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วารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้จัดทำมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ตั้งแต่เริ่ม
ก่อตัวการเป็นอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จากจำนวนไม่กหี่ น้าจนกระทัง่ ปัจจุบนั มีจำนวนหน้า
ค่อนข้างมากหลากหลายเนือ้ หา และประเภท มีทงั้ บทความวิจยั บทความวิชาการ งานเขียน
ร้อยแก้ว และร้อยกรอง การพัฒนาของวารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ดังกล่าวนั้นนับเป็นก้าวหนึ่งของวารสารทางศิลปะและวัฒนธรรมอีกฉบับหนึ่งของ
ไทยที่จะช่วยทำให้ ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมมีช่องทาง
มากขึ้น วารสารที่มีการจัดการเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานของวารสารไทยด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมฉบับนี้ คงเป็นเวทีงานเขียนหนึ่งที่จะให้นักเขียนและนักวิชาการได้ลงตีพิมพ์ผลงาน
เพื่อการเผยแพร่และสร้างคุณค่าในด้านต่างๆ ให้แก่ตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาวารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีทั้งพัฒนา
ในลักษณะของรูปเล่มและเนื้อหา รูปเล่มมีความกะทัดรัดมากขึ้น และเนื้อหามีความเข้มข้น
กว่าเมื่อก่อน บทความวิจัย และบทความวิชาการ ที่ได้ลงตีพิมพ์ต้องผ่านการอ่านตรวจสอบ
แก้ไขจากผู้อ่านที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนั้นๆ ก่อนทุกเรื่อง
ส่ ว นงานเขี ย นประเภทอื่ น ๆ ก็ ต้ อ งผ่ า นการอ่ า นและตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
จากบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ ดังนั้นผลงานเขียนที่ลงตีพิมพ์ใน วารสารอาศรม
วัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ฉบับพัฒนา ฉบับที่ 2 นี้จึงมีมาตรฐานทางเนื้อหาและรูปแบบตามที่
ปฏิบัติกัน อย่างไรก็ตามการพัฒนาดังกล่าวของวารสารนี้จะต้องเกิดตามมามากขึ้นไปอีก
เพื่อคุณค่าที่จะเกิดตามมาทั้งต่อบุคคล ต่อส่วนรวม และวงวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
การพัฒนาวารสารฉบับนี้ต้องยกคุณความดีให้กับ รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มองเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม
หรือวัฒนธรรม ด้วยได้รว่ มปรึกษาหารือในการพัฒนาวารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ให้
เข้าสูม่ าตรฐานแห่งชาติ และได้ดำเนินการตัง้ งบประมาณเป็นค่าตอบแทนผูอ้ า่ นเป็นการเริม่ ต้น
จากจุดเริ่มตรงนี้ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จึงได้ดำเนินการตามที่ปรึกษา
หารือกัน จึงถือได้วา่ เป็นก้าวสำคัญของวารสารฉบับนี้ จึงใคร่ขอขอบคุณผูอ้ ำนวยการสถาบันวิจยั
และพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ท่านปัจจุบันอีกครั้งหนึ่ง
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ศิลปะและวัฒนธรรม หรือ วัฒนธรรมนั้น เป็นสิ่งที่คน (มนุษย์) คิดขึ้นมาเพื่อ
ความสุข ความสะดวกสบาย และใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าเป็นประเภทที่มอง
เห็นหรือมองไม่เห็นก็ตาม นักวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมมักใช้ว่า วัฒนธรรมด้าน
รูปธรรม กับ วัฒนธรรมด้านนามธรรม ครั้นต่อมาไม่นานนักก็มีการใช้คำใหม่ในเรื่องนี้ว่า
วัฒนธรรมจับต้องได้ (tangible culture) กับ วัฒนธรรมจับต้องไม่ได้ (untangible culture)
จะใช้ ค ำเก่ า หรื อ คำใหม่ ก็ คื อ อย่ า งเดี ย วกั น ว่ า สิ่ ง ที่ ค นคิ ด ขึ้ น เพื่ อ คนได้ ด ำเนิ น ชี วิ ต อย่ า ง
สะดวกสบาย และดำรงชีวิตอยู่ได้ ศิลปะและวัฒนธรรม หรือวัฒนธรรมจึงเป็นเครื่องมือ
ที่สำคัญอย่างยิ่งของคน ดังนั้นคนต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้ให้มากๆ เพื่อให้สิ่งที่คิดขึ้นมา
ดังกล่าวนี้ดำรงอยู่เป็นเครื่องมือของคนไปนานแสนนาน อย่างไรก็ตามเมื่อกาลผ่านไปศิลปะ
และวัฒนธรรมบางอย่างอาจเปลี่ยนไปหรือหายไปเหลือเพียงชื่อ นั่นหมายความว่าศิลปะ
และวัฒนธรรมนั้นไม่เหมาะสมกับยุคสมัย คนในกลุ่มชนนั้นใช้กันน้อยหรือไม่ได้ใช้เลย ดังนั้น
หากศิลปะและวัฒนธรรมบางอย่างหดหายไป จึงไม่ควรเศร้าโศกเสียใจโหยหาเพราะเป็นไป
ตามหลัก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือหลักแห่งไตรลักษณ์ที่พระบรมศาสดาศาสนาพุทธได้
ตรัสรู้เอาไว้ ปราชญ์บางท่านกล่าวว่า ศิลปะและวัฒนธรรม หรือวัฒนธรรม เหมือนสายน้ำที่
ไหล ย่อมไหลไปเสมอ เมื่อน้ำใหม่มาไม่ว่าจากฟ้าหรือแหล่งน้ำบนพื้นดิน น้ำเก่าก็ปะปนกับ
น้ำใหม่ และบางส่วนก็ไหลไปสู่ที่อื่น การเปรียบสิ่งนี้กับสายน้ำและน้ำเก่า น้ำใหม่ นั้นจึงเห็น
ได้ชดั ด้วยเหตุและผลดังนีจ้ งึ ไม่ควรอาลัยอาวรณ์เมือ่ ถึงภาวะทีศ่ ลิ ปะและวัฒนธรรมบางอย่าง
ต้องหายไปจากสังคม ในยุคการปฏิรูปประเทศไทยซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ศิลปะ
และวัฒนธรรม เป็นด้านหนึ่งใน 18 ด้าน ที่สภาปฏิรูปแห่งชาติได้กำหนดเอาไว้ ให้ชื่อว่า
“ค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรม และการศาสนา” ที่จริงทั้งหมดทั้งสิ้นนี้รวมอยู่ใน
ศิลปะและวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมด้วยกันหมดแล้ว แต่ดว้ ยความกังวลของสมาชิกสภาปฏิรปู
และกรรมาธิการด้านนี้ที่มีความละเอียดส่วนหนึ่ง ขอใส่
คำสำคั ญ ลงไปเผื่ อ เผลอเมื่ อ ออกเป็ น กฎหมาย ในการปฏิ รู ป ด้ า นนี้ แ บ่ ง เป็ น
อนุกรรมาธิการ 3 ฝ่าย คือ ค่านิยม ศาสนา และศิลปะและวัฒนธรรม คณะอนุกรรมาธิการทัง้
3 ด้าน ต้องศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อจัดทำข้อเสนอสรุปส่งให้คณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2558 ได้พิจารณาบรรจุลงในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อไป นอกจากนั้น
ก็เป็นข้อมูลจัดทำกฎหมายด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรือ่ งการจัดตัง้ กองทุน
วิจัยศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ กับสมัชชาศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ
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บทความศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมในวารสารอาศรมวั ฒ นธรรมวลั ย ลั ก ษณ์ ฉ บั บ นี้
มีความหลากหลายเช่นเดิม มีทง้ั ด้านภาษา วรรณกรรม การเขียนงานวิชาการ สถาปัตยกรรม
สิง่ ของเครือ่ งใช้ ประเพณี และอาหารการกิน เป็นต้น ดังเรือ่ ง การเขียนบทความทางวิชาการ
ของ รศ.ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล หนังตะลุงภาคใต้ : รากเหง้าและเบ้าหลอม “ตัวตนของคนใต้”
ของ จรูญ หยูทอง - แสงอุทัย การฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่น : พี่เลี้ยงทำงานอย่างไร ของ กุมารี ลาภอาภรณ์ และคณะ รูปแบบการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก จังหวัดอุดรธานี
ของ ธวัช วิวฒ
ั นปฐพี และผ้ายกกับวิถชี วี ติ คนใต้ ของสายฝน จิตนุพงศ์ เป็นต้น และงานเขียน
ทางศิลปะและวัฒนธรรม และที่เกี่ยวข้องอีกหลายเรื่อง บทความต่างๆ เหล่านี้มีคุณค่า
ในด้านความรู้ ความคิด และนำไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ได้ทั้งสิ้น จึงเชื่อว่างานเขียน
ในวารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ฉบับนี้ จะให้คุณค่าแด่ผู้อ่านมากทีเดียว สารอาศรม
วัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เป็นวารสารเพื่อการบริการทางวิชาการแก่สังคมในด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม จึงเผยแพร่ไปตามสถานศึกษาทุกระดับ ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
อุดมศึกษา และสถานราชการทั่วประเทศ การเผยแพร่ออกไปดังกล่าวนี้ ย่อมสร้างคุณค่า
ทางศิลปะและวัฒนธรรมออกไปในวงกว้างตามลำดับ
ขอขอบคุณและขอบพระคุณนักวิชาการ และนักเขียนบทความทุกคนทุกท่านที่
ส่งผลงานลงตีพิมพ์ใน สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ฉบับนี้ ขอให้บุญวิทยาที่ทำไว้
ดังที่เห็นนี้ จงบันดาลสุข สดชื่น และสำเร็จแด่ทุกคนทุกท่านตลอดไป
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การเขียนบทความทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ มีกุศล Ph.D.(Sociocultural Anthropology)

ความนำ
บทความนี้มีวัตถุ ประสงค์เพื่ อให้ผู้ที่มีความตั้ ง ใจที่ จ ะเขี ย นบทความหรื อ เขี ย น
บทความทางวิ ช าการมี ความรู้ ความเข้ า ใจในเรื่ อ งความหมาย ลั ก ษณะ ความสำคั ญ
หลักการ องค์ประกอบการเตรียมตัว และขัน้ ตอนการเขียนบทความทางวิชาการอย่างกว้างๆ
เป็นเบือ้ งต้น เพือ่ ประโยชน์ในการเขียนบทความทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาซึง่ เป็นส่วนหนึง่
ของการสำเร็จการศึกษา คือ การส่งบทความวิจัยเป็นภาษาไทยในระดับปริญญาโทและ
ภาษาอังกฤษในระดับปริญญาเอก รวมทั้งแนวทางในการเขียนบทความหรืองานวิชาการได้
อย่างมีหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานทีม่ หาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนด ดังจะกล่าวตามลำดับต่อไป

ความหมายของบทความวิชาการ

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า
บท หมายถึงข้อความเรือ่ งหนึง่ ๆ หรือ ตอนหนึง่ ๆ ดังนัน้ บทความ จึงหมายถึง ข้อเขียนซึง่ อาจจะ
เป็นรายงานหรือการแสดงความคิดเห็น มักตีพมิ พ์ในหนังสือพิมพ์ วารสาร สารานุกรม เป็นต้น
(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 602) งานวิชาการ เป็นวิชาความรูส้ าขาใดสาขาหนึง่ หรือหลายสาขา
ซึง่ อาจจะอยูใ่ นหมวดวิทยาศาสตร์ หมวดสังคมศาสตร์ หรือหมวดมนุษยศาสตร์ งานวิชาการ
อาจจะเป็นประเภทของบทความวิชาการ บทความวิจยั สัมมนาวิชาการ การประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัย ตำรา งานแปล เอกสารประกอบการสอนและเอกสารประกอบคำสอน จึงอาจ
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กล่าวได้ว่า เอกสารทุกประเภทที่มีเนื้อหาทางวิชาการถือว่าเป็นเอกสารทางวิชาการทั้งสิ้น
(ประเสริฐ ทองเจริญ 2547 : 1) ดังนั้น การเขียนบทความทางวิชาการทุกสาขาวิชาต้อง
คำนึงถึงมาตรฐานของงานเป็นสำคัญ
* บทความนี้ปรับปรุงจากเอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ 22 มิถุนายน 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ลักษณะของบทความทางวิชาการ

ลักษณะงานที่ดีโดยทั่วไปต้องมีเนื้อหาสาระถูกต้อง เป็นภาษาราชการและอ่าน
เข้าใจง่าย มีเนื้อหาเหมาะแก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเป้าหมายและมีการเรียงลำดับเนื้อหาอย่างเป็น
ระบบเดียวกันตลอดเล่ม รวมทัง้ มีการอ้างอิงแหล่งทีม่ าอย่างชัดเจนจากผลงานของผูเ้ ชีย่ วชาญ
หรือผู้มีชื่อเสียงในสาขานั้นๆ ดังนั้น ผลงานวิชาการที่ดีมีคุณภาพและได้มาตรฐานย่อมขึ้นอยู่
กับความรูค้ วามสามารถของผูเ้ ขียนในการเรียบเรียงถ้อยคำ เพือ่ สือ่ ความหมายให้ผอู้ า่ นได้รบั
ความรู้ความเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาหรือนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
งานต่างๆ ของตน
ลักษณะของบทความที่ดีต้องมีคุณค่าทางวิชาการซึ่งผู้รู้ทางภาษาด้านการเขียน
เพื่อการสื่อสาร (วรวรรธน์ ศรียาภัย 2555 : 118) ได้สรุปไว้ดังนี้
เป็นเรือ่ งทีใ่ ห้กำลังใจคน
เนือ้ เรือ่ งมีสาระ มีแก่นสาร มีหลักฐานข้อเท็จจริงทีพ่ สิ จู น์ได้
มีขนาดกะทัดรัดไม่ยาวจนเกินไป
แทรกทัศนะทีก่ ว้างขวางและลึกซึง้
มีความชัดเจนไม่คลุมเครือ
ตัง้ ชือ่ เรือ่ งได้เหมาะกับกาลเทศะ แปลกใหม่ คม จำง่าย และคลุมเนือ้ หาทัง้ หมด
ใช้ภาษาเร้าใจผูอ้ า่ นตัง้ แต่ตน้ จนจบ
	

ความสำคัญของงานวิชาการ

การเขียนบทความทางวิชาการมีความสำคัญมาก เพราะเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
(มีทั้งความรู้และลีลาในการเขียน) ดังนั้น ผู้เขียนแต่ละคนจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่เพียงพอ
ในการเขียนบทความแต่ละเรือ่ ง ต้องฝึกฝนในการนำข้อมูล ข้อความ ตลอดจนความเห็นของ
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นักวิชาการด้านนั้นๆ เพื่อเรียบเรียงถ้อยคำและเนื้อหาให้เป็นระบบและถูกต้องตามอักขรวิธี
และพจนานุ ก รม โดยมี เ ป้ า หมายสำคั ญ เพื่ อ ให้ ผู้ อ่ า นเข้ า ใจและได้ รั บ ความรู้ ตลอดจน
ความคิดเห็นทีเ่ ป็นเหตุเป็นผล จึงต้องอาศัยข้อมูลใหม่ๆ หรือมีการปรับปรุงแก้ไขผลงานเพือ่ ให้
มีความถูกต้องและทันสมัยอยูเ่ สมอ เพราะฉะนัน้ การเขียนบทความวิชาการจึงมีความสำคัญ
ทัง้ ต่อผูเ้ ขียนเองในอันทีจ่ ะพัฒนาไปเป็นนักวิชาการทีม่ ชี อื่ เสียงระดับมืออาชีพและมีความสำคัญ
ต่อผูอ้ า่ นในการให้เขาได้ความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งนัน้ ๆ เช่นเดียวกัน
องค์ประกอบของบทความโดยทัว่ ไปย่อมประกอบด้วยเนือ้ หา ความคิดเห็น และวิธี
การเขียน ซึง่ ธิดา โมสิกรัตน์ (2538 : 58 - 59) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบไว้ดงั นี้
1. เนือ้ หา บทความจะต้องมีเนือ้ หาทีถ่ กู ต้อง ชัดเจน เป็นเรือ่ งจริง ไม่ใช่เรือ่ งสมมติ
และเขียนโดยใช้ความรูท้ ถี่ กู ต้อง ไม่บดิ เบือน ข้อมูลทีน่ ำมาเขียนมักนำมาจากการค้นคว้าจาก
เอกสารต่างๆ และประสบการณ์ตรงของผูเ้ ขียน การเลือกเรือ่ งมาเขียนบทความอาจพิจารณา
จากความสนใจของผู้อ่าน เป็นเรื่องที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ หรือเกิดจากความต้องการของ
ผูเ้ ขียนที่ต้องการเผยแพร่ความรู้ ความคิดของตนไปสูผ่ อู้ า่ น เพือ่ สะท้อนและกระตุน้ ให้ผอู้ ่าน
ตระหนักถึงสาระสำคัญทีเ่ สนอในบทความ อาจนำเรือ่ งทีแ่ ปลกใหม่ ไม่เคยมีใครเขียนมาก่อน
มาเสนอในบทความ บางเรือ่ งเกิดขึน้ ในอดีต แต่ยงั ไม่มผี ใู้ ดเขียนถึงมาก่อน เนือ้ หาของบทความไม่
มีขอบเขตจำกัด มีทง้ั เรือ่ งประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม เหตุการณ์สงั คม เศรษฐกิจ
และการเมือง เป็นต้น หลักการสำคัญในการเลือกประเด็นเนื้อหาในการเลือกประเด็นเนื้อหา
มาเขียนคือ เป็นเรือ่ งทีแ่ ปลกใหม่ น่าสนใจ และมีประโยชน์ตอ่ ผูอ้ า่ น
2. ความคิดเห็น ลักษณะของความเห็นในบทความนับว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญ
ประการหนึง่ ควรเป็นความเห็นทีแ่ ปลกใหม่ เทีย่ งตรง และสร้างสรรค์ ซึง่ เกิดจากการสำรวจ
ข้อมูลหรือปัญหา แล้ววิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน ความเห็นที่แสดงออกมาควรน่าสนใจ มีสาระ
มีเหตุผล มิใช่การแสดงความคิดเห็นอย่างพืน้ ๆ ทีใ่ ครๆ ก็คดิ ได้ และไม่ได้เกิดจากอคติสว่ นตัว
แต่ตอ้ งเป็นการสร้างสรรค์ นำไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หาได้
3. วิธกี ารเขียน องค์ประกอบด้านวิธกี ารเขียนของบทความนัน้ ต้องเป็นวิธเี ขียนทีด่ ี
ดึงดูดความสนใจของผูอ้ า่ นตัง้ แต่ตน้ ไปจนจบ มีการใช้ภาษาทีด่ ี คือ ถูกต้อง กะทัดรัด ชัดเจน
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บทความมีหลายประเภท ซึ่งมีกลวิธีการเขียนที่แตกต่างกันออกไป
ตามประเภท เช่น บทความวิชาการ จะต้องมีการอ้างอิงทีถ่ กู ต้อง มีการใช้ทฤษฎีและข้อมูลต่างๆ
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อย่างมีเหตุผล มีการใช้คำศัพท์เฉพาะ และใช้ภาษาทีส่ อื่ ความหมายอย่างตรงไปตรงมา เป็นต้น
ส่วนข้อควรระวังในการเขียนบทความมีดงั นี้ (วรวรรธน์ ศรียาภัย 2555 : 122)
ระวังการเขียนซ้ำซาก วกวน สับสน
ขยายความไม่ชดั เจน แสดงว่าผูเ้ ขียนมีความรูน้ อ้ ย ความคิดคับแคบ
หากใช้คำฟุม่ เฟือยเกินความจำเป็นให้ตดั ออก
เขียนประโยคสัน้ ๆ กะทัดรัด เลือกใช้คำง่ายๆ ความหมายชัดเจน
เลือกใช้คำให้เหมาะกับ (ข้อ) ความ และใช้คำทีช่ ว่ ยให้ความกระจ่างชัด
โวหารต้องเหมาะสมกับเรือ่ ง และเป็นโวหารทีต่ นถนัดเขียน
รูจ้ กั ความหมายของคำทุกคำก่อนทีจ่ ะลงมือเขียน ไม่ใช้คำไร้นำ้ หนัก

หลักการเขียนผลงานทางวิชาการ

การจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้กำหนดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ทำกิจกรรมเพิ่มเติมจากการศึกษาในชั้นเรียน ได้แก่การทำ
รายงาน (Report) ภาคนิ พ นธ์ (Term Paper) การค้ น คว้ า อิ ส ระ / การศึ ก ษาอิ ส ระ
(Independent Study) วิทยานิพนธ์ (Thesis) ปริญญานิพนธ์ / ดุษฎีนพิ นธ์ (Dissertation)
บางมหาวิทยาลัยกำหนดให้เขียนการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
แต่โดยทัว่ ไปแล้วการทำวิทยานิพนธ์จะเป็นงานเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ทีน่ สิ ติ / นักศึกษาจะต้องวิจยั
ในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและ
นำเสนอต่อมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ เพือ่ รับปริญญา นิสติ นักศึกษา ต้องได้รบั การเรียนรูแ้ ละฝึกฝน
การทำสารนิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ (Independent Study) วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์
ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ทำนั้นอย่างรู้จริงและรู้ลึก โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้
คำแนะนำหรื อ เป็ น พี่ เ ลี้ ย ง (Mentor) จนกว่ า จะทำวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ส ำเร็ จ
อย่างสมบูรณ์และได้มาตรฐานตามที่สถาบันการศึกษานัน้ ๆ กำหนด ในปัจจุบนั ผูท้ จี่ ะสำเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อเขียนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์และนำส่งบัณฑิตวิทยาลัย
ทีต่ นศึกษาแล้ว ยังต้องเขียนบทความวิจยั เป็นภาษาไทย (ระดับปริญญาโท) และบทความวิจยั
เป็นภาษาอังกฤษ (ระดับปริญญาเอก) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับ
ประเทศหรือระดับนานาชาติ (ส่วนใหญ่นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ) หรือตีพมิ พ์ในเอกสารทาง
วิชาการซึง่ เป็นทีย่ อมรับในทางวิชาการอีกด้วย นับว่าเป็นขัน้ ตอนทีท่ างคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้กำหนด
หลักเกณฑ์ขึ้นเพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
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เมือ่ ทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนพิ นธ์เสร็จแล้ว เจ้าของผลงานอาจนำเรือ่ งราวบางตอน
หรือทั้งหมดเรียบเรียงเป็นบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในที่ประชุม
สัมมนาทางวิชาการที่จัดขึ้นโดยสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศซึ่งมีหัวข้อหรือประเด็น
(Theme) ทีต่ รงกับงานวิจยั ของเรา หรือเรียบเรียงเป็นผลงานเพือ่ นำลงในวารสารทางวิชาการ
ของสถานศึกษาหรือสถาบันวิจัยต่างๆ ได้อีกด้วย การเขียนบทความทางวิชาการต้องทำตาม
รูปแบบให้ถกู ต้องตามทีส่ ถาบันนัน้ ๆ กำหนด เช่น ความยาวของบทความ ขนาดของตัวหนังสือ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ) การอ้างอิง และบรรณานุกรม รวมทัง้ กำหนดเวลาใน
การส่งบทความนำเสนอในทีป่ ระชุมหรือตีพมิ พ์ในวารสาร ยิง่ กว่านัน้ งานวิชาการทีจ่ ะลงพิมพ์
ในวารสารในปัจจุบนั ยังต้องให้ผเู้ ชีย่ วชาญอ่านและตรวจต้นฉบับ (Peer Review) หรือประเมิน
บทความเพือ่ ความถูกต้องตามหลักวิชา โดยทัว่ ไปแล้วบทความวิจยั หรือบทความทางวิชาการ
จะกำหนดให้มีความยาวประมาณ 10 - 15 หน้า และโครงสร้างของบทความโดยทั่วไปจะ
ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ความนำ เนื้อเรื่อง และบทสรุป ซึ่งจะขอขยายความเพื่อความเข้าใจ
ดังนี้
1. ชื่อเรื่อง (Title) เพื่อบอกให้ผู้อ่านทราบว่า เรื่องที่เขียนเกี่ยวกับอะไร สามารถ
ดึงดูดความสนใจจากผูอ้ า่ นได้มากน้อยเพียงใด การตัง้ ชือ่ เรือ่ งควรบอกใจความสำคัญ ผูเ้ ขียน
ต้องเลือกประเด็นเรือ่ งทีต่ นมีความรูเ้ รือ่ งนัน้ ๆ เป็นอย่างดี ถ้ามีประสบการณ์เกีย่ วกับเรือ่ งทีจ่ ะ
เขียนมากยิ่งดี และมีความสนใจเป็นพิเศษ หรือเป็นเรื่องที่นำมาจากงานวิจัยที่ได้องค์ความรู้
ใหม่ๆ เป็นต้น
2. ความนำ (Introduction) ลักษณะของ ความนำที่ดีต้องสามารถดึงดูดให้ผู้อ่าน
อยากอ่านบทความตั้งแต่แรกอ่านความนำ จึงต้องเขียนด้วยลีลาภาษาให้น่าสนใจ กระชับ
และเป็นการชักชวนให้ผู้อ่านติดตามเนื้อหาต่อไป ถ้าเป็นบทความวิจัยก็จะระบุวัตถุประสงค์
วิธดี ำเนินการวิจยั และข้อค้นพบหรือผลการวิจยั ตามทีม่ หาวิทยาลัยนัน้ ๆ กำหนด
3. เนื้อเรื่อง (Content) เป็นส่วนสำคัญที่ผู้เขียนต้องนำเสนอข้อมูลที่เป็นเนื้อหา
สาระอย่างครบถ้วน ซึง่ ได้มาจากการค้นคว้ารวบรวม แสวงหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยผ่าน
การเรียบเรียงข้อมูล ความคิดอย่างเป็นระบบ ส่วนเนือ้ เรือ่ งนัน้ เป็นส่วนทีผ่ อู้ า่ นคาดหวังว่าจะ
ได้รับรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อตนทั้งข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ดังนั้น การนำเสนอ
ข้อมูลนอกจากต้องให้ตอ่ เนือ่ งเป็นเรือ่ งราวเดียวกันแล้ว ยังต้องให้มคี วามน่าเชือ่ ถือด้วย
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4. บทสรุป (Conclusion) เป็นส่วนท้ายสุดของเรื่อง แต่มีความสำคัญมาก เพราะ
เป็นส่วนที่ผู้เขียนสามารถใช้ภาษาและเทคนิคการเขียนให้ผู้อ่านประทับใจได้มากหรือน้อย
มีสาระสำคัญครบถ้วนหรือไม่ สำหรับบทความทั่วๆ ไปอาจเป็นการสรุปจากการนำเสนอ
เนือ้ หาอย่างมีเหตุมผี ล ผูเ้ ขียนอาจให้ขอ้ คิดหรือตัง้ ข้อสังเกตหรือตัง้ คำถามให้ผอู้ า่ นคิดต่อก็ได้
จึงขึ้นอยู่กับลีลาการนำเสนอความคิดของผู้เขียนตั้งแต่ต้นว่าสามารถโน้มน้าวให้ผู้อ่านคล้อย
ตามจนเกิดความเห็นด้วยหรือแย้ง
ดังนั้น ผู้เขียนบทความทางวิชาการจึงต้องเรียบเรียงบทความที่มีรูปแบบขั้นตอน
การเขียนตามทีท่ างสถาบันนัน้ ๆ กำหนด และคำนึงถึงความถูกต้องของเนือ้ หา ตลอดจนการใช้
ภาษาทีส่ ละสลวย อ่านเข้าใจง่าย และเป็นธรรมชาติซงึ่ จะทำให้ผอู้ า่ นสามารถเข้าใจได้งา่ ยขึน้
นัน่ เอง

การเตรียมตัวในการเขียนบทความทางวิชาการ

การเขียนบทความทางวิชาการเป็นการนำเสนอความรูค้ วามคิดในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่
การทีผ่ เู้ ขียนสามารถเสนอทัง้ ความรู้ ความคิดในแง่มมุ ต่างๆ ตลอดจนการใช้ภาษาราชการทีม่ ี
ความถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสมกับเรือ่ ง จะกลายเป็นคนมีชอื่ เสียงทางวงวิชาการและย่อม
นำมาซึง่ การมีอำนาจบารมีทางวิชาการแก่ผเู้ ขียนเอง จึงอาจกล่าวได้วา่ “การเขียนคืออำนาจ”
(Writing is power) ซึง่ หมายความว่า ผูเ้ ขียนผลงานทางวิชาการได้ดี มีมาตรฐาน และเขียน
เป็นจำนวนหลายเรื่องมาแล้วย่อมนำมาซึ่งความมีอำนาจบารมีทางวิชาการ ดังนั้น การเขียน
ต้ อ งใช้ พ ลั ง (Writing needs POWER) ซึ่ ง อาจนำเอาคำ POWER เป็ น คำสำคั ญ
(Key word) ในแต่ละขั้นตอนมาขยายหรือให้สาระสำคัญแต่ละขั้นตอนเพื่อให้การดำเนิน
การเขียนได้อย่างเป็นระบบ จึงควรตระหนักถึงขัน้ ตอนหรือการเตรียมตัวในแนวทาง 5 ประการ
(เวคิน นพนิตย์ ม.ป.ป.) ดังนี้
P = Planning คือ การวางแผนการเขียน
O = Outlining คือ การเขียนโครงร่าง
W = Writing คือ การเขียน การเรียบเรียง
E = Evaluation and Editing คือ การประเมิน การตรวจ การแก้ไข
R = Re - writing คือ การเขียนใหม่ หรือการเขียนแก้ไขร่างอีกครัง้ ให้สมบูรณ์

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

การเขียนบทความทางวิชาการ

7

ขั้นตอนหรือกระบวนการทั้ง 5 ขั้นนี้ เป็นหลักในการเขียนผลงานให้มีคุณภาพ
ผูเ้ ขียนต้องลงมือปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง โดยการเตรียมวางแผน (P - Planning) ว่าจะเขียนผลงาน
เรือ่ งอะไร (ถ้าเป็นบทความวิชาการ หรือ บทความวิจยั จากวิทยานิพนธ์ตอ้ งปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษาอย่างใกล้ชิด) แล้วนำมาจัดกลุ่มในการเขียนโครงร่าง (O - Outline) เป็นหัวข้อย่อย
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ขั้นที่สามเป็นขั้นเขียนร่าง (W - Writing) หรือเรียบเรียงโดยใช้
ภาษาราชการให้ถกู ต้องตามหลักไวยากรณ์ โดยการใช้ขอ้ มูลทีท่ นั สมัยและอ้างอิงให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาที่เราเรียบเรียงด้วยเหตุและผล (cause and effect) ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ซึง่ เป็นขัน้ การประเมินตรวจแก้ไข (E - Evaluation and Editing) และขัน้ เรียบเรียงใหม่อกี
ครั้งหนึ่ง (R - Re - writing) เป็นครั้งสุดท้าย เราควรอ่านเพื่อตรวจและแก้ไขเองหรือให้
กัลยาณมิตรทางวิชาการอ่านและตรวจคำผิดหรือเสนอแนะให้ยงิ่ ดีมากๆ (แต่อย่าโกรธ ต้องใจ
กว้าง) เพราะการอ่านเองบางครัง้ เราอาจข้ามคำหรือข้อความทีผ่ ดิ พลาดได้เช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ดี การเขียนงานทางวิชาการควรยึดหลักใหญ่ๆ 4 ประการ (ประเสริฐ
ทองเจริญ 2547 : 6) ดังนี้
มีความแม่นยำ (Accurate)
มีความถูกต้องชัดเจน (Clear)
มีความกะทัดรัด (Concise)
มีความเทีย่ งตรงประณีต (Precise)
หลักเกณฑ์ทคี่ วรยึดถือในการเขียนผลงานทางวิชาการดังกล่าว ประเสริฐ ทองเจริญ
ผู้มีประสบการณ์ในการเขียนผลงานประเภทต่างๆ และได้เผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการ
และตีพิมพ์ผลงานอย่างแพร่หลายได้เน้นถึงการเขียนผลงานทางวิชาการไว้ว่า “...การเขียน
ให้มงุ่ สูป่ ระเด็นไม่ออ้ มค้อม (directive) ให้มใี จความสมบูรณ์ (context) และมีความต่อเนือ่ ง
ติดต่อกันไปไม่ขาดตอน (content) ไม่กระโดดไปกระโดดมา มีความคงเส้นคงวา มีเหตุผล
มีความคล้องจอง (smooth and consistent) มีลำดับก่อนหลังไม่ยอกย้อน จากน้อยไปหามาก
จากโบราณมาสูป่ จั จุบนั (succession and sequence) ... รูจ้ กั ตัดตอนย่อหน้า ไม่เขียนยาว
พรืดจนเป็นที่น่ารำคาญตา รู้จักเน้นจุดสำคัญ ใช้อักษรหนา อักษรเอน ขีดเส้นใต้เพื่อเน้น...
คำแปล คำย่อ ต้องให้เหมือนกันโดยตลอดทั้งเรื่อง และให้ใช้ภาษาเขียนอย่าใช้ภาษาพูด...”
(ประเสริฐ ทองเจริญ 2547 : 6) ดังนัน้ จึงควรพิจารณายึดหลักและรูปแบบในการเขียนผลงาน
ทางวิชาการอย่างเป็นระบบตามที่ผู้รู้แนะนำหรือตามรูปแบบการเขียนของสถาบันการศึกษา
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จึงต้องฝึกฝนและปฏิบัติด้วยความตั้งใจและมีใจรัก จากประสบการณ์ของผู้เขียนเห็นว่าสิ่งที่
สำคัญทีส่ ดุ ในการเขียนผลงานทางวิชาการให้สำเร็จคือ การเอาชนะใจตนเองให้ได้และต้องมีใจรัก
เพราะฉะนัน้ ในการเขียนผลงานทางวิชาการประเภทต่างๆ ต้องทำอย่างต่อเนือ่ งด้วยใจจดจ่อ
จนกว่างานนัน้ จะเสร็จสมบูรณ์ โดยใช้ภาษาทีเ่ ป็นทางการและมีลลี าการเขียนทีใ่ ช้ภาษาง่ายๆ
และเป็นธรรมชาติ ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ตลอดทั้งเรื่อง เพื่อสื่อให้ผู้อ่าน (ผู้ศึกษา) เข้าใจได้
รวดเร็ว (ไพฑูรย์ มีกศุ ล 2545)
ส่วนผลงานประเภทบทความทางวิชาการสำหรับผู้ที่จะขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการระดับผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ (เฉพาะผูข้ อ ผศ. เท่านัน้ ในปัจจุบนั ) ต้องเข้าหลักเกณฑ์ตาม
ประกาศของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ฉบับที่ 10
พ.ศ. 2556 (ฉบับล่าสุด) การเผยแพร่ในลักษณะของบทความทางวิชาการในวารสารทาง
วิชาการหรือเผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอืน่ ทีม่ กี ารบรรณาธิการ (Peer review)
ประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความต่างๆ ทีน่ ำเสนอนัน้ แล้ว หรือเผยแพร่ในหนังสือ
ประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความต่างๆ
ทีน่ ำเสนอนัน้ แล้ว
อย่างไรก็ดีปัญหาที่พบของการเขียนงานทางวิชาการหรือบทความวิจัยอาจสรุป
กว้างๆ จากประเด็นของการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่อ่านผลงานทางวิชาการได้
ดังนี้
เนือ้ หาของงานเขียนทางวิชาการขาดการอธิบายหรือการวิเคราะห์อย่างชัดเจนตาม
หลักวิชาการ เช่น ไม่ครอบคลุมเนือ้ หา ไม่มรี ะบบของการศึกษา การอ้างอิง หรืองานค้นคว้า
อย่างมีระบบ ซึง่ เป็นทีย่ อมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ เป็นต้น
ด้ า นรู ป เล่ ม มี อ งค์ ป ระกอบที่ ไ ม่ ค รบถ้ ว นนั บ ตั้ ง แต่ คำนำ สารบั ญ เนื้ อ เรื่ อ ง
การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิงแหล่งข้อมูลและบรรณานุกรมที่พิมพ์ผิด
ไม่ทันสมัยและไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ด้านคุณภาพของผลงานล้าสมัย ขาดการวิเคราะห์และ
ขาดการเสนอความรูห้ รือวิธกี ารทีท่ นั สมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเป็นประโยชน์ตอ่
วงวิชาการ หรือถ้าเป็นงานวิจยั ก็ยงั ขาดกระบวนการวิจยั ในขัน้ ตอนต่างๆ ของงานวิจยั นัน้
ด้านภาษายังมีการใช้ภาษาพูดหรือภาษาปากแทนภาษาทางการค่อนข้างมาก หรือ
เป็นภาษาทางการที่ไม่นิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น ไม่ใช้ภาษาแบบโบราณ (ดังฤา ดังนี้แล ฯลฯ)
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รวมทัง้ การใช้ภาษาต่างประเทศถ้ามีการแปลเป็นภาษาไทยหรือใช้ทบั ศัพท์และใช้กนั แพร่หลาย
แล้วควรใช้เป็นคำไทย เช่น เทคโนโลยีและไม่จำเป็นต้องเขียนภาษาอังกฤษในวงเล็บ เป็นต้น
ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการยังพบว่ามีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น
โดยไม่มีการอ้างอิงหรือนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน
กล่าวโดยสรุป การเขียนผลงานทางวิชาการหรือบทความวิจัยนั้น ต้องคำนึงถึง
ความถูกต้อง ความทันสมัยของเนื้อหา ตลอดจนการอ้างอิงที่เป็นระบบ รวมทั้งการอาศัย
หลักเกณฑ์ตา่ งๆ เช่น การวางแผนการเขียน การค้นคว้าเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง การเสนอความรูอ้ ย่าง
เป็นระบบ การใช้ภาษาที่มีรูปประโยคสั้น แต่รู้เรื่อง กำหนดวรรคตอน ย่อหน้าแต่ละย่อหน้า
ควรเป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกัน จนถึงบทสรุปควรย้ำให้ผู้อ่านเห็นสาระสำคัญได้อย่างชัดเจน
การพิมพ์ต้องมีรูปแบบที่เป็นรูปเล่มที่ถาวรและทันสมัย รวมทั้งประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ผู้
ประเมินหรือผูเ้ ชีย่ วชาญได้เสนอแนะในการเขียนผลงานทางวิชาการดังกล่าวข้างต้น เพือ่ ให้ผู้
เขียนบทความทางวิชาการหรืองานเขียนทางวิชาการอื่นๆ เช่น หนังสือ ตำรา และงานวิจัย
เป็นต้นได้สร้างผลงานที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานทางวิชาการอย่างครบถ้วนตามที่สถาบัน
การศึกษานัน้ กำหนด
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หนังตะลุงภาคใต้ : รากเหง้าและเบ้าหลอม
“ตัวตนของคนใต้”
1

จรูญ หยูทอง-แสงอุทัย

ความนำ
หนังตะลุงเป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวใต้โดยเฉพาะชาว
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่พบว่าบริเวณลุ่มน้ำแห่งนี้เป็นถิ่นกำเนิดของนายหนังตะลุงจำนวน
มากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ยุคคบทางมะพร้าว ตะเกียงมันวัว ขี้ไต้น้ำมันยาง ตะเกียง
เจ้าพายุจนมาถึงยุคเครื่องปั่นไฟและยุคไฟฟ้าในปัจจุบัน เด็กๆ และเยาวชนของดินแดนแห่ง
นี้เติบโตขึ้นมาท่ามกลางเรื่องเล่าและเรื่องราวจากนายหนังตะลุง เช่น หนังคลิ้งเฒ่า เจ้าของ
บทกลอนลือลั่นสนั่นทุ่งและลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่ว่า
	
 “ฉิ้งฉิ้งฉับฉับกรับเข้าวาน อ้ายคลิ้งคลานไปท้ายโรงลูกไขโยงเยง
เล่นเมียเพื่อนแล้วมาแทงวานเพื่อนเล่า ไม่ใช่อ้ายคลิ้งเฒ่าใครมันเล่นเหลย”
ว่ า กั น ว่ า เป็ น บทกลอนตอนหนึ่ ง ของหนั ง คลิ้ ง เฒ่ า ที่ มี ภ รรยาสาวและติ ด ตาม
นายหนังที่มาแสดงในงาน “คนใหญ่” ในทุ่งตะเครียะหลายคืนจนภรรยาที่ “พกมา” ตกเป็น
“ของเล่น” ของคนนักเลงแห่งทุ่งระโนด หนังคลิ้งไม่พอใจเลยนำเรื่องนี้มาพูดบนโรงหนังใน
คืนถัดมา (หนังเมื่อก่อนเล่นงาน “คนใหญ่” เจ็ดวันเจ็ดคืน ก็มี) เลยถูกเด็กของคนนักเลง
“ลักแทงวาน” เมื่อโดนแทง หนังคลิ้ง (ซึ่งคงนิยมนุ่งโสร่งเหมือนนายหนังคนอื่นในสมัยก่อน)
จึงคลานมาท้ายโรงเพื่อจะก้มหัวลงไปสังเกตการณ์ใต้ถุนโรงว่า “ใครลักแทงวาน” แล้วคลาน
กลับมาว่ากลอนโดยไม่เสียจังหวะมากนัก และนี่คือลักษณะเฉพาะตัวของนายหนังคนหนึ่ง
เช่นเดียวกับที่นายหนังบางคนมีลักษณะเฉพาะตัวแปลกๆ เช่น ลักวัวลักควายก่อนขึ้นเล่น
1

