบ

โปรแกรมเสร็จแล้วเท่านั้น หลังจากการออกแบบแล้วจึงควรที่จะมีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญและ

โดยผู้เรียนอีกครั้งเสียก่อน  ผู้วิจัยได้มีการออกแบบการจัดท าเป็นหน่วยเล็กๆ  มีเนื้อหาไม่มากเกินไป

ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  จนท าให้บทเรียนสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์เรื่องพืช กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ใช้สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ 

นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์มีคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน สอดคล้องกับ สุขุมมาลย์ แสงกล้า (2551: 129) ที่พบว่า คะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์

ของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์สูงกว่านักเรียนกลุ่มท่ี

ได้รับการเรียนรู้แบบปกติ และคะแนนเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับ

การจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ใช้สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01  

การศึกษาเจตคติในการเรียนบทเรียนที่ใช้สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ มีประเด็นการอภิปรายดังนี้ 

นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน มีความสนใจในบทเรียน ตั้งใจเรียน มีความสนุกสนานเมื่อได้เรียน
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และชอบท ากิจกรรมในบทเรียนได้เรียนรู้จากสื่อในบทเรียนอย่างหลากหลาย มีทั้งรูปภาพ เสียง 

ภาพเคลื่อนไหว สื่อที่มีสีสัน  กิจกรรมขั้นตอนต่างๆ ในบทเรียนที่ซับซ้อนนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้

อย่างละเอียดและสามารถทบทวนได้เมื่อไม่เข้าใจ ท าให้ผู้เรียนรู้สึกไม่เบื่อในการเรียน ซึ่งผลการวิจัย

สอดคล้องกับแนวคิดของถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 35) ได้กล่าวว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็น

สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ น าเสนอเนื้อหาลักษณะของสื่อประสม ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง 

กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์และเสียง เป็นต้น ท าให้ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและกระตุ้น

ผู้เรียนให้เกิดความต้องการที่จะเรียน การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง

ตามทฤษฎีของธอร์นไดค์ (Thorndike’s Connected Theory) เมื่อบุคคลได้รับผลที่พึงพอใจย่อม

อยากจะเรียนรู้ต่อไปและถ้าได้รับผลที่ไม่พึงพอใจจะไม่อยากเรียนรู้ ดังนั้นการได้รับผลพึงพอใจจึ ง

เป็นปัจจัยส าคัญในการเรียนรู้ ดังกฎแห่งผลที่ได้รับ (Law of Effect) การให้ผลย้อนกลับทันที ผล

ป้อนกลับหรือการให้ค าตอบนี้ ถือเป็นการเสริมแรงอย่างหนึ่ง ท าให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบการ

เรียนของตนเองได้ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนตามแนวคิดของสกินเนอร์ (Skinner) “การ

กระท าใดๆ ถ้าได้รับการเสริมแรงจะมีแนวโน้มให้เกิดการกระท านั้น การกระท าใดท่ีไม่มีการเสริมแรง 

ย่อมมีแนวโน้มให้ความถี่ของการกระท านั้นค่อยๆหายไปในที่สุด” (พรรณี ชูชัย, 2545 : 158 – 159) 

4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่าเมื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม

ทดลองสูงขึ้นท าให้เจตคติทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นตาม สอดคล้องกับงานวิจัยของเตือนใจ ทองดี 

(2549) ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องบรรยากาศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 กลุ่มที่ได้รับการเรียนรู้แบบสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบ

ปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มที่

ได้รับการจัดกิจกรรมแบบสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบปกติอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัด

กิจกรรมแบบสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 และสอดคล้องกับกรกฎ วงศ์ไชยเสรี (2550)  ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีระดับ

เจตคติต่อวิทยาศาสตร์สูง ระดับปานกลางและระดับต่ าที่เรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์เรื่อง

ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ ที่จัดกระบวนการเรียนรู้แบบอริยสัจสี่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยพบว่า นักเรียนที่มีระดับเจตคติ
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ทางวิทยาศาสตร์สูงจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูง มีความตั้งใจในบทเรียนมากกว่านักเรียนที่ระดับ

เจตคติทางวิทยาศาสตร์ระดับปานกลางและระดับต่ า ส่วนนักเรียนที่มีระดับเจตคติทางวิทยาศาสตร์

ปานกลางและระดับต่ า มีความตั้งใจและเรียนรู้ในบทเรียนน้อยกว่ากลุ่มสูงตามล าดับ อาจเป็น

เพราะว่านักเรียนที่มีระดับเจตคติทางวิทยาศาสตร์สูง มีความรู้สึกชอบและมีประสบการณ์ในการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ดี เมื่อมีความพอใจที่จะเรียนรู้หรือท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์

แล้ว เมื่อถึงเวลาเรียนจึงมีความตั้งใจที่จะศึกษาและเรียนรู้ในบทเรียนใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว จึงส่งผล

ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมากกว่านักเรียนที่มีระดับเจตคติทางวิทยาศาสตร์ปานกลางและ

ระดับต่ า 

จากผลการอภิปรายดังกล่าว สรุปได้ว่า การน าสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปใช้

ในกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องพืช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถช่วยในการ

จัดการเรียนการสอนโดยในบทเรียนจะมีกิจกรรมให้ท าหลากหลายแบบ สามารถน าบทเรียนมาใช้ใน

การเรียนซ่อมเสริมหรือเสริมการเรียนรู้ให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้นโดยใช้ร่วมกับการทดลองทาง

วิทยาศาสตร์ นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนปกติ และท่ีส าคัญเมื่อนักเรียนมีเจตคติต่อวิชาเรียนที่

ดีแล้วก็จะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามไปด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ 

1.1. จากผลการวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ใช้สื่อ

มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ พบว่าหลังเรียน นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น เพราะกิจกรรมที่ออกแบบโดย

การใช้สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ท าให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกท าจนเข้าใจได้ด้วยตัวเอง จึงควรมีการสร้าง

หรือพัฒนาการใช้สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ช่วยสอนในวิชาอ่ืนๆ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิชา

สังคมศาสตร์ วิชาศิลปะ ฯลฯ และน าไปใช้ในระดับชั้นอื่นๆ ด้วย 

1.2. จากผลการวิจัย เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียน

โดยใช้สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์พบว่า  เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์แล้วนักเรียน

มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้น เพราะนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและมีการเรียนรู้ซ้ าๆ ท าให้

นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น จึงมีผลต่อเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ดี
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ขึ้น ดังนั้นการใช้สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน

ด้วย 

1.3. การผลิตสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์เป็นการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้เป็น

เครื่องมือเพ่ือใช้ถ่ายทอดเนื้อหาวิชาไปสู่ผู้เรียน จ าเป็นต้องอาศัยบุคลกรที่มีความช านาญในหลาย

ด้าน เช่น ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้านเนื้อหาวิชา ด้านเทคโนโลยีการศึกษา ผู้ที่จะผลิตและ

พัฒนาสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ควรพิจารณาถึงความพร้อม และความร่วมมือของบุคลากรในทุกๆ 

ด้าน เพ่ือที่จะได้พัฒนาสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเหมาะสมที่จะ

น าไปใช้งานจริงได ้

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1. ควรท าการวิจัยโดยการจัดการเรียนรู้แบบทดลองกับตัวแปรอ่ืนมาร่วมวิเคราะห์ด้วย 

อาทิเช่น รูปแบบการเรียน (Learning Style) ความคงทนในการเรียนรู้  

2.2. ควรท าการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้เนื้อหาอ่ืน 

ระดับชั้นอ่ืน เช่น พลังงานแสง เสียง เป็นต้นและมีการวิจัยและพัฒนา โดยมีการศึกษาติดตามผล

ระยะยาว เพ่ือศึกษาว่าสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ที่นักเรียนได้รับการพัฒนายังคงทนในระยะยาวนาน

เพียงใด และมีการพัฒนาเพิ่มข้ึนหรือไม่ อย่างไร 

2.3. ควรมีการน ากราฟิกและข้อมูลร่วมสมัยไปใช้ร่วมกับวิธีสอนต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือยืนยันว่า

การน าสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์และข้อมูลร่วมสมัยไปใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 
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นิตยสารจีเอ็มกับวิถีปฏิบตัิทางสังคมวัฒนธรรม   ในการประกอบสร้างความเป็นชาย 

GM Magazine and Socio-Cultural Practice in the Construction of 

Masculinity 

 

วรพงศ์ ไชยฤกษ์ 

Wopapong Chairerk 

 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้น าเสนอผลการวิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม ที่มีอิทธิพลต่อการสื่อ
อุดมการณ์ความเป็นชายในนิตยสารจีเอ็ม ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง        
วาทกรรม ระบบปริชาน และสังคม ของ ฟาน เด็ค ร่วมกับแนวคิดเรื่องอุดมการณ์และเพศสภาพ 
“ความเป็นชาย” ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทนิตยสารจีเอ็มกับบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาคือ นิตยสารจีเอ็ม ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2556 จ านวน 168 ฉบับ ผลการวิเคราะห์พบว่า การสื่ออุดมการณ์ “ความเป็นชาย” 
ของนิตยสาร GM มีผลมาจากวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 1) ผลของการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมตั้งแต่เริ่มผลิตนิตยสารจีเอ็มจนถึงปัจจุบัน 2) อิทธิพลจากสื่อมวลชน
และสื่อโฆษณา 3) อิทธิพลจากวัฒนธรรมการบริโภคนิยม และ 4) อิทธิพลจากการปรับทัศนคติของผู้
ชายไทยในปัจจุบันต่อการเปิดใจรับ “ความเป็นชายสมัยใหม่”  
 
ค้าส้าคัญ:  วิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม, การประกอบสร้าง, ความเป็นชาย 
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Abstract 

 This article describes the results of an analysis of socio-cultural practice that 

influenced the conveyance of masculine Ideology in the GM Magazine. The 

relationship between van Dijk's socio-cognitive approach and the concept of ideology 

and masculinity were applied to explain the relationship between the context of GM 

Magazine and socio-cultural context. The data were retrieved from 168 issues of GM 

Magazines from February, 1986 to December 2013. The results revealed that the 

conveyance of masculine Ideology was influenced by 1) social changes from the time 

the magazine was first issued to present; 2) media and advertising media; 3) 

consumerism; and 4) current Thai male’s changes of attitude towards an acceptance 

of modern masculinity. 

Keywords : Socio-cultural Practice, Construction, Masculinity 

 

ความเป็นมาของปัญหา 

 นับตั้งแต่เกิดกระแสการรณรงค์เรียกร้องสิทธิสตรีในปี 1970 เรื่องความเป็นเพศหรือเพศ

สภาพ (Gender) ได้ถูกยกข้ึนมาเป็นประเด็นทางสังคม อีกท้ังยังก่อให้เกิดการตื่นตัวในการศึกษาเรื่อง

สตรีอย่างจริงจัง มีผลท าให้การศึกษาเกี่ยวกับ “ผู้ชาย” ได้รับความสนใจตามมาด้วย จนกระท่ังท าให้

เกิดการวิพากษ์แนวคิดในการศึกษาเรื่องความเป็นชาย (Masculinity) ตามแบบแนวคิดกระแสหลัก 

ซึ่งแต่เดิมรับรู้และเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่ถูกก าหนดสร้างจากลักษณะทางชีววิทยา (Biology) 

และเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดมีความคงทนถาวร  เปลี่ยนมาเป็นการอธิบายว่า “ความเป็น

ชาย” เป็นสิ่งที่สร้างหรือก าหนดขึ้นจากสังคมและวัฒนธรรม (Socially Constructed) ด้วยการ

อธิบายผ่านภาษาและสัญลักษณ์ โดยสร้างขึ้นในรูปแบบของ “ชุดความคิด หรือ อุดมการณ์” มีความ

หลากหลายสามารถลื่นไหลไปตามบริบทของสังคมแต่ละสมัย  

 อุดมการณ์หรือชุดความคิดถูกสั่งสมมาเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นวิถีปฏิบัติทางสังคมในชุดของ “วาท

กรรม” ซึ่งปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่มีส่วนในการประกอบสร้างวาทกรรม “ความเป็นชาย” และท า
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ให้อุดมการณ์ของความเป็นชายเปลี่ยนไปจากเดิม คือสื่อนิตยสารผู้ชายเพราะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มี

คุณสมบัติในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้ดีมากประเภทหนึ่ง นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ  (2544, หน้า 

11) ได้กล่าวถึงนิตยสารกับการสร้างความหมายของความเป็นชายไว้ว่า การน าเสนอความเป็นชายใน

นิตยสาร สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการปรากฏขึ้นของผู้ชายที่เรียกว่า มีเสน่ห์ และมีรูปแบบการด าเนินชีวิต

เป็นของตัวเอง ซึ่งจะกลายเป็นความหมายที่ถูกตอกย้ าครั้งแล้วครั้งเล่าผ่านคอลัมน์ต่าง ๆ โดย

นิตยสารพยายาม “คัด” และ “เลือก” ส่วนที่ดีของผู้ชายมารวมกันไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง หน้าตา การ

งาน สุขภาพ และสุขภาพจิต รวมถึงการใช้ชีวิตของผู้ชาย ในที่สุดนิตยสารก็กลายเป็นแบบจ าลองของ

ผู้ชายที่สมบูรณ์พร้อมที่สังคมไม่อาจมองข้าม นิตยสาร  GM (Gentleman’s Magazine) เป็นหนึ่งใน

นิตยสารผู้ชายที่เริ่มวางจ าหน่ายมาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2528 จนถึงปัจจุบัน เป็นนิตยสารแนว 

Lifestyle ที่น าเสนอค าว่า มาดสุภาพบุรุษ ตามชื่อของนิตยสาร Gentleman’s Magazine ซึ่ง

ความหมายของค าว่าสุภาพบุรุษนี้ สามารถท าได้โดยการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาส การใช้

น้ าหอมเพ่ือสร้างเสน่ห์ และเสริมบุคลิกภาพ การดูแลสุขภาพ รวมไปถึงการประสบความส าเร็จใน

ชีวิต เป็นต้น (วรรณาภรณ์  สุขมาก, 2547, หน้า 28) จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจ

และเห็นความส าคัญของการวิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการประกอบ

สร้างความเป็นชายในนิตยสาร GM เพราะเห็นว่านิตยสาร GM เป็นนิตยสารผู้ชายที่มีประวัติยาวนาน

ที่สุดในประเทศไทย มียอดขายสูงสุดด้วยยอดพิมพ์ 125,000 เล่ม และมีสมาชิกถึง 20,000 คน จึง

ท าให้ได้รับความนิยมตลอดระยะเวลา 28 ปีที่ผ่านมา (http://www.gmgroup.in.th/ gm-

magazine/, สืบค้นเมื่อ 3 ธันวาคม 2557) นิตยสาร GM จึงมีความน่าสนใจในการน ามาศึกษาเรื่อง

เกี่ยวกับผู้ชาย เพราะเนื้อหาด้านความรู้ ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นในนิตยสาร GM มีจุดมุ่งหมาย

โดยตรงเพ่ือผู้ชายซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก และนิตยสาร GM ก็เป็นผลผลิตของสังคมที่สามารถ

แสดงให้เห็นการประกอบสร้าง “ความเป็นชาย” ผ่านนิตยสารได้ ดังค ากล่าวของ กิตติ กันภัย 

(2551, หน้า 119) ว่า หากต้องการทราบความคิดความเป็นชายของสังคมหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะชายชน

ชั้นกลาง นิตยสารผู้ชายอาจเป็นค าตอบหนึ่ง ที่จะบอกได้ว่าผู้ ชายของสังคมนั้นมีความเป็นชาย

อย่างไร และถ้าอยากจะรู้เรื่องของสังคมใดหรือยุคไหนว่ามีวิถีชีวิตการด ารงอยู่ หรือมีแนวคิดอย่างไร 

ให้เปิดดูได้จากนิตยสารในสมัยนั้น ๆ ก็จะทราบเรื่องราว  

 ด้วยเหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงเลือกวิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการ

ประกอบสร้างความเป็นชายในนิตยสาร GM โดยศึกษาวิเคราะห์ตามแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์
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ระหว่างวาทกรรม ระบบปริชาน และสังคม (Socio-cognitive Approach) ซึ่งเสนอโดย ฟาน เด็ค 

(van Dijk, 2003, 2006) ประกอบกับแนวคิดเรื่องอุดมการณ์และเพศสภาพ “ความเป็นชาย” มาใช้

เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทและบริบททางสังคมวัฒนธรรม เพราะตระหนักว่าการค้นหา

อุดมการณ์ที่ซ่อนเร้นในนิตยสาร GM  จะท าให้คนในสังคม โดยเฉพาะผู้ชายไทยตระหนักว่าความคิด

หรือวิถีปฏิบัติของผู้ชายในสังคมมีอุดมการณ์ใดครอบง าอยู่ มีวัตถุประสงค์ใดในการผลิตอุดมการณ์

นั้น ๆ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับใคร  

 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

 วิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการประกอบสร้าง “ความเป็นชาย” 

ในนิตยสาร GM  

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

ผลการวิจัยจะเติมเต็มองค์ความรู้เรื่องเพสภาพความเป็นชาย  

ในประเด็นทีว่่า “ความเป็นชาย” ในสังคมไทย เป็นสิ่งที่เกิดจากการประกอบสร้างทางสังคม โดยมีวิถี

ปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นปัจจัยส าคัญ 

 

แนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 แนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรม ระบบปริชาน และสังคม (Socio-cognitive 

Approach) ของ ฟาน เด็ค (van Dijk, 2003, 2006) ฟาน เด็ค ให้ความส าคัญกับมิติด้านปริชาน 

(Cognition) ที่เน้นว่าสังคมกับวาทกรรมมิได้สัมพันธ์กันโดยตรง แต่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางปริ

ชานซึ่งมีความซับซ้อน ดังนั้นในการศึกษาวาทกรรมจึงต้องพิจารณาสามเหลี่ยมความสัมพันธ์ระหว่าง

ว าทกรรม - ป ริ ช าน -สั ง คม  (The discourse-cognition-society triangle)  โ ดยค า อธิ บ า ย

ความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรมกับสังคมของฟาน เด็ค จะเน้นที่บทบาทของวาทกรรมในการครอบง า

ความคิด กรอบแนวคิดที่ฟาน เด็ค เสนอ คือ Social Cognition Analysis ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
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ความสัมพันธ์ของการครอบง า 3 ด้าน ได้แก่ การครอบง าสังคม การครอบง าทางอุดมการณ์ และการ

ครอบง าความคิด ดังภาพต่อไปนี้ 

Society manipulation การครอบง้าทางสังคม 

 

 

 

Discourse manipulation        Cognition manipulation 

การครอบง้าทางวาทกรรม       การครอบง้าทางความคิด 

ภาพ 1 สามเหลี่ยมความสัมพันธ์การครอบง า 

ระหว่างวาทกรรม – ปริชาน –  สังคม 

ที่มา: ฟาน เด็ค, 2006 

 

  ฟาน เด็ค กล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า กลุ่มผู้ที่มีอิทธิพลในสังคมจะรักษาความเหนือกว่าของตน

และควบคุมผู้อ่ืนในสังคมผ่านการครอบง าทางวาทกรรม โดยสร้างวาทกรรมที่แฝงอุดมการณ์หรือชุด

ความคิดบางอย่างที่เอ้ือประโยชน์ให้แก่กลุ่มของตน กลุ่มผู้มีสถานภาพเหนือกว่าสังคมมักจะเป็นผู้ที่

สามารถเข้าถึง (Access) แหล่งทรัพยากรที่ได้รับการให้คุณค่าในสังคม อาทิ วาทกรรม ทางการเมือง 

(Political Discourse) และวาทกรรมสื่อ (Media Discourse) การรักษาสภาพที่เหนือกว่าในสังคม

ท าได้โดยการควบคุมวาทกรรมเพ่ือประกอบสร้างและสื่ออุดมการณ์ที่เอ้ือประโยชน์แก่ฝ่ายตน (van 

Dijk, 2006) อุดมการณ์ที่สื่อและถ่ายทอดผ่าน วาทกรรมจะมีผลในการครองง าความคิดหรือจิตใจ

ของคนในสังคม และจะส่งผลให้คนในสังคมมีพฤติกรรมหรือกระท าสิ่งที่เป็นไปตามที่ผู้มีอิทธิพล

ปรารถนา ดังภาพต่อไปนี้ 
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กลุ่มคนที่มีอิทธิพลในสังคม 
 

การครอบง าทางวาทกรรม 
 

การครอบง าความคิด/จิตใจ 
 
                                           การกระท า 

ภาพ 2 แนวคิดเรื่องการครองง า (Manipulation)  

ที่มา: ฟาน เด็ค, 2006 

 

 ดังนั้นบทบาทหน้าที่ของนักวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ คือการวิเคราะห์ให้เห็นการสื่อ

อุดมการณ์ในวาทกรรมซึ่งอาจจะมีอิทธิพลในการครอบง าดังกล่าว เพ่ือให้เกิดการรู้เท่าทันการ

ครอบง าสังคมผ่านวาทกรรม โดยมีภาษาเป็นเครื่องมือส าคัญ ซึ่งการครอบง าเป็นการใช้อ านาจในทาง

มิชอบเพ่ือควบคุมความคิดหรือการกระท าของผู้อ่ืนโดยใช้ “วาทกรรม” เป็นเครื่องมือ  ฟาน เด็ค 

อธิบายเพ่ิมเติมว่าบางครั้งการแยกว่าการกระท าใดเป็น “การครอบง า” (Manipulation)   การ

กระท าใดเป็น “การโน้มน้าวใจ” (Persuasion) นั้นกระท าได้ยาก อย่างไรก็ตามเขาได้พยายามให้

เกณฑ์ในการจ าแนกไว้ว่าในการโน้มน้าวใจนั้น ผู้รับสารดูจะมีอิสระในการเลือกที่จะเชื่อหรือท าในสิ่ง

ที่ตนต้องการ ในขณะที่การครอบง ามุ่งที่จะท าให้ผู้รับสารยอมเชื่อตามโดยไม่มีบทบาทในการคิด

พิจารณา เมื่อเป็นเช่นนั้นผลเสียก็อาจจะเกิดขึ้นเมื่อผู้รับสารไม่รู้เท่าทันหรือไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายที่

แท้จริงของผู้ที่ต้องการครอบง าความคิด  

 กล่าวโดยสรุปว่าเกณฑ์ส าคัญที่บ่งบอกว่า การน าเสนอความคิดผ่านวาทกรรมเป็นการ

ครอบง า คือการที่ผู้รับสารถูกกระท าให้ไม่สามารถใช้ความคิดวิจารณญาณได้อย่างเต็มที่ซึ่งส่งผล

กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้รับสารและส่งผลดีต่อผู้ครอบง าความคิด กรอบ แนวคิดเรื่อง

ความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรม ระบบปริชาน และสังคม ของ ฟาน เด็ค นั้น มุ่งอธิบายอิทธิพลของ

วาทกรรมในการสื่ อ อุดมการณ์ เ พ่ือครอบง าความคิดหรือระบบปริชานของคนในสั งคม                  

การครอบง าทางความคิดดังกล่าวจะน าไปสู่การควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม ท าให้ผู้มีอ านาจ

กว่าคงความได้เปรียบในสังคมไว้ จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจะน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือประกอบ
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การศึกษาและอภิปรายผลเกี่ยวกับภาคปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการประกอบสร้าง 

“ความเป็นชาย” ที่ปรากฏในนิตยสาร GM 

 

ขอบเขตด้านข้อมูล 

  ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา คือ นิตยสาร GM เป็นนิตยสารผู้ชายซึ่งผลิตและจ าหน่ายโดย 

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 จนถึง พ.ศ.2556 รวม 28 ปี ผู้วิจัย

คัดเลือกนิตยสาร GM ด้วยวิธีการเลือกแบบเดือนเว้นเดือน ได้ปีละ 6 ฉบับ รวมนิตยสารทั้งหมด 168 

ฉบับ 

ขอบเขตด้านเนื อหา 

 การวิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการประกอบกสร้างความเป็นชายใน

นิตยสาร GM ผู้วิจัยเลือกวิเคราะห์ตัวบทบทสัมภาษณ์ในคอลัมน์ Cover Man ตัวบทโฆษณาสินค้า

และบริการ และตัวบทบทความแนะน าวิธีการ (How to) 

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

        ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรม  ระบบปริชาน และสังคม 

(Socio-cognitive Approach) ซึ่งเสนอโดย ฟาน เด็ค (van Dijk, 2003, 2006) ประกอบกับแนวคิด

เรื่องอุดมการณ์และเพศสภาพ “ความเป็นชาย”มาใช้เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทและ

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม  

 

สรุปผลการวิจัย 

  จากการวิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมของนิตยสาร GM  พบอิทธิพลของปัจจัย

ทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการครอบง าทางวาทกรรมในการประกอบสร้าง “ความเป็นชาย” 

ในนิตยสาร GM 4 ประการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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 1. อิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตั งแต่เริ่มผลิตนิตยสาร GM 

  จากการศึกษาพบว่า นิตยสาร GM เลือกน าเสนอเฉพาะบางประเด็นของ  “ความเป็นชาย” ที่

อาจมีนัยยะของการชี้น าให้เกิดภาพ “ความเป็นชาย” ในอุดมคติขึ้นในสังคม โดยภาพ “ความเป็นชาย” 

อาจเหมือนหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมของช่วงเวลานั้นๆ  ซึ่งสะท้อนให้เห็น

ถึงการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2529–2556 ดังรายละเอียด

ต่อไปนี้  

  นิตยสาร GM ได้ใช้อ านาจในฐานะสื่อมวลชนในการน าเสนอข่าวสารเพ่ือผลประโยชน์แก่

ผู้บริโภค โดยเนื้อหาของข่าวสารที่นิตยสารน าเสนอส่งผลต่ออุดมการณ์ “ความเป็นชาย” เพราะนิตยสาร 

GM นับได้ว่าเป็นกลุ่มผู้ที่มีอิทธิพลในสังคมจะรักษาความเหนือกว่าของตนและควบคุมผู้อ่ืนในสังคมผ่าน

การครอบง าทางวาทกรรม โดยการผลิตวาทกรรม “ความเป็นชาย” ที่แฝงชุดความคิดบางอย่างที่เอ้ือ

ประโยชน์ให้แก่กลุ่มของตน แต่ในขณะเดียวกันก็ตอบสนองความต้องการกลุ่มผู้บริโภคโดยการขายสินค้า

และบริการนั้นเอง จากการวิเคราะห์บริบททางสังคมวัฒนธรรมของสังคมไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 - 2556 ที่

ส่งผลต่อการประกอบสร้างอุดมการณ ์“ความเป็นชาย” พบรายละเอียดต่อไปนี้ 

  ก่อนปี พ.ศ.2528 นิตยสารผู้ชายในประเทศไทยยังจ ากัดอยู่กับความสนใจเฉพาะทางของผู้ชาย 

นิตยสารที่มีจึงเป็นนิตยสารเฉพาะทาง เช่น นิตยสารกีฬา นิตยสารรถยนต์ นิตยสารเครื่องเสียง ความเป็น

ชายในยุคนี้ยังมีลักษณะความเป็นชายแบบเก่า (Traditional Male) คือ ความเป็นชายที่เน้นความเข้มแข็ง 

ด้านพละก าลังทางร่างกายและความก้าวร้าวรุนแรง  ไม่แสดงอารมณ์อ่อนไหว หรือไม่แสดงอารมณ์ใด ๆ  

ออกมา ยกเว้นอารมณ์โกรธ ชอบการคบค้าสมาคมเฉพาะเพ่ือนผู้ชายด้วยโดยสัมพันธ์กันในรูปแบบความ

เป็นผู้ชายแต่ไม่เน้นความใกล้ชิด มองเรื่องของการแต่งงานเป็นความจ าเป็นไม่ใช่ความรัก หรือเรื่อง          

โรแมนติก เน้นการครอบง าผู้หญิงและคิดว่าเซ็กส์เป็นสิ่งส าคัญ รวมถึงความคิดเรื่องมีสัมพันธ์ทางเพศกับ

ผู้หญิงได้หลายคนเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และการมองหรือตัดสินผู้หญิงจากความคิดของผู้ชายทั่วไปแค่ว่าผู้หญิง

ดีหรือผู้หญิงเลว (Pleck, 1938, อ้างอิงใน ก าจร หลุยยะพงศ์, 2539) ต่อมาปี พ.ศ.2529 – 2534 ประเทศ

ไทยเริ่มได้รับกระแสนิยมจากต่างประเทศและตื่นตัวเรื่องการสนับสนุนสิทธิสตรีแต่ยังพบไม่มากนักจนกระ

ทั้งปี พ.ศ.2535 ผู้วิจัยสังเกตจากเนื้อหาของนิตยสารพบว่า เรื่องนี้ได้ถูกพูดถึงมากขึ้นในนิตยสาร GM โดย

ปีที่มีการพูดถึงเรื่องนี้มากอย่างชัดเจน ได้แก่ พ.ศ.2535 ฉบับที่ 72 ปก  นาฬิกอติภัค แสงสนิท (เมษายน, 

2535) และฉบับที่ 75 ปก สัญญา คุณากร (มิถุนายน, 2535)  ประเด็นหลัก (Theme) ของคอลัมน์ Cover 
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Man คือเรื่องการสนับสนุนสิทธิสตรี  อีก 2 ปี ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2537 กระแสเรื่องการสนับสนุนสิทธิสตรีก็

ยังอยู่ในความสนใจ ดังปรากฏในฉบับที่ 135 ปก ธีรพงศ์ เหลียวรักวงค์ (ธันวาคม, 2537) กับประเด็นการ

ท าหน้าที่เลี่ยงดูลูกและการสนับสนุนสิทธิสตรี ก าหนดประเด็นหลัก คือนายแบบโฆษณาเหล้ากับการ

สนับสนุนสิทธิสตรี ต่อมาในปี พ.ศ.2544 ประเด็นเรื่องการสนับสนุนสิทธิสตรีได้ถูกน ามากล่าวถึงอีกครั้ง 

ดังปรากฏใน ฉบับที่ 247 ปก ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ (กุมภาพันธ์, 2544) และ ฉบับที่ 250 ปก กฤษดา สุโกศล 

แคลปป์ (พฤษภาคม, 2544) นอกจากนี้ในปี พ.ศ.2547 และปี พ.ศ.2548 ประเด็นเรื่องการสนับสนุนสิทธิ

สตรีก็ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง ดังปรากฎ ในฉบับที่ 293 ปก ปราดา หยุ่น (สิงหาคม, 2547) 

และฉบับที่ 317 ปก กมล สุโกศล แคลปป์ (สิงหาคม, 2548) ซึ่งประเด็นเรื่องการสนับสนุนสิทธิสตรีนับว่ามี

ความเกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของลักษณะ “ความเป็นชายแบบ New Male” หรือ ความเป็นชายแบบใหม่

ในประเทศไทย เนื่องจากลักษณะความเป็นชายแบบใหม่จะเน้นความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 

เริ่มมีอารมณ์อ่อนไหว และเปิดเผยได้กับผู้หญิง มีการคบค้าสมาคมกับเพ่ือนผู้หญิง มีความสัมพันธ์กับ

ผู้หญิงในฐานะของการช่วยสนับสนุน และจะแต่งงานก็ต้องด้วยความรักต่อกัน เน้นความเสมอภาคระหว่าง

ชาย-หญิง มองเรื่องเซ็กส์ หรือเพศสัมพันธ์ของชายหญิง เป็นเรื่องที่เท่าเทียมกัน ผู้ชายไม่ได้มีสิทธิเรื่องเพศ

มากกว่าผู้หญิง และเริ่มมองว่าผู้หญิงแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกัน  

  ด้านบริบทสภาพเศรษฐกิจของประเทศพบว่านิตยสาร GM ให้ความส าคัญกับประเด็นนี้มาโดย

ตลอด สาเหตุที่มีการกล่าวถึงบริบททางสังคมประเด็นนี้มากเนื่องจากมีความสอดคล้องอย่างยิ่งกับลักษณะ 

“ความเป็นชายแบบ New Male” ที่ให้ความสนใจกับเรื่องธุรกิจการท างาน เน้นการประสบความส าเร็จใน

ชีวิตด้านเศรษฐกิจจากความเฉลียวฉลาดและการแข่งขัน ซึ่งนิตยสาร GM ต้องการน าเสนอตนเองในด้านนี้

อย่างเด่นชัด จึงปรากฏประเด็นหลักในคอลัมน์ Cover Man เกือบทุกปี ดังปรากฏในฉบับต่อไปนี้ ได้แก่ 

ฉบับที่ 22 ปก จอร์น ยัง (กุมภาพันธ์, 2531) กับประเด็นการท างานในตลาดหุ้นและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  

ฉบับที่ 30 ปก ประภัสร์ หนุนภักดี (ตุลาคม, 2531) ประเด็นการท างานเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ

กับสภาพเศรษฐกิจไทย ฉบับที่ 36 ปก ภากร กสิโสภา (เมษายน, 2532) ประเด็นการเติบโตของธุรกิจ 

อสังหาริมทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 40 ปก สุนทร เอ้ือประยูรวงศ์ (สิงหาคม, 2532) ประเด็น

เศรษฐกิจไทยและการเติบโตของตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 46 ปก คฑา อัศวารักษ์ (กุมภาพันธ์, 2533) 

ประเด็นการศึกษาต่อต่างประเทศกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย ฉบับที่ 62 ปก วิแมน บุณยะรัตเวช 

(มิถุนายน, 2534) ประเด็นนักการเงินกับสภาพเศรษฐกิจไทย ฉบับที่ 103 ปก สันติสุข พรหมศิริ (สิงหาคม, 

2536) ประเด็นวงการหนังไทยที่ซบเซากับสภาพเศรษฐกิจไทย ฉบับที่ 155 ปก ดนุชา วีระพงษ์ (ตุลาคม, 
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2538) ประเด็นสภาพเศรษฐกิจไทยกับการเติบโตของตลาดหลักทรัพย์ และยังมีอีกหลายฉบับที่ได้น า

ประเด็นด้านบริบทสภาพเศรษฐกิจของประเทศมาเป็นประเด็นหลักในคอลัมน์ Cover Man หลังจากนั้น

ช่วงปีที่บริบทนี้ถูกกล่าวถึงมากอีกช่วง คือ พ.ศ.2539 – 2547 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนหน้าและหลังจาก

เหตุการณ์วิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในประเทศไทย และแพร่ลามออกไปทั่วโลก ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าวิกฤติ

เศรษฐกิจครั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่ไทยไม่สามารถรับมือกับการไหลบ่าของกระแสโลกได้ ซึ่งสถานการณ์

โลกเรียกวิกฤตการณ์เศรษฐกิจนี้ว่า “วิกฤตการณ์ต้มย ากุ้ง” โดยมีจุดเริ่มต้นที่ประเทศไทย และแพร่ขยาย

ไปทั่วโลกในระยะเวลาอันรวดเร็ว ผู้วิจัยพบว่าเนื้อหาด้านการลงทุนและการติดตามสถานการณ์ ทาง

เศรษฐกิจได้รับความสนใจจากผู้บริโภคนิตยสาร GM เป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าวิกฤตการณ์ดังกล่าวจะส่งผล

ให้ตลาดนิตยสารในประเทศไทยชะลอตัวตามสภาพเศรษฐกิจ จนท าให้นิตยสารบางฉบับต้องปิดตัวลง

ในช่วงนี้ แต่ด้วยเนื้อหาของนิตยสาร GM ที่มีคอลัมน์ที่กล่าวถึงเรื่องเศรษฐกิจอยู่แล้วจึงท าให้นิตยสาร GM 

ยังคงได้รับความนิยมในช่วงเวลาดังกล่าว ดังปรากฏในฉบับที่ 167 ปก ปองชัย มาลากุล ณ อยุธยา 

(เมษายน, 2539), ฉบับที่ 207 ปก ณชนก รัตนทารส (ธันวาคม, 2540)  ฉบับที่ 229 ปก ธีรภัทร์ สัจจกุล 

(สิงหาคม, 2542), ฉบับที่ 259 ปก ธีรภัทร์ สัจจกุล (กุมภาพันธ์, 2545) และฉบับที่ 284 ปก สันต์ ภิรมย์

ภักดี (มีนาคม, 2547) เป็นต้น 

  ส่วนบริบททางสังคมของประเทศ พบว่า นิตยสาร GM ได้น าเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหา

สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2532 ซึ่งเป็นช่วงปีที่กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเมืองไทย

ก าลังได้รับความนิยม จากการฆ่าตัวตายของ คุณสืบ  นาคะเสถียร ส่งผลให้สื่อมวลชนทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศเริ่มตื่นตัวในการน าเสนอข่าวสารที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงนิตยสาร GM 

ด้วยเช่นกันและส่งผลให้กระแสของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถูกกล่าวถึง มาเรื่อยๆ โดยเฉพาะในปี 

พ.ศ.2538, 2543, 2545, 2546 และ 2547 ดังปรากฏในฉบับต่อไปนี้ ฉบับที่ 147 ปก นีโน่ เดชะเทศน์ 

(มิถุนายน, 2538), ฉบับที่ 243 ปก รวิชญ์ เทิดวงส์ (ตุลาคม, 2543), ฉบับที่ 267 ปก ปวริศร์ มงคลพิสิฐ 

(ตุลาคม, 2545), ฉบับที่ 272 ปก และตะวัน แซ่ตั้ง (มีนาคม, 2546)  และฉบับที่ 267 ปก ปวริศร์ มงคล

พิสิฐ (ตุลาคม, 2545) ที่มีการก าหนดประเด็นหลักในคอลัมน์ Cover Man เรื่องปัญหาสภาพแวดล้อม 

ระบบนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การเติบโตของ   ธุรกิจท่องเที่ยว และการท างานศิลปะ จิตกรรมที่

ใส่ในสิ่งแวดล้อม 
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  บริบททางสังคมอีกหนึ่งประเด็นที่นิตยสาร GM ให้ความสนใจ ได้แก่ เรื่อง การเมือง ปัญหายา

เสพติด ปัญหาสงคราม ความรุนแรงและการก่อการร้าย ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า มีการกล่าวถึงประเด็นนี้มาก

ในปี พ.ศ.2530, 2536, 2538, 2539,2541 และ2542 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์สงคราม

อ่าวเปอร์เซียครั้งแรก ดังปรากฏในฉบับต่อไปนี้ ฉบับที่ 16 ปก ธีรยุทธ บุญมี (สิงหาคม, 2530) ประเด็น

หลักในคอลัมน์ Cover Man เรื่องการท างานเป็นนักวิชาการกับเหตุการณ์ 14 ตุลา และในปีเดียวกัน                 

ฉบับที่ 20 ปก พ.ต.อ.เสรี เตมียเวส (ธันวาคม, 2530) ประเด็นบทบาทการเป็นต ารวจมือปราบ ฉบับที่ 91             

ปก ร.อ.ศิวา ทิวารี (กุมภาพันธ์, 2536) ประเด็นการฝึกทหารอากาศกับปัญหาสงคราม และในปีเดียวกัน 

ฉบับที่ 111 ปก วสุ แสงสิงแก้ว (ธันวาคม, 2536) ประเด็นการตื่นตัวของประชาชนต่อการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2538-2539 มีการกล่าวถึงประเด็นนี้อีกครั้งในฉบับที่ 151   ปก ดร.

กันตธีร์ ศุภมงคล (สิงหาคม, 2538) โดยก าหนดประเด็นหลักในคอลัมน์ Cover Man เรื่อง สส.หน้าใหม่ของ

พรรคพลังธรรม และ พ.ศ.2539 ฉบับที่ 175 ปก พ.ต.ต.รักจิตต์ หม้อมงคล (สิงหาคม, 2539) โดยก าหนด

ประเด็นหลักเรื่องการท างานเป็นบอดี้การ์ดนักการเมือง ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2541-2542 ปัญหายาเสพติด

ก าลังได้รับความสนใจในสังคมไทย นิตยสาร GM จึงได้น าเอาประเด็นนี้มาเป็นประเด็นหลัก (Theme) ใน

คอลัมน์ Cover Man ดังปรากฏในฉบับที่ 217 ปก นิธิ สมุทรโคจร (สิงหาคม, 2541) ในประเด็นปัญหายา

เสพติดในวงการบันเทิง และฉบับที่ 229 ปก ธีรภัทร์ สัจจกุล (สิงหาคม, 2542) ในประเด็นปัญหา             

ยาเสพติดในประเทศไทย นอกจากนี้มีการกลับมากล่าวถึงในประเด็นการเมืองและปัญหาสงครามอีกครั้งใน

ปี พ.ศ.2547 ในฉบับที่ 293 ปก ปราบดา หยุ่น (สิงหาคม, 2547) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์ก่อการร้าย

ที่ก าลังคุกรุ่นอยู่ในตอนนั้น หลังจากเหตุการณ์ก่อการร้ายครั้งใหญ่ในสหรัฐอเมริกา และเป็นช่วงที่เกิด

สงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งที่ 2   

  สภาวะโลกาภิวัตน์ เป็นบริบททางสังคมอีกประเด็นที่นิตยสาร GM ให้ความส าคัญรองจากเรื่อง

สภาพเศรษฐกิจ โดยปีที่เริ่มมีการพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้น คือปี พ.ศ.2532 – 2537 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่

แนวความคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ เริ่มต้นแพร่กระจายเข้ามาในสังคมไทย เห็นได้จากการให้ความสนใจกับ

เรื่องการค้าเสรีโลกไร้พรมแดน และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต อีคอมเมิร์ช ดังปรากฏในฉบับที่ 

34 ปก พิมล ศรีวิกรณ์ (กุมภาพันธ์, 2532), ฉบับที่ 48 ปก ไมเคิล มาร์คาร์ (เมษายน, 2533), ฉบับที่ 70 

ปก พิชัย กิจเจริญพร (กุมภาพันธ์, 2535) ฉบับที่ 111 ปก  วสุ แสงสิงแก้ว (ธันวาคม, 2536)  และฉบับที่ 

127 ปก แพททริก ซาชารี วูฟส์ (สิงหาคม, 2537)   เป็นต้น 
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  ต่อมาปี พ.ศ.2542 กระแสการสนับสนุนความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยเริ่มได้รับความ

สนใจอาจจะเกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของลักษณะ “ความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล”(Metrosexual) ซึ่ง

เป็นช่วงเวลาหลังจากปี พ.ศ.2542 มาจนถึงปัจจุบัน กล่าวคือ “ความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล” เป็น

ลักษณะของความเป็นชายแบบหลังสมัยใหม่ ได้แพร่ขยายเข้ามาในประเทศไทย ส่งผลให้นักวิชาการทาง

สังคมตื่นตัวที่จะศึกษา “ความเป็นชาย” ดังกล่าวจากเนื้อหาในนิตยสาร โดยในช่วงนั้น นิตยสาร Image 

เป็นนิตยสารฉบับแรกที่น าเสนอเนื้อหาของความเป็นชายหลังสมัยใหม่และเริ่มใช้ค าเรียกความเป็นชาย

แบบนี้ว่า “Metrosexual” แต่จากการศึกษาพบว่า บริบททางสังคมในประเด็นนี้ก็ปรากฏในนิตยสาร GM 

ให้เห็นได้ชัดและสม่ าเสมอมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เช่นกัน และเริ่มมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นมาเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 

พ.ศ.2544 เป็นต้นมา จนส่งผลสืบเนื่องไปถึงการตื่นตัวเรื่องสุขภาพ การเลือกรับประทานอาหาร และการ

ออกก าลังกาย ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่ากระแสการตื่นตัวเรื่องสุขภาพ เป็นกระแสที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากการ

ตื่นตัวต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ ในขณะที่เรื่องสิ่งแวดล้อมค่อยๆ จางหายไป แต่เรื่องสุขภาพ

ยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับการเกิดขึ้นของลักษณะ “ความเป็นชายแบบ

เมโทรเซ็กส์ชวล” ซึ่งเป็นลักษณะของความเป็นชายที่ใส่ใจต่อสุขภาพทั้งภายในและภายนอก จนกระทั้งปี 

พ.ศ.2548 นิตยสาร GM ฉลองครบรอบ 20 ปี พร้อมกับการประกาศว่าเป็นนิตยสารผู้ชายที่มีผู้อ่านมาก

ที่สุดในประเทศไทย ในขณะเดียวกันกับการใช้ค าว่า “เมโทรเซ็กส์ชวล” อย่างแพร่หลายในสังคมไทย จน

กลายเป็นค าติดหูของความเป็นชายอีกประเภทซึ่งความเป็นชายแบบ “เมโทรเซ็กส์ชวล” นี้หมายถึงผู้ชายที่

มีรูปแบบการใช้ชีวิตในแบบคนในสังคมเมือง มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ข่าวสารทั่วโลก ใส่ใจเรื่อง

แฟชั่นและเทคโนโลยีที่ล้ ายุค โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่นชอบการแต่งเนื้อแต่งตัว พิถีพิถันกับการดูแลตัวเอง ไม่

ว่าจะเป็นเรื่องผิวพรรณหรือรูปร่าง จนกระทั่งท าให้สังคมส่วนหนึ่งมองความส าอางละเอียดอ่อนของผู้ชาย

ที่มีความเป็นชายแบบ “เมโทรเซ็กส์ชวล” ว่าเป็นเกย์ (Gay) แต่ในความเป็นจริงผู้ชายแบบนี้ไม่ใช่เกย์และ

ยังคงสนใจในคนเพศตรงข้ามเหมือนผู้ชายทั่วไปในสังคม ตัวอย่างนิตยสาร GM ที่มีประเด็นหลักในคอลัมน์ 

Cover Man เกี่ยวกับความเป็นชายแบบ “เมโทรเซ็กส์ชวล” เช่น  ฉบับที่ 236 ปก ยุทธ ทองเจริญ (มีนาคม

, 2543)  กับประเด็นดาราละครตัวล่ าบึ๊กที่มีความตื่นตัวเรื่องสุขภาพ นอกจากนี้ยังปรากฏในฉบับที่ 240 

ปก พีท ทองเจือ (กรกฏาคม, 2543) และ ฉบับ 251 ปก ปีเตอร์ ธูนสตระ (มิถุนายน, 2544) ที่ก าหนด

ประเด็นหลักในคอลัมน์ Cover Man เรื่องกีฬาและการดูแลสุขภาพตัวเอง  รวมถึงฉบับที่ 280 ปก ชาคริต 

แย้มนาม (พศจิกายน, 2546) ฉบับที่ 325 ปก ปกรณ์ ลัม (ธันวาคม, 2548) และฉบับที่ 379 ปก ณวัตน์ กุล
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รัตนรักษ์ (กุมภาพันธ์, 2553) ที่ก าหนดประเด็นหลักในคอลัมน์ Cover Man เรื่องพระเอกสุภาพบุรุษกับ

การดูแลตัวเอง  

  นอกจากการตื่นตัวในการดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพแล้ว ความเป็นชายแบบ “เมโทรเซ็กส์ชวล”ยัง

ส่งผลให้เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ในประเทศ

ไทยด้วย เพราะลักษณะเฉพาะตัวอีกประการของความเป็นชายแบบ “เมโทรเซ็กส์ชวล” คือการสนใจและ

ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลให้นิตยสาร GM ต้องปรับเปลี่ยนและเพ่ิมเนื้อหาสาระด้านนี้ให้

มากขึ้น เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตและความต้องการให้ผู้บริโภคนิตยสารได้รับข่าวสารที่ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังที่ปรากฏในฉบับที่ 243  ปก รวิชญ์ เทิดวงส์ (ตุลาคม, 2543)  

ฉบับที่ 254 ปก วงด าเกิง วงษ์สวรรค์ (กันยายน,2544) ฉบับที่ 262 ปก ภัทรพล   ศิลปาจารย์ (พฤษภาคม, 

2545) และฉบับที่ 279 ปก อธิป นานา (ตุลาคม, 2546) เป็นต้น 

  กระแสเรื่องความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง และได้รับความสนใจ

สูงสุดใน ปี พ.ศ. 2550 ที่ประเทศไทยเกิดกระแสแห่งยุคของข้อมูลข่าวสารสื่อใหม่ (New Media) ที่เป็น

การหลอมรวมเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน อย่างเช่น สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)     ที่สามารถท าให้การ

ติดต่อสื่อสารของคนในโลกนี้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น เกิดโปรแกรมท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

มากมาย เช่น เอ็มเอสเอ็น (MSN) ไฮไฟฟ์ (Hi5)  กูเกิล (Google) ยูทูป (Youtube) เฟซบุ๊ก (Facebook) 

วอทส์แอพพ์ (WhatsApp) สไกป์ (Skype) ไลน์ (Line) ทวิตเตอร์ (Twitter) รวมถึงบล็อก (Blogging) ต่างๆ 

ที่ได้เข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้คนในสังคมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต   ซึ่งนับว่า

เป็นการตอบสนองความต้องการของความเป็นชายแบบ “เมโทรเซ็กส์ชวล” ได้เป็นอย่างดี ด้วยสาเหตุของ

ยุคแห่งข้อมูลข่าวสารสื่อใหม่ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารของคนในโลกสะดวกและรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

ส าคัญๆ ในปัจจุบัน นิตยสาร GM ก็ตื่นตัวในประเด็นเหล่านี้เช่นกัน ดังปรากฏในฉบับที่ 375 ปก ภาษิต 

อภิญญาวาท (ตุลาคม, 2552) ฉบับที่ 383 ปก ม.ร.ว. เฉลิมชาตรี ยุคล (มิถุนายน, 2553) ฉบับที่ 387 ปก 

ณเดชน์ กุกิมิยะ (ตุลาคม, 2553)  ฉบับที่ 407 ปก ปพนธ์  รัตนชัยกานนท์ (มิถุนายน, 2555) ฉบับที่ 409 

ปก พ.อ.ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ (สิงหาคม, 2555) และ ฉบับที่ 415 ปก สุรบถ หลีกภัย (กุมภาพันธ์, 

2556) เป็นต้น โดยได้ก าหนดประเด็นหลัก (Theme) ในคอลัมน์ Cover Man เรื่องเกี่ยวกับสังคมไทยกับ

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในเรื่องอิทธิพลของความก้าวหน้าทางด้าน

เทคโนโลยีสื่อสารคือในปี พ.ศ. 2556 ผู้ชายไทยได้รับกระแสความเป็นชายแบบใหม่ผ่านทางเว็บไซต์เทเลก
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ราฟ ของประเทศอังกฤษ หลังจากทางเว็บไซต์เผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับนิยามใหม่ของผู้ชายที่ชอบดูแล

รูปลักษณ์ตัวเองมากๆ ว่าเป็นผู้ชายแบบ “สปอร์โนเซ็กส์ชวล” (Spornosexual) (The Telegraph, 2014) 

ซึ่งเป็นศัพท์ที่ถูกบัญญัติเข้ามาแทนที่ค าว่า “เมโทรเซ็กส์ชวล” และคนที่คิดนิยามนี้ก็คือ มาร์ค ซิมป์สัน 

(Mark Simpson) ผู้ที่บัญญัติศัพท์ค าว่า “เมโทรเซ็กส์ชวล” ขึ้นมาเมื่อ 20 ปีที่แล้ว มาร์ค อธิบายว่าผู้ชาย

แนวสปอร์โนเซ็กส์ชวลคือ ผู้ชายที่หลงใหลในเรื่องของเพศมาก หลงใหลในรูปลักษณ์ของตัวเอง ชอบออก

ก าลังกาย เล่นกีฬา ดูแลรูปร่างให้ดูฟิตอยู่เสมอ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นมากกว่าผู้ชายแบบเมโทรเซ็กส์

ชวล ซึ่ งความเป็นชายแบบ “สปอร์ โนเซ็กส์ชวล” เป็นค าที่ มาจากการผสมผสานของค าว่า 

Sport+Porn+Sexual นับว่าเป็นนิยามใหม่ของกลุ่มผู้ชายที่หลงใหลในรูปร่าง มีลักษณะภายนอกแนว

นักกฬีา ชอบกีฬา ชอบออกก าลังกาย ชอบเข้าฟิตเนส มีกล้ามเนื้อแน่นๆ เป็นลอนๆ (Sixpack) ชอบโชวห์ุน่ 

นอกจากนี้มักจะมีรอยสักและหลงใหลในรอยสักบนเรือนร่างของตนเองอีกด้วย ซึ่งเนื้อหาเรื่องความเป็น

ชายแบบ “สปอร์โนเซ็กส์ชวล” ก็ปรากฏในนิตยสาร GM ในฉบับที่ 416 ปก ศุกลวัฒน์ คณารส (มีนาคม, 

2556) และฉบับที่ 417 อองตวน ปินโต (เมษายน, 2556) 

 2. อิทธิพลของสื่อมวลชนและสื่อโฆษณา  

  จากการศึกษาพบว่านิตยสาร GM เป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่งที่กลายมาเป็นสถาบันที่มี

บทบาทอย่างยิ่งต่อค่านิยมและแบบแผนการด าเนินชีวิตของผู้ชายไทยชนชั้นกลางในสังคมเมืองผ่ าน

การมีสัมพันธภาพสองทางกับสังคม  โดยสัมพันธภาพแรก คือ การสะท้อนภาพความเป็นจริงที่

เป็นอยู่ในสังคมด้วยการน าเสนอข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงต่างๆ ส่วนสัมพันธภาพที่สอง คือ การ

สร้างภาพแห่งความเป็นจริงของสังคมขึ้นมาจากการให้ความหมายใหม่ของ “ความเป็นชาย” ด้วย

การเลือกว่าจะน าเสนอเนื้อหารูปแบบใดให้กับผู้ชายไทยชนชั้นกลางในสังคมเมือง อย่างไรก็ตาม

ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตว่า การที่สื่อมวลชนอย่างนิตยสาร GM มีอ านาจหน้าที่ในการเลือกว่าจะน าเสนอ

เนื้อหารูปแบบใดให้กับผู้ชายไทยชนชั้นกลางในสังคมเมือง อาจส่งผลให้เกิดการบิดเบือนความหมาย

ของความเป็นจริงที่อยู่ในสังคมได้ เช่น การที่นิตยสาร GM มักเลือกน าเสนอเฉพาะภาพผู้ชายที่รูปร่าง

ดีเกินจริงหรือคนที่ดูดีเท่านั้น โดยมักจะไม่น าเสนอผู้ชายผอมบางรูปร่างไม่สมส่วน หรือผู้ชายที่สีผิว

ไม่สม่ าเสมอปรากฏในนิตยสาร GM ทั้งนี้เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของสังคมของผู้อ่าน

นั้นเอง แสดงให้เห็นว่าบางครั้งสื่อมวลชนอย่างนิตยสาร GM อาจบิดเบือนมาตรฐานของสังคมและ

เป็นตัวแทนที่ไม่ถูกต้องในการเสนอภาพผู้ชายธรรมดาซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ในสังคม อย่างไรก็ตามข้อ
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ขัดแย้งที่ในความเป็นจริงแสดงให้เห็นว่า จากการยกระดับมาตรฐานผู้ชายธรรมดาของสังคมท าให้

ผู้ชายที่ปรากฏในสื่อกลายเป็นตัวแบบที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ชายธรรมดา พยายามมุ่งมั่นพัฒนา

ตนเองเพ่ือให้ตัวเองมีรูปร่างสมส่วนหรือดูดีได้เหมือนกับตัวแบบที่ปรากฏในนิตยสาร GM ใน

ขณะเดียวกันอิทธิพลของสื่อโฆษณาก็มีบทบาทต่อการน าเสนอภาพความเป็นชายเช่นกัน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการน าเสนอผ่านภาษาในโฆษณา และปกนิตยสาร GM โดยพบว่า สื่อโฆษณาท าหน้าที่ธ ารง

รักษาและถ่ายทอด “ความเป็นชาย” ผ่านการเลือกน าเสนอภาพ “ความเป็นชาย” ที่มีอยู่ในสังคม หรือ

สร้างภาพ “ความเป็นชาย” ขึ้นใหม่ควบคู่กับการน าเสนอสินค้า โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือกระตุ้นการ

บริโภคในกลุ่มผู้ชายไทยชนชั้นกลางในสังคมเมือง ที่เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มผู้ซื้อรายใหญ่ที่มีรายได้สูง  

“โฆษณา” จึงเป็นทั้งเครื่องมือในการขายและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ในการเผยแพร่ข้อมูลจาก

การที่โฆษณาน าเสนอสินค้า ผ่านการสร้างความหมายให้กับสินค้าในแบบแผนที่สอดคล้องกับ

เป้าหมาย และคุณค่าที่ผู้บริโภคในสังคมรับรู้ สามารถแสดงตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

  ตัวอย่างที่ 1 ภาพจากโฆษณาเครื่องดื่มไวตามิ้ลค์ โดยตัวแบบที่ปรากฏในโฆษณาคือ ผู้ชาย

รูปร่างดี มีมัดกล้ามที่ชัดเจน สวยงาม และมีข้อความว่า “นี่แหละ…ผู้ชายตัวจริง” เป็นการกล่าวอ้าง

และตอกย้ าว่าผู้ชายรูปร่างดี มีมัดกล้ามที่ชัดเจน และสวยงาม เป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับผู้ชายและเป็น

การช่วยเสริมให้เป็นผู้ชายตัวจริงมากข้ึน 

 

ภาพ 3 ตัวอย่างแสดงถึงอิทธิพลของสื่อมวลชนและสื่อโฆษณา 

ที่มา: นิตยสาร GM ฉบับที่ 366 ปีที่ 24, มิถุนายน 2552 
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  ตัวอย่างที่ 2 โฆษณา Manchester ผู้สร้างงานโฆษณามีการเชื่อมโยงภาพลักษณ์นายแบบ

กับผลิตภัณฑ์ในโฆษณาโดยการน าเสนอภาพลักษณ์ “ความเป็นชายที่ประสบความส าเร็จในชีวิต” 

ด้วยการเน้นเพียงรูปลักษณ์ภายนอกของผู้น าเสนอสินค้าใน อิริยาบถต่างๆ เพ่ือกระตุ้นอารมณ์

ความรู้สึกให้ผู้อ่านเกิดความสนใจและเกิดความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์ และมีสโลแกนทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษว่า “The perfect success ความส าเร็จที่ลงตัว” นอกจากนี้ยังมีข้อความสนับสนุน

ว่า “ ความส าเร็จ ไม่มีสูตรตายตัวเพียงแค่ท าให้มันลงตัว” จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าโฆษณาจะเน้น

อารมณ์ให้ผู้ชายรู้สึกอยากมี ”คุณลักษณะที่พึงประสงค์” ของ “ความเป็นชาย” และมุ่งกระตุ้น

อารมณ์ความรู้สึกของผู้ชายเพื่อให้อยากซ้ือสินค้าและบริการนั้นๆ  

 

ภาพ 4 ตัวอย่างแสดงถึงอิทธิพลของสื่อมวลชนและสื่อโฆษณา 

ที่มา:นิตยสาร GM ฉบับที่ 409 ปีที่ 27, สิงหาคม 2555 

  จากตัวอย่างข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าโฆษณาเป็นกลไกในการสร้างให้เกิดความต้องการ

มากกว่าเพียงเติมเต็มความต้องการให้กับผู้บริโภค และยังส่งผลต่อภาพที่สื่อสารออกมาจากโฆษณา

ว่ามีบทบาทอย่างมากต่อแนวคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของคนในสังคม นอกจากนี้โฆษณายังเชื่อม

สินค้าเข้ากับวิถีชีวิตของสังคมและวัฒนธรรม ในทางกลับกันวัฒนธรรมก็สามารถถูกสะท้อนออกมาได้

จากการโฆษณา ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า โฆษณาที่ปรากฏในนิตยสาร GM มีส่วนในการก าหนดสร้าง 

“ความเป็นชาย” ด้วยการที่นักโฆษณาพยายามมองหาว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้ชาย โดยเฉพาะผู้ชายไทยชน

ชั้นกลางในสังคมเมืองต้องการ จากนั้นจึงสร้างภาพลักษณ์เหล่านั้นให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ชาย
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เหล่านั้น ด้วยการเชื่อมโยงสินค้าเข้ากับคุณค่าที่ผู้ชายเหล่านั้นต้องการผ่านการสื่อสารว่าหากผู้ชาย

เหล่านั้นบริโภคสินค้านั้นแล้วจะได้รับความสุข ความส าเร็จ สุขภาพดี และภาพลักษณ์ที่ดูดี เป็นต้น  

 3. อิทธิพลจากวัฒนธรรมการบริโภคนิยม 

  จากการศึกษา พบว่า “ความเป็นชาย” ที่ปรากฏในนิตยสาร GM “การบริโภคนิยม” เป็น

ประเด็นหนึ่งที่มีอิทธิพลต่ออุดมการณ์ เนื่องจากในปัจจุบัน “การบริโภค” ได้กลายมาเป็นปัจจัย

ส าคัญที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิต การแสดงออก การเสริมสร้าง 

และธ ารงรักษาไว้ซึ่ง “ความเป็นชาย”ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของการบริโภคท่ีมีต่อความเป็นเพศ

ผ่านการให้ความหมายของ ค าว่า “เพศสภาพ” (Gender) เป็นแนวคิดทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ

ทัศนคติความเชื่อและพฤติกรรมที่แต่ละคนเรียนรู้จากสังคม โดยลักษณะพ้ืนฐานของ “ความเป็น

ชาย” และกิจกรรมการบริโภค ยังสอดคล้องกับแนวคิดที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการ

บริโภคและ “ความเป็นชาย” เนื่องจากในปัจจุบันผู้ชายไทยชนชั้นกลางในสังคมเมืองแสดงออกถึง  

อัตลักษณ์ของตนเองผ่านการบริโภคมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ “ความเป็น

ชาย” ในปัจจุบันที่หันมาให้ความสนใจในเรื่องของ แฟชั่นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รวมถึงความสวย

ความงาม ของรูปลักษณ์ภายนอกมากยิ่งขึ้น จากเดิมท่ีเชื่อว่าการบริโภคสินค้าเพ่ือเรือนร่างและความ

งามเป็นพฤติกรรม  การบริโภคที่จ ากัดอยู่ในผู้หญิงเท่านั้น แต่ในปัจจุบันผู้ชายเองได้กลายเป็น

ผู้บริโภคสินค้าดังกล่าวด้วยเช่นกัน ทั้งยังเป็นการบริโภคที่มีจุดประสงค์เพ่ือแสดงออกถึงความเป็น

ตัวตนของปัจเจกบุคคลอีกด้วย 

 ตัวอย่างข้างต้นสามารถสรุปได้ว่านิตยสาร GM มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของผู้

ชายไทยชนชั้นกลางในสังคมเมือง ซึ่งแต่เดิมความสนใจเหล่านี้จ ากัดอยู่เพียงในหมู่ผู้หญิง แต่จาก

อิทธิพลของค่านิยมการบริโภคนิยมมีส่วนในการสร้างมาตรฐานความดึงดูดและกระตุ้นความหลงใหล

ในรูปร่างลักษณะภายนอกที่เป็นเสมือนทุนของผู้ชายแต่ละบุคคล ในการสร้าง ความได้เปรียบทางการ

แข่งขันให้ผู้ชายคนหนึ่งรู้สึกเหนือกว่าผู้ชายคนอ่ืนๆ ในสังคม เมื่อประกอบกับอิทธิพลของโฆษณาที่

กระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาใช้สินค้าเพ่ือความสวยงามและสนใจในแฟชั่นเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้วัฒนธรรม 

“ความเป็นหญิง” ถ่ายทอดสู่ผู้ชายมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ชายจึงเข้าไปมีส่วนร่วมในบทบาทเดิมที่

จ ากัดเฉพาะในหมู่ผู้หญิงมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความใส่ใจในภาพลักษณ์ ท่าทาง รูปร่างหน้าตา หรือ

แม้กระทั่งส่วนต่างๆ ของร่างกาย สังเกตได้จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของสินค้าเพ่ือความงามและ

แฟชั่นส าหรับผู้ชาย ส่งผลต่อ “ความเป็นชาย” รูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น  ในสังคม จากกระบวนการ

ดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของการบริโภคนิยมที่ปรากฏในนิตยสาร GM ที่มีต่อการ
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แสดงออกถึง “ความเป็นชาย” ในรูปแบบที่แตกต่างกัน สังเกตได้จากบทบาทของการบริโภคที่มีต่อ

ภาพลักษณ์ของผู้ชายยุคหลังสมัยใหม่ที่ปรากฏในนิตยสาร GMตัวอย่างเช่น การที่ผู้ชายหันมาบริโภค

สินค้าแฟชั่นเพ่ือให้ตนเองเป็นคนทันสมัย ดูดี หรือการบริโภคสินค้าประเภทความสวยความงาม

ส าหรับผู้ชาย เช่น น้ าหอม  ครีมกันแดด ลิปมัน ครีมบ ารุงผิว ฯลฯ ท าให้ผู้ชายไทยชนชั้นกลางใน

สังคมเมืองที่บริโภคนิตยสาร GM หันมาดูแลตนเองและบริโภคสินค้าเพ่ือร่างกายและความสวยความ

งามมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจให้กับตนเอง โดยสินค้าเหล่านี้ก็ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสินค้าเฉพาะ

ส าหรับผู้หญิงแต่อย่างใด สิ่งเหล่านี้เป็นที่มาของ  “ความเป็นผู้ชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล” ที่สามารถ

พบเห็นได้มากขึ้นในสังคมเมืองปัจจุบัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 ตัวอย่างที่ 5 บทความเชิงโฆษณาในตัวอย่างด้านล่างนี้เป็นลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพล

ของวัฒนธรรมการบริโภคนิยม โดยตัวบทใช้สโลแกน “สร้างเสน่ห์หนุ่มหน้าใส มัดใจสาว” โดย

ผลิตภัณฑ์สก๊อตคอลลาเจน-เอ็มวิธ ซิงค์ ซึ่งน าเสนอข้อมูลความรู้ในหัวข้อ “How to attract at first 

sight” ข้อมูลในบทความนี้มีลักษณะเหมือนบทความให้ความรู้ทั่วๆ ไป ไม่มีส่วนใดเป็นการโฆษณา

สินค้า ไม่มี การกล่าวถึงสินค้าหรือชื่อสินค้า อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาองค์ประกอบส่วนโฆษณา

สินค้าที่อยู่ด้านล่าง จะเห็นว่าข้อมูลความรู้ในบทความนั้นสัมพันธ์กับสินค้าที่น าเสนอในโฆษณาอย่าง

มาก กล่าวคือ ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจในการสร้างเสน่ห์ในการมัดใจสาวทั้งภายในและ

ภายนอกของหนุ่มๆ เป็นเหตุจูงใจส าคัญที่ท าให้ผู้อ่านอาจจะเลือกหันมาดื่มผลิตภันฑ์สก๊อต คอลลา

เจน-เอ็มวิธ ซิงค์ ที่น าเสนอในโฆษณา เพราะผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นเครื่องดื่ม คอลลาเจนส าหรับ

ผู้ชาย ประกอบด้วยคอลลาเจนเปปไทด์ อุดมด้วยซิงค์และวิตามิน  ดังตัวอย่างภาพที่ 5 
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ภาพ 5  ตัวอย่างแสดงอิทธิพลจากวัฒนธรรมการบริโภคนิยม 

ที่มา: นิตยสาร GM ฉบับที่ 366 ปีที่ 25, พฤศจิกายน 2553 

ตัวอย่างที่ 6 ตัวอย่างการเลือกใช้กลวิธีการใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ในการโฆษณาใครว่าผู้ชายดึงหน้าไม่ได้ 

ดึงหน้ายุคใหม่ ไม่มีแผลหน้าหู  ไม่กวนใจคุณผู้ชายอีกต่อไป  (ฉบับที่ 418 ปีที่ 28, ตุลาคม 2556) 

 จากตัวอย่างข้างต้น พบว่าผู้ผลิตโฆษณามีจุดประสงค์เพ่ือบอกหรือตอกย้ าผู้ชาย โดยตั้งค าถาม

เพ่ือให้ผู้ชายได้พิจารณาตัวเอง การตั้งค าถามเพ่ือเปลี่ยนทัศนคติของผู้ชาย เรื่องของการท าศัลยกรรมอย่าง

การดึงหน้าว่าไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงเท่านั้น ผู้ชายยุคใหม่ก็สามารถท าได้ เป็นลักษณะการย้อนถามให้ผู้ชาย

ฉุกคิด ถึงเรื่องการดูแลตัวเองตั้งแต่หัวจรดเท้าว่าเป็นสิ่งที่ผู้ชายควรกระท า เพ่ือให้ตัวเองเป็นผู้ชายในแบบ

ที่ผู้ชายทั่วไปพึงประสงค์ ลักษณะค าถามดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในเรื่องของการถ่ายทอด

อุดมการณ์หรือชุดความคิด “ความเป็นชาย” ชุดหนึ่งคือ “ความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล” หรือความ

เป็นชายที่ต้องการให้ตัวเองดูดีอยู่เสมอ เพราะผู้ชายกลุ่มนี้คิดว่าผู้หญิงชอบผู้ชายที่ดูดีตั้งแต่หัวจรดเท้า

นั้นเอง ซึ่งชุดความคิดนี้ สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการบริโภคนิยม ในประเด็นที่ว่า “ความเป็นชายแบบ

เมโทรเซ็กส์ชวลไม่ได้เกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติแต่อย่างใด  หากแต่เป็นกระบวนการของลัทธิทุน

นิยม  (Capitalism) และบริโภคนิยม (Consumerism) ที่ต้องการปรับเปลี่ยนอุดมการณ์ ความหมาย

และอัตลักษณ์ของความเป็นชายแบบเดิมที่อัตราการ “บริโภค” ต่ าให้หันมาบริโภคมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่

จะท าให้ผู้ชายบริโภคมากข้ึนก็คือ การ “ปั่นหัว”หรือ “การครอบง า”(Manipulate) ผู้ชายว่า หน้าตา

และผิวพรรณไม่ได้เป็นสิ่งส าคัญเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น แต่มันส าคัญส าหรับผู้ชายด้วย และการปั่นหัว
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ครั้งนี้ก็ได้ท าให้ผู้ชายจ านวนมากหวั่นไหว และไม่มั่นใจกับภาพลักษณ์ที่ตัวเองเป็นอยู่” (วุฒิชัย 

กฤษณะประกรกิจ, 2547, หน้า 33) 

 4. อิทธิพลจากการปรับทัศนคติของผู้ชายไทยในปัจจุบันต่อการเปิดใจรับ “ความเป็นชาย

สมัยใหม่” (Modern Male)  

