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บทคัดย<อ  

การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงคLเพื่อศึกษาภาพสะทIอนแรงงานไทยใน 3 ดIาน กลDาวคือดIาน

เศรษฐกิจ ดIานเพศสภาพและดIานศักดิ์ศรีความเปmนคนที่ปรากฏในเพลงลูกทุDงระหวDางป" พ.ศ. 2542 - 2562 

จำนวนกลุDมตัวอยDางรวม 35 เพลงจากศิลป£นจำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใชIเก็บขIอมูลคือแบบบันทึกและผังมโน

ทัศนL จากนั้นจำแนกขIอมูลออกเปmนหมวดหมูDจัดกลุDมขIอมูลพรIอมทำตารางสรุป การวิเคราะหLขIอมูลใชIการ

วิเคราะหLเน้ือหาความเช่ือมโยงของขIอมูลและตีความสรIางขIอสรุปแบบอุปนัย 

ผลการวิจัย 1. ภาพสะทIอนดIานเศรษฐกิจ พบวDา 1) ผูIใชIแรงงานในเพลงลูกทุDงมีลักษณะของการทำงานหนัก

ตIองตDอสูIอดทนสูงเพื่อใหIมีรายไดIหลDอเลี้ยงชีวิตตนเองและจุนเจือครอบครัว 2) สำหรับรายไดIมีสองลักษณะคือ

เป mนเง ินเด ือนแตDค Dอนข Iางต ่ำและเป mนค Dาแรงซ ึ ่ งข ึ ้นก ับนายจ IางจะมอบใหIในจำนวนที ่ ไม Dแน Dนอน  

2. ภาพสะทIอนดIานเพศสภาพ พบวDา 1) การพัฒนาเมืองสูDความทันสมัยและภาวะบีบรัดทางเศรษฐกิจทำใหI

โครงสรIางตลาดแรงงานไทยเปลี่ยนแปลง เพศหญิงกIาวเขIามามีบทบาทเปmนแรงงานภาคอุตสาหกรรมและการ

บริการมากขึ้น 2) แรงงานหญิงในตลาดแรงงานมีอาชีพหลากหลาย ยินยอมทำงานหนักและไมDเลือกเวลาในการ

ทำงาน และ 3) บทบาทหนIาท่ีของผูIหญิงในสถาบันครอบครัวเปลี่ยนจากผูIสนับสนุนมาเปmนแกนหลักของ

ครอบครัวผูIนำหรือหัวหนIาครอบครัวมากขึ้น และ 3. ภาพสะทIอนดIานศักดิ์ศรีความเปmนคนถูกนิยามวDาเปmน

คนต่ำชั้นคนรากหญIาเรDรDอนไรIจุดหมาย ศักดิ์ศรีความเปmนคนถูกกดต่ำและดIอยคDา ทั้งจากสภาพการณLรอบดIาน

และผูIเปmนนายจIาง 

 
คำสำคัญ: ภาพสะท)อน แรงงานไทย เพลงลูกทุ6ง 

         

__________________________ 
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Abstract 

The purpose of this qualitative research aimed to search for the reflections of 3 aspects 

in terms of economy, gender and dignity of Thai labor appearing in Thai country music during 

1999-2019. Data were collected through 35 songs of Thai country music from 10 artists. A field 

note and mind mapping were used as research instruments. The data were classified into 

categories and analyzed in terms of content analysis and interpretation. The findings were 

demonstrated as follows. 

1. Reflection of economic aspect; 1) Thai laborers were hard working and had to fight 

and endured in order to have income to support there’s own life and family. 2) In terms of 

income, there are two types of salary, relatively low and receive as wages which depends on 

the employer to give in an uncertain amount. 2. Reflection of gender aspect; 1) Urban 

development towards modernization and economic constriction causing the structure of the 

Thai labor market changing.       2) Female laborers were increasingly and have a diversified 

career, work hard and not choose working hours. 3) The role of women in family institutions 

were change from supporters and become to be a leader of the family. 3. Reflection of dignity 

aspect; were defined as a grassroots people. The dignity of human beings is depressing and 

undervalued. Both from the surrounding circumstances and the employer. 

Keywords: Reflection, Thai labor, Thai Country Music 

บทนำ 

เพลงลูกทุ Dงเปmนวรรณกรรมรูปแบบหนึ่งที ่อยู Dคู Dสังคมไทยมายาวนาน ลักษณะสำคัญสDวนหนึ่งคือ

ดัดแปลงเอาเพลงพื้นบIานในอดีตมาใชIกับเทคโนโลยีสมัยใหมDและกลายเปmน “ศิลปะลูกทุDง” เพลงลูกทุDงจึงไมDไดI

เกิดจากชนบทแตDเพียงฝªายเดียวแตDเกิดจากการผสานกันระหวDางชนบทและเมืองจึงทำหนIาที่ใหIความบันเทิงไดI

กวIางขวางกวDาเพลงประเภทอื่น รวมทั้งนักประพันธLซึ่งเปmนสDวนหนึ่งของสังคม มักนำสภาพการณLที่เกิดข้ึน

รอบตัวมาเปmนขIอมูลในการสรIางสรรคLบทเพลง เนื้อหาของเพลงลูกทุDงจึงสะทIอนใหIเห็นสภาพสังคมในแตDละยุค

สมัย (สุจิตตL วงษLเทศ, 2550, สันติ ทิพนาและคณะ, 2563) นอกจากนี้ภาษาที่ใชIในเพลงลูกทุDงสDวนใหญDเรียบ

งDายตรงไปตรงมาไมDซับซIอนเขIาใจงDายจึงเขIาถึงผูIคนในวงกวIาง ดังท่ีสมเด็จพระเทพรัตนสุดา สยามบรมราชกุมารี 

(2533) ไดIมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเพลงลูกทุDงไวIวDา “...เนื้อเพลงลูกทุDงมักจะสะทIอนภาพชีวิตจริงของคน 

ปรากฏการณLทางธรรมชาติ การเกิดสงคราม ปZญหาเศรษฐกิจและการเมืองไดIเปmนอยDางดี ใชIภาษาที่เรียบงDาย

เขIาใจและจำงDายฟZงแลIวไมDตIองแปลความหมาย เหนือไปกวDานั้นเพลงลูกทุDงยังสรรหาคำที่กระทบกระเทียบ
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เปรียบเปรย มีสำนวนกระแนะกระแหนเจ็บๆ คันๆ มาเสนอไดIหลายรูปแบบ เรียกไดIวDาเขIาถึงใจคนฟZงไดIในเวลา

อันรวดเร็ว คุณสมบัติในขIอที่วDาบันทึกเหตุการณLไดIดีนี้เองเปmนคุณสมบัติพิเศษที่เพลงชนิดอื่นทำไดIไมDดีและมี

ความหลากหลายเทDาเทียมกับเพลงลูกทุDง...”  

ความสนุกสนานของเพลงที่ควบคูDกับการเปmนกระจกเงาสะทIอนปรากฏการณLทางสังคมที่เกิดขึ้น ทำใหI

เพลงลูกทุDงเปmนไดIทั้งความบันเทิงและปูมบันทึกสภาพสังคม สะทIอนสภาพการณLตDางๆ ในแตDละยุคสมัยไดIอยDาง

นDาสนใจ ดังตัวอยDางปรากฏการณLแรงงานไทยที่เปmนปZจจัยการผลิตขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพลงลูกทุDง

จำนวนมากไดIสะทIอนปZญหารายไดIของผูIใชIแรงงาน ซึ่งแมIมีการกำหนดอัตราคDาจIางขั้นต่ำที่มีผลตDอการพัฒนา

เศรษฐกิจและการเติบโตของประเทศและโดยหลักการนั้นๆ การกำหนดราคาคDาแรงขั้นต่ำจะชDวยใหIแรงงาน

ไดIรับประโยชนLของการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพรIอมกับกลุDมเศรษฐกิจอื่น แตDในความเปmนจริง

คDาจIางขั้นต่ำ (Minimum wage) ของไทยยังไมDเปmนคDาแรงที่เปmนธรรม (Fair wage) ทั้งที่ประเทศไทยมีการใชI

ระบบอัตราคDาจIางขั้นต่ำมาตั้งแตDป" 2515 แตDกลับพบวDาอัตราคDาจIางขั้นต่ำไมDไดIชDวยใหIแรงงานไทยหลุดพIนจาก

ความยากจน สรIางความเปmนธรรมทางเศรษฐกิจไดIเทDาที่ควรหรือตามเป¬าหมายของการมีระบบอัตราคDาจIางข้ัน

ต่ำ (ธนาคารแหDงประเทศไทย, 2556) หรือการที่ปZจจุบันเพศหญิงกIาวเขIาสูDตลาดแรงงานมากขึ้นทำใหIเปลี่ยน

บทบาทจากที่เคยเปmนแรงงานชDวยทำธุรกิจของครัวเรือนโดยไมDไดIรับคDาจIาง เปmนการออกมาทำงานนอกบIาน

และไดIรับคDาตอบแทนหรือเงินเดือนเพื่อชDวยเหลือครอบครัว และปรับตัวเพื่อความอยูDรอดของตัวเองและ

ครอบครัวในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ (สำนักงานสถิติแหDงชาติ, 2564) เปmนตIน กลวิธีทางภาษาในบทเพลง

ลูกทุDงไดIสื่อสารฉายภาพมุมชีวิตชนชั้นแรงงานในมิติตDางๆ เหลDานั้นออกมาอยDางตDอเนื่อง สะทIอนวิถีชีวิตและ

ความรูIสึกนึกคิดของผูIคนกลุDมใหญDในสังคมที่สDวนใหญDเปmนคนชนบทเขIามาเรDขายแรงงานในเมือง เพลงลูกทุDง 

จึงเปmนทั้งสื่อบันเทิง ปูมบันทึกสภาพทางสังคม และพื้นที่ทางวัฒนธรรมของกลุDมคนชนบทหรือคนตDางจังหวัดใชI

เพื่อชDวงชิงความหมายในการนิยามตัวตนของพวกเขาอีกดIวย จากเหตุผลดังที่กลDาวผูIวิจัยจึงประสงคLศึกษา

เนื้อหาเพลงลูกทุDงที่เผยแพรDหลังป"พ.ศ. 2540 ซึ่งประเทศไทยเกิดวิกฤติเศรษฐกิจและมีผลตDอชนชั้นแรงงาน  

โดยศึกษาผDานภาพสะทIอนชีวิตความเปmนอยูDและความรูIสึกนึกคิดซึ่งซIอนทับกันอยูDของผูIคนจำนวนมากที่เขIามา

เปmนผูIใชIแรงงานในสังคมเมืองผDานกลวิธีการใชIภาษาของเพลงลูกทุDง 

 

วัตถุประสงคJการวิจัย  

เพ่ือศึกษาภาพสะทIอนของแรงงานไทยท่ีปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุDง 

 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวขTองและกรอบการวิจัย  

 แนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดIวย แนวคิดเกี่ยวกับวรรณกรรมเพลงลูกทุDง แนวคิดที่เกี่ยวขIองกับ

แรงงาน แนวคิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจไทย และทฤษฎีความทันสมัย ดังน้ี 
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 แนวคิดเก่ียวกับวรรณกรรมเพลงลูกทุ,ง 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชนิพนธLเรื่องลูกทุDงกับเพลงไทยทรงกลDาวถึง

ความดีของเพลงลูกทุDงตอนหนึ่งไวIวDา “พอจะสรุปวDาเพลงลูกทุDงมีความดีหลายประการ คือ 1. เปmนหลักฐานของ

ขIอมูลทางประวัติศาสตรLสังคมของประเทศ 2. เปmนที่รวมของภูมิปZญญาและทรัพยLสินทางปZญญาของชาวบIาน  

3. เปmนเพลงที่เรียบงDายเขIาใจงDายรIองงDายจำงDาย 4. สามารถเขIาถึงสังคมทุกชั้นกระจายไดIกวIางไกลถึงชนบททุก

แหDง 5. มีความเปmนไทยท้ังในเร่ืองของภาษาทำนองและการขับรIอง” 

 ลักษณะเดDนของเพลงลูกทุDงในทัศนะของเนาวรัตนL พงษLไพบูลฺยL (2533) มองวDาเพลงลูกทุDงมี 4 ลักษณะ

เดDน กลDาวคือ 1) เรียบงDาย เน้ือรIองมีความเรียบงDายแตDยังคงไวIซ่ึงระเบียบแบบแผนท่ีมีลักษณะสัมผัสแบบกลอน

มีทDอนวรรคสดับ รับ รอง สDง แตDละวรรคจะมีคำรIองจำนวนมากหรือนIอยขึ้นอยูDกับทำนองและจังหวะของบท

เพลง 2) ใสDความรูIสึก เพลงลูกทุDงสามารถใสDความรูIสึกตลกเศรIาเสียดสีสนุกสนาน สามารถเลDนเสียงลีลาการรIอง 

เนื่องจากรับเอาวัฒนธรรมมาจากเพลงไทยเดิมและเพลงพื้นบIานมาประยุกตLจึงเป£ดทางใหIผูIรIองใสDความรูIสึกลง

ไปในถIอยคำไดI 3) บันทึกเรื่อง เพลงลูกทุDงสDวนมากจะบันทึกเหตุการณLตDางๆ ที่เกิดขึ้น นับเปmนการบันทึก

ประวัติศาสตรLสังคมไทยในชDวงเวลาตDางๆ และ 4) เฟ®¯องภาษา กลDาวคือสามารถใชIถIอยคำบรรยายใหIเกิด

ภาพพจนL ทั้งนี้ สลา คุณาวุฒิ (อIางใน กาญจนา สิงหLอุดม, 2555) ยังไดIกลDาวถึงเพลงลูกทุDงไวIอยDางนDาสนใจวDา 

เพลงลูกทุDงอาจจะหDอดIวยอะไรหลายอยDางแตDบุคลิกหนึ่งท่ีเปmนลูกทุDงคือความงDายความชัดเจนไมDซับซIอนสัมผัส

งDายทั้งเนื้อหาและลีลาแตDมีรายละเอียดประกอบอื่นๆ แตDภาพรวมคืองDายๆ ซื่อๆ ตรงๆ เพลงลูกทุDงวันนี้จึงไมDไดI

เปmนเพลงของชาวบIานอยDางเดียว แตDเปmนเพลงประเภทหนึ่งของสังคมซึ่งใครก็ไดIที่ชอบ และสะทIอนยุคสมัยผDาน

รูปแบบท่ีเปmนวิธีการเฉพาะ มีภาษาท่ีงDายและคนสDวนใหญDในสังคมจะรับงDายกวDา  

 กลDาวโดยสรุปไดIวDาเพลงลูกทุ Dงคือเพลงที่สะทIอนวิถีชีวิตสภาพสังคมอุดมคติและวัฒนธรรมไทย 

ทDวงทำนองคำรIองสำเนียงลีลาการรIองการบรรเลงแบบแผนมีลักษณะเฉพาะ โดยเฉพาะการรIองเอื้อนที่ใชIลูกคอ 

ใชIภาษางDายๆ บรรยายเร่ืองราวของชีวิตสภาพสังคมและวัฒนธรรม 

 

 แนวคิดเก่ียวกับแรงงาน 

 ความหมายของแรงงานทางสังคมศาสตรLหมายถึงแรงกายและแรงความคิดของคนในการประกอบ

กิจการงานตDางๆ ทั้งที่งDายและซับซIอน ขณะเดียวกันนัยทางสังคมของแรงงานในอีกมิติยังหมายถึงงานหนักหรือ

งานที่ตIองใชIแรงกายและอาจกินความหมายเลยไปถึงชนชั้นในสังคมที่มีความเปmนอยูDระดับลDาง ตIองใชIแรงกาย

แรงงานทำงานสกปรกหรืองานชั้นต่ำเพื่อแลกกับรายไดI เปmนชนชั้นที่ขาดโอกาสและเสียเปรียบในสังคมซ่ึง

บางคร้ังถูกเรียกในอีกชื่อวDา “กรรมกร” ทั้งนี้หากมองความหมายในนัยเศรษฐศาสตรLสำหรับสังคมอุตสาหกรรม

ปZจจุบัน แรงงานถือเปmนปZจจัยการผลิตที่มีผลกระทบตDอสังคมชุมชนและการเมืองหลายประการ (ธเนศ ศรีวิชัย

ลำพันธL, 2558) อาทิ ดIานเศรษฐกิจ ในมิตินี้แรงงานเปmนปZจจัยเศรษฐกิจท่ีไมDใชDปZจจัยไดIเปลDาจึงมีองคLประกอบ

ตDางๆ เชDน แหลDงทรัพยากรแรงงาน การกำหนดคDาตอบแทน ฯลฯ สำหรับดIานสังคม การทำงานที่แบDงแยกตาม

ความถนัดและการพัฒนาของเทคโนโลยี ทำใหIขีดความสามารถของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
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เทคโนโลยีเขIาแทนที่ระบบการทำงานและการควบคุมงาน ขณะที่ขีดความสามารถและอิสระของแรงงานกลับ

ถูกจำกัดลง และดIานการเมือง แรงงานนั้นมีผลกระทบตDอการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศทั้งดIานสิทธิ

และหนIาท่ี อาทิ การเรียกรIองดIานตDางๆ ปZญหาการวDางงาน เปmนตIน  

 กลDาวโดยสรุปไดIวDาแรงงานนั้นประกอบดIวยแรงกายและแรงความคิด ดังนั้นแมIไมDใชDผูIออกแรงหนักใน

การทำงานก็หมายถึงแรงงานดIวยเชDนกัน และถือเปmนปZจจัยสำคัญในการผลิตที่มีผลกระทบอยDางมากในมิติตDางๆ 

ของสังคม 

   

 แนวคิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  

 วิลเบอรL มัวรL (อIางในพวงเพชร สุรัตนกวีกุล, 2545) ซึ่งสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปmน

พิเศษไดIใหIคำนิยามของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไวIวDา “เปmนการเปลี่ยนแปลงโครงสรIางของสังคมอยDางมี

นัยสำคัญ ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการกระทำและการปะทะสังสรรคLรวมทั้งผลของการ

กระทำและโครงสรIางที่กDอใหIเกิดปทัสถานอยDางเห็นไดIชัด” ถIาพิจารณาในแงDของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

(Social change) จะเกี่ยวขIองกับพฤติกรรมการประพฤติการปฏิบัติและการแสดงออกตDางๆ ที่เกิดจากการ

ปะทะสังสรรคLของสมาชิกสังคม แตDถIาพิจารณาในแงDการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (Cultural change)  

จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับปทัสถาน (Norms) กลDาวคือการเปลี่ยนแปลงของระบบกฎเกณฑLตDางๆ  

ที่ครอบคลุมสังคมนั้นๆ รวมถึงทัศนคติ คDานิยม แบบแผนของความสัมพันธL สถานภาพและบทบาท กฎหมาย

ฯลฯ ซึ่งการประพฤติปฏิบัติไปตามปทัสถานเหลDานี้จะอยูDในโครงสรIางของสังคมนั่นเอง การเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมและวัฒนธรรมนั้นกลDาวไดIวDาเปmนไปไดIทั้งทางบวกและทางลบ มีสิ่งใหมDเกิดขึ้นหรือเพิ่มขึ้นและสิ่งที่มีอยูD

เดิมสิ้นสภาพหรือถูกทำลายไป การเปลี่ยนแปลงที่มีสิ่งใหมDหรือเพิ่มขึ้น เชDน สิ่งประดิษฐLตDางๆ จำนวนประชากร 

การขยายตัวของเมือง การสื่อสาร การคมนาคมที่รวดเร็วและสะดวก ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เปmนตIน 

ขณะเดียวกันสิ ่งของเครื ่องเครื ่องใชIและวิธีการเกDาๆ หลายอยDางก็ถูกยกเลิกหรือปรากฏใหIเห็นนIอยลง  

เชDนประเพณีพิธีกรรมตDางๆ อาทิ การทำขวัญขIาว การบวช เปmนตIน (พวงเพชร สุรัตนกวีกุล, 2545) ทั้งนี้วิถีชีวิต

ความเปmนอยูDรวมทั้งความสัมพันธLของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น เกี่ยวขIองกับกระบวนการตDางๆ ที่สำคัญ

หลายประการ (ดำรงศักด์ิ แกIวเพ็ง, 2556: สมศักด์ิ ศรีสันติสุข 2552; วรวุฒิ โรมรัตนLพันธL, 2554) ไดIแกD  

 1. กระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสูDความเปmนเมือง (Urbanization) นับตั้งแตDศตวรรษที่ 18 เปmนตIนมา 

เทคโนโลยีกIาวหนIาและพัฒนามากขึ้น ประชากรชนบทยIายถิ่นไปตั้งถิ่นฐานในเมืองและเปลี่ยนวิถีชีวิตมีความ

เปmนอยูDแบบเมือง เปลี่ยนงานจากเกษตรกรรมไปสูDงานประเภทอื่นๆ เปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมซึ่งเปmนการ

กระจายอิทธิพลของสังคมเมืองสูDชนบท เปmนการเปลี่ยนแปลงไปสูDความเปmนเมืองที่ไมDแทIจริงเนื่องจากความ

เจริญเติบโตของเมืองไมDไดIสัดสDวนของการพัฒนาเศรษฐกิจและประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน 

 2. กระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสูDความทันสมัย (Modernization) หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง 

แนวคิดการฟ®±นฟูและพัฒนาประเทศตDางๆ ทั่วโลก พากันมุDงสูDความทันสมัยและการพัฒนาชุมชนทIองถิ่นของ

ตนเองเปmนอยDางมาก ประกอบกับองคLการสหประชาชาติไดIกำหนดใหIเปmนทศวรรษแหDงการพัฒนาของโลกจึง



                  วารสารคณะมนุษยศาสตร9และสังคมศาสตร9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 13 

สDงผลกDอเกิดการเปลี่ยนแปลงดIานตDางๆ มากมาย อาทิ การประดิษฐLนวัตกรรมใหมDๆ ดIวยการขอยืมหรือยอมรับ

เอาเทคนิคแนวความคิดหรือวัตถุอื่นๆ ของสังคมอื่นๆ เขIามาปรับใชIใหIเหมาะสมกับชุมชนตน ความเจริญของ

การสื ่อสารโทรคมนาคม ความกIาวหนIาทางวิทยาศาสตรLและเทคโนโลยี ตลอดจนการแพรDกระจายทาง

วัฒนธรรมสDงผลใหIเกิดการเปล่ียนแปลงตDางๆ ตามมา 

 3. การเปลี่ยนไปสูDความเปmนอุตสาหกรรม (Industrialization) การเปลี่ยนไปสูDความเปmนอุตสาหกรรม

นั้นมีความสัมพันธLกับการเปลี่ยนไปสูDความเปmนเมือง เปmนวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจากสังคมที่กลายมาเปmนอุตสาหกรรม 

ขณะเดียวกันเปmนการแสดงถึงการเปลี ่ยนไปสู DความทันสมัยในสังคมอีกดIวย การเปลี ่ยนไปสู Dความเปmน

อุตสาหกรรมนี้เปmนกระบวนการที่เกี่ยวขIองกับการพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรตDางๆ ที่เพิ่มพูนการผลิต

ภายในสังคมอยDางทั่วถึง จึงมีความเกี่ยวขIองกับระบบเศรษฐกิจภายในสังคมและเปmนจุดเริ่มตIนของการพัฒนา

ระบบทุนนิยม ชีวิตความเปmนอยูDของประชาชนในสังคมอุตสาหกรรมจึงมีลักษณะแบบสังคมเมืองหรือสังคม

อุตสาหกรรม กลDาวไดIวDาการเปล่ียนแปลงทางสังคมเก่ียวขIองกับการประพฤติปฏิบัติการแสดงออกตDางๆ ของคน

ในสังคมที่มีปฏิสัมพันธLกัน สำหรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเปmนการเปลี่ยนแปลงของการจัดระเบียบ

สังคมรวมถึงทัศนคติคDานิยมสถานภาพและบทบาท ฯลฯ ซึ่งการประพฤติปฏิบัติในเชิงวัฒนธรรมนี้จะอยูDใน

โครงสรIางของสังคมน่ันเอง 

 

 ระบบเศรษฐกิจไทย 

 ระบบเศรษฐกิจไทยเปmนระบบทวิลักษณLกลDาวคือจำแนกระบบเศรษฐกิจออกเปmนสองภาคคือ

ภาคอุตสาหกรรมและการบริการและภาคการเกษตร โดยมีเครื่องช้ีภาวะเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

เปmนเครื่องมือชี้วัดการเติบโตของสภาพเศรษฐกิจในแตDละชDวงเวลา ทั้งนี้ที่ผDานมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหDงชาติฉบับท่ี 1-7 ไดIใหIความสำคัญกับการเติบโตของระบบเศรษฐกิจมากกวDาเป¬าหมายอ่ืน กลยุทธLการพัฒนา

เศรษฐกิจทำใหIเศรษฐกิจไทยเกิดการเติบโตแบบไมDสมดุล สำหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-11 เปmนชDวงที่ประเทศ

ไทยประสบปZญหาวิกฤตทางการเงิน การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยปรับเปลี่ยนทิศทางมุDงสูDการพัฒนาเศรษฐกิจ

โดยคนเปmนศูนยLกลางการพัฒนา รวมทั้งมุDงพัฒนาเศรษฐกิจสรIางสรรคLเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยใหIเกิดการ

ขยายตัวและมีความสามารถในการแขDงขัน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560) ทั้งนี ้การพัฒนาส่ือ

สารสนเทศและเทคโนโลยีทำใหIสภาพเศรษฐกิจไทยในปZจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยDางมากและกIาวเขIาสูD

ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งมีผลใหIแรงงานในทุกภาคการผลิตตIองเรDงปรับตัว เนื่องจากเทคโนโลยีถูกนำมาใชI

ทดแทนแรงงานคนมากขึ้น อยDางไรก็ตามอาชีพดั้งเดิมที่อาศัยทักษะดIานรDางกายเปmนองคLประกอบสำคัญในการ

ทำงาน เชDน พนักงานขับรถ งานกDอสรIาง     งานศิลปะ งานเกษตร ประมง และภาคการผลิตบางอยDางที่ไมDอาจ

ใชIเทคโนโลยีแทนคนยังคงมีอยูD แตDระบบการจIางงานอาจเปล่ียนแปลงไป  
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 ทฤษฎีภาวะทันสมัย  

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวขIองกับการพัฒนาสังคมที่ผDานมาอยูDบนฐานความคิดของการพัฒนาสังคม

กระแสหลักที่ใหIความสำคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจศูนยLกลางการพัฒนาไวIที่สDวนกลาง ทิศทางการ

พัฒนาสDวนใหญDจึงถูกกำหนดจากรัฐบาลและเอกชนโดยอาศัยระบบทุนนิยมเปmนหลัก และจากการที่แนวคิดการ

พัฒนากระแสหลักใหIความสนใจเพียงการสรIางโครงสรIางพื้นฐานแบบตะวันตก การพัฒนาจึงเปmนกระบวนการ

สรIางความทันสมัย (Modernization) ที่มุDงเนIนในเชิงปริมาณหรือการเติบโตทางวัตถุเพียงดIานเดียว ประเทศท่ี

พัฒนาแลIวอยDางประเทศโลกตะวันตกจึงเขIามามีบทบาทอยDางกวIางขวางในการกำหนดรูปแบบและทิศทางใน

การพัฒนา และถDายทอดแนวคิดดังกลDาวลงสูDประเทศโลกที่สามซึ่งนับเปmนการเขIามามีบทบาทสำคัญตDอการ

กำหนดทิศทางการพัฒนาของสังคมโลกเปmนอยDางยิ่ง และเปmนที่มาของการแพรDกระจายระบบเศรษฐกิจแบบทุน

เสรีนิยม การพัฒนาของประเทศโลกท่ีสามจึงเปmนไปในรูปแบบของการพ่ึงพิงแทบท้ังสิ้น เชDน โครงการชDวยเหลือ

แบบใหIเปลDาตDางๆ หรือการสDงผูIเชี่ยวชาญมาใหIคำแนะนำ อยDางไรก็ตามเปmนที่นDาสังเกตวDา ผลที่เกิดจากการ

ลอกเลียนแบบของประเทศดIอยพัฒนาเปmนไปในทิศทางตรงกันขIามกับประเทศตIนแบบ ผลที่เกิดขึ้นคือเกิด

ปZญหาตDางๆ ตามมาอีกมากมายท้ังในแงDการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ การถูกครอบงำทางความคิด ความ

ลIมเหลวในการจัดการศึกษา ตลอดจนปZญหาสังคม ทั้งนี้แนวคิดทฤษฎีภาวะทันสมัยแบDงสังคมออกเปmนสอง

รูปแบบกลDาวคือ สังคมประเพณีที ่ดIอยพัฒนากับสังคมทันสมัยที ่พัฒนาแลIว ดังนั ้นการพัฒนาจึงเปmน

กระบวนการสรIางความทันสมัย (Modernization) เปmนการเปลี่ยนแปลงในลักษณะทางเดียวและเปลี่ยนอยDาง

คDอยเปmนคDอยไปเพ่ือใหIระบบตDางๆ ในสังคมมีโอกาสไดIปรับตัวไปพรIอมกับการรักษาสมดุลยภาพและความม่ันคง

ของสังคม รูปจำลองของการพัฒนาก็คือรูปแบบของสังคมเมืองที่ทันสมัยและพุDงประเด็นไปที่เป¬าหมายแรกของ

การพัฒนาน่ันคือความเจริญทางเศรษฐกิจ โดยดัชนีช้ีวัดท่ีสำคัญของการพัฒนาคือรายไดIประชาชาติ การพัฒนา

เศรษฐกิจจะเกิดขึ้นไดIตIองอาศัยกระบวนการสรIางความทันสมัยโดยมุDงสรIางการเปลี่ยนแปลงใหIเกิดขึ้นสอง

ระดับคือระดับสังคมและระดับบุคคล (พัชรินทรL สิรสุนทร, 2547) 

 การพัฒนาไปสูDความทันสมัยนั้นอาจกลDาวไดIวDามีทั้งขIอดีและขIอเสีย ประเทศดIอยพัฒนาที่ไดIรับอิทธิพล

จากการแผDขยายอำนาจของประเทศตะวันตก เกิดการเปลี ่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู Dส ังคม

อุตสาหกรรม มีการพัฒนาโครงสรIางพื้นฐานอยDางรวดเร็วแตDอาจไมDสอดคลIองกับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 

และลักษณะทางกายภาพของทIองถิ ่น ปZญหาที ่ตามมา อาทิ ความเสื ่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  

การเกิดมลภาวะ ตลอดจนปZญหาทางเศรษฐกิจและปZญหาสังคมตDางๆ อีกมากมาย (พัชรินทรL สิรสุนทร, 2547) 

 

กรอบการวิจัย  

 การศึกษาครั้งนี้กำหนดกรอบการวิจัยกลDาวคือศึกษาภาพสะทIอนผูIใชIแรงงานในเพลงลูกทุDงรวม 3 มิติ 

ไดIแกD มิติดIานเศรษฐกิจ มิติเพศสภาพกับการใชIแรงงาน และมิติศักด์ิศรีของความเปmนคน 
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ขอบเขตของการวิจัย  

กำหนดขอบเขตการศึกษากลDาวคือวิเคราะหLเนื้อหาเพลงลูกทุDงที่เกี่ยวขIองกับผูIใชIแรงงาน มิติเศรษฐกิจ

มิติเพศสภาพของผูIใชIแรงงาน และมิติศักดิ์ศรีความเปmนคน กลุDมตัวอยDางที่ใชIในการวิจัย เลือกแบบเจาะจงโดย

กำหนดเกณฑLการคัดเลือกไวI 2 เกณฑL ไดIแกD เกณฑLที่ 1 เปmนผลงานเพลงลูกทุDงของศิลป£นที่ไดIรับการยอมรับ

จากผูIฟZงเพลงลูกทุDงและสื่อมวลชนใหIเปmนศิลป£นขวัญใจคนใชIแรงงานรวมศิลป£นจำนวน 10 คน และเกณฑLที่ 2 

เปmนผลงานเพลงลูกทุDงที่มีเนื้อหาเกี่ยวขIองกับผูIใชIแรงงานโดยกำหนดเลือกใชIเพลงที่เผยแพรDหลังประเทศไทย

เกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในป"พ.ศ. 2540 กลDาวคือเพลงที่เผยแพรDระหวDาง พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2562 รวมทั้งส้ิน 

35 เพลง 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย  

รายละเอียดดังน้ี  

1. การเก็บรวบรวมขJอมูล ประกอบดIวย 4 ขั้นตอนยDอย ไดIแกD 1) การศึกษาและรวบรวมขIอมูล

เบ้ืองตIน ผูIวิจัยศึกษาจากเอกสารตำรางานวิจัยส่ืออิเลคทรอนิกสLและส่ือออนไลนLท่ีเก่ียวกับเพลงลูกทุDง ตลอดจน

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวขIองเพื่อนำมาสรIางเปmนกรอบแนวคิดและกรอบการดำเนินงานวิจัย 2) คัดเลือกเพลงที่มีกล

วิธีการใชIภาษาในการประพันธLและเนื้อหาที่สะทIอนแงDมุมตDางๆ ของผูIใชIแรงงานจากเพลงลูกทุDงตามเกณฑLท่ี

กำหนดไวI ประกอบดIวยเพลงของศิลป£นจำนวน 10 คน รวม 35 เพลง ขั้นตอนนี้ผูIวิจัยใชIแบบบันทึกและผังมโน

ทัศนLเปmนเครื่องมือเก็บรวบรวมขIอมูล 3) การจัดกระทำขIอมูล ขIอมูลที่ไดIมาจากขั้นตอนขIางตIน ดำเนินการแยก

ประเภทขIอมูลและจำแนกออกเปmนหมวดหมูD จัดกลุDมขIอมูลพรIอมทำตารางสรุป และ 4) การวิเคราะหLขIอมูล 

หลังดำเนินการจัดกระทำขIอมูลแลIวเสร็จผูIวิจัยดำเนินการวิเคราะหLการใชIภาษาในการประพันธLเพลงลูกทุDง 

วิเคราะหLภาพสะทIอนผูIใชIแรงงานจากวรรณกรรมเพลงลูกทุDง จากนั้นรวบรวมผลการศึกษาเพื่อจัดทำรายงาน

การวิจัย  

2. การวิเคราะห9ขJอมูล 

การวิจัยครั้งนี้ใชIการวิเคราะหLเนื้อหา วิเคราะหLความสัมพันธLและความเชื่อมโยงของขIอมูลและตีความ

ขIอมูลผูIใชIแรงงานในบทเพลงลูกทุDง ขIอมูลที่ไดIจากการตีความสรIางขIอสรุปแบบอุปนัย (Analytic induction) 

ประกอบดIวยผลวิเคราะหLภาพสะทIอนผูIใชIแรงงานจากเพลงลูกทุDงใน 3 มิติคือดIานเศรษฐกิจ ดIานเพศสภาพ  

กับการใชIแรงงานและดIานศักดิ ์ศรีความเปmนคน นำเสนอโดยการพรรณนาวิเคราะหL (Descript analysis) 

ประกอบตัวอยDางจากเน้ือหาในบทเพลง 

 

ผลการวิจัย  

1. ภาพสะทJอนดJานเศรษฐกิจ ตลาดแรงงานไทยประกอบดIวยผูIมีงานทำรวมกันประมาณ 37.58 ลIาน

คนไมDรวมแรงงานในภาคเกษตรภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ มีแรงงานอยูDในภาคเอกชนรวมกันประมาณ 22 
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ลIานคนเปmนแรงงานในระบบประมาณ 11.07 ลIานคนนอกนั้นเปmนแรงงานนอกระบบ บางสDวนเกษียณและหรือ

บางสDวนยังทำงานอยูD (ธนิต โสรัตนL, 2564) ทั้งนี้ “แรงงานไรIฝ"มือ” เปmนคำนิยามหนึ่งที่ใชIเรียกแรงงานในระบบ

เศรษฐกิจที่มีคุณวุฒิความรูIนIอย คDาแรงขั้นต่ำตามกฎหมายกำหนดมักเพียงพอแคDเลี้ยงตนเอง แตDไมDเพียงพอตDอ

การยกระดับคุณภาพชีวิต เมื่อวิเคราะหLบทเพลงลูกทุDงที่เกี่ยวกับอาชีพผูIใชIแรงงานและรายไดIที่ไดIรับพบวDาผูIใชI

แรงงานเรียกรวมๆ กันวDาลูกจIาง รายไดIมักมาจากการทำงานหนักและตIองตDอสูIดิ้นรนอยDางมาก เพื่อเลี้ยงตนเอง

จุนเจือครอบครัวหรือนำไปแกIไขปZญหาหน้ีสินตDางๆ ดังตัวอยDางเพลงลูกทุDง 6 บทเพลงดIานลDาง  

 

“...หัวใจติดดินสวมกางเกงยีนสLเกDาๆ 

ใสDเส้ือตัวรIอยเกIาๆ กอดกระเป²าใบเดียวติดกาย 

กราบลาแมDพDอ หลังจากเรียนจบมอปลาย  

ลาทุDงดอกคูณไสว มาอาศัยชายคาปªาปูน  

เอาแรงเป�นทุน สูJงานเงินเดือนต่ำต่ำ  

เก็บเงินเขIาเรียนภาคค่ำ กDอความหวังบนทางเป®±อนฝุªน  

อยูDเมืองสวรรคL แตDเปmนคนช้ันติดดิน  

เป�นผูJรับใชJจนชิน หูไดJยินแต,คำส่ังงาน...” (ดอกหญIาในปªาปูน: ตDาย อรทัย) 

 

 

 “...ต่ืนเชJาข้ึนมา ก็กJมหนJารับคำส่ัง งานหนักประดังเขJามาโถมใส, 

คนเรียนต่ำอยDางเราทางเลือกไมDมีมากมาย มีคนจIางเอาไวIถือเปmนรางวัล  

ชีวิตไมDพอเพียง ฟZงเสียงหัวใจรIองบอก จึงจากบIานนอกเขIามาหางาน 

ชีวิตครอบครัวลำเค็ญ คลJายเป�นด่ังคำบงการ ใหIหนุDมอีสานตIองพเนจร  

ความจนคอยเป�นเจJานาย ส่ังใหJขายแรงเป�นสินคJา  

ดูดวงเดือนตDางหนIาบIานเกิดเมืองนอน…” (ลูกจIางความจน: ไผD พงศธร) 

 

“...ผูIสาวบIานไพรใจม่ัน จากถ่ินฐานมาสูIงานเมืองใหญD 

อIายเก็บภาพพิมพLในใจ งานทDวมกาย แตDใจยังสวย 

ทำงานเป�นลูกจJางเขา ค,าแรงเจJาแลJวแต,เจJานายอำนวย 

เขาใจเค็มแต,เจJาก็เต็มใจช,วย หนIาตาสวยแตDหัวใจไมDบอบบาง 

แต,เชJาจรดเย็นบ,ว,าง กินขJาวกับหยัง หนอช,างสวยทน 

เหน่ือยหนักเท,าใดไม,บ,น ด่ังเคร่ืองยนต9ท่ีน้ำมันเต็มถัง...” (สวยทรหด: ไมคL ภิรมยLพร) 
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  “...เป£ดทีวีก็มีแตDขDาวปลุกม็อบ ท่ียังไมDมีคำตอบใหIกับสังคม 

ชีวิตลูกจJางอย,างเฮาก็เลยปลิวตามลมพายุเศรษฐกิจพัดจนตกไกล 

ค,าน้ำมันค,าแก�สข้ึนไม,ยอมลง นายจJางก็คอยแต,โกงค,าแรงร่ำไป 

ลาบกIอยสIมตำก́วยเต๋ียวข้ึนราคาใจหายก็ชDวยๆกันไปเดIอพ่ีนIองบIานเฮา 

สูIเดIอ สูIเดIอ สูIเดIอ พ่ีนIอง 

เฮาเปmนคนบIานนอกแมDนบD ทุกขLยากมานำกันแมDนบD 

เปmนแฮงใจใหIกันไดIบD มีแตDพวกเฮาท่ีจะดูแลกัน 

เปmนกำลังใจใหIคนเฮ็ดไรDเฮ็ดนา ยามขIาวข้ึนราคาใหIไดIเงินหลายๆ 

พ่ีนJองชาวโรงงานก็ใหJนายทุนเห็นใจ อย,ากดข่ีกันหลายเฮาคนไทยเหมือนกัน 

เปmนกำลังใจใหIพ่ีนIองแรงงาน...” (สูIเดIอพ่ีนIอง: ไผD พงศธร) 

 

“...มาเปmนนายฮIอยนายฮIอยแรงงาน สัญชาติอีสานคนหัวใจแกรDง 

กJมหนJาสูJไปแลกเงินใบแดง ซ,อมแซมความจนของคนทางบJาน 

ท่ีรอขอความเห็นใจ ผูJใหญ,เจJานายอย,าเอาเปรียบหลาย 

บางทีมันทIอเปmนคนเหมือนกัน แคDอยูD ต.จ.ว 

ไมDไดIแบมือขอ แตDเอาแรงมาขาย...” (นายฮIอยแรงงาน: ไผD พงศธร) 

 

“..ชีวิตฟ�นฝ\า กJาวมาจากเด็กลJางจาน มหาลัยเคยผDานแตDไมDไดIเรียนกับเขา 

คิดถึงวันเกDาเคยยืนเฝ¬าหลังครัวลIางจาน ใชIหIองอาหารเปmนสถานฝ·กสูIความเศรIา 

ฝ�กความอดทนเรียนรูJผูJคนเร่ืองราว จากค่ำจนเชJาด่ังเขJาโรงเรียนทุกวัน 

โรงเรียนลIางจานปZ±นใจใหIสูIและซ่ือ ไมDมีหนังสือรับรองใหIเปmนหลักฐาน 

บนทางด้ินรนมีความจนใหIเปmนการบIาน ใบรับประกัน ไมDมีอวดใครดอกสาว...”  

(โรงเรียนลIางจาน:ไมคL ภิรมยLพร) 

 

จากเน้ือหาของ 6 บทเพลงขIางตIน สะทIอนใหIเห็นถึงอาชีพลูกจIางและความเหน่ือยลIาของผูIใชIแรงงานท่ี

ดิ้นรนจากบIานมาใชIแรงกายแลกเงินและไดIรับเปmนคDาแรงนIอยนิด ปZญหางานหนักคDาแรงนIอยของผูIใชIแรงงาน

สะทIอนผDานทั้งลักษณะเงินเดือนต่ำและคDาแรงไมDแนDนอน อาชีพลูกจIางที่ตIองอดทนกIมหนIารับคDาแรงนIอยหรือ

ยอมโดนกดขี่นั้นเปmนเพราะครอบครัวที่จากมายังมีชีวิตยากลำบากถูกครอบงำดIวยความจน แรงงานเหลDานั้นจึง

จำตIองกIมหนIาอดทนทำงานหนักขายแรงแลกเงินทั้งที่ไมDไดIรับความเปmนธรรม แมIรูIวDาถูกเอารัดเอาเปรียบผูIใชI

แรงงานท่ีแบกภาระท้ังตนเองและครอบครัว จึงมักทำทุกอาชีพท่ีไดIเงินโดยยอมรับสภาพของการโดนกดข่ีคDาแรง 
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2. ภาพสะทJอนดJานเพศสภาพกับการใชJแรงงาน ในอดีตที่ผDานมาภาพของผูIใชIแรงงานหรือกรรมกร

มักสื่อใหIเห็นถึงเพศชายเปmนหลัก เมื่อสังคมมีความเจริญพัฒนาเมืองสูDความทันสมัย (Modernization) ทำใหI

บทบาทผูIหญิงที่แตDเดิมมีสถานะเปmนผูIอยูDเบื้องหลัง เริ่มเปลี่ยนแปลงบทบาทหนIาที่เคลื่อนสูDอาชีพตDางๆ ทำงาน

นอกบIานมากขึ้นรวมทั้งกลายเปmนผูIใชIแรงงานในสังคมเมือง หลายทศวรรษที่ผDานมาการเปลี่ยนแปลงดIานการมี

งานทำกลDาวไดIวDาเปmนปรากฏการณLหน่ึงทางสังคม โครงสรIางตลาดแรงงานเกิดเปล่ียนแปลงท้ังภาคการผลิตและ

บริการจากการที่ผูIหญิงจำนวนมากออกมาทำงานนอกบIานเพื่อหารายไดIชDวยเหลือครอบครัวไดIปรากฏใหIเห็น

อยDางเปmนรูปธรรม ภาพสะทIอนชนชั้นผูIใชIแรงงานที่สื่อสารผDานเพลงลูกทุDงชี้ใหIเห็นวDาผูIหญิงไดIเปลี่ยนบทบาท

หนIาที่กลายมาเปmนผูIใชIแรงงานในเมืองใหญDเชDนเดียวกับผูIชาย การกIาวเขIาสูDความทันสมัยและแรงบีบคั้นของ

สภาวะเศรษฐกิจในสังคมไทยดังกลDาวนั้นเพลงลูกทุDงไดIฉายใหIเห็นภาพผูIหญิงไทยเดินกIาวขIามผDานบทบาท

ผูIหญิงหลังบIานออกมาเปmนแถวหนIาของการทำงานในหลากหลายอาชีพ ทำงานหนักเปmนเสาหลักของครอบครัว

แบกภาระตDางๆ ไมDตDางจากเพศชาย    ดังตัวอยDางบทเพลงดIานลDาง 

 

 “...หลังขดหลังแข็ง ค,าแรงวันรJอยซาวหJา กJมหนJาเย็บผJาราคาตัวละเป�นป�น  

เกือบป"ต้ีมา เย็บผIาคนรวยตึงวัน บDเกยมีวัน ไดIฮูIจักคำวDารวย  

แมIนโชคอำนวยจIวย ตวยเฮาคงสบาย   

แมDอยูDนา ยังใสDเส้ือผIาเกDาๆ ท้ังท่ีลูกสาวเย็บผIางามๆมากมาย  

มันมีแบรนดLเนม คนตุ̧กบDเกยไดIใสD แมDคงปล้ืมใจ ถIาไดIใสDเส้ือต้ีลูกเย็บ  

เก็บรIอยเปmนปZน สDงเล้ียงตางบIานอ่ิมขIาว เหลือสิบเหลือซาว 

เอาจDอมออมสินออมเซฟ คงบ,เกินฝ�น สักวันฉันมีเงินเก็บ  

จะซ้ือเส้ือต้ีเย็บไปฝากห้ือแม,สักตัว...” (เย็บจักรถักฝZน: แคท รัตติกาล) 

 

 “...ชึกชัก ชึกชัก น่ังเย็บจักรหละอยู,ในโรงงาน ...เอาเหง่ือเอาแฮง สมัครเขJาเฮ็ดงาน  

โอIละหนอเส้ืองาม กางเกงย่ีหIอ เอาไปขายตDอติดป¬ายแพงๆ  

เกิดจากเหง่ือแฮง ผูIสาวบIานนอก น่ังอยูDในซอกใตIแสงนีออน...” (สาวเย็บผIา: ไผD พงศธร) 

 

“...ชลดาบIานอยูDโคราช ความจนพาพัดเขJามาอยู,ในโรงงาน 

น่ังเย็บผJาโหล ทำโอทีมาทุกวัน เก็บสิบเปmนรIอย เพียรสรIางเปmนทางฝZน 

อยากมีรIานอาหาร ขายของกินบIานเอง ...” (ดอกนีออนบานค่ำ: ต๊ักแตน ชลดา) 

 

 งานเย็บปZกถักรIอยมักเปmนความรูIติดตัวผูIหญิงมาตั้งแตDยังเด็ก และเมื่อตIองออกมาใชIแรงงานแลกเงิน 

ความรูIดIานการตัดเย็บที่ติดตัวมานั้นจึงเปmนดั่งเคร่ืองมือของพวกเธอในการนำสูDภาวะการมีงานทำ การเปลี่ยน

ผDานสถานะบทบาทผูIหญิงหลังบIานสูDตลาดผูIใชIแรงงานในยุคสมัยแรกๆ การเย็บผIาตามโรงงานตDางๆ หรือที่นิยม
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เรียกพวกเธอวDา “สาวโรงงาน” เสมือนเปmนอาชีพเบิกทางของผูIหญิงในภาคอุตสาหกรรม และแมIตIองอยูDภายใตI

การทำงานหนักหรือมีสภาพแวดลIอมที ่ไมDเหมาะสมสาวโรงงานผู IใชIแรงก็ตIองอดทน จากความรู Iติดตัว 

เย็บปZกถักรIอย ที่เปmนใบเบิกทางสูDเสIนทางอาชีพการทำงานในภาคอุตสาหกรรม การใชIแรงงานแลกเงินของ

ผูIหญิงไดIขยายออกสูDอาชีพผูIใชIแรงอ่ืนๆ มากข้ึน ดังตัวอยDางเพลงดIานลDาง 

 

 “...ดอกไมIอะไร ดึกแลIวยังไมDนอน ก็ดอกนีออนบานค่ำ  

จากดอกไมIภูธร มาเปmนดอกนีออนบานค่ำ  

ตะวันลาทIองฟ¬ามืดดำ เวลาชีวิตก็ผลิดอกออกฝZน 

เป�นลูกจJางตังค9นJอย ลำบากเท,าใดบ,ย่ัน ดึกๆ ด่ืนๆ ยังยืนสูJงาน  

นJองสมพรบJานอยู,เจียงฮาย เลิกเก็บลำไย ก็เลยมาเสิร9ฟอาหารอยู,ตะวันแดง 

เดินโต̧ะมาต้ังนาน เงินในบัญชีก็มีอยูDแคDน้ัน คึดเติงคนทางบIาน บDเมินจะป£ºกบIานเฮา 

ชลดาบJานอยู,โคราช ความจนพาพัดเขJามาอยู,ในโรงงาน น่ังเย็บผJาโหลทำโอทีมาทุกวัน  

เก็บสิบเปmนรIอยเพียรสรIางเปmนทางฝZน อยากมีรIานอาหาร ขายของกินบIานเอง  

พ่ีนกเมืองคอน บJานอยู,ร,อนพิบูลย9 จากสวนยางทางโนJน เขJามาอยู,แถวลาดพรJาว 

ทำงานเซเว,น ขายของชำพรJอมซาลาเปา 

ออกกะตีสอง ถึงหIองก็น่ังเหงา...” (ดอกนีออนบานค่ำ: ต๊ักแตน ชลดา) 

 

“...เดินทางมาจากบIานนอก ทำงานหนัก เงินเดือนหลักพัน 

ตากแอรLในท่ีทำงาน.. แกIมใสบDใหIตกสี ทำหนIาท่ีบDใหIตกคIาง 

รับใชJจึงไดJรับตังค9 ตJองใชJกำลังทุกงานท่ีทำ เป�นกรรมกรแกJมแดง ขายแรงในชุดงามๆ 

ตามรIาน ตามหIาง ตามปZºม มีเพ่ือนเราทำทุกตำแหนDงงาน...” (กรรมกรแกIมแดง: ตDาย อรทัย) 

 

“...ใส,ชุดป��บ ก็รับหนJาท่ีพนักงาน วันท้ังวันวุ,นงานเสียจนหัวยุ,ง 

น่ีแหละหนาชีวิตใตJเงาตึกสูง ถูกงานหนักจูงแข,งกับเวลา 

ท้ังวันคิดถึงเธอ คนเคยโทรมาต๊ิงหนDอง คนท่ีกองหัวใจใหIเลยไมDอ้ัน 

อยูDในเคร่ืองแบบเจIานายหIามแอบคุยกัน นัดท่ีเราฝZนตIองรอเลิกงานจึงมีสิทธ์ิทำ…” 

(รักนอกเคร่ืองแบบ: ต๊ักแตน ชลดา) 

 

“..แตDเชIาจรดเย็นบDวDาง กินขIาวกับหยัง หนอชDางสวยทน 

เหน่ือยหนัก เท,าใดไม,บ,น ด่ังเคร่ืองยนต9ท่ีน้ำมันเต็มถัง 

สาวหJาง สาวหJองอาหาร สาวโรงงาน สาวรJานริมทาง…” (สวยทรหด: ไมคL ภิรมยLพร) 
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เนื้อหาบทเพลงขIางตIนนั้นสะทIอนใหIเห็นแรงงานหญิงในอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น เชDน พนักงานใน

รIานอาหาร สาวหIาง สาวโรงงาน พนักงานขายในรIานสะดวกซื้อ นอกจากนี้ผูIหญิงที่ใชIแรงแลกเงินยังไมDเลือก

เวลาทำงานจนเปรียบเปรยผูIหญิงซ่ึงเสมือนดอกไมIในเมืองวDา “ดอกนีออนบานค่ำ” สะทIอนนัยยะของโลกแสงสี

เมืองใหญDแหDงความศิวิไลซLที ่ชีวิตไมDเคยหลับใหล และแมIดอกนีออนเหลDานั ้นจะพบเจอความยากลำบาก  

แตDก็พรIอมอดทนสูIงานเชDนเดียวกับคำวDา “กรรมกรแก0มแดง” ที่สะทIอนผูIหญิงใชIแรงในปZจจุบัน ขณะที่ทำงาน

ใชIแรงแตDแกIมตIองแดงแตDงตัวตIองสวย และกรรมกรแกIมแดงก็สามารถพบไดIในหลายๆ อาชีพเชDนกัน นอกจากน้ี

บางอาชีพ เชDน พนักงานรักษาความปลอดภัย ในอดีตนั้นภาระงานมักตกเปmนของเพศชายแตDปZจจุบันแรงงาน

เพศหญิงไดIเร่ิมเขIาไปแทนท่ีไมDตDางจากงานอ่ืนๆ  

 

นอกจากมิติความหลากหลายของอาชีพที่ผูIหญิงกIาวไปใชIแรงงานตDอสูIเพื่อใหIไดIคDาแรง  มาเลี้ยงชีพ ยัง

มีมิติหนึ่งที่สะทIอนออกมากลDาวคือบทบาทของผูIหญิงในสถาบันครอบครัว โครงสรIางหนIาที่เดิมของผูIหญิงใน

สถาบันครอบครัวคือเปmนผูIกลDอมเกลาเลี้ยงดูลูกหลาน (Socialization) ดูแลบIานเรือนใหIมีความเรียบรIอย อยูD

เบื้องหลังชDวยงานสามีหรือครอบครัว ไมDใชDตัวยืนหลักของการหารายไดIเลี้ยงครอบครัว เมื่อสังคมเปลี่ยนผDานสูD

สังคมเศรษฐกิจทุนนิยมและภาวะบีบคั้นทางเศรษฐกิจที่มีมากขึ้น แรงงานหญิงที่เขIาสูDตลาดขายแรงงานไดI

สะทIอนใหIเห็นถึงบทบาทใหมDของการเปmนผูIนำหรือหัวหนIาครอบครัวและเปmนเสาหลักในการดูแลคนทางบIาน  

 

“...เด็กบIานนอกมาอยูDบางกอกต้ังหลายป" ขายแรงรับจJางตังค9มี ช,วยพ,อใชJหน้ีเงินผ,อน 

ต่ืนเชIาเขIางาน เย็นกลับมาเหงาหIองเชDาปอน  ๆความฝZนนับวันส่ันคลอน โดนแสงนีออนเป®±อนใจ 

คนบJานนอกทนอยู,บางกอกเพ่ือหาเงิน คิดถึงบIานนาเหลือเกิน  

ปªานน้ีจะเปmนเชDนไร…” (คิดถึงบIานนา: ตDาย อรทัย) 

 

“...เขียนคำแมDสอนเปmนกลอนติดไวIขIางฝา เลิกงานกลับมาอDานทวนใหIจำคำวอน 

เรียนรูJสูJงาน อย,าลืมบJานเกิดเมืองนอน ครอบครัวเรายังเดือดรJอน แม,พร่ำสอนก,อนไกลบJานมา 

สูIงานเหน่ือยกายอDอนใจเม่ือเจอปZญหา หลายคราวอยากถอดใจลา  

แตDแววตาแมDคอยเตือนใจ ...” (เพ่ือแมDแพIบDไดI: ศิริพร อำไพพงษL) 

 

“... ยามใดใจทIอ ก็ก๊ึดถึงคนบIานนา  

ขาดแคลนขJาวปลา ขาดยาเวลาเจ็บป\วย  

ฉันคือความหวัง ขJางหลังกำลังรอจJวย ....” (เย็บจักรถักฝZน: แคท รัตติกาล) 

 

 “... เหน่ือยยากเพียงไหน ย้ำใจใหIทน ลำบากเหลือลIน อยูDใตIชายคาเมืองใหญD  

หลายคราวอ,อนลJา หลับตาเห็นความยากไรJ หน้ีสินภาระย่ิงใหญ, รอใหJกลับไปไถ,ถอน 
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...ละครชีวิตถูกขีดดIวยความเดือดรIอน ใหIสูIทุกฉากจากต่ืนถึงหลับตานอน  

...บอกแมDใหIรอ บอกพDอใหIคอยความหวัง จะทำใหIฝZนถึงฝZ¯ง เพ่ือถางเสIนทางกลับนา…”  

(สัญญากับใจ: รัชนก ศรีโลพันธุL) 

 

ภาพสะทIอนการใชIแรงงานของผูIหญิงดังบทเพลงขIางตIน สะทIอนใหIเห็นวDาสถาบันหลักในสังคมอยDาง

สถาบันครอบครัวนั้นไดIมีการปรับตัวของระบบโครงสรIางหนIาที่ (Structural-Functional) เพื่อใหIสถาบัน

ครอบครัวดำรงอยูDไดIผูIหญิงไดIกIาวเขIามามีบทบาทเปmนเสาหลักในการทำงานหาเงิน วิถีของการขายแรงงานท่ี

ตIองดิ้นรนเพื่อแกIไขปZญหาหนี้สินของครอบครัวตIองมีความอดทนอดกลั้นเปmนคติประจำตัว และยังเปmนการสรIาง

แรงขับเพื่อหาเงินชDวยเหลือครอบครัวทางบIานที่เดือดรIอน รวมทั้งเปmนความหวังและกำลังหลักในการจุนเจือ

ครอบครัวใหIมีชีวิตท่ีดีข้ึน  

 

3. ภาพสะทJอนศักดิ์ศรีของความเป�นคน ภาพการทำงานไรIเกียรติและอาชีพที่ตIอยต่ำรวมทั้งมี

การศึกษานIอยเปmนคนอีกระดับชนชั้นในสังคม ภาพลักษณLตDางๆ เหลDานี้ทำใหIผูIใชIแรงงานหรือกรรมกรถูกผูIคน

เหยียดหยามไมDใหIเกียรติหรือใหIคุณคDาความเปmนคนนIอยกวDาอาชีพอื่นๆ เหลDานี้ลIวนเปmนอุปลักษณLของผูIใชI

แรงงานและอุปลักษณLน้ีไดIสะทIอนใหIเห็นในเพลงลูกทุDงเชDนกัน  

 

“...อยู,เมืองสวรรค9 แต,เป�นคนช้ันติดดิน 

เปmนผูIรับใชIจนชิน หูไดIยินแตDคำส่ังงาน  

แตDยังย้ิมไดI เพราะใจเหมือนดอกหญIาบาน  

ถึงอยู,ในท่ีต่ำช้ัน แต,ก็บานไดJทุกเวลา...” (ดอกหญIาในปªาปูน: ตDาย อรทัย) 

 

“...สาวรากหญJา เขJามาขายแรงเมืองใหญ,  

แต,งตัวเหมือนเป�นเจJานาย แต,อยู,ฝ\ายใหJบริการ 

เดินทางมาจากบIานนอก ทำงานหนักเงินเดือนหลักพัน...”  