นักวิชาการชำนาญการ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
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หนังบนโรง หรือเป็นคนดุเหมือน “อ้ายบองหลา” ที่เป็นตัวตลกเอกประจำคณะ (ที่แบกพร้า
ลืมงอที่คนนักเลงในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเขานิยมแบกกันในสมัยก่อน) เป็นต้น
หนังตะลุงนับเป็นสถาบันทางสังคมที่ทำหน้าที่กล่อมเกลาทางการเมืองและสังคม
ให้กับคนใต้และคนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในแทบจะทุกเรื่อง ไม่ว่าจรรยามารยาทหญิง
ที่แม้ว่ารูปหนังตะลุงจะทำมาจากหนังสัตว์ (หนังวัว หนังควาย) เป็นหลักแต่เมื่อพระเอกกับ
นางเอกหรือรูปหนังหญิงชายจะได้เสียกันก็ไม่ยอมให้ได้เสียกันบนพื้นดินพื้นทรายหรือหลัง
สัมผัสดินสัมผัสหญ้า ต้องดลบันดาลให้พบบ้านร้าง ขนำร้างและไม่ให้เสนาหรือบุคคลที่สาม
อยู่ด้วย เป็นต้น หลายครอบครัว หลายหมู่บ้านสอนลูกหลานในเรื่องจรรยามารยาทหรือ
คุ ณ ธรรมความกตั ญ ญู รู้ คุ ณ ด้ ว ย ตั ว ละครใน “จิ น ตนิ ย าย” ของหนั ง ประทิ่ น บั ว ทอง
(นายหนังที่ได้ชื่อว่าพูดทองแดงแท้แต่ชื่อและนามสกุลของตนเอง) ซึ่งเป็นนายหนังที่คอหนัง
นิยมชมชอบดังคำกล่าวที่ว่า “งานแห่ผ้าขึ้นธาตุที่นครศรีธรรมราชต้องดูหนังประทิ่น” หรือ
“งานท่านฉ้วนวัดคูวา (ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา) ต้อง “แลหนังทิน่ ” เป็นต้น
การละเล่นพื้นเมืองสาขาหนังตะลุงมีบทบาทสำคัญในการกล่อมเกลาทางสังคม
การเมืองและวัฒนธรรมของชาวภาคใต้โดยเฉพาะชาวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในพื้นที่ 3
จั ง หวั ด รอบทะเลสาบสงขลา ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด สงขลา จั ง หวั ด พั ท ลุ ง และจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของนายหนังตะลุงคนสำคัญของภาคใต้ตั้งแต่สมัยเริ่มต้น
จนถึงปัจจุบนั หนังตะลุงมีสถานภาพและบทบาทสำคัญต่อสังคมอย่างน้อย 2 ฐานะ กล่าวคือ
ในฐานะของสือ่ พืน้ บ้านหรือสือ่ มวลชนของชาวบ้านทีใ่ ห้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็น
หรือโลกทัศน์แก่ชาวบ้าน และในอีกฐานะหนึ่งคือศิลปะการแสดงที่เน้นให้เกิดความบันเทิง
เต็มเปีย่ มด้วยสาระ มีคติสอนใจจรรโลงสังคมให้เกิดสุนทรียรสและเกิดจินตนาการอันกว้างไกล
หนังตะลุง ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูอย่างชัดเจนทั้งในขนบของ
การแสดง รูปหนังตะลุงตลอดจนความเชื่อเกี่ยวกับการแสดงหนังตะลุงตั้งแต่พิธีตั้งเครื่อง
และเบิกโรงจนจบการแสดงในแต่ละคืนหรือแต่ละครั้ง โดยเฉพาะเรื่องที่นำมาแสดงในสมัย
แรกๆ ที่นิยมใช้เรื่องรามเกียรติ์และปัจจุบันยังใช้ในการแสดงเพื่อแก้บนหรือแก้เหมรย

อิทธิพลของพราหมณ์ด้านการแสดงหนังตะลุง

หนังตะลุงในประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย เดิมเป็นการละเล่นประกอบ
พิธีกรรมบูชาเทพเจ้าและเพื่อสื่อคดีโลกคดีธรรมจากเรื่องรามายณะ เมื่อเข้าสู่ภาคใต้แล้วได้
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แพร่กระจายไปยังภาคกลางและภาคอีสาน หนังตะลุงแต่ละภาคได้พัฒนาตนเองตามสภาพ
แวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิม ทำให้มีลักษณะเด่นเฉพาะตัว เมื่อนำมาเปรียบเทียบ
กันปรากฏว่าหนังตะลุงภาคใต้มีพลวัตการพัฒนาไปไกลสุดและมั่นคงที่สุด ในด้านภูมิปัญญา
หนังตะลุงมีภูมิปัญญาที่โดดเด่นซึ่งเห็นได้จากการใช้เครื่องดนตรี การสร้างรูปหนังตะลุง
การเชิดหนัง ความเชื่อและพิธีกรรม เรื่องที่ใช้แสดง กระบวนการเรียนรู้และสืบทอดและ
การปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอด หนังตะลุงมีการคลี่คลายเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความคิด
ความเชื่ อ องค์ ป ระกอบ ขนบนิ ย มในการแสดง เนื้ อ หาสาระและการเปลี่ ย นแปลงใน
รายละเอียดอื่นๆ
จากการศึกษาเรือ่ งพราหมณ์ในลุม่ น้ำทะเลสาบสงขลาของ ชัยวุฒิ พิยะกูล (2553)
พบว่า ขนบการแสดงหนังตะลุงแสดงให้เห็นอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูที่ไทยรับมา
จากอินเดียเช่นเดียวกับดินแดนอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้จาก
รูปพระอิศวรทรงโคนนทิและรูปพระฤาษี ตลอดจนความเชื่อเกี่ยวกับการแสดงหนังตะลุง
ตั้งแต่พิธีตั้งเครื่องและเบิกโรง เล่นเพลงโหมโรง ออกลิงดำลิงขาวตอนหัวค่ำ ออกรูปฤาษีี
ออกรูปพระอิศวร รูปปรายหน้าบท รูปบอกเรื่อง รูปเจ้าเมืองแล้วดำเนินเรื่องราวไปตาม
เนื้อเรื่อง
หนังตะลุงในยุคแรกๆ เป็นการเล่นเพื่อบูชาเทพเจ้าของพวกที่นับถือฮินดูลัทธิ
ไศวนิกายคือผู้ที่บูชาพระอิศวรเป็นใหญ่ซึ่งแพร่หลายเข้ามาในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
และจังหวัดสุราษฎร์ธานีในประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 - 17 ต่อมานิยมเล่นในงานสมโภช
หรือเฉลิมฉลองต่างๆ งานมงคลและงานต่างๆ อย่างแพร่หลาย ดังในบทเสภาขุนช้างขุนแผน
ตอนหนึ่งที่ว่า
		
		
		

ไฟพะเนียงเสียงพลุช่อระทา		
เหล่าพวกหนังแขกแทรกเข้ามา
รูปร่างโสมมผมหงิกงอ		

2

พวกหนังเรียกหามาตั้งจอ
พิศดูหูตามันปอหลอ
2
จมูกโด่งโก่งคอเหมือนเปรตยืน

อุดม หนูทอง. “หนังตะลุง”, ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ เล่ม 17. 2542 หน้า 8308.
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ความสัมพันธ์ของหนังตะลุงจากความเชื่อเรื่องความเป็นมา

นักวิชาการไทยมีความเห็น ความเชื่อเรื่องความเป็นมาของหนังตะลุงในภาคใต้
อย่างหลากหลายกระแส บ้างก็เชื่อว่าหนังตะลุงมาจากชวาหรืออินโดนีเซียในปัจจุบัน โดย
เข้ามาทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยหรือภาคใต้ฝั่งตะวันออกแล้วแพร่กระจายไปทางฝั่งตะวันตก
และภาคอื่นๆ ของประเทศ บ้างก็เชื่อว่ารับมาจากอินเดียโดยตรง โดยเข้ามาทางภาคใต้
3
ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามัน บ้างก็เชื่อว่ามาจากหนังใหญ่ของภาคกลาง
จากการศึกษาของชวน เพชรแก้ว พบว่า หนังตะลุงของไทยเป็นวัฒนธรรมจาก
อินเดียได้แพร่เข้ามาในประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ในทางตรงหนังตะลุงได้แพร่เข้า
มาทางฝัง่ ตะวันตกของภาคใต้ ส่วนในทางอ้อมได้แพร่กระจายผ่านชวาเข้ามาทางฝัง่ ตะวันออก
4
ของภาคใต้ สมัยอาณาจักรศรีวิชัย

อิทธิพลของพราหมณ์ด้านการแสดงหนังตะลุง

5

จากการศึกษาเรือ่ งพราหมณ์ในลุม่ น้ำทะเลสาบสงขลาของ ชัยวุฒิ พิยะกูล (2553)
พบว่า ขนบการแสดงหนังตะลุงแสดงให้เห็นอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูที่ไทยรับมา
จากอินเดียเช่นเดียวกับดินแดนอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้จาก
รูปพระอิศวรทรงโคนนทิและรูปพระฤาษี ตลอดจนความเชื่อเกี่ยวกับการแสดงหนังตะลุง
ตั้งแต่พิธีตั้งเครื่องและเบิกโรง เล่นเพลงโหมโรง ออกลิงดำลิงขาวตอนหัวค่ำ ออกรูปฤาษี
ออกรูปพระอิศวร รูปปรายหน้าบท รูปบอกเรื่อง รูปเจ้าเมืองแล้วดำเนินเรื่องราวไปตาม
6
เนื้อเรื่อง

ขนบนิยมในการแสดงหนังตะลุง7

ขนบนิยมในการแสดงหนังตะลุง คือ ลำดับขัน้ ตอนในการแสดงหนังตะลุงตัง้ แต่สมัย
เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันซึ่งบางขั้นตอนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกไปบ้างแล้ว ดังนี้
1. ตัง้ เครือ่ งเบิกโรง เป็นการทำพิธเี อาฤกษ์ ขอทีต่ งั้ โรงและปัดเป่าเสนียดจัญไร เริม่
เมือ่ ขึน้ โรงแล้วนายหนังจะตีกลองนำเอาฤกษ์ ลูกคูบ่ รรเลงเพลงเชิด เรียกว่าตัง้ เครือ่ ง จากนั้น
3

พิทยา บุษรารัตน์ อ้งถึงใน ชัยวุฒิ พิยะกูล ศาสนาพราหมณ์ในลุม่ น้ำทะเลสาบสงขลา 2555	

ชวน เพชรแก้ว. หนังตะลุงในประเทศไทย. 2543. หน้า 9.
5
ชัยวุฒิ พิยะกูล. ศาสนาพราหมณ์ในลุม่ น้ำทะเลสาบสงขลา. 2555.
6
สุธวิ งศ์ พงศ์ไพบูลย์ อ้างถึงใน ชัยวุฒิ พิยะกูล. เล่มเดิม.
7
อุดม หนูทอง. “หนังตะลุง”, ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ เล่ม 17. 2542. หน้า 8317 - 8320.
4

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

หนังตะลุงภาคใต้ : รากเหง้าและเบ้าหลอม “ตัวตนของคนใต้”

15

นายแผงจะแก้แผงรูปออกจัดปักวางรูปให้เป็นระเบียบ นายหนังทำพิธีเบิกโรงโดยเอาเครื่อง
เบิกโรงทีเ่ จ้าภาพจัดให้ ถ้าเป็นงานทัว่ ๆ ไปใช้หมากพลู 9 คำ เทียน 1 เล่ม ถ้าเป็นงานอัปมงคล
เพิ่มเสื่อ 1 ผืน หมอน 1 ใบ หม้อน้ำมนต์ 1 ใบ ถ้าเป็นงานแก้บนใช้เทียน 9 เล่มและดอกไม้
ข้าวสารและด้ายดิบ ทุกงานต้องมีเงินค่าเบิกโรงจำนวนหนึ่งแล้วแต่นายหนังจะกำหนด เช่น
3 บาท 12 บาท มาวางหน้าหยวก ร้องชุมนุมครู เอารูปฤาษี ปรายหน้าบท เจ้าเมือง ปักหยวก
ร้องเชิญครูหมอหนังให้มาคุ้มครอง ขอที่ตั้งโรงจากพระภูมิ นางธรณีแล้วเสกหมาก 3 คำ
ซัดทับ 1 คำ เหน็บไว้ที่ตะเกียงและดวงไฟ 1 คำ เป็นการกันเสนียดจัญไร ลูกคู่บรรเลงเพลง
โหมโรง
2. โหมโรง เป็นการบรรเลงดนตรีเพื่อเรียกคนดู และให้นายหนังได้เตรียมพร้อม
เดิมใช้ “เพลงทับ” คือใช้ทับเป็นตัวยืนและเดินจังหวะทำนองต่างๆ กันไป ดนตรีชิ้นอื่นๆ
บรรเลงตามทับทั้งสิ้น เพลงที่บรรเลงมีทั้งหมด 12 เพลง คือ เพลงเดิน เพลงถอยหลัง
เข้าคลอง เพลงปักษ์ เพลงสามหมู่ เพลงนาดกรายเข้าวัง เพลงนางเดินป่า เพลงสรงน้ำ เพลง
เจ้าเมืองออกสั่งราชการ เพลงชุมพล เพลงยกพล เพลงยักษ์จับสัตว์ และเพลงกลับวัง ต่อมา
หนังหันมานิยมโหมโรงด้วยเพลงปี่คือใช้ปี่เดินทำนองเป็นหลัก เพลงที่ใช้เป็นเพลงไทยเดิม
มี 12 เพลง ได้แก่ เพลงพัดชา เพลงลาวสมเด็จ เพลงเขมรปี่แก้ว เพลงเขมรปากท่อ เพลง
จีนแส เพลงลาวดวงเดือน เพลงชายคลั่ง เพลงสุดสงวน เพลงนางครวญ เพลงสะบัดสะบิ้ง
เพลงเขมรพวงและเพลงชะนีรอ้ งไห้ หนังตะลุงบางคณะอาจจะเล่นต่างไปจากนีบ้ า้ งแต่ตอ้ งครบ
12 เพลง ปัจจุบันการโหมโรงนิยมเริ่มด้วยเพลงปี่โดยบรรเลงเพลงพัดชาซึ่งถือว่าเป็นเพลงครู
จบแล้วก็มักเล่นเพลงลูกทุ่งกันเป็นพื้น
3. ออกลิงขาวลิงดำ หรือลิงหัวค่ำ เป็นธรรมเนียมการเล่นหนังตะลุงสมัยก่อน ปัจจุบนั
เลิกเล่นไปแล้ว เข้าใจว่ารับอิทธิพลมาจากหนังใหญ่เพราะรูปที่ใช้เชิดส่วนใหญ่เป็นรูปจับ
มีฤาษีอยูก่ ลางลิงขาวกับลิงดำอยูค่ นละข้าง แต่รปู ทีแ่ ยกเป็นรูปเดีย่ วๆ 3 รูปเป็นแบบเดียวกับ
ของหนังตะลุงในปัจจุบันก็มี
4. ออกฤาษี เป็นการคารวะครูและปัดเป่าเสนียดจัญไรโดยขออำนาจจากพระพรหม
พระอิศวร พระนารายณ์และเทวะอื่นๆ และบางคณะยังขออำนาจจากพระรัตนตรัยด้วย
5. ออกรูปฉะหรืออกรูปจับ คำว่า “ฉะ” หมายถึง สูร้ บ ออกรูปฉะ เป็นการออกรูป
พระรามกับทศกัณฑ์ให้ตอ่ สูก้ นั วิธเี ล่นใช้ทำนองพากย์คล้ายหนังใหญ่ ปัจจุบนั เลิกเล่นไปนานแล้ว		
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6. ออกรูปพระอิศวรทรงโค
7. ออกรูปปรายหน้าบท เป็นรูปผู้ชายถือดอกบัวบ้าง ธงชาติบ้าง เป็นตัวแทนของ
นายหนัง ออกมาเพื่อไหว้ครู ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้ที่หนังเคารพนับถือทั้งหมด ตลอดทั้งใช้
ร้ อ งกลอน ปรารภฝากเนื้ อ ฝากตั ว กั บ ผู้ ช ม ดั ง ตั ว อย่ า งบทปรายหน้ า บทหนั ง ตะลุ ง ของ
8
ฉิ้ว ทิพย์วารีและหนังฉิ้น อรมุต ต่อไปนี้
					
ศิโรราบกราบกรานการเคารพ		
เป็นจอมจักรหลักพิภพจบพื้นภาค
ทรงคุณบุญฤทธิ์พิชิตมาร		
ให้ได้ทราบบาปบุญรู้คุณโทษ		
มลทินโทษโฉดเขลาได้เบาบาง		
					
กราบบิดรมารดาศิระกราน		
สิ่งใดมีที่จะเปรียบเทียบพ่อแม่		
ดุจแสงทิพย์หยิบประทานประสาททุน
ฯลฯ
เคารพครูผู้สั่งสอนหนังสือ		
จนรู้เรียนเขียนอ่านผ่านตำรา		
เป็นพระคุณล้นค่าเบื้องขวาทิศ
เป็นข่ายเพชรเจ็ดชั้นป้องกันภัย

ประณตนั่งตั้งอุทิศจิตสงบ
ขอนอบนบเบื้องบาตรพระศาสดาจารย์
ช่วยฉุดลากรื้อสัตว์จากวัฏสังสาร
โปรดประทานสัจธรรมไว้นำทาง
เห็นประโยชน์มรรคผลเป็นคนสว่าง
โกสว่างไปด้วยแสงแห่งพระธรรม
แล้วน้อมนั่งตั้งจิตอธิษฐาน
สุดจะปานเปรียบมหาเมตตาคุณ
ความรักแท้ต่อบุตรคิดอุดหนุน
เป็นแรงดุนเพื่อได้ให้ลูกดี
ช่วยจับมือนำฝึกให้ศึกษา
ป้อนวิชาความรู้เข้าสู่ใจ
ช่วยประสิทธิ์สมองให้ผ่องใส
เทพไทจงประสาทประสิทธิ์พร.

8. ออกรูปบอกเรื่อง รูปบอกเรื่องเป็นรูปตลก หนังส่วนใหญ่ใช้รูปขวัญเมือง เป็น
ตัวแทนของนายหนัง ไม่มีการร้องกลอน มีแต่พูด เป้าหมายของการออกรูปนี้เพื่อบอกกล่าว
กับผู้ชมถึงเรื่องนิยายที่หนังจะนำมาแสดงในคืนนั้นๆ
9. เกี้ยวจอ เป็นการร้องกลอนสั้นๆ ก่อนตั้งนามเมืองเพื่อให้เป็นคติสอนใจแก่ผู้ชม
หรือเป็นกลอนพรรณนาธรรมชาติและความในใจ กลอนร้องนี้หนังจะแต่งไว้ก่อนและถือว่ามี
ความคมคาย ดังตัวอย่างจากบทเกี้ยวจอของฉิ้ว ทิพย์วารีและหนังฉิ้น อรมุต ต่อไปนี้
8

หน้า 1 - 2.
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ดารารายประกายพรึกดึกสงัด
หยาดน้ำค้างพร่างพรายพระพายพัด มันสาดซัดโทรมต้องละอองอาย
ทั่วทุกทิศโลกธาตุอนาถหนาว		
นึกถึงเหย้าเรือนไกลก็ใจหาย
พี่เร่ร่อนจรจัดมาพลัดพราย		
เหมือนนกไร้รวงรังช่างกระไร
โอ้เคราะห์ร้ายกายเราเพียงเท่านี้
เหมือนไม่มีเคหาจะอาศัย
พเนจรร่อนเร่เหมือนเรไร		
ขับกล่อมไพรพนมเนินให้เพลินฟัง
หนังตะลุงมุ่งประโลมในโลกหล้า
ตามภาษาศิลปินถวิลหวัง
ต้องจากเรือนเหมือนนกที่ตกรัง
ไม่หยุดยั้งย้ายถิ่นหากินไกล
	
10. ตัง้ เมืองหรือตัง้ นามเมือง เป็นการออกรูปกษัตริยโ์ ดยสมมุตขิ นึ้ เป็นเมืองๆ หนึง่
9
จากนั้นจึงดำเนินเหตุการณ์ไปตามเรื่องที่กำหนดไว้ ตัวอย่างบทตั้งเมืองของฉิ้ว ทิพย์วารี
เรื่อง “เกลือจิ้มเกลือ”
					
สมมุติวงศ์ทรงนามเทพรัตน์		
อันกรุงไกรใหญ่ยาวสิบเก้าโยชน์
สะพรั่งพร้อมไพร่ฟ้าประชาชี		
มีเอกองค์นงลักษณ์อัคราช		
สนมนางแสนสุรางคนิกร		
มีโอรสสององค์ล้วนทรงลักษณ์
ชื่อประกายมรกตผู้พี่ยา		
ประกายเพชรสุริย์วงศ์พระองค์น้อง
พึ่งโสกันต์ชันษาสิบเก้าปี		

แต่ปางหลังยังมีกรุงกษัตริย์
ผ่านสมบัติเวียงฟ้านามธานี
ภูเขาโขดเป็นกำแพงบุรีศรี
ชาวบุรีหรรษาสถาวร
พระนางนาถประทุมทองละอองสมร
ดังกินนรน่ารักลักขณา
ประไพพักตร์เพียงเทพเลขา
พึ่งแรกรุ่นชันษายี่สิบปี
เนื้อดังทองนพคุณจำรูญศรี
พระชนนีรักใคร่ดังนัยนา

11. ดำเนินเรื่อง เป็นการแสดงตามท้องเรื่องหรือจินตนิยายที่นายหนังจะนำมา
แสดงเพื่อสอดแทรกทั้งสาระและบันเทิงตลอดเวลาของการแสดง ในอดีตนายหนังจะเน้น
การนำเสนอจินตนิยายที่ให้คติสอนใจแก่ผู้ชม ลักษณะ “ธรรมะ ชนะ อธรรม” หรือ “กรรม
สนองกรรม”เพือ่ ให้ผชู้ มรูบ้ าปบุญคุณโทษ เพราะหนังดีในสมัยก่อนจะต้อง เสียงดี บทกลอนดี
นิยายดี ตลกดีมีสาระ แต่ปัจจุบันนายหนังส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การตลกเป็นสำคัญ เนื่องจาก
9

อ้างถึงใน เกษม ขนาบแก้ว. บทหนังตะลุงของนายฉิว้ ทิพย์วารี : เกลือจิม้ เกลือ. 2542. หน้า 1 - 2.
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สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้ชมปัจจุบันไม่ค่อยมีเวลามากพอจะดูหนังได้
จนจบเรื่องหรือจนสว่าง เพราะผู้ชมจะได้สาระเต็มก็ต่อเมื่อดูหนังจนจบเรื่อง

วรรณกรรมเพื่อการแสดงหนังตะลุง

วรรณกรรมเพื่อการแสดงหนังตะลุงเป็นบทพากย์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองโดยมี
ผู้เขียนขึ้นเป็นเรื่องราวลักษณะเป็นนิทานประโลมโลกย์เพื่อการแสดงหนังตะลุงโดยเฉพาะ
รูปแบบคล้ายบทละครพูดหรือบทพากย์ภาพยนตร์ แบ่งเป็นฉากหรือเป็นตอนๆ ใช้เวลาเชิด
หรือแสดงประมาณ 20 ที มีตัวละครที่ยกขึ้นมาดำเนินเรื่อง เมื่อจบตอนจะขับกลอนเลยบท
ยกตอนต่อไป นำตัวละครของแต่ละตอนมาสัมพันธ์กัน การแสดงแต่ละคืนใช้เนื้อเรื่องมีความ
ยาวประมาณ 15 - 20 ตอน วรรณกรรมหนังตะลุงจำแนกได้เป็น 3 สมัยคือวรรณกรรม
หนังตะลุงสมัยเก่า วรรณกรรมหนังตะลุงสมัยกลางและวรรณกรรมหนังตะลุงสมัยใหม่
1. วรรณกรรมหนังตะลุงสมัยเก่า เริ่มตั้งแต่มีหนังตะลุงเกิดขึ้นจนถึงสมัย
รัชกาลที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นเรื่องเทพนิยายจักรๆ วงศ์ๆ นิยมนำเรื่องในวรรณคดี
หรือนิทานชาดกมาแสดง ตัวละครจะมีอิทธิฤทธิ์ เหาะเหินเดินอากาศได้ ดำดินได้ มีอาวุธ
วิเศษประจำตัว อยูย่ งคงกระพัน ตายแล้วชุบได้ ถือเอาวิชาทางไสยศาสตร์เป็นหลัก พระเอก
ต้องเก่งทางไสยศาสตร์ หนังทุกคณะมีเรือ่ งทีจ่ ะแสดงเหมือนกันคือเรือ่ งรามเกียรติ์ เรือ่ งจันทโครพ
เรื่องนางแตงอ่อน เรื่องปิ่นทอง เรื่องคาวี เรื่องสังข์ทอง เรื่องโกมินทร์ เรื่องโกเมศร์ เน้นเรื่อง
ขับกลอนเป็นสำคัญ บทเจรจามีน้อยมาก การสนทนาใช้ภาษาถิ่นใต้เป็นพื้น
2. วรรณกรรมหนังตะลุงสมัยกลาง เริม่ จากสมัยรัชกาลที่ 6 จนถึงปี พ.ศ. 2500
ผูกแนวเรื่องใหม่โดยเอาแนวจากวรรณคดีหรือชาดก ลักษณะวรรณกรรมคล้ายสมัยเก่า
ตัวละครมีอิทธิฤทธิ์ เชี่ยวชาญทางไสยศาสตร์ แสดงอภินิหารได้ต่างๆ คงใช้รูปยักษ์ วานร
นาค ครุฑ ราชสีห์ กินนร เมขลา รามสูร เทวดา เหมือนสมัยเก่า บทพากย์เริม่ ใช้คำพูดมากขึน้
ตัวละครที่เป็นเจ้านายใช้สำเนียงภาษากลางแต่คำพูดเป็นภาษาถิ่นใต้ ตัวตลกหรือรูปกากใช้
ภาษาถิน่ ใต้ เรือ่ งทีแ่ สดงเริม่ มีมากขึน้ เช่น เรือ่ งสร้อยอุบล ของหนังอิม่ จอแพร เรือ่ งแก้วชูชาติ
ของหนั งเขีย ว ฟ้าโหะ เรื่องจักรนรินทร์ ของ หนังกั้น ทองหล่ อ เรื่อ งแก้ วกำพร้า ของ
หนังหวน ไม้เสียบ เรือ่ งพิมพา ของ หนังจันทร์แก้ว เรือ่ งพรายเวหา ของ หนังกลาย ชายแดน
เรื่องสาวแสงฟ้า ของหนังอินทร์ ดอนรุน เป็นต้น
3. วรรณกรรมหนังตะลุงสมัยใหม่ เริ่มจากปี พ.ศ. 2500 จนถึงปัจจุบัน ผู้เขียน
วรรณกรรมหนังตะลุงเปลี่ยนแนวมาเขียนเรื่องชีวิตเพราะอิทธิพลของนวนิยาย โทรทัศน์
ภาพยนตร์ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาพสังคมและวัฒนธรรม
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ที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้เขียนต้องการตอบสนองความต้องการของสังคม รูปยักษ์ รูปเทวดา
แทบหายไปจากจอหนังตะลุง บทกลอนขับร้องมีนอ้ ยมาก ใช้บทสนทนาเป็นพืน้ ใช้ภาษากลาง
เป็นภาษาหลัก สำเนียงชัดเจนดี นายหนังมีความรูส้ งู ขึน้ ตัวตลกยังคงใช้ภาษาถิน่ ใต้เหมือนเดิม
ผู้เขียนมีมากขึ้น ชื่อเรื่องชวนตื่นเต้นเร้าใจ เช่น เรื่องสิงห์ดง ของ หนังแคล้ว เสียงทอง เรื่อง
ทุ่งร้างนางเปลือย ของ หนังพร้อมน้อย ตะลุงสากล เรื่องฟ้ากั้นสวรรค์สาป ของ หนังจูลี้
เสียงเสน่ห์ เรื่องพระยุพราชฝาแฝด ของ หนังรุ่งฟ้า (หนังน่วม) เรื่องรักในเรือนทาส ของ
หนังประเสริฐน้อย เรือ่ งขอมดำดิน ของ หนังนครินทร์ ชาทอง เรือ่ งสามแผ่นดิน ของหนังครูเติม
เรื่องราชินีบ้านนา ของหนังครื้น เสียงทอง เรื่องขุนทาสเลือดทาส ของหนังจำเนียร เรื่อง
ยุพราชพเนจร ของหนังยินดี กุหลาบขาว และเรื่องมารสังคม ของหนังบุญมา อ้ายลูกหมี
เป็นต้น
ปัจจุบันวรรณกรรมหนังตะลุงกำลังกลับไปสู่สมัยกลางเพราะกระแสอนุรักษ์นิยม
อยากเห็นรูปยักษ์ รูปเทวดาปรากฏบนจอหนังตะลุงอีก ผูเ้ ขียนวรรณกรรมหนังตะลุงแบ่งเป็น
2 พวกคือพวกนายหนังผู้แสดงเอง ส่วนมากเป็นนายหนังที่มีความรู้ความสามารถสูง มีชื่อ
เสียงโด่งดังแล้ว กับพวกบุคคลในท้องถิน่ ทีร่ กั ศิลปะการแสดงหนังตะลุง มีจนิ ตนาการกว้างไกล
เช่น นายเสือดอนคัน (ชาวระโนด) นายเผือก จิตเจตน์ (ชาวนางลาด พัทลุง) นายทิ้ง พังยาง
(ชาวชะอวด นครศรีธรรมราช) หนังประวิง (หัวไทร นครศรีธรรมราช) ครูหนูกลิน่ (ชาวพัทลุง)
จ่าประวิทย์ (ชาวตรัง) เจ้าของสวนทุเรียนจังหวัดตรัง นายวิจิตร เสนาะกรรณ (ชาวท่าศาลา
นครศรีธรรมราช) นายสงวน (ชาวบ่อล้อ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช) นายประดับศิลป์ (ชาวหัวไทร
นครศรีธรรมราช) นายประกอบ (ชาวเขาชัยสน พัทลุง) อาจารย์พว่ ง บุษรารัตน์ (ชาวพัทลุง)10	


ภูมิปัญญาและบทบาทหนังตะลุงต่อสังคม

1. ภูมิปัญญา
ภูมิปัญญา คือรากเหง้
าแห่งชีวิตที่ประกอบด้วยองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
11
ชีวิตที่บรรบุรุษได้ถ่ายทอดมา มีลักษณะประสมประสานเชื่อมโยงกัน ล้วนสั่งสมงอกงามขึ12้น
จากความรู้ ประสบการณ์ซึ่งให้ผลสัมฤทธิ์ที่เกื้อประโยชน์ต่อกลุ่มชนมากกว่าปัจเจกชน
10

พิทยา บุษรารัตน์. “วรรณกรรมเพื่อการแสดงหนังตะลุง,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ภาคใต้ เล่ม 14. 2542. หน้า 7073 - 7076. 	

11
เสรี พงศ์พิศ. “สภาพปัญหาและทางเลือกของชนบทไทย”, การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง
ภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านกับการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมและการพัฒนาชนบท. 2540. หน้า 20. 	

12
สุธวิ งศ์ พงศ์ไพบูลย์. “ภูมปิ ญั ญาชาวบ้านภาคใต้”, ทักษิณคดี. 4(3) : 22.; กุมภาพัน์ - กรกฎาคม 2540.
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ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง วิธีการจัดการ วิธีการชี้นำและการริเริ่มเสริมต่อของ
นักปราชญ์ในท้องถิ่นหรือในกลุ่มชน ล้วนสั่งสมงอกงามขึ้นจากความรอบรู้ ประสบการณ์
ผนวกด้วยญาณทัศนะหรือความเฉียบคมในการหยั่งเห็นหยั่งรู้ที่ลุ่มลึกกว่าวิสัยทัศน์เป็น
รากฐาน ภูมิปัญญาชาวบ้านมีขึ้นเพื่อการปรับเปลี่ยนสภาพทรัพยากรและองค์ความรู้ที่มีอยู่
เดิมให้เพิม่ พูนคุณค่าขึน้ อย่างสอดประสานและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ของสังคมหรือชุมชน
ของตน ภูมิปัญญาชาวบ้านมาจากบ่อบ่มเพาะอย่างน้อย 4 ประการคือ สภาวะธรรมชาติ
ภาวะสร้างสรรค์ คติความเชื่อเกี่ยวกับโลกและจักรวาลและคติความเชื่อและความศรัทธา
13
อันเนื่องมาจากศาสนา
ศิลปะการแสดงหนังตะลุงเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญใน
สังคมชาวใต้มายาวนานนับกว่าศตวรรษ ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาในการถ่ายทอดหรือสืบทอด
ขนบนิยมในการแสดงหนังตะลุง ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการนำวัสดุในท้องถิ่นมาใช้เป็นอุปกรณ์
ในการแสดง ได้แก่ การเอาใบตาลโตนดมาทำลิ้นปี่ การใช้ไม้ไผ่มาทำแผงเก็บรูปหนัง ทำไม้
ตับรูปหนัง การเอาไม้พื้นบ้าน เช่น ไม้ขนุนมาทำทับ การนำหนังสัตว์มาทำทับ ทำกลองและ
แกะเป็นรูปหนัง การหล่อโหม่งหรือสร้างโหม่งให้สอดรับกับระดับเสียงของนายหนังแต่ละคน
การใช้กลวิธีการออกเสียงขับกลอนให้เสียง “เข้าโหม่ง” หรือ “ลอดโหม่ง” เป็นต้น และ
บทบาทของหนังตะลุงที่มีต่อสังคมชาวภาคใต้ในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านคตินิยม ด้าน
การเมือง ด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ด้านไสยศาสตร์ เป็นต้น
1.1 ภูมปิ ญ
ั ญาในการถ่ายทอดหรือภูมปิ ญ
ั ญาด้านกระบวนการเรียนรูแ้ ละการสืบทอด
เนื่องจากคนที่จะเป็นนายหนังได้จะต้องมีคุณสมบัติโดดเด่นหลายประการ ได้แก่ ต้องเสียงดี
แต่งกลอนดี มีปฏิภาณไหวพริบ มีความรอบรูเ้ รือ่ งราวต่างๆ อย่างกว้างขวาง ดังทีห่ นังประวิง หนูเกือ้
กล่าวว่า นายหนังนั้นจะต้องรู้เรื่องเมืองบาดาล เมืองมนุษย์ เมืองนรกและเมืองสวรรค์ ต้องรู้
เรื่องทางโลก ทางธรรม กฎหมายและภาษาศาสตร์ รวมความแล้วต้องเรียนรู้แทบทุกเรื่อง
เพราะนายหนังต้องสวมบทบาทให้กับตัวละครทุกตัวในแต่ละเรื่องซึ่งมีบุคลิกลักษณะนิสัย
ใจคอแตกต่างกันไป คตินยิ มของชาวใต้สมัยก่อนถึงกับกล่าวว่า “ลูกโม่หใ์ ห้หดั โนรา ลูกปัญญา
ให้หัดหนัง” จะเห็นว่านายหนังตะลุงหลายคณะจะสืบทอดการแสดงกันมาตามสายตระกูล
คื อ มี พ่ อ หรื อ ปู่ เ ป็ น นายหนั ง การจะเป็ น นายหนั ง ได้ น อกจากต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ที่ โ ดดเด่ น
13

สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์. “ภูมิปัญญาชาวบ้านภาคใต้”, ใน ทางสายวัฒนธรรม. 2548. หน้า 11 - 14.
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ดังกล่าวแล้ว ยังต้องอาศัยการฝึกหัดเป็นเวลานานกับครูหนังจนมีการครอบมือหรือพิธีการ
ยื่นรูปของนายหนังที่เป็นอาจารย์ให้กับศิษย์ยอมรับนายหนังคนนั้นเข้าเป็นศิษย์อย่างเป็น
ทางการ เชื่อกันว่านายหนังที่ออกโรงแสดงโดยไม่ผ่านพิธีครอบมือจะถูกลงโทษทัณฑ์ไม่เจริญ
	

รุ่งเรือง เล่นหนังแก้บนหรือแก้เหมรยไม่ได้
กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละการสื บ ทอดดั ง กล่ า วจึ ง เป็ น ภู มิ ปั ญ ญาที่ ส ำคั ญ ของ
หนังตะลุงที่มีนัยสำคัญว่าองค์ความรู้หรือการเป็นนายหนังตะลุงเป็นสิ่งสูงของสูงส่งลึกซึ้ง
และเป็นการสร้างสิ่งที่เป็นสายใยสัมพันธ์ให้กับผู้ที่จะเป็นนายหนังตะลุงได้ตระหนักและ
ยึดมั่นเป็นกำลังใจ กระบวนการดังกล่าวจึงเป็นพันธะสัญญาของผู้เป็นนายหนังและเป็นพลัง
14
ภูมิปัญญาของหนังตะลุง อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงให้อยู่รอดของศิลปะชนิดนี้ด้วย
1.2 ภูมิปัญญาในการใช้เครื่องดนตรี ดนตรีหนังตะลุงแต่โบราณเน้นเครื่องตี
กำกับจังหวะ คือ ทับ โหม่ง กลอง กรับและฉิ่ง โดยมีปี่เป็นตัวเสริมจังหวะและช่วยเดิน
ทำนอง ลีลาดนตรีหนังตะลุงแข็งกร้าว เฉียบขาด เร้าใจมากกว่าอ่อนหวาน การใช้เครื่องตีให้
จังหวะประกอบคำขับร้องและท่าทางการเชิดหนังตะลุงเป็นการเสริมถ้อยคำวาจาและท่าทางของ
ตัวหนังตะลุงที่เน้นความเป็นจริงเมื่อผนวกเข้ากับเสียงปี่จึงช่วยสื่ออารมณ์และบ่งบอกถึง
15
ความร่าเริง ครื้นเครงตามแบบภาคใต้อย่างเห็นได้ชัด ทับเป็นเครื่องกำกับจังหวะและ
ทำนองที่สำคัญที่สุด ดนตรีชิ้นอื่นๆ ต้องคอยฟังทับเสมอ โหม่งเป็นเครื่องกำกับจังหวะ
ทำนองประกอบเสียงขับบทหรือขับร้องกลอนให้เกิดความไพเราะชวนฟัง หนังตะลุงจะเทียบ
เสียงจากโหม่งเป็นสำคัญว่าเสียงใส กลมกลืนกับลีลาดนตรีเพียงใด “เสียงเข้าโหม่ง” คือ
เสียงทีป่ ระสานสัมพันธ์ กลมกลืนกับความกังวานของโหม่ง กลองเป็นเครือ่ งดนตรีทต่ี ขี ดั จังหวะ
ทับในบางตอนและกำกับจังหวะในบทพากย์หรือบทบรรยาย กรับใช้ตีขัดจังหวะโหม่ง ส่วน
ฉิ่งใช้ตีตามให้เข้าจังหวะโหม่ง ในการแสดงหนังตะลุงดนตรีดังกล่าวจะต้องประสานสัมพันธ์
16	

กันอย่างลงตัว

14

ชวน เพชรแก้ว. หนังตะลุงในประเทศไทย. 2548. หน้า 218 - 220. 	

สุธวิ งศ์ พงศ์ไพบูลย์. “เจ้าแห่งจังหวะ”, ดนตรีหนังตะลุง’ 27. 2527. หน้า 2 - 6.	