  หากพิจารณาอุดมการณ์ “ความเป็นชาย” ที่ตัวบทนิตยสาร GM สื่อไปยังผู้อ่านจะเห็นว่า

อุดมการณ์ความเป็นชายเหล่านั้นประกอบด้วยความคิดที่พยายามสื่อให้เห็นถึงภาพ และความหมาย

ของ “ความเป็นชาย” ในสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่ออุดมการณ์ “ความ

เป็นชายที่พึงประสงค์” ซึ่งกล่าวถึงลักษณะต่างๆ ของความเป็นชาย ทั้งด้านการกระท า การใช้วาจา 

รวมถึงความคิดและสติปัญญาว่าลักษณะใดเป็นลักษณะที่มีคุณค่าควรประพฤติและปฏิบัติ และ

ลักษณะใดเป็นลักษณะที่ไม่มีคุณค่า ไม่ควรประพฤติและปฏิบัติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะของ

อุดมการณ์ “ความเป็นชายที่พึงประสงค์” ของสังคมไทย ที่ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการปรับทัศนคติใน

การเปิดใจรับ “ความเป็นชายสมัยใหม่” (Modern Male) ของผู้ชายไทยในปัจจุบัน ดังรายละเอียด

ต่อไปนี้ 

  “ความเป็นชายสมัยใหม่” ที่น าเสนอในนิตยสาร GM แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของ

อุดมการณ์ ”ความเป็นชาย” ได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ ถ้าย้อนกลับไปทศวรรษที่ 60 ความ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมท าให้การสร้างหรือตอกย้ าบรรทัดฐานทางสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ได้

ลดน้อยลง ตัวอย่างของความเปลี่ยนแปลงนั้น เช่น สภาพครอบครัวที่กลายเป็นครอบครัวเดี่ยว 

ครอบครัวขนาดเล็กลง สถาบันครอบครัวคลอนแคลน พ่อแม่ลูกไม่ได้อยู่กันพร้อมหน้า เด็กรุ่นใหม่

เติบโตขึ้นโดยมีเพียงแม่เป็นคนเลี้ยงดู อัตราการหย่าร้างสูงขึ้น ผู้หญิงมีบทบาทมากข้ึน เป็นต้น ส่งผล

ให้ลักษณะ “ความเป็นชายแบบเดิม” (Traditional Male) กลายมาเป็น “ความเป็นชายสมัยใหม่” 

(Modern Male) และสาเหตุอีกประการอาจจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้อง

สิทธิสตรีในยุคทศวรรษที่ 70 โดยลักษณะเด่นของ “ความเป็นชายสมัยใหม่” ที่ถูกน าเสนอผ่าน

นิตยสาร GM คือ ภาพความเป็นชายที่ให้ความส าคัญกับเรื่องการท างาน อาชีพ และการประสบ

ความส าเร็จในชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชายไทย     ชนชั้นกลางในสังคมเมืองที่มีการศึกษาสูง ฐานะดี 

จะเริ่มใส่ใจเรื่องการวางตัว และมารยาทการเข้าสังคม ชอบความส าเร็จที่ได้มาจากการแข่งขันทาง

ธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีความละเอียดอ่อนใส่ใจความรู้สึกของผู้หญิง แต่จิตใจยังคงแข็งแกร่ง มีความ
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อดทน อดกลั้น ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า ลักษณะ “ความเป็นชายสมัยใหม่” นี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก

การน าเสนออุดมการณ์ “ความเป็นชาย” ของนิตยสาร GM ซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัดในตัวบทโฆษณา

สินค้าและบริการ และตัวบทบทความแนะน าวิธีการ (How to) ต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสาร GM ซึ่ง

ประกอบด้วยเนื้อหาที่แนะน าว่าผู้ชายสมัยใหม่ควรจะท าตัวอย่างไร แต่งตัวอย่างไร ใช้ชีวิตอย่างไร 

แสดงท่าทีหรือมีมารยาทอย่างไรจึงจะเหมาะสม 

  ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า การปรับทัศนคติของผู้ชายไทยในปัจจุบันต่อการเปิดใจรับ “ความ

เป็นชายสมัยใหม่” อาจจะเนื่องจากสังคมไทยสมัยใหม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วใน

แทบทุกด้าน จนดูราวกับโครงสร้างทางสังคมเรื่องความเป็นเพศในแบบที่คนไทยคุ้นเคยก าลังจะ

หายไป ยกตัวอย่างเช่น ลักษณะความเป็นชายหรือหญิงของคนในสังคม โดยในสมัยก่อนหน้าที่

พรมแดนหรือเส้นแบ่งในเรื่องความงามระหว่างชายหญิงยังคงมีให้เห็นอย่างเด่นชัด แต่ในสังคมไทย

ในปัจจุบันพรมแดนหรือเส้นแบ่งดังกล่าวเริ่มที่จะเลือนลางหรืออาจก าลังจะหายไปแม้ว่าในช่วงหลัง

ของยุคความเป็นชายแบบเก่าผู้ชายเริ่มมีการดูแลร่างกายมากขึ้นก็ตาม แต่ก็ยังไม่มากถึงกับการใช้

เครื่องส าอางเพ่ือบ ารุงผิว หรือใช้แต่งหน้า แต่สังคมไทยในปัจจุบัน พรมแดนหรือเส้นแบ่งดังกล่าวเริ่ม

ที่จะเลือนลางหรืออาจก าลังจะหายไป อย่างไรก็ตามในมุมมองของผู้วิจัยเห็นว่า พรมแดนหรือเส้น

แบ่งระหว่างความเป็นชายและความเป็นหญิงที่ว่านี้ไม่ได้หายไป แต่อาจก าลังถูกให้ความหมายใหม่

หรือสร้างความหมายใหม่ซึ่งเป็นความหมายที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ลื่นไหล ไม่มีที่สิ้นสุด  ดังจะ

เห็นได้จากความหมายและรูปแบบที่หลากหลายของความเป็นชายที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน โดย

ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตเพ่ิมเติมอีกว่า ส่วนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของการให้ความหมายของ

ความเป็นชายไทยในปัจจุบัน คือ การที่ผู้ชายไทยในปัจจุบันเปิดใจยอมรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ จาก 

“สื่อ” มากขึ้น โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจเห็นผู้ชายหลายแบบหลายสไตล์ เห็น “ความเป็นชาย” ที่

เต็มไปด้วยความหลากหลายได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะพบว่าผู้ชายในสังคมมีหลายรูปแบบภาพ “ความ

เป็นชายสมัยใหม่” ไม่ใช่ภาพเดียวหรือสองภาพในแบบที่ตายตัวและสามารถคาดเดาได้อีกต่อไป 

ดังนั้นในสภาพสังคมตามแบบแนวคิดของสังคมสมัยใหม่ “ความเป็นชาย” จึงไม่ใช่สิ่งตายตัวและเป็น

ภาพที่ต่อเนื่อง แต่เป็นสิ่งที่สามารถถูกสร้าง ก าหนด หรือให้ความหมายที่ไม่เคยมีความสมบูรณ์แบบ

ในแบบหนึ่งแบบเดียว หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า “ความเป็นชาย” ในรูปแบบเดิมที่ผ่านมาที่เคย

เชื่อกันว่าเป็นภาพที่หยุดนิ่ง ตายตัวก าลังถูกแทนที่ด้วย “ความเป็นชายสมัยใหม่” ที่เต็มไปด้วยความ

หลากหลาย มีการเปลี่ยนแปลง ต่อเติม เสริมแต่งอยู่ตลอดเวลา ไม่สมบรูณ์ ไม่มีที่สิ้นสุด โดยจุด
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เปลี่ยนของ “ความเป็นชายสมัยใหม่” เริ่มต้นขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2542 ที่นิตยสารได้น าเสนอภาพของ

ผู้ชายในด้านที่ไม่เคยน าเสนอมาก่อนในสังคมไทย โดยการน าเสนอภาพผู้ชายกับการใช้เครื่องส าอาง 

แฟชั่นส าหรับผู้ชาย คอลัมน์ ต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลบุคลิกภาพ และร่างกายของผู้ชายในด้านความ

สวยความงาม ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของนิตยสาร GM ในการกล้าที่จะน าเสนอภาพผู้ชายกับการใช้

เครื่องส าอางและแฟชั่นที่มีความหลากหลายและหวือหวามากขึ้นเช่นกัน 

  หากพิจารณาถึงสาเหตุหรือความเป็นมาของ “ความเป็นชายสมัยใหม่” ที่นิตยสาร GM 

พยายามสร้าง (Constructed) และน าเสนอพบว่า เนื่องจากนิตยสาร GM ต้องการให้คนทั่วไปใน

สังคมรับรู้ว่าผู้ชายที่นิตยสาร GM สร้างขึ้นมานั้นมีตัวตนอยู่จริงโดยการเลือกที่จะสะท้อนภาพผู้ชาย

ออกมาสู่สาธารณชน เพ่ือตอกย้ าว่าผู้ชายในแบบที่นิตยสาร GM สร้างข้ึนและน าเสนอต่อสังคมนั้นได้

กลายเป็นภาพของผู้ชายที่มีจริงในสังคมทั่วไป ส่งผลให้ในท้ายที่สุดความเป็นชายในแบบที่นิตยสาร 

GM สร้างขึ้นมาก็มีชีวิตในสังคมและอาจพบเจอผู้ชายได้เป็น 10 แบบ หรือมากกว่านั้น หรืออาจจะ

เห็นความเป็นชายในทุกแบบทุกสไตล์มากมายในสังคมแห่งความหลากหลายนี้ ท าให้ภาพ “ความ

เป็นชายสมัยใหม่” นี้ไม่ใช่ภาพที่ตายตัวอีกต่อไป แม้แต่ผู้ชายคนเดียวกันก็อาจมีความเป็นชายหลาย

ด้าน หลายมุมอยู่ภายในคนเดียวกัน สอดคล้องกับที่ โยธิน สวัสดิ์โยธิน (2551) ได้แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับความเป็นชายในปัจจุบันว่า ในยุคหลังได้เกิดมีความหมายใหม่ของความเป็นชายมากมาย 

ยกตัวอย่างเช่น ผู้ชายประเภทรักสวยรักงามหรือที่เรียกว่า“เมโทรเซ็กส์ชวล” ที่กลายเป็นวิถีการใช้

ชีวิตของผู้ชายในเมืองใหญ่ทั่วโลก ดังที่เราจะเห็นภาพหุ่นอินเทรนด์ใส่เสื้อเข้ารูป พร้อมกระเป๋า

สะพาย รองเท้า เข้าชุด เดินไปเดินมาตามถนนพลุกพล่านกลายเป็นภาพที่คุ้นหูคุ้นตา ต่างไปจาก

สมัยก่อนที่มักมองว่าผู้ชายที่สนใจสุขภาพเข้าร้านเสริมความงามเพ่ือเสริมหล่อจะเป็นเกย์ 

  กล่าวโดยสรุป “ความเป็นชาย” เป็นสิ่งที่ถูกก าหนดสร้างจากสังคม ส่งผลให้บทบาททาง

เพศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามบริบทของสังคมวัฒนธรรมและเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป และ

ยังสรุปได้อีกว่าแต่เดิมการศึกษาเรื่อง “ความเป็นชาย” ถูกมองข้ามเนื่องจากการมุ่งศึกษาเรื่องการ

น าเสนอภาพ “ความเป็นหญิง” แต่อย่างไรก็ตาม “ความเป็นชาย”ก็เป็นเรื่องที่มีความหลากหลาย

และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามพฤติกรรมการบริโภคและการขัดเกลาของสถาบันต่างๆ ในสังคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “สถาบันสื่อมวลชน” ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาบันที่มีส่วนส าคัญในการสร้าง “ความ

เป็นชาย” ให้กับสังคม ตลอดจนมีบทบาททั้งในการ “สร้าง” และ “สะท้อน” ภาพ “ความเป็นชาย” 
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ออกมาให้สังคมได้รับรู้ และจากการวิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าวข้างต้น ท าให้

เห็นว่านิตยสาร GM เป็นส่วนหนึ่งในการชี้น าให้เกิดภาพ “ความเป็นชาย” ในอุดมคติขึ้น โดยการ

เลือกน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของผู้ชายไทย จนท าให้ผู้ชายเชื่ อและปฏิบัติ

ตามโดยไม่มีข้อขังขาหรือค าถามใดๆ ผ่านวาทกรรมสื่อ (Media Discourse)  

 

อภิปรายผล 

  จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอุดมการณ์ “ความเป็นชาย” กับบริบททางสังคม

และวัฒนธรรมที่สื่อผ่านตัวบทนิตยสาร GM มีประเด็นที่น่าสนใจสามารถน ามาอภิปรายผลได้คือ

ประเด็นที่พบว่าอุดมการณ์ต่างๆ ที่ตัวบทนิตยสาร GM สื่อไปยังผู้ อ่านผ่านกลวิธีทางภาษาที่

หลากหลายนั้นมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับบริบทที่รายล้อมตัวบทนิตยสาร GM กล่าวคือ เนื่องจาก

นิตยสาร GM เป็นวาทกรรมที่ผลิตขึ้นในบริบทสังคมไทย ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม

ตั้งแต่เริ่มผลิตนิตยสาร GM จนถึงปัจจุบัน รวมถึงอิทธิพลของสื่อมวลชน อิทธิพลจากการปรับ

ทัศนคติของผู้ชายไทยในปัจจุบันต่อการเปิดใจรับ “ความเป็นชายสมัยใหม่” (Modern Male)  

ตลอดจนค่านิยมของการบริโภคนิยมของคนในสังคม สามารถเข้าไปมีอิทธิพลต่อการสื่ออุดมการณ์  

“ความเป็นชาย” ภายในตัวบทนิตยสาร GM   

   ผู้วิจัยตั้งสังเกตว่านิตยสาร GM เป็นวาทกรรมที่ผลิตขึ้นเพ่ือเป็นคู่มือในการเปิดมิติการ

บริโภคแก่ผู้ชายไทยชนชั้นกลางในสังคมเมืองของประเทศไทย เนื่องจากนิตยสาร GM เป็นสื่อรับใช้

เพ่ือตอบสนองความต้องการต่างๆ ของผู้ชาย กลุ่มเป้าหมายหลักที่เข้าถึงคือกลุ่มผู้ชายไทยชนชั้น

กลางในสังคมเมือง อุดมการณ์ต่างๆ ในตัวบทนิตยสารจึงสามารถแพร่กระจายไปสู่สังคมได้ในวงกว้าง 

ขณะเดียวกัน เมื่อกลุ่มผู้ชายไทยชนชั้นกลางในสังคมเมืองซึ่งเป็นผู้บริโภคหลักได้รับสารและยอมรับ

โดยการน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน เพราะเชื่อว่าสารต่างๆ ในนิตยสาร GM เป็นความรู้ และ ความ

จริงที่ถูกต้องเหมาะสม อุดมการณ์เหล่านั้นจึงมีอิทธิพลต่อความคิด ความเชื่อของผู้ชายทั้งในด้าน

ความคิดเกี่ยวกับการนิยามความหมายของ “ความเป็นชาย” ในสังคมไทย และภาพแทนความเป็น

ชายในอุดมคติของสังคมไทยของผู้อ่านด้วยเช่นกัน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสตีเฟน (Stephen, 

2008) ที่กล่าวว่าบทบาททางเพศ (Gender) นั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นด้วยกระบวนการ การขัดเกลา

ทางสังคม (Socialization)  การเรียนรู้จากกระบวนการการเรียนรู้ทางสังคมนั้นจะก่อให้เกิด “ความ
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ส านึกทางเพศ” (Gender Awareness) ซึ่งช่วยตอกย้ าอุดมการณ์ทางเพศ (Gender Ideology) ที่

เป็นเสมือนสามัญส านึกให้คนในสังคมปฏิบัติตามแบบอย่าง หรือบทบาทที่ถูกต้องตามเพศของตน 

(Gender Role) ซึ่งถูกค่านิยมก าหนดไว้ สังคมจะค่อยๆ หล่อหลอมแบบอย่างพฤติกรรม (Models 

of Behavior) ให้เหมาะสมกับเพศของพวกเขา  ผ่านสถาบันต่างๆ ของสังคม  ไม่ว่าจะเป็นสถาบัน

ครอบครัว  สถาบันการศึกษา  รวมไปถึงสถาบันสื่อสารมวลชนด้วย  โดยที่แบบอย่างของพฤติกรรมนี้

จะเป็นเสมือนกลไกในการก าหนดบทบาทที่แตกต่างกันระหว่างผู้ชายและผู้หญิง   

ข้อเสนอแนะ 

 ควรศึกษาวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการประกอบสร้าง “ความเป็น

ชาย” ในสื่อประเภทอ่ืนๆ อาทิ วรรณกรรม วรรณคดี แบบเรียน นิทาน หนังสืออ่านนอกเวลา 

ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ มิวสิควีดิโอ เป็นต้น 

 

เอกสารอ้างอิง 

ก าจร หลุยยะพงศ์. (2539). การวิเคราะห์เนื อหาการน้าเสนอภาพของความเป็นชายในโฆษณา 

  เบียร์สิงห์. วิทยานิพนธ์ นศ.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร. 

กิตติ กันภัย. (2551). จิตวิทยาการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย. 

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2544). “ผู้ชายมีสไตล์: วาทกรรมจากเสื้อผ้าและเรือนร่าง”. จุลสารไทยคดี 

  ศึกษา. 16 (3), 8-13. 

วรรณาภรณ์ สุขมาก. (2547). นิตยสารผู้ชายกับกระบวนการสร้างความเป็นชายแบบ“เมโทร 

  เซ็กชวล”. วิทยานิพนธ์ นศ.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร. 

วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ. (2547). ผ่าโลกผู้ชายเจ้าส าอาง. GM, 18  (283), กุมภาพันธ์ 2547. 

โยธิน สวัสดิ์โยธิน. (2551). การสร้างภาพความเป็นชายแบบ  “เมโทรเซ็กส์ชวล” ในภาพยนตร์

  วิทยานิพนธ์ นศ.ม., มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, กรุงเทพมหานคร. 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการ” 2559 250 

 

Stephen, J.H. (2008). But we’re men Aren’t we! : Living History as a Site of masculine 

 Identity Construction. In Men and Masculinities. Pp 460-483. London: Sage. 

Van Dijk, T.A. (2003). Critical discourse analysis. In D.Schiffrin (ed.), The Handbook of 

  Discourse Analysis, pp. 352-356. Malden, MA: Blackwell. 

Van Dijk, T.A. (2006). Discourse and Manipulation. In Discourse and Society, pp 359-

        383. 17(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการ” 2559 251 

 

 

บทบาทของหน่วยงานภาครัฐกับการส่งเสริมการลงทุน 

ของผู้ประกอบการไทยในเมียนมาร์ 

Role of Government Agencies for Investment Promotion 

of Thai Entrepreneurs in Myanmar 

 

วิทวัส  นิไทรโยค 

Wittawat  Nisaiyoke 

 

บทคัดย่อ 

  ในบทความนี้เป็นการน าเสนอในหัวข้อบทบาทของหน่วยงานภาครัฐกับการส่งเสริมการ
ลงทุนของผู้ประกอบการไทยในเมียนมาร์ มีประเด็นที่น าเสนอแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ การศึกษา
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศของไทยเทียบกับ
มาเลเซีย สิงคโปร์ และจีน อีกด้านหนึ่งได้แก่การศึกษาบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและ
มาตรการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศของเมียนมาร์เทียบกับไทย โดยมีผลการศึกษาสรุปได้ว่า
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศของไทยโดย
เปรียบเทียบแล้วด้อยกว่ามาเลเซีย สิงคโปร์ และจีน และบทบาทหน้าที่และมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนจากต่างประเทศของเมียนมาร์โดยเปรียบเทียบแล้วด้อยกว่าไทย   
 
ค้าส้าคัญ : หน่วยงานภาครัฐ, มาตรการ, การส่งเสริมการลงทุน, กฎหมาย 

 
Abstract 

  This article is about the role of government agencies for investment 
promotion of Thai entrepreneurs in Myanmar. The issue is divided into two parts: the 
role of the Thai government agencies and measures for outward investment 
promotion, compared with those of Malaysia, Singapore and China. The other part is 
about the role of Burmese government agencies and measures for inward investment 
promotion, compared with those of Thailand. The conclusion of this study showed 
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that the role of the Thai government agencies and measures for outward investment 
promotion are worse than those of Malaysia, Singapore and China. And the role of 
Burmese government agencies and measures for inward investment promotion are 
worse than those of Thailand. 
 
Keywords : Government agencies, Measures, Investment promotion, Laws 
 

บทน้า 
  เศรษฐกิจของประเทศไทยถูกขับเคลื่อนด้วยกลไกหลักคือการส่งออกเป็นระยะเวลานาน แต่
ในช่วงหลายปีหลังพบว่าการส่งออกของประเทศประสบปัญหา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวม 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ รวมถึงปัญหาภายในประเทศ ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจของ
ไทยมีการขยายตัวอยู่ในอัตราที่ต่ า หน่วยงานภาครัฐของไทยจึงจ าเป็นต้องด าเนินการปรับตัวเพ่ือให้
เศรษฐกิจกลับมาเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยหนึ่งในแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวได้แก่การ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการออกไปลงทุนในต่างประเทศ 
  ผู้ประกอบการไทยเริ่มมีการออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1950 แต่
การลงทุนยังมีมูลค่าไม่สูงมากเนื่องจากขาดความเข้าใจต่อการประกอบธุรกิจในต่างประเทศ และมี
ข้อจ ากัดต่อน าเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศอยู่หลายประการ อย่างไรก็ตามการลงทุนโดยตรงใน
ต่างประเทศของผู้ประกอบการไทยเริ่มมีการขยายตัวตามล าดับเนื่องจากในปัจจุบันมีการผ่อนคลาย
เกณฑ์การเคลื่อนย้ายเงินทุน รวมถึงบริษัทต่างๆ มีความแข่งแกร่งและมีศักยภาพที่จะออกไปลงทุน
ในต่างประเทศมากขึ้น3  
  แม้ว่าในปี ค.ศ. 2014 ไทยมีมูลค่าของเงินทุนที่ออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศจ านวน 
7,692 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่าสะสมของเงินที่ออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศสูงถึง 
65,769 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่เมื่อน ามูลค่าดังกล่าวมาคิดเป็นสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) พบว่ามีสัดส่วนเพียงร้อยละ 17.6 ซึ่งเมื่อเทียบสัดส่วน
ดังกล่าวกับสิงคโปร์และมาเลเซียแล้ว พบว่าตัวเลขของไทยมีสัดส่วนน้อยกว่าค่อนข้างมาก โดยทั้ง
สองประเทศมีสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 187.1 และ 41.5 ตามล าดับ4 ตัวเลขดังกล่าวได้สะท้อน
ให้เห็นว่าการออกไปลงทุนของไทยในต่างประเทศยังมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
น้อยกว่าเมื่อเทียบกับสิงคโปร์และมาเลเซีย 
                                                           
3 Wee KH, Outward foreign direct investment by enterprises from Thailand, 2007, 90-
99.   
4 UNCTAD, World Investment Report 2015.  
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เมื่อพิจารณาประเทศเป้าหมายของการออกไปลงทุนของผู้ประกอบการไทย จากข้อมูลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV5 ซึ่งเมียน
มาร์เป็นประเทศในกลุ่ม CLMV ที่ไทยออกไปลงทุนมากท่ีสุด6 อีกท้ังไทยยังเป็นนักลงทุนรายใหญ่เป็น
อันดับสามของเมียนมาร์รองจากประเทศจีนและสิงคโปร์7 แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนของไทยใน
เมียนมาร์เริ่มมีแนวโน้มที่จะต้องเผชิญกับคู่แข่งมากขึ้นเนื่องจากว่าเมียนมาร์ก าลังท าการปฏิรูป
ประเทศให้มีความเป็นสากล ประกอบกับเป็นประเทศที่มีจุดแข็งหลายประการ เช่น มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีตลาดขนาดใหญ่ มีต้นทุนแรงงานถูก และมีสิทธิพิเศษทางภาษี 
ซึ่งต่างก็เป็นปัจจัยดึงดูดให้นักลงทุนชาติรายใหม่ให้เข้าไปลงทุนในเมียนมาร์มากยิ่งขึ้น ดังนั้น 
หน่วยงานภาครัฐของไทยจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการต่างๆ ออกมาช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ของไทยให้สามารถแข่งขันกับนักลงทุนชาติรายใหม่ที่จะเข้าไปลงทุนในเมียนมาร์ได้  

ในขณะเดียวกันการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics 
Community: AEC) ได้ท าให้การค้าและการลงทุนภายในภูมิภาคมีความเป็นเสรีมากขึ้น และเป็นผล
ท าให้มีกฎระเบียบใหม่เกิดขึ้นตามมา โดยเฉพาะในด้านการลงทุนซึ่ งมีความตกลงด้านการลงทุน
อาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA)8 เป็นกฎหมายหลัก และเป็น
ความตกลงระหว่างประเทศท่ีสมาชิกจะต้องปฏิบัติตาม ดังนั้น กฎระเบียบภายในและการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐของเมียนมาร์จึงต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับกรอบ ACIA ซึ่งการปรับปรุง
กฎหมายการลงทุนของเมียนมาร์นั้นเป็นสิ่งจ าเป็นที่นักลงทุนต่างชาติจะต้องศึกษาและติดตามเพ่ือให้
การเข้าไปลงทุนในเมียนมาร์สามารถท าได้อย่างไม่มีอุปสรรค 

เพ่ือให้การเข้าไปลงทุนในเมียนมาร์ของผู้ประกอบการไทยมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จ
มากขึ้น จึงเกิดค าถามว่า หน่วยงานภาครัฐและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศของไทย
จะต้องมีการปรับปรุงอย่างไรบ้าง และหน่วยงานภาครัฐและกฎหมายการลงทุนของเมียนมาร์เป็น
                                                           
5 CLMV ประกอบด้วยประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม 
6 ธนาคารแห่งประเทศไทย, ยอดคงค้างเงินลงทุนของไทยในต่างประเทศ จ าแนกตามประเทศ 
(ดอลลาร์สรอ.), เมษายน 2015. 
7 Directorate of Investment and Company Administration, Yearly approved amount 
of foreign investment July Myanmar, July 2015. 
8 ACIA เป็นการผนวกรวมกันระหว่างกรอบความตกลง เขตการลงทุนอาเซียน (Framework 
Agreement on ASEAN Investment Area: AIA) และความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน 
(ASEAN Investment Guarantee Agreement: IGA) เพ่ือให้เป็นความตกลงที่มีความครอบคลุมทั้ง
การเปิดเสรีการลงทุน และการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนอยู่ในฉบับเดียว มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 
29 มีนาคม 2012 ที่ผ่านมา 
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อุปสรรคต่อการลงทุนอย่างไร ซึ่งการปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและมาตรการของ
ไทย โดยศึกษาบทบาทของหน่วยงานและมาตรการของประเทศที่ประสบความส าเร็จเพ่ือน ามาใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุง รวมทั้งการศึกษารายละเอียดกฎหมายและมาตรการการลงทุนของ  
เมียนมาร์และการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่ยังเป็นอุปสรรค พร้อมทั้งผลักดันเมียนมาร์ให้
ปรับปรุงในประเด็นต่างๆ เพ่ือดึงดูดการลงทุนมากขึ้น จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นสาระส าคัญที่จะ
น ามาวิเคราะห์ต่อไป 

 
งานศึกษาในอดีตที่เกี่ยวข้อง 

  ในอดีตมีผู้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนของไทยในต่างประเทศอยู่หลายท่าน เช่น สันติ 

ท่องแก้ว (2552) ที่กล่าวว่า การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของไทยยังต่ าเมื่ อเทียบกับประเทศ

สิงคโปร์และมาเลเซีย และประเทศไทยยังมีปัจจัยผลักดันให้ออกไปลงทุนในระดับที่น้อยกว่าทั้งสอง

ประเทศ ปัจจัยผลักดัน เช่น นโยบายของภาครัฐ การแข่งขันภายในประเทศ ตลาดในประเทศมีขนาด

จ ากัด เป็นต้น ทางด้าน ปฐมาภรณ์ นิธิชัย (2554) ได้กล่าวว่า การออกไปลงทุนของผู้ประกอบการที่

เป็นบริษัทจดทะเบียนของไทยในช่วงปี พ.ศ. 2549-2553 เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงต่ ากว่ามูลค่า

การลงทุนของประเทศในส่วนใหญ่ในเอเชีย สาเหตุส าคัญที่ท าให้การลงทุนอยู่ในระดับต่ าเนื่องมาก

จากการขาดความรู้ความเข้าใจในประเทศเป้าหมายที่จะไปลงทุน การขาดตัวกลางในการเชื่อมโยง

กับผู้ประกอบการชาวต่างชาติโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับเครือข่ายภาครัฐ และกฎเกณฑ์ด้านภาษี

ของไทยไม่เอ้ือต่อการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะการเก็บภาษีซ้อน เช่นเดียวกับ นันทพร พงศ์

พัฒนานนท์ และชิดชนก อันโนนจารย์ (2555) ที่กล่าวว่า แรงจูงใจในการลงทุนในต่างประเทศของ

ผู้ประกอบการไทยมีเป้าหมายหลักคือการแสวงหาตลาดใหม่ การแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ และ

การแสวงหาประสิทธิภาพการผลิต แต่ผู้ประกอบการ SMEs มีข้อจ ากัดหลายประการ จึงไม่ค่อย

ออกไปลงทุน ผู้ประกอบการที่ออกไปลงทุนส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ และ สาวิตรี กรศรี 

(2557) พบว่า การส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศของไทยยังขาดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและขาด

ความต่อเนื่อง รวมถึงยังไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนของประเทศที่จะเข้าไป

ลงทุน ในขณะเดียวกันหน่วยงานของไทยยังขาดการท างานเชิงรุก เช่น การลงพ้ืนที่ ขาดการ

ประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับภาคเอกชนอยู่ในระดับ

ต่ า  
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   จากการศึกษางานในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของไทยในต่างประเทศ พบว่า มีผล

การศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของไทยยังไม่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะผลักดันให้นักลงทุนรายใหม่ออกไปลงทุนยังต่างประเทศได้ อย่างไรก็ตาม 

งานศึกษาในอดีตเป็นการศึกษาในภาพกว้างในลักษณะเชิงนโยบาย ไม่ได้ระบุถึงแนวทางการปรับปรุง

รูปแบบการด าเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งบทความฉบับนี้จะมีผลการศึกษาในเชิงลึกมากขึ้นและจะน าเสนอ

ในหัวข้อผลการศึกษาต่อไป  

  ในส่วนของการศึกษาเกี่ยวกับการเข้าไปลงทุนในเมียนมาร์นั้น ได้มีผู้ศึกษาเอาไว้ในประเด็น

ต่างๆ อย่างน่าสนใจ เช่น Kudo และ Mieno (2007) ที่กล่าวว่า การค้าและการลงทุนระหว่าง

ประเทศของเมียนมาร์ตั้งแต่ปี 2000 มีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการเปิดรับการลงทุน

จากต่างประเทศนั้น พบว่าเมียนมาร์เป็นแหล่งรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมการขุดเจาะก๊าซ

ธรรมชาติที่ส าคัญของภูมิภาค และยังมีการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับประเทศ

เพ่ือนบ้านทั้งไทย อินเดีย และจีน อย่างต่อเนื่อง แต่เมียนมาร์ยังคงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงกลไกใน

ประเทศให้มีความเป็นสากลมากขึ้นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป ทางด้าน Khine (2008) 

พบว่าเมียนมาร์จ าเป็นต้องเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศเพ่ือลดช่องว่างของการพัฒนาระหว่าง

ตนเองกับประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ ให้น้อยลง โดยมีนักลงทุนจากอาเซียนเป็นผู้ลงทุนหลัก และ

ไทยเป็นประเทศอันดับหนึ่งที่เข้าไปลงทุนในเมียนมาร์ อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุดในเมียน

มาร์ ได้แก่ กลุ่มพลังงาน ก๊าซ และน้ ามัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ของการลงทุนทั้งหมด ซึ่งใน

อนาคตพบว่าเมียนมาร์ยังมีศักยภาพที่จะเปิดรับการลงทุนได้อีกในหลายอุตสาหกรรม นักลงทุน

อาเซียนจะมีบทบาทหลักเช่นเดียวกับในอดีต ในขณะเดียวกันนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น อินเดีย จีน 

ฮ่องกง และเกาหลีใต้ ก็จะเข้ามามีบทบาทเพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตามเมียนมาร์จ าเป็นต้องลดความเข้มงวด

ของนโยบายรวมถึงเปิดเสรีการลงทุนให้มากขึ้นเพ่ือเปิดรับโอกาสที่ก าลังจะเข้ามาในอนาคต 

นอกจากนี้ Ramirez และ Tretter (2013) ได้กล่าวว่า ในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโน้มที่จะมีเงินลงทุน

จากต่างประเทศไหลเข้าเป็นจ านวนมาก ซึ่งเมียนมาร์ถือเป็นหนึ่งประเทศที่มีศักยภาพรองรับเงินทุน

ดังกล่าว เพราะมีตลาดแรงงานขนาดใหญ่ เหมาะแก่การเป็นฐานการผลิต อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีอีก

หลายปัจจัยที่จ าเป็นจะต้องปรับปรุงเพ่ือเพ่ือให้รองรับการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ต้อง

ปรับปรุงมีทั้งปัจจัยทางการเมือง และเศรษฐกิจ ซึ่งได้แก่ พัฒนากลไกของสถาบันให้มีความทันสมัย

มากขึ้น มีการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนเกี่ยวกับการป้องกันภัยธรรมชาติ การสร้างเสถียรภาพ
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ในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การสร้างบรรยากาศทางธุรกิจให้มีความเป็นเสรีมากขึ้น เช่น 

การสร้างบรรยากาศทางการค้าและการลงทุนเสรี การใช้จ่ายของรัฐบาลโดยปราศจากอิทธิพลจาก

กองทัพ เป็นต้น รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายการลงทุน ซึ่งกฎหมายต้องมีสภาพบังคับที่มีความ

โปร่งใสและคงเส้นคงวา แม้จะมีการปรับปรุงมาแล้วบ้างแต่อย่างไรก็ตามต้องมีการติดตามผลของการ

บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 

  จากการศึกษางานในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการเข้าไปลงทุนในเมียนมาร์ พบว่า มีผลการศึกษา

ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนของเมียนมาร์ให้ดีขึ้นจะช่วยให้

เมียนมาร์สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้มากขึ้น แต่ยังไม่มีการระบุกรอบแนวทางในการ

ปรับปรุงที่ชัดเจน ซึ่งบทความฉบับนี้จะมีผลการศึกษาในเชิงลึกมากขึ้นและจะน าเสนอในหัวข้อผล

การศึกษาต่อไป 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่น้ามาใช้วิเคราะห์ 

  ส าหรับการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ มาตรการส่งเสริมการลงทุน และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดการลงทุนโดยตรงนั้น มีแนวคิด

และทฤษฎีที่เก่ียวข้องที่ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

  OLI Paradigm: เป็นทฤษฎีการสังเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ก าหนดการลงทุนในต่างประเทศ 

โดยอธิบายสาเหตุของการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศว่าไม่ได้ขึ้นอยู่เพียงเหตุผลที่ผู้ประกอบการมี

ความได้เปรียบในปัจจัยบางประการ แต่การที่จะตัดสินใจลงทุนโดยตรงในต่างประเทศนั้น ขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยต่างๆ พร้อมกัน แบ่งออกได้เป็น 3 ประการ ได้แก่ ความได้เปรียบในการเป็นเจ้าของสินทรัพย์

บางอย่าง (Ownership) ความได้เปรียบที่เกิดจากแหล่งที่ตั้ง (Location) และความได้เปรียบในการ

ท าให้เป็นประโยชน์แก่องค์การด้วยตนเอง ( Internalization) ซึ่งบทความฉบับนี้จะใช้แนวคิด OLI 

Paradigm มาวิเคราะห์การเข้าไปลงทุนในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทยว่ามีการค านึงถึงความ

ได้เปรียบของตนเองในด้านใดบ้าง และเมื่อเทียบกับประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และจีนแล้ว มีความ

ได้เปรียบที่น ามาใช้แตกต่างกันอย่างไร   

Drivers to Internationalization: เป็นแนวคิดขององค์การการค้าโลก ที่กล่าวว่าปัจจัยที่

มีผลต่อการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศเกิดจากแรงส่งทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ แรงผลักดันจากประเทศต้น

ทาง (Push factors) และแรงดึงดูดจากประเทศปลายทาง (Pull factors) ซึ่งบทความฉบับนี้จะใช้
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แนวคิด Drivers to Internationalization มาวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ นโยบาย

ส่งเสริมการลงทุน มาตรการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องการลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่

ทั้งทางด้านแรงผลักดันจากประเทศต้นทาง และแรงดึงดูดจากประเทศปลายทาง ว่ามีรูปแบบและ

วิธีการด าเนินการแตกต่างในแต่ละประเทศกันอย่างไร  

หลักทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน : ประกอบด้วย หลักการ

เคารพสิทธิที่ได้มาโดยชอบธรรม หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง หลักการปฏิบัติ

เยี่ยงคนชาติ หลักการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม หลักมาตรฐานขั้นต่ าตามกฎหมายระหว่าง

ประเทศ หลักต่างตอบแทน หลักการโอนเงินทุนและผลตอบแทนออกนอกประเทศ หลักการเวนคืน

กิจการ หลักการให้ความคุ้มครองทางการทูต และหลักในการระงับข้อพิพาท ซึ่งเป็นหลักพ้ืนฐานของ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน โดยจะใช้หลักต่างๆ มาเป็นแนวทางในการเปรียบเทียบความ

ครบถ้วนสมบูรณ์ของกฎหมายภายในของเมียนมาร์เทียบกับกฎหมายของไทย 

     

ผลการศึกษา 

  ผลการวิเคราะห์ของการศึกษาครั้งนี้จะถูกแบ่งออกได้เป็น 2 ด้าน ได้แก่ ผลการศึกษาปัจจัย

ผลักดันให้ออกไปลงทุนยังต่างประเทศโดยให้ความส าคัญกับบทบาทและมาตรการส่งเสริมการลงทุน

ของหน่วยงานภาครัฐของไทย ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งเป็น

ประเทศที่มีสัดส่วนการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงกว่าของไทย และ

วิเคราะห์เปรียบเทียบกับจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนในเมียนมาร์สูงที่สุด และผลการศึกษา

ปัจจัยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศของเมียนมาร์โดยให้ความส าคัญกับบทบาทหน่วยงานภาครัฐ 

มาตรการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เปรียบเทียบกับไทยซึ่งเป็น

ประเทศท่ีเริ่มมีการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศเป็นล าดับแรกในภูมิภาคอาเซียน โดยมีรูปแบบ

การวิเคราะห์ในลักษณะของการบรรยายเปรียบเทียบเชิงพรรณนาตามแนวคิดทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศข้างต้น 

 

1. ปัจจัยผลักดันให้ออกไปลงทุนยังต่างประเทศของไทย 

  การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศผ่าน
การก าหนดนโยบายและการออกมาตรการสนับสนุนต่างๆ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะมีส่วนในการ
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ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถออกไปลงทุนยังต่างประเทศได้ ประเทศที่หน่วยงานภาครัฐมีการ
ด าเนินงานที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้ประกอบการและมีมาตรการส่ งเสริมการลงทุนที่
สนับสนุนมากกว่าย่อมมีส่วนท าให้การออกไปลงทุนยังต่างประเทศมีมูลค่าสูงยิ่งขึ้น  ซึ่งในบทความ
ฉบับนี้มีการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ รูปแบบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ นโยบายส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ มุมมองการเข้าไป
ลงทุนในเมียนมาร์ และมาตรการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศในด้านต่างๆ โดยในแต่ละประเด็น
จะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบกันระหว่างปัจจัยผลักดันของไทยกับมาเลเซีย สิงคโปร์ และจีน มีผล
การศึกษาในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
   จากการศึกษารูปแบบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของไทยกับประเทศต่างๆ พบว่า
มีความเหมือนและแตกต่างกันหลายประการ เมื่อพิจารณาจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายของ
หน่วยงานแต่ละประเทศนั้น พบว่าหน่วยงานของไทย คือ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(Board of Investment: BOI) และหน่วยงานของมาเลเซีย (Malaysian Industrial Development 
Authority: MIDA) จะเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ในขณะที่ หน่ วยงานของสิ งคโปร์  ( International Enterprise: IE)  และหน่ วยงานของจี น 
(Department of Outward Investment and Economic Cooperation: DOEIC)  จะท าหน้าที่
รับผิดชอบเฉพาะการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศโดยตรง ท าให้มีการควบคุมดูแลและมุ่งเน้นใน
ภารกิจที่ส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศได้ชัดเจนมากกว่า 
  เมื่อพิจารณาอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐแต่ละประเทศที่มีระบุเอาไว้ในกฎหมายนั้น 
พบว่า BOI ไม่มีการระบุอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศอย่างชัดเจน มีเพียงการ
ระบุเอาไว้ว่าปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย9 ในขณะที่ MIDA 
มีการระบุเอาไว้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของการช่วยเหลือทางเทคโนโลยีและหาลู่ทางใน
การออกไปลงทุนยังต่างประเทศ10 ด้าน IE มีการระบุเอาไว้ชัดเจนในประเด็นของการจัดโปรแกรม
เพ่ือขยายธุรกิจในต่างประเทศ การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจในประเทศกับต่างประเทศ และการ
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ11 ในขณะที่อ านาจหน้าที่ของ DOEIC มีการระบุเอาไว้ชัดเจน
ในการวิจัย พัฒนา หาความร่วมมือในต่างประเทศ ร่างกฎหมายส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ 

                                                           
9 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520, มาตรา 13. 
10 MALAYSIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (INCORPORATION) ACT 1965, 
Section 6. 
11 INTERNATIONAL ENTERPRISE SINGAPORE BOARD ACT. Section 5.  
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ควบคุม ประเมินผลบริษัทที่ออกไปลงทุนยังต่างประเทศ และจัดท าแผนกลยุทธ์การส่งเสริมการ
ลงทุนในต่างประเทศ12  
  เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบการด าเนินนโยบายส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ พบว่า โดย
เปรียบเทียบแล้วหน่วยงานของไทยมีการด าเนินนโยบายที่เข้มข้นน้อยกว่า เนื่องจากเป็นเพียงการให้
องค์ความรู้ ข้อมูล ค าปรึกษา การพาออกไปหาลู่ทางการลงทุนและจับคู่ธุรกิจ ซึ่งพบว่าวิธีการ
ด าเนินการดังกล่าวไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้มากเท่าที่ควร อีกทั้งมีความ
ซ้ าซ้อนกับรูปแบบการด าเนินงานของเอกชนซึ่งมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือน าผู้ประกอบการออกไปหา
ลู่ทางการลงทุนด้วยตนเอง และข้อมูลที่ภาครัฐให้การสนับสนุนนั้นเป็นข้อมูลทั่วไปที่สามารถสืบค้นได้
จากฐานข้อมูลต่างๆ อยู่แล้ว ในขณะที่หน่วยงานของประเทศอ่ืนๆ เมื่อเปรียบเทียบกับของไทยแล้วมี
รูปแบบการด าเนินงานที่หลากหลายและสามารถจูงใจให้ผู้ประกอบการออกไปลงทุนได้มากกว่า เช่น 
ประเทศจีนมีการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและด้านเทคโนโลยี สิงคโปร์มีการให้ความช่วยเหลือ
โดยการสร้างนิคมอุตสาหกรรมในประเทศที่จะเข้าไปลงทุน และมาเลเซียมีการตั้งกองทุนสนับสนุน
การออกไปลงทุนในต่างประเทศของผู้ประกอบการ เป็นต้น 
  เมื่อพิจารณาถึงมุมมองของการเข้าไปลงทุนในเมียนมาร์ จะพบว่าถึงแม้ไทยจะมีความ
ได้เปรียบในด้านท าเลที่ตั้งและความสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิดกับเมียนมาร์ แต่การเข้าไปลงทุนนั้นมี
มุมมองที่ไม่ต่างจากประเทศอ่ืนๆ มากนักซึ่งท าให้ความได้เปรียบด้านดังกล่าวหมดไป กล่าวคือการ
เข้าไปลงทุนของไทยนั้นค านึงถึงการตอบสนองความต้องการของตลาดในเมียนมาร์และใช้จุดเด่นของ
เมียนมาร์เป็นการก าหนดอุตสาหกรรมที่เข้าไปลงทุนซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนต่างชาติทั่วไปค านึงถึงอยู่
แล้ว ต่างจากประเทศสิงคโปร์และจีนที่อาศัยความได้ เปรียบของตนเองที่มีเหนือกว่าประเทศอ่ืนเข้า
ไปลงทุนในเมียนมาร์ โดยจีนอาศัยความได้เปรียบของตนเองที่มีประชากรและเงินลงทุนมหาศาลท า
ให้สามารถเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ เช่น การสร้างโรงไฟฟ้า เขื่อน ทางรถไฟ เป็นต้น 
ในขณะที่สิงคโปร์มีความได้เปรียบด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีท าให้สามารถเข้าไปลงทุนใน
อุตสาหกรรมที่นักลงทุนชาติอ่ืนๆ ไม่มีความถนัดในเมียนมาร์ได้ เช่น การวางผังเมือง การบริการทาง
การเงิน ท่าเรือ เป็นต้น ส่วนนักลงทุนจากไทยและมาเลเซียนั้นมักจะเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมที่มี
ความซ้ าซ้อนกับนักลงทุนชาติอื่นๆ เช่น สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม อาหารส าเร็จรูป เป็นต้น 
  ขณะที่มาตรการของรัฐต่อการสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศของไทยเมื่อเทียบกับ

มาตรการของประเทศอ่ืนๆ พบว่ามีมาตรการที่ด้อยกว่าโดยเปรียบเทียบ ทั้งมาตรการด้านการเงิน 

มาตรการด้านภาษี และมาตรการอ่ืนๆ เมื่อพิจารณาในแต่ละมาตรการ พบว่าไทยมีมาตรการทาง

การเงินที่ด้อยกว่าเนื่องจากว่าไม่มีการสนับสนุนในรูปแบบของเงินให้เปล่า และไม่มีการตั้งกองทุน

                                                           
12 Functions of Department of Outward Investment and Economic Cooperation.  
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ช่วยเหลือเหมือนกับประเทศอ่ืน การให้สินเชื่อและการรับประกันความเสี่ยงก็เป็นการสนับสนุนที่ไม่

เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ที่มีรูปแบบของการให้บริการที่มากกว่า ในส่วนของ

มาตรการด้านภาษีนั้น มาตรการของไทยถือว่าเทียบเท่ากับประเทศจีนแต่ด้อยกว่ามาเลเซียและ

สิงคโปร์โดยเปรียบเทียบเนื่องจากว่าไม่มีการยกเว้นการเก็บภาษีจากก าไรจากหุ้น รายได้ค่าเช่า และ

เงินได้จากดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ถึงแม้ว่าเงินได้จากสาขาและเงินปันผลที่เกิดขึ้นใน

ต่างประเทศจะสามารถยกเว้นภาษีได้ แต่มีเง่ือนไขว่าต้องไม่เกินจ านวนภาษีที่ต้องเสียภาษีในประเทศ

ซึ่งสร้างความยุ่งยากในการค านวณและการขอคืนภาษี ต่างจากมาตรการภาษีของมาเลเซียและ

สิงคโปร์ที่ยกเว้นเก็บภาษีจากเงินได้ในต่างประเทศและค่าใช้จ่ายในการลงทุนยังสามารถน ามา

ลดหย่อนภาษีเพ่ิมเติมได้ ส่วนมาตรการอ่ืนๆ นั้น มาตรการของไทยยังคงด้อยกว่าประเทศอ่ืนๆ โดย

เปรียบเทียบเช่นกันเนื่องจากว่ามาตรการของไทยไม่มีความแตกต่างกับประเทศอ่ืนคือเป็นการ

สนับสนุนข้อมูลและอ านวยความสะดวกเท่านั้น ในขณะที่ประเทศอ่ืนมีมาตรการเพ่ิมเติมที่เป็นเชิงรุก

มากกว่า เช่น การเข้าไปสร้างนิคมอุตสาหกรรมในประเทศผู้รับทุน การสร้างองค์กรความร่วมมือใน

ประเทศผู้รับทุน และการตรวจสอบติดตามการออกไปลงทุนของผู้ประกอบการ เป็นต้น จากการ

เปรียบเทียบมาตรการของไทยกับประเทศอ่ืนแล้วจึงถือว่ามาตรการของไทยด้อยกว่ามาตรการของทั้ง

สามประเทศในทุกด้าน สามารถสรุปความแตกต่างของมาตรการในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริม

การลงทุนในต่างประเทศของแต่ละประเทศ รายละเอียดในตารางที่ 1 สรุปการเปรียบเทียบมาตรการ

ส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ 

ตารางที่ 1 
สรุปการเปรียบเทียบมาตรการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ 

มาตรการ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน 
การช่วยเหลือด้านเงินทุนในรูปแบบสินเชื่อ มี มี มี มี 
การช่วยเหลือด้านเงินทุนในรูปแบบเงินให้เปล่า ไม่มี มี มี มี 
การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักลงทุน ไม่มี มี มี มี 
การประกันความเสี่ยงทางการเมือง มี มี มี ไม่มี 
การประกันความเสี่ยงให้กับผู้ว่าจ้างในต่างประเทศ มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
การประกันความเสี่ยงกรณีลูกค้าผิดช าระหนี้ ไม่มี มี มี ไม่มี 
การยกเว้นภาษีเงินได้และเงินปันผล มีเงื่อนไข มี มี มีเงื่อนไข 
การยกเว้นภาษีก าไรจากหุ้น ค่าเช่า และดอกเบี้ย ไม่มี มี มี ไม่มี 
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การน าค่าใช้จ่ายในการลงทุนมาหักภาษีได้ ไม่มี มี มี ไม่มี 
การจัดท าอนุสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อน มี มี มี มี 
การจัดท าความตกลงการส่งเสริมและคุ้มครองการ
ลงทุน 

มี มี มี มี 

การให้ข้อมูล ค าปรึกษา สัมมนา แก้ปัญหาการลงทุน มี มี มี มี 
การพานักลงทุนออกไปศึกษาลู่ทางการลงทุน มี มี มี มี 
การจัดตั้งองค์กรความร่วมมือในประเทศผู้รับทุน ไม่มี ไม่มี มี ไม่มี 
การสร้างนิคมอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ไม่มี มี มี มี 
การตรวจสอบและติดตามบริษัทที่ลงทุนใน
ต่างประเทศ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี มี 

 

ที่มา: รวบรวมโดยผู้วิจัย 

  จากการวิเคราะห์ทั้งหมด โดยสรุปแล้วพบว่าไทยมีปัจจัยผลักดันให้ออกไปลงทุนยัง

ต่างประเทศด้อยกว่าในทุกด้านเมื่อเทียบกับมาเลเซีย สิงคโปร์ และจีน เมื่อพิจารณาจากรูปแบบการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนใน

ต่างประเทศ มุมมองต่อการเข้าไปลงทุนในเมียนมาร์ นโยบายส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ 

มาตรการการเงิน มาตรการภาษี และมาตรการอ่ืนๆ 

 

2. ปัจจัยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศของเมียนมาร์ 

  ถึงแม้ว่าเมียนมาร์จะมีความโดดเด่นด้านความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ การมี

สิทธิพิเศษทางภาษี การมีตลาดที่มีอัตราการขยายตัวสูง การมีต้นทุนแรงงานราคาถูก รวมถึงก าลัง

ปฏิรูปประเทศเพ่ือให้มีความเป็นสากล ซึ่งต่างก็เป็นปัจจัยส าคัญที่ดึงดูดการลงทุนให้เข้ามาใน

ประเทศได้เป็นจ านวนมาก แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อนักลงทุน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้อง

กับการลงทุน และเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐรวมถึงกฎหมายภายในของเมียนมาร์นั้นจ าเป็นจะต้องปรับปรุงให้เหมาะสมกับ

การเข้ามาลงทุนของต่างชาติให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งในบทความฉบับนี้มีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น 

ได้แก่ รูปแบบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ และ
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กฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนตามกรอบความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) โดยใน

แต่ละประเด็นจะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบกันระหว่างปัจจัยดึงดูดของเมียนมาร์กับไทย มีผล

การศึกษาในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

  การเปรียบเทียบหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ พบว่า เมียนมาร์มีหน่วยงานที่
เรียกว่า Directorate of Investment and Company Administration (DICA) เป็นหน่วยงาน
หลัก แต่หน่วยงานนี้ถูกจัดตั้งขึ้นได้ไม่นานเนื่องจากว่าเมียนมาร์เพ่ิงเริ่มเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจโดยใช้
กลไกตลาดมากขึ้น โดยจัดตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1998 และมีการแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 7 ฝ่าย ท า
หน้าที่ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในด้านต่างๆ ได้แก่ การศึกษาลู่ทางการลงทุน การบริการ
ข้อมูล การจดทะเบียน การอนุมัติโครงการลงทุน การก ากับดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย การระงับ
ข้อพิพาท การให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายการลงทุน งานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และงาน
ธุรการทั่วไปของส านักงาน นอกจากนี้ยังมีฝ่ายที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือดูแลเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็น
การเฉพาะ 
  เมื่อเทียบกับการด าเนินงานของ BOI แล้วพบว่า DICA มีการด าเนินงานครอบคลุมมิติการ
ลงทุนน้อยกว่าของ BOI ที่เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเร็วกว่าโดยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1965 มีการแบ่ง
หน่วยงานภายในออกเป็น 10 ฝ่าย ท าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในด้านต่างๆ 
คล้ายคลึงกับ DICA แต่มีภารกิจที่ชัดเจนและมีรายละเอียดเชิงลึกมากกว่า กล่าวคือ มีการศึกษา
ลู่ทางการลงทุน การให้บริการข้อมูลที่แบ่งออกเป็นแต่ละอุตสาหกรรม รวมถึงแบ่งออกเป็นแต่ละ
ประเทศ ในขณะเดียวกันยังมีฝ่ายที่มีภารกิจเกี่ยวกับการวางแผนและการก าหนดยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการลงทุน การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน นอกจากนี้มีส านักงานประจ าภูมิภาค รวมทั้ง
ส านักงานในต่างประเทศเพ่ือดูแลภารกิจเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลรวมทั้ง
ให้บริการด้านการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า DICA 
   เมื่อพิจารณาจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ พบว่า เมียนมาร์ได้ก าหนด
นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศเพ่ือคาดหวังให้เป็นกลไกหลักที่จะพัฒนาประเทศให้ก้าว
ไปสู่ในระดับภูมิภาค อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเป้ าหมายของนโยบายส่งเสริมการลงทุนจาก
ต่างประเทศของเมียนมาร์แล้ว พบว่าเป็นนโยบายที่มีแนวทางไม่ชัดเจนเพราะได้ก าหนดวัตถุประสงค์
ของการเข้ามาลงทุนโดยนักลงทุนต่างชาติที่จะให้การส่งเสริมเอาไว้หลายประการและไม่ได้จัดล าดับ
ความส าคัญของการด าเนินงาน ท าให้เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปที่จะบรรลุเป้าหมายของนโยบาย
นั้นเป็นไปได้ค่อนข้างยากที่จะประสบความส าเร็จในระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งนโยบายส่งเสริมการลงทุน
ของเมียนมาร์นั้น จะเน้นการส่งเสริมการลงทุนที่สามารถสร้างงานให้กับคนในชาติ เพ่ิมการส่งออก 
และลดการน าเข้า โดยอุตสาหกรรมที่เข้ามาลงทุนนั้นจะต้องเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพ่ือสร้าง
เสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศ มีการรักษาและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการใช้
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เทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของคนในประเทศได้ มีอุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมอยู่
ในภาคธนาคาร บริการทางการเงิน พลังงาน และอุตสาหกรรมการผลิต13 
  เมื่อเปรียบเทียบนโยบายส่งเสริมการลงทุนของไทย จะพบว่ามีความแตกต่างกันในหลาย
ประการ กล่าวคือ นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศของไทยนั้นจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนกว่า 
โดยก าหนดเอาไว้สองประเด็นหลัก คือการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและการเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ซึ่งการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจนั้นจะให้การ
ส่งเสริมการลงทุนกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีโอกาสได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนมากขึ้น ในขณะที่การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศนั้น จะเป็น
การเน้นส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการลงทุนที่มีความเชื่อมโยงกันในลักษณะของเครือข่ายการผลิตโดยการ
รวมกลุ่มอุตสาหกรรม การลงทุนในบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน และ
ชายแดนภาคใต้ และการส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ14 
  ในส่วนของกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนั้น เมียนมาร์มีการใช้กฎหมายการ
ลงทุนที่เป็นกฎหมายหลักอยู่ 3 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ปี 2012 ค าสั่งของ
คณะกรรมาธิการการลงทุน หมายเลข 1/2013 และ 11/2013 ในขณะเดียวกันภูมิภาคอาเซียนได้มี
การใช้กรอบความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดการขยายตัวของการลงทุน
ในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น อย่างไรก็ตามในภาพรวมแล้วกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของ
เมียนมาร์ยังคงมีจุดด้อยอยู่หลายประการ ประกอบกับการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ
ประเทศเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ ACIA นั้น ยังท าได้ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับหน่วยงานของ
ไทย ทั้งนี้ มีกฎหมายของเมียนมาร์และกฎหมายของไทยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในแต่ละประเด็น
ตามกรอบ ACIA ดังตารางที่ 2 กฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนตามกรอบ ACIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
13 Foreign Investment Law 2012, Chapter IV. 
14 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557, ข้อ 4 
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ตารางที่ 2 
กฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนตามกรอบ ACIA 

สาระส้าคัญของ ACIA กฎหมายของเมียนมาร์ กฎหมายของไทย 
การเปิดเสรีการลงทุน กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่  

ปี 2012 
ค า สั่ ง ค ณ ะก ร ร ม า ธิ ก า ร ก า ร ล ง ทุ น 
หมายเลข 1/2013 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

การอ านวยความสะดวก 
ด้านการลงทุน 

กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่  
ปี 2012 
ค า สั่ ง ค ณ ะก ร ร ม า ธิ ก า ร ก า ร ล ง ทุ น 
หมายเลข 11/2013 

ระเบียบส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 1/2553 

การคุ้มครองการลงทุน กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่  
ปี 2012 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 

การส่งเสริมการลงทุน กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่  
ปี 2012 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน ที่ 2/2557 

 

ที่มา: รวบรวมโดยผู้วิจัย 

  เมื่อพิจารณากฎหมายในด้านการเปิดเสรีการลงทุน จะพบว่าแม้กฎหมายของเมียนมาร์จะ

ระบุนิยามของนักลงทุนต่างชาติเอาไว้กว้างกว่านิยามตามกฎหมายของไทย ซึ่งท าให้การเข้ามาลงทุน

ของชาวต่างชาติในเมียนมาร์ท าได้สะดวกกว่า แต่เมื่อพิจารณาจากประเด็นอื่นๆ คือ พิจารณาสาขาที่ 

ACIA ก าหนดให้เปิดเสรีกับนักลงทุนอาเซียน 5 สาขา ได้แก่ เกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ และการ

ผลิต รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับสัดส่วนของการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนโดยนักลงทุนของ

อาเซียน15 พบว่าเมียนมาร์มีการเปิดเสรีในสาขาธุรกิจที่มีความส าคัญโดยเปรียบเทียบแล้วด้อยกว่า

ของไทย เช่นเดียวกับเมื่อพิจารณาจากกฎหมายภายใน ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะ 5 สาขาข้างต้น

เท่านั้น พบว่าเมียนมาร์มีการเปิดเสรีน้อยกว่าไทยโดยเปรียบเทียบ สังเกตได้จากมีการก าหนดเงื่อนไข

การลงทุนที่ต้องใช้วัตถุดิบในประเทศ การก าหนดสาขาท่ีห้ามนักลงทุนต่างชาติ และการก าหนดสาขา

                                                           
15 จากรายงาน ASEAN INVESTMENT REPORT 2015 พบว่า การผลิตเป็นสาขาท่ีนักลงทุนอาเซียน
ลงทุนในภูมิภาคอาเซียนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30 ของการลงทุนทั้งหมด 
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ที่มีเงื่อนไขให้ด าเนินการในจ านวนที่มากกว่าของไทยทั้งในธุรกิจสาขาภาคบริการและภาคการผลิต 

โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3 เปรียบเทียบมาตรการการเปิดเสรีการลงทุน 

 

ตารางที่ 3 
เปรียบเทียบมาตรการการเปิดเสรีการลงทุน 

ประเด็น เมียนมาร์ ไทย 
นิยามของค าว่าคนต่างชาติ ก าหนดนิ ย ามขอ งนิ ติ บุ ค คล

ต่างชาติค่อนข้างกว้าง 
ก าหนดนิยามของนิติบุคคล
ต่างชาติที่ สะท้อนความเป็น
เจ้าของและเจ้าของเงินทุน 

ข้อสงวนตาม ACIA ห้ามต่างชาติลงทุนในสาขาธุรกิจ
การผลิตซึ่งเป็นภาคมีความส าคัญ
มากที่สุดตามบริบทของการลงทุน
โดยนักลงทุนอาเซียน 

มีการอนุญาตให้เข้ามาลงทุนใน
ภาคการผลิตได้ภายใต้เงื่อนไขที่
ก าหนด 

สาขาที่ห้ามต่างชาติลงทุนและ
ลงทุน ได้ ภ าย ใต้ เ งื่ อน ไขตาม
กฎหมายภายใน 

เงื่อนไขของการลงทุนในภาค
บริการและภาคการผลิตยังมีอยู่
ค่อนข้างมาก 

ปิดกั้นการลงทุนในภาคบริการ
แต่ค่อนข้างเปิดรับการลงทุนใน
ภาคการผลิต 

การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (NT) มี มี 
การปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความ
อนุเคราะห์ยิ่ง (MFN) 

มี มี 

การตั้งเงื่อนไขการลงทุน (PPR) มี ไม่มี 
การตั้ งผู้ จั ดการอาวุ โสและผู้
บริการ (SMBD) 

มี มี 

 

ที่มา: รวบรวมโดยผู้วิจัย 

  ในประเด็นการอ านวยความสะดวกด้านการลงทุน เมื่อพิจารณาจากกฎหมายภายในที่ระบุ

ระยะเวลาในการขออนุมัติการส่งเสริมการลงทุน พบว่าเมียนมาร์มีระยะเวลาการด าเนินการที่นาน

กว่าของไทย และเมื่อพิจารณาจากสาระส าคัญของการอ านวยความสะดวกด้านการลงทุนตาม ACIA 

จะพบว่าเมียนมาร์มีการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐด้อยกว่าการด าเนินงานของไทยโดย
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เปรียบเทียบด้วยเช่นกัน โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4 เปรียบเทียบมาตรการการอ านวย

ความสะดวกด้านการลงทุน 

ตารางที่ 4 
เปรียบเทียบมาตรการการอ านวยความสะดวกด้านการลงทุน 

ประเด็น เมียนมาร์ ไทย 
ระยะเวลาในการอนุมัติการลงทุน 105 วัน 57-107 วัน 
การสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
ลงทุน 

มี มี 

การจัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับการลงทุน 

ไม่ชัดเจน มี 

การจัดตั้งศูนย์บริการจุดเดียวแบบ
เบ็ดเสร็จ 

มี มี 

การจัดท าฐานข้อมูลของอาเซียน ไม่ชัดเจน มี เน้นฐานข้อมูลใน
ประเทศ 

การบริการให้ค าปรึกษากลุ่มธุรกิจ
ในประเทศ 

ไม่ชัดเจน มี 

ก า ร บ ริ ก า ร ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า กั บ
ประเทศสมาชิก 

ไม่ชัดเจน มี 

 

ที่มา: รวบรวมโดยผู้วิจัย 

  เช่นเดียวกับประเด็นการส่งเสริมการลงทุน เมื่อพิจารณาจากกฎหมายภายในที่ระบุสิทธิ

ประโยชน์ที่ให้การสนับสนุนแก่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศ พบว่าสิทธิประโยชน์ของ

ทั้งสองประเทศมีความโดดเด่นแตกต่างกัน ซึ่งสิทธิประโยชน์ของไทยนั้นมีระยะเวลาการยกเว้นการ

เก็บภาษีเงินได้และมีการหักค่าใช้จ่ายส าหรับลดหย่อนภาษีมากกว่า ในขณะที่เมียนมาร์มีการยกเว้น

การเก็บภาษีที่หลากหลายกว่า การยกเว้นอากรทั้งขาเข้าและภาษีการค้าส าหรับสินค้าสิ่งออกที่โดด

เด่นกว่า แต่เมื่อพิจารณาจากสาระส าคัญของการส่งเสริมการลงทุนตาม ACIA จะพบว่าเมียนมาร์มี

การด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐด้อยกว่าการด าเนินงานของไทยโดยเปรียบเทียบ  โดยมี

รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5 เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีของเมียนมาร์และไทย และ

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบมาตรการการส่งเสริมการลงทุน 
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ตารางที่ 5 
เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีของเมียนมาร์และไทย  

สิทธิประโยชน์ เมียนมาร์ ไทย 
การยกเว้นภาษีเงินได้ - ยกเว้นภาษีเงินได้ 5 ปี 

- ยกเว้นภาษีเงินได้จากก าไรสะสมที่น า
กลับมาลงทุนใหม่อีกครั้ง 1 ปี 
- ยกเว้นภาษีเงินได้ของก าไรจากการ
ส่งออกร้อยละ 50 
- เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตรา
เท่ากับคนเมียนมาร ์

- ยกเว้นภาษีเงินได้ 3-8 ปี (ขึ้นอยู่
กับประเภทของกิจการ รูปแบบการ
ด าเนินการและสถานที่) 

การยกเว้นภาษีการค้า - การผลิตเพ่ือการส่งออกได้รับยกเว้น
ภาษีการค้า 

- 

การยกเว้นอากรขาเข้า - ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัสดุที่ใช้ใน
การก่อสร้างในช่วงก่อสร้างโครงการ 
- ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบใน
การผลิตเชิงพาณิชย์ 3 ปี  
- ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร
และอุปกรณ์ 5 ปี 
- ยกเว้นภาษีภายในแก่อุปกรณ์หรือ
เครื่องจักรที่น าเข้า 

-  ย ก เ ว้ น อ าก รข า เ ข้ า ส าห รั บ
เครื่องจักร 
- ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบ
หรือวัสดุจ าเป็น ส าหรับส่วนที่ผลิต
เพ่ือการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี 

สิทธิในการหักลดหย่อน
ภาษ ี

- ค่าใช้จ่ายในการท าวิจัยและพัฒนา 
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ น ามาหัก
ลดหย่อนภาษีได้ 

- ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่า
เสื่ อมราคา และค่ าติดตั้ ง หรื อ
ก่อสร้างสิ่ งอ านวยความสะดวก 
น ามาหักลดหย่อนภาษีได้ 

 

ที่มา: รวบรวมโดยผู้วิจัย 
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ตารางที่ 6 
เปรียบเทียบมาตรการการส่งเสริมการลงทุน 

ประเด็น เมียนมาร์ ไทย 
การให้สิทธิประโยชน์ มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาและนิติบุคคล ภาษี
การค้า อากรขาเข้า ภาษีภายใน

เครื่องจักรและอุปกรณ์ และ
สิทธิในการหักลดหย่อนภาษี 

มีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคล อากรขาเข้า และสิทธิ

ในการหักลดหย่อนภาษี 

การให้ความส าคัญกับการเติบโตของ
ผู้ประกอบการในอาเซียน 

ไม่มี ไม่มี 

ก า ร ข ย า ย เ ค รื อ ข่ า ย เ ชื่ อ ม โ ย ง
อุตสาหกรรมระหว่างผู้ประกอบการ
อาเซียน 

ไม่มี มี แต่เน้นส่งเสริมให้กับ
ผู้ประกอบการในประเทศ 

การพัฒนาเครือข่ายการผลิตของ
กลุ่มอุตสาหกรรมในภูมิภาค 

ไม่มี มี แต่เน้นส่งเสริมให้กับ
ผู้ประกอบการในประเทศ 

การจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นเก่ียวกับการลงทุน 

มี มี 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการ
ลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก 

ไม่มี ไม่มี 

   

ที่มา: รวบรวมโดยผู้วิจัย 

  ในขณะที่การคุ้มครองการลงทุนถือเป็นประเด็นเดียวในสาระส าคัญของ ACIA ที่กฎหมาย

ภายในของเมียนมาร์มีความโดดเด่นกว่าของไทยโดยเปรียบเทียบ พิจารณาจากเนื้อหาสาระที่

ครอบคลุมกว่า โดยที่กฎหมายภายในของไทยมีการระบุขอบเขตของการคุ้มครองการเวนคืนที่ชัดเจน

กว่ากฎหมายของเมียนมาร์ ในขณะที่ประเด็นการโอนเงินโดยเสรี และการระงับข้อพิพาทนั้น 

กฎหมายภายในของเมียนมาร์มีการระบุเอาไว้ซึ่งอ านวยความสะดวกและครอบคลุมมากกว่า

กฎหมายของไทย โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 7 เปรียบเทียบมาตรการการคุ้มครองการ

ลงทุน 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการ” 2559 269 

 

 

ตารางที่ 7 
เปรียบเทียบมาตรการการคุ้มครองการลงทุน 

ประเด็น เมยีนมาร์ ไทย 
การชดเชยค่าเสียหายในกรณีเกิดความ
รุนแรง 

ไม่มี ไม่มี 

การโอนโดยเสรี มี มี 
การคุ้มครองการเวนคืนและการชดเชย มีเฉพาะการคุ้มครองการ

เวนคืน 
มีเฉพาะการคุ้มครองการ

เวนคืน 
กรณีเกิดข้อพิพาท มี ไม่มี 
ภาคีในอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการ
ระงับข้อพิพาทด้านการลงทุน 

New York Convention on 
the Recognition of 

Enforcement of Foreign 
Arbitral Awards 1958 

แต่ยังไม่เป็นภาคีโดยสมบูรณ์ 

International Center for 
Settlement of 

Investment Disputes  
(ICSID) 

แต่ยังไม่เป็นภาคีโดยสมบูรณ์ 
 

ที่มา: รวบรวมโดยผู้วิจัย 

   จากการวิเคราะห์ทั้งหมด โดยสรุปแล้วจะพบว่าเมียนมาร์มีแรงดึงดูดการลงทุนจาก

ต่างประเทศที่ด้อยกว่าไทยโดยเปรียบเทียบ เมื่อพิจารณาจากการด าเนินงานของหน่วยงานของ

ภาครัฐ การมีนโยบายที่ดึงดูดการลงทุน การมีกฎหมายที่มีความเป็นเสรี การอ านวยความสะดวกแก่

นักลงทุนต่างชาติ และมาตรการส่งเสริมการลงทุน ยกเว้นด้านการคุ้มครองการลงทุนที่มีความโดด

เด่นกว่าของไทย 

 

สรุป 

  ถึงแม้ว่าในเมียนมาร์จะมีผู้ประกอบการจากต่างชาติเข้าไปลงทุนเป็นจ านวนมาก แต่อย่างไร

ก็ตามผู้ประกอบการไทยยังมีโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนในเมียนมาร์ได้เช่นกัน ทั้งนี้ การเข้าไปลงทุนใน

เมียนมาร์ของผู้ประกอบการไทยจะประสบความส าเร็จได้นั้น บทความนี้ได้น าเสนอให้เห็นว่า 

หน่วยงานภาครัฐของไทยจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงบทบาทหน้าที่ด้านการส่งเสริมการลงทุนใน
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ต่างประเทศ โดยมีอ านาจหน้าที่ที่มากกว่าการอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนข้อมูล เพ่ือเป็น

การตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการมากขึ้น เช่น การให้ความช่วยเหลือด้าน

เทคโนโลยี การจัดท าหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักลงทุน การวิจัยและพัฒนา เป็นต้น ในขณะเดียวกัน

จ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงมาตรการด้านต่างๆ ในการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศให้มี

รูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น โดยอาศัยมาตรการของมาเลเซีย สิงคโปร์ และจีน เป็นแนวทางในการ

ปรับปรุง เช่น การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือในรูปแบบเงินให้เปล่า การหักภาษีจากค่าใช้จ่ายในการเริ่ม

ลงทุน การเข้าไปลงทุนน าร่องโดยรัฐบาลไทย เป็นต้น  

  ในส่วนของการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและกฎหมายการลงทุนของเมียนมาร์นั้น 

ภาครัฐและเอกชนของไทยควรจะต้องมีการผลักดันให้รัฐบาลของเมียนมาร์ท าการปรับปรุงกฎหมาย

และการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนให้มีความเป็นเสรีและอ านวยความ

สะดวกแก่นักลงทุนมากขึ้นโดยใช้แนวทางตามกฎหมายและมาตรการของไทย เช่น การเสนอให้มีการ

เปิดเสรีสาขาการผลิตซึ่งเป็นสาขาที่มีความส าคัญต่อภูมิภาคอาเซียนให้มากขึ้น การเสนอให้มีการ

ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติการลงทุนให้เร็วขึ้น การเสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ด้านการลงทุนให้

มากขึ้น การเสนอให้มีการก าหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีให้นานขึ้น การก าหนดหลักเกณฑ์การ

ชดเชยค่าเสียหายกรณีเกิดความรุนแรงหรือเกิดการเวนคืนการลงทุนเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับนัก

ลงทุน เป็นต้น  

  ทั้งนี้ หากหน่วยงานภาครัฐของไทยมีการปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ

ให้ดีขึ้น และกฎหมายของเมียนมาร์มีความผ่อนคลายมากขึ้น ย่อมมีส่วนส าคัญที่จะท าให้การเข้าไป

ลงทุนของผู้ประกอบการไทยในเมียนมาร์มีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จมากข้ึน     
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สวยสั่งได้  : ความงามแบบเกาหล ี

Korea  Beauty , You Can order  

 

               วสิาขา  เทียมลม 
             Visakha  Tiemlom 
 

บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปรากฎการณ์ “ความงามแบบสาวเกาหลี” ที่เกิดขึ้น
ในสังคมไทย กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีด้วยอุตสาหกรรมวัฒนธรรม (Culture  
Industry)  จนกลายเป็น  กระแสเกาหลีฟีเวอร์  (Korea  Wave)  ในประเทศไทย และกรณีศึกษา
จากบันทึกประสบการณ์การท าศัลยกรรมของผู้หญิงไทยที่เดินทางไปศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลี เพ่ือ
ศึกษาประสบการณ์ก่อนท าศัลยกรรม และประสบการณ์หลังจากตัดสินใจท าศัลยกรรม    น าไปสู่การ
วิเคราะห์ปรากฎการณ์“ความงามแบบสาวเกาหลี”ด้วยแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาร่างกายทาง
มานุษยวิทยา  
 
ค้าส้าคัญ : ความงามแบบสาวเกาหลี, ศัลยกรรมความงาม,  กระแสเกาหลีฟีเวอร์  
 

Abstract 
The article aims to study “Korea Beauty”  Phenomenon in Thai society,  

economic development strategies of Korea  with Culture  Industry, Korea Wave in 

Thailand  and  Case  Study  of a Thai woman from before and after cosmetic surgeries  

experience in Korea.  The article ‘s analysis was based upon anthropological  study 

of the  body. 