(กรรมกรแกIมแดง : ตDาย อรทัย) 

 

“... หอบความหวังพDอแมDและคนทางบIาน หากมีงาน คงมีเงิน สDงไปเยียวยา  

เหน่ือยแทบขาดใจฝ®นไวIขอไดIงานทำ เชIายันค่ำทนขันแขDงเอาแรงน้ำพา  

คนในเมืองฝ�ดเคืองน้ำใจเมตตา ถึงยามอ,อนลJา ค,าแห,งคนก็โดนขืนใจ…”  

(เพลงแลIงน้ำแลIงใจ: ไมคL ภิรมยLพร) 
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เนื้อหาจากบทเพลงไดIนิยามคนใชIแรงงานวDาเปmน “คนต่ำชั้น” และถูกคนตีคDาวDาเปmนแคDดอกหญIาริม

ทางแตDถึงกระนั้นดอกหญIานั้นก็พรIอมจะบานชูคุณคDาศักดิ์ศรีตนเองในเมืองใหญDเชDนเดียวกับนัยของการถูกกด

ต่ำของผูIใชIแรงงานดIวยการใชIคำวDา “รากหญ0า” และนิยามผูIหญิงที่ใชIแรงงานวDาเปmน “กรรมกรแก0มแดง”  

ที่อดทนสูIชีวิตดIวยใจที่ไมDทIอถอย การขายแรงเพื่อแลกเงินแมIลำบากแคDไหนก็ตIองทนแมIกระทั่งศักดิ์ศรีของ

ความเปmนคนท่ีโดนขDมเหงก็จำตIองรับไวI  

 

“...เหมือนนกขม้ินไม,มีรังนอน น่ีหรือคือกรรมกร พเนจรไม,มีจุดหมาย  

มีกินวันน้ี พรุDงน้ีจะกินอะไร คำตอบอยูDท่ีแรงกายจะขายไดIเงินหรือเปลDา…”  

(ถนนนักสูI: ไมคL ภิรมยLพร) 

 

“...ด่ังนกไรJคอนบินร,อนในดงคอนกรีต 

ละครชีวิตถูกขีดดJวยความเดือดรJอน  

ใหIสูIทุกฉากจากต่ืนถึงหลับตานอน …” (สัญญากับใจ: รัชนก ศรีโลพันธุL) 

 

สองบทเพลงตัวอยDางดIานบนไดIเปรียบเปรยศักดิ์ศรีความเปmนคนของผูIใชIแรงงานนั้นตIอยต่ำดั่งนกนIอย

ในโลกกวIางไรIรังไรIคอนตIองเรDรDอนโดยไมDมีจุดหมาย เสมือนคนไรIรากที่มีเพียงแรงกายเปmนเพียงปZจจัยเดียวเพ่ือ

ขับเคล่ือนชีวิตใหIอยูDรอดไปไดIวันตDอวัน  

 

“....ยืนบนถนนคนสูIเพ่ือฝZน ลำพังควIางดังเศษฟางท่ีถูกลมพัดมาไกล 

จากเชJาจรดเย็นตJองเป�นคนมีเจJานาย เลิกงานค,อยมีลมหายใจเป�นของตัวเอง…”  

(ถนนคIนฝZน: ต๊ักแตน ชลดา) 

 

“...จะไม,กลับหลัง ถJายังไม,ไดJดี เอ,ยถJอยคำน้ี ต,อหนJาแม,พ,อวันจาก  

สาบานผDานฟ¬า สัญญาตDอดินถ่ินรัก กDอนลามาสูIงานหนัก  

ปZกหลักสรIางตัวเมืองไกล...” (สัญญากับใจ: รัชนก ศรีโลพันธุL) 

 

จากเนื้อหาของเพลงขIางตIนซึ่งไดIเปรียบเปรยวDาลมหายใจของคนจนนั้นมีเจIาของ การที่คนจนจะมีลม

หายใจเปmนของตัวเองไดIน้ันตIองปลดภาระความเปmนลูกจIางออกเสียกDอนสะทIอนความอDอนลIาและดIอยคDาศักด์ิศรี

ความเปmนคนจนที่โดนขDมเหงไมDสามารถใชIไดIแมIกระทั่งสิทธิพื้นฐานของชีวิตเมื่ออยูDภายใตIการขายแรงงาน  

ศักด์ิศรีของผูIใชIแรงงานยังสะทIอนผDานคำส้ันๆ แตDกินความหมายกวIางน่ันคือคำวDาไดIดี ซ่ึงเปmนสำนวนการเปรียบ

เปรยกลDาวคือคนที่ไดIดีหมายถึงคนที่เจริญกIาวหนIาในหนIาที่การงานและชีวิต ซึ่งการไดIดีนั้นถือเปmนศักดิ์ศรีหน่ึง

ท่ีชDวยลบลIางคำดูหม่ินดูแคลนของคนยากจน 
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สรุปผลการวิจัย  

การศึกษาภาพสะทIอนแรงงานไทยในเพลงลูกทุDงซึ่งศึกษาใน 3 มิติไดIแกD ดIานเศรษฐกิจ ดIานเพศสภาพ

และดIานศักด์ิศรีของความเปmนคนคร้ังน้ีสามารถสรุปผลวิจัยดังแสดงในตารางดIานลDาง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงผลภาพสะทIอนแรงงานไทยในเพลงลูกทุDง 3 ดIาน ไดIแกD ดIานเศรษฐกิจ  

ดIานเพศสภาพกับการใชIแรงงานและดIานศักด์ิศรีความเปmนคน 

ภาพสะทJอนแรงงานไทยในเพลงลูกทุ,ง ผลการวิจัย 

ดJานเศรษฐกิจ 1) คนใชIแรงงานหรือลูกจIางในเพลงลูกทุDง มีลักษณะของการ

ทำงานหนักตIองตDอสูIมีความอดทนสูง การขายแรงงานเป¬าหมาย

มีท้ังเพ่ือใชIหลDอเล้ียงชีวิตตนเองและจุนเจือครอบครัว 

2) คDาแรงหรือเงินเดือนที่สะทIอนออกมาจากเพลงมี 2 ลักษณะ

คือ รับเปmนเงินเดือนแตDคDอนขIางต่ำ และรับเปmนคDาแรงซึ่งขึ้นกับ

นายเงินหรือเจIานายจะใหIและมีจำนวนไมDแนDนอน 

ดJานเพศสภาพกับการใชJแรงงาน 1) การพัฒนาเมืองสูDความทันสมัย ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม และ

ภาวะบีบรัดทางเศรษฐกิจ ทำใหIโครงสรIางตลาดแรงงานไทยเกิด

การเปลี่ยนแปลง เพศหญิงกIาวเขIามามีบทบาทเปmนแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการมากขึ้น 2) แรงงานหญิง

ในตลาดแรงงานมีอาชีพหลากหลาย เชDน สาวโรงงานเย็บผIา 

พนักงานใหIบริการในรIานอาหาร หIางสรรพสินคIา ปZºมน้ำมัน 

พนักงานรIานสะดวกซื้อ รวมไปถึงอาชีพรักษาความปลอดภัย 

โดยแรงงานหญิงยินยอมทำงานอยDางหนักและไมDเลือกเวลาใน

การทำงาน 3) บทบาทของผ ู Iหญ ิงในสถาบ ันครอบครัว 

โครงสรIางหนIาที่เปลี่ยนจากผูIสนับสนุน (supporter) มาเปmน

แกนหลักของครอบครัว (key man) เปmนผู IนำหรือหัวหนIา

ครอบครัวมากข้ึน 

ดJานศักด์ิศรีของความเป�นคน อุปลักษณLของผูIใชIแรงงานทำใหIถูกนิยามวDาเปmนคนต่ำชั้น คน

รากหญIาเรDรDอนไรIจุดหมายใชIแรงกายตDอลมหายใจและชีวิตไป

วันๆ ถูกดIอยคDาและศักดิ์ศรีของความเปmนคนถูกกดต่ำ ทั้งจาก

สภาพการณLรอบดIานและผูIเปmนนายจIางนายเงิน 

 

 



       บทความวิจัยและบทความวิชาการ 24 

อภิปรายผล  

 ภาพสะทJอนประเด็นดJานเศรษฐกิจ พบวDา มีความสอดคลIองกับงานวิจัยของ ญานิกา อIอมณฑา 

(2548) ที่ศึกษารายไดIของผูIใชIแรงงานผDานบทเพลงลูกทุDง สะทIอนใหIเห็นถึงการทำงานหนักโดยใชIแรงเขIาโถม 

ในอาชีพตDางๆ โดยคDาแรงที่ไดIรับหรือคDาจIางไมDสอดคลIองกับความเหน็ดเหนื่อยอDอนลIาของการขายแรง 

แตDจำเปmนตIองทำเนื่องจากพื้นฐานความจนและการขาดโอกาสทางการศึกษา และสันติ ทิพนาและคณะ (2563) 

ที่วิเคราะหLความยากจนของผูIใชIแรงงานในเพลงลูกทุDงและพบวDาการทำงานหนักและไดIคDาแรงนIอยหรือคDาแรง 

ที่ไมDแนDนอนทำใหIผูIใชIแรงงานมีความยากจนหลักใน 4 ดIาน กลDาวคือ ดIานทรัพยLสิน รายไดIไมDเพียงพอเลี้ยงชีพ 

ตIองดิ้นรนอยDางหนักเพื่อมีรายไดIมาจุนเจือครอบครัว ตIองกูIหนี้ยืมสินเพื่อมาเปmนคDาใชIจDาย ดIานที่อยูDอาศัย       

ตIองพำนักอาศัยหIองเชDาแคบๆ หรือบIานเชDาที่มีความชำรุดทรุดโทรม รวมไปถึงมีความเปmนอยูDแบบเรDรDอน  

ดIานอาหาร บางคร้ังผูIใชIแรงงานตIองอดมื้อกินมื้อหรือไมDอาจรูIไดIวDาในวันตDอๆ ไปจะมีอะไรมาเปmนสิ่งประทังเลี้ยง

ชีพ และดIานเครื่องนุDงหDม ซึ่งผูIใชIแรงงานตIองใชIเสื้อผIาราคาถูกหรือเสื้อผIาเกDาที่มีความสกปรกเปmนที่รังเกียจ 

ของคนทั่วไป ภาพสะทJอนดJานเพศสภาพกับการใชJแรงงาน พบวDาสอดคลIองกับผลงานวิจัยของ ทับทิม ชัยชะ

นะ (2559) ที่ศึกษาบทบาทของผูIหญิงสามัญในเพลงลูกทุDงรDวมสมัยและพบวDาปZจจัยดIานเศรษฐกิจ ปZจจัยดIาน

การศึกษา ปZจจัยดIานวัฒนธรรมชุมชน และปZจจัยดIานครอบครัว กำหนดใหIผูIหญิงในเพลงลูกทุDงมีบทบาทและ

บุคลิกเปลี่ยนไปจากอดีตและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยปZจจัยทางเศรษฐกิจทำใหIผูIหญิงมีบทบาท

ในการตDอสูIชีวิตเพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจใหIดีขึ้นและใหIไดIรับการยอมรับกับสังคมและปZจจัยที่เปลี่ยนไป

นั้นทำใหIผู IหญิงมีอำนาจในการตDอรองมากขึ้น และวัศรนันทนา ชูทัพ (2561) ที ่ใหIความเห็นวDาบทเพลง 

ของพุDมพวง ดวงจันทรL ไมDเพียงแตDนำเสนอใหIเห็นการเปลี่ยนผDานของคDานิยมทางสังคม โดยเฉพาะชDองวDาง

ระหวDางชายหญิงที่เริ่มแคบลงเทDานั้น แตDยังไดIสะทIอนวิถีของผูIหญิงชนบทที่กลIาเสี่ยงกลIาฝªาฟZนอุปสรรคและ

กลIาทำตามความฝZนมากขึ้น นอกจากนี้แรงงานของเพศหญิงที่เพลงลูกทุDงไดIสื่อสารผDานเนื้อหาตDางๆ ออกมาน้ัน 

ในเชิงทฤษฎีโครงสรIางหนIาที ่น ิยม (Structural-Functional Theory) ไดIชี ้ใหIเห็นวDาสถาบันครอบครัว 

ซ่ึงเปmนสถาบันท่ีเล็กท่ีสุดแตDมีอิทธิพลตDอสังคมอยDางมาก มีระบบกลไกการปรับตัว (Adaptation) เพ่ือใหIสถาบัน

ครอบครัวดำรงอยูDไดI เพศหญิงไดIเปลี่ยนผDานบทบาทหนIาที่จากเดิมคือละจากการเปmนผูIอยูDเบื้องหลังสนับสนุน

ครอบครัวเขIาสูDวิถีของการขายแรงงานเพิ่มมากขึ้นมีบทบาทหนIาที่เปmนเสาหลักแถวหนIาในการเลี้ยงดูครอบครัว

เชDนเดียวกับเพศชาย ภาพสะทJอนการใชJชีวิตในสังคมเมืองและการถูกดJอยค,าศักดิ ์ศรีความเป�นคน  

ผูIใชIแรงงานตIองอยูDอยDางเหนื่อยลIาและโดดเดี่ยวในเมือง  แหIงแลIงน้ำใจ ดังที่ผูIวิจัยวิเคราะหLออกมาสอดคลIอง

กับการศึกษาของ สันติ ทิพนา และคณะ (2563) ที่วิเคราะหLความยากจนจากบทเพลงลูกทุDงที่ขับรIองโดย  

ไมคL ภิรมยLพร ความจนนั้นทำใหIแรงงานเหลDานั้นไรIซึ่งอำนาจและศักดิ์ศรี มีความทุกขLยากลำบากตIองตDอสูIด้ิน

รนในเมืองอยDางเหน็ดเหนื่อยอDอนลIา จากถิ่นกำเนิดพDอแมDพี่นIองเพื่อมาใชIแรงงานแลกกับเงิน ถูกหลูDเกียรติ  

เหยียดหยามและการแบDงแยกแตกตDาง ภายใตIการอIางศักดิ์ศรีหลายเร่ืองมีจุดหมายอยูD 2 ประการคือ เพื่อดูถูก

เหยียดหยามผูIอ่ืนและยกตนขDมเหงผูIอ่ืน ความโดดเด่ียวอIางวIางและการตDอสูIด้ินรนของการใชIชีวิตในเมือง หลาย
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บทเพลงใชIคำวDา “เหงา” อันเปmนความหมายโดยรวมสะทIอนถึงชีวิตปZจเจกในเมืองใหญD หากพิจารณาในเชิง

จิตวิทยา จอหLน คาเชียพโพ (John Cacioppo) (อIางใน โตมร ศุขปรีชา, 2563) เชื่อวDาความสามารถในการ

สื่อสารและทำงานรDวมกันของคนเปmนสิ่งที่ธรรมชาติมอบใหIเพื่อใชIปกป¬องสังคม (Social Protection) ที่เกิดข้ึน

จากความรูIสึกเหงา มนุษยLอยูDรอดมาไดIไมDใชDแคDเพราะแข็งแรงเหมาะสมหรือมีอาวุธที่ธรรมชาติใหIมาอยDางสมอง

เทDานั้น แตDการเสาะหา “ความเปmนเพื่อน” (Companionship) จากความเหงาทำใหIเกิดการอยูDรDวมกันเปmนกลุDม 

ในขณะที่การเปmนสมัยใหมDของเมือง (Modernity) ทำใหIปฏิสัมพันธLของผูIคนลดนIอยถอยลง ผูIคนตกอยูDใน

บทบาทหนIาที่และสัมพันธภาพที่แตDละคนจะหยิบยื่นใหIกันนั้น มีความแยกขาดตDอกันมากขึ้น ความเหงาและ

โดดเดี ่ยวดังที ่ผู IใชIแรงงานในเพลงลูกทุDงไดIสะทIอนออกมา จึงเป=นปรากฏการณ@ความเหงาเชิงโครงสร0าง 

(Evolutionary Theory of Loneliness) ของชีวิตในสังคมเมือง ที่แรงงานจากภาคชนบทเหลDานั้นหDางไกล

ครอบครัวคนรูIจักขาดเพื่อนขาดกลุDมและขาดความรักอันเปmนธรรมชาติของสัตวLสังคม และนับวันความเหงาเชิง

โครงสรIางดังที่กลDาวจะปรากฏใหIเห็นไดIชัดเจนมากขึ้น ขณะที่เพลงลูกทุDงไดIสื่อสะทIอนความโดดเดี่ยวตDอสูIดิ้นใน

เมืองใหญDในฐานะปูมประวัติศาสตรL ในความเปmนจริงความเหงาเชิงโครงสรIางที่เกิดขึ้นเพราะการตัดขาดจาก

สังคมและชุมชนไดIสDงผลรIายลึกลงไปถึงระดับปZจเจก มีรายงานตีพิมพLใน Proceedings of the National 

Academy of Sciences (อIางใน โตมร ศุขปรีชา, 2563) พบวDา คนชั้นกลางและคนใชIแรงงานผิวขาวที่มี

การศึกษานIอย อายุระหวDาง 45-54 ป"กำลังเสียชีวิตมากกวDาที่เคยเปmน สภาวะเหลDานี้เกิดจากการพังทลาย 

(Breakdown) ของคนกับสังคมทำใหIคิดวDาตัวเองไมDมีความหมายและเป¬าหมายใดๆ ในชีวิต  
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บทคัดย<อ  

 ในการวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุDงหมายเพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการจำคำศัพทLภาษาจีนกDอนเรียน

และหลังเรียนโดยใชIเกม Word Wall และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตDอการนำรูปแบบการ

เรียนการสอนคำศัพทLภาษาจีนโดยใชIเกม Word Wall ในรายวิชาภาษาจีนเบื้องตIน 2 โดยใชIเกม Word Wall 

ประกอบการสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป"ที่ 4  ในภาคเรียนที่ 2 ป"การศึกษา 2563 ซึ่งกลุDมประชากร

ตัวอยDาง เปmนการเลือกแบบเจาะจง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป"ที่ 4/6  จำนวน 35 คน จากจำนวนนักเรียน

ท้ังหมด 147 คน ดIวยวิธีการประเมินท่ีเนIนผูIเรียนเปmนสำคัญ ระยะเวลาท่ีใชIในการวิจัยท้ังส้ิน 1 ภาคเรียน 

 ผลการวิจัยพบวDา นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการจำคำศัพทLเพิ่มขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้นกวDาเดิม ดIวยวิธีการใชIเกม Word Wall ประกอบการสอน ซึ่งเปmนเกมออนไลนLที่นักเรียนสามารถเรียนรูI 

ทบทวนคำศัพทLดIวยตนเองไดI นักเรียนเกิดความเขIาใจ และมีความสนใจสูงตDอการเรียนการสอน แบบปกติ

วิธีการเรียนการสอนโดยใชIเกมประกอบ เปmนวิธีหนึ่งที่ชDวยสรIางเสริมพัฒนาความเขIาใจ และความสนใจของ

นักเรียน การสอนโดยใชIเกมประกอบมีขIอดีคือ ชDวยในการฝ·กทักษะทางภาษาและทบทวนคำศัพทLไดIเสมอ ชDวย

เป£ดโอกาสใหIนักเรียนไดIแสดงออกซึ่งความสามารถที่มีอยูD ชDวยประเมินผลการเรียนและการสอน ชDวยใหI

นักเรียนเกิดความเพลิดเพลินและผDอนคลายความตึงเครียดในการเรียน ชDวยจูงใจและเรIาความสนใจของผูIเรียน  

 

__________________________ 
1ครูว ิชาภาษาจีน โรงเร ียนโรงเร ียนศรีสองรักษ8ว ิทยา :Teachar , Department of Chinese, Srisongrak 

wittaya school. 
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ชDวยฝ·กความรับผิดชอบ และฝ·กใหIนักเรียนรู IจักการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑL และชDวยใหIครูไดIเห็น

พฤติกรรมของนักเรียนไดIชัดเจนย่ิงข้ึน 

 
คำสำคัญ: ภาษาจีนเบื้องต)น 2  เกม Word Wall  การพัฒนาการจำ  นักเรียนมัธยมศึกษาปxที 4 

 

Abstract  

 The purpose of this research was to compare the results of improving the skills of 

memorizing Chinese words before and after studying using the Word Wall game and to assess 

the students' satisfaction with the teaching style of teaching Chinese vocabulary by using Word 

Wall game in the Basic Chinese language course 2 by using the Word Wall game as a teaching 

for grade 10 students in semester 2 academic year 2020.The sample population was a selective 

selection from 35 students in Grade 10/6 out of a total of 147 students using a student-

centered assessment method. The total duration of research is 1 semester. 

The results showed that students improved their vocabulary skills and had higher 

learning achievements, by using the world wall game method in teaching which is an online 

game where students can learn and review vocabulary by themselves, students gain 

understanding and high interest in teaching. Teaching by using games is one way to help 

develop understanding and student interest. Teaching using games has the advantage of always 

helping to practice language skills and vocabulary review, allowing students to express their 

abilities, helping to evaluate learning and teaching, helping students to develop enjoyment 

and relieve stress in studying, helps motivate and arouse the interest of students, help train 

responsibility, help students know how to follow rules and help teachers know student 

behavior more clearly. 

 
Keywords: Introductory Chinese course 2,  Word Wall game,  The development of memorization,  grade 

10 students 

 

บทนำ   

ภาษาจีนเปmนหน่ึงในภาษาหลักและมีความสำคัญตDอการส่ือสารในโลกปZจจุบันเปmนอยDางมากประเทศจีน

เปmนประเทศที่มีบทบาทสำคัญของเศรษฐกิจโลก สังคม การศึกษาและวัฒนธรรม ไมDวDาจะเปmนภาคการผลิตใน

อุตสาหกรรมตDางๆ ที่เขIามาในไทย ทำใหIภาษาจีนเติบโตไปอยDางรวดเร็วและแพรDหลาย ดIวยเหตุดังกลDาว จึงมี
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การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย  และยกใหIภาษาจีนเปmนภาษาตDางประเทศเชDนเดียวกับ

ภาษาอังกฤษ และสDงเสริมใหIมีการสอนในโรงเรียนอยDางเปmนระบบ  

กระทรวงศึกษาธิการไดIบรรจุภาษาจีนไวIในกลุDมสาระการเรียนรูIภาษาตDางประเทศลงในหลักสูตร

แกนกลาง โดยเนIนใหIผูIเรียนมีความสามารถในการรับและสDงสาร มีวัฒนธรรมในการใชIภาษาถDายทอดความคิด 

ความรูIความเขIาใจ ความรูIสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขIอมูลขDาวสารและประสบการณLอันจะเปmน

ประโยชนLตDอการพัฒนาตนเองและสังคม ผูIเรียนสามารถเลือกเรียนไดIตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูIและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยสถานศึกษา

มีความพรIอม     ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน สามารถเป£ดหลักสูตรในรูปแบบตDางๆ ไดI และผูIเรียนที่มี

ความสนใจสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรน้ันๆ ไดIตามความสนใจ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

  จากที่กลDาวมาขIางตIนนี้ ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนเบื้องตIนในโรงเรียนจะเนIน

การเรียนรูIและการประยุกตLในดIานทักษะการฟZง การพูด การอDานและการเขียนเพื่อนำไปใชIชีวิตประจำวัน  

หนึ่งในลักษณะเดDนของภาษาจีนเปmนอักษรภาพที่มีลักษณะเฉพาะ ตIองอาศัยการจำที่คDอนขIางยาก ทำใหIผูIเรียน

ประสบปZญหาการอDานและการเขียนภาษาจีน การจำอักษรจีนตIองจำตัวอักษรกDอนจะสามารถอDานและเขียนไดI 

เมื่อผูIเรียนตIองทDองจำคำศัพทLมากขึ้นมักจะเกิดปZญหาการทDองจำที่นDาเบื่อ ผูIเรียนรูIสึกไมDอยากทDองจำ ทำใหIการ

เรียนการสอนไมDเปmนไปตามเป¬าหมาย ผูIวิจัยจึงคิดหากลวิธีที่จะทำใหIผูIเรียนจดจำคำศัพทLไดIอยDางแมDนยำและ

สนใจในการจดจำคำศัพทLมากยิ่งขึ้น โดยพัฒนาการทDองจำคำศัพทLภาษาจีนของผูIเรียนโดยใชIเกมประกอบการ

เรียนการสอน ผู Iว ิจัยใชI เกม Word Wall ซึ ่งเปmนเว็บแอปพลิเคชันสำหรับสรIางเกมการศึกษาออนไลนL  

ท่ีประยุกตLใชIใหIเหมาะสมกับรายวิชาภาษาจีนและนักเรียน เชDน จับคูDคำศัพทL  

เป£ดกลDองคำศัพทL เติมคำศัพทL เปmนตIน ซึ่งสามารถเก็บขIอมูลการเขIาใชIงานโดยการพิมพLชื่อนักเรียน 

เก็บคะแนนไดI และเพิ่มความสนุกดIวยการมีตารางแสดงอันดับแขDงขันเพื่อเปmนการกระตุIนใหIผูIเรียนสนใจการ

เรียนมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาทักษะการจำคำศัพทLภาษาจีนใหIมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปmนไปตาม

จุดประสงคLของการเรียน ในการสรIางเกมตDางๆ ท่ีเกี่ยวกับคำศัพทLมีหลากหลายประเภท จะทำใหIผูIเรียนเกิดการ

อยากเรียนและสนุกสนานในการทDองจำคำศัพทLไดIดีข้ึน 

 

วัตถุประสงคJของการวิจัย  

1. เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการจำคำศัพทLภาษาจีนกDอนเรียนและหลังเรียนโดยใชIเกม 

Word Wall 

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตDอการนำรูปแบบการเรียนการสอนคำศัพทLภาษาจีนโดย

ใชIเกม Word Wall 
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กรอบแนวคิดที่ใชTในการวิจัย 

งานวิจัยนี้ใชIแบบแผนการทดลองกับกลุDมตัวอยDางกลุDมเดียว มีการทดสอบกDอนเรียนและหลังเรียน  

โดยเลือกรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชIเกม Word Wall เพ่ือพัฒนาทักษะการจำคำศัพทLภาษาจีน 

 

ขอบเขตของการวิจัย  

1. ประชากร ไดIแกDนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป"ที่ 4 โรงเรียนศรีสองรักษLวิทยา จังหวัดเลยสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเลย และหนองบัวลำภู จำนวน 5 หIอง นักเรียน 147 คน    

2. กลุDมตัวอยDาง ไดIแกDนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป"ท่ี 4/6 โรงเรียนศรีสองรักษLวิทยา จังหวัดเลย ซึ่งไดIมาจาก

การสุDมตัวอยDางแบบแบDงกลุDม  จำนวนท้ังหมด 35 คน เปmนชาย 4 คน    หญิง 31 คน 

3.  ตัวแปรท่ีศึกษา  ต ั ว แป รอ ิ ส ร ะ  ค ื อ  ก า ร ใ ช I เ ก ม  Word Wall ป ร ะกอบกา รสอน 

      ตัวแปรตาม   คือ ทักษะการจำคำศัพทLภาษาจีน 

4. ระยะเวลาท่ีใชIในการทดลอง คือ ภาคเรียนท่ี 2 ป"การศึกษา 2563 เปmนระยะเวลา 7 สัปดาหL 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคLเพื่อเปรียบเทียบคะแนนทักษะการจำคำศัพทLภาษาจีนกDอน-หลัง โดยใชI

เกมประกอบการสอนและเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตDอการนำรูปแบบการเรียนการสอน

คำศัพทLภาษาจีนโดยใชIเกม Word Wall โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัยดังน้ี 

1. ประชากรและกลุ,มตัวอย,าง 

    ประชากรที่ใชIในการศึกษาครั้งนี้ไดIแกDนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป"ที่ 4 โรงเรียนศรีสองรักษLวิทยา จังหวัด

เลย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเลย และหนองบัวลำภู     จำนวน 5 หIอง นักเรียน 147 คน 

กลุDมตัวอยDางที่ใชIในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป"ที่ 4/6 ภาคเรียนที่ 2 ป"การศึกษา 

2563 โรงเรียนศรีสองรักษLวิทยา จังหวัดเลย จำนวนท้ังหมด 35 คน เปmนชาย 4 คน หญิง 31 คน 

2. การสรJางเคร่ืองมือท่ีใชJในการวิจัย 

2.1 แผนการสอนโดยใชIเกมประกอบการสอน 

การสรIางแผนการสอน ผูIวิจัยไดIดำเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

 2.1.1 ศึกษาหลักสูตร ขอบขDายของเนื้อหาวิชา และจุดหมายของวิชาภาษาจีนเบื้องตIน 2 คูDมือการ

สอนภาษาจีนรวมท้ังจุดประสงคLการเรียนรูIภาษาจีนระดับช้ันมัธยมศึกษาป"ท่ี 4  

 2.1.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีการ เน้ือหาคำศัพทLท่ีจะใชIสอน ขIอเสนอแนะจากเอกสารงานวิจัย

ที่เกี่ยวกับการสรIางแผนการสอน และเทคนิควิธีการสอนภาษาจีน เพื่อนำมาสอนคำศัพทL และการสรIางเกมเพ่ือ

นำมาใชIในการฝ·กคำศัพทLซ่ึงมีคำศัพทLท้ังหมด 40 คำ  



                  วารสารคณะมนุษยศาสตร9และสังคมศาสตร9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 31 

 2.1.3 ศึกษาเทคนิควิธีการสรIางแผนการสอน เอกสารประกอบการสอน การหาประสิทธิภาพของ

การเรียนการสอนจากหนังสือ ตำรา เอกสาร ส่ืออิเล็กทรอนิคสL และงานวิจัยท่ีเก่ียวขIอง 

 2.1.4 สร Iางแผนการสอนโดยม ี เกมประกอบการสอน จำนวน 3 แผน ซ ึ ่ งรายละเอ ียด 

การสรIางแผนมี ดังน้ี 

  - การกำหนดสาระสำคัญของแผนการสอนแตDละแผน 

   - กำหนดวัตถุประสงคLและเนื้อหาของแผนการสอนแตDละแผน หลังจากนั้นสรIาง

เอกสารประกอบการสอน 13 ชุด ประกอบดIวย บทเรียน คำศัพทLเบื้องตIน บัตรคำศัพทLผลไมIใบงานผลไมI  

เกม Word Wall จับคูDคำศัพทL ผลไมI https://wordwall.net/play/14706 /389/186, เกม Word Wall เขาวงกต 

ครอบครัว https://wordwall.net/play/9302/752/459 รูปภาพบIาน, บัตรคำศัพทLครอบครัว, แบบฝ·กหัด

ครอบครัวของฉัน, เกม Word Wall เติมคำในชDองวDาง ครอบครั วhttps://wordwall.net/play/14706/ 

924/673, เกม Word Wall เกมจับคูDคำศัพทL สี https://wordwall.net/play/14741/162/277, แบบฝ·กหัด 

สี, เกม Word Wall  เป£ดไพD คำศัพทLเบื ้องตIน  https://wordwall.net/resource/12164809, เกม Word 

Wall จัดหมวดหมูDคำศัพทLภาษาจีนเบ้ืองตIน  https://wordwall.net/play/10230/409/797   

ซ่ึงสอดคลIองกับวัตถุประสงคLท่ีกำหนดไวI 

     - กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลใหIสอดคลIองกับวัตถุประสงคL

และครอบคลุมเน้ือหาในแตDละเร่ือง 

- กำหนดและสรIางส่ือการสอนท่ีจำเปmนสำหรับแผนการสอนแตDละแผน 

 - กำหนดเกมคำศัพทLประกอบการสอน ประกอบดIวยจุดประสงคL อุปกรณL วิธีการเลDน  

และตัวอยDางเกม 

 - แกIไขและปรับปรุงเพ่ิมเติมตามคำแนะนำของผูIเช่ียวชาญเพ่ือใหIแผนการสอนถูกตIองสมบูรณL 

2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการจำคำศัพทL 

วัดผลการเรียนรูIคำศัพทLและความคงทนในการเรียนรูIคำศัพทLเปmนแบบทดสอบ ปรนัย 4 ตัวเลือก ตอน

ที่ 1 แบบเลือกตอบ จำนวน 20 ขIอ (คะแนนที่ใหIแบบ 0, 0.5) และตอนที่ 2 แบบเขียน-ตอบ จำนวน 10 ขIอ 

(คะแนนที่ใหIแบบ 0, 1) รวมจำนวนแบบทดสอบทั้งหมด 30 ขIอ 20 คะแนน ซึ่งใชIทดสอบกDอนเรียนและหลัง

การเรียน โดยทดลองกDอนเรียนในสัปดาหLที่ 9 และทดสอบหลังเรียนในสัปดาหLที่ 14 ของการเรียน ซึ่งผูIวิจัยไดI

ดำเนินการสรIางดังน้ี 

 2.2.1 ศึกษาวิธีสรIางแบบทดสอบจากหนังสือดังตDอไปน้ี 

2.2.1.1 แนวการสรIางขIอสอบวัดผลการเรียนรูIคำศัพทL (เมษา นวลศรี. 2555) 

2.2.1.2 การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรูIคำศัพทL (เมษา นวลศรี. 2555) 

2.2.1.3 การทดสอบการประเมินผลการเรียนรูIคำศัพทL (เมษา นวลศรี. 2555) 

2.2.1.4 การพัฒนาขIอสอบการเรียนรูIคำศัพทLใหIเปmนมาตรฐาน (อัจฉรา วงศLโสธร. 2543) 
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2.2.2 ศึกษารายละเอียดของเนื ้อหาที ่ไดIคัดเลือกตามจุดประสงคLการเรียนรู IแลIวสรIาง

แบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก และแบบเขียนตอบ จำนวน 30 ขIอ โดยการวัดผล

การเรียนรูIคำศัพทLดIาน 

1. การสะกดคำ 

2. ความหมาย 

3. การนำไปใชI 

2.2.3 นำแบบทดสอบไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป"ที่ 4/6 โรงเรียนศรีสองรักษLวิทยา

อำเภอดDานซIาย จังหวัดเลย จำนวนท้ังหมด 35 คน เปmนชาย 4 คน หญิง 31 คน 

2.3 แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนโดยใชIเกม Word Wall  

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตDอการนำรูปแบบการเรียนการสอนคำศัพทLภาษาจีนโดยใชI

เกม Word Wall ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป"ที่ 4 เปmนแบบประเมินเกี่ยวกับความคิดเห็นและความรูIสึกของ

นักเรียนท่ีมีตDอเกม Word Wall ท่ีใชIประกอบการสอน แตDละเกมซ่ึงผูIวิจัยเปmนผูIสรIางข้ึน 

2.3.1 ศึกษาการสรIางแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับเกมแตDละเกมที่ใชIประกอบการสอน

จากหนังสือเทคนิควิจัยทางการศึกษา (ลIวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 179-191)  

2.3.2 สรIางแบบประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับเกมท่ีใชIประกอบการสอน  

 

ผลการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคLเพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการจำคำศัพทLภาษาจีนกDอนเรียน

และหลังเรียนโดยใชIเกม Word Wall และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตDอการนำรูปแบบการ

เรียนการสอนคำศัพทLภาษาจีนโดยใชIเกม Word Wall กลุDมตัวอยDางที่ใชIในการวิจัยคร้ังนี้คือ นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาป"ที่ 4/6 โรงเรียนศรีสองรักษLวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ป"การศึกษา 2563 จำนวน 35 คน โดยทำการ

ทดสอบกDอนเรียน โดยใชIแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชIเกมประกอบการสอน และผูIวิจัย

ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูIดIวยตนเอง โดยใชIเกมประกอบการสอน กับนักเรียนกลุDมตัวอยDาง จำนวน 3 

แผนการจัดการเรียนรูI เปmนเวลา 13 ชั่วโมง 7 สัปดาหL ไมDรวมทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนกDอนเรียนและ

หลังเรียน หลังจากนั้นทำการทดสอบหลังเรียน โดยใชIแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียน โดยใชI      

เกมประกอบการสอน และ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ไดIประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตDอการนำรูปแบบ

การเรียนการสอนคำศัพทLภาษาจีนโดยใชIเกม Word Wall แลIวเก็บรวบรวมขIอมูล ผลการวิจัยพบวDา ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน โดยใชIเกมประกอบการสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป"ที่ 4/6 หลังเรียนสูงกวDากDอนเรียน 

และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตDอการนำรูปแบบการเรียนการสอนคำศัพทLภาษาจีนโดยใชIเกม Word Wall 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป"ท่ี 4/6 หลังเรียนอยูDในระดับมากท่ีสุด ดังตารางตDอไปน้ี 
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ตารางท่ี 1 แสดงคDาเฉล่ียและสDวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนการจำคำศัพทLภาษาจีนกDอน-หลังของการจัด

กิจกรรมการสอนโดยใชIเกมประกอบการสอนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป"ท่ี 4/6 

จำนวนนักเรียน

(คน) 

ค,าเฉล่ียคะแนนสอบ ค,าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

Pre-test Post -test Pre-test Post -test 

35 12.91 17.94 1.51 1.66 

  จากตารางท่ี 1 พบวDาคDาเฉลี่ยคะแนนของนักเรียนกDอนเรียน คะแนนเต็ม 20 นักเรียนสอบไดIคะแนน

เฉลี่ย 12.91 และมีสDวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.51 สDวนคDาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนของการจำคำศัพทLภาษาจีนใชI

เกมประกอบการสอนแลIว ทำการสอบหลังเรียนนักเรียนทั้งหมดไดIคะแนนสูงขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนไดI 

17.94 และมีสDวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.66 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตDอการนำรูปแบบการเรียนการสอนคำศัพทLภาษาจีนโดยใชIเกม Word 

Wall สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป"ที่ 4/6 มีคDาเฉลี่ยรวมเทDากับ 4.66 คDาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทDากับ 

0.54 มีคDาระดับความพึงพอใจอยูDในระดับมากท่ีสุด  

อภิปรายผล  

จากการพัฒนาทักษะการทDองจำคำศัพทLภาษาจีนโดยใชIเกม Word Wall ประกอบการสอน พบวDาชDวย

ใหIนักเรียนมีทักษะการทDองจำคำศัพทLภาษาที่ดีขึ้นและสามารถกระตุIนการเรียนการสอนใหIนักเรียนมีความ

สนใจเพ่ิมมากข้ึนโดยสามารถอภิปรายผลไดIดังตDอไปน้ี 

  1. จากการวิเคราะหLผลคะแนนการจำคำศัพทLภาษาจีนกDอน-หลังเรียนโดยใชIเกมประกอบการสอน 

พบวDา นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนของการจำคำศัพทLภาษาจีนโดยใชIเกมประกอบการสอนสูงกวDาคะแนนกDอน

เรียน แสดงวDานักเรียนมีทักษะการจำคำศัพทLภาษาจีนโดยใชIเกมประกอบการสอนที่สูงขึ้น ซึ่งเปmนไปตาม

สมมุติฐานที่ตั้งไวI ทั้งนี้มาจากการเรียนรูIที่สนุกสนาน กระตุIนการอยากเรียนมากขึ้นทำใหIการจำคำศัพทLของ

นักเรียนดีขึ้น ตามคำกลDาวของ นิตยา   ฤทธิ์โยธี (2540 : 6) กลDาววDา การใชIเกมชDวยใหIบรรยากาศในการเรียน

การสอนเปmนไปอยDางมีชีวิตชีวาสรIางความเปmนกันเองระหวDางครูและนักเรียนไดIมากขึ้นเกมคำศัพทLเหลDานี้เปmน

กิจกรรมชDวยสDงเสริมการเรียนรูIคำศัพทL ใหIนักเรียนเกิดความเขIาใจและจดจำคำศัพทLภาษาจีนใหIดียิ่งขึ้น และ

สอดคลIองกับ อัจฉรา ชีวพันธL (2533 : 3) ไดIกลDาวถึงประโยชนLของการใชIเกมประกอบการสอน วDาสามารถชDวย

ใหIเกิดพัฒนาการทางดIานความคิดใหIกับนักเรียนชDวยสDงเสริมทักษะการใชIภาษาดIานการฟZง การพูด การอDาน 

และการเขียน ชDวยใหIนักเรียนเกิดความเพลิดเพลิน และผDอนคลายความตึงเครียดในการเรียน อีกทั้งยังชDวยจูง

ใจและเรIาความสนใจของผูIเรียน 
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2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตDอการนำรูปแบบการเรียนการสอนคำศัพทLภาษาจีนโดยใชIเกม Word 

Wall พบวDานักเรียนมีความพึงพอใจตDอการนำรูปแบบการเรียนการสอนคำศัพทLภาษาจีนโดยใชIเกม Word 

Wall มาประกอบการสอนออยูDในระดับมากที่สุด ซึ่งสูงกวDา สมมติฐานที่ตั้งไวIคือ ในระดับมาก และสอดคลIอง

กับงานวิจัยของ ลIวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538 : 179-191) ระดับความพึงพอใจตDอการนำรูปแบบ

การเรียนการสอนคำศัพทLภาษาจีนโดยใชIเกม Word Wall อยูDในระดับมากท่ีสุด จำนวน 13 ขIอ มีคDาเฉล่ีย 4.70 

และ อยูDในระดับมาก จำนวน 2 ขIอ มีคDาเฉลี่ย 4.43 มาประกอบการสอน ชDวยใหIบรรลุเป¬าหมาย ความพึงพอใจ

ของนักเรียน มีคDาเฉลี่ย 4.66 ซึ่งคDาเฉลี่ยรวมแบบประเมินความพึงพอใจทั้งหมด 15 ขIอ มีคDาเฉลี่ย 4.66 จาก

การทดลองครั้งนี้ผูIวิจัยสังเกต พบวDา นักเรียนมีความกระตือรือรIน สนุกสนาน มีความสุข ในการเรียนแบบใหI

เกมประกอบการสอน ทำใหIนักเรียนมีทักษะในการจำคำศัพทLภาษาจีนไดIดีมากขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชาภาษาจีนเบื้องตIน 2 สูงขึ้น และสDงผลใหIเกิดความพึงพอใจตDอการนำรูปแบบการเรียนการสอนคำศัพทL

ภาษาจีนโดยใชIเกม Word Wall สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป"ท่ี 4/6 

  จากผลการทดลองดังกลDาวขIางตIนทั้งหมด กลDาวโดยสรุปไดIวDา การสอนโดยวิธีปกติเปmนการสอนท่ี

ผูIเรียนไดIเรียนเปmนประจำจากบทเรียนตามตำราที่กำหนดใหIผูIเรียน เรียนรูIดIวยการทDองและจำ ในการทำความ

เขIาใจ เพื่อตอบคำถามทำใหIผูIเรียนไมDสนใจเทDาที่ควร เพราะขาดการไดIปฏิบัติจริงที่เปmนการเรียนรูIแบบ Active 

Learning แตDเปmนการเรียนแบบยึดครูเปmนศูนยLกลาง (Teacher Centered) นักเรียนขาดการสื่อสารทำใหIการ

เรียนไมDประสบความสำเร็จเทDาท่ีควร     

จากเหตุผลดังกลDาวขIางตIนจึงทำใหIนักเรียนที่ไดIรับการสอนโดยใชIเกมประกอบสำหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาป"ที่ 4/6 เกิดความเขIาใจ และมีความสนใจสูงตDอการเรียนการสอน แบบปกติจึงกลDาวไดIวDาวิธีการ

เรียนการสอนโดยใชIเกมประกอบ เปmนวิธีหนึ่งที่ชDวยสรIางเสริมพัฒนาความเขIาใจ และความสนใจของนักเรียน 

การสอนโดยใชIเกมประกอบมีขIอดีคือ ชDวยในการฝ·กทักษะทางภาษาและทบทวนคำศัพทLไดIเสมอ ชDวยเป£ด

โอกาสใหIนักเรียนไดIแสดงออกซึ่งความสามารถที่มีอยูD ชDวยประเมินผลการเรียนและการสอน ชDวยใหIนักเรียน

เกิดความเพลิดเพลินและผDอนคลายความตึงเครียดในการเรียน ชDวยจูงใจและเรIาความสนใจของผูIเรียน ชDวยฝ·ก

ความรับผิดชอบ และฝ·กใหIนักเรียนรูIจักการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑL และชDวยใหIครูไดIเห็นพฤติกรรมของ

นักเรียนไดIชัดเจนย่ิงข้ึน 

 

ขTอเสนอแนะ  

จากผลการศึกษาคIนควIาครั้งนี้ผูIวิจัยมีขIอเสนอแนะซึ่งอาจเปmนประโยชนLตDอ การจัดการเรียนรูIและการ

ศึกษาวิจัย ดังน้ี 

1. ขIอเสนอแนะจากผลวิจัย 

     1.1 เกม Word Wall เปmนแอปพลิเคชันของเกมออนไลนLที่งDายตDอการใชIงาน เมนูไมDยุDงยาก  

มีรูปแบบความยากงDายของการเลDน การสรIางเกม มีกราฟฟ£กที่สวยงามสามารถดึงดูดความสนใจของผูIเลDนหรือ
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ผูIเรียนไดIดี ทำใหIนักเรียนสามารถใชIเวลาวDางเขIาไปเลDนเกมหรือสรIางเกมดIวยตนเองไดI จึงเหมาะสำหรับที่จะ

เปmนส่ือการเรียนการสอนท่ีจะชDวยยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนไดI  

1.2 ผูIสอนควรมีการเตรียมความพรIอมในเรื่องของอุปกรณLเทคโนโลยี และระบบอินเทอรLเน็ต

ใหIผูIเรียนสามารถเขIาเกมไดIอยDางสะดวก เพื่อใหIผูIเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและไมDรูIสึกเบื่อเมื่อระบบ

อินเทอรLเน็ตไมDเสถียร หรือรูIสึกเกิดความไมDเทDาเทียมกันเม่ือนักเรียนไมDมีอุปกรณLเทคโนโลยีในการเขIาเลDนเกม  

1.3 ในการแบDงกลุDมการเลDนเกมในหIอง ควรสลับเปลี่ยนกลุDมเพื่อใหIนักเรียนสรIางมนุษยL

สัมพันธLที่ดีกับเพื่อนในหIอง อีกทั้งเปmนการชDวยเหลือซึ่งกันและกัน และแกIปZญหาในเรื่องของอุปกรณLเทคโนโลยี

ไมDเพียงพอ 

1.4 เมื่อหลังการเลDนเกม ผูIสอนควรทบทวนคำศัพทLที่เรียนรูI เพื่อใหIนักเรียนเขIาใจในสิ่งที่เรียน

อีกคร้ัง เพ่ือใหIผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน 

2. ขIอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตDอไป 

2.1 การเลDนเกม Word Wall มีขIอจำกดในเรื่องของอุปกรณLเทคโนโลยีและระบบการทำงาน

ของอินเทอรLเน็ตเมื่อระบบอินเทอรLเน็ตของโรงเรียนไมDเสถียรจะทำใหI ไมDสามารถเขIาเกมประกอบการสอนไดI 

ซ่ึงนอกจากการทำวิจัยจะเนIนการพัฒนาการจำคำศัพทLภาษาจีนแลIวยังบูรณการกับการใชIเทคโนโลยีดIวย 

2.2 ควรศึกษาการสอนโดยใชIเกมในการทดลองเกี่ยวกับการสอนทักษะการฟZง พูด อDาน และ

เขียนเพ่ือศึกษาผลเฉพาะทักษะ 
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บทคัดย<อ  

การวิจัยครั ้งนี ้มีว ัตถุประสงคLเพื ่อศึกษาสาเหตุที ่กDอใหIเกิดความเครียด ระดับความเครียด 

เปรียบเทียบระดับความเครียด และความสัมพันธLระหวDางสาเหตุของความเครียดกับระดับความเครียดของ

นักเรียน กลุDมตัวอยDางที่ใชIในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี จำนวน 202 คน ใชIวิธีการสุDมแบบเฉพาะเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชIในการวิจัยเปmนแบบสอบถาม  

 ผลการศึกษาพบวDา กลุDมตัวอยDางสDวนใหญDเปmนเพศหญิง (รIอยละ 50.5) มีอายุระหวDาง 14-16 ป" 

(รIอยละ 68.3) กำลังศึกษาอยูDในชั้น ม.3 (รIอยละ 32.2) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือเกรดเฉลี่ยอยูDระหวDาง 

3.01-3.50 จำนวน 71 คน (รIอยละ 35.1) มีสถานภาพสมรสของบิดา-มารดา/ผูIปกครองอยูDดIวยกัน (รIอยละ 

75.7) มีจำนวนพี่นIองในครอบครัว 1-2 คน จำนวน 114 คน (รIอยละ 56.4) และกลุDมตัวอยDางสDวนใหญDไมDมี

โรคประจำตัว (รIอยละ 81.7) สำหรับสาเหตุที่กDอใหIเกิดความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกาญจนบุรี คือ สาเหตุดIานการเรียนมากที่สุด (�̅� =  3.11) รองลงมาคือ ดIานสDวนตัว และสังคม   

(�̅� = 2.12) และดIานสภาพแวดลIอมภายในโรงเรียน (�̅�= 1.81) ตามลำดับ ทั้งน้ี จากการเปรียบเทียบระดับ

ความเครียดของนักเรียน พบวDา เพศ และโรคประจำตัวของไมDมีความสัมพันธLกับระดับความเครียดอยDางมี

นัยสำคัญทางสถิติ สDวนความสัมพันธLระหวDางสาเหตุของความเครียดกับระดับความเครียดของนักเรียน 

พบวDา สาเหตุของความเครียดทั้งในภาพรวมและรายดIานมีความสัมพันธLเชิงบวกและมีทิศทางเดียวกันกับ

ระดับของ       

__________________________ 
1,2,3 น ัก เร ียนโรง เร ียนสาธ ิต  มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏกาญจนบ ุรี ; Student of Demonstration School of 

Kanchanaburi Rajabhat University, Thailand 
4,5 อาจารย 8โรงโรงเร ียนสาธ ิต มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏกาญจนบุรี ; Lecturer of Demonstration School of 

Kanchanaburi Rajabhat University, Thailand 



       บทความวิจัยและบทความวิชาการ 38 

 

ความเครียด ซึ่งสาเหตุของความเครียดในภาพรวมมีความสัมพันธLเชิงบวกในระดับสูงกับระดับความเครียด

ของนักเรียนอยDางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01    

 ผูIบริหารและอาจารยLของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสามารถ นำผลการวิจัยไปใชI

ประกอบการพิจารณาวางแผนการจัดการความเครียดของนักเรียนไดIอยDางเหมาะสม 

 
คำสำคัญ: ความเครียด สาเหตุของความเครียด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

 

Abstract 

The purpose of this research was to study the causes of stress. stress level compare 

stress levels and the relationship between the causes of stress and the students' stress levels. 

The samples used in this research were 202 secondary school students at Kanchanaburi 

Rajabhat University Demonstration School, using a specific randomized method. The research 

tool was a questionnaire. 

The results of the study found that Most of the samples were female (50.5 percent), 

aged 14-16 years (68.3 percent), studying in Grade 3 (32.2 percent), with academic achievement 

or GPA between 3.01-3.50. 71 people (35.1 percent) had marital status of parents/parents living 

together (75.7%), there were 1-2 siblings in the family, 114 people (56.4 percent) and most of 

the samples did not have any underlying disease. The cause of stress among students at 

Kanchanaburi Rajabhat University Demonstration School was the most educational cause  

(�̅� = 3.11) followed by the personal and social aspect (�̅� = 2.12) and the school environment 

(�̅� = 1.81) respectively. From comparing stress levels of students, it was found that sex and 

underlying diseases of There was no statistically significant relationship with stress levels. As 

for the relationship between the cause of stress and the stress level of the students, it was 

found that the causes of stress both overall and in each aspect were positively correlated and 

in the same direction as the stress level. The overall causes of stress were positively correlated 

with the student's stress level at a statistically significant 0.01 

Administrators and Lecturer of Kanchanaburi Rajabhat University Demonstration School can 

apply the research findings for consideration in planning students' stress management appropriately. 
 

keywords: Stress, Causes of Stress, School Students 
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บทนำ  

ปZจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยDางรวดเร็วจากหลายปZจจัย ทั้งดIานการใชIชีวิต การเรียน การทำงาน 

เศรษฐกิจ การเมือง คDานิยม และวัฒนธรรม สDงผลใหIคนมีการปรับตัวอยูDตลอดเวลา เพื่อที่จะไดIกIาวทันยุคสมัย

และเตรียมพรIอมรับกับการเปล่ียนแปลง ซ่ึงส่ิงตDางๆ เหลDาน้ีเปmนสาเหตุท่ีทำใหIเกิดความเครียด หากความเครียด

ท่ีเกิดข้ึนอยูDในระดับท่ีมากจนเกินไปยDอมสDงผลกระทบตDอสุขภาพกายและสุขภาพจิตของบุคคล   

วัยรุDนถือเปmนวัยที่เปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กไปสูDวัยผูIใหญDมีการเปลี่ยนแปลงดIานรDางกาย จิตใจ และ

อารมณLเกิดขึ้นอยDางรวดเร็ว สDงผลใหIวัยรุDนเปmนวัยที่ตIองเผชิญกับความเครียดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

เหลDานี้อยDางมาก นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยDางรวดเร็ว ในปZจจุบันรวมไปถึงการที่พDอแมDและสังคม

มีความคาดหวังอยDางสูง โดยเฉพาะอยDางยิ่ง ในดIานการเรียน สิ่งเหลDานี้รวมกันเปmนสาเหตุสำคัญที่ทำใหIวัยรุDนใน

ปZจจุบันตIองเผชิญกับความเครียดในชีวิตประจำวัน บางครั้งไมDสามารถปรับตัวใหIเผชิญกับปZญหาที่เกิดขึ้นไดI 

ท้ังน้ีหากวัยรุDนมีความเครียดสะสมในระดับท่ีมากเกินไปจะสDงผลกระทบทางดIานลบตDอปZญหาสุขภาพกาย ไดIแกD 

นอนไมDหลับ เบื่ออาหาร อDอนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดทIอง ปวดหลัง ใจสั่น และสDงผลตDอสุขภาพจิต ไดIแกD 

หงุดหงิด โกรธงDาย เบื่อหนDาย คิดมาก วิตกกังวล เศรIาหมอง ไมDมีสมาธิ รวมทั้งทางพฤติกรรม ไดIแกD เงียบขรึม 

เก็บตัว สูบบุหรี่หรือดื่มสุรามากขึ้น ชวนทะเลาะ มีเรื่องขัดแยIงกับผูIอื่นบDอยๆ อาจใชIสารเสพติด หากวัยรุDนมี

ภาวะเครียดรุนแรงมากยิ่งขึ้น อาจถึงขั้นเกิดภาวะซึมเศรIา หรือเสี่ยงตDอการฆDาตัวตายไดI นำมาซึ่งความสูญเสีย

เปmนอยDางมาก ดังนั้น การทำ ความเขIาใจเกี่ยวกับการป¬องกันความเครียดในวัยรุDนตั้งแตDในระยะเริ่มแรกจะชDวย

ลดการสูญเสีย ท่ีอาจเกิดข้ึนไดI 

กรมสุขภาพจิต (2562) กลDาววDา วัยรุDนเปmนที่มีความเสี่ยงตDอภาวะความเครียดมาก โดยเฉพาะนักเรียน

มัธยมศึกษาที ่ม ีช DวงอายุระหวDาง 11-19 ป" ไดIโทรมาขอรับบริการปรึกษาสายดDวนสุขภาพจิต 1323   

ในป"งบประมาณ 2562 ประมาณ 10,000 สาย ซึ่งปZญหาสุขภาพจิตที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรกสำหรับวัยรุDน 

ไดIแกD อันดับท่ี 1 ความเครียด/วิตกกังวล รIอยละ 51.36 อันดับท่ี 2 ปZญหาความรัก รIอยละ 21.39 และอันดับท่ี 

3 ซึมเศรIา รIอยละ 9.82 เนื่องจากวDากลุDมชDวงอายุดังกลDาวเปmนชDวงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตนเอง ทั้งในดIาน

รDางกายและจิตใจ ตIองการเปmนที่ยอมรับของกลุDมเพื่อน เปmนที่สนใจของเพศตรงขIาม มีความคิดของตนเองที่เปmน

อิสระ อีกทั้งยังมีสภาพการณLท่ีกDอใหIเกิดความเครียดไดIงDาย เชDน การแขDงขันดIานการเรียน การวางแผนอนาคต   

ในการศึกษาตDอ การเลือกอาชีพในการทำงาน ซึ่งเปmนชDวงเวลาหัวเลี้ยวหัวตDอของการเขIาสูDรูปแบบการศึกษาท่ี

สำคัญในเรื่องการประกอบอาชีพ และยังถูกคาดหวังจากครอบครัวในการเลือกเรียนในสาขาที่ตนเองไมDชอบ  

จึงอาจเพิ่มระดับความเครียดใหIกับนักเรียนมากขึ้น โดยครอบครัวจะมีความคาดหวังสูงกับนักเรียนใหIเรียนใน

แผนการเรียนที่สามารถเลือกสาขาในการเรียนตDอในระดับอุดมศึกษาไดIหลากหลาย ตลอดจนคDานิยมในการ

เลือกอาชีพของครอบครัวที่ตIองการใหIวัยรุDนประกอบอาชีพ ที่เปmนท่ียอมรับของสังคมและมีรายไดIสูง เชDน 

แพทยL วิศวกร เปmนตIน สDงผลใหIวัยรุDนอาจเกิดความเครียดจนเกินกวDาระดับท่ีเหมาะสมไดI 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี เร ิ ่มจัดการเรียนการสอนตั ้งแตDป"พ.ศ. 2559   

มีวัตถุประสงคLเพื ่อจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตIนและตอนปลาย ที่มุ DงเนIนความเปmนเลิศดIาน

วิทยาศาสตรLและคณิตศาสตรL โดยในป"การศึกษา 2564 มีนักเรียน จำนวน 339 คน  และบุคลากรจำนวน 23 

คน โดยชDวงอายุของนักเรียนอยูDระหวDาง 12-18 ป" ซึ่งเปmนชDวงวัยรุDนที่จัดอยูDในกลุDมที่มีความเสี่ยงตDอที่มีการ

เผชิญตDอภาวะความเครียด อยDางไมDสามารถหลีกเลี่ยงไดI ซึ่งอาจเกิดจากปZจจัยในดIานตDางๆ ทั้งดIานรDางกาย 

จิตใจ อารมณL และสังคมที่เขIามากระทบตDอตัวนักเรียน ดังนั้นวิธีการจัดการปZญหาของนักเรียนจึงเปmนส่ิง     

สำคัญมาก เนื่องจากความเครียดที่เกิดขึ้นในแตDละบุคคล ถึงแมIจะมีสาเหตุเดียวกัน แตDการตอบสนองตDอ

ความเครียดของรDางกายและจิตใจแตกตDางกัน การเลือกวิธีการจัดการความเครียดน้ันข้ึนอยูDกับตัวบุคคล ซ่ึงหาก

นักเรียนมีวิธีการที่ไมDเหมาะสมจะไมDสามารถจัดการกับปZญหาไดIสำเร็จ และอาจกDอใหIเกิดโทษทั้งรDางกายและ

จิตใจของนักเรียน และอาจสDงผล ตDอครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เนื่องจากนักเรียนถือเปmนทรัพยากร

มนุษยLท่ีมีสDวนสำคัญในการพัฒนาประเทศ 

จากเหตุผลดังกลDาว กลุDมผูIวิจัยจึงสนใจที่จะทำการศึกษาระดับความเครียด และเปรียบเทียบระดับ

ความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในระดับมัธยมศึกษาตอนตIน  

และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผลจากการศึกษาดังกลDาวจะทำใหI ไดIขIอมูล ซึ่งสามารถนำไปใชIเปmนขIอมูล

พ้ืนฐานสำหรับประกอบการพิจารณาวางแผนการจัดการความเครียดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 

วัตถุประสงคJการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีกDอใหIเกิดความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 2. เพ่ือศึกษาระดับความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธLระหวDางสาเหตุของความเครียดกับระดับความเครียดของนักเรียนโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวขTองและกรอบการวิจัย  

 จากการทบทวนเอกสาร แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวขIองกับการศึกษาความเครียดของนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อนำมาใชIเปmนแนวทางในการศึกษาวิจัย สามารถแบDงออกเปmน

ประเด็นตDางๆ ไดI ดังน้ี 
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1. ความหมายของความเครียด 

ลาซารัสและฟอรLคแมน (1984 อIางใน สุวรรณา สี่สมประสงคL, 2552: 20) กลDาววDา ความเครียด  

เปmนผลจากความสัมพันธLระหวDางบุคคลกับสิ่งแวดลIอม โดยบุคคลเปmนผูIประเมิน    วDาความสัมพันธLนั้นจะเปmน

โทษหรือมีผลเสียตDอสุขภาพของบุคคลนั้นหรือไมD ซึ่งการตัดสินความสัมพันธLดังกลDาวนี้ตIองอาศัยการประเมิน

ดIวยสติปZญญา สอดคลIองกับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ไดIใหIความหมายของความเครียด 

(Stress) ไวIวDาหมายถึง  ลักษณะอาการที่ไมDผDอนคลาน เพราะคร่ำเครDงกับงานจนเกินไป ลักษณะอาการที่จิตใจ

มีอารมณLบางอยDางกดดันความรูIสึกอยDางรุนแรง สอดคลIองกับกรมสุขภาพจิต (2563) กลDาววDา ความเครียด  

เปmนสภาวะทางอารมณL คือความรูIสึกที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลตIองเผชิญกับปZญหาตDางๆ ทำใหIรูIสึกกดดัน ไมDสบายใจ 

กลัว วิตกกังวล และสะสมจนอาจจะสDงผลใหIสภาวะสมดุลทางรDางกายจิตใจเสียไป กลายเปmน “ความเครียดท่ี

เหมาะสม” บDมเพาะโรคภัย ตลอดจนปZญหาภาวะซึมเศรIาไดIงDาย 

 

2. สาเหตุท่ีก,อใหJเกิดความเครียด 

ความเครียดเปmนสภาวะอารมณLหรือความรูIสึกที่เกิดขึ้นเมื่อตIองเผชิญหนIากับปZญหาตDางๆ โดยพบวDามี

หลายสาเหตุทำใหIมนุษยLเกิดภาวะความเครียด ซึ่งกรมสุขภาพ (2563) กลDาววDา ความเครียดเกิดจากสาเหตุ

สำคัญ 3 ดIาน ดังน้ี 

 1. ดIานจิตใจ เชDน ความตIองการตDางๆ ท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ และกลัววDาจะไมDไดIดังท่ีตIองการท่ีหวังไวI จะทำ

ใหIคนๆ น้ันเกิดความเครียด เชDน กลัวสอบไมDผDาน กลัวทำงานท่ีไดIรับมอบหมาย ไมDสำเร็จปมดIอยตDางๆ ท่ีเกิดใน

จิตใจ เชDน ตนไมDสวยอยDางคนอ่ืน ตนไมDรวยเทDาคนอ่ืนๆ  

 2. ดIานการเปลี่ยนแปลงในชีวิตความเปลี่ยนแปลงตDางๆ สถานการณLที่ทำใหIคนเรามีความเครียด เชDน 

เมื่อตIองเขIาโรงเรียนใหมD เขIาทำงานใหมD เมื่อตIองแตDงงาน เมื่อตIองเปลี่ยนงาน ยIายงาน ยIายบIาน ความตาย 

ของคนท่ีรัก ฯลฯ 

 3. ดIานความเจ็บปªวยท่ัวไป การปªวยดIวยโรคเร้ือรัง เชDน มะเร็ง โรคหัวใจ โรคถุงลม โปªงพอง โรคเอดสL 

นอกจากนี ้สุโขทัยธรรมาธิราช และ สุวนียL เกี ่ยวกิ ่งแกIว (2545 อIางใน กุลธิดา สุภาคุณ, 2555)  