16
ชวน เพชรแก้ว. หนังตะลุงในประเทศไทย. 2548. หน้า 212.
15
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1.3 ภูมิปัญญาเกี่ยวกับรูปหนังตะลุงและการเชิดหนังตะลุง เดิมนายหนังตะลุง
จะเป็นผู้วาดรูปและแกะรูปหนังตะลุงด้วยตัวเองโดยเรียนรู้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษผู้เป็น
นายหนังตะลุง เพราะการแกะรูปหนังตะลุงไม่ได้มีอย่างแพร่หลายและการแกะรูปหนังตะลุง
เป็นเรือ่ งศักดิส์ ทิ ธิเ์ นือ่ งจากเกีย่ วกับเรือ่ งรามเกียรติ์ ต้องใช้ภมู ปิ ญั ญาในการประดิษฐ์ และการเก็บ
รักษาอย่างพิถีพิถัน ในส่วนของการเชิดหนังตะลุงต้องอาศัยภูมิปัญญาการสวมวิญญาณให้กับ
รูปหนังตะลุงทุกตัวโดยถ่ายทอดออกมาด้วยการเชิดรูปให้เห็นกิริยาอาการของรูปหนังและ
การใช้บทพากย์บทเจรจาที่แสดงถึงลีลาของรูปหนังแต่ละตัว ทั้งรูปฤาษี พระอิศวร ยักษ์
17
พระนางและตัวตลก
1.4 ภูมิปัญญาเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรม การแสดงหนังตะลุงมีสิ่งที่เป็น
ความเชื่อและพิธีกรรมอันแสดงถึงภูมิปัญญาอยู่ หลายประการ เช่น การปลูกโรงหนังไม่
หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ไม่ปลูกคร่อมสิ่งต่างๆ ไม่ปลูกระหว่างต้นไม้ใหญ่ ไม่ปลูกในเขต
ป่าช้า ความเชื่อเรื่องการทำรูปศักดิ์สิทธิ์ เพื่อกันเสนียดจัญไร ความเชื่อเรื่องหงายโรงคว่ำโรง
ความเชือ่ เรือ่ งทำพิธเี บิกโรง ความเชือ่ เรือ่ งการทำมบ ความเชือ่ เรือ่ งการจัดรูปเข้าแผง ความเชือ่
เรื่องการผูกจอหนัง ความเชื่อเรื่องเทวดาอารักษ์และความเชื่อเรื่องพิธีแก้เหมรย แก้บน
ความเชือ่ เหล่านีเ้ ป็นการสืบต่อความเชือ่ โบราณเรือ่ งความเป็นมงคลและอัปมงคล เป็นการสร้าง
18
ขวัญกำลังใจ หมดจากภาวะความกังวลทั้งปวง
2. บทบาทหนังตะลุงต่อสังคม
ในอดีต หนังตะลุง เป็นศิลปะการแสดงที่มีชื่อเสียงมากและมีบทบาทสำคัญ
อย่างยิ่งต่อท้องถิ่น เพราะหนังตะลุงมีโอกาสพิเศษเหนือกว่าสังคมและชุมชน การแสดง
แต่ละครั้งแต่ละคณะนายหนังตะลุงเป็นพระเอก ความเป็นยอดของหนังตะลุงอยู่ที่เวทีที่เขา
สามารถได้ใช้ เวทีของหนังตะลุงก็คือโรงหนังตะลุง เมื่อพูดถึงศิลปะการแสดงหนังตะลุงต้อง
แยกออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งคือศิลปกรรมที่แสดงออกโดยสื่อ โดยรูปแบบของสิ่งนั้นๆ
อีกอย่างหนึ่งคือการดำรงอยู่ของศิลปะการหนังตะลุง มีคุณค่าเหนือกว่าศิลปะการแสดง คือ
มันเป็นศิลปาการส่วนหนึ่งของสังคมมนุษยชาติและของโลก คำว่าศิลปะการในที่นี้หมายถึง
วิถีและพลังของการแสดงนั้นๆ ที่มันมีผลต่อผู้เสพคือผู้ชมในเชิงที่ไปพัฒนาจิตวิญญาณและ
อารมณ์ของผูช้ ม เช่น หนังกัน้ ทองหล่อ สิง่ ทีห่ นังกัน้ มีเหนือคนอืน่ คือศิลปาการทีท่ า่ นถ่ายทอด
17
18
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ออกมาแล้วมันไปสร้างจิตสำนึก สร้างความรูส้ กึ สร้างปัญญาให้กบั ผูช้ ม เรือ่ งก็ดี บทกลอนก็ดี
การตลกก็ดี หนังกั้นจะพยายามสอดแทรกสิ่งเหล่านี้ก็คือทำให้
เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณทาง
19
ความคิดของผู้ชมไปโดยการให้หนังตะลุงเป็นเพียงสื่อเท่านั้น
หนังตะลุงเป็นทูตทางวัฒนธรรมปักษ์ใต้ เป็นตัวที่นำความเป็นวัฒนธรรมปักษ์ใต้
ออกมาให้คนอื่นได้รู้จัก บทบาทหลักของหนังตะลุงคือให้ความบันเทิง เพราะหนังตะลุงเป็น
สื่อบันเทิง เป็นการนันทนาการ เล่นเพื่อสนุกจริงๆ แล้วมันให้ความบันเทิง ให้ข้อมูลข่าวสาร
สัง่ สอนคุณธรรมจริยธรรม สร้างความสัมพันธ์ทางสังคม นอกจากนัน้ ยังมีบทบาทในการตอกย้ำ
สำนึ ก ประวั ติ ศ าสตร์ทางเผ่าพันธุ์ของคนใต้ เป็นตัว ชี้ คุ ณ ค่ า ตั ว พลั ง อำนาจของท้ อ งถิ่ น
หนังตะลุงใครไม่สามารถสั่งการได้เลย เป็นอำนาจการตัดสินใจของชาวบ้าน เป็นบทบาท
การตัดสินใจ เป็นวิธีคิด วิธีการของชาวบ้าน เป็นอำนาจเบ็ดเสร็จที่คิดว่าเราจะดำรงอยู่
จะปรับเปลี่ยน จะจัดการตัวเราเองอย่างไร หนังตะลุงทำหน้าที่เป็นทำนบกั้นการไหลบ่า
การกระแทกกระทั้นของกระแสโลกาภิวัตน์ เพราะคนแลหนังนึกถึงกำพืด ความเป็นอดีต
ความเป็นสังคมบ้านเรา การเปลี่ยนกำพื
ดกระทันหันมันอันตราย หนังตะลุงมันทบทวน
20
กำพืดตัวเองไปด้วยขณะกำลังเล่นหนัง
หนังตะลุงมีบทบาทเป็นนักข่าว เป็นผู้สื่อข่าวท้องถิ่น บทบาทนี้ชัดมากในอดีต
นายหนังต้องมีภูมิรู้ ภูมิธรรม รู้วิชาทั่วไปสารพัด รอบรู้วิชาหนัง รู้ปัจเจกธรรมคือการปฏิบัติ
ตัวของนายหนัง นาฏธรรมคือธรรมที่ให้ขณะแสดงหรือสื่อด้วยการบันเทิง แทรกธรรมะ
เรือ่ งราว เหตุการณ์ในท้องถิน่ สังคม นายหนังเป็นผูน้ ำโดยธรรมชาติของท้องถิ
น่ เป็นทัง้ นายหนัง
21
เป็นทั้งหมอ เป็นสารพัด ใครเดือดร้อนอะไรก็มักไปให้นายหนังแก้ปัญหา
นายหนังตะลุงคือคนที่เก่งที่สุดของหมู่บ้าน เป็นคนฉลาด ให้ความคิดพื้นฐานแก่
พวกเรา ฝึกให้เราพูดภาษากลาง สะท้อนภาพชีวติ และสังคม เช่น กลอนของหนังเลิศน้อยทีว่ า่
		
ถึงเหนื่อยหอบบอบางต่างกัดฟัน
แต่ไม่ทันพ่อค้าข้าราชการ
เขาคงกินกันได้มิใช่น้อย			
นับเป็นร้อยเป็นล้าน	
บ้างฉ้อราษฎร์บังตาข้าราชการ		
ฉ้อแรงงานทุกอย่างต่างต่างมี
19

สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์. “สถานภาพและบทบาททางสังคมในภาคใต้ของหนังตะลุง : อดีต
ปัจจุบันและอนาคต,” ใน หนังตะลุง : ฐานที่มั่นสุดท้ายทางวัฒนธรรมของภาคใต้. จรูญ หยูทอง.
บรรณาธิการ. 2548, หน้า 21 - 22. 	

20
พรศักดิ์ พรหมแก้ว. “สถานภาพและบทบาททางสังคมของหนังตะลุงในปัจจุบนั : มุมมองเชิง
สังคมศาสตร์,” เล่มเดิม. หน้า 36 - 38.	

21
กลิน่ คงเหมือนเพชร. “สถานภาพและบทบาททางสังคมของหนังตะลุงในอดีต”, เล่มเดิม. หน้า 68.
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บอกที่มาของอำนาจเถื่อนว่ามาจากไหน เช่น กลอนของหนังทวีศิลป์ บางพง ที่ว่า
นี่เสือผาดเสือโผนโจรนิ้วด้วน
เป็นลูกน้องของหัวหน้าข้าราชการ
ที่ว่า

ผู้ก่อกวนประชาชนปล้นสังหาร
สองโจรพาลยิ่งใหญ่ใจเด็ดเดี่ยว

บางทีกล็ อ้ เลียน เสียดสีสงั คมของคนหนุม่ สาว เช่น กลอนของหนังปล้อง อ้ายลูกหมี

หนุ่มสาวทุกวันคุยกันเรื่องแฟน ชาติหลาวหลาวสาวสาวทุกวัน
นิ้วก้อยสวมแหวนบ้างแขวนนากา
พอถามเวลาเหิดหน้าแลหวัน
พูดว่าตายนานไขลานไม่ทัน		
ถามเรือนใหม่กะลานใยไม่มี
	
นายหนังตะลุงชีใ้ ห้เห็นแนวคิดและคุณธรรมในการดำเนินชีวติ ประจำวัน เช่น กลอน
ของหนังพร้อมน้อย ตะลุงสากล (คาดว่าแต่งโดยพ่วง บุษรารัตน์) ที่ว่า
โบราณว่าอย่าใฝ่สูงให้เกินศักดิ์
กาไก่ดาษดื่นอยู่พื้นดิน		

อย่าใฝ่รักให้เกินชมมันไม่สมถวิล
ที่จะบินขึ้นเรือนหงส์อย่าหลงเลย

หนังตะลุง เป็นสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดพัทลุง
22
ตรัง สงขลา นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี และสตูล
หนังตะลุงให้ความบันเทิง เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมให้กับสังคม ช่วยเหลือคนใน
สังคม เป็นหมอน้ำมนต์ หมอรักษาไข้ เป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนของชุมชน เป็นสื่อ
ประสานสร้างเครือข่ายชุมชนด้วยระบบเครือญาติ ระบบอุปถัมภ์ เมื่อครอบมือแล้วต้องไป
เล่นสามวัดสามบ้านเพื่อพิสูจน์ฝีมือเป็นการฝากฝังครูอาจารย์ผู้ครอบมือ เป็นผู้สร้างเสริม
ปฏิบัติการตามพิธีกรรม มีการกาดครู การสั่งสอนผ่านความเชื่อ พิธีกรรม ศาสนา ประเพณี
วิถีปฏิบัติของคนในสังคม ถ่ายโยงระบบคุณธรรม สร้างเสริมภูมิปัญญา สืบทอดภูมิปัญญา
23
ท้องถิ่น
22

แปลก พัชรดำรงกุล. “สถานภาพและบทบาททางสังคมของหนังตะลุงในอดีต”, ใน หนังตะลุง :
ฐานทีม่ นั่ สุดท้ายทางวัฒนธรรมของภาคใต้. 2548. หน้า 69 - 71. 		

23
พิทยา บุษรารัตน์. “สถานภาพและบทบาททางสังคมของหนังตะลุงในอดีต”, ใน หนังตะลุง :
ฐานทีม่ นั่ สุดท้ายทางวัฒนธรรมของภาคใต้. 2548. หน้า 71 - 75.
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หนั ง ตะลุ ง ทำหน้ า ที่ เ ป็ น กระบอกเสี ย งแทนประชาชนในการประสานกั บ ทาง
24
ราชการ กับนักการเมืองทุกระดับ สร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม
พวกหนังทำงานแทนครู แทนพระมาเยอะ ทั้งๆ ที่บางคนความรู้แค่ ป.4 ป.3 ครึ่ง
หนังตะลุงทำงานทุกอย่างโดยที่ไม่เรียกค่าใช้จ่ายอะไรจากหน่วยงานราชการเลย ทั้งต่อสู้และ
ต่อต้านเรื่องยาเสพติดให้ เจ้างานเป็นคนจ้าง ไม่ใช่รัฐบาลจ้างแต่เราก็ทำให้ แม้จะเสี่ยง นั่ง
พูดโดยไม่รู้ว่าจะถูกยิงเมื่อไหร่ เพราะพวกนี้มีผลประโยชน์มากแต่เราทำเพื่อปกป้องลูกหลาน
กลับไม่มีใครให้ความสำคัญกับเรา แถมบางครั้งนาย (เจ้าหน้าที่ตำรวจ - ผู้เขียน)กลับพูดว่า
“หนังนี่ปากเสีย” ทั้งๆ ที่เราทำเพื่อปกป้องชาติเอาไว้ ประเทศชาติบ้านเมืองนี้ถ้าถูกกัดกิน
กันอย่างชนิดไม่รู้จะฝากความหวังไว้กับใคร ทำให้ลูกหลานเราหมดคุณภาพกับสิ่งนี้ที่เห็นอยู่
ปัจจุบนั นายหนังตะลุงรักชาติเหมือนกันทุกคน ไม่อยากจะให้ยาเสพติดเกิดขึน้ ในบ้านเมืองเรา
ผมพูดทุกคืน ไม่มีใครใช้แต่เพราะผมรักชาติ ทั้งรู้ว่าต่อไปถ้าปล่อยให้สิ่งนี้มันลุกลามถึงขนาด
นี้ จะเอาใครมาเป็นทหารไม่รู้ เมื่อเยาวชนหมดคุณภาพ เอาใครมาเป็นตำรวจ เป็นครู เป็น
พยาบาล เราทำเพื่อปกป้องและป้องกันไม่ให้สิ่งเลวร้ายเข้าถึง นอกจากนี้หนังตะลุงยังแนะนำ
25
ความคิดและแนวทางดีๆ ให้กับสังคมด้วย
หนังตะลุงเรานี่เพื่อสังคมกันมาตลอด เมื่อสมัยที่เผด็จการครองเมืองเรืองอำนาจ
หนังตะลุงบางคณะถูกฆ่าตาย นายหนังตะลุงคณะหนึ่งถูกยิงที่บ้านควนเคี่ยม อำเภอป่าบอน
จั ง หวั ด พั ท ลุ ง เจ้าหน้าที่บ้านเมืองยิงตายแล้วใส่ข้อ หามี ก ารกระทำอั น เป็ น คอมมิ ว นิ ส ต์
หนังประเคียง ระฆังทอง ถูกยิงบนโรงหนัง เพราะเราต้องการให้สังคมมันดีขึ้น หนังหมุนนุ้ย
หนีจนหัวซุกหัวซุน นั่นคือหนังตะลุงช่วยสังคมมาตลอด ต้องการให้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นใน
สังคม เราตำหนิติติงเขาหน่วยงานราชการต่างๆ ต้องการให้คนชั่วกลับตัวเป็นคนดี จนกระทั่ง
ข้าราชการบางหน่วยงานเกลียด ข้าราชการไม่พอใจคนทีเ่ ถรตรงเหมือนพวกเรา เราต้องการให้
สังคมดีขึ้น ช่วยล้างสิ่งสกปรกในสังคมนี้ให้มันสะอาดขึ้นแล้วเขามาคิดว่าเราเป็นคอมมิวนิสต์
26
เป็นอะไรต่อมิอะไรบ้าง
24

นครินทร์ ชาทอง. “บทบาททางสังคมของหนังตะลุงในยุคโลกาภิวัตน์”, ใน เวทีเสวนาทาง
วิชาการ โครงการเสริมบทบาทศิลปินพืน้ บ้านภาคใต้สาขาหนังตะลุงเพือ่ การพัฒนาชุมชน. 2543. หน้า 56.
25
ทวี ย้อยแก้วหรือหนังทวี พรเทพ. เล่มเดิม. หน้า 57 - 58.
26
พร้อม บุญฤทธิห์ รือหนังพร้อมน้อย ตะลุงสากล. เล่มเดิม. หน้า 61 - 62.
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หนังตะลุงปัจจุบันปัจจุบันมีสิ่งเหล่านี้ไหม ถ้ามีก็น้อย เป็นเพียงตัวไปเสริมสังคม
เพื่อฆ่าเวลาหรือไปให้มันสนุกสนานไม่ต้องเครียดเกินไปเท่านั้น แต่การจะไปสร้างสถาบัน
ท้องถิ่นในเรื่องของจิตวิญญาณโดยใช้หนังตะลุงเป็นที่สอนที่สั่งที่อบรมเป็นสิ่งชี้นำทางจิต
วิญญาณ มันมีน้อยลง บางคณะไม่มีเลย มันมีคำตอบเชิงสรุปว่า บทบาทหน้าที่ของศิลปะ
การแสดงหนังตะลุงมันทำให้เป็นฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมที่อาจจะไม่เป็นที่สุดท้ายมันจะต้อง
คำนึงถึงอันนี้ เดี๋ยวนี้อินเตอร์เน็ตมันสอนเด็กมากกว่าจอหนังตะลุง รูปหนังตะลุง ทำโรง
27
รูปหนังตะลุง หน้าจอหนังตะลุงมันจะชนะหน้าจอคอมพิวเตอร์
บทบาทของหนังตะลุงในปัจจุบัน แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไร หนังตะลุงยังคงมี
บทบาทไม่เสือ่ มคลาย วันนี้ หนังตะลุงยังเป็นสือ่ สำคัญทีบ่ นั ทึกสภาพสังคม ใช้พฒ
ั นาระบบคิด
สร้างค่านิยม สร้างทัศนคติ สร้างศีลธรรม นอกจากนัน้ ยังเป็นสือ่ สำคัญทีใ่ ช้สอื่ เพือ่ ความบันเทิง
และยังเป็นสื่อสำคัญที่โยงคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ การมีบทบาทขึ้นอยู่กับปัญญานิยมและ
จริยธรรมนิยม นายหนังมีปัญญานิยมทุกคนเลย แต่ลองทบทวนดูว่าจริยธรรมนิยมมีไหม
28
บทบาทสำคัญนอกเหนือจากการเป็นสือ่ คือธุรกิจวัฒนธรรม หนังตะลุงเป็นการศึกษานอกรูปแบบ
บทบาทหน้าทีข่ องหนังตะลุงในทางการเมืองคือการโฆษณาทางการเมืองให้ประชาชน
เข้าใจแนวนโยบายและกิจกรรมทางการเมือง ช่วยเผยแพร่ความรู้ เสนอทัศนะทางการเมือง
โดยการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ทางการเมืองสอดแทรกลงในเรื่องที่แสดง การเสนอทัศนะ
ทางสังคมและการเมืองเพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความคิดและมีทัศนะที่กว้างขวางขึ้น
การวิเคราะห์วิจารณ์ที่ออกมาในรูปแบบของการล้อเลียน เสียดสีหรือสอดแทรกทัศนะ
ในทางสร้างสรรค์ วิธีการนำเสนอสาระทางการเมืองของหนังตะลุงทำได้หลายทาง เช่น
สอดแทรกระบบการเมืองลงในเรื่องที่แสดงเริ่มตั้งแต่ตั้งเมือง เสนอบทบาทสิทธิหน้าที่ของ
พลเมืองในตำแหน่งและระดับต่างๆ ตามบทบาทของตัวละคร ให้ความรู้เรื่องกฎหมาย
ระเบียบกฎเกณฑ์กติกาต่างๆ ที่ประชาชนจำเป็นต้องรู้ การวิจารณ์สังคมและการเมือง เสนอ
27
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สภาพสังคมการเมืองที่เป็นปัญหาที่ควรได้รับการดูแลปรับปรุงให้ดีขึ้น การเผยแพร่สาระและ
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ทัศนะทางการเมือง เป็นต้น
จากทัศนะต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าหนังตะลุงในอดีตนั้นมีบทบาทต่อ
สังคมค่อนข้างจะหลากหลาย กว้างขวาง ครอบคลุมทุกด้านในวิถกี ารดำเนินชีวติ ของชาวบ้าน
ได้แก่ การบันทึกภาพของสังคมในสมัยนั้นๆ การพัฒนาระบบการคิดการสร้างทัศนคติ
ค่านิยมและศีลธรรม ความบันเทิง พิธีกรรม การศึกษานอกระบบ การเมือง เป็นต้น

รากเหง้าและเบ้าหลอมวัฒนธรรมหนังตะลุง

จากสถานภาพ บทบาทและภูมปิ ญ
ั ญาของหนังตะลุงในฐานะทีเ่ ป็นสถาบันนันทนาการ
บันเทิงที่ให้ทั้งความรู้ ความเชื่อ ความคิด จิตวิญญาณ คตินิยม คุณธรรม จริยธรรม จารีต
และบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตของชาวใต้ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
การเมือง หนังตะลุงมีส่วนในการกำหนดบุคลิกภาพ ค่านิยมทางสังคมและวัฒนธรรมทาง
การเมืองแก่คนใต้โดยผ่านตัวตลกหนังตะลุงซึ่งส่วนใหญ่มีที่มาจากชาวบ้านจริงๆ ในสังคม
ภาคใต้และเป็นแบบฉบับของชาวบ้านในชุมชน ท้องถิ่นนั้นๆ
ศิ ล ปิ น พื้ น บ้ า นภาคใต้ ส าขาหนั ง ตะลุ ง เคยมี ส ถานภาพและบทบาทที่ ส ำคั ญ
ในสังคมภาคใต้มายาวนานนับศตวรรษอย่างน้อยในสองสถานภาพ สถานภาพหนึ่งในฐานะ
สื่อพื้นบ้านที่ให้ความรู้ ความบันเทิงหรือสาระบันเทิง ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
คตินยิ มอันเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม (socialization) อีกสถานภาพ
หนึ่งในฐานะศิลปะการแสดงที่มี “ศิลปาการ” ที่ต้องใช้ความมีอัจฉริยะของนายหนังหรือ
หัวหน้าคณะหนังเป็นสำคัญ เนื่องจากนายหนังจะต้องมีความรอบรู้ในสองเรื่องใหญ่ๆ คือ
หนึ่งเรื่องความรู้ทั่วไปในสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์
ไสยศาสตร์ รัฐศาสตร์ที่ว่าด้วยมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำความรู้เหล่านั้นมาใช้ใน
การแสดงหนังตะลุงให้เป็นที่นิยมชมชอบของผู้ชมที่มีความหลากหลายอย่างยิ่ง สองเรื่อง
ความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมของหนังตะลุง ประเพณี พิธีกรรมต่างๆ และแนวทางใน
การประพฤติปฏิบัติในฐานะที่เป็นนายหนังตะลุงที่จะต้องสืบทอดทั้งรูปแบบ เนื้อหาและ
29

เตือน พรมเมศ. “หนังตะลุง” เอกสารประกอบการสัมมนา เรือ่ ง เสริมบทบาทศิลปินพืน้ บ้านภาคใต้
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ความเชือ่ เกีย่ วกับหนังตะลุง หนังตะลุงจึงเปรียบเสมือนฐานทีม่ นั่ ทางวัฒนธรรมของชาวภาคใต้
ที่ทำหน้าที่ผลิตและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะความคิด ความเชื่อหรือคตินิยม
ในการดำเนินชีวิต
หนังตะลุงเป็นพื้นภูมิวัฒนธรรมในวิถีชีวิตที่เสมือนเบ้าหลอมหรือรากเหง้าของ
คนในเขตวัฒนธรรมหนังตะลุง อันได้แก่ ชุมชนบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาคือพัทลุง สงขลา
และนครศรีธรรมราชอันเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของภาคใต้ที่หนังตะลุงได้ก่อตัวขึ้น
หนังตะลุงเป็นความเชื่อดั้งเดิมและสืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมของชาวฮินดู พุทธมหายานและ
พราหมณ์ รากฐานของหนังตะลุงคือเรื่องของประเพณีและพิธีกรรมเพื่อบวงสรวงบูชาตาม
ลัทธิเทวนิยม ต่อมาพิธกี รรมเหล่านัน้ ถูกผ่องถ่ายสูช่ าวบ้านเกิดประเพณีและพิธกี รรมการแก้บน
หนังตะลุงจึงเป็นทั้งผลผลิตและผู้สร้างวัฒนธรรมให้กับชุมชนไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ ความคิด
30
ความเชื่อ โลกทรรศน์ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์ ประเพณีและ
พิธีกรรมเป็นศูนย์รวมความศรัทธาและตอกย้ำความเป็นชุมชนอย่างสถิตสถาพรและเป็น
เครื่องสำแดงความมีอัตลักษณ์และความเป็นไทยของแต่ละชุมชน เพราะเป็นทั้งต้นแบบ
31
ทัง้ ตาหนา ทีเ่ ติมแต่งสันดานให้เป็นคุณูปการต่อสังคมทุกระดับและสืบทอดศรัทธาให้ส่งผล
32
เป็นพฤติกรรม คติ และระบบสืบเนื่องไปอย่างไม่สิ้นสุด
หนังตะลุงเป็นสื่อประสานสังคม เป็นพลังในระบบความเชื่อและจิตวิญญาณของ
ชุมชน เป็นทั้งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพื้นบ้านของคนภาคใต้ หนังตะลุงเป็นสื่อประสาน
และประกอบพิธีกรรม ทั้งพิธีกรรมไหว้ครูหนัง พิธีกรรมการบนและการแก้บน
หนังตะลุงเป็นผลผลิตทางบูรณาการของภูมิปัญญาชาวบ้านภาคใต้ โดยเฉพาะ
ชุมชนบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา หนังตะลุงเป็นภูมิปัญญาสร้างสรรค์พิเศษโดยมีสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ ผู้คน มรดกทางวัฒนธรรมและบริบทอื่นๆ ในสังคมเป็นฐานรองรับ
นับตั้งแต่ตัวนายหนัง รูปหนังตะลุง ดนตรีหนังตะลุง วรรณกรรมหนังตะลุง การขับร้องกลอน
โดยเฉพาะรูปตัวตลกหนังตะลุงมีลักษณะหลายอย่างที่สอดสัมพันธ์กับชาวใต้และวัฒนธรรม
ภาคใต้ จนกล่าวได้วา่ ตัวตลกหนังตะลุงเป็นตัวแทนของชาวบ้านภาคใต้ ตัวตลกหลายตัวมีประวัติ
30

พิทยา บุษรารัตน์. “ทะเลสาบสงขลา : ครรโภทรแห่งหนังตะลุงและโนรา,” ใน หวันตัง้ ดาม.
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ความเป็นมา ลักษณะ กริยาท่าทางและนิสัยใจคอมาจากชาวบ้านจริงๆ อีกทั้งเป็นลักษณะ
33
ร่วมของชาวบ้านภาคใต้ทวั่ ไป เช่น ความเป็นคนมีอารมณ์ขนั ความเป็นคนนักเลง เป็นต้น
หนังตะลุงในฐานะสื่อพื้นบ้านนอกจากทำหน้าที่ให้ความบันเทิงและการประกอบ
พิธีกรรมให้กับชุมชนแล้วยังมีบทบาทหน้าที่ทางสังคมหลายประการ คือ หนึ่ง เป็นเสมือน
ตัวแทนของระบบสัญลักษณ์ทางสังคมที่สะท้อนออกมาให้เห็นตามความเชื่อ สอง มีหน้าที่
กระตุ้นให้เกิดการสนองตอบทางกายภาพ สาม เป็นเสมือนเครื่องควบคุมทางสังคม รักษา
บรรทัดฐานทางสังคมและชี้แนะระเบียบแบบแผนที่สมควร รวมทั้งกำหนดพฤติกรรมที่
เหมาะสมอีกด้วย สี่ รักษาสถาบันทีส่ ำคัญทางสังคม เช่น ศาสนา ความเชือ่ และทำให้การประกอบ
พิธีกรรมมีเหตุผลโดยมีหน้าที่รักษาสัญลักษณ์ทางพิธีกรรม ห้า ทำให้เกิดความสืบเนื่องและ
34
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ร้อยกรองล้านนา : อื่อ อ่าน เขียน
ผศ.วิลักษณ์ ศรีป่าซาง

1. เกริ่นนำ
ข้อเขียนที่จะลิขิตต่อจากนี้ เป็นงานหรรษาวิชาการ หมายถึงงานวิชาการ แต่ใช้
ภาษาให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น ไม่เคร่งครัดจนรู้สึกอึดอัด ด้วยว่างานประพันธ์ประเภทร้อยกรอง
ที่เหล่ากวีได้รังสรรค์นั้น เป็นเรื่องที่ควรอ่านเพลิน อ่านสนุกสุขใจและไพเราะ ยกเว้นนักเรียน
สายวิทย์ (บางคน) ที่ต้องทนอ่าน เพื่อการทำข้อสอบ ประมาณว่าน่าเบื่อแต่ต้องฝืน
ความสนุก ความไพเราะ รสชาติ ความหอมหวาน รัก เกลียด สวย หรือสุนทรียะ
(โดยเฉพาะ) ทางวรรณกรรม มันไม่เป็นสากล คือเป็นเรื่องชอบใครชอบมัน บางครั้ง เราสอน
ตะเลงพ่าย พระลอ หรือ ฯลฯ เรามักจะพบว่าคนที่ซึ้งและเคลิ้มนั้น คือครูผู้สอน ซึ่งฝันหวาน
อยู่ท่ามกลางคนเบื่อและหน่าย ก็เอาเถอะ สุนทรียะเหล่านี้มักจะงอกงามในอีกช่วงเวลาหนึ่ง
ซึ่งต้องเกิด (กับบางคน) ในอนาคต เหมือนการแนะนำให้คนเข้าวัด คือต้องเกิดจากแรงขับ
ทางจิตวิญญาณ ไม่ใช่การบังคับ คือเมื่อถึงวัยที่อยากไป ก็ไปเอง มิใยต้องขับจำ
ที่เกริ่นยาวๆ มานี้ เพื่อจะบอกว่า ผู้ข้าเกิดในแผ่นดินล้านนา จำต้องเอาความงาม
ตามที่ผู้ข้าเข้าใจว่างาม ว่าดี มาบอกกล่าว อาจจะไม่ต้องประสงค์แห่งหัวใจของท่านก็เป็นได้
ประการสุดท้าย ข้อเขียนทำนองนี้ เคยใช้งานมาแล้วหลายครัง้ ครัง้ นีไ้ ด้รบั การปรับ และปรุงรส
ให้ถูกกับหัวข้อที่ทางผู้จัดงานกำหนดให้ ใครเคยอ่านแล้วก็ข้ามไปเต๊อะ อย่าชักช้า

2. ล้านนา / ความหมายและขอบเขต

ล้านนา เป็นคำที่มีมาแต่เดิม ตามศิลาจารึกและเอกสารใบลาน ส่วนคำว่าลานนา
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นิยมใช้ในสมัยที่อิทธิพลของไทยกลางเข้ามาครอบงำและกำหนดบทบาททุกด้านในล้านนา
โดยเฉพาะวัฒนธรรมทางภาษา (เรื่องนี้ต้องว่ากันยาว ขอเว้นไว้ก่อน)	
ดิ น แดนล้ า นนาตามความเข้ า ใจของคนส่ ว นใหญ่ ใ นปั จ จุ บั น (2554) หมายถึ ง
ดินแดนภาคเหนือ 8 จังหวัด อันได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย
และแม่ฮ่องสอน ส่วนล้านนาในด้านวัฒนธรรม หมายถึงกลุ่มชนที่มีขนบธรรมเนียมความเชื่อ
คล้าย ๆ กัน รวมทั้งมีสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ มีภาษาคล้ายคลึงกัน จึงอาจเหมารวมพื้นที่
กว้างไปถึงดินแดนบางส่วนในรัฐฉานประเทศพม่า สิบสองพันนาในจีน บ้างก็ว่าควรจะรวม
เอาหลวงพระบางเข้าไปด้วย นักวิชาการบางกลุ่มยังนับชาวยวนเสาไห้สระบุรี ว่าเป็นคนกลุ่ม
วัฒนธรรมล้านนาด้วยกัน
นอกจากกลุ่มชนตระกูลไท (ลื้อ ยวน ลาว) แล้ว ล้านนายังนับรวมไทภูเขาเข้าไป
ด้วย ซึ่งมีหลากหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มที่เคลื่อนย้ายเข้ามานานแล้วอย่าง ม้ง เย้า ลาหู่ อาข่า
ปาเกอญอ ลีซอ และที่เข้ามาอยู่ใหม่ อย่างเผ่าคะฉิ่น เป็นต้น ดังนั้นความใดที่ใช้คำว่าล้านนา
ในข้อเขียนต่อแต่นี้ไป ก็หมายถึงผู้คนในขอบเขตดังว่า และหากต้องการเน้นย้ำกลุ่มชนใดเป็น
พิเศษ ก็จะใส่ชื่อกลุ่มชนนั้นลงไป
กล่าวสำหรับคนล้านนานั้น นอกจากความเชื่อเรื่องผีอันเป็นความเชื่อดั่งเดิมแล้ว
พุทธศาสนาที่หยั่งรากลงลึกนับตั้งแต่การก่อกำเนิดนครหริภุญชัย ก่อนพุทธศตวรรษที่ 13
(ดูเพิม่ ที่ สรัสวดี อ๋องสกุล, 2551) ลำดับมาจนถึงล้านนาปัจจุบนั คนล้านนาแฝดฟัน่ ความเชือ่
ทั้ง 2 แนวเข้าด้วยกัน ถึงแม้ทางพระพุทธศาสนาจะให้คำนิยามกลุ่มความเชื่อเดิมว่าเป็นพวก
ทมิฬะ หรือ มิลักขุ หรือ ลวะ อันหมายถึงกลุ่มชนที่ไม่เจริญ ยังนับถือผี มีไสยศาสตร์เป็น
สรณะ เป็นพวกที่ยังไม่ตื่น ต่างกับความว่า พุทธะ ที่ให้ความหมายว่า ตื่นและเบิกบาน
แต่จะอย่างไรก็ตาม ถึงแม้คิดต่างกันก็หาได้เกิดวิวาทะกันไม่ เพียงแต่ฝ่ายไสยศาสตร์จะถูก
ดู แ คลน และหากถู ก ตำหนิ ก็ จ ะได้ รั บ คำบอกกล่ า วเป็ น กลางๆ ว่ า “ไม่ เชื่ อ อย่ า ลบหลู่ ”
ดูเหมือนแต่ละฝ่ายจะพยายามแย่งชิงความสำคัญกันอยู่ในเชิง

3. ร้อยกรองอย่างล้านนา

ล้านนาใหญ่กว้างอุดมด้วยศิลปวัฒนธรรม มีวรรณกรรมหลากหลายอ่านไม่จบไม่สนิ้
คำประพันธ์ของล้านนา หากกำหนดเอาเฉพาะทีเ่ ป็นร้อยกรองตามตำราวรรณกรรมล้านนาแล้ว
น่าจะเริ่มที่คำร่ำหรือคำฮ่ำเป็นอันดับแรก (ดูเพิ่มที่ อุดม รุ่งเรืองศรี, 2546)
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คำร่ำ หมายถึง คำกล่าวที่มีสัมผัสคล้องจองได้จังหวะ อย่างเพลงกล่อมเด็กหรือบท
ขับขานเพื่ออื่อลูก เป็นต้น
คำร่าย มีลักษณะเหมือนร่ายอย่างขนบการแต่งของภาคกลาง เป็นถ้อยคำต่อ
สัมผัสกันยาวๆ อย่างการแต่งชาดกหรือคำเรียกขวัญที่ปู่อาจารย์ร่ายประกอบพิธี
ค่าว หรือที่เขียนอย่างการปริวรรตว่า คร่าว เป็นงานที่นิยมที่สุดในล้านนา มีการใช้
อย่างกว้างขวาง มีทั้งค่าวก้อม ค่าวใช้ ค่าวร่ำ ค่าวธรรม หากมีการขับขานใส่ทำนองก็เรียก
ค่าวร่ำ ส่วนการขับขานเอื้อนเสียงอย่างไพเราะเรียกว่า จ๊อย และจ๊อย ก็มีหลายท่วงทำนอง
สอดคล้องกับเนื้อหา เช่น พร้าวไกวใบ ม้าย่ำไฟ วิงวอน เป็นต้น
บทค่าว เป็นที่นิยมและจื่อจำง่าย มีการถ่ายทอดทางมุขปาฐะต่อปากกัน ยุคสมัย
ก่อน พ.ศ. 2500 หนุ่มสาวจะจำบทสนทนาในวรรณกรรมเหล่านี้ มาใช้โต้ตอบกัน หรือยามที่
พ่ออุ๊ยอารมณ์โปร่งใสก็จะขับลำนำจ๊อย จากค่าวที่เคยซึ้งในอดีต ดังจะยกตัวอย่างสักหน่อย
ส่วนว่ายนต์หงส์ ก็พาหน่อไธ้ 		
จุต้นร่ำร้อง ตระเหว่าตระไหน
ระดูเดือนหก คิมหาแดดป้อย		
หล่นใบเขียว ละเรียวกิ่งไว้		
ระดูดอกแงะ เพาบานจีหลวง		
ซะแล่งหอมไกล ท้ายเหินห่านถ้อย
คำหมอกจีเหลือง เอื้องเงินเอื้องช้าง
นกคู่นก ทิชาปักขี			
					

เข้าป่ากว้าง ดงไพร
จับกิ่งใบ สาขาหยวาดถ้อย
พระพายชอย กิ่งไม้
เหลืองเหี่ยวแห้ง ทังพวง
ขะยอมพวง อูนออนดอกสร้อย
ออกตามพงชำ น้ำค้าง
รสทั่วข้าง ดงรี
แบ้วบ่าง นางนี วอกวุยไต่เต้น...
(ค่าวหงส์หิน)

มาละทางผัว ไปหนัวทางชู้		
เหมือนหมู่ไม้ เมื่อลมตีไหว		
หลอนไหวแต่ใบ บ่ไหวกิ่งก้าน		
บ่พอเสียใจ สะดุ้งฟุ้งย้าย		
					

ใจหลิ่งหลู้ทวยไป
มาไหวหวั่นเฟือน สะเทือนชู่ด้าน
ก็พอยังแควน บ่ร้าย
นี้ไหวรากขึ้น เถิงใบ
(พระญาพรหมโวหาร, ค่าวสี่บท)
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เลิงลำหล่อเลี้ยง ชาวเวียงผ่องใส
ลิดลิดล่องไพร ลินไหลอาบหล้า
มาจากดอยสูง ยูงยางแผ่ กล้า
ลัดเลาะซึมลา มิ่งไม้
ซอนซับแผ่นหิน ดินดานดื่มใช้		
ไหลเลาะลุ่มห้วย ฮอมลำ
ร้อยเส้น พันสาย แสนจื่อ หมื่นจำ
สายแม่ปิงนำ ชุ่มเย็น ชู่หย้าน
					
(วิลักษณ์, น้ำกับดอย ปี 53)
งามลานดอกไม้ ดวงทัย หอมหอม
หอบฮักมาฮอม มาตอมใจเจ้า
อยู่ดีกินหวาน ญิง ชาย หนุ่มเฒ่า
เอาใจละเมา ม่วนแท้
เข้าอุทยาน ชื่นบานแท้แล้ 		
หว่านยิ้มอิ่มหน้า ใจนวล
สุคนธาทิพย์ ฮิบฮอมหอมหวน		
หอมดอกลำดวน อวลงามเขตหล้า
คำมอกดอกหลวง หอมยวงกลิ่นกล้า เก็ดถะหวางาม ดอกมู้
จำปาเหลือง เอื้องแซมแกมชู้		
หอมเขตห้อง นิพพาน
ดาขันดอกไม้ ยอไหว้ใจหวาน		
ถวายเบิกบาน ทูลขวัญแขกแก้ว.
					