 Keywords :  Korea  Beauty, Cosmetic Surgery  , Korea  Wave 
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บทน้า 

ประวัติความเป็นมา ความเป็นชาติ  การสร้างชาติของประเทศเกาหลี 

ประวัติศาสตร์ชาติเกาหลีไม่ได้สวยงามเหมือนประเทศไทย  แผ่นดินเกาหลีผ่านความทุกข์  

บอบช้ าอย่างแสนสาหัส ย้อนไปในอดีตเมื่อ 57  ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 668 เกาหลีปกครองด้วย 

3 อาณาจักรคือ คือ โคกุเรียว (Koguryo) เป็กเช (Paekche) และชิลลา (Shilla) ชึ่งปกครองทั้ง

คาบสมุทรเกาหลีและพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในแมนจูเรีย ต่อมาในปี ค.ศ. 676 อาณาจักรชิลลาได้รวม

คาบสมุทรทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันเป็นครั้งแรกและได้สถาปนาอาณาจักรใหม่ชื่อว่าอาณาจักรโค

เรียว อาณาจักรโคเรียว (Koryo,ค.ศ.918-1392) ชื่อ “เกาหลี” (Korea) มีที่มาจาก “Koryo” นั้นเอง 

(oceansmile.com) ในปี ค.ศ. 1231-1392   ประเทศเกาหลีถูกยึดครองโดยชาวมองโกล  ตกเป็น

เมืองขึ้นญี่ปุ่นถึง 35 ปี (ค.ศ. 1910-1946) ซึ่งได้ล้มล้างระบบกษัตริย์  และพยายามสลายวัฒนธรรม

เกาหลี  ต่อมาเกิดสงครามเกาหลี  (ค.ศ.1950-1953)  จนกลายเป็น 2 ประเทศคือ เกาหลีเหนือ (โซ

ซอน)  และเกาหลีใต้  (แตฮัน) ท าให้ประเทศเกาหลีใต้เผชิญกับปัญหารุมเร้า  ได้แก่ ภัยจากประเทศ

คอมมิวนิสต์จากจีนและโซเวียต  คู่แข่งทางเศรษฐกิจอย่างญี่ปุ่นและศัตรูที่เคยพยายามกลืนกินชาติ

พันธุ์เกาหลี  รวมถึงความแตกแยกกับเกาหลีเหนือ ปัญหาต่างๆ เป็นแรงผลักดันให้ประชาชนเกาหลี

เกิดอุดมการณ์ชาตินิยมอย่างเข้มแข็ง  เป็นแรงขับเคลื่อนให้ประชาชนในสังคมเกาหลีใต้เป็นสังคม

แห่งการต่อสู้เพ่ือพัฒนาตนเอง  จนกลายเป็นประเทศที่มีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจมากที่สุดหนึ่งใน

เอเชีย  (เศรษฐพันธ์  กระจ่างวงษ์, 24  มกราคม  2552)  ไม่เพียงแค่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

การเมือง  และสังคมเท่านั้น  แต่ยังเร่งพัฒนาโครงสร้างและสถาบันทางวัฒนธรรม เนื่องจากรัฐบาล

เกาหลีได้ตระหนักในความส าคัญของการเผยแพร่วัฒนธรรมโดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารโดยใช้

สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือ 

องค์การวัฒนธรรมและสารัตถะเกาหลี Korea Culture and Content Agency – KOCCA และ

กลยุทธ์ในการส่งเสริมสินค้าทางวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ 

รัฐบาลเกาหลีได้พัฒนาและสนับสนุนนโยบายด้านวัฒนธรรม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 ล่าสุด 

กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (Ministry of Culture and Tourism) เป็นหน่วยงานหลัก 

ท าหน้าที่ผลักดันนโยบายและส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เน้นการผลักดันกระบวน

ทัศน์ทางวัฒนธรรมดั้งเดิม ให้คงอยู่อย่างมั่นคงในกระแสโลกาภิวัตน์  รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ตระหนักถึง
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ประโยชน์ในการพัฒนาให้วัฒนธรรมเกาหลีกลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับประเทศจึงจัดตั้ง 

องค์การวัฒนธรรมและสารัตถะเกาหลี (Korea Culture and Content Agency – KOCCA) ในปี 

พ.ศ. 2541 เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การถ่ายทอดเนื้อหาสาระความเป็นเกาหลี (Korea Content) ภารกิจ

หลักของ KOCCA คือ สนับสนุนและส่งเสริมให้น าเนื้อหาสาระความเป็นชาติเกาหลี หรือ Korea 

Content สอดแทรกลงไปในสื่อบันเทิงทุกประเภท ได้แก่ ภาพยนตร์ เกม ศิลปะ ดนตรี และ แอนนิ

เมชั่น เพ่ือเป็นจุดแข็งในการเผยแพร่ไปยังต่างประเทศเพ่ือน ารายได้เข้าประเทศ และมีเป้าหมายเน้น

การจรรโลงสังคม โดยเฉพาะภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ในขณะที่ภาพยนตร์และละครของ

ประเทศพัฒนาแล้วจ านวนมากเน้นการลงทุนทางเทคนิค ความลึกลับซับซ้อนของเนื้อเรื่องที่ชวนให้

ตีความ และความตื่นเต้นเร้าใจ แต่ภาพยนตร์เกาหลีสมัยใหม่กลับเน้นเรื่องราวของชีวิต การต่อสู้เพ่ือ

ความถูกต้องและจริยธรรม มีการถ่ายทอดความความสัมพันธ์อันดีที่เหมาะสมระหว่างคนในสังคม ซึ่ง

เป็นแนวคิดตะวันออกที่ได้รับอิทธิพลมาจากขงจื๊อ เช่น ในภาพยนตร์เรื่องสะดุดรักที่พักใจ (Full 

House) เป็นภาพยนตร์ที่ท าให้เกิดความรู้สึกร่วมในทางสร้างสรรค์ จะเห็นได้ว่า รัฐบาลเกาหลี

พยายามท าให้วัฒนธรรมเกาหลีได้รับการยอมรับในสังคมต่างประเทศ เป็นตัวเลือกใหม่ของการ

บริโภควัฒนธรรมภายนอกผ่านกลยุทธ์การสื่อสาร เพ่ือดึงดูดการท่องเที่ยวและการส่งออกไปขายน า

รายได้เข้าประเทศ (เศรษฐพันธ์  กระจ่างวงษ์, 24  มกราคม  2552)  จากงานศึกษาของ ทยากร     

แซ่แต้ (2551) พบว่าภาพยนตร์เรื่องสะดุดรักที่พักใจ (Full House) , รักนี้ชั่วนิรันดร์ (Autumn in 

My Heart) และแดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง (Dae Jung Kum Jewel in the Palace) มีการ

น าเสนอเนื้อหาของละครที่สร้างประโยชน์ทางธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจอาหาร ท่องเที่ยว ความบันเทิง 

สินค้าอุปโภคบริโภค การรักษาโรค นอกจากนี้ KOCCA  ได้สร้าง Learning  Center และสนับสนุน

เทคโนโลยีระหว่างความรู้จากมหาวิทยาลัยที่มีคณะหรือภาควิชาด้านวัฒนธรรมไปสู่ผู้ประกอบการ 

และยังท าหน้าที่หลักในการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไปสู่ตลาดต่างประเทศอย่างเป็นระบบ  

โดยจัดตั้งสาขาในต่างประเทศ ได้แก่  ลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา, ลอนดอน ประเทศ

อังกฤษ,  โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  และปักก่ิง ประเทศจีน  (จุฑาทอง  จารุมิลินท, 2549) 

กระแสเกาหลีฟีเวอร์ 

กระแสเกาหลีฟีเวอร์  หรือ  คลื่นเกาหลี  (The  Korean Wave   หรือ K-Wave)  มาจาก

ภาษาเกาหลีที่เรียกว่า  ฮันยู๋ (Hallyu)  เกิดจากที่รัฐบาลเกาหลีสนับสนุนการประชาสัมพันธ์คลื่น
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เกาหลี  (Hallyu)  อย่างจริงจังให้ไปในทิศทางเดียวกันในทุกๆ ด้าน  (สุริศา  ประชาบาล , 2550)  

กระแสความนิยมเกาหลีค่อยๆ เข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วง

ปลายทศวรรษ 1990  เป็นความนิยมในวัฒนธรรมร่วมสมัย  ได้แก่ ละครเกาหลี  ภาพยนตร์เกาหลี  

ดาราเกาหลี  นักร้องเกาหลี การใช้สิ่งของต่างๆ  ที่ผลิตจากประเทศเกาหลี  ฯลฯ (สุวภัทร  ทองเจริญ

, 2557)   และ ในปี ค.ศ. 1998  หรือ  พ.ศ. 2541 หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจได้ 1 ปี  กระทรวง

วัฒนธรรมของเกาหลีได้จัดท านโยบายและแผนปฏิบัติการ 5 ปี และแผน 10 ปี  (Korea  2010 : 

Culture,  Creativity  and  Content) สนับสนุนงบประมาณจ านวนมากเพ่ือส่งเสริมให้ภาครัฐและ

เอกชนลงทุนจัดการศึกษาด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรม   เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรม

วัฒนธรรมเกาหลี  พลิกโฉมทุนวัฒนธรรมเอเชีย ที่เรียกกันว่า  คลื่นวัฒนธรรมป็อปเกาหลี  (The  

Korean Wave)  (อุบลรัตน์  ศิริยุวศักดิ์, 2549)  

ปรากฏการณก์ระแสความนิยมเกาหลีในประเทศไทยเริ่มปรากฏชัดเจนเมื่อมีการน าละครชุด 
(ซีรี่ย์) มาแพร่ภาพในประเทศไทย คือเรื่อง เกาหลีเรื่องรักนี้ชั่วนิรันดร์ (Autumn in my heart) ตาม
ด้วยกระแสต่อเนื่องจากละครชุดอีกหลายเรื่อง เช่น รักในสายลมหนาว (Winter Love Song), สะดุด
รักที่พักใจ (Full House), เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา  (Princess Hours), รักวุ่นวายของ
เจ้าชายกาแฟ (Coffee Prince) ซึ่งล้วนเป็นละครที่ประสบความส าเร็จอย่างสูงในหลายประเทศ 
นอกจากนี ้ ละครชุด แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง (Jewel in the Palace)  ยิ่งท าให้กระแสความ
นิยมเกาหลีร้อนแรงมากขึ้น  เนื่องจากมีการสอดแทรกเนื้อหาทางประเพณีและวัฒนธรรมเกาหลี  
นอกจากละครชุด (ซีรี่ย์) ที่ได้รับความนิยมแล้ว  ภาพยนตร์จากเกาหลี ยิ่งย้ ากระแสความนิยมเกาหลี
ให้มากขึ้น ได้แก่ ยายตัวร้ายกับนายเจี๋ยมเจี๊ยม (My Sassy Girl) หรือ ลิขิตรัก ข้ามเวลา (Il mare) 
ส่งผลให้นักแสดงเกาหลีจึงกลายเป็นที่รู้จักในหมู่แฟนละครชุดและภาพยนตร์เกาหลี  อีกทั้งเพลง
ประกอบละครหรือภาพยนตร์ก็กลายเป็นที่นิยมอย่างล้นหลามเช่นเดียวกัน  นอกเหนือไปจากความ
นิยมในละครชุด ภาพยนตร์ หรือ ตัวนักแสดงแล้ว ความนิยมในกระแสเกาหลียังขยายไปถึงศิลปิน
นักร้องเกาหลีทั้งหลายมากมายจนทาให้เกิดความคลั่งไคล้ต่อกระแสเกาหลีฟีเวอร์ไปทั่วสังคมไทย ซ่ึง
ความนิยมดังกล่าวเริ่มจาก ศิลปินเดี่ยว เช่น เรน (Rain) เซเว่น (SE7EN) จนต่อเนื่องไปถึงศิลปินกลุ่ม
ชายและหญิง เช่น ทงบังชินกิ (Dong Bang Shin Ki) ซุปเปอร์จูเนียร์ (Super Junior) เกิร์ลเจเนอ
เรชั่น  (Girls’ Generation) วันเดอร์ เกิร์ล  (Wonder Girls) ทู เอนนี่ วัน  (2NE1) เป็นต้น  เราจะ
สังเกตเห็นความคลั่งไคล้ในตัวศิลปินเกาหลีที่เพ่ิมขึ้นอย่างมาก จากจ านวนการจัดแสดงคอนเสิร์ต
นักร้องเกาหลีและจ านวนรอบของคอนเสิร์ต รวมไปถึงราคาบัตรคอนเสิร์ตที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ตามความ
นิยมในตัวศิลปิน นอกจากนั้น กระแสเกาหลีฟีเวอร์ยังส่งผลให้รายการวาไรตี้เกาหลีเป็นที่นิยมมากขึ้น 
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ดังจะเห็นได้จากสื่อโทรทัศน์ไทยได้น ารายการ วาไรตี้เกาหลี เกมส์โชว์มากมายมาน าเสนอ เป็นต้น  
(ต้องชนก สนแสวงผล, 2554) ซึ่งสอดรับงานวิจัยของบุศยรินทร์  สัจจะวรรธน์ (2555)  ที่พบว่า
ละครโทรทัศน์ชุดแดจังกึมส่งผลต่อทัศนคติของผู้ชม  ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีและความชื่นชมต่อ
ประเทศเกาหลี  ในด้านอาหาร และการท่องเที่ยว ท าให้เกิดกระแสนิยมเป็นอย่างมาก  ส่งผลต่อกลุ่ม
ธุรกิจการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีมีการเจริญเติบโต เกิดทัวร์ตามรอยละครแดจังกึม  ธุรกิจ
ร้านอาหารเกาหลีเป็นที่นิยม  เนื่องจากผู้ชมละครอยากลองรับประทานอาหารเกาหลีแบบในละคร  
และงานวิจัยของ สะริลา  ป้องพิมพ์ (2551) ยังพบว่า  ผู้รับสารจากภาพยนตร์ซีรี่ย์เกาหลีเรื่อง      
“แดจังกึม” หรือกลุ่มแฟนคลับ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-35 ปี  เกิดการคล้อยตาม
ไปกับตัวละครเสมือนว่าตนเองได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับตัวละครที่ตัวเองชื่นชอบ  ได้สังเกตการณ์
อย่างใกล้ชิด  และเกิดพฤติกรรมการรับรู้เลียนแบบตัวละครที่เป็นนางเอก เช่น การฝึกปรุ งอาหาร
เกาหลีที่บ้าน  หรือคลั่งไคล้การรับประทานอาหารเกาหลี  และพบว่า  ผู้รับสารจากภาพยนตร์ซีรี่ย์
เกาหลีเรื่อง  “แดจังกึม” รับวัฒนธรรมเกาหลีผ่านสื่อภาพยนตร์  และเลียนแบบวัฒนธรรมเกาหลี
มากขึ้น  เป็นไปในแนวทางเดียวกับงานวิจัยของ  อลิสา วิทวัสกุล  (2549)  พบว่า  ภาพยนตร์ซีรี่ย์
เกาหลีเรื่อง  “แดจังกึม” มีอิทธิพลต่อการประชาสัมพันธ์ประเทศอย่างมาก เป็นการเผยแพร่
วัฒนธรรมทางอ้อมสู่สมาชิกในสังคม   

ในประเทศไทย  กระแสเกาหลีฟีเวอร์ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  และพบได้ใน

วัฒนธรรมชีวิตประจ าวัน  ได้แก่  อาหาร ภาษา เครื่องแต่งกาย ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์  เกมโชว์  

วารตี้  เพลง  สิ่งส าคัญคือ ละครโทรทัศน์ของประเทศเกาหลีได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ไว้ใน

ละครโทรทัศน์ (อลิสา  วิทวัสกุล, 2549) ละครเกาหลีสามารถครองใจผู้ชมในประเทศไทยอย่างล้น

หลามและรวดเร็ว ความต่างทางวัฒนธรรมไม่ได้เป็นอุปสรรคในการรับชม  แต่ผู้ชมกลับให้ความ

สนใจ และง่ายต่อการท าความเข้าใจ เนื่องจากละครเกาหลีแสดงออกถึงความเป็นเอเชีย เมื่อละคร

ได้รับความนิยมจากผู้ชม  ผู้ชมจะเกิดการเรียนรู้และซึมซับวัฒนธรรมจากประเทศเกาหลี  (ดุริยางค์   

คมข า, 2553) 

ศัลยกรรมความงามแบบเกาหลี 

กระแสเกาหลีน ามาสู่ ละครเกาหลี นักร้องเกาหลี อาหารเกาหลี เครื่องส าอางเกาหลี          

และหนึ่งในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเกาหลีที่ส่งผ่านมาคือ การท าศัลยกรรมความงามแบบเกาหลี  จะ

เห็นได้ว่าผู้หญิงในสังคมไทยรับกระแสความงามแบบเกาหลีที่ถูกส่งผ่านศิลปิน  ดารา  นักร้องเกาหลี  

ท าให้การท าศัลยกรรมความงามแบบเกาหลีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก การที่โลกเข้าสู่ยุคหมู่บ้าน
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โลก (Global Village)  การสื่อสารที่รวดเร็วของอินเทอร์เนต สังคมออนไลน์ส่งผลให้ได้เห็นตัวอย่าง

ก่อน (Before )และหลัง  (After)  ของผู้ท าศัลยกรรมในสื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อซีรี่ย์ภาพยนตร์จาก

ประเทศเกาหลี  สื่อดารานักร้องเกาหลี สื่อสังคมออนไลน์หรือ Website ที่ผู้หญิงหน้าตาธรรมดาๆ 

สามารถเปลี่ยนเป็นคนสวยได้ เกิดกระแสนิยมการท าศัลยกรรมแบบเกาหลี ส่งผลให้ค่านิยมและ

ทัศนคติเปลี่ยนไป ท าให้ความสวยแบบเกาหลีเป็นความสวยที่ตรึงอยู่ในใจผู้หญิงและอยากที่จะสวย

แบบนั้น  ซึ่งสอดรับกับผลการวิจัยของ  ต้องชนก สนแสวงผล (2554)  ที่พบว่า วัฒนธรรมการ

บริโภคความงามทางร่างกายของสตรีไทยในกระแสความนิยมเกาหลีที่ยังพบอยู่ต่อเนื่อง เกิดจาก

ความรวดเร็วของการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่ออินเตอร์เน็ต ที่ท าให้ผู้บริโภคคล้อยตามอย่างไม่

รู้ตัว ก่อให้เกิดให้กระแสความนิยมเกาหลียังคงแข็งแรงมากพอที่จะส่งต่อไปให้ทั้งทุนขนาดเล็กหรือ

ขนาดใหญ่เสาะแสวงหาผลประโยชน์ที่อาจเกิดจากกระแสความนิยมนี้ต่อไป  และจากการศึกษาของ 

ยุภาพร  ขจรโกศล (2556)  พบว่า  การเปิดรับนิตยสารแฟชั่นและบันเทิงไทยส่งผลต่อวัยรุ่นสตรีไทย

รับรู้ผลด้านบวกที่ตัวแบบได้รับจากการท าศัลยกรรมเสริมความงาม และการรับรู้ผลด้านบวกนี้ ก็

ส่งผลต่อทัศนคติต่อการท าศัลยกรรมเสริมความงามของวัยรุ่นสตรีไทย  

ภาพตัวแทนความงามของสาวเกาหลีคือ รูปลักษณ์ความงามภายนอกที่ซึมซับและได้รับ

อิทธิพลจากกระแสความนิยมเกาหลี จากงานวิจัยของ ปรัชญาพร ทองเกลี้ยง (2553) พบว่า วัยรุ่น

ไทยรับรู้ความสวยแบบเกาหลี ในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ สายแบ๊ว ตาโต  ผิวขาว และดูเป็นธรรมชาติ  

โดยวัยรุ่นมีการเลียนแบบพฤติกรรมภาพลักษณ์ ได้แก่ หน้าตา รูปร่าง และการแต่งกายของดารา 

นักร้อง นักแสดง นางแบบเกาหลี ด้วยการแต่งหน้า แต่งกาย และการท าศัลยกรรม โดยเฉพาะจาก   

ซีรี่ย์เกาหลีที่ท าให้วัยรุ่นอยากสวยแบบเกาหลี  จากข้อสังเกต  คนเกาหลีที่ยังไม่ได้ท าศัลยกรรม 

ส่วนมากมีตาเล็กชั้นเดียว  รูปหน้าใหญ่  การท าศัลยกรรมเกิดเป็นรูปแบบใหม่ในการสร้างใบหน้าให้ดู

สวยเป็นธรรมชาติ  โดยมี 3 องค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญคือ ตาสองชั้น จมูก และรูปหน้า V-Line 

(MGR Online, 18 กรกฎาคม 2555) นิยามความงามของสาวเกาหลีนั้นมีลักษณะคล้ายๆ กันคือ    

ผิวขาว  จมูกเรียวเล็ก  ตากลมโตสองชั้น  ใบหน้าที่เล็กและคางที่มีลักษณะเป็นตัว V  หรือที่เรียกกัน

ว่า V-Shape  (BusinessInsider, 2559)   การท า  V-Shape ส าหรับผู้ที่มีโครงหน้าใหญ่ คือการ

ศัลยกรรมกระดูกบริเวณกรามและคาง เพ่ือท าให้หน้าเรียวเล็กลง และแก้ไขใบหน้าที่ไม่สมมาตรกัน 

สัดส่วนของใบหน้าด้านกว้างที่ได้รูปคือ 13 : 10 : 7 คือบริเวณความกว้างช่วง โหนกแก้ม กราม     

และคาง ที่ได้สัดส่วน (โรงพยาบาลไอดี, 13 พฤษภาคม 2559) 
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ภาพ : รูปใบหน้าแบบเกาหลี "แท้" ที่รายการทางสถานีโทรทัศน์ทาง SBS จ าลองขึ้นมาว่าสาวเกาหลี

ส่วนใหญ่ควรจะมีใบหน้าแบบนี้ 

ที่มา :  http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx? 

 NewsID=9550000087109 

ดวงตาแบบเกาหลีเป็นดวงตาที่กลมโต ชั้นตาไม่กว้างมาก โดยแพทย์จะเย็บเปลือกตาให้ดูโต

เป็นรูปอัลมอลด์  จมูกมีสันที่ไม่สูงมาก ปลายจมูกงอนนิดๆ ใบหน้า V-Line ถือเป็นอุดมคติความงาม

แบบสาวเกาหลี  เพราะธรรมชาติคนเกาหลีมีรูปหน้าที่กว้างและกลม การท าศัลยกรรมผ่ าตัดกราม

และโหนกแก้มจึงเป็นเรื่องจ าเป็นและเป็นที่นิยมมาก จากบทสัมภาษณ์คุณหมอซออินซู (Korean 

kori , 27  กุมภาพันธ์  2558)   ศัลยแพทย์ที่คลินิกศัลยกรรมที่ชื่อว่า  Designner  Plastic Surgery 

ในกรุงโซล มีความเห็นว่า  คนเกาหลีมีใบหน้าที่เหมือนกันเป็นส่วนใหญ่  เพราะคนเกาหลีสืบเชื้อสาย

ต้นก าเนิดมาจากชาวมองโกลเหมือนกันหมดแทบ 100%   ซ่ึงต่างจากคนไทยท่ีมีบรรพบุรุษหลายเชื้อ

สายผสมกัน  ท าให้คนไทยมีหน้าตาที่หลากหลาย   
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ภาพ : "ปาร์คมินยอง" กับบล็อคหน้ายอดนิยมของสาวเกาหลี 

ที่มา :  http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID= 

 9550000087109 

ผู้หญิงมีความเชื่อว่า ความงามของผู้หญิงคือ  ร่างในอุดมคติ สามารถจัดการได้ และเป็น

โครงการที่สร้างอย่างไม่มีวันเสร็จสิ้น (ณัฐธิดา เมล์ทาง, 2555)  ผู้หญิงจึงเลือกที่จะลงมือปฏิบัติการ

แปลงโฉมตัวเอง ความงามแบบเกาหลีเป็นรูปแบบความงามแบบเอเชีย ที่ไม่จ าเป็นต้องมีจมูกโด่ง

แบบชาวตะวันตก ซึ่งความงามแบบเกาหลีเป็นความงามแบบธรรมชาติ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ

งานวิจัยของ ปรัชญาพร ทองเกลี้ยง (2553) ที่พบว่า ความงามแบบเกาหลี ในทัศนะของวัยรุ่นไทย

คือ ความงามที่ดูเป็นธรรมชาติ  “ความงามแบบสาวเกาหลี”  จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความงาม

ของผู้หญิงในยุคปัจจุบัน สังคมไทยจึงเกิดปรากฎการณ์ที่ผู้หญิงอยากสวยแบบสาวเกาหลี ส่งผลให้

ผู้หญิงจ านวนมากลงทุนเปลี่ยนแปลงตัวเอง  เพื่อให้สวยตามแบบฉบับ “ความงามแบบสาวเกาหลี”   

ท าไมปรากฏการณ์   “ความงามแบบสาวเกาหลี” จึงเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจศึกษา 

เหตุผลเพราะว่า  ผู้หญิงเกาหลีที่ผ่านการท าศัลยกรรมออกมาแล้ว หน้าเหมือนกันราวกับเป็นฝาแฝด 

ยกตัวอย่างเช่น นางงามเกาหลี 2013 ที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลก เนื่องจากนางงามทั้ง 20 คนนั้นมี

ใบหน้าที่คล้ายกัน และ นางงามเกาหลี 2012 ที่ออกมายอมรับว่าตัวเองผ่านการท าศัลยกรรม        

จนโดนตั้งฉายาว่า “มิสพลาสติก 2012”  (ASTV  ผู้จัดการออนไลน์, 29  เมษายน 2556)  นั่น

หมายถึง การท าศัลยกรรมท าให้ทุกคนออกมาหน้าตาคล้ายกัน แสดงให้เห็นว่า  ความงามแบบเกาหลี

เป็นมายาคติที่ถูกประกอบสร้างขึ้นจากบริบททางสังคมที่มีการส่งผ่านวัฒนธรรมเกาหลี ท าให้เกิด
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ความชื่นชอบความเป็นเกาหลี ที่ท าให้ผู้ชมติดตาตรึงใจคลั่งไคล้ในความเป็นเกาหลี โดยมีสื่อมวลชน

เป็นปัจจัยส าคัญ  อาทิเช่น ภาพยนตร์ซีรี่ย์ ดารา นักร้อง  เป็นต้น   

แนวคิดเรือนร่างในทางมานุษยวิทยา 

Maliowski  (1929) ได้ศึกษาเพศสภาวะผ่านร่างกาย ใน The  Sexual  Life  of  Savages  

in  North – western  Melanesia  พบว่า  สถาบันทางวัฒนธรรมมีหน้าที่ตอบสนองความต้องการ

ทางสรีระวิทยาและจิตวิทยาของมนุษย์   ได้แก่  ด้านโภชนการ  การสืบพันธุ์  ความสุขสบายทาง

ร่างกาย  ความปลอดภัย  การพักผ่อน  เป็นต้น   (Synnott and Howes, 1992)  และงานของ  

Halliburton (2002) เรื่อง Rethinking  Anthropological  Studies  of  the  Body ได้กล่าวถึง

บุคคลที่เริ่มศึกษาเก่ียวกับร่างกายทางมานุษยวิทยา คือ  Marcel  Mauss (1950)  ใน  Techniques  

of the  Body ว่าร่างกายมนุษย์คือเครื่องมือส าคัญที่เป็นสัญลักษณ์ทางธรรมชาติขั้นพ้ืนฐาน  เพราะ

ร่างกายมนุษย์แต่ละสังคมถูกหล่อหลอมจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน  และงานของ  Margaret  Mead 

กล่าวว่า  มนุษย์เรียนรู้เทคนิคและวิธีการใช้ร่างกายผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมผ่าน  ความ

เชื่อ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีของมนุษย์  และให้ความส าคัญกับเพศสภาพ  อายุ  หรือความงาม  

ที่ถูกก าหนดโดยวัฒนธรรมมากกว่าชีววิทยา   ยังมีงานของ Synnott  (1993) ใน  The  Body  

Social  Symbolism, Self  and  Society ในเรื่อง  Beauty  and the Face กล่าวว่า  ใบหน้าคือ

สัญลักษณ์ส าคัญของบุคคล เป็นเอกลักษณ์ และบุคคลใช้ใบหน้าผ่านการสื่อสารด้วยอวจนภาษา  

ใบหน้าเป็นตัวก าหนดที่ส าคัญในการรับรู้ความงามหรือความไม่งาม  และการรับรู้เหล่านี้หมายถึง 

ความภาคภูมิใจในตนเองและโอกาสในชีวิต   

งานศึกษาในประเทศไทย มีงานของ ปริตตา เฉลิมเผ่า  กออนันตกูล (2541)  ได้กล่าวถึงนัก

คิดกับการมองร่างกายในหลายๆ มิติ อาทิเช่น  รูดอฟสกี (Rudofsky)  มองว่า ร่างกายเป็น  

“วัตถุดิบ” ของ  “ผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์” ในสังคมยุคก่อนประวัติศาสตร์ดั้งเดิม  การดัดแปลง

ร่างกายให้กลายเป็นร่างที่สังคมยอมรับ ปิแอร์ บูร์ดิเยอ  (Pierre  Bourdieu)  มองว่า ชนชั้นสูงและ

ชนชั้นกลางใช้ร่างกายเป็นทุนเพ่ือเป็นเครื่องมือในการรักษาผลประโยชน์ทางชนชั้น  แมร์รี่ ดักลาส 

(Mary  Douglas)  มองว่า ร่างกายเป็นสัญลักษณ์ในการท าความเข้าใจโครงสร้างและระเบียบสังคม  

โดยแนวคิดเหล่านี้อยู่บนเงื่อนไขทางสังคม  การเมือง  วัฒนธรรม และช่วงเวลา   เป็นการใช้วาท

กรรมแต่ละชุดมาวางบนสังคมวัฒนธรรม เพ่ือควบคุมร่างกายของแต่ละคนซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด  
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นอกจากนี้  ปริตตา ได้กล่าวว่า ปัจจุบันในสังคมตะวันตก มีแนวโน้มที่จะมองร่างกายในฐานะหน่วย  

(Entity)  ซึ่งอยู่ในกระบวนการของการก าลังกลายเป็นบางสิ่งบางอย่าง  (The  Process of 

Becoming) หรือเป็นโครงการ  (Project)  ที่เรียกว่า  The  Body  Project  คือร่างกายที่สร้างมา

ส าเร็จเรียบร้อย  แต่ต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  และก าลังเปลี่ยนไปเป็นสิ่งอ่ืนอย่างไม่มีวันจบสิ้น  

เพ่ือให้ร่างกายบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  และเป็นการสื่อถึงอัตลักษณ์  ความเป็นตัวตน  ( Identity)  

ของปัจเจกชน  มนุษย์จึงต้องสร้างร่างกายให้เป็นทุน ด้วยการจัดการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ดูแล

รักษา  หันมาใส่ใจสุขภาพ  ร่างกายถูกสร้างขึ้นมาด้วยระบบความหมายวัฒนธรรม  ด้วยการจัดการ  

ควบคุม จ ากัด สร้างกฎเกณฑ์ หรือปกปิดบางด้านของร่างกาย   

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาร่างกายทางมานุษยวิทยา ที่แตกต่างหลากหลาย  

แสดงถึงการครอบง าทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม และช่วงเวลา  สะท้อนถึงผู้หญิงไทยในการใช้

ร่างกายเป็นเครื่องมือในการแสดงอัตลักษณ์ ความเป็นตัวตน  (Identity)   ด้วยการใช้เทคโนโลยีทาง

การแพทย์ของเกาหลี ในยุคที่กระแสคลื่นเกาหลีมีอิทธิพลต่อค่านิยมความงามแบบสาวเกาหลี  

การค้นหาค าตอบในเรื่องร่างกาย  สามารถวิเคราะห์ได้ในมิติกระบวนการทางการแพทย์ 

การศัลยกรรมที่ก้าวหน้ามากขึ้นท าให้เกิดปฏิบัติการกับร่างกายเสมือนโครงการ   (The  Body 

Project) ที่ต้องปรับปรุง พัฒนา เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีวันจบสิ้น ที่ผู้หญิงเลือกการท าศัลยกรรมใน

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพ่ือให้ร่างกายบรรลุความงามตามเป้าหมายที่วางไว้  เป้าหมายของ

ความงามแบบเกาหลีจึงถูกสร้างขึ้นด้วยระบบความหมายทางวัฒนธรรมที่ส่ งผ่านสื่อมวลชนมายังผู้

หญิงไทย  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกกรณีศึกษาของคุณปาล์มผู้หญิงไทยทีเดินทางไปท าศัลยกรรมที่

ประเทศเกาหลี เนื่องจากเป็นกรณีศึกษาที่เป็นตัวแทนของกลุ่มตัวเอย่างได้ เพราะเป็นกรณีศึกษาที่มี

รายละเอียดของกระบวนการทางการแพทย์ที่ชัดเจน และเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างในการ

เปลี่ยนแปลงร่างกาย กรณีตัวอย่างของผู้ท าศัลยกรรมรูปหน้า V-Line ซึ่งเป็นการศัลยกรรมที่ใช้

เทคโนโลยีทางการแพทย์ของเกาหลีที่มีลักษณะเด่นของความงามแบบเกาหลี  

กรณีศึกษาของคุณปาล์มเป็นการศึกษาถึงการปฏิบัติการในกระบวนการทางการแพทย์

เกาหลีที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในการเปลี่ยนแปลงร่างกายตามเป้าหมายที่คุณปาล์มวางไว้ 

(The  Body Project) และเพ่ือวิเคราะห์ถึงความหมายทางวัฒนธรรมที่ส่งผ่านสื่อมวลชนว่าผู้หญิง
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ไทยรับรู้ความหมายความงามแบบเกาหลีอย่างไร แล้วผู้หญิงที่ท าศัลยกรรมแบบเกาหลีได้สื่อถึง       

อัตลักษณ์  ความเป็นตัวตน  (Identity)  ของตัวเองอย่างไร  

กรณีศึกษา : กระบวนการศัลยกรรมของผู้หญิงไทยที่ประเทศเกาหลี 

ประสบการณ์การท าศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลี ศึกษาจาก Review  ศัลยกรรม ของคุณ

ปาล์ม เมื่อ 13  พฤษภาคม 2558 (Missbabycurly, 13 พฤษภาคม 2558)  เพ่ือเสนอภาพ

กระบวนการศัลยกรรม  ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาคือ   

1. ประสบการณ์ก่อนท าศัลยกรรม ได้แก่ เป้าหมายในการท าศัลยกรรม, ความกังวลต่อ

ร่างกายเดิม,  และเหตุผลที่ตัดสินใจท าศัลยกรรมที่เกาหลี 

2. ประสบการณ์หลังจากตัดสินใจศัลยกรรม  จะท าศัลยกรรมที่ไหนกับหมอคนไหน  เลือก

เทคนิคแบบไหน  การประเมินผลที่เกิดจากการผ่าตัด  

1. ประสบการณ์ก่อนท้าศัลยกรรม ได้แก่   เป้าหมายในการท้าศัลยกรรม, ความกังวลต่อร่างกาย

เดิม,  และเหตุผลที่ตัดสินใจท้าศัลยกรรมที่เกาหลี 

เบ้าหมายของการท าศัลยกรรมครั้งนี้ คือ ปรับรูปหน้า  V-Line โหนกแก้ม เหนียง ลดแก้ม 

เนื่องจาก คุณปาล์มเห็นว่า โครงหน้ามีปัญหา ได้แก่ ฟันเหยิน  คางสั้น  แก้มเยอะ หน้าไม่เท่ากัน  และ

กล้ามเนื้อกรามจากการนอนกัดฟัน ประสบการณ์ศัลยกรรมก่อนไปท าศัลยกรรมที่เกาหลี  คือ โครง

หน้า (ผ่าตัดเล็ก และ Botox) ดัดฟัน 3 รอบ รวมระยะเวลาดัดฟัน 12 ปี ท าจมูก แบบซิลิโคน 8 ป ี 

ปากบนบาง 2 ปี  Botox 2 ปี เมโสแฟต 2 ปี  ท าหน้าอก 10 เดือน 
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ภาพ : คุณปาล์มก่อนศัลยกรรม 

เหตุผลทีต่ัดสินใจไปท้าที่เกาหลี  

เมื่อ 2 ปีที่แล้ว คุณปาล์มอยากท าคางเพราะอยากท าให้หน้ายาวหน้าเรียว ศึกษาใน 

Website http://dodeden.com และได้ท าศัลยกรรมปากกับหมอท่านหนึ่งในประเทศไทย คุณหมอ

บอกไม่ควรท าคาง เหตุผลคือคางเป็นคนละก้อนกับแก้ม หมอแนะน าให้ฉีด Botox กับเมโสแฟต เพ่ือ

ลดแก้มพอฉีดเมโสแฟต แล้วแก้มจะบวมมากและยุบลงเป็นการสลายไขมัน แต่ข้อเสียคือเจ็บมากและ

ต้องท าต่อเนื่อง คุณปาล์มได้ซื้อคอสแต่ท าไม่หมด เพราะไม่ค่อยชอบ จึงค้นหาข้อมูลใหม่ เจอคนหน้า

คล้ายๆ กันไปท าอีกคลินิค เมื่อพบคุณหมอจึงบอกว่าอยากท าคาง แต่คุณหมอตอบว่าไม่ควรท า 

เหมือนหมอคนแรก ให้ฉีด Botox ดีกว่า จึงฉีด Botox 1 ชุดของอังกฤษ หลายเดือนผ่านไปแก้มลดลง 

แต่ผ่านไป  7-8 เดือนก็กลับมาเป็นแบบเดิม อาจเพราะคุณปาล์มนอนกัดฟัน กลับมาทบทวนตัวเอง

พบว่า  ไม่ชอบอะไรที่ฉีด ไม่ได้กลัวเข็ม  แต่กลัวผลข้างเคียงและสิ้นเปลืองและเห็นผลไม่ชัดเจน  และ

ต้องฉีด Botox ทุก 6 เดือน ฉีดหนึ่งครั้งราคา  15,000 บาท จึงตัดสินใจเลิกฉีด Botox  ต่อมาดู

รายการ Let Me In เกิดแรงบัลดาลใจ เพราะกรณีของผู้หญิงนี้ 
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รูป : Before – After  ในรายการ  ที่ท าให้คุณปาล์มเกิดแรงบัลดาลใจท าศัลยกรรมที่เกาหลี 

จึงค้นข้อมูลการท าศัลยกรรมเกาหลี เจอแต่แบบหน้ายาว ท าขากรรไกร และราคาแพง เงิน

เก็บยังไม่พอ จึงหาข้อมูลเพ่ิมพบว่าในประเทศไทยมีหมอท่านหนึ่ง ท า V-Line แบบไม่แพง ดูรีวิวแล้ว

ดูดี แต่อ่านรีวิวแล้วมีความกังวล เนื่องจากหมอวางยาสลบนาน ต้องไปรอที่คลินิกแบบอดอาหาร

หลายวัน เวลาไม่แน่นอนแต่ต้องอดทนรอ คุณปาล์มจึงตัดสินใจเก็บเงินต่อและตัดสินใจท าศัลยกรรม

ที่เกาหลี เพราะกลัวอันตราย เนื่องจากเลือดจางเม็ดเลือดแดงไม่สมบูรณ์ และอีกเหตุผลคือ เวลา

ผ่าตัดไม่ชัดเจนท าให้แฟนคุณปาล์มล าบากในการลางานมาดูแลหลังผ่าตัด  

จากการศึกษาประสบการณ์คุณปาล์มก่อนท าศัลยกรรม พบว่าคุณปาล์มมีเป้าหมายในการ

เปลี่ยนแปลงร่างกาย (The  Body Project) คือรูปหน้า V-Line ด้วยการท าศัลยกรรมจากแพทย์ที่

ประเทศเกาหลี เนื่องจาก แพทย์ในประเทศไทยมีเทคโนโลยีที่เห็นผลไม่ชัดเจน เนื่องจากแพทย์ 2 

ท่านแนะน าให้คุณปาล์มฉีด Botox  แต่เมื่อเวลาผ่าน 7-8 เดือน รูปหน้าที่แก้มเยอะกลับมาเป็น

เหมือนเดิม อีกเหตุผลคือ คุณปาล์มกลัวผลกระทบข้างเคียงและสิ้นเปลือง เนื่องจากต้องฉีด Botox 

ทุก 6 เดือน สรุปได้ว่า  ความกังวลต่อรูปหน้าที่แก้มเยอะของคุณปาล์มที่ตัดสินใจเดินทางไป

ศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลี เหตุผลเนื่องจากแพทย์ที่ประเทศไทยไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ

ของคุณปาล์มได้ เนื่องจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ไม่ทันสมัย และสิ้นเปลือง 
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2. ประสบการณ์หลังจากตัดสินใจศัลยกรรม  จะท้าศัลยกรรมที่ไหนกับหมอคนไหน  เลือกเทคนิค

แบบไหน  การประเมินผลที่เกิดจากการผ่าตัด  

คุณปาล์มติดต่อโรงพยาบาล ID ในเกาหลี โทรศัพท์ติดต่อจากหมายเลขโทรศัพท์ใน 

Facebook ของโรงพยาบาล ID โรงพยาบาลให้คุณปาล์มส่งรูปด้านหน้าตรง 45 องศา และด้านข้าง 

(ไม่มเีครื่องส าอาง) แล้วโรงพยาบาลจะถามว่าคุณปาล์มไม่ชอบส่วนไหน และจะตอบกลับมาว่า

สามารถท าศัลยกรรมอะไรบ้าง ตอนที่ปรึกษาคุณปาล์มคิดว่าจะท า V-Line, V3 Lifting   โหนกแก้ม 

แต่ขอปรึกษาแพทย์ก่อน ต่อมาโรงพยาบาลจะถามว่าอยากท าศัลยกรรมกับแพทย์คนไหน คนไข้

สามารถเลือกได้ ปกติแพทย์โครงหน้าของโรงพยาบาล ID ที่เห็นในรายการ Let Me In บ่อยๆ คือคุณ

หมอ Dr. Park Sanghoon  แต่คุณปาล์มชอบกรณีคนไข้ชาวจีนของคุณหมอ Dr. Lee Ji Hyuk   

เพราะชอบผลงานที่ผ่านมา คุณหมอ Lee มีชื่อเสียงมากท่ีเกาหลีและจีน ท างานที่โรงพยาบาล ID มา

นาน แต่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จัก  ค่าใช้จ่ายคุณหมอทุกคนเท่ากัน คนไข้สามารถเลือกคนไหนก็ได้  

 

 

 

 

 

ภาพ : คนไข้ชาวจีนของคุณหมอ Dr. Lee Ji Hyuk 
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ภาพ : คุณหมอ Dr. Lee Ji Hyuk 

การจองคิวของโรงพยาบาล ID ต้องโอนเงินก่อนถึงจะทราบวันปรึกษาและวันผ่าตัด เมื่อโอน

เงินแล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับมา เพ่ือนัดวันปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการนัดวันปรึกษา 1 ล้านวอน พอ

ได้วันนัดจึงจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรม จะให้เจ้าหน้าที่จองให้หรือคนไข้จะจองโรงแรมเองก็ได้ คุณ

ปาล์ม เดินทางด้วยสายการบิน T'way และกลับสายการบิน  Jeju เนื่องจากราคาถูก เวลาเหมาะสม

คือ ถึงเช้า กลับดึก การศัลยกรรมท าโครงหน้าต้องอยู่เกาหลีอย่างน้อย 14 วันหลังผ่าตัด คุณปาล์ม

อยู่ 16 วัน มีรถมารับที่สนามบิน ประหยัดได้ 80,000 วอน รถรับ-ส่งโรงแรม โรงพยาบาล ประมาณ 

3 ครั้ง  ขั้นตอนในการปรึกษาวันแรกค่อนข้างละเอียด ใช้เวลาเกือบทั้งวัน  และผ่าตัดในวันรุ่งขึ้น  มี

ล่ามเข้ามาแนะน าตัว ช่วยกรอกแบบฟอร์มของโรงพยาบาล ได้แก่ อายุ ประวัติแพ้ยา เคยผ่าตัดอะไร

มาบ้าง ต้องการท าอะไร ไม่ชอบส่วนไหน  ต่อด้วยการท า CT  Scan ในหลายๆมุม และแบบหมุนรอบ  

เจาะเลือด ถ่ายรูป 4 มุม เป็นรูปก่อนท า  ขั้นตอนต่อมาคือ ปรึกษากับผู้ช่วยคุณหมอ ผู้ช่วยคุณหมอ

จะถามว่าไม่ชอบตรงไหน อยากท าอะไร แล้วผู้ช่วยคุณหมอจะแนะน าว่าควรท าอะไรบ้าง  ต่อมาก็พบ

คุณหมอ Dr. Lee Ji-Hyuk  คุณหมอก็จะบอกว่าท าอะไรได้บ้างใกล้เคียงกับคุณผู้ช่วยหมอ คุณหมอ

จะเปิด CT Scan กะโหลกก่อนหน้านี้แล้วประเมิน 
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ภาพ : รูป CT Scan กะโหลก 

สรุป คุณหมอ Dr. Lee Ji-Hyuk ท าสวยให้ดังนี้ ท าโหนกแก้ม หน้าไม่เท่ากันข้างนึงท าได้เล็ก

ลงได้ 4 mm อีกข้าง 6 mm  และท า V-line ปรับกรอบรูปหน้าตัดตั้งแต่กรอบใบหูลงมา มุมกรามตัด

ได้ถึง 14mm กับ 11 mm คุณหมอแจ้งว่าโดยรวมหน้าจะดูเล็กลงจากด้านหน้าข้างละ 6 mm ตัดแต่ง

กระดูกคางให้เล็กลงและยื่นออกมาด้านหน้า เหมือนเสริมคางด้วยกระดูกตัวเอง ที่โรงพยาบาล ID  

อ้างว่าโรงพยาบาลเป็นผู้คิดค้น V-line และเป็นผู้เชี่ยวชาญ อันดับ 1 เรื่องโครงหน้าของเกาหลี 

ขั้นตอนถัดมามีคุณหมอ คือ Dr. Seo Young Tae ท า V3 Lifting เข้ามาให้ค าปรึกษา  เป็น

หมอที่โรงพยาบาลจัดมาให้ V3 Lifting ปกติจะท าส าหรับคนที่อายุมาก แต่ปัญหาของคุณปาล์มคือ 

เนื้อแก้มเยอะจนห้อย เหมือนคนอายุ 40 ปี คุณหมอเข้ามาอธิบายเช่นเดียวกับคุณหมอ Lee ว่ามีแผล

ตรงไหนบ้างจะดึงกระชับตรงไหนบ้าง V3 Lifting  คือการเจาะรูเล็กๆ ด้านล่างตรงคาง ใช้เข็มเลเซอร์

เข้าไปละลายไขมันแล้วท าให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง แล้วร้อยไหม ดึงส่วนที่หย่อน เหมาะกับคนอายุมาก 

คนแก้มเยอะ แก้มย้อย คนที่ผ่าตัด V-line ออกมาก จะท าให้กระชับขึ้นการท า V3 Lifting ส าหรับ

หน้าคุณปาล์มอยู่ได้ 2 ปีกว่า ถ้าดูแลดีก็ยืดเวลาไปอีก ถ้าไขมันกลับมากองที่หน้าหลัง2ปีต้องท าใหม่ 

เมื่อปรึกษากับแพทย์จนครบแล้ว คุณหมอผู้ช่วยจะเข้ามาถามและสรุปว่าคุณปาล์มท า 3 

อย่างคือ โหนกแก้ม ,V-line  และ V3Lifting คุณหมอผู้ช่วยแจ้งว่า ต้องพักฟ้ืน 2 สัปดาห์ที่นี่ก่อนกลับ
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ไทยจะมีเอกสารมาให้อ่านและเซ็นรับทราบ เรื่องวางยา และผลข้างเคียงต่างๆ การท า  V-line อาจ

ท าให้ผิวหนังหย่อนคล้อยในบางคนที่ตัดเยอะแต่ส าหรับปาล์ม ท า V3 Lifting ร่วมด้วยจึงไม่มีปัญหา

หย่อนคล้อย  คุณหมอจะพยายามแก้ไขโครงหน้าออกมาให้เท่ากันมากท่ีสุด และมีแผลเป็นในช่องปาก  

วันผ่าตัด คุณหมอ Lee เข้ามาสรุปว่า คุณปาล์มอยากได้โครงหน้าทรงไหน คุณปาล์มเลือก

เอาแบบคางเล็กแหลมเท่าที่จะเป็นไปได้  หลังจากออกจากห้องผ่าตัดแล้ว คุณปาล์มมีอาการหนาวสั่น 

พยาบาลใช้ผ้าห่มไฟฟ้ามาวางทับตัว ไม่เกิน 5 นาทีจึงหายหนาว เสาน้ าเกลือมีเครื่องให้ยาแก้ปวด

ตัวเองแบบกดปุ่ม คุณปาล์มไม่เจ็บปวดจึงไม่ได้กดยาแก้ปวดให้ตัวเอง ช่วงนี้คือช่วงดูอาการแบบ

เข้มงวด ภายใน 6 ชั่วโมงท่ีออกจากห้องดูอาการ ห้ามนอนมีป้ายมาติดที่เสาน้ าเกลือว่านอนได้เวลากี่

โมง คุณปาล์มทรมานมากเพราะง่วงมาก  แต่ไม่ได้เจ็บปวด พยายามหายใจลึกๆ ทางปากให้แก๊ส

ยาสลบออกให้หมด  ไม่มีอาการอาเจียน แต่มีคนคอยปลุก ห้ามหลับ  ในห้องมีจอคอมพิวเตอร์ให้เปิด

ซีรี่ย์ดู เพ่ือไม่ให้หลับ   

 

 

 

 

 

 

ภาพ : รูปคุณปาล์มหลังผ่าตัด 
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พอผ่านการทรมานร่างกายจากการห้ามนอน วันต่อมาพบว่า ปากบวมมาก ไม่สามารถ

ควบคุมการไหลของน้ าลายได้ วันแรกหลังการผ่าตัด หมอพอใจผลการผ่าตัด คุณหมอใช้เครื่องมาฉาย

แสงที่หน้า เพ่ือลดบวม และท า CT Scan เมื่อเสร็จเรียบร้อย ขั้นตอนถัดมาคือซื้อยา และดูแลตัวเอง 

เช่น ห้ามกินของแข็ง เผ็ด เค็ม มัน เพราะแผลผ่าตัดในปากจ านวนมาก  แต่คุณปาล์มไม่รู้สึกว่ามีแผล 

ไม่ปวดแสบร้อนใดๆ ต้องบ้วนน้ ายาฆ่าเชื้อ ทุก 2 ชั่วโมง เปน็อันเสร็จสิ้น 

 

 

 

 

 

ภาพ : รูปคุณปาล์ม Before – After  การท าศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลี 

กรณีศึกษาของคุณปาล์มเป็นการศึกษาถึงกระบวนการปฏิบัติการทางการแพทย์ของการ

ศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีของคุณปาล์มได้แก่ การปรับเปลี่ยนรูปหน้าด้วย 3 วิธีคือ โหนกแก้ม,        

V-Line และ V3 Lifting โดยใช้เทคนิคทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยมีขั้นตอนการปรึกษาที่ละเอียด 

ใช้เวลานาน และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเทคนิค มีผู้ช่วยแพทย์ให้ค าแนะน า แผลที่เกิดในช่อง

ปากท าให้ไม่มีร่องรอยของการผ่าตัด และคนไข้ไม่รู้สึกเจ็บปวด หลังผ่าตัดมีการติดตามอย่างเข้มงวด  

แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของวงการศัลยแพทย์เกาหลีที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปหน้าคุณปาล์มตาม

เป้าหมายที่วางไว้ได้ (The  Body Project)  ให้สวยอย่างธรรมชาติ  เพราะไม่มีร่องรอยจากแผล

ผ่าตัด คุณปาล์มรับรู้รูปหน้า V-Line ผ่านรายการ Let  Me  In โดยศึกษาจากผลงานการผ่าตัดรูป

หน้า V-Line จากคนไข้ที่มีปัญหาแก้มเยอะแบบคุณปาล์ม ด้วยความเชื่อที่ว่าความงามแบบเกาหลีคือ 

รูปหน้าที่เรียวเล็กแบบ V-Line การมีรูปหน้าที่เรียวเล็กเป็นการสื่อถึงอัตลักษณ์ความงามแบบเกาหลี

ที่ดูอ่อนวัย  รูปหน้าที่มีแก้มแสดงถึงความชรา 
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การวิเคราะห์ปรากฏการณ์การท้าศัลยกรรมแบบสาวเกาหลีของผู้หญิงไทยด้วยแนวคิดเกี่ยวกับ
การศึกษาร่างกายทางมานุษยวิทยา  

ความงามแบบสาวเกาหลี  เป็นความงามที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แต่เป็น    
ประดิษฐกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น  (Constructed)  ผู้เขียนจึงวิเคราะห์ปรากฏการณ์   “ความงามแบบ
สาวเกาหลี” ด้วยแนวคิดเก่ียวกับการศึกษาร่างกายทางมานุษยวิทยา  

 “ความงามแบบสาวเกาหลี” เป็นกระบวนการในการสื่อความหมายเชิงวัฒนธรรม ที่ผู้หญิง
สร้างข้ึนมาจากการท าศัลยกรรม เป็นความงามพิมพ์นิยมในยุคกระแสเกาหลีฟีเวอร์ ที่ประเทศเกาหลี
ส่งวัฒนธรรมผ่านสื่อมวลชนมายังสังคมไทย ได้แก่ ผิวขาว ตากลมโต จมูกโด่งไม่มาก รูปหน้า V-Line 
รูปร่างผอมสูง ผ่านดารา นักร้อง นักแสดง ซึ่งสะท้อนถึงวิธีคิดของผู้หญิงที่มองว่า  ร่างกายอยู่ใน
กระบวนการที่ก าลังกลายเป็นบางสิ่งบางอย่าง   (The  Process of Becoming) หรือที่เรียกว่า The  
Body  Project  ผู้หญิงจึงจัดการ ปรับเปลี่ยนร่างกายตลอดเวลา ด้วยการท าศัลยกรรมด้วยความเชื่อ 
ค่านิยม ที่มากับอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเกาหลีที่ส่งผ่านมาประเทศไทย เพ่ือสื่อถึงอัตลักษณ์ความงาม
แบบที่ผู้หญิงตั้งไว้ 

จากการศึกษา ผู้หญิงเห็นว่าความสวยเป็นสิ่งที่สามารถสร้างขึ้นมาได้  ผู้หญิงรับรู้ว่าความ
งามแบบเกาหลีเป็นความงามที่สามารถสั่งได้ จัดการได้ ด้วยการท าศัลยกรรมและเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ เป็นสิ่งที่เงินสามารถซื้อมาได้ เมื่อธรรมชาติไม่ได้ให้ความงามในแบบที่เธอต้องการ  ผู้หญิง
จึงมองว่าความงามนั้น สามารถสร้างข้ึนมาใหม่ได้  เพื่อน าไปสู่อ านาจของผู้หญิงในมิติอ่ืนๆ  

บทสรุป 

ค าตอบเรื่องร่างกายจากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาร่างกายทางมานุษยวิทยา 

ครอบง าด้วยวัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม และช่วงเวลา  สะท้อนถึงมนุษย์ในการใช้ร่างกายเป็น

เครื่องมือในการแสดงอัตลักษณ์  การศัลยกรรมที่ก้าวหน้ามากขึ้นท าให้เกิดปฏิบัติการกับร่างกาย

เสมือนโครงการ  (The  Body Project) ที่ต้องปรับปรุง พัฒนา เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีวันจบสิ้น  

เพ่ือให้ร่างกายบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้  เป้าหมายของร่างกายจึงถูกสร้างขึ้นด้วยระบบ

ความหมายทางวัฒนธรรม  สังคม  การเมือง  และช่วงเวลา 

เป้าหมายของร่างกายในกระบวนการศัลยกรรมความงามแบบเกาหลีจึงถูกสร้างขึ้นด้วย

ระบบความหมายทางวัฒนธรรม  เป็นความหมายที่สังคมให้กับร่างกาย  คือความงามตามแบบพิมพ์

นิยมที่สังคมก าหนด นั่นได้แก่ ความงามที่มีลักษณะตากลมโต จมูกโด่งไม่มากนัก รูปหน้า V-Line ดู

เป็นธรรมชาติ เป็นอัตลักษณ์ท่ีผู้หญิงต้องการและสามารถสั่งได้ว่าต้องการหน้าตาแบบไหนตามความ
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ต้องการของตนเอง เป็นความงามที่จัดการได้ สั่งได้ด้วยทุนที่เป็นตัวก าหนดรูปแบบท าศัลยกรรมจาก

แพทย์ที่ประเทศเกาหลี  ส่วนในด้านสังคม ความหมายของความงามแบบเกาหลี มีนัยยะเพ่ือบ่งบอก

ฐานะทางสังคมได้ เพ่ือแสดงอัตลักษณ์ทางสังคม บ่งบอกถึงการเข้าเป็นคนในกลุ่ม  กลุ่มของคนงาม

ตามแบบเกาหลี  ในด้านการเมือง  ร่างกายเป็นศูนย์กลางของการแสดงอ านาจในการควบคุมผ่าน

กลไกของรัฐ  ได้แก่ สถาบันแพทย์ คลีนิค โรงพยาบาลศัลยกรรมของประเทศเกาหลี ที่ได้รับการ

สนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลี  เพ่ือส่งเสริมร่างกายในแบบที่การพัฒนาโครงการ   (The  Body 

Project) ที่ต้องเปลี่ยนแปลง  พัฒนา  เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการผลิตของประเทศ 

สุดท้าย  ความงามแบบสาวเกาหลี ความสวยที่สั่งได้ ผู้หญิงกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง

ร่างกายอย่างไม่มีวันจบสิ้น  (The  Process of Becoming) ด้วยกระบวนการทางการแพทย์

สมัยใหม่  เข้ามามีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงร่างกาย ที่มาพร้อมกับอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เป็น

ตัวกระตุ้นความเป็นมาตรฐาน ความเป็นสากล ด้วยอุดมคติความงามแบบสาวเกาหลีให้กับผู้หญิงไทย

ภายใต้พลวัตรของการสื่อสาร  ผู้หญิงจะเลือกแสดงอัตลักษณ์ของตัวเองตามความงามทางการตลาด 

หรือจะต่อต้านขัดขืน  หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับผู้หญิงเป็นผู้ตัดสินใจในการสร้าง เรือนร่างของตัวเอง   

ดังที่ Susan  Bordo  กล่าวว่า “ร่างกายของคุณเป็นร่างกายที่คุณสืบทอดมา  แต่คุณต้องตัดสินใจว่า

จะท าอะไรกับมัน” (Bordo, 1993: 249) 
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การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ชุมชนหมู่บ้านอาข่าสอง
แควพัฒนา ต้าบลแม่ยาว อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย16 

Cultural Ecology and Community Resource Management in 
Songkhwaepattana village, Maeyao Municipality Chiangrai province 

 
ศศิพัชร์  เมฆรา  

  Sasiphat Mekara 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน วิถีการด าเนินชีวิต        

อัตลักษณ์ทางภูมิปัญญา และนิเวศวิทยาวัฒนธรรม เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด ารง
และสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและ เสนอแนวทางด ารงและสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่
เหมาะสมกับชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าบ้านสองแควพัฒนา  เทศบาลต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้น าศาสนาและปราชญ์ชาวบ้าน
ในบ้านสองแควพัฒนา จ านวน 20 คน จาก การสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง การสังเกตอย่างมีส่วน
ร่วมและไม่มีมีสวนร่วมและการสนทนากลุ่ม  

ผลการวิจัยพบว่า บ้านสองแควพัฒนาเป็นหมู่บ้านที่พ่ึงพิงวิถีชีวิตกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพของป่า  ชีวิตและประกอบอาชีพหลักที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทรัพยากรที่อยู่ใกล้กับชุมชน 
มีอัตลักษณ์ทางภูมิปัญญาที่น่าสนใจ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของ 3 มิติ คือ คนกับคน  คนกับ
ทรัพยากรทางธรรมชาติและคนกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติ  โดยแสดงให้เห็นต่อการประกอบพิธีกรรมใน
รอบปีของชาวอาข่านั้น  มีอัตลักษณ์ทางนิเวศวิทยาวัฒนธรรม นอกจากนี้รูปแบบและกิจกรรมใน
พ้ืนที่ป่าของชุมชนบ้านสองแควพัฒนานั้นได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลต าบลแม่ยาวในด้านของ
กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยพิธีที่ โดดเด่นคือ  “ซึงชูโละ” เป็นรูปแบบการช่วยกันอนุรักษ์
พ้ืนที่ป่าชุมชน มีการปลูกป่าทดแทนและทุกๆคนในหมู่ได้เข้าร่วมในพิธีกรรมนี้ โดยไม่มีข้อขัดแย้ง

                                                           
16 บทความนี้ เป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการวิจัย การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์อา

ข่าบ้านสองแคว เทศบาลต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพ่ือการด ารง และสืบทอด      

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัย จากส านักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏเชียงราย 2558 
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ทางด้านศาสนา และมีพิธีการไหว้ต้นน้ าและ บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ เรียกว่า “อิซอลดูดู่” เป็นการเข้าไปท า
ความสะอาดบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์และการขอขมาโดยผู้น าทางศาสนา ซึ่งเป็นประเพณีที่ยังมีการอนุรักษ์ไว้
อย่างเหนียวแน่น แม้ว่า หลายครัวเรือนจะมีการเปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาคริสต์แล้วก็ตาม 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด ารงและสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อา
ข่าบ้านสองแควพัฒนา ได้แก่ การเปลี่ยนการนับถือผีเป็นการนับถือศาสนาคริสต์แทน เนื่องจากความ
ซับซ้อนและความหลากหลายของพิธีกรรม บวกกับสภาพเศรษฐกิจของปัจจุบันที่ไม่เอ้ือต่อการ
ด ารงชีวิต  การพัฒนาของภาครัฐ  ในการด าเนินนโยบายที่ไม่สอดคล้องในการด ารงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชุมชน ท าให้ชุมชนต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมให้เอ้ือกับการ
ด าเนินกิจกรรมของภาครัฐ  แต่ละเลยความเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมเดิมของตนเอง   ความเจริญ
ของสังคมเมือง เยาวชนถูกผลักออกนอกชุมชนเข้าสู่สังคมเมือง จึงท าให้ขาดการด ารงและสืบทอด  
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า  การท าความเข้าใจสถานการณ์ของชุมชนโดยให้คน
ชุมชนวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง  ผ่านกลไกของเทศบาลต าบลแม่ยาว และมี
การเข้ามาดูแลของกลุ่มแระชาคมในพ้ืนที่ จึงจะเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนบ้านสองแคว
พัฒนาได้เป็นอย่างด ี

 
ค้าส้าคัญ : นิเวศวิทยาวัฒนธรรม การจัดการทรัพยากรป่าไม้ ชาติพันธุ์อาข่า 
    และบ้านสองแควพัฒนา 

 

Abstract 
This research aimed to study community history, way of life, identity of 

wisdoms, and cultural ecology for analyzing factors which influenced living and 

inheriting of culture, and drawing suggested conservation of the cultural identity of 

the Akha ethnic group in Songkhwaepattana Village, Maeyao Municipality, Chiang Rai 

Province. The research was conducted by using the qualitative research method. The 

data was collected by structural interviews of religious leader, guru, and people living 

in Songkhwaepattana Village for totally 20 key informants, participatory and non-

participatory observation, and group discussions.  

The findings of the study revealed that Songkaewpattana Village’s livelihood 

depended on the biological diversity of the forest. Their main occupations related to 
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the resources nearby. Their identity of wisdoms involved with three aspects which 

were human and human, human and natural resources, and human and supernatural 

things, obviously seen by annual rite. In regard to the identity of cultural ecology, 

there were some conservation activities supported by the government of the Maeyao 

Community. During “Sung-Shu-Lo”, the main activity of the village, the people 

reforest together regardless of religion. Moreover, there was “I-sol-Du-Du”, the 

upstream spirit and the holy water well worship; it was for cleaning the holy water 

well and the religious leader to request for apologies. This rite continues to be carried 

out, even though some community members were Christian. 

Factors influenced living and inheriting of culture were changes from 

supernatural believed to Christianity, and also complexity and diversity of the rites. 

Moreover, economic force that was not allowed them to live, development of the 

government sector was not concordant with living of community cultural identity and 

pushed the community to adjust their social structure and culture with activities of 

the government sector rather than kept their original cultural roots. In addition, 

urbanization was attracting youths out of the community, so that cultural identity of 

the Akha ethnic group was less living and inheriting. Understanding of community 

situation by people living in the community and the government sector would be an 

appropriated approach for solving the community challenges. 