กลDาววDา สาเหตุของความเครียดแบDงออกไดIเปmน 2 กลุDม ไดIแกD   

1. สาเหตุจากปZจจัยภายในตัวบุคคล 

               1.1 สาเหตุทางกาย เชDน ความเหนื่อยลIาทางรDางกาย พักผDอนไมDเพียงพอ ทำงานหนักติดตDอกันเปmน

เวลานาน การรับประทานอาหารไมDเพียงพอหรือมาก หรือมีการเจ็บปªวยทางกายเชDน มีไขIสูง อุบัติเหตุ มีความ

พิการ หรือเปmนโรคเร้ือรังตDางๆ เชDน โรคเบาหวาน มะเร็ง ความดันโลหิตสูง เปmนตIน 

               1.2 สาเหตุทางจิตใจ เปmนสาเหตุสำคัญและเก่ียวขIองกับการเกิดความเครียดมากท่ีสุด ไดIแกD 

1.2.1 บุคลิกภาพประเภทที ่กDอใหIเกิดความเครียดไดIง Dาย เชDน เอาจริงเอาจังกับชีวิต  

เจIาระเบียบ ขาดความมั่นใจในตนเอง ไมDกลIาตัดสินใจ วิตกกังวลงDาย ใจรIอน ควบคุมอารมณLไมDไดI 

อารมณLเปล่ียนแปลงงDาย 
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1.2.2 การเผชิญเหตุการณLตDางๆ ในชีวิต เชDน การเสียชีวิตของสามีหรือภรรยา การหยDารIาง 

การแยกทางกับคนรัก ขัดแยIงกับเพ่ือนรDวมงาน หรือมีสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตเปmนตIน 

1.2.3 ความขัดแยIงในใจ เกิดจากอาการที่บุคคลตIองเผชิญทางเลือกตั้งแตD สองทางเลือกขึ้นไป 

แตDตIองเลือกเอาอยDางใดอยDางหนึ่ง หรือในการเลือกกระทำในสิ่งที่ไมDตIองการ หรือไมDอยากไดI ไมDอยาก

ทำท้ังสองอยDาง แตDตIองเลือกอยDางใดอยDางหน่ึง 

1.2.4 ความคับขIองใจ เกิดจากการที่บุคคลมีอุปสรรคไมDสามารถบรรลุเป¬าหมายที่ตIองการไดI 

เชDน รถติดทำใหIไปถึงท่ีทำงานสาย ไมDมีเงินซ้ือส่ิงของท่ีตนเองตIองการไดI เปmนตIน  

2. สาเหตุจากปZจจัยสังคมส่ิงแวดลIอม 

2.1 สภาพแวดลIอมรอบตัวทั้งทางกายภาพและชีวภาพ เชDน เสียงดังเกินไป อากาศรIอน 

อากาศเปmนพิษ น้ำเสีย ฝุªน ละออง เชื้อโรค การอยูDกันอยDางเบียดเสียด ยัดเยียด หรืออยูDในสถานการณL

ท่ีไมDปลอดภัย เชDน ภาวะน้ำทDวม ไฟไหมI สงคราม เปmนตIน 

2.2 สภาพแวดลIอมทางสังคม วัฒนธรรม เชDน ในสังคมเมืองถูกกดดันดIวยเวลา ทำอะไรรีบเรDง 

ตIองแกDงแยDงแขDงขันกัน สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองท่ีไมDม่ันคง 

ท้ังน้ีความเครียด ยังอาจเกิดจากอุปนิสัยหรือวิธีการดำเนินชีวิต ของคนบางคน ท่ีมีลักษณะตDอไปน้ี 

 1) คนท่ีชอบแขDงขันสูง ชอบทIาทาย ชิงดีชิงเดDนเอาชนะ 

 2) คนท่ีเขIมงวด เอาจริงเอาจังกับทุกอยDางไมDมีการผDอนปรน 

 3) คนท่ีพยายามทำอะไรหลายๆ อยDางในเวลาเดียวกัน 

 4) คนท่ีมีอารมณLรุนแรงอัดแนDนในใจเปmนประจำ 

 5) คนท่ีใจรIอน จะทำอะไรตIองใหIไดIผลทันทีไมDชอบรอนาน 

Engel G (1980 อIางถึงใน คณิน จินตนาปราโมทยL และพรชัย สิทธิศรัณยLกุล: 2563) ไดIกลDาววDาสาเหตุ

ของความเครียด ซ่ีงแบDงโดยใชIแบบจำลอง Biopsychosocial Model ซ่ึงอาจแบDงออกเปmน 

1. ปZจจัยดIานชีวภาพ ความเครียดอาจไดIรับการกระตุIนจากสิ่งเรIาในกลุDมของปZจจัย ดIานรDางกาย เชDน 

ความเจ็บปªวย ความพิการทางรูปรDาง เปmนตIน 

2. ปZจจัยดIานจิตใจความไวตDอความเครียด เชDน บุคลิกภาพของแตDละบุคคล นอกจากนั้นการคิดเรื่อง

เดิมซ้ำ ความวิตกกังวล เปmนตIน ลIวนกDอใหIเกิดความเครียดข้ึนไดI 

3. ปZจจัยดIานสังคม เชDน ปZญหาที่เกี่ยวเนื่องจากปฏิสัมพันธLระหวDางบุคคล ปZญหาจากเพื่อนรDวมงาน

หรือหัวหนIางาน ซ่ึงจัดเปmนปZจจัยกDอความเครียดท่ีเก่ียวเน่ืองจากการทำงาน 

จากท่ีกลDาวมาขIางตIน สามารถสรุปสาเหตุของเครียดไดIหลายดIาน โดยแบDงออก เปmน 2 ประเภท ไดIแกD  

1. สาเหตุสDวนบุคคล ประกอบดIวย เพศ อายุ ระดับป"การศึกษา และผลสัมฤทธ์ิการศึกษา 

2. สาเหตุภายนอก ประกอบดIวย ดIานการเรียน ดIานครอบครัว ดIานเพื่อน ดIานเพื่อนตDางเพศ (คนรัก) 

ดIานสถานศึกษา และอาจารยL ดIานการวางแผนในอนาคต ดIานการจัดสรรเวลา และ ดIานเศรษฐกิจ 
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3. ระดับความรุนแรงความเครียด 

เฟรนดL และ วาริกIา Frain & Valiga, (1979 อIางถึงใน กนกวรรณ ชDวยบำรุง, 2562) แบDงความเครียด

ออกเปmนระดับตDางๆ ดังน้ี  

ระดับท่ี 1 ความเครียดในระดับรุนแรงท่ีนIอยท่ีสุด เปmนความเครรดท่ีคนเราเผชิญอยูDทุกวันท่ีเกิดข้ึนและ

สิ้นสุดลงในระยะเวลาสั้นๆ เพียงวินาที่หรือภายในชั่วโมงเทDาน้ัน ซึ่งเกี่ยวขIองกับสาเหตุเพียงเล็กนIอย ไดIแกD 

เหตุการณLในชีวิตประจำวัน เชDน ไปทำงานไมDทันเวลา รถติด การไดIรับบริการท่ีไมDดี เปmนตIน 

ระดับที่ 2 เปmนความเครียดที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีเหตุการณLที่ไมDคาดคิดมากDอน เชDน การสัมภาษณL

เก่ียวกับหนIาท่ีการงาน เปmนตIน 

ระดับที่ 3 เปmนความเครียดที่เพิ่มความรุนแรงขึ้น อาจจะใชIระยะเวลานานหลายชั่วโมง จนกระทั่งเปmน

วัน เชDน การเจ็บปªวยที่ไมDรุนแรง ความเครียดจากการทำงานมากเกินไป ความขัดแยIงกับเพื ่อนรDวมงาน 

ความเครียดจากการเรียน การเจ็บปªวยที่มีผลคุกคามตDอชีวิตของบุคคล ในระยะนี้อาจมีอาการทางกายเกิดข้ึน

รDวมดIวย เชDน ใจส่ัน อาหารไมDยDอย เปmนตIน 

ระยะที่ 4 ความเครียดที่จัดอยูDในภาวะวิกฤต ซึ่งไมDสามารถจัดการแกIไขไดI และอาจนำไปสูDการแสดง

อาการของโรคจิต หรือทำใหIเกิดการเจ็บปªวยที่รุนแรง ความเครียดชนิดนี้จะแสดงอาการอยูDเปmนระยะเวลานาน

เปmนสัปดาหL หรืออาจเปmนเดือน เปmนป"ไดI เชDน การสูญเสียบุคคลอันเปmนที่รัก การสูญเสียอวัยวะของรDางกาย 

ความเจ็บปªวยท่ีรุนแรง เปmนตIน 

สอดคลIองกับกรมสุขภาพจิต (2563) ไดIแบDงระดับของความเครียดแบDงเปmน 4 ระดับ ดังน้ี 

1. เครียดระดับต่ำ (Mild Stress) เปmนความเครียดที่ไมDคุกคามตDอการดำเนินชีวิตอาจมีความรูIสึกเพียง

แคDเบ่ือหนDาย ขาดแรงกระตุIน และมีพฤติกรรมท่ีเช่ืองชIาลง 

2. เครียดระดับปานกลาง (Moderate Stress) เปmนความเครียดในระดับปกติที่ไมDกDออันตราย และไมD

แสดงออกถึงความเครียดที่ชัดเจน สDวนใหญDจะสามารถปรับตัวกลับสูDภาวะปกติไดIเองจากการไดIทำกิจกรรมท่ี

ช่ืนชอบ ซ่ึงชDวยคลายเครียด  

3. เครียดระดับสูง (High Stress) เปmนความเครียดที่เกิดจากเหตุการณLรุนแรง หากปรับตัวไมDไดI จะทำ

ใหIเกิดความผิดปกติตามมาทางรDางกาย อารมณL ความคิด และพฤติกรรม เชDน ปวดศีรษะ ปวดทIอง อารมณL

ฉุนเฉียวงDาย หงุดหงิด พฤติกรรมการนอนและการรับประทานอาหารเปลี่ยนไป จนมีผลตDอการดำเนินชีวิต  

จึงควรหาใครสักคนคอยอยูDเปmนเพื่อนรับฟZงปZญหา และระบายความรูIสึก รวมถึงมีผู IใหญDสักคนแนะนำใหI

คำปรึกษาอยDางใกลIชิดออกเปmน 4 กลุDม  

 4. เครียดระดับรุนแรง (Severe Stress) เปmนความเครียดระดับสูงและเรื้อรัง เปmนเวลานานตDอเนื่องจน

ทำใหIคนคนนั้นมีความลIมเหลวในการปรับตัวสDงผลตDอการปรับตัว ซึ่งไมDเปmนปกติ และกDอใหIเกิดความผิดปกติ

และเกิดโรคตDางๆ ที่รุนแรงขึ้นมาไดI เชDน อาการ ทางจิต อารมณLแปรปรวน มีอาการทางจิต มีความบกพรDองใน

การดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจมีอาการนานเปmนสัปดาหL เดือน หรือป" ควรเขIารับการรักษาจากแพทยLการ

ปรึกษาจากแพทยL หากอยูDในระดับรุนแรง 
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 ทั้งนี้ งานวิจัยครั้งนี้ กลุDมผูIวิจัยนำวิธีการแบDงระดับของความเครียดของกรมสุขภาพจิตมาใชIเปmน

แนวทางในการศึกษา ซึ่งแบDงเปmน 4 ระดับ คือ เครียดระดับต่ำ เครียดระดับปานกลาง เครียดระดับสูง และ

เครียดระดับรุนแรง  

 

4. ลักษณะของความเครียด 

 Maslach (1990) ไดIอธิบายความเครียดไวI 3 ลักษณะดังน้ี 

1. ลักษณะตัวกระตุIน (Stimulus Definition) ความเครียด คือ แรงกระตุIนจากภายนอกที่เปmนสาเหตุ

ใหIเกิดปฏิกิริยาของความเครียดในแตDละบุคคล และถIาเกิดความเครียดในแตDละบุคคลแลIวความเครียดลดลง

จนถึงหมดไป ภายในขอบเขตท่ีแตDละบุคคลยอมรับไดI บุคคลน้ัน   จะกลับสูDสภาวะปกติของรDางกายและจิตใจ 

 2. ลักษณะการตอบสนอง (Response Definition) ถIาพิจารณาในรูปแบบของปฏิกิริยาของสรีรวิทยา

และจิตวิทยา ความเครียด คือ การตอบสนองภายในรDางกายตDอสิ่งเรIาที่มาคุกคามจากภายนอก แตDอยDางไรก็

ตาม ความเครียดในความหมายของการตอบสนองไมDสามารถอธิบายความแตกตDางของแตDละบุคคลไดIอยDาง

เครDงครัด 

 3. ลักษณะท่ีเปmนท้ังตัวกระตุIนและตอบสนอง (Stimulus and Response Approaches) ความเครียด 

คือ ลำดับขั้นของปฏิกิริยาระหวDาง ตัวกระตุIนทางดIานสิ่งแวดลIอม  กับการตอบสนองของมนุษยLแตDละบุคคล  

ซึ่งเนIนไปถึงความสัมพันธLที่ตDอเนื่องระหวDางคนกับสิ่งแวดลIอมโดยเนIนกนะบวนการทางจิตวิทยา เชDนการรับรูI

และการนึกคิด ซึ่งความเครียดจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับรูIความตIองการจากภายนอกเกินขีดความ สามารถที่จะรับ

ไดIของแตDละบุคคล 

 

5. ผลของความเครียด 

กรมสุขภาพจิต (2563) กลDาววDา ผลลัพธLของความเครียดท่ีแสดงออก สามารถแบDงไดI 3 กลุDม ดังน้ี 

กลุ ,มท ี ่  1 อาการทางดJานเชาว9ป �ญญา (Cognitive Symptoms) เม ื ่อเก ิดความเคร ียดข้ึน 

สมองของเรามักจะไดIรับผลกระทบเปmนอันดับแรก และเมื่อสDงผลกับสมองแลIวก็จะทำใหIประสิทธิภาพในการ

ทำงานของสมองเกิดความผิดปกติ  

กลุ,มที่ 2 อาการทางดJานอารมณ9 (Emotional Symptoms) จะสังเกตไดIวDาเมื่อเกิดความเครียด 

คนเราจะมีอารมณLที่แปรปรวนและไมDคงที่อยูDตลอดเวลา บางรายอาจจะอารมณLรIายมากขึ้นกวDาเดิม หรือไมDก็มี

อาการซึมเศรIาจนเห็นไดIชัด ซึ่งอาการที่เกิดจากความเครียดที่สDงผลตDออารมณLมีอารมณLแปรปรวน คงไมDมีใคร

อยากจะเปmนคนที่อารมณLแปรปรวนตลอดเวลา เดี๋ยวดี เดี๋ยวรIาย แตDบางครั้งความเครียดก็ทำใหIเรารูIสึกอารมณL

แปรปรวนไดI  

กลุ,มที่ 3 อาการทางดJานร,างกาย (Physical Symptoms) สัญญาณเตือนที่ชัดเจนที่สุดของอาการ

เครียดมักแสดงออกใหIเห็นทางรDางกาย โดยอาการทางรDางกายจะเริ่มทำใหIเกิดอาการเจ็บปªวยเล็กๆ นIอยๆ  

กDอนจะคDอยๆ รุนแรงข้ึนจนอาจถึงข้ันตIองเขIาโรงพยาบาล อาการสDวนใหญDท่ีพบมีอาการปวดหัว ความเครียดจะ
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สDงผลทำใหIเกิดอาการปวดหัว ซึ่งบางรายอาจจะมีอาการปวดไหลDและคอรDวมดIวย หรือบางรายก็อาจจะเกิด

อาการปวดหัวรIายแรง อยDางไมเกรนไดI ผมรDวง ความเครียดอยDางรุนแรงจะทำใหIเสIนผมที่อยูDในชDวงการเติบโต

หยุดการเจริญเติบโตอยDางกะทันหันและหลังจากนั้น 2-3 เดือนเสIนผมเหลDานั้นก็จะหลุดรDวงจากศีรษะหนังตา

กระตุก อาการหนังตากระตุกหลายคนมักเชื่อวDามันเปmนลางบอกเหตุ แตDจริงๆ เวลาที่คนเราเครียดก็อาจจะทำ

ใหIหนังตากระตุกไดIเชDน กันกินจุบจิบไมDหยุด หลายคนยิ่งเครียดก็ยิ่งกินจุบกินจิบ และยิ่งหากไมDมีการออกกำลัง

กายรDวมดIวยก็จะทำใหIน้ำหนักขึ้นไดIงDาย ปวดตามบริเวณตDางๆ ของรDางกาย ความเครียด มักทำใหIเกิดอาการ

อDอนลIาตามสDวนตDางๆ ของรDางกายซึ่งโดยสDวนใหญDมักจะเกิดอาการปวดที่บริเวณ ไหลD คอ และหลังผิวพรรณ

หมDนหมอง ความเครียดเรื้อรังสามารถทำใหIผิวพรรณหมองคล้ำลงไดI เพราะฮอรLโมนความเครียดจะไปทำใหI 

ทีโลเมียรL (Telomere) ที่อยูDสDวนปลายของดีเอ็นเอสั้นลง ทำใหIดีเอ็นเอไมDสามารถแบDงตัวไดIอยDางสมบูรณLสDงผล

ทำใหIเกิดริ้วรอย และผิวพรรณหมองคล้ำกDอนวัยหัวใจเตIนเร็วขึ้น ความเครียดจะสDงผลทำใหIหัวใจเตIนเร็วข้ึน

มากกวDาเดิม ซึ่งโดยปกติคนเราจะมีอัตราการเตIนหัวใจอยูDที่ 60-100 ครั้งตDอนาที ซึ่งถIาหากเกิดความเครียด

สะสมและเรื้อรังเปmนเวลานานอาจทำใหIหัวใจเตIนผิดจังหวะไดIเหงื่อออกงDาย ความเครียดจะแสดงออกมาใหIเห็น

ในรูปแบบของเหง่ือ เพราะเม่ือเกิดความเครียดจะทำใหI   ความดันโลหิตและอัตราการเตIนของหัวใจเพ่ิมข้ึน  

กลุ,มที่ 4 อาการที่ส,งผลต,อพฤติกรรม (Behavioral Symptoms) ความเครียดนอกจากจะสDงผลตDอ

รDางกาย สมอง และอารมณLแลIว ก็ยังสDงผลทำใหIพฤติกรรมในการใชIชีวิตบางอยDางของเราเปลี่ยนไป ซึ่งถIาหาก

ปลDอยเรื้อรังอาจจะทำใหIติดกลายเปmนนิสัยไดI โดยสDวนใหญDเราเมื่อเราเครียดจะเกิดพฤติกรรมรับประทานมาก

ขึ้นหรือนIอยลง สำหรับบางคน ความเครียดอาจจะทำใหIรูIสึกเบื่ออาหาร และสำหรับบางคนอาจจะทำใหIย่ิงตIอง

หาของหวานมารับประทาน ซึ่งการรับประทานของหวานมากเกินไปอาจจะทำใหIอIวนไดI นอนไมDหลับ เมื่อเรา

รูIสึกกังวล     สมองของเราจะตื่นตัวอยูDตลอดเวลา ทำใหIนอนไมDหลับ และจะสDงผลทำใหIคุณอDอนเพลีย ทำงาน

ไดIไมDเต็มที่ ความสามารถตDางๆ ของคุณจะถูกคุกคามอยDางรุนแรงเม่ือเกิดความเครียด จนทำใหIศูนยLการรับรูI

ของสมองไมDสามารถทำงานไดIอยDางเต็มท่ี และทำใหIทำเร่ืองผิดพลาดเอาไดIงDาย 

 

ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ เปmนการศึกษาความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

โดยกลุ Dมผู Iว ิจัยไดIคัดเลือกพื ้นที ่ว ิจัยแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ นักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ป"การศึกษา 2564 จำนวนกลุDมตัวอยDางทั้งหมด 202 

คน เนื่องจากจัดอยูDในกลุDมชDวงอายุที่มี ความเสี่ยงตDอภาวะความเครียดมาก อันเปmนผลมาจากการเปลี่ยนแปลง

ตนเอง ทั้งในดIานรDางกายและจิตใจ และไดIรับผลกระทบจากความคาดหวังของครอบครัวและสังคม โดย

ดำเนินการเก็บขIอมูลในชDวงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564 
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วิธีดำเนินการวิจัย  

การวิจัยครั ้งนี ้เปmนการวิจัยแบบสำรวจ โดยใชIการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

เพื่อมุDงเนIนทำความเขIาใจเกี่ยวกับระดับความเครียด และเปรียบเทียบระดับความเครียดของนักเรียนโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีในระดับมัธยมศึกษา โดยกลุDมตัวอยDางในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตIนและตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จำนวนกลุDมตัวอยDาง

ท้ังหมด 202 คน แบDงเปmน  

นักเรียนช้ัน ม.2   จำนวน 56 คน 

นักเรียนช้ัน ม.3   จำนวน 65 คน 

นักเรียนช้ัน ม.4   จำนวน 27 คน 

นักเรียนช้ัน ม.5   จำนวน 34 คน 

นักเรียนช้ัน ม.6   จำนวน 20 คน 

 สำหรับการสุDมตัวอยDางใชIวิธีการแบบงDาย (Sample Random Sampling) จนครบจำนวนตามสัดสDวน

ของกลุDมตัวอยDาง  

 เครื ่องมือที ่ใชIในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) เรื ่องการศึกษาความเครียดของ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แบDงออกเปmน 3 สDวน ประกอบดIวย  

   สDวนท่ี 1 ขIอมูลปZจจัยสDวนบุคคลของนักเรียน เปmนแบบ check list และเติมขIอความ 

   สDวนที่ 2 แบบประเมินสาเหตุของความเครียด เปmนแบบประมาณคDา 5 ระดับ ตามมาตรวัดของ 

Likert scale  แบDงเปmน ไมDรู Iสึกเครียด (ระดับ 1), เครียดเล็กนIอย (ระดับ 2), เครียดปานกลาง (ระดับ 3),  

เครียดมาก (ระดับ 4) และเครียดมากที่สุด (ระดับ 5) สDวนเกณฑLในการแปลความหมายใชIเกณฑLของ Best 

(1977, อIางถึงใน พัชรนินทL ธนทรัพยLบุรโชติ และ ศศิธร สำราญจิต, 2559) ดังน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  

   คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับมาก 

   คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง  

   คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับนIอย  

   คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับนIอยท่ีสุด 

 สDวนที่ 3 แบบวัดระดับความเครียด ใชIแบบวัดความเครียดของกรมสุขภาพจิต (SPST - 20) เปmนแบบวัด 

5 ระดับ คือ ระดับความเครียด 1 หมายถึง ไมDรูIสึกเครียด, ระดับความเครียด 2 หมายถึง รูIสึกเครียดเล็กนIอย, 

ระดับความเครียด 3 หมายถึง รูIสึกเครียดปานกลาง, ระดับความเครียด 4 หมายถึง รูIสึกเครียดมาก และ ระดับ

ความเครียด 5 หมายถึง รูIสึกเครียดมากท่ีสุด และมีเกณฑLในการแปลความหมายของระดับคะแนนดังน้ี 

  ระดับคะแนน 0-23 คะแนน หมายถึง มีความเครียดอยูDในระดับนIอย 

  ระดับคะแนน 24-41 คะแนน หมายถึง มีความเครียดอยูDในระดับปานกลาง 
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  ระดับคะแนน 42-61 คะแนน หมายถึง มีความเครียดอยูDในระดับสูง 

  ระดับคะแนน 62 คะแนนข้ึนไป หมายถึง มีความเครียดอยูDในระดับรุนแรง 

 ทั ้งนี ้การตรวจสอบเครื ่องมือ กลุ Dมผู IวิจัยไดIสรIางแบบสอบถามจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ี

เกี่ยวขIอง และทำการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยผูIเชี่ยวชาญ

จำนวน 3 ทDาน ตรวจแบบสอบถามวDาวัดไดIถูกตIองตามวัตถุประสงคLของเนื้อหาในเรื่องที่วัด และนำมาหาดัชนี

ความสอดคลIองรายขIอ (Index of item objective Congruence: IOC) โดยคัดเลือกขIอที่มีคDา IOC มากกวDา 

0.5 ข้ึนไปมาใชI และปรับแบบสอบถามขIอท่ีมีคDาความเท่ียงนIอยตามคำแนะนำของผูIเช่ียวชาญกDอนนำไปทดลอง

เก็บขIอมูลในกลุ DมตัวอยDางกับนักเรียนชั ้นมัธยมในพื ้นที ่อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 30 คน      

เพ ื ่อทดสอบความเช ื ่อม ั ่น (Reliability) ด Iวยส ัมประสิทธ ิ ์อ ัลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) (Cunningham, 1986) ซึ่งมีคDาความเชื่อมั่นเทDากับ 0.90 โดยจำแนกตามตัวแปรที่ศึกษาไดIดังน้ี 

สาเหตุความเครียดดIานการเรียน 0.87 สาเหตุความเครียด ดIานสภาพแวดลIอมภายในโรงเรียน 0.89 สาเหตุ

ความเครียดดIานสDวนตัวและสังคม 0.89 ประเมินระดับความเครียด  0.95 โดยมีวิธีการเก็บรวบขIอมูล และการ

วิเคราะหLขIอมูล ดังน้ี 

1. การเก็บรวบรวมขJอมูล 

           กลุDมผูIวิจัยทำการเก็บรวบรวมขIอมูล สามารถแบDงไดI 3 ข้ันตอนดังน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 กลุDมผูIวิจัยทำหนังสือถึงผูIบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมขIอมูลของนักเรียน 

 ขั้นตอนที่ 2 กลุDมผูIวิจัยและผูIเกี่ยวขIองประชุมเพื่อวางแผนดำเนินการเก็บขIอมูล และสรIาง

เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขIอมูล 

 ข้ันตอนท่ี 3 กลุDมผูIวิจัยรDวมกันลงเก็บขIอมูลในพ้ืนท่ีตามแผนการท่ีกำหนด 

2. การวิเคราะห9ขJอมูล 

กลุDมผูIวิจัยนำแบบสอบถามท่ีไดIรับคืนมาตรวจสอบความถูกตIองและสมบูรณLของการตอบแบบสอบถาม 

จากน้ันนำขIอมูลมาตรวจใหIคะแนนลงรหัส (Coding) บันทึกและวิเคราะหLขIอมูล  

2.1 วิเคราะหLขIอมูลดIวยสถิติเชิงพรรณนา ไดIแกD ความถี่ รIอยละ คDาเฉลี่ย สDวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน นำเสนอผลในรูปแบบบรรยายและตาราง  

2.2 การวิเคราะหLขIอมูลดIวยสถิติเชิงอนุมาน คือ สถิติการทดสอบความแตกตDางเปmนรายคูD   

(t-test), การวิเคราะหLความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และสถิติการวิเคราะหLคDาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธL (Correlation Coefficient)  และนำเสนอผลในรูปแบบบรรยายและตาราง 
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ผลการวิจัย  

 ผลการศึกษาเรื่อง การศึกษาความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

สามารถนำเสนอไดIดังน้ี 

 

1. ขJอมูลท่ัวไปของกลุ,มตัวอย,างท่ีทำการศึกษา 

ขIอมูลท่ัวไปของกลุDมตัวอยDางท่ีทำการศึกษา ไดIแกD เพศ, อายุ, ระดับช้ันป"การศึกษา, ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน, สถานภาพสมรสของบิดา-มารดา/ผูIปกครอง, โรคประจำตัว และจำนวนพี่นIองในครอบครัวของนักเรียน 

วิเคราะหLขIอมูลดIวยสถิติเชิงพรรณนา ดังน้ี 

 กลุDมตัวอยDางที่ทำการศึกษาไดIแกD นักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

จำนวน 202 คน สDวนใหญDเปmนเพศหญิง จำนวน 102 คน (รIอยละ 50.5) ที่เหลือเปmนเพศชาย จำนวน 100 คน 

(รIอยละ 49.5) นักเรียนสDวนใหญDมีอายุระหวDาง 14-16 ป" จำนวน 138 คน (รIอยละ 68.3) รองลงมา มีอายุ

ระหวDาง 17-19 จำนวน 33 คน (รIอยละ 16.3) และมีอายุ 10-13 ป" จำนวน 31 คน (รIอยละ15.4) ตามลำดับ 

  กลุDมตัวอยDางสDวนใหญDกำลังศึกษาอยูDในชั้น ม.3 จำนวน 65 คน (รIอยละ 32.2) รองลงมา ศึกษาอยูDใน

ช้ัน ม.2 จำนวน 56 คน (รIอยละ 27.7), ศึกษาอยูDในช้ัน ม.5 จำนวน 34 คน (รIอยละ 16.8), ศึกษาอยูDในช้ัน ม.4 

จำนวน 27 คน (รIอยละ 13.4) และศึกษาอยูDในชั้น ม.6 จำนวน 20 คน (รIอยละ 9.9) ตามลำดับ และกลุDม

ตัวอยDางสDวนใหญDมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือเกรดเฉล่ียอยูDระหวDาง 3.01-3.50 จำนวน 71 คน (รIอยละ 35.1) 

รองลงมามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวDา 3.50 จำนวน 53 คน (รIอยละ 26.3), มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระหวDาง 2.51-3.00 จำนวน 52 คน (รIอยละ 25.7) และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกวDา 2.50 จำนวน 26 คน 

(รIอยละ 12.9) ตามลำดับ 

 กลุDมตัวอยDางสDวนใหญDมีสถานภาพสมรสของบิดา-มารดา/ผูIปกครองอยูDดIวยกัน จำนวน 153 คน  

(รIอยละ 75.7) รองลงมา มีสถานภาพสมรสของบิดา-มารดา/ผูIปกครองหยDารIาง จำนวน 36 คน (รIอยละ 17.8), 

มีสถานภาพสมรสของบิดา-มารดาเสียชีวิต จำนวน 7 คน (รIอยละ 3.5) และมีสถานภาพสมรสของบิดา-มารดา/

ผูIปกครองโสด จำนวน 6 คน (รIอยละ 3.0) ตามลำดับ 

 กลุDมตัวอยDางสDวนใหญDไมDมีโรคประจำตัว จำนวน 165 คน (รIอยละ 81.7) ที่เหลือ มีโรคประจำตัว 

จำนวน 37 คน (รIอยละ 38.3) และกลุDมตัวอยDางสDวนใหญD จำนวน 114 คน (รIอยละ 56.4) มีจำนวนพี่นIองใน

ครอบครัว 1-2 คน รองลงมาคือ กลุDมตัวอยDางท่ีเปmนลูกคนเดียว จำนวน 55 คน (รIอยละ 27.2), กลุDมตัวอยDางท่ีมี

จำนวนพี่นIองในครอบครัว 3-4 คน จำนวน 26 คน (รIอยละ 12.9) และกลุDมตัวอยDางที่มีพี่นIองในครอบครัว  

5 คนข้ึนไป จำนวน 7 คน (รIอยละ 3.5) ตามลำดับ  

2. สาเหตุท่ีก,อใหJเกิดความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

  สาเหตุที่กDอใหIเกิดความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีในการศึกษา

ครั้งนี้ ไดIจำแนกเปmนรายดIาน ไดIแกD ดIานการเรียน,  ดIานสภาพแวดล)อมภายในโรงเรียน และดIานสDวนตัวและสังคม 
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ซ่ึงผลการศึกษาพบวDา สาเหตุดIานการเรียน เปmนสาเหตุท่ีกDอใหIเกิดความเครียดของนักเรียนมากท่ีสุด (𝑋"= 3.11) 

รองลงมาคือ สาเหตุดIานสDวนตัวและสังคม  (𝑋"= 2.12) และดIานสภาพแวดลIอมภายในโรงเรียน (𝑋"= 1.81) 

ตามลำดับ และเมื่อรวมทุกดIานพบวDา สาเหตุที่กDอใหIเกิดความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกาญจนบุรี อยูDในระดับนIอย (𝑋"=2.31)  

  ผลการศึกษาเมื่อจำแนกเปmนรายดIานและรายขIอ พบวDา สาเหตุดIานการเรียน 3 ลำดับแรกที่กDอใหIเกิด

ความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ไดIแกD ขIอที่ 4 อาจารยLผูIสอนใหIการบIาน

มากและมีความกังวลกลัวสDงงานไมDทันเนื่องจากเวลามีจำกัด มีคDาเฉลี่ยอยูDในระดับมาก (𝑋"= 3.88) รองลงมาคือ 

ขIอที่ 2 นักเรียนรูIสึกอึดอัดและกังวลเกี่ยวกับผลการเรียน มีคDาเฉลี่ยอยูDในระดับมาก (𝑋"= 3.72) และขIอที่ 3 

นักเรียนรูIสึกวDาการเรียนมีการแขDงขันกันสูง มีคDาเฉล่ียอยูDในระดับปานกลาง (𝑋"= 3.31) ตามลำดับ 

  สDวนสาเหตุดIานสภาพแวดลIอมภายในโรงเรียน 3 ลำดับแรกที่กDอใหIเกิดความเครียดของนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ไดIแกD ขIอ 7 ชุมนุมมีนIอยไมDมีความหลากหลายตามความสนใจ

ของนักเรียน (𝑋"= 2.15) รองลงมาคือ ขIอ 5 อาคารเรียนหDางไกล     กันมากทำใหIมีปZญหาการเดินทางไปเรียน 

มีคDาเฉลี่ยอยูDในระดับนIอย (𝑋"= 2.06) และขIอ 4 ไมDมี   ที่พักผDอนหยDอนใจในบริเวณโรงเรียน มีคDาเฉลี่ยอยูDใน

ระดับนIอย (𝑋"= 2.06) ตามลำดับ 

  สาเหตุดIานสDวนตัวและสังคม 3 ลำดับแรกที ่กDอใหIเกิดความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ไดIแกD ขIอ 3 เกิดความกลัววDาสิ่งที่คาดหวังไมDสำเร็จ มีคDาเฉลี่ยอยูDในระดับมาก

(𝑋"= 3.59) รองลงมาคือ ขIอ 1 มีความกังวลเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตนเอง มีคDาเฉลี่ยอยูDในระดับปานกลาง  

(𝑋"= 2.71) และขIอ 12 รูIสึกประหมDาเมื่อตIองเขIาสังคมกับคนจำนวนมาก มีคDาเฉลี่ยอยูDในระดับปานกลาง 

(𝑋"=2.59) 

 

3. ระดับความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

การศึกษาระดับความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผูIวิจัยใชIแบบ

วัดความเครียดของกรมสุขภาพจิต (SPST - 20) เปmนแบบวัด 5 ระดับ โดย ผลการศึกษาพบวDา กลุDมตัวอยDางมี

ความเครียดอยูDในระดับปานกลาง (𝑋"= 28.40 คะแนน) โดยเมื่อพิจารณาเปmนรายขIอแลIวพบวDา 3 ลำดับแรกท่ีมี

ระดับความเครียดมากที่สุดคือ ขIอ 2 ไปไมDถึงเป¬าหมายที่วางไวI มีความเครียดอยูDในระดับปานกลาง (𝑋"= 36.45 

คะแนน) รองลงมาคือ ขIอ 8 ปวดหัวจากความตึงเครียด มีความเครียดอยูDในระดับปานกลาง (𝑋"= 32.65 

คะแนน) และขIอ 1 กลัวทำงานผิดพลาด มีความเครียดอยูDในระดับปานกลาง (𝑋"= 32.25 คะแนน)   

4.4 ผลการเปรียบเทียบระดับความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี 

 ในการศึกษาเปรียบเทียบระดับความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี 

ผู Iว ิจัยใชIสถิติการทดสอบความแตกตDางเปmนรายคู D (t-test) และการวิเคราะหLความแปรปรวนทางเดียว  

(One-way ANOVA) ในการวิเคราะหL โดยเม่ือทดสอบแลIวปรากฏผลดังน้ี 



       บทความวิจัยและบทความวิชาการ 50 

4.4.1 เปรียบเทียบระดับความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

โดยใชJสถิติการทดสอบความแตกต,างเป�นรายคู, (t-test) 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความเครียดของนักเรียน โดยใชIวิเคราะหLความสถิติการทดสอบความแตกตDาง

เปmนรายคูD (t-test) ซึ่งกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 (P-value < 0.05) พบวDา เพศ (P-value = 

0.208) และโรคประจำตัวของนักเรียน (P-value = 0.825) ไมDมีความสัมพันธLกับระดับความเครียดอยDางมี

นัยสำคัญทางสถิติ และเมื่อทำการเปรียบเทียบความแตกตDางของแตDละตัวแปรพบวDา นักเรียนหญิง ( 𝑋"= 2.94) 

มีระดับความเครียดมากกวDานักเรียนชาย (𝑋"= 2.68) และนักเรียนที่มีโรคประจำตัว ( 𝑋"= 2.85) มีระดับ

ความเครียดมากกวDานักเรียนท่ีไมDมีโรคประจำตัว รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  การวิเคราะหLเปรียบเทียบระดับความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี โดยใชIสถิติการทดสอบความแตกตDางเปmนรายคูD(t-test) (N=202) 

ตัวแปรและ

กลุ,มย,อย 

จำนวน 

(คน) 

ค,าเฉล่ีย 

( ) 

ส"วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน(S.D.) 

T df P-value 

เพศ      0.208 

       ชาย 100 2.68 1.07 -1.831 200  

       หญิง 102 2.94 0.97    

 

โรคประจำตัว 

      

 

0.825 

ไมDมี 165 2.80 1.01 -0.222 200  

มี 37 2.85 1.12    

* นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

4.4.2  ผลการเปรียบเทียบระดับความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรีโดยใชJสถิติการวิเคราะห9ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

               เมื ่อเปรียบเทียบระดับความเครียดของนักเรียน โดยใชIวิเคราะหLความแปรปรวน ทางเดียว  

(One-way ANOVA) ซึ่งกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value < 0.05) และหากมีนัยสำคัญทาง

สถิติจะใชIการหาความแตกตDางระหวDางคDาเฉล่ียรายคูDโดยใชIวิธีของ LSD ตDอไป 

        ผลการศ ึกษา พบว Dา อายุ (P-value = 0.123), ระด ับช ั ้นป "การศ ึกษา (P-value = 0.214), 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (P-value = 0.092), สถานภาพสมรสของบิดา-มารดา/ผูIปกครอง (P-value = 0.437) 

X
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และจำนวนพี่นIองในครอบครัวของนักเรียน (P-value = 0.132) ไมDมีความสัมพันธLกับระดับความเครียดอยDางมี

นัยสำคัญทางสถิติ และเม่ือทำการเปรียบเทียบความแตกตDางของแตDละตัวแปรปรากฏผลดังน้ี 

     อายุกับระดับความเครียด – อายุของนักเรียนไมDมีความสัมพันธLกับระดับความเครียด (P-value = 

0.123 ) และเมื ่อเปรียบเทียบความแตกตDางของระดับความเครียดของนักเรียน ในแตDละกลุDมอายุพบวDา 

นักเรียนที่อยูDในกลุDมอายุ 14-16 ป" มีระดับความเครียดมากท่ีสุด (𝑋	$ = 2.86) รองลงมาคือ นักเรียนที่อยูDในกลุDม

อายุ 17-19 ป" (𝑋	$ = 2.81) และนักเรียนท่ีอยูDในกลุDมอายุ 10-13 ป" (𝑋	$ = 2.47) ตามลำดับ 

             ระดับชั้นป"การศึกษากับระดับความเครียด – ระดับชั้นป"การศึกษาไมDมีความสัมพันธL  กับระดับ

ความเครียด (P-value = 0.214) และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตDางของระดับความเครียดของนักเรียนในแตD

ละระดับช้ันป"การศึกษาพบวDา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป"ท่ี 4 มีระดับความเครียดมากท่ีสุด (𝑋	$= 3.14) รองลงมา

คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป"ที่ 5 (𝑋	$= 2.99), นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป"ที่ 3 มีระดับความเครียดเทDากันกับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป"ที่ 6 (𝑋	$ = 2.76) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป"ที่ 2 มีระดับความเครียดนIอยที่สุด  

(𝑋	$= 2.63) ตามลำดับ 

    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับระดับความเครียด - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมDมีความสัมพันธLกับระดับ

ความเครียด (P-value = 0.092) และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตDางของระดับความเครียดของนักเรียนในแตD

ละกลุ Dมผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนพบวDา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนระหวDาง 3.01-3.50 มีระดับ

ความเครียดมากท่ีสุด (𝑋	$= 2.92) รองลงมาคือ นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวDาง 2.51-3.00 มีระดับ

ความเครียดเทDากันกับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวDา 3.51 (𝑋	$= 2.86) และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนต่ำกวDา 2.50 มีระดับความเครียดนIอยท่ีสุด (𝑋	$= 2.34) ตามลำดับ 

 สถานภาพสมรสของบิดา-มารดา/ผู Iปกครองกับระดับความเครียด-สถานภาพสมรสของบิดา 

-มารดา/ผูIปกครองไมDมีความสัมพันธLกับระดับความเครียด (P-value = 0.437) และเมื่อเปรียบเทียบความ

แตกตDางของระดับความเครียดของนักเรียนในแตDละกลุDมสถานภาพสมรสของบิดา-มารดา/ผูIปกครองพบวDา 

นักเรียนที่มีของบิดา-มารดา/ผูIปกครองหยDารIางกันมีระดับความเครียดมากที่สุด (𝑋	$ = 3.07) รองลงมาคือ 

นักเรียนที่มีบิดา-มารดา/ผูIปกครองอยูDดIวยกัน (𝑋	$= 2.76) และนักเรียนที่มีบิดา/มารดามีสถานภาพโสดมีระดับ

ความเครียดเทDากันกับนักเรียน ท่ีมีบิดา-มารดา/ผูIปกครองเสียชีวิต (𝑋	$= 2.74) ตามลำดับ 

จำนวนพี่นIองในครอบครัวของนักเรียนกับระดับความเครียด - จำนวนพี่นIองในครอบครัวของนักเรียน

ไมDมีความสัมพันธLกับระดับความเครียด (P-value = 0.132) และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตDางของระดับ

ความเครียดของนักเรียนในแตDละกลุDมตามจำนวนพี่นIองในครอบครัวของนักเรียนพบวDา นักเรียนที่มีจำนวนพ่ี

นIองในครอบครัว 3-4 คน มีระดับความเครียดมากที่สุด (𝑋	$= 3.20) รองลงมาคือ นักเรียนที่มีจำนวนพี่นIองใน

ครอบครัว 1-2 คน (𝑋	$ = 2.82), นักเรียนที่เปmนลูกคนเดียว (𝑋	$= 2.66) และนักเรียนที่มีจำนวนพี่นIองใน

ครอบครัว 5 คนข้ึนไป (𝑋	$ = 2.48) ตามลำดับ รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะหLเปรียบเทียบระดับความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี โดยใชIสถิติวิเคราะหLความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) (N=202) 

ตัวแปรและกลุ,มย,อย แหล,งความ

แปรปรวน 

df Sum of 

Squares 

Mean 

Square 

F P-value 

อายุ  

ระหวDางกลุDม  

 

2 

 

4.401 

 

2.200 

2.117 0.123 

   10-13 ป" 

   14-16 ป" 
ภายในกลุDม 

19

9 
206.797 1.039 

   17-19 ป" 

ระดับช้ันป̈การศึกษา  

 

ระหวDางกลุDม 

 

 

4 

 

 

6.102 

 

 

 

1.525 

1.465 0.214 

   ช้ันมัธยมศึกษาป"ท่ี 1 

   ช้ันมัธยมศึกษาป"ท่ี 2 

    ช้ันมัธยมศึกษาป"ท่ี  3 

   ช้ันมัธยมศึกษาป"ท่ี  4  

ภายในกลุDม 

 

19

7 

 

205.096 

 

1.041     ช้ันมัธยมศึกษาป"ท่ี  5 

   ช้ันมัธยมศึกษาป"ท่ี  6 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

ระหวDางกลุDม 

 

3 

 

6.742 

 

2.247 

2.176 0.092 

     ต่ำกวDา 2.50 

     2.51-3.00 

     3.01-3.50 ภายในกลุDม 19

8 

204.456 1.033 

     สูงกวDา 3.50       

สถานภาพสมรสของ 

บิดา-มารดา/ผูJปกครอง 

    0.911 0.437 

       โสด ระหวDางกลุDม 3 2.874 0.958   

       อยูDดIวยกัน       

       หยDารIาง ภายในกลุDม 19

8 

208.324 1.052   

       บิดาและ/หรือ   

       มารดาเสียชีวิต 
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ตารางท่ี 2 (ตDอ)  

ตัวแปรและกลุ,มย,อย แหล,งความ

แปรปรวน 

df Sum of 

Squares 

Mean 

Square 

F P-value 

จำนวนพ่ีนJองใน

ครอบครัว 

 

ระหวDางกลุDม 

 

3 

 

5.882 

 

1.961 

1.891 0.132 

       ลูกคนเดียว 

       1-2 คน  

ภายในกลุDม 

 

19

8 

 

205.316 

1.037 

       3-4 คน 

       ต้ังแตD 5 คนข้ึนไป 

* นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

สรุปผลการวิจัย  

  การศึกษาเรื่อง การศึกษาความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

มีวัตถุประสงคLเพื่อศึกษาสาเหตุที่กDอใหIเกิดความเครียด, ระดับความเครียด, เปรียบเทียบระดับความเครียดและ

ศึกษาความสัมพันธLระหวDางสาเหตุของความเครียดกับระดับความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปmนการศึกษาเชิงสำรวจ โดยใชIแบบสอบถาม (Questionnaire) รวบรวม

ขIอมูลในเชิงปริมาณจากกลุDมตัวอยDาง ที่เปmนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตIนและตอนปลายของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จำนวน 202 คน  

 ผลการศึกษาพบวDา กลุDมตัวอยDางสDวนใหญDเปmนเพศหญิง จำนวน 102 คน (รIอยละ 50.5) มีอายุระหวDาง 

14-16 ป" จำนวน 138 คน (รIอยละ 68.3) กำลังศึกษาอยูDในช้ัน ม.3 จำนวน 65 คน (รIอยละ 32.2) มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหรือเกรดเฉลี่ยอยูDระหวDาง 3.01-3.50 จำนวน 71 คน (รIอยละ 35.1) มีสถานภาพสมรสของบิดา-

มารดา/ผูIปกครองอยูDดIวยกัน จำนวน 153 คน (รIอยละ 75.7) มีจำนวนพ่ีนIองในครอบครัว 1-2 คน จำนวน 114 

คน (รIอยละ 56.4) และกลุDมตัวอยDางสDวนใหญDไมDมีโรคประจำตัว จำนวน 165 คน (รIอยละ 81.7)  

 สำหรับสาเหตุที่กDอใหIเกิดความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีพบวDา 

สาเหตุดIานการเรียน เปmนสาเหตุที่กDอใหIเกิดความเครียดของนักเรียนมากที่สุด (𝑋"= 3.11) รองลงมาคือ สาเหตุ

ดIานสDวนตัวและสังคม (𝑋"= 2.12) และดIานสภาพแวดลIอมภายในโรงเรียน (𝑋"= 1.81) ตามลำดับ และเมื่อรวม

ทุกดIานพบวDา สาเหตุที่กDอใหIเกิดความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อยูDใน

ระดับนIอย (𝑋"= 2.31) สDวนผลการศึกษาระดับความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี พบวDา กลุDมตัวอยDางมีความเครียดอยูDในระดับปานกลาง (𝑋"= 28.40 คะแนน)  

การเปรียบเทียบระดับความเครียดของนักเรียน โดยใชIวิเคราะหLความสถิติการทดสอบความแตกตDาง

เปmนรายคูD (t-test) ผลการศึกษาพบวDา เพศ (P-value = 0.208) และโรคประจำตัวของนักเรียน (P-value = 
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0.825) ไมDมีความสัมพันธLกับระดับความเครียดอยDางมีนัยสำคัญทางสถิติ และเมื่อทำการเปรียบเทียบความ

แตกตDางของแตDละตัวแปรพบวDา นักเรียนหญิง (𝑋"= 2.94) มีระดับความเครียดมากกวDานักเรียนชาย (𝑋"= 2.68) 

และนักเรียนท่ีมีโรคประจำตัว   (𝑋"= 2.85) มีระดับความเครียดมากกวDานักเรียนท่ีไมDมีโรคประจำตัว และเม่ือใชI

วิเคราะหLความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ทดสอบระดับความเครียดของนักเรียน พบวDา อายุ    

(P-value = 0.123), ระดับชั้นป"การศึกษา (P-value = 0.214), ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (P-value = 0.092), 

สถานภาพสมรสของบิดา-มารดา/ผูIปกครอง (P-value = 0.437) และจำนวนพี่นIองในครอบครัวของนักเรียน 

(P-value = 0.132) ไมDมีความสัมพันธLกับระดับความเครียดอยDางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ความสัมพันธLระหวDางสาเหตุของความเครียดกับระดับความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบวDา สาเหตุของความเครียดทั้งในภาพรวมและรายดIานมี

ความสัมพันธLเชิงบวกและมีทิศทางเดียวกันกับระดับของความเครียด ซึ่งสาเหตุของความเครียดในภาพรวมมี

ความสัมพันธLเชิงบวกในระดับสูงกับระดับความเครียดของนักเรียน อยDางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ

เมื่อพิจารณาเปmนรายดIานพบวDา สาเหตุดIานการเรียน และสาเหตุดIานสDวนตัวและสังคมมีความสัมพันธLเชิงบวก

ในระดับปานกลางกับระดับความเครียดของนักเรียนอยDางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สDวนสาเหตุดIาน

สภาพแวดลIอม ภายในโรงเรียนมีความสัมพันธLเชิงบวกในระดับต่ำกับระดับความเครียดของนักเรียนอยDางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   

 

อภิปรายผล  

 อภิปรายผลการวิจัยในการศึกษาคร้ังน้ี ผูIวิจัยอภิปรายตามวัตถุประสงคLตDางๆ ดังน้ี 

  วัตถุประสงค9ขJอที ่ 1 เพื ่อศึกษาสาเหตุที ่ก,อใหJเกิดความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

  สาเหตุที่กDอใหIเกิดความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีพบวDา สาเหตุ

ดIานการเรียน เปmนสาเหตุที่กDอใหIเกิดความเครียดของนักเรียนมากที่สุด (𝑋"= 3.11) สอดคลIองกับผลการศึกษา

ของ นิธิสนี รุจิรังสีเจริญ และคณะ (2564) ที่ไดIทำการศึกษาปZจจัย    ที่สัมพันธLกับระดับความเครียดของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร และพบวDา ดIานการเรียนเปmนปZจจัยดIานหน่ึงท่ีมีความสัมพันธL

และสามารถทำนายการเกิดความเครียดของนักเรียนไดIอยDางมีนัยสำคัญทางสถิติ และสอดคลIองกับผล

การศึกษาของ สุวรรณา สี่สมประสงคL (2552) ที่ทำการศึกษาเรื่องความเครียดของนักศึกษาแพทยLชั้นป"ที่ 4-6 

และพบวDา สาเหตุจากการเรียนเปmนสาเหตุที ่มีความสัมพันธLทางบวกกับความเครียดของนักศึกษาแพทยL   

อยDางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีกทั้งยังสอดคลIองกับงานวิจัยของ หงษLศิริ ภิยโยดิลกชัย และคณะ 

(2558) ที ่ไดIศึกษาเรื ่อง ความเครียด และการแกIปZญหาความเครียดของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ ซึ่งพบวDา สาเหตุดIาน

การเรียน เปmนสาเหตุสDวนใหญDที่สDงผลใหIนักศึกษาเกิดความเครียดมากที่สุด นอกจากนี้ ยังสอดคลIองกับผล
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การศึกษาของ พนิดา สังฆพันธL (2556) ท่ีศึกษา เร่ืองปZญหาความเครียดและสุขภาพจิตของนักศึกษาสัตวแพทยL 

มหาวิทยาลัยขอนแกDน พบวDา ปZญหาความเครียดของนักศึกษาสัตวแพทยLที่เปmนปZญหาหลักคือ ปZญหาดIานการ

เรียน   

      เมื่อรวมทุกดIานพบวDา สาเหตุที่กDอใหIเกิดความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี อยูDในระดับนIอย (𝑋"= 2.31) สอดคลIองกับผลการศึกษา ของกชกร ธรรมนำศีล และคณะ (2564) ท่ี

ทำการศึกษาเรื่อง ปZจจัยที่สDงผลตDอความเครียดของนักศึกษาพยาบาล สถาบันเอกชนแหDงหนึ่งกรุงเทพมหานคร 

และพบวDา นักศึกษาพยาบาลชั้นป"ที่4 มีปZจจัยที่สDงผลตDอความเครียดโดยรวม และดIานการเรียนภาคทฤษฎีนIอย

กวDาทุกช้ันป"อยDางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .01) 

  

  วัตถุประสงค9ขJอที่ 2 เพื่อศึกษาระดับความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี 

  ผลการศึกษาระดับความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พบวDา  

กลุDมตัวอยDางมีความเครียดอยูDในระดับปานกลาง (𝑋"= 28.40 คะแนน) สอดคลIองกับผลการวิจัยเรื่องการศึกษา

ความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของสุภาภัทร ทนเถ่ือน (2553)  

ที่พบวDา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโดยรวมมีความเครียดอยูDในระดับปานกลาง และผลการวิจัยเรื ่อง

ความเครียดดIานการเรียนของนักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน ของภัณฑิรา เตชบวรเกียรติ (2561) ผลการศึกษาพบวDา นักเรียนมีความเครียดอยูDใน

ระดับปานกลาง ซึ่งความเครียดในระดับปานกลางนี้ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2550) กลDาววDาเปmน

ความเครียดที่เกิดขึ้นไดIในชีวิตประจำวัน เนื่องจากมีสิ่งคุกคามหรือเหตุการณLที่ทำใหIเครียด อาจรูIสึกวิตกกังวล

หรือกลัว แตDถือวDาอยูDในเกณฑLปกติ ความเครียดระดับน้ี ไมDกDอใหIเกิดอันตรายหรือเปmนผลเสียตDอการดำเนินชีวิต

และไมDแสดงออกถึงความเครียดที่ชัดเจน สDวนใหญDจะสามารถปรับตัวกลับสูDภาวะปกติไดIเองจากการไดIทำ

กิจกรรมที่ชื่นชอบ ซึ่งชDวยคลายเครียด (กรมสุขภาพจิต, 2563) หรือทำกิจกรรมที่เพิ่มพลัง เชDน ออกกำลังกาย 

เลDนกีฬา ทำสิ่งที่สนุกสนานเพลิดเพลิน เชDน ฟZงเพลง อDาน หนังสือ ทำงานอดิเรก หรือพูดคุยระบาย ความไมD

สบายใจกับผูIที่ไวIวางใจ อีกทั้งบุคคลก็ยังคิดวDาเปmนความเครียดที่พอจะทนไดI เชDน การศึกษาเลDาเรียน เปmนตIน 

(นิภา แกIวศรีงาม, 2548; สุวรรณา  ส่ีสมประสงคL, 2552)  

 

  วัตถุประสงค9ขJอที ่ 3 เพื ่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

การเปรียบเทียบระดับความเครียดของนักเรียน ผลการศึกษาพบวDา เพศ, โรคประจำตัวของนักเรียน, 

อายุ, ระดับช้ันป"การศึกษา, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, สถานภาพสมรสของบิดา-มารดา/ผูIปกครอง และจำนวนพ่ี

นIองในครอบครัวของนักเรียน ไมDมีความสัมพันธL กับระดับความเครียดอยDางมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเปmน

เพราะนักเรียนอยูDในโรงเรียนเดียวกันมีสัดสDวนระหวDางเพศชายและหญิงใกลIเคียงกัน ศึกษาในระดับชั้นป"ท่ี
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ไลDเล่ียกัน สDวนใหญDมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดี คือ มีเกรดเฉล่ียอยูDระหวDาง 3.01-3.50 จำนวน 71 คน รองลงมา       

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวDา 3.50 จำนวน 53 คน และไมDมีโรคประจำตัวใดๆ ในสDวนของครอบครัว 

นักเรียนสDวนใหญDครอบครัวมีสถานภาพสมรสของบิดา-มารดา/ผูIปกครองอยูDดIวยกัน ทำใหIอบอุDน ไมDมีปZญหา

ครอบครัว และสDวนใหญDมีจำนวนพี่นIองในครอบครัว 1-2 คน ทำใหIมีความสนิทสนมกัน ไมDมีปZญหา จึงทำใหI

ปZจจัยดังกลDาวขIางตIนไมDมีความสัมพันธLกับระดับความเครียด 

ผลการศึกษาสอดคลIองกับงานวิจัยของจันทรา อุIยเอIง และ วรรณกร พลพิชัย (2561) ศึกษาเรื่อง 

การศึกษาความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในอำเภอเมือง จังหวัด

ตรัง ซึ่งผลการศึกษาพบวDา นักเรียนที่มีระดับชั้นที่ศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม สถานภาพสมรสของบิดามารดาท่ี

แตกตDางกัน มีความเครียดไมDแตกตDางกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และสอดคลIองกับงานวิจัย ของเจษฎา 

คูงามมาก (2555) ที่ทำการศึกษาเรื่อง ความเครียดในการทำงานของอาจารยLมหาวิทยาลัยรัฐ และพบวDา           

ความแตกตDางของเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรสของอาจารยLมหาวิทยาลัยรัฐ ไมDมีนัยสำคัญทาง

สถิติกับความเครียดในการทำงาน 

 

  วัตถุประสงค9ขJอที่ 4 เพื่อศึกษาความสัมพันธ9ระหว,างสาเหตุของความเครียดกับระดับความเครียด

ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

ความสัมพันธLระหวDางสาเหตุของความเครียดกับระดับความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบวDา สาเหตุของความเครียดทั้งในภาพรวมและรายดIานมี

ความสัมพันธLเชิงบวกและมีทิศทางเดียวกันกับระดับของความเครียด ซึ่งสาเหตุ  ของความเครียดในภาพรวมมี

ความสัมพันธLเชิงบวกในระดับสูงกับระดับความเครียดของนักเรียนอยDางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สอดคลIองกับผลการศึกษาของ วิไลพร ขำวงษL, สุดคนึง ปลั่งพงษLพันธL และ ทานตะวัน แยIมบุญเรือง (2559)  

ที่ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธLระหวDางระดับความเครียดกับสาเหตุของความเครียด และการจัดการความเครียด

ของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โดยพบวDา สาเหตุของความเครียด

ท้ัง 8 ดIาน มีความสัมพันธLทางบวกระดับปานกลางกับระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาลอยDางมีนัยสำคัญ 

เม ื ่อพ ิจารณาเปmนรายดIานพบวDา สาเหตุด Iานการเร ียน และสาเหตุด Iานส Dวนตัวและสังคม  

มีความสัมพันธLเชิงบวกในระดับปานกลางกับระดับความเครียดของนักเรียนอยDางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 สอดคลIองกับผลการศึกษาของ Sihawong (2018 อIางใน ธรรมศักด์ิ สายแกIว, สุนันทา ศรีศิริ, และสมฤดี 

สายหยุดทอง, 2562) ท่ีพบวDา ปZจจัยท่ีมีความสัมพันธLกับความเครียดของนักศึกษาพยาบาลอยDางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที ่ระดับ 0.01 คือ ปZจจัย ดIานลักษณะสDวนบุคคล และปZจจัยดIานการเรียน อีกทั ้งยังสอดคลIองกับ 

เสาวลักษณL เล็กอุทัย และคณะ (2559) ท่ีแสดงใหIเห็นวDา ปZจจัยดIานลักษณะสDวนบุคคลและปZจจัยดIานการเรียน          

มีความสัมพันธLกับความเครียด และสอดคลIองกับผลการศึกษาของ Nitasha Sharma and Amandeep Kaur 

(2011 อIางถึงใน กชกร ธรรมนำศีล และคณะ, 2564) ที่พบวDา ปZจจัยระหวDางบุคคลมีผลตDอความเครียดของ

นักศึกษาพยาบาล นอกจากนี้ ยังสอดคลIองกับผลการศึกษาของ สิริทรัพยL สีหะวงษL และคณะ (2561) ที่ศึกษา
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เรื่อง ปZจจัยที่สDงผลตDอความเครียดของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรL มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และพบวDา 

ปZจจัยดIานลักษณะสDวนบุคคล มีความสัมพันธLกับความเครียดของนักศึกษาพยาบาลอยDางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 สDวนสาเหตุดIานสภาพแวดลIอมภายในโรงเรียนมีความสัมพันธLเชิงบวกในระดับต่ำกับระดับ

ความเครียดของนักเรียนอยDางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 สอดคลIองกับผลการศึกษาของ Nitasha 

Sharma and Amandeep Kaur (2011 อIางถึงใน กชกร ธรรมนำศีล และคณะ, 2564) ที่พบวDา ปZจจัยดIาน

สิ่งแวดลIอมมีผลตDอความเครียดของนักศึกษาพยาบาลและยังสอดคลIองกับผลการศึกษาของสถาบันวิจัยและ

บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2559) ที่พบวDา ประชาชนวัย Gen Z (อายุ 15-18 ป") มีความเครียดใน

เรื่องการเรียนมากที่สุด รองลงมาเครียดเรื่องตัวเอง เรื่องสิ่งแวดลIอม ตามลำดับ (คะแนนความเครียดเฉล่ีย

เทDากับ 3.16, 2.63 และ 2.40 คะแนน ตามลำดับ) 

 

ขTอเสนอแนะ  

1. ควรศึกษาในกลุDมตัวอยDางอ่ืน เชDน ครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือในกลุDมผูIปกครองนักเรียน 
2. ควรศึกษาในเชิงคุณภาพ เพ่ือใหIไดIรายละเอียดเชิงลึกท่ีชัดเจนและครอบคลุมมากข้ึน 
3. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนควบคูDดIวย เชDน ความวิตกกังวล หรือภาวะซึมเศรIา เพ่ือใหIเกิดความหลากหลาย

ของขIอมูล 
 

เอกสารอTางอิง  

กชกร  ธรรมนำศีล, สุปราณี นIอยตั้ง, กาญจนา ปZญญาเพ็ชรL และ วริศรา โสรัจจL.  (2564).  ปZจจัยที่สDงผลตDอ

ความเครียดของนักศึกษาพยาบาล สถาบันเอกชนแหDงหนึ่งกรุงเทพมหานคร.  วารสารสุขภาพกับการ

จัดการสุขภาพ. 7(1): 60-75. 