(วิลักษณ์, น้ำกับดอย ปี 53)
ส่วนคำประพันธ์ที่เป็นประเด็นหลักให้เขียนถึงในครั้งนี้คือ กั่นโลง หรือ โคลง ตาม
ที่เรียกอย่างไทยกลาง

4. วรรณกรรมคำโคลง

โคลง หรือที่มักได้ยินในวงวรรณกรรมล้านนาว่า กั่นโลง หรือ กะโลง ที่เขียน
ครรโลง ก็มี (ต่อไปนี้จะใช้คำว่า โคลง กับ กั่นโลง ปนกันไป - แล้วแต่อารมณ์) เป็นงาน
ประพันธ์ที่กำหนดจำนวนคำ สัมผัส และวรรณยุกต์ เอก โท โคลงล้านนามีหลายประเภท
เช่น โคลง 2 โคลง 3 โคลง 4 และโคลงดั้น รวมทั้งโคลงกลบทที่ใช้รูปแบบโคลง 4 อีก 27
แบบกลบท ผู้สนใจเรื่องรูปแบบฉันทลักษณ์พร้อมตัวอย่าง โปรดหาอ่านเพิ่มเติมในตำรา
วรรณกรรมล้านนา และงานเขียนที่เกี่ยวข้อง
โคลง หรือกั่นโลง 4 สุภาพ โคลงดั้น และกลบท มีลักษณะคล้ายกับของภาคกลาง
แต่โคลง 2 โคลง 3 มีฉันทลักษณ์ต่างออกไป โคลงดังว่านี้มีเสน่ห์ที่เสียงโดยเฉพาะคำรูป
วรรณยุกต์โทบางคำที่ปรากฏเสียงเฉพาะในล้านนา เช่น หน้อย เหล้น เจ้า หล้า คำเหล่านี้
มีเสียงเอื้อต่อการแต่งโคลงล้านนาอย่างมาก
โคลง นับเป็นคำประพันธ์เก่าแก่ของล้านนา เชื่อกันว่าวรรณกรรมประเภทโคลงนี้
เกิดขึน้ ในล้านนาก่อน แล้วจึงแพร่ขยายไปสูเ่ มืองอืน่ อย่างอยุธยา ล้านช้าง เป็นต้น ชาวล้านนา

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ร้อยกรองล้านนา : อื่อ อ่าน เขียน

35

ใช้โคลงแต่งวรรณกรรมก่อนยุครัตนโกสินทร์ซึ่งอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า โคลงหรือกั่นโลงนี้
รุง่ เรืองในยุคหลังจากการรจนาคัมภีรเ์ ป็นภาษาบาลี และคงได้รบั ความนิยมมากในยุคประมาณ
ปี พ.ศ. 2000 - 2200
โคลงทีพ่ บในล้านนาใช้เขียนวรรณกรรมประเภทต่างๆ เช่น นิราศ อย่าง นิราศหริภญุ ชัย
บันทึกเหตุการณ์ เช่น โคลงมังทรารบเชียงใหม่ นิทานชาดก อย่าง โคลงนางปทุมสังกา
สุภาษิต เช่น โคลงพระลอสอนโลก โองการหรือคำบวงสรวงในพิธีกรรมต่างๆ หรือจะเป็น
สรุปใจความท้ายค่าว เป็นต้น
กัน่ โลงโบราณหลายเรือ่ ง อย่าง อุสาบารส นิราศหริภญ
ุ ชัย นิราศดอยเกิง้ มังทรารบ
เชียงใหม่ ปทุมสังกา โคลงพรหมทัต โครงอมรา หงส์ผาคำ ถึงแม้ขึ้นชื่อเรื่องความไพเราะ
แต่กย็ ากสำหรับการจะอ่านเอาม่วนหรืออ่านให้สนุก คนทีศ่ กึ ษาแล้วลึกซึง้ เป็นเรือ่ งๆ นัน้ มีนอ้ ย
นอกจากคนจะไต่ ห าความรู้ เ พื่ อ ทำวิ ท ยานิ พ นธ์ และถึ ง แม้ จ ะศึ ก ษาอย่ า งลึ ก ซึ้ ง ดั ง ว่ า
ก็ใช่ว่าจะติดใจจนหลง ด้วยว่าเป็นคำเก่าเข้าใจลำบาก เราจึงมักได้ยินบางบทที่คนจำมา
ท่องต่อ แต่ส่วนใหญ่กั่นโลงโบราณยังอยู่ในระดับต้องชวนกันตีความ และยังแปลไม่ออกหรือ
ยังไม่เชื่อสนิทตามคำแปลของนักปราชญ์ที่แปลไว้แล้ว ส่วนเรื่องอื่นๆ ที่เนื้อหาไม่ซับซ้อน
และสามารถอ่านเอาม่วนได้คือ โคลงปทุมสังกา และโคลงอมรา คืออยู่ในระดับอ่านเอา
ม่วน แต่ยังไม่ชวนให้ ระเมาหลงใหล
	

5. โคลงงาม

ความงาม ความสุนทรียะ คือ สิ่งที่เกิดขึ้นกับตน (คนล้านนาเรียก อาจิณ หมายถึง
จิตวิญญาณ) คิดแทนลงความเห็นแทนไม่ได้ เป็นเรื่องของใครของมัน ความงามของโคลงก็
เช่นเดียวกัน เรามักได้รับการชี้แนะว่าคำประพันธ์บทนี้งามบทนี้ดี แต่อาจไม่จับหัวใจหรือ
กระทบใจอีกหลายๆ คนก็เป็นได้ ดังนัน้ เมือ่ จะยกตัวอย่างโคลงโบราณล้านนาทีผ่ เู้ ขียนเห็นว่างาม
ก็เป็นความงามของผู้เขียนเอง ความงามความไพเราะในวรรณกรรมจึงน่าจะแบ่งออกเป็น 2
ระดับคือ
ความงามที่กายสัมผัส หมายถึงความลงตัวด้านรูปแบบและเนื้อหาในงานนั้นๆ
หรือเป็นงานที่ได้รับมติว่าให้งามอย่างไม่มีที่ติ อย่างในตำราเรียนที่บอกว่า รสรัก รสขบขัน
รสเศร้าโศก รสโกรธ ฯลฯ เหล่านี้อาจไม่ใช่ความงาม เพียงแต่มีรสต่างๆ เท่านั้น คำประพันธ์
ที่มีความสมบูรณ์ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ อาจเป็นความงามในระดับที่กายสัมผัส
ความงามทีใ่ จสัมผัส หรือจะใช้สำนวนใหม่วา่ งามโดนใจ ก็วา่ ได้ กล่าวคือ งามระดับนี้
เกิดจากกิเลส ตัญหา ราคะ หรืออะไรก็แล้วแต่ อาจเกิดจากรูปแบบหรือเนื้อหาที่ตรงกับ
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ความรู้สึกกระทบใจ กระทบประวัติศาสตร์ชีวิตของคนอ่านให้หวนระลึกถึง เป็นความงาม
เฉพาะบุคคลนั้นๆ (ต้องระลึกเสมอว่า ดี กับ งาม นั้นต่างกัน)
ส่วนความงาม ความคมของโคลง นั้น พ่อครูเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ได้ให้เกรด
โคลงที่กวีรจนาไว้ 3 ประเภท คือ โคลงคน โคลงครู และครูเทพ ขยายความอย่างสรุปคือ
โคลงคน คือ จำฉันทลักษณ์ และแต่งได้ หรืออาจเขียนวงกลมโยงสัมผัสไว้แล้วแต่งตาม
ใจความพอฟังได้ โคลงครู คือ แม่นฉันทลักษณ์ ใช้ถ้อยคำได้สละสลวย คล่อง สุดท้ายคือ
โคลงเทพ หมายถึงโคลงที่กวีสรรถ้อยคำได้แหลมคำ คือใครได้อ่านแล้วต่างตะลึงใจ ส่วนกวี
ท่านใด จะได้เป็น คน ครู เทพ ผู้นิยมอ่านโคลงก็หาอ่าน และพิจารณากันเองเน้อ
ตัวอย่างโคลงงาม (เฉพาะที่ผู้เขียนคิดว่างาม…)		
		
กวาวกวิวอโสกส้อย		
ส้มสุก
อวลอ่อนแกมใบทุก			
กิ่งก้าน
บ่เห็นนิรมม์รุก-			
ขาร่ม ยั้งเอ่
เหนดอกดวงไม้ม้าน			
เยียะม้านอกเรียม
					
(นิราศหริภุญชัย)
		
ฅือเลิก็แลเล่ากว้าง		
ชลพ่ำเพงเตมตาม			
ปทุมเรื่อเรืองงาม			
งูเงือกจักเข้เฝ้า			
					

ปูนขาม
เทิกเท้า
ไขข่าง รสเอ่
ไขว่ขว้างขางเวียง
(มังทรารบเชียงใหม่)

		
วันนั้นฟ้าร้องร่วน		
ฝนเร่งรึมซะเซียะ			
ฅนเทียวท่าวเปิอะเปียะ		
ครัวแตกแตนแบนแบ้		
					

เผียงเผียะ
เล่าแล้
แดงด่าง ดำเอ่
หลูดหลุ้ยหลดหลัง
(มังทรารบเชียงใหม่) 	


		
สามสิบสองปละเปลี่ยนไธ้
พลิกพึดชมสัรพางค์			
เอาองค์อ่อนกับกลาง		
ม้วยพี่ม้วยน้องม้วย			
					

ทิพนาง นาฏเอ่
ถ่องเถี้ยว
ขวัญพี่ เพาเอ่
ไน่เนื้อนามเดียว
(นางปทุมสังกา) 		
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6. การแต่งโคลง

บทกวีคือแรงขับที่กลั่นจากจิตวิญญาณ บทกวีคือการร้อยและกรองคำ กรองคำ
แล้วนำมาร้อยให้เป็นความ บทกวีคือการฟั่นเกลียวระหว่างรูปแบบและเนื้อหาให้กลมกลืน
บทกวี มี ค รบทุ ก รสและมี พ ลั ง มหาศาล กวี คื อ ผู้ ร จนาความงดงามและความเข้ ม ขลั ง นั้ น
เสียดายอยู่หน่อยหนึ่งคือ หนังสือรวมบทกวีมักจะขายไม่ออก และกวีมักจะยากไร้ (จึงขอ
เปรียบกวีเป็น เกษตรกรไทย คือมีคุณค่าแต่ไร้ราคา มีเกียรติและไม่มีเงิน)
ในบรรดาคำประพันธ์ลา้ นนา นับแต่คำ่ ร่ำ คำร่าย ค่าวและโคลง ดูเหมือนโคลงจะมี
ข้อกำหนดการแต่งมากกว่างานประเภทอืน่ ยิง่ ซับซ้อนไปกันใหญ่ถา้ จะแต่งโคลงดัน้ โคลงกลบท
โคลง 4 สุ ภ าพบทหนึ่ ง กำหนดให้ มี 4 บาท แต่ ล ะบาทก็ บั ง คั บ เสี ย ง / รู ป
วรรณยุกต์ให้ได้ เอก 7 โท 4 (โคลงโบราณล้านนามักใช้ โท 5) แล้วต้องมีคำสัมผัสอีกด้วย
เติมคำสร้อยเผือ่ เหลือเผือขาด การทีม่ ขี อ้ บังคับมากน่าจะเป็นมูลเหตุหนึง่ ทีผ่ ฝู้ กึ แต่งขีเ้ กียจแต่ง
ด้วยว่าจำตำแหน่งต่างๆ นั้นลำบาก กวีท่านหนึ่งเคยกล่าวว่า ต้องกรองคำกว่า 200 คำเพื่อ
จะแต่งโคลง 4 ได้บทหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้จะเห็นได้ว่า กวีที่ชำนาญค่าว สามารถด้นค่าวถาม
ตอบกันได้ หรือ ช่างซอก็สามารถใช้ปฏิภาณกวีขับคำซอโต้ตอบกัน ผู้เขียนยังไม่เคยเห็นหรือ
ได้ยินใครด้นโคลงสดๆ ตอบโต้กัน และต้องเกิดปีติสุดๆ ถ้าได้พบกวีด้นโคลงดั้นบาทกุญชร
โต้คารมกันสุดฤทธิ์
ดังได้ทราบกันดีแล้วว่า โคลงมีหลายชนิด ในข้อเขียนนี้ขอยกตัวอย่างฉันทลักษณ์
เฉพาะโคลง 2 สุภาพ กับ โคลง 4 สุภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องที่ต้องการนำเสนอใน
ลำดับต่อไป
โคลง 2 สุภาพ (อย่างไทยกลาง) 		
		
๐ ๐ / ๐ ๐ ๐		
๐๐๐ /๐๐
๐ ๐ / ๐ ๐			
(๐๐)
โคลง 4 สุภาพ หนึ่งบท แบ่งจังหวะการอ่าน และมักนำเสนอใจความ เป็นลำดับดังนี้
		
๐ ๐ / ๐ ๐ ๐		
๐ ๐ ( ๐ ๐)
บาท 1 เปิดประเด็น
๐ ๐ / ๐ ๐ ๐			
๐๐
บาท 2 เน้นความหมาย
๐ ๐ / ๐ ๐ ๐			
๐ ๐ ( ๐ ๐)
บาท 3 ขยายเนื้อหา		
๐ ๐ / ๐ ๐ ๐			
๐ ๐ / ๐ ๐ บาท 4 สรรคำมาสรุปจบ
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ในความยากนั้น โคลงก็เปิดโอกาสให้ผู้แต่งได้ผ่อนปรน เช่น สามารถสลับตำแหน่ง
เอกโทได้ (ในบาทแรก), ใช้คำตายแทนคำรูปวรรณยุกต์เอกได้, มีคำสร้อยในกรณีทคี่ วามยังไม่
สมบูรณ์, เลื่อนตำแหน่งสัมผัสในบาทที่ 2 และ 4 ได้, ใช้คำเอกโทษโทโทษได้, ไม่มีสัมผัส
ระหว่างบทก็ได้, แต่ข้อผ่อนปรนนี้ ในเชิงกวีถือว่า ไม่เก่งจริง
ที่ว่ามานี้ถือเป็นความลำบากในการแต่ง เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่มีผู้สนใจ
เลือกประพันธ์ร้อยกรองประเภทอื่นมากกว่าโคลง ลองดูตัวอย่างประกอบสัก 3 อารมณ์
1. สิงห์แก้ว
		
ตัดตุง ติดกระดาษแต้ม		
ต้อง แต่ง ต่อ ช่อไชย			
โคมวับวาบแสงไหว				
ดวงดอกหวันแวดข้าง			
		
สิงห์แก้ว สิงห์ค่าแก้ว		
เดือนเด่นอาบลำปิง				
โคมไฟว่าวไฟอิง				
ฝากพ่อเมือเมืองฟ้า				
						
2. ฅ่ำแล้ว
		
ฅ่ำแล้วมืดเลาะฟ้า			
มาแหละสุ่นผ้างำ				
ชายจักซุบซาบอำ				
		
แขนสอดแขนสอดไซ้		
ขาไหนขาแห่งเจ้า				
ขาม่อนฯหนีบขาคา				
ปากสุบปากเบ่าจา				
ท้องติดท้องเหน่นท้อง			
		
ดาวงามแฝงแอบฝ้า			
เนื้อห่มเนื้ออุ่นเอย				
ลุรอดไก่ขันเลย				
ไก่จักล้างหน้าซ้อน				
						

ตุงใย
ช่อช้าง
หว่านโลก
กู่แก้วปราสาทสิงห์
เมืองระมิงค์
เปล่งจ้า
อากาศ
เสพสร้างศิลป์สรวง
(วิลักษณ์, เดือนมกรา ปี 49)	
ทาดำ
เงียบไว้
อิงออด รักเน
สอดสร้อยบัวแพง		
สีขา
ห่มห้อง
คำปาก ดักเน่
ต่อยเต้นเต็มแรง
แหมบเหมย
อีดอ้อน
ขันลาก ยาวเน
สั่งเล้าก่อนแล.
(วิลักษณ์, เดือนเก้า ปี 39)
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3. บูชาพระเจ้า
		
ยอขัน เชิญดอกไม้		
เก็บเก็ดถะหวาไว้
มะลิซ้อนซอนหอม			
แม่เฮย
		
สะบันงาฮอมกลิ่นแผ้ว
ข่างรสกับดอกแก้ว
กรุ่นเกล้าเนาขวัญ			
แม่เฮย
		
ช้ามั่งหวันกิ่งซ้อน		
เก็บแต่พวงมิ่งม้อน
หมียดไว้งามงาม			
แม่เฮย
		
เอื้องผึ้งหลามหล่นร้าง
ค้างแต่สามปอยค้าง
กอดแก้วกอหลวง			
แม่เฮย
		
จำปายืนอยู่ถ้า		
สะหลิดซอนเครืออ้า
ไต่ต้นตาเหิน			
แม่เฮย
		
เก็บม่วนเพลินดอกไม้
ล้านนา
เช้าชื่นแม่เก็บมา			
ชื่นเช้า
ใส่ขันยกถวายสา			
จบเกศ
น้อมนบไหว้พระเจ้า			
แห่งห้องพิหารหลวง แลนา.
					
(วิลักษณ์, ไร่แม่ฟ้าหลวง, ปี 48)

7. การแต่งโคลงสำหรับการขับขาน

การขับโคลงอย่างล้านนานั้น เราใช้คำว่า อื่อกั่นโลง อื่อ คือการขับขานให้เกิด
ทำนอง มีการเอื้อนเสียง หลบเสียง ทอดเสียง การอื่อกั่นโลงบ้างก็ว่า อ่านกั่นโลง ขับกั่นโลง
ก็มี ส่วน จ๊อยกะโลง นั้น ได้ยินจากแม่ครูบัวซอน เมืองพร้าวฟังแล้วเป็นเสียงเก่าแน่นโบราณ
ย้อนยุคสมัยไปไกลแสน แต่ไม่ทราบแน่ว่าเป็นฉันทลักษณ์ใด ผู้เขียนชอบคำว่า อื่อกั่นโลง
เพราะดูจะพ้องกับลีลาของกั่นโลงมากที่สุด
ผู้เขียนได้ยินการอื่อกั่นโลงครั้งแรกราวต้นปี พ.ศ. 2534 จากปู่ครูมณี พยอมยงค์
ท่านอื่อที่ใดสักแห่ง ทำนองคล้ายบทสวด ฟังแล้วจับใจยิ่ง ไพเราะทั้งน้ำเสียงและน้ำคำ
อยากอื่อได้อย่างท่าน แต่ตนเองไม่มีพรสวรรค์ทางนี้ สอบถามครูสนั่น ธรรมธิ ผู้เป็นปิยมิตร
เธอจึงสาธิตให้ฟัง จำตามบทที่ปู่ครูมณี อื่อ ที่ว่า
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เสียงแสน เสียงแหบแห้ง		
เสียงพิลาป เวทนา				
เสียงศิษย์และศรัทธา			
เสียงญาติหิวหอดไร้				
						

โหยหา
ร่ำไห้
วอนโศก ฟังเนอ
เทวษเศร้าโศกา
(พ่อครูมณี พยอมยงค์, 2534)

8. แต่งโคลงอื่อ แต่งโคลงอ่าน

การแต่งโคลงสำหรับการอื่อจะต่างกับการแต่งโคลงสำหรับการอ่าน ถ้าแต่งสำหรับ
การขับขานก็ต้องสรรคำที่เอื้อต่อการขับ กล่าวคือ เมื่อจะแต่งสำหรับอื่อก็ต้องทดลองอื่อใน
ขณะทีแ่ ต่งไปด้วย (ผูเ้ ขียนจะเขียนด้วยอักษรล้านนา แล้วค่อยปริวรรตเป็นภาษาไทยกลางอีกที)
สรรคำให้ลงตัว ลงเสียงได้ไม่ขัด และจะแต่งยากเข้าไปอีก ถ้าต้องใส่เนื้อความตามที่ผู้เขียน
ต้องการ โคลงบางชิน้ ทีแ่ ต่งไว้สำหรับอ่าน หากจะใช้ออื่ ต้องนำมาปรับคำอีก ซึง่ เป็นเรือ่ งยาก
แต่งใหม่ยังจะง่ายกว่า
ตัวอย่าง 1 (แต่งเพื่ออ่าน)
		
ชายหาญผันดาบสู้		
กวัดแกว่งออกเชิงเพียะ		
หูตา ล่อเลาะเลียะ			
โถมถีบเตะต่อยต้อง 		
					
ตัวอย่าง 2 (แต่งเพื่ออื่อ)
		
ฟังเนอ คำม่อนน้อย		
ปราชญ์ถ้า ดาฟัง			
		
ยังมี เมืองหนึ่งล้าน		
กว้างใหญ่ สุดเขตลาม		
ก้านกุ่ง รุ่งเรืองตาม			
มีกาด คนแกว่นค้า			
		
ศรี ศรี ลือเล่าไว้		
หล่อเลี้ยงเวียงขวัญ			
					

ผัวะเผียะ
พะป้อง
หลอนหลอก
ทืบเต้นเต็มที
(วิลักษณ์, น้ำกับดอย ปี 53)
จักแถลงแต่งถ้อย
ท่านเฮย
นางาม
หลิ่งฟ้า
บุญแต่ง ฟังเนอ
แกว่นสร้างทางดี	
น้ำกับดอยฮอดใกล้
เจ้าเฮย
(วิลักษณ์, น้ำกับดอย ปี 53)
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การแต่งโคลงเพือ่ อือ่ นัน้ ผูเ้ ขียนจะใช้โคลง 2 สุภาพ (อย่างไทยกลาง) แต่งนำสักบท
หรือสองบท แล้วค่อยตามด้วยโคลง 4 สุภาพ แล้ววกจบด้วยโคลง 2 ถ้าเป็นงานพิธีกรรมจะ
ใช้บทอัญเชิญเทวดา อังเชิญทิพย์เทพฟ้าฯ งานศาสนพิธี ใช้บทไหว้พระ สาธุ สาน้อบน้อมฯ
ถ้าเป็นงานเล่าเรื่องหรืออื่นๆ จะใช้ บทที่ขึ้นต้นว่า ฟังเนอคำม่อนน้อยฯ หรือแล้วแต่คำขอ
หรือแล้วแต่อารมณ์
	

9. สะล้อหวัน กั่นโลงหวาน

การอื่อกั่นโลงของผู้เขียน ผู้เขียนจะใช้สะล้อนำก่อน มีรูปแบบการนำอยู่สองแบบ
คือแบบยาวกับแบบสั้น แล้วแต่ว่าจะเข้าเรื่องเร็วหรือช้า เมื่อเริ่มอื่อ สะล้อจะคลอตาม รับกับ
จังหวะการอื่อทีละบาททีละวรรค จนถึงวรรคสุดท้ายสะล้อจะจบด้วยลีลาจบอย่างลงตัว
ส่วนจังหวะจะยืดจะหดก็แล้วแต่ปัจจัยต่างๆ คนเบื่อคนไม่ฟังก็จะรีบจบ
จากประสบการณ์ อื่ อ สั ก สามบทก็ พ อแล้ ว ส่ ว นมากคนที่ ข อให้ ผู้ เขี ย นอื่ อ ใน
กิจกรรมต่างๆ ดูเหมือนต้องการรับรสสะล้อ กับท่วงทำนองและบรรยากาศมากกว่าจะรู้
เนื้อหา เพราะโคลงมักใช้คำที่ต้องอาศัยเวลาวินิจความ (เหมือนฟังเพลงฝรั่ง รู้เรื่องบ้าง
ไม่รู้เรื่องบ้าง แต่ก็ฟังเพลิน)
นอกจากสะล้อแล้ว บางกิจกรรมจะใช้กังสดาลหรือตูด (ตูด – เครื่องเป่าทำจากเขา
วัวหรือเขาควาย งาช้างก็มี) ประกอบในตอนต้นหรือตอนจบ ฟังว่าจะได้ความรู้สึกโบราณดี
ส่วนบทกั่นโลงก็เขียนด้วยอักษรธรรมบนพับสา วางบนพานขันแอว จะดูดีกว่าการคลี่เศษ
กระดาษจากกระเป๋ามาอื่อ สำคัญและควรคำนึงคือ บทกวี ลีลาขับ จะมีเสน่ห์ ต้องอาศัยตัว
ช่วยให้ได้บรรยากาศ การแต่งกาย อุปกรณ์ อย่างเครื่องดนตรีโบราณ ฯลฯ เหล่านี้ เป็น
เครื่องเติมรสบทกวีให้จรุ่งใจ
10. ว่าด้วยเรื่อง อ่าน - เขียนร้อยกรองภาคเหนือ
ก่อนจะถึงเรื่องท้ายๆ ผู้เขียนขอย้อนกลับไปพูดถึงเรื่อง เขียน - อ่านวรรณกรรม
(ภาคเหนือ) ตามที่ผู้จัดงานต้องการ ท่านปรารถนาให้ผู้เข้ารับการฝึก สามารถจะปฏิบัติการ
ได้อย่างน้อย 2 อย่าง แต่มรรคาสำหรับจะบรรลุจุดประสงค์นั้น อาจจะขรุขระบ้าง ดังจะว่า
ต่อไป
อย่างแรก คือการแต่ง ที่เล่ามาตั้งแต่ต้นนั้น มีฉันทลักษณ์ให้เลือกเพียง โคลง กับ
ค่าว เท่านั้น กล่าวสำหรับ ค่าว มีองค์ประกอบและลีลาการแต่งซับซ้อน (สำหรับผู้เริ่มฝึก)
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อาจจะไม่คล่องสำหรับจะนำไปอ่านในเวลากระชั้นชิด ดูเหมือนโคลงจะง่ายกว่า ทั้งโคลง 4
และ โคลง 2 ด้วยว่าใช้ฉันทลักษณ์เดียวกันกับที่ภาคกลางใช้ (ซึ่งหลายท่านก็ถนัดอยู่แล้ว)
ประเด็นมีอยู่ว่า จะทำอย่างไรให้โคลงเหล่านี้ มีกลิ่นอายของความเป็นชาวเหนือ
เราสามารถพรรณนาฉาก และใช้คำได้ในระดับหนึ่งเพื่อนำเสนอความเป็นล้านนา
หากแต่จะให้เข้าถึงนั้น ต้องอาศัยเวลา คงเช่นเดียวกับผู้เขียนก็ไม่สามารถเขียนถึงทะเลและ
อารมณ์อย่างทางใต้ได้ แต่ในที่สุด คงแต่งไม่ถึงอารมณ์อย่างชาวทักษิณรจนา เป็นแน่
มีกวีระดับเทพของภาคใต้อย่าง พนม นันทพฤกษ์ (โปรดดู คือนกว่ายเวิ้งฟ้า,
ณ เพิงพักริมห้วย) ท่านเขียนถึงฉากภูเขาในล้านนา หรือยามหนาวในภูเหนือ เมื่อนำมาอ่าน
เทียบกับฉากและอารมณ์อย่างทะเล เราจะพบว่า งานภาคเหนือที่ พนม นันทพฤกษ์ แต่งนั้น
ได้อารมณ์อย่างชาวเรือในหุบเขา คือฉากเหนือ แต่อารมณ์ทะเล คงเช่นเดียวกัน หากผู้เขียน
จะเขียนถึงทะเลก็คงรำพึงได้แค่ฉาก รสชาติคงกลายเป็น คนดอย เมาคลื่น ประมาณนั้น
ที่ยกมาอ้างนี้เพื่อจะบอกว่า ประสบการณ์นั้น สำคัญยิ่ง ประสบการณ์เฉพาะถิ่น
จึงสร้างงานท้องถิ่นได้ลงตัว ทั้งคลังคำและคลังเรื่องย่อมลึกซึ่งโดนใจกว่า
ทีนี้ เรื่องการอ่าน (อาจจะหมายรวมถึงการขับขานด้วยก็ได้) มีความไม่คล่องเพิ่ม
มาอีกก็คือ น้ำเสียงและลีลา ที่สอดรับกับการสรรคำมาใช้เพื่อได้อารมณ์เฉพาะถิ่น คนเหนือ
อย่างผู้เขียนเองไม่คล่องที่ออกเสียงชัดอย่างคนภาคกลาง การสรรคำ คลังคำก็น้อยกว่า
ผูเ้ ขียนจึงเป็นแค่กวี น้ำผ่า (ลูกครึง่ ลูกผสม) คือใช้คำปนกันระว่าง ยวน ยอง ลือ้ ลาว และไทยกลาง
อีกประการหนึ่ง คือ ฉันทลักษณ์บางอย่างก็เหมาะที่จะใช้กับถิ่นใดถิ่นหนึ่ง เช่น
หากเราแต่งกลอนสุภาพ เมื่อจะนำไปขับขาน จะงาม จะเพราะ ก็ต้องขับขานตามขนบอย่าง
ไทยกลาง กลอนเพราะๆ อาจไม่สามารถ “อ่าน” ออกเสียงอย่างภาษาถิ่น ให้เนี้ยบเหมือน
ภาษาต้นแบบได้
ตัวอย่าง

หาดทรายนิ่ม พิมพ์ใจ ใครคนหนึ่ง
ทุกเม็ดทรายคือคำ จำนรรจา		
					

คนผู้ซึ่งแสนรัก เธอหนักหนา
หนักกว่าฟ้า หนากว่าน้ำ ล้ำแผ่นดิน
(เนาวรัตน์, แม่พิมพ์ใจ, คำหยาด)

ผู้เขียนเคยแต่งกาพย์ยานี เมื่อจะอ่านด้วยสำเนียงคนเมือง จำเป็นต้องปรับคำที่ไม่
ลงตัว (ด้านเสียง) ออก เพือ่ ให้ลน่ื ไหลไปตามจังหวะ (ฉันทลักษณ์น้ี ไม่คอ่ ยติดขัดเรือ่ งสำเนียงถิน่ )
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ตัวอย่าง
		
กาดแลง คือกาดเล่า
กาดหมั้ว ก็หมั้วตาม 		
		
กาดก้อม กับกาดนัด
งัวต่าง ต่างครัวขาย 		
		
เนียะ !! อู้นี่แล้วหายนี้
เล่าขวัญ กลางกาด กา		
		
ขนครัว เข้ากาดแล้ว		
สูนสานอูนอาน ขาน		
					

11. การสืบสาน
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และกาดเช้า ก็เล่าความ
และกาดหลวง ก็หลวงหลาย
เป็นกาดลี กาดเลิงงาย
เรือลำหลวง ก็ล่วงมา
ถ้าย้ายที่ ฟั่งเลิกลา
หื้อขายแม่น หื้อขายหมาน
สัพพะชื่น ก็เชยบาน
แม่นกาดม่วน เชียงใหม่เมือง
(วิลักษณ์, กาด, น้ำกับดอย)

การสื บ สานภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในยุ ค สมั ย ที่ โ ลกวั ฒ นาไปอย่ า งไม่ ห ยุ ด นิ่ ง นั้ น
เหน็ดเหนื่อยแท้ ในขณะที่คนในพื้นถิ่นสร้างถนนสายวัฒนธรรม รัฐเองก็กำลังเร่งขยายถนน
สายแฟชั่น โลกของล้านนาคือความสงบและเรียบง่าย ท่ามกลางธรรมชาติป่าดอยขุนเขา
แต่ ณ เชิงดอยที่อยู่ของอารักษ์เมืองปู่แสะย่าแสะกำลังกายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ขนาด
การสืบสานเรื่องความสวยความงามอย่างการแต่งกายล้านนายังยาก นับประสาอะไรกับ
ความซึ้งทางวรรณศิลป์ คำจ๊อยคำซอคือบทขับขานที่มีลีลาสนุกสนานที่สุดยังแทบล้มลุกคลุก
ฝุ่น ประสาอะไรกับกั่นโลงอย่างล้านนาโบราณ แต่งก็ยาก ขับขานก็ยาก ไม่ตายก็ให้รู้ไป
(ปัญหานี้น่าจะเกิดกับวรรณกรรมภาคอื่นด้วย)
ความเป็นกวีแต่งกั่นโลง ของผู้เขียนนั้น หน้าที่หลักคือแต่งคำถวายฯ ในศุภวาระ
อันเป็นมหามงคลให้แก่สถาบันฯ ปีละสองครั้ง นอกจากนั้นคือเขียนให้บุคคลในโอกาสต่างๆ
เช่น งานเกษียณอายุราชการ งานวันเกิด งานแต่งงาน และงานศพ แต่การเขียนบทกวีชื่นชม
คนนัน้ พ่อครูนคร พงษ์นอ้ ย เคยตัง้ ขอสังเกตและสรุปความเช่นเดียวกับถ้อยคำของนักปราชญ์
จีนที่ว่า “บทกวีเยินยอคน สามบรรทัดก็ยาวน่าเบื่อแล้ว”
เมื่อไม่มีโอกาสและไม่มีผู้เสพการสืบสานก็ไร้ค่า กั่นโลงอย่างโบราณล้านนารวมทั้ง
การอื่อเอื้อนก็สมควรตายจากแผ่นดินนี้อย่างไม่ต้องเสียดาย หากแต่ความชอบความนิยม
เป็นเรือ่ งเฉพาะบุคคล ผูเ้ ขียนเองก็อาศัยพลังนีย้ งั แอบทำอยูด่ ว้ ยความพอใจ มิใช่เพือ่ การสืบสาน
หรือหวังค่าสูงส่งอะไรทำนองนัน้ แต่งเพราะใจชอบ มันเพราะดี งดงามดี ก็แค่นนั้ คือแต่งแล้วอ่าน
อ่านแล้วขนลุกแต่ผู้เดียว ทำนองนั้น

44

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

Walailak Abode of Culture Journal

12. หน้าที่และอุปสรรคการสืบสาน

งานกวีนิพนธ์กั่นโลงล้านนาความเป็นจริงคือ เป็นงานที่มีเสน่ห์สำหรับคนชอบ
คนไม่ชอบก็อาจเฉยๆ ไม่ชมไม่ทำลายด้วยว่าเป็นของอนุรักษ์ อ่านไม่รู้เรื่องก็ไม่กล้าบอกใคร
เกรงจะถูกหาว่าโง่กม็ ี คนทีอ่ า่ นแล้วติดใจตรึงใจเมือ่ อ่านแล้วอุทานว่า คิดคำงามๆ ได้ไง ก็ไม่นอ้ ย
จากเหตุผลนี้ดูเหมือนว่า คนชอบต้องแบกรับภาระการศึกษาและการสืบสานด้วย ทั้งๆ
ที่ความชอบนั้นคือการศึกษาและสืบสานในตัวอยู่แล้ว การจะทำให้คนศึกษาและสืบสาน
กวีนพิ นธ์ลา้ นนากำหนดเฉพาะกัน่ โลงนัน้ คงไม่ใช่หน้าทีข่ องกวีหรือคนชอบ หากแต่เป็นหน้าที่
ของบรรดานักกิจกรรมวิชาการหลายๆ ฝ่ายที่ต้องคิดหาวิธีกันว่าจะทำอย่างไร ครูบาอาจารย์
อยากให้ลูกศิษย์ชอบโคลงยังต้องนับนิ้วหาตำแหน่งเอกเจ็ดโทสี่ก่อนสอน โคลงก็น่าจะดิ้น
ตายไปเดี๋ยวนั้น
นี่ ถ้ า หากคนอื่ อ กั่ น โลงกั บ คนสี ส ะล้ อ คราวหนึ่ ง ๆ ได้ ค่ า ตั ว เท่ า กั บ นั ก ร้ อ งสั ง กั ด
แกรมมี่ ก็คงจะมีนักศึกษาหรือนักเรียนแห่กันมาเรียนเป็นแน่แท้

13. กล่าวโดยสรุป

กั่นโลง คืองานประพันธ์ของคนล้านนา ใช้แต่งเรื่องราวหลายประเภท การขับขาน
โคลงนิยมเรียกว่า การอื่อกั่นโลง ในปัจจุบันอื่อประกอบสะล้อ กั่นโลงทุกบทสามารถนำมา
อื่อได้ แต่ถ้าแต่งขึ้นเพื่อการขับขานจะทำให้ลีลากับขับคล่องยิ่งขึ้น การอื่อ ผู้อื่อจะมีลีลา
เฉพาะแต่มีท่วงทำนองไปในแนวเดียวกัน
กั่นโลงเป็นของวิเศษถือเป็นงานประพันธ์ชั้นสูง ผู้เขียนอยากฟัง อยากอ่านผลงาน
ของล้านนายุวกวี หรือกวีจากต่างถิ่นอย่างท่านผู้อ่าน ก่อนที่คำประพันธ์ประเภทนี้จะเลือน
หายตายจาก กราบขอบพระคุณทุกท่านที่จะเป็นพลังส่งยู้ให้ความฝันของผู้เขียนสัมฤทธิผล
ตัวอย่างกั่นโลงแต่งเพื่อการอื่อ
1. เชิญขวัญแขกแก้ว
		
อังเชิญ ทิพย์เทพฟ้า			
ม่อนข้าฯ อังเชิญ				
		
เชิญขวัญมาแต่งต้อม		
ผูกไว้ใจหมาย				

มาประสุมส่องหน้า
เจ้าเฮย
มาสู่หวันแวดห้อม
เจ้าเฮย

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ร้อยกรองล้านนา : อื่อ อ่าน เขียน

45

		
ถวายมวลมิ่งไม้			
เอาฮักห่อฮักฮอม				
เอาใจหล่อใจหลอม				
ขอสุขสู่ชู่มื้อ				
		
ไขคำ พรบอกแล้ว			
อยู่ม่วนกินหวาน				
						

หอมหอม
หอบหื้อ
มาหล่อ ใจเนอ
แขกแก้วแก่นใจ
ขอหื้อใจผ่องแผ้ว
เจ้าเฮย
(วิลักษณ์, เชิญขวัญแขกแก้ว)	

3. เจ็บ
		
แสนดอยแดเดือดดิ้น		
ห้วยหมื่นลำอาบฝน				
ล้านนาชู่ตัวตน				
ยามเมื่อนางนาฏเจ้า			
		
เสียงไห้หับห่อนหื้อ			
เหมือนบิดเบ้าใจขวัญ			
เจ็บใดจักเท่าวัน				
เจ็บดั่งแสนดอยย้ำ				
						

	
โหยหน
ฝาดเศร้า
สยบโศก ฟังเนอ
หลีกแล้วลาไกล
คนหัน
ขาดขว้ำ
ยินข่าว ฟังเนอ
หนีบแหน้นแกนใจ.
(วิลักษณ์, เจ็บ)
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น.ส. อัจฉราภรณ์ ถาวรพัฒน์

นายรณกร รักษ์วงศ์

บทคัดย่อ
บทความนี้ได้นำเสนอเรื่องการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่น โดยอธิบายในประเด็นใหญ่ๆ 3 ประเด็น ได้แก่ 1) งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น คืออะไร
มีการดำเนินงานอย่างไร 2) การฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ทำอย่างไร และ 3) พี่เลี้ยงมีการทำงานอย่างไร
การฟืน้ ฟูภาษาและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในรูปแบบของงานวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ เป็นการวิจยั
เชิงปฏิบตั กิ าร โดยชุมชนเจ้าของภาษา เป็นเจ้าของโครงการวิจยั มีบทบาทเป็นนักวิจยั ท้องถิน่
มุ่งเน้นการแก้ปัญหาหรือการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง ด้วยตนเอง โดยมี
ลักษณะการฟืน้ ฟูภาษาฯ ในหลายรูปแบบ เช่น การพัฒนาระบบเขียน การสร้างสรรค์วรรณกรรม
ท้องถิน่ การฟืน้ ฟูภาษาและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ผ่านระบบโรงเรียน การศึกษาบันทึกและเผยแพร่
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ เป็นต้น
ทั้งนี้ในการดำเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจำเป็นต้องมีระบบพี่เลี้ยง เพื่อเป็นกลไก
สำคัญในการดูแล ติดตาม หนุนเสริม เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ โดยต้องใช้ทั้งศาสตร์ และศิลป์ในการทำงานร่วมกับชุมชน ได้แก่ มีองค์ความรู้
1

ทีมพี่เลี้ยง จากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
ภายใต้ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา – วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
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พื้นฐานงานวิจัย, มีองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นของโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้อง, มีการทำงานร่วม
กันเป็นทีม, มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ยดึ ติดกรอบเดิมๆ, สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้,
มีความเข้าใจในธรรมชาติของทีมวิจัย และ ใช้ประโยชน์จากการสื่อสารผ่านระบบ Social
Network นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ พี่เลี้ยงต้องมีความเข้าใจในการทำงาน และการมอง
เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
คำสำคัญ : การฟื้นฟูภาษาในภาวะวิกฤต, วิจัยเพื่อท้องถิ่น, พี่เลี้ยงทีมวิจัย

บทนำ

	
 “ความแตกต่างหลากหลายของภาษา มิใช่อปุ สรรคในการพัฒนาประเทศ
แต่กลับเป็นทรัพยากรหรือทุนทางวัฒนธรรมของประเทศ ภาษาท้องถิ่น
ที่เข้มแข็งย่อมเป็นแผนที่นำทางในการเข้าถึงคุณค่าของทรัพยากร และ
เป็นรากฐานที่ยืนอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีของพลเมืองให้สามารถพัฒนา
ตนเองต่อไปได้”
ศ.ดร. ชัยอนันต์ สมุทรวานิช
จากคำกล่าวข้างต้นได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทาง
ภาษา วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ นักภาษาศาสตร์ได้คาด
การณ์วา่ ร้อยละ 90 ของภาษาในโลก ซึง่ มีมากกว่า 6,000 ภาษา จะสูญสิน้ ไปภายในศตวรรษนี้
(Krauss, 1992) อาจมีเพียงภาษาราชการ ภาษาประจำชาติ ซึ่งอยู่ในระบบโรงเรียนและ
สือ่ มวลชนเท่านัน้ ทีจ่ ะปลอดภัย เกิดการตายของภาษา ซึง่ ส่งผลทำให้เกิดการสูญเสียระบบคิด
องค์ความรู้ และภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่สืบทอดกันมานับพันปี (สุวิไล เปรมศรีรัตน์, 2556)
จากการศึกษาของนักภาษาศาสตร์ พบว่า ในประเทศไทยมีความหลากหลายทาง
ภาษาและวัฒนธรรมกว่า 70 กลุ่มภาษา สามารถจำแนกได้ 5 ตระกูลภาษา ได้แก่ 1) ภาษา
ตระกูลไท เช่น ไทดำ, ไทใหญ่, ไทลื้อ, ญ้อ, ลาวเวียง, ลาวอีสาน, พวน, แสก ฯลฯ 2) ภาษา
ตระกูลออสโตรเอเชียติก เช่น กะซอง, ชอง, ซัมเร, ซะโอจ (ชุอุง), โซ่ (ทะวืง), ขมุ, ญัฮกุร,
บรู, กูย – กวย (ส่วย), มอญ, มลาบรี, เลอเวือะ, ปลัง ฯลฯ 3) ภาษาตระกูลออสโตรเนเชียน
เช่น มลายูถิ่น, อูรักลาโวยจ, มอแกน 4) ภาษาตระกูลจีน – ธิเบต เช่น อึมปี้, บีซู, ละว้า
(ก๋อง), อาข่า, ลิซู, ลาหู่ ฯลฯ 5) ภาษาตระกูลม้ง – เมี่ยน ได้แก่ ม้ง / แม้ว, เมี่ยน / เย้า
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นอกจากนี้ยังพบว่า มีภาษาที่อยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูญ จำนวนถึง 15 กลุ่มด้วยกัน
ได้แก่ กลุ่มชอง, กะซอง, ซำเร, ชุอุง (ซะโอจ), ญัฮกุร, มานิ (ซาไก), มลาบรี (ตองเหลือง),
ลัวะ (เลอเวือะ), โซ่ (ทะวืง), ละว้า (ก๋อง), อึมปี้, บีซู, มอแกน, อูรักลาโวยจ และแสก (สุวิไล
เปรมศรีรัตน์ และคณะ, 2547) นอกจากนี้ยังมีบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มใหญ่ในเขตชายแดน
ห่างไกล ยังมีภาวะวิกฤตด้านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งไม่ได้รับการยอมรับในสังคมอย่าง
เท่าเทียม เช่น กลุ่มภาษามลายูปัตตานี ในจังหวัดชายแดนใต้ กลุ่มเขมรถิ่นไทย ในเขตอีสาน
ใต้ หรือกลุ่มชาวเขาในภาคเหนือ เป็นต้น โดยที่ประชากรส่วนมากยังไม่ได้รับการบริการของ
รัฐอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา ในขณะเดียวกัน ภาษาท้องถิ่นของกลุ่ม
ชาติพนั ธุส์ ว่ นใหญ่อยูใ่ นภาวะถดถอย ชุมชนอ่อนแอ ขาดความมัน่ ใจ สูญเสียความมัน่ คงในชีวติ
เกิดความขัดแย้งทางวัฒนธรรม (สุวิไล เปรมศรีรัตน์, 2549)
จากภาวะความวิกฤตทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าว ทำให้
จำเป็นต้องมีการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมอย่างเร่งด่วน ในปี 2547 ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟู
ภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัย
มหิดล ได้ส่งเสริมให้ชุมชนชาติพันธุ์และนักวิชาการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ ภายใต้การวิจัยเพื่อท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีระบบพี่เลี้ยง เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ดูแล และประเมินผล
การดำเนินงานโครงการ
บทความนี้ ผู้เขียนจึงขอนำเสนอการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : พี่เลี้ยงทำงานอย่างไร โดยชี้ให้เห็นใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) งานวิจัย
เพื่อท้องถิ่น คืออะไร มีการดำเนินงานอย่างไร 2) การฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภายใต้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นทำอย่างไร และ 3) พี่เลี้ยงมีการทำงานอย่างไร