 

Keywords : cultural ecology, Community Resource Management, Akha ethnic  
       group and, Songkhwaepattana village.  
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1. บทน้า 

การจัดการทรัพยากรและการด ารงอยู่ในสภาวะที่โลกปัจจุบันเรียกกันว่าโลกาภิวัตน์ นั้น 

เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธปรากฏการณ์ทางสังคมเหล่านี้ ได้ เนื่องจากในโลกแห่งพลวัตรนี้ท าให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการปรับตัวของกลุ่มคนหรือชุมชนเพ่ือให้เกิดการอยู่รอด 

ดังค ากล่าวที่ว่า สิ่งมีชีวิตที่แข็งแรงที่สุดจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอด แต่ในโลกของกระแสโลกาภิวัตน์ ใน

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่เป็นพลวัตร ดังนั้นอาจจะต้องกล่าวได้ว่าผู้ที่สามารถปรับตัวกับ

การเปลี่ยนแปลงได้ต่างหากที่จะเป็นผู้ที่อยู่รอด  

กระแสโลกาภิวัตน์นั้นได้เข้ามาอยู่ในทุกกระบวนการในการด ารงชีวิตประจ าวันของ

ผู้คนและได้มีการก่อตัวมาในรูปแบบของสิ่งที่เรามักตีความหมายว่าเป็นการ พัฒนา ในทุกพ้ืนที่

หมู่บ้าน ชุมชนได้ตกอยู่ภายใต้วาทกรรมดังกล่าว เนื่องจากลักษณะทั่วไปของทุกคนที่ต้องการการ

พัฒนา แต่อย่างไรก็ตามจารีตประเพณียังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องได้รับการอนุรักษ์และปลูกฝัง เพ่ือให้

เกิดเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนตนเอง ดังนั้นจึงมีการจัดการวัฒนธรรมกับการจัดการทรัพยากรใน

รูปแบบแนวคิดว่าด้วยนิเวศวิทยาวัฒนธรรมเกิดขึ้นเพ่ือท าให้การพัฒนาด ารงอยู่คู่กับวัฒนธรรม

ดั้งเดิมของตนเอง ซึ่งเป็นการใช้วัฒนธรรมเป็นสื่อกลางในการจัดการกิจกรรมหรือทรัพยากรในชุมชน 

โดยเฉพาะชุมชนหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ถือได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของตนเองที่

ค่อนข้างชัดเจน แต่ในบางครั้งก็ถูกตีความหมายไปถึงความล้าหลังทั้งที่จริงแล้ว สิ่งนี้คือภูมิปัญญาที่

ได้สั่งสมและสืบทอดมายังรุ่นสู่รุ่น จากงานวิจัยของ ทิพวรรณ อินนันทนานนท์ (2557)  ได้ศึกษาเรื่อง

วัฒนธรรมชนเผ่าอาข่ากับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ พบว่า การตั้งชุมชนของอาข่าการน าเอาหลักความ

เชื่อตามธรรมชาติเข้ามาเก่ียวข้องในด้านของสถานที่การตั้งชุมชน การสร้างบ้านที่อยู่อาศย รวมทั้งวิถี

ชีวิตที่ในปัจจุบันได้มีการน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีความโดดเด่นในด้านกลุ่มชาติพันธุ์เนื่องจากมี

กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลายจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยและยังได้น าเอาจุดนี้มาปรับเป็นจุด

แข็งในการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม แต่บางพ้ืนที่ยังมีรูปแบบการอนุรักษ์และปรับตัวให้มีความผสม

กลมกลืนกับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น  นอกจากนี้  มีกลุ่มชาติพันธุ์ทีมีอยู่จ านวนมากและมี

ความส าคัญกลุ่มหนึ่ง คือกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า ซึ่งวัฒนธรรมของคนอาข่าท าให้พวกเขามองชีวิตของคน

ในเผ่าเป็นการต่อเนื่องกัน เด็กเกิดมาเป็นประกันว่าเผ่าจะไม่สูญพันธุ์ พอโตขึ้นกลายเป็นผู้ สร้างเผ่า
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และเป็นผู้รักษา “วีถีชีวิตอาข่า” ในที่สุดก็ถึงแก่ความตายและกลายเป็นวิญญาณบรรพบุรุษคอย

ปกป้องลูกหลานต่อไป กฎต่าง ๆ เหล่านี้ครอบคลุมทุกคนในเผ่า ตั้งแต่ตื่นนอนจวบจนเข้านอน 

รวมทั้งเกิดจนตาย ถือเป็นแนวทางสอนและแนะน าทุกคนในเรื่องของกฎหมายของเผ่า ประเพณี  

ศาสนา ยา และการรักษาโรค กสิกรรม สถาปัตยกรรม การตีเหล็กและการท าของเครื่องใช้

เครื่องนุ่งห่ม เพ่ือให้ง่ายต่อการจดจ าเพราะพวกเขาไม่มีตัวหนังสือใช้ แม้จะไม่ได้มีการบันทึก

ประวัติศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษร แต่กลุ่มอาข่าต่างมีต านาน สุภาษิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

และพิธีการมากมาย ที่ท าให้หมายรู้ในเผ่าพันธุ์และซาบซึ้งในความเป็นอาข่าของตน เขาสามารถสืบ

สาวรายงานบรรพบุรุษฝ่ายบิดาขึ้นไปได้ถึงตัว “ต้นตระกูล” และรู้สึกว่าท่านเหล่านั้น ก่อก าเนิดชีวิต

เขามา และประทานวิชาความรู้ ในการเลี้ยงชีวิตมาโดยตลอด เพราะเหตุที่มองตัวเองเป็นส่ วนหนึ่ง

ของโซ่สร้อยซึ่งร้อยมายาวนักหนา ( พิพิธภัณฑ์ชาวเขา ,2556)  

ในพ้ืนที่อาข่าบ้านสองแควพัฒนา  เป็นหมู่บ้านบริวารที่อยู่ในความปกครองของบ้านห้วยขม

นอก หมู่ที่ 10 เทศบาลต าบลแม่ยาว  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  เป็นชุมชนชาวอาข่าที่ยังคงวิถี

ชีวิตแบบดั้งเดิมในการนับถือศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีในเทศบาลต าบลแม่ยาว ด้วยระยะทางที่

ห่างจากบ้านหลัก(ห้วยขมนอก) ประมาณ เกือบ 5 กิโลเมตร  ทั้งยังคงพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติใน

ระดับสูงและมีการอนุรักษ์รวมทั้งมีการรักษาวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 

ประเพณีบูชาผีต้นน้ า ผีป่าและผีบ้าน  ด้วยการใช้ภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

การด ารงชีวิตและถือแบบแผนการด าเนินชีวิตของอาข่า  (พิพิธภัณฑ์ชาวเขา ,2556)  

ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการศึกษาเพ่ือการด ารงและสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติ

พันธุ์อาข่าบ้านสองแคว จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาภูมิปัญญาของชุมชน โดยเฉพาะในยุคที่กระแส

โลกาภิวัตน์ก าลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือประกอบใช้ในการพัฒนาที่ยั่งยืนและเกิดประโยชน์กับคน

ในชุมชนได้หลากหลายและครอบคลุมต่อไป 

ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจการศึกษาอัตลักษณ์ทางภูมิปัญญา และรูปแบบการ
จัดการทรัพยากรในแนวทางของนิเวศวิทยาวัฒนธรรม ของชาวอาข่าบ้านสองแควพัฒนาว่ามีลักษณะ
อย่างไร นอกจากนี้ ฐานข้อมูลด้านภูมิปัญญาต่างๆจะมีการด ารงและสืบทอดอย่างไรในอนาคต เพ่ือ
เป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายที่ผู้คนส่วนใหญ่จะได้รับประโยชน์ 
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2. วัตถุประสงค์การศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน วิถีการด าเนินชีวิตอัตลักษณ์ทางภูมิปัญญา และนิเวศวิทยา

วัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าบ้านสองแควพัฒนา  
2. เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด ารงและสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
3. เสนอแนะแนวทางด ารงและสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับชุมชนของกลุ่ม

ชาติพันธุ์อาข่าบ้านสองแควพัฒนา  เทศบาลต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 

3. วิธีการศึกษา 
การศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ชุมชนหมู่บ้านอา

ข่าสองแควพัฒนา ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเป็นการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ มีข้ันตอน

และวิธีการในการด าเนินการวิจัย ดังนี้  

3.1 ประชากรที่ศึกษาได้แก่ 

 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในชุมชน (Key Information) เช่น ผู้น าชุมชน/ครู บุคลากรทางการศึกษา/

ผู้น าศาสนาและประชาชนในบ้านสองแควพัฒนาทั้งหมด  ซึ่งมีเพียง 42 หลังคาเรือน รวมทั้งยัง

สอบถามถึงบุคลากรภายนอกชุมชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน เช่น อาสาสมัครสุขภาพ แพทย์ 

พยาบาล นักพัฒนา และนักวัฒนธรรม  

3.2 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย มีทั้งข้อมูลที่ได้จากการ 2 แหล่งคือ  

การค้นคว้าเอกสารทั้งท่ีเป็นรูปเล่มและเอกสารสื่อออนไลน์ งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ และ

ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่จากกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

3.3 เครื่องมือที่ใช้วิจัยได้แก่ 

แนวประเด็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interviews) การสังเกตแบบมีส่วน

ร่วม (participant observer)  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant observer) รวมทั้ง

กระบวนการสนทนากลุ่ม 
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4. ผลการศึกษา 

4.1 การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน วิถีการด้าเนินชีวิตอัตลักษณ์ทางภูมิปัญญา และ
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าบ้านสองแควพัฒนา  
 อู่โล้อ่าข่า หรืออาข่า เป็นกลุ่มอาข่าที่เข้ามาประเทศไทยเป็นกลุ่มแรก โดยเข้ามาบริเวณทาง
ภาคเหนือของประเทศไทย เช่น พ้ืนที่ดอยตุง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง ถือเป็นอาข่าท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดใน
จังหวัดเชียงราย และกระจายไปสู่จังหวัดอ่ืนๆใกล้เคียง เช่นเชียงใหม่ จากการศึกษาพบว่า หมู่บ้านอู่
โล้อาข่า ซึ่งเป็นที่รู้จักและแพร่หลาย สาเหตุที่ต้องเรียกกลุ่มนี้ว่า อูโล้ หมายถึง หมวกหัวแหลม 
สามารถแยกค าได้คือ อู่ ย่อมาจากค าว่า อู่ดู่ หมายถึงหัว โล้ หมายถึงกลมแหลมสูง เป็นการตั้งชื่อ
กลุ่มตามลักษณะการใส่หมวก ซึ่งกลุ่มนี้จัดเป็นกลุ่มท่ีเด่นที่สุดในการใส่หมวกอ่าข่า 

ประชากรอู่โล้อาข่า ถือเป็นกลุ่มอาข่าที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย และมีจ านวน

ประชากรราวประมาณ 32,500 คน กระจ่ายอยู่ 5 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง 

แพร่ และตาก ด้านศาสนาและความเชื่อ ของอู่โล้อาข่า ส่วนมากยังคงนับถือประเพณีดั้งเดิมอยู่ ด้วย

การกราบเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษและบางส่วนได้หันไปนับถือศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม 

นอกจากนี้ หมู่บ้านอ่าข่าอู้โล้ที่มีประชากรมากที่สุดคือบ้านแสนเจริญเก่า ต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย 

จังหวัดเชียงราย ด้านภาษาพูดที่กลุ่มอู่โล้ใช้ ถือเป็นภาษาที่มาตรฐานและเป็นกลางในการสื่อสารกัน

กับอาข่า ประเภทอ่ืนๆ ทั่วไป 

ในพ้ืนที่หมู่บ้านสองแควพัฒนาเป็นพ้ืนที่หมู่บ้านอาข่า เป็นอาข่าที่เรียกตัวเองว่า อูโล๊ะข่า 

บ้านสองแควเป็นบ้านบริวารของหมู่บานห้วยขมนอก ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียราย ซึ่ง

เป็นอีกหมู่บ้านที่ได้รับผลจากระบบทุนนิยม การเข้ามาของความเจริญ การเข้ามาของกลุ่มนักพัฒนา

ที่เข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตของชุมชนบ้านสองแคว โดยกลุ่มนามสกุล อามอ เชอมี่ เป็น

ตระกูลใหม่ เป็นกลุ่มเครือญาติใหญ่ โดยต้องมีการสืบสายตระกูล  (อาเซอะ เชอหมื่น, 2558) 

หมู่บ้านเดิมเป็นชาวบ้านเรียกกันว่า หมู่บ้านอาโย๊ะ โดยจะมีบ่อน้ าศักสิทธิ์ ประมาณ 4-5 

กิโลเป็นพ้ืนที่หมู่บ้านเก่า ชื่อหมู่บ้านอาโย๊ะโดยย้ายลงมาประมาณ 10 ปี เหตุผลเนื่องจากการ

ประกาศพ้ืนที่อนุรักษ์ โดยที่เดิมเป็นที่ กะเหรี่ยง ห้วยขมนอก  มีการซื้อที่ดิน 160 ,000 บาท จ้างตัด

ถนน 40,000 บาท โดยเป็นการเก็บและจัดสรรเป็น ล็อค ๆ ส าหรับที่สร้างบ้านและที่ดินท ากินมีการ

จัดสรรเอง เก็บเฉลี่ย แต่ละบ้านได้ ที่ตามงบประมาณ และมีการแบ่งคัดสรรโดยใช้วิธีจับฉลาก (อา

เซอะ เชอหมื่น,2558: สัมภาษณ์) 
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รูปแบบของการจัดการทรัพยากรในหมู่บ้านในช่วง 10 ปีที่ ผ่านมา (พ.ศ. 2548-2558)เป็น
ลักษณะการรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการและมีกิจกรรมการฟ้ืนฟูป่าให้เป็นไปตามธรรมชาติ ในช่วง 
20 ปีที่ผ่านมามีกิจกรรมการเกษตรในลักษณะการท าไร่เลื่อนลอยคือ ย้ายที่ไปเรื่อยๆ หลังจากที่ดิน
ขาดความอุดมสมบูรณ์หรือมีวัชพืชเกิดขึ้น ส่งผลให้มีการท าลายป่า เพ่ือการเพาะปลูกที่เน้นปริมาณ
มากขึ้นทุกปี(พืชเชิงเดียว) หลังจากนั้น ชาวบ้านจึงเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การเกษตรด้วยการเน้นการเกษตรแบบถาวรมากขึ้น นอกจากนี้ การเข้ามาจัดการของกรมป่าไม้ใน
ด้านของการจัดการแบ่งเขตพ้ืนที่ป่า ได้ก าหนดรูปแบบเขตป่าใช้สอยและป่าอนุรักษ์โดยเปิดโอกาสให้
ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้ดูแล ทั้งนี้ในการบริหารจัดการในกลุ่มของชาวบ้านไม่มีได้การจัดตั้ง
กฎเกณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ลักษณะของการใช้พ้ืนที่ป่าไม้ จะใช้เพ่ือการสร้างบ้านหรือที่อยู่
อาศัยไม่ได้หรือการใช้ไม้เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ลักษณะ การจัดการพ้ืนที่หรือ
ทรัพยากรในอดีตจะเชื่อมโยงกันกับลักษณะทางพิธีกรรมและความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิม ดังนี้ 

“ประตูหมู่บ้าน” ในหมู่บ้านอาข่าก่อนเข้าหมู่บ้านจะมีประตูหมู่บ้านอยู่ที่หัวบ้านและท้าย 
ความเชื่อเกี่ยวกับประตูหมู่บ้านคือการเป็นสัญลักษณ์การป้องกันสิ่งชั่วร้าย ไม่ให้เข้ามารุกราน
หมู่บ้าน บริเวณประตูหมู่บ้านจะมีตุ๊กตาเพศหญิงเพศชาย ท าหน้าที่จะคอยป้องกันผู้ที่จะเข้ามา
รุกรานบริเวณโดยรอบประตูหมู่บ้าน ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์   และคนอาข่าจะอบรมสั่งสอนต่อๆ 
กันถึงข้อห้ามต่อประตูหมู่บ้าน เช่น เข้าไปแตะต้อง บุกรุก หรือ ตัดต้นไม้ ยกเว้นในวันซ่อมแซมประตู
หมู่บ้านซึ่งจะมีเพียงปีละครั้งเท่านั้น 

 

 

 

 

ภาพที่1  ประตูผีหน้าหมู่บ้าน  
ที่มา: ข้อมูลภาคสนาม 21 ตุลาคม 2557 

“ศาลพระภูมิ” เชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นอยู่อาศัยของเทพเจ้า เจ้าเมือง เจ้าที่ 
แต่ละปีจะมีการเซ่นไหว้เพ่ือขอให้ผลผลิตทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์ ผู้ใดลบหลู่ รบกวน หรือตัด
ต้นไม้บริเวณศาลพระภูมิ จะต้องท าการขอขมาลาโทษ  ชาวอาข่าได้รับการสั่งสอนต่อๆ กันมาว่า
จะต้องไม่ไป แตะต้อง บุกรุก ตัดต้นไม้ เพราะกลัวว่าเทพเจ้าต่างๆ จะมาท าร้าย ป่าโดยรอบศาลพระ
ภูมิจึงไม่ค่อยมีใครไปรบกวน 
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“บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์” หมู่บ้านชาวอาข่าจะเลือกสร้างบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณพ้ืนที่มีน้ าซึม น้ า

ซับ หรือเป็นต้นก าเนิดของน้ า โดยมีความเชื่อว่าบริเวณท่ีเป็นต้นก าเนิดของน้ าเป็นที่สิงสถิตของเทพ

เจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงก าหนดข้อห้ามไม่ให้สร้างบ้านเรือนอยู่ใกล้เพราะจะไปท าความสกปรกบริเวณ

ต้นน้ า เนื่องจากจะส่งผลต่อผู้คนทางปลายน้ าเพราะมีคนใช้น้ าทั้งในรูปของการบริโภคและอุปโภค 

หากฝืนความเชื่อจะกลายเป็นบาปและเกิดการเจ็บป่วย ดังนั้น บริเวณบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นอีกพ้ืนที่

หนึ่งที่ชาวอาข่ามักไม่เข้าไปรบกวน นอกจากนี้ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวมาข้างต้น ได้มีค าสอนที่สืบ

ทอดต่อๆ กันมาคือ ข้อห้ามลบหลู่ด้วยการตัดต้นไม้อย่างเด็ดขาด 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์  
ที่มา: ข้อมูลภาคสนาม 21 ตุลาคม 2557 

“ป่าช้า” บริเวณที่ตั้งป่าช้าของหมู่บ้านชาอาข่าต้องมีต้นไม้ล้อมรอบ เมื่ออยู่ที่หมู่บ้าน
จะต้องมองไม่เห็นเพราะเชื่อว่าหากมองเห็นจะเกิดความไม่สงบสุขหรือเกิดอาเพศต่างๆนานา ป่าช้า
ของหมู่บ้านจึงต้องเป็นป่าดิบที่มีป่าไม้ขึ้นอย่างหนาแน่น ป่าช้าไม่สามารถก าหนดขอบเขตได้เพราะ
เชื่อว่าเมื่อก าหนดเขตไว้คนตายก็ตายลง ตามขอบเขตที่ก าหนดบวกกับการฝังศพของชาวอาข่าจะฝัง
ทับกันไม่ได้ ท าให้บริเวณป่าช้าเป็นผืนป่าที่ขยายตัวออกไปเรื่อยๆ ตอบสนองต่อการอนุรักษ์และเพ่ิม
พ้ืนที่ป่าธรรมชาติได้เป็นอย่างดี 

ลักษณะทางนิเวศวัฒนธรรมหรือรูปแบบการน าเอาแนวคิดทางด้านวัฒนธรรมมาใช้ใน
การการจัดรูปแบบและกิจกรรมในพ้ืนที่ป่าของชุมชนบ้านสองแควพัฒนานั้นได้รับการสนับสนุนจาก
เทศบาลต าบลแม่ยาวในด้านของกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยพิธีที่ โดดเด่นคือ  “ซึงชูโละ” 
เป็นรูปแบบการช่วยกันอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชุมชน มีการปลูกป่าทดแทน และทุกคนในหมู่ได้เข้าร่วมใน
พิธีกรรมนี้ โดยไม่มีข้อขัดแย้งทางด้านศาสนา และมีพิธีการไหว้ต้นน้ าและ บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ เรียกว่า 
“อิซอลดูดู่” เป็นการเข้าไปท าความสะอาดบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์และการขอขมาโดยผู้น าทางศาสนา ซึ่ง
เป็นประเพณีท่ียังมีการอนุรักษ์ไว้อย่างเหนียวแน่น ถึงแม้ว่า หลายครัวเรือนจะมีการเปลี่ยนศาสนาให้
เป็นศาสนาคริสต์ แล้วก็ตาม 
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กลุ่มผู้น าในการจัดการทรัพยากรและการอยู่ร่วมกันกับพ้ืนที่ป่านั้น เป็นลักษณะกลุ่ม
ผู้น าตามธรรมชาติ ผู้ที่จะมีสิทธิ์ในการตัดสินใจฝนรูปแบบการจัดการทรัพยากรคือ ผู้น าพิธีในหมู่บ้าน 
และในปัจจุบันได้มีรูปแบบการรวมตัวกันก่อตั้งกลุ่มในการจัดการทรัพยากร และเม่ือมีประเด็นในการ
ตัดสินใจเกิดข้ึนในพื้นที่จะใช้ระบบประชาธิปไตยโดยรับฟังเสียงข้างมากเป็นหลัก 

ปัจจัยหลักเกิดจากปัญหาทางด้านทรัพยากรที่ เกิดขึ้น โดยเฉพาะทรัพยากรน้ า 
เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมามีการใช้น้ าโดยขาดการอนุรักษ์ รวมทั้งทรัพยากรป่าไม้ที่มีจ านวนลดลง การ
ขาดคุณภาพของทรัพยากรดิน เนื่องจากชาวบ้านมีการท าไร่เลื่อนลอยในพ้ืนที่ จึงท าให้เกิดการ
ตระหนักในด้านการต้องเข้ามาจัดการทรัพยากรให้มีใช้ อย่างพอเพียง โดยการจัดการทรัพยากร
ปัจจุบันป่าไม้ ที่มีการน าหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ โดยมีการแบ่งเขตป่าเป็น 2 พ้ืนที่
ได้แก่ เขตห้ามใช้ประกอบด้วย เขตป่าพิธี เขตบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ เขตศาลพระภูมิ และ เขตประตูหมู่บ้าน 
นอกจากเขตเหล่านี้ ชาวบ้านส่วนใหญ่ จะเข้าไปใช้ประโยชน์ในลักษณะของการหาของป่าแล้วมีผู้เข้า
มารับซื้อจากในเมืองเพ่ือน าไปจ าหน่าย จะเห็นได้ว่าปัจจุบันได้มีรูปแบบการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่เปลี่ยนไป โดยปัจจัยหลักมาจากรูปแบบการนับถือศาสนาที่เปลี่ยนไป และได้เพ่ิม
กิจกรรมในการปลูกป่าทดแทนขึ้น ในช่วงวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ และในช่วงเดือนเมษายน 
เพ่ือเป็นการปลูกป่าทดแทนในส่วนที่ได้ใช้ไป เพ่ืออนุรักษ์ให้ป่ามีความยั่งยืนต่อไป 

การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าจากผู้ให้ข้อมูล พบว่า ลักษณะการใช้ประโยชน์จากป่าจะเป็น
ลักษณะการเข้าป่าเพ่ือหาของป่ารอบๆหมู่บ้าน โดยส่วนใหญ่ จะเป็นลักษณะการไป- กลับและถ้า
หากต้องมีการค้างแรมต้องพกอุปกรณ์ในการเดินปาไปด้วย โดยมักจะเป็นการนอนพักใต้ต้นไม้ แต่ใน
พ้ืนที่ของป่าพิธีกรรมจะไม่เข้าไปใช้พื้นที่เหล่านั้นเด็ดขาด  

“เวลาไปเดินป่าเราก็ไปตามท่ีก าหนดด้วยหัวใจ ไม่ได้มีการตั้งหลักเกณฑ์อะไรในการเดินป่า 
เราเดินป่าเพราะหาของป่าไปในทิศทางใด เราไม่หลงเพราะเราใช้ทิศที่ก าหนดจากหัวใจ” 

นายอันเน๊ะ เชอมือ ,2558: สัมภาษณ์ 
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ลักษณะของพ้ืนที่ป่าและความหมายมีดังนี้ 

ทิศ ชื่อป่า ความหมาย/การใช้ประโยชน์ สถานะ 

เหนือ ผ่ามูเซอ พ้ืนที่ติดกับบ้านลาหู่มีการใช้

ประโยชน์ร่วมกัน 

ป่าใช้สอย 

ตะวันออก แมฮากอนจอ เป็นพื้นที่ป่าที่ชาวบ้านนิยมไป

เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากร

อุดสมบูรณ์ 

ป่าใช้สอย 

ตะวันตก

เฉียงเหนือ 

ยามากอนจอ แปลว่าดอยช้างเป็นพื้นที่ที่ติดกับ

พ้ืนที่ดอยช้าง 

ป่าใช้สอย 

ตะวันตก

เฉียงใต้ 

มือยาล่อป่า พ้ืนที่ติดต่อกับป่าแม่ยาว ป่าใช้สอย 

ใต ้ หลอดคะนะ แปลว่าห้วยน้อย  ป่าอนุรักษ์ ป่า

พิธีกรรม 

ที่มา: การเก็บข้อมูลภาคสนามนายอันเน๊ะ เชอมือ ,2558: สัมภาษณ์ 

ปัจจุบันการจัดการทรัพยากรในหมู่บ้านสองแควพัฒนาเริ่มมีองค์กรต่างๆ เข้ามาพัฒนา 
รวมถึงการจัดท าให้มีการใช้พลังงานน้ าในการสร้างพลังงานไฟฟ้าในหมู่บ้าน ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้า
พลังน้ าชุมชน บ้านสองแควพัฒนา (ห้วยขมนอก) หมู่ 10 ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ซึ่งเกิดจากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศที่ได้ก าหนดเป้าหมาย การผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ า
ไว้ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ
ในการจัดหาและพัฒนาพลังงานทดแทนโดยหน่วยงานของรัฐหรือชุมชนในพ้ืนที่ร้องขอ โดยจะมีการ
ส ารวจศักยภาพเบื้องต้น เป็นไปโดยความเหมาะสมของชุมชน ซึ่งโครงการนี้กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้เป็นผู้ด าเนินการบริหารงานโครงการในด้านการ
จัดการก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ า อาคารโรงไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้า รวมทั้งการจัดซื้อเครื่องกังกันน้ า 
ซึ่งลักษณะของฝายเป็นชนิดฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จากการที่เข้ามาพัฒนาโครงการนี้ในพ้ืนที่
ชุมชนได้มีไฟฟ้าใช้เพ่ิมมากขึ้น และในขณะเดียวกันการต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายในด้านของเครื่องใช้ไฟฟ้าก็
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เพ่ิมมากขึ้น และได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น และในบางครัวเรือนได้มีเพียงคนแก่ทียังด ารงชีวิต
ในลักษณะวิถีปกติ ส่วนคนหนุ่มสาวก็ได้มีการย้ายที่อยู่ลงไปอยู่อาศัยในเมืองจะมีการเข้ามาใน
หมู่บ้านบ้านในช่วงที่มีงานหรือกิจกรรมของหมู่บ้าน 

 

4.2 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการด้ารงและสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

จากการศึกษาถึงอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญา ด้านศิลปะการแสดง  ด้าน
อาหารและด้านนิเวศวิทยาวัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าบ้านสองแควพัฒนา พบว่ามีปัจจัย
หลายประการที่มีอิทธิพลกับการด ารงและสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า
บ้านสองแควพัฒนา  ดังนี้ 
 1. การเปลี่ยนการนับถือผีเป็นการนับถือศาสนาคริสต์แทน  

ชุมชนอาข่าบ้านสองแควพัฒนาอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านความเชื่อ จากการนับถือผีแบบ
วัฒนธรรมดั้งเดิมมาเป็นการนับถือศาสนาคริสต์  เนื่องจากความซับซ้อนและความหลากหลายของ
พิธีกรรม บวกกับสภาพเศรษฐกิจของปัจจุบันที่ไม่เอ้ือต่อการด ารงชีวิต เพราะการนับถือดั้งเดิม
จะต้องเคร่งครัดในการ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จะขาดหรือผิดพลาดในขั้นตอนการประกอบพิธี
ไม่ได้ ในขณะเดียวกันต้องใช้สัตว์ต่างๆ ในการท าพิธีเซ่นไหว้เป็นจ านวนมาก เป็นเหตุท าให้ชาวบ้าน
ต้องทิ้งความเชื่อการนับถือผีดั้งเดิม แล้วหันไปนับถือศาสนาคริสต์แทน 

จากการศึกษาพบว่าในช่วงที่คณะผู้วิจัยได้เข้าไปส ารวจข้อมูลเบื้องต้น โดยเฉพาะข้อมูลด้าน
บริบทชุมชนนั้น  ครัวเรือนของชุมชนทั้ง 42 ครัวเรือน มีผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่  แต่
ยังคงเหลือผู้ที่นับถือศาสนาดั้งเดิมคือนับถือผีอยู่ 7 หลังคาเรือน โดยพบว่าทั้ง 7 ครัวเรือนนั้นเป็น
เครือญาติกันและเนื่องด้วยมีผู้น าในการประกอบพิธีกรรมของชุมชน  ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในการ
ประกอบพิธีกรรมดั้งเดิม  จึงยังคงยึดมั่นในความเชื่อดั้งเดิมอยู่  ซึ่งยังคงปฏิบัติตามพิธีกรรมในรอบ
ชีวิตทุกอย่างเหมือนสังคมดั้งเดิม  แต่อย่างไรก็ตามจากการสังเกตพบว่ามีความขัดแย้งในแง่การ
ด าเนินกิจกรรมของชุมชน ซึ่งมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและ 
Home Stay ซึ่งต้องแสดงประเพณีและพิธีกรรมผ่านการละเล่นและดนตรีของคนทั้งชุมชน  แต่ผู้ที่
เข้าร่วมส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์จึงเป็นการน าเสนอการแสดงที่ไม่สอดคล้องกับวิถีดั้งเดิมอย่าง
แท้จริง  อีกทั้งผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลกับคณะผู้วิจัย มีเพียงกลุ่มแกนน า และตัวแทนผู้
ประกอบพิธีกรรมดั้งเดิม  ซึ่งคือกลุ่มของชาวบ้าน 7 ครัวเรือนดังกล่าวเท่านั้นเป็นส่วนใหญ่ จาก
การศึกษาพบว่า อัตลักษณ์ด้านอาหารจะพบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยนความเชื่อย่าง
ชัดเจน  กล่าวคือ   พิธีกรรมศาสนาดั้งเดิมมีรายละเอียดของการด าเนินการทางพิธีกรรมมาก ได้แก่ 
การเสียค่าใช้จ่ายในการจัดชื้อวัตถุดิบประกอบพิธีกรรม เช่น หมู ไก่ เหล้า น้ าชา ไข่ เป็นต้น ซึ่งในแต่
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ละพิธีกรรมคนที่มีฐานะทางการเงินจะใช้หมูในการประกอบพิธีกรรม แต่ล าหรับคนที่ฐานะทางการ
เงินไม่เอ้ืออ านวยก็จะใช้หมูในการประกอบพิธี  

แต่ภายหลังเมื่อเข้าไปเก็บข้อมูลในครั้งสุดท้าย พบว่าทั้ง 7 หลังคาเรือนเปลี่ยนไปนับถือ
ศาสนาคริสต์แล้ว  เนื่องจากทนการกดดันจากชุมชนไม่ได้ อีกทั้งภาระในด าเนินชีวิตไม่สอดคล้องกับ
กิจกรรมในชุมชน เช่น การออกไปท างานนอกบ้าน หรือการออกไปเรียนหนังสือนอกชุมชน    
 2. การพัฒนาของภาครัฐ 
 การพัฒนาของภาครัฐในการด าเนินนโยบายที่ไม่สอดคล้องในการด ารงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชุมชน ท าให้ชุมชนต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมให้เอ้ือกับการ
ด าเนินกิจกรรมของภาครัฐ  แต่ละเลยความเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมเดิมของตนเอง   
 ด้วยสภาพชุมชนเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและอยู่ห่างจากบ้านหลักคือบ้าน
ห้วยขมนอก หมู่ 10 ประมาณ 5 กิโลเมตร จึงเอ้ือให้วิถีชีวิตดั้งเดิมสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติ
และชุมชนเองก็ได้สั่งสมอัตลักษณ์ทางภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับการด ารงชีวิต  แต่เมื่อเทศบาลต าบล
แม่ยาวมีนโยบายในการสร้างอาชีพและช่วยเหลือชุมชนโดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายใน
การจัดตั้งชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวของภาครัฐขึ้น  โดยทางเทศบาลเองได้เข้ามาประสาน  จัดข้อมูล
เบื้องต้นและจัดท าสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์ชุมชนผ่านสื่อออนไลน์  เพ่ือประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องการเดินป่าเพ่ือชมความหลากหลายทางชีวภาพ
หรือนักท่องเที่ยวที่เป็นหมู่คณะ  จะเห็นได้ว่ามีการจัดสร้างศาลากลางบ้าน  การจัดท าข้อมูลของ
ชุมชนน าเสนอนักท่องเที่ยวและการด าเนินกิจกรรมที่เป็นขั้นตอน  แต่อย่างไรก็ตามจะพบว่าการ
ด าเนินกิจกรรมสร้างดังกล่าว  ชุมชนเองยังไม่พร้อมในการตั้งรับ สังเกตจากการแสดงและการต้อนรับ
ที่ยังไม่มีการจัดสรรหน้าที่อย่างลงตัว  อีกทั้งการกระจายผู้พักอาศัยตามบ้านที่เข้าร่วมการจัดการ
ท่องเทีย่วแบบโฮมเสตย์เอง ยังไม่มีกฎเกณฑ์อย่างแท้จริง  และเม่ืออ่านข้อมูลที่น าเสนอนักท่องเที่ยว
ในศาลากลางบ้านพบว่า ข้อมูลบางเรื่องชุมชนไม่ได้ปฏิบัติมานานแล้วหรือเลิกปฏิบัติเพราะไม่
สอดคล้องกับหลักศาสนาปัจจุบันคือศาสนาคริสต์แล้ว  จึงเป็นข้อมูลในอดีตที่นักท่องเที่ยวเ อง
คาดหวังจะได้ชมหรือได้รับการบอกเล่า 
 จึงกล่าวได้ว่าการด าเนินการของภาครัฐที่เน้นนโยบายในการด าเนินการพัฒนาชุมชน โดย
ขาดการศึกษาชุมชนอย่างรอบด้านนั้นอาจท าให้ชุมชนอ่อนแอและเป็นฝ่ายตั้งรับเพียงเท่านั้น  

3. ความเจริญของสังคมเมือง 
 ปัจจุบันชาวอาข่าสองแควพัฒนาได้ส่งบุตรหลานไปศึกษาในตัวเมือง  โดยเป็นโรงเรียนกิน
นอน  ไปเช่าห้องพักหรืออาศัยอยู่กับญาติพ่ีน้องในเมืองเชียงราย  จึงท าให้ขาดการด ารงและสืบ
ทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า   
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การที่เด็กวัยรุ่นชาวอาข่ามีความคิดที่จะออกจากหมู่บ้านไปศึกษาเล่าเรียน และหางานท าใน
ตัวเมืองเชียงราย ท าให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวลดน้อยลง การได้ท างานในตัวเมืองเชียงรายอาจ
ช่วยให้ฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นหน้าเป็นตาทางสังคม พ่อแม่ อีกทั้งผู้ใหญ่ในหมู่บ้านจึง
สนับสนุนให้เด็กออกไปสู่โลกภายนอกมาขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ลดทอนความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อเด็กได้เห็นโลกภายนอกที่มีท้ังความสะดวกสบาย และความศิวิไลซ์ 
ท าให้พวกเขาไม่คิดหวนกลับมายังบ้านเกิด ท าไร่ท าสวนเหมือนดังเช่นปู่ย่าตายายเคยท า ดังนั้น วิถี
ดั้งเดิม ความเป็นอัตลักษณ์ทางสังคมของชุมชนในหมู่บ้านจึงค่อยๆ เลือนราง สูญหายไป  เช่นกรณี
ผู้น าพิธีกรรม นายอาดุ เฌอหมี่ อายุ 56 ปี ผู้น าพิธีกรรมได้ให้ข้อมูลว่าปัจจุบัน ไม่มีผู้สืบแทนองค์
ความรู้ด้านการประกอบพิธีกรรมแล้ว เพราะคนไม่ค่อยให้ความสนใจ รายละเอียดในการจัดท า
พิธีกรรมต่างๆก็มีความละเอียด  อีกทั้งลูกหลานก็ออกไปนอกชุมชนจึงขาดการสืบแทนทุกเรื่อง จึง
ขาดผู้สืบทอดในเรื่อง บทคาถาในการด าเนินพิธีกรรม หรือขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ส่วนชาวบ้าน
ทั่วไปพบการเปลี่ยนแปลงในการประกอบอาชีพ เนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและการด ารง
ชีพเพ่ิมมากขึ้น  ล าพังการประกอบอาชีพเพียงการพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติ เช่นการเก็บหาของป่า
ขายจึงไม่เพียงพอในการด ารงชีพ  ชาวบ้านจึงมีการหางานท านอกหมู่บ้านเพ่ิมมากขึ้น  โดย
เฉพาะงานรับจ้างรายวันในเขตตัวเมืองเชียงราย  

  

4.3 แนวทางด้ารงและสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์อา
ข่าบา้นสองแควพัฒนา  เทศบาลต้าบลแม่ยาว อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

จากการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่หมู่บ้านสองแควพัฒนา ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงรายพบว่า ในประเด็นของแนวทางด ารงและสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับ
ชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าบ้านสองแควพัฒนาจะเห็นได้ว่า ในด้านของการปรับตัวของวิถีชุมชน
กับทรัพยากรในชุมชน จะเห็นได้ว่าได้มีการน าเอาหลักความเชื่อตามธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง ใน
ส่วนของสถานที่ในการตั้งชุมชน มักจะอยู่ห่างจากแม่น้ า หนองน้ า หรือ พื้นราบ แต่ในพ้ืนที่บ้านสอง
แควพัฒนาจะมีการสร้างบ้านที่พักในลักษณะยกพ้ืนใต้ถุนสูง และไม่มีหน้าต่าง ซึ่งในการโยกย้ายกลุ่ม
หมู่บ้านลงมาจากพ้ืนที่อาศัยเดิมด้วยเหตุผลทางด้านของแหล่งน้ า โดยในการด าเนินวิถีชีวิตมักจะใช้
เวลาส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่เกษตรกรรมมากกว่าอยู่ในพ้ืนที่หมู่บ้าน และในปัจจุบันชาวอาข่าได้รับ
อิทธิพลจากรูปแบบการพัฒนาและนโยบายของรัฐ ได้น าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรดิน น้ า และป่า และได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท า
การเกษตรแบบไร่เลื่อนลอย ให้เป็นลักษณะของไร่หมุนเวียนเพ่ือให้เป็นไปตามหลักของการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ในปัจจุบันชาวบ้านได้มีการหันไปนับถือศาสนาคริสต์ เนื่องจากพิธีกรรมดั้งเดิมมีความ
สลับซับซ้อน รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่เอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวิต ในขณะเดียวกันต้องใช้
สัตว์จ านวนมาก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้ชาวอาข่าในหมู่บ้านสองแควพัฒนา ละทิ้งความเชื่อเดิมๆ 
แต่ในบางพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก็ ยังมีการรวมตัวกันในการจัดท า
กิจกรรมดังกล่าว เช่นความเชื่อเกี่ยวกับบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะมีพิธีกรรมในการขอขมาซึ่งจะเป็นแหล่ง
น้ าที่เป็นรูปแบบการอนุรักษ์แหล่งน้ า โดยจะไม่ท าเอาแหล่งน้ าในบริเวณนี้ไปใช้ประโยชน์ แต่จากการ
ที่รัฐน าเอานโยบายการพัฒนาต่างๆ เข้ามาในพ้ืนที่ โดยมักจะเน้นถึงความส าคัญจากการสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชน ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่และความสัมพันธ์ในครัวเรือน โดยมุ่งหวัง
รายได้จากการท่องเที่ยว และการแพร่กระจายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากภายนอกเกิดขึ้น ดังนี้จึง
ไดส้รุปข้อเสนอแนะแนวทางในการด ารงและสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับชุมชนไว้
ดังนี้ 

 1. การจัดท าแหล่งเรียนรู้ประวัติและข้อมูลวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าบ้านสองแคว

พัฒนาอย่างเป็นระบบ  เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม สะสมและถ่ายทอดอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมอย่าง

จริงจังและต่อเนื่อง  ซึ่งจากการสัมภาษณ์กลุ่มเยาวชนในชุมชนบางส่วนพบว่า วันจันทร์ถึงวันศุกร์จะ

ไปนอนที่โรงเรียนในตัวเมืองเชียงราย  แต่ในวันเสาร์และอาทิตย์จะเดินทางกลับมาในชุมชน  ดังนั้น

การจัดท าแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของชุมชน จึงเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสได้รับรู้

ข้อมูลอย่างเข้มข้น 

 2. ชุมชนควรร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า

หลักสูตรที่เสริมสร้างและฝึกอบรมเยาวชนในด้านวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เพ่ือเป็นการ

ด ารงและสืบทอด อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนต่อไป 

 3. จัดท าสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือสร้างเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า โดยเป็นช่องทางหรือเป็น

สื่อกลางในการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการนัดหมายจัดกิจรรมต่างๆ เพ่ือเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าบ้านสองแควพัฒนาและยังเป็นการเผยแพร่

กิจกรรมให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับรู้รับฟังและแสดงความคิดเห็นในการด าเนินกิจกรรมของ

ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 4. เสริมสร้างทักษะการวิจัยให้กับเยาวชน เพ่ือให้เกิดการตระหนักรู้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน

ชุมชนและสร้างความเข้าใจกับปรากฏการณ์ดังกล่าว เพ่ือตั้งรับหรือจัดการปัญหาเชิงรุกได้ทันท่วงที  
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5. สรุปผลของการวิจัย 

จากการศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า บ้านสองแควพัฒนา ต าบลแม่ยาว อ าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า มีอัตลักษณ์ทางภูมิปัญญาที่น่าสนใจ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของ 3 มิติ 

คือ คนกับคน  คนกับทรัพยากรทางธรรมชาติและคนกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่าง

คนกับคนหรือสังคมในที่นี้คือศิลปะและนันทนาการ  จารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภาษา

วรรณกรรม  ที่ปรากฏในชุมชนของชาวบ้านอาข่าบ้านสองแควพัฒนา   ซึ่งสะท้อนในกิจกรรม

ประเพณีในรอบปีของชุมชน  นอกจากนี้ในศาลากลางบ้านจะมีการติดป้ายกฎข้อห้ามของเผ่าอาข่า ที่

ประกาศให้ผู้เข้าไปในหมูบ้านพึงตระหนักในความสัมพันธ์ระหว่างคนที่ส าคัญและต้องปฏิบัติเพ่ือให้

เกิดความสงบในชุมชน  ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม ในที่นี้  ในรูปแบบการ

จัดการ  ปัจจัย 4 และการจัดการทางสังคมอาข่าบ้านสองแควพัฒนา พบว่า การพ่ึงพิงกับทรัพยากร

ธรรมชาติ โดยเฉพาะการพ่ึงพิงทรัพยากรป่าไม้ท าให้มีการตั้งกฎเกณฑ์ในชุมชนเพ่ือจัดการ

ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล โดยแบ่งพ้ืนที่ของป่าเป็น 2 ประเภท

คือ พ้ืนที่ใช้สอยคือสามารถเก็บหาของป่าและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่  โดยไม่มีกฎเกณฑ์ใด ซึ่งเป็น

พ้ืนที่ที่ชาวบ้านใช้เป็นแหล่งท ากินและหาของป่ามาขายเป็นอาชีพหลักของชุมชน  และพ้ืนที่ของ

พิธีกรรมต่างๆ เป็นเขตป่าสงวนที่ชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าได้ 

สุดท้ายด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย

ของคนอาข่าสองแควพัฒนาสัมพันธ์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยคนอาข่าบ้านสองแควพัฒนาในอดีตนับ

ถือผี  แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่า ไม่มีงบประมาณในการจัดหา

ทรัพยากรในการเลี้ยงผีหรือประกอบพิธีกรรมที่มากมายในรอบปี  ซึ่งต้องเสียเงินซื้อ หมู ไก่ เหล้า 

และฯลฯ การนับถือศาสนาคริสต์จึงท าให้ชาวบ้านไม่ต้องเสียเงินในการประกอบพิธีกรรมแต่อย่างใด 

ในปัจจุบันความเป็นอยู่ของประชากรมีความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับกาลเวลา 

ซึ่งเรา ไม่สามารถปฏิเสธความสมัยใหม่ที่แตกต่างจากสมัยโบราณ ที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงไม่ว่า

จะเป็น ด้านชีวิต ความเป็นอยู่ฯลฯ โดยจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้ยังมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งสิ่งที่

ควบคู่ไปกับความเป็นสมัยใหม่ คือ พลังของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และความเจริญก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยี ซึ่งมีความสัมพันธ์กับระบบวิธีคิด ท าให้มนุษย์ในโลกสมัยใหม่นี้เกิดความคิดชุดใหม่ขึ้น

ในการมองชีวิตและ มองโลกใบนี้ไปในทางที่เปลี่ยนไป ท าให้เกิดลักษณะรูปแบบ ท าลายวิถีชีวิต

ชุมชนแบบยอมรับกรรมสิทธิ์ร่วมในเรื่องป่าไม้ ที่ท ากิน ทรัพยากรต่าง ๆ และการอยู่แบบถ้อยทีถ้ อย
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อาศัย ไปเป็นวิถีชีวิตแบบการแย่งชิงทรัพยากรไปเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน เพ่ือแสวงหาก าไรสูงสุด

และการบริโภคสูงสุด การช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันในสังคมเกษตรแบบดั้งเดิมมีการสูญหายไป 

กลุ่มคนที่เป็นก าลังของหมู่บ้านมีการโยกย้ายไปในเมือง เพ่ือให้โอกาสตนเองได้เข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าการ

พัฒนา ในหมู่บ้านคงเหลือเพียงเด็ก และคนชรา และรูปแบบการจัดการทางด้านวัฒนธรรมและความ

เป็นอยู่เริ่มมีการปรับเปลี่ยน โดยเฉพาะรูปแบบของการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อในชุมชน 

 

6.การอภิปรายผล 

จากการศึกษาสามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์ท่ีสอดคล้องกับทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ ดังนี้ 

ประเด็นของการนับถือศาสนาที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะการ

ปรับเปลี่ยนไปสู่การนับถือศาสนาคริสต์และได้ละทิ้งการนับถือศาสนาดั้งเดิมในหมู่บ้าน ท าให้รูปแบบ

พิธีกรรมเริ่มจางหายไป นอกจากนี้ อาจไม่มีผู้ที่จะสืบทอดหากไม่มีผู้เก็บข้อมูล รูปแบบวัฒนธรรม

และกิจกรรมของท้องถิ่นดั้งเดิมเอาไว้ ซึ่งจากการลงพ้ืนที่หมู่บ้านสองแควพัฒนาจะเห็นได้ถึงความ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยเฉพาะรูปแบบศาสนาที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะการ

ปรับเปลี่ยนไปสู่การนับถือศาสนาคริสต์ และได้ละทิ้งการนับถือศาสนาดั้งเดิมในหมู่บ้าน ท าให้

รูปแบบพิธีกรรมเริ่มจางหายไป สอดคล้องกับแนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรม (cultural ecology) เป็น

แนวคิดทางมานุษยวิทยาแนวหนึ่งที่สนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม โดยเน้นถึง

อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมว่าเป็นตัวกาหนดกระบวนการวิวัฒนาการทาง สังคมวัฒนธรรมนอกจากนี้ 

Julian Stewar (อ้างใน จุฑาพรรณ์(จามจุรี) ผดุงชีวิต),2551) ได้อธิบายแนวความคิดแบบนิเวศวิทยา

วัฒนธรรมว่า เป็นการศึกษากระบวนการปรับตัวของสังคมภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม โดยเน้น

การศึกษาวิวัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการปรับตัว (adaptation) ของสังคม 

แนวความคิดนี้มองสังคมในลักษณะเป็นพลวัตหรือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงเป็น

ผลมาจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม โดยมีพ้ืนฐานส าคัญคือ เทคโนโลยีการผลิตโครงสร้าง

สังคม และลักษณะของสภาพแวดล้อมธรรมชาติ เป็นเงื่อนไข ทั้ งนี้ จะเห็นได้จาก ทฤษฎีที่เป็น

แนวคิดของ Julian Stuart และ Leslie White ที่เสนอมุมมองทางทฤษฎีว่า วัฒนธรรมคือเป็นเรื่อง

ของการปรับตัว (Adjustment or Adaptation) ต่อปัญหาเกี่ยวกับการดิ้นรนเพ่ือจะมีชีวิตอยู่ ดังนั้น 

การเปลี่ยนแปลงหรือ Change  จึงเป็นเรื่องธรรมชาติ และเป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการสังคม 
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ประเด็นในด้านของการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ มีการจัดแบ่งพ้ืนที่อย่าง

ชัดเจนและได้มีการอพยพลงมาจากเขตที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้มีการจัดโซนเป็นโซนอนุรักษ์นั้น 

สอดคล้องกับแนวคิดหลักของ Gramsci (1989 อ้างใน จุฑาพรรณ์(จามจุรี) ผดุงชีวิต),2551) ได้

อธิบายเรื่องอิทธิพลการครอบง า (Hegemony) ซึ่งเขาเองให้ค าจ ากัดความไว้ว่าเป็นเรื่องของ “ภาวะ

ผู้น าทางศีลธรรมจรรยาและสติปัญญา” (Intellectual and moral leadership) ดังที่ได้อธิบาย

เพ่ิมเติมไว้ว่า ชนชั้นผู้น าหรือชนชั้นผู้ปกครองในสังคมและนิเวศแบบทุนนิยมจะใช้อิทธิพลครอบง าทั้ง

ในด้านการสร้างกระแส ค่านิยม ความคิดต่าง ๆ ในสังคม ทั้งในด้านจริยธรรมและด้านความคิด

สติปัญญาหรือพุทธิปัญญา เพ่ือท าให้ง่ายเข้าต่อการชักจูงให้สมาชิกสังคมกลุ่มกลางและล่างนั้นเห็นดี

เห็นงามและยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎที่วางไว้ ซึ่งก็จะแตกต่างกันไปในรายละเอียดในสังคมที่มีนิเวศ

ต่างกันไป และมีปรากฏการณ์ที่เป็นไปตามที่งานวิจัยของอัญชลี หาญฤทธิ์ (2552) ศึกษาเรื่อง สิทธิ

ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์กับการใช้อ านาจผ่านเส้นแผนที่ กล่าวถึงค าว่า นิเวศวิทยา ที่พบว่า เป็นค าศัพท์

อีกค าหนึ่งที่ถูกสร้างเป็นวาทกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภายใต้กฎเกณฑ์สากล รวมทั้งในประเทศไทยที่ได้น าเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์มาใช้ในการจัดการ

เขตป่าอนุรักษ์ โดยการเก็บผืนป่าไว้ให้เป็นพ้ืนที่ปราศจากมนุษย์  ชุมชนในผืนที่ป่าถูกมองว่าเป็นสิ่ง

แปลกปลอมของธรรมชาติ วิถีชีวิตของชุมชน ชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตและ

ทรัพยากรป่าไม้ที่เคยมีอยู่ดั้งเดิม จนท าให้ชาวบ้านในพ้ืนที่หมู่บ้านสองแควพัฒนาต้องมีการอพยพลง

มาจากพ้ืนที่อยู่อาศัยเดิมและมีการจัดแบ่งเขตพ้ืนที่อย่างชัดเจน 

ประเด็นของการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการทรัพยากร จะเห็นได้ชัดจาก

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าชุมชน บ้านสองแควพัฒนา ซึ่งเป็นโครงการที่มาจากนโยบายของรัฐบาลใน

การต้องการน าเอาสิ่งที่ถูกนิยามว่าเป็นการพัฒนาเข้ามาในพ้ืนที่หมู่บ้าน ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่ได้มา

จากความต้องการของชาวบ้าน แต่สอดคล้องกับแนวคิดที่เกี่ยวข้องทางอ้อมกับประเด็นเรื่องของ

ลักษณะความเป็นวิภาษวิธีของวัฒนธรรมจะขอเสนอแนวคิดของ Ralph Linton (1943อ้างใน      

จุฑาพรรณ์ (จามจุรี )  ผดุงชีวิต) ,2551) ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมในแง่ของอ านาจเชิงอนุมาน 

(Referential) ที่มีประโยชน์ในเรื่องของการพิจารณาดูถึงระดับแห่งวิภาษวิธีของการตีความรู้สึกของ

คนในวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งที่มีต่อวัฒนธรรมของตนและเปรียบเทียบกับความรู้สึกที่มีต่อ

วัฒนธรรมอ่ืน กล่าวคือ การที่เราจะประเมินวัฒนธรรมใดนั้นเราก็ควรจะต้องส ารวจตรวจตราหา

จุดยืนด้านของพลังอ านาจของวัฒนธรรมนั้นๆ ในเชิงเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมอ่ืนๆ ในประเภทที่ 3 
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คือ วัฒนธรรมที่มีพลังอ านาจอ่อน แต่มีความรู้สึกว่า วัฒนธรรมของตนมีคุณค่าสูงกว่า ( Inferior – 

superior) เช่น วัฒนธรรมโลกที่สามที่อาจรู้สึกว่า ตนเองมีความเข้มแข็งทางด้านจิตวิญญาณของ

สังคมมากกว่าวัฒนธรรมหลักบางวัฒนธรรมที่เน้นการบูชาวัตถุมากกว่าจิตใจ ตรงนี้ลักษณะวิภาษวิธี

จะเกิดในระดับภายใน (Internal Dialectics) เช่นกัน 

ปรากฏการณ์นี้จะเห็นได้ว่า “ความรู้” และ “อ านาจ” ถือได้ว่าเป็นกลไกส าคัญที่จะ

น าเอาตัวอุดมการณ์เข้าสู่กระบวนการทางเศรษฐกิจได้และท าให้เกิดความเหมาะสมและมีความชอบ

ธรรมต่อการควบคุมจัดการให้สังคมเป็นไปตามที่เจตจ านงของอุดมการณ์ต้องการความส าคัญ 

ประการต่อมาของความรู้คือ ตัวความรู้ที่อยู่ภายใต้อุดมการณ์ทุนนิยมปรากฏในรูปของศาสตร์สาขา

ต่างๆ ซึ่งท าให้คนจ านวนมากยอมรับอ านาจของความรู้ภายใต้อุดมการณ์ทุนนิยมได้อย่างง่ ายดาย 

สังคมเกษตรกรรมดั้งเดิมเมื่อมีการติดต่อสัมพันธ์กับสังคมสมัยใหม่หรือสังคมอุตสาหกรรม  สังคม

เกษตรกรรมจะเริ่มรับแนวคิดและเริ่มปรับปรุงพัฒนาส่วนต่างๆเพ่ือเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมสมัยใหม่  

นอกจากนี้ มีนักทฤษฎีหลายท่านที่มีแนวคิดว่าเหตุที่สังคมเกษตรกรรมพัฒนาไปสู่สังคมสมัยใหม่นั้น

เกิดจากคนในสังคมเกษตรกรรม ส่งผลให้มีกระบวนการสร้างสังคมสมัยใหม่ที่มีความอุดมสมบูรณ์

ทางวัตถุ  มีความสะดวกสบายและร่ ารวยกว่ามาก  

เมื่อมีความพยายามจะปรับเปลี่ยนและพัฒนาสังคมไปสู่สังคมสมัยใหม่  จุดเริ่มต้นอยู่ที่

การรับเทคโนโลยี เช่น การรับเครื่องจักรกลสมัยใหม่เข้ามาก่อน หลังจากนั้นรูปแบบการท างานจะมี

การปรับตัวตามให้สอดคล้องกับการผลิตแบบใหม่  ซึ่งย่อมกระทบต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน

ต่างๆที่สัมพันธ์กับรูปแบบการผลิตของสังคมในด้านรูปแบบการท างาน อาทิเช่น การมีกะท างานใน

โรงงานอุตสาหกรรมที่เครื่องจักรไม่สามารถหยุดพักเครื่องได้ การก าหนดเวลาเข้าท างานและเลิกงาน

ที่ตายตัว การค านวณค่าตอบที่สามารถสร้างก าไรสูงสุดแก่เจ้าของโรงงานและลูกจ้างยอมรับได้  ซึ่ง

รูปแบบการท างานที่เปลี่ยนไปนี้ย่อมกระทบต่อรูปแบบครอบครัวด้วย  จะเห็นได้จากบริบทของพ้ืนที่

ศึกษาและการสัมภาษณ์ในทุกวันนี้การหาของป่ากลายเป็นกิจกรรมของคนสูงอายุและคนหนุ่มสาว

ส่วนใหญ่จะมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการท างานโดยลงไปท างานในเมืองเชียงราย 
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ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ถนนเทศบาลสาย 1 ต้าบลขลุง อ้าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
Cultural Landscape Analysis along Thetsaban 1 Road, Khlung 

Subdistrict, Khlung District, Chanthaburi Province 
 

สุนิสา ประดับราช 
Sunisa Pradubrat 

 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” (Cultural Landscape) เพ่ือให้ทุกภาค
ส่วนได้ตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ และความ
เป็นมาของชุมชน และหาแนวทางเหมาะสมส าหรับการพัฒนา และบริหารจัดการอย่างถู กต้อง ไม่
ท าลายคุณค่าความส าคัญของประวัติศาสตร์ และเอกลักษณ์ของเมืองให้สูญหายไปตามกระแสการ
พัฒนาที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ผลการศึกษาพบว่า ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของถนนเทศบาลสาย 1 ต าบล 
ขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบเมือง ที่มีองค์ประกอบทางกายภาพที่โดด
เด่น ได้แก่ บ้านเก่า และเรือนแถวค้าขายที่มีรูปแบบดั้งเดิมเป็นจ านวนมาก มีองค์ประกอบทาง
วัฒนธรรม คือ วัดวันยาวบน ขลุงมูลนิธิ และศาลเจ้าหลักเมืองขลุง ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง จึง
สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของพ้ืนที่ที่เป็นย่านชุมชนเก่าด้านการค้า ที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ควรรักษาคุณค่าโดยรวมของเอกลักษณ์ดังกล่าวไว้ (ค าส าคัญ: ภูมิทัศน์วัฒนธรรม) 
 

Abstract 
 The aim of studying cultural landscape is to ensure that all stakeholders have 
realized the importance of the area is which in linked to lifestyles, history, and 
community. So as to find out solutions, it is important to manage everything properly 
while the identity is not distorted.  It was found from the study that Thetsaban 1 road 
of Khlung district, Chanthaburi Province comprises a community of cultural landscapes. 
Physical components are outstanding including old houses and traditional styles of row 
houses which can be maintained. Cultural components are, for example, Wat 
Wanyaobon, Khlung Foundation, and the city Pillar Shrine. They reflect the unique 
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heritage of the town of old commercial district with cultural diversity. Thus, overall 
value should be preserved. (Key word : Cultural Landscape) 
 

ค้าน้า 
จากการศึกษาประวัติของการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในพื้นที่ต่างๆ พบว่ามีลักษณะของการ

ตั้งถิ่นฐานที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาค เมื่อเวลาผ่านไปเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งมีการ
พัฒนาเข้ามาเกี่ยวข้อง ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของการตั้งถิ่นฐาน เนื่องจากเกิดการ
ขยายตัวจากชุมชนเล็กๆ และกลายเป็นหมู่บ้านต่างๆ เริ่มเจริญเติบโตเข้าสู่ความเป็นเมือง พ้ืนที่ของ
ชุมชนได้รับการปรับปรุง พัฒนา เปลี่ยนแปลง ทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เส้นทางคมนาคม จากแต่เดิม
การตั้งถิ่นฐานของชุมชนจะพ่ึงพาสภาพธรรมชาติเป็นหลัก อาศัยแม่น้ า คู คลอง เป็นเส้นทาง
คมนาคมสายหลัก ต่อมาเม่ือมีการสร้าง หรือตัดถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก จึงเกิดการย้าย
ถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ตามเส้นทางคมนาคมหลักดังกล่าวแทน ชุมชนมีการสร้างบ้านเรือนเพ่ือค้าขายขึ้น
ตรงบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการสร้างเรือนแถวค้าขายของพ่อค้าแม่ค้าคู่กับตลาดสดด้วย 
(เกรียงไกร เกิดศิริ, 2551, น.64) สภาพเรือนแถวค้าขายที่มีอายุการก่อสร้างมากกว่า 30 ปี จะเป็น
ทั้งแบบชั้นเดียว และสองชั้น ส่วนใหญ่จะมีองค์ประกอบตกแต่งที่ประณีตบรรจง เช่น ช่องลมมีฉลุ
ลาย และระเบียงมีลวดลายตกแต่งสวยงาม (อรศิริ ปาณินท์ และสมคิด จิระทัศนกุล, 2544, น. 3) บ่ง
บอกความเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของแต่ละถิ่นควรค่าแก่การศึกษา 

การศึกษาภาพรวมของชุมชน ในส่วนที่เป็นพัฒนาการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันระหว่างธรรมชาติ
และวัฒนธรรม หรือ “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ด้านกายภาพ 
กับวัฒนธรรมวิถีชีวิตของถิ่นนั้น ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในแง่ต่างๆ ของพ้ืนที่ ทั้งสิ่งแวดล้อมและการ
ด าเนินไปของกิจกรรมต่างๆ ผ่านกาลเวลา สามารถสื่อให้เห็นถึงเหตุการณ์ และกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
ประวัติศาสตร์ของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี คุณค่าและความส าคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
จะประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่รวมตัวกัน ทั้งทางด้านกายภาพ และไม่ ใช่กายภาพ ตั้งแต่ผู้คน
ในชุมชน กิจกรรม ประเพณีวัฒนธรรม การด ารงชีพ อาคารบ้านเรือน ตลาด วัด ต้นไม้  พืชพรรณ
ต่างๆ แม่น้ า ล าคลอง ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ของเมือง ประกอบกัน 

  
ความส้าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบัน สภาพการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ย่านชุมชนบริเวณถนนเก่าแก่สายส าคัญต่างๆ      
ได้ประสบกับปัญหาจากการถูกพัฒนาเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง ให้กลายเป็นย่านธุรกิจ
สมัยใหม่จนลืมความเป็นของดั้งเดิมไปเกือบทุกแห่ง มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอาคารร้านค้าที่เป็น
เรือนแถวให้เป็นตึกสมัยใหม่ รวมทั้งมีการติดตั้งป้ายโฆษณาต่า งๆ ที่เป็นการท าลายภูมิทัศน์
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วัฒนธรรม หรือความเป็นเอกลักษณ์เดิมของเมืองเหล่านั้น ท าให้ย่านชุมชนดั้งเดิมเสื่อมสภาพ และ
บางแห่งก าลังสูญสลาย ย่านชุมชนดั้งเดิมที่มีพัฒนาการเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
เมือง มีความส าคัญเพราะนอกจากเป็นย่านที่อยู่อาศัยแล้ว ยังเป็นสถานที่ที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ท าให้เมืองแต่ละเมืองมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป  

ต าบลขลุง ตั้งอยู่ในอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเมื่อเมืองขลุงได้เข้าสู่การพัฒนาเป็น
เทศบาลเมือง เนื่องจากมีจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่หนาแน่น มีแห่งหนึ่งที่น่าสนใจ คือ บริเวณถนน
เทศบาลสาย 1 ซึ่งถือได้ว่าเป็นถนนสายหลักที่มีความส าคัญของเทศบาลเมืองขลุง โดยมีสภาพบ่ง
บอกว่าน่าจะเป็นย่านชุมชนเก่าที่มีคุณค่าความส าคัญทางประวัติความเป็นมาจากในอดีต เนื่องจาก
ยังคงรักษาสภาพแวดล้อมของความเป็นย่านเก่าที่เป็นการค้า เพราะมีลักษณะโดดเด่นของ
สถาปัตยกรรมประเภทเรือนแถวไม้  หรือห้องแถวค้าขายที่กระจุกตัวอยู่ทั้งสองฝั่งถนน วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนยังคงความเรียบง่าย เมื่อได้พิจารณาถึงศักยภาพในการพัฒนาในปัจจุบัน
เนื่องจากเป็นเทศบาลเมือง บริเวณถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี อาจมี
ความเสี่ยงที่จะถูกคุกคามโดยการขยายตัวของความเป็นเมืองด้วยเช่นกัน ซึ่งหากมีการพัฒนาโดยไม่
ค านึงถึงความสอดคล้องกับวิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การขยายถนน การ
รื้อถอนบ้านเก่าเรือนแถวค้าขายเก่าเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นร้านค้าตามแบบสมัยใหม่ การขาดการดูแล
รักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม หรือขาดความเอาใจใส่เนื่องจากเปลี่ยนแปลงถ่ายโอนความเป็นเจ้าของ
บ้านมาเป็นการเช่าอาศัย หรือแม้แต่ขาดการดูแลรักษาเนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศที่ท าให้สภาพ
บ้านเรือนผุพังไปตามกาลเวลา ดังนั้น จึงเห็นควรที่จะได้มีการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพ้ืนที่
ดังกล่าวอย่างละเอียด เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความส าคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความส าคัญของพ้ืนที่และความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต รวมทั้ง
ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ที่มีความส าคัญต่อชุมชน เพ่ือให้หาแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการพัฒนา 
และบริหารจัดการอย่างถูกต้อง ไม่เป็นการท าลายคุณค่าและความส าคัญของประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาให้ด้อยค่า หรือต้องสูญหายไปตามกาลเวลา 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ด้วยวิธีการวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research) การสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน การสังเกต หรือ
ร่วมประชุมกลุ่มย่อย พร้อมทั้งเป็นการวิจัยประยุกต์ (Applied Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน า
ผลที่ได้น าไปปรับใช้เป็นแนวทางการพัฒนาต่อไป 
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1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ รวมทั้งส ารวจรวบรวมข้อมูล

พ้ืนฐาน องค์ประกอบต่างๆ ของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่มีความส าคัญของเมืองขลุง ในบริเวณถนน
เทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  และหาแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ที่เหมาะสมในย่านถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ส าหรับการใช้ประโยชน์
ต่อการพัฒนาต่อไป 

2. ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 
ด าเนินการศึกษาบริเวณถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ทั้งสองฝั่ง

ถนนเทศบาลสาย 1 เริ่มตั้งแต่ต้นสายจากบริเวณแยกศาลหลักเมืองขลุง ถนนเทศบาลสาย 4 มาจนถึงสี่
แยกตัดถนนเทศบาลสาย 3 ระยะทางประมาณ 950 เมตร 

 

ภาพที่ 1 แสดงขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
ที่มา : ปรับปรุงจากแผนที่ส านักงานเทศบาลเมืองขลุง, ส านักงานเทศบาลเมืองขลุง แผนที่. ค้นเมื่อ 

23 พฤศจิกายน 2556, จาก เว็บไซด์: http://www.khlungcity.go.th/ 
 

3. ประชากรที่ศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 
 3.1 ประชากรที่ท าการศึกษา ได้แก่ ด าเนินการส ารวจในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่

เป้าหมายที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนราชการ ร้านค้า เจ้าของบ้าน และ
เรือนแถวค้าขายที่อยู่สองฝั่งถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และ
ประชาชนทั่วไป นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม หรือทรัพยากรวัฒนธรรม 

 

http://www.khlungcity.go.th/
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 3.2 ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 
 ประเภทข้อมูล : การรวบรวมข้อมูลจะเป็นสองส่วน คือ ข้อมูลปฐมภูมิ ที่ได้จากการ
ส ารวจองค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพ้ืนที่ในทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจและสังคม และ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ส่วนข้อมูลที่สองคือข้อมูลทุติยภูมิได้มาจากการสังเคราะห์เอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ เอกสารวิชาการ รายงานการวิจัย แผนที่ ภาพถ่ายเก่า  
 การวิเคราะห์ข้อมูล : ตรวจสอบข้อมูล จะต้องตรวจสอบแหล่งที่มา 3 แหล่ง ได้แก่ 
เวลา สถานที่ และบุคคล วิเคราะห์โดยการจ าแนก และจัดระบบข้อมูล จากนั้นหาความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล แล้วถึงประเมินคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรม และวิ เคราะห์ความเสี่ยงและภัยคุกคาม และ
จัดท ารายงานภูมิทัศน์วัฒนธรรมพร้อมกับจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม  
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

สรุปขั้นตอนการด าเนินงานในภาพรวมของการวิจัยภูมิทัศน์วัฒนธรรม ได้ดังนี้ 
 

 

ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 

 

 

 

 

การรวบรวมและ
ศึกษาข้อมูล 

การระบุแหล่งภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรม 

การสํารวจจัดทํา
เอกสารข้อมูล 

การวิเคราะห์และ
ประเมินคุณค่า

การประเมินความ
เสี่ยง และภัย

คุกคาม

เสนอแนวทางการ
จัดการ

จัดทํารายงาน

ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
การนําไปสู่การ

ปฏิบัติ 
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แสดงรายละเอียดของเครื่องมือส าหรับการวิจัย ดังตารางที่ปรากฏ ดังนี้ 
รายละเอียด รูปแบบ/จ านวน เครื่องมือ 