กนกวรรณ  ชDวยบำรุง.  (2562).  ความเครียดในการปฏิบัติหนJาที่ของเจJาหนJาที่ตำรวจในพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนใตJ: กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรL มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรL. 

กรมสุขภาพจิต.  (2562).  รายงานประจำป¨กรมสุขภาพจิต ป¨งบประมาณ 2562. กรุงเทพฯ: บริษัทละมDอม 

จำกัด. 

กรมสุขภาพจิต.  (2563).  “ผ,า 4 กลุ,มความเครียดที่กระทบสุขภาพ เครียดแบบเราจัดอยู,กลุ,มไหน?.”  

[ออนไลนL].  เขIาถึงไดIจาก : https://www.dmh.go.th/newsdmh/ view.asp?id=30321.  สืบคIน 

10 มิถุนายน 2564. 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.  (2550).  แบบประเมินความเครียด กรมสุขภาพจิต. [ออนไลนL].  

เขIาถึงไดIจาก :  http://envocc.ddc.moph.go.th/uploads/%E0% B8%9B% E0%B8%A3%E0% 

B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1/ 2021_11_61/C_4.pdf.  ส ืบค Iน 30 

พฤศจิกายน 2564. 



       บทความวิจัยและบทความวิชาการ 58 

กุลธิดา  สุภาคุณ.  (2555).  การพยาบาลผูIปªวยที่มีความเครียด.  วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต. 

26(3): 1-14. 

คณิน จินตนาปราโมทยL และพรชัย สิทธิศรัณยLกุล.  (2563).  “ความชุกของความเครียดจากการทำงาน และปZจจัย

ที่เกี่ยวขIองในแพทยLประจำบIานโรงเรียนแพทยLแหDงหนึ่ง.”  วารสารสมาคมจิตแพทย9แห,งประเทศไทย.  

65(3): 207-218. 

จันทรา อุIยเอIง และ วรรณกร พลพิชัย.  (2561).  การศึกษาความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในอำเภอเมือง จังหวัดตรัง. คณะวิทยาศาสตรLและเทคโนโลยี

การประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 

เจษฎา คูงามมาก.  (2557).  “ความเครียดในการทำงานของอาจารยLมหาวิทยาลัยรัฐ.”  วารสารพัฒนบริหาร

ศาสตร9. 54(1): 259-285. 

ธรรมศักดิ์ สายแกIว สุนันทา ศรีศิริ และสมฤดี สายหยุดทอง.  (2562).  “ปZจจัยที่มีผลตDอความเครียดของนักศึกษา

สาธารณสุขศาสตรLในวิทยาลัยสหเวชศาสตรL มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนยLการศึกษา จังหวัด

สมุทรสงคราม.”  วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร9.  9(3): 612-628. 

นงลักษณL เทพสวัสดิ ์.  (2542).  ความรู Jเกี ่ยวกับความเจ็บป\วยทางจิต, ความเครียด และสุขภาพจิต. 

กรุงเทพมหานคร: ฝªายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรL. 

นิธิสนี รุจิรังสีเจริญ, นิดา ลิ้มสุวรรณ, ศิริไชย หงษLสงวนศรี, บัญญัติ ยงยDวน.  (2564).  “ปZจจัยที่สัมพันธLกับ

ระดับความเครียดของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร.”  วารสารสมาคมจิตแพทย9

แห,งประเทศไทย. 66(1): 53-68. 

นิภา แกIวศรีงาม.  (2548).  “ความเครียด.”  วารสารวงการครู.  2(3): 90. 

ปรารถนา สวัสดิสุธา และศิริไชย หงษLสงวนศรี.  (2559).  “เรื่อง การจัดการกับความเครียดของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร.”  วารสารสมาคมจิตแพทย9แห,งประเทศไทย.  61(1): 41-52. 

พัชรนินทL ธนทรัพยLบุรโชติ และศศิธร สำราญจิต.  (2559).  “การวิเคราะหLกระบวนการเก็บขIอมูลดIานการวิจัย 

กรณีศึกษาคณะทันตแพทยศาสตรL มหาวิทยาลัยมหิดล.” วารสาร Mahidol R2R e-Journal.  3(2), 

56-69. 

พนิดา สังฆพันธL.  (2556).  ป�ญหาความเครียดและสุขภาพจิตของนักศึกษาสัตวแพทย9มหาวิทยาลัย 

ขอนแก,น. งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตรL มหาวิทยาลัยขอนแกDน. 

ไพรัตนL พฤกษชาติคุณากร.  (2542).  จิตเวชศาสตร9สำหรับประชาชน. เชียงใหมD: โรงพิมพLนันทพันธL. 

ภัณฑิรา เตชบวรเกียรติ.  (2561).  ความเครียดดJานการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน. รายงานการวิจัยรายวิชา 463 401 การวิจัย

รายบุคคล ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตรLมหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรียนท่ี 1  

ป"การศึกษา 2561. 



                  วารสารคณะมนุษยศาสตร9และสังคมศาสตร9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 59 

มณฑาทิพยL ไชยศักดิ์.  (2538).  ความสัมพันธ9ระหว,างความเครียดและวิธีการจัดการความเครียดของ

หัวหนJาภาควิชาสุขภาพองค9การในวิทยาลัยพยาบาล. การศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 

ราชบัณฑิตยสถาน.  (2554).  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ̧คสL. 

วรรณกร พลพิชัย และจันทรา อุIยเอIง.   (2561).  “การศึกษาความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอำเภอเมือง จังหวัดตรัง.” วารสารนาคบุตรปริทรรศน9 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครศรีธรรมราช 10(ฉบับพิเศษ) : 94-106. 

วิไลพร ขำวงษL, สุดคนึง ปลั่งพงษLพันธL และ ทานตะวัน แยIมบุญเรือง.  (2559).  ความสัมพันธLระหวDางระดับ

ความเครียดกับสาเหตุของความเครียด และการจัดการความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัย

พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร9สุขภาพ. 10(1) :78-87. 

ศัสนียL กิจแกIว. (2550). พฤติกรรมการเผชิญความเครียดของเด็กและเยาวชนในศูนย9ฝ�กและอบรมเด็กและ

เยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี.  วิทยานิพนธLศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

สมคิด ภักดี.  (2537).  ความตJองการของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโครงการเพื่อความหวังใหม,

ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใตJ.  วิทยานิพนธLศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตรLเพื่อการ

พัฒนาชุมชน  มหาวิทยาลันสงขลานครินทรL. 

สมบัติ ตาปZญญา.  (2526).  คู ,ม ือคลายเครียด : ความรู J เร ื ่องความเครียด การปªองกันและแกJไข. 

กรุงเทพมหานคร: เหรียญบุญการพิมพL. 

สิริทรัพยL สีหะวงษL และคณะ.  (2561).  “ปZจจัยที ่สDงผลตDอความเครียดของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรL 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.”  วารสาร มฉก.วิชาการ. 94 21(42) : 93-106. 

สิรินิตยL พรรณหาญ บุญมี พันธุLไทย และกมลทิพยL ศรีหาเศษ.  (2561).  “เรื่อง ปZจจัยที่มีผลตDอความเครียดในการ

เรียนของนักศึกษาแพทยLชั้นป"ที่ 4–6 คณะแพทยศาสตรLโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.” 

วารสาร Veridian E-Journal Sil]akorn University 11(3): 2,579-2,597. 

สุภาภัทร ทนเถื่อน.  (2553).  ความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย.  

สารนิพนธLศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

สุวรรณา  สี่สมประสงคL.  (2552).  การศึกษาความเครียดของนักศึกษาแพทย9ระดับชั้นป̈ที่ 4-6.  วิทยานิพนธL

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.   

เสาวลักษณL เล็กอุทัย, จำลอง ชูโต  และ วรรณี ศิริสุนทร.  (2559).  การศึกษาความสัมพันธLระหวDางปZจจัยที่มี

ผลตDอความเครียดกับความเครียดในนักศึกษาพยาบาลชั้นป"ที่ 1 คณะพยาบาลศาสตรL มหาวิทยาลัย

ราชธานี. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชธานีวิชาการ; 

คร้ังท่ี 1 29 ก.ค. 2559. อุบลราชธานี: คณะพยาบาลศาสตรLมหาวิทยาลัยราชธานี. 

 



       บทความวิจัยและบทความวิชาการ 60 

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.  (2559).  เผยสถิติความเครียดคนกรุง.     

 กรุงเทพมหานคร. 

หงษLศิริ ภิยโยดิลกชัย และคณะ.  (2558).  ความเครียดและการแกJป�ญหาความเครียดของนักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร9 บพิตร

พิมุข จักรวรรดิ.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทรL บพิตรพิมุข

จักรวรรดิ. 

Best, J.W.  (1977).  Research in Education. (3 rd ed).  New Jersey: Prentice Hall. 

Maslach.  (1990). Stress Burnout, and workaholism, in Professionals in Distress.  New York: 

American Pschological Assocaiation. 

Maslach, C.  (1990).  Stress Burnout, and Workaholism, in Professionls in Distress.  New York: 

American Psychological Association. 

Maslow, A.H.  (1970).  Motivation and personality.  New York : Harper. 

McClelland, DC.  (1962).  “ Business Drive and National Achievement.”   Harvard Business 

Review 40(4): 99-112. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  วารสารคณะมนุษยศาสตร9และสังคมศาสตร9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 61 

ภูมิป�ญญาอาหารพื้นบ-านชาวไทยเชื้อสายมอญบ-านวังกะ 

อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุร ี

Thai-Mon Traditional Wisdom Cuisine Ban Wang-Ka, Sangkhlaburi 

District, Kanchanaburi Province. 

 
ชาญณรงค9 อุดมสุขดำริ 1, จุไรรัตน9 ประเสริฐสนิท 2 และสุพรรณี โพธ์ิพุ,มแพงพุ,ม 3 

Channarong Udomsukdamri1, Jurairat Prasertsanit2 and Supannee Phoephangpoom3 

Received: August 20, 2021 ; Revised: October 22, 2021 ; Accepted: October 27, 2021 

 

บทคัดย<อ  

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคLเพ่ือศึกษาภูมิปZญญาอาหารพ้ืนบIานชาวไทยเช้ือสายมอญบIานวังกะ และ

ศึกษาตำรับอาหารพื้นบIานของชาวไทยเชื้อสายมอญบIานวังกะ ใชIระเบียบวิจัย เชิงปฏิบัติการ การเก็บรวบรวม

ขIอมูลโดยการสัมภาษณLเชิงลึกและสังเกตแบบไมDมีสDวนรDวมการสาธิตการประกอบอาหาร และการจัดทำตำรับ

มาตรฐาน กลุDมตัวอยDางเปmนผูIรูIภูมิปZญญาอาหารพื้นบIานในชุมชนบIานวังกะ จำนวน 16 คน ไดIมาโดยการสุDม

แบบเจาะจง ผลการวิจัย พบวDา ชาวไทยเชื ้อสายมอญในชุมชนบIานวังกะ ยังคงรับประทานอาหารที่เกิด 

จากภูมิปZญญาอาหารพื้นบIานท่ีไดIรับสืบทอดมา อาหารเหลDานี้ใชIวัตถุดิบที่หาไดIงDายในทIองถิ่น และมีตามฤดูกาล 

มีการสืบทอดอาหารในงานประเพณี วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตลอดจนพิธีกรรม ความเชื่อที่สืบตDอกันมา

อยDางเครDงครัด ไดIแกD วันสงกรานตLตIองมีขIาวแชDเลี้ยงพระและคนในครอบครัว วันพระใหญDหรือวันมาฆบูชา

จะตIองมีขIาวยาคู พิธีเลี ้ยงผีบรรพบุรุษจะตIองมีอาหารคาวและหวานใชIในการเซDนไหวIตามที่บรรพบุรุษไดI

กำหนดไวI และสืบทอดมาจนถึงปZจจุบัน ตำรับอาหารพื้นบIานที่ชาวไทยเชื้อสายมอญบIานวังกะรDวมกันคัดเลือก

และจัดทำใหIเปmนตำรับมาตรฐาน จำนวน 15 ตำรับ ดังนี้ ตำรับอาหารคาว จำนวน 10 ตำรับ ไดIแกD แกงสIมปªอย

มะเขือพวง แกงหนDอไมIกระดูกหมู แกงเลียงมันเสากุIงสด แกงสIมผักหนาม มะปรางดอง แกงมะตาดปลาอินทรียL 

แกงขี้เหล็กปลากระมัง แกงฮังเลปลาชะโด แกงเลียงลูกสIานกุIงสด ผัดกระเจี๊ยบ และน้ำพริกมะปรางดอง   

ตำรับอาหารหวาน จำนวน 5 ตำรับ ไดIแกD ขนมกลIวย ขนมเทียน ขIาวเหนียวคลุกมะพรIาว ขIาวเหนียวน้ำผ้ึง 

และขนมเล็บมือนาง ลักษณะเดDนท่ีเปmนเอกลักษณLของอาหารนอกจากใชIวัตถุดิบตามฤดูกาลท่ีมีในทIองถ่ิน  

__________________________ 

 1นักศึกษาวิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา สาขาคหกรรมศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลย ีStudent, 

Department of Home Economics Education, Faculty of Science and Technology 
 2 , 3นักวิชาการอิสระ; Independent Scholar 
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อาหารประเภทแกงจะไมDมีสDวนผสมของกะทิ เคร่ืองปรุงหลักมีน้ำมันพืช เกลือ กะป£มอญ ขม้ิน กระเทียมจีนและ

หอมแขก อาหารหวานสDวนมากจะเปmนอาหารในพิธีกรรมตามวัฒนธรรมความเชื่อ จากเอกลักษณLดังกลDาวจึง

ควรสDงเสริมใหIมีการสืบสานภูมิปZญญาอาหารพื้นบIานของชุมชนเพื่อสอดคลIองกับการทDองเที่ยวเชิงนิเวศ

วัฒนธรรม และสรIางรายไดIใหIกับชุมชนตDอไป 

 

คำสำคัญ: อาหารพื้นบ)าน เชื้อสายมอญบ)านวังกะ 

 

Abstract 

The purposes of this research were to examine Thai-Mon traditional wisdom cuisine 

and to investigate Thai-Mon local food recipes at Ban Wang-Ka by using action research. 

Research instruments were in-depth interviews, non-participant observation, cooking 

demonstrations, and standard recipe preparation. The samples were selected by purposive 

sampling from 16 experts in traditional wisdom cuisine at Ban Wang-Ka community. The results 

found that the Thai-Mon at Wang-Ka community still inherited their local foods. These foods 

were made from local and seasonal ingredients. People rigidly inherited their foods for festivals, 

religious days, worship, and beliefs. For example, preparing Khao Chae or rice in ice water on 

Songkran Day, Yaku Rice on Makabucha Day, as well as savory and sweet dishes to pay respect 

to ancestors in an ancestor spiritual worship ceremony. The Thai-Mon people got together and 

chose their 15 local foods to make them into a standard recipe. There were 10 savory foods, 

which were: Sour Curry with Pea Eggplant, Bamboo Shoot Soup with Pork Rib, Potato Soup 

with Shrimp, Sour Curry with Lasia Spinosa, Pickled Mariam Plum, Elephant Apple Curry with 

King Mackerel, Cassia Curry with Carp, Hang Lei Curry with Giant Snakehead Fish, Elephant 

Apple Soup with Shrimp, Stir-fried Okra, and Pickled Marian Plum Paste Sauce, and 5 desserts, 

which were: Steamed Banana Cake, Stuffed Dough Pyramids, Sweet Sticky Rice with Coconut, 

Honey Sticky Rice, and Ladyfinger Dumpling. Besides, the local and seasonal ingredients used 

were the dominant features of the food, coconut milk will not be used to cook the curry and 

soup. The main seasonings include vegetable oil, salt, shrimp paste, Chinese garlic, and shallot. 

Sweets were mostly prepared for worship and belief. Therefore, it is important to encourage 

Thai-Mon traditional wisdom cuisine to ensure compliance with eco-cultural tourism and 

increase income for the community. 
 

Keyword: Traditional Wisdom Cuisine, Thai-Mon people at Ban Wang-Ka 
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บทนำ  

ประเทศไทยเปmนประเทศที่มีความไดIเปรียบทางดIานอาหารและตั้งเป¬าหมายที่จะเปmน  ครัวโลก หาก

พิจารณาถึงอาหารของคนในสังคมแตDละพื้นที่พบวDา อาหารของคนในแตDละสังคม  ถูกกำหนดดIวยปZจจัยตDางๆ 

ประกอบดIวย ลักษณะภูมิอากาศ ความสามารถในการผลิต สภาพเศรษฐกิจ รวมถึงคDานิยม ความเช่ือ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ไดIรับการถDายทอดและเรียนรูIมาตั้งแตDเกิด อาจจะเรียกวDา “วัฒนธรรมอาหาร”  

เปmนสิ่งที่สะทIอนความเปmนตัวตนของกลุDมคนตDางๆ ในสังคมไดIเปmนอยDางดี เชDน วัฒนธรรมของชาวลIานนา

รับประทานอาหารแบบขันโตก ขนมจีนน้ำเงี ้ยว แกงฮังเล  วัฒนธรรมอาหารภาคใตI แกงไตปลา ขIาวยำ          

วัฒนธรรมอาหารของภาคกลาง ตIมยำกุIง น้ำพริกกะป£ และวัฒนธรรมอาหารภาคอีสาน ปลารIา  สIมตำ ลาบ 

เปmนตIน หากพิจารณาเปmนรายพื้นที ่แลIวพบวDา มีหลายพื้นที ่ที ่สามารถพัฒนาเอกลักษณLทางดIานอาหาร  

จนกลายเปmนสัญลักษณLของพื้นที่นั ้นๆ เชDน โรตีสายไหม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แมDลาปลาเผา จังหวัด

สิงหLบุรี ปลาทู จังหวัดสมุทรสงคราม เปmนตIน กระแสโลกาภิวัตนL ที่ทำใหIปZจจุบันโลก ไดIกลายเปmนโลกไรI

พรมแดน สDงผลใหIเกิดโอกาส ทางการคIาหรือการสรIางอาชีพในรูปแบบใหมDที่เรียกวDาธุรกิจอาหารชาติพันธุL  

เปmนธุรกิจที่นำอาหารชาติพันธุL มาเสนอใหIผูIบริโภคไดIลิ้มลอง ไมDเพียงเปmนอาหารท่ีสามารถบริโภค เพื่อประทัง

ความหิวและเพื่อความอรDอยเทDานั้น แตDยังเปmนอาหารที่สามารถกระตุIนความทรงจำสำหรับคนพลัดถิ่น รวมถึง

เปmนอาหารท่ีนDาสนใจเรียนรูIหรือทดลอง สำหรับกลุDมนักทDองเท่ียวท่ีตIองการความด้ังเดิมในวัฒนธรรมทIองถ่ิน  

สังขละบุรีเปmนดินแดนที่มีความหลากหลายชาติพันธุ LและกลุDมชนแหDงหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี  

เรียกไดIวDาเปmนดินแดนสามวัฒนธรรม ประกอบดIวย ไทย มอญ กระเหรี่ยง จึงเต็มไปดIวยสิ่งที่นDาสนใจมากมาย 

ทั้งประวัติศาสตรL โบราณสถาน วิถีชีวิต วัฒนธรรม ดIวยความที่เปmนแหลDงรวมวัฒนธรรมหลายเชื้อชาติเผDาพันธุL

กDอใหIเกิดการผสมผสานงานที่งดงามเปmนดIานศิลปะ ดIานขนบธรรมเนียมประเพณี และมีความหลากหลายของ

อาหารตามวัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน บIานวังกะเปmนชุมชนท่ีมีประชากรท้ังหมดเปmนชาวไทยเช้ือสายมอญ ต้ังถ่ินฐานอยูDท่ี

บIานวังกะ ต้ังแตDอำเภอสังขละบุรีเกDา ปZจจุบันจมอยูDในพ้ืนท่ีน้ำทDวมเหนือเข่ือนวชิราลงกรณLและยIายชุมชนมาอยูD        

บIานวังกะในปZจจุบันทั้งหมดและยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญสืบตDอมา ดังปรากฏในสำรับ

อาหารจะประกอบดIวย อาหารประเภท ตIม แกง ป£±ง ยDาง เปmนพื้นฐาน ผสมผสานกับพืชผักพื้นบIานตามฤดูกาล 

อาหารมอญพื้นบIานบIานวังกะ จะใชIผักพื้นบIานเปmนสDวนประกอบ เชDน กระเจี๊ยบ ลูกมะตาด ที่มีอยูDในธรรมชาติ

และเพาะปลูกไวIตามหัวไรDปลายนา สDวนมากยังคงนิยมบริโภคอาหารในรูปแบบเดิมที่ไดIรับการสืบทอดมาเปmน

อาหารในชีวิตประจำวัน มีอาหารประจำสำรับจำพวก แกงมะตาด น้ำพริกมะปรางดอง ผัดยอดกระเจี๊ยบ 

ขนมจีนน้ำยาหยวกมีรับประทานทุกครอบครัว วัฒนธรรมการบริโภคดังกลDาวแสดงใหIเห็นวDา ชุมชนบIานวังกะ       

คงความเปmนเอกลักษณLของชาวมอญเมื ่อเปรียบเทียบกับชาวมอญถิ ่นอื ่นๆของประเทศไทย (อรัญญา  

เจริญหงสLษา, 2562 กันยายน, 15) 

อาหารกับการทDองเที่ยวเปmนสิ่งที่อยูDคูDกัน การทDองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม เปmนแนวทางหนึ่งของการ

สรIางรายไดIใหIกับชุมชน ทIองถิ่นและจังหวัด ดังนั้นเพื่อใหIวัฒนธรรมดIานอาหารของชุมชนมีการสืบสานตDอไป 
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จึงควรเก็บรวบรวมตำหรับอาหารของชาวไทยเชื้อสายมอญ บIานวังกะ ดIวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

สืบสานจากบรรพบุรุษสูDคนรุDนใหมD อันจะสDงเสริมการทDองเที่ยวของชุมชน ซึ่งอาจสDงผลตDอเศรษฐกิจและสังคม

ของจังหวัดและประเทศตDอไป 

วัตถุประสงคJ   

 1.  ศึกษาภูมิปZญญาอาหารพ้ืนบIานชาวไทยเช้ือสายมอญบIานวังกะ   

 2.  เพ่ือศึกษาตำรับอาหารพ้ืนบIานของชาวไทยเช้ือสายมอญบIานวังกะ 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีผูIวิจัยไดIกำหนดขอบเขตของการดำเนินงานวิจัยดังน้ี   

 1. ขอบเขตทางดIานพ้ืนท่ี  

  หมูD 2 บIานวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

 2. ขอบเขตทางดIานเน้ือหา 

  ภูมิปZญญาอาหารพ้ืนบIาน และ ตำรับอาหารพ้ืนบIานของชาวไทยเช้ือสายมอญบIานวังกะ    

 3.ขอบเขตดIานเวลา 

  ใชIเวลาในการศึกษาวิจัย 1 ป"  

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

1. ข้ันเตรียมความพรIอม  

1.1 ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขIอง 

1.2 วางแผนดำเนินงาน กำหนดกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน และรายละเอียดตDางๆ 

      1.3 สำรวจขIอมูลเบื้องตIนของชุมชนบIานวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เพ่ือใชIเปmนขIอมูลในการเลือกกลุDมตัวอยDางท่ีเหมาะสมในการทำวิจัย 

      1.4 สรIางเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขIอมูลเกี่ยวกับอาหารพื้นบIานในชุมชนและบริบทชุมชนบIานวัง

กะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

           1.4.1 แบบสัมภาษณLผูIรูIภูมิปZญญาเกี่ยวกับอาหารพื้นบIานชาวไทยเชื้อสายมอญ บIานวังกะ 

ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  

     1.4.2 แบบบันทึกการสาธิตการประกอบอาหารพื้นบIานชาวไทยเชื้อสายมอญบIานวังกะ ตำบล

หนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี.  

 1.5 สำรวจช่ืออาหารพ้ืนบIานในชุมชนบIานวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ดIวยการสัมภาษณLประชาชนเก่ียวกับอาหารพ้ืนบIานในชุมชนบIานวังกะ 

2. การเก็บรวบรวมขIอมูล 
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 2.1 สำรวจอาหารพื้นบIาน ในชุมชนบIานวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

ดIวยแบบสัมภาษณLประชาชนเก่ียวกับอาหารพ้ืนบIานในชุมชน 

 2.2 วิเคราะหLขIอมูลจากการสำรวจอาหารพื้นบIานในชุมชนครั้งท่ี1 และคัดกรอง ชื่ออาหารพื้นบIาน

โดยใชI จำนวนความถ่ี ของการเสนอช่ือจากผูIรูIภูมิปZญญาทIองถ่ินดIานอาหาร จากมากไปหานIอยโดยเลือกมาดังน้ี 

อาหารคาว 10 ช่ือ อาหารหวาน 5 ช่ือ 

 2.3 สำรวจตำรับอาหารพื ้นบIานจากผู Iร ู I ในชุมชน ดIวยแบบบันทึกสาธิต การบันทึกเสียง  

การบันทึกภาพ 

 2.4 วิเคราะหLขIอมูลจากการสำรวจตำรับอาหารพ้ืนบIาน 

 2.5 ทดลองประกอบอาหารตามการพิจารณาจากขIอมูลที่ไดI เพื่อจัดทำตำรับอาหารพื้นบIานเปmน

ตำรับมาตรฐาน 

3. การวิเคราะหLขIอมูล 

    3.1 วิเคราะหLขIอมูลที่ไดIจาก ขIอ 1.5 และคัดกรองชื่ออาหารพื้นบIาน ตามเกณฑLการพิจารณาความ

เปmนอาหารพ้ืนบIาน 

3.2 สำรวจตำรับอาหารพื้นบIานจากผูIรู I ดIวยแบบสัมภาษณL (เชิงลึก) ผูIรู IภูมิปZญญาทIองถิ่นดIาน

อาหาร 

3.3 วางแผนการจัดทำตำรับอาหารพื ้นบIานชาวไทยเชื ้อสายมอญบIานวังกะ ตำบลหนองลู  

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

 4. ข้ันการจัดทำตำรับอาหารพ้ืนบIาน 

 4.1 เก็บขIอมูลจากการสาธิตการประกอบอาหารของผูIรูI ดIวยแบบบันทึกการสาธิตการบันทึกเสียง

การบันทึกภาพ 

 4.2 ทดลองประกอบอาหารตามผลการวิเคราะหLขIอมูลท่ีไดI  

 4.3 จัดทำตำรับอาหารและเขียนรายงานการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 

 การศึกษาในโครงการวิจ ัย เร ื ่อง ภูมิปZญญาอาหารพื ้นบIานชาวไทยเชื ้อสายมอญ บIานวังกะ  

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในครั้งนี้ จะนำเสนอผลการศึกษาตามประเด็นดังนี้ คือ ภูมิปZญญาอาหาร

พื ้นบIานชาวไทยเชื ้อสายมอญบIานวังกะ และตำรับอาหารพื ้นบIานของชาวไทยเชื ้อสายมอญบIานวังกะ  

ผลการศึกษามีด้ังน้ี 
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1. ภูมิป�ญญาอาหารพ้ืนบJานชาวไทยเช้ือสายมอญบJานวังกะ 

1.1 ภูมิปZญญาอาหารพื้นบIานในชีวิตประจำวัน เกิดจากการเรียนรูIการใชIทรัพยากรที่มีอยูDรอบตัว 

นำมาใชIในการดำรงชีวิตและปฏิบัติซ้ำจนเกิดเปmนวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการบริโภคสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน 

ทำใหIเกิดเปmนภูมิปZญญาดIานอาหาร โดยรูIจักนำวัตถุดิบที่มีอยูDในทIองถิ่นมาใชIประกอบอาหารดIวยกรรมวิธีท่ี

แตกตDางกันออกไปเกิดเปmนอาหารที่มีเอกลักษณLและรสชาติเฉพาะตัวดังพบไดIในสำรับอาหารของชาวไทยเช้ือ

สายมอญบIานวังกะ จะประกอบดIวยอาหารจากพืชผักพื้นบIานตามฤดูกาลจำพวก กระเจี๊ยบ สIาน มะตาด 

มะปราง กระทIอน กลIวย สIมปªอย บอน ภูมิปZญญาดIานอาหารที่รับการสืบตDอมาจนถึงปZจจุบัน ดังปรากฏในการ

ใชIพืชอาหารที่มีรสเปรี้ยวจำพวก มะขาม มะปรางใสDในแกงบอนเพื่อแกIพิษคัน การเลือกบริโภคบอนในชDวงฤดู

แลIงหรือน้ำลด เพราะบอนจะมีพิษนIอย การเลือกบอนที่ไมDอDอนหรือแกDเกินไป การแกงตIองตIมใหIบอนเป®¯อยน่ิม 

มันเสาถIาใชIทำขนมตIองลIางดIวยน้ำปูนเพื่อไมDใหIคัน ปลาที่มีกIางมาก เชDน ปลากระมัง เมื่อนำมาทำแกงฮังเลจะ

ใสDหมากแหIง 2-3 ซีก เพื่อทำใหIกIางปลาหลุดงDาย การถนอมอาหารที่มีตามฤดูกาลเก็บไวIรับประทานไดIตลอดป" 

เชDน มะปราง มะมDวง มีกรรมวิธีดองที่สืบทอดกันมาจนถึงปZจจุบันกลายเปmนเอกลักษณLของเครื่องปรุงรสเปรี้ยว

ในอาหารของชาวมอญ 

1.2 ภูมิปZญญาดIานอาหารที่ใชIสืบทอดวัฒนธรรม ความเชื่อในงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

เชDนประเพณีวันเขIาพรรษาหรือชาวมอญบIานวังกะเรียกกันวDาประเพณี บุญพรรษา ภาษามอญเรียกวDา (ก¸าวซอ

ฮะเกิน) วันพระใหญDขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 (วันอาสาฬหบูชา) ตรงกับเดือนกรกฎาคมเปmนงานประเพณีที่ชาวไทย

เชื ่อสายมอญบIานวังกะในแตDละครัวเร ือนจะจัดทำขนมนมสาว หรือ ขนมเทียน ภาษามอญเรียกวDา  

(กวIานกูIฮะเตย) ไปถวายพระ และมอบใหIผูIใหญDในชุมชนเพื่อเปmนการขอพรจากผูIใหญDใหIเกิดมงคลแตDตัวเอง     

และไสIของขนมในแตDละบIานจะแตกตDางกันออกไป ชาวบIานจะนำขนมแลกกันเพื่อเปmนการแลกเปลี่ยนสูตร 

ของไสIขนมเทียนตDางๆ  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: ภาพประเพณีบุญพรรษาชาวไทยเช้ือสายมอญบIานวังกะ 

ประเพณีรับขวัญ ภาษามอญเรียกวDา (จัวอาปู) เปmนการรับขวัญตDางๆ เชDนในงานแตDงงาน ในงานบวช 

หรือรับขวัญเด็ก ชาวไทยเชื้อสายมอญบIานวังกะ จัดงานนี้ขึ้นในแตDละครอบครัว โดยมีเจIาพิธี หรือชาวมอญ

เรียกวDา (โตIง) เปmนผูIที่ประกอบพิธี และในพิธีรับขวัญจะมีอาหารที่เปmนตัวหลักในการประกอบพิธีและมีขั้นตอน



                  วารสารคณะมนุษยศาสตร9และสังคมศาสตร9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 67 

ในการทำที่ไมDยุDงยากแตDมีความหมายที่ดีตามที่ชาวบIานในชุมชนเชื่อตDอๆ กันมา คือขIาวเหนียวคลุกมะพรIาว 

หรือภาษามอญเรียกวDา (ปะลอนฮะบอน) ขIาวเหนียวคลุกมะพรIาวเปmนขนมนิยมทำขึ้นเมื่อมีงานบุญตDางๆ  

เชDน งานรับขวัญเด็ก งานทำขวัญนาค จะทำเพื่อแจกจDายกับคนที่มารDวมงาน ชาวบIานเชื่อกันวDาเปmนขนมที่ชDวย

เพิ่มสิริมงคลใหIกับตัวเอง เงินทองจะไมDรั่วไหล ดังการจับกลุDมเปmนกIอนของขIาวเหนียว (สุมิตร ปุณณะการี, 

2562, พฤศจิกายน, 2) 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2: ประเพณีรับขวัญ 

พิธีกรรมการเลี้ยงผี ชาวมอญเรียกวDา (ปะเจี๊ยตะละทาน) เปmนการเลี้ยงผีบรรพบุรุษท่ีชาวมอญประกอบ

พิธีนี้สืบทอดกันมา และเปmนพิธีกรรมที่ถือกันอยDางเครDงครัดไมDกลIาที่จะผิดผี การเลี้ยงผีจะเลี้ยงผี ในแตDละ

ครอบครัวตามตIนตระกูลทำพิธี ป"ละ 2 ครั้ง ชDวงตIนป"และชDวงปลายป" หรือบางตระกูลอาจขอเลี้ยงผี 3 ป" 1 คร้ัง

ในการเลี้ยงผีนี้จะมีผูIทำหนIาที่สืบสานกับบรรพบุรุษคือ โตIง ในพิธีมีขนมเปmนของเซDนไหวIคือ ขนมเล็บมือนาง

หรือท่ีชาวมอญเรียกวDา (กวIานโตอะนะ) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3: พิธีกรรมการเล้ียงผี 

 

ประเพณีสงกรานตLมอญ ภาษามอญเรียกวDา (สางกรานมวน) เดือนหIา ตรงกับเดือนเมษายน สงกรานตL

เปmนเทศกาลที่สำคัญและยิ่งใหญDของคนไทยเชื้อสายมอญเพราะเปmนเทศกาลขึ้นป"ใหมD ดวงอาทิตยLโคจรเขIาสูD 

ราศีเมษ เปmนป"ใหมDทางสุริยคติตรงกับวันที่ 14, 15, 16, 17 และ 18 ของทุกป" คนไทยเชื้อสายมอญเชื่อวDา วันท่ี 

14 เมษายนเปmนวันมหาสงกรานตL เปmนวันที่เทวดารักษาโลกเสด็จกลับสูDสวรรคL เปmนวันสิ้นป"เกDา วันที่ 15 

เมษายน เปmนวันเนาหรือวันวDาง วันนี้ไมDมีเทวดารักษาโลก อยูDระหวDางป"เกDากับป"ใหมD วันที่ 16 เมษายน เปmนวัน
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ข้ึนป"ใหมD เปmนวันท่ีเทวดาองคLใหมD เสด็จลงมารักษาโลกมนุษยL ตIองทำศาลพรIอมเคร่ืองบูชาอาหารตIอนรับเทวดา

องคLใหมDที่บริเวณหนIาบIาน กDอนถึงเทศกาลสงกรานตLจะทำความสะอาดบIานเรือนเตรียมตIอนรับป"ใหมDและญาติ

พี่นIอง วันที่ 12และ13 เมษายน ทุกบIานเตรียมกับขIาวที่รับประทานกับขIาวแชD ไดIแกD ปลาผัดกับมะมDวง วันท่ี  

14 15 และ 16 เมษายน ทุกครอบครัวทำขIาวแชDและอาหารไปทำบุญ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4: ประเพณีสงกรานตLมอญ 

 

ประเพณีตำขIาวเมDา เดือนอIาย (เดือนหนึ่ง) ตรงกับเดือนธันวาคมขIาวเริ ่มออกรวงเปmนน้ำนมขIาว  

สDวนขIาวเหนียวเริ่มเปmนเมล็ดขIาวอDอนเหมาะสำหรับทำขIาวเมDา เมื่อเสร็จจะแบDงสDวนแรกไวIตักบาตรหรือถวาย

พระในวันรุDงข้ึน ท่ีเหลือเก็บไวIรับประทานในครอบครัว 

 ประเพณีทำขIาวยาคู เดือน สาม ตรงกับเดือนกุมภาพันธLชาวบIานเก็บเก่ียวผลผลิต   จำพวก ขIาว งา ถ่ัว 

เรียบรIอยแลIวจะรDวมกันทำขIาวยาคูในวันพระใหญDขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 (วันมาฆบูชา) ใสDบาตรตอนเชIาและแจก

คนในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5: ประเพณีทำขIาวยาคู 

 

ประเพณีขอขมาพระอุปZชฌายL เดือน เจ็ด ตรงกับเดือนมิถุนายนเปmนชDวงกDอนเขIาพรรษาหนึ่งเดือน  

คนมอญนิยมบรรพชาอุปสมบทบุตรหลาน เมื่อถึงวันที่ 15 ค่ำเดือน 7 พระภิกษุสงฆLที่เคยไดIเปmนลูกศิษยLของ

พระราชอุดมมงคล (หลวงพDออุตตมะ) จะมารวมตัวพรIอมกันที่วัดวังกLวิเวการาม เพื่อขอขมาพระเถระผูIใหญD 

ชาวบIานจะจัดทำอาหารตDางๆ ถวายพระโดยจัดสำรับพิเศษกวDาปกติในแตDละวัน 
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1.3 ภูมิปZญญาการรับประทานอาหารเพื่อเปmนยา ชาวไทยเชื้อสายมอญจะรับประทานอาหารตาม

ฤดูกาล เพื่อเปmนยา และปรับสมดลธาตุในรDางกาย เพราะอาหารตามฤดูกาลมีรับประทานไดIเฉพาะฤดู ฤดูฝน 

ระหวDางเดือน พฤษภาคม ถึง ตุลาคม รับประทานอาหารที่มีรสชาติเปรี้ยว เพราะจะชDวยป¬องกันไขIหวัด เชDน 

แกงสIมมะตาด แกงยอดมะขาม แกงกระเจี๊ยบ แกงสIมปอย เปmนตIน ฤดูหนาว ระหวDางเดือน พฤศจิกายน  

ถึง กุมภาพันธL ในชDวงนี้ผักผักพื้นบIาน มีนIอยชาวบIานจึงเก็บผักตDางๆ เชDน มะปราง หนDอไมI มาถนอมอาหารเก็บ

ไวIบริโภคตลอดป" ฤดูนี ้นิยมรับประทานอาหารที่มีความมันเพื่อชDวยใหIรDางกายอบอุDน เชDน แกงฮังเลปลา             

ขIาวมันมะพรIาว ปลาทอด เปmนตIน ฤดูรIอน ระหวDางเดือนมีนาคม ถึง เมษายน เปmนชDวงที่มีอากาศรIอนจัด

ชาวบIานจะนิยมรับประทานขIาวแชD เพื่อปรับธาตุและความสมดุลในรDางกายหรือรับประทานอาหารจำพวกตIม

หรือแกงเลียง เชDน แกงเลียงลูกสIาน เปmนตIน 

 

2. ตำรับอาหารพ้ืนบJานของชาวไทยเช้ือสายมอญบJานวังกะ  

ผูIวิจัยไดIศึกษาตำรับอาหารพื้นบIานชุมชนบIานวังกะโดยการสำรวจ ชื่ออาหารพื้นบIาน ในชุมชนบIานวัง

กะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ดIวยแบบสัมภาษณLผูIรูI ในชุมชนเพื่อนำมาหาการยอมรับ

เปmนอาหารพื้นบIาน นำไปคัดกรองเพื่อ ใหIไดIรายชื่ออาหารคาว 10 ชนิด อาหารหวาน 5 ชนิด โดยพิจารนาตาม

เกณฑLท่ีกำหนดในแตDละประเภทสามารถ เสนอไดIมากกวDาหน่ึงช่ือ ผลการวิเคราะหLขIอมูลปรากฏดังน้ี 

 อาหารพื้นบIานประเภทอาหารคาวที่ไดIรับการคัดเลือกมาทำเปmนตำรับอาหารคาว 10 ชนิด ไดIแกD  

ผัดกระเจี๊ยบ แกงสIมปªอยมะเขือพวง น้ำพริกมะปรางดอง แกงเลียงมันเสากุIงสด แกงหนDอไมIกระดูกหมู แกงสIม

ผักหนามมะปรางดอง แกงฮังเลปลาชะโด แกงมะตาดปลาอินทรียL แกงเลียงลูกสIานกุIงสด แกงขี้เหล็กปลา

กระมัง อาหารพื้นบIานประเภทอาหารหวานที่ไดIรับการคัดเลือกมาทำเปmนตำรับอาหารหวาน 5 ชนิด ไดIแกD  

ขIาวเหนียวน้ำผ้ึง ขนมนมสาว ขนมกลIวย ขนมเล็บมือนาง ขIาวเหนียวคลุกมะพรIาว  

 

ผลการพัฒนาตำรับอาหารพ้ืนบIานชาวไทยเช้ือสายมอญบIานวังกะใหIเปmนตำรับมาตรฐาน ตัวอยDางดังน้ี 

1. ผัดกระเจ๊ียบ (ฮะนาฮะจ๊ิบ)  

เคร่ืองปรุง   ภาษามอญ   น้ำหนัก / กรัม  

เคร่ืองพริกแกง  (ปรอดดุIนคะวะ)   120 กรัม  

พริกจินดาแหIง   (ปรอดฮะเก̧า)   18 กรัม  

หอมแขก  (อาสIอนฮะก้ิด)   83 กรัม  

กระเทียม   (อาสIอนฮะตIาน)   27 กรัม  

กะป£มอญ   (ฮะรIอกมวน)   20 กรัม  

เกลือ    (เบอ)    6 กรัม  
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กระเจ๊ียบ  (ฮะนาฮะจ๊ิบ)   195 กรัม  

ขม้ิน    (มึด)    1.5 กรัม  

น้ำมันพืช   (กะลอน)   60 กรัม  

น้ำ    (ด̧าด)    120 กรัม  

วิธีทำ  

 1. เตรียมหอม กระเทียมเพื่อตำพริกแกง นำพริก หอม กระเทียม กะป£และเกลือ โขลกใหIละเอียดจน

เปmนเน้ือเดียวกัน ไดIพริกแกง  

 2. เด็ดใบกระเจ๊ียบลIางน้ำใหIสะอาด ต้ังน้ำรIอนใหIเดือดใสDใบกระเจ๊ียบลงไปตIมจนใบกระเจ๊ียบเป®¯อยแลIว

พักไวI  

 3. ตั้งน้ำมันใสDพริกแกงที่โขลกลงไปผัดใหIพริกแกงมีกลิ่นหอม ใสDขมิ้นผงลงไปผัดตDอใหIพริกแกงมีสี

เหลืองแดงสวย 

 4. ใสDใบกระเจ๊ียบท่ีตIมพักไวIลงไป ผัดรวมกับพริกแกงใหIเขIากัน  

 5. ชิมรสชาติ พรIอมจัดเสิรLฟ  

น้ำหนักสำเร็จ 440 กรัม รสชาติ เปร้ียว เค็ม เผ็ด  

 

2. แกงสIมปªอยมะเขือพวง (แฟÌะอาปูฮาโดงฮะเล)  

 เคร่ืองปรุง    ภาษามอญ   น้ำหนัก / กรัม  

 สIมปªอย     (อาปู)    128 กรัม  

 มะเขือพวง    (ฮาโดงฮะเล)   58 กรัม  

 หอมแขก    (อาสIอนฮะก้ิด)   35 กรัม  

 กะป£มอญ    (ฮะรIอกมวน)   9 กรัม  

 เกลือ     (เบอ)    8 กรัม  

 น้ำ    (ด̧าด)    690 กรัม  

วิธีทำ  

 1. นำมะเขือพวง หอมแขกลIางน้ำใหIสะอาด บุมะเขือพวงใหIพอแตกแลIวแชDน้ำไวIและปอกหอมแขกห่ัน

เปmน 4 สDวน  

 2. ตIมน้ำใหIเดือดและ ใสDมะเขือพวง หอมแขก สIมปอย ลงพรIอมกัน  

 3. ตIมใหIสIมปอยสุกมีสีเหลือง ละลายกะป£มอญใสDลงไป ปรุงรสดIวยเกลือยกลงพรIอมจัดเสิรLฟ 

น้ำหนักสำเร็จ 605 กรัม รสชาติ เปร้ียวนำเค็ม 
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3. น้ำพริกมะปรางดอง / ผัก (อาน̧อบ / ฮะรIอกฮะจ̧ะปราน)  

 เคร่ืองปรุง    ภาษามอญ   น้ำหนัก / กรัม  

 น้ำพริก     (ฮะรIอกฮะจ̧ะปราน)  

 มะปรางดอง    (ฮะจ̧ะปราน)   40 กรัม  

 หอมแขก    (อาสIอนฮะก้ิด)   30 กรัม  

 กุIงแหIง     (งูยฮะก̧าว)   20 กรัม  

 พริกสด     (ปรอด)    18 กรัม  

 กระเทียม    (อาสIอนฮะตIาน)   15 กรัม  

 กะป£มอญเผา    (ฮะรIอกมวนจIอง)  11 กรัม  

 เกลือ    (เบอ)    3 กรัม  

 ผักจิ้มน้ำพริก (อาน¸อบ) มะเขือพวง (ฮาโดงฮะเล) ผักหนาม (ฮะนี่ซ๊ิ) หวายหวาน (โบIด¸าด) ดอกแคปªา 

(กIาวกลัก) ผักกูดหิน (วอน)  

วิธีทำ  

 1. ค่ัวพริก หอม กระเทียม ใหIสุก  

 2. นำกุIงแหIงไปแชDน้ำประมาณ 5 นาที ใหIเน้ือกุIงแหIงน่ิม  

 3. โขลกกุIงแหIงใหIละเอียด ใสDพริก หอม กระเทียม ท่ีค่ัวแลIวลงไป โขลกใหIเขIากัน  

 4. ใสDมะปรางดองลงไปและโขลกใหIเขIากัน  

 5. ปรุงรสดIวย เกลือ กะป£มอญเผา ชิมรส จัดเสิรLฟพรIอมผักพ้ืนบIาน  

น้ำหนักสำเร็จ 112.5 กรัม รสชาติ เปร้ียว เค็ม เผ็ด  

 

4. แกงเลียงมันเสากุIงสด (แฟÌะอาตาดงูย)  

 เคร่ืองปรุง    ภาษามอญ   น้ำหนัก / กรัม  

 มันเสา      (อาตาด)   270 กรัม  

 กุIงสด     (งูย)    93 กรัม  

 ใบแมงลัก    (วานอาตาด)   9 กรัม  

 กะป£มอญ    (ฮะรIอกมวน)   17.5 กรัม  

 เกลือ     (เบอ)    7 กรัม  

 น้ำ    (ด̧าด)    440 กรัม  

วิธีทำ  

 1. ปอกมันเสา แกะกุIง และลIางน้ำใหIสะอาด  

 2. ตIมน้ำใหIเดือดใสDมันเสา ตIมใหIมันสุกเน้ือมีเมือกล่ืน  

 3. ใสDกุIงสด ปรุงรสดIวยกะป£มอญเกลือ  
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 4. ใสDใบแมงลัก ป£ดฝาพรIอมจัดเสิรLฟ  

น้ำหนักสำเร็จ 770 กรัม รสชาติ เค็มออกหวานกุIง 

 

ตำรับอาหารหวาน 

1. ขIาวเหนียวน้ำผ้ึง (ปะลอนกวนซาย)  

 เคร่ืองปรุง    ภาษามอญ   น้ำหนัก / กรัม  

 ขIาวเหนียว    (ปะลอนเซิง)   680 กรัม  

 น้ำตาลป"ºบ    (ฮะเกรจี)   250 กรัม  

 กะทิ     (ด̧าดตาวสแปรย)  150 กรัม  

 แง     (ปานซิ)    8 กรัม  

 เกลือ     (เบอ)    5 กรัม  

วิธีทำ  

 1. นำขIาวเหนียวแชDน้ำเปmนเวลา 2-3ช่ัวโมง แลIวนำไปน่ึงใหIสุกแลIวพักไวI  

 2. ตั้งกระทะเคี้ยวกะทิ น้ำตาลป"ºบ ใหIเขIากันเติมเกลือลงไป เคียวตDอจนเหนียวใสDขIาวเหนียวที่พักไวI

กวนใหIเขIากัน 

 3. นำขIาวเหนียวท่ีไดIเทลงถาดท่ีเตรียมไวI ปาดหนIาขIาวเหนียวใหIเรียบสวย โรยแงใหIท่ัวหนIาขนม  

 4. นำแผDนสังกะสีมาป£ดบนถาดนำเปลือกมะพรIาวมาเผDาไฟใหIสุกวางลงแผDนสังกะสีเพื่ออบหนIาขนมใหI

มีสีน้ำตาล  

 5. ขนมสุกไดIท่ี นำมาพักใหIเย็นตัดเปmนช้ินส่ีเหล่ียมขนาดพอเหมาะ พรIอมจัดเสิรLฟ  

น้ำหนักสำเร็จ 650 กรัม ขนมท่ีไดIจะมีสีเหลืองอมน้ำตาลลักษณะคลIายน้ำผ้ึง มีรสหวานเน้ือสัมผัสกรอบ 

 

2. ขนมกลIวย (กวIานปราด)  

 เคร่ืองปรุง    ภาษามอญ   น้ำหนัก / กรัม  

 กลIวยนIาวIาสุกปลอกเปลือก  (ปราดกIวนสาย)   450 กรัม  

 มะพรIาวขูดฝอย    (ส̧อบแปร)   800 กรัม  

 แป¬งขIาวเจIา    (เวยห̧าว)   250 กรัม  

 น้ำตาลทราย    (ฮะแกร)   180 กรัม  

 เกลือ     (เบอ)    6 กรัม  

 เบคก้ิงโซดา    (โชIตา)    10 กรัม  
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วิธีทำ 

 1. นำกลIวยน้ำวIากับแป¬งขIาวเจIา ผสมเขIาดIวยกัน ใสDน้ำตาลทราย เกลือ เบคกิ้งโซดา และมะพรIาวขูด

ฝอย ผสมรวมกัน  

 2. นำไปหDอดIวยใบตอง น่ึงไฟกลางเปmนเวลา 15-20 นาที  

น้ำหนักสำเร็จ 320 กรัม ขนมมีรสหวานมัน 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ภูมิป�ญญาอาหารพื ้นบJานชาวไทยเชื ้อสายมอญบJานวังกะ จำแนกตามการใชJประโยชน9 

ภูมิป�ญญาดJานอาหารไดJดังน้ี 

  1.1 ภูมิปZญญาดIานอาหารพื้นบIานที่ไดIรับการสืบทอดกันมารุDนสูDรุDน ปรากฏอยูDในสำรับอาหาร

ชาวไทยเชื้อสายมอญบIานวังกะทุกครอบครัว โดยนำวัตถุดิบที่มีอยูDในทIองถิ่นตามฤดูกาลมาประกอบอาหารจน

เกิดเปmนเอกลักษณLของอาหาร ไดIแกD ขนมจีนน้ำยาหยวก แกงเลียงลูกสIาน รสเปรี้ยวจากอาหารไดIจากพืชตาม

ฤดูกาล ไดIแกD มะปราง มะมDวง กระเจี๊ยบ มะตาด การใชIพืชแกIพิษและชDวยชูรสอาหาร ดังปรากฏในการใชI

มะขาม มะปรางใสDในแกงบอนเพื ่อแกIพิษคันของบอน เลือกบริโภคในชDวงฤดูแลIงมีพิษนIอยกวDาฤดูอ่ืน  

นำมาประกอบอาหารตIองตIมใหIเป®¯อยจะไดIรสชาติดี 

  1.2 ภูมิปZญญาดIานอาหารที่ใชIสืบทอดวัฒนธรรมความเชื่อ อาหารที่บริโภคในงานประเพณี 

ไดIแกD ประเพณีเขIาพรรษาชDวงเดือนแปด ตรงกับเดือนกรกฎาคมมีขนมนมสาว ประเพณีรับขวัญ มีขนมขIาว

เหนียวคลุกมะพรIาว แกงขี้เหล็ก พิธีกรรมการเลี้ยงผี เดือนพฤษภาคมถึง เดือนกันยายน มีขนมเล็บมือนาง  

ไกDตIม ขนมตIม กลIวยน้ำวIา ขIาวเหนียวมะพรIาว ประเพณีสงกรานตLมี ขIาวแชD ปลาแหIงผัดมะมDวง สาคูน้ำกะทิ 

ประเพณีตำขIาวเมDา เดือนธันวาคม มีขนมขIาวเมDา ประเพณีทำขIาวยาคู เดือนกุมภาพันธL และประเพณีขอขมา

พระอุปZชฌายL เดือนมิถุนายนจัดเตรียมสำรับอาหาร เชDน แกงฮังเล แกงเลียง ขIาวเหนียวน้ำผ้ึง เปmนตIน 

  1.3 ภูมิปZญญาการรับประทานอาหารเปmนยา ชาวไทยเชื้อสายมอญบIานวังกะ จะรับประทาน

อาหารตามฤดูกาลตDางๆ เพื่อเปmนยา และปรับธาตุในรDางกาย ไดIแกDรับประทานอาหารที่มีรสชาติเปรี้ยวชDวยแกI

โรคหวัดในฤดูฝน เชDน แกงสIมมะตาด แกงกระเจี๊ยบ แกงสIมปªอย ในฤดูหนาว ชาวบIานจะนิยมรับประทาน

อาหารที่มีความมันเพื่อทำรDางกายอบอุDน เชDน แกงฮังเลปลา ขIาวมันมะพรIาว ปลาทอด เปmนตIน และในฤดูรIอน

เปmนชDวงท่ีมีอากาศรIอนจัด นิยมรับประทานขIาวแชD เพ่ือปรับธาตุและปรับความสมดุลในรDางกาย  
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อภิปรายผล  

ขIอคIนพบจากการวิจัยเรื่อง ภูมิปZญญาอาหารพื้นบIานชาวไทยเชื้อสายมอญบIานวังกะ อำเภอสังขละบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี สามารถทำการอภิปรายไดIดังน้ี 

 1. ผลการศึกษาภูมิปZญญาอาหารพื้นบIานชาวไทยเชื้อสายมอญบIานวังกะ เปmนภูมิปZญญาที่ใชIในการ

ดำรงชีวิตและสืบทอดวิถีการบริโภคตามที่ไดIรับการถDายทอดจากรุDนสูDรุDนเกิดเปmนวัฒนธรรมการบริโภคที่เปmน

เอกลักษณLเฉพาะกลุDมชาวไทยเชื้อสายมอญบIานวังกะ ภูมิปZญญาที่ไดIรับการสืบทอดมา พบไดIในสำรับอาหาร 

จะประกอบดIวยอาหารท่ีไดIจากพืชผักพ้ืนบIานตามฤดูกาล ไดIแกD ฤดูฝนมียอดมะขาม มะตาด สIมปªอย กระเจ๊ียบ 

หนDอไมI จะนำมาทำเปmนแกงหรือผัดไดIตามใจชอบ ฤดูหนาวมีพืชหัวจำพวก มันเสา นำมาแกงเลียง ผักใบตDางๆ  

มีนIอยจึงใชIมะปรางดอง มะมDวงดองที่ถนอมอาหารไวIมาปรุงแตDงรสชาติอาหาร ฤดูรIอน มีทั้งสIานเล็กและสIาน

ใหญD ขี้เหล็ก ผักพื้นบIานที่มีบริโภคตลอดป" ไดIแกD กระเจี๊ยบ ฝZก ผักกาดชนิดตDางๆ ที่ปลูกไวIตามหัวไรDปลายนา

และบริเวณบIาน การบริโภคพืชพื้นบIานที่มีพิษคัน เชDน บอนทั้งสDวนดอกและตIน หนDออDอน โดยเลือกบริโภคฤดู

แลIงหรือชDวงน้ำลดเพราะพิษคันจะนIอยลง เทคนิคในการปรุงอาหารคือ ตIองตIมใหIเป®¯อย และใสDสIมมะขาม 

อาหารเปmนภูมิปZญญาที่ใชIสืบทอดวัฒนธรรม ความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายมอญบIานวังกะ พบไดIในเทศกาล

ประเพณีบุญเขIาพรรษาตIองมีขนมนมสาว (กวIานกูIฮเตย) ประเพณีรับขวัญ (จัวอาปู) ในงานแตDง รับขวัญเด็ก 

งานบวช จะตIองมีแกงข้ีเหล็ก ขนมขIาวเหนียวคลุกมะพรIาว พิธีเล้ียงผีบรรพบุรุษ (ปะเจ๊ียตะละพาน) จะตIองมีไกD

ตIม ขนมเล็บมือนาง ขนมตIม กลIวยน้ำวIา มะพรIาว ขIาวเหนียว ประเพณีสงกรานตL (สารกรานมวน) ตIองมีขIาว

แชD กินกับปลาแหIงผัดมะมDวง สอดคลIองกับสุพรรณี โพธิ์พุDมและคณะ (2557) ไดIศึกษาความหลากหลายของ

พืชผักพื้นบIานและภูมิปZญญาทIองถิ ่น บIานพุน้ำรIอน พบวDา องคLความรู IการใชIประโยชนLดIานอาหารตาม

วัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญบIานพุน้ำรIอน ในวันสงกรานตLจะตIองมีขIาวแชDรับประทานกับปลาเค็มผัด

มะมDวง นิยมทำแกงฮังเล แกงมะตาด ขนมจีนน้ำยาหยวก ทำบุญชDวงเทศกาลวันสำคัญทางศาสนา หรือวันพระ

ใหญD ซึ ่งเปmนวัฒนธรรม  ที ่ถDายทอดสืบตDอกันมาชIานาน และภูมิปZญญาการรับประทานอาหารเปmนยา 

ประกอบดIวย อาหารที่มีพืชผักพื้นบIานตามฤดูกาล ตIนฤดูจะรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวจากธรรมชาติ    

เพื่อแกIหวัด ฤดูหนาวรับประทานอาหารที่มีความมัน เชDน แกงฮังเลปลา แกงมันเสา เพื่อชDวยใหIรDางกายอบอุDน 

ฤดูรIอนจะรับประทานขIาวแชD เพ่ือปรับความสมดุลของรDางกาย 

 2. ผลการศึกษาตำรับอาหารพื้นบIานชาวไทยเชื้อสายมอญบIานวังกะ ที่เหมาะแกD การนำมาจัดทำเปmน

ตำรับมาตรฐาน โดยผูIวิจัยและผูIรูIดIานอาหารในชุมชนรDวมกันจัดทำเปmนมาตรฐาน จำนวน 15 ตำรับ จำแนกเปmน

อาหารคาว 10 ตำรับ ไดIแกD ผัดกระเจี๊ยบ แกงสIมปªอยมะเขือพวง น้ำพริกมะปรางดอง แกงเลียงมันเสากุIงสด 

แกงหนDอไมIกระดูกอDอน แกงสIมผักหนามมะปรางดอง แกงฮังเลปลาชะโด แกงมะตาดปลาอินทรียL แกงเลียงลูก 
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สIานกุIงสด และแกงขี้เหล็กปลากระมัง อาหารหวาน 5 ตำรับ ไดIแกD ขIาวเหนียวน้ำผึ้ง ขนมมันเสา ขนมกลIวย 

ขนมเล็บมือนาง ขIาวเหนียวคลุกมะพรIาว สอดคลIองกับศรุดา นิติวรการ (2557) พบวDา สำรับอาหารมอญ       

เกาะเกร็ด อาหารสDวนใหญDเปmนอาหารที่เกิดจากภูมิปZญญาทIองถิ่น ซึ่งใชIวัตถุดิบที่มีในทIองถิ่น และมีตามฤดูกาล 

การจัดสำรับอาหารมอญเกาะเกร็ดโดยการใชIวิธีสนทนากลุDมไดIสำรับดังตDอไปนี้ สำรับอาหารมอญหมูD 1 ไดIแกD 

แกงสวDางอารมณL แกงสIมกระเจี๊ยบ หมี่กรอบ และขIาวอีกา สำรับมอญหมูD 6 ไดIแกD แกงเลียงหนDอกะลา แกงค่ัว

มะตาด แกงขาหมูใบมะดันพริกกะเกลือ และขIาวเหนียวหัวหงอก จากการจัดทำตำรับมาตรฐานอาหารคาว 10 

ชนิด พบวDา อาหารประเภทแกงไมDมีสDวนผสมของกะทิ ใชIวิธีการผัดดIวยน้ำมันพืชชDวยใหIเครื ่องแกงหอม 

เครื่องปรุงที่ใหIความหอม ใชIหอมแขก กระเทียมจีน ผงมัสรา ปรุงรสดIวยกะป£มอญ เกลือ อาหารจึงมีรสชาติ

และเอกลักษณLเฉพาะทIองถ่ิน อาหารหวานมีสDวนประกอบของ แป¬ง น้ำตาล เปmนหลัก มะพรIาวท่ีใชIเปmนมะพรIาว

ขูดเปmนสDวนมากการใชIในรูปของกะทินIอยมาก และขนมสDวนมากใชIในพิธีกรรมท่ีสืบทอดมา 

ขTอเสนอแนะ  

1. ควรมีการศึกษารวบรวมและพัฒนาตำรับ จัดเปmนสำรับอาหารพื ้นบIานชาวไทยเชื ้อสายมอญ 

บIานวังกะ เนIนการมีสDวนรDวมของชุมชนเพื่อการอนุรักษLและสืบสานภูมิปZญญาทIองถิ่นใหIสอดคลIองกับการ

จัดการทDองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชองชุมชนและจังหวัดตDอไป 

 2. ควรศึกษาและวิเคราะหLคุณคDาทางโภชนาการสำรับอาหารพื้นบIานของชาวไทยเชื ้อสายมอญ 

บIานวังกะใหIเปmนอาหารเพ่ือสุขภาพและสDงเสริมเปmนการทDองเท่ียวตDอไป 
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บทคัดย<อ  

“โพDเหมDละ” หรือดอกไมIปªา มีความสัมพันธLเชื ่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม พิธีกรรม ความเช่ือ 

ของคนในทIองถิ่นมาแตDบรรพบุรุษ การปลูกดอกไมIของคนทุDงใหญDจะปลูกไวIทั้งในไรD  เพื่อใชIในพิธีกรรมฟาดขIาว 

และในบIานเพ่ือเสริมโชคชะตาราศี (ไจDยเสอะร่ี) แตDปZจจุบันถ่ินท่ีอยูDตามธรรมชาติของดอกไมIทIองถ่ินถูกบุก 

รุกแผIวถาง และลักลอบเก็บไปขาย ทำใหIหลายชนิดอยูDในสถานะที่เสี่ยงตDอการสูญพันธุL ทีมวิจัยจึงมี

เป¬าหมายที่จะศึกษาและถDายทอด โดยมีวัตถุประสงคL 1) เพื่อศึกษาองคLความรูI การใชIประโยชนLดอกไมI ทIองถ่ิน 

และสถานการณLความเปลี่ยนแปลงที่สDงผลกระทบตDอดอกไมIทIองถิ่น 2) เพื่อสำรวจถิ่นที่อยูD ชนิด พันธุLดอกไมIใน

ทIองถิ่น และความเปmนไปไดIในการเพาะขยายพันธุL รวมถึงการพัฒนาตDอยอด 3) เพื่อคIนหา แนวทางการอนุรักษL

และถDายทอด ซึ ่งมีวิธีดำเนินการดังนี ้ 1) ประชุมทีมวิจัย เพื ่อสรุป รวบรวบ เรียบเรียง ตรวจสอบขIอมูล  

2) การเก็บรวบรวมขIอมูล ทั้งการพูดคุยตามบIานและมีเวทีรDวมพูดคุยโดยประเด็นคำถาม หรือแนวคำถามเปmน

เครื่องมือ 3) การสำรวจดอกไมIทั้งในไรDขIาวและตามบIานในชุมชน 4) การสำรวจ ดอกไมIในพื้นที่ปªา 5) การถอด

บทเรียน เพื่อทบทวนการทำงาน 6) การคืนความรูIเพื่อถDายทอดความรูIที่ไดIจากการศึกษา 7) การจัดทำหนังสือ

ดอกไมIทIองถ่ิน 

ผลการวิจัย พบวDา ดอกไมIเปmนสัญลักษณLในการบูชาและเปmนหนึ่งในองคLประกอบของทุกพิธีกรรม 

ชาวบIานใชIประโยชนLดอกไมIทั้งในการนำไปกราบไหวIบูชา การดูความเปลี่ยนแปลงของ  ฤดูกาล และการกิน 

เปmนอาหารและยาโดยเฉพาะไมIหัวประเภทวDาน แตDปZจจุบันดอกไมIหลายชนิดพันธุLพบเห็นไดIยากข้ึน ซ่ึงมี สาเหตุ 

__________________________ 

 1,2,3  นักวิจัยอิสระ : Independent Researcher 
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มาจาก 1) การลักลอบนำออกไปขาย 2) การขยายพ้ืนท่ีทำสวนและใชIสารกำจัดวัชพืช 3) ตIนไมIใหญDถูก นำมาใชI

ในการปลูกสรIางบIาน 4) ภัยธรรมชาติ 5) ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และ 6) การจุดไฟเผาทั้งที่ตั้งใจ

และไมDตั้งใจ จึงควรที่จะตIองมีมาตรการในการดูแลรักษา เชDน การกำหนดกฎกติการDวมกันระหวDางผูIนำทIองถ่ิน 

ชาวบIาน และเจIาหนIาที่ปªาไมIในการดูแลรักษา เชDน กลIวยไมIตDางๆ และกฎกติกาในการใชIประโยชนLไมIหัว

ประเภทวDานที่เปmนอาหารและสมุนไพร การกันพื้นที่สาธารณะใหIเปmนพื้นที่อนุรักษL และควรมีความเขIมงวดใน

การดูแลรักษา ขณะเดียวกันควรจะตIองมีการสDงเสริมการเรียนรูI ในเด็กและเยาวชนใหIรู IจักคุณคDาและ

ความสำคัญ รวมถึงสDงเสริมใหIเกิดการใชIประโยชนLในดIานอื่นๆ เชDน การสกัดกลิ่น หอมจากดอกไมIใหIเปmนน้ำมัน

หอมระเหย ซึ่งในการจำแนกกลิ่นมีดอกไมI  ที่มีกลิ่นหอมแรงหลายชนิด เชDน หมี่ รุDงโผDง(มหาหงสL) กDาอุเปªอโพD 

(ดอกนางแยIม) โพDกา (คำมอกหลวง) รวมถึงการนำคุณสมบัติในการบรรเทา และ/หรือรักษาของพืชและดอกไมI

ทIองถิ่นที่เปmนสมุนไพรมาพัฒนาเปmนผลิตภัณฑL เชDน ยาหมDอง, ยานวด, ยาลม เพื่อเพิ่มมูลคDาใหIเกิดการฟ®±นฟู 

และอนุรักษL 

 

คำสำคัญ: ดอกไม)ท)องถิ่น การอนุรักษ8พันธุ8ไม)ท)องถิ่น การถ6ายทอดความรู) 
 

Abstract 

Pomaela or wildflowers are in relation to way of life, culture, ritual and belief of local 

people for long. The flowers are planted at the fields for a local ritual, Fad Khao Ritual, and at 

home for good fortune. Nowadays, the encroachment is threatening natural sources of 

wildflowers causing them to possibly be endangered. This research aimed to 1. study how 

wildflowers were used and changes that affected them, 2. survey their natural habitat, types, 

and the possibility of propagation including further development, and 3. find conservation 

approaches and how to transfer it. The process was employed including team meeting, data 

collection, survey sources for flowers at the fields, at home, and in the forest, lesson learned, 

knowledge transfer, and providing local wildflowers book.  