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นคืออะไร

เมือ่ พูดถึงงานวิจยั คนส่วนใหญ่ถกู ทำให้เชือ่ ว่า การทำงานวิจยั หรือการสร้างความรู้
เป็นเรื่องของ “นักวิชาการ” หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์ สาขา เป็นผู้ที่จบการศึกษา
ระดับสูงถึงจะสามารถทำงานวิจัยได้ มีหลักการ ระเบียบ และการประเมินตามแบบแผนทาง
วิชาการ สิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นเรื่องยากที่ทำให้คนระดับชาวบ้าน หรือชุมชนเข้าไม่ถึง และ
ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างแท้จริง
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นอกจากนีก้ ระบวนการสร้างความรูเ้ ข้ามาเกีย่ วข้องกับชาวบ้านในลักษณะทีช่ าวบ้าน
เป็นผู้ถูกวิจัย ถูกถาม ถูกสังเกตเท่านั้น ชาวบ้านมักถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างผลงานทาง
วิชาการให้นักวิจัย ซึ่งมักพบว่า เรื่องที่นักวิจัยทำ ไม่ตรงกับปัญหาของชาวบ้าน หรือเรียกได้
ว่า “เกาไม่ถูกที่คัน” อีกทั้งข้อสรุปของนักวิชาการก็มักจะไม่เป็นรูปธรรมพอที่จะนำไปใช้ได้
ในขณะที่ชาวบ้านผู้รู้ปัญหาดีกว่า คิดเองได้ แต่ไม่เป็นระบบ ไม่เชื่อมโยง ขาดข้อมูลประกอบ
การทำงาน การแก้ปัญหาจึงได้ผลเพียงชั่วครั้งชั่วคราว ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เกิด “งานวิจัย
เพื่อท้องถิ่น” (Community – Based Research : CBR) (กชกร ชิณะวงศ์, 2548)
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ได้เริ่มต้นขึ้นในปี 2541 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) มีเป้าหมายในการทำให้ชุมชนท้องถิ่นได้เรียนรู้ และได้ประโยชน์จากงาน
วิจยั โดยตรง เพือ่ ให้งานวิจยั มีสว่ นในการแก้ไขปัญหาของชุมชน และก่อให้เกิดความเปลีย่ นแปลง
ขึ้นอย่างมีแบบแผนในชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจึงเป็น “กระบวนการ”
มากกว่า “ผลลัพธ์” ของการวิจัย ซึ่งหมายถึง การเน้นให้ชาวบ้านได้เข้าร่วมในกระบวน
การวิจัย ได้เรียนรู้ ได้ผลงานและเก่งขึ้น ช่วยยกระดับการแก้ปัญหา ตลอดจนสามารถใช้
กระบวนการนี้ในการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ในท้องถิ่น
กระบวนการวิจัยนี้ หมายถึง การทำงานอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อตอบคำถามหรือ
ความสงสัยบางอย่าง โดยมีการแยกแยะประเด็นว่า ข้อสงสัยอยู่ตรงไหน มีการหาข้อมูลก่อน
ทำ มีการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล มีการวางแผนการทำงานบนฐานข้อมูล และ
ระหว่างลงมือทำ ก็จะวิเคราะห์ความสำเร็จและอุปสรรคอย่างสม่ำเสมอ ในที่สุดก็จะสามารถ
สรุ ป บทเรี ย น เพื่ อ ตอบคำถามที่ ตั้ ง ไว้ โดยทั้ ง หมดนี้ ท ำโดยผู้ ส งสั ย หรื อ ชุ ม ชนนั่ น เอง
(กชกร ชิณะวงศ์, 2548)
เครื่องมือที่ใช้ในการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ส่วนใหญ่คือ การประชุม เสวนา
ถกเถียง ตั้งแต่การตั้งประเด็น การหาข้อมูล การตัดสินใจ การลงมือทำ การเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ทุกขั้นตอนใช้เวทีเพื่อให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วม รวมถึงกลุ่มคนหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชน เช่น ครู อบต. ฯลฯ เพื่อร่วมกันใช้ปัญญา และใช้กระบวน
การที่เป็นระบบในการแก้ปัญหาอย่างได้ผล
วิธีการนี้ สกว. ถือว่าเป็นงานวิจัยอีกแบบหนึ่งที่ไม่ยึดติดกับระเบียบแบบแผนทาง
วิชาการมากนัก แต่มองว่าเป็นการสร้างความรู้ในตัวคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่นมุ่งแก้ไข
ปัญหาด้วยการทดลอง มีการบันทึกและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
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กาญจนา แก้วเทพ (2553) ได้อธิบายถึงลักษณะของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นไว้ดังนี้
1) เป้าหมายของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น คือ การพัฒนาตัวนักวิจัย ให้เกิดความรู้ซึ่งมี
คุณค่าอยู่ที่การนำไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาท้องถิ่น
2) คนทำวิจัย คือชาวบ้าน เป็นจุดพลิกผันที่สำคัญคือ งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น คือ
การเปลีย่ นบทบาทของชาวบ้านในกระบวนการวิจยั จากทีเ่ คยเป็น ตัวประกอบ / กลุม่ ตัวอย่าง
มาเป็น พระเอก – นางเอก / นักวิจัย
3) การวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ เน้นกระบวนการติดตัง้ ปัญญา / วิธคี ดิ ของนักวิจยั การติดตัง้
หมายความว่าเครื่องรับจะต้องมีส่วนร่วมและ active ต้องการการมีส่วนร่วมอย่าง active
ของชาวบ้านนักวิจัย ตัวอย่างวิธีคิดที่ต้องการยกระดับ เช่น การลงมือแก้ไขปัญหาเลยโดยยัง
ไม่วิเคราะห์สาเหตุชัดเจน ใช้การลองผิดลองถูกแบบตาดีได้ ตาร้ายเสีย หรือไม่วางลำดับขึ้น
ตอนของการแก้ไข ทำให้เกิดปรากฏการณ์ว่า อาการคันก็มีมาก (ปัญหา) การเกาก็มีเยอะ
(วิธีแก้ไข) แต่เกาไม่ถูกที่คัน เพราะขาดการใช้กระบวนการคิดแบบวิจัย
4) การออกแบบโครงสร้างและกลไกเพื่อการหนุนช่วย สกว. เป็นองค์กรสนับสนุน
เงินทุน แต่มีลักษณะที่แตกต่างจากแหล่งเงินทั่วไป ตั้งแต่กระบวนการเปิดรับงานวิจัย มิใช่
รูปแบบของการออกประกาศแล้วนั่งรอให้นักวิจัยมาเสนอ แต่มีกลไกขององค์กร คือ มีศูนย์
ประสานงาน โหนด หรือพี่เลี้ยง ไปร่วมพัฒนาโจทย์การวิจัย พัฒนาเขียนโครงร่างงานวิจัย
รวมทั้งการเสริมขวัญกำลังใจให้ชาวบ้านกล้าฮึกเหิมเข้ามาทำงานวิจัย ตั้งแต่ต้นจนจบสิ้น
กระบวนการ โหนด หรือพี่เลี้ยง ทำหน้าที่เป็นสะพานทอดเชื่อม (bridge) ให้ชาวบ้านได้เดิน
ข้ามฝั่งจากการเป็นคนธรรมดา มาสู่การเป็นนักวิจัยได้
5) คุณค่าสำคัญของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น กลไกใหม่ในการกระจายปัญญาสู่ท้องถิ่น
6) งานวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ มีลกั ษณะเป็นสหวิทยาการ / บูรณาการสูง เช่น กรณีการฟืน้ ฟู
ภาษาฯ โดยการพัฒนาระบบเขียน จำเป็นต้องใช้ความรู้จากนักภาษาศาสตร์ หรือ การฟื้นฟู
ภาษาฯ ในรูปแบบการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ จำเป็นต้องอาศัยความรู้ของศาสตร์พิพิธภัณฑ์
เป็นต้น
7) ใช้วิธีการแสวงหาความรู้ด้วยการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ทดแทนการอ่านทบทวนวรรณกรรม ทำให้พบรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นเวทีเสวนาแลกเปลีย่ น
ระหว่างผู้มีประสบการณ์ การดูงาน การเชิญผู้มีประสบการณ์มาเป็นวิทยากร
8) เน้ น การใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ จ ริ ง เริ่ ม ต้ น จากปั ญ หาในชี วิ ต ของชาวบ้ า นนั ก วิ จั ย
จนกระทั่งมีคำตอบ หรือข้อเสนอแนะที่ถูกนำไปทดลองปฏิบัติและติดตามผลจนถึงจุดหมาย
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ปลายทาง ถือได้วา่ action research มีลกั ษณะพิเศษ คือ เจ้าของปัญหาเป็นคนลงมือแก้ไขเอง
โดยอาศัยการร่วมมือจากภายนอก
9) งานวิจัยต้องมีคุณสมบัติเป็น R & D (Research and Development)
10) ตลอดเส้นทางนี้มีการสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ผลที่เกิดจากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จะนำไปสู่ผลลัพธ์ 3 ประการ ได้แก่
1) เกิดความรู้ขึ้นในท้องถิ่น และเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นโดยตรง (เรื่องที่ทำวิจัย
เป็นเรื่องราวที่ชาวบ้านต้องการ)
2) เกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยคนในท้องถิ่น ทำให้คนท้องถิ่นเก่งขึ้น และทำงาน
ได้ดีขึ้น (ชาวบ้านได้ร่วมในการทำงานวิจัยอย่างเข้มข้น)
3) เกิดกลไกหรือองค์กรในชุมชนทีจ่ ะจัดการสานงานต่อไป (เกิดความเปลีย่ นแปลงที่
เห็นได้เป็นรูปธรรมกับชาวบ้าน)
การทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ จำเป็นต้องมี “พี่เลี้ยง” คอยสนับสนุน คอยเชียร์ และ
ช่วยเหลือเพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จ
สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ได้พัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นขึ้นในรูป
แบบของหน่วยประสานงาน (Node) และ พี่เลี้ยง (Research Counselors : RC) เพื่อทำ
หน้าทีเ่ ป็นทีป่ รึกษาให้กบั ชุมชนทีต่ อ้ งการทำวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ ตัง้ แต่การพัฒนาโครงการเพือ่ ให้
ได้เอกสารเชิงหลักการที่สมบูรณ์ เพื่อขอรับการสนับสนุนวิจัย ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย
ในด้ า นต่ า งๆ เช่ น การเสริ ม ทั ก ษะ การรวบรวมข้ อ มู ล การใช้ ก ระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม
การวิเคราะห์ผลข้อมูล การเขียนรายงาน และการบริหารจัดการ (งบประมาณ บัญชี) รวมทัง้
การนำเสนอผลงานสู่ชุมชน ตลอดจนแสวงหาแนวทางในการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นทำวิจัย
เพื่อท้องถิ่นอย่างสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
อาจกล่าวได้ว่า งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นคืองานวิจัยในรูปแบบหนึ่งที่มุ่งแก้ปัญหาโดย
คนในชุมชน หรือคนในท้องถิ่น ถือเป็นรูปแบบสำคัญที่จะช่วยให้คนในท้องถิ่นค้นพบตนเอง
โดยชุมชนมีบทบาทสำคัญ กล่าวคือ เป็นเจ้าของงานวิจัย เรียนรู้ และแก้ปัญหาท้องถิ่นของ
ตนเอง ด้วยตนเอง โดยมีกระบวนการ “พี่เลี้ยง” เข้าไปหนุนเสริม คอยสร้างกระบวน
การเรียนรู้ และทำให้เกิดการมีสว่ นร่วมของชุมชน รวมไปถึงการเชือ่ มโยงองค์ความรูภ้ ายนอก
และองค์ความรู้ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง
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เมือ่ งานวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ เป็นงานวิจยั ทีท่ ำให้คนในชุมชนมีบทบาทสำคัญในการวิจยั
เพื่อตอบโจทย์ หรือแก้ปัญหาของตนเองด้วยตนเอง ดังนั้น การฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภายใต้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ก็คือ ชุมชนเจ้าของภาษาได้ลุกขึ้นมา ฟื้นฟูภาษาและ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้วยตนเอง โดยมีทมี พีเ่ ลีย้ ง เป็นผูค้ อยทำหน้าทีด่ แู ล ติดตาม และหนุนเสริม
ให้การดำเนินงานวิจัยเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย แต่ก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดของพี่เลี้ยง
ผู้เขียนขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเบื้องต้นก่อน
ดังทีก่ ล่าวในเบือ้ งต้นแล้วว่า ในประเทศไทยมีภาษามากกว่า 70 กลุม่ ภาษา มีภาษาที่
อยู่ในภาวะวิกฤตจำนวน 15 กลุ่มภาษา นอกจากนี้ยังรวมถึงกลุ่มภาษาขนาดใหญ่ตามแนว
ชายแดนที่มีความขัดแย้งทางวัฒนธรรมและวิกฤตอัตลักษณ์ทางภาษา เช่น กลุ่มมลายูถิ่น
เขมรถิ่นไทย จีนยูนนาน และกลุ่มชาวเขาเผ่าต่างๆ ในภาคเหนือ เป็นต้น หากภาษาเหล่านี้
สูญหาย หรือตายไป นั่นหมายถึงการสูญเสียองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ได้สั่งสมมานับเป็นพันปี
นักวิชาการ ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิกฤตการถดถอย
ทางภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงได้ดำเนินการเพื่อศึกษา พัฒนา และฟื้นฟูภาษาและ
วัฒนธรรมในภาวะวิกฤตอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้
เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตโดยชุมชนเจ้าของภาษาโดย
ต่อเนื่อง เพื่อชะลอการตายของภาษาและการสูญเสียภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อพัฒนา
ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ด้านต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสังคม
พหุภาษา/พหุวฒ
ั นธรรมทีย่ ง่ั ยืนต่อไป นอกจากนีย้ งั มีจดุ ประสงค์เพือ่ ให้สงั คมทัว่ ไปมีความตระหนัก
ถึงความวิกฤตทางภาษาและผลกระทบ และมีส่วนร่วมในการสงวนรักษาความหลากหลาย
ทางภาษาและวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของมนุษยชาติต่อชนรุ่นหลังต่อไป
ที่ผ่านมาศูนย์ศึกษาฯ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นให้เป็นศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นภาษาและ
วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต (เชิงประเด็น) เพือ่ ส่งเสริมให้ชมุ ชนชาติพนั ธุด์ ำเนินกิจกรรมการฟืน้ ฟู
ภาษาและวัฒนธรรมของตนเองในรูปแบบต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 – ปัจจุบัน
ซึ่งได้ก่อให้เกิดการตื่นตัวในการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างกว้างขวาง
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ปั จ จุ บั น ศู น ย์ ป ระสานงานฯ มี โ ครงการวิ จั ย เพื่ อ ท้ อ งถิ่ น ที่ มุ่ ง เน้ น รั ก ษาความ
หลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งกลุ่มภาษาขนาดเล็ก และกลุ่ม
ภาษาขนาดใหญ่รวมทั้งกลุ่มพหุภาษาและวัฒนธรรมทั้งสิ้นจำนวน 23 กลุ่มภาษา และกลุ่ม
พหุภาษาและวัฒนธรรมอีกจำนวน 2 พื้นที่ จำนวนกว่า 30 โครงการ โดยแบ่งเป็น
- กลุม่ ภาษาทีอ่ ยูใ่ นภาวะวิกฤต จำนวน 13 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ชอง กลุม่ ญัฮกุร กลุม่ โซ่
(ทะวืง) กลุ่มกะซอง กลุ่มเลอเวือะ กลุ่มละว้า (ก๋อง) กลุ่มอึมปี้ กลุ่มบีซู กลุ่มอูรักลาโวยจ
กลุ่มแสก กลุ่มมลาบรี กลุ่มมอแกน ส่วนกลุ่มมานิ (ซาไก) ยังอยู่ในขั้นดำเนินการศึกษาและ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักวิจัย สำหรับกลุ่มซำเร และกลุ่มชุอุ้ง (ชะโอจ) นั้นไม่พร้อมที่
จะเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูภาษาเนื่องจากอยู่ในภาวะวิกฤตขั้นสุดท้าย นักภาษาศาสตร์จึงได้
ดำเนินการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ทางภาษาไว้
- กลุม่ ชาติพนั ธุภ์ าษาตามแนวชายแดนอีกจำนวน 10 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ เขมรถิน่ ไทย
กลุ่มจีน ยูนนาน กลุ่มบรู กลุ่มม้ง กลุ่มขมุ กลุ่มมอญ (ลุ่มน้ำแม่กลอง) กลุ่มไทดำ กลุ่มโส้
(กุสุมาลย์) กลุ่มกวย กลุ่มลาวเวียง
- กลุ่มพหุภาษาและวัฒนธรรมอีกจำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ 1) พื้นที่บ้านอำปึล ตำบล
บักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งประกอบด้วยชาวเขมรถิ่นไทย ลาว และกูย และ
2) พืน้ ทีต่ ำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วยชาวโซ่ (ทะวืง) ลาว ญ้อ
และภูไท
จากการดำเนินงานฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เหล่านี้
ทำให้ได้รูปแบบการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม มหิดลโมเดล
(สุวิไล เปรมศรีรัตน์, 2556) ดังรายละเอียดดังนี้
1) การวิจัยพื้นฐาน เป็นขั้นแรกของการดำเนินการ จำเป็นต้องมีการวิจัยพื้นฐาน
โดยมีลกั ษณะเป็นการวิจยั ทางภาษาศาสตร์ ได้แก่ การบันทึก วิเคราะห์ระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
ทางภาษาด้านต่างๆ การสำรวจสถานการณ์ทางภาษา เช่น ลักษณะการใช้และความเข้มแข็ง
ของการใช้ภาษา หรือปัญหาทางอัตลักษณ์ ซึ่งเป็นฐานของการดำเนินการฟื้นฟูภาษาและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละชุมชน
2) การสร้างความเข้าใจและความตระหนัก พร้อมทั้งค้นหาผู้ร่วมงาน เมื่อเข้าใจ
สถานการณ์ทางภาษาและโครงสร้างของภาษาแล้ว ขัน้ ตอนต่อไปเป็นการดำเนินงานเพือ่ สร้าง
ความเข้าใจและความตระหนัก พร้อมทั้งค้นหาผู้ร่วมงานจากกลุ่มคนรุ่นต่างๆ ในสาขา
ความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันตามบริบทพื้นที่และลักษณะงานที่ต้องการดำเนินงาน

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

การฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : พี่เลี้ยงทำงานอย่างไร

55

3) การพัฒนาระบบเขียน เนื่องจากภาษาท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นภาษาที่ไม่มีภาษา
เขียนมาก่อน การพัฒนาระบบตัวเขียนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบันทึกภาษา และองค์
ความรู้ของตนเอง โดยใช้กระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนเจ้าของภาษา และ
นั ก วิ ช าการด้ า นภาษาศาสตร์ ร่ ว มกั น สร้ า งระบบเขี ย น ทดลองใช้ และแก้ ไขปรั บ ปรุ ง
จนชุมชนเจ้าของภาษาสามารถบันทึก หรือเขียนเรื่องเล่าด้วยภาษาของตนเองได้อย่างมั่นใจ
4) การสร้างสรรค์วรรณกรรมท้องถิน่ เป็นขัน้ ตอนทีด่ ำเนินการภายหลังมีการพัฒนา
ระบบเขียนขึ้นแล้ว เช่น นิทาน เรื่องเล่า เพลง บทกวี พิธีกรรม ประเพณี พจนานุกรมฉบับ
ท้องถิ่น เป็นต้น
5) การฟืน้ ฟูภาษาและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ผ่านระบบโรงเรียน ในขัน้ ตอนนีเ้ ป็นการนำ
ภาษาท้องถิน่ เข้าไปสูร่ ะบบการศึกษาในโรงเรียน ซึง่ เป็นกลุม่ เป้าหมายและความต้องการของ
ผู้คนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
• การสอนวิชาภาษาและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เป็นรายวิชา เช่น กลุม่ ชอง (จันทบุร)ี ,
กลุ่มญัฮกุร (ชัยภูมิ), กลุ่มเขมรถิ่นไทย (สุรินทร์) เป็นต้น โดยจัดเป็นรายวิชาในสาระเพิ่มเติม
สัปดาห์ละ 2 – 3 ชั่วโมง
• การจัดการศึกษาแบบทวิ / พหุภาษา เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษา
ท้องถิน่ ทีเ่ ป็นภาษาแม่ของผูเ้ รียนเป็นฐานเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้ โดยเริม่ ตัง้ แต่เด็กเริม่ เข้าเรียน
ใช้สำหรับกลุ่มชนใหญ่ตามแนวชายแดน หรือกลุ่มที่ยังมีการใช้ภาษาท้องถิ่นของตนอย่าง
เข้มข้น เช่น ไทย – มลายูถิ่น (ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
ไทย – เขมรถิ่นไทย (จังหวัดสุรินทร์) ซึ่งการดำเนินงานจะเกี่ยวข้องกับการสร้างหลักสูตร
และแผนการเรียนการสอนตามข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเพิ่มลักษณะเฉพาะ
หรือจุดเน้นด้านพัฒนาการภาษาต่างๆ มีการใช้ภาษาท้องถิ่นที่เป็นภาษาแม่ของเด็กเป็น
พื้นฐานในการเชื่อมโยงไปสู่ภาษาราชการ (ภาษาไทย) และภาษานานาชาติ (ภาษาอังกฤษ)
เป็นต้น นอกจากนี้การสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ จะมีส่วนอย่างมากใน
การกระตุ้นความคิด การจดจำ และความเข้าใจของนักเรียน
6) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดยศูนย์ฯ ดังกล่าวจะเป็นแหล่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชนในชุมชน โดยดำเนินการ
ในลักษณะของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น อีกทั้งสามารถใช้เป็นสถานที่จัดประชุมชาวบ้าน จัดทำ
กิจกรรมทางวัฒนธรรม เป็นต้น
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7) การเรียนการสอนภาษา (และวัฒนธรรม) ในชุมชน ในกระบวนการฟื้นฟู
ภาษาและวัฒนธรรมควรเป็นการเรียนรู้ ถ่ายทอด ทั้งในระบบโรงเรียน และการใช้ในกิจวัตร
ประจำวัน เช่น ศูนย์เลี้ยงเด็กเล็กของกลุ่มบีซู หรือการเรียนภาษาโดยตรงจากผู้สูงอายุ
ในกลุ่มกะซอง ซึ่งอยู่ในภาวะวิกฤตขั้นสุดท้าย เป็นต้น
8) การศึกษาบันทึกและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ควรมีการบันทึก
องค์ความรู้ต่างๆ ของชุมชน เช่น พฤกษศาสตร์ พืชผัก และสมุนไพรพื้นบ้าน (กลุ่มญัฮกุร)
อาหารพื้นบ้าน (กลุ่มชอง กลุ่ม เลอเวือะ) เป็นต้น
9) การติดตามดูแลและประเมินผล โดยมีการจัดระบบพี่เลี้ยงตามแนวทางของ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ทั้งนี้พี่เลี้ยงจะมีบทบาทในการช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ร่วมแก้ไขปัญหา
ตลอดจนการปรับแผนการทำงานตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกระบวน
การติดตามและประเมินผลตลอดระยะเวลาดำเนินการ ซึง่ จะเป็นประโยชน์มากกว่าการประเมินผล
ช่วงท้ายโครงการเท่านั้น
10) การสร้างเครือข่าย เครือข่ายเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความยั่งยืนของงาน
การดูแลรักษาภาษาและองค์ความรู้ท้องถิ่น การสร้างเครือข่ายจำเป็นต้องทำทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
11) นโยบายภาษาและนโยบายการศึกษาทีส่ นับสนุนการใช้ภาษาท้องถิน่ การผลักดัน
ให้มีการกำหนดนโยบายมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการอนุรักษ์ภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาชุมชน อาทิ การพัฒนาด้านการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้มีการคุ้มครองสิทธิที่จะ
บรรจุองค์ความรู้ท้องถิ่นเข้าในระบบการศึกษาของชุมชน รวมทั้งมีการดำเนินงานด้าน
วิชาการทีท่ ำให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาและวัฒนธรรมท้องถิน่ ซึง่ จะเป็นการสร้าง
นักวิชาการในระดับท้องถิ่น และเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์
ตลอดจนการเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างแตกต่างหลากหลาย
อาจกล่าวสรุปได้ว่า ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีภาษาอยู่ในภาวะวิกฤต ทั้งวิกฤตทาง
ด้านภาษาและวิกฤตทางด้านอัตลักษณ์ มีกระบวนการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ตนเองโดยผ่านการดำเนินงานวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ ทำให้เกิดรูปแบบการฟืน้ ฟูภาษาและภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น เช่น การพัฒนาระบบเขียน การสร้างสรรค์วรรณกรรมท้องถิ่น การฟื้นฟูภาษาและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านระบบโรงเรียน การศึกษาบันทึกและเผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งกระบวนการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าว ได้ยึดหลักการตาม
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แนวคิดงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ผ่านการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป็นสำคัญ ทำให้ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์หรือเจ้าของภาษาเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของ
ตนเอง มีความกล้าในการพูดภาษาของตนเองมากยิ่งขึ้น ไม่อายที่จะบอกว่าตนเองเป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์ใด
แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานโครงการวิจัยท้องถิ่นของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ เพื่อการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดผลสำเร็จ คือ กลไกการทำงานของ
ทีมพี่เลี้ยง ที่ทำหน้าที่คอยดูแล หนุนเสริม และช่วยเหลือให้การดำเนินงานวิจัยเกิดผลสำเร็จ

พี่เลี้ยงทีมวิจัย

จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ผู้ เขี ย นได้ อ ธิ บ าย และทำความเข้ า ใจถึ ง ความหมาย
หลักการและแนวคิดของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และภาพของการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ภายใต้การดำเนินงานวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ ซึง่ ได้มงุ่ เน้นให้เจ้าของภาษา หรือกลุม่ ชาติพนั ธุ์
มีการดำเนินงานฟืน้ ฟูภาษาและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ได้ดว้ ยตนเอง โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสำคัญ ทำให้ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ได้ค้นหาความหมาย และ
ความเป็ น ตั ว ตนของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ต นเอง ภู มิ ใจและไม่ อ ายใครที่ จ ะบอกว่ า ตนเองเป็ น
กลุ่มชาติพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีการขยายผล เผยแพร่ไปสู่การสร้างความตระหนัก เห็นคุณค่า
และความสำคัญของภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อจะ
ทำให้คุณค่าเหล่านี้ได้สืบทอดไปยังรุ่นต่อไป
ในส่วนนี้ผู้เขียนจะอธิบายถึง “พี่เลี้ยงทีมวิจัย” ทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจว่า พี่เลี้ยงทีม
วิจัยคือใคร ? มีกระบวนการทำงานอย่างไรที่ทำให้ชุมชนเจ้าของภาษาสามารถฟื้นฟูภาษา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้สำเร็จ ? ซึ่งเกิดขึ้นจากการพูดคุย
แลกเปลี่ยนจากบทเรียน และประสบการณ์การทำงานของทีมพี่เลี้ยงร่วมกัน
	

พี่เลี้ยงคือใคร ?

ก่อนที่จะรู้ว่าพี่เลี้ยงมีกระบวนการทำงานอย่างไร ผู้เขียนขอทำความเข้าใจใน
เบื้องต้นก่อนว่า พวกเรา (ทีมพี่เลี้ยง) คือใคร ? แต่ละบุคคลมีพื้นฐานมาอย่างไร ?
ปั จ จุ บั น ที ม พี่ เ ลี้ ย ง ของโหนดภาษาฯ ประกอบด้ ว ย น.ส.กุ ม ารี ลาภอาภรณ์ ,
น.ส.อัจฉราภรณ์ ถาวรพัฒน์ และนายรณกร รักษ์วงศ์ พวกเราได้เริ่มต้นทำงานด้วยกันในปี
2553 (ทั้งนี้ผู้เขียนไม่สามารถกล่าวถึงทีมพี่เลี้ยง โหนดภาษาฯ ก่อนหน้านี้ได้) แต่ละคนมี
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พืน้ ฐานการศึกษาในสาขาวิชาทีม่ คี วามคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ น.ส.กุมารี ลาภอาภรณ์ จบการศึกษา
ในระดับปริญญาโท สาขาวัฒนธรรมศึกษา แขนงวิชาพิพิธภัณฑ์ศึกษา น.ส.อัจฉราภรณ์
ถาวรพัฒน์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม ปัจจุบันกำลัง
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวัฒนธรรมและการพัฒนา นายรณกร รักษ์วงศ์ จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี วิชาเอกมานุษยวิทยา
ถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่มีพื้นฐานการศึกษาทางด้านภาษาศาสตร์มาก่อนเลย แต่
ศาสตร์ที่พวกเราศึกษาได้สอนให้เรารู้จักความเป็นชุมชน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ไม่ตดั สินผูอ้ น่ื ด้วยพืน้ ฐานวัฒนธรรมของตนเอง เคารพในความแตกต่างและความหลากหลาย
และสำคัญที่สุดคือพวกเรามีความศรัทธา ความตั้งใจและความมุ่งหวังที่จะเห็นชุมชน และ
สังคมมีความเข้มแข็ง สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นใจ
“ทุกครั้งที่เราฟังอาจารย์พูด (ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์) อาจารย์มักพูดเสมอว่า
ประเทศไทยมีมากกว่า 70 ภาษา มี 15 กลุ่มภาษาที่อยู่ในภาวะวิกฤต หรือ
แม้แต่ในเอกสารก็จะเห็นประโยคนี้ซ้ำๆ ประกอบกับพวกเราได้พบความจริง
ในพืน้ ทีว่ า่ “ความวิกฤต” คืออะไร สิง่ เหล่านีท้ ำให้พวกเราเข้าใจงาน รูว้ า่ หน้าที่
ของพวกเราคือทำให้พวกเขาเหล่านั้นพูดภาษาของตัวเองให้ได้ เก็บรักษา
ภาษาและองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของพวกเขาให้นานที่สุด โดยยึดหลัก
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ทำอย่างไรให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และทำให้
ชุมชนมีส่วนร่วมให้มาก”
ทีมพี่เลี้ยง
9 กรกฎาคม 2556
จากความเข้าใจของแนวคิด และลักษณะของการทำงาน ทำให้พวกเราเห็นคุณค่า
และประโยชน์ในการทำงานร่วมกับชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งถือเป็นกลุ่มชนที่อยู่ชายขอบใน
สังคมไทย ไม่ใช่เพียงชายขอบในเชิงพื้นที่เท่านั้น แต่หมายถึงความเป็นชายขอบในการเข้าถึง
บริการของรัฐ ทั้งด้านการศึกษา อาชีพ การทำมาหากิน การรักษาสุขภาพ เป็นต้น ดังนั้น
พวกเราจึงเชื่อว่ากระบวนการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ หรือชุมชน
เจ้าของภาษา ถือเป็นกระบวนการที่ทำให้ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านั้น เกิดความภาคภูมิใจ
ในความเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง ไม่อายที่จะบอกว่าตนเองคือใคร อีกทั้งองค์ความรู้ และ
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้จะสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศได้อีกด้วย
พี่เลี้ยงทำงานอย่างไร ?
การจะอธิบายว่า พี่เลี้ยงมีกระบวนการทำงานอย่างไร ถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก
เพราะไม่มีสูตรสำเร็จ หรือลำดับขั้นตอนที่ตายตัว แต่หลักสำคัญในการทำงานของพวกเรา
คือ การยึดถือเป้าหมาย และแนวคิดของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นสำคัญ ดังนั้นผู้เขียนจึงขอ
สรุปหลักการทำงานของทีมพี่เลี้ยง ซึ่งถือเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำงานดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
“ศาสตร์” การทำงานของพี่เลี้ยง คือ จะต้องมีองค์ความรู้สำหรับการปฏิบัติงาน
อย่างน้อย 2 ประการ คือ
1) องค์ความรูพ้ นื้ ฐานงานวิจยั จะต้องรูแ้ นวคิดหลักของการทำงานวิจยั กระบวนการ
หรือขั้นตอนของการทำงานวิจัย เพื่อให้เกิดการทำงานวิจัยอย่างเป็นลำดับ ขั้นตอน และ
สามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุมีผล ผนวกกับแนวคิดในการทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่าง
มีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เพื่อให้นักวิจัยเกิดกระบวนการเรียนรู้และ
มีส่วนร่วมไปพร้อมกัน
นอกจากนี้ทีมพี่เลี้ยงยังต้องถ่ายทอดหรือฝึกทักษะการเป็นนักวิจัยที่ดีให้แก่นักวิจัย
เพือ่ ท้องถิน่ โดยผ่านกระบวนการทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง และกระบวนการเชิงปฏิบตั กิ ารต่างๆ
ทำให้นักวิจัยสามารถค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง เช่น ฝึกให้ทีมวิจัยมีทักษะในการตั้งคำถาม
การสังเกต และการจดบันทึก
ดังตัวอย่าง การลงพื้นที่ในกลุ่มบีซู จ.เชียงราย (โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
เพื่อสร้างเครื่องมือในการสำรวจสถานการณ์ทางภาษา (วันที่ 17 มกราคม 2554) ทีมพี่เลี้ยง
ได้อธิบายหลักการของการทำวิจัยคุณลักษณะของนักวิจัยที่ดี ตลอดจนทักษะที่สำคัญของ
การเป็นนักวิจัยที่ดีคือต้องมีการจดบันทึกอย่างสม่ำเสมอ หลังจากนั้น ทีมพี่เลี้ยงได้สังเกต
เห็นทีมวิจยั หลายคน ได้มสี มุดบันทึกของตนเอง และมีการจดบันทึกของตนเองอย่างสม่ำเสมอ
นอกเหนือจากการบันทึกการประชุม ดังจะเห็นได้จาก นางอารุณ สวัสดิ์สกุลไพร ผู้เป็น
นักวิจยั และครูสอนเด็กเล็ก ได้มกี ารจดบันทึกการเรียนการสอน และพฤติกรรมของเด็กนักเรียน
อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของตนเองในฐานะของครูผู้สอนอีก
ด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสรุปและวิเคราะห์ผลข้อมูล
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2) องค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นของโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นหน้าที่สำคัญ
ของทีมพี่เลี้ยงที่จะต้องค้นหาความรู้ในเรื่องที่ไม่รู้ โดยการทบทวนวรรณกรรม หรือค้นคว้า
หาความรูเ้ พิม่ เติมจากแหล่งความรูอ้ น่ื ๆ ทัง้ นีท้ มี พีเ่ ลีย้ งไม่จำเป็นต้องมีความรูเ้ หมือนผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในทุกเรื่อง แต่จำเป็นต้องมีองค์ความรู้พื้นฐาน (concept) ที่ถูกต้อง แม่นยำ และสามารถ
เชื่อมโยงองค์ความรู้จากภายนอกสู่องค์ความรู้ของท้องถิ่นได้อีกด้วย
ดังตัวอย่างเช่น ในการทำระบบตัวเขียน ทีมพีเ่ ลีย้ งไม่จำเป็นต้องมีความรู้ ความเชีย่ วชาญ
ในด้านการออกเสียง ตามหลักภาษาศาสตร์ แต่จำเป็นต้องรู้หลักการทำระบบเขียน และ
ข้ อ ตกลงการทำระบบเขี ย นของแต่ ล ะภาษาอย่ า งถู ก ต้ อ ง แม่ น ยำ เพื่ อ ที่ จ ะสามารถให้
คำแนะนำ หรือสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนได้ในเบื้องต้น
นอกจากนี้ยังมีประเด็นใหม่ๆ ของการฟื้นฟูภาษาฯ ของชุมชน โดยทีมพี่เลี้ยงจะ
ต้องศึกษาเพิ่มเติม จากการค้นคว้าจากเอกสารเพิ่มเติม เช่น ประเด็นการฟื้นฟูภาษาในรูป
แบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือรังภาษา (Language Nest) (กลุ่มบีซู) ประเด็นการศึกษาเรื่อง
สมุนไพรพื้นบ้าน (กลุ่มพหุภาษา / วัฒนธรรม โซ่ (ทะวืง), ญ้อ, ภูไท และลาว) ประเด็น
การศึกษาเรื่องตัวอักษรธรรม (กลุ่มลาวเวียง) เป็นต้น ซึ่งการค้นคว้าเหล่านี้ถือเป็นการเรียนรู้
สิ่งใหม่ เพื่อนำไปพูดคุยแลกเปลี่ยน และทำให้ชุมชนสามารถนำไปปรับ หรือประยุกต์ใช้ได้
กับงานวิจัยของตนเอง
“ศิลป์” การทำงานของพี่เลี้ยง กล่าวคือ มีลักษณะการทำงานที่มีความยืดหยุ่น
ซึ่งยังคงยึดหลักกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นสำคัญ ดังนี้
1) พี่เลี้ยงต้องมีการทำงานเป็นทีม กล่าวคือ ทีมพี่เลี้ยงทุกคนจะต้องรู้หน้าที่ และ
ต้องช่วยเหลือกัน สร้างความมั่นใจในการทำงานร่วมกัน รวมถึงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดย
ในระยะแรกพวกเราจะทำงานในลักษณะหมุนเวียน เปลี่ยนบทบาทหน้าที่กัน เพื่อให้ทุกคน
สามารถทำงานได้หลายด้าน ซึ่งจะทำให้พวกเราสามารถทำงานแทนกันได้ และทำให้เห็น
ความถนัดของแต่ละบุคคลว่าใครเหมาะที่จะทำอะไร ด้านไหน
นอกจากนี้การทำงานเป็นทีมยังแสดงออกได้จากการรู้จังหวะในการทำงานร่วมกัน
ดังเช่น การเสริมประเด็นกันภายในวงคุย มีความรับผิดชอบร่วมกันภายในทีม หากเกิดความ
ผิดพลาดก็จะไม่กล่าวโทษกันโดยทันที เป็นต้น
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“พวกเราเข้าใจความเป็นธรรมชาติของเพื่อนร่วมทีม เราให้เกียรติกัน
ให้กำลังใจกัน เราทำงานกับทีมวิจัยอย่างไร เราก็ทำงานกับทีมเราแบบนั้น
คือ รับฟังความคิดเห็นร่วมกัน ทำงานตามแนวราบ ไม่ได้ทำงานในแบบ
บนลงล่าง ร่วมกันคิด ร่วมกันรับผิดชอบ เชือ่ มัน่ ในศักยภาพซึง่ กันและกัน”
ทีมพี่เลี้ยง
9 กรกฎาคม 2556
2) มี ค วามคิดสร้างสรรค์ ไม่ยึดติดกรอบเดิ ม ๆ ในการทำงานของทีมพี่เลี้ยง
จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในด้านการออกแบบกระบวนการ กิจกรรม หรือการใช้
เครื่องมือในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ทีมพี่เลี้ยงจะต้อง
ประเมินการใช้เครื่องมือ หรือกระบวนการให้เหมาะสมกับทีมวิจัยแต่ละกลุ่มด้วย
ดังเช่น การถอดบทเรียนร่วมกับทีมวิจัย แต่เดิมเราใช้เครื่องมือในการถอดบทเรียน
โดยการทบทวนการดำเนินงานตลอดทั้งโครงการ ด้วยการเขียนกระดาษฟลิปชาร์ตแผ่นใหญ่
ขีดตาราง 3 คอลัมภ์ แล้วตั้งหัวข้อว่า “กิจกรรมอะไร / ทำอย่างไร / ได้อะไร” ซึ่งการถอด
บทเรี ย นลั ก ษณะนี้ เราพบว่ า เป็ น การตั้ ง คำถามที่ ยั ง ไม่ ส ามารถดึ ง ความรู้ หรื อ ผลลั พ ธ์
(outcome) ได้อย่างแท้จริง เราจึงเปลี่ยนวิธีการถอดบทเรียน โดยตั้งคำถามปลายเปิด
ให้กว้างขึ้น เช่น ทีมวิจัยแต่ละท่านได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ได้อย่างไร ทีมวิจัย
คิดว่าความสำเร็จของโครงการนีค้ อื อะไร ท่านได้เรียนรูอ้ ะไรจากโครงการนี้ เป็นต้น ทีมพีเ่ ลีย้ ง
เป็นเพียงผู้ทำหน้าที่คอยตั้งคำถาม ฟังอย่างตั้งใจ และปล่อยให้ทีมวิจัยร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน
ร่วมกันเท่านั้น ซึ่งวิธีการนี้ทำให้เราได้ยินเสียงจากทีมวิจัยชุมชนอย่างแท้จริง
3) สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ ในการลงพืน้ ทีภ่ าคสนาม หรือการทำ
กิจกรรมแต่ละครั้ง ทีมพี่เลี้ยงมีการเตรียมตัว วางแผน และออกแบบกระบวนการร่วมกัน
แต่ละครั้ง แต่ถึงแม้ว่าจะมีการวางแผนอย่างดีแล้ว บางครั้งเกิดสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ ทีมพี่เลี้ยงจำเป็นต้องมีสติให้มาก สามารถปรับแผนงานได้ทันท่วงที เพื่อแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้าได้
ดั ง เช่ น ที ม พี่ เ ลี้ ย งมี ก ารนั ด หมายร่ ว มกั บ ที ม วิ จั ย เรี ย บร้ อ ยแล้ ว เมื่ อ ที ม พี่ เ ลี้ ย ง
เดินทางไปถึง ทีมวิจัยกลับติดงานหรือภารกิจในชุมชน ทำให้ทีมพี่เลี้ยงต้องปรับเปลี่ยนเวลา
หรือแผนการทำงาน เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิผลมากที่สุด
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4) ทีมพีเ่ ลีย้ งต้องเข้าใจธรรมชาติของทีมวิจยั กล่าวคือ ทีมพีเ่ ลีย้ งมีการทำงานร่วม
กับชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลายวัย และหลายสถานะ เช่น ทำงานร่วมกับครู
ผู้สูงอายุ หรือทำงานร่วมกับกลุ่มเยาวชน ทำให้ทีมพี่เลี้ยงต้องเข้าใจธรรมชาติของกลุ่มวัย
และสถานะของทีมวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่การวางตัวและการแสดงออกด้วยท่าทีที่เหมาะสม
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน เสมือนเป็นลูก หลาน ของคนในชุมชน นอกจากนี้
การเข้าใจธรรมชาติของทีมวิจัย ยังนำไปสู่การออกแบบกระบวนการ และการใช้เครื่องมือใน
การทำงานได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย
ดังเช่น การทำงานกับเยาวชนกลุ่มอูรักลาโวยจ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันในกลุ่ม
วัยรุน่ ขนาดใหญ่ (ช่วงอายุ 15 – 20 ปี) ประมาณ 20 คน ในระยะแรกทีมพีเ่ ลีย้ งสังเกตเห็นว่า
เยาวชนอูรักลาโวยจมีความเขิน อาย ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าพูดต่อที่สาธารณะ ทีมพี่เลี้ยง
จึงมีการแสดงออก หรือการพูดคุยกับกลุ่มเยาวชนด้วยท่าทีที่เป็นมิตร เสมือนพี่คุยกับน้อง
คอยแนะนำและให้กำลังใจน้องๆ จนเกิดความสนิทสนม และคุ้นเคยกัน ทำให้เยาวชน
มีความกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
นอกจากนี้ทีมพี่เลี้ยงได้สังเกตเห็นว่า โดยธรรมชาติของกลุ่มเยาวชน จะมีพลังใน
การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ การออกแบบกระบวนการในการทำงานร่วมกับเยาวชนกลุ่ม
อูรักลาโวยจ จึงเป็นการปล่อยให้กลุ่มเยาวชนได้ระดมความคิดเห็นร่วมกันภายในกลุ่ม โดย
ไม่จำกัดความคิดของเยาวชน ไม่ตัดสินผิด หรือถูก ปล่อยให้กลุ่มเยาวชนสามารถแสดงความ
คิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้กลุ่มเยาวชนอูรักลาโวยจสามารถนำเสนอผลงานในที่
สาธารณะได้เป็นอย่างดี
5) การใช้เครื่องมือสื่อสาร ผ่านระบบ social network เช่น การใช้โปรแกรม
Facebook หรือโปรแกรม Line ถือเป็นเครื่องมือที่ทีมพี่เลี้ยงใช้ในการติดต่อ สื่อสารร่วมกัน
ซึ่งทำให้พวกเราได้ทราบข่าว ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และ
ทำให้พวกเราสามารถพูดคุยโต้ตอบพร้อมกันได้ทันที นอกจากนี้ทีมพี่เลี้ยงยังใช้ในการติดต่อ
สื่อสารกับทีมวิจัย รวมไปถึงเครือข่ายในพื้นที่ทีมวิจัยได้อีกด้วย โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่
นิยมเล่น Facebook จนร่วมกันตั้งกลุ่มบนเครือข่าย Facebook ดังเช่น กลุ่มเยาวชนอึมปี้
ได้ตงั้ ชือ่ กลุม่ ใน Facebook ว่า “นักวิจยั ตัวน้อย” หรือกลุม่ เยาวชนอูรกั ลาโวยจ ได้ตงั้ ชือ่ กลุม่
2
ใน Facebook ว่า “บวยจ เดะ ลากู̣ ซูกาบวยจ” เพือ่ อัพเดทสถานการณ์การทำกิจกรรมของ
2