การเก็บข้อมูลภูมิทัศน์ 
วัฒนธรรม 

แบบส ารวจ 
54 ชุด 

 แบบส ารวจ 

 ภาพถ่ายประกอบ 
การสัมภาษณ์ ไม่มีแบบ  บันทึกเสียง 

 จดบันทึก 
การวิเคราะห์ผล เชิงคุณภาพ  วิเคราะห์จากแบบส ารวจเบื้องต้น 

 วิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ การ
สังเกต 

การประเมินคุณค่าภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรม 

ใช้เกณฑ์
ประเมิน  

 เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
ย่านชุมชนเก่า 

การประเมินความเสี่ยง 
และภัยคุกคาม 

วิเคราะห์จาก
ข้อมูล 

 SWOT ของเทศบาลเมืองขลุง 

 จากผลการประเมินจากแบบส ารวจ  

 จากการสอบถาม สัมภาษณ์ 
 
ภาพที่ 3 ตารางแสดงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  

ผลการศึกษา 
1. แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 

แนวคิดการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรม หรือ “Cultural landscape” เริ่มมาจากในช่วงต้น
ศตวรรษที่ 20 ในแวดวงวิชาการ โดยศาสตราจารย์คาร์ล ออร์ตวิน ซอเออร์ (Carl Ortwin Sauer)      
นักภูมิศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์  (University of California, Berkeley) เป็นผู้
ริเริ่มในการน าค าว่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมมาใช้กันจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง (Wikipedia, Carl O. 
Sauer, 2556, ออนไลน์) โดยได้ให้ค าจ ากัดความของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมไว้ว่า เป็นการท าภูมิทัศน์
ทางธรรมชาติให้เกิดเป็นรูปเป็นร่างด้วยกลุ่มทางวัฒนธรรม โดยมีวัฒนธรรมเป็นผู้กระท า พื้นที่
ธรรมชาติเป็นตัวกลาง และผลลัพธ์ก็คือภูมิทัศน์วัฒนธรรม นอกจากนี้ในระดับสากล “Operational 
Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention” (“แนวทางการ
อนุวัตตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก”) ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้มีนิยามไว้ว่า ภูมิทัศน์
วัฒนธรรมเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมและเป็นตัวแทนของการผสมผสานกันระหว่างผลงานที่เกิดขึ้น
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ตามธรรมชาติและผลงานจากมนุษย์ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ใน มาตรา 1 ของอนุสัญญาฯ นี้ ทั้งนี้ภูมิทัศน์
วัฒนธรรมเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์และการตั้งถิ่นฐานในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
ภายใต้อิทธิพลของข้อจ ากัดทางกายภาพ และ/หรือโอกาสที่เกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ตามธรรมชาติ และแรงผลักดันภายในและภายนอกทางด้านสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น
ตามมา (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 2556, น. 4) ปัจจุบัน
แนวความคิดเรื่องภูมิทัศน์วัฒนธรรมได้แพร่หลายอย่างมากในระยะหลายปีที่ผ่านมา หลายหน่วยงาน
เริ่มมีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2549 ส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ได้ด าเนินโครงการส ารวจภูมิทัศน์วัฒนธรรม และจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมในพ้ืนที่น าร่อง 12 จังหวัด อีกทั้งคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรก็ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่องแนวทางการจัดการภูมิทัศน์
วัฒนธรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ด าเนินโครงการ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานของภาครัฐได้ตระหนักถึงคุณค่าในทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของแผ่นดิน ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
และเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมท้องถิ่นตน ก่อให้เกิดการร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปรับปรุง และ
พัฒนาพื้นที่   

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้นิยามสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม ว่า “สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม (Cultural Environment)” หมายถึง สิ่งแวดล้อมและ
บรรยากาศที่อยู่โดยรอบแหล่งศิลปกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่อง และมีความสัมพันธ์กันทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ศิลปกรรมในที่นี้คือ สิ่งที่มนุษย์ได้สร้างหรือก าหนดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน และได้รับการ
ยกย่องว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี เทคโนโลยี ได้แก่ พระราชวัง วัง วัด  ศาสนสถาน 
ศาล อนุสาวรีย์ ป้อม คูเมือง ก าแพงเมือง อาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม สะพาน ท่าน้ า และ
แหล่งชุมชนโบราณ นอกจากนี้สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ยังหมายถึงพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ที่สะท้อนถึ ง
คุณลักษณะส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม บอกเล่าเรื่องราวพัฒนาการของสังคมและมนุษย์ 
ผ่านประวัติศาสตร์อันเป็นผลและเกี่ยวเนื่องจากวัฒนธรรม องค์ความรู้ และการให้คุณค่า (การให้
ความหมาย) ของสังคม จากนิยามดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการจัดท ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่าขึ้น เป็นการศึกษาเพ่ือหาแนวทางรักษา ฟ้ืนฟูเอกลักษณ์ ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต และสนับสนุนประชาชนในบริเวณย่านชุมชนเก่าให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่ง
ศิลปกรรมอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งสามารถน าไปสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และเชิงวัฒนธรรมควบคู่กันไปกับการอยู่อาศัยได้อย่างเหมาะสม (ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555, น.14-15) 
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ทั้งนี้ในการศึกษาวิจัยภูมิทัศน์วัฒนธรรมถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง  จังหวัด
จันทบุรี ในครั้งนี้ จะใช้หลักการประเมินคุณค่า และเสนอแนวทางการจัดการ ตามคู่มือจากโครงการ
จัดท ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่าเป็นแนวคิดหลัก 

จากการส ารวจในพ้ืนที่พบว่า การใช้แบบส ารวจเพ่ือส ารวจองค์ประกอบทางกายภาพต่างๆ 
ยังไม่มีข้อมูลรายละเอียดให้มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน เนื่องจากพ้ืนที่ศึกษาเป็นถนนเส้นเดียว        
มีระยะทางเพียง 950 เมตร ข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่มีเพียงส่วนหนึ่ง ไม่มีรายละเอียด
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของพ้ืนที่เมืองขลุงอย่างชัดเจน รวมทั้งเอกสารข้อมูลต่างๆ อาทิ 
หนังสือ บทความ งานวิจัยต่างๆ ยังไม่แสดงให้เห็นชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น จึงต้องอาศัยวิธีการสืบค้น
ข้อมูลด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น หรือประวัติศาสตร์บอกเล่า จากผู้คนทั้งในบริเวณถนน
เทศบาลสาย 1 และที่ อ่ืนๆ ประกอบกัน โดยการสัมภาษณ์ผู้รู้ประจ าถิ่นหรือผู้เฒ่าผู้แก่ ที่อายุ
ประมาณ 60 ปีขึ้นไป ผู้น าชุมชน ชาวบ้านทั่วไป 

 
1. ผลการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรม  
ได้ท าการส ารวจองค์ประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวิเคราะห์ถึงคุณค่าความส าคัญของพ้ืนที่ 

แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ทางกายภาพ และวิถีชีวิตวัฒนธรรม ที่แสดงออกให้เห็นเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของพ้ืนที่ที่มีความส าคัญต่อการตั้งถิ่นฐานและยังคงอยู่ แบ่งออกตามประเภท
ขององค์ประกอบต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. องค์ประกอบด้านกายภาพของภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
 1.1 องค์ประกอบของสถานที่ส าคัญทางด้านการปกครอง 
  ประกอบด้วย ที่ว่าการอ าเภอขลุง และสถานีต ารวจภูธรอ าเภอขลุง การที่สถาน
ส าคัญๆ ตั้งอยู่รวมกันในบริเวณถนนเส้นนี้ เกิดเป็นลักษณะเด่นทางด้านภูมิทัศน์ของพื้นที่ ในด้านการ
เป็นศูนย์รวมสถานปกครองที่ส าคัญของเมืองขลุง เนื่องจากถนนเทศบาลสาย 1 เป็นถนนส าคัญของ
การก่อสร้างตลาดแห่งแรก จึงมีการก่อสร้างสถานที่ค้าขาย การตั้งหลักแหล่งของผู้คน รวมทั้ง การ
ก่อสร้างสถานที่ส าคัญๆ ทางการปกครอง เพ่ือเกิดความสะดวกในการเดินทาง การติดต่อ
ประสานงานต่างๆ ด้วย 
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ภาพที่ 4 ที่ว่าการอ าเภอขลุง และสถานีต ารวภูธรอ าเภอขลุง ตั้งอยู่ติดกันบริเวณถนนเทศบาลสาย 1 
ที่มา : ภาพจากผู้วิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556 

 
 1.2 องค์ประกอบส าคัญทางศาสนา 
  วัดวันยาวบน เป็นศาสนสถานที่ส าคัญของชุมชนที่นับถือพุทธศาสนา มีโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2470 และโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
เปิดสอนปี พ.ศ. 2504 ปัจจุบันนี้ มีกิจกรรมสวดมนต์ฟังธรรมทุกเย็นวันพุธ ในช่วงเวลา 19.00 - 
21.00 น. วันส าคัญของพุทธศาสนิกชนในบริเวณนี้ ได้แก่ วันเข้าพรรษา ซึ่งชาวบ้านจะมีความศรัทธา
มาก จะมารวมตัวกันในวันส าคัญนี้ที่วัดวันยาวบนเป็นประจ าทุกปี ที่วัดแห่งนี้มีโบราณวัตถุที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมศิลปากรแล้ว ได้แก่ ธรรมมาสน์ชนิดลงรักปิดทอง เป็นศิลปะรัตนโกสินทร์ สูง 520 
เซนติเมตร กว้าง 170 เซนติเมตร บันไดยาว 120 เซนติเมตร กว้าง 52 เซนติเมตร 
 

 
ภาพที่ 5 วัดวันยาวบนและธรรมมาสน์ ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ที่ได้ข้ึนทะเบียนเป็นโบราณวัตถุโดย

กรมศิลปากรแล้ว และได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ตั้งอยู่บนศาลาการเปรียญของวัดวันยาวบน 
ที่มา : ภาพจากผู้วิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556 และ วันที่ 12 มีนาคม 2558 

 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการ” 2559 328 

 

 ขลุงมูลนิธิ (พ่งไล้ยี่เซียวเกาะ)  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 69 ถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง 
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2500 โดยพ่อค้าไทยและจีนในพ้ืนที่ได้ประชุมกันและมี
มติให้ไปอัญเชิญท่านฮุดโจ้วโป๊ยจุนเซี๊นฮุดที่ (เซียวพ่งไล้เช็งฮงตั่ง) จากต าบลหนองกะขะ อ าเภอพาน
ทอง จังหวัดชลบุรี มาประกอบพิธีล้างป่าช้าและขุดศพไร้ญาติ เมื่อประกอบพิธีล้างป่าช้าเสร็จ
เรียบร้อย พ่อค้าประชาชนจึงได้ขอจากท่านฮุดโจ้ว เพ่ือขอตั้งกระถางธูปทอง พร้อมหล่อรูปองค์ท่าน
ไว้ให้เป็นที่กราบไหว้ขอพรจากประชาชนโดยทั่วไปให้แคล้วคลาดปลอดภัย และเพ่ือความเป็นสิริ
มงคลแก่ครอบครัวของประชาชนโดยทั่วไป และทางขลุงมูลนิธิ ยังมีหน่วยกู้ชีพที่ช่วยเหลือประชาชน
ในการน าส่งผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ น าส่งโรงพยาบาลโดยไม่คิดมูลค่า ตลอด 24 ชั่วโมง 
เพ่ือช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย อุทกภัย ตลอดจนผู้ประสบภัยอันร้ายแรงต่างๆ  (ขลุง
มูลนิธิ พ่งไล้ยี่เซียวเกาะ, 2556, ออนไลน์) 

 
 

ภาพที่ 6 ขลุงมูลนิธิ และองค์ฮุดโจ้วที่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และท่ีอ่ืนๆ ให้ความเคารพมากราบไหว้ 
ขอพรกันตลอดปี 

ที่มา : ภาพจากผู้วิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558 
 

 ศาลหลักเมืองขลุง (เฉิง หวง กู่ เหมี่ยว) เป็นทรงเก๋งจีน ภายในมีศาลหลักเมืองตั้งอยู่ 2 
หลัก มีประติมากรรมเจ้าพ่อหลักเมืองขลุง มีอักษรจีนก ากับว่า กง เชิง หวู ซี่อ - คนซื่อสัตย์ และมี
สัญลักษณ์ศาสนาเต๋าอยู่ด้านหลัง ภายในศาลเจ้ามีจิตรกรรมศาสนาเต๋า และวรรณกรรมศาสนาพุทธ
นิกายมหายาน และวรรณกรรมเลียดก๊กมีอักษรจีนก ากับอยู่ ในปี พ.ศ. 2507 นายธ ารง ถึงสุข ซึ่งเป็น
นายอ าเภอขลุง และร้อยต ารวจเอกเชวง  ศรีทอง หัวหน้าสถานีต ารวจขลุง พร้อมพ่อค้าประชาชน ได้
ประชุมร่วมกัน ได้มีมติไปอัญเชิญท่านฮุดโจ้วจากขลุงมูลนิธิมาประทับทรงเพ่ือหาพ้ืนที่ที่เป็นศิริมงคล
ส าหรับสร้างศาลหลักเมืองขึ้น ซึ่งได้แก่พ้ืนที่ในปัจจุบันนี้ ครั้งแรกท าการก่อสร้างเป็นอาคาร
ไม้ 1 หลัง ต่อมาใน พ.ศ. 2515 คณะกรรมการเห็นว่าศาลเจ้าได้ทรุดโทรมลงมากจึงได้รื้อถอนแล้ว
สร้างหลังใหม่ซึ่งเป็นเป็นอาคารคอนกรีตหลังปัจจุบันนี้ ซึ่งศาลหลักเมืองขลุงแห่งนี้  เป็นศาลที่



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการ” 2559 329 

 

ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขลุงมายาวนาน มีพ่อค้าประชาชน มากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่
ครอบครัวอย่างสม่ าเสมอ (ส านักงานเทศบาลเมืองขลุง. ศาสนาและวัฒนธรรมชาวพุทธ , 2556, 
ออนไลน์) 
 

      
 

ภาพที่ 7 ศาลเจ้าหลักเมืองขลุงและบริเวณภายใน 
ที่มา : ภาพจากผู้วิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558 

 
 1.3 องค์ประกอบส าคัญทางด้านสถาปัตยกรรมทางการค้า 
  จากการส ารวจองค์ประกอบส าคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของถนนเทศบาลสาย 1 
ต าบลขลุง นี้ พบว่า องค์ประกอบหลัก หรือลักษณะเด่นของภูมิทัศน์วัฒนธรรม ได้แก่ อาคารหรือ
บ้านเรือนเก่าแก่ ลักษณะเป็นเรือนไม้ค้าขาย เป็นองค์ประกอบหลัก เนื่องจากมีจ านวนมากที่สุด
ตลอดสองฟาก โดยพบว่า ยังคงมีสภาพเป็นบ้านเรือน อาคารร้านค้าเก่า ที่ยั งคงรักษาสภาพเดิมไว้
เป็นจ านวนมาก จึงท าให้เป็นลักษณะเด่นทางด้านมุมมองของชุมชน  ที่บ่งบอกถึงความเป็นย่าน
ชุมชนเก่าทางการค้า  ซึ่งมีลักษณะส าคัญๆ ที่บ่งบอกถึงความเป็นอาคารเก่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ 
มีคุณค่าในความเป็นของดั้งเดิม โดยลักษณะการก่อสร้างที่มีเอกลักษณ์ของพ้ืนถิ่น เป็นสัญลักษณ์
แสดงถึงความสัมพันธ์ของพ้ืนที่และวิถีชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ลักษณะของ
สถาปัตยกรรมเรือนค้าขายในพ้ืนที่ถนนเทศบาลสาย 1 ส่วนใหญ่จะเป็นเรือนแถวไม้สองชั้น มีการ
ออกแบบที่ลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยมีการแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยออกเป็นชั้นล่างเป็นที่ส าหรับค้าขาย ชั้น
บนจะเป็นที่อยู่อาศัย บริเวณครัวและพ้ืนที่ใช้สอยอยู่ด้านหลัง มีพ้ืนที่เปิดโล่งอยู่ระหว่างกลาง มี
ชายคาที่ยื่นออกมาเพ่ือป้องกันแสงแดด และมีช่องระบายอากาศ ราวระเบียงบางหลังจะมีลวดลาย
ฉลุสวยงาม  หลังคามีความลาดชัน มีหลายรูปทรง เรือนแถวไม้บางหลังยังคงรูปแบบของวัสดุมุง
หลังคาเป็นแบบเดิม ได้แก่ กระเบื้องว่าว หรือปูพ้ืนด้วยกระเบื้องแบบโบราณ  แต่ก็มีอาคารบางหลัง
ที่มีการปรับเปลี่ยนวัสดุประกอบอาคาร ตามสภาพของยุคสมัย  
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ภาพที่ 8 ตัวอย่างอาคาร บ้านเรือน หรือร้านค้าเก่าแก่ ที่แสดงให้เห็นลักษณะเด่นทางภูมิทัศน์ของ

ชุมชนย่านการค้าเก่าของถนนเทศบาลสาย 1 
ที่มา : ภาพจากผู้วิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556 และวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558 

 
 1.4 องค์ประกอบทางธรรมชาติ  
  เป็นองค์ประกอบส าคัญของภูมิทัศน์ และทัศนียภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของเมือง มี
ส่วนช่วยส่งเสริมบรรยากาศ/สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ชุมชน และบริเวณโดยรอบ เช่น พืชพันธุ์พ้ืนถิ่น
และระบบนิเวศที่เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งในพ้ืนที่ถนนเทศบาลสาย 1 ถึงแม้จะเป็นลักษณะชุมชนเมืองแล้ว 
แต่ยังคงมีต้นไม้ใหญ่ได้แก่ต้นไทร อายุมกกว่า 100 ปี ตั้งอยู่บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอขลุง และวัด
วันยาวบน ที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์ส าคัญของความเชื่อความศรัทธาดั้งเดิมของชาวขลุง ซึ่งเชื่อว่าจะ
ปกปักรักษาคุ้มครองชุมชนให้คงอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข  
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ภาพที่ 9 ต้นไม้ใหญ่บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอขลุง ซึ่งเป็นภูมิสัญลักษณ์ทางธรรมชาติที่ยังปรากฏอยู่

ทุกวันนี้ ประมาณการอายุมากกว่า 100 ปี 
ที่มา : ภาพจากผู้วิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 

 
2. องค์ประกอบด้านสังคม และวัฒนธรรม 

 เป็นคุณสมบัติด้านวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ด้านกายภาพ แสดงออกในเชิงกิจกรรม และการใช้
สถานที่ และอยู่ในวิถีชีวิตประจ าวันของผู้คนในย่านนั้นๆ เช่น ความเชื่อ วิถีชีวิต ภาษา อาหาร เป็น
ต้น ซึ่งพบว่าชุมชนที่อยู่ในเมืองขลุง ประกอบด้วยหลากหลายเชื้อชาติ ท าให้มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ที่ส าคัญได้แก่ วัฒนธรรมไทย จีน และญวน เนื่องจากเมืองต่าง ๆ ทางแถบชายฝั่งทะเล
ตะวันออก อยู่ในเส้นทางการค้าทางทะเลระหว่างไทยและจีนมาแต่โบราณ จึงมีชุมชนของชาวจีนอยู่
ในบริเวณนี้เป็นจ านวนมาก จะมีศาลเจ้าเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม ส่วนชนชาติญวนได้เข้ามาตั้ง
ถิ่นฐานในจันทบุรีตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งอพยพหนีภัยการบีบคั้นทางศาสนาในญวน เข้ามา
อยู่ในจันทบุรีหลายสิบปี ในปี พ.ศ.2254 (สมัยพระเจ้าท้ายสระ) ได้กล่าวถึงว่าในขณะนั้น จันทบุรีมี
คาทอลิกชาวญวนจ านวนประมาณ 130 คน จากนั้นชุมชนชาวญวนคริสต์ได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ โดยมี
โบสถ์เป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน ต่อมาเมื่อชุมชนญวนแถบริมแม่น้ าจันทบุรีไม่
สามารถขยายเขตออกไปได้อีกจึงได้แยกไปตั้งในถิ่นอื่น เช่น อ าเภอขลุง อ าเภอท่าใหม่ และบ้านท่า
แฉลบ (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี, 2558, ออนไลน์) ซึ่งในอ าเภอขลุง ชาวญวนจะมีการตั้ง
รกรากบริเวณถนนเทศบาลสาย 2 หรือบ้านล่าง ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า แต่
บริเวณถนนเทศบาลสาย 1 จะเป็นที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างที่เป็นตัวแทน หรือเป็นสัญลักษณ์ทางความ
เชื่อของวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน เนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงเจขลุง และขลุงมูลนิธิ รวมทั้ง
ตัวแทนของวัฒนธรรมชาวไทยที่นับถือพุทธศาสนา ได้แก่ วัดวันยาวบน  

ดังนั้น ค ากล่าวที่ว่า “เมืองสองศาสนา สามวัฒนธรรม” จึงท าให้มองเห็นภาพของความ
หลากหลายของเชื้อชาติและวัฒนธรรม ของเมืองขลุง ได้เป็นอย่างดี 
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3. องค์ประกอบด้านประวัติศาสตร์ 

 ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของชุมชนบริเวณถนนเทศบาลสาย 1 แห่งนี้ จากวิธีการ
ศึกษาทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น หรือประวัติศาสตร์บอกเล่าโดยคนเก่าแก่ในพ้ืนที่ พบว่า เดิมจะมี
การสัญจรไปมาอาศัยทางน้ าเป็นหลัก ปกติเรือจะจอดที่ด่านขลุง มีคนที่ขลุงไปซื้อของจากกรุงเทพฯ 
ที่ท่าราชวงค์มาขาย แถวตรอกนาวาวิถีเรือใหญ่เข้ามาบริเวณนี้ได้ สมัยนี้เรือเข้ามาไม่ได้ คลองเวฬุตื้น
เขินหมด รวมทั้งมีการบุกรุกท่ีริมคลองกันมาก ตั้งแต่มีการตัดถนนสุขุมวิทเป็นต้นมา การสัญจรต่างๆ 
เปลี่ยนเป็นทางถนนเป็นหลัก (จิรภรณ์ บัวเผื่อน, 2558, สัมภาษณ์) ส่วนถนนเทศบาลสาย 1 เดิมเป็น
ทางเกวียนโบราณ เดินทางใช้เวลานานมาก ต่อมามีการท าถนนและสร้างตลาดขึ้นแห่งแรกท่ีถนนสาย 
1 นี้ ท าให้เกิดเป็นบ้านเรือน เรือนแถวค้าขายบริเวณโดยรอบตลาด ปัจจุบันตลาดถูกรื้อไปแล้ว
เนื่องจากมีสภาพทรุดโทรม รวมทั้งได้มีการสร้างตลาดสดแห่งใหม่ขึ้นบริเวณถนนเทศบาลสาย 4 ท า
ให้มีการเคลื่อนย้ายศูนย์กลางค้าขายไปบริเวณตลาดสดแห่งใหม่แทน ส่วนถนนเทศบาลสาย 1 
บ้านเรือนค้าขายเก่าดั้งเดิมยังคงแสดงให้เห็นในปัจจุบันแต่การค้าขายจะไม่คึกคักแบบเดิม 
 
2. การประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

การประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี ในที่นี้จะใช้ “เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า” มาจาก
การศึกษาของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากย่านชุมชน
เก่าจะมีความหมายลักษณะเดียวกันกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม คือ “ย่านชุมชนเก่า” หมายถึง พ้ืนที่ทาง
กายภาพที่แสดงออกถึงลักษณะของการตั้งถิ่นฐาน/ก่อก าเนิดที่แตกต่างกันตามบริบทแวดล้อม ทั้งที่
เป็นเมืองหรือในพ้ืนที่ชนบท มีพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐาน/ก่อก าเนิดที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งประจักษ์ได้จากทั้งสภาพทางกายภาพที่โดดเด่น เช่น โครงสร้างของชุมชน ลักษณะ
รูปแบบทางสถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์แวดล้อม และสภาพทางสังคมวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
ประเพณี และกิจกรรมของชุมชน ประกอบควบคู่กันอย่างเหมาะสม ภายใต้บริบทสิ่งแวดล้อมที่
มนุษย์สร้าง (Built Environment) และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (Natural Environment) เกณฑ์การ
ประเมินคุณค่า ประกอบด้วยเกณฑ์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณค่าความส าคัญและกายภาพของความเป็น
ย่านชุมชนเก่า มาตรฐานด้านคุณภาพของย่านชุมชนเก่า และด้านมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
ย่านชุมชนเก่า รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 25 ตัวชี้วัด  



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการ” 2559 333 

 

 
ดัชนี/ตัวชี วัด 

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  

ย่านชุมชนเก่า 
มี ไม่มี 

1. มาตรฐานด้านคุณค่าความส้าคัญและกายภาพของความเป็นย่านชุมชนเก่า 
ด้านคุณค่าความส าคัญและองค์ประกอบทางกายภาพ 
     1) คุณค่าความส าคัญ (Significance) และบูรณภาพ 
(Integrity) ของย่านชุมชนเก่า 

  

     2) ลักษณะเด่นทางโครงสร้างชุมชน (Developed 
Structure) ของย่านชุมชนเก่า 

  

     3) องค์ประกอบและลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรม   
     4) เทคนิคและวัสดุในการก่อสร้าง   
     5) องค์ประกอบและลักษณะเด่นทางภูมิทัศน์   
     6) องค์ประกอบและลักษณะเด่นทางภูมิสัญลักษณ์ 
(Landmark) 

  

     7) องค์ประกอบและลักษณะเด่นด้านมุมมอง   
2. มาตรฐานด้านคุณภาพของย่านชุมชนเก่า 
2.1 ด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 
       1) องค์ประกอบและลักษณะเด่นทางกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม (Intangible aspects) 

  

       2) สถานที่ในการด ารงกิจกรรมทางวัฒนธรรม   
      3) ผู้สืบทอดกิจกรรมทางวัฒนธรรม   
      4) ความหมายและความทรงจ าของย่านชุมชนเก่า   
      5) กิจกรรมที่สนับสนุนชีวิตประจ าวัน   
      6) การใช้พื้นที่สาธารณะ (Public space)   

7) วิถีชีวิตและกิจกรรมในย่านชุมชนเก่า   
2.2 ด้านความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก 

1) ประโยชน์ใช้สอย (Functions) ของย่านชุมชนเก่าต่อ
เมือง 

  

2) ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมโดยรอบ   
3. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการย่านชุมชนเก่า 
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ดัชนี/ตัวชี วัด 

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  

ย่านชุมชนเก่า 
มี ไม่มี 

3.1 ด้านความพร้อมของท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู   
1) การจัดท าแผนของท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู   
2) แผนงานทางด้านประเพณีวัฒนธรรม   
3) แผนพัฒนาเมือง/ท้องถิ่น   
4) แผนการป้องกันความเสี่ยง/ภัยพิบัติ   
5) การจัดท าข้อมูลของย่านชุมชนเก่า   

3.2 ด้านการมีส่วนร่วม   
1) การจัดตั้งองค์กรชุมชน   
2) การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม   
3) การสร้างความตระหนักรู้ (Awareness raising 

activities) 
  

4) การน าข้อเสนอของชุมชนไปใช้ในการวางแผนท้องถิ่น   
ภาพที่ 10 ภาพตารางสรุปการประเมินคุณค่าตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ประเภทย่านชุมชนเก่าของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่มา :  ดัดแปลงจาก คู่มือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า โครงการจัดท า

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า ในพ้ืนที่ภาคกลาง และภาค
ตะวันออก. (2555). ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
การอภิปรายผล 

จากการประเมินคุณค่า ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมประเภทย่านชุมชนเก่า 
พบว่า ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีองค์ประกอบ
ผ่านเกณฑม์าตรฐานทั้ง 3 ด้าน ทั้ง 25 ตัวชี้วัด ซึ่งสรุปได้ว่า บริเวณดังกล่าว มีคุณค่าและศักยภาพใน
ความเป็นย่านชุมชนเก่าใน ระดับสูง นอกจากจะมีคุณค่าทางกายภาพ ด้านคุณภาพของภูมิทัศน์
วัฒนธรรมประเภทย่านชุมชนเก่าทางการค้าเก่าแล้ว ยังมีคุณค่าในเชิงของศักยภาพของท้องถิ่น และ
ชุมชนในการบริหารจัดการด้วย ซึ่งลักษณะโดดเด่นขององค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรม ท าให้
มองเห็นภาพได้ว่าเป็นย่านชุมชนเก่าการค้า ซึ่งเป็นย่านชุมชนที่มีกิจกรรมหรือเคยมีกิจกรรมด้าน
การค้าเป็นหลัก มีลักษณะความเป็นย่านตลาดของเมือง หรือของชุมชนในละแวก อาจประกอบไป
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ด้วยพ้ืนที่ค้าขายรวม เช่น ตลาดสด และส่วนที่เป็นสถาปัตยกรรมประเภทเรือนแถวหรือห้องแถว
ค้าขาย 

เมื่อได้น าผลจากการส ารวจ การประเมินคุณค่า และข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ น ามาสรุป
ประเด็นปัญหาความเสี่ยงและภัยคุกคาม และศักยภาพการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์พ้ืนที่
ดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงและภัยคุกคามต่อองค์ประกอบทางกายภาพ 
   ในพ้ืนที่มีความเสี่ยงและแนวโน้มที่จะมีการการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบอาคาร บ้านเรือน

เก่าเนื่องจากสภาพในปัจจุบันที่ขาดการดูแล ซ่อมแซมท าให้ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา เนื่องจากขาด
แคลนงบประมาณในการซ่อมแซม ในกรณีที่เป็นบ้านเรือนที่เป็นการเช่าส าหรับค้าขาย รวมทั้งการ
ซ่อมแซม ไม่สามารถหาช่างฝีมือดั้งเดิมของท้องถิ่นได้ ท าให้มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบไป
จากเดิม ท าให้เอกลักษณ์ของรูปแบบร้านค้าขายดั้งเดิมพ้ืนถิ่นเริ่มขาดหายไปเรื่อยๆ  

2.ความเสี่ยงและภัยคุกคามต่อคุณค่าความส าคัญ 
  แนวโน้มของการพัฒนาที่จะลดทอนคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรม พิจารณาในประเด็นที่

เมืองขลุง มีท าเลที่ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) เป็นถนนสายตะวันออกเชื่อมโยงไปสู่
ประเทศกลุ่มอาเซียน ซึ่งถือว่าเป็นถนนสายเศรษฐกิจของภาคตะวันออก และมีการคมนาคมที่
สะดวกสบาย การพัฒนาต่างๆ เช่น การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ เพ่ือให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะส่งผลกระทบมาถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมถนน
เทศบาลสาย 1 ด้วย รวมทั้ง การก าหนดให้เมืองขลุง หรือ อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เป็นเมืองล าดับ 
3 ของผังตะวันออก เนื่องจากเป็นอ าเภอขนาดใหญ่ (กรมโยธาธิการและผังเมือง , 2551) มีการ
ก าหนดผังนโยบายการพัฒนาเมือง ได้แก่ จัดวางระบบชุมชนเมืองตามศักยภาพและบทบาทหน้าที่ 
เพ่ือให้การพัฒนาระบบเมืองเป็นไปอย่างเกื้อกูลกัน และสอดคล้องกับการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  แนวคิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยก าหนดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองชายแดน ได้แก่ สระแก้ว 
จันทบุรี ตราด เป็นเมืองการค้าชายแดน และสู่ประตูอินโดจีน จึงมีนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล บนฐานทรัพยากรด้านต่างๆ 
และสิ่งแวดล้อม พัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ ให้มีการจัดการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรม และสภาพภูมิทัศน์เมือง ซึ่งทางหน่วยงานต่างๆ ได้น ามาประกอบการจัดท าผังเมือง
รวมด้วย ซึ่งอาจจะมีผลกระทบในทางบวก อาทิ การส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน การสร้า งงาน 
สร้างอาชีพ ทั้งนี้ การพัฒนาส่งเสริมต่างๆ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่ให้ส่งผลต่อการสูญเสีย
คุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของย่านชุมชนเก่าท่ีเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของท้องถิ่นไป 
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3. ความเสี่ยงและภัยคุกคามต่อองค์ประกอบที่ไม่ใช่กายภาพ  
   ได้แก่ความเสี่ยงต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิต พบว่า ยังไม่มีความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบมากนัก 

เนื่องจากเมืองขลุงมีการผสมผสานวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และการตั้งถิ่นฐาน แสดงออกให้เห็นว่า เป็น
เมืองสองศาสนา สามวัฒนธรรม ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ วัฒนธรรมชาวไทย ชาวญวน และ
ชาวจีน ซึ่งมีการตั้งถิ่นฐาน ตามการรวมตัวกันของชุมชน โดยกลุ่มชาวญวน จะตั้งถิ่นฐานอยู่
โดยรอบศาสนสถานที่ตนเองศรัทธา ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ซึ่งศาสนสถานคือ วัดพระหฤทัยแห่งพระ
เยซูเจ้า ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนเทศบาลสาย 2 ส่วนคนไทยและคนจีน จะตั้งถ่ินฐานบ้านเรือนอยู่บริเวณ
ถนนเทศบาลสาย 1 ซ่ึงเป็นที่ตั้งของวัดวันยาวบน ขลุงมูลนิธิ โรงเจขลุง และศาลหลักเมืองขลุง ท าให้
ลักษณะทางกายภาพ หรือที่แสดงให้เห็นเป็นหลักฐานได้ชัดเจน ส่งผลให้มองเห็นภาพรวมของภูมิ
ทัศน์วัฒธรรมของชุมชนในเมืองขลุงได้ และท้องถิ่นเองก็ให้การสนับสนุน และมุ่งส่งเสริมให้คงความ
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไป ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมประเพณีสงกรานต์สองศาสนา สาม
วัฒนธรรมของเมืองขลุงในทุกปี โดยประเพณีดังกล่าวเป็นการน าเอาวัฒนธรรม ความเชื่อ ทั้งศาสนา
พุทธ ศาสนาคริสต์ วัฒนธรรมชาวไทย ชาวญวน และชาวจีน มาอนุรักษ์ และสืบทอดความเป็นอัต
ลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองขลุงเพ่ือให้คงไว้ ผ่านกระบวนการฟ้ืนฟูภาษาและวัฒนธรรม เพ่ือการ
อนุรักษ์ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแก่ชุมชนวัฒนธรรมจีนก็จะมีการสืบสานประเพณี
ถือศีลกินเจที่โรงเจขลุง หรือที่ขลุงมูลนิธิ ซึ่งจัดงานประจ าปีที่ยิ่งใหญ่ในทุกๆ ปี ส่วนทางชาวไทยพุทธ 
จะมีกิจกรรมทางศาสนาที่วัดวันยาวบน มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี มีกิจกรรมสวดมนต์ฟังธรรมทุกเย็นวันพุธ ในช่วงเย็น เป็นต้น (เทศบาลเมือง
ขลุง, 2557) 

หากจะเกิดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู่ของกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม น่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ในด้าน
วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่นและชุมชนได้มีการฟ้ืนฟูภาษาญวนที่เสี่ยงต่อการหายไป น ามาใช้เป็นบท
สวดในโบสถ์คริสต์ มีการฟ้ืนฟูประเพณีชักพระบาทในเทศกาลสงกรานต์ มีการจัดท าโครงการ
ท่องเที่ยววิถีถิ่นญวน เป็นต้น แต่ก็ยังไม่มีการจัดท าเป็นฐานข้อมูลส าหรับน ามาใช้อย่างเป็นระบบ 
นอกจากนี้ การรวบรวมฐานข้อมูลบ้าน อาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ถึงแม้มีการจัดท าบ้าง
แล้ว เช่น โครงการจัดท าฐานข้อมูลอาคารที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ในชุมชนเมืองขลุงจังหวัดจันทบุรี 
โดย นราธิป ทับทัน จากสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ในปี 2555 
- 2556 (นราธิป ทับทัน, 2557, ออนไลน์) โครงการจัดท ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
ประเภทย่านชุมชนเก่าในภาคกลางและภาคตะวันออก ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  (ส านักงาน
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นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555) แต่ยังไม่ได้มีการถ่ายทอดให้แก่ท้องถิ่น 
เพ่ือน ามาใช้ประกอบการจัดท าแผนงาน โครงการต่างๆ อย่างจริงจัง 

4. ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องในด้านการบริหารจัดการ  
  พบว่า ยังไม่อยู่ในขั้นที่มีความเสี่ยงมากนัก เนื่องจากหน่วยงานท้องถิ่น ได้มีการจัดประชุม

หรือท าประชาคมกับตัวแทนจากชุมชนทั้ง 11 ชุมชนเป็นประจ าทุกปี เพ่ือน าข้อมูลความต้องการจาก
ชุมชนในพ้ืนที่มาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาของท้องถิ่น (บุรินทร์ ธนอุดมนาน และพัชรี พันธุวนิช
, 2558, สัมภาษณ์) ถึงแม้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล รวมทั้งแผนพัฒนาสามปี จะไม่มี
กิจกรรมหรือแผนงานโครงการเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยตรง แต่ก็มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนด้วย ในด้านกฎหมาย มาตรการที่
เกี่ยวข้องในเชิงกฎหมาย กฎ ระเบียบ สรุปได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง คือ การจัดท าผังเมืองรวมเมืองขลุง 
ระยะที่ 2 แต่ยังไม่ได้มีการประกาศใช้ และมีเทศบัญญัติเมืองขลุง เรื่อง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองขลุง อ าเภอ 
ขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2555 กล่าวได้ว่า เป็นการควบคุมไม่ให้มีสิ่งปลูกสร้างที่แปลกปลอม และ
เป็นอันตรายต่อสภาพพ้ืนที่ในย่านชุมชนพ้ืนที่เทศบาลสาย 1 ได้ในระดับหนึ่ง 

 
แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
จากสรุปภาพรวมที่ผ่านมา เมื่อได้ผลการเก็บข้อมูลด้านต่างๆ ผลการประเมินคุณค่า และ

การวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพ้ืนที่ศึกษา 
ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. การศึกษาและการวิจัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่  ส าหรับเป็นฐานข้อมูล
ประกอบการจัดท านโยบาย การพัฒนาต่างๆ ทั้งของท้องถิ่น ของชุมชน ด้วยการบูรณาการ
ด าเนินการร่วมกัน การเก็บข้อมูลด้านต่างๆ หรือการจัดท ารายชื่อแหล่งทรัพยากร จะท าให้สามารถ
ระบุถึงชนิด ประเภท ของทรัพยากรต่างๆ ท าให้มีฐานข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ น ามาใช้
ประกอบการตัดสินใจในการจัดท าแผนงาน โครงการต่างๆ ได้ ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการศึกษาเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ของฐานข้อมูลมากยิ่งขึ้นต่อไปในภายหน้า รวมทั้งน าข้อมูลจาก
สถาบัน หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้มีการด าเนินการแล้วในพ้ืนที่ถนนเทศบาลสาย 1 แห่งนี้ มาประกอบ
กันด้วย 

2. การดูแลรักษา รวมถึงการรักษาให้คงสภาพด้วย ในพ้ืนที่ถนนเทศบาลสาย 1 ควรรักษา
สภาพของสถาปัตยกรรมส าคัญในพ้ืนที่ อาคาร บ้านเรือน เรือนไม้ค้าขายแบบเก่าไม่ให้เกิดการ
เสื่อมสภาพ หมั่นดูแล ส ารวจตรวจสอบโครงสร้าง บ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ ไม่ให้มีการผุพัง เช่น 
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รักษาเนื้อไม้ ดูแลเรื่องปลวกท าลายไม้ นอกจากจะเป็นการรักษาสภาพให้มีความสมบูรณ์แล้ว ยังเป็น
การเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้บ้านเรือน จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้อยู่อาศัยด้วย 

3. การอนุรักษ์ซ่อมแซม เพ่ือให้สถาปัตยกรรม บ้านเรือน เรือนไม้ค้าขายแบบเก่า และภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม กลับมามีคุณค่าและรูปทรงเช่นที่เคยเป็นมาในอดีต เป็นการรักษา
บรรยากาศโดยรวมของพ้ืนที่และชุมชนไว้ด้วย ควรมีการดูแลรักษาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
ตามแบบฉบับดั้งเดิมมากที่สุด และให้มีลักษณะกลมกลืนกับสภาพโดยรวมในพ้ืนที่ไม่แปลกแยก
ออกไป เพ่ือรักษาคุณค่าเอกลักษณ์โดยรวมไว้ ถึงแม้จะหาช่างฝีมือจากท้องถิ่นได้ยาก แต่เจ้าของบ้าน
หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง อาจมีการประสานขอความร่วมมือจากช่างฝีมือที่มีองค์ความรู้ใน
การรักษาคุณค่าของบ้านเรือนเก่า จากแหล่งอื่นๆ มาช่วยได้ ส่วนเจ้าของบ้าน อาคารที่มีงบประมาณ 
สามารถท าการสร้างขึ้นใหม่ในรูปแบบเดิมที่ได้มีการบันทึกรูปแบบ ลักษณะต่างๆ ไว้แล้ว เป็นต้น 

4. แนวทางการฟ้ืนฟู  ซึ่งเป็นการท าให้ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และมรดกทางสถาปัตยกรรมที่มี
อยู่เดิมแต่ได้ซบเซาไปนั้นกลับขึ้นมามีชีวิตใหม่ การฟ้ืนฟูเป็นการส่งเสริมให้กิจกรรมแบบดั้งเดิมของ
พ้ืนที่กลับมาด าเนินการต่อไป ในยุคสมัยแรกเริ่มมีการตัดถนนใหม่ บริเวณแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งตลาด
แห่งแรกของเทศบาล มีการค้าขายที่เจริญรุ่งเรือง จึงมีการสร้างบ้านในลักษณะเรือนแถวไม้เพ่ือ
ประกอบการค้าขาย รายล้อมตลาดตลอดบริเวณสองฝั่งถนน เมื่อมีการย้ายตลาดของเทศบาลไปอยู่
ถนนเทศบาลสาย 4 ท าให้พื้นที่แห่งนี้มีความซบเซาลงไป ตลาดเก่าถูกรื้อ อาคารร้านค้าบางแห่งปรับ
สภาพเป็นเพียงที่อยู่อาศัยเท่านั้น ร้านค้าขายลดลงไปตามล าดับ ดังนั้น หากมีการฟ้ืนฟูเรื่องการค้า
ขายขึ้นมาใหม่ในบริเวณนี้ จะท าให้บรรยากาศเดิมๆ กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้ง จากการสัมภาษณ์
ผู้คน ร้านค้าต่างๆ ในบริเวณนี้ (ชุมชนและร้านค้า, 2556-2558, สัมภาษณ์) ต่างก็มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าเป็นถนนคนเดิน หรือถนนสายวัฒนธรรมขึ้น เป็นการสร้างรายได้จาก
นักท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้ ในการด าเนินการต่างๆ หรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบใช้สอย
ของบ้านเรือน หรืออาคาร ต้องค านึงถึงคุณค่าด้านต่างๆ และความพร้อมของสถานที่ ผู้คน ด้วย 
เพราะกิจกรรมใหม่บางประเภทอาจส่งผลกระทบหรือลดทอนคุณค่าด้านต่างๆ ได้หากไม่มีการ
ระมัดระวัง 

 5. การจัดท าแผนเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
 ในขั้นตอนแรกของการจัดท าแผนเพ่ือการอนุรักษ์ พัฒนา จะต้องมีการจัดเก็บข้อมูล
องค์ประกอบต่างๆ ของย่านชุมชนเก่าให้ครบถ้วน โดยระบุอาคาร สถานที่ และองค์ประกอบที่ส าคัญ
ในย่านชุมชนเก่า ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ชุมชนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ จากนั้น
ด าเนินการวิเคราะห์คุณค่าความส าคัญของย่านชุมชนเก่าวิเคราะห์ปัญหาและภัยคุกคามในย่านชุมชน
เก่าจากสภาพและสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อด าเนินการแล้วจะก าหนดพ้ืนที่ย่านชุมชนเก่า เพ่ือจัดท า
แนวทางส าหรับการอนุรักษ์ และพัฒนา อาทิ การใช้วัสดุ สี ที่กลมกลืนสอดคล้องกับภาพรวมของ
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ย่านเก่า การก าหนดความสูงของอาคาร การก าหนดรูปแบบป้ายการควบคุมความหนาแน่นของ
อาคาร ระยะร่น ฯลฯ ซึ่งการจัดท าเป็นแผนงาน โครงการ ก าหนดองค์กร หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
และงบประมาณโดยแผนงาน โครงการดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการระบุและ
จัดการทรัพยากรภายในชุมชนเอง รวมทั้งร่วมด าเนินการในทุกขั้นตอน เนื่องจากการมีส่วนร่วมเป็น
ปัจจัยหนึ่งของการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน หมายถึงการท างานร่วมกันของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น
รัฐบาล เอกชน องค์กร ชุมชน และประชาชน ซึ่งเป็นการร่วมมือกันในขั้นตอนต่างๆของการ
ด าเนินการอนุรักษ์ ตั้งแต่การร่วมกันแก้ปัญหา ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ และร่วมก าหนดทิศ
ทางการด าเนินการในภายหน้าร่วมกัน ทั้งนี้จะต้องมีการก าหนดแผนการติดตามและประเมินผลด้วย 
เพ่ือจะได้น าผลของการติดตามและประเมินมาปรับปรุง แก้ไข พัฒนาให้ดีขึ้นในการด าเนินการต่อไป 
  6. การจัดท าแผนเพื่อป้องกันภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นต่อย่านชุมชนเก่า 
  ควรจะมีมาตรการส าหรับการดูแลเป็นพิเศษเพ่ือไม่ให้เกิดภัยที่อาจคุกคามต่อย่าน
ชุมชนเก่า โดยเฉพาะภัยจากไฟไหม้ และน้ าท่วม เนื่องจากบ้าน อาคาร เรือนไม้ค้าขาย มีความเสี่ยง
มากหากเกิดเพลิงไหม้ เพราะวัสดุเป็นไม้ สามารถเป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี หากเกิดภัยดังกล่าวจะ
เกิดการสูญเสียทั้งทรัพย์สินและคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชน หรือในกรณีของน้ าท่วม ซึ่ง
อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ หากองค์ประกอบต่างๆ ของบ้านเรือนที่ท าด้วยไม้ ถูกน้ าท่วมได้รับความ
เสียหายก็อาจจะซ่อมแซม ฟ้ืนฟู ให้กลับมาคงสภาพเดิมได้ยาก จึงควรให้ความส าคัญต่อการป้องกัน
ภัยดังกล่าว อาจจัดท าแผนงาน โครงการ เพ่ือการป้องกันการเกิดภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องด้วยการให้
ความรู้แก่ชุมชนในการเฝ้าระวัง การเพ่ิมจุดติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชนให้มากขึ้น   
  7. การใช้มาตรการ กฎ ระเบียบต่างๆ ในการควบคุมและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมใน
ย่านชุมชนเก่า เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับย่านชุมชนเก่าในทุกพ้ืนที่ โดยในการก าหนดมาตรการอาจ
ด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งแต่ละพ้ืนที่อาจมีความจ าเป็นและเหตุผลไม่เหมือนกัน เช่น 
อาจใช้กฎหมายท้องถิ่นที่ออกตามอ านาจของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ในการก าหนด
มาตรการดังกล่าวควรเป็นมาตรการควบคุมการพัฒนาที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมคุณภาพ
ของสิ่งแวดล้อมกายภาพของชุมชน เช่น การก าหนดความสูง ความหนาแน่น รูปแบบอาคาร การใช้
วัสดุ หรือแม้แต่การใช้ประโยชน์ในอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่มรดกทางวัฒนธรรมด้วย ซึ่งอาจอยู่
ในรูปของกฎหมายท้องถิ่น หรือข้อบังคับของจังหวัด หรือในรูปแบบอื่นๆ โดยในเทศบาลเมืองขลุงเอง
ก็มีการใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองขลุง เรื่อง  ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
พ.ศ. 2555 ขึ้น มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 26ง ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2556 แล้ว(เทศบัญญัติเทศบาลเมืองขลุง, 2556, ออนไลน์) รวมทั้งอยู่ในระหว่างการจัดท าผัง
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เมืองรวมเมืองขลุงด้วย มาตรการเหล่านี้จะช่วยควบคุมและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมต่างๆ ใน
พ้ืนที่ได้ในระดับหนึ่ง 
  8. การรื้อฟ้ืนเพื่อน าขนบธรรมเนียม ประเพณีดั้งเดิมมาใช้ในการอนุรักษ์และพัฒนา
ย่านชุมชนเก่า เพ่ือส่งเสริมคุณค่าและเอกลักษณ์ของย่านชุมชนเก่าได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ประเพณีต่างๆ 
ควรมีวัตถุประสงค์ของการน ามาใช้เพ่ือประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถิ่น ไม่ใช่น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือ
ประโยชน์ในการท่องเที่ยวเป็นหลักเนื่องจากอาจจะท าให้เกิดการแข่งขัน และมุ่งเน้นที่รายได้ ท าเกิด
ข้อขัดแย้งระหว่างชุมชน หรือหน่วยงานด้วยกันเองได้ ส าหรับในเมืองขลุง จะมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท้องถิ่น จึงควรมีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูให้คงอยู่กับชุมชนไม่ให้สูญ
หายไปตามกาลเวลา 
  9. การใช้มาตรการแรงจูงใจต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมของย่านชุมชนเก่า ควรมีการสร้างมาตรการหรือแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ 
ชุมชน ประชาชน ภาคเอกชน องค์กรอิสระ เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ มาตรการแรงจูงใจมี
หลายรูปแบบ ตั้งแต่การก าหนดเรื่องการลดหย่อนภาษีต่างๆ ส าหรับเจ้าของอาคาร บ้านเรือน การตั้ง
กองทุนในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม บ้านเก่า อาคารเก่า หรือที่นิยมใช้กันมากคือการมอบรางวัล
อนุรักษ์ดีเด่นด้วยการคัดเลือกอาคารที่มีคุณค่าเพ่ือเสนอแนวทางตัวอย่างในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
รูปแบบทางสถาปัตยกรรม จะเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่เจ้าของบ้าน อาคารให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในคุณค่าของบ้าน อาคารของตนเอง รวมทั้งสร้างเสริมคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรมใน
ชุมชนอย่างเป็นองค์รวมด้วย 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะต่อการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
 จากข้อเสนอแนะและแนวทางต่างๆ ที่ได้เสนอไปในข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า ท้องถิ่นและชุมชน
ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองขลุง อาจน าไปประยุกต์ใช้ได้ในพื้นที่ หรือมีการปรับปรุง เพ่ิมเติมประเด็นต่างๆ 
ให้สมบูรณ์ และมีความเหมาะสมกับสภาพในปัจจุบันของพ้ืนที่ และสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปด้วย เพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และเกิดประโยชน์
อย่างสูงสุดต่อชุมชนและท้องถิ่น ทั้งนี้ การด าเนินงานเพ่ือการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม ในระยะที่
ผ่านมาท้ังหมด ได้มีนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาและหน่วยงาน ได้ให้ข้อสังเกตและ
ข้อคิดเห็นประกอบการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง และที่ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นข้อคิดที่ส าคัญอย่างมากต่อการ
ด าเนินงานจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม ได้แก่ ข้อควรระวังส าหรับการด าเนินงานทั้งหลายที่ควรค านึงถึง
การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ทั้งมรดกทางรูปธรรม นามธรรม สภาพแวดล้อมทั้งธรรมชาติ 
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และวัฒนธรรมในพ้ืนที่อย่างลึกซึ้ง เพ่ือไม่ให้คุณค่าต่างๆ สูญเสียไปจนไม่สามารถน ากลับคืนมาสู่
ชุมชนได้ รวมทั้งการจัดการต่างๆ จะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นไปได้ และมีความเหมาะสม
ต่อศักยภาพของชุมชน ท้องถิ่น เน้นหลักการพ่ึงพาตนเองได้ และเป็นการด าเนินงานโดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ร่วมกับประชาชน ชุมชนในพ้ืนที่ ด้วยกระบวนการ
จัดการแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยมีจุดมุ่งหมายส าหรับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งและผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิในการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม (อาจารย์ประสงค์ เอ่ียมอนันต์, 2559, สัมภาษณ์) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การด าเนินการ
จัดการใดๆ สิ่งส าคัญที่สุดประการหนึ่งก็คือ หน่วยงานที่มีหน้าที่จะต้องด าเนินการจัดท าแผนการ
จัดการ เพ่ือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูภูมิทัศน์วัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน เพราะ
การมีแผน จะท าให้สามารถก าหนดทิศทาง ก าหนดเป้าหมาย ได้อย่างชัดเจน และสามารถด าเนินการ
ปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้ การจัดท าแผนงานต่างๆ จะต้องด าเนินการด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมอย่าง
บูรณาการระหว่างหน่วยงานและชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่ทุกระดับ เพ่ือป้องกันข้อขัดแย้งที่อาจ
เกิดขึ้น นอกจากนี้จะต้องค านึงถึงหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ ค านึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่เป็นส าคัญด้วย 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 
 จากกระบวนการด าเนินการต่างๆ ที่ผู้วิจัย ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น มีความเห็นว่ายังมีส่วนที่
บกพร่องอยู่อีกมาก ได้แก่ การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานขององค์ประกอบทางด้านกายภาพ ด้านวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของพ้ืนที่เป้าหมาย ได้แก่ ถนนเทศบาลสาย1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ยังไม่
มีรายละเอียดที่ชัดเจนมากและลึกซึ้งเพียงพอ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับบ้าน อาคาร เรือนไม้ค้าขาย
เก่า ที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมของพ้ืนที่ ยังไม่ได้ระบุถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ชัดเจน และข้อมูลการ
ถือครองอาคาร ข้อมูลความส าคัญทางเชิงช่าง เชิงสถาปัตยกรรม เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่ององค์
ความรู้ และความเชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ เหล่านี้  จึงเห็นควรให้ผู้ที่มีความรู้ ความช านาญทางด้าน
ศาสตร์ต่างๆ รวมทั้งผู้รู้ของท้องถิ่น ได้ด าเนินการในส่วนต่างๆ เหล่านี้เพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
สมบูรณ์ที่สุด ทั้งนี้ควรมีการน าข้อมูลจากการศึกษา ส ารวจ ของหน่วยงานและสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ที่ด าเนินการไปแล้ว ในพ้ืนที่แห่งนี้ มาบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ส าหรับจัดท าเป็นฐานข้อมูลที่
เป็นระบบ และส่งมอบให้แก่ท้องถิ่นและชุมชน ประกอบการด าเนินการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูย่านชุมชน
เก่าแห่งนี้ ให้มีความเป็นรูปธรรมชัดเจน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 
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การศึกษาและพัฒนาร้านค้าชั่วคราว (POP UP STORE) 
เพ่ือส่งเสริมสินค้าแฟชั่นส้าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

THE STUDY AND DEVELOPMENT OF POP UP STORE TO PROMOTE 
FASHION PRODUCT FOR SMEs. 

 
สุรีย์ เจริญสุข 

SURI CHAROENSOOK 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหลักการออกแบบร้านค้าชั่วคราว (POP UP 
STORE) โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยดังต่อไปนี้ 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ร้านค้าชั่วคราว 2. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบร้านค้า
ตรงตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ 4. สรุปผลหลักการออกแบบร้านค้าชั่วคราว 
 ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบร้านค้าชั่วคราวมีหลักการออกแบบได้แก่ 1.ออกแบบให้
สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ 2. ค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย 3. ควบคุมงบประมาณในการออกแบบ 4. สร้าง
เอกลักษณ์เฉพาะตัวเพ่ือสร้างจุดสนใจให้ลูกค้า 5. เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมเหมาะแก่การใช้งานแบบ
ถอดประกอบ 6. ออกแบบโดยรองรับบุคลิกภาพของบุคคลทั้งพนักงานและลูกค้าเพ่ือความ
สะดวกสบายแก่การใช้งาน และ 7. สร้างสุนทรียภาพความงามให้เหมาะสม 
 จากข้อมูลการศึกษาวิจัยข้างต้น ท าให้ทราบถึงองค์ความรู้และข้ันตอนการออกแบบร้านค้า
ชั่วคราวที่มีความส าคัญส าหรับการออกแบบ ซึ่งนักออกแบบและผู้ประกอบการควรค านึงถึงและให้
ความส าคัญกับการออกแบบ ทั้งยังช่วยท าให้แบรนด์มีสีสัน มีชีวิตชีวา ขณะเดียวกันก็สามารถดึงดูด
ลูกค้ากลุ่มใหม่ให้ลองเข้ามาสัมผัสแบรนด์ และช่วยกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อที่ง่ายข้ึน 
 

Abstract 
 The purpose of this research is to study the principles of pop up store design 
which can be divided as follows; 1. Study and gather basic information about pop up 
store 2. Create research tools 3. Interview the experts of designing in accordance with 
researcher’s criteria. 4. Summarize the principles of pop up store 
 The results of research; 1. The design has to be consistent with products 2. 
Usage - focused 3. Budget controlled 4. Uniqueness oriented to attract customers’ 
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attention 5. Well selected materials kit 6. Be compatible with characteristics of both 
staff and customers in order to facilitate them and 7. Build proper esthetic 
atmosphere. 
 From the study above, conceptual framework and steps of pop up store 
design are essential that designers and business owners should realize and be aware 
of. Moreover, these are not only able to freshen up and make the store lively but 
also attract new customers to discover the store and arouse them to make the buying 
decision easily. 
  

ค้าน้า 
 ท่ามกลางกระแสการเมืองที่ร้อนแรงในขณะนี้ ส่งผลกระทบกับธุรกิจหลากหลายประเภท 
ธุรกิจแฟชั่นแม้จะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ แต่กระนั้นธุรกิจนี้ก็ไม่เคยหยุดนิ่ง จากภาพรวม
ของธุรกิจแฟชั่นของประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมา ถือว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยกลุ่มเป้าหมายแต่
ละแบรนด์อยู่ที่วัยท างาน ที่มีจ านวนมากและมีอ านาจในการใช้จ่ายสูง ท าให้แฟชั่นไทยได้รับความ
นิยมมาก ประกอบกับคนไทยเปลี่ยนจากการนิยมแบรนด์ต่างประเทศ หันมาสวมใส่เสื้อผ้าแบรนด์
ไทยมากขึ้น ท าให้ตลาดแฟชั่นไทยเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่อาจมีมุมมองที่ว่า 
เสื้อผ้าแฟชั่นไม่ใช่ธุรกิจที่มีความส าคัญมากเท่าไหร่กับชีวิต แต่ขณะเดียวกันก็เป็นธุรกิจที่มีมูลค่า
มหาศาล ซึ่งในปีที่ผ่านมาตลาดเครื่องนุ่งห่มมีมูลค่าสูงถึง 86,000 ล้านบาท ตลาดแฟชั่น ณ ปัจจุบัน 
นอกจากจะมีการแข่งขันชิงตลาดกันเองแล้ว ยังต้องท าการแข่งขันกับแบรนด์ต่างชาติที่ตบเท้าเข้ามา
ช่วงชิงตลาดในไทย ขณะที่แบรนด์ต่างชาติมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะทั้งเงินทุน พนักงานมือ
อาชีพ และระบบการจัดการที่เป็นระบบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท าให้ทุกแบรนด์ต้องมีการตื่นตัว ท่ามกลาง
กระแสการแข่งขันที่สูงทั้งในและต่างประเทศ ทุกแบรนด์ต้องมีการวางแผน ทั้งในช่วงขาขึ้นและขาลง
ของตลาด 
 ทั้งนี้เพ่ือรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ดีไซเนอร์ไทยต้องมองภาพรวมของธุรกิจมาก
ขึ้น งานออกแบบไม่ใช่เพียงธุรกิจห้องเสื้อ แต่ต้องลงทุนสร้างตลาดทั้งในและต่างประเทศ และต้องมี
การบริหารการจัดการในด้านต่างๆเช่น การผลิต การตลาด และการประชาสัมพันธ์ ในขณะที่ปัจจุบัน
ตลาดต่างประเทศไม่ได้เป็นที่นิยม เหมือนเมื่อ 10 ปีก่อน แม้แนวโน้มเศรษฐกิจของอเมริกาหรือยุโรป
จะดีข้ึน แต่ตอนนี้ตลาดที่มีก าลังซื้อได้ย้ายมาทางเอเชียเป็นส่วนใหญ่  
 ประเทศไทยแม้จะมีความโดดเด่นในด้านการรับจ้างผลิตมากกว่าการออกแบบ ซึ่งประเทศ
ไทยมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสม ที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้น าของอาเซียน จากปีที่ผ่านมา มูลค่าตลาดของ
การส่งออกการผลิตเครื่องนุ่งห่ม (OEM) มีมูลค่าสูงถึง 83,000 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนการ
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รับจ้างผลิตร้อยละ 90 แต่มีแนวโน้มลดลง และร้อยละ 10 จะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ออกแบบโดยคน
ไทย ซึ่งตลาดนี้มีแนวโน้มการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การออกแบบเพ่ือ
สร้างมูลค่าให้กับสินค้านั้น เป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ในขณะที่แบรนด์แฟชั่นไทยจะมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว และตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าคนไทยได้ และท าให้เกิดความได้เปรียบในสากล 
เพราะในปัจจุบัน แฟชั่นไทยมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจน ซึ่งถ้าแบรนด์ไทยมีความแข็งแกร่งจะสามารถ
สร้างกระแส เทรนด์ไทยได้ เหมือนกับที่ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี ฯลฯ ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก 
 ร้านค้าชั่วคราว (POP UP STORE) มีจุดก าเนิดในยุค 90’s ที่ประเทศญี่ปุ่น น าประเด็น
เรื่ องการจัดสถานที่หรือช่องทางการจ าหน่ายสินค้า  มาพัฒนารูปแบบใหม่ ให้น่ าสนใจ                     
เพ่ือสนับสนุนด้านการขายและการเผยแพร่ภาพลักษณ์ของแบรนด์สินค้า ร้านค้าชั่วคราวจะมีคอน
เซปต์หลัก คือ เป็นร้านจ าหน่ายสินค้าที่เปิดบริการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ไม่เป็นการถาวร อาจเริ่ม
ตั้งแต่ช่วงเวลาสั้นๆเพียง 1 วัน หรือไม่ก่ีชั่วโมง ไปจนถึงระยะเวลาหลายเดือน จุดเด่นอีกประการหนึ่ง
ของ ร้านค้าชั่วคราวคือ ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวในเรื่องสถานที่ สามารถเลือกติดตั้งในสถานที่ที่สะดวก 
ปรับรูปแบบตามขนาดพ้ืนที่ที่จ ากัด 
 กระแสการตั้งร้านค้าชั่วคราว (POP UP STORE) ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น
เป็นอย่างมาก และในช่วงระยะเวลาต่อมากระแสความแรงจึงแพร่หลายไปทางฝั่งอเมริกา และยุโรป 
ส าหรับในประเทศไทยนั้นร้านค้าชั่วคราว (POP UP STORE) ได้เข้ามาสร้างสีสันในวงการแฟชั่น
ระยะ 3-5 ปีที่ผ่านมา โดยร้านที่มีความน่าสนใจอาทิร้านค้าชั่วคราว (POP UP STORE) ของ PLAY 
BOX ของ Club21 คุณภานุ อิงคะวัต จาก Greyhound ให้ความเห็นว่า “POP-UP เป็นปรากฏการณ์
ที่มาแรงมากทั่วโลกในช่วงนี้ เปิดการใช้เวลาช่วงสั้นๆ จัดกิจกรรม และการตกแต่งด้วยคอนเซ็ปต์เข้า
กับแบรนด์ เลือกสถานที่แปลกใหม่ ไม่ตายตัว สามารถย้ายไปตามสถานที่ต่างๆ ในช่วงเวลาสั้นๆ ท า
ให้แบรนด์มีสีสัน มีชีวิตชีวา สนุกสนาน ลงทุนไม่มาก ขณะเดียวกันก็ดึงดูดกลุ่มลูกค้าหน้าใหม่ให้ลอง
เข้ามาสัมผัสกับแบรนด์ ด้วยเงื่อนไขของเวลาที่จ ากัด ซึ่งหากเป็นสินค้าแฟชั่นก็จะพ่วงเข้ากับ 
Limited Collection ด้วย จะดึงดูดความสนใจได้มาก เพราะกระตุ้นให้คนเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า
ใหม่นี้ได้มากกว่าช่องทางปกติ” นอกจากนี้ POP-UP ยังสามารถตอบโจทย์การตลาดในเรื่องของการ
ลงทุนอีกด้วย ท าให้นอกจากจะเป็นสีสันของแบรนด์ใหญ่แล้ว ยังเป็นโอกาสของแบรนด์เกิดใหม่ทุน
น้อย เพราะสามารถสร้าง Buzz Marketing ได้รุนแรง และเป็นการลดต้นทุนในการเช่าพ้ืนที่ด้วย
สัญญาระยะยาวซึ่งมีราคาสูงได้เป็นอย่างดี ที่ส าคัญยังขายได้ราคาแพงด้วย  
 ในภาคการผลิต ธุรกิจแฟชั่นเครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมหลักท่ีสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ
เป็นอันดับต้นๆ ประกอบกับ อัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ถ่ายทอดออกมาอย่างเด่นชัดในผลงาน
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยติด 1 ใน 10 ของโลก และอยู่ในระดับ
แถวหน้าของอาเซียน 
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 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการศึกษาและพัฒนาร้านค้าชั่วคราว (POP 
UP STORE) เพ่ือส่งเสริมสินค้าแฟชั่นส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการเจริญเติบโต
ของธุรกิจแฟชั่นเครื่องนุ่งห่ม รวมไปถึงการสร้างสิ่งกระตุ้นความสนใจแก่กลุ่มลูกค้า ให้สามารถ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าให้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพ เพ่ือน าไปสู่การ
เจริญเติบโตในด้านธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ 
  

อุปกรณ์และวิธีการ 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือให้ได้
ผลการวิจัยที่ต้องการตามวัตถุประสงค์งานงานวิจัย คือ เพ่ือศึกษาโครงสร้างหลักการออกแบบร้านค้า
ชั่วคราว (POP UP STORE) โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับร้านค้าชั่วคราว โดยผู้วิจัยได้ศึกษา
จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการออกแบบร้านค้าชั่วคราว 
 ขั้นตอนที่ 2 น าข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับร้านค้าชั่วคราว สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 3 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบร้านค้าตามเกณฑ์ท่ีผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ 
 ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลหลักการออกแบบร้านค้าชั่วคราว 
 ขั้นตอนที่ 5 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจสินค้าแฟชั่นขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
 ขั้นตอนที่ 6 น าข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจสินค้าแฟชั่นขนาดกลางและขนาดย่อม สร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ขั้นตอนที่  7 ผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าแฟชั่นขนาดกลางและขนาดย่อม กรอก
แบบสอบถามความคิดเห็น ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ จ านวน 30 ราย 
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ภาพที่ 1 สรุปแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบร้านค้าชั่วคราว 
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ตารางที่ 1 แบบสอบถามผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าแฟชั่น ที่มีต่อร้านค้า
ชั่วคราว 

ลักษณะพฤติกรรมและความคิดเห็น ความถี่ ร้อยละ 

1. ประเภทธุรกิจสินค้าแฟชั่น   

     เสื อผ้าเครื่องนุ่มห่ม 14 47 

     เครื่องประดับ 8 27 

     รองเท้า 3 10 

     กระเป๋า 5 17 

     อ่ืนๆ... 0 0 

     รวม 30 100 

2.  ธุรกิจสินค้าแฟชั่นของท่านเคยออกร้านค้าชั่วคราว

หรือไม่ 

  

     เคย 30 100 

     ไม่เคย 0 0 

     รวม 30 100 

3. ธุรกิจสินค้าแฟชั่นของท่านเคยออกร้านค้าชั่วคราว

ประเภทใด 

  

     ตลาด 19 63 

     ห้างสรรพสินค้า / ศูนย์การค้า 4 13 

     งานแสดงสินค้า 7 23 

     อ่ืนๆ… 0 0 

     รวม 30 100 

4. พื นที่ท่ีธุรกิจสินค้าแฟชั่นของท่านเคยออกร้านค้า

ชั่วคราว มีขนาดพื นที่เท่าใด 
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     ขนาดพื นที่ 2x2 เมตร (4 ตร.ม.) 19 63 

     ขนาดพื นที่ 3x2 เมตร (6 ตร.ม.) 4 13 

     ขนาดพื นที่ 3x3 เมตร (9 ตร.ม.) 7 23 

     อ่ืนๆ... 0 0 

     รวม 30 100 

5. พื นที่ท่ีธุรกิจสินค้าแฟชั่นของท่านเคยออกร้านค้า

ชั่วคราว มีข้อก้าหนดส่วนสูงของเฟอร์นิเจอร์เท่าใด 

  

     ขนาดส่วนสูง 1.50 เมตร 19 63 

     ขนาดส่วนสูง 1.80 เมตร 4 13 

     ขนาดส่วนสูง 2.00 เมตร 7 23 

     อ่ืนๆ… 0 0 

     รวม 30 100 

6. ช่วงเวลาในการด้าเนินการออกร้านค้าชั่วคราว คือ

เวลาใด 

  

     เวลา 10.00 – 22.00 น. (12 ชั่วโมง) 4 13 

     เวลา 12.00 – 24.00 น. (12 ชั่วโมง) 8 27 

     เวลา 16.00 – 24.00 น. (8 ชั่วโมง) 11 37 

     อ่ืนๆ... 10.00 – 20.00 น. (10 ชั่วโมง) 7 23 

     รวม 30 100 

7. ธุรกิจสินค้าแฟชั่นของท่าน ใช้ระยะเวลาในการออก

ร้านค้าชั่วคราว ครั งละประมาณกี่วัน 

  

     ระยะเวลา 1 วัน 0 0 

     ระยะเวลา 7 วัน 17 57 

     ระยะเวลา 30 วัน 0 0 
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     อ่ืนๆ... ระยะเวลา 3 - 5 วัน 13 43 

     รวม 30 100 

8. ท่านมีงบประมาณในการจัดซื อและผลิตเฟอร์นิเจอร์

ส้าหรับการออกร้านค้าชั่วคราวเท่าใด 

  

     ต่้ากว่า 10,000 บาท 13 43 

     10,000 – 20,000 บาท 14 47 

     20,000 – 30,000 บาท 3 10 

     มากกว่า 30,000 บาท 0 0 

     รวม 30 100 

9. ส่วนใดของการตกแต่งร้านค้าชั่วคราว ที่ท้าให้ลูกค้า

สามารถจดจ้าจุดเด่นและเอกลักษณ์ของร้านของท่านได้ 

  

     ป้ายชื่อร้าน 12 40 

     บรรยากาศการตกแต่งภายในร้าน 5 17 

     บริเวณส่วนจัดแสดงสินค้า เช่น ชั นวางสินค้า 13 43 

     บริเวณป้ายโปสเตอร์ส่งเสริมการขาย หรือพื นที่จัด

แสดงสินค้าลดราคา 

0 0 

     อ่ืนๆ... 0 0 

     รวม 30 100 

     รวม 30 100 

11. ส่วนใดของการตกแต่งร้านค้าชั่วคราว ที่ท่านคิดว่า

มีความส้าคัญและควรได้รับการปรับปรุงมากที่สุด 

  

     ป้ายชื่อร้าน 6 20 
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     บรรยากาศการตกแต่งภายในร้าน 9 30 