 The research found that the wildflowers were symbols of paying respect and used as 

one composition in every ritual. The local used them as a symbol of worship, season change 

identification, food and medicine especially the one with bulb, but several wildflowers are 

rarely seen lately. The problem were from sale without permission, field expansion, herbicide, 

deforestation for house materials, natural disaster, climate change, both intentional and 

unintentional burning. The measure should be made for preservation, for example, set up 

regulations between local leader and the villagers, give forest officers on duty to take care of 

orchids, plants with bulbs used as food and herb, designate conservation area with strict 



                  วารสารคณะมนุษยศาสตร9และสังคมศาสตร9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 79 

measure. Meanwhile, children must be acknowledged value and importance of wildflowers. In 

addition, wildflowers should be supported to be used in various purposes such as fragrance 

oil, herb, and medicine. This added value to the wildflowers would help in term of 

conservation and restoration. 
 

Keyword: Local flowers, Local flower preservation, Knowledge transfer 

 

บทนำ  

เขตรักษาพันธุLสัตวLปªาทุDงใหญDนเรศวรไดIรับประกาศเปmนเขตรักษาพันธุLสัตวLปªาในวันที่ 24 เมษายน  

พ.ศ. 2517 มีเนื ้อที ่ท ั ้งส ิ ้น 2,000,000 ไร D ต ั ้งอยู DในทIองที ่อำเภอทองผาภูม ิ และอำเภอสังขละบุรี  

จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภออุIมผาง จังหวัดตาก ตDอมาในป" พ.ศ. 2534 ไดIผนวกพื้นที่ปªาสงวนแหDงชาติปªาน้ำ

โจน จำนวน 279,500 ไรD ทIองที่อำเภอทองผาภูมิ เขIาเปmนสDวนหนึ่งของเขตรักษาพันธุLสัตวLปªาทุDงใหญDนเรศวร 

รวมจำนวน 2,279,500 ไรD โดยแยกการบริหารงานเปmนเขตรักษาพันธุLสัตวLปªาทุDงใหญDนเรศวรดIานตะวันออก 

เฉพาะจังหวัดตากประมาณ 948,438 ไรD และในป"เดียวกันทางองคLการ UNESCO ไดIประกาศใหIเปmนพื้นที่มรดก  

ทางธรรมชาติของโลก 

พ ื ้นท ี ่ เขตร ักษาพ ันธ ุ Lส ัตว Lป ªาท ุ D งใหญDนเรศวรต ั ้ งอย ู Dทางตอนล Dางของเท ือกเขาตะนาวศรี  

ภูมิประเทศ สDวนใหญDเปmนภูเขาใหญDนIอยสลับซับซIอน และเปmนแหลDงตIนน้ำลำธารที่สำคัญของลำน้ำแควนIอย

และลำน้ำแควใหญD ทิวเขาที่สำคัญสDวนใหญDวางพาดจากเหนือลงสูDทางใตI ทางทิศตะวันออกเปmนทิวเขาที่แบDงน้ำ

สDวนที่ ลงสูDลำหIวยขาแขIงกับลำหIวยแมDละมุIงและลำน้ำแควใหญD สDวนทิวเขาทางทิศตะวันตกเริ่มจากปลายสุด

ของ ลำหIวยแมDกลองและลำหIวยแมDจันขนานกันลงมากับทิวแรก ทิวเขาตอนบนแบDงน้ำทางดIานตะวันออกลงสูD 

หIวยแมDจัน และทางดIานตะวันตกลงสูDหIวยแมDสุริยะซึ่งไหลไปสูDเขตประเทศพมDาอยูDบริเวณตอนกลางของพื้นท่ี 

เปmนตIนน้ำ ลำธารหลายสาย คือ หIวยโรคี ่ (เขอะเหรอะ) แมDน้ำรันตีไหลลงลำแควนIอยทางดIานตะวันตก 

หIวยเซซาโวD หIวยดงวี่ หIวยซDงไทIไหลลงสูDลำแควใหญDทางดIานตะวันออก หIวยหมDองดง แมDน้ำ แมDกษัตริยLใหญD 

หIวยทีมูไหลลงสูDประเทศพมDาทางดIานเหนือ สDวนตอนลDางฝZ¯งตะวันตกเปmนตIนน้ำของลำน้ำแควเปmนแหลDงตIนน้ำท่ี 

สำคัญ 4 สายหลักคือ ลำน้ำแควใหญDซึ่งเปmนแหลDงตIนน้ำของเขื่อนศรีนครินทรL เขื่อนทDาทุDงนาที่เปmนแหลDง  

ผลิตไฟฟ¬าใหIแกDประเทศ และแมDน้ำแควนIอย   เปmนที่ตั้งของเขื่อนเขาแหลม สDวนแมDน้ำกษัตริยLใหญD และแมDน้ำ

สุริยะเปmนแมDน้ำที่ไหลลงสูDดินแดนในประเทศพมDา ปªาไมIในเขตรักษาพันธุLสัตวLปªามีหลายลักษณะผสมกันอยูD  

ตามธรรมชาติ เปmนแหลDงน้ำ แหลDงอาหาร และเปmนที่หลบซDอนปูองกันภัยของสัตวLปªาที่สมบูรณL ปªาเหลDาน้ี 

ประกอบดIวยทุDงหญIาปªาเบญจพรรณปªาเต็งรังปªาดงดิบและปªาดงดิบเขา 

ตำบลไลDโวDอยู Dในเขตรักษาพันธุ LสัตวLปªาทุ DงใหญDนเรศวรดIานตะวันตก อำเภอสังขละบุรี จังหวัด

กาญจนบุรี มีการจัดตั้งเปmนตำบลภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองทIองถิ่นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยการจัดต้ัง 

ครั้งแรกมีดIวยกัน 2 ตำบลคือ ตำบลลังกาและตำบลไลDโวD ตDอมาในป" พ.ศ. 2482 มีการยุบรวมเปmนตำบลไลDโวD 
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เปmนชุมชนชาวไทย-กะเหรี่ยงโผลDวงประกอบดIวย 6 หมูDบIาน คือ บIานสะเนพDอง (หมูD 1) บIานกองมDองทะ (หมูD 2) 

บIานไลDโวD-ซาลาวะ (หมูD 3) บIานเกาะสะเดิ่ง (หมูD 4) บIานที่ไลDปูา (หมูD 5) และบIานจะแก (หมูD 6) เปmน 1 ในพื้นท่ี

นํารDองพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษสำหรับกลุDมชาติพันธุLกะเหรี่ยงในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ตามมติ

คณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553 จากความเปmนชุมชนกะเหรี่ยง-โผลDวงที่อยูDกับปªาทุDงใหญDมาหลายชั่ว อายุ มีวิถี

ชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปZญญาทIองถิ่น ความเชื่อในดIานตDางๆ ท่ีเปmนอัตลักษณLท้ังภูมิปZญญาการใชI ประโยชนLจากปªา

, ภูมิปZญญาการทำไรDหมุนเวียน, ภูมิปZญญากลุซุ (สวนผสมผสาน) ภูมิปZญญาการใชIสมุนไพร ในการรักษา,  

ภูมิปZญญาการทอผIา จักสาน, ภูมิปZญญาอาหารพ้ืนบIาน, ภูมิปZญญาภาษาทIองถ่ิน เปmนตIน 

บIานสะเนพDองเปmนชุมชนดั้งเดิมเคยเปmนที่ตั ้งของเมืองสังขละบุรีมากDอน ตามที่มีการบันทึกไวIเปmน 

หลักฐานกลDาววDา ภวะโพDพระศรีสุวรรณคีรีที่ 1 เปmนเจIาเมืองและมีการปกครองตDอเนื่องกันมา 5 ลำดับ กDอนท่ี

ทะเจียงโปรยพระศรีสุวรรณคีรีที ่ 5 ยIายไปตั้งเมืองใหมDที ่ตำบลวังกะ และเปmนเจIาเมืองคนแรกระหวDางป"  

พ.ศ.2439-2467 ตDอมามีการสรIางเขื่อนเขาแหลมจึงยIายไปตั้งเมืองใหมDอีกครั้งที่ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี 

(ปZจจุบัน) บIานสะเนพDองหมูD 1 มีจำนวนครัวเรือน 166 ครัวเรือน จำนวนประชากรท้ังส้ิน 1,027 คน (ขIอมูลจาก

สำนักทะเบียนราษฎรL อำเภอสังขละบุรี ขIอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2559) ประชากรในหมูDบIานมีทั้งที่ถือบัตร

ประจำตัวประชาชนและบัตรสถานะบุคคลบนพื้นที่สูง (บัตรสี) โดยลักษณะภูมิประเทศของหมูDบIานตั้งอยูD

ระหวDางหุบเขามีทั้งพื้นที่ราบและพื้นที่ภูเขาสลับซับซIอน มีลำหIวยไหลผDานหมูDบIาน บริเวณรอบๆ หมูDบIานตั้งแตD

ดIานทิศตะวันออกเรื่อยไปถึงดIานทิศเหนือโอบลIอม ดIวยภูเขาที่ทอดตัวเปmนแนวยาวตDอเนื่องกันไป การทำมาหา

กินของชาวบIานมีทั้งทำไรDขIาวหมุนเวียน ทำนา ทำสวน และหาอยูDหากินกับปªาดIวยวิถีชีวิตและการทำมาหากิน

ของชาวบIาน ที่มีวัฒนธรรม ขIอหIามความเชื ่อเปmนตัวกำหนดทำใหIการดำรงชีพที่ผDานมาไมDสDงผลกระทบ         

ตDอทรัพยากรธรรมชาติ แตDดIวยสถานการณLความเปลี่ยนแปลงในปZจจุบันที่ ชุมชนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น คนใน

ชุมชนมีคDาใชIจDายทั ้งจากการศึกษาเลDาเรียนของบุตรหลาน การรักษาตัวในโรงพยาบาล ความตIองการ

ยานพาหนะเม่ือมีการพัฒนาเสIนทาง ความตIองการโทรทัศนL จานดาวเทียม เคร่ืองเสียงเม่ือแผงโซลDาเซลลLเขIาถึง

ทุกบIาน ความตIองการปรับเปลี่ยนรูปแบบ การสรIางบIานใหIแข็งแรงถาวร ทำใหIการทำมาหากินในวิถีเดิมไมD

สามารถตอบสนองไดI แตDละครอบครัวจึงตIองหาอาชีพ หารายไดIทั้ง จากการเก็บหาของปªาขาย ทำงานรับจIาง

ทั้งในและนอกชุมชน ทำงานมีเงินเดือนประจำ เป£ดรIานคIา ใหIเชDารถขับเคลื่อนสี่ลIอ และขยายพื้นที่ทำกิน 

เปลี่ยนพื้นที่ไรDหมุนเวียนใหIเปmนสวนถาวรที่ไมDสามารถฟ®±นความอุดมสมบูรณLไดIอีกตDอไป ซึ่งการบุกรุกแผIวถาง

พื้นที่และการใชIสารเคมีในการเพาะปลูกสDงผลกระทบตDอระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

ทIองถ่ินใหIสูญหายและหน่ึงในพันธุกรรมพืชทIองถ่ินท่ีกำลังไดIผลกระทบคือดอกไมIปªา 

เว็บไซตLของสถานีวิจัยลำตะคองไดIกลDาวถึง ปZญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของพืช เชDน 

กุหลาบแดง, โมกราชินี, ชมพูภูคา, เทียนกาญจนบุรี, เทียนคำ, เทียนเชียงดาว, เทียนนกแกIว รวมถึงกลIวยไมIปªา

ตDางๆ อีกหลายสกุลที่เปmนพรรณไมIหายาก เสี่ยงตDอการสูญพันธุL สDวนมากเกิดจากการกระทำของมนุษยLท้ัง

ทางตรงและทางอIอมโดยสามารถระบุสาเหตุสำคัญๆ ไดIดังนี้ 1) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและบริโภค

เพื่อทำการเกษตรแบบมุDงเนIนการคIา มีการผลิตสายพันธุLเดียวโดยละทิ้งสายพันธุLพ้ืนเมืองดั้งเดิม มีการใชI
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สารเคมีมากขึ้นในการเกษตร เชDน ยาฆDาแมลงและยาปราบศัตรูพืชเกิดสารพิษตกคIางในดิน และแหลDงน้ำ 

กระทบตDอสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในดินและสัตวLน้ำ รวมถึงกระทบตDอสภาพดั้งเดิมของพื้นที่การเจริญของพืช  

2) การเติบโตของประชากรและการกระจายตัวของประชากร ทำใหIเกิดการรุกล้ำเขIาไปในพื้นที่ที ่มีความ

หลากหลายทางชีวภาพสูงซึ่งกระทบตDอความสมดุลของระบบนิเวศ 3) การทำลายถิ่นที่อยูDอาศัยตามธรรมชาติ

ของสัตวLนานาพันธุL เชDน การทำลายปªา การลDาสัตวL การอพยพหนีภัยธรรมชาติของสัตวL ทำใหIเกิดการขาดสมดุล

ทางธรรมชาติ 4) มีการนำทรัพยากรธรรมชาติไปใชIประโยชนLมากเกินไป 5) การตักตวงผลประโยชนLจากชนิด

พันธุL          ของพืชและสัตวLปªา เพ่ือผลประโยชนLทางการคIา โดยการคIาขายสัตวLและพืชปªาแบบผิดกฎหมาย 6) 

การนำเขIาชนิดพันธุLตDางถิ่นซึ่งมีผลกระทบตDอการเขIาทำลายสายพันธุLทIองถิ่นดั้งเดิม 7) การสรIางมลพิษตDอ

สิ่งแวดลIอม เชDน มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศและขยะ เปmนตIน 8) การเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจและการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลIอมของโลก เชDน อุณหภูมิโลกสูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของน้ำทะเล ภัยแลIงทำใหIเกิด

ปZญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิดไฟปªา ในชDวงฤดูฝนเกิดปZญหาน้ำทDวม โคลนถลDม เปmนตIน 9) การอIางสิทธิบัตร             

เชDน ประเทศญี่ปุªนไดIจดสิทธิบัตรการผลิตสารแกIโรคกระเพาะจากตIนเปลIานIอย ซึ่งเปmนพันธุLพืช ที่มีในประเทศ

ไทย (สรุปขDาวสิ่งแวดลIอม ป" 2543) 10) ความกIาวหนIาของเทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) ดIานการตัด

ตDอพันธ ุกรรมหรือจ ีเอ ็มโอ (GMO; Genetically Modified Organisms) หร ือพันธ ุว ิศวกรรม (genetic 

engineering) อาจทำใหIเกิดการรุกรานที ่ร ุนแรงขึ ้น และมีโอกาสในการเปลี ่ยนแปลงของประชากรพืช  

(อIางอิง : www.tistr.or.th/tistrblog) 

“โพDเหมDละ” หรือดอกไมIปªาหนึ ่งในพันธุกรรมพืชทIองถิ ่นที ่มีความสัมพันธLเชื ่อมโยงกับวิถีชีวิต 

วัฒนธรรม พิธีกรรม ความเชื่อของคนในทIองถิ่นมาแตDบรรพบุรุษ ความสำคัญของดอกไมIปªาสำหรับคนทุDงใหญD

ไมDไดIมีแคDความสวยงามแตDเปmนทั้งสื่อสัญลักษณLของความเคารพบูชา ศรัทธา ตDอพระศรีอาริยLและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ

ทั้งหลาย ชDวยเสริมโชคชะตาราศีใหIกับครอบครัว เปmนอาหาร และยา และบอกฤดูกาลบอกเดือนในรอบป"  

เชDน “ดอกโพDทูกลี” ออกเดือนมีนาคม “ดอกโพDทูดอง” ออกเดือนเมษายน “ดอกโพDเหมDโหยDหมี” ออกเดือน

พฤษภาคม “พุไมบDอง” ออกเดือนมิถุนายน “ดอกโพDตะเขิง” หรือดอกพรรษาออกเดือน กรกฎาคม “ดอกโพD

มือซDา” ออกเดือนสิงหาคม “ดอกสะเมDงโจD” ออกเดือนกันยายน เปmนตIน การปลูกดอกไมIของคนทุDงใหญDจะปลูก    

ไวIทั้งในไรDและในบIาน ในไรDจะปลูก “โพDโหวD” หรือดอกหงอนไกD “โพDบDอง” หรือดอกดาวเรือง “โพDเหมDอขุง” 

“โพDดุขDวง” “โพDหยDาเทิ่ง” เปmนตIน การปลูกดอกไมIในไรDเพื่อนำมาแตDงชDอ แมDโพสพในชDวงของการฟาดขIาว 

ชาวบIานจะเอาดอกไมI ไดIแกD “โพDโหวD” ดอกหงอนไกD “โพDบDอง” ดอก ดาวเรือง และ “ดอกโพDดุขDวง” มาแตDงชDอ

แมDโพสพแสดงถึงการเคารพบูชาและมีความเชื่อวDาทำใหIไดIขIาวเพิ่มขึ้น สDวน“ดอกโพDเหมDอขุง” และ “ดอกโพD

หยDาเทิ่ง” ปลูกไวIเพื่อสวยงามเทDานั้นเพราะชาวบIานเชื่อวDาถIาเอาไปบูชาแมDโพสพจะทำใหIขIาวไมDเพิ่มข้ึน 

ขณะเดียวกันการปลูกดอกดาวเรืองและดอกหงอนไกDก็เพื่อลDอแมลงใหIมาหาที่ดอกไมIกDอนที่จะไปรบกวนดอก

ของตIนขIาว เปmนการปูองการความเสียหาย สำหรับการปลูกดอกไมIในบIาน ตามตำราไดIกลDาวถึงคุณลักษณะ    

ที่ดีของบIานที่ชDวยเสริมโชคชะตาราศี (ไจDยเสอะรี่) ใหIกับผูIอยูDอาศัย หนึ่งในองคLประกอบของบIานที่ชDวยเสริม

โชคชะตาราศีใหIกับเจIาของบIานคือการปลูกดอกไมIไวIบริเวณหนIาบIานเพื่อความสวยงาม เปmนมงคลแกDชีวิตและ
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ครอบครัว ในวันพระ งานบุญ และพิธีกรรมตDางๆ ที่ตIองใชIดอกไมIก็จะเอาดอกไมIหนIาบIานไปบูชาในพิธีนั้นๆ 

เพื่อความเปmนสิริมงคล การเปmนสื่อสัญลักษณLของความเคารพบูชาจะปรากฏในทุกพิธีกรรม เชDน เดือนกันยายน 

มีงานบุญเรือ และถวายน้ำผึ้ง น้ำตาลทราย แดDพระสงฆL ชาวบIานจะทำเรือไมIไผDและเตรียมสิ่งของ 5 อยDาง      

1 ในนั้นคือดอกไมI 1,000 ดอก หรือ 108 ดอก แทนความบริสุทธิ์และความรัก นอกจากนี้ดอกไมIยังเปmนท้ัง

อาหารและยา เชDน กระเจียว ดอกหรือหนDออDอน ตIมสุกกินเปmนผักจิ้ม หัวมีรสขม เปmนยาแกIบวม แกIแพI บดหรือ

ฝนแลIวผสมน้ำมันงาใชIทาแกIปวด แกIเคล็ดขัด ยอก, ดอกนองมูรDา กินชDวยขับลมในทIอง, ลั่นทมขาว ใบใชIรักษา

โรคมIามโต เปลือกเปmนยาถDายและฆDาพยาธิ ในลำไสI รากใชIตIมกินเปmนยาบำรุงเลือด เปmนตIน  

ความสำคัญของดอกไมIที่สDงตDอจากปูªยDาตายายมาถึงลูกหลานเปmนการสDงผDานทางการปฏิบัติแตDไมDไดI 

บอกถึงคุณคDาและความหมายของดอกไมIรวมถึงประโยชนLทางอาหารและยา แมIวDาในแตDละบIานจะยังปลูก 

ดอกไมIเพื่อใชIบูชาในงานประเพณีตDางๆ แตDดอกไมIในไรDแทบจะไมDมีใหIเห็นเพราะคนทำไรDขIาว หลายครอบครัว

ไมDเห็นประโยชนLของดอกไมIและไมDมีความเชื่อเกี่ยวกับดอกไมI การแตDงชDอแมDโพสพจึงไมDมีดอกไมI เพราะไมDเช่ือ

วDาทำใหIไดIขIาวเพิ่มขึ้น ซึ่งในความเปmนจริงขIาวอาจจะไมDไดIเพิ่มขึ้นแตDขIาวก็ไมDเสียหายมากจนเกินไป เพราะการ

ปลูกดอกไมIไวIในไรDขIาว เพื่อลDอแมลงใหIมาหาดอกขIาวจะถูกรบกวนนIอยลง ความเสียหายของเมล็ดขIาวจะมีไมD

มาก นอกจากดอกไมIในไรDจะหายไป ดอกไมIในปªาหลายชนิดอยูDในสถานะที่เสี่ยงตDอการสูญพันธุLเชDนกัน เพราะ

ถิ่นที่อยูDตามธรรมชาติของดอกไมIถูกบุกรุกแผIวถางเปmนพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวและการใชIสารเคมีทำการเกษตร 

เชDน บริเวณริมหIวยซึ่งเปmนแหลDงธรรมชาติของดอกไมIปªาและกลIวยไมIนานาชนิด เชDน “โพDเสอะจุง” “โพDทูกลี” 

“โพDตะเคิง” “โพDเหมDงโยหมี” “โพDมือซDา” “โพDกะเจDง โปง” “โพDกะชDอง” “สะเมDงโจD” เปmนตIน รวมถึงชาวบIาน

ในพื้นที่บางคนและจากนอกพื้นที่ลักลอบ เก็บพันธุLไมIไปขายโดยเฉพาะดอกไมIที่มีกลิ่นหอมเวลาพูดถึงคน

กะเหรี่ยงทุDงใหญD ผูIคนโดยมากหรือแมIแตDคนในพื้นที่เองมักจะนึกถึงภูมิปZญญาไรDหมุนเวียน ภูมิปZญญาการใชI

ประโยชนLจากปªา และภูมิปZญญาในดIานอื่นๆ ที่เปmนอัตลักษณLสะทIอนใหIเห็น ถึงการอยูDรDวมกันระหวDางคนกับปªา

จนมีงานการศึกษามากมายที่สามารถหาอDานไดIไมDยากแตDกับภูมิปZญญา ความรูIเรื่องดอกไมIทIองถิ่น ที่เปmนสDวน

หนึ่งในวิถีชีวิต วัฒนธรรม พิธีกรรม ความเชื่อ รวมถึงการกินใหIเปmนยา ยังไมDมีงานการศึกษาหรือบันทึกใดๆ  

ของคนในทIองถิ่นพูดไวIอยDางชัดเจน หากไรDหมุนเวียนสะทIอนวิถีชีวิตการอยูDรDวมกันระหวDางคนกับปªาและความ

หลากหลายทางพันธุกรรมพืชที่อยูDในไรDขIาวฉันใด ดอกไมIทIองถิ่นก็สะทIอนวิถีชีวิตการอยูDรDวมกันระหวDางคนกับ

ปªาและความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชไมDตDางกัน แตDความรูIเรื่องดอกไมIทIองถิ่นยังไมDเคยทำหนIาที่สะทIอน

เรื่องดังกลDาว ไดIอยDางชัดเจน ดIวยเหตุนี้ ทีมวิจัยจึงมีเป¬าหมายที่จะศึกษาและถDายทอดใหIเยาวชนในทIองถ่ิน

ไดIรับรูIและรDวมกันอนุรักษLพันธุกรรมพืชใหIยังคงอยูDตDอไป 

 

วัตถุประสงคJของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาองคLความรูI การใชIประโยชนLดอกไมIทIองถิ่น และสถานการณLความเปลี่ยนแปลงที่สDงผล

กระทบตDอดอกไมIทIองถ่ิน 
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2. เพื่อสำรวจถิ่นที่อยูD ชนิดพันธุLดอกไมIในทIองถิ่น และความเปmนไปไดIในการเพาะขยายพันธุL รวมถึง

การพัฒนาตDอยอด 
3. เพ่ือคIนหาแนวทางการอนุรักษLและถDายทอด 

 

วิธีการดำเนินงานวิจัย 

 1. การเก็บรวบรวมขJอมูล 

1.1 การพูดคุยตามบIานเปmนเครื่องมือหลักที่ใชIในการเก็บขIอมูลตามขอบเขตเนื้อหา โดยในชDวงแรกท่ี

เริ่มการดำเนินงานวิจัย นักวิจัยจะจับคูDหรือคนเดียวไปพรIอมกับพี่เลี้ยง และผูIรDวมวิจัยเดินไปพูดคุยตามบIาน

กลุDมเป¬าหมายที่ไดIรDวมกันกำหนดไวIในเบื้องตIน เพื่อสรIางความคุIนเคยและจะนำขIอมูลที่ไดIมาสรุปในภายหลัง 

ซึ่งมีประเด็นพูดคุยจะเกี่ยวขIองกับดอกไมI ความรูIเรื่องดอกไมI การใชIประโยชนLดอกไมI ดอกไมIที่ปลูกในไรDขIาว 

ดอกไมIท่ีปลูกในบIาน ดอกไมIในแตDละเดือน เปmนตIน  

1.2 การตั้งประเด็นคำถามหรือแนวคำถามเปmนเครื่องมือที่ใชIคูDกับการพูดคุย แตDพี่เลี้ยงและผูIรDวมวิจัย

จะไมDถือเอกสารขึ้นมาคุยกับเจIาของบIานในลักษณะถามตอบ เนื่องจากจะทำใหIการพูดคุยเปmนทางการมาก

เกินไปและไมDเกิดความลื่นไหลในเนื้อหาของการสนทนา และเพื่อป¬องกันกรณีเจIาของบIานไมDคุยดIวย อีกท้ัง

นักวิจัยตIองใชIการจำจากประเด็นที ่พี ่เลี ้ยง และผู Iร Dวมวิจัยพูดคุยกับกลุ Dมเป¬าหมายเพื ่อเอาไปคุยกับ

กลุDมเป¬าหมายคนอ่ืน  

1.3 การสำรวจดอกไมIในไรDขIาวและดอกไมIที่ปลูกตามบIานภายในชุมชน การสำรวจดอกไมIในไรD ขIาว

เพื่อดูวDาไรDขIาวแตDละผืนยังปลูกดอกไมIที่ใชIในพิธีกรรมหรือไมD และเจIาของไรD    ที่ปลูกดอกไมIในไรDมีความเช่ือ

อยDางไร สDวนการสำรวจดอกไมIตามบIานเพ่ือดูวDาแตDละบIานปลูกดอกไมIอะไรกันบIาง  

1.4 การสำรวจพื้นที่ปªาเพื่อดูวDาในแตDละเดือนจะพบดอกไมIอะไรไดIบIาง ดอกไมIในปªา  ยังมีมาก หรือ

นIอยแคDไหน เปmนดอกไมIประเภทอะไร และจะพบไดIในบริเวณไหน อีกทั้งเปmนการดูความเปลี่ยนแปลง ของ

สภาพพื้นท่ี ถิ่นที่อยูDของดอกไมI ซึ่งการสำรวจพื้นที่ปªาในแตDละเดือนอาจจะตIองเขIาไปมากกวDา 1 ครั้ง เพราะ

ครั้งแรกหากยังไมDเจอดอกไมIก็ตIองไปอีกครั้ง และการเดินสำรวจในแตDละเดือนจะใชIเวลาประมาณ 3-5 วัน 

แลIวแตDความใกลI-ไกลของแตDละพ้ืนท่ี 

1.5 การสังเกตแบบมีสDวนรDวมทั้งในระหวDางการพูดคุยกับเจIาของบIาน ที่เปmนกลุDมเป¬าหมายเก็บขIอมูล

ตามขอบเขตเนื้อหาและบIานที่ไมDไดIเปmนกลุDมเป¬าหมาย การสังเกตระหวDางการพูดคุยเพื่อเปmนการสำรวจการ

ปลูกดอกไมIในเบื้องตIน และเอาสิ่งที่เห็นมาถามตอบ  ในกรณีที่เจIาของบIานหรือเจIาของไรDไมDไดIพูดถึง รวมท้ัง

นำมาสรุปขIอมูลเพ่ือประกอบเน้ือหาในสDวนท่ีมีการบันทึกไวI 

1.6 เวทีผูIรูI กลุDมเป¬าหมาย เพื่อใหIผูIเขIารDวมเวทีไดIพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูIการแลกเปลี่ยนจึงชDวยเติม

ความรูIและเสริมขIอมูลซึ่งกันและกัน รวมถึงชDวยกันสรุป รวบรวม ตรวจสอบขIอมูลที่ไดIมาใหIมีความสมบูรณL

มากข้ึน เทDาท่ีผูIรูI กลุDมเป¬าหมายสามารถใหIความรูIไดI 
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2. การตรวจสอบขJอมูล 

 ทีมวิจัยใชIการตรวจสอบขIอมูลใน 2 ดIาน คือ 1) ดIานผู IใหIขIอมูลที ่ไปพูดคุยดIวยและมีเวทีพูดคุย

แลกเปลี่ยน 2) ดIานขIอมูลจากการทบทวนวรรณกรรม กลDาวคือ 1) ดIานผูIใหIขIอมูลที่เปmนกลุDมเป¬าหมายทั้งไป

พูดคุยตามบIานและมีวงสนทนาแบบไมDเปmนทางการในลักษณะของการชวนมานั่งเลDนพูดคุยและเกิดขึ้นโดยไมDไดI

นัดหมายหรือชักชวน โดยทีมวิจัยมีประเด็นคำถามเปmนแนวทางในการพูดคุยเพื ่อใหIเกิดการแลกเปลี่ยน  

ทั้งระหวDางทีมวิจัยกับผูIใหIขIอมูลรายบุคคล และระหวDางทีมวิจัยกับผูIรDวมวงสนทนา รวมทั้งการมีเวทีพูดคุย 

แลกเปลี ่ยนอยDางเปmนทางการ (นัดหมายมาเขIารDวมเวที) และ 2) ดIานการทบทวนวรรณกรรมโดยศึกษา       

จาก บทความ และ/หรืองานวิจัยอ่ืนๆ ท่ีมีเน้ือหา และ/หรือ การศึกษาท่ีใกลIเคียงกับงานวิจัยท่ีในพ้ืนท่ี 

 

3. การวิเคราะห9ขJอมูล 

 ใชIแนวคิดหลักการอนุรักษLทรัพยากรธรรมชาติมาเปmนกำหนดเปmนแนวทางในการอนุรักษLและถDายทอด 

อีกทั้งยังไดIนำแนวคิดการจัดการความรูIภูมิปZญญาทIองถิ่นมากำหนดเปmนกิจกรรมในการถDายทอดความรูI  

ดอกไมIทIองถ่ิน 

 

ผลการวิจัย  

ผลของการวิจัยสามารถสรุปไดIตามวัตถุประสงคLของการวิจัย ดังน้ี 

 ขIอคIนพบขIอท่ี 1 ตามวัตถุประสงคLขIอท่ี 1 เพื ่อศึกษาองคLความรู IการใชIประโยชนLดอกไมIทIองถ่ิน  

และสถานการณLความเปล่ียนแปลงท่ีสDงผลกระทบตDอดอกไมIทIองถ่ิน สามารถสรุปไดIวDา  

ก. ดอกไมIในวิถีชีวิตของคนโผลDวทุDงใหญD 

ในอดีตชาวบIานจะนิยมปลูกดอกไมIไวIทั้งในไรDขIาวและบริเวณรอบๆ บIาน การปลูกดอกไมIบริเวณ

รอบๆ บIานซึ่งนอกจากกลิ่นหอมของดอกไมIจะชDวยใหIหลับสบายแลIว ยังเปmนการเสริมโชคชะตาราศี ความ

สวยงามและความเปmนมงคล (ไจDยเสอะร่ี) ใหIกับผูIอยูDอาศัย และยังเชื่ออีกวDาในจำนวนดอกไมIที่ปลูกไวI อยDาง

หลากหลาย จะมีดอกไมIอยูDชนิดหนึ่งชDวยเรียกเงินเรียกทองเขIาบIาน แตDการจะปลูกดอกไมIในบริเวณ บIานจะมี

ความเช่ือท่ีเปmนขIอควรระวังในการปลูกดอกไมIบางชนิดเชDนกัน 

ข. ดอกไมIในพิธีกรรมและความเชื่อ ดอกไมIเปmนสัญลักษณLในการบูชาและเปmนหนึ่ง ในองคLประกอบ

ของทุกพิธีกรรมท้ังงานบุญ 

ตามประเพณี, พิธีกรรมตามความเชื่อ เชDน การผูกขIอมือ การขอขมาหรือบอกกลDาว สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ

ประจำหมู บIาน การปลูกดอกไมIในบริเวณบIานของชาวบIานในสมัยกDอนจะเลือกปลูกดอกไมIที่มีกลิ่นหอมและ

เลือกปลูก ตามความชอบ แตDการปลูกดอกไมIไวIในบริเวณรอบๆ จะตIองมีการจัดวางตำแหนDงใหIถูกตIองและ

เหมาะสม เชDน หากจะปลูกตIนราตรี และ/หรือตIนลีลาวดีตIองปลูกใหIหDางจากตัวบIาน เพราะดอกราตรีมีกล่ิน

หอมแรง กลิ่นของดอกราตรีสDงผลตDออารมณLและกระตุIนความรูIสึกทางกาย ขณะท่ีตIนลีลาวดี คนโผลDวเชื่อวDา



                  วารสารคณะมนุษยศาสตร9และสังคมศาสตร9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 85 

เปmนตIนไมIของคนที่ไมDสมหวังในความรัก เด็กหนุDม เด็กสาวหIามปลูก ผูIอาวุโสหรือคนที่มีครอบครัวแลIวเทDาน้ัน

จึงจะปลูกไดI ทั้งน้ี การปลูกดอกไมIของคนโผลDวจะไมDไดIปลูกแตDเฉพาะในบริเวณรอบๆ บIานเทDานั้น แตDจะปลูก

ไวIในไรDขIาวหมุนเวียนดIวยการปลูกดอกไมIในไรDขIาวจะปลูกทั้งเพื่อความสวยงามและตามความเชื่อ ดอกไมIท่ี

ปลูกตามความเชื่อ ไดIแกD “โพDโหวD” (ดอกหงอนไกDแดง) “โพDบDอง” (ดอกหงอนไกDเหลือง) “โพDหยDาเทิ่ง” (ดอก

ดาวเรือง) “โพDเหมDอขวู” (ดอกบานไมDรูIโรย) “โพDดุขDวง” ดอกไมI ท่ีไมDควรนำมาบูชาพระ และ/หรือขอขมา

กราบไหวIในพิธีกรรมตDางๆ นอกจากดอกหงอนไกD ดอกบานไมDรู Iโรย (ไวIสำหรับไหวIพิบือโหยD (แมDโพสพ)  

แลIวยังรวมถึงดอกไมIที ่หลDนตกถึงพื้นดิน ดอกของตIนไมIที ่มีเมล็ดแหIงคาอยูDบนตIน เชDน ดอกตIนอินทนิล  

ดอกตIนเพกา ดอกไมIท่ีเปmนตIนเถาเล้ือย เชDน ดอกราตรี ดอกไมIและกลIวยไมIท่ีไมDมีกล่ินหอม  

ค. ดอกไมIตามเดือน 

การดูความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ชาวบIานสามารถดูไดIจากดอกไมIเปmนสDวนหนึ่ง เชDน “หมิ่งโหลง

โพD” “สะเมDงโจDโพD” “นองหมูรDาโพD” “โพDยDาผะดูโพD” จะออกดอกปลายฝน “โพDเชอหงุงคDา” ออก ดอกหนIา

หนาว ดอกไมIที่จะออกดอกปลายฤดูหนาวเขIาสูDฤดูรIอน เชDน “กะเจDงปองโพD”ดอกไมIที่จะทยอยออกในหนIา

รIอน เชDน “โพDผิคDา” “โพDทูกลีบDอง” “โพDทูกลีเซิ่งสะ” “โพDเนิ่งอือ” “โกDสะเนาะโพD” “โพDผุพDอง หมึง” “โพDไถDห

มุDง” “สะไหนDโพD” “ดุDงโพD” “สะฉูโพD” เปmนตIน สDวนดอกไมIที่ออกดอกตอนปลายฤดูรIอนเขIาสูDตIนฤดูฝน เชDน 

“โพDทูดอง” “สะเมDงกี่เตาะ” โพDยDา” “ฉDวงโพD” “ใชDโพD” “ตะโปตะนDาโพD” “โกDสะเดิ่งโพD” “ชอกกะเรียโพD” 

“บ ุ เบล ิงโพD” และดอกไม Iท ี ่ออกในหนIาฝน เช Dน “โพ Dตะเข ิงโพD” “โพ Dหม ึงซ DาโพD” “หมี ่ร ุงโผ Dงโพ” 

D(ดอกมหาหงสL) และไมIหัวประเภทวDานตDาง  

ง. การใชIประโยชนLดอกไมIทIองถ่ิน 

การใชIประโยชนLดอกไมIของชาวบIานในชุมชนนอกจากใชIการกราบไหวIบูชาแลIว ยังมี การใชIประโยชนL

ในรูปแบบของอาหารและยาดIวยซึ่งจะเปmนชนิดไมIตIนและไมIเลื้อย แตDชนิดไมIหัวประเภทวDาน ชาวบIานจะนำมา

เปmนอาหารและยามากท่ีสุดและจะใชIท้ังดอก แกน รวมถึงเหงIา 

จ. สถานการณLความเปล่ียนแปลงท่ีสDงผลกระทบตDอดอกไมIทIองถ่ิน 

เมื่อการดำเนินชีวิตของชาวบIานในปZจจุบันเปลี่ยนแปลงไป มีการปฏิสัมพันธLกับบุคคลภายนอก  

มีการเป£ดรับสิ่งใหมD ทำใหIตIองมีการปรับตัวเพื่อความอยูDรอด การใชIประโยชนLที่ดินในบางครัวเรือนจึงไมDไดIแคD

เลี้ยงชีพตามวิถีเพียงอยDางเดียว แตDมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมหรือขยายพื้นที่โดยการจับจองเพื่อใหIมีรายไดI ซ่ึง

ก็มาพรIอมกับการใชIสารเคมีในการกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชที่สDงผลกระตDอพืชและดอกไมIทIองถิ่นโดยตรง 

รวมถึงการบุกเบิกพื้นที่อยDางเชDนบริเวณริมหIวย ทำใหIตลิ่งพัง ตIนไมIหักโคDนเวลาน้ำหลากและน้ำเปลี่ยน

เสIนทาง รวมไปถึงการนำไมIมาสรIางบIานซึ่งโดยสDวนใหญDจะเปmนตIนไมIที่กลIวยไมIชอบอิงอาศัย เชDน ตIนอินทนิล 

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกำลังสDงผลกระทบตDอดอกไมIทIองถิ่นทั้งกลIวยไมIที่ไดIอาศัยตIนไมIใหญDและดอกไมIริม

หIวยท่ีตIองการความช้ืนในการเจริญเติบโตและแพรDขยายพันธุL 
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ขIอคIนพบขIอท่ี 2 ตามวัตถุประสงคLขIอท่ี 2 เพื่อสำรวจถิ่นที่อยูD ชนิดพันธุLดอกไมIในทIองถิ่น และความ

เปmนไปไดIในการเพาะขยายพันธุL รวมถึงการพัฒนาตDอยอด สามารถสรุปไดIวDา 
1) พื้นที่จะกลDา, พื้นที่ไลDนDาถุ, พื้นที่ชะหวDองวาเหลD, พื้นที่เขาไมIแดงและพื้นที่ริมหIวยซองกาเรีย  

เปmนพื้นที่ที่คนเขIาออกไดIงDายและเปmนพื้นที่ที่อยูDใกลIกับตัวอำเภอสังขละบุรีซึ่งจะพบเห็นกลIวยไมIไดIนIอยมาก  

ถIาจะพบเห็นไดI สDวนใหญDจะอยูDบนตIนไมIสูงหรือริมหนIาผา ชะงDอนหิน ที่ไมDมีใครสามารถไปเก็บไดI และ  

2) พื้นที่ริมหIวยเขอเหราะ, พื้นที่ที่ชวย, พื้นที่ทุโผDงและพื้นท่ี   ท่ี เขIาไปในปªาในเขตของหมูDบIานสะเนพDอง 

ยัง สามารถพบเห็นกลIวยไมIและดอกไมIทIองถิ่นอื่นๆ ไดI กลIวยไมIที่อิงอาศัยตIนไมIใหญDจะพบเห็นไดIบนตIนฉDวง 

(อินทนิล) เปmนสDวนใหญD แลIวยังมีตIนไมIอ่ืนๆ อีก เชDน ตIนจุขี (ตะเคียน) ตIนหวีวDอง, ตIนหม่ีง, ตIนกล่ึง, ตIนมะขาม 

และตIนมะเดื่อ และตIนไมIที่มีกลIวยไมIขึ้นบIางซึ่งสDวนใหญDคือโพDทูกลีและโพDไถDหมุDง คือ ตIนผักกุDม, ตIนโพDคูจDอง, 

ตIนโกDวทะเดิ่ง, ตIนไมIแดง ขณะที่ดอกไมIปªาบางชนิด เชDน โพDทูดอง จะไมDเลือกที่ขึ ้น เชDนตIนไผD ที่ตายังมี

ความช้ืนอยูDก็สามารถข้ึนไดI 

ในปZจจุบันมีดอกไมIหลายชนิดพันธุLที ่พบเห็นไดIยากขึ้น เสี่ยงที่จะสูญพันธุLและเชื่อวDาหายไปแลIว  

จากพ้ืนท่ีปªาของหมูDบIานสะเนพDอง โดยมีสาเหตุมาจาก 1) การลักลอบนำออกไปขาย 2) การขยายพ้ืนท่ีทำสวน

และใชIสารกำจัดวัชพืช 3) ตIนไมIใหญDถูกนำมาใชIในการปลูกสรIางบIาน 4) ภัยธรรมชาติ 5) ความ เปลี่ยนแปลง

ของสภาพอากาศ และ 6) การจุดไฟเผาท้ังท่ีต้ังใจ      และไมDต้ังใจ 

ชนิดพันธุLดอกไมIที่มีกลิ่นหอมแรง (กลิ่นโชยไปตามลม) เชDน เหมDองDาโพD (ดอกกระดังงาปุา) กDาหลุ 

หนุงโพD, โพDผุพDองหมึง (ดอกราตรี) โพDมือซDา (กลIวยไมI) กDาไหDตูDโพD (ดอกลําเจียก)     โพDกาโพD (ดอกคำมอก 

หลวง) เชิ่งโหวDโพD, กDาอุเปอ (นางแยIมบIาน) โกDสะเนาะโพD (ดอกบุนนาค) ชนิดพันธุLดอกไมIที่มีกลิ่นหอมกลางๆ 

(จะไดIกลิ่นเวลาเขIาใกลI) เชDน หมี่รุDงโผDงโพD (ดอกมหาหงสL หรือสเลเต) สะเมDงกิ่งเตาะ (วDานนางคุIม) หมDาโพD 

(ดอกซIอ) ไต̧กตDองโพD (ดอกป"บ) ชนิดพันธุLดอกไมIมีกล่ินหอมอDอนๆ (ตIองดมท่ีดอกจึงไดIกล่ิน) เชDน โพDขDวงอ่ัว โพD 

(นางแยIมปุา) สะเมDงโจD, โพDคูจDอง, หมีบือซDอง, โพDหมึงงา, โพDทูกลี ตระกูลกลIวยไมI 

ขIอคIนพบขIอท่ี 3 ตามวัตถุประสงคLขIอท่ี 3 เพื่อคIนหาแนวทางการอนุรักษLและถDายทอด สามารถสรุปไดI

วDา มาตรการในการดูแลรักษาที่ควรจะตIองเกิดขึ้น ไดIแกDตIองมีกฎกติกาในการดูแลรักษาดอกไมIทIองถิ่น เชDน 

กลIวยไมIตDางๆ และกฎกติกา  ในการใชI ประโยชนLไมIหัวประเภทวDานที่เปmนอาหารและสมุนไพรรDวมกัน รวมถึงมี

บทลงโทษ    

1) ที่ชัดเจนเปmนลายลักษณLอักษร โดยผูIนำทIองถิ่น ชาวบIาน และเจIาหนIาที่ปªาไมIรDวมกันกำหนด กฎ 

กติกา และประกาศใหIรับรูIโดยท่ัวกัน 

2) ตIองกันพื้นที่บริเวณริมหIวยที่ยังไมDมีการจับจองใหIเปmนพื้นที่อนุรักษLพันธุLพืชและดอกไมI ทIองถ่ิน 

พรIอมท้ังใหIมีการประกาศพ้ืนท่ีอนุรักษLดังกลDาว 

3)  ผูIนำทIองถิ่นและเจIาหนIาที่ปªาไมIตIองมีความเขIมงวดในกฎกติกาที่รDวมกันกำหนดขึ้นเพื่อดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติในการใชIประโยชนLรDวมกันและ ควรมีมาตรการในสDงเสริม   และถDายทอดเพื่อใหIเกิดการ

อนุรักษLไปพรIอมกัน ไดIแกD 



                  วารสารคณะมนุษยศาสตร9และสังคมศาสตร9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 87 

 1) สDงเสริมการเรียนรูIในเด็กและเยาวชนเพ่ือสรIางสำนึกในคุณคDา 

และความสำคัญของพันธุLไมI และดอกไมIทIองถิ่น โดยสอดแทรกความรูIเรื่องนี้ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับใน

ทIองถ่ิน รวมถึงจัดกิจกรรมนอกหIองเรียนเพ่ือใหIไดIสัมผัสและเรียนรูIจากสถานท่ีจริง 

 2) สDงเสริมใหIเกิดการเรียนรูIการใชIประโยชนLในดIานอื่นๆ เชDน การสกัดกลิ่นหอมจากดอกไมI 

ใหIเปmนน้ำมันหอมระเหย การนำคุณสมบัติในการบรรเทา และ/หรือรักษาของพืช และ ดอกไมIทIองถิ่นที่เปmน

สมุนไพรมาพัฒนาเปmนผลิตภัณฑL เชDน ยาหมDอง ยานวด ยาลม เพื่อเพิ่มมูลคDาชDวยใหIคนในชุมชนมีรายไดI ซึ่งเม่ือ

คนในชุมชนเห็นประโยชนLมากกวDาที่เคยรูI การเอามาปลูกในบริเวณบIานและในสวนเพื่อขยายพันธุLจะกลายเปmน

การอนุรักษL และลดการใชIประโยชนLจากปªา อีกท้ังจะชDวยกันเปmนหูเปmนตาไมDใหIมีการลักลอบนำออกไปขาย 

ในสDวนของการถDายทอดความรูI โครงการวิจัยมีกิจกรรม ดังน้ี 1) พาเด็กและเยาวชนศึกษาธรรมชาติ 

โดยใหIผูIรูIถDายทอดความรูIใหIฟZง สDวนเด็กและเยาวชนจดบันทึกแลIวนำมาทบทวนกับผูIรูIเพื่อเพิ่มเติม ปรับแกIอีก

คร้ังกDอนรวบรวมเปmนเอกสาร 2) เรียนรูIหลักการสกัดกล่ินน้ำมันหอมระเหยจากดอกไมI กับอาจารยLมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑLจากดอกไมIทIองถิ่น และ 3) การจัดทำหนังสือผลการวิจัย

มอบใหIกับโรงเรียนในพื้นท่ี และหนDวยงานที่เกี่ยวขIอง เชDน เขตรักษาพันธุLสัตวLปªาทุDงใหญDนเรศวรดIานตะวันตก, 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเพ่ือเผยแพรDความรูIทIองถ่ิน 

 

อภิปรายผล  

จากการศึกษา พบวDา ระบบการผลิตของชาวบIานบางครัวเรือนเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ท่ีไมDไดIแคD เล้ียง

ชีพตามวิถีเพียงอยDางเดียว แตDมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมหรือขยายพื้นที่โดยการจับจองเพื่อใหIมีรายไดI ซึ่งก็มา

พรIอมกับการใชIสารเคมีในการกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชที่สDงผลกระตDอพืชและดอกไมIทIองถิ่นโดยตรง รวมถึงการ

บุกเบิกพ้ืนท่ีอยDางเชDนบริเวณริมหIวย ทำใหIตล่ิงพัง ตIนไมIหักโคDนเวลาน้ำหลาก และน้ำเปล่ียน เสIนทาง รวมไปถึง

การนำไมIมาสรIางบIานซึ่งโดยสDวนใหญDจะเปmนตIนไมIที่กลIวยไมIชอบอิงอาศัย เชDน ตIน อินทนิล ความเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นกำลังสDงผลกระทบตDอดอกไมIทIองถิ่นทั้งกลIวยไมIที่ไดIอาศัยตIนไมIใหญD และดอกไมIริมหIวยที่ตIองการ

ความชื ้นในการเจริญเติบโตและแพรDขยายพันธุL และจากการสำรวจถิ ่นที ่อยู Dของ ดอกไมIทIองถิ ่นก็พบวDา  

มีทั้งดอกไมIที่พบเห็นไดIยากขึ้นในปZจจุบันและดอกไมIที่ชาวบIานเชื่อวDาหายไปแลIวจาก พื้นที่ปªาของหมูDบIานสะเน

พDอง เพราะไมDเคยพบเห็นในธรรมชาติมานานแลIว ทีมวิจัยจึงไดIสรุปสาเหตุ ที่ทำใหI ดอกไมIทIองถิ่นในธรรมชาติ

พบเห็นไดIยากข้ึน และบางชนิดไมDเคยพบเห็นมานานแลIวเกิดจาก 

1) การลักลอบนำออกไปขายซึ่งโดยสDวนใหญDเปmนคนนอกที่มาอาศัยอยูDในหมูDบIาน และคนนอกที่รูI 

พ้ืนท่ีปªา และคนในบางสDวนท่ีรDวมกับคนนอก เพราะกลIวยไมIปªาบางสายพันธุL มีราคาสูง เปmนท่ีตIองการของตลาด 

2) การขยายพ้ืนท่ีทำสวนและใชIสารกำจัดวัชพืช 

3) ตIนไมIใหญDถูกนำมาใชIในการปลูกสรIางบIาน 

4) ภัยธรรมชาติทำใหIตIนไมIโคDนลIมและก่ิงไมIซ่ึงเปmนท่ีอิงอาศัยหัก 
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5) ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่รIอนขึ้นทุกๆ ป" ทำใหIดอกไมIที่อยูDตามภูเขาทนตDอความ 

รIอนไมDไหว เชDน ดอกไมIที่อยูDบนพื้นที่สูง ตIองอาศัยความชื้นและไอน้ำจากหมอกในการเจริญเติบโตเมื่อเกิด

สภาวะอากาศท่ีรIอนจัด ความช้ืนจากไอน้ำไมDเพียงพอก็สูญหายไป 

6) การจุดไฟเผาทั้งที่ตั้งใจและไมDตั้งใจซึ่งไมDมีการควบคุมที่ดีพอ ทำใหIลุกลามและกDอใหIเกิดความ 

เสียหายกับดอกไมIและพันธุLพืชทIองถ่ินบางชนิด 

สอดคลIองกับสาเหตุการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของพืชของสถานีวิจัยลำตะคอง เชDน  

 1) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและบริโภคเพื่อทำการเกษตรแบบมุDงเนIนการคIา มีการ

ผลิตสายพันธุLเดียวโดยละทิ้งสายพันธุLพื้นเมืองดั้งเดิม มีการใชIสารเคมีมากขึ้นในการเกษตร เชDน ยา ฆDาแมลง

และยาปราบศัตรูพืช เกิดสารพิษตกคIางในดินและแหลDงน้ำ กระทบตDอสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในดินและสัตวLน้ำ 

รวมถึงกระทบตDอสภาพด้ังเดิมของพ้ืนท่ีการเจริญของพืช 

 2) การเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลIอมของโลก เชDน 

อุณหภูมิโลกสูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของน้ำทะเล ภัยแลIงทำใหIเกิดปZญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิดไฟปªา ในชDวงฤดู

ฝนเกิดปZญหาน้ำทDวม โคลนถลDม เปmนตIน 

การพบเห็นไดIยากขึ้นและ/หรือการหายไปตามความเชื่อของชาวบIานเปmนสิ่งที่ทีมวิจัยตIองกลับมา

คิดตDอว Dาจะหาแนวทางที ่จะร ักษาพันธุ L ไม Iท ี ่ย ังม ีอยู Dแต DหาไดIยากขึ ้นในธรรมชาติได Iอย Dางไร ซ ึ ่งใน 

www.biodiversity.forest.go.th ไดIกลDาวถึงแนวทางการอนุรักษLพืชหายากและใกลIจะสูญพันธุL คือ 

  1) การเก็บรักษาไวIในสภาพปªา (in situ) ซึ ่งเปmนการอนุรักษLแหลDงที ่อยู Dของพืช (habitat 

conservation) โดยการพิจารณาพื้นที่ที่เปmนแหลDงที่อยูDของพืชที่ใกลIจะสูญพันธุL หรืออยูDในขั้น เสี่ยงตDอการสูญ

พันธุLใหIพIนจากการกระทำของมนุษยL โดยการหยุดทำลายแหลDงที่อยูDของพืช เพื่อปูองกันความสูญเสียที่จะ

ตามมา และตIองพยายามทำใหIแหลDงที่อยูDของพืชที่ถูกทำลายไป แลIวกลับคืนสูDสภาพธรรมชาติ เชDน มีการ

ควบคุมไฟปªา การปลูกปªาทดแทน หรือพื้นที่ใดที่มีพืช หายากขึ้นอยูDจะตIองมีการควบคุมอยDางเขIมงวด ไดIแกD 

การประกาศทIองที่เปmนอุทยานแหDงชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุLสัตวLปªา เขตหIามลDาสัตวLปªา ซึ่งเปmนบริเวณที่มี

พันธุLพืชหลายชนิด ขึ้นอยูD มีทั้งไมIปªาผลยืนตIนบางชนิดที่อาจใชIเปmนประโยชนLไดI เชDน มะมDวงปªา กระทIอนปªา 

นอกจากนี ้ยังมีพืชสมุนไพรขึ ้นปะปนอยู Dมาก ซึ ่งถือเปmนแปลงอนุรักษLพันธุ LในสภาพปªาไดIเปmน อยDางดี                

โดยมีกฎหมายควบคุมมิใหIมีการกระทำใดๆ ในพื้นที่เหลDานั้น วิธีนี้จะทำใหIพืชมีการ ขยายพันธุL ไดIเองตาม

ธรรมชาติ ดีกวDาที่จะนำพืชมาปลูกในที่ใหมD เพราะประชากรพืชที่เพิ่มมาใหมDก็จะสนองตอบตDอสภาพแหลDงที่อยูD

นั้นไดIเปmนอยDางดีตDอไป ตลอดจนมีความสัมพันธLกับพืชชนิดอื่น สัมพันธLกับแมลงหรือสัตวLตDางๆ ที่ชDวยในการ

ผสมเกสรหรือเปmนพาหะในการกระจายพันธุL ถIาพืชสูญพันธุLไปอาจจะกDอใหIเกิดการสูญพันธุLของแมลงและสัตวLท่ี

เปmนพาหะน้ีตามมาดIวยก็เปmนไดI 

  2) โดยการเก็บในแปลงรวบรวมพันธุL (ex situ) วิธีน้ี ไดIแกD การเก็บพันธุLพืชหายากหรือใกลIจะ