เป็นชื่อโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นใน ปี 2556 มีความหมายว่า “ทำในสิ่งที่เราชอบ” โดยมีกลุ่ม
เยาวชนเป็นหัวหน้าโครงการ
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ทีมวิจัย และพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย อีกทั้งยังเป็นช่องทางหนึ่ง
ในการสื่อสารระหว่างทีมพี่เลี้ยงและทีมวิจัยได้อย่างดีอีกด้วย

สรุปและอภิปราย

ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา – วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของความแตกต่าง
และหลากหลายทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นมรดกภูมิปัญญาที่สำคัญต่อมวล
มนุษยชาติ จึงได้เกิดการดำเนินงานฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต ในฐานะเป็น
ศูนย์ประสานงานวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ ประเด็นภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต (โหนดภาษาฯ)
โดยผ่านรูปแบบการทำงานในลักษณะงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)
ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในกลุ่มภาษาจำนวน 23
กลุ่มภาษา และกลุ่มพหุภาษาและวัฒนธรรมอีกจำนวน 2 พื้นที่ จำนวนกว่า 30 โครงการ
โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ หรือชุมชนเจ้าของภาษาเป็นเจ้าของโครงการวิจัย มีฐานะ
เป็ น นั ก วิ จั ย ท้ อ งถิ่ น มี อ ำนาจในการบริ ห ารจั ด การโครงการวิ จั ย รวมถึ ง การบริ ห าร
ด้านงบประมาณ ทั้งนี้มี “ระบบพี่เลี้ยง” ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการติดตาม หนุนเสริม
คอยช่วยเหลือ และให้ข้อเสนอแนะ ให้ทีมวิจัยท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย
ของโครงการวิจัยจนเกิดผลสำเร็จ
ทั้ ง นี้ ก ารทำงานของที ม พี่ เ ลี้ ย ง โหนดภาษาฯ ได้ ใช้ ค วามเป็ น ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์
ในการทำงาน กล่าวคือ ต้องมีองค์ความรู้พื้นฐานงานวิจัย, มีองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็น
ของโจทย์วจิ ยั ทีเ่ กีย่ วข้อง, มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม, มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ยดึ ติดกรอบเดิมๆ,
สามารถแก้ ไขสถานการณ์ เ ฉพาะหน้ า ได้ , มี ค วามเข้ า ใจในธรรมชาติ ข องที ม วิ จั ย และ
ใช้ประโยชน์จากการสื่อสารผ่านระบบ Social Network
ตลอดระยะเวลาการทำงานของทีมพีเ่ ลีย้ ง จำเป็นต้องอาศัยความอดทน การเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน การลองผิดลองถูก เพื่อค้นหาแนวทางการทำงานให้เกิดผล หรือเป็นประโยชน์
ต่อชุมชนมากที่สุด การทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สอนให้พวกเราได้เห็นคุณค่าของตนเอง และ
รู้สึกถึงคุณค่าของผู้อื่น ความจริงใจและความใส่ใจในการทำงาน ทำให้พวกเรากลายเป็นลูก
เป็ น หลาน เป็ น เพื่ อ น เป็ น พี่ เป็ น น้ อ ง ของคนในหลายๆ ชุ ม ชน การอยากเห็ น ชุ ม ชน
นักวิจัย หรือเจ้าของภาษา สามารถทำงานวิจัยของตนเองได้สำเร็จ นำเสนอหรืออธิบาย
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ให้คนอืน่ รับรู้ หรือเข้าใจด้วยความภาคภูมใิ จ ทำให้พวกเรารูส้ กึ ยินดีและชืน่ ชม สิง่ ต่างๆ เหล่านี้
ทำให้พวกเราสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข และถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวที่ทำให้พวกเรา
สามารถทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงทีมวิจัยมาได้อย่างต่อเนื่อง
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สมรรถนะอันพึงประสงค์ของครูอาสาสมัคร
การศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
สมรรถนะอันพึงประสงค์ของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Desirable Competencies for Volunteer Teachers
in Pondoks under the Jurisdiction of Office
of the Non – formal and Informal Education
1

มูฮำหมัดอาลี วาเต๊ะ

บทคัดย่อ
งานวิจยั ครัง้ นีด้ ำเนินการโดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา
สมรรถนะที่ พึ ง ประสงค์ และสภาพปั ญ หาของครู อ าสาสมั ค รการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น
ในสถาบันศึกษาปอเนาะ เก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ผู้ให้ข้อมูล คือ 1) ครู
อาสาสมั ค รการศึ ก ษานอกโรงเรี ย นในสถาบั น ศึ ก ษาปอเนาะ สั ง กั ด สำนั ก งานส่ ง เสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2) ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ และ 3) โต๊ะครูเจ้าของสถาบันศึกษาปอเนาะ ผลการวิจัย
พบว่า สมรรถนะอันพึงประสงค์ของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษา
ปอเนาะประกอบด้วย 4 ด้าน คือ สมรรถนะด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน สมรรถนะ
ด้ า นการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ สมรรถนะด้ า นการพั ฒ นาวิ ช าชี พ และสมรรถนะด้ า น
การพัฒนาตนเอง และ สภาพปัญหาของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบัน
ศึกษาปอเนาะสามารถแบ่งได้เป็น 7 ด้าน
1

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ “อัลมูฮัมมาดียะห์ อัลอิส
ลามียะห์” สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบันนังสตา สำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา
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Abstract

This study was qualitative research, The purposes of research were
to study Desirable Competencies and problems for volunteer teachers in
pondoks. collected data by Semi-structured interviews implement. The informant
were 1) volunteer teachers in pondoks under the jurisdiction of office of the
non - formal and informal education, 2) Director of Office of the Non - Formal
and Informal Education and 3) Director of Pondoks. The results of this research
were found 4 competencies ; Building community relationships, The learning
process, Professional development, and self - development. The problems for
Volunteer Teachers in Pondoks Can be classified 7 side

บทนำ

ในช่วงระยะสองทศวรรษทีผ่ า่ นมา ทุกประเทศทัว่ โลกได้รเิ ริม่ และดำเนินการปฏิรปู
การศึกษาโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
สามารถผลิตกำลังคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูย่ คุ สังคมแห่งการเรียนรู้ ครูเป็นบุคคลสำคัญในกระบวนการปฏิรปู
การศึกษาเพราะเป็นด่านหน้าและกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความเจริญ
งอกงามทางด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม และเป็นผู้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นการเตรียมเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพของสังคมในอนาคต
ดังนั้น คุณภาพของครูจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพการจัดการศึกษา การที่ครูจะสอนได้
อย่างมีคุณภาพนั้นมีองค์ประกอบสนับสนุนหลายด้านโดยจะพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะของครูและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับตัวครู ความสามารถของครูจึงจะทำให้พิจารณา
ประสิทธิภาพการสอนของครูได้อย่างครอบคลุม ครูจึงต้องมีการพัฒนาสมรรถนะตนเองอยู่
เสมอและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา โดยกระทำอย่างต่อเนือ่ งเพราะวิทยาการต่างๆ
ได้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากครูไม่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะก็จะเป็นครูที่ด้อยคุณภาพ
ผลเสียก็จะตกอยู่ที่ตัวผู้เรียน
สมรรถนะ หรือ Competency มีนกั วิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมาย หมายถึง
(1) ทักษะ (Skill) มโนทัศน์ (Concept) และเจตคติ (Attitude) ที่ต้องมีในการทำงาน
ทุกประเภท สามารถนำวิธีการและความรู้พื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่ปฏิบัติจริง
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(2) พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกถึงความสามารถในด้านคุณภาพและการปฏิบัติงาน (3) เป็น
คุณสมบัติหรือเป็นพฤติกรรมที่บุคคลนั้นๆ ได้แสดงถึงความสามารถ (Ability) ความรู้
(Knowledge) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Attitude) ออกมาในการปฏิบัติงาน
(4) เป็นความสามารถอะไรก็ตาม ที่บุคคลสามารถกระทำได้ และเป็นคุณลักษณะของบุคคล
ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ลั ก ษณะความสามารถที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพภายใต้ ข อบเขตที่ เ กี่ ย วกั บ งาน
(5) คุณสมบัติที่เป็นผลมาจากการเรียนรู้ ความเข้าใจ เจตคติ อุปนิสัยหรือบุคลิกภาพ ซึ่งมีผล
ทำให้เกิดความสามารถในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ตามที่พึงปรารถนา (6) คุณสมบัติที่เป็น
ตัวผลักดันความคิด ความรู้สึกหรือสิ่งอื่นๆ ที่มีในตัวบุคคล ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติ
งานที่ดี หรือมีประสิทธิภาพในงานนั้นๆ (7) การบูรณาการของปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจ
วิธีคิด ที่สะท้อนในรูปของพฤติกรรมการทำงานที่จะส่งผลสำเร็จที่ดีเยี่ยม และเป็นประโยชน์
สำคัญของผลงานตามบทบาทความรับผิดชอบ จากความหมายของ Competency ดังกล่าว
จะมีความหมายโดยรวมคือ “สิ่งที่บุคคลแสดงออก ในรูปของพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่
จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความสำเร็ จ สู ง สุ ด ในงานตามบทบาทความรั บ ผิ ด ชอบและสถานการณ์
ที่ประสบ ซึ่งเป็นผลมาจากความรู้ความชำนาญ ทักษะ และกรอบความคิด ค่านิยมที่ยึดถือ
รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะบุคคลตามความจำเป็นที่สอดคล้องกับสมรรถนะความสามารถ
หลักที่องค์กรจำเป็นต้องมีเพื่อความยั่งยืน” โดยสรุป Competency คือความสามารถที่มี
อยู่ในตัวคน ทั้งความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญ การประพฤติ
ปฏิบัติตน อุปนิสัยใจคอ การแสดงออก ความรู้สึกนึกคิด จิตใจ การบริหาร การจัดการ
การตอบสนองต่อสิง่ ต่างๆ สติปญ
ั ญา ไหวพริบปฏิภาณ ความเฉลียวฉลาด และการแสดงออก
ทางอารมณ์ ตลอดจนถึงภาวะผู้นำ หากนำมาใช้มากระทำ มาปฏิบัติ จะทำให้เกิดงาน
เกิดความเปลี่ยนแปลง เกิดผลลัพธ์ เกิดผลผลิต เกิดการสนองตอบ ทั้งที่เป็นทางบวกและ
ทางลบ ทำให้เกิดความสำเร็จหรือไม่สำเร็จระดับต่างๆ ในการทำงาน”
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ เป็นโครงการหนึ่งที่ทาง
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนในสถาบัน
ศึกษาปอเนาะนำแนวทางการดำรงชีวิต ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต
อย่างมีความสุข และเพือ่ ให้บคุ ลากรผูป้ ฏิบตั งิ านในสถาบันศึกษาปอเนาะมีความรู้ ความสามารถ
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ในการปฏิบัติงานและสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การสร้างความสมานฉันท์
โดยได้จดั ส่ง “พนักงานราชการครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ”
ประจำอยูใ่ นแต่ละสถาบันปอเนาะทุกแห่ง โดยมีบทบาทหน้าทีส่ ำคัญ 7 ประการ คือ เป็นผู้ชว่ ย
โต๊ะครูหรือบาบอเจ้าของปอเนาะ จัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอนภาษาไทย
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้
กับนักศึกษาที่ต้องการจะเรียนทักษะอาชีพ จัดมุมส่งเสริมการเรียนรู้/มุมรักการอ่านใน
สถาบันศึกษาปอเนาะ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
มีจดุ อ่อนในการพัฒนาครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ กล่าวคือ
ทางสำนักงาน กศน. ได้จัดส่งครูอาสาฯ ลงไปปฏิบัติงานในสถาบันศึกษาปอเนาะโดยไม่ได้จัด
ฝึกอบรมก่อนการปฏิบตั งิ านและทีส่ ำคัญคือไม่มคี มู่ อื การปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน อีกทัง้ ยังกำหนด
คุณสมบัตกิ ว้างเกินไป ไม่ได้เจาะจงและเน้นว่าต้องการครูอาสาสมัครฯ ทีเ่ ป็นผูม้ คี วามสามารถ
ทางด้านใด หรือครูอาสาสมัครฯ ควรมีคุณสมบัติพิเศษอะไรเพิ่มเติมบ้าง เพื่อที่จะให้ผล
การดำเนินงานออกมาดีที่สุด ซึ่งการกำหนดทิศทางไม่ชัดเจนส่งผลให้การกำหนดถึงความรู้
ความสามารถ และทักษะต่างๆ รวมถึงเจตคติที่จำเป็นต้องมีในการทำงานไม่ครอบคลุมและ
ไม่มีทิศทาง
การนำแนวคิด Competency มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของครู ทำให้เราทราบ
อย่างชัดเจนว่าความสามารถอะไรบ้างที่จำเป็นต้องพัฒนา และส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
การทำงาน ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าหากครูมีศักยภาพ มีสมรรถนะที่จำเป็นต่องานที่รับผิดชอบ
จะส่ ง ผลให้ ก ารทำงานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย ในฐานะครู อ าสาสมั ค รการศึ ก ษา
นอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาเกีย่ วกับสมรรถนะอันพึงประสงค์
ของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ สังกัดสำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและสมรรถนะที่
พึงประสงค์ของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ เนื่องจาก
การวิจัยในครั้งนี้จะเป็นแนวทางให้สำนักงาน กศน.นำไปพิจารณาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพของครูอาสาฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และหาวิธีการพัฒนา ส่งเสริมผู้ที่จะมา
เป็นครูอาสาฯ ให้มีคุณภาพต่อไป อีกทั้งยังช่วยให้ครูอาสาฯ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นของ
สมรรถนะการปฏิ บั ติ ง าน และได้ รั บ การกำหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาสมรรถนะให้ ชั ด เจน
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เป็นรูปธรรม เพือ่ ใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ กำหนดแนวทางการพัฒนาเพือ่ ให้
ครูอาสาฯ มีสมรรถนะสูงจะส่งผลต่อการพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะ การพัฒนาชุมชน และ
สามารถนำกศน.ไปสูส่ งั คมแห่งการเรียนรูท้ ที่ นั กับการเปลีย่ นแปลงของประเทศและโลก

ประชากร

ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ครูอาสาสมัครการศึกษานอก
โรงเรี ย นในสถาบั น ศึ ก ษาปอเนาะ สั ง กั ด สำนั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 10 คน 2) ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จำนวน 5 คน และ 3) โต๊ะครูเจ้าของสถาบันศึกษาปอเนาะ
จำนวน 5 คน

เครื่องมือการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชนิด คือ
1. แบบสัมภาษณ์ สำหรับเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
แนวทางการสัมภาษณ์ใช้ 2 วิธี คือ
1.1 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) เป็นการพูดคุย
มีการกำหนดประเด็นไว้ลว่ งหน้า แต่ปล่อยให้บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปอย่างง่ายๆ เป็นกันเอง
ไม่เคร่งครัดกับขั้นตอนและการตอบคำถาม โดยจะทำการสัมภาษณ์โต๊ะครู หรือ บาบอ
สถาบันศึกษาปอเนาะ
1.2 การสัมภาษณ์แบบกึง่ ทางการ (Semi - formal interview) เป็นการสัมภาษณ์
ทีเ่ ตรียมคำถามไว้ลว่ งหน้าเพือ่ ให้ตรงกับจุดประสงค์ในการศึกษา โดยจะสัมภาษณ์ผอู้ ำนวยการ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ และครูอาสาสมัครการศึกษา
นอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ
2. การสังเกตการณ์ (Observation)
ผู้วิจัยใช้หลักการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ทั้ง
การสังเกตการณ์ในกิจกรรมของสถาบันศึกษาปอเนาะ เช่น การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการรูห้ นังสือ การจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาทักษะอาชีพ การจัดกิจกรรม
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การศึกษาเพือ่ พัฒนาทักษะชีวติ การจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาสังคมและชุมชน และการจัดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย และใช้การสังเกตในระหว่างการสัมภาษณ์ ร่วมสังเกตน้ำเสียง และ
พฤติกรรมทัง้ ในด้านความรูส้ กึ อารมณ์ อาศัยกรอบในการสังเกต 6 ประการ (สุภางค์ จันทวนิช,
2543) คือ
2.1 สภาพสังคม โดยจะอาศัยลักษณะสภาพทั่วไปของชุมชน เพื่อรับทราบ
ข้อมูลในระดับกว้างขึ้น
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสถาบัน หรือ กลุ่มในชุมชน
2.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคนในชุมชน
2.4 การกระทำ หรือการใช้ชีวิตประจำวันของคนในชุมชน
2.5 แบบแผนการกระทำซึ่งเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนและมีลักษณะต่อเนื่อง
จนเป็นแบบแผนปฏิบัติ ในที่นี้คือการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยจะสังเกตรูปแบบ วิธีการจัดการ และพัฒนาการของครู
อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ รวมทั้งการวางแผนการสอน
และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.6 การให้ความหมายแก่การกระทำ หรือแบบแผนพฤติกรรม

ขั้นตอนการวิจัย

1. ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กำหนดประเด็นและสร้าง
กรอบแนวคิดในการวิจยั อันจะนำไปสูก่ ารสร้างแบบสัมภาษณ์เพือ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ทางการวิจยั โดยพิจารณาถึงความถูกต้อง ครอบคลุม และครบถ้วนของเนือ้ หาและภาษาทีใ่ ช้
2. สร้างคำถามการสัมภาษณ์ให้ชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และข้อมูลที่
ต้องการ และนำแบบสัมภาษณ์ที่ร่างขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาจำนวน 3 ท่าน
3. กำหนดบุคคลและพื้นที่จะไปสัมภาษณ์ รวมถึงการศึกษาประวัติผู้ให้สัมภาษณ์
4. นัดหมายผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะใช้สัมภาษณ์
5. เตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จะใช้ในการสัมภาษณ์
6. พบผู้ให้สัมภาษณ์ สัมภาษณ์พร้อมขออนุญาตบันทึกเสียงการสัมภาษณ์
7. บันทึกการสัมภาษณ์ ทั้งที่เป็นเครื่องอัดเสียง และการบันทึกในสมุด

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

สมรรถนะอันพึงประสงค์ของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

73

การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์
แบบสร้ า งข้ อ สรุ ป เชิ ง อุ ป นั ย (Induction) ซึ่ ง เป็ น การสรุ ป ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ง เกต
การสัมภาษณ์ และการบันทึก ผู้วิจัยนำข้อมูลมาจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ จัดลำดับ
วิเคราะห์ และสรุปผลสมรรถนะที่พึงประสงค์ของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
ในสถาบันศึกษาปอเนาะ

ผลการวิจัย

ผลการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ พบว่า สมรรถนะที่พึงประสงค์ของ
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
1) สมรรถนะด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ประกอบด้วย 1.1) ทักษะทางวัฒนธรรม
และ 1.2) ทักษะการมีมนุษยสัมพันธ์ 2) สมรรถนะด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย
2.1) ทักษะการสอน 2.2) ทักษะการออกแบบกิจกรรม 2.3) ทักษะการจัดการความรู้
2.4) ทักษะการจัดการชั้นเรียน และ 2.5) ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ 3) สมรรถนะ
ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ประกอบด้วย 3.1) ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ทางการศึกษา 3.2) ทักษะการทำแผนปฏิบตั กิ ารและโครงการ 3.3) ทักษะการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษานอกระบบ 3.4) ทักษะการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 3.5) ทักษะด้าน
จิ ต วิ ท ยาสำหรั บ ครู และ 3.6) ทั ก ษะด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ และ 4) สมรรถนะ
ด้านการพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย 4.1) ทักษะการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
4.2) ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ 4.3) ทักษะการประสานงาน ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
4.4) ทักษะการใฝ่เรียน ใฝ่รู้ เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 4.5) ทักษะการสื่อสารละการใช้ภาษา
4.6) ทักษะการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และ 4.7) ทักษะการปรับตัว
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แผนผังความคิด (Mind Map) สมรรถนะอันพึงประสงค์ของครูอาสาสมัคร
การศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
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ผลจากการสั ม ภาษณ์ ค รู อ าสาสมั ค รการศึ ก ษานอกโรงเรี ย นในสถาบั น ศึ ก ษา
ปอเนาะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ และโต๊ะ
ครูสถาบันศึกษาปอเนาะ รวมทั้ง การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยนำข้อมูลสภาพปัญหาของ
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะที่ได้ มาวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่
พบว่า สภาพปัญหาของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ
สามารถแบ่งได้เป็น 7 ด้าน ดังนี้
1) สภาพปัญหาด้านคุณลักษณะของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนใน
สถาบันศึกษาปอเนาะ มี 6 ด้าน ประกอบด้วย
1.1 ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรการศึกษานอกระบบ และการเขียน
แผนการสอนแบบบูรณาการ
1.2 ขาดทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เทคนิคการสอนที่หลากหลาย โดย
เฉพาะการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และคิดเป็น
1.3 พฤติกรรม บุคลิกภาพ และการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม
1.4 ครู 1 คนต้องสอนทุกวิชา ทุกระดับชัน้ บวกกับภาระงานอืน่ ๆ ในสำนักงาน
ทำให้ไม่มีเวลาเตรียมการสอน จึงทำให้สอนถูกบ้าง ผิดบ้าง
1.5 ครูไม่ได้เรียนจบวุฒิครู ไม่มีคุณวุฒิในวิชาที่สอน และไม่ถนัดในวิชาหลัก เช่น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
1.6 ครูยังขาดการใฝ่รู้ ความทุ่มเท และความรับผิดชอบ
2) สภาพปัญหาด้านผู้เรียน มี 6 ด้าน ประกอบด้วย
2.1 อ่อนทักษะด้านการพูด การอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย การคิด
วิเคราะห์ และขาดความรู้พื้นฐานของวิชาเรียน
2.2 ไม่กล้าแสดงออก
2.3 มาพบกลุ่มไม่ต่อเนื่อง และออกกลางคัน
2.4 ผู้เรียนมีหลากหลายวัย และมีพื้นฐานความรู้ต่างกัน
2.5 ให้ความสำคัญ สนใจ เน้นการเรียนหลักสูตรของสถาบันศึกษาปอเนาะ
มากกว่าเรียนกศน.
2.6 ผูเ้ รียนมีจำนวนน้อย จำนวนไม่นงิ่ และไม่ได้อยูป่ ระจำในสถาบันศึกษาปอเนาะ
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3) สภาพปัญหาด้านโต๊ะครู หรือ บาบอเจ้าของสถาบันศึกษาปอเนาะ มี 2 ด้าน
ประกอบด้วย
3.1 ขาดความตระหนักและไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา กศน.
3.2 มีความยากลำบากหากต้องติดต่อประสานงานกับครูที่เป็นเพศหญิง และ
นับถือศาสนาพุทธ อันเนื่องมาจากข้อจำกัดทางศาสนา และภาษา
4) สภาพปัญหาด้านสถาบันศึกษาปอเนาะ / อาคารสถานที่ มี 3 ด้าน ประกอบด้วย
4.1 ไม่มคี วามพร้อมด้านอาคาร โต๊ะ เก้าอี้ สือ่ เทคโนโลยีทที่ นั สมัย อุปกรณ์อนื่ ๆ
ที่จำเป็น สิ่งอำนวยความสะดวกที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า
เพิ่มเติม เช่น อินเตอร์เน็ต และห้องสมุด
4.2 มีข้อจำกัดทางศาสนาไม่สามารถจัดกิจกรรมที่ขัดกับหลักศาสนาได้ เช่น
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น
4.3 ความหลากหลายรูปแบบของสถาบันศึกษาปอเนาะ เช่น สถาบันศึกษา
ปอเนาะแบบท่ อ งจำอั ล กุ ร อานอย่ า งเดี ย ว สถาบั น ศึ ก ษาปอเนาะแบบเรี ย นกี ต าบ และ
สถาบันศึกษาปอเนาะแบบเรียนกีรออาตี
5) สภาพปัญหาด้านเวลาเรียน มี 2 ด้าน ประกอบด้วย
5.1 เวลาเรียนของสถาบันศึกษาปอเนาะไม่สอดคล้องกับเวลาปฏิบัติงานตาม
เวลาราชการ และปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียนของสถาบันศึกษาปอเนาะกับ กศน.ไม่ตรงกัน
5.2 เวลาที่จะจัดการเรียนการสอน กศน.มีไม่เพียงพอ เนื่องจาก ในแต่ละวันมี
ตารางการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรของสถาบันศึกษาปอเนาะที่กำหนดไว้แล้ว
6) สภาพปัญหาด้านสำนักงาน กศน. มี 4 ด้าน ประกอบด้วย
6.1 ให้ความสำคัญกับงานนโยบายอื่นๆ ที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิต วิถีปฏิบัติ
และภาระงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันศึกษาปอเนาะ
6.2 มอบภาระงานให้ครูมากเกินไป
6.3 งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมในสถาบันศึกษาปอเนาะมีจำกัดและไม่ตอ่ เนือ่ ง
6.4 การสื่อสารระหว่างผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กับโต๊ะครูสถาบันศึกษา
ปอเนาะไม่ชัดเจน ทำให้แนวทางการทำงานไม่เป็นระบบและไปในทิศทางเดียวกัน และ
7) สภาพปัญหาด้านหลักสูตร คือ
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7.1 หลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2551 มี ส าระ
การเรียนรู้ซ้ำซ้อน และมีวิชาเรียนมากเกินไป ไม่เหมาะสมกับบริบทและวิถีชีวิตของนักศึกษา
ในสถาบันศึกษาปอเนาะ

สรุปและอภิปรายผล

ผลการศึกษาเรือ่ งสมรรถนะอันพึงประสงค์ของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
ในสถาบันศึกษาปอเนาะ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พบว่า สมรรถนะทั้ง 4 ด้าน คือ 1) สมรรถนะด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
2) สมรรถนะด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 3) สมรรถนะด้านการพัฒนาวิชาชีพ และ
4) สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเอง มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัคร
การศึ ก ษานอกโรงเรี ย นในสถาบั น ศึก ษาปอเนาะมาก โดยเฉพาะสมรรถนะด้ า นการจั ด
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่สามารถเชื่อมโยง อ้างอิงกับความรู้ เนื้อหาสาระ
ในคัมภีร์อัลกุรอาน พบว่ามีความจำเป็นมากที่สุด เพราะลักษณะการจัดการเรียนการสอน
ในสถาบันศึกษาปอเนาะที่ผ่านมา เป็นวิธีการเรียนที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชามากกว่า
การเรียนรู้จากสภาพที่เป็นจริง และไม่เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิด
วิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังขาดการเชื่อมโยง
ให้เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมในสังคม การสอนแยกออกเป็นวิชา ทำให้การเรียนรู้
แยกกั น เป็ น ส่ ว นๆ ไม่ สั ม พั น ธ์ ห รื อ ไม่ ส อดคล้ อ งกั น ผู้ เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมน้ อ ย
ส่วนใหญ่มักจะเรียนในห้อง ไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับความเป็นจริงนอกห้องเรียน การสอน
แบบบูรณาการ จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาที่หลากหลาย และ
ตอบสนองต่อรูปแบบการเรียนรู้ ที่แตกต่างกันของผู้เรียนแต่ละคนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้
ยังช่วยพัฒนาในด้านสุนทรีย์และความดีงาม ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและความคิดที่ดี
อีกทั้งผู้เรียนจะเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชา และสามารถนำความรู้จากการเรียนรู้
ในส่วนหนึ่งไปช่วยทำให้การเรียนรู้ในส่วนอื่นๆ ดีขึ้นด้วย
ความสำคัญของการบูรณาการอีกประการหนึ่งคือ การที่ผู้เรียนจะเข้าใจสิ่งต่างๆ
อย่างชัดเจน เกิดความหมายและนำไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อความรู้และความคิดย่อยๆ ประสาน
สัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน จนสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งนั้นกับสิ่งอื่นรอบตัว ซึ่งมี
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ผลให้เกิดการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาจัดระบบระเบียบใหม่ให้เหมาะสมกับตน
เป็นองค์รวมของความรู้ของตนเอง ดังนั้น ในการสอนต้องให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเชื่อมโยง
ความคิดขึ้นในเนื้อหาด้วยการใช้วิธีการหลากหลาย ซึ่งจะเป็นการบูรณาการทั้งด้านเนื้อหา
สาระและวิธีการ รวมทั้งศาสตร์ทุกศาสตร์ไม่อาจแยกกันได้โดยเด็ดขาด เช่นเดียวกับวิถีชีวิต
ของคนที่ต้องดำรงอยู่อย่างกลมกลืนเป็นองค์รวม การจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาต่างๆ และ
ฝึกทักษะหลายๆ ทักษะอย่างเชื่อมโยงกัน จะทำให้การเรียนรู้สอดคล้องกับชีวิตจริงและ
มีความหมายต่อผู้เรียนมากยิ่งขึ้น (วิศรุต เลาะวิถี, 2556)
จากสภาพปัญหาด้านผู้เรียนที่พบว่ามี 6 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น หากครูอาสาสมัคร
การศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ มีทักษะด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการแล้ว ผู้วิจัยคิดว่าสามารถแก้ไขปัญหาด้านผู้เรียนดังกล่าวได้ โดย วิศรุต เลาะวิถี
(2556) ได้กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักว่า การเรียนรู้ทุกสิ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันในชีวิต ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกี่ยวข้องกันอยู่เสมอ การเรียนการสอนแบบบูรณาการจะมี
ความสัมพันธ์กับชีวิตของผู้เรียน และผู้เรียนจะเกิดแรงจูงใจในการเรียนมากกว่าแบบเดิม
2. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งในการแก้ปัญหา ผู้เรียน
จะต้องอาศัยความรู้จากหลายสาขาวิชาในเวลาเดียวกัน
3. เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้มสี ว่ นร่วมในการเรียนรูโ้ ดยตรงอย่างมีจดุ หมาย และมีความหมาย
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การแสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน และช่วย
สร้างความเข้าใจให้ผู้เรียนอย่างลึกซึ้ง
4. เพื่อตอบสนองความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน โดยการเรียนรู้ตามเอกัตภาพ
ออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามที่ต้องการจะรู้ บรรยากาศในชั้นเรียนจะไม่เครียด
สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนอย่างสนุกสนานและบรรลุผลในการเรียนมากขึ้น
5. มีการถ่ายโอนและค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาสาระ ความคิด ทักษะ
และเจตคติ ช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจความคิดรวบยอดทีเ่ รียนได้อย่างลึกซึง้ เป็นระบบ และถ่ายโอน
ความเข้าใจจากเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่งได้ดี
6. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกัน ให้ผู้เรียนรู้สึกมั่นคง มีความพึงพอใจ
มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะและยอมรับผู้อื่น เต็มใจทำงานร่วมกับกลุ่มและเป็น
สมาชิกที่ดีของกลุ่ม
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7. ช่วยพัฒนาค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานการทำงาน วินัยในตนเอง
ส่งเสริมความสามารถในการทำงาน และการควบคุมอารมณ์ของผู้เรียน
8. ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการแสดงออกไปพร้อมๆ กับทาง
ด้านความรู้ เนื้อหาสาระ อีกทั้งให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมในสังคม
ดังนั้น สมรรถนะด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ หรือการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ จึงมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ โดยครูอาสาฯ
จะต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ เน้นการสอนทีเ่ ป็นบูรณาการ
มีวิธีการที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ใช้เทคนิคการเรียนการสอนที่ผสมผสานกัน ฝึกให้
ผู้เรียนค้นหาคำตอบด้วยวิธีการแก้ปัญหา เน้นการทำงานร่วมกัน มีงานกลุ่มหรืองานเดี่ยว
ผสมผสานกันไป โดยพิจารณาขอบเขตการเรียงลำดับเนือ้ หาของลักษณะวิชา รวมทัง้ ลักษณะของ
ผู้เรียน และให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นกระบวนการเรียนรู้
ตามธรรมชาติของผู้เรียน ความรู้ ปัญหาและประสบการณ์ต่างๆ เป็นสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้
ในชีวติ ประจำวันอย่างสัมพันธ์กนั การบูรณาการจึงเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยตอบสนองธรรมชาติการเรียนรู้
ของผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง
ผลการศึกษากล่าว ยังให้ผลในทำนองเดียวกับ วิโรจน์ สารรัตนะ (2556) ทีก่ ล่าวว่า
คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 มี 8 ประการ ดังนี้ 1. สามารถปรับตัว 2. มีวิสัยทัศน์
ถึงความต้องการของนักเรียน 3. ทำงานแบบร่วมมือ 4. กล้าพูดกล้าคิด 5. เรียนรู้ตลอดชีวิต
6. เป็นนักสื่อสาร 7. เป็นต้นแบบทางพฤติกรรม 8. เป็นผู้นำ นอกจากนั้นได้กล่าวถึงบทบาท
ของครูในศตวรรษที่ 21 ไว้ว่า 1. เป็นผู้อำนวยความสะดวก 2. เป็นผู้แนะแนวทาง 3. เป็นผู้
เรียนรู้ร่วมหรือศึกษาค้นคว้าร่วม กล้าศึกษาในสิ่งที่ตนเองไม่ถนัด และให้ความร่วมมือกับ
ครูคนอื่น

ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาในครัง้ นี้ พบว่าสมรรถนะทีพ่ งึ ประสงค์ของครูอาสาสมัครการศึกษา
นอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย มีสมรรถนะ 4 ด้าน และ สภาพปัญหา 7 ด้าน ดังนั้น สำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ควรวางนโยบาย วางแผนการ
พัฒนาศักยภาพครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะอย่างเป็น
ระบบ และมีความต่อเนือ่ ง จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูฯ ตามสมรรถนะต่างๆ ทีไ่ ด้จากผล
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การศึกษาในครั้งนี้ รวมทั้งใช้เป็นเกณฑ์ในการทดสอบ คัดเลือกผู้ที่มาสมัครงานในตำแหน่ง
ครู อ าสาสมั ค รการศึ ก ษานอกโรงเรี ย นในสถาบั น ศึ ก ษาปอเนาะ และใช้ เ ป็ น ตั ว ชี้ วั ด ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษา
ปอเนาะ ต่อไป รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาตามสภาพปัญหาที่พบดังกล่าวอีกด้วย
ในส่วนของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ ก็ได้
แนวปฏิบัติ ใช้เป็นแนวทางในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองให้มี
ศักยภาพสูง ต่อไป	
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A Model of the Development of Virtues and Ethics
in Basic Education Institutions According
to Udon Thani Project on World Morality Revival.
1

2

ธวัช วิวัฒนปฐพี , รองศาสตราจารย์ ดร.ประจิตร มหาหิง ,
3
4
ดร.โกศล ศรีสังข์ , และ ดร.ไพโรจน์ พรหมมีเนตร

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหา และเพื่อนำเสนอรูปแบบ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการตามขัน้ ตอนการวิจยั ดังนี้ 1) การวิจยั เอกสาร 2) การวิจยั ภาคสนาม
เชิงปริมาณและคุณภาพ 3) การสังเคราะห์รปู แบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
จากผลการวิจัยทั้ง 2 ขั้นตอนข้างต้น 4) การประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่ได้ร่างขึ้น 5) สรุปผลและรายงานผลงานวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก จังหวัดอุดรธานี ตามความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ เห็นว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครู เห็นว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเช่นกัน ส่วนปัญหาใน
การพัฒนา ทั้งสองกลุ่มเห็นว่าอยู่ในระดับมาก สำหรับรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
1
2, 3, 4

นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาจารย์ประจำหลักสูตรการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามโครงการฟืน้ ฟูศลี ธรรมโลก จังหวัดอุดรธานี พบว่า มีกระบวนการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรมที่มุ่งเน้นคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการซึ่งสรุปย่อเป็น
คุณธรรมพื้นฐานของโครงการ 3 ประการคือ วินัย เคารพ อดทน เชื่อมโยงเครือข่ายบ้าน
วัด โรงเรียน (บวร) มีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 1) ด้านปัจจัยเบือ้ งต้น คือบุคลากรทุกฝ่าย
ต้องให้ความร่วมมือ 2) ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย (1) กิจวัตรประจำวัน 10 ประการ
(2) กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม (3) กิจกรรมการเรียนรู้ศีลธรรมโดยใช้สื่อนวัตกรรมสมุดบันทึก
ความดี 3 to 1 3) การวัดผลประเมินผลสำเร็จของโครงการ และ 4) สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ
คำสำคัญ : 1. รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก จังหวัดอุดรธานี

Abstract
The objectives of this research were to study the practice and the problem
as well as to propose a model for the development of virtues and ethics in
basic education institutions in Udon Thani based on the Project on World
Morality Revival. The research was conducted in 5 steps as follows :
1) Documentary research, 2) field research (both quantitative and qualitative)
3) Drafting a model, 4) Assessment of the model by a public hearing and
5) Conclusion. The findings were as follows : The practice of the development of
Virtues and ethic in Udon Thani basic education institutions was rated high
by the deputy directors and the supervisors of the Educational Service Areas.
The practice was also rated high by the school directors and teachers.
Regarding the problems, both groups als gave a high rating As for the modal
which was developed, it was found that the process in the development of
Virtues and ethics cousisted of 8 main Values regrouped into three : discipline,
respect and endurance. Carried out by network of Home – Wat (temple) –
School (H W S) The model followed 4 aspects of practice nexus : 1) Basic
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factors all involved having extended their cooperation. 2) process involved :
(1) ten daily activities, (2) creative social action, (3) morality learning activities
through 3 to 1 diary Keeping ; 3) assessment of the Project, and 4) conclusion
and project report.