     บริเวณส่วนจัดแสดงสินค้า เช่น ชั นวางสินค้า 15 50 

     บริเวณป้ายโปสเตอร์ส่งเสริมการขาย หรือพื นที่จัด

แสดงสินค้าลดราคา 

0 0 

     อ่ืนๆ... 0 0 

     รวม 30 100 

12. หากมีการตกแต่งร้านค้าชั่วคราวขึ นใหม่ รูปแบบ 

(Style) การตกแต่งร้านค้าชัว่คราวรูปแบบใดที่ท่านคิด

ว่าลูกค้าสามารถจดจ้าได้ง่าย ดึงดูดความสนใจและ

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้สามารถแข่งขันกับร้านค้า

ชั่วคราวที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ 

  

     รูปแบบใกล้เคียงกับร้านค้าชั่วคราวที่มีอยู่ใน

ปัจจุบัน 

0 0 

     รูปแบบแปลกใหม่ไม่ซ ้ากับรูปแบบร้านค้าชั่วคราวที่

มีอยู่ในปัจจุบัน 

7 23 

     รูปแบบทันสมัย 12 40 

     รูปแบบมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 9 30 

     ไม่จ้ากัดรูปแบบ รูปแบบใดก็ได้ 2 7 

     อ่ืนๆ... 0 0 

     รวม 30 100 
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ลักษณะพฤติกรรมและความคิดเห็น ความถี่ ร้อยละ 

13. ส่วนบริการใดที่ท่านไม่มีให้บริการในพื นที่

ร้านค้าชั่วคราวของท่าน และท่านคิดว่าควรมี

เพื่อให้บริการในการใช้บริการของลูกค้าของท่าน 

  

     พื นที่ส้าหรับนั่งรอ 8 27 

     พื นที่บริการส้าหรับรับฝากสินค้า 7 23 

     พื นที่ส้าหรับลองสินค้า 13 43 

     จุดบริการน ้าดื่ม 2 7 

     อ่ืนๆ... 0 0 

     รวม 30 100 

     สีน ้าเงิน 5 17 

     สีม่วง 0 0 

     สีด้า 6 20 

     สีเทา 4 13 

     สีขาว 16 20 

     รวม 30 100 

 
 ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่น
ส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส าหรับพัฒนาร้านค้าชั่วคราว 
 จากตารางที่ 1 พบว่าผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจสินค้า
แฟชั่นขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งหมด 30 ราย มีลักษณะพฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร้านค้าชั่วคราวพอสรุปได้ ดังนี้  
 ประเภทธุรกิจสินค้าแฟชั่นส่วนใหญ่ คือ เสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่ม คิดเป็นร้อยละ 47กลุ่ม
ตัวอย่างผู้ประกอบการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 เคยออกร้านค้าชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 63 ขนาด
พ้ืนที่ส าหรับร้านค้าชั่วคราว คือ ขนาด 2x2 เมตร (4 ตร.ม.) คิดเป็นร้อยละ 63 ขนาดส่วนสูงของ
เฟอร์นิเจอร์ส่วนมากอยู่ที่ 1.50 เมตร คิดเป็นร้อยละ 63 ช่วงเวลาในการด าเนินการจ าหน่ายสินค้า
ร้านค้าชั่วคราว คือเวลา 16.00 – 24.00 น. (8 ชั่วโมง) คิดเป็นร้อยละ 37 ระยะเวลาในการออก
ร้านค้าชั่วคราว ส่วนมากจ านวน 7 วัน คิดเป็นร้อยละ 57 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีงบประมาณใน
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การผลิตเฟอร์นิเจอร์ส าหรับออกร้านค้าชั่วคราว ประมาณ 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
47 บริเวณส่วนจัดแสดงสินค้า เช่น ชั้นวางสินค้า เป็นสิ่งที่ท าให้ลูกค้าสามารถจดจ าจุดเด่นและ
เอกลักษณ์ของร้านได้ คิดเป็นร้อยละ 43 บริเวณป้ายโปสเตอร์ส่งเสริมการขาย หรือพ้ืนที่จัดแสดง
สินค้าลดราคา ของการตกแต่งร้านค้าชั่วคราว ที่ท าให้ลูกค้าสามารถทราบได้ว่าเป็นร้านค้าชั่วคราว 
คิดเป็นร้อยละ 57 ส่วนจัดแสดงสินค้า เช่น ชั้นวางสินค้า มีความส าคัญและควรได้รับการปรับปรุง
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 รูปแบบของการตกแต่งร้านค้าชั่วคราวแบบใหม่ ที่ลูกค้าสามารถจดจ าได้
ง่าย ดึงดูดความสนใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้สามารถแข่งขันกับร้านค้าชั่วคราวที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ได้ คือ รูปแบบที่ทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 40 พื้นที่บริการที่ควรมีเพ่ือให้บริการในการลูกค้าในร้านค้า
ชั่วคราว ส่วนใหญ่คือ พ้ืนที่ส าหรับลองสินค้า คิดเป็นร้อยละ 43 สีที่ใช้เพ่ือการออกแบบตกแต่ง
ร้านค้าชั่วคราวลูกค้าสามารถจดจ าได้ง่าย เห็นชัดเจน ดึงดูดความสนใจ และสร้างความแตกต่างจาก
ร้านค้าชั่วคราวที่มีอยู่ในปัจจุบัน คือ สีแดง คิดเป็นร้อยละ 30 
 ขั้นตอนที่ 9 ร่างแบบร้านค้าชั่วคราวส าหรับธุรกิจสินค้าแฟชั่น จ านวน 3 แบบ และ
น าเสนอแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบร้านค้า และธุรกิจสินค้าแฟชั่น เพ่ือน ามาปรับปรุงและแก้ไข
ร้านค้าชั่วคราวให้เหมาะสมแก่การส่งเสริมธุรกิจสินค้าแฟชั่นต่อไป 

 
 

ภาพที่ 1 แบบร่างร้านค้าชั่วคราวส าหรับธุรกิจสินค้าแฟชั่น 1 

 
 

ภาพที่ 2 แบบร่างร้านค้าชั่วคราวส าหรับธุรกิจสินค้าแฟชั่น 2 
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ภาพที่ 3 แบบร่างร้านค้าชั่วคราวส าหรับธุรกิจสินค้าแฟชั่น 3 

 
ผล 

 โดยสรุป จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่องการพัฒนาการออกแบบร้านค้าชั่วคราว ได้แก่ 
 1. ต้องทราบถึงประเภทของผลิตภัณฑ์ที่จะน ามาจ าหน่าย เนื่องจากผลิตภัณฑ์แต่ละ
ประเภทมีหลักการใช้งานและวิธีการจัดจ าหน่ายที่แตกต่างกันไป 
 2.ออกแบบโดยค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย เนื่องจากพ้ืนที่การจัดแสดงร้านค้าชั่วคราวต้องใช้
งบประมาณมากในการเช่าเพ่ือจัดแสดง ดังนั้นการออกแบบร้านค้าชั่วคราวจึงต้องสามารถใช้
ประโยชน์ของพ้ืนที่ให้ได้มากที่สุด 
 3. การบริหารงบประมาณในการสร้างร้านค้าชั่วคราว ควรให้อยู่ในกรอบที่สามารถควบคุม
ได้ ซึ่งหมายถึงการก าหนดและวางแผนงานของรายละเอียดวัสดุ เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงของตกแต่ง
ต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณการท าท าร้านบานปลายจนไม่สามารถควบคุมได้ 
 4. สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้ร้านค้า แม้หลักการทั่วไปของการออกแบบร้านค้าทุกร้าน
จะใช้เหมือนกัน แต่การสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละร้านนั้น ผู้ประกอบการและนักออกแบบ
ต้องคิดสิ่งที่จะเป็นจุดขายให้แก่ร้านของตนเอง อาจจะเป็นชื่อร้าน หรือโลโก้ที่มีลักษณ์โดดเด่นไม่
เหมือนใคร 
 5. วัสดุที่เลือกใช้ต้องเหมาะสม คือ แข็งแรง ทนทาน น้ าหนักเบา และสามารถขนย้ายได้
ง่าย เพื่อรองรับการขนย้าย และติดตั้งที่ง่าย และรวดเร็ว 
 6. ออกแบบเพ่ือรองรับบุคลิกภาพของผู้ใช้งานทั้งพนักงาน และลูกค้า เพ่ือความคล่องตัว
ในการใช้งาน 
 7. การออกแบบที่ดีต้องเกิดสุนทรียภาพความงาม เนื่องจากถือเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ร้าน
น่าจดจ า ส่วนรูปแบบของร้านนั้นต้องขึ้นอยู่กับรสนิยมการออกแบบของแต่ละบุคคล 
 โดยสรุป จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่องธุรกิจสินค้าแฟชั่นขนาดกลางและขนาดย่อม  
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ที่มีต่อร้านค้าชั่วคราวได้แก่ 
 1. บริเวณป้ายโปสเตอร์ส่งเสริมการขาย หรือพ้ืนที่จัดแสดงสินค้าลดราคา ของการตกแต่ง
ร้านค้าชั่วคราว เป็นสิ่งที่ท าให้ลูกค้าสามารถทราบได้ว่าเป็นร้านค้าชั่วคราว  
 2. รูปแบบของการตกแต่งร้านค้าชั่วคราวแบบใหม่ ต้องมีความดึงดูดความสนใจแก่ลูกค้า
สามารถจดจ าได้ง่าย  
 3. รูปแบบของร้านค้าต้องมีความน่าสนใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี  
 4. มีพ้ืนที่ส าหรับลองสินค้าบริการ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายแก่ลูกค้า  

 5. สีที่ใช้ในการออกแบบตกแต่งร้านค้าชั่วคราว ลูกค้าต้องสามารถจดจ าได้ง่าย  
 6. เห็นชัดเจน ดึงดูดความสนใจ และสร้างความแตกต่างจากร้านค้าชั่วคราวที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน 
 7. โครงสร้างมีน้ าหนักเบา สามารถขนย้ายได้สะดวก 
 8. มีพ้ืนที่ส ารองการเก็บสินค้า ปริมาณเหมาะสมกับการจ าหน่ายสินค้า 
 9. ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้สอบคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่จัดจ าหน่าย 
 10. จัดสร้างร้านค้าชั่วคราวในงบประมาณที่เหมาะสม 
 11. ออกแบบร้านค้าชั่วคราวโดยรองรับบุคลิกภาพของบุคคลทั้งพนักงานและลูกค้า เพ่ือ
ความสะดวกสบายในการใช้งาน 

 
สรุป 

 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ว่า เพ่ือศึกษาและพัฒนาร้านค้าชั่วคราว (POP UP 
STORE) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญพบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบร้านค้าชั่วคราวตาม
เกณฑ์ท่ีผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ ได้ก าหนดหลักการในการออกแบบร้านค้าชั่วคราว ได้ผลดังนี้ 1. ออกแบบ
ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ 2. ค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย 3. ควบคุมงบประมาณในการออกแบบ 4. 
สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพ่ือสร้างจุดสนใจให้ลูกค้า 5. เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมเหมาะแก่การใช้งาน
แบบถอดประกอบ 6. ออกแบบโดยรองรับบุคลิกภาพของบุคคลทั้งพนักงานและลูกค้าเพ่ือความ
สะดวกสบายแก่การใช้งาน และ 7. สร้างสุนทรียภาพความงามให้เหมาะสม 
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้จะมีในบางหลักการของการออกแบบมีความสอดคล้องกับหลักการ
ออกแบบร้านค้าทั่วไป (SHOP) อาทิเช่น ออกแบบโดยค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย สร้างเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือรองรับบุคลิกภาพเพ่ือสะดวกแก่การใช้งาน และสุนทรียภาพ
ความงาม แต่สิ่งที่มีความโดดเด่นของร้านค้าชั่วคราว (POP UP STORE) คือ สร้างเอกลักษณ์
เฉพาะตัวเพ่ือสร้างจุดสนใจ การควบคุมงบประมาณในการออกแบบ  การออกแบบที่ค านึงถึงการ
เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมเหมาะแก่การใช้งานแบบถอดประกอบ เนื่องจากร้านค้าชั่วคราวนั้น จะมี
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แนวคิดหลัก คือ เป็นร้านจ าหน่ายสินค้าที่เปิดบริการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ไม่เป็นการถาวร อาจเริ่ม
ตั้งแต่ช่วงเวลาสั้นๆ เพียง 1 วัน หรือไม่กี่ชั่วโมง ไปจนถึงระยะเวลาหลายเดือน จุดเด่นอีกประการ
หนึ่งของ ร้านค้าชั่วคราวคือ ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวในเรื่องสถานที่ สามารถเลือกติดตั้งในสถานที่ที่
สะดวก ปรับรูปแบบตามขนาดพ้ืนที่ที่จ ากัด ใช้เวลาช่วงสั้นๆ จัดกิจกรรม และการตกแต่งด้วย
แนวทางเข้ากับแบรนด์ ท าให้แบรนด์มีสีสัน มีชีวิตชีวา ขณะเดียวกันก็ดึงดูดกลุ่ มลูกค้าหน้าใหม่ให้
ลองเข้ามาสัมผัสกับแบรนด์ ด้วยเงื่อนไขของเวลาที่จ ากัด กระตุ้นให้คนเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าใหม่
นี้ได้มากกว่าช่องทางปกติ 
 นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ว่า การส่งเสริมสินค้าแฟชั่นส าหรับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ผลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญพบว่า ประกอบการธุรกิจสินค้าแฟชั่นขนาดกลาง
และขนาดย่อม ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ ได้ก าหนดหลักการออกแบบร้านค้าชั่วคราวส าหรับ
ธุรกิจสินค้าแฟชั่นขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีต่อร้านค้าชั่วคราว ได้ผลดังนี้ 1. บริเวณป้าย
โปสเตอร์ส่งเสริมการขาย หรือพ้ืนที่จัดแสดงสินค้าลดราคา ของการตกแต่งร้านค้าชั่วคราว เป็นสิ่งที่
ท าให้ลูกค้าสามารถทราบได้ว่าเป็นร้านค้าชั่วคราว 2. รูปแบบของการตกแต่งร้านค้าชั่วคราวแบบใหม่ 
ต้องมีความดึงดูดความสนใจแก่ลูกค้าสามารถจดจ าได้ง่าย 3. รูปแบบของร้านค้าต้องมีความน่าสนใจ
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 4. มีพ้ืนที่ส าหรับลองสินค้าบริการ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายแก่ลูกค้า 5. 
สีที่ใช้ในการออกแบบตกแต่งร้านค้าชั่วคราว ลูกค้าต้องสามารถจดจ าได้ง่าย 6. เห็นชัดเจน ดึงดูด
ความสนใจ และสร้างความแตกต่างจากร้านค้าชั่วคราวที่มีอยู่ในปัจจุบัน 7. โครงสร้างมีน้ าหนักเบา 
สามารถขนย้ายได้สะดวก 8. มีพ้ืนที่ส ารองการเก็บสินค้า ปริมาณเหมาะสมกับการจ าหน่ายสินค้า 9. 
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้สอบคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่จัดจ าหน่าย 10. จัดสร้างร้านค้าชั่วคราวใน
งบประมาณที่เหมาะสม 11. ออกแบบร้านค้าชั่วคราวโดยรองรับบุคลิกภาพของบุคคลทั้งพนักงาน
และลูกค้า เพ่ือความสะดวกสบายในการใช้งาน 
 โดยผลวิจัยครั้งนี้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้การออกแบบการออกแบบร้านค้าชั่วคราวกับ
ผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืนๆ ได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยจะท าการวิจัยต่อไปเพื่อหาหลักการส่งเสริมสินค้าแฟชั่นส าหรับ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือเป็นข้อมูลในการประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักการออกแบบในการ
สร้างสรรค์ร้านค้าชั่วคราวเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์แฟชั่นต่อไป 
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กลไกการช่วยเหลือเด็กและหญิงจากการค้ามนุษย์ กรณีศึกษา จังหวัดปัตตานี 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง กลไกการช่วยเหลือเด็กและหญิงจากการค้ามนุษย์ กรณีศึกษา จังหวัด
ปัตตานีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือทราบถึงสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์เด็กและหญิงในพ้ืนที่จังหวัด
ปัตตานี 2) เพ่ือศึกษากลไกช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่จังหวัด
ปัตตานี 3) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางในการพัฒนากลไกการช่วยเหลือผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และ 4) เพ่ือเสนอแนะนโยบายต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ในการขับเคลื่อนงานช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เด็กและหญิง 

กลุ่มประชากรในการศึกษาได้แก่ เจ้าของสถานประกอบกิจการ เช่น ร้านอาหารและร้านคา
ราโอเกะ ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 142 สถานประกอบการ ผลการศึกษา พบว่า (1) ระดับความรู้ความ
เข้าใจของผู้ประกอบกิจการต่อสถานการณ์การค้ามนุษย์ส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 49.0 ของกลุ่มประชากรทั้งหมด (2) มุมมองผู้ประกอบกิจการต่อแรงงานข้าม
ชาติต่อการจัดสวัสดิการแรงงาน โดยภาพรวมการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.80) (3) การมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยภาพรวมการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 
3.53) และ(4) การศึกษาปัญหาอุปสรรค ในการให้ความช่วยเหลือเด็กและหญิงที่ตกเป็นเหยื่อจาก
ขบวนการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี โดยภาพรวมการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 
2.66) 

ประชากรกลุ่มตัวอย่างยังร่วมกันคิดเพ่ือเสนอแนะรัฐบาลหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรพิจารณา
และด าเนินการแก้ไขในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1. รัฐบาลควรจัดระบบการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการเอารัดเอา
เปรียบลูกจ้าง และจัดให้มีการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์   แก่ผู้ประกอบกิจการ มีการวาง
ข้อตกลงร่วมกันก่อนเปิดกิจการ และการให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการด าเนิน
กิจการ 
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2. รัฐบาลควรติดตาม ช่วยเหลือเยียวยา และคุ้มครองกลุ่มเด็กและหญิงที่ตกเป็นเหยื่อจาก
การค้ามนุษย์ หลังจากส่งกลับประเทศภูมิล าเนา ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการกลับสู่วงจรการค้ามนุษย์ซ้ าอีก 

3. ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และแหล่งข้อมูลความรู้เรื่องการ  ค้ามนุษย์และ
ผลกระทบจากการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นกับเด็ก ครอบครัว ชุมชน   และประเทศชาติ  

4. รัฐบาลควรสร้างความตระหนักกับประชาชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เพ่ือ
การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 
 

Abstract 
This study is "The Mechanism to Protect the Trafficked Children and Woman 

Case Study of Pattani Province". The objectives of study were 1) to study the situation 
of the trafficked children and women in Pattani, 2) to study the mechanism to protect 
the trafficked children and women in Pattani, 3) to analyze the problem and the 
purpose to solving of the mechanism to protect the trafficked children and women 
in Pattani, and 4) to suggest the policy to improve the mechanism to protect the 
trafficked children and women to Ministry of Social Development and Human Security 
to drive the mechanism system to protect the trafficked children and women. 

The sample consisted of 142 entertainment places in Pattani province such as 
the entertainment restaurants, Karaoke shop, pub, etc. The study finding were as 
follows;  (1) 49.0 percentile of the respondents  had the knowledge on the mechanism 
to protect the trafficked children and women, (2) the respondents were of the opinion 
that the welfare for the migrant workers of state had enough to help them to help 
themselves ( X  = 3.80), (3) the respondents complained that they had participated 
to prevent and protect the trafficked children and women in Pattani on the middle 
level ( X  = 3.53), (4)  the respondents were of the opinion that the mechanism to 
protect the trafficked children and women could solve the troubles of the trafficked 
children and women on the middle level ( X  = 2.66).  

Respondents had suggestions on how the interaction between the public and 
government officials could be improved, and the help provided could become more 
effective. Some of the suggestions were as follows: 
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1 )  Government officials  should be strong regulations in force and 
government officials should have the power to enforce the necessary laws and 
regulations to prevent and protect the trafficked children and women; 

2 )  Government officials should observe and follow the solving problems of 
the trafficked children and women after repatriated them back to country; 

3 )  Government officials should support the migrant worker to develop 
themselves by education system for building opportunity them on working; and 

4 )  Government officials should interact with the people and build them to 
recognizing the problem of the trafficked children and women. 
 

บทน้า 
สถานการณ์การค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในปี2558สหรัฐอเมริกาได้รายงาน

สถานการณ์ค้ามนุษย์ (TIP Report 2015) ระบุว่าประเทศไทยเป็นประเทศต้นทาง ปลายทาง และ
ทางผ่านส าหรับผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กที่เป็นเป้าหมายของการบังคับใช้แรงงาน และการค้ามนุษย์เพ่ือ
การค้าประเวณี ส่วนมากมาจากประเทศเพ่ือนบ้านของไทย เช่น พม่า ลาว และกัมพูชา นอกจากนี้ยัง
เชื่อว่า แรงงานข้ามชาติเหล่านี้บางส่วนถูกบังคับ ขู่เข็ญ หรือหลอกลวง ให้เข้าสู่กระบวนการค้า
แรงงาน หรือการค้าแรงงานทางเพศ รายงานระบุว่าผู้หญิงและเด็กจากประเทศไทย ลาว เวียดนาม        
และพม่าตกเป็นเป้าหมายของการค้ามนุษย์ทางเพศในประเทศไทย อีกท้ังประเทศไทยยังเป็นประเทศ
ทางผ่านของเหยื่อจากประเทศจีน เวียดนาม บังกลาเทศ และพม่าเพ่ือการค้ามนุษย์ทางเพศ หรือ
แรงงานบังคับในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ รัสเซีย เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และประเทศ
ในยุโรปตะวันตก 

ส าหรับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากพ้ืนที่
จังหวัดปัตตานีมีภูมิประเทศติดกับทะเลอ่าวไทยมีท่าเทียบเรือและอุตสาหกรรมประมงขนาดใหญ่ 
ส่งผลให้มีแรงงานในกลุ่มภาคประมงและแรงงานภาคบริการจ านวนมากและมีการแข่งขันภาค
เศรษฐกิจสูง โดยเฉพาะแรงงานภาคประมงและแรงงานภาคบริการจะเป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบ
ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายวัน ไม่มีสวัสดิการ และมีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์สูง 
เนื่องจากสถานประกอบกิจการบางแห่งยังไม่ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีการจ้างงานผิด
กฎหมาย มีการเอาเปรียบในเรื่องค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม นายจ้างบางรายท าให้เป็นหนี้ผูกพัน มี
การบังคับให้ท างานล่วงเวลา ขาดอิสรภาพในการด าเนินชีวิต และไม่มีวันพักผ่อนที่เพียงพอ ส่งผลให้
แรงงานกลุ่มนี้อยู่ในสภาวะไร้อ านาจและถูกน าตัวไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ จากสถิติผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ที่เข้าสู่กระบวนการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555-
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2558 พบว่า มีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานทาสในเรือประมงมากที่สุดจ านวน 14 
คน รองลงมาเป็นรูปแบบการบังคับค้าประเวณี มีจ านวน 6 คน (ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดปัตตานี, 2558: 9) ส่วนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ตั้งแต่ปี 2556-2558 พบการด าเนินคดีทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 จ านวนคดีค้ามนุษย์ท้ังสิ้น 15 คดี คือ ปี พ.ศ. 2556 
จ านวน 2 คดี ปี พ.ศ.2557จ านวน 3 คดี และปี พ.ศ. 2558 จ านวน 10 คดี มีผู้เสียหายที่เข้าข่าย
การค้ามนุษย์และได้รับความช่วยเหลือแล้วทั้งสิ้น 41 คน เป็นชาวไทยจ านวน 20 คน ชาวต่างชาติ
จ านวน 21 คนซึ่งขณะนี้จ านวนผู้เสียหายทั้ง 41 คนได้เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองและถูกส่งตัวกลับ
ประเทศภูมิล าเนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังพบว่ามีการแสวงหาประโยชน์ 2 รูปแบบ คือ การบังคับ
ค้าประเวณีเด็ก และแรงงานทาสในเรือประมง (ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกัน
ปราบปรามการค้ามนุษย์ สถานีต ารวจภูธรจังหวัดปัตตานี, 19) 

ผลการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดปัตตานีในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558จะเห็นได้ว่าจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความเสี่ยงด้านการค้ามนุษย์ จึงจ าเป็นต้องมีการ
เฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในทุกๆด้านเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือป้องกันมิให้สถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ใน
จังหวัดทวีความรุนแรง (หน่วยงานป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่ ๘ จังหวัด ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก พ.ศ. 2550, 2558) จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัญหาการค้ามนุษย์
ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การค้ามนุษย์และรูปแบบของการแสวงหา
ประโยชน์ระดับพ้ืนที่ของจังหวัดปัตตานี นอกจากนี้ผู้วิจัยมีความต้องการศึกษากระบวนการจัดการ
ปัญหาการค้ามนุษย์จากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการน านโยบายการค้ามนุษย์มาสู่การปฏิบัติ
ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือทราบถึงปัญหาหรือข้อจ ากัดของกระบวนการช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของแต่ละหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานที่ร่วมกันท างานในพ้ืนที่  
ตลอดจนน าการศึกษาท่ีค้นพบมาพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 

 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพ่ือทราบถึงสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์เด็กและหญิงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 
2. เพ่ือศึกษากลไกช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่จังหวัด

ปัตตานี 
3. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางในการพัฒนากลไกการช่วยเหลือผู้เสียหายจาก

การค้ามนุษย์ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี  
4. เพ่ือเสนอแนะนโยบายต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ในการ

ขับเคลื่อนงานช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เด็กและหญิง 
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วิธีการด้าเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ เจ้าของ

สถานประกอบกิจการ เช่น ร้านอาหารและร้านคาราโอเกะ โดยเลือกใช้การสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการ
ค านวณจากสูตรของ Taro Yamane (อ้างในพันธ์รัตน์ศรีกรวดโคกสูง )ก าหนดขอบเขตความ
คลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 142 คน โดยแบ่งแยกตามอ าเภอ และการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) ซึ่งเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามประเมิน
ค่าเพ่ือทดสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี และการส ารวจความ
คิดเห็นของผู้ประกอบกิจการต่อการปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติ และความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐ
ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive 

Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean: ) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื นฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 

การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับ
การศึกษา, ประเภทสถานประกอบกิจการ, ระยะเวลาในการประกอบกิจการ, ลูกจ้างในสถาน
ประกอบกิจการ (ชาวไทย), ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ (ชาวต่างชาติ), อ าเภอที่ตั้งสถาน
ประกอบกิจการ, ประเภทของการจดทะเบียนสถานประกอบกิจการ ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 66.9 
ของประชากรทั้งหมด       ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 36 ปี ถึง 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.5 ของ
ประชากรทั้งหมด ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 56.6 ของประชากรทั้งหมด กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้ อยละ 29.0           
ของประชากรทั้งหมด  

จ านวนร้อยละของประชากรจ าแนกตาม ประเภทสถานประกอบกิจการ, ระยะเวลาในการ
ประกอบกิจการ, ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ (ชาวไทย), ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ 
(ชาวต่างชาติ), อ าเภอที่ตั้งสถานประกอบกิจการ, ประเภทของการจดทะเบียนสถานประกอบกิจการ 
ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชากร พบว่าส่วนใหญ่ของสถานประกอบ
กิจการเป็นประเภทร้านอาหาร    คิดเป็นร้อยละ 40 ของประชากรทั้งหมด ส่วนใหญ่มีระยะเวลาใน
การประกอบกิจการ   ต่ ากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.8 ของประชากรทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ (ชาวไทย) คิดเป็นร้อยละ 56.6 ของประชากรทั้ งหมด               
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ (ชาวต่างชาติ)คิดเป็นร้อยละ 93.8            

X
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ของประชากรทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตั้งสถานประกอบกิจการในอ าเภอเมืองปัตตานี คิดเป็น
ร้อยละ 79.3 ของประชากรทั้งหมด รองลงมาในอ าเภอโคกโพธิ์ คิดเป็นร้อยละ 13.1 ของประชากร
ทั้งหมด สถานประกอบการส่วนใหญ่จดทะเบียนสถานประกอบกิจการ คิดเป็นร้อยละ 80.7 ของ
ประชากรทั้งหมด ส่วนใหญ่ของประเภทสถานประกอบกิจการที่จดทะเบียน มีใบอนุญาตสถาน
บริการ คิดเป็นร้อยละ 78.6    ของประชากรทั้งหมด รองลงมามีใบอนุญาตคาราโอเกะ คิดเป็นร้อย
ละ 54.5 ของประชากรทั้งหมด 

 
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจของของผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ 

การศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับสถานการณ์ การค้ามนุษย์ 
ประกอบด้วย ข้อมูลระดับการตอบค าถามความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบกิจการต่อกฎหมาย
การค้ามนุษย์และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบกิจการต่อรูปแบบการ
น าเด็กและผู้หญิง มาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในประเทศไทย และความรู้ความเข้าใจของผู้
ประกอบกิจการต่อผลการรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report2015) และข้อมูลระดับ
ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบกิจการต่อสถานการณ์การค้ามนุษย์ ผู้ศึกษาได้ใช้ข้อค าถามในการ
ทดสอบความรู้ ความเข้าใจของผู้ประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี พบว่า ระดับการตอบค าถาม
ความรู้ความเข้าใจของความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับที่มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ เนื่องจากผู้ประกอบกิจการตอบ
ค าถามได้ถูกต้อง ( X  = 1.26) แต่เมื่อพิจารณาความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
สถานการณ์การค้ามนุษย์ในแต่ละประเด็นค าถาม พบว่า ในประเด็นบางค าถามเกี่ยวกับ ประเด็น 
หญิงสมัครใจท างานค้าประเวณีไม่ถือเป็นการค้ามนุษย์, การให้เงินแก่ผู้ปกครองเพ่ือแลกกับความ
ยินยอมให้เด็กมาท างานในร้านคาราโอเกะที่มีการแอบแฝงค้าประเวณีไม่ถือเป็นค้ามนุษย์เพราะ
ผู้ปกครองยินยอม, เด็กอายุ 17 ปีขอสมัครเข้าท างานในสถานบริการที่มีการแอบแฝงค้าประเวณีเพ่ือ
หารายได้ส่งให้กับบุตรไม่ถือว่าเป็นการค้ามนุษย์เพราะบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสแล้ว, และจากการ
จัดล าดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report 2015) ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อยอดการส่งออกสินค้า
อาหารทะเลไปยังสหรัฐแต่อย่างใด แสดงว่ายังมีความเข้าใจที่ถูกต้องในบางประเด็นที่เกี่ยวกับ
สถานการณ์การค้ามนุษย์ ( X = 1.55, X = 1.76, X = 1.76 และ X = 1.58 ตามล าดับ) 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ระดับความรู้ความเข้าใจของของผู้ประกอบกิจการต่อสถานการณ์การค้า
มนุษย์ของประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่อาศัยในเขต
พ้ืนที่จังหวัดปัตตานี มีความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 49.0 ของกลุ่มประชากร
ทั้งหมด รัฐบาลหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน 
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ส่วนที่ 3 มุมมองผู้ประกอบกิจการต่อแรงงานข้ามชาติต่อการจัดสวัสดิการแรงงาน 
การศึกษามุมมองผู้ประกอบกิจการต่อแรงงานข้ามชาติต่อการจัดสวัสดิการแรงงานในจังหวัด

ปัตตานี ประกอบด้วย การเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อแรงงานข้ามชาติ และการ
ปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติ พบว่า มุมมองผู้ประกอบกิจการต่อแรงงานข้ามชาติต่อการจัดสวัสดิการ
แรงงาน โดยภาพรวมการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.80) เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้
ประกอบกิจการต่อแรงงานข้ามชาติต่อการจัดสวัสดิการแรงงานในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ในประเด็น
แรงงานข้ามชาติมีสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับแรงงานไทย, นายจ้างปฏิบัติต่อ
แรงงานข้ามชาติด้วยความเคารพ ให้เกียรติ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน, นายจ้างมีการปฏิบัติต่อ
แรงงานข้ามขาติด้วยด้วยความเอาใจใส่ ไม่บังคับ ขัดขวาง กีดกันอิสระในการคิด และกระท า, 
นายจ้างจัดให้มีวันหยุดพักผ่อนประจ าสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี วันหยุดประจ าปี และวันลาเพ่ือ
ประโยชน์ของลูกจ้าง, นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงเท่าเทียมกัน เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพ
ของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้, นายจ้างขอความยินยอมจากลูกจ้างทุกครั้ง หากต้องการให้ท างาน
ล่วงเวลาในวันท างานหรือวันหยุด และให้ท างานล่วงเวลาเท่าที่จ าเป็น, ลูกจ้างทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับ
ค่าจ้าง เท่าเทียมกัน และยุติธรรม โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ และนายจ้างท าบัตรประกันสุขภาพ
รายปีให้กับลูกจ้างที่เป็นแรงงานข้ามชาติ พบว่า มุมมองของผู้ประกอบกิจการต่อแรงงานข้ามชาติต่อ
การจัดสวัสดิการแรงงาน ในประเด็นทั้งหมดอยู่ในระดับมาก ( X = 3.85, X = 3.75, X = 3.81, X
= 3.88, X = 3.90, X = 3.72, X = 3.94 และ X = 3.53 ตามล าดับ) 
 
ส่วนที่ 4 ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ้ากัด ในการให้ความช่วยเหลือเด็กและหญิงที่ตกเป็นเหยื่อจาก
ขบวนการค้ามนุษย์ในพื นที่จังหวัดปัตตานี  

การศึกษาปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด ในการให้ความช่วยเหลือเด็กและหญิงที่ตกเป็นเหยื่อ
จากขบวนการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ าจัดที่เกิดขึ้นจาก
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานค้ามนุษย์ และปัญหาอุปสรรค/ข้อจ าจัดที่ เกิดขึ้นจากตัวผู้ประกอบกิจการ 
พบว่า ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด ในการให้ความช่วยเหลือเด็กและหญิงที่ตกเป็นเหยื่อจากขบวน
การค้ามนุษย์ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี โดยภาพรวมการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.66) 
เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการต่อปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด ในการให้ความ
ช่วยเหลือเด็กและหญิงที่ตกเป็นเหยื่อจากขบวนการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ในประเด็น
เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมและแสดงออกอย่างเหมาะสม, ท่านเคยศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์, ท่านได้รับข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์จากการฟังวิทยุ
ท้องถิ่น, ท่านได้รับความรู้เรื่องการค้ามนุษย์จากการรณรงค์ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ของหน่วยงาน
รัฐ, ท่านเห็นการเดินรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการค้ามนุษย์ในชุมชน, ท่านทราบช่องทางในการแจ้ง
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เบาะแสให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์, ท่านสะดวกในการแจ้งเบาะแสผ่านด่านตรวจ
คนเข้าเมืองจังหวัด, ท่านสะดวกในการแจ้งเบาะแสผ่านส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด (พมจ.), ท่านสะดวกในการแจ้งเบาะแสผ่านส านักงานจัดหางานจังหวัด, ท่านสะดวกใน
การแจ้งเบาะแสผ่านส านักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัด, ท่านสะดวกในการแจ้งเบาะแสผ่าน
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด, ท่านสะดวกในการแจ้งเบาะแสผ่านโรงพยาบาล และท่านสะดวกในการ
แจ้งเบาะแสผ่านศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด พบว่า ผู้ประกอบกิจการ
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด ในการให้ความช่วยเหลือเด็กและหญิงที่ตกเป็น
เหยื่อจากขบวนการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีในประเด็นนี้ว่าอยู่ ในระดับปานกลาง                  
( X = 3.26, X = 3.06, X = 2.91, X = 2.80, X = 2.65, X = 2.77, X = 2.85, X = 3.73, 
X = 2.70, X = 2.93, X = 2.68, X = 2.74 และ X = 2.73 ตามล าดับ)และในประเด็นเจ้าหน้าที่
รัฐปฏิบัติต่อลูกจ้างที่เป็นแรงงานข้ามชาติด้วยความตระหนักเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่
ทุกคนมีอย่างเท่าเทียมกัน, ลูกจ้างที่เป็นแรงงานข้ามชาติสามารถเข้ารับบริการหน่วยงานภาครัฐ ได้
สะดวกและบริการที่มีมาตรฐาน,    การรับแจ้งเหตุการเข้าช่วยเหลือการคุ้มครองสวัสดิภาพและการ
ส่งกลับภูมิล าเนาหน่วยงานรัฐอ านวยความสะดวกและด าเนินการอย่างรวดเร็ว , เจ้าหน้าที่รัฐ
ตระหนักในหน้าที่ของตนเองปฏิบัติงานตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดและละเอียดรอบคอบ, เจ้าหน้าที่มี
องค์ความรู้ด้านกฎหมายและสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย, ท่านเคย
เห็นการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการค้ามนุษย์จากสื่อสิ่งพิมพ์ และท่านสะดวกในการแจ้งเบาะแสผ่าน
สถานีต ารวจภูธรในพ้ืนที่ พบว่า ผู้ประกอบกิจการมีความคิดเห็นต่อปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด ในการ
ให้ความช่วยเหลือเด็กและหญิงที่ตกเป็นเหยื่อจากขบวนการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีใน
ประเด็นนี้ว่าอยู่ในระดับมาก   ( X = 3.71, X = 3.61, X = 3.49, X = 3.42, X = 3.43,  X = 
3.60 และ X = 3.4 ตามล าดับ) 
 
ส่วนที่ 5 การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื นที่จังหวัดปัตตานี 

การศึกษาการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี
ประกอบด้วย แนวทางการปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างเหมาะสม และการแจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ต่อ
เจ้าหน้าที่พบว่า ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีโดยภาพรวมการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.53) เมื่อ
พิจารณาระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ในประเด็นท่านปฏิบัติต่อลูกจ้างชาวต่างชาติ
เช่นเดียวกับลูกจ้างชาวไทย, ท่านไม่รับเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เข้าท างาน, ท่านจัดให้ลูกจ้างสามารถ
หยุดพักผ่อนและท างานล่วงเวลาเท่าที่จ าเป็น, ท่านได้น าตัวแรงงานต่างชาติไปขึ้นทะเบียนแรงงาน
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ก่อนเข้าท างาน, ท่านจะด าเนินการแจ้งเบาะแสให้หน่วยงานทราบเมื่อพบการค้ามนุษย์, ท่านใช้
วิธีการแจ้งเบาะแสผ่านโทรศัพท์, ท่านใช้วิธีการแจ้งเบาะแสโดยการส่ง  E-mail, พบว่า ผู้ประกอบ
กิจการมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่จังหวัด
ปัตตานี ในประเด็นนี้ว่าอยู่ในระดับมาก   ( X = 4.02, X = 4.11, X = 4.05, X = 3.84,  X = 
3.94, X = 4.01 และ X = 2.01 ตามล าดับ) และในประเด็นท่านใช้วิธีการแจ้งเบาะแสผ่าน
เจ้าหน้าที่รัฐ, ท่านใช้วิธีการแจ้งเบาะแสผ่านอาสาสมัครในพ้ืนที่ และท่านประสานความร่วมมือ
ระหว่างสถานประกอบกิจการเพ่ือเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ พบว่า ผู้ประกอบกิจการมีความ
คิดเห็นต่อต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ใน
ประเด็นนี้ว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.21, X = 2.83 และ X = 3.25 ตามล าดับ) 
 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

1. ข้อเสนอแนะต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเด็กและหญิง
ที่ตกเป็น เหยื่อจากการค้ามนุษย์ 

1.1 การปกป้องคุ้มครองเหย่ือจากการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยง 
      เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุ ควรลงมาตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายโดย

เร่งด่วนและปฏิบัติต่อผู้เสียหายด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ทุกคนมีอย่างเท่าเทียม
กัน และในระหว่างการคุ้มครองควรจัดชุดเจ้าหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้เสียหายด้วย เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ผู้กระท าความผิดใช้อิทธิพลข่มขู่หรือคุกคามผู้เสียหายให้เกิดความกลัว และภายหลังการ
ด าเนินการทางกฎหมายเสร็จควรส่งผู้เสียหายกลับภูมิล าเนาโดยเร็ว และเพ่ือเป็นการป้องกันไม่เด็ก
และผู้หญิงตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ ควรจัดอบรมให้กับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียน
แล้ว ให้มีความรู้เรื่องสิทธิของลูกจ้างและสิทธิตามกฎหมายของประเทศไทย มีการประชาสัมพันธ์
ให้กับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ทราบถึงช่องทางขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ และความรู้
กับกลุ่มเสี่ยงต่อสถานการณ์การค้ามนุษย์ในระดับชุมชน  

1.2 วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ 
      เจ้าหน้าที่ของรัฐควรตรวจสอบแหล่งข่าวค้ามนุษย์ให้ชัดเจนก่อนลงตรวจสอบ การออก

ตรวจควรตรวจสถานประกอบกิจการให้ทั่วทุกพ้ืนที่  เช่น การตรวจจับ การดูแลรักษาความปลอดภัย 
การให้ค าแนะน าที่ดีกับลูกจ้างและ ผู้ประกอบกิจการ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐควรจะแสดงเจตนาอัน
บริสุทธิ์ก่อนตรวจค้น  เช่น แสดงบัตรอย่างชัดเจน อธิบายขั้นตอนก่อนตรวจค้นและหลังตรวจค้นให้ผู้
ประกอบกิจการเข้าใจ เมื่อเข้าตรวจภายในสถานประกอบกิจการควรเพ่ิมความเข้มงวดในการ
ตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบ 
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1.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและผู้ประกอบการ 
        ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการได้รับทราบถึงกฎหมายการค้ามนุษย์ 
และประสานความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ 
 
2.  ข้อเสนอแนะต่อจังหวัดปัตตานีเพื่อก้าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ 

2.1 ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและคาราโอเกะ 
 การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จะต้องอาศัยความร่วมจากประชาชนและ ผู้ประกอบ

กิจการร่วมกันเฝ้าระวังปัญหาและแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่รัฐได้รับทราบโดยเร็ว ซึ่งประชาชนและผู้
ประกอบกิจการเองจะต้องตระหนักรู้เรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
ปัญหาการค้ามนุษย์และบทลงโทษของผู้กระท าความผิด โดยหน่วยงานของรัฐควรจัดอบรมให้ความรู้ 
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ให้กับประชาชนและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ทั้งนี้เพ่ือดึงการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนมาเป็นกลไกส าคัญในการท างานป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ระดับพ้ืนที่   ขณะเดียวกับผู้
ประกอบกิจการต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างต่างด้าวด้วยความเอาใจใส่ ไม่บังคับ หรือกีดกันอิสระในการคิด 
ไม่จ้างแรงงานผิดกฎหมาย โดยเฉพาะกลุ่มลูกจ้างนอกระบบควรมีการลงทะเบียนลูกจ้างร้านคาราโอ
เกะ/ร้านอาหารในเวลากลางคืน เพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบ และป้องกันปัญหาการบังคับใช้แรงงาน 
กล่าวได้ว่าปัญหาการค้ามนุษย์เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ประกอบกิจการ              
และประชาชนต้องร่วมมือกันแก้ไข 

 2.2 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐ 
ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการตระหนักเห็นคุณค่าใน

ตนเอง เรื่องสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต เรื่องบทบาทหญิงชาย และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดย
เริ่มจากการปลูกฝังในครอบครัว ชุมชน โรงเรียนมีการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการค้ามนุษย์อย่าง
ชัดเจนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนท าร่วมกัน มีเวทีให้ความรู้ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างผู้ประกอบกิจการใน
จังหวัดปัตตานีมีการวางมาตรการออกตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้
การบูรณาการงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีชุดปฏิบัติงาน
ร่วมกัน มีการท างานที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
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3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
3.1 ข้อเสนอแนะต่อการด้าเนินงาน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย์) 
3.1.1. การเตรียมความพร้อมและการเสริมสร้างทักษะแรงงาน 

                         ปัญหาการค้ามนุษย์ควรแก้ไขปัญหาที่ประเทศต้นทาง ควรมีการเตรียมความ
พร้อมแรงงานให้ถูกต้องในเรื่องทักษะและเอกสารเดินทางให้ถูกต้องก่อนส่งคนสู่ตลาดแรงงาน 

3.1.2. มาตรการในการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 
                         ปัญหาการค้ามนุษย์แก่เด็กและหญิงกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีพิ
เศษ เช่น การอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะอาชีพ และหาตลาดแรงงานให้กับเด็กและหญิงกลุ่มเสี่ยงได้มี
งานท า 
                  3.1.3 ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ 
                         ควรปรับแก้กฎหมายเพ่ิมบทลงโทษกับผู้กระท าความผิดฐาน  ค้ามนุษย์ 
ตลอดจนปรับแก้กฎหมายให้การคุ้มครองผู้แจ้ง มีการสร้างความเข้าใจกับประชาชนเรื่องการคุ้มครอง
สิทธิตามกฎหมาย เช่น ไม่ถูกฟ้องร้อง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนมีมาตรการ
เยียวยารองรับหากได้รับความสูญเสียอันเป็นผลมาจากการแจ้งเหตุ  

3.2 ข้อเสนอแนะในการก้าหนดนโยบาย 
                3.2.1 รัฐบาลควรมีนโยบายเสริมสร้างความตระหนักรู้ แก่ภาคประชาชนต่อความ
ร้ายแรงต่อปัญหาการค้ามนุษย์เพื่อให้เกิดความรู้สึกร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน  
                3.2.2 รัฐบาลควรจัดสวัสดิการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ เพ่ือป้องกันการเอารัดเอา
เปรียบลูกจ้าง จัดอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์แก่ผู้ประกอบกิจการ เพ่ือวางข้อตกลงร่วมกัน
ก่อนเปิดกิจการ และการขอความร่วมมือในการตรวจสอบการด าเนินกิจการ 

       3.2.3 เพ่ิมมาตรการควบคุมการบังคับใช้กฎหมายและด าเนินการอย่างจริงจังกับ
เจ้าหน้าที่ท่ีมสี่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนวางมาตรการควบคุมการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
รัฐ นักการเมืองท้องถิ่น 

       3.2.4 รัฐบาลควรมีกลไกการติดตามเหยื่อที่ถูกส่งกลับ โดยการสร้างความร่วมมือ
องค์กรภายในประเทศต้นทางเพ่ือป้องกันการกลับคืนสู่วงจรค้ามนุษย์ 
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สาเหตุการย้ายถิ่นของมุสลิมวัยแรงงานในพื นที่ชายแดนใต้ 
The Cause of Migration among Working Age Muslims in the Southern Border 

 
อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต 

Anlaya Smuseneto 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบผสานมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาเหตุการย้ายถิ่นของมุสลิมวัย
แรงงานระหว่างเพศชายและเพศหญิงในพ้ืนที่ชายแดนใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในการ
วิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามสัมภาษณ์ผู้ย้ายถิ่น 187 คน และการวิจัยเชิง
คุณภาพเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกจ านวน 20 คน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงพรรณนา
ให้เห็นถึงสาเหตุการตัดสินใจย้ายถิ่นระหว่างชายและหญิงไม่ได้มีความแตกต่างกัน โดยเหตุผลในการ
ย้ายถิ่นค านึงถึงถิ่นปลายทางมากกว่าถิ่นต้นทาง เพ่ือหางานท าที่มีรายได้ดีกว่า ไปอาศัยอยู่กับ
ครอบครัวหรือเครือญาติ และเหตุผลหนึ่งที่น่าสนใจมากคือ ได้รับการศึกษาในประเทศไทยแต่ไม่
สามารถประกอบอาชีพได้ และต้องการใช้ภาษาท่ีตนถนัด ในการย้ายถิ่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ความไม่สงบในพ้ืนที่ แต่เป็นโอกาสในการด ารงชีวิตของคนในพ้ืนที่ชายแดนใต้ 
 
ค้าส้าคัญ : การย้ายถิ่น ประชากรมุสลิมวัยแรงงาน พ้ืนที่ชายแดนใต้ 
 

Abstract 

This mixed method research aimed to study the cause of migration among working 
age Muslims between male and female in the southern border, such as Pattani, Yala, and 
Narathiwat. The quantitative data were collected using a questionnaire for 187 current 
migrations. The qualitative data were collected using in-depth interviews on 20 workers 
and analyzed using logical reasoning in comparing with concepts, theories and research with 
contexts. The results found that the causes of migration between female and male was not 
different. They concerned the cause of destination area in the highest proportion, 
following the cause of original area, and else. This results were harmonized to the in depth 
interviews, that is, female and male have the same reasons of migration. They wanted 
to find a job, which has more earn income, lived with their relatives or family members. 
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Interestingly, they received education in Thailand, but they couldn't work there and 
they wanted to use local Malay, their native tongue. This migration was not involved 
with the unrest situation in the southern border, the results were to open up more 
opportunities for their livelihood. 

 
Keywords : Migration, Working Age Muslims, southern Border 
 

ค้าน้า 
 เนื่องด้วยการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างทางประชากรในประเทศไทยจากประชากรวัยเยาว์เข้าสู่
ประชากรสูงวัยได้ผ่านมาระยะหนึ่งแล้ว ผลจากการเปลี่ยนโครงสร้างประชากรดังกล่าวนั้นพัชราวลัย 
วงศ์บุญสิน (2552) อ้างถึงผลการคาดประมาณประชากรในการศึกษาของ เกื้อ วงศ์บุญสิน (2546)    
ที่อธิบายโอกาสทองในช่วงการปันผลทางประชากร (demography dividend) หมายถึงการได้
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรของประเทศ ท าให้อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจให้สูงขึ้น เมื่อมีสัดส่วนของประชากรที่เป็นวัยแรงงาน (อายุ 15-60 ปี) สูงขึ้น สอดคล้องกับ 
การศึกษาของปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และปราโมทย์ ประสาทกุล (2548) อธิบายแผนภาพ 1 การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2553 -2563 จะมีประชากรวัย
แรงงานในสัดส่วนสูงสุด ทว่าผลตอบแทนจากการปันผลทางประชากรนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงทางประชากรเกิดขึ้น หากประเทศนั้นจะต้องมีนโยบายและการปฏิบัติที่เหมาะสมด้วย
เพ่ือหาประโยชน์ นอกจากนี้เกื้อ (2546) กล่าวถึงการเกิดขึ้นของการปันผลทางประชากรล าดับได้ดังนี้ 
เมื่ออัตราเจริญพันธุ์รวมยอด (total fertility rate) ลดลง ก็จะท าให้สัดส่วนของประชากรวัยแรงงาน
เพ่ิมขึ้น 
แผนภาพ 1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรในประเทศไทย 
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ซึ่งเป็นการเพ่ิมขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น หลังจากนั้นสัดส่วนของประชากรวัยแรงงานจะ
ลดลง และท าให้สัดส่วนของประชากรวัยพ่ึงพิงหรืออัตราส่วนการพ่ึงพิง (ประชากรวัยเด็ก อายุต่ ากว่า 15 
ปี บวกด้วยประชากรสูงวัย อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และหารด้วยจ านวนประชากรอายุ 15-59 ปี หลังจาก
นั้นคูณด้วย 100) ลดลง หากประเทศมีนโยบายที่เหมาะสม เมื่อสัดส่วนของประชากรวัยแรงงานเพ่ิมข้ึน 
ย่อมหมายถึงการออมของประเทศเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีรายได้เพ่ิมขึ้นเพราะสัดส่วนผู้อยู่ในวัยท างานสูง มี
การลงทุนเพ่ิมขึ้น และเมื่อพ่อแม่มีลูกน้อยลง คุณภาพของแรงงานก็สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภาพ 
(productivity) ซึ่งเป็นหัวใจของการสร้างความกินดีอยู่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น  

ในกรณีประเทศไทย จากแผนภาพดังกล่าวสะท้อนว่าผลจากการมีนโยบายประชากรอย่างเป็น
ทางการในปีพ.ศ. 2513 ท าให้มีการด าเนินงานด้านวางแผนครอบครัวอย่างต่อเนื่องและได้ผล กอรปกับ
ต้นทุนของการมีลูกสูงขึ้นมาก อัตราเจริญพันธุ์รวมยอดจึงลดลงจาก 6.3 คน ในช่วงปี พ.ศ. 2507-2508 
เป็น 1.62 คน ในช่วงปีพ.ศ. 2557-2558 การลดลงของอัตราการเกิดอย่างมากและรวดเร็วเช่นนี้ท าให้
สัดส่วนของประชากรวัยแรงงานเปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยเริ่มจากร้อยละ 55.6 ในปีพ.ศ. 2523 เป็นร้อยละ 
66.7 ในปี พ.ศ.2548 และ 66.7 ในปีพ.ศ. 2553 หลังจากนั้นจะค่อย ๆ ลดลงเรื่อย ๆ จนเหลือเพียงร้อย
ละ 60.5 ในปีพ.ศ. 2578 มีนัยยะว่าโอกาสส าหรับการหาประโยชน์จากการปันผลจะมีต่อไปอีกระยะหนึ่ง 
หากภาครัฐมีนโยบายที่เหมาะสมเพ่ือหาประโยชน์อย่างเต็มที่จากการปันผลทางประชากร โดยมีเป้าหมาย
ที่ชัดเจนคือการเพ่ิมผลิตภาพของแรงงานซึ่งมีส่วนส าคัญในการเพ่ิมรายได้ที่แท้จริงหรือผลผลิตต่อหัวต่อ
ปีของประชากร อันเป็นตัวชี้วัดความกินดีอยู่ดีของประชาชน หากประเทศไม่สามารถหาโอกาสจากการ
ปันผลครั้งนี้ได้โอกาสที่ดีก็จะแปรสภาพเป็นสถานการณ์คุกคาม กล่าวคือ เมื่อสัดส่วนแรงงาน (ไม่มี
คุณภาพสูง) ลดลงต่ า สัดส่วนประชากรสูงอายุเริ่มเพ่ิมมากขึ้น (อัตราเจริญพันธุ์รวมยอดก็จะไม่เพ่ิมข้ึน
เพราะคนจ ากัดการมีบุตร) ก็ท าให้อัตราการพ่ึงพิงสูงขึ้น วัยแรงงานก็จะต้องท างานเลี้ยงผู้สูงอายุและเด็ก
ในสังคมหนักขึ้น การเสียโอกาสในการเพ่ิมผลิตภาพของแรงงานในขณะที่มีสัดส่วนแรงงานสูง จึงมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมเป็นเวลายาวนาน เพราะเมื่อผลิตภาพต่ าก็ย่อมน าไปสู่รายได้ที่ต่ า การออม
ที่ต่ าและการลงทุนที่ต่ าตามไปด้วย ก่อให้เกิดศักยภาพในการผลิตของเศรษฐกิจที่ต่ า  

จากสถานการณ์ดังกล่าว พบว่า ประชากรวัยแรงงานถือเป็นฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นหากประชากรวัยแรงงานที่อยู่ในช่วงของการปันผลทางประชากรครั้งนี้ได้
เคลื่อนย้ายเพ่ือไปท างาน รวมถึงการเคลื่อนย้ายถาวร สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือประเทศไทยมีโอกาสขาดก าลัง
ส าคัญในการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะพ้ืนที่ชายแดนใต้ที่พบว่าจากการส ารวจทาง
ประชากรศาสตร์ที่ผ่านมาหลาย ๆ หน่วยงานเคยรายงานไปแล้วนั้นว่า อัตราเจริญพันธุ์รวมยอดของ
ประเทศลดลงเหลือประมาณ 1.62 ในขณะที่ พ้ืนที่ชายแดนใต้ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดปัตตานี ยะลา             
และนราธิวาส กลับเป็นพ้ืนที่ที่มีอัตราเจริญพันธุ์สูงกว่าระดับทดแทน ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าในพ้ืนที่
ชายแดนใต้ยังคงมีการผลิตประชากรวัยเด็กและประชากรวัยแรงงานอย่างต่อเนื่อง จึงถือเป็นกลไกส าคัญ
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ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในช่วงการปันผลทางประชากรได้ในระดับหนึ่ง แต่ทว่าปรากฏการณ์จริง
ที่เกิดขึ้นพบว่า ประชากรวัยแรงงานในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามได้มีการย้ายถิ่น
ไปยังประเทศมาเลเซียในสัดส่วนที่สูงทุก ๆ ปี ไม่ว่าจะเป็นการไปท างานชั่วคราวหรือการท างานถาวร
อย่างถูกกฎหมาย เนื่องจากประชากรในพ้ืนที่ชายแดนใต้ไม่ต้องกังวลในเรื่องการสื่อสารเพราะมีภาษาและ
วัฒนธรรมใกล้เคียงกัน และประกอบกับถ้าพิจารณาตามสภาพภูมิศาสตร์ก็ถือว่าเป็นพ้ืนที่ชายแดนใต้เป็น
พ้ืนที่ชายขอบของประเทศไทย โอกาสที่ประชากรในพ้ืนที่ดังกล่าวมีการเคลื่อนย้ายไปยังประเทศอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียในสัดส่วนค่อนข้างสูง สอดคล้องกับการศึกษาของค านวณ นวลสนอง        
นิสากร กล้าณรงค์ และมูฮ าหมัด สาแลบิง (2552) ให้ข้อมูลว่า การย้ายถิ่นของประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่เข้าไปในประเทศมาเลเซีย เป็นการย้ายถิ่นที่มีการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องและเป็น
เวลานาน เนื่องจากมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านพ้ืนที่ ความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งทาง
ประวัติศาสตร์ สังคม และการเมืองที่มีมาเป็นเวลานานจนถึงปัจจุบัน และในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา การ
ย้ายถิ่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยที่เข้าไปในประเทศมาเลเซียถือได้ว่าเป็นจ านวนที่
เพ่ิมมากขึ้น อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะค่านิยมที่เชื่อว่าการเข้าไปท างานในมาเลเซีย
จะท าให้มีรายได้มากขึ้นและสามารถเข้ากันได้กับวัฒนธรรมในมาเลเซีย นอกจากนี้อาจจะมีเหตุผลที่ท าให้
ประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวเคลื่อนย้ายเข้าสู่ประเทศมาเลเซียด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ และสถานการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่สอดคล้องกับการศึกษาของสุภางค์ จันทวานิช (2544) พบว่า การย้ายถิ่นเข้าไป
ท างานในประเทศมาเลเซียเกิดจากเหตุผลความจ าเป็นทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ 

ตามแนวคิดทฤษฎีการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ (international migration) นั้น พัชราวลัย        
วงศ์บุญสิน (2552) ให้นิยามถึงการย้ายถิ่นระหว่างประเทศว่าเป็นการเคลื่อนย้ายของประชากรเป็น
จ านวนมาก ที่มีการข้ามพรมแดนจากประเทศท่ีตนอาศัยอยู่ไปยังประเทศอ่ืน เพ่ือการด ารงชีวิตเป็น
ระยะเวลายาวนานต่อเนื่อง เพ่ือกระท ากิจกรรมที่ได้รับค่าตอบแทน โดยปกติหลักการสากลจะมีการ
ก าหนดไว้ว่าการด ารงชีวิตในอีกที่หนึ่งเป็นเวลา 1 ปี นับเป็นการย้ายถิ่น อย่างไรก็ตามผู้ย้ายถิ่น
สามารถกลายเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานได้ เมื่อมีการตัดสินใจปักหลักชีวิตในประเทศที่เข้าไปประกอบอาชีพ
และด ารงชีวิตที่นั่นเป็นส่วนใหญ่  
 นอกจากนี้กลุ่มนักเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิคอธิบายว่า มนุษย์มีการตัดสินใจย้ายถิ่นด้วยเหตุผล
ทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ผู้ย้ายถิ่นจึงเป็นผู้ย้ายถิ่นเชิงเศรษฐกิจ (economic migrant) หรือเป็นแรงงาน  
(labor) ปัจจัยดึงดูด (push factor) ส าคัญที่ท าให้มนุษย์เกิดการย้ายถิ่น ได้แก่ ค่าจ้าง (wage) ที่สูงขึ้น
และโอกาสการได้งานท า (employment) กล่าวคือ มนุษย์จะย้ายถิ่นจากประเทศที่มีความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจน้อยกว่า ซึ่งการเลือกเดินทางไปประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่าง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) ของประเทศต้นทางและ GNP ของประเทศผู้รับแรงงานอีกด้วย ใน
ด้านตัวแปรที่มีผลต่อการย้ายถิ่นเพ่ือไปท างานในต่างประเทศยังได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง             
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และประเภทของงานที่สามารถท าได้ (เจริญชัย ยศบรรดาศักดิ์, 2542) อย่างไรก็ตาม ในแนวคิดคัดสรร
ของการย้ายถิ่น (migration selectivity) ในการท าความเข้าใจลักษณะของผู้ย้ายถิ่นที่เลือกจุดหมาย
ปลายทางเป็นกระบวนการคัดสรร ผู้ที่ตัดสินใจย้ายถิ่นไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรในพ้ืนที่ที่เขา
เหล่านั้นจากมา แต่มีลักษณะเฉพาะที่ต่างออกไปจากผู้ไม่ย้ายถิ่น (Kanbur, R & Rapopart, H. 2003) 
 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการย้ายถิ่นของประชากรมุสลิม
วัยแรงงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการย้ายถิ่นในประชากร
วัยแรงงานระหว่างเพศชายและเพศหญิงมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความแตกต่างหรือไม่ อย่างไร 
เนื่องจากการผลิตประชากรวัยเด็กนั้นให้ความส าคัญแก่เพศหญิง ถ้าเพศหญิงจ านวนมากมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานในพ้ืนที่ปลายทางมากอาจจะท าให้พื้นที่ต้นทางมีโอกาสลดลงในสัดส่วนประชากรวัยเด็ก ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งนี้จึงสนใจสาเหตุการย้ายถิ่นระหว่างเพศหญิงและเพศชาย เพ่ือหาแนวทางรักษาประชากร
วัยแรงงานในพ้ืนที่เพ่ือการขยายโอกาสในการปันผลทางประชากรที่ก าลังจะลดลงในระยะเวลาอันนี้ให้
เกิดประโยชน์คุ้มค่าทางเศรษฐกิจในประเทศให้มากที่สุด 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพ่ือศึกษาสาเหตุการย้ายถิ่นของมุสลิมวัยแรงงานระหว่างเพศชายและเพศหญิงในพ้ืนที่
ชายแดนใต้  
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 ด าเนินการศึกษาในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดย
สัมภาษณ์ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งชายและหญิง ที่ย้ายถิ่นไปมาเลเซีย ตั้งแต่อายุ 15 ปี
ขึ้นไป เฉพาะกลุ่มชาวไทยมุสลิม 
 บทความนี้ เริ่มต้นด้วยการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นของประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของไทยที่เข้าไปในประเทศมาเลเซีย เพ่ือให้เกิดความรู้เข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของ
พ้ืนที่และการด ารงชีวิตของกลุ่มคนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัย จึงได้ก าหนดวิธีด าเนินการศึกษาออกเป็น 4 ประเด็นคือ แหล่งข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างในการ
วิเคราะห์ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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วิธีการวิจัย 
วิธีด้าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ 
 งานวิจัยแบบผสาน (mixed method research) เพ่ือศึกษาสาเหตุการย้ายถิ่นของประชากร
มุสลิมวัยแรงงานระหว่างเพศหญิงและเพศชาย โดยผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วน
เชิงปริมาณก่อนเพ่ือส ารวจประชากรมุสลิมวัยแรงงานที่ย้ายถิ่นไปท างานในประเทศมาเลเซีย เก็บข้อมูล
ในช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นช่วงหยุดพักงานในประเทศมาเลเซียเพ่ือให้มุสลิมถือศีลอด ดังนั้นมุสลิมไทย
ก็จะกลับมาพักอาศัยอยู่ในถิ่นต้นทางหรือมาพักอาศัยในถิ่นบ้านเกิด และเมื่อวิเคราะห์ด้วยกระบวนการ
เชิงปริมาณเสร็จจึงน าผลจากสถิติที่มีผลชัดเจนนั้น ๆ วิเคราะห์และอธิบายสาเหตุการย้ายถิ่นเชิงคุณภาพ
ต่อไป เพ่ือให้เกิดความชัดเจนของผลการวิจัย อีกทั้งตรวจสอบประเด็นการวิจัยให้เกิดความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลมากข้ึน โดยการวิจัยเชิงปริมาณครอบคลุม 1,101 ครัวเรือน มีสมาชิกครัวเรือนที่เป็นผู้ย้ายถิ่น
จ านวนทั้งสิ้น 187 คน เป็นผู้ที่ย้ายถิ่นถาวร และย้ายถิ่นชั่วคราวไปท างานในประเทศมาเลเซีย กรณีย้าย
ถิ่นชั่วคราวคือ ผู้ที่ยังไม่ได้รับเอกสารสัญญาจ้าง (work permit) ก็จะไปออกหนังสือผ่านแดน (border 
pass) ตรงชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่ด่านสะเดา หรือ ด่านโก-ลก นราธิวาส แล้วแต่สะดวกว่าอยู่ในประเทศ
มาเลเซียในรัฐใด ซึ่งมีอายุ 30 วัน หลังจากนั้น ถ้ายังคงต้องการท างานในประเทศมาเลเซียก็ต้องมาออก
หนังสือผ่านแดน หรือ border pass อีก 30 วัน  

เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถามเพ่ือศึกษาและท าความเข้าใจว่า ความยากล าบากอัน
เกิดจากสถานการณ์ความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงทั้งในเชิงสังคมและ
เศรษฐกิจอย่างไร โดยเฉพาะผลกระทบด้านการย้ายถิ่นเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชาย โดยใช้ข้อค าถามแบบ
นามมาตรา  

เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยลงพ้ืนที่ในการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง ใช้ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 1 เดือน จากนั้นผู้วิจัยน าแบบสอบถามกลับมาวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลทางสถิติ
ของประชากรที่ศึกษา น าค่าที่ได้ไปใช้ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกในการวิจัยเชิงคุณภาพต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความ
ครบถ้วนแล้วน าไปลงรหัส และประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นสถิติ
เชิงพรรณนา (descriptive statistics) หาค่าร้อยละ (percentage) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ประชากรศึกษา 
  
วิธีด้าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 จากผลการวิจัยเชิงปริมาณท าให้ทราบสาเหตุ และการตัดสินใจย้ายถิ่นไปท างานในประเทศ
มาเลเซีย จึงน าผลจากการวิเคราะห์ก าหนดผู้ให้ข้อมูล 20 คน แบ่งเป็นเพศหญิง และเพศชาย เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยได้แก่ แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
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วิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตรวจสอบแบบสามเส้าด้วย วิธีรวบรวมข้อมูล (methodological 
triangulation) คือ การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กัน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเป็นเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้
วิธีการสังเกตควบคู่กับการซักถาม พร้อมกันนั้นก็ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วย หลังจากนั้น
ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลทั้งหมดมาสร้างข้อสรุปและบรรยายผลการศึกษา เพ่ือสะท้อนเหตุผลและการตัดสินใจ
ย้ายถิ่น ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาโดยใช้หลักตรรกะเทียบเคียงแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ควบคู่
บริบท 
 

ผลการศึกษา 
 บทความนี้น าเสนอผลการศึกษาในสองประเด็นหลัก ประเด็นแรกคือ ลักษณะของผู้ย้ายถิ่น 
โดยครอบคลุมลักษณะทางประชากรและสังคม คือ เพศ อายุ การศึกษาสายสามัญ การศึกษาศาสนา 
สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกในครัวเรือน และสถานะสุขภาพ และประเด็นที่สอง เปรียบเทียบ
เหตุผลของย้ายถิ่นระหว่างเพศชายและเพศหญิง    
 
ลักษณะท่ัวไปของผู้ย้ายถิ่น 
 การศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้ย้ายถิ่นเพศชายมีสัดส่วนในการย้ายถิ่นมากกว่าผู้ย้ายถิ่นเพศหญิง 
(ร้อยละ 56 เปรียบเทียบกับร้อยละ 44) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเพศชายเป็นเพศที่มีความกล้าเผชิญและ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ในขณะที่เพศหญิงอาจจะมีเหตุผลประกอบการตัดสินใจย้ายถิ่นหลาย
ประการเช่น ค านึงถึงความเสี่ยงและความปลอดภัย ความผูกพันในครอบครัว และยิ่งถ้าเป็นผู้มี
ครอบครัวแล้วจะต้องขอความเห็นจากสามีและครอบครัวเป็นล าดับส าคัญ ส าหรับอายุของผู้ย้ายถิ่น
พบว่า เกือบครึ่ง (ร้อยละ 42.78) อยู่ในวัยหลังส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี ผู้ย้ายถิ่นอายุ 25 - 35 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 38.50 เป็นวัยผู้ใหญ่ตอนต้น และอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 18.72 เป็น
วัยที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตเนื่องด้วยความรับผิดชอบในครัวเรือน อายุเฉลี่ยของผู้ย้ายถิ่น 24.5 ปี 
อายุน้อยสุดที่พบคือ 14 ปี และอายุสูงสุดที่พบคือ 69 ปี ในประเด็นระดับการศึกษาของผู้ย้ายถิ่น 
เนื่องด้วยพื้นที่ชายแดนใต้มีระบบการศึกษาทั้งสายสามัญและสายศาสนา ผู้วิจัยสนใจส ารวจผู้ย้ายถิ่น
ทั้งที่มีการศึกษาทั้งสายสามัญและสายศาสนา พบว่า ผู้ย้ายถิ่นที่ศึกษาในสายสามัญจบการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา/ต่ ากว่าประถมศึกษาในสัดส่วนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมามีการศึกษาสูง
กว่ามัธยมศึกษาร้อยละ 32.73 และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 28.34  
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ตาราง 1 จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากร 
                       
ลักษณะของผู้ย้ายถิ่น            ร้อยละ            จ้านวน  
เพศ 
 ชาย       56.15   105 
 หญิง     43.85    82 
อายุ 
 ต่ ากว่า 26 ปี    42.78    80 
 25 - 35 ปี    38.50    72 
 มากกว่า 35 ปีขึ้นไป   18.72      35 
ระดับการศึกษาสามัญ 
 ประถมศึกษาและต่ ากว่า   38.50    72 
 มัธยมศึกษา    28.34    53 
 สูงกว่ามัธยมศึกษา   32.73    61 
 
                       
            ลักษณะของผู้ย้ายถิ่น           ร้อยละ        จ้านวน  
ระดับการศึกษาศาสนา 

ไม่ได้เรียน/ ไม่ได้เรียนในระบบ    7.49         14 
ก่อนประถม/ ประถมศึกษา  18.72         35 
มัธยมต้น    22.46         42 
มัธยมปลายหรือสูงกว่า   39.57         74 
เรียนระบบโรงเรียนปอเนาะ  11.23         21 