สูญ พันธุLมาปลูกไวIในแปลงขยายพันธุLในสวนพฤกษศาสตรL สวนรุกขชาติ และก็พยายามทำสภาพ นิเวศนLใหI

เหมือนธรรมชาติตามท่ีพืชน้ันข้ึนอยูD แตDเน่ืองจากพืชหายากน้ีมักมีเขตการกระจาย พันธุLอยูDเพียงจำกัด เน่ืองจาก
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ปZจจัยเกี่ยวกับดิน (edaphic) ภูมิอากาศ (climatic) และสภาพ ภูมิประเทศ (topographic) การจะสรIางแหลDง

ที่อยูDอาศัยใหIเหมาะสมกับพืชที่จะดำรงชีวิตอยูD ไดIตลอดไปจึงเปmนการยาก ดังจะเห็นไดIจากการไมDประสบ

ผลสำเร็จในการนำพืชเหลDานี้มาปลูก ในสวนพฤกษศาสตรLหรือสวนรุกขชาติ ดังนั้นทางที่ดีจึงควร ท่ีจะพยายาม

คงไวIซึ่งแหลDงที่อยูDเดิม ที่เปmนธรรมชาติของพืชไวIจะดีกวDา นอกจากจะเปmนการอนุรักษLพันธุLพืชแลIวยังเปmนการ

คงไวI ซ่ึงความงามท่ีเปmนเอกลักษณLของภูมิประเทศแตDละทIองท่ีใหIคงสภาพธรรมชาติสืบไป 

ทั้งน้ี แนวทางที่ทีมวิจัยสามารถนำมาปรับใชIไดIคือแนวทางท่ี 2 โดยการรวบรวมพันธุLพืชที่หายาก  

และใกลIจะสูญพันธุL รวมถึงไมIดอกที่มีกลิ่นหอมมาขยายพันธุLไวIในบริเวณบIานและสวนของตัวเองโดยเลือก 

สภาพพื้นที่ใหIเหมาะกับพันธุLพืชชนิดนั้นๆ แตDพันธุLพืชบางชนิดที่นำมาปลูก ก็ใชDวDาจะเติบโตไดIดีเพราะถิ่นที่อยูD

ของพันธุLไมIมีทั้งปªาดิบชื้น, ปªาไรDหมุนเวียน, ปªาที่เปmนภูเขาหิน, ปªาริมหIวย ฯลฯ ซึ่งในแตDละพื้นที่จะมีความ

แตกตDางกันทั้งสภาพอากาศ สภาพภูมิประเทศและดิน รวมถึงหมูDบIานสะเนพDองแมIจะอยูDในพื้นที่เขตรักษาพันธุL

สัตวLปªาทุDงใหญDนเรศวรก็มีความแตกตDางจากสภาพพื้นที่นั้นๆ เชDนกัน พันธุLไมIบางชนิดที่นำมาขยายพันธุLใน

หมูDบIานจึงอาจขึ้นไดIดี แตDบางชนิดไมDสามารถขยายพันธุLไดI ซึ่งพันธุLไมIที่ตIองเก็บรักษาไวIในสภาพปªา (in situ) 

หากไมDมีมาตรการในการอนุรักษLที่ชัดเจนทั้งจากเจIาหนIาที่ปªาไมIและชุมชน การสูญพันธุLไปจากพื้นที่มีโอกาส

เกิดขึ้นไดIอยDางแนDนอน อยDางไรก็ตามการนำพันธุLไมIมาขยายในพื้นที่มีขIอดีคือ 1) ลดการใชIประโยชนLจากปªา

โดยเฉพาะพันธุLพืชที่เปmนอาหารและสมุนไพร 2) เปmนการอนุรักษLพันธุLไมIที่เสี่ยงตDอการเผาไรDเพื่อปลูกขIาวและ  

3) การพัฒนาผลิตภัณฑLจากดอกไมIที่มีกลิ่นหอม จะตIองเก็บดอกไมIในชDวงที่กลิ่นหอม การขยายพันธุLไวIในพื้นท่ี

ของนักวิจัยเองจะชDวยใหIการเก็บดอกไมIสะดวกข้ึน 

ในงานวิจัยดังกลDาวจะไมDไดIศึกษาเฉพาะดอกไมIทIองถิ่นที่เปmนไมIดอกไมIประดับเพียงอยDางเดียวแตDจะ

ศึกษาดอกไมIที่การใชIประโยชนLดIวย เพราะเมื่อนักวิจัยพูดถึงดอกไมIทIองถิ่น ชาวบIานจะมองพันธุLไมIทุกประเภท

ที่มีดอก แมIไมDไดIปลูกไวIเพื่อความสวยงาม เพื่อบูชาพระ และใชIในพิธีกรรมใดๆ แตDชาวบIานใชI ประโยชนLเพ่ือ

เปmนอาหารและยา โดยเฉพาะไมIหัวประเภทวDานที่มีความสำคัญกับชาวบIานคDอนขIางมาก เพราะกินไดI ใชIเปmนยา

ไดI บางชนิดนำไปบูชาพระ เชDน ดอกพลับพลึงสีชมพู แตDถIาเปmนไมIดอกไมIประดับ ประเภทกลIวยไมIจะปลูกไวI

เพื่อความสวยงาม มีเพียงสDวนนIอยที่เอาไปบูชาพระ และเนื่องดIวยเปmนงานศึกษาของชาวบIาน ที่ชาวบIานใน

ชุมชนศึกษาวิจัยกันเอง จึงไมDไดIแบDงประเภทพันธุLไมIตามหลักพฤกษศาสตรL เหมือนเชDนงานวิจัย “การศึกษา

พันธุกรรมพืชในชุมชนทIองถิ ่นรอบอDาวปZตตานี” ของพงษLพันธL สุขสุพันธL และ อาตีกะ ยะโกะ, คณะ

วิทยาศาสตรLและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรL ที่สำรวจพรรณ พืชที่ชุมชนใชIประโยชนL

จำนวน 69 วงศL 136 ชนิด โดยพืชพรรณในวงศLละหุDง มีความหลากหลายมากท่ีสุด เทDากับวงศLตาล รองลงมาคือ

วงศLขิงเทDากับพืชในวงศLกะเพรา และตDอมาคือวงศLเหงือกปลาหมอ แตDจะ ใกลIเคียงกับงานวิจัย “พันธุLไมIพ้ืนเมือง

เกาะยอ : ความหลากหลายและคุณคDาภูมิปZญญาไทย” ของเชิดชัย อ´องสกุล และพิทยา บุษรารัตนL ที่ศึกษาภูมิ

ปZญญาการใชIประโยชนL จะแตกตDางกันที่งานวิจัยดังกลDาว แบDง คุณคDาและประโยชนLทางพืชสวนไดI 4 ประเภท 

ไดIแกD พันธุLไมIผลที่ใชIประโยชนLจากสDวนของผลเพื่อการ บริโภค พันธุLไมIที่เปmนพืชผักซึ่งเปmนพืชที่ใชIสDวนของใบ

อDอน และเมล็ดเปmนอาหาร พันธุLไมIที่เปmนไมIดอกไมI ประดับซึ่งเปmนพืชที่ใหIคุณคDาในดIานความสวยงาม ความรDม



       บทความวิจัยและบทความวิชาการ90 

รื่นของตIน ใบ ดอก และพันธุLไมIสมุนไพรมี สรรพคุณทางยา และจำแนกตามภูมิปZญญาการใชIประโยชนL คือ  

ภูมิปZญญาในการนำมาบริโภค ภูมิปZญญาในการนำสมุนไพรมาใชIประโยชนL ภูมิปZญญาในการการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ เปmนตIน ในขณะที่งานวิจัยดอกไมIทIองถิ่นฯ บIานสะเนพDอง ศึกษาการใชIประโยชนLดอกไมI

ทIองถิ ่นในภาพรวม แตDจะแยก ประเภทดอกไมIทIองถิ ่นที ่มีกลิ ่นหอมทั ้งหอมแรง (กลิ ่นโชยไปตามลม)        

หอมกลางๆ (จะไดIกลิ่นเวลาเขIาใกลI) และหอมอDอนๆ (ตIองดมที่ดอกจึงไดIกลิ่น) เพื่อผลลัพธL (หลังจากสิ้นสุด

ระยะโครงการวิจัย) การสกัดกลิ่น น้ำมันหอมระเหยจากดอกไมIทIองถิ่น แตDงานวิจัยที่มีสอดคลIองกับเป¬าหมาย

ของผูIวิจัยในการสกัดกลิ่นน้ำมัน หอมระเหยจากดอกไมIทIองถิ่น คืองานวิจัย “ความหลากหลายของพรรณไมI

หอมในพื้นที่หุบเขาลำพญา ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา” ของมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี 

และคณะ ที่ไดIศึกษาพรรณไมIหอมชนิดตDางๆ และไดIกลDาวถึงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพรรณไมIหอม โดย

บอกถึงประโยชนLไวI เชDน กระดังงาจีน ดอกมีกล่ินหอมแรง ปลูกประดับใหIรDมเงาหรือปลูกเปmนซุIมตามทางเดินริม

ถนนเพ่ือใหIรDมเงา ใชI ทำเคร่ืองหอมไดI ซ่ึงผูIวิจัยจะสามารถนำขIอมูลมาเทียบเคียงกับดอกไมIในทIองถ่ิน 

 

ขTอเสนอแนะ  

การวิจัยในครั้งนี้อยูDในขั้นของการศึกษาเพื่อรวบรวมขIอมูล องคLความรูIดอกไมIทIองถิ่น ซึ่งการรูIเพียง

ขIอมูลความรูIอยDางเดียวไมDทำใหIเกิดดูแลรักษาโดยเฉพาะดอกไมIและ/หรือพันธุLไมIที่ชาวบIาน (บางคน) มองวDา 

“กินไมDไดI” รวมถึงยังมองไมDเห็นประโยชนLที่นอกเหนือจากการกินเปmนอาหารและยา ซึ่งเป¬าหมายที่จะเปmนข้ัน

ตDอไปท่ีผูIวิจัยเห็นวDาควรมีการดำเนินวิจัยหลังจากน้ี คือ 1) การสกัดกล่ินน้ำมันหอมระเหยจาก ดอกไมIและ/หรือ

พันธุLไมIทIองถิ่นเพื่อพัฒนาตDอยอดใหIไดIผลิตภัณฑL และ 2) การปรับใชIภูมิปZญญาดIาน สมุนไพรจากดอกไมIและ/

หรือพันธุLไมIของชาวบIานในทIองถ่ินเพ่ือพัฒนาตDอยอดใหIไดIผลิตภัณฑL เชDน ยา หมDอง, ยานวด, ยาดม ฯลฯ 
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บทคัดย<อ 

 ผลในทางกฎหมายในการใชIถIอยคำทำรIายจิตใจผูIอื่น (Toxic) นั้นอาจรวมอยูDในฐานความผิดหม่ิน

ประมาท หมิ่นประมาทดIวยการโฆษณา หรือดูหมิ่นซึ่งหนIาไดI ตDอมาไดIเริ ่มมีการใชIคำวDา ท็อกซิก (Toxic)  

ในการใชIถIอยคำทำรIายจิตใจผูIอื่นในสังคมจนแพรDหลาย แตDผูIคนสDวนมาก ก็ยังไมDเขIาใจถึงความหมายของคำวDา  

ท็อกซิก (Toxic) กันมากนัก ซึ่งบทความนี้ไดIมีการศึกษาถึงแกDนแทIของจุดเริ่มตIนการเกิดพฤติกรรม ท็อกซิก 

(Toxic) ผูIเขียนจึงไดIนิยามความหมายของคำวDา ท็อกซิก (Toxic) ไวIในบทความนี้ วDามีความหมายและมีความ

เกี่ยวขIองกับการหมิ่นประมาทและการดูหมิ่นอยDางไร และในบทความนี้ยังไดIมีการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ

ความผิดและโทษในทางกฎหมาย ที่เกิดจากพฤติกรรม ท็อกซิก (Toxic) ตามความเขIาใจของผูIเขียนที่ไดI

ทำการศึกษาคIนควIามา เพื่อใหIผูIที่เขIามาศึกษาบทความนี้ไดIเขIาใจถึงเนื้อหาในบทความและรับรูIถึงการกระทำ

และพฤติกรรมที่แสดงออกไปในทางเชิงลบตDอผูIอื่นที่มีความหมายอยูDในคำวDา ท็อกซิก (Toxic) โดยพฤติกรรมท่ี

แสดงออกไปในทางลักษณะคำพูดท่ีหยาบคายตDอผูIอ่ืนและการวDารIายใสDความหรือนินทาผูIอ่ืนตDอบุคคลท่ีสาม อัน

เปmนเหตุใหIผูIอื่น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ก็เปmนสDวนหนึ่งของพฤติกรรมการ ท็อกซิก (Toxic)   

ซึ่งเปmนการกระทำความผิดทางอาญาในฐานหมิ่นประมาทและการดูหมิ่น ดังนั้นพฤติกรรมที่กลDาวมานี้เกิดขึ้นไดI 

กับบุคคลทุกชDวงวัยตั้งแตDเด็กจนถึงวัยชรา ทำใหIการปลูกฝZงและการอบรมในชDวงวัยเด็กจึงมีความสำคัญมาก 

เพ่ือไมDใหIเกิดพฤติกรรมท่ีนำไปสูDการกระทำความผิดในทางกฎหมาย  
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Abstract 

 The legal consequences of using toxic words may be included in defamation 

offenses, defamation with advertising or insulting his face. Later, the word toxic (Toxic) has 

begun to use words to hurt others' minds in society until widespread but most people I still 

don't quite understand the meaning of the word toxic which this article has studied the 

essence of the beginning of the behavior of Toxic, the author has defined the meaning of The 

word toxic in this article, what it means and how it relates to defamation and insults And in 

this article, there is also a study of the nature of the offense and the punishment in law. 

Caused by behavior Toxic according to the understanding of the authors of the study. In order 

for those who came to study this article to understand the content of the article and be aware 

of the actions and behaviors expressed in a negative way towards others that are meant in the 

word Toxic. It manifests itself in the manner of vulgar words towards others and slandering or 

gossip about others towards third parties. which causes others Dishonored, insulted, or hated 

It is part of toxic behavior, which is a criminal act of defamation and defamation. Therefore, 

the behavior mentioned above can happen to people of all ages from childhood to old age. 

This makes cultivating and upbringing during childhood is very important. In order not to cause 

behavior that leads to an offense in the law which causes others Dishonored, insulted, or hated 

It is part of toxic behavior, which is a criminal act of defamation and defamation. Therefore, 

the behavior mentioned above can happen to people of all ages from childhood to old age. 

This makes cultivating and upbringing during childhood is very important. In order not to cause 

behavior that leads to an offense in the law which causes others Dishonored, insulted, or hated 

It is part of toxic behavior, which is a criminal act of defamation and defamation. Therefore, 

the behavior mentioned above can happen to people of all ages from childhood to old age. 

This makes cultivating and upbringing during childhood is very important. in order not to cause 

behavior that leads to an offense in the law 
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บทนำ 

ท่ีมาและความสำคัญ 

       ตั้งแตDอดีต จะเห็นไดIวDาการใชIถIอยคำทรIายจิตใจผูIอื่นนั้น มีหลายรูปแบบ และมีโทษแตกตDางกันออกไป 

ซึ่งอาจเปmนการใสDความผูIอื่นตDอบุคคลที่สาม ดูถูก ดูหมิ่นซึ่งหนIา หรือหมิ่นประมาทดIวยการโฆษณา ไมDวDาจะเปmน

การกระทำตDอบุคคลธรรมดากระทำตDอเจIาหนIาที่รัฐ หรือกระทำตDอบุคคลสำคัญระดับชาติ เปmนตIน เปmนปZญหา

ในสังคมมาตั้งแตDอดีตมาจนถึงปZจจุบัน ในอดีตนั้น อาจจะยังไมDคDอยเปmนปZญหามากนัก แตDเมื่อถึงปZจจุบันเริ่มมี

เทคโนโลยีที ่มีความทันสมัยมากกวDาในอดีต บุคคลทั่วไปเริ ่มมีการเขIาถึงสิ ่งที ่เรียกวDา สื ่อสังคมออนไลนL 

ที่เปรียบเสมือนเปmนกระดานไวทLบอรLดที่ผูIคนไดIมาบอกกลDาวเลDาเรื่องราว แลกเปลี่ยนความคิด และแสดงความ

คิดเห็น ทำใหIเกิดคำวDา ท็อกซิก (Toxic) ขึ ้นมา ซึ ่งผู Iเขียนก็เขIาใจความหมายของคำวDา ท็อกซิก (Toxic) 

คือ พิษ แตDเม่ือเร่ิมมีคนนำคำวDา ท็อกซิก (Toxic) มาใชIจึงทำใหIเกิดความหมายใหมDและมักจะใชIคำน้ีเพ่ืออธิบาย

ถึงความสัมพันธLแบบตDางๆ พฤติกรรม และอุปนิสัยดIวยเชDนกัน คนสDวนใหญDก็เริ่มใหIความสนใจและนำคำวDา 

ท็อกซิก (Toxic) มาใชIกันบDอยๆ ในแตDละโอกาส ท็อกซิก (Toxic) ในบทความนี้นั้นก็มีลักษณะรวมถึงการหม่ิน

ประมาทและการดูหมิ่นในทางกฎหมายอาญาดIวย และ Toxic ก็มีหลายรูปแบบตDางกันออกไป โดยพฤติกรรม

การ ท็อกซิก (Toxic) นั้น เปmนการแสดงพฤติกรรมที่เปmนการพูด ดูถูก ดูหมิ่น ทำใหIผูIอื่นเสียชื่อเสียง ใสDรIาย เอา

เปรียบ ทนงตน ซึ่งจะพบบุคคลลักษณะแบบนี้ในชีวิตประจำวันไดIบDอยครั้ง และ มีพฤติกรรมที่แตกตDางกัน

ออกไป เพราะอยูDกันคนละที่ คนละพDอแมD คนละเชื้อชาติ ฉะนั้น เมื่อบุคคลเหลDานี้มารวมกัน ก็จะกลายเปmน

สังคม เปmนเรื่องธรรมดาที่จะเกิดความเห็นไมDตรงกัน หรือ ทำไมDตรงตามใจตนเอง ทำใหIเกิดการแสดงพฤติกรรม

การ ท็อกซิก (Toxic) ออกมา ประกอบกับปZจจุบันมีส่ือ อินเตอรLเน็ต มือถือ คอมพิวเตอรL ทำใหIเกิดการ ท็อกซิก 

(Toxic) กันในโลกออนไลนLกันเยอะมากอยDางแพรDหลายจากยุคศตวรรษท่ี 20 ที่โลกถูกยึดครองดIวยสื่อกระจาย

เสียงและสื่อสิ่งพิมพL เขIาสูDการขยายตัวของสื่อดิจิทัลเคลื่อนที่และโลกไซเบอรL แตDบทบาทสำคัญของสื่อมวลชน

แบบดั้งเดิมในฐานะบรรณาธิการที่มีหนIาที่เปmนทั้งผูIสDงตDอและผูIเฝ¬าประตู (Gate keeper) ที่ตIองตรวจสอบความ

ถูกตIองของเนื้อหาและแหลDงที่มาของขDาวนั้นไดIเปลี่ยนแปลงไป โดยในปZจจุบันทุกคนที่ใชIสื่อกลับกลายเปmนผูIสDง

สาร ซึ่งบางครั้งก็ไมDมีการกรองและพิจารณาวDาขDาวไหนเชื่อถือไดIหรือไมDไดI อยDางไรก็ดี ประกอบกับผูIรับสารมี

ตัวเลือกมากข้ึน ไมDวDาจะแพลตฟอรLมใหญDตDางๆมากมาย และสื่อสังคมออนไลนLตDางๆ อีกทั้งโปรแกรมสนทนา

ดIวยขIอความ ในสภาพเชDนนี ้ จึงเปmนการงDายที ่จะผลิตขIอมูลหลากหลายลักษณะ ซึ ่งรวมถึงขIอมูลปลอม 

จากสภาพการณLเชDนนี้ ทำใหIบางขIอมูลขาดการตรวจสอบขIอเท็จจริง และเกิดการเผยแพรDขDาวปลอมไปในวง

กวIางอยDางรวดเร็ว ซึ่งทำใหIยากตDอการควบคุมและบริหารจัดการขIอมูลใหIถูกตIองเหมาะสม (Lazer, D. M. J., 

Buam, M. A., Benkler, Y., Berinsky, A. J., Greenhill, K. M., Menczer, F., ... Zittrian, J. L., 2017. 

p.1094-1096) เห็นไดIจากวงการบันเทิง วงการ e-sport เปmนตIน ตรวจสอบความถูกตIองของเนื ้อหาและ

แหลDงที่มาของขDาวนั้นไดIเปลี่ยนแปลงไป โดยในปZจจุบันทุกคนที่ใชIสื่อกลับกลายเปmนผูIสDงสาร ซึ่งบางครั้งก็ไมDมี

การกรองและพิจารณาวDาขDาวไหนเชื่อถือไดIหรือไมDไดI อยDางไรก็ดี ประกอบกับผูIรับสารมีตัวเลือกมากขึ้น ไมDวDา
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จะแพลตฟอรLมใหญDตDางๆมากมาย และสื่อสังคมออนไลนLตDางๆ อีกทั้งโปรแกรมสนทนาดIวยขIอความ ในสภาพ

เชDนนี้ จึงเปmนการงDายที่จะผลิตขIอมูลหลากหลายลักษณะ ซึ่งรวมถึงขIอมูลปลอม จากสภาพการณLเชDนนี้ ทำใหI

บางขIอมูลขาดการตรวจสอบขIอเท็จจริง และเกิดการเผยแพรDขDาวปลอมไปในวงกวIางอยDางรวดเร็ว ซึ่งทำใหIยาก

ตDอการควบคุมและบริหารจัดการขIอมูลใหIถูกตIองเหมาะสม (Lazer, D. M. J., Buam, M. A., Benkler, Y., 

Berinsky, A. J., Greenhill, K. M., Menczer, F., ... Zittrian, J. L., 2017. p.1094-1096) เห็นไดIจากวงการ

บันเทิง วงการ e-sport เปmนตIน  

 ดังนั้น ผูIเขียนไดIเลือกศึกษาเรื่อง ท็อกซิก (Toxic) ขึ้นมา เพราะ จากเหตุการณLในสังคม ณ ปZจจุบัน 

เห็นไดIวDาจะเจอพฤติกรรมที่เปmนการ ท็อกซิก (Toxic) เกิดขึ้นมากมายหลายรูปแบบ ซึ่งเกิดขึ้นไดIกับคนรอบขIาง 

ไมDวDาจะเปmนครอบครัว กลุDมเพื่อน สังคม และพฤติกรรมเล็กๆ อยDางการที่ชอบตัดสินคนอื่น การอิจฉาริษยากัน 

ไปจนถึงพฤติกรรมที่รุนแรง อยDางการใชIคำพูดหยาบคายใสDกัน การกลDาวหาที่ไมDเปmนจริง ที่เรียกวDาขDาวปลอม 

ซึ่งมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งน าเสนอวงจรของขDาวปลอม โดยมีเนื้อหาระบุวDามี 3 ฝªาย (Nir Kshetri, 2017. P. 8-12) 

ฝªายแรก : นักสรIางขDาวปลอม ไมDจำเปmนตIองลงทุนลงแรงอะไรในการสรIางเนื้อหา ในขณะที่สามารถทำรายไดI

อยDางมหาศาลหรืออาจรูIสึกพึงพอใจที่ไดIกระทำบางอยDางเพื่อสนับสนุนแนวคิดของตนเอง ฝªายที่สอง : สถาบัน

คนกลาง ซึ่งสามารถแยกยDอยเปmน 3 กลุDมคือ คนกลางทางสังคม เชDน สถาบันวิชาชีพสื่อสารมวลชน หรือ

นักวิชาการ คนกลางทางกฎหมาย และคนกลางทางเศรษฐกิจ สถาบันคนกลางเหลDานี้ยังไมDใหIความสำคัญกับ

การจัดการปZญหาขDาวปลอมมากเทDาที่ควรฝªายที่สาม : ผูIบริโภคขDาวสาร จากพฤติกรรมการรับขIอมูลขDาวสาร

ทางโซเชียลมีเดียที่เพิ่มขึ้น และงานวิจัยที่ระบุวDาผูIบริโภคบางกลุDมยังขาดวิจารณญาณในการระบุวDาขDาวที่อDานมี

ความนDาเชื่อถือหรือไมD การแพรDระบาดของขDาวปลอมจึงหยุดยั้งไดIยาก รูปแบบหนึ่งที่ถูกนำมาใชIในการสรIาง

ขDาวปลอมเพื่อสรIางรายไดIบนเว็บไซตLนั้น จะใชIวิธีออกแบบหัวเรื่องหรือการใชIภาพหรือตัดตDอภาพใหIนDาสนใจ

เพื่อใหIเกิดความรูIสึกสนใจเพื่อเพิ่มยอดคลิก ซึ่งยิ่งมียอดผูIคลิกเขIาชมมากเทDาไหรD หรือเนื้อหาดังกลDาวถูกแชรL

ออกไปมากเทDาไหรD ลIวนหมายถึงคDาลงโฆษณาที่เพิ่มสูงขึ้น โดยวอชิงตันโพสตLรายงานวDาเว็บไซตLขDาวปลอมบาง

แหDงสามารถสรIางรายไดIกวDา 10,000 ดอลลารLตDอเดือน โดยการใชI Google AdSense มีการสัมภาษณLคนหนุDม

สาวในมาเซโดเนียท่ีเคยทำงานใหIแหลDงขDาวเท็จ พวกเขาใหIขIอมูลวDามันชDวยสรIางรายไดIไมDนIอยในภาวะเศรษฐกิจ

ฝ®ดเคืองซึ่งเปmนสDวนหนึ่งที่กDอใหIเกิดความเสียหายแกDผูIไดIรับผลกระทบซึ่งผูIกระทำมีความผิดตามกฎหมายดIวย 

พฤติกรรมท็อกซิก (Toxic) จึงรวมเรื่องการใชIถIอยทำรIายผูIอื ่นดIวยขDาวปลอมซึ่งไมDเปmนความจริงดIวย อันมี

สาเหตุมาจากหลายๆ อยDาง เชDน ความตIองการในเรื่องเงิน ความไมDพอใจ ความขุDนขIองหมองใจ ความอิจฉา

ริษยา เปmนตIน ทำใหIบางคนไปแสดงความคิดที่ไมDเปmนจริง หรือความเห็นหยาบคาย หรือดูถูก เมื่อทำบDอยๆ ทำ

ใหIเรื่องเหลDานี้กลายเปmนเรื่องปกติในสังคมปZจจุบันไปแลIว ซึ่งจะทำการหIามปรามหรือป¬องกันก็มิอาจหมดไป 

เมื่อคนหลายๆ คนในสังคมมักเจอปZญหาเหลDานี้ก็ตIองหาทางออกใหIกับตนเองทั้งการหลีกเลี่ยงไมDพบปะกับ

บุคคลเหลDานี้ หรือโดยการดำเนินคดีกับบุคคลที่มีพฤติกรรมเขIาขDายท็อกซิก (Toxic) ในทางคดีอาญา เชDน การ

แจIงความกับเจIาหนIาที่ตำรวจ แตDถIาไมDประสงคLจะแจIงความกับเจIาหนIาที่ตำรวจ ตIองดำเนินการฟ¬องคดีดIวยเอง 
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ซึ่งประเด็นทั้งหมดนี้มักเกิดขึ้นบDอยในปZจจุบันจึงเปmนที่นDาสนใจ ที่จะนำมาเขียนเปmนบทความ เพื่อใหIผูIคนที่ไดI

อDานและไดIรูIถึงพฤติกรรมของการ    ท็อกซิก (Toxic) และไดIรับรูIวิธีป¬องกันตนเองจากบุคคลเหลDาน้ี 

 

วัตถุประสงคJ 

     1. เพ่ือศึกษาความหมายและพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับคำวDา ท็อกซิก (Toxic) 

     2. เพื ่อศึกษาถึงแกDนแทIของจุดเริ ่มตIนการเกิดพฤติกรรมที่เปmนการ ท็อกซิก (Toxic) ของมนุษยLวDามี

จุดเร่ิมตIนมากจากไหน 

     3. เพื่อศึกษาโทษและความรับผิดทางกฎหมายที่เกิดจากพฤติกรรม ท็อกซิก (Toxic) ที่อาจมีความผิดฐาน

หม่ินประมาทและดูหม่ิน 

 

กฎหมายที่เกี่ยวขTอง 

ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเก่ียวกับฐานหม่ินประมาท มาตรา 326 หม่ินประมาท 

          มาตรา 326 วางหลักวDา ผูIใดใสDความผูIอื่นตDอบุคคลที่สาม โดยประการที่นDาจะทำใหIผูIอื่นนั้นเสียชื่อเสียง 

ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผูIนั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ตIองระวางโทษจำคุกไมDเกินหนึ่งป" หรือปรับ

ไมDเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

มาตรา 328 หม่ินประมาทโฆษณา 

          มาตรา 328 วางหลักวDา ถIาความผิดฐานหมิ่นประมาทไดIกระทำโดยการโฆษณาดIวยเอกสาร ภาพวาด                 

ภาพระบายสี ภาพยนตรL ภาพหรือตัวอักษรที่ทำใหIปรากฏไมDวDาดIวยวิธีใดๆ แผDนเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง 

บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการปªาว

ประกาศดIวยวิธีอ่ืน ผูIกระทำตIองระวางโทษจำคุกไมDเกินสองป" และปรับไมDเกินสองแสนบาท 

ความผิดเก่ียวกับฐานดูหม่ิน  มาตรา 393 ดูหม่ินซ่ึงหนIา 

          มาตรา 393 วางหลักวDา ผูIใดดูหมิ่นผูIอื่นซึ่งหนIาหรือดIวยการโฆษณา ตIองระวางโทษจำคุกไมDเกินหน่ึง

เดือน หรือ ปรับไมDเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

พระราชบัญญัติวDาดIวยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรL 

 มาตรา 14 (1) วางหลักวDา นำเขIาสูDระบบคอมพิวเตอรLซ่ึงขIอมูลคอมพิวเตอรLท่ีบิดเบือน หรือปลอมไมDวDา

ทั้งหมดหรือบางสDวน หรือขIอมูลคอมพิวเตอรLอันเปmนเท็จ โดยประการที่นDาจะเกิดความเสียหาย แกDประชาชน              

อันมิใชDการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา โทษจำคุกไมDเกิน 5ป" ปรับไมDเกิน 

100,000 บาท 
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 มาตรา 14 (2) วางหลักวDา นำเขIาสูDระบบคอมพิวเตอรLซึ่งขIอมูลคอมพิวเตอรLอันเปmนเท็จ โดยประการท่ี

นDาจะเกิด ความเสียหายตDอการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง 

ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสรIางพื้นฐานอันเปmนประโยชนLสาธารณะของประเทศ หรือกDอใหIเกิด 

ความต่ืนตระหนกแกDประชาชน โทษจำคุกไมDเกิน 5ป" ปรับไมDเกิน 100,000 บาท 

 มาตรา 14 (3) วางหลักวDา นำเขIาสูDระบบคอมพิวเตอรLซึ่งขIอมูลคอมพิวเตอรLใดๆ อันเปmนความผิด

เกี่ยวกับความมั่นคง แหDงราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการกDอการรIายตามประมวลกฎหมายอาญา โทษ

จำคุกไมDเกิน 5 ป" ปรับไมDเกิน 100,000 บาท 

 มาตรา 14 (4) วางหลักวDา นำเขIาสูDระบบคอมพิวเตอรLซึ่งขIอมูลคอมพิวเตอรLใดๆ ที่มีลักษณะอันลามก

และขIอมูล คอมพิวเตอรLน้ันประชาชนท่ัวไปอาจเขIาถึงไดI โทษจำคุกไมDเกิน 5ป" ปรับไมDเกิน 100,000 บาท 

 มาตรา 14 (5) วางหลักวDา ผู IใดเผยแพรDหรือสDงตDอซึ ่งขIอมูลคอมพิวเตอรLโดยรู Iอยู DแลIววDาเปmน

ขIอมูลคอมพิวเตอรL ตาม (1) (2) (3) หรือ (4) โทษจำคุกไมDเกิน 5ป" ปรับไมDเกิน 100,000 บาท 

 

นิยามศัพทJ  

บทความวิชาการฉบับน้ีมีนิยามศัพทLท่ีสำคัญเพ่ือประกอบความเขIาใจ ดังน้ี 

ท็อกซิก (Toxic) หมายความวDา การแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคล เพื่อใหIผูIคนรับรูIพฤติกรรม

ของตนโดยพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาทำใหIผูIคนรอบขIางรูIสึกไมDสบายใจ เปmนท่ีไมDตIองการของสังคม ซ่ึงพฤติกรรม

ท่ีบุคคลเหลDานี้แสดงออกมา ในความหมายนี้ จะเปmนไปในการแสดงออกมาทางเชิงลบ อาทิ การบงการ การ

เหยียดหยามดIวยวาจา สายตา การดูถูก เปmนตIน โดยการกระทำที่แสดงออกมา เปmนเพียงขั้นตIน ของพฤติกรรม

เชิงลบของบุคคลน้ัน เพราะเมื่อบุคคลเหลDาน้ีมีการใชIวาจาเหยียดหยาม หยาบคาย บDอยขึ้น ทำซ้ำๆ ก็จะนำไปสูD

การกระทำข้ันรุนแรง คือ การดูหม่ิน การหม่ินประมาทใสDกัน ซ่ึงเปmนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

ทฤษฎีที่เกี่ยวขTอง 

 ทฤษฎีทางอาญา 

          กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่บัญญัติวDาการกระทำหรือไมDกระทำการอยDางใดเปmนความผิด และ

กำหนดโทษที่จะลงแกDผูIกระทำความผิดไวIดIวย กลDาวอีกนัยหนึ่ง กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่บัญญัติหIามมิใหI

มีการกระทำอยDางหนึ่งอยDางใด หรือบังคับใหIมีการกระทำอยDางหนึ่งอยDางใดโดยผูIที่ฝªาฝ®นหรือไมDปฏิบัติตาม

จะตIองไดIรับโทษ (เกียรติขจร  วัจนะสวัสด์ิ, 2551, หนIา 1) 
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 ทฤษฎีการกำหนดความผิดทางอาญาของ เฮอรLเบิรLต แอล แพ็กเกอรL (Herbert L. Packer)  Herbert 

L. Packer ไดIใหIหลักการไวI 6 ประการ ในอันท่ีจะถือวDาการกระทำน้ันควรเปmนความผิดอาญาหรือไมD ดังน้ี 

 1. การกระทำน้ันเปmนท่ีเห็นไดIชัดในหมูDชนสDวนมากวDา เปmนการกระทำท่ีกระทบกระเทือนตDอสังคม และ

หมูDชนสDวนมากมิไดIใหIอภัยแกDการกระทำเชDนน้ัน 

 2. ถIาการกระทำดังกลDาวเปmนความผิดทางอาญาแลIว จะไมDขัดแยIงกับวัตถุประสงคLของการลงโทษ

ประการตDางๆ 

 3. การปราบปรามการกระทำเชDนนั้น กลDาวคือการถือวDาการกระทำนั้นเปmนความผิดทางอาญาจะไมDมี

ผลเปmนการลดการกระทำท่ีสังคมเห็นวDาถูกตIองใหIนIอยลงไป 

 4. หากเปmนความผิดอาญาแลIว จะมีการใชIบังคับกฎหมายอยDางเสมอภาคและเทDาเทียมกัน 

 5. การใชIกระบวนการยุติธรรมทางอาญากับการกระทำดังกลDาวจะไมDมีผลทำใหIเกิดการใชIกระบวนการ

น้ันอยDางเกินขีดความสามารถท้ังทางดIานคุณภาพและปริมาณ 

 6. ไมDมีมาตรการควบคุมอยDางสมเหตุผลอื่นๆ แลIวนอกจากการใชIกฎหมายอาญากับกรณีที่เกิดข้ึน 

(เกียรติขจร  วัจนะสวัสด์ิ, 2551, หนIา 4-5) 

          หลักเกณฑLในการกำหนดขอบเขตของกฎหมายอาญาดังกลDาวนี้จะชDวยแกIปZญหาการเกิด กฎหมาย

อาญาเฟ¬อ (overcriminalization) ขึ้นไดI เพราะหากรัฐมุDงแตDจะควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคมโดย

ใชIกฎหมายอาญาเปmนเครื่องมือ โดยไมDพิจารณาถึงประสิทธิภาพและความสามารถของกลไกของรัฐที่จะใชI

บังคับกฎหมายอาญาแลIว กฎหมายจะไรIความหมาย ขาดความศักด์ิสิทธ์ิ และเปmนการเป£ดโอกาสใหIเจIาพนักงาน

ของรัฐท่ีประพฤติมิชอบมีโอกาสแสวงหาประโยชนLเพื่อตนเองจากกฎหมายเหลDานี้ หรือหากมีการใชIบังคับมา

เปmนเวลานาน ผูIถูกใชIบังคับก็จะเกิดปฏิกิริยาเพราะถือวDาถูกเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะทำใหIความสัมพันธLระหวDางผูIใชI

บังคับกฎหมายและชุมชนเส่ือมเสียไป (เกียรติขจร  วัจนะสวัสด์ิ, 2551, หนIา 7) 

 

2. ทฤษฎีความผิดปกติทางจิต (Mental Theory) 

 นักจิตวิทยาไดIแบDงประเภทบุคคลตามระดับความผิดปกติของจิตไวI ซึ่งพอจะสรุปเปmนประเภทตDางๆ ไดI

ดังน้ี 

 1. ประเภทจิตบกพรDอง แบDงยDอยออกเปmนไดIหลายประเภท ไดIแกD จิตทราม จิตผันผวนผิดปกติทางเพศ 

และท่ีมีอาการวิปริตทางจิตอ่ืนๆ แตDผูIเขียนยกเร่ืองจิตทรามมาประกอบ 

          สำหรับพวกจิตทราม พวกนี้มิไดIมีสติปZญญาเสื่อมแตDอยDางใด ถIาดูจากภายนอก อาจจะเห็นไดIวDา  

เปmนคนดี แตDผูIที่เปmนโรคนี้เพียงแตDมีจิตใจที่ผิดไปจากธรรมดาซึ่งมีลักษณะไปในทางเลวรIายรูIสึกเปmนศัตรูของ
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สังคมและเห็นแกDตัวอยDางรุนแรง ไมDมีความเห็นอกเห็นใจหรือเมตตาปราณี ไมDมีศีลธรรม คลIายกับวDามีปมดIอย 

หรือมีส่ิงกดดันอยูDภายในและระบายออกไปในทางท่ีขัดแยIงตDอสังคม (อัจฉรียา  ชูตินันทนL, 2555, หนIา 87) 

ผลการศึกษา 

1. การวิเคราะห9ผลเก่ียวกับโทษและความรับผิดท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมท็อกซิก 

 1.1 ความผิดฐานหม่ินประมาท (มาตรา326) 

          มาตรา 326 “ผูIใดใสDความผูIอ่ืนตDอบุคคลท่ีสาม โดยประการท่ีนDาจะทำใหIผูIอ่ืนน้ันเสียช่ือเสียง” 

ถูกดูหม่ิน หรือถูกเกลียดชัง ผูIน้ันกระทำความผิดฐานหม่ินประมาท ตIองระวางโทษจำคุกไมDเกินหน่ึงป" 

หรือปรับไมDเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ” 

แยกองคLประกอบไดIดังน้ี 

 1. ผูIใด 

 2. ใสDความผูIอ่ืน ตDอบุคคลท่ีสาม 

 3. โดยประการท่ีนDาจะทำใหIผูIอ่ืนน้ันเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ินหรือถูกเกลียดชัง 

 4. เจตนา (องคLประกอบภายใน) 

          คำวDาผูIใดในที่นี้เปmนไดIทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ในทำนองเดียวกันผูIที่ถูกดูหมิ่นประมาทก็อาจจะ

เปmนไดIทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตDางกับบางความผิด เชDน ความผิดฐานฆDาผูIอื่น ผูIอื่นที่ถูกฆDานั้นตIองเปmน

บุคคลธรรมดาเทDานั้นคำวDาใสDความเปmนถIอยคำในกฎหมาย หมายถึง การทำใหIปรากฏขIอเท็จจริงซึ่งอาจะเปmน

ความจริงก็ไดIหรือเปmนความเท็จก็ไดI แมIแตDการเลDาเรื่องที่ไดIยินมาใหIกับบุคคลอื่นฟZงก็อยูDในความหมายของคำ

วDา “ใสDความ” (ฎีกาท่ี 380/2503) เพราะฉะน้ันการใสDความจึงไมDจำกัดวิธี อาจเปmนการใชIคำพูดหรือแสดงกริยา

อาการอยDางหนึ่งอยDางใดหรือใชIภาษาใบI สัญลักษณLตDางๆ มีปZญหาวDาการแอบถDายภาพคนที่รDวมประเวณีกันแลIว

นำภาพเหลDานั้นไปใหIผูIอื่นดู เชDนนี้มีความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไมD เห็นวDาการใสDความไมDจำเปmนจะตIองเปmน

การใชIคำพูด การเอาภาพรDวมประเวณีของผูIอื่นไปแสดงใหIบุคคลอื่นดูยDอมเปmนการใสDความและนDาจะทำใหIเสีย

ช่ือเสียงยDอมเปmนความผิดฐานหม่ินประมาทไดI มาตรา 328 ไดIบัญญัติวDา “โดยภาพยนตรL ภาพ หรือตัวอักษร” 

ขIอเท็จจริงท่ีจะเปmนหม่ินประมาทหรือการใสDความน้ันพอจะสรุปเปmนแนวทางไดIดังน้ี 

 1. ตIองไมDใชDขIอเท็จจริงที่เปmนเพียงแตDคำหยาบหรือเปmนขIอเท็จจริงที่เปmนไปไมDไดI เพราะฉะนั้นการดDาวDา 

“ไอIเหี้ย ไอIสัตวL” เปmนแตDเพียงคำหยาบเทDานั้น เชDน คําพิพากษาฎีกาที่ 256/2509 ความผิดฐานหม่ินประมาท 

ตIองเปmนการแสดงขIอความใหIคนเชื่อจึงจะเกิดความรูIสึกเกลียดชังดูหมิ่นขึ้นไดI จำเลยอIางวDาโจทกLเปmนผีปอบ 

เปmนชาติหมา ความรูIสึกนึกคิดของคนธรรมดาไมDเชื่อวDาเปmนเชDนนั้นไปไดIจึงไมDกDอใหIเกิดความรูIสึกเกลียดชังหรือดู

หม่ินแตDอยDางใด 

 2. ตIองเปmนขIอเท็จจริงที่แนDนอนไมDใชDขIอเท็จจริงที่คลุมเครือเลื่อนลอยหรือกลDาวดIวยความนIอยใจ เชDน 

คําพิพากษาฎีกาที่ 121/2490 ฟ¬องหมิ่นประมาทเพียงแตDอIางหนังสือที่วDาหมิ่นประมาทมาทIายฟ¬องไมDพอ ตIอง

ระบุในฟ¬องใหIชัดดIวยวDา ขIอความตอนไหนเปmนการหม่ินประมาทโจทกL 
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 3. ขIอเท็จจริงท่ีกลDาวนั้นตIองเปmนขIอเท็จจริงที่ยืนยันในอดีตหรือในปZจจุบันไมDใชDแตDเพียงการคาดคะเน

หรือกลDาวถึงเหตุการณLในอนาคต เชDน คําพิพากษาฎีกาที่ 1734/2503 (ประชุมใหญD) มารดาถูกขวIางดIวยกIอน

อิฐ บุตรไมDเห็นคนขวIางแตDไดIกลDาวตDอหนIาคนหลายคนวDา “ไมDมีใครนอกจากอIายแกIว อIายชาติหมา อIายฉิบ

หาย” พฤติการณLในคดีแสดงวDาไมDมีเจตนาใสDความใหIโจทกLเสียชื่อเสียงหรือถูกดหู มิ่นเกลียดชัง ไมDผิดฐานหม่ิน

ประมาท 

 

1.2 ความผิดฐานหม่ินประมาทโดยการโฆษณา (มาตรา328) 

          มาตรา 328 “ถIาความผิดฐานหมิ่นประมาทไดIกระทำโดยการโฆษณาดIวยเอกสาร ภาพวาด ภาพ

ระบายสี ภาพยนตรL ภาพหรือตัวอักษรท่ีทำใหIปรากฏไมDวDาดIวยวิธีใดๆ แผDนเสียง หรือส่ิงบันทึกเสียง บันทึกภาพ 

หรือบันทึกอักษร กระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการปªาวประกาศดIวยวิธี

อ่ืน ผูIกระทำตIองระวางโทษจำคุกไมDเกินสองป" และปรับไมDเกินสองแสนบาท” 

          คําพิพากษาฎีกาที่ 223/2524 คําวDา “โฆษณา” ตามพจนานุกรมใหIคําจํากัดความวDาการเผยแพรD

ออกไปยังสาธารณชน การปªาวรIอง คดีนี้จําเลยหมิ่นประมาทโจทกLดIวยการบันทึกแทนการพูดดIวยวาจา เสนอ

ตDอผูIวDาราชการจังหวัดและสDงสําเนาใหIปลัดกระทรวงทราบดIวย ก็เปmนเพียงการรายงานความประพฤติของโจทกL

ใหIผูIบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปทราบเทDานั้น ถือไมDไดIวDาเปmนการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 328 

         จากฎีกาคำวDา “โฆษณา” จึงหมายความวDาเปmนการกระทำใดๆ ที่ใหIขIอเท็จจริงนั้นแพรDหลายไปยัง

บุคคลภายนอกในลักษณะวงกวIาง สมมติวDาดำเอาหนังสือซึ่งมีขIอความหมิ่นประมาทแดงไปป£ดประกาศเต็ม

หมูDบIานแตDวDามีคนอDานเพียงคนเดียว ถามวDาผิดมาตรา 328 หรือ 326 กรณีอยDางนี้ถือวDา เปmนการโฆษณาเพราะ

โดยลักษณะของการกระทำคือการไปป£ดประกาศใหIบุคคลทั้งหลายทั่วไปไดIทราบ (เนติบัณฑิตยสภา ในพระ

บรมราชูปถัมภL, 2564:ออนไลนL) 

 

1.3 ความผิดฐานดูหม่ินซ่ึงหนIา (มาตรา393) 

          มาตรา 393 กำหนดวDา “ผูIใดดูหมิ่นผูIอื่นซึ่งหนIาหรือดIวยการโฆษณาตIองระวางโทษจำคุกไมDเกินหน่ึง

เดือน หรือปรับไมDเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ” 

          ดูหมิ่น หมายถึง การดูถูก เหยียดหยาม ทำใหIอับอาย ทำใหIเสียหาย เปmนที่เกลียดชัง สบประมาท หรือ

ดDา สDวนกรณีคำหยาบคายไมDสุภาพ คำแดกดัน คำสาปแชDง คำขูDอาฆาต คำปรับทุกขL คำโตIเถียง คำกลDาวติชม 

ตามปกติวิสัยไมDเปmนการดูหมิ่น และการดูหมิ่นนั้นอาจเปmนการกระทำดIวยวาจา กริยาทDาทาง หรือโฆษณาก็ไดI 

โดยการกระทำที่จะเปmนความผิดฐานดูหมิ่นตามมาตรา 393 นั้น ตIองเปmนการดูหมิ่นผูIอื่นซึ่งหนIาหรือดูหมิ่นผูIอ่ืน

ดIวยการโฆษณา ดังน้ี 

“การดูหมิ่นซึ่งหนIา” ตIองมีลักษณะของการเจตนาดูถูก เหยียดหยาม ทำใหIอับอาย เสียหาย เปmนที่เกลียดชัง 

สบประมาท หรือดDา อันเปmนการประทุษรIายตDอความรูIสึกของผูIอื่น อาจกระทำดIวยวาจาหรือกิริยาทDาทางก็ไดI 
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โดยจะตIองมีการกลDาวหรือแสดงกิริยาทDาทางที่เปmนการดูหมิ่นใหIผูIอื่นทราบในขณะที่มีการกระทำในทันทีทันใด 

เชDน ดDาผูIอื่นวDา “ไอIทนายเฮงซวย” “ตอแหล” “ผูIหญิงชั่ว” “ไอIหนIาโงD” “อีเหี้ย อีสัตวL อีควาย มึงคิดวDาเมียกู

กินเงินไปหรือไง” 

 วิเคราะหLขDาวการดูหม่ินซ่ึงหนIา 

            ป¬ามหาภัย หลอกขอเงิน ใครไมDใหI จะถูกตDอวDา เผยคดีความที่กDอเปmนเรื่องเล็กนIอย หากเทียบกับ

ความไม D เท D า เท ียมก ันทางส ั งคม แง Iมม ีภารก ิจทางความค ิดท ี ่ สำค ัญ ต Iองทำอ ีกหลายอย D าง 

กรณีชาวเน็ตแชรLเรื่องเตือนภัยพฤติกรรมของป¬ามหาภัย ที่อIางวDาโดนกรีดกระเป²าถูกขโมยทรัพยLสินมีคDา จน

กลับบIานไมDไดI ทำใหIคนที่ไดIรับฟZงยื่นเงินใหIดIวยความสงสาร แตDหากใครไมDใหIเงิน ก็จะถูกดDา ตามที่เสนอขDาวไป

แลIวนั้น เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 ตุลาคม 2562 ที่ สน.หIวยขวาง น.ส.ยุพาพร พันธัง อายุ 53 ป" ป¬าที่เปmน

กระแสอยูDในขณะนี้ เดินทางเขIาพบพนักงานสอบสวน สน.หIวยขวาง เพื ่อรับทราบขIอกลDาวหาดูหมิ ่นซ่ึง

หนIา หลังมีผูIเสียหายเขIาแจIงความวDา ถูกดDาทอทำใหIอับอายขายหนIา กDอนเจIาหนIาที่จะพาขึ้นรถจักรยานยนตL 

ไปรับโทษเปรียบเทียบปรับที่ศาลแขวงพระนครเหนือ ซึ่งมีอัตราโทษปรับไมDเกิน 1,000 บาท จำคุกไมDเกิน 1 

เดือน หรือท้ังจำท้ังปรับ (ขDาวไทยรัฐ, 2562:ออนไลนL) 

         จากตัวอยDางขDาวที่มีผลกระทบเกิดขึ้นเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทจากการ Toxic ดังที่กลDาวไวIขIางตIน จะ

เห็นไดIวDาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผูIเสียหายนั้นเกิดจากผูIกระทำความผิด ดังนั้นในการวิเคราะหLสาเหตุการเกิดผล

กระทบการหม่ินประมาทจากการ Toxic สามารถอธิบายไดIดังน้ี 

ดIานตัวผูIกระทำผิด 

          จากขDาวท่ียกมาขIางตIน กรณีของตัวผูIเสียหายน้ันไดIรับผลกระทบจากการท่ีผูIกระทำความผิดไดIดDาถอทำ

ใหIเกิดความอับอายขายหนIา ซึ่งเปmนการดูหมิ่นซึ่งหนIา เปmนการกระทำดIวยวาจา โดยจะตIองมีการกลDาวหรือ

แสดงกิริยาทDาทางที่เปmนการดูหมิ่นใหIผูIอื ่นทราบในขณะที่มีการกระทำในทันทีทันใด ดังนั้นทำใหIผูIกระทำ

ความผิดไดIรับโทษทางกฎหมาย ฐานดูหม่ินซ่ึงหนIา 

“การดูหมิ่นดIวยการโฆษณา” ตIองมีลักษณะของการแพรDหลายหรือเผยแพรDออกไปยังสาธารณชนหรือการปªาว

ประกาศ อาจกระทำโดยเอกสารภาพวาด ภาพยนตรL หรือการกระจายเสียง การดูหมิ่น ดIวยการโฆษณานี้แมI

เปmนการกลDาวลับหลังผูIเสียหายก็เปmนความผิดแลIว เชDน การลงโฆษณาคำดูหมิ่นลงในหนังสือพิมพL เปmนตIน (กลุDม

งานนิติการ สำนักอำนวยการ, 2564:ออนไลนL) 

 วิเคราะหLขDาวการดูหม่ินดIวยการโฆษณา 

           ทนายนิดIา เผย "แมท-ภีรนียL" ตัดสินใจถอนฟ¬องเกรียนคียLบอรLด ในคดีหมิ ่นประมาท 1 ราย        

เพราะคูDกรณีรูIสึกผิด ยอมรับทำลงไปไมDมีสติ แตDยังคงตIองมีการเรียกชดใชIคDาเสียหาย และใหIโพสตLขIอความขอ
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โทษผDานโซเชียลอีกเปmนเวลา 30 วัน เพราะตIองการสรIางบรรทัดฐานในสังคม สำหรับจำเลยอื่นนั้น โจทกLเบิก

ความเปmนประจักษLพยานยืนยันวDา เปmนเจIาของบัญชีผูIใชIแอปพลิเคชันอินสตาแกรมช่ือ gig_jp_mechi กับ บัญชี

ใชIชื่อ mattperanee ตั้งคDาเปmนสาธารณะ ปรากฏวDาจำเลยดังกลDาวไดIเขIาไปแสดงความคิดเห็นใตIรูปภาพใน

แอปพลิเคชันอินสตาแกรมของโจทกL ซ ึ ่งบ ุคคลทั ่วไปสามารถพบเห็นและอDานขIอความดังกลDาวไดI                  

ดIวยขIอความดูหมิ่นโจทกLดIวยการโฆษณา และเปmนการกระทำใหIไดIรับความอับอาย ทำใหIโจทกLเสื ่อมเสีย

ชื่อเสียง  ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง คดีของโจทกLมีมูลใหIประทับรับฟ¬องไวIพิจารณา เรียกจำเลยมาสอบคำใหIการ และ

ตรวจพยานหลักฐานวันที่ 13 ก.ย.2564 เวลา 09.00 น. นางศรันยา ทนายนิดIา กลDาวอีกวDา สำหรับความผิดท่ี

ฟ¬อง  มีอัตราโทษจำคุก 2 ป" ปรับไมDเกิน 200,000 บาท แตDสำหรับเคสของนIองป£ยวรรณ แมท ไดIตัดสินใจที่จะ

ถอนฟ¬องคดี เพราะตัวนIองป£ยวรรณเองรูIสึกผิด และยอมรับวDาขณะที่ทำลงไปไมDมีสติ และยินดีที่จะขอโทษตDอ

แมD  แตDยังคงตIองมีการเรียกชดใชIคDาเสียหาย และตIองใหIจำเลยโพสตLขIอความขอโทษผDานโซเชียลมีเดียอีกเปmน

เวลา 30 วัน เพราะตIองการสรIางบรรทัดฐานในสังคม และหากจำเลยคนอื่นๆ มีการสำนึกผิดและพรIอมที่จะขอ

โทษก็อาจจะมีการไมDสDงฟ¬องเพ่ิม (ขDาวไทยรัฐ, 2564:ออนไลนL) 

           จากตัวอยDางขDาวที่มีผลกระทบเกิดขึ้นเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทจากการ Toxic ดังที่กลDาวไวIขIางตIน 

จะเห็นไดIวDาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผูIเสียหายนั้นเกิดจากผูIกระทำความผิด ดังนั้นในการวิเคราะหLสาเหตุการ

เกิดผลกระทบการหม่ินประมาทจากการ Toxic สามารถอธิบายไดIดังน้ี 

 ดIานตัวผูIกระทำความผิด 

         จากขDาวที่ยกมาขIางตIน กรณีของตัวผูIเสียหายนั้นไดIรับผลกระทบจากการที่ผูIกระทำความผิดไดIแสดง

ความคิดเห็นใตIรูปภาพในสื่อทางออนไลนLของผูIเสียหายที่เปmนขIอความลักษณะเปmนการ Toxic คือ การดูหม่ิน 

ทำใหIอับอาย และเสื่อมเสียงชื่อเสียง จึงมีความผิดฐานหมิ่นประมาทโฆษณา เนื่องดIวยจากการแสดงความ

คิดเห็นใตIรูปภาพของผูIเสียหายทำใหIบุคคลทั่วไปสามารถพบเห็นและอDานขIอความไดIเพราะตัวผูIเสียหายน้ัน            

ไดIเป£ดสื่อออนไลนLคือ อินสตาแกรม เปmนสาธารณะและยังเปmนบุคคลที่มีชื่อเสียงและเปmนที่รูIจักแกDบุคคลทั่วไป 

ทำใหIบุคคลท่ัวไปสามารถเขIาไปดูและอDานขIอความตDางๆ ไดI และในการแสดงความคิดเห็นของผูIกระทำ

ความผิด ที่ทำใหIเปmนการ Toxic นั้นก็คือ เกิดจากพฤติกรรมจากตัวของผูIกระทำความผิดที่กลั่นกรองความคิดท่ี

มีลักษณะเปmนการไมDชอบหรือไมDพึงพอใจตDอตัวผู Iเสียหาย และไดIแสดงความคิดเห็นที่เปmนเชิงลบออกไป           

เมื่อตัวผูIกระทำความผิดไดIกระทำแบบนี้ จึงทำใหIเกิดการดูหมิ่นและหมิ่นประมาทไดI และนำไปสูDความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา  
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สรุปและขTอเสนอแนะ 

    บทสรุป 

          กลDาวไดIคือวDา ท็อกซิก (Toxic) คือ การแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษยLที่เปmนการแสดงออกไป

ในทางเชิงลบ ที ่มีผลกระทบตDอ คนรอบขIาง โดยการแสดงพฤติกรรม เชDน การดูถูก การใสDรIายใสDความ             

พูดจาหยาบคาย เปmนตIน ซึ่งพฤติกรรมเหลDานี้อาจเริ่มตIนจาก ภายในครอบครัว กลุDมเพื่อน จนไปถึงสังคมคนหมูD

มาก การแสดงออกทางการกระทำที่กลDาวมานี้มีไดIทั ้ง การกระทำตDอหนIา การโฆษณา หรือทางออนไลนL            

แตDพฤติกรรมเหลDาน้ีเปmนเพียงแคDจุดเริ่มตIน ท่ีนำไปสูDการกระทำอยDางรIายแรง ท่ีมีการใชIคำพูดรุนแรง หยาบคาย             

ดูถูก ดูหมิ่น ผูIอื่น จนเปmนเหตุใหIผูIอื่น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือดูเกลียดชัง การกระทำนั้นก็เปmนความผิดฐาน

หมิ่นประมาทและการดูหมิ ่น เมื ่อไดIมีพฤติกรรมอันเปmนลักษณะ ท็อกซิก (Toxic) ที ่กลDาวมาขIางตIนน้ัน              

ทำใหIการกระทำดังกลDาวเปmนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ในฐานหม่ินประมาทและการดูหม่ิน 

            ในทางทฤษฎีทางอาญา ถIาการกระทำน้ันถูกบัญญัติไวIใหIมีความผิด เม่ือบุคคลเหลDาน้ันไดIกระทำลงไป

ก็ยDอมที่จะไดIรับโทษทางอาญา โดยการกระทำที่เขIาหลักความผิดทางอาญาจะสังเกตุไดIดังนี้ เปmนการกระทำท่ี

กระทบกระเทือนตDอสังคม เปmนความผิดที่ไมDขัดแยIงกับวัตถุประสงคLของการลงโทษ ไมDมีความผิดตามกฎหมาย

อ่ืนแต D เป mนความผ ิดทางอาญา หากบ ุคคลเหล Dาน ั ้นได Iกระทำท ี ่ เข Iาหล ักความผ ิดทางอาญาด ัง ท่ี                        

เฮอรLเบิรLต แอล แพ็กเกอรL (Herbert L. Packer) กลDาวไวIก็จะไดIรับโทษทางอาญา ยกตัวอยDางเชDน การวDารIาย

บุคคล บุคคลหนึ่งตDอหนIาอีกบุคคลหนึ่งเปmนการทำใหIเกิดผลกระทบตDอบุคคลที่ถูกกลDาวหา ซึ่งเปmนความผิดทาง

อาญา คือ การหม่ินประมาท 

            ในทางทฤษฎีความผิดปกติทางจิต การแสดงออกของพฤติกรรมการ ท็อกซิก (Toxic) อาจมีความ

ผิดปกติทางจิตโดยบุคคลเหลDานี้อาจมีความผิดปกติทางจิต ประเภท จิตบกพรDอง โดยอาจเปmนพวกจิตทราม           

ที่มีลักษณะภายนอกอาจดูเปmนคนปกติ แตDภายในจิตใจนั้นมีความผิดแปลกไปในทางเลวรIาย รูIสึกเปmนศัตรูของ

สังคม ทำใหIแสดงออกตDอผูIอื่นไปในทางดIานลบมากกวDาดIานบวก ยกตัวอยDางเชDน การใชIคำพูดที่รุนแรงและ

หยาบคาย ท่ีไมDไดIเปmนท่ียอมรับในสังคมตDอวDาแกDผูIอ่ืน ซ่ึงบางคนอาจมีการกระทำอยDางน้ีบDอยคร้ังจนติดเปmนนิสัย 

จากการตDอวDาโดยใชIคำพูดรุนแรง หยาบคายตDอบุคคลอ่ืน ก็มีความผิดทางอาญา คือ การดูหม่ิน 

 

 ขTอเสนอแนะ 

           เพื่อประโยชนLในการป¬องกันและแกIไขปZญหาจากการเกิดพฤติกรรมการ ท็อกซิก (Toxic) ที่สDงผลไปใหI

มีความผิดในทางอาญา ฐานหม่ินประมาทและการดูหม่ิน มีขIอเสนอแนะดังน้ี 
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             1. ควรสรIางจิตสำนึกของประชาชนในการระมัดระวังการใชIคำพูด หรือการแสดงความคิดเห็นที่มีตDอ

คนในสังคมหมูDมาก ไมDวDาจะที่สาธารณะหรือในโลกออนไลนL ที่อาจทำใหIเกิดผลกระทบตDอผูIอื่น เปmนเหตุใหIผูIอ่ืน

เสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน หรือถูกนินทา 

             2. ควรอบรมส่ังสอนเยาวชน เพ่ือไมDใหIเกิดการกระทำท่ีสะสมจนติดเปmนนิสัย 

             3. การป¬องกันตนเองจากบุคคลเหลDานี ้ คือ การพูดตักเตือน หรือพูดคุยโดยใชIคำพูดที ่สุภาพ                

เพ่ือป¬องกันปZญหาในการขัดแยIงกัน แตDถIาไมDเปmนผลก็ใหIหลีกเล่ียงไมDไปยุDงกับบุคคลเหลDาน้ัน 

              4. หากมีการคุกคามอยDางรุนแรงก็ใหIดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยการแจIงความและลงบันทึก

ประจำวันกับเจIาหนIาท่ีตำรวจ แตDถIาไมDประสงคLจะแจIงความกับเจIาหนIาท่ีตำรวจ ตIองดำเนินการฟ¬องคดีเอง 
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บทคัดย<อ  

 การคุIมครองเงินฝากนั้นเปmนนโยบายที่ทางภาครัฐไดIมีการจำทำขึ้นเพื่อเปmนการมอบผลประโยชนLใหIแกD

ประชาชน เพื่อเปmนการความเพิ่มความหนIาเชื่อถือและความไวIวางใจใหIประชาชนมาใชIบริการกับสถาบัน

การเงินอีกคร้ังและยังเปmนการเพ่ิมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศไทยการใหIความคุIมครองนี้จะเจาะจง

ไปในผูIที่ทำการฝากเงินในกลุDมรายยDอยๆ ที่ไดIมีจำนวนมากที่ไดIทำการฝากเงินกับทางสถาบันการเงินเปmนสDวน

ใหญDเพื่อเปmนการลดปZญหา    ในดIานตDางๆ ที่จะตามมาจึงตIองจัดใหIมีการตราตัวบทกฎหมายขึ้นเพื่อเปmน

หลักประกันและการใหIความคุIมครองแกDผู Iทำการฝากเงินกับสถาบันการเงินที่อยู DภายใตIการจดทะเบียน 

บทความนี ้นำเสนอในสองประเด็นหลักอันไดIแกD 1) ความเปmนมาของการคุ Iมครองเง ินฝากของไทย 

2) การคุIมครองเงินฝากตามกฎหมายไทย 

 

คำสำคัญ: การคุ)มครองเงินฝาก กฎหมาย 

 

Abstract 

 Deposit Protection is a policy that the government has made to provide benefits to the 

people.  In order to increase the credibility and trust of people to use the service with financial 

institutions again and also to increase economic stability in Thailand, this protection  
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is specific to those who make small deposits. That has a large number of deposits with financial  

institutions mainly in order to reduce problems in various aspects. That will follow, therefore, 

the law must be enacted as collateral and protection for depositors with registered financial 

institutions. This article addresses two main areas: 1) The history of Thai Deposit Protection 

and 2) The  protection of deposits under Thai law. 