1. ความสำคัญและปัญหาการวิจัย

การศึกษาคือรากฐานของชีวิตที่จะพัฒนาบุคคลในสังคมสู่จุดหมายที่พึงปรารถนา
ดังกำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ความว่า “มุง่ พัฒนาสูส่ งั คม
เป็นสุขร่วมกันมีคณ
ุ ธรรมนำความรู้ รูเ้ ท่าทันโลก ครอบครัวอบอุน่ ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสขุ
เศรษฐกิจ มีคณ
ุ ภาพ สิง่ แวดล้อมมีคณ
ุ ภาพและทรัพยากร ธรรมชาติยงั่ ยืนภายใต้ระบบบริหาร
จัดการแบบธรรมมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
พระประมุข และอยู่ในสังคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรี บนพื้นฐานความพอเพียง แต่ต้องมีความ
สามารถด้านการแข่งขันรู้เท่าทัน เปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
การปลูกฝังศีลธรรมและคุณธรรมให้แก่เยาวชน จึงไม่ใช่เรื่องง่าย จำเป็นต้องได้รับ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงจะประสบความสำเร็จ ดังนั้น ชมรมพุทธศาสตร์สากล
ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นองค์กรหนึ่งที่ช่วยผลักดันขับเคลื่อนศีลธรรม
และคุณธรรมให้แก่เยาวชนในสังคมไทยขยายสูโ่ ลก ด้วยการจัดทำโครงการฟืน้ ฟูศลี ธรรมโลกขึน้
เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีคุณธรรมพื้นฐาน และเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้
จริง ถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศลและตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการฟืน้ ฟูศลี ธรรมโลกนีม้ สี อื่ หลักสูตรทีใ่ ห้ปฏิบตั ติ ามกิจวัตรประจำวัน มุง่ หวังทีจ่ ะสร้าง
ผูน้ ำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมหรือดาวแห่งความดี (The Virtuous Star หรือ V - Star)
ผ่านบทฝึก ในกิจวัตรประจำวันอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยควบคู่กับการปฏิบัติการทำกิจกรรม
สร้างสรรค์สังคมและการเรียนรู้เรื่องพระรัตนตรัย โดยความร่วมมือของสถาบันหลักในสังคม
ไทยคือ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) กิจกรรมการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ประสบความสำเร็จ
อย่างดียิ่ง ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือในเชิงปริมาณ มีสถานศึกษา และนักเรียนที่
สมัครเข้าร่วมโครงการเพิม่ ขึน้ ในเชิงคุณภาพ พบว่าโรงเรียนทีไ่ ด้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
เป็นอย่างยิ่งต่อ การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม ด้านศีลธรรมของนักเรียน
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หลักการ แนวคิดและผลงานดังกล่าวข้างต้นทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษารูปแบบ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดอุดรธานีที่สมัครเข้าร่วม
โครงการฟืน้ ฟูศลี ธรรมโลก โดยใช้กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม เป็นกระบวนการ
ทำงานร่วมกันระหว่างผู้วิจัยกับครูที่รับผิดชอบ การดำเนินงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
ในโรงเรียน มีเอกสาร คูม่ อื สำหรับครูในการจัดกิจกรรมให้นกั เรียนเป็นต้นแบบเด็กดีมศี ลี ธรรม
ในโรงเรียน ทีมละ 45 คน มีสื่อ จัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กโดยมีสมุดบันทึก
ความดี 3 to 1 ให้เด็กบันทึกกิจวัตรประจำวัน 10 ประการหรือห้าห้องชีวิต และมีการจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและการเรียนรู้ศีลธรรมโดย ใช้สื่อนวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกันประสาน
บ้าน วัด และโรงเรียนได้มสี ว่ นร่วมในการพัฒนาให้เด็กเก่งและดี มีความสุข เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนที่เกิดขึ้น ในโรงเรียนร่วมกันอย่างเป็น
ระบบครบวงจร

2. คำถามในการวิจัย

1. สภาพและปัญหาการดำเนินงานตามโครงการฟืน้ ฟูศลี ธรรมโลก จังหวัดอุดรธานี
เป็นอย่างไร
2. รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการ
ฟื้นฟูศีลธรรมโลก จังหวัดอุดรธานีควรมีรูปแบบอย่างไร

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก จังหวัดอุดรธานี
2. เพือ่ สังเคราะห์หารูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ตามโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก จังหวัดอุดรธานี

4. ขอบเขตของการวิจัย

1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก สังกัด
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 - 4 ในปี 2555 จำนวน 118 โรงเรียน
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และสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี จำนวน 12 โรงเรียน
รวมทั้งสิ้น 130 โรงเรียน และรวมประชากรทั้งสิ้น 6,120 คน
2. ผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ
2.1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 - 4 และ
รองผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเขตมัธยมศึกษาเขต 20 ทีร่ บั ผิดชอบ เขตละ 1 คน
รวม 5 คน
2.2. ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 - 4 และ
ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่รับผิดชอบ เขตละ 1 คน
รวม 5 คน
3. ผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณ
3.1 ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาทั้งเขต 1 - 4 จำนวน 118 คน และผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 130 คน
3.2 ครูโรงเรียนประถมศึกษาทั้งเขต 1 - 4 จำนวน 118 คนและครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา เขต 20 จำนวน 12 คนที่รับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 130 คน
3.3 นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาทั้งเขต 1 - 4 จำนวน 60 คน และนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 75 คน
4. ตัวแปรที่ศึกษา
4.1 ตั ว แปรต้ น ได้ แ ก่ กระบวนการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ตามโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เขต 1 - 4 และสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย
ตัวแปรกิจกรรมดังนี้
4.1.1 กระบวนการพัฒนานิสัยผู้เรียน
4.1.2 กิจวัตร 10 ประการและภารกิจ 5 ห้องชีวิต สร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดี
ในวิถีชีวิต สร้างสรรค์วัฒนธรรมที่งดงามตามวิถีไทย
4.1.3 กิจกรรมยกระดับความคิดและจิตใจหรือกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม
4.1.4 การเรียนรู้สร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมสีขาว สร้างสีสันแห่งการเรียนรู้
ศีลธรรม ทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบ้าน วัด และโรงเรียน หรือบวร
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4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก จังหวัดอุดรธานี

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ อ งค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ สภาพและปั ญ หาการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก จังหวัดอุดรธานี
2. ได้รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการ
ฟื้นฟูศีลธรรมโลก จังหวัดอุดรธานี เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่
พึงประสงค์
3. ผลการวิจัยครั้งนี้มีคุณูปการผ่านการประยุกต์ใช้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ

6. วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดำเนินการวิจัย แบ่งเป็น
5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดย ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน แนวคิดโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก บริบทสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จังหวัดอุดรธานี เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยภาคสนามเชิงปริมาณและคุณภาพ (Quantitative, Quality
Research) เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติและปัญหาการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษาโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง โดยคัดเลือกจากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีเกณฑ์ในการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
sampling) ดังนี้
ขั้นที่ 1 ยึดเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเกณฑ์ ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 1 - 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จังหวัด
อุดรธานี จำนวน 5 เขต
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ขั้นที่ 2 ยึดขนาดของโรงเรียนเป็นเกณฑ์ คือ โรงเรียนขนาดใหญ่ 5 โรงเรียน
โรงเรียนขนาดกลาง 5 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก 5 โรงเรียน รวม 15 โรงเรียน
ขั้นที่ 3 เลือกกลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตามขั้นตอนที่ 2 รวมกลุ่มเป้าหมายจำนวน 115 คน จำแนกได้ดังนี้
1. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ
เขตละ 1 คน จำนวน 4 คน และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน
2. ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ
เขตละ 1 คน จำนวน 4 คน และศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง
3. ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา เขต 1 – 4 จำนวน 12 คน ได้แก่ ผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดใหญ่จำนวน 3 คน โรงเรียนขนาดกลางจำนวน 3 คน โรงเรียนขนาดเล็ก
จำนวน 3 คน และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 15 คนได้มาโดย
เลือกแบบเจาะจง
4. ครูโรงเรียนประถมศึกษาเขต 1 – 4 จำนวน 12 คน ได้แก่ ครูโรงเรียนขนาดใหญ่
จำนวน 4 คน โรงเรียนขนาดกลางจำนวน 4 คน โรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 4 คน และ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน 3 คน รวม 15 คน ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง
5. นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา เขต 1 – 4 จำนวน 60 คน เขตละ 3 โรงเรียน
ได้แก่นักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่จำนวน 5 คน โรงเรียนขนาดกลางจำนวน 5 คนโรงเรียน
ขนาดเล็กจำนวน 5 คน และนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา 3 โรงเรียนจำนวน 5 คน รวม 15
คน นักเรียนรวมทั้งสิ้น 75 คน ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย	

เขตฯ

ร.ร
ใหญ่
กลาง
เล็ก

รองฯ

ศน.

ผอ.

ครู

นร.

รวม

อด.1

3

1

1

3

3

15

23

อด.2

3

1

1

3

3

15

23

อด.3

3

1

1

3

3

15

23

อด.4

3

1

1

3

3

15

23

สพม. 20

3

1

1

3

3

15

23

รวม

15

5

5

15

15

75
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ขั้นตอนที่ 3 การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ด้วยการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
โดยการประยุกต์ใช้การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร ผูว้ จิ ยั ได้เข้าร่วมโครงการฟืน้ ฟูศลี ธรรมโลก
นำหลักสูตรฝึกอบรมไปพัฒนาตามกระบวนการ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนนำไปใช้
ในการพัฒนาสถานศึกษาในจังหวัดอุดรธานีดังนี้
3.1. ผู้วิจัยศึกษาภาคสนามสังเกตแบบเจาะลึก ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
กับครูที่รับผิดชอบ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากโครงการฯ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ปลายเปิดและวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ตามหลักอุปมัยวิธี (Inductive Method)
3.2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 - 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20
จังหวัดอุดรธานี รวมจำนวน 15 โรงเรียน นักเรียนจำนวน 75 คน ได้มาโดยใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำแนกได้ดังนี้
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3.2.1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการฯ เขตละ 1 คน จำนวน 4 คน และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน เป็นกลุ่มที่ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ
3.2.2 ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ส ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาที่ เข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ เขตละ 1 คน จำนวน 4 คน และศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน เป็นกลุ่มที่ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ
3.2.3 ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา เขต 1 – 4 จำนวน 12 คน และผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน 3 คน รวม 15 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นกลุ่มที่ให้
ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
3.2.4 ครูโรงเรียนประถมศึกษา เขต 1 – 4 จำนวน 12 คน และครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาจำนวน 3 คน รวม 15 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเป็นกลุ่มที่ให้ข้อมูล
เชิงปริมาณและคุณภาพ
3.2.5 นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาจำนวน เขต 1 – 4 จำนวน 60 คน
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน 15 คน รวม 75 คน เป็นกลุ่มที่ให้ข้อมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
ผลลัพธ์ : รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้
3.3.1.ปัจจัยเบื้องต้นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาได้รับ
ความร่วมมือทุกฝ่ายและได้กระบวนการพัฒนาโดยใช้ 3 กิจกรรมคือ กิจวัตร 10 ประการ,
กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม และกิจกรรมการเรียนรู้ศีลธรรม
3.3.2. ได้พฒ
ั นาโรงเรียนอย่างต่อเนือ่ ง 4 ระดับ คือ โรงเรียนฟืน้ ฟูศลี ธรรมโลก
โรงเรียนแกนนำฟื้นฟูศีลธรรมโลก โรงเรียนคู่พัฒนาศีลธรรม และโรงเรียนศูนย์เครือข่ายฟื้นฟู
ศีลธรรมโลก
3.3.3.ได้สังเคราะห์รูปแบบคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์อย่างมีส่วนร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ครู ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการประชาพิจารณ์
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกจังหวัดอุดรธานี
ประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยการจัดประชุมประชาพิจารณ์
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
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4.1. จัดกิจกรรมประชาพิจารณ์ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 15 คน เพื่อยืนยัน
รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน จังหวัดอุดรธานี
4.2. เสนอร่างรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมต่อผูเ้ ข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์
เพื่อพิจารณากลั่นกรองและข้อเสนอแนะ
ผลลัพธ์ : ได้รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การวิจัย

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการวิจัยและรายงานผลงานวิจัย
นำผลการวิจัยที่ได้จากการสังเคราะห์ในขั้นตอนที่ 4 มาสรุปผลตามวัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ : ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์และนำเสนอผลการวิจัยดังกล่าวต่อผู้เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
	

7. สรุปผลการวิจัย

1. สภาพและปัญหาการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ตามโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก จังหวัดอุดรธานี ตามความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการ
และศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X =
3.86, S.D. = 0.41) ส่วนผู้อำนวยการโรงเรียนและครู เห็นว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน มีคา่ เฉลีย่ (X = 3.92, S.D. = 0.45) และเห็นว่ามีปญ
ั หาในการพัฒนา อยูใ่ นระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย (X = 3.70, S.D. = 0.55) และ (X = 3.76, S.D. = 0.44)
2. รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการ
ฟื้นฟูศีลธรรมโลก จังหวัดอุดรธานี มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรมที่
มุ่ ง เน้ น คุ ณ ธรรมพื้ น ฐาน 8 ประการ ซึ่ ง สรุ ป รวมลงในคุ ณ ธรรมพื้ น ฐานของโครงการ
3 ประการคือ วินยั เคารพ และอดทน เชือ่ มโยงเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน มี 4 องค์ประกอบ
คือ 1. ด้านปัจจัยเบื้องต้น คือบุคลากรทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือ 2. ด้านกระบวนการ
ประกอบด้วย 1) กิจวัตรประจำวัน 10 ประการ 2) กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 3. กิจกรรม
การเรียนรู้ศีลธรรมโดยใช้สื่อนวัตกรรมสมุดบันทึกความดี 3 to 1 3) การวัดผลประเมินผล
สำเร็จของโครงการ และ 4) สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
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การศึกษาเกี่ยวกับ รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก จังหวัดอุดรธานี อภิปรายผลจากการศึกษาดังนี้
1. ศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ตามโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยได้แรงบันดาลใจในการศึกษาจาก
การทำงานเพื่อส่วนรวม ซึ่งไม่ใช่งานตามภารกิจในชีวิตราชการ แต่เป็นงานที่ผู้วิจัยสนใจ
ศึกษาการพัฒนาศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม ของเยาวชนในโรงเรียน โดยผู้วิจัยได้เข้าร่วมใน
การปฏิบัติงานตามโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก มีบทบาท ในการเป็นวิทยากรและเข้าร่วมทุก
กิจกรรมตลอดจนการเป็นผูป้ ระเมินโรงเรียนต้นแบบโครงการฟืน้ ฟูศลี ธรรมโลก ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสูงจนส่งผลให้นักเรียนมีอิสระ
มากเกินไป ในการดำเนินชีวิต ขาดหลักการยึดเหนี่ยวในการดำเนินชีวิต เกิดปัญหามากมาย
ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จมหารัชมังคลาจารย์ ได้จดั โครงการฟืน้ ฟูศลี ธรรมโลก
โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบศีลธรรมสู่โรงเรียนทั่วประเทศที่สมัครใจเข้าร่วม
โครงการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและการกำหนดแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม
ของกระทรวงศึกษาธิการเพือ่ นำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ เพือ่ เร่งรัดการปฏิรปู การศึกษาโดยยึดคุณธรรม
นำความรู้ มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะขยายโอกาสทางการศึ ก ษาของประชาชนให้ ก ว้ า งขวางและทั่ ว ถึ ง
โดยคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เสริมสร้างความตระหนัก
สำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของ
กระบวนการเรียนรู้และเชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และ
สถาบันการศึกษา กลุ่มเป้าหมายแรกที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการคือ นักเรียน นิสิต
นักศึกษา ประมาณ 15 ล้านคน ซึง่ ถ้าทำได้ดกี บั เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ก็จะขยายผล
ไปสู่สังคมในวงกว้างผ่านตัวนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
ปั ญ หาชู้ส าว ปั ญ หาติ ด สื่อ เกม การพนั น เที่ย วกลางคื น จนขาดสติ ขาดความยั้ง คิ ด
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล วิ จั ย การเฝ้ า ระวั ง สถานการณ์ เ ด็ ก ไทยหรื อ Child watch ของ
ดร. อมรวิชช์ นาครทรรพ สถาบันรามจิตติ พบว่า สถานการณ์ของเด็กปัจจุบันน่าเป็นห่วง
เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกำลังเผชิญปัญหาหลายด้านพร้อมกัน อาทิ สภาพครอบครัวอ่อนแอ
เด็กเที่ยวกลางคืน ดื่มสุรา สูบบุหรี่ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และอุบัติเหตุที่เกิดจาก
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การดื่มสุรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่ต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษในกลุ่มเยาวชน ได้แก่
การมีเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์นอกสมรส การใช้ความรุนแรง ถูกทำร้าย และอุบัติเหตุมีสถิติ
สูงขึน้ อย่างน่าตกใจ และสถานการณ์การสอนในสถานศึกษา ไม่สามารถทำให้เด็กถึงแก่นธรรม
จากข้อมูลการวิจยั ของ เขตตรวจราชการที่ 4 ในภาคกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ทีไ่ ด้ตดิ ตาม
ประเมินผลการดำเนินโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจำนวน 4,000 รูป ในปี 2548
พบว่านักเรียนสนใจน้อย ส่วนใหญ่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา การเรียนการสอน
เน้นพิธีกรรม ทำให้เด็กไม่สามารถเข้าถึงแก่นธรรมแท้จริง ครูพระ มีเทคนิคการสอนน้อย
ไม่เข้าถึงจิตวิทยาการสอน จำเป็นต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนความรู้และถวายความรู้
แก่ครูพระเพื่อให้เด็กเข้าถึงเทคนิคและการฝึกปฏิบัติศีลธรรม
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยได้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกเพื่อศึกษาว่า สภาพและ
ปัญหาการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาเป็นอย่างไร ผลการวิจัยทำให้
ค้นพบว่าโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกเป็นโครงการที่ดีสอดคล้องความต้องการแต่โรงเรียน
ไม่นำสู่การปฏิบัติตามขั้นตอน โรงเรียนขาดการวางแผนที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรมซึ่งล้วนแต่มี
ความหมายและสำคัญ ผู้บริหารไม่สนับสนุนอย่างจริงจัง ครูผู้รับหลักการสู่การปฏิบัติไม่
ปฏิบัติอย่างจริงจัง ครูไม่พัฒนาอย่างจริงจัง มีภาระงานมากจนไม่มีเวลา ใส่ใจนักเรียนเต็มที่
ครูทำงานตามที่ได้รับมอบหมายไม่ได้ทำด้วยใจ ครูใช้สื่อนวัตกรรมที่มีอยู่ยังไม่คุ้มค่า เมื่อมี
การประชุ ม นั ก เรี ย นไม่ ท ำตามกิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย และไม่ ท ำเป็ น ที ม รอการสั่ ง
การมากกว่าทำด้วยใจ
นอกจากนี้โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกยังได้รับความสนใจจากจังหวัดอื่นๆ ที่จะพัฒนา
เด็กเยาวชนไทยให้เป็นเด็กเก่ง ดี และมีสุข เช่นกันแต่ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะจังหวัดอุดรธานี
มีการดำเนินการ และมีรปู แบบอย่างไร ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั เรือ่ ง การศึกษาผลของโครงการ
ฟืน้ ฟูศลี ธรรมโลกทีม่ ตี อ่ นักเรียน ครอบครัว และชุมชนในจังหวัดราชบุรี พบว่า ก่อนเข้าโครงการ
และหลังเข้าโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกไปแล้ว 9 เดือน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่
ต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ในกลุ่ ม สาระวิ ช าภาษาไทยคณิ ต ศาสตร์
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ หลังเข้าโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก 9 เดื อ น นั ก เรี ย นมี
ความซื่อสัตย์ มีวินัย ความประหยัด ความสะอาด ความสุภาพ ความมีน้ำใจ ความขยัน
ความสามัคคี ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย อยู่อย่างเพียงพอ ใฝ่เรียนรู้
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มุ่งในการทำงาน และมีจิตสาธารณะสูงกว่าก่อนเข้าโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกทุกด้านอย่าง
มีนยั สำคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ .01 และการทีค่ รูได้มโี อกาสดูแลกิจกรรมของนักเรียนในโครงการ
ฟื้นฟูศีลธรรมโลกทำให้ครูรู้สึกเห็นคุณค่าของความเป็นครูเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก และครู
ภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ดูแลนักเรียนในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกอยู่ในระดับมากที่สุด
2. การสังเคราะห์หารูปแบบในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทีพ่ งึ ประสงค์ในสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานตามโครงการฟืน้ ฟูศลี ธรรมโลก จังหวัดอุดรธานี ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารพหุกรณีในการศึกษา
โรงเรียนสังกัดประถมศึกษาและโรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษา 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
และขนาดเล็ก และใช้หลากหลายวิธีในการวิจัย ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ
และการวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยกำหนดหน่วย ในการวิเคราะห์ ได้แก่ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่ ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน โดยใช้เครื่องมือ
เป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และจัดประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกในจังหวัดอุดรธานีได้รับการวิพากษ์ กลั่นกรองใน
การปรับแก้ไขรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการ
ฟื้นฟูศีลธรรมโลก จังหวัดอุดรธานีและประเมินผลงานวิจัยนี้ได้รูปแบบการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมมีคณ
ุ ค่า เพราะผูว้ จิ ยั เป็นผูป้ ฏิบตั เิ อง มองเห็นภาพตนเองได้ชดั เจน ปัจจัยตัวใดบ้าง
ทีเ่ ป็นแก่นให้ตอ้ งเติมเต็มคือ กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเน้นบริบทของสถานศึกษา
บริบทครูและบริบทนักเรียน เติมเต็มในการพัฒนาตัวนักเรียนเอง สรุปโดยรวมรูปแบบ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ตามโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก แนวคิดของ
โครงการนี้คือจากสิ่งที่ยากสุด แก้ไขโดยวิธีง่ายที่สุด ใช้กิจกรรมฝึกในชีวิตประจำวันเน้น
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยย่อเป็นคุณธรรม 3 ประการ คือ วินัย เคารพ และอดทน
เปรียบเทียบ วินัย ประกอบด้วย ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สะอาด, เคารพ ประกอบด้วย
สุภาพ มีน้ำใจ และอดทน ประกอบด้วย ขยัน สามัคคี
รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการฟืน้ ฟูศลี ธรรมโลก ประกอบด้วย	

1) ปัจจัยเบื้องต้น คือ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือในโครงการนั้นก็จะ
บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการ, ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ครู, นักเรียน, ผู้ปกครองและชุมชน
2) ด้านกระบวนการพัฒนา ประกอบด้วย กิจวัตรประจำวัน 10 ประการ, กิจกรรม
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สร้างสรรค์สังคม และกิจกรรมการเรียนรู้ศีลธรรมโดยใช้สื่อนวัตกรรมผ่านสมุดบันทึกความดี
3 to 1 ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น นั ก เรี ย นได้ เ ปลี่ ย นนิ สั ย ไปในทางที่ ดี ม ากขึ้ น จากผลการปฏิ บั ติ ต าม
กระบวนการอย่างมีระบบ
3) การวัดผลและประเมินผลสำเร็จของโครงการโดยการจัดประชาพิจารณ์ จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลได้ยืนยันร่างรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	

4) สรุปผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ปี 2555 จากสมุดรายงานผล
การดำเนินงานโครงการ จำนวน 15 โรงเรียน ผลโดยรวม ผู้อำนวยการโรงเรียน, ครู และ
นั ก เรี ย น ให้ ค วามร่ ว มมื อ และปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนเป็ น อย่ า งดี ซึ่ ง สอดคล้ อ งผลงานวิ จั ย
การปลูกฝังการสอนคุณธรรมในสถานศึกษาจากมหาวิทยาลัยอิลลินอย สหรัฐอเมริกาใช้
ตัวชี้วัด 11 ตัวให้สถานศึกษาประเมินตนเองในความสำเร็จของการเรียนการสอนคุณธรรม
ประกอบด้วย ตัวชีว้ ดั ตัวที่ 1 ส่งเสริมให้นกั เรียนมีคณ
ุ ธรรมขัน้ พืน้ ฐาน ตัวชีว้ ดั ตัวที่ 2 จัดการเรียน
การสอนคุณธรรมให้ครอบคลุมทั้งการคิด พฤติกรรมที่ลงมือกระทำ และเกิดเป็นความรู้สึก
ตัวชี้วัดตัวที่ 3 ใช้วิธีส่งเสริมแบบบูรณาการให้เกิดความคิดในเชิงบวก ตัวชี้วัดตัวที่ 4 สร้าง
บรรยากาศสิง่ แวดล้อมรอบโรงเรียนทีอ่ บอุน่ ตัวชีว้ ดั ตัวที่ 5 สร้างโอกาสการเรียนรูเ้ ชิงคุณธรรมให้
แก่นักเรียน ตัวชี้วัดตัวที่ 6 การสอนทุกวิชาให้สอนอย่างมีความหมาย สอดแทรกคุณธรรม
และให้เกียรตินักเรียน ตัวชี้วัดตัวที่ 7 กระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรง จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด
ตัวที่ 8 กระตุ้นครูทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์ ตัวชี้วัดตัวที่ 9 สร้างกิจกรรมนักเรียน
ในการเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม ตัวชี้วัดตัวที่ 10 ขอความร่วมมือผู้ปกครองและชุมชน สนับสนุน
การทำดีของลูก และตัวชี้วัดตัวที่ 11 การประเมินความสำเร็จของโรงเรียนให้ประเมินจาก
พฤติกรรมของเด็กนักเรียน
รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ที่ใช้เป็นประเภท Semantic
Model ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษา
เพื่อให้เห็นมโนทัศน์ โครงสร้างทางความคิด เป็นรูปแบบอธิบาย ให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างรูปแบบที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการฟื้นฟูศีลธรรม
โลกที่เป็นการออกรูปแบบ ที่ชัดเจน มีกระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานวิเคราะห์และ
สรุปผลของโครงการ สอดคล้องกับการศึกษาของ เฉลียว บุรีภักดี ; และ สุวกิจ ศรีปัดถา.
2527 : 103 – 108) เกี่ยวกับการออกแบบโครงการการฝึกอบรมโดยทั่วไป มีขั้นตอน
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การดำเนินงานที่สำคัญๆ ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหาหรือเป้าหมายในการพัฒนา กำหนด
องค์ประกอบเชิงมนุษย์ เริม่ จากการวิเคราะห์วธิ กี ารการออกแบบโครงการฝึกอบรมมีการกำหนด
เป้าหมาย และการประเมินผล เป็นการประเมินผลตลอด
ส่วนการติดตามผลในอนาคตนั้นจะทำเมื่อโครงการอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะเห็นได้ว่า
การเลือกใช้กลวิธีสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพียงวิธีการหนึ่งวิธีการใดนั้นยังมีประสิทธิผลจำกัด
จึงควรสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรม ที่บูรณาการกลวิธีต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีความสมบูรณ์ในแง่ความคิด พฤติกรรมหรืออารมณ์ ความรู้สึก
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนใน
การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างสมบรูณ์.

9. ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
1.1. ผู้บริหาร และครูควรมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจังตาม
รูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคม
1.2. ควรกำหนดโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกลงในแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาควรปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยกำหนดเข้าไปใน
หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเน้นพัฒนาผู้เรียนและให้ครูได้ปฏิบัติ
1.3. ควรดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบตามขัน้ ตอนอย่างใส่ใจผูเ้ รียนโดยมีการติดตาม
ผลการดำเนินงานชัดเจนจะส่งผลให้การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาประสบ
ผลสำเร็จ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1. ควรศึกษาเกีย่ วกับนวัตกรรมใหม่ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพือ่ สร้าง
พื้นฐานความดีสากล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.2. ควรศึกษาการสร้างเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาเพือ่ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้สถานศึกษาและเน้นการสร้างวินัยให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นแบบอย่างที่ดี
เข้าสู่อาเซียน
2.3. ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนารูปแบบคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ให้มีเกณฑ์มาตรฐานและสมบรูณ์ยิ่งขึ้น
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School Administrators’ Roles in Promoting Students’
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำแนกตามประเภทของสถานศึกษา และประสบการณ์
ในการทำงานการ ดำเนินการวิจัยใช้วิธีสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 470 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม
สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าที และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและทดสอบรายคู่โดยวิธีของ Scheffe
ผลการวิจัย พบว่า 1. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก 2. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
*

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	

***
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
**
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คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ที่ประเภทสถานศึกษาต่างกัน ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทใน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
และผูบ้ ริหารทีม่ ปี ระสบการณ์ในการทำงานต่างกัน มีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนในสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา, คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

Abstract
The objectives of this research were to study the School Administrators’
Roles in Promoting Students’ Ethics in Nakhon Si Thammarat Primary Educational
Service Area Office 2 with in 4 categories : the setting of policy, the modelling of
ethical practice, This was to compare the school administrators’ roles in
promoting students’ ethics in Nakhon Si Thammarat Primary Educational
Service Area Office 2 based on the following variables : by type of schools
and work experience. It was also to study problems and recommendations
about the roles of the school administrators in promoting ethics of the students.
The sample group were 470 administrators and teacher under Nakhon Si
Thammarat Primary Educational Service Area Office 2. A set of questionaire
was used in collecting data. The mstrument used was a set of questionnaires.
The analysis of the data was made through SPSS program. The statistics
used for analyzing data were percentage, mean, standard deviation, t - test
and One Way Analysis of Variance.
The finding revealed that roles of school administrators in students’
moral enhancement of under Nakhon Si Thammarat Primary Educational
Service Area Office 2 was generally found at high level. After item analysis,
all of them could be rated by mean score in descending order as follows :
modeling, child-rearing practice, and creating conditions.
Keywords : School Administrators Roles, student morality enhancement
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ปัจจุบนั คนไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤต คุณธรรมและจริยธรรมลดลง ขณะเดียวกัน
วัฒนธรรมและระบบคุณค่าที่ดีงามของสังคมไทยเริ่มเสื่อมถอยลง โดยเป็นผลกระทบมาจาก
การเลือ่ นไหลทางวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาสูป่ ระเทศไทยผ่านสือ่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนยังขาดทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ไม่สามารถ
คัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมทีด่ หี รือไม่ดไี ด้ ทำให้เกิดการปรับเปลีย่ นค่านิยมและพฤติกรรมที่
เน้นวัตถุนิยม และบริโภคนิยมมากขึ้น ขาดจิตสำนึกสาธารณะ ให้ความสำคัญกับส่วนตน
มากกว่าส่วนรวมทำให้คณ
ุ ธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลงนำไปสูป่ ญ
ั หาต่างๆ ทางสังคม
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550, 11)
นอกจากนี้เด็กและเยาวชน ในสถานศึกษาส่วนหนึ่งขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบ
ขาดคุณธรรม จริยธรรม มีการแสดงออกทางเพศอย่างเสรีมากขึน้ การเล่นการพนัน การสูบบุหรี่
มากขึ้น นำไปสู่การติดยาเสพติด การติดเหล้า เที่ยวกลางคืน และทะเลาะเบาะแว้งกัน
(สุทธิพันธ์ บงสุนันท์, 2549, 5)
สถาบันหลักทางสังคมทีม่ บี ทบาทสำคัญต่อการปลูกฝังศีลธรรมให้สำนึก ในคุณธรรม
จริยธรรม และอบรมหล่อหลอมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนมีลดน้อยถอยลง สถาบัน
ครอบครัวทีเ่ คยมีระบบเครือญาติ ในการช่วยเหลือเกือ้ กูลกันและมีความเข้มแข็งในการอบรม
สัง่ สอนและปลูกฝังศีลธรรมและค่านิยมทีด่ งี ามให้แก่ลกู หลานเริม่ เปราะบางลง เนือ่ งจากวิถชี วี ติ
ปรับเปลี่ยนไปต้องดิ้นรนทางเศรษฐกิจมากขึ้นส่งผลต่อความสัมพันธ์ ในครอบครัวอ่อนแอลง
ปัญหาการหย่าร้างเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันวิถีชีวิตสมัยใหม่มีผลให้ความเชื่อศรัทธาในหลัก
ศาสนาเสือ่ มถอยลง (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550, 11)
การจัดการศึกษาในปัจจุบันเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ซึง่ กำหนดคุณลักษณะ
คนไทยที่พึงประสงค์ไว้ในมาตรา 6 กล่าวว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวติ สามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ น่ื ได้อย่างมีความสุข” (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2548, 10) ซึง่ สอดคล้องกับจุดมุง่ หมายของหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 มุง่ พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ เป็นคนทีม่ สี ติปญ
ั ญาดี
มีความสุขและมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงกำหนด

102

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

Walailak Abode of Culture Journal

จุ ด มุ่ ง หมาย ซึ่ ง ถื อ เป็ น มาตรฐานการเรี ย นรู้ ผู้ เรี ย นมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและค่ า นิ ย ม
ที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าในตนเอง เรียนดี มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธ
ศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้บรรจุหลักสูตร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้เป็นอีกสาระหนึ่งที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้
ผู้เรียนเป็นเยาวชนไทยมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, 5)
ดังนั้นการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเยาวชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ
และจำเป็นต้องกระทำเป็นอย่างยิ่งและทำเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง โดยบุคคล กลุ่มคน
สถาบัน องค์กรต่างๆ และวัยทีต่ อ้ งเน้นย้ำเป็นอย่างยิง่ คือวัยเด็ก ในการพัฒนาประเทศจะต้อง
กระทำทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจไปพร้อมๆ กันจึงจะเกิดผลดี การพัฒนาคุณภาพด้าน
จิตใจให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ได้จะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม เพราะเป็นรากฐานแห่ง
ความเจริญรุ่งเรืองมั่นคง ความสงบสุขของบุคคลและประเทศชาติ (สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550 - 2554) กำหนดขึ้นบนพื้นฐานยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และอัญเชิญ
“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน” ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนเนื่องจาก “คน” สามารถพัฒนาคุณภาพ
ได้ในทุกมิติอย่างสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เพียบพร้อมทั้งด้าน
“คุณธรรม” และ “ความรู้” ซึ่งจะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” รอบคอบ
มีจิตสำนึกในศีลธรรมและ “คุณธรรม” สามารถตัดสินใจโดยใช้หลัก “ความพอประมาณ”
ในการดำเนินชีวติ อย่างมีจริยธรรม ซือ่ สัตย์สจุ ริต อดทน ขยันหมัน่ เพียรอันจะเป็น “ภูมคิ มุ้ กัน
ในตัวที่ดี” (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553) และจาก
ความสำคัญต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าการที่จะทำให้สังคมได้รับการยอมรับ และ
เห็นคุณค่าของการทำความดี ทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นคนดีนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้เกี่ยวข้องคือ
ผู้มีหน้าที่อบรมสั่งสอนนักเรียนคือ ครู อาจารย์ ทั้งหลายต้องเป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะ
ผู้นำ หรือผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องมีนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนและผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
ทำในสิ่งที่ถูกต้องของผู้บริหารนั้นก็คือการเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมนั่นเอง
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ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยในฐานะบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งในสถานศึกษาประถมศึกษาปกติและระดับประถมศึกษาขยายโอกาส
ทางการศึกษาว่าบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ว่าในปัจจุบันนี้เป็น
อย่างไร และความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตามประเภทของโรงเรียนและประสบการณ์ใน
การทำงาน มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร โดยผู้วิจัยได้ศึกษากรอบแนวคิดต่างๆ จาก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 พุทธศักราช 2551 และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ ประโยชน์ทจี่ ะสามารถเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรให้มกี ารพัฒนา
ตามศักยภาพ การรวบรวมปัญหาข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนอันจะ
เป็นข้อมูลความรู้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นระบบสู่สถานศึกษาในโอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.1 เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
1.2 เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
จำแนกตาม ประเภทของโรงเรียน และประสบการณ์ในการทำงาน

วิธีดำเนินการวิจัย

1. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 136 คน และครูผู้สอนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 334 คน รวม
จำนวน 470 คน
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอนมีรายละเอียด

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ตำแหน่งหน้าที่ ประเภทของโรงเรียน
ประสบการณ์ในการทำงาน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นในการปฏิบตั เิ กีย่ วกับบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการกำหนดนโยบาย ด้านการประพฤติเป็น
แบบอย่าง ด้านการเป็นผู้อบรมสั่งสอน และด้านการจัดกิจกรรมนักเรียนมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของ ลิเคอร์ท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด,
2545 : 101) จำนวน 59 ข้อ ได้ความเชื่อมั่น 0.86
ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด ให้ผตู้ อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมใน 4 ด้าน