สถานภาพสมรส 
 โสด     38.50         72 
 สมรส     55.61       104 
 หม้าย     2.67                    5 
 หย่า/ แยก    3.21          6  
จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
 ต่ ากว่า 5 คน    37.69        70 

5 - 10 คน    59.85                 112 
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 มากกว่า 10 คน      2.45          5 
สุขภาพ (ประเมินด้วยตนเอง) 
 ดีมาก     19.25                   36 
 ดี     75.40                  141 
 ปานกลาง     4.81                     9 
 แย ่      0.53                     1 
จ้านวนผู้ย้ายถิ่น                100.00         187   

 
ส าหรับความรู้ในศาสนาอิสลามที่ปัจจุบันมุสลิมสามารถเรียนควบคู่ไปกับการศึกษาสาย

สามัญพบว่า ผู้ย้ายถิ่นที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 40  
รองลงมาเป็นผู้จบการศึกษาสายศาสนาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 22.46 ก่อนประถมศึกษา
และประถมศึกษาเป็นร้อยละ 18.72 และในระบบโรงเรียนปอเนาะที่ไม่สามารถระบุระดับชั้นได้ หรือ
เรียนศาสนาในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ไม่เป็นทางการ เช่น เรียนกับครูที่มัสยิด ร้อยละ 11.23 อย่างไรก็ตาม 
พบว่ามีผู้ไม่เรียนศาสนาคิดเป็นร้อยละ 7.49  

สถานภาพสมรสก็มีส่วนส าคัญต่อการย้ายถิ่นถือเป็นปัจจัยหลักต่อการผลักดันหรือดึงดูดใน
การเคลื่อนย้าย จากข้อมูลจากการส ารวจพบว่าผู้ย้ายถิ่นที่มีสถานภาพสมรสมีการย้ายถิ่นในสัดส่วน
สูงสุด ร้อยละ 55.61 รองลงมาเป็นโสด ร้อยละ 38.50 และในสัดส่วนค่อนข้างน้อยพบว่า เป็นผู้มี
สถานภาพสมรสหย่า/ แยก คิดเป็นร้อยละ 3.21 และเป็นหม้ายคิดเป็นร้อยละ 2.67 ตามล าดับ 
ส าหรับจ านวนสมาชิกในครัวเรือน พบว่าผู้ย้ายถิ่นที่มีสมาชิกในครัวเรือนระหว่าง 5 -10 คน ใน
สัดส่วนสูงสุด ร้อยละ 60 รองลงมาเป็นผู้ย้ายถิ่นที่มีสมาชิกในครัวเรือนต่ ากว่า 5 คน ร้อยละ 37.69 
และเป็นผู้ย้ายถิ่นที่มีสมาชิกในครัวเรือนมากกว่า 10 คนในสัดส่วนต่ าสุดคิดเป็น ร้อยละ 2.45  

สถานการณ์สุขภาพที่ประเมินด้วยตนเองแสดงให้เห็นว่า ผู้ย้ายถิ่นมีสถานภาพทางสุขภาพ
อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมามีสุขภาพดีมาก คิดเป็นร้อยละ 19.25 มีสุขภาพระดับปาน
กลางคิดเป็นร้อยละ 4.81 และสุขภาพแย่คิดเป็นร้อยละ 0.53 
 
เหตุผลของการย้ายถิ่น 

เมื่อสอบถามถึงสาเหตุในการตัดสินใจย้ายถิ่นพบว่า ผู้ย้ายถิ่นค านึงเหตุผลที่เก่ียวข้องกับถิ่นที่
อยู่ปลายทางในสัดส่วนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 76.54 รองลงมาคือ เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับถิ่นที่อยู่ต้นทาง 
คิดเป็นร้อยละ 13.90 และร้อยละ 9.63 เป็นเหตุผลอ่ืน ๆ 
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ตาราง 2 ร้อยละของเหตุผลในการตัดสินใจย้ายถิ่น 
           
ลักษณะการย้ายถิ่น           ภาพรวม              เพศ   
                 ผู้ชาย  ผู้หญิง  
จ้านวนแต่ละลักษณะ      187  105      82 
 รวมแต่ละลักษณะ (ร้อยละ)            100.0 100.0  100.0 
สาเหตุของการตัดสินใจย้ายถิ่น*     
ค านึงถึงถิ่นท่ีอยู่ปลายทาง        76.47 73.33  80.49 
ค านึงถึงถิ่นท่ีอยู่ต้นทาง      13.90           14.29  13.41 
เหตุผลอื่น ๆ         9.63 12.38   6.10 
 
ตาราง 2 ร้อยละของเหตุผลในการตัดสินใจย้ายถิ่น 
           
ลักษณะการย้ายถิ่น                                  ภาพรวม      เพศ  
                  ผู้ชาย   ผู้หญิง  
เหตุผลที่ไปท้างานที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศมาเลเซีย)*  
เหตุผลถิ่นปลายทางมีงานท าที่มีรายได้ดีกว่า             67.54         69.24 65.85 
เหตุผลมีครอบครัวหรือเครือญาติอยู่ ณ ถิ่นปลายทาง14.37           12.52 16.21  
เหตุผลได้รับการศึกษาในประเทศไทยแต่ไม่มีงานท า   9.35         10.13   8.57 
เหตุผลการสื่อสารใช้ภาษามลายู     7.38           8.06   6.69 
เหตุผลอื่น ๆ        1.36           0.05   2.68 
หมายเหตุ* หมายถึง การทดสอบด้วยสถิติ  Chi2  มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ0.05   
 

เมื่อจ าแนกตามเพศพบว่า เหตุผลในการตัดสินใจย้ายถิ่นของผู้ย้ายถิ่นในพ้ืนที่ชายแดนใต้เข้าสู่
ประเทศมาเลเซียให้เหตุผลในการค านึงถึงถิ่นที่อยู่ปลายทางเป็นล าดับแรกทั้งในเพศชายและเพศ
หญิง โดยเพศหญิงมีสัดส่วนสูงกว่าเพศชาย (ร้อยละ 73.33 เปรียบเทียบกับร้อยละ 80.49 ตามล าดับ) 
โดยให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า “ค่าตอบแทนที่ดี” (สัมภาษณ์ 12 กรกฎาคม 2558) รองลงมาเป็นการค านึง
ถิ่นที่อยู่ต้นทาง เช่น ความกังวลใจในภายภาคหน้าในชีวิตของตนเอง ความกังวลห่วงครอบครัว เป็น
ต้น คิดเป็นร้อยละ 14.29 ในเพศชาย  และร้อยละ 13.41 ในเพศหญิง ส าหรับเหตุผลอ่ืน ๆ เพศชาย
ให้เหตุผลอ่ืน ๆ ในสัดส่วนสูงกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 12.38 เปรียบเทียบกับร้อยละ 6.10) โดยระบุว่า 
“ไม่ได้คิดอะไรมาก ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ค่อยกลับมา” (สัมภาษณ์ 12 กรกฎาคม 2558)  
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เหตุผลในการย้ายถิ่นปลายทางประเทศมาเลเซีย 
มีงานท้าที่มีรายได้ดีกว่า 

ส าหรับเหตุผลที่ไปท างานที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศมาเลเซีย) ที่ต้องย้ายไปเพราะถิ่นปลายทาง
ที่ผู้ย้ายถิ่นอยู่ในปัจจุบันนั้น มีงานที่มีรายได้ดีกว่าถิ่นต้นทาง คิดเป็นร้อยละ 67.54 เมื่อจ าแนกตาม
เพศ พบว่า เพศชายเห็นด้วยกับเหตุผลที่ว่า เมื่อย้ายถิ่นแล้วมีงานมีรายได้ดีกว่าถิ่นต้นทางคิดเป็นร้อย
ละ 69.24 ในขณะที่เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 65.85 สะท้อนให้เห็นแรงดึงดูดจากปลายทางท าให้ผู้
ย้ายถิ่นมีการเคลื่อนย้ายออกไปจากถิ่นฐานเดิม คือการมีรายได้ที่ดีกว่าเมื่อเคลื่อนย้ายแล้ว สอดคล้อง
กับข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก  นายมะแซ (นามสมมติ) อายุ  19 ปี ประกอบอาชีพรับจ้าง พบว่า 
สาเหตุที่ส่งผลต่อการตัดสินใจย้ายถิ่น กล่าวว่า เบื่อจากการอยู่บ้าน เลยตัดสินใจไปท างานที่มาเลเซีย 
ไปแล้วก็สามารถหารายได้ให้กับตนเองได้ รายได้ดีกว่ารับจ้างในประเทศไทย ดีกว่าแถวบ้าน สามารถ
ซื้อสิ่งของที่ตนต้องการได้ โดยไม่ต้องขอจากบิดามารดา ก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่สามารถหาเงินเลี้ยงชีพ
ตนเองได้ ซึ่งจะดีกว่าการอยู่บ้านเฉยๆ โดยไม่ได้ท าอะไร และสิ่งที่ส าคัญที่ตัดสินใจไปท างานคือ มี
ความต้องการที่จะซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ ไม่ต้องการรบกวนจากครอบครัว จึงต้องการไปท างานที่
ประเทศมาเลเซีย 

 “เพราะเบื่ออยู่บ้าน ถ้าไปท างานมาเลย์ก็มีรายได้บ้าง แล้วรายได้ที่ได้ก็เยอะกว่า 
แค่เป็นคนเก็บจาน เงินก็ได้คืนละเป็นพันแล้ว” 
  “ต้องการรถมอเตอร์ไซค์อีกเครื่อง ไม่อยากขอจากครอบครัว แถมดีกว่าท างานใน
ไทย รับจ้างคนก็ไม่ดูถูก คิดว่าไปท ามาเลย์เพราะรายได้ดีกว่าไง” 

(สัมภาษณ์วันที่ 15 กรกฎาคม 2558) 
 

 ในการสัมภาษณ์ผู้หญิงไปท างานมาเลเซีย กล่าวว่า มีความแตกต่างกัน โดยเด็กวัยรุ่นชายที่
ย้ายถิ่นไปท างานมาเลเซียนั้น เพราะต้องการสิ่งของ ซึ่งบิดามารดาไม่สามารถซื้อให้ได้ เช่น  รถ
มอเตอร์ไซค์ ก็เลยต้องไปท างานเพ่ือหารายได้มาซื้อเอง ส่วนผู้หญิงซึ่งเป็นแม่หม้ายต้องเดินทางไป
ท างานมาเลเซีย ก็เนื่องมาจากหางานแถวบ้านไม่ค่อยสะดวก เพราะขาดสามี จะกรีดยางก็ไม่มีสวน
เป็นของตนเอง ถ้าไปท างานมาเลเซียก็จะช่วยให้มีรายได้ และสามารถส่งเสียลูกเรียนหนังสือได้อีก  
   “ส่วนใหญ่ก็เพราะอยากได้ของ เช่น รถมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้นะค่ะที่เด็กผู้ชาย
เขาอยากได้กัน เพราะขอจากพ่อแม่ พ่อแม่ก็ไม่มีให้ ก็ต้องไปท างานหาเงินซื้อเอง” 
  “.......ก็เช่น แม่หม้าย จะท างานแถวบ้านก็ล าบากเพราะว่าไม่มีผู้ชายไง จะกรีดยาง
ก็ไม่มีสวน ได้วันละประมาณ 300 บาท ก็แทบไม่ต้องใช้จ่ายอะไร กินข้าวกินอะไรก็กินกันภายในร้าน
นั้นเลย ท าให้ก็พอมีเหลือเก็บกลับมาส่งลูกเรียน มีรายได้เยอะกว่าอยู่เมืองไทย” 

(สัมภาษณ์วันที่ 6 มิถุนายน 2558) 
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ในกลุ่มผู้ชายจากครัวเรือนที่มีเฉพาะผู้ชายไปท างานที่มาเลเซียกล่าวว่า เหมือนกันทั้งชาย

และหญิง เพราะมีจุดประสงค์ที่ต้องการซื้อเสื้อ ผ้าเครื่องใช้ส่วนตัว และโทรศัพท์  
  “มันเหมือนกันครับ ไปนี่ก็เพราะ อยากได้เสื้อผ้าใหม่ อยากได้โทรศัพท์ใหม่ๆ คิดว่า 
รายได้มันสูงกว่าเห็น ๆ เลย” 
  “ผู้หญิงก็มี ผู้ชายก็มี (หัวเราะ) เหมือนกันหรอกทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชาย คือ อยากมี
เงินเยอะ ๆ รายได้ดีกว่าท างานในไทย” 

(สัมภาษณ์วันที่ 20 กันยายน 2558) 
 
เหตุผลมีครอบครัวหรือเครือญาติอยู่ ณ ถิ่นปลายทาง 

 ส าหรับเหตุผลการย้ายถิ่นเพราะมีครอบครัวหรือเครือญาติอยู่ที่นั้นเหตุผลมีสัดส่วนรองลงมา
จากเหตุผลแรก (มีงานท าที่มีรายได้ดีกว่า) คิดเป็นร้อยละ 14.37 เมื่อจ าแนกตามเพศพบว่า ผู้หญิงให้
เหตุผลดังกล่าวในสัดส่วนสูงกว่าเพศชาย (ร้อยละ 16.21 เปรียบเทียบกับร้อยละ 12.52) สอดคล้อง
กับค าสัมภาษณ์ดังนี้ 

 
นางมีเราะห์ (นามสมมติ) อายุ 45 ปี กล่าวว่า เนื่องจากปู่และย่าของตนเป็นคนมาเลเซีย ท า

ให้ตนเองต้องการที่จะย้ายไปและสามารถย้ายถิ่นพร้อมครอบครัวก็ไปท างานที่มาเลเซียด้วย 
  “ปู่ ย่า เป็นคนที่นี่ มาอยู่ที่นี่ก็เพราะ ปู่ ย่า” 
  “ถ้าไม่ใช่เพราะว่า ปู่ ย่า ก็คงไม่มาอยู่ที่นี่” 

(สัมภาษณ์วันที่ 20 มิถุนายน 2558) 
 

เหตุผลได้รับการศึกษาในประเทศไทยแต่ไม่มีงานท้า 
ผู้ย้ายถิ่นให้เหตุผลในการย้ายถิ่นที่เกี่ยวข้องกับถิ่นที่อยู่เดิมไม่มีงานท านั้น คิดเป็นร้อยละ 

9.35 เมื่อจ าแนกตามเพศพบว่า เพศชายให้เหตุผลดังกล่าวในสัดส่วนสูงกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
10.13 เปรียบเทียบกับร้อยละ 8.57 สอดคล้องกับข้อมูลสัมภาษณ์ในกลุ่มผู้หญิงจากครัวเรือนที่มี
เฉพาะผู้ชายไปท างานมาเลเซีย กลุ่มควนลาแม่ จ.ปัตตานี ให้ข้อมูลว่า ไม่ได้ระบุแยกว่าสาเหตุที่เพศ
หญิงและเพศชายย้ายถิ่นไปเพราะอะไร แต่กล่าวว่า การที่คนย้ายถิ่นไปมาเลเซีย ไม่ได้มีความ
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบ เนื่องจากคนในชุมชนได้ไปมาเลเซียกันมานานแล้ว ตั้งแต่สมัย
บรรพบุรุษ แต่สาเหตุที่ไปเพราะไปหางานท า ต่างจากคนที่เรียนหนังสือสูง ๆ มักจะไม่มีปัญหาในส่วน
นี้ นอกจากนี้สาเหตุที่ย้ายถิ่นก็เนื่องมาจากมีญาติพ่ีน้องอยู่มาเลเซียแล้ว โตขึ้นไม่รู้ว่าจะไปไหน ก็เลย
ตัดสินใจไปมาเลเซีย 
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  “ไม่มี ที่ไปเพราะจะไปหางานท า เรียนจบมา หางานในประเทศไทยไม่ได้ งานใน
เมืองไทยเน้นแต่คนได้ภาษาอังกฤษ" 
  “คนบ้านเราไปท างานที่มาเลก่อนที่จะมีเหตุการณ์นานแล้ว ตั้งแต่สมัยรุ่นตา รุ่นแต่
ก่อน ไม่เก่ียวกัน แต่ที่ไปนี่ หางานในไทย ล าบาก เน้นภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลย เราไม่ได้” 
  “นานแล้วที่คนบ้านเราไปมาเลย์ก็แนะน ากัน จบในไทย หางานในไทย ไม่มีใครเอา
หรอก” 
  “ถ้าท่ีบ้านเราไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์” 
  “คนที่เรียนสูงไม่เป็นไร อยู่บ้านเงินเดือนเยอะ” 
  “ไม่เป็นแหละ เพรามีเงินเดือน” 
  “เหมือนเรา ผู้ใหญ่อยู่ที่นู้นอยู่แล้ว พอเราโตไม่รู้จะไปไหนก็ไปมาเลด้วย” 

(วันที่ 18 สิงหาคม 2558) 
 

กลุ่มผู้ชายจากครัวเรือนที่มีทั้งหญิงและชายท างานที่มาเลเซียกล่าวว่า ทั้งหญิงและชายมี
สาเหตุการย้ายที่เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าผู้หญิงคิดอีกแบบหนึ่ง และผู้ชายคิดอีกแบบหนึ่ง แต่ทุกคนจะคิด
เหมือนกันคือ ต้องการที่จะมีงานท า และหารายได้  
  “เหมือนกัน อยากท างาน อยากมีเงินแค่นั้น” 
  “ไม่ใช่ว่าผู้หญิงท างานแล้วคิดแบบนี้ ผู้ชายคิดอีกแบบหนึ่ง คือทุกคนคิด
เหมือนกัน”        

 (วันที่   10 กรกฎาคม 2558) 
 

เหตุผลการสื่อสารใช้ภาษามลายู 
อย่างไรก็ตาม มีผู้ย้ายถิ่นให้เหตุผลในการย้ายถิ่นเพราะการสื่อสารใช้ภาษามลายูคิดเป็นร้อย

ละ 7.38 เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้ชายให้เหตุผลดังกล่าวในสัดส่วนสูงกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 8.06 เปรียบเทียบกับร้อยละ 6.69 สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ โดยนางซีตีรอกีเยาะ (นามสมมติ) 
อายุ 43 ปี กล่าวว่า เหตุผลของการย้ายถิ่นไปท างานมาเลเซีย อาจจะเป็นเพราะสภาพความเป็นอยู่
ของครอบครัว อีกอย่างตนก็ไม่ได้รับการศึกษา ถ้าไปกรุงเทพฯก็กลัวว่าจะโดนหลอก ซึ่งตนก็ไม่ทราบ
เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไร แต่เกิดจากความรู้สึกกลัวที่จะไปกรุงเทพฯมากกว่ามาเลเซีย และมอง
ว่าการไปมาเลเซียจะดีกว่า โดยเฉพาะภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร การไปมาเลเซียอาจท าให้การสื่อสาร
เป็นที่เข้าใจกัน ก็เลยตัดสินใจไปท างานมาเลเซีย 
  “ไม่รู้ ก็ความเป็นอยู่ตอนนี้” 
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   “เราไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่รู้สิ ไป บางกอก กลัวคนอ่ืนหลอก ที่มาเลเค้าพูดภาษา
เดียวกับเรา ก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นความรู้สึกกลัวที่ไปบางกอกมากกว่ามาเล” 

(สัมภาษณ์วันที่ 29 สิงหาคม 2557) 
 
 เหตุผลอื่น ๆ 
 เหตุผลสุดท้ายที่ผู้ย้ายถิ่นให้เหตุผลในการย้ายถิ่นไปประเทศมาเลเซียด้วยเหตุผลอ่ืน ๆ คิด
เป็นร้อยละ 1.36 จ าแนกตามเพศ พบว่าเพศหญิงให้เหตุผลดังกล่าวในสัดส่วนสูงกว่าเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 2.68 เปรียบเทียบกับร้อยละ 0.05 สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ นางสาวสีตีรอกีเยาะ (นาม
สมมติ) อายุ 28 ปี กล่าวว่า “คิดว่าตนไม่มีความเหมาะสมที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพฯ เนื่องจากตน
เป็นคนที่มีลักษณะนิสัยชอบใช้ชีวิตแบบขนบ คือ เป็นมุสลิมที่ เคร่งครัด ถ้าไม่คุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อมดั้งเดิม ก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ แต่ส าหรับที่มาเลเซียไม่เป็นไร เนื่องจากมี
วัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน ไม่ต้องปรับตัวอะไรมาก ทั้งชีวิต ทั้งอาหารการกิน และมาเลย์ก็ดีกับคน
มุสลิมเรามาก ไม่เหมือนในไทย” 

(สัมภาษณ์วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558) 
 นอกจากนี้มีความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ดังนี้ 
  “เบื่อด้วย แล้วก็ผมคิดว่าคนอย่างผมไม่เหมาะที่จะอยู่กรุงเทพฯ นิสัยของเราจะอยู่
กรุงเทพไม่ได”้ 

“แต่ก่อนผมเป็นคนเสเพลเหมือนกัน แต่ก่อนอยู่กรุงเทพถ้าไม่มีเงินอยู่ 
ไม่ได”้ 

“ที่นี่ไม่เป็นไร ด้วยความที่เราท างานอยู่ด้วย อยู่กรุงเทพ แต่ก่อนท างาน 
อยู่ที่ซีคอน ท างานได้ไม่นานก็ออก ตอนเรียนปีหนึ่งต้องไปเรียนที่สมุทรปราการเพราะเขตอยู่ที่
สมุทรปราการตอนผมเรียนอยู่ปีหนึ่ง อยู่ได้หนึ่งปีก็กลับมาอยู่บ้าน ไม่ทันด้วย แล้วเราเองจะคุมตัวเอง
ไม่ค่อยได้ด้วย” 

           (สัมภาษณ์วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558) 
 

 เมื่อผู้วิจัยสอบถามว่า คิดอย่างไรกับการเดินทางไปท างานในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ หรือ
จังหวัดอ่ืน ๆ ในประเทศ ผู้ให้ข้อมูลหลาย ๆ คน ตอบในลักษณะคล้าย ๆ กันว่า “การไปอยู่กรุงเทพฯ 
เป็นเรื่องห่างไกลจากความคิดของตนเอง เพราะไม่รู้จักใคร และคิดว่าอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะเดินทาง
ไปกรุงเทพฯ อย่างแน่นอน” 

 (สัมภาษณ์วันที่   10 ตุลาคม 2558) 
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และมีข้อความอ่ืน ๆ จากการสัมภาษณ์ดังนี้ 
“.....โอ้ยยย ไม่เอาหรอก กรุงเทพเหรอ ไม่รู้จักใคร น่ากลัว ไม่คุ้นเคย  

รู้สึกเราเหมือนตัวประหลาด คนมาคุยก็ระวัง เกร็ง มันรู้สึกได้ ขนาดไปเที่ยวในจังหวัดอ่ืน ๆ เห็นเรา
คลุมผม ยังมอง จนเราคิดว่าเราผิดปกติหรือ นั่นเลยบอกว่า จังหวัดอ่ืน ๆ ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ นอกจาก
เราไม่คุ้นเคยแล้ว อาหารการกินก็หายาก ล าบาก ไม่มีที่ละหมาดด้วย หายากอาหารฮาลาล ไปมาเลย์
นะแหละ ดีแล้ว” 

   (สัมภาษณ์วันที่   10 ตุลาคม 2558) 
 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 การย้ายถิ่นเป็นสาเหตุหลักของความเชื่อในการสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ เมื่อประ
ชากรในเขตเมืองเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเพ่ิมขึ้นจากการย้ายถิ่นเพ่ือการประกอบอาชีพ 
โดยมีแรงผลักดันหลายด้าน เช่น ความยากจน การว่างงานและการแสวงหางานท าเพ่ือรายได้ที่ดีกว่า 
ซึ่งการย้ายถิ่นอาจเป็นการย้ายถิ่นแบบชั่วคราวเพ่ือหางานท าตามฤดูกาล หรือย้ายถิ่นแบบถาวร 
อย่างไรก็ตาม สาเหตุของการตัดสินใจในการย้ายถิ่นระหว่างชายและหญิงมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนภาตใต้ ผลของการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สาเหตุของการตัดสินใจย้ายถิ่นระหว่างชายและ
หญิงไม่ได้มีความแตกต่างกัน เนื่องจากชายและหญิงให้เห็นผลไปในทางทิศเดียวกันว่า เป็นเหตุผลที่
เกี่ยวข้องกับถิ่นที่อยู่ปลายทางประกอบไปด้วยการหางานท าที่มีรายได้ดีกว่าถิ่นต้นทาง การไปอาศัย
อยู่กับเครือญาติหรือครอบครัว การได้รับการศึกษาในประเทศไทยแต่ไม่สามารถหางานท า ได้ การ
ท างาน หารายได้ ค้าขาย ท างานและหาประสบการณ์ เปิดร้านอาหารที่มาเลเซีย ไปท างานกับสามี 
และรายได้ที่ดีกว่าในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน รองลงมา เป็นเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับถิ่นที่อยู่ต้นทาง
ประกอบไปด้วย ที่บ้านหางานยาก ไม่มีงานให้ท า เศรษฐกิจไม่ค่อยดี และไม่มีงาน ในสัดส่วนที่
ใกล้เคียง และเหตุผลสุดท้ายคือ เหตุผลทางด้านอ่ืน ๆ ที่ประกอบไปด้วย แต่งงานกับคนในพ้ืนที่นั้น 
ๆ ตามเพ่ือน ไปอาศัยอยู่กับครอบครัว รับราชการครู ไปเป็นพลทหาร และเหตุผลทางด้านความ
ปลอดภัย โดยกลุ่มตัวอย่างอยู่ ในช่วงอายุ ต่ ากว่า 26 ปี ระดับการศึกษาสามัญอยู่ในระดับ 
ประถมศึกษาหรือต่ ากว่าประถมศึกษา ระดับการศึกษาศาสนา มัธยมศึกษาตอนปลาย สถานภาพ
สมรส มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน ระหว่าง 5-10 คน และมีสถานภาพทางสุขภาพที่อยู่ในระดับดี 
นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ระดับการศึกษาของแรงงานที่เดินทางไป
ท างานต่างประเทศจะมีการศึกษาไม่เกิน ป.4 ซึ่งมีแนวโน้มตัดสินใจไปท างานมากกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ที่มีการศึกษาสูง รวมทั้งประสบการณ์ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจโดยผู้ที่เคยเข้ารับและผ่านการฝึกอบรมฝีมือมาก่อนมีแนวโน้มตัดสินใจไปท างานมากกว่าผู้ที่
ไม่เคยฝึกอบรม 
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 จากการสัมภาษณ์ ชี้ให้เห็นว่า สาเหตุที่ส่งผลต่อการตัดสินใจย้ายถิ่นของชายและหญิง ส่วน
ใหญ่เกิดจากความต้องการที่จะหารายได้ หางานท า ในพ้ืนที่หางานท ายาก สถานภาพทางครอบครัว  
ไปอาศัยอยูกับครอบครัว ได้รับการศึกษาน้อย การใช้ภาษา และสภาพแวดล้อม ท า ให้ทั้งชายและ
หญิงมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้หลายคนต้องตัดสินใจย้ายถิ่น อาจจะด้วยความจ าเป็นหรือ
ตัดสินใจเองก็ตามต่างมีเหตุผลที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง ซึ่งเป็นเหตุผลเพื่อการหางานท า
ที่มีรายได้ที่สูงกว่าเดิม แต่มีจุดประสงค์ในการใช้เงินที่ต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเครื่องใช้ส่วนตัว 
เพ่ือส่งเสียเลี้ยงดูครอบครัว นอกจากนี้เหตุการณ์ความไม่สงบไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
ย้ายถิ่นระหว่างชายและหญิงในสามจังหวัดชายแดนใต้  
 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว
หนึ่งในนั้นคือ ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งหากพ้ืนที่ใดมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดี ก็จะท าให้มีการอพยพ
ย้ายถิ่นเข้ามาในพ้ืนที่นั้น ๆ เพ่ือเข้ามาหางานท าหรือเข้ามาในพ้ืนที่ ๆ  มีการเติบโตหรือทันสมัย
มากกว่าพ้ืนที่เดิมที่ตนอาศัยอยู่ เช่น บุคคลจากพ้ืนที่ชนบทอพยพเข้ามาในเขตเมือง หรือบุคคลจาก
ประเทศหนึ่งเข้ามายังอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งการย้ายถิ่นเข้ามาในพ้ืนที่อ่ืน ๆ นั้น นอกจากจะท าให้เกิด
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เช่น การจ้างงาน การจับจ่ายใช้สอยเพ่ิมขึ้นแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดปัญหา
อ่ืน ๆ ตามมาด้วยเช่นกัน เช่น ปัญหาทางด้านสังคม ปัญหาด้านอาชญากรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น เพราะฉะนั้นสาเหตุหลักๆของการย้ายถิ่นฐานนั้น มักจะเป็นการเข้ามาหางาน เนื่องจากการที่
ระบบทุนนิยม ท าให้เกิดการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นเป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ
จ้างงานและการเติบโตอย่างรวดเร็วของชุมชนเมือง จึงท าให้บุคคลจากชนบทมักย้ายถิ่นเข้ามาหางาน
ในเมือง หรือพ้ืนที่ใดท่ีมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจมากกว่า แต่การเข้ามาท างานดังกล่าวอาจจะไม่
มีกฎหมายที่คอยคุ้มครองหรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถใช้บังคับได้อย่างเต็มที่ และอาจท าให้เกิด
ปัญหาต่าง ๆ ขึ้นกับบุคคลนั้น ๆ ได้ เช่นเดียวกันกับกลุ่มชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ใช้
เพียงพาสปอร์ต เพ่ือเป็นใบผ่านแดนระหว่างประเทศ โดยไม่ได้มีใบอนุญาตในการท างาน 
เพราะฉะนั้นกลุ่มคนดังกล่าวอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 
 ประเด็นดังกล่าว ผู้ย้ายถิ่นมุสลิมวัยแรงงานยังให้ความเห็นว่าน่าจะปลอดภัยกว่าการเดินทาง
ไปท างานในกรุงเทพฯ เพราะไม่รู้จักใคร และรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลแปลกแยก  อย่างไรก็ตาม 
นอกจากการย้ายถิ่นที่เกิดขึ้นของประชากรมุสลิมวัยแรงงานเพ่ือแสวงหางานท าหรือรายได้ รวมถึง
ค่าจ้างที่สูงขึ้น ความคาดหวังทางเศรษฐกิจที่คิดว่าประเทศต้นทางอย่างประเทศไทยไม่สามารถตอบ
โจทย์การมีชีวิตของตนเองได้ มีประเด็นหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
ดังนั้นประชากรมุสลิมวัยแรงงานจึงมีแนวโน้มการย้ายถิ่นโดยค านึงถึงเหตุผลปลายทางเป็นส าคัญ 
 ด้วยเหตุนี้เมื่อพิจารณาถึงโอกาสทองในช่วงการปันผลทางประชากรในประเทศไทย ซึ่งพัชราวลัย 
วงศ์บุญสิน (2552) ให้ความเห็นสอดคล้องกับเกื้อ วงศ์บุญสิน (2546) ดังนี้ ถ้าหากประชากรวัย
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แรงงานมีการเคลื่อนย้ายไปท างานต่างประเทศในสัดส่วนเพ่ิมขึ้น และถ้าเป็นการย้ายถิ่นถาวรด้วย
แล้วนั้น โอกาสของการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงขาขึ้นที่มีจ านวนประชากรวัยแรงงานในสัดส่วนสูง
เช่นนี้ อาจจะท าให้การเติบโตเศรษฐกิจไม่ได้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ ประกอบกับแรงงานที่มี
อยู่ในเมืองไทยก็เป็นแรงงานไร้ฝีมือ คาดว่าแม้ประเทศไทยจะมีโอกาสทองในการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
แต่ก็อาจจะไม่บรรลุในการใช้โอกาสดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากผลของการศึกษาพบว่า สาเหตุของการย้ายถิ่นระหว่างชายและหญิงมุสลิมไม่ได้มีความ
แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นควรให้มีการกระตุ้นศักยภาพด้านทักษะฝีมือแก่ชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ ทั้งเพศชายและหญิง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานให้มากขึ้น รวมถึงควรมี
นโยบายหรือมาตรการใด ๆ ที่ท าให้ประชากรมุสลิมวัยแรงงานในพ้ืนที่ชายแดนใต้ตระหนักว่าตนเอง
เป็นส่วนหนึ่งในฐานะพลเมืองของประเทศไทย มีสิทธิและสามารถท าประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยได้
เช่นกัน 
 
ข้อเสนอแนะเชิงวิจัย 
 ควรมีการศกึษาเปรียบเทียบสาเหตุของการย้ายถิ่น ในแต่ละจังหวัดว่ามีความเหมือนกันหรือ
แตกต่างกัน ทั้งนี้เพ่ือช่วยในการแก้ไขฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกิจในระดับเบื้องต้น และน าไปสู่ในระดับ
กว้าง และเพ่ิมประเด็นการศึกษากลไกสนับสนุนที่ท าให้ผู้ย้ายถิ่นมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีในถิ่นต้นทาง เพ่ือหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายไปท างานต่างประ
เทส โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย 
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การบริหารที่สนับสนุนการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการรู้สารสนเทศของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลางในเขตกทม.  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารที่สนับสนุนการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการรู้

สารสนเทศของนักศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบคือ การบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ การจัด

ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดบุคลากร โครงสร้างองค์กร  การก าหนดกลยุทธ์ การควบคุม และการ

สนับสนุน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าคุณลักษณะการรู้สารสนเทศของนักศึกษามีค่าเฉลี่ย  3.39 

ความสามารถระดับปานกลาง ส่วนการจัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเหมาะสมและความเพียงพอ

อยู่ในระดับมาก คือ ด้านโครงสร้างองค์กร มีค่าเฉลี่ย 3.90 ด้านการก าหนดกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ย 3.84 

และด้านการสนับสนุนมีค่าเฉลี่ย 3.68 ตามล าดับ เกี่ยวกับคุณลักษณะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา 

พบว่าตัวแปรด้านการน าไปใช้มีค่าเฉลี่ย 3.60 มีระดับความคิดเห็นมาก  ตัวแปรด้านการตระหนักรู้

และขอบเขตความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 3.46 อยู่ระดับปานกลาง   ด้านการประเมินผล มีค่าเฉลี่ย 3.33 

อยู่ระดับปานกลาง เป็นความสามารถเข้าถึงสารสนเทศของนักศึกษา ตามล าดับ ใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่าด้านการควบคุมของการจัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถท านายการ

รู้สารสนเทศของนักศึกษาได้ถึง 29.6 % (R2
adj = .296) แสดงว่าด้านการควบคุมส่งผลต่อคุณลักษณะ

การรู้สารสนเทศของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

พหุคูณเป็น .566 ด้านการควบคุมมีความสัมพันธ์ส่งผลทางบวกต่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษาโดย

มีค่า (𝛽 = .566) และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่าด้านการสนับสนุนการบริการส่งผลทางบวกต่อ

การรู้สารสนเทศของนักศึกษาในด้านการตระหนักรู้และขอบเขตความต้องการ โดยมีค่า  (𝛽 = .632) 
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ด้านการสนับสนุนมีความสัมพันธ์สามารถท านายการรู้สารสนเทศของนักศึกษาในด้านการตระหนักรู้

และขอบเขตความต้องการได้ถึง 37.8 %(R2
adj =.378) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค้าส้าคัญ : การรู้สารสนเทศ, การจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 

Abstract 

The purpose of this study was to ascertain the effects of management 

practices that support electronic media on student information literacy.  Eight 

components constitute managerial functions, namely, administration, budgeting, 

resources, staffing, organizational structure, strategies, controlling, and support.  

Findings on management practices showed a gross mean of 3.60, indicating a high 

level of management performances.  The managerial functions that were highly rated 

included organizational structure (mean = 3.90), strategies (mean = 3.84), support 

(mean = 3.68), and staffing (mean = 3.61), whereas administrative, budgeting, 

controlling, and resources functions were moderately rated (with a mean of 3.48, 3.47, 

3.47, and 3.34, respectively).  Findings on the student information literacy attributes 

showed a gross mean of 3.39, indicating a moderate level of information literacy.  

Only one information literacy competency was rated high, that is, usage of information 

(mean = 3.60).The remaining competencies were rated moderately : awareness and 

definition of needs (mean = 3.46), evaluation (mean = 3.33), ethical and legal 

considerations (mean = 3.30), and access (mean = 3.26). Regression analyses showed 

the resources, controlling, and supporting functions as having significant influences on 

student information literacy competence at a .01 level. Similarly, the organizational 

structure and strategies functions had significant effects at a .05 level.  Through step-

wise regress analysis, the controlling function was derived as the single predictor of 

student information literacy scores ( R2
adj = .296; Beta = .566). Further regression 
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analysis showed that the supporting function could be used as a predictor of 

awareness and definition of needs (with R2
adj = .378 and Beta = .632).   

Keywords : Information Literacy, Electronic Media Management 

 

1. ค้าน้า 

สภาพการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการรู้สารสนเทศแต่ก่อนยังไม่มีคนเข้าถึงมากนักเพราะสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่มีความเจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร ท าให้การเข้าถึงสารสนเทศล่าช้า ต้องใช้เวลามาก 

ได้ข้อมูลจ ากัดอาจมีสาเหตุมาจากมีฐานข้อมูลน้อย บางทีไม่พบข้อมูลตามที่ต้องการหรือหาข้อมูลได้

ยากไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ส าหรับผู้สืบค้นสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และขณะสืบค้นอาจมี

ปัญหาในเรื่องอ่ืนๆอีกมาก  ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว  สภาพการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีความ

เหมาะสมกับแต่ละยุคสมัย ตามความเจริญก้าวหน้าของสื่ออิเล็กทรอนิกส์  แต่ปัจจุบันสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทที่ส าคัญและมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  ตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลง

ไปซึ่งสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความสัมพันธ์  มีอิทธิพลที่มีการส่งผลกระทบต่อทุกคนที่จะต้องแสวงหา

ความรู้ในการเข้าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมทั้งการรู้สารสนเทศต่างๆอีกด้วย  ท าให้เกิดความ

สะดวกในการสืบค้น  การเข้าถึงข้อมูลได้ตรงความต้องการ  อย่างสะดวก รวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย  

ฐานข้อมูลมีไม่จ ากัด เป็นจ านวนมากมายมหาศาล  นอกจากนี้ยังไม่เพียงพอ  จึงจ าเป็นจะต้องมี

หน่วยสนับสนุนที่จะก่อให้เกิดสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการรู้สารสนเทศที่ทันสมัย ทางด้านอุปกรณ์ต่างๆ 

เช่น  คอมพิวเตอร์  ซอฟแวร์  ฮาร์แวร์ ฐานข้อมูล การเงิน บุคลากร  เป็นต้น  ถ้าขาดการสนันสนุน 

ดังกล่าวแล้ว  อาจก่อให้เกิดปัญหาการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการรู้สารสนเทศหรืออ่ืนๆ ซึ่งอาจ

ตามมาก็ย่อมได้  ดังนั้นการบริหารที่สนับสนุนการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการรู้ สารสนเทศของ

นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลาง จะต้องมีการเกื้อกูลกันให้กับการจัดสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประคับประคองการรู้สารสนเทศของนักศึกษา ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการบริหารที่

สนับสนุนการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความส าคัญอย่างยิ่งยวดต่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษาใน

ระดับมหาวิทยาลัยเอกชนเพ่ือเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศสู้สังคมแห่งการเรียนรู้

ต่อไป 
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คุณลักษณะการรู้สารสนเทศ 

ในการศึกษาคุณลักษณะการรู้สารสนเทศในระดับอุดมศึกษามีหน่วยงานมาตรฐานการรู้

สารสนเทศจากภูมิภาคต่างๆ ที่ได้ก าหนดมาตรฐานการรู้สารสนเทศ ( Information Literacy 

Standards) ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานในการพัฒนาการจัดการด้านการรู้สารสนเทศ 

มาตรฐานการรู้สารสนเทศดังกล่าวนี้จะเป็นแนวทางส าหรับการประเมินนักศึกษาว่ามีความสามารถ

ในการรู้สารสนเทศระดับใดสมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและการวิจัยแห่งสหรัฐอเมริกา (ACRL, 2000; 

สุจิน บุตรดีสุวรรณ, 2550) ได้ก าหนดมาตรฐานความสามารถในการรู้สารสนเทศของนักศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา 5 มาตรฐาน พร้อมตัวบ่งชี้ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือรับรองว่า

นักศึกษาและบัณฑิตที่จบจากสถาบันการศึกษาเป็นผู้รู้สารสนเทศ มาตรฐานดังกล่าวประกอบด้วย 5 

มาตรฐาน ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 นักศึกษาสามารถก าหนดลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการได้

อย่างชัดเจน   

มาตรฐานที่ 2 นักศึกษาสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล   

มาตรฐานที่ 3 นักศึกษาสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่ผลิตสารสนเทศได้อย่างมี

วิจารณญาณ รวมทั้งสามารถบูรณาการสารสนเทศที่คัดเลือกแล้วเข้ากับระบบฐานความรู้และค่านิยม

ของตนเองได้   

มาตรฐานที่ 4 นักศึกษาในฐานะบุคคลและสมาชิกของกลุ่มต่างๆสามารถใช้สารสนเทศได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   

มาตรฐานที่ 5 นักศึกษามีความเข้าใจด้านเศรษฐกิจกฎหมาย และสังคมที่แวดล้อม ด้วย

สารสนเทศ รวมถึงผลที่เกิดขึ้นจากการใช้และเข้าถึงอย่างถูกต้องทางจริยธรรมและข้อกฎหมาย 

อนึ่งในการพัฒนาจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการรู้สารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนที่มี

ขนาดกลาง ซึ่งมีพัฒนาการก้าวหน้าภายใต้อิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา

ความส าเร็จเบื้องต้นของการพัฒนาอาจวัดได้จากความเพียงพอของงบประมาณตลอดจนความเหมาะสมและ

ทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่   อาจสะท้อนให้เห็นได้จากคุณลักษณะและพฤติกรรมภาคปฏิบัติ
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ของนักศึกษาหรือคุณลักษณะการรู้สารสนเทศที่วัดได้จากตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบมาตรฐานการรู้

สารสนเทศข้างต้น  

การบริหารที่สนับสนุนการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ในการบริหารจัดการระดับองค์กรของมหาวิทยาลัยเอกชน รัฐย่อมให้ความเป็นอิสระแก่

สถาบันภายใต้เงื่อนไขธรรมาภิบาล องค์ประกอบและสไตล์ของการบริหารแต่ละแห่งย่อมแตกต่างกัน

ไป เป็นการยากท่ีจะเหมารวมว่ามหาวิทยาลัยเอกชนทุกแห่งมีนโยบายเน้นการส่งเสริมการพัฒนาการ

รู้สารสนเทศของนักศึกษาทุกคน ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวกับปัจจัยในการบริหารจัดการระดับ

องค์กรที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อคุณลักษณะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา ซึ่งครอบคลุม

องค์ประกอบด้านต่างๆ (เซอร์โต, พัชนี นนทศักดิ์ : 2552 ;  อ านาจ ธีระวนิช, 2547) เช่น การบริหาร

จัดการ การจัดสรรงบประมาณ การจัดทรัพยากรสารสนเทศ การจัดบุคลากร โครงสร้างองค์กร  การ

ก าหนดกลยุทธ์ การควบคุม และการสนับสนุนบริการ เป็นต้น และได้เลือกองค์ประกอบส าคัญ 8 

ประการเพื่อการวิจัย ดังนี้  

1.  การบริหารจัดการ (Administrative function) หมายถึง การก าหนดนโยบายตาม

เป้าหมายและสนับสนุนวางแผนการด าเนินงานในการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

และเพียงพอต่อการรู้สารสนเทศ  

2.  การจัดสรรงบประมาณ (Budgeting function) หมายถึง การสนับสนุนงบประมาณ

ส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เครื่องมืออุปกรณ์ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาการจัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

3.  การจัดทรัพยากรสารสนเทศ (Resources function) หมายถึงการให้ความส าคัญกับการ

พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดเก็บ เผยแพร่และให้บริการ และการ

ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

4.  การจัดบุคลากร (Staffing function) หมายถึง การจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถรับผิดชอบงาน มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรนั้นๆ ในการพัฒนาสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 
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5.  โครงสร้างองค์กร (Organizational structure) หมายถึง การจัดให้มีหน่วยงานที่ชัดเจน

พร้อมทั้งอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาการจัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนลักษณะการบริหารงานใน

การพัฒนา 

6.  การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy function) หมายถึง การวางกลยุทธ์ในการผลิต การ

รวบรวม การจัดเก็บ การเผยแพร่และการให้บริการการเรียนรู้กลยุทธ์สนับสนุนการด าเนินงานด้าน

การพัฒนาการจัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกลยุทธ์การความร่วมมือพัฒนาการจัดการสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภายนอก  

7.  การควบคุม (Control function) กระบวนการก าหนดนโยบายและแผน การคัดเลือก

และมอบอ านาจหน้าที่ให้ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนการติดตามผลและตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงาน

ด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

8.  การสนับสนุนบริการ(Supportive function) หมายถึง การตอบสนองความต้องการ

ด้านเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศ ระบบการติดต่อสื่อสาร และ

การฝึกอบรมการรู้สารสนเทศ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย

เอกชนขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานครที่มีบทบาทสนับสนุนการรู้สารสนเทศของนักศึกษา 

ตลอดจนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการพัฒนาการจัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละด้านว่าส่งผลต่อ

คุณลักษณะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาหรือไม่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การจัดการ การ

ก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต

และเป็นส่วนส าคัญของการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้สารสนเทศต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารที่สนับสนุนการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการรู้สารสนเทศของ

นักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์การบริหารที่สนับสนุนการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีอิทธิพลต่อ

คุณลักษณะการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร  
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สภาพการพัฒนาการจัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เ พ่ือการรู้สารสนเทศของนักศึกษา มี

องค์ประกอบ 8 ด้าน คือ การบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ การจัดทรัพยากร-สารสนเทศ 

การจัดบุคลากร โครงสร้างองค์กร  การก าหนดกลยุทธ์ การควบคุม และการสนับสนุนบริการ  การ

พัฒนาการจัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระดับสถาบันย่อมมีอิทธิพลส่งผลต่อการรู้สารสนเทศของ

นักศึกษา เป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาตามมาตรฐานการรู้สารสนเทศ 

5 ประการ ได้แก่ การตระหนักรู้และการก าหนดขอบเขตความต้องการ  การเข้าถึงการประเมินผล 

การน าไปใช้ และการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและข้อกฎหมาย  ทั้งนี้ทุกตัวประกอบก าลังมี

ความส าคัญแตกต่างกันไป  ดังที่แสดงไว้ในแผนภาพที่ 1  

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะ 

การรู้สารสนเทศ 

ของนักศึกษาที่พึง

ประสงค์ 

 การบริหาร 

ที่สนับสนุน

การจัดสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์

เพื่อการรู้

สารสนเทศ  

การบริหารจัดการ 

การจัดสรรงบประมาณ 

การควบคุม  

ทรัพยากรสารสนเทศ 

การจัดอัตราก าลัง 

โครงสร้างองค์กร 

 การก าหนดกลยุทธ์ 

 

การสนับสนุนการบริการ 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการ” 2559 399 

 

3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร ได้สร้าง

แบบสอบถามขึ้นเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนในคณะบริหารธุรกิจ โดยแบบสอบถาม

แบ่งเป็น 4 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการรู้สารสนเทศของ

นักศึกษา  
โครงสร้างแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับตามวิธีการ

ของไลเคิร์ท (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2548) ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเหมาะสมและความ
เพียงพอของปัจจัยการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เกณฑ์คะแนนดังนี้ (สราวุธ พรทิพย์ และนลิน 
เพียรทอง. 2554) 

มากที่สุด คะแนนเป็น 5 
มาก  คะแนนเป็น 4 
ปานกลาง คะแนนเป็น 3 
น้อย  คะแนนเป็น 2 
น้อยที่สุด คะแนนเป็น 1 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนา การจัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษา 

แบบสอบถามชุดนี้ได้ผ่านการตรวจสอบของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเท่ียงตรง 0.94 
 

4.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติค านวณหาค่าต่างๆในงานวิจัย สถิติที่ใช้ได้แก่ สถิติ

พ้ืนฐานหาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติการหาคุณภาพความเสถียรภาพของ

เครื่องมือวิจัยโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) และสถิติเทคนิคการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis (MRA) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2548; สราวุธ พรทิพย์ 

และนลิน เพียรทอง, 2554; ประยูรศรี บุตรแสนคม, 2555) 
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5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การบริหารที่สนับสนุนการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการรู้สารสนเทศของนักศึกษา  ซึ่ง

ประกอบด้วย 8 ด้านได้แก่ การบริหารจัดการ  การจัดสรรงบประมาณ  ทรัพยากรสารสนเทศ  การ

จัดอัตราก าลัง  โครงสร้างองค์กร   การก าหนดกลยุทธ์  การควบคุม และการสนับสนุนการบริการ ซ่ึง

คุณลักษณะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาเป็นที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการรู้สารสนเทศ  ผลจาก

งานวิจัยดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหาร 

                 ที่สนับสนุนการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ความสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยรวม กับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตัวแปร Mean SD ความหมาย 

คุณลักษณะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา(Y) 3.39 .564 ปานกลาง 

 การบริหารจัดการ (x1) 3.48 .477 ปานกลาง 

 การจัดสรรงบประมาณ (x2)    3.47 .530 ปานกลาง 

 ทรัพยากรสารสนเทศ (x3)     3.34 .514 ปานกลาง 

 การจัดอัตราก าลัง (x4) 3.61 .939 มาก 

 โครงสร้างองค์กร (x5)   3.90 .644 มาก 

 การก าหนดกลยุทธ์ (x6)   3.84 .477 มาก 

 การควบคุม (x7) 3.47 .578 ปานกลาง 

 การสนับสนุนการบริการ (x8) 3.68 .757 มาก 

 

จากตารางที ่1 พบว่าตัวแปรด้านโครงสร้างองค์กร มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.90 มีระดับความ

คิดเห็นมาก  อันดับที่สอง คือ ตัวแปรด้านการก าหนดกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  3.84 มีระดับ
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ความคิดเห็นมาก  อันดับที่สามคือ ด้านการสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.68 มีระดับความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ด้านการจัดอัตราก าลัง มีค่าเฉลี่ยรวม  3.61 อยู่ในระดับมาก  ด้านการ

บริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยรวม 3.48 อยู่ในระดับปานกลาง   ด้านการจัดสรรงบประมาณ มีค่าเฉลี่ย

รวม 3.47 อยู่ในระดับปานกลาง     ด้านการควบคุม มีค่าเฉลี่ยรวม 3.47 อยู่ในระดับปานกลาง  ด้าน

วัสดุอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยรวม 3.34 อยู่ในระดับปานกลาง  ตามล าดับ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกลยุทธ์การ

จัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการรู้สารสนเทศ และยังพบว่าตัวแปรเอ้าพุทคือ คุณลักษณะการรู้

สารสนเทศของนักศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.39 อยู่ในระดับปานกลาง  เพ่ือเป็นการมองเห็น

ภาพได้ง่ายขึ้น สามารถสร้างเป็นกราฟของความสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยกับค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ดัง

ภาพประกอบ 2  ส าหรับการเปรียบเทียบการปฏิบัติสภาพความเป็นจริงกับการปฏิบัติก าหนดเกณฑ์

ประสงค์ ดังภาพประกอบ 3 ต่อไปนี้ 

ภาพประกอบ 2 ความสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารที่สนับสนุนการจัดสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 

ตัวแปร

ค่าเฉล่ีย

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
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ภาพประกอบ 3 เปรียบเทียบการปฏิบัติสภาพความเป็นจริงกับการปฏิบัติ 

                    ก าหนดเกณฑ์ประสงค์ 

 

 การบริหารที่สนับสนุนการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการรู้สารสนเทศของนักศึกษานั้นเป็นตัว

แปรท าให้ก าเนิดเกิดคุณลักษณะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา  ซึ่งมีองค์ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่   

การตระหนักรู้และขอบเขตความต้องการ การเข้าถึง การประเมินผล  การน าไปใช้ และ การปฏิบัติ

ตามหลักจริยธรรมและข้อกฎหมาย ซึ่งคุณลักษณะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาเป็นที่พึงประสงค์

ตามมาตรฐานการรู้สารสนเทศ  ผลจากงานวิจัยดังตารางต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปร

ระดับการ
ปฏิบัติสภาพ
ความเป็นจริง

ระดับการ
ปฏิบัติก าหนด
เกณฑ์ประสงค์
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะการรู้สารสนเทศของ

นักศึกษา 

ความสัมพันธ์ค่าเฉลี่ย กับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตัวแปร mean SD ความหมาย 

คุณลักษณะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา (Y) 3.39 .564 ปานกลาง 

การตระหนักรู้และขอบเขตความต้องการ (y1) 3.46 .937 ปานกลาง 

 การเข้าถึง (y2)    3.26 .827 ปานกลาง 

 การประเมินผล (y3)     3.33 .844 ปานกลาง 

 การน าไปใช้ (y4) 3.60 .621 มาก 

การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและข้อกฎหมาย (y5)   3.30 .876 ปานกลาง 

จากตารางที่ 2 พบว่าด้านการน าไปใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 มีระดับความคิดเห็นมาก  

อันดับที่สอง คือ ตัวแปรด้านการตระหนักรู้และขอบเขตความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.46            

มีระดับความคิดเห็นปานกลาง  อันดับที่สามคือ ด้านการประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 มีระดับ

ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  ด้านการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและข้อกฎหมาย มีค่าเฉลี่ย 

3.30 อยู่ในระดับปานกลาง  ด้านการเข้าถึง มีค่าเฉลี่ย 3.26 อยู่ในระดับปานกลาง   ตามล าดับ          

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นคุณลักษณะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาเป็นที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการรู้

สารสนเทศ และยังพบว่า คุณลักษณะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.39 

อยู่ในระดับปานกลางเพ่ือเป็นการมองเห็นภาพได้ง่ายขึ้น สามารถสร้างเป็นกราฟ  ส าหรับการ

เปรียบเทียบระดับความสามารถการรู้สารสนเทศของนักศึกษาสภาพความเป็นจริงกับระดับ

ความสามารถการรู้สารสนเทศของนักศึกษาก าหนดเกณฑ์ประสงค์ดังภาพประกอบ 3 ต่อไปนี้ 
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ภาพประกอบ 3 เปรียบเทียบระดับความสามารถการรู้สารสนเทศของนักศึกษาสภาพความเป็นจริง
กับความสามารถการรู้สารสนเทศก าหนดเกณฑ์ประสงค์ 

 

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารที่สนับสนุนการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับ

คุณลักษณะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Y 

mean 3.48 3.47 3.34 3.61 3.90 3.84 3.47 3.68 3.39 

SD. .477 .530 .514 .939 .644 .477 .578 .757 .564 

Correlation  .089 .149 .476 .303 .415 .363 .566 .495 1 

Sig.1-tailed .319 .216 .004 .052 .011 .024 .001 .003 

จากตารางที่ 3 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีขนาดตั้งแต่ .089 ถึง .566 ส่วนด้านการ

ควบคุม มีความสัมพันธ์กับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาสูงถึง .566 

 

 

 

ตัวแปร

ระดับการรู้
สารสนเทศของ
นักศึกษาสภาพ
ความเป็นจริง

ระดับการรู้
สารสนเทศของ
นักศึกษาก าหนด
เกณฑ์ประสงค์

Y 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (MRA) 

ตัวแปร B  t P 
ค่าคงที่ (Constant) 1.472  2.749 .010 

ด้านการควบคุม .552 .566 3.635 .001 

R=.566    R2 = .321     R2
adj = .296   

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ตัวแปร ด้านการควบคุมสามารถท านาย คุณลักษณะการรู้สารสนเทศ

ของนักศึกษาได้ถึง 29.6 % (R2
adj = .296) ซึ่งเป็นตัวแปรที่สามารถท านายความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อ

การรู้สารสนเทศของนักศึกษา จึงน าตัวแปรที่มีอิทธิพลมาสร้างสมการท านายได้ ทั้งนี้สามารถเขียน

สมการถดถอยในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้  (สราวุธ พรทิพย์ และนลิน เพียรทอง, 

2554; ประยูรศรี บุตรแสนคม, 2555) ได้ดังนี ้

�̂� =   1.472+0.552 (การควบคุม)    (1) 

Z =    0.566 (การควบคุม)    (2) 

ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอินพุทกับการตระหนักรู้และขอบเขตความ

ต้องการ  

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 y1 

mean 3.48 3.47 3.34 3.61 3.90 3.84 3.47 3.68 3.46 

SD. .477 .530 .514 .939 .644 .477 .578 .757 .937 

Correlation  .063 .276 .538 .318 .518 .296 .444 .632 1 

Sig.1-tailed .370 .070 .001 .043 .002 .056 .007 .000 

 

y1 
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จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีขนาดตั้งแต่ .063 ถึง .632 ส่วนด้านการ

สนับสนุนการบริการ มีความสัมพันธ์กับการตระหนักรู้และขอบเขตความต้องการ สูงถึง .632 

ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยที่ใช้  ตัวแปรด้านการตระหนักรู้และ ขอบเขต

ความต้องการ เป็นตัวถูกท านาย 

ตัวแปร B  t P 

ค่าคงที่(Constant)   .582  .854 .400 

ด้านการสนับสนุน .782 .632 4.319 .000 

 

R=.632    R2 = .400     R2
adj = .378   

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

     จากตารางที่ 6 พบว่า ตัวแปร ด้านการสนับสนุนสามารถท านาย คุณลักษณะการรู้

สารสนเทศของนักศึกษาด้านการตระหนักรู้และขอบเขตความต้องการได้ถึง 37.8  % (R2
adj = .378) 

ซึ่งเป็นตัวแปรที่สามารถท านายความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษา ด้านการ

ตระหนักรู้และขอบเขตความต้องการ จึงน าตัวแปรที่มีอิทธิพลมาสร้างสมการท านายได้ ทั้งนี้สามารถ

เขียนสมการถดถอยในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

�̂� =   0.582+0.782 (การสนับสนุน)  (3) 

Z =    0.632 (การสนับสนุน)   (4) 

 

6. สรุปผลและอภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยใช้ตัวแปรด้านการควบคุมเป็นตัวแปรท านาย ส่วนตัว

แปรถูกท านาย คือ คุณลักษณะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาซึ่งใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (MRA) แล้วผลออกมาเห็นว่าตัวแปรด้านการควบคุมสามารถท านายคุณลักษณะการรู้
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สารสนเทศของนักศึกษาได้ถึง 29.6 % ( R2
adj = .296)  นั่นแสดงว่า ตัวแปรด้านการควบคุมส่งผลต่อ

คุณลักษณะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .566 โดยที่ตัวแปรด้านการควบคุมมีอิทธิพลต่อคุณลักษณะการรู้

สารสนเทศของนักศึกษา  ดังนั้นตัวแปรด้านการควบคุมมีความสามารถในการท านายการรู้

สารสนเทศของนักศึกษาได้ถึง 29.6 %  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังกล่าวข้างต้น         

ซึ่งคุณลักษณะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาที่ พึงประสงค์ตามมาตรฐานการรู้สารสนเทศ  ผลจาก

งานวิจัยพบว่า คุณลักษณะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  3.39 ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .564 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสามารถ  การรู้สารสนเทศอยู่ใน

ระดับปานกลาง ส่วนด้านโครงสร้างองค์กร มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.90 ด้านการก าหนดกลยุทธ์         

มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.84   และ ด้านการสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.68  ตามล าดับ นั้นมี 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเหมาะสม และความเพียงพอของปัจจัยการพัฒนาการจัดการสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมาก  ผลการวิเคราะห์ด้านการตระหนักรู้และขอบเขตความต้องการ พบว่า 

ตัวแปรด้านการสนับสนุนสามารถท านาย คุณลักษณะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาด้านการ

ตระหนักรู้และขอบเขตความต้องการได้ถึง 37.8 % (R2
adj = .378) ซึ่งเป็นตัวแปรที่สามารถท านาย

ความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษา ด้านการตระหนักรู้และขอบเขตความต้องการ

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา 

พบว่าตัวแปรด้านการน าไปใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 มีระดับความคิดเห็นมาก  ตัวแปรด้านการ

ตระหนักรู้และขอบเขตความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 มีระดับความคิดเห็นปานกลาง          

ด้านการประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง นั่นเป็น

ความสามารถในการเข้าถึงเกณฑ์การรู้สารสนเทศของนักศึกษา ตามล าดับ 

อภิปรายผล 

 ผลจากการศึกษาวิจัยมีตัวแปรด้านโครงสร้างองค์กรมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด(3.90) ซึ่งอยู่ใน

เกณฑ์ดี แสดงให้เห็นว่าการจัดโครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลาง มีการก าหนด

โครงสร้างการบริหารงาน รวมทั้งแสดงขอบข่ายและหน้าที่ของฝ่ายงานต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน  มีการ

กระจายอ านาจหน้าที่และมอบหมายงานให้กับบุคลากรตามความรู้และความสามารถ  มีการจัดส่วน

งานที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานด้านการรู้สารสนเทศของนักศึกษา;ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติ
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ในกรอบ 7-S (อ านาจ ธีระวนิช, 2547) ส่วนด้านการก าหนดกลยุทธ์มีค่าเฉลี่ย(3.84) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี 

แสดงว่ามีระดับปฏิบัติในการก าหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายอย่างชัดเจน มีแนว

ปฏิบัติ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย

เอกชนขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานครที่มีบทบาทสนับสนุนการรู้สารสนเทศของนักศึกษาและมี

หน้าที่สนับสนุนการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการพัฒนาการจัดการ

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละด้านที่ส่งผลต่อคุณลักษณะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา อันจะเป็น

ฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผน การจัดการ การก าหนด

นโยบายเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้สารสนเทศของนักศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอด

ชีวิต และเป็นส่วนส าคัญของการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้สืบไป 

 2. ควรศึกษาวิจัยมหาวิทยาลัยนอกเขตกรุงเทพมหานครว่ามีการสนับสนุนการจัดการจัดสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลกระทบต่อการู้สารสนเทศของนักศึกษา 

 3. ควรเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีขนาดเดียวกัน 
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การจัดการตลาดน ้าบางคล้ากับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

The Management of Bangkla Floating Market and Sustainable Tourism 

 

อ าพวัน  เอมบัณฑิต 

Ampawan  Aimbandit 

 

บทคัดย่อ 

 ตลาดน้ าบางคล้าอยู่ในอ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นตลาดน้ าที่สร้างขึ้น

ใหม่เมื่อ พ.ศ. 2550 บทความนี้มุ่งศึกษาพัฒนาการของตลาดน้ าบางคล้าและการจัดการตลาดน้ าบาง

คล้าที่ผ่านมาตั้งแต่ พ.ศ.2550-2559 เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการตลาดน้ าบางคล้า ซึ่งผู้

ศึกษาได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารของเทศบาลต าบลบางคล้า ผู้ประกอบการและ

นักท่องเที่ยวเน้นการลงพ้ืนที่ส ารวจ การสังเกตการณ์ การใช้ภาพถ่ายต่างๆ  แผนที่ นอกจากนี้ยังได้

ใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการน ามาวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้เกิดความ

เข้าใจด้านการจัดการตลาดน้ าบางคล้าให้มากยิ่งข้ึน ผลการศึกษาพบว่าการจัดการตลาดน้ าบางคล้าที่

ผ่านมาในมุมมองของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งการจัดการในด้าน

ต่างๆ ที่ผ่านมา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน เพ่ือหาแนวทางการจัดการตลาดน้ าบางคล้า

ที่เหมาะสมและน าไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป   

ค้าส้าคัญ : การจัดการ, ตลาดน้ าบางคล้า, การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
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Abstract 

 Bangkla Floating Market is located at Bangkla District, Chachoengsao 

province. Bangkla Floating Market was built in 2007. This study reveals that to study 

the development of  Bangkla Floating  Market since 2007-2016 and search a suitable 

management. This study use about in-depth interviews the executives of the 

Municipality of Bangkla, merchant and tourists. The survey  focused on the areas, the 

observations and Using the photos, the map also used data from the questionnaire 

of travelers and merchants to analyzed the data for understanding in the 

management of Bangkla Floating Market. The study was  found that the management  

from the tourists and the traders are moderate. The management will have a suitable 

participation from everyone and sustainable tourism development of this area. 

 

Keywords : The Management, Bangkla Floating Market, Sustainable Tourism 
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บทน้า 

 ตลาดน้ าบางคล้านับเป็นตลาดน้ าที่สร้างขึ้นมาใหม่ โดยเทศบาลต าบลบางคล้า  

ในสมัยของนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบางคล้าคือ นายศุภชัย วีระสมบัติ ตลาดน้ าบางคล้า       

สร้างขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเน้นด้านเศรษฐกิจของชุมชน  มีการขายสิน ค้า       

ประเภทต่างๆ ภายในตลาดน้ าหลายประเภท เช่น สินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม สินค้า  

โอทอป สินค้าประเภทเกษตรกรรมและสินค้าที่เป็นของที่ระลึกทั่วไป ซึ่งท าให้เห็นถึงความหลากหลาย

ของประเภทสินค้าต่างๆ รวมไปถึงการจัดการพ้ืนที่ในการขายสินค้าให้มีความเหมาะสมกับสินค้า     

การควบคุมราคาสินค้าและการควบคุมคุณภาพของอาหารซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาล

ควบคุมดูแล 

 

 

  

 

 

ภาพที่ 1 แผนที่บริเวณชุมชนเทศบาลต าบลบางคล้าและตลาดน้ าบางคล้า 

ที่มา: ปรับปรุงจากเมตามีเดีย เทคโนโลยี, แผนที่ตลาดน้ าบางคล้า, เข้าถึงเมื่อ 18 สิงหาคม 2558,  

เข้าถึงได้จาก  http://map.longdo.com 

 พัฒนาการของตลาดบางคล้าสามารถแบ่งตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงการบริหารซึ่งจะ

ส่งผลโดยตรงต่อการจัดการภายในตลาดน้ า ได้ทั้งหมด  3 ระยะ ดังนี้  ระยะที่หนึ่งในช่วงปี  

พ.ศ.2550-2554 เป็นระยะที่เทศบาลต าบลบางคล้าได้สร้างตลาดน้ าบางคล้าขึ้นจ านวน 3 แพ และ

ต่อมาขยายเป็น 9 แพ ส่วนการจัดการตลาดน้ าให้เป็นหน้าที่ของชมรมผู้ประกอบการจ าหน่ายสินค้า

และอาหารตลาดน้ าบางคล้า ซึ่งชมรมฯ จะน าเงินที่เหลือจากการบริหารจัดการภายในตลาดน้ า เข้า

บัญชีธนาคาร โดยมีเจ้าหน้าที่ของชมรมฯ 2 คนและเจ้าหน้าที่จากเทศบาล 1 คน ท าหน้าที่ในการเบิก

จ่ายเงิน เพ่ือน ามาบริหารตลาดน้ าในด้านต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลตลาด 

 

ตลาดน ้าบางคล้า 

แม่น ้าบางปะกง 

http://map.longdo.com/
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น้ าอย่างจริงจัง แต่ในระยะนี้เทศบาลต าบลบางคล้ายังไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากนัก ท าให้การ

จัดการภายในตลาดน้ าบางคล้า ยังขาดเรื่องการออกกฎระเบียบข้อบังคับ การจัดการพ้ืนที่ การสร้างสิ่ง

อ านวยความสะดวกต่างๆ อย่างเป็นระบบ ระยะที่สองคือในช่วง พ.ศ.2555-2556 เป็นช่วงที่มีการ

เปลี่ยนนายกเทศมนตรีที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ คือ นายวิสูตร ศรีสุนทร ท าให้มีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายของผู้บริหาร มีการยุบชมรมผู้ประกอบการจ าหน่ายสินค้าและอาหารตลาดน้ าบางคล้า และให้

เจ้าหน้าที่ของเทศบาลบางคล้ามาดูแลจัดการ รวมถึงมีการร่างระเบียบเทศบาลต าบลบางคล้าว่าด้วย

ข้อบังคับชมรมผู้ประกอบการตลาดน้ าบางคล้า พ.ศ. 2556 ในการจัดเก็บค่าเช่าแพให้เป็นระเบียบมาก

ขึ้น และเทศบาลเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ของตลาดน้ า เช่น การจ้างผู้รับเหมาประมูลงานรายปีด้าน

ความสะอาดและการจัดเก็บขยะภายในตลาดน้ าบางคล้า เป็นต้น ระยะที่สามคือใน พ.ศ.2556-2559 

เป็นระยะที่เทศบาลบางคล้ายังเป็นผู้ดูแลตลาดน้ าบางคล้าเช่นเดิม แต่อนุญาตให้มีการจัดตั้งชมรม

ผู้ประกอบการจ าหน่ายสินค้าและอาหารตลาดน้ าบางคล้าขึ้นอีกครั้ง เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ

ดูแลตลาดน้ า โดยเทศบาลได้มีความเห็นในการเลือกประธานชมรมฯ 1 คน ซึ่งพิจารณาจากผู้น าชุมชน

ที่มีความรู้ความสามารถ คือ นางบุญมี ศรีสุข รองประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา รองประธาน

ชมรมฯ 1 คน และกรรมการประจ าทั้งหมด 9 แพๆ ละ 2 คน รวมทั้งหมด 20 คน ในการดูแลตลาดน้ า

เกี่ยวกับปัญหาของผู้ประกอบการ ข้อร้องเรียนของนักท่องเที่ยว การประสานงานระหว่างเทศบาล

ต าบลบางคล้าและผู้ประกอบการ เพ่ือให้เกิดความราบรื่นในการบริหารจัดการมากขึ้น 

ภาพที่ 2 พ้ืนที่การปรับปรุงภูมิทัศน์ พ.ศ. 2556  ภาพที่ 3 พ้ืนที่หน้าตลาดน้ าบางคล้าในปัจจุบัน 
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 จากพัฒนาการของตลาดน้ าบางคล้าที่แบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยแบ่งตามการ

เปลี่ยนแปลงผู้บริหารของตลาดน้ า ส่งผลกระทบต่อการจัดการตลาดน้ าบางคล้าเป็นอย่างมาก ดังนั้ น      

ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าควรจะมีการศึกษาพัฒนาการและการจัดการตลาดน้ าบางคล้าที่ผ่านมาตั้งแต่ พ.ศ.