 

Keywords: Deposit Protection, Law 

 

บทนำ  

ประเทศไทยในสมัยกDอนการฝากเงินในสถาบันการเงินไมDมีระบบการคุIมครองเงินฝากของผูIฝากอยDาง

ชัดเจน “ซึ่งในป" 2540 ไดIเกิดวิกฤติการทางการเงินคณะรัฐมนตรีจึงไดIประกาศ  ใหIมีการคุIมครองเงินฝาก 

ของผูIฝากและเจIาหนี้เต็มจำนวน” (สถาบันคุIมครองเงินฝาก. 2564) ซึ่งตDอมาในป" พ.ศ. 2546 สถาบันการเงิน

ของประเทศไทยเริ่มฟ®±นตัวขึ้น ธนาคารแหDงประเทศไทยจึงไดIเสนอกระทวงการคลังใหIมีการรDางกฎหมายและ

จัดตั้งสถาบันการคุIมครองเงินฝากขึ้นในชDวงกลางป" พ.ศ.2547 ซึ่งกฎหมายการคุIมครองเงินฝากเปmนเรื่องท่ี

เกี่ยวขIองกับประชาชนผูIฝากเงิน กระทรวงการคลังจึงไดIพิจารณา และผDานการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ 

วันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2550 “และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 13 กุมภาพันธL พ.ศ. 2551 โดย มีผล

บังคับใชI 180 วันนับแตDวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งตรงกับวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2551” (สถาบัน

คุIมครองเงินฝาก. (2564) ออนไลนL) 

 การคุIมครองเงินฝากถือเปmนเรื่องสำคัญ เนื่องจากเปmนการสรIางความมั่นใจใหIกับผูIฝากในการฝากเงินท่ี

สถาบันการเงินวDาหากสถาบันการเงินลIมผูIฝากจะไดIรับเงินฝากสDวนของตนคืนโดยเฉพาะผูIฝากเงินรายยDอยที่มี

เงินฝากไมDเกินจำนวนวงเงินคุIมครอง สำหรับประเทศไทยตั้งแตDเกิดวิกฤติการณLทางการเงินในป" พ.ศ. 2540 ซ่ึง

เรียกวDาวิกฤติการณLตIมยำกุIงนั้น ทำใหIประชาชนผูIฝากเงินไมDมั่นใจในสถาบันการเงิน ซึ่งในป" พ.ศ. 2540 น้ัน 

ประเทศไทยยังไมDมีระบบคุIมครองเงินฝาก จึงทำใหIผูIฝากเงินถอนเงินออกจากสถาบันการเงินตลอดทั้งนักลงทุน

ตDางชาติก็ไดIมีการเรียกคืนเงินที่ใหIสถาบันการเงินในประเทศกูIยืม จึงทำใหIระบบการเงินของประเทศไทยขาด

สภาพคลDองอยDางรุนแรง ดังนี้ประเทศไทยยDอมตIองมีระบบคุIมครองเงินฝากเพื่อใหIผูIฝากไมDวิตกกังวลในการฝาก

เงินที่สถาบันการเงินและสรIางความนDาเชื่อถือใหIกับสถาบันการเงินตDางๆในประเทศไทย ซึ่งการมีกฎหมาย

คุIมครองเงินฝากรับรองอยDางชัดเจนทำใหIผูIฝากเงินไดIรับเงินคืนอยDางรวดเร็วเชDนนี้จึงทำใหIเกิดความเชื่อมั่นแกD

นักลงทุนท้ังในประเทศและตDางประเทศ 
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1. แนวคิดในการคุJมครองทรัพย9สินเอกชนโดยรัฐ ท่ีมาของการคุJมครองเงินฝาก  

 รัฐมีหนIาที่ในการคุIมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพื่อปกป¬องสิทธิของประชาชนในแงDตDางๆ  

ไมDวDาเปmน สิทธิในชีวิตและรDางกาย สิทธิในความเปmนอยูDสDวนตัว เกียรติยศ ช่ือเสียง และครอบครัว เหลDาน้ีเปmนตIน 

สิทธิในทรัพยLสินก็เปmนเรื่องที่รัฐตIองใหIความคุIมครองเชDนเดียวกัน แตDอยDางไรก็ดีการคุIมครองนั้นอาจมีขIอจำกัด

บางประการท่ีทำใหIรัฐไมDอาจคุIมครองไดIเต็มท่ี    

1.1 ความหมายของการคุJมครองเงินฝาก 

การคุIมครองเงินฝากคือ การที่รัฐยอมผูกพันเพื่อใชIเงินฝากในสถาบันการเงินคืน แกDประชาชนเม่ือ

สถาบันการเงินใดไมDสามารถจDายเงินคืนใหIแกDประชาชนผูIฝากเงินไดIไมDวDาจะดIวยเหตุผลใดก็ตาม เหมือนในชDวงป" 

พ.ศ. 2540 ที่ไดIเกิดวิกฤติการทางการเงินหรือที่คนไทยเรียกกันวDา “ตIมยำกุIง” จัดวDาเปmนวิกฤติการขั้นรุนแรง

ที่สุดในสถาบันการเงินของประเทศไทยท่ีประสบปZญหาผลกระทบเปmนอยDางมากในชDวงเวลานั้น ประเทศไทยยัง

ไมDมีระบบการคุIมครองเงินฝากที่ชัดเจน จึงทำใหIธนาคารหลายธนาคารนั้นไดIมีการป£ดตัวลงเพราะพิษทาง

เศรษฐกิจ จึงทำใหIประชาชนผูIที ่ฝากเงินนั้นไดIมีการเรDงถอนเงินกันเปmนจำนวนมากจึงทำใหIตIองมีแนวคิด

นโยบายการใหIความคุIมครองเงินฝากของผูIฝากเงินขึ้นมา เพื่อเปmนการอำนวยผลประโยชนLแกDผูIฝากเงินโดยตรง 

และยังเปmนหลักในการประกันพรIอมทั้งเสริมสรIางความหนIาเชื่อถือแกDประชาชนผูIที่ฝากเงินกับสถาบันการเงิน

แหDงน้ัน การฝากเงินน้ันจึงจำเปmนอยDางย่ิงท่ีจะตIองมีขIอกำหนดกฎเกณฑLแกDผูIท่ีฝากเงิน และผูIฝากเงินน้ัน จำตIอง

เขIาใจถึงระบบการใหIความคุIมครองแกDเงินของผูIที่ฝากอีกดIวย การใหIความคุIมครองเงินฝากนั้น เปmนการเพ่ิม

ความสนใจใหIประชนชนมาฝากเงินมากยิ่งขึ ้น การออมเงินหรือฝากเงินและยังเปmนการกระตุIนเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ และตDางประเทศไป ยังเปmนการเพิ่ม “เสถียรภาพและความมั่นคงใหIกับระบบสถาบันการเงิน

เศรษฐกิจทางการเงินไปอีกดIวย” (สถาบันคุIมครองเงินฝาก. (2564). ออนไลนL)  จึงทำใหIมีเงินหมุนเวียนมากพอ

ภายในประเทศ การคุIมครองเงินฝากนั้นไดIกำหนดจำนวนเงินที่ใหIความคุIมครองโดยชัดแจIงและเริ่มมีความ

คุIมครองบังคับใชI ตามมาตรา 2 พระราชบัญญัติสถาบันคุIมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 โดยไดIมีผลเริ่มบังคับใชI 

180 วัน นับแตDวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งตรงกับวันที่ 11 สิงหาคม 2551 (สถาบันคุIมครองเงินฝาก. 

(2564). ออนไลนL) 

โดยในการคุIมครองเงินฝากรัฐใชIเคร่ืองมือคือ “สถาบันคุIมครองเงินฝาก มีหนIาท่ีหลัก คือคุIมครองผูIฝาก

เงิน หากสถาบันการเงินถูกสั่งป£ดกิจการ ผูIฝากเงินทุกรายจะไดIรับการจDายเงินคืนโดยเร็ว จำนวนเงินที่ถูกตIอง 

โดยไมDตIองรอการชำระบัญชี นอกจากคุIมครองผูIฝากเงินในสถาบันการเงิน ยังมีวัตถุประสงคLเพื่อเสริมสรIาง

ความม่ันคงและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินรวมทั้งการดำเนินการกับสถาบันการเงินที่ถูกควบคุมตาม
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กฎหมายวDาดIวยธุรกิจสถาบันการเงินและชำระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต” (จุฑามาศ ภูDเกิด, 

ตรีรัช ซิมาลาวงศL, (2551), หนIา 10) 

 

1.2 หลักคิดในคุJมครองทรัพย9สินของเอกชน 

การคุ Iมครองเงินฝาก เปmนการคุ IมครองทรัพยLสินของเอกชนอยDางหนึ ่งซึ ่งรัฐตIองมีหนIาที ่ร ักษา

ผลประโยชนLของประชาชนในรัฐใหIดีที่สุด โดยประเทศไทยไดIตราพระราชบัญญัติสถาบันคุIมครองเงินฝาก  

พ.ศ. 2551 เพื่อคุIมครองการฝากเงินของประชาชนใหIไดIรับการคุIมครองแตDหลักคิดนี้ก็มาจากการรับรองสิทธิ

ดังกลDาวไวIในรัฐธรรมนูญ โดยในรัฐธรรมนูญแหDงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ราชกิจจานุเบกษา. 

2550) อันเปmนรัฐธรรมนูญท่ีมีผลบังคับใชIในขณะน้ันไดIบัญญัติไวIในมาตรา 41 วDา 

“สิทธิของบุคคลในทรัพยLสินยDอมไดIรับความคุIมครอง ขอบเขตแหDงสิทธิและการจำกัดสิทธิเชDนวDานี้ยDอม

เปmนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การสืบมรดกยDอมไดIรับความคุIมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยDอมเปmนไปตามที่กฎหมาย

บัญญัติ” 

แมIวDาจะไดIมีการแกIไขรัฐธรรมนูญใน พ.ศ. 2560 หลักคิดในเรื่องการคุIมครองทรัพยLสินนี้ก็ไมDไดIหายไป 

รัฐยังคงใหIความสำคัญ เนื่องจากเปmนเรื่องที่กระทบตDอการดำรงชีวิตของประชาชนโดยตรงที่รัฐจะตIองรับรอง

และคุ IมครองใหI โดยปรากฏในมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญแหDงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

(ราชกิจจานุเบกษา. 2560) 

“บุคคลยDอมมีสิทธิในทรัพยLสินและการสืบมรดก 

ขอบเขตแหDงสิทธิและการจำกัดสิทธิเชDนวDาน้ี ใหIเปmนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

การเวนคืนอสังหาริมทรัพยLจะกระทำมิไดI เวIนแตDโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหDงกฎหมายที่ตรา

ข้ึนเพ่ือการอันเปmนสาธารณูปโภค การป¬องกันประเทศ หรือการไดIมา ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพ่ือประโยชนL

สาธารณะอยDางอื่น และตIองชดใชIคDาทดแทนที่เปmนธรรม ภายในเวลาอันควรแกDเจIาของตลอดจนผูIทรงสิทธิ

บรรดาที่ไดIรับความเสียหายจากการเวนคืน โดยคำนึงถึงประโยชนLสาธารณะผลกระทบตDอผูIถูกเวนคืน 

รวมท้ังประโยชนLท่ีผูIถูกเวนคืนอาจไดIรับจากการเวนคืนน้ัน 

การเวนคืนอสังหาริมทรัพยL ใหIกระทำเพียงเทDาที่จำเปmนตIองใชIเพื่อการที่บัญญัติไวIในวรรคสาม เวIนแตD

เปmนการเวนคืนเพื่อนำอสังหาริมทรัพยLที่เวนคืนไปชดเชยใหIเกิดความเปmนธรรมแกDเจIาของอสังหาริมทรัพยLที่ถูก

เวนคืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
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กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยLตIองระบุวัตถุประสงคLแหDงการเวนคืนและกำหนดระยะเวลาการ เขIาใชI

อสังหาริมทรัพยLใหIชัดแจIง ถIามิไดIใชIประโยชนLเพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือมี อสังหาริมทรัพยL

เหลือจากการใชIประโยชนL และเจIาของเดิมหรือทายาทประสงคLจะไดIคืน ใหIคืนแกDเจIาของ เดิมหรือทายาท 

ระยะเวลาการขอคืนและการคืนอสังหาริมทรัพยLที่ถูกเวนคืนที่มิไดIใชIประโยชนL หรือที่เหลือจาก

การใชIประโยชนLใหIแกDเจIาของเดิมหรือทายาท และการเรียกคืนคDาทดแทนที่ชดใชIไป ใหIเปmนไปตามที่กฎหมาย

บัญญัติ 

การตรากฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยLโดยระบุเจาะจงอสังหาริมทรัพยLหรือเจIาของอสังหาริม  

ทรัพยLท่ีถูกเวนคืนตามความจำเปmน มิใหIถือวDาเปmนการขัดตDอมาตรา 26 วรรคสอง” 

 อนึ่ง แมIวDาทั้ง 2 มาตราจะไมDไดIมีขIอความเดียวกัน แตDนัยยะการรับรองและการคุIมครองสิทธิใน 

ทรัพยLสินที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญไมDไดIเปลี่ยนแปลงไป รัฐธรรมนูญกำหนดใหIรัฐตIองออกกฎหมายหรือมาตรการ

ในการคุIมครองระบบทรัพยLสินของเอกชนเพื่อเปmนหลักประกันในสิทธิ ขั้นพื้นฐานของเอกชนในการดำรงชีวิต

อยDางปกติสุข เพราะทรัพยLสินเปmนสDวนหนึ่งในการดำรงชีวิตของประชาชนโดนท่ัวไป เชDนนี้หากประชาชนไมDมี

ความม่ันคงไนทรัพยLสินของตนเอง ยDอมเกิดปZญหาในระดับประชาชนและสDงผลถึงรัฐดIวย มาตรการคุIมครองเงิน

ฝากก็เปmนหนIาท่ีของรัฐประการหน่ึงดIวย  

1.1.3 หลักคิดในการคุJมครองเงินฝากของประเทศอ่ืน 

 ในการศึกษาเกี่ยวกับการคุIมครองเงินฝากของรัฐอ่ืนเพื่อเปmนการนำมาเปรียบเทียบ กับการคุIมครองเงิน

ฝากของประเทศไทยวDามีความเหมือนหรือความแตกตDางกันอยDางไร โดยพิจารณาจากตัวอยDาง 2 ประเทศคือ 

สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุªน 

 กรณีประเทศสหรัฐอเมริกา “สหรัฐอเมริกาไดIกำหนดใหIธนาคารและสถาบันเงินออม เปmนสถาบัน

การเงินที่ใหIความคุIมครองเงินฝาก โดยสถาบันคุIมครองเงินฝากมีหนIาที่จDายคืน เงินใหIแกDผูIฝากในกรณีที่มี

สถาบันการเงินลIม ชำระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ดำเนินการแกIไขปZญหาสถาบันการเงิน

สมาชิก” (ฐนปวัชรL สระสม, อดุลยL ทานาราช. 2560. หนIา 731) ในกรณีของสหรัฐอเมริกาการคุIมครองเงินฝาก

ก็อาศัยองคLกรคือ สถาบันเพื่อคุIมครองเงินฝาก และจะจDายเงินฝากตามที่ตนเองรับประกันเมื่อสถาบันการเงิน

ลIมหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เพื่อสรIางความมั่นใจใหIแกDผูIฝากเงินใหIไดIรับการคุIมครอง หากเกิดกรณีที่สถาบัน

การเงินลIมหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตเงินฝากของผูIฝากเงินจะยังคงอยูD 

 กรณีประเทศญี่ปุ ªน ญี ่ปุ ªนเองก็มีกฎหมายที ่เกี ่ยวขIองกับการคุ IมครองเงินฝากเชDนเดียวกัน โดย 

“Deposit Insurance Corporation of Japan หรือ DICJ มีกฎหมาย Deposit Insurance Law ควบคุม และ

ดูแลการทำงานสถาบันประกันเงินฝาก ไดIรับเงินสมทบมาจากรัฐบาล ธนาคารแหDงประเทศญี่ปุªน (Bank of 



 บทความวิจัยและบทความวิชาการ 110 

Japan) และสถาบันการเงินของเอกชน การคุIมครองเงินฝากในประเทศญี่ปุªน จะรับคุIมครองเงินฝากในสถาบัน

การเงินที่เปmนสมาชิกับ DICJ เทDานั้น” (จุฑามาศ ภูDเกิด, ตรีรัช ซิมาลาวงศL, (2551), หนIา 20) ลักษณะการ

คุIมครองเงินฝากของประเทศญี่ปุªนก็มีลักษณะเชDนเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา กลDาวคือ การจัดตั้งสถาบัน

การคุIมครองเงินฝากโดยแยกเปmนเอกเทศจากสถาบันการเงินและอยูDภายใตIการควบคุมของรัฐ และจะจDายเงิน

คืนแกDผูIฝากเงินเม่ือสถาบันการเงินลIมหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 โดยสรุปภาพรวมจากทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุªนเห็นไดIวDาการคุIมครองเงินฝากเปmน

ระบบที่ใกลIเคียงกันในทุกประเทศ โดยพิจารณาในสองลักษณะคือ หนึ่งการตั้งสถาบันคุIมครองเงินฝากโดยรัฐ 

และคุIมครองเงินฝากแกDผูIฝากเงินเม่ือสถาบันการเงินลIมหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 

2. การคุJมครองเงินฝาก 

 การคุIมครองเงินฝากเปmนการสรIางความเชื่อมั่นใหIกับผูIฝากเงินกับสถาบันการเงิน ไมDวDาจะเปmนของรัฐ

หรือเอกชนก็ตามวDา ไมDวDาจะเกิดกรณีใดขึ้นก็ตามเงินฝากในสถาบันการเงินของตนเองน้ันจะไมDมีคDาเปmนศูนยL แตD

อยDางไรก็ตามรัฐก็ไมDสามารถคุIมครองเงินฝากไดIเต็มจำนวนซึ่งยDอมอยูDบนกฎหมายและชDวงเวลาที่แตกตDางกันดัง

จะอธิบายในลำดับตDอไป 

2.1 พัฒนาการของการคุJมครองเงินฝาก   

 ในชDวงเวลาการใหIความคุIมครองนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนวงเงินที่ใหIความคุIมครองไปอยูDเรื่อยๆ 

ตามสถานภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีการตรากฎหมายออกมาหลายฉบับตั้งแตD พ.ศ. 2551 จนถึงปZจจุบัน โดยหลัก

คือการใชIพระราชบัญญัติสถาบันคุIมครองเงินฝาก “พ.ร.บ. สถาบันคุIมครองเงินฝากหมายถึงการคุIมเงินฝากเปmน

ระบบการจDายเงินใหIแกDผูIตาม ฝากตามวงเงินที่กำหนดเมื่อสถาบันการเงินถูกป£ดกิจการเพื่อใหIผูIฝากเงินไดIรับ

เงินคืนอยDาง รวดเร็วโดยไมDตIองรอขั้นตอนการบัญชีหรือกระบวนการลIมละลายกDอนซึ่งใชIเวลานาน ซึ่งการ 

คุIมครองเงินฝากในปZจจุบันเปmนการคุIมครองเงินฝากแบบเต็มจำนวนโดยกองทุนฟ®±นฟู และพัฒนาระบบสถาบัน

การเงินการจัดตั้งสถาบันคุIมครองเงินฝากเพื่อทำหนIาที่แทนกองทุนฟ®±นฟูฯ ทำใหIระดับการคุIมครองเงินฝาก

เปลี่ยนแบบจากเต็มจำนวนเปmนการคุIมครองแบบจํากัดจำนวน ในวงเงินไมDเกิน 1 ลIานบาท ตDอผูIฝาก 1 ราย 

สำหรับสถาบันการเงินแตDละแหDง”  (บัลลังกL สันทัด. (2554). หนIา 27) ซึ่งอาจพิจารณาตามลำดับของกฎหมาย

ดังน้ี  

 2.1.1 พระราชบัญญัติสถาบันคุIมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เปmนพระราชบัญญัติที่ใชIในการคุIมครองเงิน

ฝากของประชาชนโดยผลสืบเนื่องโดยตรงจากวิกฤติเศรษฐกิจในป"พ.ศ. 2540 จากการลIมละลายของสถาบัน
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การเงินในลักษณะลูกโซDทำใหIประชาชนผูIฝากเงินกับสถาบันการเงินไดIรับผลกระทบจากสถานการณLดังกลDาว

เปmนการกวIางขวางดังที่หมายเหตุ ทIายพระราชบัญญัติไดIกลDาววDา “เหตุผลในการประกาศใชIพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ คือ โดยที่การฝากเงินกับสถาบันการเงินเปmนประโยชนLในการออมเงินแกDประชาชนผูIฝากเงินในอนาคต 

และเปmนประโยชนLตDอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในปZจจุบันการคุIมครองเงินฝากเปmนไปตามมติคณะรัฐมนตรีท่ี

กำหนดใหIรัฐบาลคุIมครองเงินฝากในสถาบันการเงินเต็มจำนวน ซึ่งหลักการดังกลDาวเปmนผลใหIเกิดภาระทางการ

คลังแกDรัฐมากเกินไป อีกทั้งยังไมDมีกลไกดำเนินการที่เหมาะสม ดังนั้น เพื่อลดภาระทางการคลังของรัฐดังกลDาว 

สมควรนำระบบการคุIมครองเงินฝากแบบจำกัดวงเงินมาใชI พรIอมทั้งกำหนดกลไกตDางๆ ในการคุIมครองเงินฝาก

อยDางเปmนระบบ ซึ่งจะสDงผลตDอความเชื่อมั่นของประชาชนตDอระบบสถาบันการเงินอันจะเปmนการสนับสนุน        

การออมเงินในประเทศ และเสริมสรIางความมั่นคงและความมีเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินในภาพรวม

จึงจำเปmนตIองตราพระราชบัญญัติน้ี” (ราชกิจจานุเบกษา. 2551) 

 2.1.2 พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ไดIรับการคุIมครองเพิ่มขึ้น พ.ศ. 2552 เปmนกฎหมาย

ลำดับรองที่ตราออกมาเพื่อใหIเปmนไปตามพระราชบัญญัติสถาบันคุIมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 “เหตุผลในการ

ประกาศใชIพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ภาวะเศรษฐกิจและระบบการเงินของโลก กําลังประสบปZญหา 

ซึ่งสDงผลใหIภาวะเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศเปลี่ยนแปลงอยDางมีนัยสําคัญ ดังนั้นเพื่อเปmนการ

สDงเสริมเสถียรภาพของระบบการเงินของประเทศและป¬องกันมิใหIผูIฝากเงินขาดความเชื่อมั่น ในระบบสถาบัน

การเงินของประเทศ  สมควรเพ่ิมจำนวนเงินฝากท่ีไดIรับการคุIมครองในป"ท่ีสองและป"ท่ีสามเต็มตามจำนวนเงินท่ี

ปรากฏในบัญชีเงินฝากของผูIฝากเงินและในป"ท่ีส่ีเปmนจำนวนเงินไมDเกินหIาสิบลIานบาทจึงจำเปmนตIองตราพระราช

กฤษฎีกาน้ี” (ราชกิจจานุเบกษา. 2552) 

 2.1.3 พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ไดIรับการคุIมครองเปmนการทั่วไป พ.ศ. 2555 จากเม่ือ

ไดIมีการประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ไดIรับการคุIมครองเพิ่มขึ้น พ.ศ. 2552 ภาครัฐเห็นวDา

การคุIมครองเงินฝากเปmนประเด็นอDอนไหวในทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศจึงไดIมีการประกาศ

ขยายการคุIมครองเงินฝากเปmนการเพิ่มเติมตามที่ไดIกลDาวถึงในหมายเหตุทIายพระราชกฤษฎีกาวDา “เหตุผลใน

การประกาศใชIพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ภาวะเศรษฐกิจและระบบการเงินของโลก ยังมีความผันผวน          

และประสบปZญหาอยDางตDอเนื่อง ซึ่งอาจสDงผลใหIภาวะเศรษฐกิจ ระบบการเงิน และระบบสถาบัน การเงินของ

ประเทศเปลี่ยนแปลงอยDางมีนัยสําคัญ ดังนั้น เพื่อเปmนการสDงเสริมเสถียรภาพของระบบการเงินของประเทศ 

และป¬องกันมิใหIผูIฝากเงินขาดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการเงินฝากและสินทรัพยLในระบบสถาบันการเงิน

ของประเทศ  สมควรกำหนดจำนวนเงินฝากที่ไดIรับการคุIมครองเปmนการทั่วไป ซึ่งเปmนการกำหนดจำนวนเงินสูง
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กวDาท่ีกำหนด ไวIในมาตรา 53 วรรคหน่ึง แหDงพระราชบัญญัติสถาบันคุIมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 จึงจำเปmนตIอง

ตราพระราชกฤษฎีกาน้ี” (ราชกิจจานุเบกษา. 2555) 

 2.1.4 พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ไดIรับการคุIมครองเปmนการทั่วไป พ.ศ. 2559 หลังจาก

ที่ไดIประกาศใชIพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ไดIรับการคุIมครองเปmนการทั่วไป พ.ศ. 2555 ยังพบวDา

ประเทศไทยเองยังมีปZญหาในประเด็นเสถียรภาพทางการเงินซึ่งตIองมีการปรับปรุงระบบการคุIมครองเงินฝากใหI

เหมาะสมตDอสถานการณLดังที่ปรากฎในหมายเหตุทIายพระราชกฤษฎีกา “เหตุผลในการประกาศใชIพระราช

กฤษฎีกาฉบับนี ้ คือ โดยที ่ภาวะเศรษฐกิจ ระบบการเงิน และสถาบันการเงินของประเทศยังคงมีการ

เปลี่ยนแปลงอยDางตDอเนื่อง และเพื่อเปmนการเสริมสรIางความมั่นคงและความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และ

ระบบสถาบันการเงินในภาพรวม ตลอดจนเสริมสรIางความเชื่อมั่นแกDผูIฝากเงินและประชาชนตDอระบบสถาบัน

การเงินของประเทศ สมควรกำหนดจำนวนเงินฝากที่ไดIรับการคุIมครองเปmนการทั่วไป ซึ่งเปmนการกำหนดจำนวน

เงินสูงกวDาที่กำหนดไวIในมาตรา 53 วรรคหนึ่ง แหDงพระราชบัญญัติสถาบันคุIมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551  

จึงจำเปmนตIองตราพระราชกฤษฎีกาน้ี” (ราชกิจจานุเบกษา. 2559) 

 2.1.5 พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ไดIรับการคุIมครองเปmนการทั่วไป พ.ศ. 2563 เปmนพระ

ราชกฤษฎีกาฉบับลDาสุดหลังจากที่ไดIใชIพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ไดIรับการคุIมครองเปmนการ

ทั่วไป พ.ศ. 2559 มาเปmนระยะเวลาหนึ่งแตDมีผลกระทบ จากสถานการณLโรค COVID 19 จึงมีการตราพระราช

กฤษฎีกานี้ดังที่ปรากฎในหมายเหตุวDา “เหตุผลในการประกาศใชIพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่การระบาด

ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 สDงผลกระทบเปmนวงกวIางทั ้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ซึ ่งทำใหIเกิด         

ความผันผวนในตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ดังนั้น เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผูIฝาก

เงินตDอระบบสถาบันการเงินของประเทศ สมควรกำหนดจำนวนเงินฝากที่ไดIรับการคุIมครองเปmนการทั่วไป  

ซึ ่งเปmนการกำหนดจำนวนเงินสูงกวDาที ่กำหนดไวIในพระราชบัญญัติสถาบันคุ Iมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 

จึงจำเปmนตIองตราพระราชกฤษฎีกาน้ี” (ราชกิจจานุเบกษา. 2563) 

 อนึ่ง แตDอยDางไรก็ตามเมื่อพระราชกฤษฎีกานี้คุIมครองถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 แลIวไมDปรากฎวDามี

การตราพระราชกฤษฎีกาใหมDมาแทนที่แตDประการใด เชDนนี้การคุIมครองเงินฝากที่เคยขยายความคุIมครองตาม

พระราชกฤษฎีกายDอมหมดไป การคุ IมครองเงินฝากตIองกลับไปใชIเกณฑLตามมาตรา 53 วรรคแรก แหDง

พระราชบัญญัติสถาบันคุIมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 นั่นคือ ทุกบัญชีเงินฝากยDอมไดIรับการคุIมครองเพียงไมDเกิน 

1 ลIานบาท 
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2.2 การคุJมครองเงินฝากของไทย 

การคุIมครองเงินฝากประเทศไทยใชIผDานองคLกรหลักคือ สถาบันคุIมครองเงินฝากการคุIมครองเงินฝาก

นั้นไดIจัดเปmนนโยบายที่ทางรัฐไดIมอบใหIแกDประชาชนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไดIทำการฝากเงินกับสถาบัน

การเงินแหDงนั้นที่ไดIอยูDภายใตIการกำกับดูแลและไดIทำการ จดทะเบียน อยDางสมบูรณLและยังไดIมีการออก

กฎหมายมาบังคับอีกหลายฉบับและไดIมีการเร่ิมใชIต้ังแตD พ.ศ. 2551  จนถึงปZจจุบันดังน้ีอันไดIแกD 

2.2.1 พระราชบัญญัติสถาบันคุIมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ไดIกำหนดการคุIมครองเงินฝากสำหรับ

ประชาชนผูIฝากเงินไวIในมาตรา 53 (ราชกิจจานุเบกษา. 2551) ซ่ึงบัญญัติวDา  

“ภายในระยะเวลาไมDเกินสามสิบวันนับแตDวันที่ยื่นคำขอ ใหIสถาบันจDายเงินใหIแกDผูIฝากเงินที่ยื่นคำขอ

แตDละรายในแตDละสถาบันการเงินตามจำนวนเงินฝากที่ปรากฏในบัญชีของผูIฝาก ทุกบัญชีรวมกัน หากเงินฝาก

ทุกบัญชีรวมกันมีจำนวนเกินกวDาหน่ึงลIานบาท ใหIจDายเงินเปmนจำนวนหน่ึงลIานบาท  

ในกรณีที่ผูIฝากเงินมีหนี้คIางชำระสถาบันการเงินใดเปmนจำนวนเงินแนDนอนใหIสถาบันหักเงินที่คIางชำระ

ดังกลDาวออกจากจำนวนยอดเงินฝากทุกบัญชีรวมกันท้ังหมดในสถาบันการเงินน้ันกDอน 

ใหIสถาบันจDายเงินใหIแกDผูIฝากเงินผูIมีชื่อเปmนเจIาของบัญชีหรือทายาทเทDานั้น ในกรณีมีชื่อบุคคลหลาย

คนรDวมกันเปmนเจIาของบัญชี ใหIสถาบันจDายเงินใหIแกDผูIมีช่ือเปmนเจIาของบัญชี แตDละคนตามสDวนที่บุคคลนั้นมีสิทธิ

ในบัญชีเงินฝากตามหลักฐานการฝากเงินที่สถาบันการเงิน นั้นมีอยูDอยDางชัดแจIง หากไมDอาจทราบจำนวนเงิน

ฝากท่ีแตDละคนมีสDวนในบัญชีน้ัน ใหIถือวDาผูIฝากเงินดังกลDาวมีสDวนเทDากัน 

การจDายเงินตามมาตราน้ี ใหIเปmนไปตามหลักเกณฑL วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกำหนด” 

ตามมาตรา 53 นี้หมายความวDาสถาบันคุIมครองเงินฝากจะคุIมครองเงินฝากของประชาชนในกรณีท่ี

สถาบันทางการเงินไมDสามารถดำเนินการตDอไปไดIเพียงสูงสุดไมDเกิน 1 ลIานบาทสำหรับผูIฝากเงินแตDละราย  

แมIจะมีบัญชีรวมกันเกินกวDา 1 ลIานบาทก็ตาม 

อยDางไรก็ดีในพระราชบัญญัติน้ีไดIกำหนดระยะผDอนปรนไมDใหIใชIมาตรา 53 บังคับทันทีในบทเฉพาะกาล

ที่ยืดการบังคับของกฎหมายออกไปอีก 4 ป"เพื่อใหIผูIฝากเงินไดIปรับตัวตามที่บัญญัติไวIใน มาตรา 72 (ราชกิจจา

นุเบกษา. 2551) ซ่ึงบัญญัติวDา  

“เม่ือมีการจัดต้ังสถาบันคุIมครองเงินฝากข้ึนแลIว ใหIยกเลิกการประกันผูIฝากเงินของสถาบันการเงินโดย

รัฐบาลที่มีอยูDกDอนการจัดตั้งสถาบันคุIมครองเงินฝาก และในสี่ป"แรกของการบังคับใชIพระราชบัญญัตินี้ ใหI

จDายเงินแกDผูIฝากเงิน ตามหลักเกณฑLที่กำหนดไวIในมาตรา 53 โดยกำหนดจำนวนเงินที่ใหIความคุIมครองไมDเกิน

จำนวน ดังน้ี 
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(1) ป"ท่ีหน่ึง      เต็มตามจำนวนเงินท่ีปรากฏในบัญชี 

(2) ป"ท่ีสอง      หน่ึงรIอยลIานบาท 

(3) ป"ท่ีสาม      หIาสิบลIานบาท 

(4) ป"ท่ีส่ี          สิบลIานบาท 

ทั ้งนี ้ ในชDวงสี ่ป"แรกของการบังคับใชIพระราชบัญญัตินี ้ หากภาวะเศรษฐกิจและระบบการเงิน

เปลี่ยนแปลงอยDางมีนัยสำคัญอันเปmนเหตุใหIตIองกำหนดจำนวนเงินที่ใหIความคุIมครอง เงินฝากเพิ่มขึ้นจากท่ี

กำหนดในวรรคหน่ึงใหIตราเปmนพระราชกฤษฎีกา” 

ตามบทเฉพาะกาลยDอมขยายการบังคับตามมาตรา 53 ใหIผูIฝากไดIรับการคุIมครองเพิ่มขึ้นและลดลง

ตามลำดับของป" ไมDใหIใชIบังคับการคุIมครองเงินฝากเพียง 1 ลIานบาท ต้ังแตDพระราชบัญญัติมีผลใชIบังคับแตDกลับ

ขยายออกไปอีก 4 ป" 

2.2.2 พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากท่ีไดIรับการคุIมครองเพ่ิมข้ึน พ.ศ. 2552 ซ่ึงมีผลบังคับใน

วันที่ 16 มิถุนายน 2552 หลังจากไดIมีการประกาศใชIพระราชบัญญัติสถาบันคุIมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551  

และมีบทเฉพาะกาลตามมาตรา 72 ก็ตามแตDยังสรIางความวิตกกังวลใหIแกDประชาชนผูIฝากเงินจึงไดIตราพระราช

กฤษฎีกานี้ขึ้นมาเพื่อขยายความคุIมครองใหIเพิ่มขึ้นมากวDามาตรา 72 โดยบัญญัติไวIในมาตรา 3 (ราชกิจจา

นุเบกษา. 2552) 

“ใหIกำหนดจำนวนเงินฝากที่ไดIรับการคุIมครองในชDวงสี่ป"แรกของการบังคับใชI พระราชบัญญัติสถาบัน

คุIมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เพิ่มขึ้นจากที่กำหนดในมาตรา 72 วรรคหนึ่ง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและระบบ

การเงินของประเทศมีการเปล่ียนแปลงอยDางมีนัยสําคัญดังตDอไปน้ี  

 (1) ป"ท่ีหน่ึงเต็มตามจำนวนเงินท่ีปรากฏในบัญชีเงินฝาก 

 (2) ป"ท่ีสองเต็มตามจานวนเงินท่ีปรากฏในบัญชีเงินฝาก    

 (3) ป"ท่ีสามเต็มตามจำนวนเงินท่ีปรากฏในบัญชีเงินฝาก  

 (4) ป"ท่ีส่ี ไมDเกินจำนวนเงินหIาสิบลIานบาท” 

 2.2.3 พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ไดIรับการคุIมครองเปmนการทั่วไป พ.ศ. 2555 โดยพระ

ราชกฤษฎีกาฉบับนี้ไดIมีการใหIบังคับใชIตั้งแตDวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555 แมIวDาในพระราชกฤษฎีกานี้จะมี

ชDวงเวลาคาบเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ไดIรับการคุIมครองเพิ่มขึ้น พ.ศ. 2552 แตDก็เปmน

เวลาคาบเกี่ยวที่มุDงใหIประโยชนLแกDประชาชน ผูIฝากเงิน เนื่องจากไดIมีการตDออายุการคุIมครองเงินฝากในสDวน

บัญชีละ 50 ลIานบาทเพิ่มขึ้นอีก 3 ป" แลIวจึงปรับลดเปmน 25 ลIานบาทในป" 2558 ดังที่บัญญัติในมาตรา 3  

(ราชกิจจานุเบกษา. 2555) 
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 “ใหIจํานวนเงินฝากที่ไดIรับการคุIมครองเปmนการทั่วไป ซึ่งสูงกวDาที่กําหนดไวIในมาตรา 53 วรรคหน่ึง  

เปmนจํานวนดังตDอไปน้ี 

 (1) ต้ังแตDวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เปmนจำนวนหIาสิบลIานบาท     

 (2) ต้ังแตDวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เปmนจำนวนหIาสิบลIานบาท      

 (3) ต้ังแตDวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เปmนจำนวนหIาสิบลIานบาท     

 (4) ต้ังแตDวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เปmนจำนวนย่ีสิบหIาลIานบาท”  

2.2.4 พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากท่ีไดIรับการคุIมครองเปmนการท่ัวไป พ.ศ. 2559 

พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลบังคับใชIตั ้งแตDวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ในพระราชกฤษฎีกาน้ี

กำหนดความคุIมครองเงินฝากที่ลดลงจากพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ไดIรับการคุIมครองเปmนการ

ท่ัวไป พ.ศ. 2555 แตDก็ยังสูงกวDามาตรา 53 ของพระราชบัญญัติสถาบันคุIมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 โดยบัญญัติ

ไวIในมาตรา 3 (ราชกิจจานุเบกษา. 2559) 

 “ใหIจำนวนเงินฝากที่ไดIรับการคุIมครองเปmนการทั่วไป ซึ่งสูงกวDาที่กำหนดไวIในมาตรา 53 วรรคหน่ึง 

เปmนจำนวนดังตDอไปน้ี 

 (1) ต้ังแตDวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เปmนจำนวนสิบหIาลIานบาท 

 (2) ต้ังแตDวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ.2560ถึงวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เปmนจำนวนสิบหIาลIานบาท 

 (3) ต้ังแตDวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เปmนจำนวนสิบลIานบาท 

 (4) ต้ังแตDวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เปmนจำนวนหIาลIานบาท” 

2.2.5 พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากท่ีไดIรับการคุIมครองเปmนการท่ัวไป พ.ศ. 2563  

พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลบังคับใชIตั้งแตDวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 เปmนตIนไปซึ่งไดIระบุไวIตาม

มาตรา3 (ราชกิจจานุเบกษา. 2563) 

“ใหIจำนวนเงินฝากที่ไดIรับการคุIมครองเปmนการทั่วไป ซึ่งสูงกวDาที่กำหนดไวIในมาตรา 53 วรรคหน่ึง 

เปmนจำนวนหIาลIานบาท ต้ังแตDวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี10 สิงหาคม     พ.ศ. 2564”  

 พระราชกฤษฎีกานี้กำหนดระยะเวลาผDอนปรนระยะสุดทIายสำหรับการคุIมครองเงินฝากที่เกินกวDา 1 

ลIานบาทตามมาตรา 53 พระราชบัญญัติสถาบันคุIมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ใหIมีผลถึงวันท่ี 10 สิงหาคม 2564 

และเมื่อไมDไดIมีตราพระราชกฤษฎีกาใดเพิ่มเติมมา เชDนนี้ระบบการคุIมครองเงินฝากของไทยก็เปmนไปตามมาตรา 

53 กลDาวคือไมDวDาผูIฝากเงินจะมีเงินฝากในบัญชีของสถาบันการเงินหนึ่งๆ เทDาใดก็ตาม แตDรัฐจะคุIมครองเงินฝาก

เพียงไมDเกิน 1 ลIานบาทตDอคนในผลรวมทุกบัญชี  
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2.3 ประโยชน9และผลกระทบจากการคุJมครองเงินฝาก 

 การคุIมครองเงินฝากมีทั้งประโยชนLและผลกระทบตDอผูIฝากเงินรวมถึงระบบของสถาบันการเงินในแงD

ตDางๆ หากพิจารณาในแงDของประโยชนLอาจพิจารณาไดIสองประการหลักไดIแกD การสรIางหลักประกันใหIแกDผูIฝาก

เงิน และการสรIางความม่ันใจใหIนักลงทุนตDางชาติซ่ึงอาจพิจารณาไดIดังน้ี 

           การสรIางหลักประกันใหIแกDผูIฝากเงิน นับเปmนประโยชนLตDอผูIฝากเงินไดIแกDเงินฝากซึ่งผูIฝากไดIฝากแกD

สถาบันการเงินซึ่งอยูDภายใตIการคุIมครองตามพระราชบัญญัติสถาบันคุIมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เมื่อสถาบัน

การเงินดังที่กลDาวมาขIางตIนนี้เกิดปZญหาหรือถอนใบอนุญาตผูIฝากเงินไมDตIองกังวลหรือดำเนินการใดๆ เพื่อใหI

ไดIรับการคุIมครองเงินฝาก เนื่องจากผูIฝากเงินจะไดIรับการคุIมครองเงินฝากและไดIรับเงินคืนอยDางรวดเร็วตาม

วงเงินท่ีไดIรับการคุIมครองดังท่ีบัญญัติไวIในพระราชบัญญัติสถาบันคุIมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 

           การสรIางความม่ันใจใหIนักลงทุนตDางชาติ ก็เปmนประโยชนLตDอระบบการเงินไดIแกDการท่ีมีพระราชบัญญัติ

สถาบันคุIมครองเงินฝาก พ.ศ.2551 เพื่อคุIมครองเงินฝากใหIแกDผูIฝากเงินนั้นทำใหIประชาชนเกิดความเชื่อมั่นใน

สถาบันการเงินอีกทั้งทำใหIนักลงทุนชาวตDางชาติเกิดความเชื่อมั่นในสถาบันการเงินและกลIาที่จะลงทุนใน

ประเทศไทยเมื่อเปmนเชDนนี้ระบบการเงินของสถาบันการเงินในประเทศจะเกิดความเข็มแข็งและไมDมีปZญหาเรื่อง

ระบบการเงิน 

 ในดIานผลกระทบก็เปmนปกติของระบบตDางๆ เมื่อมีประโยชนLก็ตIองมาพรIอมกับผลกระทบดIวยเชDนกัน 

ผลเสียหรือผลกระทบของการคุIมครองเงินฝากไดIแกD การไดIรับการคุIมครองอยDางจำกัด และการสรIางภาระ

ใหIแกDระบบสถาบันการเงิน 

 การไดIรับการคุIมครองอยDางจำกัด เปmนผลกระทบจากการคุIมครองเงินฝากที่ไมDครอบคลุมความเสียหาย

ทั ้งหมด เมื ่อเกิดปZญหาขึ ้นสถาบันการเงินจะรับผิดชอบคุ Iมครองเงินฝากตามวงเงินที ่ไดIระบุไวIตาม

พระราชบัญญัติคุIมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ซึ่งจะทำใหIประชาชนและนักลงทุนลงทุนโดยมีความเสี่ยงสูงและ

รัฐบาลจะตIองรับผิดชอบในความเสี่ยงเหลDานั้น เชDน แมIประชาชน   มีเงินฝากในธนาคารซึ่งเปmนสถาบันการเงิน 

100 ลIานบาท แตDเมื่อสถาบันการเงินลIมหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ผูIฝากเงินก็จะไมDรับการคุIมครองเงินฝากท้ัง 

100 ลIานบาท กลับไดIรับการคุIมครองเพียงสDวนนIอยเทDาน้ัน 

 การสรIางภาระใหIแกDระบบสถาบันการเงินผลกระทบ เปmนผลกระทบอีกนัยหนึ่งของระบบสถาบัน

การเงิน เพราะหากพิจารณาถึงความเปmนไปของระบบเศรษฐกิจที่รัฐไมDควรเขIาไปแทรกแซง ควรปลDอยใหIเปmนไป

ตามกลไกของระบบเศรษฐกิจซึ่งยDอมตIองมีกำไรขาดทุนเปmนปกติ แตDเมื่อรัฐเขIาไปแทรกแซงยDอมทำใหIประชาชน

ผูIฝากเงินมีความประมาทในการลงทุนดIานการเงิน เพราะทราบดีวDาจะอยDางไรรัฐก็ตIองใหIความชDวยเหลือดIวย
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การอุดหนุนผูIฝากเงิน ไมDใหIผูIฝากเงิน  ไมDเหลือเงินเปmนศูนยL เชDนนี้ยDอมเปmนผลกระทบกับระบบสถาบันการเงินท่ี

ตIองรับภาระรDวมกันในการบริหารงานท่ีผิดพลาดของบางสถาบันการเงิน รวมถึงการลงทุนท่ีผิดพลาดของผูIฝากเงิน  

 

สรุปผล 

การใหIความคุIมครองเงินฝากนั้นไดIจัดใหIเปmนนโยบายของภาครัฐที่ไดIมอบใหIแกDประชาชนผูIที่ทำการ

ฝากเงินกับสถาบันการเงินแหDงหน่ึงแหDงใดท่ีอยูDภายใตIอำนาจการจดทะเบียน อีกท้ังยังเปmนการมอบผลประโยชนL

ในดIานตDางๆ ใหIแกDประชาชนผูIที่ทำการฝากเงินกับสถาบันการเงินแหDงนั้น เพื่อเปmนการเพิ่มความหนIาสนใจ

ใหIแกDประชาชนผูIที่ทำการฝากเงิน อีกทั้งยังทำใหIประชาชนผูIฝากเงินนั้นมีความเชื่อมั่นกับสถาบันการเงินอีก

ดIวย และทำการฝากเงินกับสถาบันแหDงนั้นและยังเปmนการกำกับดูแลผูIฝากเงินในรายยDอยๆ ซึ่งเปmนผูIที่ทำการ

ฝากเงินเปmนสDวนใหญDในประเทศของแตDละสถาบันการเงิน ถIาไดIเกิดกรณีที่สถาบันการเงินที่อยูDภายใตIความ

คุIมครอง   ไดIมีการถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือลDมลง ประชาชนผูIที่ทำการฝากเงิน นั้น จะไดIรับใหIความคุIมครอง

ภายในวงเงินตามเง่ือนไขท่ีไดIมีการกำหนดข้ึนและภายในระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกำหนดอยDางแนDนอน 

การลดวงเงินในการใหIความคุIมครองเงินฝาก จะใหIความคุIมครองกับไปยังกลุDมผูIฝากเงินรายยDอยๆ  

ซึ่งเปmนกลุDมผูIฝากเงินสDวนใหญDในประเทศ เพื่อใหIผูIฝากรายยDอยๆ  ไดIรับความคุIมครองอยDางครอบคลุมจาก

สถาบันการเงินที่มีปZญหา ผูIที่ฝากเงินจะไดIรับการคุIมครองแบบเต็มจำนวนตามที่ไดIมีการระบุจำนวนวงเงิน

ตามที่ พระราชบัญญัติสถาบันคุIมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 หรือบทบัญญัติอื่นๆ ที่ไดIมีการกำหนดใชI โดยไดIมี

การกำหนดวงจำนวนวงเงินที่ใหIความคุIมครองเงินฝากไวIโดยชัดแจIง อีกทั้งยังเปmนการสDงเสริมเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจในประเทศและยังเปmนการสDงเสริมการสรIางวินัยในเร่ืองการออมเงิน จึงทำใหIประชาชนผูIฝากเงินน้ันไดI

ม ีความสนใจ และมีการตระหนักถึงในเรื ่องความเสี ่ยงในดIานตDางๆ และยังทำใหIผ ู Iฝากเง ินนั ้นเพ่ิม               

ความระมัดระวังในเรื่องการออมเงินอีกดIวย และในสDวนสถาบันการเงินที่จะตIองบริหารจัดการการดำเนิน

กิจการใหIมีประสิทธิภาพและมีความม่ันคงนDาเช่ือถืออยูDตลอดไป 

สDวนของผูIฝากเงินกับสถาบันการเงินไมDวDาจะเปmนทั้งสDวนที่เปmนธนาคารพาณิชยL และสถาบันการเงินอ่ืน

ก็ตาม ผูIฝากเงินยDอมตIองตระหนักวDาการคุIมครองเงินฝากของประเทศไทยอยูDบนขIอจำกัดวDาไมDไดIคุIมครองเงิน

ฝากเต็มจำนวน แตDมีความคุIมครองเงินฝากสูงสุดตDอ 1 สถาบันการเงินเพียง 1 ลIานบาทเทDานั้น ผูIฝากเงินเอง

ยDอมตIองดำเนินพิจารณาใน 2 สDวนดังตDอไปน้ี อันไดIแกD การหาชDองทางการลงทุนอื่น และการจัดการความเสี่ยง

ในสถาบันการเงิน  

การหาชDองทางการลงทุนอื่น การฝากเงินในสถาบันการเงินไมDใชDวิธีการเดียวในการบริหารเงิน ผูIฝาก

เงินควรนำเงินไปลงทุนอื ่น เชDน การสรIางกิจการอื ่นเพิ ่มเติม การนำไปซื ้อทรัพยLสินมีคDา การลงทุนใน
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อสังหาริมทรัพยL ยกตัวอยDางเชDน อาจนำเงินฝากไปลงทุนซื้ออาคารพาณิชยL หรือนำไปสรIางตลาดเพื่อกDอใหIเกิด

คDาเชDาในระยะยาว 

 การจัดการความเสี่ยงในสถาบันการเงิน ในกรณีที่ผูIฝากเงินไมDประสงคLที่จะนำเงินฝากของตนเองไป

ลงทุนก็ตIองกระจายความเสี่ยงในการฝากเงินในสถาบันการเงิน โดยเฉพาะในสDวนของธนาคารพาณิชยLใหIมาก

ขึ้นไมDวDาจะเปmนการศึกษาความมั่นคงของธนาคารพาณิชยLวDามีความนDาเชื่อถือเพียงใด หรือถIาจะตIองกระจาย

การฝากเงินไปในแตDละธนาคารพาณิชยLจะเลือกลำดับจำนวนมากนIอยเพียงใด เพราะหากมีบางธนาคารพาณิชยL

ท่ีเกิดปZญหาก็ยังมีธนาคารพาณิชยLท่ีเหลือธนาคารอ่ืนอีก 
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บทคัดย,อ  

 หลักเกณฑLและวิธีการในการหาเสียงเลือกตั้งไดIถูกกำหนดไวIในระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วDา

ดIวยวิธีการหาเสียงและลักษณะตIองหIามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาทIองถิ่นหรือผูIบริหารทIองถิ่น พ.ศ. 

2563 ซึ่งไดIกำหนดวิธีการในการหาเสียงเลือกตั้งไวIอยDางเครDงครัด โดยเฉพาะอยDางยิ่งความเครDงครัดทางธุรการ

เก่ียวกับเอกสาร ในการแจIงการรายละเอียดหาเสียงเลือกต้ังดIวยวิธีตDางๆ ไมDวDาจะเปmนการแจIงผูIชDวยหาเสียง การแจIง

การใชIยานพาหนะ การแจIงการหาเสียงโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสL  ที่กำหนดใหIแจIงคณะกรรมการ การเลือกตั้งกDอน

จึงจะสามารถใชIไดI ทำใหIในทางปฏิบัติผูIสมัครมีภาระเพิ่มขึ้นในการจัดการเอกสาร และเสียเวลา เนื่องจาก    

ตIองแจIงตDอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเทDานั้น ซึ่งการเลือกตั้งทIองถิ่นโดยเฉพาะการเลือกต้ัง

องคLการบริหารสDวนตำบลในบางพื้นที่อาจจะหDางไกลจากตัวจังหวัด หลักเกณฑLดังกลDาวจึงกลายเปmนหลักเกณฑL

ที่ไมDสอดคลIองกับขIอเท็จจริงของบริบทการเลือกตั้งทIองถิ่น  นอกจากนี้ยังมีปZญหาความไมDครอบคลุมของ

กฎหมายของกฎหมายบางฉบับที่ทำใหIเกิดความลักลั่นในทางปฏิบัติ โดยมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติควบคุม

การโฆษณาโดยใชIเครื่องขยายเสียงพ.ศ. 2493 บัญญัติการยกเวIนไวIไมDครอบคลุมการเลือกตั้งขององคLการ

บริหารสDวนตำบล ในขณะที่ไดIมีการบัญญัติการยกเวIนไมDใหIใชIบังคับแกDการโฆษณาหาเสียงเพื่อประโยชนLแกDการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูIแทน สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งโฆษณาเปmนภาษาไทย นอกจาก

ปZญหาดังกลDาวมาขIางตIนแลIว ยังพบปZญหาสำคัญอีกประการที่นำไปสูDการรIองเรียนหรือการถอดถอนภายหลัง

การไดIรับการเลือกต้ังคือ การตีความระเบียบและแนวปฏิบัติของผูIสมัครซ่ึงอาจยังไมDเขIาใจเน่ืองจากเปmนคร้ังแรก
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ของการใชIระเบียบดังกลDาว ผูIสมัครไมDสามารถตีความไดIเองวDาระเบียบที่ใชIควบคุมการหาเสียงนั้นผิดถูกอยDางไร 

ดIวยกรณีดังกลDาวมาขIางตIน จึงพอจะทำใหIเห็นไดIวDาการเลือกตั้งองคLการบริหารสDวนจังหวัด และการเลือกต้ัง

องคLการบริหารสDวนตำบล ภายใตIรัฐธรรมนูญ 2560 ยังไมDสะทIอนถึงอิสสระในการหาเสียงไดIอยDางแทIจริง 

 
คำสำคัญ : การหาเสียงเลือกตั้ง  การเลือกตั้งท)องถิ่น  องค8การบริหารส6วนจังหวัด  องค8การบริหารส6วนตำบล 

 

Abstract  

 The regulations, criteria and methods for election campaigns are set out in the Rules of 

the Election Commission on Election Campaign Methods and Prohibited Characters for Members 

of Local Councils or Local Administrators 2020. The methods of election campaigning are strictly 

defined, especially the administrative scrutiny of the documents required for notification of 

election campaign details such as assistants, use of vehicles the electronic media-based campaigns. 

The candidates are required to provide these details to the Election Commission before they can 

be used. As a result, in practice, the candidates have an increased burden on handling documents 

and waste a lot of time because they have to report these to the Provincial Election Commission 

only. Local elections, especially the elections of the Sub-District Administrative Organization in 

some areas, may be far from the center of the province. The rules therefore became inconsistent 

with the facts of the local electoral context. There is also a problem due to a lack of coverage of 

some laws resulting in overlapping and confusing in practice. Section 8  of the Advertising Control 

Using Amplifiers Act B.E. 2493 (1950) sets out an exemption that does not cover the elections of 

the Sub-district Administrative Organization, while exemptions have been made not to apply to 

the advertisements made in the Thai language for the purpose of elections of the Members of the 

House of Representative, Members of the Provincial Council, or Members of the Municipal Council. 

In addition to the aforementioned problems, another major problem that leads to complaints or 

post-election demotion is the candidate’s interpretation of regulations and guidelines, which may 

not be fully understood since it is the first time such regulations have been put into effect. This 

prevents the candidates from interpreting whether they have properly complied with the rules 

governing the campaign. For the reasons mentioned above, it can be seen that the elections of 

the Provincial Administrative Organization and Sub-district Administrative Organizations under the 

Constitution of Thailand 2017 do not really reflect the freedom of campaigning. 
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บทนำ  

 การปกครองสDวนทIองถ่ินในประเทศไทยในปZจจุบันแบDงออกเปmน 2 รูปแบบ คือการปกครองสDวนทIองถ่ิน

รูปแบบทั่วไป เปmนรูปแบบการปกครองสDวนทIองถิ่นที่มีอยูDทั่วประเทศทุกจังหวัด มี 3 ประเภท ไดIแกDองคLการ

บริหารสDวนตำบล (อบต.) เทศบาล และองคLการบริหารสDวนจังหวัด (อบจ.) สDวนอีกรูปแบบคือการปกครองสDวน

ทIองถิ่นรูปแบบพิเศษ มีการบริหารจัดการแตกตDางไปจากการปกครองสDวนทIองถิ่นรูปแบบท่ัวไป ปZจจุบันมี

กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา (วิทยา ผิวผDอง, 2563, น.19) ซึ่งองคLการปกครองสDวนทIองถิ่นเหลDานี้ลIวนเปmน

องคLกรที ่สำคัญในการพัฒนาทIองถิ ่น การไดIมาของสมาชิกองคLการสDวนปกครองสDวนทIองถิ ่นในปZจจุบัน           

มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งนั้นถือเปmนสาระสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามปฏิญญา

สากลวDาดIวยสิทธิมนุษยชน ขIอ 21(1) ใหIความสำคัญถึงสิทธิและการเลือกตั้งไวIวDา“เจตจำนงของประชาชนยDอม

เปmนมูลฐานแหDงอำนาจรัฐบาลของผูIปกครอง เจตจำนงดังกลDาวตIองแสดงออกโดยการเลือกตั้งอันสุจริต ซึ่งจัด

ขึ้นเปmนคร้ังคราวตามกำหนดเวลา ดIวยการลงคะแนนเสียงอยDางทั่วถึง โดยถือหลักคนละหนึ่งเสียงเทDานั้น โดย

กระทำเปmนการลับ  ดIวยวิธีตDางๆ เพ่ือท่ีจะประกันการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเปmนไปโดยเสรี” (ชยพล ธานีวัฒนL, 

2562, น.1.) 