2550-2559 เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาด้านการจัดการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายแล้วน ามาพัฒนา 

ปรับปรุงตลาดน้ าเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการตลาดน้ าบางคล้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

และน าไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

ความส้าคัญของปัญหา 

 ในอดีตผู้คนมีวิถีการด ารงชีวิตที่เรียบง่าย มีรูปแบบการด ารงชีวิตของแต่ละชุมชนเป็น

ลักษณะของการพ่ึงพาตนเอง (ปิยะพร กัญชนะ, 2537, น. 5) เมื่อมีการพัฒนาสู่ความเป็นเมืองมากขึ้น 

จึงต้องมีการหาเลี้ยงชีพด้วยการท าอาชีพต่างๆ รวมถึงการน าผลิตผลที่ตนเองมีอยู่มาแลกเปลี่ยน 

ค้าขายกันในชุมชน ถ้าชุมชนใดมีการสัญจรทางบกจะมี “ตลาดบก”  ซึ่งปรากฏหลักฐานในสมัยสุโขทัย

คือ ตลาดปสาน (เกียรติ จิวะกุลและคณะ, 2525, น. 3) และถ้าชุมชนใดใช้การสัญจรทางน้ าจะมี 

“ตลาดน้ า” เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าจากภายในและภายนอกชุมชน รูปแบบของ

ตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยต่างๆ ทั้งท าเลที่ตั้ง รูปแบบของสินค้า เวลา ลักษณะของ

อาชีพ การคมนาคมมีส่วนส าคัญในการเปลี่ยนแปลงของตลาดในแต่ละยุคสมัย จนกระทั่งตลาดน้ าเริ่ม

เข้าสู่ช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการคมนาคมจากทางน้ ามาเป็นทางบก มีการสร้างทางหลวง

ตั้งแต่ช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง ประมาณปี พ.ศ. 2476 (ราตรี โตเพ่งพัฒน์ , 2543, น. 36)  ท าให้ 

“ตลาดน้ า” ที่เคยรุ่งเรืองในอดีตได้ซบเซาลงไป จนกระทั่งปี พ.ศ.2530 กรุงเทพมหานครได้มีแนวคิด

ในการสร้างตลาดน้ าที่แท้จริงขึ้นมาใหม่เพ่ือแทนตลาดน้ าวัดไทรที่เสื่อมโทรมไป (อุดม เชยกีวงศ์ , 

2552,  น. 47) ตลาดน้ ามีท้ังที่เป็นตลาดเก่าร้อยปีและตลาดน้ าที่สร้างขึ้นมาใหม่ ของหน่วยงานภาครัฐ

และตลาดน้ าของเอกชน  เช่น ตลาดน้ าตลิ่งชัน ตลาดน้ าคลองลัดมะยม ตลาดน้ าอัมพวา เป็นต้น 

 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบเช่นเดียวกับในอ าเภอบางคล้าเมื่อประมาณ พ .ศ. 

2504-2514 (อเนก เทพสุภรณ์กุล, 2544) ท าให้ตลาดน้ าที่เคยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าขายส าหรับ

แลกเปลี่ยนสินค้าท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของแต่ละชุมชนได้ล่มสลายไป จากที่เคยใช้เส้นทาง 



     

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการ” 2559 416 

 
 
 

คมนาคมทางน้ าเปลี่ยนเป็นทางบกแทน ตลาดน้ าจึงค่อยๆ หมดความส าคัญไป แต่ในปัจจุบันได้มีการ

ฟ้ืนฟูตลาดน้ าต่างๆ ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง และในบางที่ยังมีการสร้างตลาดน้ าขึ้นใหม่เพ่ือเป็นการ

รองรับด้านการท่องเที่ยวต่อชุมชนมากขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งในการสร้างตลาดน้ าแห่งใหม่

เพ่ือรองรับด้านการท่องเที่ยวนั้น ต้องมีการวางแผนเพ่ือจัดการในด้านต่างๆ การพัฒนารูปแบบสินค้า 

สิ่งอ านวยความสะดวกภายในตลาดน้ า การใช้พ้ืนที่บริเวณตลาดน้ าให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเป็นสิ่งจูงใจหรือช่วยสร้ างอัตลักษณ์ความโดดเด่น

ของตลาดน้ าในแต่ละแห่งให้มีความน่าสนใจ  เทศบาลต าบลบางคล้าจึงได้สร้างตลาดน้ าบางคล้าขึ้น

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ทั้งพ้ืนที่ใน

จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียง  

 ดังนั้น ผู้ศึกษาคิดว่าตลาดน้ าบางคล้าเป็นตัวอย่างของตลาดน้ ารูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น เพ่ือ

ตอบรับกระแสของการท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวัตน์และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชน 

ตลาดน้ าบางคล้าจึงควรมีการจัดการภายในตลาดน้ าที่ดีและเป็นแนวทางการจัดการให้ตลาดน้ าบาง

คล้าสามารถด ารงอยู่ไดท้่ามกลางกระแสการแข่งขันทางการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ต่อไปได้ใน

อนาคต 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม มีจุดเริ่มต้นจากการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่น 

การอนุรักษ์แหล่งน้ า การอนุรักษ์ป่าไม้ ต่อมานักโบราณคดีเห็นว่าทรัพยากรทางวัฒนธรรมถูกท าลาย

มากขึ้นจากสาเหตุต่างๆ ทั้งจากธรรมชาติและจากกระท าของมนุษย์ จนท าให้ในอนาคตทรัพยากร

วัฒนธรรมอาจจะลดน้อยลงหรือแม้กระทั้งสูญหายไปอย่างถาวร ไม่หลงเหลือให้คนรุ่นหลังได้ใช้

ประโยชน์อีกต่อไป ดังนั้น จึงควรมีการจัดการที่ดี ก่อนที่จะสายเกินไป (ธนิก เลิศชาญฤทธิ์, 2554, น.

12) ซึ่งทรัพยากรวัฒนธรรมมีความหมายกว้างที่ครอบคลุมทั้งสิ่งที่จับต้องได้และนามธรรมที่ไม่สามารถ

จับต้องได้ เช่น ความเชื่อ ประเพณี ค่านิยม ภาษา เป็นต้น ทั้งนี้ทรัพยากรวัฒนธรรมยังมีความหมายที่

ครอบคลุมถึงส่วนประกอบของระบบวัฒนธรรมทั้งหมดในสังคมมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถจัดการให้

เกิดประโยชน์แก่การด ารงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละชุมชน แต่ละสังคม แต่ละยุคสมัยได้และทรัพยากร

วัฒนธรรมในสังคมปัจจุบันประกอบด้วยสิ่งที่เป็นมรดกตกทอดมาจากอดีตและสิ่งที่ยังมีการสร้างสรรค์ 
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ดัดแปลงขึ้นมาใหม่ เพ่ือใช้สอยให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ของชุมชนและสังคม (สา

ยันต์ ไพรชาญจิตร์, 2550, น. 14) การจัดการจึงนับเป็นกระบวนการประสานบุคคลและทรัพยากร

อ่ืนๆ เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย เป็นที่ทราบกันดีว่าทรัพยากรคือต้นทุนการผลิต การบริหาร

ทรัพยากรจึงต้องด าเนินการอย่างมีระเบียบแบบแผนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ส่งผลกระทบ

ต่อธรรมชาติแวดล้อมและสังคมวัฒนธรรม (ชนัญ วงษ์วิภาค, 2547. น. 125) ดังนั้น ตลาดน้ าบางคล้า

จึงนับว่าเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนที่มีคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ จึงควรได้รับการจัดการที่ดี 

เพ่ือให้เกดิความยั่งยืนและประโยชน์สูงสุดกับชุมชน 

แนวคิดด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 จากการจัดประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (The United 

Nations Conference on Environment and Development)  ห รื อที่ เ รี ย ก ว่ า  ก า รป ร ะชุ ม  

Earth Summit ขึ้นที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ที่ประเทศบราซิลเมื่อปี พ.ศ. 2535 หรือที่เรียกว่า Rio 

Summit (ปริญญาริโอ) และได้ร่วมลงนามรับรองเอกสาร 5 ฉบับ ซึ่งมี แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 

21) เป็นแผนแม่บทของโลกในการด าเนินงานที่จะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา,2548, น.11)  การท่องเที่ยวจะต้องมุ่งสู่การท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืนอันจะเอ้ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้การท่องเที่ยวทุกประเภทมุ่ง

หารายได้ทางเศรษฐกิจ ในขณะเดี่ยวกันก็มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงหมายถึงการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการ

ของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยมีการปกป้องและสงวนรักษาทรัพยากรของ

อนุชนรุ่นหลังด้วย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552, น. 27)  สรุปได้ว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจึงมีความ

จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาในมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป เพ่ือให้เกิดประโยชน์

กับส่วนรวมอย่างคุ้มค่าและยาวนานที่สุด  ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่

หรือเสื่อมสภาพให้น้อยที่สุดเช่นกัน 
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ขอบเขตพื นที่ที่ใช้ในการศึกษา 

 พ้ืนที่ของตลาดน้ าบางคล้าจ านวน 9 แพ เป็นลักษณะโป๊ะเทียบเรือและสะพานปรับระดับเวลา

น้ าขึ้ นลง  ยื่ นลงไปในแม่น้ าบางปะกง อยู่ บริ เ วณที่ ว่ าการอ า เภอบางคล้ าและ พ้ืนที่ โดย                     

รอบที่ใช้ในการจอดรถ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องน้ า บริเวณด้านหน้าตลาดน้ าที่มีการ

ปรับปรุ งภูมิทัศน์  ซึ่ ง พ้ืนที่ทั้ งหมดอยู่ ในบริ เวณหน่วยงานราชการ เช่น ที่ ว่ าการอ า เภอ  

บางคล้า สถานีต ารวจภูธรอ าเภอบางคล้า เป็นต้น  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

 1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Document Research) เป็นการศึกษาข้อมูล

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของชุมชนบางคล้า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ตลาดน้ าบางคล้าและงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการของตลาดน้ าจากท่ีต่างๆ  

  2. การลงส ารวจพ้ืนที่ (Field Research) ผู้ศึกษาได้ลงพ้ืนที่ส ารวจตลาดน้ าบางคล้า 

ในช่วงปี พ.ศ.2556-2559 โดยใช้ข้อมูลจากภาพถ่าย แผนที่ และการเดินเท้าส ารวจพื้นที่โดยรอบตลาด

น้ า ท าให้พบว่าพ้ืนที่บริเวณโดยรอบตลาดน้ าเป็นพ้ืนที่ของหน่วยงานราชการ เช่น ที่ว่าการอ าเภอบาง

คล้า สถานีต ารวจภูธรอ าเภอบางคล้า เป็นต้น 

 3.  การสัมภาษณ์ เชิ งลึก ( In-Dept Interview) ได้ ใช้ วิ ธีการสัมภาษณ์ เชิ งลึกจาก 

เจ้ าหน้ าที่ เทศบาลต าบลบางคล้ าและผู้ มี ส่ วน เกี่ ยวข้ อ งจ านวน 7 ราย เจ้ าหน้ าที่ จ าก  

กรมเจ้าท่าในการดูแลกิจกรรมในการล่องเรือรอบเกาะลัด จ านวน 1 ราย ผู้บริหารชมรมผู้ประกอบการ

จ าหน่ายสินค้าและอาหารตลาดน้ าบางคล้า จ านวน 3 ราย ผู้ประกอบการจ านวน 20 ราย และ

นักท่องเที่ยวจ านวน 20 ราย  
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 4. การส ารวจแบบสอบถาม (Questionnaire Survey) ประกอบด้วยแบบสอบถามจ านวน 

4 ตอนคือ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้  

เป็นต้น ตอนที่  2  เป็นค าถามเกี่ ยวกับประสบการณ์การท่องเที่ ยวในจั งหวัดฉะเชิง เทรา                   

และตลาดน้ าบางคล้ า  สิ่ ง จู ง ใจ ในการท่ อง เที่ ย วต่ า งๆ  ตอนที่  3  เป็ นค าถาม เกี่ ย วกั บ  

ด้านการจัดการตลาดน้ าบางคล้า เช่น การเข้าถึง ป้ายบอกทาง การจัดการพ้ืนที่  สินค้า   

ราคาสินค้า กิจกรรมการท่องเที่ยว การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ โดยใช้

รูปแบบมาตรประเมินค่าตามแบบลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) แบ่งออกเป็น  5 ระดับคือ 5 4 3 2 

1 มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด เก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวจ านวน 100 ราย 

และผู้ประกอบการจ านวน 100 ราย ตอนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับจุดเด่นและจุดด้อยของตลาดน้ าบาง

คล้า เป็นลักษณะค าถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี 

 5. การสังเกตการณ์ (Observation)  เช่น การสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ

ตลาดน้ าและพ้ืนที่บริเวณโดยรอบสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของชุมชน ปฏิกิริยาของนักท่องเที่ยว

ที่มาเที่ยวชมตลาดน้ าบางคล้าและการสังเกตการณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในตลาดน้ าบาง

คล้า เช่น น้ าเสียง ท่าทางและปฏิกิริยาต่างๆ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล 

 การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ต้องอาศัยการศึกษาจากแหล่งข้อมูลเบื้องต้น เช่น          

หนังสือวารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิทยานิพนธ์ต่างๆ เกี่ยวกับตลาดน้ าในประเทศไทย แนวคิด

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืน การจัดการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ เช่น ด้านการตลาด                                       

การประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้จะต้องมีการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการ

ดู แลตลาดน้ า  แนวคิ ด เ กี่ ย วกั บ ก ารจั ด กา รทรั พยาก รวัฒนธ รรม  ซึ่ ง มองว่ า ตล าด น้ า 

บางคล้าเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ของชุมชนทางการท่องเที่ยว ท าให้เป็นที่

รู้จักของบุคคลภายนอก และที่ส าคัญต้องศึกษาเกี่ยวกับบริบททางสภาพแวดล้อม ลักษณะทางสังคม

วัฒนธรรมทั่วไปของพ้ืนที่ การด ารงชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้จะต้องอาศัยการ

ลงพื้นที่จริงในการส ารวจ และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพแล้ว 
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 ผู้ศึกษายังได้วิเคราะห์ข้อมูลจากนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการรวม 200 ราย เพ่ือสอบถามข้อมูล

ทั่วไปของตลาดน้ า การจัดการพ้ืนที่ สินค้า กิจกรรมการท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

ด้วย 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาเรื่องการจัดการตลาดน้ าบางคล้าได้ใช้ทฤษฎีการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรม  เ พ่ือวางแผนด า เนิ นการ ในลั กษณะที่ เ ป็ นกระบวนการและขั้ นตอน (ธนิ ก  

เลิศชาญฤทธิ์ ,2554 , น.64)  ดังนี้  1 .  การประเมินความส าคัญ คือ จากการสัง เกตการณ์  

การลงพ้ืนที่ส ารวจ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการใช้แบบสอบถาม ท าให้พบว่ าตลาดน้ าบางคล้ามี

ความส าคัญในการเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน ท าให้ชุมชนเกิดอาชีพ

และรายได้เสริมจากการเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว  2. การวางแผนการจัดการ คือ การน าผล

จากการศึกษามาปรับปรุง พัฒนา เสนอแนะกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าควรมีการด าเนินการพัฒนาอย่างไร 

เพ่ือหาแนวทางในการจัดการตลาดน้ าบางคล้าที่เหมาะสมและน าไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ 3. 

การก าหนดรายการการจัดการ คือ การพิจารณาจากองค์ประกอบด้านการจัดการภายในตลาดน้ าบาง

คล้า องค์ประกอบภายนอกทางด้านกายภาพต่างๆ ซึ่งสามารถก าหนดรายการการจัดการ ได้ดังนี้ 1. 

ด้านพื้นที่ 2. ด้านสินค้า 3. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

 จากการศึกษาโดยการใช้แบบสอบถามด้านการจัดการของตลาดน้ าบางคล้ า  

ในช่วงเดือนตุลาคม พ .ศ . 2558 โดยการค านวณเป็นค่าร้อยละทั้งจากนักท่องเที่ยวจ านวน  

100 คน และผู้ประกอบการจ านวน 100 คน สามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบค่าร้อยละสูงสุดด้านการจัดการตลาดน้ าบางคล้าจากแบบสอบถามของ

ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว  

การจัดการตลาด

น้ า 

ร้อยละ (สูงสุด) นักท่องเที่ยว ร้อยละ (สูงสุด) ผู้ประกอบการ 

 

 

ด้านพืน้ที่ 51 

 

ปานกลาง 54 ปานกลาง 

ด้านสินค้า 42 มาก 61 ปานกลาง 

 ด้านกิจกรรมการ

ท่องเที่ยว 

 

46 ปานกลาง 46 ปานกลาง 

ด้านสิ่งอ านวย

ความสะดวก 

42 มาก 52 ปานกลาง 

  

จากตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าร้อยละสูงสุดจากข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการตลาดน้ า

บางคล้ า ในแต่ละด้านพบว่า  จากมุมมองของนักท่องเที่ ยวมองว่ า  การจัดการด้าน พ้ืนที่                     

ของตลาดน้ าบางคล้าอยู่ ในระดับปานกลาง ค่าร้อยละสูงสุด 51 คือ การสร้างแพตลาดน้ า                 

บางคล้าส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในแม่น้ าบางปะกง ด้านสินค้า ค่าร้อยละสูงสุด 42                 อยู่

ในระดับมาก คือ อาหารมีความสด สะอาด อร่อย ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ค่าร้อยละสูงสุด 46 คือ 

กิ จกรรมท่ อง เที่ ย วตลาดน้ าบางคล้ ามี ความหลากหลาย  ด้ านสิ่ ง อ านวยความสะดวก  

ค่าร้อยละสูงสุด 42 คือ มีโต๊ะนั่งทานอาหารเพียงพอ/ มีถังขยะไว้ให้บริการ  

 จากมุมมองของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดการตลาดน้ าบางคล้าด้าน พ้ืนที่   

ค่าร้อยละสูงสุด 54 คือ การจัดรูปแบบร้านค้าในตลาดน้ าบางคล้ามีความเป็นระเบียบ ด้านสินค้า       

ค่ าร้อยละสู งสุด  61 คือ ราคาสินค้า ในตลาดน้ าบางคล้ ามีความเหมาะสม ด้ านกิจกรรม                    

การท่องเที่ยว ค่าร้อยละสูงสุด 46 คือ กิจกรรมท่องเที่ยวตลาดน้ าบางคล้ามีความหลากหลาย  

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ค่าร้อยละสูงสุด 52 คือ มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ 

เช่น การจอดรถ การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
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 จะเห็นได้ว่า จากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามจากชุดค าถามเดียวกันระหว่างมุมมอง

ของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ พบว่า ในด้านการจัดการตลาดน้ าบางคล้าทั้งด้านนักท่องเที่ยว 

และผู้ประกอบการมีความเห็นสอดคล้องกัน เช่น ด้านพื้นที่และด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ระดับความ

พอใจคือ ปานกลาง ส่วนการจัดการด้านสินค้าและสิ่งอ านวยความสะดวก จากมุมมองของนักท่องเที่ยว

มองว่าระดับความพึงใจคือ มาก แต่ผู้ประกอบการมองว่าระดับความพอใจคือ ปานกลาง   

 จากข้อมูลดังกล่าวท าให้เห็นว่า มุมมองจากนักท่องเที่ยวคือมุมมองจากคนภายนอก และ

มุมมองจากผู้ประกอบการคือ มุมมองจากคนภายในพ้ืนที่ บางอย่างมีความสอดคล้องกันแต่บางอย่างก็

ไม่ได้มองไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น เทศบาลต าบลบางคล้า จะต้องพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของ

แหล่งท่องเที่ยวให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น พร้อมกับการแก้ปัญหาที่เป็นจุดด้อยของ

ตลาดน้ าให้มากข้ึน แต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องรักษาจุดเด่นของตลาดน้ าให้คงอยู่ เช่น อาหารมีความสด 

สะอาด อร่อย เป็นต้น 

ตารางที่  2 ตารางแสดงการสรุปการจัดการตลาดน้ าตั้งแต่ พ.ศ. 2550-2559 

การจัดการตลาด

น้ า 

ระยะที่ 1  

(พ.ศ. 2550-2554) 

ระยะที่ 2 

 (พ.ศ. 2555-2556) 

ระยะที่ 3  

(พ.ศ.2556-2559) 

ด้านพื้นที่ -ชมรมผู้ประกอบการ

จ าหน่ายสินค้าและ

อาหารตลาดน้ าบางคล้า

เป็นผู้จัดการ ดูแลพ้ืนที่

ในแพตลาดน้ าทั้งหมด 

โดยจะจัดสรรพื้นที่ใน

การค้าขายให้กับคนใน

พ้ืนที่เทศบาลต าบลบาง

คล้าก่อนคนนอกพ้ืนที่ 

 

-เทศบาลออกระเบียบ

เทศบาลต าบล 

บางคล้าว่าด้วยข้อบังคับ

ชมรมผู้ประกอบการตลาดน้ า

บางคล้า พ.ศ. 2556 เพ่ือ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับ

กฎระเบียบต่างๆ  

- มีหลักเกณฑ์และอัตรา

ค่าธรรมเนียมของผู้เช่าพ้ืนที่

-มีการต่อสัญญาเช่าแพ

และวางระเบียบ

ข้อบังคับต่างๆ ของ

ผู้ประกอบการตาม

ระยะที่ 2 แต่มีการเพ่ิม

และลดจ านวนร้านค้า

ทุกปีตามจ านวนร้านค้า

ที่มาเช่าพ้ืนที่ค้าขาย

บริเวณตลาดน้ า 
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- ยังไม่มีการออก

ระเบียบข้อบังคับใน

การค้าของ

ผู้ประกอบการ ใช้วิธีการ

บริหารจัดการภายใน

ชมรมฯ เอง โดยมี

ประธานชมรมฯ เป็น

ผู้ดูแล 

 

 

แพตลาดน้ า เริ่มต้นที่เมตร

ละ 25 บาทตอ่วัน  

- จัดพื้นที่การขายสินค้าตาม

ความเหมาะสมของสินค้า 

เช่น สินค้าประเภทอาหารจะ

อยู่บนเรือ สินค้าประเภท

สินค้าทางการเกษตรจะอยู่

บนแพตลาดน้ า 

 

- มีการจัดการที่เป็น

ระบบมากข้ึน ตาม

หลักเกณฑ์และ

ระเบียบข้อบังคับของ

เทศบาลต าบลบางคล้า 

แต่ในทางปฏิบัติยังไม่

สามารถท าได้อย่าง

จริงจัง ลักษณะการ

ปฏิบัติงานจะเน้นความ

ถ้อยทีถ้อยอาศัย

ระหว่างเทศบาลกับ

ผู้ประกอบการ  

ท าให้ระเบียบข้อบังคับ

ต่างๆ ที่ก าหนดไว้ มัก

ได้รับการยกเว้นจาก

คนบางกลุ่ม 

ด้านสินค้า - สินค้ามีความ

หลากหลาย เน้นที่สินค้า

ประเภทอาหาร 

- ไม่มีการควบคุมราคา

สินค้าและคุณภาพ

อาหารจากเทศบาล

ต าบลบางคล้าอย่างเป็น

ระบบ 

- สินค้ามีความหลากหลาย

มากขึ้นกว่าเดิม แต่ยังไม่มี

การจัดโซนสินค้าในแต่ละแพ

ให้มีระเบียบ 

 

 

 

 

 

- สินค้ามีความ

หลากหลาย แต่ยังขาด

การจัดโซนสินค้า

เช่นเดิม สินค้าบาง

ประเภทน ามาขายบน

แพตลาดน้ า ท าให้

เหลือพ้ืนที่บริเวณ

ทางเดินน้อยเกินไป 
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- มีการควบคุมราคาสินค้า

จากเทศบาลต าบลบางคล้า 

และควบคุมคุณภาพของ

อาหารในตลาดน้ าจากการ

สุ่มตรวจของกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม เทศบาล

ต าบลบางคล้าทุกเดือน เพ่ือ

ตรวจหาสารปนเปื้อน ถ้าพบ

ผู้ประกอบการที่ท าความผิด

จะมีการเตือนด้วยวาจาก่อน 

จากนั้นถ้าตรวจพบอีกครั้ง 

จะให้ผู้ประกอบการหยุดขาย

สินค้าและยกเลิกสัญญาเช่า

แพในล าดับต่อไป 

 

 เช่น สินค้าทาง

การเกษตร ของที่ระลึก

ต่างๆ เป็นต้น  

- การจัดโซนสินค้าและ

ความหนาแน่นของ

ร้านค้าในแต่ละแพไม่

เท่ากัน บางแพมี

จ านวนร้านค้าน้อย ท า

ให้สินค้าท่ีน ามาขายมี

ไม่มากพอ  

- ยังขาดการจัดโซน

สินค้าให้มีความเป็น

ระเบียบ โดยเฉพาะแพ

ที่ 8-9 ท าให้

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่

ไม่ค่อยเดินไปบริเวณ

ท้ายแพ และมัก

กระจายอยู่ตามบริเวณ

แพที่ 2-7 

ด้านกิจกรรม 

การท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

- กิจกรรมการล่องเรือรอบ

เกาะลัดมีจ านวน

ผู้ประกอบการมากข้ึน มีเรือ

จ้างแบบเหมาล าของ

ชาวบ้านมาให้บริการ

นักท่องเที่ยวร่วมกับเรือ

ขนาดใหญ่ 
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- กิจกรรมการท่องเที่ยว

มีการล่องเรือรอบเกาะ

ลัด แต่มีจ านวนท่าเรือไม่

มากนัก เรือที่ให้บริการ

ยังมีจ านวนน้อย 

- กิจกรรมทางการ

ท่องเที่ยวยังไม่

หลากหลาย 

- มีการประชาสัมพันธ์

ด้วยการติดตั้ง 

ป้ายบอกทาง  

ป้ายประชาสัมพันธ์นอก

เขตพ้ืนที่ของเทศบาล

และมีการถ่ายท ารายการ

โทรทัศน์แต่ยังไม่

แพร่หลาย 

- มีชมรมนวดแผนไทย

เข้ามาให้บริการกับ

นักท่องเที่ยวใน 

บริเวณแพที่ 1 จึงเป็นอีก

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ของตลาดน้ าบางคล้า 

- มีเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่า

มาประจ าการที่ตลาดน้ าบาง

คล้าคอยตรวจตราและดูแล

ความปลอดภัยจากการ

ล่องเรือรอบ 

เกาะลัด 

- มีการควบคุมดูแลด้าน

ความปลอดภัยให้กับ

นักท่องเที่ยวมากข้ึน เช่น 

การควบคุมผู้ขับเรือที่ต้องมี

ใบอนุญาตในการขับเรือ และ

เรือทุกล าต้องมีเสื้อชูชีพให้

เพียงพอกับจ านวน

นักท่องเที่ยว 

- มีการจัดกิกรรมการ

ท่องเที่ยวในเทศกาลวัน

ส าคัญต่างๆ เช่น วันปีใหม่ 

วันสงกรานต์ วัยลอยกระทง 

เป็นต้น 

- มีการจัดเจ้าหน้าที่ของ

เทศบาลบางคล้าในการดูแล

ด้านการท่องเที่ยวและการ

ประชาสัมพันธ์ตลาดน้ า 

 

 

- มีการควบคุมดูแลโดย

เจ้าหน้าที่จากกรมเจ้า

ท่าท่ีมาประจ าการใน

ตลาดน้ าบางคล้าทุก

สัปดาห์ ซึ่งได้รับความ

พึงพอใจจาก

นักท่องเที่ยวด้านความ

ปลอดภัย แต่พบว่า 

ผู้ประกอบการบางราย

ยังไม่ท าตาม

กฎระเบียบของกรมเจ้า

ท่ามากนัก เช่น เรือ

บางล ายังมีเสื้อชูชีพไม่

เพียงพอกับจ านวน

นักท่องเที่ยวและอยู่ใน

สภาพที่ไม่พร้อมใช้งาน 

- มีการขอความร่วมมือ

จากผู้ประกอบการให้มี

การปรับปรุง

เครื่องยนต์ที่ใช้ในการ

เดินเรือ เพื่อลดเสียงดัง

และมลพิษท่ีอาจส่งผล

กระทบต่อชุมชนบาง

คล้า แต่ยังไม่ได้รับ

ความร่วมมือเท่าท่ีควร 
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โดยเฉพาะ เช่น การสร้าง

เพจจากสังคมออนไลน์

เกี่ยวกับตลาดน้ าบางคล้า 

การติดตั้งสัญญาณ

อินเตอร์เน็ต การจัด

เจ้าหน้าที่จากเทศบาลต าบล

บางคล้า คอยอ านวยความ

สะดวกให้กับนักท่องเที่ยว

เป็นประจ าทุกสัปดาห์ 

 

 

 

 

 

 

 

- มีการจัดกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวโดยอาศัย

ความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอก 

เช่น องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา คณะ

วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา 

เป็นต้น 

- มีการศึกษาดูงานจาก

หน่วยงานของรัฐ อย่าง

ต่อเนื่อง เช่น เทศบาล

ต าบลพิมาย จังหวัด

นครราชสีมา และการ

ประชาสัมพันธ์การถ่าย

ท ารายการโทรทัศน์ 

รวมถึงการสร้างเพจใน

สังคมออนไลน์เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์การ

ท่องเที่ยวตลาดน้ าบาง

คล้า 

- ได้รับการดูแลและ

ส่งเสริมการ

ประชาสัมพันธ์ตลาด

น้ าบางคล้าจากสังคม
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ออนไลน์ของคนใน

ชุมชนมากขึ้น 

ด้านสิ่งอ านวย 

ความสะดวก 

- มีการจัดการด้านสิ่ง

อ านวยความสะดวกท่ียัง

ไม่เป็นระบบ 

- ยังมีงบประมาณในการ

ก่อสร้างสิ่งอ านวยความ

สะดวกไม่มากนัก แต่มี

อิสระในการบริหาร

จัดการ โดยปราศจาก

การควบคุมด้วยข้อจ ากัด

ทางกฎระเบียบหรือ 

เทศบัญญัติ เป็นต้น  

- ข้อจ ากัดด้านพื้นที่ท า

ให้ไม่สามารถเพ่ิมเติม

พ้ืนที่ในการสร้างสิ่ง

อ านวยความสะดวกได้

มากนัก 

 

 

- เริ่มมีการจัดการด้านสิ่ง

อ านวยความสะดวกมาก

ยิ่งขึ้น เช่นติดตั้งอ่างล้างมือ

และซ่อมแซมอ่างล้างมือที่

ช ารุด 

- มีการเพิ่มเติมโต๊ะ

รับประทานอาหารให้กับ

นักท่องเที่ยวทั้งในบริเวณแพ

ตลาดน้ าและบริเวณด้านหน้า

ที่ว่าการอ าเภอในช่วง

เทศกาลส าคัญ ที่มี

นักท่องเที่ยวอยู่เป็นจ านวน

มาก 

- มีการจัดสรรงบประมาณ

ต่างๆ ในแต่ละปี เพื่อการ

บริหารจัดการ ซ่อมแซมและ

ปรับปรุงตลาดน้ าตามข้อ

ร้องเรียนของนักท่องเที่ยว

และการประชุมของ

ผู้ประกอบการทุกสองเดือน

ต่อครั้ง 

- มีการจัดสรร

งบประมาณในการ

ซ่อมแซมแพตลาดน้ า 

และส่วนประกอบของ

แพตลาดน้ าที่ได้รับการ

ช ารุด เช่น กันสาด 

โครงหลังคา  

- มีการติดตั้งสิ่งอ านวย

ความสะดวก เช่น อ่าง

ล้างมือให้เพียงพอใน

แต่ละแพ 

- มีการจัดสรร

งบประมาณในการจ้าง

บริษัทประมูลงานรายปี

ด้านการดูแลความ

สะอาดของแพตลาดน้ า 

การจัดเก็บขยะ การท า

ความสะอาดห้องน้ า 

และจัดเจ้าหน้าที่ใน 
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การดูแลความสะดวก

ในการจอดรถและการ

ประชาสัมพันธ์  

- มีการเช่าพ้ืนที่ของ

หอประชุมอ าเภอ 

บางคล้า ในการ

ให้บริการด้านห้องน้ าที่

มีไม่เพียงพอ 

- มีการจัดสรรพื้นที่ใน

การจอดรถ หลังจาก

การปรับปรุงภูมิทัศน์

ด้านหน้าตลาดให้

สามารถจอดรถได้มาก

ขึ้น รวมถึงการขอความ

อนุเคราะห์กับทางวัด

แจ้งซึ่งเป็นพ้ืนที่

ใกล้เคียงกับตลาดน้ า

บางคล้าในการให้พื้นที่

จอดรถให้กับ

นักท่องเที่ยว รวมถึง

เกิดธุรกิจของเอกชนใน

การให้เช่าพื้นที่จอดรถ

กับการให้บริการ

ห้องน้ ากับนักท่องเที่ยว

ที่มายังตลาดน้ าบาง

คล้ามากขึ้น 
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 จากตารางสรุปด้านการจัดการภายในตลาดน้ าบางคล้าที่ ผ่ านมาตั้ งแต่  พ .ศ .  

2550-2559 ทั้ง 4 ด้านคือ ด้านพ้ืนที่ ด้านสินค้า ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวและด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก สามารถสรุปด้านการจัดการตลาดน้ าบางคล้าได้ดังนี้ ในระยะที่ 1 (พ.ศ. 2550-2554) มีการ

บริหารและจัดการตลาดน้ าโดยชมรมผู้ประกอบการจ าหน่ายสินค้าและอาหารตลาดน้ าบางคล้า มี

ความอิสระในการบริหารจัดการ สามารถประชาสัมพันธ์และบริหารด้านรายได้จากการเช่าแพของ

ผู้ประกอบการได้อย่างเต็มที่ โดยจะน าเงินรายได้ของตลาดน้ าเก็บในรูปแบบของบัญชีธนาคาร ในการ

เบิกจ่ายแต่ละครั้งจะใช้กรรมการของชมรมฯ 2 คนและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลต าบลบางคล้า 1 คน 

โดยที่เจ้าหน้าที่จากเทศบาลต าบลบางคล้ายังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากนัก การ

จัดสรรพื้นที่จะเน้นคนในพื้นที่ก่อนคนนอกพ้ืนที่ สินค้าและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวยังไม่หลากหลาย

มากนัก และยังไม่มีการวางระเบียบส าหรับผู้ประกอบการอย่างชัดเจน เป็นการดูแลจากประธานชมรม

ฯและกรรมการของชมรมฯ มากกว่า จึงท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการบริหารจัดการอย่างไม่เป็น

ระบบ ผู้ได้รับผลประโยชน์มีเพียงบางกลุ่มเท่านั้น แต่เป็นช่วงที่ชุมชนได้มีส่วนในการดูแลจัดการตลาด

น้ าอย่างจริงจัง  

 ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2555-2556) หลังจากเปลี่ยนผู้บริหารที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ ท า

ให้เกิดการปรับเปลี่ยนนโยบายในการจัดการตลาดน้ าบางคล้าอย่างเห็นได้ชัด โดยการยุบชมรม

ผู้ประกอบการจ าหน่ายสินค้าและอาหารตลาดน้ าบางคล้า ในระยะนี้มีการร่างระเบียบเทศบาลต าบล

บางคล้าว่าด้วยข้อบังคับชมรมผู้ประกอบการตลาดน้ าบางคล้า พ.ศ. 2556 เพ่ือให้เกิดแนวทางเดียวกัน

ในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ เช่น ระเบียบในการเช่าแพตลาดน้ า การจ าหน่ายสินค้าและ

อาหารของผู้ประกอบการ การประชุมผู้ประกอบการ การจ่ายเงินค่าเช่าแพซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบของ

งานคลัง เทศบาลต าบลบางคล้า จากการร่างระเบียบดังกล่าวของทางเทศบาลท าให้ตลาดน้ ามีความ

เป็นระเบียบมากยิ่งข้ึน มีการจัดสรรพื้นที่ในการเช่าแพโดยก าหนดให้ต้องมีการต่อสัญญาเช่าแพทุกปี มี

การจัดเก็บรายได้อย่างเป็นระบบทุกเดือน และมีการน ารายได้จากการเก็บค่าเช่าแพ ไปใช้ในการ

บริหารจัดการด้านต่างๆ ของตลาดน้ า เช่น การจ่ายค่าเช่าพ้ืนที่รายเดือนในการให้บริการห้องน้ าจาก

พ้ืนที่ของที่ว่าการอ าเภอบางคล้า การจัดสรรงบประมาณในการดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ในตลาดน้ า

ที่มีความเสียหายและอาจท าให้เกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้ เช่น กันสาดบริเวณทางเชื่อมระหว่าง 
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แพตลาดน้ าในแต่ละแพ พัดลมเพดาน รางน้ า เป็นต้น การจัดสรรงบประมาณในการดูแลเรื่องความ

สะอาดและขยะภายในตลาดน้ า โดยการจ้างบริษัทประมูลงานรายปี เป็นต้น ปัญหาที่พบคือความ

ขัดแย้งระหว่างกลุ่มชมรมผู้ประกอบการจ าหน่ายสินค้าและอาหารตลาดน้ าบางคล้ากับเจ้าหน้าที่

เทศบาลต าบลบางคล้าในเรื่องการประสานความร่วมมือในด้านต่างๆ ถึงจะมีกฎระเบียบออกมารองรับ

ให้มีการปฏิบัติตาม แต่ยังขาดความร่วมมือจากผู้ประกอบการและเทศบาลเองก็ยังไม่ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบอย่างจริงจังเท่าท่ีควร 

 ระยะที ่3 (พ.ศ. 2556- 2559) เป็นระยะที่ชมรมผู้ประกอบการจ าหน่าย                   สินค้า

และอาหารตลาดน้ าบางคล้ากลับเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการร่วมกับเทศบาลต าบล  

บางคล้า แต่อ านาจหน้าที่จะอยู่ที่เทศบาลต าบลบางคล้าเช่นเดิม ชมรมฯ ท าหน้าที่ในการประสานงาน

ร ะ ห ว่ า ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ เ ท ศ บ า ล ใ น ก า ร ดู แ ล ใ ห้ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ที่ ถู ก ต้ อ ง กั บ                                          

ผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ เช่น การประสานเรื่องข้อร้องเรียนจากนักท่ องเที่ยว การแจ้งซ่อม           

อุปกรณ์ต่างๆ  ที่ช ารุดในแพตลาดน้ าบางคล้า การเข้าร่วมประชุมผู้ประกอบการเพ่ือรับทราบ   

นโยบายจากเทศบาล เป็นต้น ซึ่งในระยะนี้ชมรมฯ ไม่ได้เข้ามามีบทบาทในเรื่องการจัดเก็บรายได้จาก

ค่ า เ ช่ า แ พ เ ห มื อ น กั บ ใ น ร ะย ะแ ร ก  ท า ง เ ท ศ บ า ล จ ะ เ ป็ น ผู้ จั ด ส ร ร ง บ ปร ะม า ณ ต่ า ง ๆ 

 โดยอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกในชมรมฯ แทน ในระยะนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้มีความร่วมมือ

กันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคประชาชนที่ช่วยลดความขัดแย้งของชุมชนได้ในระดับหนึ่ง 

การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาเรื่องการจัดการตลาดน้ าบางคล้ากับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีความ

สอดคล้องกับงานศึกษาของมณีวรรณ ผิวนิ่ม และคนอ่ืนๆ (2546), จิตรา อนุสาสนนันท์ (2555), จริยา

วัฒน์ โลหะพูนตระกูล (2551) ในประเด็นที่ว่า ตลาดน้ าสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน เพ่ือสร้าง

ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง ใ ห้ กั บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ชุ ม ช น  ดั ง ที่ ก ล่ า ว ใ น ง า น ศึ ก ษ า ข อ ง ม ณี ว ร ร ณ  

ผิวนิ่มและคนอ่ืนๆ (2546) ว่าการสร้างตลาดน้ าช่วยให้เกิดการลงทุนในพ้ืนที่และเปลี่ยนแปลง

เศรษฐกิจชุมชน ด้านกายภาพมีการปรับปรุงพ้ืนที่ใช้สอยและการมีสร้างสาธารณูปโภคเพ่ือรองรับการ

ท่ อ ง เ ที่ ย ว ม ากขึ้ น  เ ช่ น  ตล าดน้ า บ า งคล้ า มี ก า รป รั บป รุ ง ภู มิ ทั ศน์ ด้ า นหน้ า ตลาดน้ า   

เพ่ือความสวยงามของพ้ืนที่ สามารถใช้เป็นพ้ืนที่ในการจอดรถของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ 

รวมถึงในวันธรรมดาใช้เป็นพื้นที่ในการออกก าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชน 
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 ผู้ศึกษาพบว่าจากผลการศึกษาด้านการจัดการตลาดน้ าบางคล้าจะส่งผลต่อการท่องเที่ยว

อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น ใ น ต ล าด น้ า บ า ง ค ล้ า ไ ด้ ใ น อนา ค ต  ส อด ค ล้ อ ง กั บ ง า น ศึ ก ษ า ข อ ง ว ร รณา 

เอกประดิษฐ์ (2555) ในประเด็นที่ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าตลาดน้ าบางคล้าสามารถพัฒนาเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยประชาชนในท้องถิ่นมีงานท าและมีรายได้จากการท่องเที่ยว รวมถึงการ

ส่งเสริมการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  

แต่ทั้งนี้ด้วยข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ของตลาดน้ าบางคล้าที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ของหน่วยงานราชการและ

ชุมชนโดยรอบท าให้การก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก สาธารณูปโภคต่างๆ มีโอกาสพัฒนาไปได้น้อย

กว่าพื้นท่ีของตลาดน้ าบางแห่ง 

 

สรุปผลการศึกษาด้านการจัดการตลาดน ้าบางคล้า 

 จากการศึกษาเรื่องการจัดการตลาดน้ าบางคล้า สามารถแบ่งประเด็นในการศึกษา

ออกเป็น 4 ด้านคือ 1. ด้านพื้นที่ 2. ด้านสินค้า  3. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว  4. ด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก ซึ่งจากผลการศึกษากัดการในด้านต่างๆ ที่ผ่านมาของตลาดน้ าบางคล้าสามารถสรุปผล

การศึกษาได้เป็น 2 ประเด็นคือ   

 1. การจัดการด้านทั่วไป หมายถึงการจัดการด้านทั่วไปของตลาดน้ าบางคล้า เช่น ด้าน

พ้ืนที่ คือ ตลาดน้ าบางคล้ามีแพที่ยื่นลงไปในแม่น้ าบางปะกงจ านวน 9 แพ มีการจัดสรรพื้นที่ร้านค้าใน

แ พ ต ล า ด น้ า ไ ม่ เ ท่ า กั น  ท า ใ ห้ จ า น ว น ร้ า น ค้ า มี ค ว า ม ห น า แ น่ น ใ น บ า ง แ พ เ ท่ า นั้ น  

การจัดโซนร้านค้าก็ยังไม่มีการแบ่งประเภทการขายสินค้าอย่างชัดเจน เช่นในบริเวณแพ 8-9 เป็นต้น 

ส่วนพื้นที่ท่ีอยู่โดยรอบตลาดน้ า เช่นบริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอบางคล้าและสถานที่ราชการต่างๆ รวม

ไปถึงบริเวณที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าตลาดน้ าทั้ งหมด ได้ใช้เป็นพ้ืนที่ในการจอดรถ ซึ่งก็มี

ความคับแคบ ท าให้จอดรถได้ไม่เพียงพอ 
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 ด้านสินค้า บริเวณแพตลาดน้ ามีสินค้าอยู่ทั้งหมด 4 ประเภท คือ 1. สินค้าประเภทอาหาร

และเครื่องดื่ม 2. สินค้าประเภทหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) 3. สินค้าทางการเกษตร             

4 .  สิ น ค้ า ป ร ะ เภทขอ งที่ ร ะ ลึ ก ต่ า ง ๆ   ซึ่ ง สิ น ค้ า ที่ ไ ด้ รั บ ค ว า มนิ ย มจ าก นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว  

มากที่สุดคือสินค้าประเภทอาหาร เช่น กุ้งเผา ปลาเผา เพราะตลาดน้ าบางคล้าจะเน้นการขายอาหาร

มากกว่าเรื่องกิจกรรมการท่องเที่ยวอื่นๆ 

 ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวของตลาดน้ าบางคล้าจะมีการล่องเรือร อบเกาะลัด  

ซึ่งเน้นจุดเด่นของตลาดน้ าที่อยู่ริมแม่น้ าบางปะกง แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและวิถี

ชี วิตของชาวบ้านรอบเกาะลัดที่ ยั งคงท าการเกษตร ท า ให้นักท่องเที่ ยวที่มายั งตลาดน้ า 

บางคล้าได้นั่งเรือรอบเกาะลัด และชมความงามของธรรมชาติโดยรอบ จึงเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของตลาด

น้ าบางคล้า ส่วนกิจกรรมการท่องเที่ยวอ่ืนๆ เช่น การนวดแผนไทย ของชมรมนวดแผนไทยที่มีบริการ

ในแพที่ 1 จะมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการอยู่บ้าง แต่ด้วยพ้ืนที่บริเวณที่นวดแผนไทยอาจจะไม่เป็น

ส่วนตัวมากนัก ท าให้นักท่องเที่ยวที่ไปใช้บริการจะเป็นคนในพ้ืนที่มากกว่านักท่องเที่ยวจากท่ีอ่ืน 

 2. การจัดการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้กับ

นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในตลาดน้ าบางคล้าทั้งในบริเวณแพตลาดน้ าและพ้ืนที่โดยรอบตลาดน้ า เช่น 

ป้ายบอกทาง ปัจจุบันเหลืออยู่พียงไม่ถึง 10 ป้าย เนื่องจากมีการขยายถนนและปรับปรุงถนนทั้งถนน

ทางหลวงหมายเลข 304 และถนนจากอ าเภอบางปะกง ซึ่งเทศบาลต าบลบางคล้า มีข้อจ ากัดในการปัก

ป้ายบอกทางนอกเขตเทศบาลต าบล ซึ่งเป็นข้อจ ากัดตามระเบียบของเทศบาลต าบลบางคล้าท าให้ยัง

ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหานี้ได ้

 การเข้าถึงตลาดน้ าบางคล้า ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเมืองปิด ไม่ใช่ทางผ่านไปยัง

อ าเภออ่ืนๆ ท าให้การเดินทางมาบางคล้าจะต้องแวะเที่ยวในจุดอ่ืนก่อน เช่น วัดหลวงพ่อโสธร วัด

สมานรัตนาราม เป็นต้น 

 ที่จอดรถบริเวณตลาดน้ าบางคล้าจะอยู่โดยรอบด้านหน้าตลาดน้ าที่มีการปรับปรุงภูมิ

ทั ศน์  บ ริ เ วณสถานที่ ร า ช ก า ร  แล ะบ ริ เ วณหลั ง วั ด แจ้ ง  ด้ ว ย พ้ื นที่ โ ด ย รอบค่ อ น ข้ า ง 

คับแคบ ท าให้ที่จอดรถมีไม่เพียงพอในช่วงวันหยุดเทศกาลส าคัญ แต่ด้วยพ้ืนที่โดยรอบตลาดน้ าเป็น

สถานที่ราชการและชุมชน ท าให้ไม่สามารถขยายพ้ืนที่จอดรถออกไปได้อีก  
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ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าควรจะใช้วิธีการในการลดการใช้รถยนต์ของนักท่องเที่ยวในการมาเที่ยวชมตลาดน้ า 

เช่นเทศบาลควรจะจัดบริการรถรางที่มีอยู่ของเทศบาลต าบลบางคล้าหรือรถสามล้อที่มีอยู่ในชุมชน จะ

ได้ช่วยลดปัญหาความแออัดในเรื่องการจอดรถส่วนตัวไปได้ 

 ห้องน้ าของตลาดน้ าบางคล้าจะมีอยู่ 2 จุดคือ บริเวณใกล้สถานีต ารวจภูธรอ าเภอบางคล้า

และบริ เ วณหอประชุมอ า เภอบางคล้ า  ซึ่ ง รวมทั้ ง  2  จุ ดแล้ วยั งมีห้ องน้ า ไม่ถึ ง  10 ห้อง  

ท าให้ไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ จึงต้องมีการหาพ้ืนที่ในการ

สร้างห้องน้ าเพ่ิมเติมให้มีความเพียงพอกับจ านวนผู้ใช้บริการและรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ย ว

ของตลาดน้ าบางคล้า 

 อ่างล้างมือในแพตลาดน้ า มีแพละ 1 จุด ส าหรับให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการใช้ใน

การล้างมือ จากการศึกษาพบว่าอ่างล้างมือมีเพียงพอกับจ านวนผู้ใช้บริการและมีความสะดวกกว่าการ

ที่นักท่องเที่ยวจะเดินมาล้างมือบริเวณห้องน้ าเมื่อทานอาหารเสร็จ  

 โต๊ะรับประทานอาหารพบว่ามีไม่เพียงพอกับจ านวนนักท่องเที่ยว แต่ละแพจะมีอยู่แพละ 

10 ตัว ยกเว้นบริเวณแพที่ 1 และบริเวณแพที่ 8-9 ที่ไม่มีการวางโต๊ะรับประทานอาหาร ส่วนหนึ่งของ

การวางโต๊ะรับประทานอาหารให้กับนักท่องเที่ยวบนแพ มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือท าให้

นั กท่อง เที่ ยวสะดวกในการนั่ ง รับประทานอาหาร  สามารถสั่ งอาหารจากร้ านค้ าต่ า งๆ  

มานั่งรับประทานได้ แต่มีข้อเสียคือท าให้ทางเดินบริเวณแพตลาดน้ าคับแคบ ซึ่งในช่วงวันหยุดเทศกาล

ส าคัญ จะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างมาก ท าให้เกิดความแออัดในการเดินเลือกซ้ือสินค้าของนักท่องเที่ยว 

 จุดประชาสัมพันธ์ตลาดน้ าบางคล้ามักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ ง  ไม่มีจุด

ประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน ท าให้นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวไม่ทราบว่าจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่เทศบาลได้ที่

บริเวณใด  จึงควรมีการท าจุดประชาสัมพันธ์ตลาดน้ าบางคล้าที่ถาวร มีป้ายประชาสัมพันธ์ที่เด่นชัด 

เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ  

 การประชาสัมพันธ์ตลาดน้ าบางคล้าพบว่านักท่องเที่ยวจะรู้จักตลาดน้ าบางคล้าจากการ

แนะน าของเพ่ือนหรือคนใกล้ตัวมากกว่าสื่ออ่ืนๆ แต่ทางเทศบาลต าบลบางคล้าก็มีการประชาสัมพันธ์

ตลาดน้ าบางคล้าลงในวารสารของจังหวัดและคู่มือการท่องเที่ยว รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่าน

เว็บไซต์ของเทศบาล สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ การศึกษาดูงานจาก

หน่วยงานภายนอก เป็นต้น 
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 การท าความสะอาดโต๊ะรับประทานอาหาร ถังขยะในแพตลาดน้ าบางคล้า จะมีผู้รับเหมา

มาประมูลงานจากเทศบาลต าบลบางคล้าทุกปีเรื่องการดูแลความสะอาด การจัดการขยะของตลาดน้ า

บางคล้า การท าความสะอาดห้องน้ า และเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในการจอดรถตามจุดต่างๆ 

ซึ่งจะต้องมีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดเพ่ิมขึ้น เพราะยังพบว่าบริเวณแพตลาดน้ าจะมีเศษ

อาหารตกลงบนพ้ืน ห้องน้ ายังไม่สะอาดเท่าที่ควร เป็นต้น  ดังนั้น การจัดการด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวกของตลาดน้ าบางคล้า บางส่วนมีไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา

ตลาดน้ าบางคล้า เพ่ือให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการจัดการตลาดน้ าที่เหมาะสมและยั่งยืนต่อไป  

สรุปผลการศึกษาด้านการจัดการตลาดน ้าบางคล้ากับการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

 จากการศึกษาด้านการจัดการตลาดน้ าบางคล้า พบว่าการจัดการตลาดน้ าบางคล้า

สามารถน าไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ หลักในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จะมีการพิจารณาจาก

องค์ประกอบรวมทั้งสิ้น 3 มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมวัฒนธรรมและด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการ

วิ เ ค ร า ะห์ จ า กผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เ สี ย ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร จั ด ก า ร ตล าด น้ า บ า ง คล้ า ร ว ม ทั้ ง สิ้ น  

3 กลุ่มคือ เทศบาลต าบลบางคล้า ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ซึ่งจะสรุปเป็นมิติต่างๆ ได้ดังนี้  

 ด้านเศรษฐกิจ 

 เทศบาลต้าบลบางคล้า  

 เทศบาลต าบลบางคล้าควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่มีอาชีพเสริมจากการ

ท่องเที่ยวในชุมชน โดยการจัดสรรพ้ืนที่ในการขายสินค้าให้กับประชาชนอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 

เนื่องจากพบว่ามีการขายสินค้าของคนในพ้ืนที่นอกแพตลาดน้ า ซึ่งท าให้เกิดข้อร้องเรียนจาก

ผู้ประกอบการที่จ่ายค่าเช่าแพให้กับทางเทศบาล 

 ผู้ประกอบการ 

 ควรมีการสร้างอัตลักษณ์ของสินค้าในชุมชนและพัฒนารูปแบบของสินค้าให้มีความโดด

เด่นกว่าสินค้าจากในท้องถิ่นอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการสร้างความประทับใจและจุดเด่นให้กับตลาดน้ าบางคล้า 
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 นักท่องเที่ยว 

 ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบในการท่องเที่ยวตลาดน้ าบางคล้าให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

เช่น จากการมารับประทานอาหารที่ตลาดน้ าบางคล้า อาจปรับเปลี่ยนเป็นการล่องเรือชมธรรมชาติริม

ฝั่งแม่น้ าบางปะกงด้วย 

 ด้านสังคม 

 เทศบาลต้าบลบางคล้า 

 ควรมีการประสานด้านความสัมพันธ์กับคนในชุมชนให้มากขึ้น เพ่ือลดระดับปัญหา ความ

ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการร่วมมือกันระหว่างชมรมผู้ประกอบการจ าหน่ายสินค้าและอาหารตลาดน้ า

บางคล้ากับเทศบาล 

 ผู้ประกอบการ 

 ควรปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของทางเทศบาลต าบลบางคล้าเกี่ยวกับด้านการบริหาร

จัดการให้มากขึ้น เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลและความสัมพันธ์กับชุมชนมีความราบรื่น 

 นักท่องเที่ยว 

 ควรมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับคนในท้องถิ่น ในการให้ความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ 

เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีในการจัดการของตลาดน้ าบางคล้าและน าไปสู่แนวทางการจัดการตลาดน้ า

บางคล้าที่เหมาะสมและยั่งยืนต่อไป 

 ด้านสิ่งแวดล้อม 

 เทศบาลต้าบลบางคล้า 

ควรให้ความส าคัญและสร้างจิตส านึกที่ดีให้คนในท้องถิ่นมีความเข้าใจและตระหนักในปัญหาด้าน

สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พ้ืนที่ทางธรรมชาติริมแม่น้ าบางปะกงไม่ให้เกิดการรุกล้ าจากชาวบ้านที่อาศัย

อยู่บริเวณใกล้เคียงกับแพตลาดน้ าบางคล้า   
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 ผู้ประกอบการ 

 ควรให้ความร่วมมือกับทางเทศบาลในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การทิ้ง

ขยะและการทิ้งเศษอาหารต่างๆ ลงไปในแหล่งน้ า เพ่ือให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามแก่ผู้มาท่องเที่ยว

บริเวณตลาดน้ าบางคล้า 

 นักท่องเที่ยว  

 ควรให้ความร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือไม่ให้เกิดความเสื่อม

โทรม ในฐานะที่เป็นผู้ใช้ทรัพยากรร่วมกันกับคนในท้องถิ่น 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ด้านการบริหารจัดการภายใน ควรมีการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือ

เป็นการพัฒนาตลาดน้ าบางคล้าที่ยั่งยืน ทั้งในส่วนภาคประชาชนและจากทางหน่วยงานของรัฐเอง     

ที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาด้านการประสานระหว่างเทศบาลต าบลบางคล้าและผู้ประกอบการที่ยังมีอคติ

กับการบริหารงานของทางเทศบาล ซึ่งทุกฝ่ายน่าจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการตลาดน้ า

ร่วมกัน เพราะทางเทศบาลก็มีข้อจ ากัดด้านบุคลากรและงบประมาณ ส่วนในภาคประชาชนน่าจะมี

ส่วนเข้ามาช่วยเติมเต็มที่จะท าให้การบริหารงานของเทศบาลมีความคล่องตัว และเกิดประโยชน์สูงสุด

กับทุกฝ่ายในฐานะผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน  

 2. การจัดการพ้ืนที่และการพัฒนาคุณภาพสินค้า  ควรมีการจัดการพ้ืนที่ในแต่ละแพให้มี

จ านวนร้านค้าในปริมาณใกล้เคียงกัน เพราะในบางแพมีร้านค้าที่ค่อนข้างหนาแน่น ส่วนการพัฒนา

คุณภาพสินค้าควรมีการขายสินค้าที่มีอัตลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น เพ่ือให้กลายเป็นจุดเด่นของตลาดน้ า

บางคล้ามากกว่าการขายสินค้าตามกระแสทั่วไป โดยทางเทศบาลบางคล้าจะต้องร่วมมือกับทางกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ ที่สามารถรับประกันมาตรฐานของสินค้าใน

ตลาดน้ า เช่น สินค้าประเภทอาหารว่ามีความสดสะอาด โดยการจัดท าป้ายรับรองหลังจากมีการตรวจ

สารปนเปื้อนแล้วเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความไว้วางใจกับมาตรฐานของสินค้าที่มีอยู่ในตลาดน้ า    
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 3. การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้  ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้นักท่องเที่ยวมีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวมากกว่าการ

ม า แ ว ะ ท า น อ า ห า ร  ค ว ร มี ก า ร จั ด ส ร ร พ้ื น ที่ เ พ่ื อ จั ด ท า แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ข อ ง ชุ ม ช น  

เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาทั้งต่อนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมและคนในท้องถิ่นเอง เช่น การท าป้ายให้

ความรู้เกี่ยวกับประวัติชุมชน ความเป็นมาของตลาดน้ าบางคล้าและสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญโดยรอบ

บริเวณทางเข้าตลาดน้ าบางคล้า หรือการจัดท าซุ้มถ่ายภาพให้กับนักท่องเที่ยว เพ่ือเป็นการ

ประชาสัมพันธ์ตลาดน้ าบริเวณทางเข้าทั้งสามทาง เช่นทางเข้าบริเวณแพที่ 1  ทางเข้าบริเวณแพ 3 

และทางเข้าบริเวณแพ 9 เป็นต้น 

 4. การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนควรมีการจัดอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพ่ิมเติม 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้แสดงศักยภาพและเพ่ือเป็นการปลูกฝังเรื่องประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ให้สูญหายและเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่น เช่น การจัดอบรม

มัคคุเทศก์น้อย การให้ชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ให้มากขึ้น 

 5. การพัฒนาศักยภาพตลาดน้ าบางคล้าเ พ่ือรองรับการท่องเที่ยว เพราะยังมี 

ข้อก าจัดทางด้านกายภาพ ท าให้การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวไม่เพียงพอ เช่น 

ห้องน้ า พ้ืนที่ในการจอดรถ ดังนั้น การสร้างพ้ืนที่จอดรถไม่ควรจะมีการขยายพ้ืนที่เพ่ิมเติมอีก ส่วน

ห้องน้ าควรมีการจัดสรรพื้นที่ในการสร้างห้องน้ าให้มากขึ้นกว่าเดิม  

 

เอกสารอ้างอิง 

หนังสือ 
เกียรติ จิวะกลุและคณะ.(2525). ตลาดในกรุงเทพมหานคร: การขยายตัวและพัฒนาการ. กรุงเทพฯ: 

 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ธนิก เลิศชาญฤทธิ์. (2554). การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. (2548). การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิชาการท่องเที่ยว
 แห่งประเทศไทย. 
 



     

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการ” 2559 438 

 
 
 

ปิยะพร กัญชนะ. (2537). ตลาดน ้า: ย่านชุมชนริมน ้าในสังคมเมืองสยาม. กรุงเทพฯ: ศรีบุญ
 อุตสาหกรรมการพิมพ์. 
มณีวรรณ ผิวนิ่มและคนอ่ืนๆ.(2546). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาการและ
 ผลกระทบของการท่องเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนตลาดน ้า. กรุงเทพฯ: ส านักงานสนับสนุน
 กองทุนงานวิจัย. 
ราตรี โตเพ่งพัฒน์.(2543).  ตลาดน ้า: วิถีชีวิตของเกษตรกรภาคกลาง. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 
สายันต์ ไพรชาญจิตร์. (2550). การจัดการทรัพยากรโบราณคดีในงานพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: 
 โครงการหนังสือโบราณคดีชุมชน.อุดม เชยกีวงศ์. (2552). ตลาดเก่า (50-100 ปี). กรุงเทพฯ: 
 ภูมิปัญญาสร้างสรรค์. 
อุดม เชยกีวงศ์. (2552). วิถีชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่ริมตลาดน ้า. กรุงเทพฯ: ภูมิปัญญาสร้างสรรค.์ 
อเนก เทพสุภรณ์กุล.(2544). บางคล้า 100 ปี. สมาคมชาวบางคล้า อ าเภอบางคล้า จังหวัด
 ฉะเชิงเทรา 

 
วิทยานิพนธ์ 
จิตรา อนุสาสนนันท์. (2555). “การเปลี่ยนแปลงจากการขยายตัวและการจัดการตลาดน ้าคลอง
 ลัดมะยม”. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม   
 มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล.(2549). “การพัฒนาแก้ไขปัญหาชุมชนด้านการจัดการพัฒนาแหล่ง
 ท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาตลาดน ้าบางน ้าผึ ง อ้าเภอพระประแดง จังหวัด
 สมุทรปราการ”. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะ
 สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว. 
วรรณา เอกประดิษฐ์. (2555). “กลยุทธ์การพัฒนาตลาดน ้าบางคล้าแบบมีส่วนร่วม”.  

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการสาธารณะ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 
 

สัมภาษณ์ 
กรรณิการ์ วนะภูติ. ผู้ประกอบการตลาดน้ าบางคล้า. สัมภาษณ์, 2 มิถุนายน 2556. 

เกรียงไกร ฮวดเจริญ. พนักงานประจ าท่าเรือดูแลตลาดน้ าบางคล้า. สัมภาษณ์ 16 สิงหาคม 2557. 

ชัยวัฒน์ มุ่งจงรักษ์. รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบางคล้า. สัมภาษณ์, 18 สิงหาคม 2557. 

พรธิดา วรวงศ.์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้. สัมภาษณ์ 28 สิงหาคม 2557. 



     

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการ” 2559 439 

 
 
 

 

พีรยา มารวย. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลบางคล้า. สัมภาษณ์ 16 สิงหาคม. 2557.

ทิพวรรณ หอระตะ. รองประธานชมรมผู้ประกอบการตลาดน้ าบางคล้า. สัมภาษณ์, 17 สิงหาคม 

 2557. 

ธนาเศรษฐ์ วริศนราโรจน์. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ. สัมภาษณ์ 23 สิงหาคม 2557. 

บุญมี ศรีสุข. ประธานชมรมผู้ประกอบการจ าหน่ายสินค้าและอาหารตลาดน้ าบางคล้า. สมัภาษณ์, 8 

 มิถุนายน 2556. 

เบญจวรรณ เศรษฐวิวัฒนกุล. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม. สัมภาษณ์ 18 สิงหาคม 
2557. 

ศรายุทธ ศรีสุนธร. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบางคล้า. สัมภาษณ์ 18  สิงหาคม 2557.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการ” 2559 440 

 
 
 

รายช่ือคณะกรรมการด้าเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติ  “สหวิทยาการ 2559” 

 

คณะกรรมการอ้านวยการ 
1. รองคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย    ประธาน 
2. รองคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ ฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
3. ผู้อ านวยการโครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ             กรรมการ 
4. รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    กรรมการ 
   สตรีศึกษา  
5. ผู้อ านวยการโครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์    กรรมการ    
6 .ผู้อ านวยการโครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง    กรรมการ 
   และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)  
7. ผู้อ านวยการโครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง    กรรมการ 
   และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ล าปาง)  
8. เลขานุการวิทยาลัยสหวิทยาการ         เลขานุการ 
9. หัวหน้างานบริการการศึกษา  (ท่าพระจันทร์)         ผู้ชว่ยเลขานุการ 
10. หัวหน้างานบริการการศึกษา  (ศูนย์ล าปาง)        ผู้ชว่ยเลขานุการ 
11. รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานบริหารส านักงาน                        ผู้ชว่ยเลขานุการ 
    วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ล าปาง            
12. นางสาวพัชรกันย์ ภัทรอนันต์กุล          ผู้ชว่ยเลขานุการ 
13. นางสาวนิตยา  ปินตาวงศ์          ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 
คณะกรรมการด้าเนินงาน ฝา่ยรับส่งบทคัดย่อและบทความ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา  สุวคันธ์            ประธาน 
2. นายพรชัย  ตั้งวิกขัมภ์          เลขานุการ 
3. นางสาววนัสนันท์ ศรีเอี่ยม          ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการ” 2559 441 

 
 
 

คณะกรรมการด้าเนินงาน ฝา่ยประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล  เครือรัฐติกาล         ประธาน 
2. อาจารย์ ดร.โกสุม โอมพรนุวัฒน์      กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.จุฬณี ตันติกุลานันท์      กรรมการ 
4. นายเกษมทรัพย์  สีดากูด       เลขานุการ 
5. นายวรานนท์ จงพูนผล           ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 
คณะกรรมการด้าเนินงาน ฝา่ยจัดท้าเอกสารการสัมมนาทางวิชาการ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ษษัฐรัมย์ ธรรมบุษดี      ประธาน 
2. อาจารย์นุชรี วงศ์สมุทร        กรรมการ  
3. นางสาวพัชรกันย์ ภัทรอนันต์กุล       กรรมการ 
4. นายวรานนท์ จงพูนผล        กรรมการ                                                                                              
5. นางสาววริษฐา  จงพูนผล       กรรมการ 
6. นางสาวหฤทัยรัตน์  ศรีจันทร์ข า       เลขานุการ 
7. นางสาวศิริลักษณ์   ศรีศิริกุล           ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 
คณะกรรมการด้าเนินงาน ฝา่ยประชาสัมพันธ์และเชิญวิทยากร 
1. อาจารย์ ดร.ณัฐพล  แสงอรุณ         ประธาน 
2. นางสาวภาวิณี บัวงาม        กรรมการ 
3. นางสาวอรวรรณ เกตุดี        กรรมการ 
4. นางสาววศินันท์  อินทร์จันทร์       กรรมการ 
5. นางสุนทรี ศรีศิริกุล        เลขานุการ 
6. นางสาวนริศรา ซาเจริญ          ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 
คณะกรรมการด้าเนินงาน ฝา่ยอาคารสถานที่  
1. อาจารย์ ดร.ณัฐพล  แสงอรุณ         ประธาน 
2. นายเกษมทรัพย์ สีดากูด       กรรมการ 
3. นายวรานนท์ จงพูนผล        กรรมการ 
4. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีศิริกุล        กรรมการ 
5. นางสาวนริศรา ซาเจริญ       กรรมการ 
6. นางสาววริษฐา  จงพูนผล       เลขานุการ  
7. นางสาววนัสนันท์ ศรีเอี่ยม          ผู้ชว่ยเลขานุการ  
 



     

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการ” 2559 442 

 
 
 

 
คณะกรรมการด้าเนินงาน ฝา่ยการเงิน 
1. รองคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ ฝ่ายบริหาร     ประธาน 
2. เลขานุการวิทยาลัยสหวิทยาการ       กรรมการ 
3. รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานบริหารส านักงาน                            กรรมการ          
   วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ล าปาง       
4. นางชุติกาญจน์ ธีระภาพ       กรรมการ 
5. นางสาวปภาวดี อินจันทร์        เลขานุการ 
6. นางสาวรุ่งดารา เมาหวล                    ผูช้่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สหวิทยาการ 2559 
 การประชุมวิชาการระดับชาติ 


	สาส์นจากคณบดีวิทยาลัยาสหวิทยาการ
	รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
	สารบัญ
	กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติฯ 
	การสร้างกำไรจากอุบัติเหตุเครื่องบินตก : Making Profit out of Airplane crashes
	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารร้านบาร์บีคิวพลาซ่าในเขตกรุงเทพฯ
	การห้ามค้างาช้างโดยสิ้นเชิงผลกระทบต่อผู้ครอบครองช้างเลี้ยง 
	ความรักของตุ๊ดและกะเทยในบทเพลงไทยสากล 
	การพัฒนาโมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุความสุขในชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุน   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
	การวิเคราะห์ต้นทุนการจัดการของโรงเรียนภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยวิธี Stochastic Cost Frontier
	ความพึงพอใจของลูกค้าร้านอาหารไทยในประเทศมาเลเซีย 
	มุมมองสหวิทยาการเกี่ยวกับวิธีบูรณาการในการป้องกันมลภาวะทางแสงในชุมชนเมือง 
	การจัดการภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอ จังหวัดสงขลา 
	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น   ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ 
	นิตยสารจีเอ็มกับวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมในการประกอบสร้างความเป็นชาย 
	บทบาทของหน่วยงานภาครัฐกับการส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในเมียนมาร์
	สวยสั่งได้ : ความงามแบบเกาหลี
	การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ชุมชนหมู่บ้านอาข่าสองแควพัฒนา ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
	ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ถนนเทศบาลสาย 1 ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
	การศึกษาและพัฒนาร้านค้าชั่วคราว (POP UP STORE) เพื่อส่งเสริมสินค้าแฟชั่น สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
	กลไกการช่วยเหลือเด็กและหญิงจากการค้ามนุษย์ กรณีศึกษา จังหวัดปัตตานี
	สาเหตุการย้ายถิ่นของประชากรมุสลิมวัยแรงงานในพื้นที่ชายแดนใต้
	การบริหารที่สนับสนุนการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัย เอกชนขนาดกลางในเขต กทม.
	การจัดการตลาดน้ำบางคล้ากับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
	รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติ  “สหวิทยาการ 2559”