 สำหรับประเทศไทยเจตจำนงของประชาชนก็ไดIรับการรับรองผDานทางรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญแหDง

ราชอาณาจักรไทย 2560  ไดIบัญญัติในการเรื่องการไดIมาของสมาชิก สภาทIองถิ่นวDาตIองมาจากการเลือกต้ัง

เทDานั ้น แตDในสDวนของผูIบริหารอาจไดIมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาทIองถิ่นก็ไดI  

ดังบัญญัติในมาตรา 252 วDา “สมาชิกสภาทIองถิ่นตIองมาจากการเลือกตั้งผูIบริหารทIองถิ่นใหIมาจากการเลือกต้ัง

หรือมาจากความเห็นชอบของสภาทIองถิ่นหรือในกรณีองคLกรปกครองสDวนทIองถิ่นรูปแบบพิเศษ จะใหIมาโดยวิธี

อ่ืนก็ไดIแตDตIองคำนึงถึงการมีสDวนรDวมของประชาชนดIวย ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 

 คุณสมบัติของผูIมีสิทธิเลือกตั้งและผูIมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และหลักเกณฑLและวิธีการเลือกตั้งสมาชิก

สภาทIองถ่ินและผูIบริหารทIองถ่ิน ใหIเปmนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซ่ึงตIองคำนึงถึงเจตนารมณLในการป¬องกันและ

ปราบปรามการทุจริตตามแนวทางท่ีบัญญัติไวIในรัฐธรรมนูญดIวย” 

 โดยรัฐธรรมนูญไดIบัญญัติกำหนดหนIาที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำหรับจัดการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาทIองถ่ินและผูIบริหารทIองถ่ินไวIในมาตรา 224 ซ่ึงบัญญัติวDา “ใหIคณะกรรมการการเลือกต้ังมี

หนIาท่ีและอำนาจ ดังตDอไปน้ี 

 (1) จัดหรือดำเนินการใหIมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูIแทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา  

การเลือกต้ังสมาชิกสภาทIองถ่ินและผูIบริหารทIองถ่ิน และการออกเสียงประชามติ 
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 (2) ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกตาม (1) ใหIเปmนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและควบคุมดูแล

การออกเสียงประชามติใหIเปmนไปโดยชอบดIวยกฎหมาย เพื่อการนี้ ใหIมีอำนาจสืบสวนหรือไตDสวนไดIตามท่ี

จำเปmนหรือท่ีเห็นสมควร 

 (3) เมื่อผลการสืบสวนหรือไตDสวนตาม (2) หรือเมื่อพบเห็นการกระทำที่มีเหตุอันควรสงสัยวDาการ

เลือกตั้งหรือการเลือกตาม (1) มิไดIเปmนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือการออกเสียงประชามติเปmนไปโดยมิ

ชอบดIวยกฎหมาย ใหIมีอำนาจสั่งระงับ ยับยั ้ง แกIไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือกตั้งหรือการเลือก  

หรือการออกเสียงประชามติ และสั่งใหIดำเนินการเลือกตั้ง หรือออกเสียงประชามติใหมDในหนDวยเลือกตั้งบาง

หนDวย หรือทุกหนDวย 

 (4) สั่งระงับการใชIสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผูIสมัครรับเลือกตั้งหรือผูIสมัครรับเลือกตาม (1) ไวIเปmนการ

ชั่วคราวเปmนระยะเวลาไมDเกินหน่ึงป" เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดIวDาผูIน้ันกระทำการหรือรูIเห็นกับการกระทำของ

บุคคลอ่ืน ท่ีมีลักษณะเปmนการทุจริต หรือทำใหIการเลือกต้ังหรือการเลือกมิไดIเปmนไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม 

 (5) ดูแลการดำเนินงานของพรรคการเมืองใหIเปmนไปตามกฎหมาย 

 (6) หนIาท่ีและอำนาจอ่ืนตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย”  

 ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดIกำหนดที่มาของสมาชิกสภาทIองถิ่นและผูIบริหารทIองถิ่นเชDนเดียวกันกับ

รัฐธรรมนูญแหDงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญ แหDงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 คือใหIมาจากการเลือกต้ัง (บุณยเกียรติ รักชาติเจริญ, 2563 ,น.33) 

 ซึ่งเมื่อยIอนกลับไปมองถึงพัฒนาการของการปกครองสDวนทIองถิ่นของประเทศไทยจะเห็นไดIวDาเปmน

พัฒนาการท่ีนDาสนใจเปmนอยDางมาก กลDาวคือการปกครองทIองถ่ินในประเทศไทยปรากฏคร้ังแรกในป" พ.ศ. 2440 

โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลIาเจIาอยูDหัวไดIทรงมีพระราชดำริใหIทดลองจัดตั้งหนDวยการปกครองแบบใหมD

ในระดับทIองถิ่น เรียกวDาสุขาภิบาลกรุงเทพ โดยมีลักษณะเปmนการปกครองทIองถิ่นโดยขIาราชการประจำ                  

(Local Government by Government Official) ภายหลังไดIปรากกฎการจัดตั้งองคLกรปกครองสDวนทIองถ่ิน

เร่ือยมา แตDยังคงลักษณะเดียวกันคือเปmนลักษณะการบริหารโดยขIาราชการประจำ (โกวิท พวงงาม, 2559, น.145) 

 กระทั ่งมีการออกพระราชบัญญัติองคLการบริหารสDวนจังหวัด พ.ศ.2540 ซึ ่งมีการเปลี ่ยนแปลง 

โครงสรIางองคLการบริหารสDวนจังหวัด อำนาจหนIาที่ความรับผิดชอบ ซึ่งทำใหIองคLการบริหารสDวนจังหวัดมีความ

เปmนองคLการปกครองทIองถิ่นระดับจังหวัดที่มีความสอดคลIองกับหลักการกระจายอำนาจมากที่สุดรูปแบบหน่ึง 

เพราะเป£ดโอกาสใหIประชาชนเขIามามีสDวนรDวมในการปกครองทIองถ่ินของตนเองมากขึ้นเปmนการกำหนดใหI

ผูIบริหารทIองถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในแตDละทIองถิ่น โดย พ.ศ.2546 มีการเปลี่ยนแปลง

โครงสรIางองคLกรปกครองสDวนทIองถิ่นไทยใหIมีการเลือกตั้งผูIบริหารทIองถิ่นโดยตรงจากประชาชนและกำหนด     

ใหIอยูDในวาระติดตDอกันไมDเกิน 2 สมัย ซึ่งเปmนผลมาจากการแกIไขพระราชบัญญัติองคLการบริหารสDวนจังหวัด 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2546 (โกวิท พวงงาม, 2559, น.151-152)  
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  กระทั่งไดIเกิดการรัฐประหารขึ้นในป" พ.ศ. 2557 ภายหลังการรัฐประหารประเทศไทย ไดIงดเวIนการ

เลือกตั้งองคLการปกครองสDวนทIองถิ่นมาโดยตลอด กระทั่งในป" พ.ศ. 2563 ไดIมีการประกาศเลือกตั้งองคLการ

บริหารสDวนจังหวัด ซ่ึงนับเปmนการเลือกต้ังทIองถ่ินคร้ังแรกภายหลังจากท่ีมีการรัฐประหาร  

 การเลือกตั้งองคLการบริหารสDวนจังหวัด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นับเปmนการเลือกตั้งทIองถิ่นคร้ัง

แรกภายใตIรัฐธรรมนูญ ป" 2560 ภายหลังจากการเลือกต้ังองคLการบริหารสDวนจังหวัด ไดIเกิดการเลือกต้ังทIองถ่ิน

ตามมาอีก 2 ครั้ง คือการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564  และการเลือกตั้งองคLการ

บริหารสDวนตำบล ซึ่งไดIดำเนินการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  เมื่อไดIมีประกาศการเลือกตั้งคร้ัง

แรกภายหลังจากการมีรัฐประหาร เมื่อ พ.ศ. 2557 สิ่งหนึ่งที่เห็นไดIอยDางชัดเจนคือความตื่นตัวของผูIสมัคร           

ที ่ประสงคLจะลงสมัครรับเลือกตั ้งเนื ่องจากมีการวDางเวIนจากการเลือกตั ้งถึง 6 ป" นับตั ้งแตDป" 2557  

สิ่งที ่เปลี่ยนแปลงอยDางเห็นไดIชัดในการเลือกตั้งครั ้งนี ้คือรายละเอียดในสDวนของการหาเสียงเลือกตั้งที ่มี

รายละเอียดเพิ่มขึ้นจากเดิมในหลายประเด็น เชDน ในประเด็นของการหาเสียงเลือกตั้งโดยใชIสื่ออิเล็กทรอนิกสL 

หรือการเพิ่มรายละเอียดในสDวนของผูIชDวยหาเสียง ซึ่งยDอมปฏิเสธไมDไดIวDาการหาเสียงเลือกตั้งถือสิ่งที่สำคัญตDอ

กระบวนการการเลือกตั้งอยDางหนึ่ง ที่สามารถทำใหI เกิดการแพIชนะในการเลือกตั้งไดI ดังนั้นขIอปZญหาตDางๆท่ี

อาจเกิดขึ้นจากการหาเสียงยDอมสDงผลกระทบโดยตรงตDอผูIสมัครรับเลือกตั้ง และรวมถึงบรรยากาศในภาพรวม

ของการเลือกต้ังดIวย  

  

กฎหมายท่ีเก่ียวขJองกับการเลือกต้ังองค9การบริหารส,วนจังหวัด และองค9การบริหารส,วนตำบล 

 1.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว,าดJวยวิธีการหาเสียงและลักษณะตJองหJามในการหาเสียง

เลือกต้ังสมาชิกสภาทJองถ่ินหรือผูJบริหารทJองถ่ิน พ.ศ. 2563  

 โดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แหDงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหIสมาชิกสภาทIองถิ่นตIองมาจากการ

เลือกตั้ง และผูIบริหารทIองถิ่นใหIมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาทIองถิ่น หรือกรณีองคLกร

ปกครองสDวนทIองถิ่นรูปแบบพิเศษ จะไดIมาโดยวิธีอื่นก็ไดI แตDตIองคำนึงถึงการมีสDวนรDวมของประชาชนดIวย โดย

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก สภาทIองถิ่นหรือผูIบริหารทIองถิ่น พ.ศ.2562 ไดIบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติ

ของผูIมีสิทธิเลือกตั้ง และผูIมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งหลักเกณฑLและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทIองถ่ิน          

หรือผูIบริหารทIองถ่ิน ใหIเปmนไป 

 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วDาดIวยวิธีการหาเสียงและลักษณะตIองหIามในการหาเสียงเลือกต้ัง

สมาชิกสภาทIองถิ่นหรือผูIบริหารทIองถิ่น พ.ศ. 2563 ไดIประกาศใชIเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 เปmนระเบียบท่ี

กำหนดวิธีการและขIอหIามตDางๆ ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาทIองถิ่นหรือผูIบริหารทIองถิ่น โดยไดIมีการ

ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  วิธีการหรือลักษณะตIองหIามในการหาเสียง เลือกตั้งสมาชิก

สภาทIองถ่ินหรือผูIบริหารทIองถิ่น พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะ

ตIองหIามในการหาเสียง เลือกต้ังสมาชิกสภาทIองถ่ินหรือผูIบริหารทIองถ่ิน  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ. 2555 



 

      วารสารคณะมนุษยศาสตร9และสังคมศาสตร9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  125 

 ซึ่งเมื่อพิจารณาระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วDาดIวยวิธีการหาเสียงและลักษณะตIองหIามในการ

หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาทIองถิ่นหรือผูIบริหารทIองถิ่น พ.ศ. 2563 พบวDา มีการกำหนดในสDวนของหลักเกณฑL

ขIอปฏิบัติรวมถึงขIอหIามไวIถึง 5 หมวด จำนวน 23 ขIอ  โดยมีประเด็นท่ีนDาสนใจดังน้ี 

 หมวดที่ 1 บททั่วไป เปmนการกำหนดชDวงเวลาของการหาเสียงเลือกตั้ง รวมถึง การกำหนดใหIพรรค

การเมืองสามารถชDวยหาเสียงเลือกตั้งไดIแตDตIองอยูDภายในขIอกำหนด ตามระเบียบนี้ โดยรายละเอียดในหมวดท่ี 

1 เปmนรายละเอียดท่ีเพ่ิงมีการกำหนดข้ึนใหมD ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง วDาดIวยวิธีการหาเสียงและ

ลักษณะตIองหIามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาทIองถิ่นหรือผูIบริหารทIองถิ่น พ.ศ. 2563 ประเด็นสำคัญใน

หมวดที่ 1 ที่สDงผลกระทบโดยตรงตDอบรรยากาศการเลือกตั้งคือ การบัญญัติถึงคDาใชIจDายในการเลือกตั้ง ที่ขIอ 6 

วรรค 2 และขIอ 7 ไดIบัญญัติใหIนำคDาใชIจDายในการหาเสียงเลือกตั้งคิดรวมเปmนคDาใชIจDาย ในการเลือกตั้งของ

ผูIสมัครดIวย เนื่องจากมีการกำหนดรูปแบบการหาเสียงเลือกตั้งแบบใหมDคือการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีทาง

อิเล็กทรอนิกสL จึงกลายเปmนขIอกังวลในการคำนวณคDาใชIจDายสำหรับผูIสมัครรับเลือกตั้งที่ตIองการการหาเสียง

เลือกต้ังโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสL 

 

 หมวดที่ 2 การหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9 บทบัญญัติในหมวดที่ 2 เปmนบทบัญญัติ

ทีเพ่ิงมีการบัญญัติไวIในระเบียบน้ีเชDนกัน ไดIมีการกำหนดรายละเอียดและวิธีการหาเสียงทางวิธีอิเล็กทรอนิกสLไวI

โดยละเอียด โดยเริ่มจากวิธีการหาเสียง การแจIงวิธีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีอิเล็กทรอนิกสLไวI การหาเสียงโดย

บุคคลที่มิไดIเปmนผูIสมัครพรรคการเมือง และการดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสLไมD

ถูกตIอง โดยในขIอ 10 บัญญัติวDา “ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสLใหIผูIสมัครพรรคการเมือง 

แลIวแตDกรณี แจIงวิธีการรายละเอียด  ชDองทางระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสL  

รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวขIองตามแบบที่กำหนดทIายระเบียบ  ใหIผูIอำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบ

กDอนดำเนินการหาเสียงเลือกต้ังโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสL   

 เพื ่อประโยชนLในการแจIงว ิธ ีการหาเสียงเล ือกตั ้งโดยวิธ ีการทางอิเล ็กทรอนิกสLตามสDวนน้ี  

คณะกรรมการอาจกำหนดวิธีการแจIงทางอิเล็กทรอนิกสLหรือวิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด” 

เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติในขIอ 10 จะเห็นไดIวDามีการบัญญัติใหIแจIงวิธี การรายละเอียด  ชDองทาง  ระยะเวลา

ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสL โดยกำหนดใหIการแจIงดังกลDาวตIองเปmนการแจIงตDอ

ผูIอำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด แตDเพียงผูIเดียว ซึ่งผูIอำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ไดIประจำ  

ณ ที่ทำการคือ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนั้นๆ โดยวิธีการแจIงตIองเปmนการแจIงดIวย

เอกสารเนื ่องจากไมDปรากฏวDามีการกำหนดใหIแจIงผDานทางชDองทางอื ่นไดI ดังนั ้นหากผูIสมัครรับเลือกต้ัง 

โดยเฉพาะอยDางยิ่งผูIสมัครรับเลือกตั้งขององคLการบริหารสDวนตำบล ซึ่งมีพื้นที่หDางไกลตัวจังหวัดแตกตDางกันไป 

ตIองการหาเสียงเลือกตั้งโดยใชIสื่ออิเล็กทรอนิกสL หรือตIองมีการแกIไขขIอมูล ก็จำตIองเดินทางมายื่นเอกสาร  

ณ ที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด โดยมีการกำหนดระยะเวลาวDาการยื่นเอกสาร

ดังกลDาวตIองมีการยื่นเอกสารใหIผูIอำนวยการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบกDอนดำเนินการหาเสียงเลือกต้ัง
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โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสL โดยผลของการไมDปฏิบัติตามหมวดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถสั่งใหI

แกIไขไดIตามมาตรา 73 แหDงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทIองถิ่นหรือผูIบริหารทIองถิ่น พ.ศ. 2562 

และหากยังไมDแกIไขจะมีโทษตามที่บัญญัติไวIในมาตรา 129 คือตIองระวางโทษจำคุกไมDเกินหกเดือน หรือปรับไมD

เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

 หมวดที่ 3 ผูJช,วยหาเสียง รายละเอียดเกี่ยวกับผูIชDวยหาเสียงไดIมีการกำหนดไวI เปmนการเฉพาะ ซึ่งตาม

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะตIองหIามในการหาเสียงฯ ฉบับ พ.ศ.2551 มีการ

กลDาวถึงบุคคลผูIชDวยหาเสียงไวIในขIอ 5/1(2) เพียงขIอเดียว ซึ่งกำหนดใหI จัดฝ·กอบรมใหIกับบุคคลผูIชDวยในการ

หาเสียงเลือกตั้ง โดยใหIความรูIเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง แตDตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วDาดIวย

วิธีการหาเสียงและลักษณะตIองหIามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาทIองถิ่นหรือผูIบริหารทIองถิ่น พ.ศ. 2563                 

ไดIมีการกำหนดหลักเกณฑLโดยละเอียดของการเปmนผูIชDวยหาเสียง ไวIในขIอ 15 ซึ่งบัญญัติวDา “ผูIสมัครที่ประสงคL

จะมีผูIชDวยหาเสียงเพื่อชDวยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ใหIผูIสมัครแจIงรายละเอียดเกี่ยวกับผูIชDวย

หาเสียง หนIาที่และคDาตอบแทนผูIชDวยหาเสียง รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวขIองตามแบบที่กำหนดทIายระเบียบ  

ใหIผูIอำนวยการการเลือกต้ังประจำจังหวัดทราบกDอนวันดำเนินการ ทั้งนี้ใหIผูIอำนวยการการเลือกตั้งประจำ

จังหวัดเก็บรวบรวมเอกสาร ท่ีผูIสมัครแจIงมาน้ันไวIท่ีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำจังหวัด 

 การหาเสียงเลือกตั้งของผูIชDวยหาเสียงตามวรรคหนึ่ง ผูIสมัครสามารถจัดหาเสื้อผIา สิ่งของ เล้ียงอาหาร

หรือเคร่ืองด่ืมสำหรับผูIชDวยหาเสียง และใหIผูIสมัครตIองจDายคDาตอบแทนใหIแกDผูIชDวย หาเสียงท่ีไดIชDวยเหลือในการ

หาเสียงเลือกต้ังตามอัตราคDาจIางแรงงานข้ันต่ำ   

 ในกรณีผู IสมัครไมDแจIงรายละเอียดเกี ่ยวกับผูIชDวยหาเสียง หนIาที่และคDาตอบแทนผูIชDวย หาเสียง  

จะดำเนินการหาเสียงเลือกต้ังดIวยวิธีการน้ีมิไดI   

 กรณีการแจIงเปลี่ยนตัวผูIชDวยหาเสียงในการเลือกตั้งในการเลือกตั้งนั้น ใหIผูIสมัครดำเนินการแจIงไมDเกิน

สามคร้ัง คร้ังละไมDเกินหน่ึงในสามของจำนวนผูIชDวยหาเสียงในการเลือกต้ังน้ัน”   

 “ขIอ 16 ในกรณีบุคคลใดซึ่งมิใชDผูIชDวยหาเสียงของผูIสมัครตามหมวดนี้เขIาชDวยเหลือ ในการหาเสียง

เลือกต้ัง  ใหIผูIสมัครแจIงเหตุการณLน้ันใหIผูIอำนวยการการเลือกต้ังประจำจังหวัดทราบโดยเร็ว” 

 เมื่อพิจารณาตามขIอ 15 และขIอ16 จะพบวDาในสDวนของผูIชDวยหาเสียงไดIมีการบัญญัติแนวปฏิบัติไวI

อยDางละเอียด ต้ังแตDการแจIงรายละเอียดเกี่ยวกับผูIชDวยหาเสียง หนIาที่ คDาตอบแทน ซึ่งหากไมDดำเนินการ

ดังกลDาวก็ไมDสามารถหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการนี้ไดI นอกจากนี้ยังไดIมีการบัญญัติถึงกรณีการเปลี่ยนตัวผูIชDวยหา

ดIวยวDาแจIงไดIไมDเกินสามครั้ง ครั้งละไมDเกินจำนวนหนึ่งในสามของผูIชDวยหาเสียง ซึ่งเปmนการบัญญัติกฎหมายท่ี

เครDงครัดในทางปฏิบัติเปmนอยDางมาก 

 หมวดที่ 5 ลักษณะตJองหJามในการหาเสียงเลือกตั้ง ในสDวนของลักษณะตIองหIามในการหาเสียง

เลือกตั้งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วDาดIวยวิธีการหาเสียงและลักษณะตIองหIามในการหาเสียง

เลือกตั้งสมาชิกสภาทIองถิ่นหรือผูIบริหารทIองถิ่น พ.ศ. 2563 ไดIมีการบัญญัติไวIในหมวดที่ 5 ขIอ 22- ขIอ 23 
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โดย ขIอ 23 บัญญัติวDา “หIามผูIสมัครหาเสียงเลือกตั้ง  หรือยินยอมใหIพรรคการเมืองหรือผูIใดหาเสียงเลือกตั้งใน

ลักษณะ ดังตDอไปน้ี 

  (3) ใชIพาหนะตDางๆ  ในการหาเสียงเลือกตั้ง  หรือจัดสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณา หาเสียงเลือกต้ัง   

ท่ีมิไดIแจIงรายละเอียดใหIผูIอำนวยการการเลือกต้ังประจำจังหวัดทราบตามแบบท่ีกำหนดทIายระเบียบ”   

 พบวDาในขIอ 23(3) ไดIมีการกำหนดรายละเอียดในการหาเสียงเลือกตั ้งโดยกำหนดใหIในการใชI

ยานพาหนะสำหรับการเสียงเลือกตั้ง นั่นหมายถึงไมDวDาจะเปmนยานพาหนะประเภทใดหากเปmนการใชIเพื่อการหา

เสียงเลือกตั้งผูIสมัครรับเลือกตั้งมีหนIาที่ในการแจIงรายละเอียดของยานพาหนะนั้นตDอคณะกรรกมการเลือกต้ัง

ประจำจังหวัด โดยคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดผูIมีหนIาที่รับแจIงเรื่องการใชIยานพาหนะนั้น เปmนชุด

คณะกรรมการที่ประจำการอยูDในตัวจังหวัดของแตDละทIองที่ โดยที่ระเบียบนี้เปmนระเบียบที่บังคับใชIกับการ

เลือกตั้งทIองถิ่นในทุกระดับ ดังนั้นไมDวDาจะเปmนการเลือกตั้งองคLการบริหารสDวนจังหวัด หรือการเลือกตั้งองคLการ

บริการสDวนตำบลก็แลIวแตDอยูDภายใตIบังคับของระเบียบนี้เชDนเดียงกัน ซึ่งนั้นหมายความวDาผูIรับสมัครเลือกต้ัง

กรณีการเลือกตั้งองคLการบริหารสDวนตำบลซ่ึงกระจายอยูDในทIองที่ตDางๆ ทั่วจังหวัด ก็ตIองเขIามาแจIงรายละเอียด

ของยานพาหนะที่จะใชIการหาเสียงที่คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดซึ่งมีที่ตั้งประจำการที่เดียวคือในตัว

จังหวัดแตDละจังหวัด ทั้งนี้หากผูIสมัครไดIกระทำการอันเปmนลักษณะตIองหIาม จะมีโทษตามที่บัญญัติไวIในมาตรา 

129 แหDงพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทIองถิ่นหรือผูIบริหารทIองถิ่น พ.ศ. 2562  คือตIองระวางโทษ

จำคุกไมDเกินหกเดือน หรือปรับไมDเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

 

 2. พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชJเคร่ืองขยายเสียงพ.ศ. 2493 

 พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชIเครื่องขยายเสียงพ.ศ. 2493 เปmนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคLใน

การควบคุมการโฆษณาโดยใชIเครื่องขยายเสียงใหIเปmนระเบียบเรียบรIอยและเหมาะสม ซึ่งมาตรา 8 ไดIบัญญัติวDา 

มาตรา 8 พระราชบัญญัติน้ี ไมDใชIบังคับแกDการโฆษณา 

 1. คำสอนในทางศาสนา 

 2. ของหนDวยราชการของรัฐ 

 3. หาเสียงเพื ่อประโยชนLแกDการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู Iแทน สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิก 

สภาเทศบาล ซ่ึงโฆษณาเปmนภาษาไทย 

 4. กิจการของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู Iแทน สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล     

ซ่ึงโฆษณาดIวยตนเองเปmนภาษาไทย 

 5. กิจการเก่ียวกับการมหรสพ เฉพาะในโรงมหรสพ และในระหวDางเวลาท่ีแสดงมหรสพ 

 6. กิจการของนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคLเพื่อการอันเปmนสาธารณะกุศล ซึ่งนิติบุคคลนั้นโฆษณาเปmน

ภาษาไทย 

 โดยมาตรา 8(3) ไดIบัญญัติไว IอยDางชัดเจนวDาการหาเสียงเพื ่อประโยชนLแกDการเลือกตั ้งของ

สมาชิกสภาผู Iแทน สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล ซึ ่งโฆษณาเปmนภาษาไทยไมDอยู DภายใตI
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พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ดังจะเห็นไดIวDาตามบทบัญญัติแหDงมาตรานี้ไมDไดIบัญญัติยกเวIน กรณีการหาเสียงเลือกต้ัง

ของสมาชิกสภาองคLการบริหารสDวนตำบลไวIดIวย ดังนั้นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคLการบริหารสDวนตำบลมี

ความตIองการในการหาเสียงโดยใชIเครื่องขยายเสียง จึงจำเปmนตIองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการ

โฆษณาโดยใชIเครื่องขยายเสียงพ.ศ. 2493 ทั้งนี้หากผูIสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองคLการบริหารสDวนตำบลไมD

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกลDาว มาตรา 9 พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชIเครื่องขยายเสียง  

พ.ศ. 2493 ไดIบัญญัติวDา “ผูIใดฝªาฝ®นมาตรา 4 มาตรา 5 หรือคำสั่งของเจIาพนักงานที่สั่งตามความในมาตรา 6  

มีความผิดตIองระวางโทษปรับไมDเกินสองรIอยบาท และใหIพนักงานเจIาหนIาที่มีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไดI

ดIวย” ดังนั้นจึงเปmนขIอควรระวังเปmนพิเศษสำหรับผูIรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองคLการบริหารสDวนตำบล  

หากละเลยไมDปฏิบัติตามมาตราน้ี ก็ตIองรับโทษตามท่ีบัญญัติไวI 

  

ป�ญหากฎหมายที่เกี่ยวขJองกับการหาเสียงเลือกตั้งการเลือกตั้งองค9การบริหารส,วนจังหวัด และองค9การ

บริหารส,วนตำบล 

  1. ป�ญหาการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9 ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้ง วDาดIวย

วิธีการหาเสียงและลักษณะตIองหIามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาทIองถิ่นหรือผูIบริหารทIองถิ่น พ.ศ. 2563  

มีการกำหนดบทบัญญัติที่กำหนดวิธีการและขั้นตอนที่ละเอียดเกินไปในสDวนของการแจIงวิธีหาเสียงเลือกตั้งโดย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสL ที่มีรายละเอียดขั้นตอนตDางๆ ที่เครDงครัดจนเกินไป ทั้งที่เมื่อพิจารณาแลIวการหาเสียง

ผDานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสL นDาจะเปmนการชDวยใหIผู IสมัครสามารถหาเสียงไดIอยDางแพรDหลาย และประหยัด

คDาใชIจDาย แตDเมื่อพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายพบวDากฎหมายไมDไดIสDงเสริมใหIมีการหาเสียงเลือกตั้งโดย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสLอยDางเต็มรูปแบบ เนื่องจากมีการกำหนดใหIยื่นเอกสารตDอผูIอำนวยการ การเลือกต้ัง

ประจำจังหวัดทราบกDอนที่จะทำการหาเสียงไดI ซึ่งการยื่นเอกสารดังกลDาวหมายถึงการทำเอกสารและการ

เดินทางเพื่อยื่นเอกสารดังกลDาว ซึ่งมีการกำหนดวDาตIองยื่นตDอผูIอำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเทDาน้ัน 

และหากไมDดำเนินการใหIถูกตIองก็อาจมีโทษทางอาญาไดI ซึ ่งการกำหนดรายละเอียดดังกลDาวที่เครDงครัด

จนเกินไปกลายเปmนการทำลายบรรยากาศของการหาเสียงเลือกต้ัง  

 2. ป�ญหาประเด็นผูJช,วยหาเสียง ในประเด็นผูIชDวยหาเสียงปZญหาที่เห็นไดIชัดเจนที่สุด   คือ ปZญหาทาง

ธุรการเอกสาร ในสDวนของแจIงผูIชDวยหาเสียง รวมถึงยานพาหนะ ที่กำหนดใหIแจIงคณะกรรมการการเลือกต้ัง

กDอนจึงจะสามารถใชIไดI  ทำใหIผูIสมัครมีภาระเพิ่มขึ้นในการจัดการเอกสารที่ยิบยDอยและเสียเวลา เนื่องจากตIอง

แจIงตDอคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเทDานั้น ซึ่งในการเลือกตั้งองคLสการบริหารสDวนตำบล ในบางพื้นท่ี

อาจจะหDางไกลจากตัวจังหวัด ทำใหIเสียเวลา เสียคDาใชIจDายเพิ่มขึ้นในการยื่นสDงเอกสาร  และหากมีการแจIง

เปลี่ยนแปลง แกIไข เพิ่มเติม ก็ตIองแจIงตDอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอีก ซึ่งเปmนการกำหนด

ข้ันตอนท่ีไมDสอดคลIองกับสภาพความเปmนจริงของผูIสมัครรับเลือกต้ัง  

 3. ป�ญหาการบังคับใชJกฎหมายไม,ครอบคลุมทุกบริบทการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งทIองถิ่นไมDวDาจะ

เปmนการเลือกตั้งขององคLการบริหารสDวนจังหวัด หรือการเลือกตั้งองคLการบริหารสDวนตำบลลIวนแลIวแตDมี
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กฎหมายกลางรDวมกันคือ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทIองถิ่นหรือผูIบริหารทIองถิ่น พ.ศ. 2562  

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวDาดIวย การเลือกตั้งสมาชิกสภาทIองถิ่นหรือผูIบริหารทIองถิ่น พ.ศ. 2562  

หรือระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวDาดIวยวิธีการหาเสียงและลักษณะตIองหIามในการหาเสียงเลือกต้ัง

สมาชิกสภาทIองถิ่นหรือผูIบริหารทIองถิ่น พ.ศ. 2563 ซึ่งกฎหมายเหลDานี้บังคับใชIในกรณีการเลือกตั้งในระดับ

ทIองถิ่นทั้งสิ้น แตDตามมาตรา 8 แหDงพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชIเครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493  

ซึ่งเปmนบทบัญญัติที่บัญญัติยกเวIนกรณีที่ไมDตIองอยูDภายใตIพระราชบัญญัตินี้ กลDาวคือถIาเขIาเงื่อนไขของขIอยกเวIน

ตามมาตรา 8 แมIจะเปmนการโฆษณาโดยใชIเครื่องขยายเสียง ก็ไมDตIองแจIงเจIาหนIาท่ี ซึ่งมาตรา 8 ไดIมีการบัญญัติ

การยกเวIนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูIแทน สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งผล

จากการยกเวIนดังกลDาวมีผลใหIผูIสมัครสมาชิกองคLการบริหารสDวนจังหวัด และผูIสมัครสมาชิกสภาเทศบาล  

แมIจะไดIทำการหาเสียงโดยผDานการโฆษณาตามหลักเกณฑLของ พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชIเคร่ือง

ขยายเสียง ก็ไมDจำเปmนตIองแจIงเจIาหนIาที่แตDอยDางใด แตDสำหรับผูIสมัครสมาชิกองคLการบริหาร สDวนตำบล  

แมIดIวยบริบทแลIวจะเปmนการเลือกตั้งขององคLกรปกครองสDวนทIองถิ่นเหมือนกัน แตDเนื่องจากมาตรา 8 แหDง

พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชIเครื่องขยายเสียงไมDไดIบัญญัติยกเวIน ดังนั้นผูIสมัครสมาชิกสภา

องคLการบริหารสDวนตำบลหากมีการใชIเครื่องขยายเสียงโฆษณาเพื่อหาเสียงเลือกตั้ง ผูIสมัครรับเลือกตั้งจะตIองมี

หนIาที่ในการแจIงเจIาหนIาที่ ไมDเชDนนั้นก็จะมีความผิดตามที่บัญญัติไวIในมาตรา 9 ซึ่งลักษณะดังกลDาวเปmนกรณี

ของการบัญญัติกฎหมายที ่ไมDครอบคลุม ทำใหIเกิดภาระตDอตัวผู IสมัครโดยไมDเปmนเหตุอันควร เนื ่องจาก             

การรับสมัครผูIมีสิทธิรับสมัครเลือกต้ังประเภทอ่ืนไมDจำเปmนตIองมีการแจIงแตDอยDางใด  

  

สรุปและขTอเสนอแนะ 

 สรุป 

 การเลือกตั้งองคLการบริหารสDวนจังหวัด ในป" พ.ศ. 2563 และการเลือกตั้งองคLการบริหารสDวนตำบล 

 ในป" พ.ศ.2564 ซึ่งถือเปmนการเลือกตั้งครั้งแรกขององคLการปกครองสDวนทIองถิ่นภายใตIรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งท่ี

เห็นไดIอยDางชัดเจนที ่สุดคือประเด็นในเรื ่องของความเครDงครัดในสDวนของขั ้นตอนการหาเสียงเลือกต้ัง  

ตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้ง วDาดIวยวิธีการหาเสียง และลักษณะตIองหIามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิก

สภาทIองถิ่นหรือผูIบริหารทIองถิ่น พ.ศ. 2563  มีการกำหนดบทบัญญัติเรื่องวิธีหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสL ซ่ึงเปmนแนวปฏิบัติแบบใหมD และการดำเนินการในสDวนของผูIชDวยหาเสียง ท่ีมีรายละเอียดข้ันตอน

ตDางๆ ที่เครDงครัดเปmนอยDางมาก รวมถึงขั้นตอนทางเอกสารที่เมื่อพิจารณาแลIวพบวDากฎหมายบัญญัติขั้นตอน      

จนกระทบตDอผู Iสมัครรับเลือกตั ้งเมื ่อตIองปฏิบัติจริง เชDนในกรณีของการยื ่นเอกสารที ่ตIองมีการยื ่นตDอ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด แตDในบริบทของการเลือกตั้งขององคLการบริหาร  สDวนตำบล พื้นที่ท่ี

อาจหDางไกลจากตัวจังหวัด บทบัญญัติดังกลDาวจึงกลายเปmนขIอติดขัดที่ไมDไดIอำนวยความสะดวกใหIกับผูIสมัครรับ

เลือกต้ัง และกลายเปmนการสรIางขIอกังวลตDอผูIสมัครรับเลือกต้ังในการหาเสียงเลือกต้ัง 
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ขJอเสนอแนะ 

1. อำนวยความสะดวกในการแจIงเอกสารตDางๆ ในการหาเสียงเลือกตั้ง เชDน เอกสารในสDวนของการ

แจIงยานพาหนะ  แจIงแกIไขผูIชDวยหาเสียง เพื่อลดภาระขั้นตอนทางธุรการเอกสารแกDผูIสมัคร  โดยประเด็นการ

รับแจIงเอกสารควรมีการอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการดำเนินการทางเอกสาร โดยอาจกำหนดใหIมี

หนDวยงานประจำในแตDละอำเภอ หรือกำหนดใหIมีการแจIงผDานทางชDองทางออนไลนL ซึ่งจะเปmนการชDวยลดภาระ

ขั้นตอนในการยื่นเอกสารและเปmนการเสริมสรIางบรรยากาศที่ดีในการเลือกตั้ง เพื่อเจIาหนIาที่จะไดIมุDงเนIนในการ

สกัดก้ัน และระมัดระวังการซ้ือสิทธิขายเสียงซ่ึงเปmนปZญหาหลักของการเลือกต้ัง 

2. แกIไขระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วDาดIวยวิธีการหาเสียงและลักษณะตIองหIามในการหาเสียง

เลือกตั้งสมาชิกสภาทIองถิ่นหรือผูIบริหารทIองถิ่น พ.ศ. 2563 เรื่องขIอหIามตDางๆ ที่เครDงครัดเกินไป เพื่อใหIเกิด

ความเปmนอิสระแกDผูIสมัครรับเลือกตั้งในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยควรเป£ดกวIางใหIผูIสมัครรับเลือกตั้งหาเสียงไดI

อยDางอิสระกวDาที่เปmนอยDางปZจจุบัน เพื่อมิใหIผูIที่สนใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งกังวลกลัวความผิดมากจนเกินไป 

จนขาดคนรุDนใหมDๆ ท่ีจะมาเปmนตัวเลือกในการเลือกต้ัง 

 3. แกIไขเพิ่มเติมมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชIเครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493

โดยบัญญัติใหIการกหาเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาองคLการบริหารสDวนตำบล เปmนขIอยเวIนไมDใชIบังคับตาม

พระราชบัญญัตินี้ อยDางครอบคลุมเชDนเดียวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูIแทน สมาชิกสภาจังหวัด 

หรือสมาชิกสภาเทศบาลดIวย 
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นโยบายและขอบเขตการตีพิมพเผยแพร 
วารสารมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปได

มีโอกาสเผยแพรผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และแขนงวิชาที่
เกี่ยวของอันไดแก รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร นิติศาสตร การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร พัฒนา
สังคมและการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะหที่เสนอทางออกของปญหาใหแกสังคม 

จริยธรรมของการตีพิมพเผยแพรผลงาน 

ผูนิพนธควรตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมบทความใหถูกตองตามรูปแบบของบทความท่ี
วารสารกำหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองแนนอน พรอมทั้งพิสูจนอักษรกอนที่จะสงบทความนี้ใหกับ
ทางกองบรรณาธิการ การเตรียมบทความใหถูกตองตามขอกำหนดของวารสารจะทำใหการพิจารณาตีพิมพมี
ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณาบทความจนกวาจะไดแกไขให
ถูกตองตามขอกำหนดของวารสาร ทั้งนี้ บทความตนฉบับท่ีสงมาตีพิมพจะตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร
หรือสิ่งพิมพใดมากอน และไมอยูในระหวางพิจารณาเสนอขอตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพอื่นๆ หากมีการใช
ตาราง ภาพ หรือแผนภูมิของผูนิพนธอ่ืนที่ปรากฏในสิ่งตีพิมพอ่ืนมาแลว ผูนิพนธตองขออนุญาตเจาของลิขสิทธิ์
กอน พรอมทั้งแสดงหนังสือที่ไดรับการยินยอมตอกองบรรณาธิการกอนที่บทความจะไดรับการตีพิมพ 

การพิจารณาและคัดเลือกบทความ 

บทความแตละบทความจะไดรับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั ่นกรองบทความวารสาร (Peer 

Review) จากผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน ที่ไดรับการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกหนวยงานซึ่ง
เปนผูมีความเช่ียวชาญตรงตามสาขาวิชาที่เกี่ยวของ และไดรับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการกอนตพิีมพ 
ทั้งนี้จะมีรูปแบบที่ผูพิจารณาบทความไมทราบชื่อผูนิพนธบทความและผูนิพนธบทความไมทราบชื่อผูพิจารณา
บทความเชนเดียวกัน (Double-Blind Peer Review) 



สวนประเภทของบทความท่ีลงตีพิมพในวารสาร 
 วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตีพิมพบทความประเภทตางๆ 
ดังนี้ 
  1. บทความวิจัย   
  รายงานผลงานวิจัยใหมที่มีองคความรูอันเปนประโยชน เปนเรื่องที่อยูความสนใจทันตอเหตุการณ
และยุคสมัย ซึ่งไมเคยตีพิมพในวารสารใดๆ มากอน ควรมีองคประกอบดังนี้ 
  1.1 ชื่อเรื่อง (Title) ใหมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพชื่อเรื่องเปนภาษาไทยและตาม
ดวยภาษาอังกฤษ  
  1.2 ผูนิพนธ (Author) ชื่อและนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   

  1.3 บทคัดยอ (Abstract) ใหมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  1.4 คำสำคัญ (Keywords) ใหมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุคำเปนคำสำคัญของเนื้อหา 
ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษา เหมาะสำหรับนำไปใชเปนคำคนหาขอมูล  

  1.5 บทนำ (Introduction) เปนสวนของเนื้อหาที่อธิบายถึงความเปนมาและความสำคัญของ
ปญหา และเหตุผลนำไปสูการศึกษาวิจัย และควรอางอิงเอกสารและงานวิจัยอื่นที่เกี ่ยวของดวยเพื่อใหมี
น้ำหนักและเกิดความนาเชื่อถือ 
  1.6 วัตถุประสงคของการวิจัย (Research Objectives) ระบุวัตถุประสงคและเปาหมายของ  
การวิจัย 

  1.7 วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methods) อธิบายถึงกระบวนการดำเนินการวิจัยอยาง
ละเอียด และชัดเจน กลาวถึงรายละเอียดของวิธีการศึกษาประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษา และวิธีการ
ศึกษา เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย รวมทั้งสถิติที่นำมาใชวิเคราะหขอมูล 
  1.8 ผลการวิจัย (Research Results) เสนอผลการวิจัยที่ตรงประเด็นตามลำดับขั้นของการวิจัย 
ควรจำแนกผลออกเปนหมวดหมูและสัมพันธกับวัตถุประสงคของการศึกษา  โดยการบรรยายในเนื้อเรื่อง และ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมดวยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูม ิตามความเหมาะสม 
  1.9 อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion) ผสมผสานเปรียบเทียบและผลการวิจัยใหเขา
กับหลักทฤษฏี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยใหสอดคลองกับประเด็นปญหาการ
วิจัย เพื่อใหมีความเขาใจหรือเกิดความรูใหมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนั้น  รวมทั้งขอดี ขอเสียของวิธีการศึกษา 
เสนอแนะความคิดเห็นใหมๆ ปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ เพื่อเปนแนวทางที่จะนำไป
ประยุกตใหเกิดประโยชน 
  1.10 ขอเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions) ระบุขอเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช 
และขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 
  1.11 เอกสารอางอิง (References) เปนการอางอิงเอกสารในเนื้อหาใหใชระบบ APA  (American 

Psychological Association citation style )  

 



  2. บทความวิชาการ   

  หัวขอและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ตองการนำเสนอใหชัดเจนและมีลำดับเนื้อหาที่เหมาะสม เพื่อให
ผู อานสามารถเขาใจไดชัดเจน รวมถึงใชทฤษฎีวิเคราะหและเสนอแนะประเด็นอยางสมบูรณ ค วรมี
องคประกอบดังนี้ 
  2.1 ชื่อเรื่อง (Title) ใหมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพชื่อเรื่องเปนภาษาไทยและตาม
ดวยภาษาอังกฤษบรรทัดถัดตอมา  
  2.2 ผูนิพนธ (Author) ชื่อและนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  2.3 บทคัดยอ (Abstract) ใหมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
  2.4 คำสำคัญ (Keywords) ใหมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุคำเปนคำสำคัญของเนื้อหา 
ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษา เหมาะสำหรับนำไปใชเปนคำคนหาขอมลู  
  2.5 บทนำ (Introduction) เปนสวนแนะนำและปูพื้นเรื่อง เพื่อใหผูอานทราบขอมูลเบื้องตนของ
เนื้อหา  
  2.6 เนื้อหา (Content) เนื้อหาบทความ มีการแบงประเด็นเรื่องยอย ๆ และการจัดเรียงลำดับ
เปนไปตามรายละเอียดของเน้ือหา 
  2.7 บทสรุป (Conclusion) การสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอยางชัดเจน กระชับ โดยมี
การสรุปปดทายเนื้อหาท่ีนำเสนอ 
  2.8 เอกสารอางอิง (References) เปนการอางอิงเอกสารในเนื้อหาใหใชระบบ APA (American 

Psychological Association citation style) 

 

 3. บทความปริทัศน และบทวิจารณหนังสือ  
 บทความที่ทบทวนและรวบรวมความรูจากตำรา หนังสือใหม วารสารใหม และการแนะนำเคร่ืองมือ
ใหมที่นาสนใจหรือจากผลงานประสบการณของผูนิพนธมาเรียบเรียงขึ้น โดยมีการวิเคราะห สังเคราะห วิจารณ
เปรียบเทียบในบทความ ควรมีองคประกอบดังนี้ 
  3.1 บทนำ (Introduction) เปนการกลาวถึงความเปนมาที่จะนำไปสูการนำเสนอเนื้อหาสาระของ
บทความ 

  3.2 เนื้อหา (Content) แยกตามประเด็นท่ีตองการนำเสนอใหครอบคลุม พรอมการอางอิงเอกสาร
ที่เก่ียวของ 
  3.3 บทสรุป (Conclusion) เปนการสรุปเน้ือหาในบทความท้ังหมดอยางชัดเจนและกระชับ 
  3.4 เอกสารอางอิง (References) เปนการอางอิงเอกสารในเนื้อหาใหใชระบบ APA (American 

Psychological Association citation style)  

 

 

 



การสงบทความ 

บทความที่จะตีพิมพในวารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สงดวย
ตนเองทาง E-mail : husokru.journal@gmail.com ตองประกอบดวยแบบฟอรมการสงบทความเพื่อพิจารณา
ตีพิมพ พรอมบทความตนฉบับ สงมาที่ งานวารสารวิชาการ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อาคาร พัชรปญญา ชั้น 3 ที่อยูเลขที่ 70 หมูที่ 4 ตำบล หนองบัว อำเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย 71190 โทรศัพท/โทรสาร 034-534072  กรณีบทความไดรับการพิจารณาใหตีพิมพ 
จะแจงใหผูนิพนธสงบทความตนฉบับที่แกไขครั้งสุดทาย พรอมซีดีรอม (CD ROM) 1 แผน ทั้งนี้ผูนิพนธตองมี
สำเนาเก็บไวดวยเพื่ออางอิง 
   

การตรวจสอบบทความและพิสูจนอักษร 
  ผูนิพนธควรตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมบทความใหถูกตองตามรูปแบบของบทความท่ี
วารสารกำหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองแนนอน พรอมทั้งพิสูจนอักษรกอนที่จะสงบทความนี้ใหกับ
ทางกองบรรณาธิการ การเตรียมบทความใหถูกตองตามขอกำหนดของวารสาร จะทำใหการพิจารณาตีพิมพ มี
ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณาบทความจนกวาจะไดแกไขให
ถูกตองตามขอกำหนดของวารสาร ทั้งนี้ บทความตนฉบับท่ีสงมาตีพิมพจะตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร
หรือสิ่งพิมพใดมากอน และไมอยูในระหวางพิจารณาเสนอขอตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพอื่นๆ หากมีการใช
ภาพหรือตารางของผูนิพนธอื่นที่ปรากฏในสิ่งตีพิมพอื่นมาแลว ผูนิพนธตองขออนุญาตเจาของลิขสิทธิ์กอน 
พรอมท้ังแสดงหนังสือที่ไดรับการยินยอมตอกองบรรณาธิการกอนที่บทความจะไดรับการตีพิมพ 
 

รูปแบบบทความและการพิมพเนื้อหาบทความ  

 1. การเตรียมตนฉบับบทความ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.1 ขนาดตนฉบับ ขนาดหนากระดาษ A4 โดยมีการตั้งคาหนากระดาษความกวาง 19 เซนติเมตร 
(7.48 นิ้ว) และความสูง 26.50 เซนติเมตร (10.40 นิ้ว) โดยเวนระยะหางระหวางขอบกระดาษดานบนและลาง 
3.00 เซนติเมตร (1.18 นิ้ว) ดานซายและขวามือ 2.50 เซนติเมตร (0.98 นิ้ว) 
  1.2 รูปแบบการพิมพ เนื้อหาในบทความสวนแรก จัดเปนแบบ 1 คอลัมน คือ ชื่อเรื่อง ชื่อผูวิจัย 
บทคัดยอ คำสำคัญ และเชิงอรรถ อยูสวนหนาแรก สวนท่ีสอง จัดเปนแบบ 1 คอลัมน คือเนื้อหาบทความท่ีอยู
สวนหนาที่สองเปนตนไป   
  1.3 ใชรูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK พิมพดวยโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 

  1.4 ทายกระดาษ ประกอบดวยเลขหนา ขนาดตัวอักษร 16 ตัวธรรมดา  
  1.5 ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 20 ตัวหนา ตำแหนงกึ่งกลาง
หนากระดาษ 

  1.6 ชื่อผูนิพนธภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ  ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุล ไมตองมีคำนำหนา ขนาด
ตัวอักษร 16 ชนิดตัวหนา ตำแหนงกึ่งกลางหนากระดาษใตชื่อเรื่อง  



 1.7 เครื่องหมายเลข1 เขียนไวบนนามสกุลผูนิพนธ เพื่อระบุสังกัดคณะ หนวยงาน      ของผูนิพนธ 
เพ่ือระบุเชิงอรรถ (Footnote) ไวดานลางกระดาษ 

  1.8 เชิงอรรถ (Footnote) ใหเขียนไวดานลางของสวนหนาแรก ที่มีเครื่องหมายเลข1 กำกับไวบน
นามสกุลผูนิพนธ ใหระบุสังกัดคณะ หนวยงาน ขนาดตัวอักษร 14 ชนิด ตัวธรรมดา กรณีที่ผูนิพนธมีสถานภาพ
เปนนักศึกษาใหระบุหลักสูตรที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู เชน นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปนตน ทั้งนี้ การระบุสังกัดคณะ หนวยงาน
ของผูนิพนธนั้น ผูนิพนธตองระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดวย 

  1.9 หัวขอของบทคัดยอภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 18 ตัวหนา ตำแหนงชิดขอบกระดาษ
ดานซาย 

  1.10 เนื้อหาบทคัดยอภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 16 ตัวธรรมดา ใหจัดเปนแบบ 1 
คอลัมน บรรทัดแรกเวน 7 ตัวอักษรจากขอบกระดาษดานซายและพิมพใหชิดขอบทั้งสองดาน  สวนเนื้อหา
บทความท่ีอยูหนาที่สองเปนตนไปใหจัดเปนแบบ 1 คอลัมนเชนกัน  
 1.11 หัวขอคำสำคัญ/อังกฤษ ขนาดตัวอักษร 14 ตำแหนงชิดขอบกระดาษดานซาย ระบุคำสำคัญที่
นำไปใชเปนคำคน คำสำคัญแตละคำค่ันดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) ทั้งนี้ ควรมีคำสำคัญ 3-5 คำ  
 1.12 หัวขอเรื่อง ขนาดตัวอักษร 18 ตัวหนา ตำแหนงชิดขอบกระดาษดานซาย  
  1.13 จำนวนตนฉบับ ควรมีความยาวอยูระหวาง 10-15 หนา โดยนับรวมตาราง รูปภาพ และแผนภูมิ  
 1.14 ตาราง รูปภาพ และแผนภูมิ กรณีเปนตารางใหคำอธิบายอยูดานบน กรณีที่เปนรูปภาพหรือ
แผนภูมิ คำอธิบายใหอยูดานลาง 
 

รายละเอียด ขนาดอักษร รูปแบบ ชนิด 

ชื่อเร่ือง (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 20 กึ่งกลาง ตัวหนา 
ชื่อผูนิพนธ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 16 กึ่งกลาง ตัวหนา 
หนวยงานท่ีสังกัด (เชิงอรรถ : Foodnote) (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 14 ชิดซาย ตัวธรรมดา 
บทคัดยอ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 18 ชิดซาย ตัวหนา 
คำสำคัญ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 14 ชิดซาย ตัวหนา 
หัวขอหลักตามรูปแบบบทความกำหนดไว 18 ชิดซาย ตัวหนา 
หัวขอยอย 16 ชิดซาย ตัวหนา 
เนื้อหาตามรูปแบบบทความกำหนดไว 16 ชิดซาย ตัวธรรมดา 
เอกสารอางอิง  18 ชิดซาย ตัวหนา 

 

 

 

 

 



2. การเขียนเอกสารอางอิง
  ใชตามรูปแบบของ APA (American Psychological Association citation style) หากผูเขียนมี
มากกวา 3 คน ใหใสชื ่อคนที่ 1 แลวตามดวยคำวา และคณะ หรือ et al. (and others) โดยจัดเรียงตาม
พยัญชนะ สระ ตามรูปแบบการอางอิงตามลำดับกอนหลังใหถูกตอง 
 2.1 หนังสือ (Book) 
ชื่อ/นามสกุลผูเขียน.//(ปที่พิมพ).//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ(ถามี).//เมืองที่พิมพ/:/สำนักพิมพ. 
Author.//(Year of Publication).//Title of Book.//Edition of Book.//Place of 

Publication/:/Publisher Name. 

ตัวอยาง 
กุสุมา รักษมณี.  (2534).  การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต .  กรุงเทพฯ : มูลนิธิ

โครงการตำราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. 
ชำนาญ รอดเหตุภัย.  (2553).  การวิจัยทางภาษาไทย.  (พิมพครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ 

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
Goodwin-Gill, Guy S.  (2006).  Free and Fair Election : New Expanded Edition.  Geneva : Inter 

Parliamentary Union.  

หมายเหตุ : พิมพครั้งที่ 1 ไมตองระบุ แตถาพิมพครั้งที่ 2 เปนตนไป ใหระบุจำนวนครั้งที่พิมพตอจากชื่อหนังสือ 

2.2 รายงานทางวิชาการ 
ชื่อ/นามสกุลผูเขียน.//(ปที่พิมพ).//ชื่อเรื่อง.//เมืองที่พิมพ/:/หนวยงานที่เผยแพร. 
Author.//(Year of Publication).//Title.//Edition of Book.//Place of Publication/:/Publisher 

Name. 

ตัวอยาง 
อัชราพร สุขทอง.  (2558).   การพัฒนาเทคนิคการสอน "เรอืมอันเร" จากภูมิปญญาชาวบานสุรินทร.  

สุรินทร : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
Hickman, George A.  (2010).  The Management of Teaching for Quality Improvement 

Chiang Mai Thailand.  Chiang Mai : Chiang Mai University. 

 2.3 วิทยานิพนธ 
ชื่อ/นามสกุลผูเขียน.//(ปที่พิมพ).//ชื่อวิทยานิพนธ.//วิทยานิพนธระดับ/บัณฑิต, มหาบัณฑิต, 

ดุษฎีบัณฑิตใหระบุลงใหชัดเจน//ชื่อสถานศึกษา. 
Author.//(Year of Publication).//Title of Thesis.//Degree of Thesis.//Publisher Name. 

       ตัวอยาง 
ฐมณฑปวีร เพชรรัตน. (2555). การสำรวจความตองการในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือประเมิน 



ตำราเรียนในการฝกอบรมภาษาอังกฤษของพนักงานสายงานปโตเลียมนอกชายฝง.  
ว ิ ท ย าน ิ พน ธ   ปร ิ ญญามห า บ ั ณฑ ิ ต  ส า ข า ว ิ ช า ก า ร ส อนภ าษ า อ ั ง ก ฤ ษ เ ป  น ภ า ษ า
นานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.  

Mei, Y. R.  (2012).  Error Analysis of Vietnamese Students in “Gei” Sentences and 

Teaching Suggestions.  Master Thesis of Chinese international education Zhejiang 

University. 

 

 2.4 รายงานการประชุม 

ชื่อ/นามสกุลผูเขียน.//(ปที่พิมพ).//"ชื่อบทความ."//ในชื่อรายงานการประชุม.//วันเดือนปที่จัด.//เลขหนา.//
สถานที/่:/สำนักพิมพ. 

Author.//(Year of Publication).//“Title of Article.”//In Title.//Date of Publication.//page.//Place 

of Publication/:/Publisher Name. 
 ตัวอยาง 
วิสูตร  อยูคง  (2537).  "การฟนตัวของปาชุมชนดงใหญ."  ในการบรรยายเรื่องการฟนฟูปาโดยชวยตนไมให

สืบพันธุตามธรรมชาติ.  วันที่ 11 เมษายน 2537.  หนา 10-11.  กรุงเทพฯ : ศูนยฝกอบรมวน
ศาสตรชุมชน. 

Paitoon Sinlarat.  (1995).  "Success and Failure of Faculty Development in Thai University." In 

Preparing Teachers for all the World's Children : An Era of Transformation 

Proceedings of International Conference, Bangkok. pp. 217-233.  Bangkok : UNICEF. 

 

 2.5 วารสาร 
ชื่อ/นามสกุลผูเขียน.//(ป,/เดือน/วันที่พิมพ).//"ชื่อบทความ."//ชื่อวารสาร.//ปที่พิมพ(ฉบับท่ี 

 พิมพ)/:/เลขหนาแรก–หนาสุดทาย. 
Author.//(Date of Publication).//“Title of Article.”//Name of Journal.//Year (Volume)/:/page. 

 ตัวอยาง 
ณัชชานุช พิชิตธนารัตน.  (2561, มกราคม-มิถุนายน).  “การทุจริตเลือกตั้งทองถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี.”  

วารสารสหวิทยาการวิจัย.  7(1) : 71-81. 
Gere, A. R. (2018). “Writing and Conceptual Learning in Science.” Journal of Written 

Communication. 36(1) : 99-135. 

 

 2.6 หนังสือพิมพ 
ชื่อ/นามสกุลผูเขียน.//(ป,/เดือน/วันที่พิมพ).//"ชื่อบทความ."//ชื่อหนังสือพิมพ.//เลขหนาแรก– 

หนาสุดทาย. 



Author.//(Date of Publication).//“Title of Article.”//Name of Newspaper.//page. 

 ตัวอยาง 

เสกสรร กิตติทวีสิน.  (2555, ตุลาคม 17 ).  "หลังสูฟา-หนาสูดิน."  มติชน.  หนา 6. 
Jewell, Mark.  (2006, November 7).  "Silent Aircraft' Spreads its Wings."  Bangkok  

Post.  p. B5. 

 

2.7 สื่ออินเตอรเน็ต 

ชื่อ/นามสกุลผูเผยแพร.//(ป).//"ชื่อบทความ."//[ประเภทสื่อที่เขาถึง].//เขาถึงไดจาก/:/แหลงขอมูลหรือที่อยู
เว็บไซต//สืบคน/วัน/เดือน/ปที่สืบคน. 

Author.//(Year of Publication).//“Title of Article.”//[Online].//Available/:/Name of  

website.//Retrieved/Date of Publication. 

 ตัวอยาง 
สิริรัตน เกิดสม.  (2552).  “การพัฒนาทักษะการเขียนมาตราตัวสะกดแม ก กา โดยใชแบบฝกเสริมทักษะของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1.”  [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก : http://203.155.220.242/ 

watthongnoppakun/sirirut.pdf  สืบคน 10 กรกฎาคม 2559. 

Wright, S.  (2011).  “Why Writing Skills Are More Important Than Ever?.” [Online].  Available : 

http://study.com/articles/WhyWriting_Skills_are_More_ 

Important_Than_Ever.html  Retrieved December 15, 2018. 

 

 2.8 การสัมภาษณ 
ผูใหสัมภาษณ.//(ป,/เดือน/วันที่).//ตำแหนง(ถามี).//สัมภาษณ. 
Name of Interview.//(Date of Publication).//position.//Interview. 

 ตัวอยาง  
ณรงคเดช รัตนานนทเสถียร.  (2558, กุมภาพันธ 14).  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.  สัมภาษณ. 
Waterworth, Peter.  (2003, December 1).  Principal lecturer, Deakin University. Interview. 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรมการสงบทความเพ่ือพิจารณาตีพิมพในวารสารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

ชื่อเรื่องบทความ (ภาษาไทย) 
……………………………………………………………………………........................................................................................

............................................................................................................................. ...... 

ชื่อเรื่องบทความ (ภาษาอังกฤษ) 
……………………………………………………………………………........................................................................................

............................................................................................................................. ...... 

ชื่อผูเขียน (ภาษาไทย) (นาย/นาง/นางสาว) 
……………………………………………………………………………........................................................................................

................................................................................................... ................................ชื่อผูเขียน (ภาษาอังกฤษ) 
(Mr./Mrs./Miss) 
……………………………………………………………………………........................................................................................

................................................................. ..................................................................ที่อยู (ที่สามารถติดตอ
ผูเขียนไดสะดวก) 
เลขที่ .............หมูที่........... ถนน ............................. แขวง/ตำบล .............................  อำเ ภอ/เขต 
....................จังหวัด ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . รหัสไปรษณีย ................................. ........... E-mail 

……………………………………………………. 

ขาพเจาขอรับรองวาบทความนี้ 
� เปนผลงานของขาพเจาเพียงผูเดียว 
� เปนผลงานของขาพเจาและผูรวมงานตามชื่อที่ระบุ ดังนี้ 

ผูรวมคนที่ 1. (ภาษาไทย)  (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………………………….. 

       (ภาษาอังกฤษ) (Mr./Mrs./Miss) …………………………………………………………………… 

เลขที่ .............หมูที่........... ถนน ............................. แขวง/ตำบล ........................ .....   อำเภอ/เขต 
....................จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย.................................               E-mail 

……………………………………………………. 

ผูรวมคนที่ 2. (ภาษาไทย)  (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………………………….. 

       (ภาษาอังกฤษ) (Mr./Mrs./Miss) …………………………………………………………………… 



เลขที่ .............หมูที่........... ถนน ............................. แขวง/ตำบล .............................  อำ เภอ/เขต 
....................จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย.................................    E-mail 

……………………………………………………. 

หมายเหตุ: กรณีมีผูรวมมากกวา 2 คน ใหแนบขอมูลผูรวมผลงานดวย 

โดยบทความนี้ไมเคยลงตีพิมพในวารสารใดมากอน และจะไมนำสงไปเพ่ื อพิจารณาลงตีพิมพใน
วารสารอื่น ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ขาพเจาไดสงบทความน้ี 

ลงชื่อ....................................................... ผูสงบทความ  

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