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้วิธีแจกแจงความถี่
(Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) และนำเสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบ
การบรรยาย
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติของผู้บริหารโดยใช้สถิติค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใน
การแปรผลค่าเฉลีย่ ทีใ่ ช้ในแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) การแปรผล
5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 103)
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบระดับพฤติกรรม บทบาทของผูบ้ ริหารในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโดยใช้
สถิตทิ ดสอบค่าที (t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of
Variance) หากพบว่าแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จะทำการทดสอบความแตกต่าง
รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)
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สรุปผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับเกีย่ วกับบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการประพฤติเป็นแบบอย่าง
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ด้านการกำหนดนโยบาย ด้านการอบรมสั่งสอนและด้านการจัด
กิจกรรมนักเรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ผลการเปรี ย บเที ย บบทบาทของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อน จำแนกตามประเภทของสถานศึกษา
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ผู้บริหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ประเภทโรงเรียนต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในด้านการกำหนดนโยบาย
ด้านการประพฤติเป็นแบบอย่าง ด้านการเป็นผู้อบรมสั่งสอน และด้านการจัดกิจกรรม
นักเรียน รายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทุกด้านและผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา โดยรวม พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ซึง่ เป็นการยอมรับสมมติฐาน เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า ด้านการประพฤติ
เป็นแบบอย่าง ด้านการอบรมสั่งสอน และด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน มีความแตกต่างกัน
ส่วนด้านการกำหนดนโยบายไม่มีความแตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยมีประเด็นสำคัญที่นำมาอภิปรายผล ดังนี้
1. ระดับการปฏิบัติในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ผลการศึกษาโดยรวมและ
รายด้านพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใน
สถานศึกษาอยู่ในระดับมาก เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนได้ตระหนักถึง
ความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน เพราะนอกจากครูผู้สอน
จะมีหน้าทีใ่ ห้ความรูท้ างวิชาการแก่นกั เรียนแล้ว ยังมีหน้าทีท่ จี่ ะต้องอบรมสัง่ สอนและปลูกฝัง
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ให้นักเรียนในปกครองของตนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผล
การวิจัยของ อุไรวรรณ เจียรประดิษฐ์ (2553) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลแหลมฉบัง จังหวัด
ชลบุรี ผลการวิจัยพบว่าบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของอาคม สมบัติแก้ว (2542) ได้ศึกษาพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ของผูบ้ ริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ผลการศึกษา
พบว่าพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการประพฤติ
เป็นแบบอย่างมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่นๆ
2. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรม
จริ ย ธรรมนั ก เรี ย นในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 พบว่า
2.1 สถานศึกษาที่ประเภทของสถานศึกษาต่า งกั น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี
บทบาทในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นการยอมรับสมมติฐาน สอดคล้องกับ งานวิจัยของ
สมโชค ทองอยู่ (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 พบว่า
ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระราชรัตนมงคล
(มนตรี ยางนิสาร) (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของครูพระสอนศีลธรรมเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสรุปดังนี้ คือครูพระสอนศีลธรรมที่
ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนแตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ
ทางสถิตแิ ละทีม่ ปี ระเภทโรงเรียนต่างกันมีความคิดเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั กิ ารสอนในโรงเรียน
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
2.2 ประสบการณ์ในการทำงานผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ในสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกัน ซึง่ เป็นการยอมรับสมมติฐาน
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจุบันมีการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้บริหาร
และครูมีคุณธรรม จริยธรรม ครูมีหน้าที่ส่งเสริมจริยธรรมให้กับนักเรียน ดังนั้น ครูและ
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ผู้บริหารจึงต้องมีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ติน ปรัชญพฤทธ์ (2530) พบว่าการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนของผู้บริหารโรงเรียน
กรมสามัญศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างผู้บริหารที่มีประสบการณ์น้อยกับผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์มากแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของพระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางนิสาร) (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของครู
พระสอนศีลธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร ครูพระสอน
ศีลธรรมที่มีประสบการณ์การสอนต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เรด (Reid, 1965, 22 - 24) ได้วิจัย เรื่องศีลธรรมและการพัฒนาจิต “สอนดีหรือไม่” ได้
สำรวจทัศนคติของครูเกี่ยวกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใช้
วิธีสัมภาษณ์ครูในโรงเรียนมัธยมซานดิอาโกด้วยการสุ่มตัวอย่างจากครู จำนวน 105 คน เพื่อ
ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนศีลธรรม ผลการวิจัยพบว่า เป็นผู้บริหารมานานทำให้ได้รู้
เรื่องการบริหารจากประสบการณ์ตรงสามารถเผชิญปัญหาได้ดีกว่าผู้บริหารที่มีอายุน้อย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกื้อกูล รัตโนภาส (2537) ได้ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของครู
ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก ด้านการอบรมสั่งสอน การจัดกิจกรรมส่งเสริม จริยธรรมและการเสริมแรง
อยู่ในระดับมากประสบการณ์

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้
จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน ได้แก่ การสอนจริยธรรมต้องให้เด็กมีการปฏิบัติจริงในการดำเนินการด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ต้องมีการดำเนินการในลักษณะเป็นกิจกรรมและมีการส่งเสริมหลักสูตร
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ในสถานศึกษา ในด้านการกำหนดนโยบาย ควรมีการเชิญผู้นำ
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หรือผูท้ รงคุณวุฒใิ นชุมชนมาอบรมให้ความรูด้ า้ นคุณธรรม จริยธรรมหรือมาร่วมในการกำหนด
นโยบายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเชิงการกำกับการควบคุม และติดตามการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรที่มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพราะพบว่ามีการส่งเสริมอยู่ในระดับมาก
แต่คา่ เฉลีย่ น้อยกว่าข้ออืน่ ๆ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ผลสัมฤทธิด์ า้ นการเรียนการสอนของนักเรียนจะสูงขึน้
ตามไปด้วย
2. ควรมีการศึกษาด้านการกำหนดนโยบายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในทุกระดับ
เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก สำหรั บ นั ก บริ ห ารการศึ ก ษา อาจจะสามารถส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมแก่บุคลากร และผู้เรียนมากขึ้น
3. ควรศึกษาด้านครูผู้สอนที่มีส่วนส่งเสริม จริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาเด็กสู่การเป็นคนดีตามเป้าหมายของแผนการศึกษาชาติ
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การดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ของสถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
การดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสามของสถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

The Performance of Internal Quality Assurance
System for the Third External Quality Assurance
in Private Schools under Nakhon Si Thammarat
Primary Educational Service Area Office 1
บุญศรี มณีมาส * , ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง ** ,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ จงจิตร ศิริจิรกาล ***

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการดำเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายใน เพือ่ รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามของสถานศึกษาเอกชน
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้
ในการศึกษาคือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา จำนวน 42 คน ครูหวั หน้างานประกันคุณภาพภายใน
จำนวน 42 คน ครูผสู้ อน จำนวน 207 คน รวมจำนวนกลุม่ ตัวอย่าง 291 คน สำหรับ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิตทิ ใี่ ช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบความ
แตกต่างโดยใช้ t – test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way
Analysis of Variance) ผลการวิจยั พบว่า
1. การดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน เพือ่ รองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
*

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประธานกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์	

***
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
**
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ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน
โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย 3 อันดับ พบว่า ด้านการดำเนินงานตามแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศสำหรับ
การบริหาร และด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามลำดับ
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบความแตกต่างระดับการดำเนินงานตามระบบ
การประกันคุณภาพภายใน เพือ่ รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถาน
ศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
จำแนกตาม เพศ พบว่า ไม่แตกต่างกัน แต่เมือ่ พิจารณาตามประสบการณ์ในการทำงาน
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
คำสำคัญ : การดำเนินงาน, การประกันคุณภาพภายใน

Abstract

The purpose of this research was to study the performance of internal
quality assurance system for the third external quality assurance in private
schools under Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area
Office 1. The research samples included 42 schools administrators, 42 teachers
acting as the head of external quality assurance affair and 207 teachers.
A rating-scale questionnaire was the research instrument. The statistics used
for data analysis were percentage, mean, standard deviation and t - test.
The research results were as follows :
1. The overall performance of internal quality assurance system for the
third external quality assurance in private schools under Nakhon Si Thammarat
Primary Educational Service Area Office 1 was at high level. Considering each
aspect, three aspects arranged in descending order were: 1) the performance of
the schools’ educational management development plans, 2) arranging the data
and information technology system for administrative affair and 3) specifying the
schools’ educational standards.
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2. Classified by sex and working experience, the performance of internal
quality assurance system for the third external quality assurance in private schools
under Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 1 were as
follows: there was no significant difference between male, and female ; and, there
was significant different between erperience of less than 10 years, worhing eqrerience,
10 - 20 years worhing erperience and more than 20 years worhing enperience.
Keywords : The Performance of Internal Quality Assurance

บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80 ได้กำหนดให้รัฐ
ต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิด “ความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม”
และจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งนำไปสู่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2542 ก่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา คือ
ได้กำหนดให้มรี ะบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, มาตรา 47) และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 จึงให้
ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกำหนดไว้ในหมวด 6 มาตร 47 ให้มีระบบ
ประกั น คุ ณ ภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และมาตรา 48
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรมตาม
ภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้าง
ความมั่นใจให้ผู้รับบริการการศึกษา ทั้งยังเป็นการป้องกันการจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพ
และสร้างสรรค์การศึกษาให้เป็นกลไกที่มีพลังในการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพสูงขึ้น
การประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีความสำคัญ 3 ประการ คือ 1) ทำให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลคุณภาพการศึกษาที่เชื่อถือได้ เกิดความเชื่อมั่นและสามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการ
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ที่มีคุณภาพมาตรฐาน 2) ป้องกันการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเกิดความเสมอภาคในโอกาสที่จะได้รับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
ทัว่ ถึง 3) ทำให้ผรู้ บั ผิดชอบในการจัดการศึกษามุง่ บริหารจัดการศึกษาสูค่ ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
อย่างจริงจัง ซึ่งมีผลให้การศึกษามีพลังที่จะพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง
สถานศึกษาเอกชนเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 ซึ่งต้องมีการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึ ก ษา เพื่ อ ประเมิ น สถานศึ ก ษาในการนำไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน
การศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของ
สำนักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จึงมีการดำเนินการวิจัย เพื่อศึกษา
แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1 เกีย่ วกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จำแนกตาม เพศ และประสบการณ์
การทำงาน

วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ประกอบด้วยขั้นตอนในการดำเนิน
การวิจัย ดังนี้
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ครูหัวหน้างาน
ประกันคุณภาพภายใน และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 ปีการศึกษา 2555 จากจำนวน 42 โรงเรียนจำนวนผูบ้ ริหารสถานศึกษา
42 คน และครูหัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน 42 คน และครูผู้สอน จำนวน 1,091 คน
รวมทั้งสิ้น 1,175 คน กลุ่มตัวอย่าง ทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาเอกชน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ปีการศึกษา 2555
จำนวน 42 คน ครูหวั หน้างานประกันคุณภาพภายใน 42 คน และครูผสู้ อน จำนวน 207 คน
รวมทัง้ สิน้ 291 คน สุม่ ตัวอย่างโดยใช้ตารางสุม่ ของเครจชี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan
อ้างอิงมาจาก พิสณุ ฟองศรี, 2550 หน้า 109) จำนวนกลุม่ ตัวอย่าง 291 คน สำหรับผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา จำนวน 42 คน และครูหวั หน้างานประกันคุณภาพภายใน จำนวน 42 คน ใช้วธิ สี มุ่
แบบเจาะจง (Purposive) สำหรับครูผสู้ อน จำนวน 207 คน ใช้วธิ กี ารสุม่ อย่างง่าย (Simple
Random Sampling)

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัย
สร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย ระบบ
หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา ระดั บ การศึ ก ษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2553 ทัง้ 8 ด้าน คือ 1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2. การจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5. การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7. การจัดทำรายงานประจำปีทเี่ ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8. การจัดให้มกี ารพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ขอ้ มูล

ผู้ วิ จั ย ดำเนิ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบสอบถามทั้ ง 2 ตอน โดยใช้ เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for windows แยกวิเคราะห์ ดังนี้ 1) ข้อมูลเกีย่ วกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ และนำเสนอใน
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รูปตารางมีคำบรรยายประกอบ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาเอกชน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและนำเสนอในรูปตารางมีคำบรรยาย
ประกอบ 3) เปรียบเทียบระหว่างเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม ทดสอบค่าที (t-test) แบบ
Independent Sample 4) เปรียบเทียบระหว่างประสบการณ์ในการทำงานของผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of
Variance)

สรุปผลการวิจยั

1. พบว่าการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน เพือ่ รองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดย
เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ พบว่า ด้านการดำเนินงานตามแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศสำหรับ
การบริหาร และด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามลำดับ
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างระดับการดำเนินงานตามระบบ
การประกันคุณภาพภายใน เพือ่ รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษา
เอกชน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จำแนกตาม
เพศ และประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า
2.1 เพศชายและเพศหญิง มีการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช เขต 1 ทั้ ง โดยรวมและรายด้ า นไม่ มี
ความแตกต่างกัน
2.2 ผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์นอ้ ยกว่า 10 ปี ประสบการณ์ 10 - 20 ปี และประสบการณ์
20 ปีขน้ึ ไป มีการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน เพือ่ รองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 โดยรวมไม่มคี วามแตกต่างกัน และเมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ที่มี
ประสบการณ์ 20 ปีขึ้นไป มีระดับการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สูงกว่าผู้ที่มีประสบการณ์ 10 - 20 ปี ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจยั

จากการศึกษาการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับ
การประเมิ น คุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 มีประเด็นสำคัญทีไ่ ด้นำมาอภิปรายผล ดังนี้
1. การดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงตาม
ลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ พบว่า ด้านที่ 4. การดำเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านที่ 3. การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศสำหรับการบริหาร
และด้านที่ 1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามลำดับสอดคล้องกับผล
การวิจยั ของ สมเกียรติ พละจิตต์ (2545) ได้วจิ ยั สภาพและปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานประถมศึกษา จังหวัดสกลนคร ผลการวิจยั
พบว่า สภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน โดยรวมอยู่ในระดับมากและปัญหา
การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ สมชาย ใจเทีย่ ง (2545) ได้วจิ ยั เรือ่ งการศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่าสภาพและปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย 8 ขั้นตอน คือ 1. การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 3. การจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา
4. การดำเนินงานตามแผนพัฒนา 5. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี 6) การตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษา 7) การประเมินคุณภาพการศึกษา 8. การผดุงระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ส่วนใหญ่มีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมากและมีปัญหาการดำเนิน
งานอยู่ในระดับน้อย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อภิชาติ เตียวิเศษ (2546) ได้ทำการวิจัย
เรื่องการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อการปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา
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ในโรงเรียนเอกชนทีเ่ ป็นแกนนำปฏิรปู กระบวนการเรียนรูผ้ ลการวิจยั พบว่า การปฏิบตั กิ ารประกัน
คุณภาพภายใน และการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนทั้งโดยภาพรวมและทุกราย
ด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วัลย์ณภัสร์ สุขะวัธนกุล (2553) ได้วิจัย
เรื่องการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนแม่พระฟาติมา โรงเรียนสังกัด
อั ค รสั ง ฆมณฑล กรุ ง เทพมหานคร เขต 2 ปี 2553 ผลการวิ จั ย พบว่ า การปฏิ บั ติ ง าน
การประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนแม่พระฟาติมาตามมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 8 ด้าน โดยรวมมีระดับการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก ทัง้ 8 ด้าน ดังนี้ ลำดับที่ 1 การพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา ลำดับที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลำดับที่ 3 การดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลำดับที่ 4 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ลำดับที่ 5
การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี ลำดับที่ 6 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา ลำดับที่ 7 การประเมินคุณภาพการศึกษา ลำดับที่ 8 การผดุงระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน
สาเหตุที่สำคัญที่การดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 อยูใ่ นระดับทีม่ าก เมือ่ พิจารณาในรายละเอียด
พบว่าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การจัดระบบข้อมูล
และสารสนเทศสำหรับการบริหาร และการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จะเห็นได้ว่าสถานศึกษาให้ความสำคัญกระบวนการประกันคุณภาพภายใน สมศ. (2554, 4)
กล่าวว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติ
ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง คุณภาพอย่าง
สม่ำเสมอ ด้วยเหตุนี้ ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยนำเข้า (Input)
กระบวนการ (Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output / Outcome )
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างระดับการดำเนินงานตามระบบ
การประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถาน
ศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
จำแนกตาม เพศ และประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า
2.1 ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาเอกชน สังกัด
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สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ทัง้ ในภาพรวมและรายด้าน
ทุกด้านไม่มีความแตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าการดำเนินงานตามระบบ
การประกันคุณภาพภายใน ของ เพศชาย และหญิง แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง”
2.2 ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี ประสบการณ์ 10 - 20 ปี และ
ประสบการณ์ 20 ปีขึ้นไป มีการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ในรายด้านกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ด้านจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีม่ งุ่ คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ว่า
การดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน ของผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์การทำงาน น้อยกว่า
10 ปี ระหว่าง 10 - 20 ปี และ 20 ปีขึ้นไป แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
สมเกียรติ พละจิตต์ (2545) ได้วิจัยสภาพและปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานประถมศึกษา จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัย
พบว่า สภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ผูบ้ ริหารและครูผสู้ อน ทีม่ ปี ระสบการณ์
ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
มากกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพในโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 อาจเป็นเพราะว่าประสบการณ์ในการทำงาน
ที่แตกต่างกัน ได้บ่งชี้ให้เห็นว่าผู้ที่มีประสบการณ์ที่มากกว่ามีความเข้าใจในระบบประกัน
คุณภาพภายใน และสามารถที่จะดำเนินการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพมากกว่า

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจยั ไปใช้
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ดังนี้
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1. ผลการวิจัยพบว่าการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยรวม
อยู่ ใ นระดั บ มาก โดยคะแนน 3 อั น ดั บ แรก พบว่ า การดำเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศสำหรับการบริหาร และ
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากผลการวิจัยที่ได้ผู้วิจัยขอเสนอแนะ
ให้สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้มกี ารกระตุน้
ส่งเสริม พัฒนา ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูได้มีความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพ
ภายในเรื่องการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพราะมีคะแนนต่ำกว่าด้านอื่นๆ
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ควรจัด
ประชุมสัมมนาเรื่องกระบวนการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูให้มีความ
รู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น จะส่งผลให้ผู้บริหารและครูผู้สอนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของ
ตนเองให้ดียิ่งขึ้น และส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นตามไปด้วย
3. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระบวนการประกั น คุ ณ ภาพ
ภายในสถานศึกษา ควรให้การส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม ควรที่จะส่งเสริมในด้านงบประมาณ เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และบุคลากร ทั้งควรให้ความสำคัญในการกำกับการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
4. ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการบริหารแบบมีส่วนรวมและควรกระตุ้นให้ครู
มีความตระหนัก และเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพภายใน ทัง้ ต้องส่งเสริมให้ครูมคี วามรู้
ความเข้าใจในบทบาทของครูในกระบวนการประกันคุณภาพภายในให้มากยิง่ ขึน้
ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. การวิจยั ควรทีจ่ ะศึกษาการมีสว่ นรวมในการประกันคุณภาพภายในของผูบ้ ริหาร
และครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 1
2. การวิจัยควรที่จะศึกษากระบวนการประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารและ
ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
3. ควรทีจ่ ะศึกษากระบวนการมีสว่ นรวมในการประกันคุณภาพภายในของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ต่อสถานศึกษาในสังกัด
4. ควรที่จะศึกษาการมีส่วนรวมในการประกันคุณภาพภายในของ คณะกรรมการ
สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
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Music for shadow puppet casestudy on Nang
Rungfah Sangtong Muang District,
Nakhon Si Thammarat
*
นายสุเชษฐ์ วงศ์เมฆ , รองศาสตราจารย์มนัส วัฒนไชยยศ **
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง ชลวิโรจน์ ***

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาดนตรีประกอบหนังตะลุง คณะรุง่ ฟ้า แสงทอง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาวิเคราะห์ ผู้วิจัยสามารถ
สรุปข้อมูลตามองค์ประกอบของดนตรีได้ ดังนี้
1. ผลการวิจยั ด้านจังหวะ (Beat) พบว่า หน้าทับเป็นเครือ่ งดนตรีทกี่ ำกับจังหวะหลัก
กำหนดอัตราความเร็ว ซึ่งเป็นตัวกำหนดชีพจร 4 ชีพจร มีการเน้นที่จังหวะที่ 2 และ 4
ศึกษาค่าตัวโน้ตและจำนวนจังหวะ ในแต่ละห้องใช้เครือ่ งหมายประจำจังหวะ (Time Signature)
ใช้เครื่องหมายกำหนดจังหวะธรรมดา
2. ผลการวิจัยด้านทำนอง (Melody) ทำนองของเพลงเป็นลักษณะทำนองที่
บรรเลงต่อเนื่องกัน (Conjunct motion) และพบลักษณะทำนองที่บรรเลงไม่ต่อเนื่องกัน
(Disjunct motion) นอกจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ศึกษาพบว่าทิศทางในการเดินทำนองขึน้ (Ascending
motion) ทิศทางในการเดินทำนองลง (Descending motion) และทิศทางคงที่ (Contant
motion) ผลจากการวิจัยเรื่องหลักเสียง (Tonality) จัดอยู่ในระบบหลักเสียง G Ionian
*

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศกึ ษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
**
ประธานกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์	

***
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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mode บันไดเสียง G เมเจอร์, หลักเสียง C Ionian mode บันไดเสียง C เมเจอร์, หลักเสียง
A eolian mode บันไดเสียง A Natural minor, หลักเสียง D Dorian mode บันไดเสียง
D Natural minor
3. ผลการวิจัย ด้านการประสานเสียงและพื้นผิว (Harmony & Texture) เป็น
บทเพลงที่แนวทำนองเดียว
4. ผลการวิจัย ด้านสีของเสียง (Tone color) มีการจัดวางเสียงจากความสามารถ
ของเครื่องดนตรีที่ให้ทำนองหลักคือ ปี่ เป็นตัวกำหนดบันไดเสียง G เมเจอร์ นอกจากนั้นค้น
พบความเข้มเสียง (Intensity) ซึ่งพบเครื่องหมายแสดงความเข้มดังนี้ คือ พบการแสดง
การเน้นยาว พบการแสดงการเน้นสั้น พบเครื่องหมายค่อยดังขึ้น
5. ผลการวิจัยด้านสังคีตลักษณ์หรือรูปแบบทางดนตรี (Form) พบว่าบทเพลงเป็น
สังคีตลักษณ์แบบสองตอน (Binary form) จำนวน 7 เพลง สังคีตลักษณ์แบบสามตอน
(Ternary form) จำนวน 1 เพลง สังคีตลักษณ์แบบท่อนเดียว (One Part form หรือ
Through Compost) จำนวน 3 เพลง สังคีตลักษณ์รูปแบบรอนโด (Rondo form) 1 เพลง
คำสำคัญ : ดนตรีประกอบหนังตะลุง, คณะรุ่งฟ้า แสงทอง

Abstract
This research purpose for music education on shadow puppet on Nang
Rungfah Sangtong Muang District, Nakhon Si Thammarat Province. Presented
data Descriptive analysis. The research can be summarized as elements of
music.
1. The findings revealed that the Beat Results from the study
showed that “Nha-Tap” is the main instrument of the rhythms. Which determines
the pulse, 4 pulses. With an emphasis on rhythm, 2 and 4. Study the notes
and rhythms each Time Signature.
2. The findings revealed that the melody found The similar melody
like Conjunct motion and Disjunct motion. Found Ascending motion,
Descending motion, Contant motion. Results of research on Tonality usually
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in the core system G Ionian mode, G major, C Ionian mode, C major, A
eolian mode, A Natural minor, D Dorian mode, D Natural minor
3. The findings revealed that the Harmony & Texture found to be
monophony
4. The findings revealed that the Tone color the instrument to the
main melody is “Pipe” in G major. The researchers discovered Intensity
which showed marked intensity as follows found the highlighted term, found
the highlighted short and found Cressendo
5. The findings revealed that form. Binary form there are 7 song,
Ternary form is 1song, One Part form there are 3 song, Rondo form is
1 song.
Keyword : Music for shadow puppet, Nang Rungfah Sangtong

บทนำ

วั ฒ นธรรมพั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์ เอกลั ก ษณ์ แ ละภู มิ ปั ญ ญา จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช นครอันสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรมอันเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย
ในปัจจุบันนี้ว่ามีการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนาน 1800 ปี ทั้งนี้
โดยนับตั้งแต่สมัยก่อน : ประวัติศาสตร์ ซึ่งหมายถึงยุคสมัยที่ผู้คนแถบนี้ยังไม่มีตัวอักษรใช้
สื่อสาร มีการตั้งถิ่นฐานอยู่ตามถ้ำหรือเพิงผา หาพืชสัตว์กินเป็นอาหารเป็นวันๆ ต่อมาได้รวม
ตัวกันเข้ามาเป็นชุมชนเมืองเรียกว่านครรัฐ ซึ่งมีนามว่า “นครศรีธรรมราช” ช่วงระยะเวลา
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จึงก่อเกิดภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของจังหวัด
นี้มาได้ซึ่ง สืบพงค์ ธรรมชาติ (2554) ได้ให้ความหมายว่า ในคัมภีร์มหานิเทศของอินเดีย
ที่เขียนขึ้น ราวพุทธศตวรรษที่ 7 - 8 เรียกชื่อว่า “ตามพรลิงค์” ส่วนชื่อนครศรีธรรมราช
มาจากนามของกษั ต ริ ย์ ผู้ ค รองนครในอดี ต ทรงมี พ ระนามว่ า พระเจ้ า ศรี ธ รรมโศกราช
(ราชวงศ์ศรีธรรมโศกราช) มีความหมายว่านครอันงามสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรมหรือ
เมืองแห่งพุทธธรรมของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่
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หนังตะลุง

ปัจจุบันชาวใต้ยังนิยมชมชอบหนังตะลุง สังเกตบริเวณวัดในภาคใต้ เขาสร้าง
โรงถาวรเพือ่ แสดงหนังตะลุง โดยเฉพาะ ปกติโรงหนังตะลุงจะนิยมยกเสาพืน้ สูงประมาณ 2 เมตร
ฝากัน้ 3 ด้าน กัน้ ด้วยจาก หรือทางมะพร้าว หลังคาทำแบบเพิงหมาแหงนมุงด้วยจาก ถ้าเป็น
โรงประเภทถาวรมุงด้วยสังกะสี กัน้ ด้วยไม้กระดาน ส่วนด้านหน้าเป็นที่ ขึงจอ โดยใช้ผา้ สีขาว
เนือ้ ละเอียด ยาวประมาณ 3.5 เมตร กว้าง 2.5 เมตร นอกจากนีม้ ตี น้ กล้วยยาววางไว้สำหรับปัก
รูปหนัง ตัวนายหนังแสดงเสร็จแล้วจะเก็บรูปไว้ในทีเ่ ก็บเรียกว่า “แผง” รูปหนังตะลุงประดิษฐ์
ด้วยหนังควายหรือหนังวัว ส่วนมากใช้หนังลูกวัว เพราะบางโปร่งแสง และทำง่าย ขั้นต้น
มา หนังมาชุบน้ำให้เปียก และเอาปูนขาวโรยด้านหน้าทีม่ ขี น จากนัน้ นำไปแช่นำ้ ไว้ 4 - 5 คืน
เพื่อฆ่าหนัง เมื่อได้ที่แล้ว คลุกปูนขาวอีกครั้งหนึ่ง แล้วขูดขนให้เกลี้ยง ขั้นต่อมานำไปตาก
ให้แห้งพอได้การจึงใช้ดินสอดำวาดรูป แล้วใช้มีดแหลม เรียกว่า “เกรียง” แกะลวดลายไป
ตามรอยดินสอ เมื่อเรียบร้อยแล้วจึงระบายสีให้สดใส ขั้นสุดท้ายเอาไม้ตับซึ่งทำด้วยไม้ไผ่คีบ
รูปตั้งแต่เท้าจรดหัว แล้วใช้ด้ายเหนียวผูกให้แน่น ส่วนมือรูปหนังข้างหนึ่งมีไม้ผูกไว้สำหรับ
ให้เคลื่อนไหว ปัจจุบันมีช่างแกะรูปหนังตะลุงจำหน่าย รายได้ดี ไม่น้อย
ขนบนิยมในการเล่นเพื่อประกอบพิธีกรรม เป็นการเล่นเพื่อบวงสรวงครูหมอหนัง
หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามพันธะที่บนไว้ หนังที่จะทำพิธีนี้ได้ ต้องรอบรู้พิธีกรรมและที่สำคัญต้อง
ผ่านพิธีครอบมือมาแล้วไม่เช่นนั้นพันธะสัญญาจะไม่ขาดกันหรือเรียกว่าไม่ขาดเหมฺรย ขนบ
นิ ย มในการเล่ น ทั่ ว ๆ ไปเป็ น แบบเดี ย วกั บ การเล่ น เพื่ อ ความบั น เทิ ง แต่ ต อนเบิ ก โรงใช้
หมากพลู 9 คำ เทียน 9 เล่ม บางคณะอาจเพิ่มดอกไม้ ข้าวสารและด้ายดิบด้วยในการแก้บน
เจ้าภาพต้องเตรียมของแก้บนเอาไว้ให้ครบ เครื่องสังเวยตามที่บนบานไว้ เช่น ถ้าบนว่ายิงปืน
ถวายก็ยิงขึ้นในตอนนั้น เสร็จแล้วนายหนังจะผูกเรื่องมาเล่นถวายแก้บน เรื่องที่เล่นจะต้องใช้
เรื่องรามเกียรติ์โดยจับเพียงตอนใด ตอนหนึ่ง พอเป็นเคล็ดว่าตัดเหมฺรย เพื่อให้เป็นพยานว่า
พันธะสัญญาขาดกันแต่บัดนี้ แล้วนายหนังจุดเทียน จับเทียนรวมกับมีดครู และไม้ผูกมือรูป
ทุกตัวใช้มีดตัดเหมฺรย (เป็นห่อกระดาษที่เขียนคำบนบานและเครื่องบูชาตอนบนบานเอาไว้)
ขว้างออกนอกโรงเป็นเสร็จพิธี จากนั้นจะแสดงให้เห็นความบันเทิงแก่ชาวบ้านต่อ
การบรรเลงดนตรีหนังตะลุง แบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ ดนตรีที่บรรเลงล้วนๆ
ได้แก่ การบรรเลงเพลงโหมโรง ออกฤษี เชิดฤษี เดินฤษี ดำเหนินฤษี เชิดพระอิศวร ปราย
หน้าบท ออกรูปบรรยายเรื่อง ออกรูปเจ้าเมือง และดนตรีที่บรรเลงประกอบการแสดงตาม
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เนือ้ เรือ่ ง คือการบรรเลงประกอบบทพากย์ ประกอบบทบรรยาย ประกอบบทเจรจา ประกอบ
ตามบทบาทเฉพาะตัวละคร รวมถึงดนตรีรว่ มสมัยเพือ่ คัน่ ฉากการแสดงหนังตะลุงการสืบทอด
การแสดงและพิธีกรรม ในสมัยโบราณ ผู้ใดจะแสดงหนังตะลุงก็จะไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับ
คณะหนังตะลุงที่ตัวเองชอบ ในแนวทางแสดง พร้อมกับนำดอกไม้ ธูปเทียน หมากพลู
ไปมอบให้เพือ่ เป็นการบูชา หลังจากนัน้ ก็เข้าพิธคี รอบมือ อาจารย์จะรับไว้เป็นศิษย์ สมัยโบราณ
การศึกษาหนังตะลุงอย่างน้อยต้อง 3 - 4 ปี อาจารย์จะครอบมือให้จึงจะเป็นหนังตะลุงที่
สมบูรณ์แบบ แก้บนได้ (แก้เหมฺรย) หนังตะลุงโรงใดที่ยังไม่ได้รับการครอบมือเชื่อกันว่า
แก้บนไม่ขาด พิธีการครอบมือเหมือนกับการไหว้ครู ทุกประการพิธีไหว้ครู การไหว้ครูเป็น
ประเพณีสำคัญของหนังตะลุง มีความเชือ่ กันว่าหนังตะลุงคณะใดมีการไหว้ครูเป็นประจำทุกปี
จะเป็นมงคลแก่ตัวเอง การไหว้ครู คือ การบูชาครูอาจารย์ที่ยังมีชีวิตและที่ล่วงลับไปแล้ว
วันไหว้ครูนิยมใช้วันพฤหัสบดี โดยมีความเชื่อกันว่าเป็นวันครู ส่วนเดือนที่ใช้ 6 - 9 - 11 แต่
มักใช้เดือน 6 เป็นหลัก โดยมีความเชื่อว่าเดือน 9 - 11 ครูถือศิลเข้าพรรษา ของสำคัญใน
การไหว้ครู ผ้าขาว 2 ผืน ผืนแรกใช้ทำเพดาน อีกผืนหนึ่งใช้สำหรับกราบครู หมอน 1 ใบ
ใช้สำหรับกราบครู หินลับมีด เสื่อ 1 ผืน ด้ายและเข็ม มีดโดน ด้ายสายสิญจน์ ข้าวตอก
ดอกไม้ ธูปเทียน หมากพลู มะพร้าวอ่อน 2 ลูก อ้อย กล้วย ปลามีหัวมีหาง ไก่ตัวผู้ ใช้ทอง
ปิดปาก หัวหมูใช้ทองปิดปาก ส่วนเหล้าใช้ได้ทุกยี่ห้อ จำนวนไม่จำกัด
ผู้วิจัยในฐานะเป็นนักดนตรีและกำลังศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาดนตรี
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นว่า ศิลปะ
การละเล่นของชาวพื้นบ้าน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช หนังตะลุงเป็นศิลปะ
การแสดงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นยอดนิยม มาตั้งแต่โบราณ ซึ่งให้ประโยชน์ทั้งปัญญา
และอารมณ์ เป็ น สื่ อ ที่ ใ ห้ ค วามบั น เทิ ง อย่ า งที่ สุ ด หนั ง ตะลุ ง เป็ น มหรสพคู่ บ้ า นคู่ เ มื อ ง
นครศรีธรรมราช ดนตรีประกอบหนังตะลุง มีความเรียบง่าย โดยชาวบ้านในท้องถิ่นประดิษฐ์
ขึน้ มาเอง และใช้วสั ดุในพืน้ บ้าน ได้แก่ กลอง โหม่ง ฉิง่ ปี่ ซอ ต่อมาวัฒนธรรมภายนอกเข้ามา
อิทธิพลต่อดนตรีหนังตะลุง โดยเฉพาะดนตรีสากล หนังตะลุงจึงเพิ่มดนตรีใหม่ๆ เข้ามาเสริม
เช่น กลองชุด กีตาร์ ไวโอลิน ออร์แกน ดนตรีประกอบหนังตะลุงเป็นการบรรเลงบทบาท
เฉพาะอย่างที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง คือบรรเลงตามอัตลักษณ์ของรูปต่างๆ ตัวเนื้อของดนตรี
สามารถวิเคราะห์ตามองค์ประกอบของดนตรีสากลได้อย่างครบถ้วน
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จากการทบทวนวรรณกรรมในประเทศไทย พบว่าส่วนใหญ่จะศึกษาเกี่ยวกับ
ขนบนิยมการแสดงหนังตะลุง ส่วนการศึกษาในประเด็นดนตรีประกอบ หนังตะลุงมีจำนวนน้อย
ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าดนตรีประกอบหนังตะลุงมีความสลับซับซ้อนและงดงามมาก มีความ
ไพเราะของท่วงทำนอง ความเร้าใจของจังหวะความหลากหลายของสีสัน และความมีพลัง
ขององค์รวมของดนตรี ผู้วิจัยจึงได้ทำวิจัยดนตรีประกอบหนังตะลุง “คณะรุ่งฟ้า แสงทอง”
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพือ่ ทีจ่ ะอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมทางดนตรีประกอบหนังตะลุง
ไว้ประกอบการศึกษาและจรรโลงความงาม ในอันที่จะทำให้ผู้ศึกษาดนตรีประกอบหนังตะลุง
เห็ น ถึ ง คุ ณ ค่ า ความงามของสุ น ทรี ย รสแห่ ง ดนตรี ป ระกอบหนั ง ตะลุ ง และได้ เ ผยแพร่
สู่มวลมนุษย์ชาติได้ในโอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้จะวิเคราะห์ผลงานเพลงประกอบหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผลงานที่อยู่ในเกณท์จำนวน 12 บทเพลง ดังนี้
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้แบบแผนดนตรีประกอบหนังตะลุง
2. เพื่ออนุรักษ์แบบแผนดนตรีประกอบหนังตะลุง

วิธีดำเนินการวิจัย

ผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กแบบ
เจาะจง (purposive Sampling) รวมผู้ให้ข้อมูลโดยการแบ่งกลุ่มบุคคลข้อมูลเป็น 2 กลุ่ม
คือ
1. นายหนังตะลุง นักดนตรี (ลูกคู่)
2. กลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (กลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับหนังตะลุง
คณะรุ่งฟ้า แสงทอง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช คือ ภรรยา ลูก และแฟนคลับ)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จำแนกออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
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1. ประเภทบุคคล ได้แก่ ตัวผู้วิจัย โดยการสัมผัสกับคนโดยตรง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มี
ความเป็นจริงมากที่สุด โดยการกำหนดบทบาทการสร้างความคุ้นเคยและความไว้วางใจ
จากผู้ถูกวิจัยให้ได้มากที่สุด ประกอบกับทักษะในการสังเกต (Observation) และสัมภาษณ์
เชิงลึก (Indepth interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามกรอบการวิจัย
2. ประเภทเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง
และแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง กำหนดประเด็นการสัมภาษณ์ไว้กว้างๆ เพียงประเด็น
คื อ ประวั ติ ค วามเป็ น มาของดนตรี ป ระกอบหนั ง ตะลุ ง และการบรรเลงเพลงหนั ง ตะลุ ง
ตามอัตลักษณ์ของรูปหนังตะลุง
3. ประเภทอุปกรณ์ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยสมุดบันทึก แฟ้มเก็บ
ข้อมูล เครื่องบันทึกเสียง และภาพเคลื่อนไหว กล้องถ่ายรูป

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้
แนวคำถาม (Interview guide) เพื่อใช้เป็นแนวทางการสัมภาษณ์ให้ข้อมูล
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี จากหนังสือ ตำรา เอกสารและงานวิจัย และสอบถาม
บุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนดหัวข้อประเด็นหลัก ประเด็นรอง และประเด็นย่อยของแนวคำถาม เพื่อ
ช่วยในการสร้างให้ครอบคลุม มีรายละเอียดของเนื้อหาที่ศึกษาให้ครบถ้วน
3. สร้างแนวคำถาม นำเสนออาจารย์ทปี่ รึกษา ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์บรรจง ชลวิโรจน์
อาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจนและมีความครอบคลุม ตรงตามเนื้อหา
(Content Validity)
4. เน้นแนวคำถามมาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ เพือ่ ให้อาจารย์ทปี่ รึกษาตรวจสอบ
ความถูกต้อง ชัดเจนอีกครั้ง

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. การศึกษาเอกสาร เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีดนตรีศึกษา
และความเป็นมาของหนังตะลุงและดนตรีประกอบหนังตะลุง คณะรุ่งฟ้า แสงทอง ผู้วิจัยได้
ศึกษา ค้นคว้าจากหนังสือ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. การสำรวจข้อมูลพืน้ ฐาน (Household Census) เป็นการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน
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เกี่ยวกับ นายหนังตะลุง ภรรยา ลูกและแฟนคลับ และนักดนตรี (ลูกคู่) ผู้ให้ข้อมูล สถานที่
ติดต่อ วิธีการติดต่อ และการแนะนำตัวผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลได้รู้จัก คุ้นเคย เพื่อติดต่อสื่อสาร
กันโดยตรงได้ตามสมควร
3 .การสัมภาษณ์ (interview) ความหมายของการสัมภาษณ์ คือ การพบปะ
พูดคุยกันอย่างมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคลสองฝ่าย คือ ผู้สัมภาษณ์
(Interviewers) กับผู้ถูกสัมภาษณ์ (Interviewee)
จุดหมายในการสัมภาษณ์เพือ่ รวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ได้จดั ลักษณะการสัมภาษณ์ไว้ คือ
การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructuved interview) เป็นการพูดคุยกัน
อย่างที่ไม่มีกำหนดเนื้อหาไว้ล่วงหน้า
4. การสังเกต (Observation)
1.1 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non Participant Observation) โดยผู้วิจัย
สังเกตแบบแนบเนียน ผูถ้ กู สังเกตไม่ทนั รูต้ วั เพือ่ หวังในข้อมูลทีเ่ ป็นไปอย่างธรรมชาติโดยไม่มี
การปรุงแต่งใดๆ ทั้งสิ้น
1.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยผู้วิจัยเข้าไป
ใช้ชีวิตในการแสดงหนังตะลุงตามเวทีต่างๆ และไปเป็นนักดนตรี (ลูกคู่) ในคณะหนังตะลุง
ด้วยโดยการเล่นเครื่องดนตรีในตำแหน่งคีย์บอร์ด เพื่อสร้างความไว้วางใจกับผู้ให้ข้อมูล คือ
นายหนังตะลุง และ นักดนตรี (ลูกคู่) วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อได้เรียนรู้ถึงพิธีกรรม สังคม
วัฒนธรรม ประเพณี และความหมายของบทเพลง ในวิถีชีวิตที่แท้จริงของนายหนังตะลุง
รุ่งฟ้า แสงทอง และนักดนตรี

การบันทึกข้อมูลภาคสนาม

ในการศึกษาเรื่องดนตรีประกอบหนังตะลุง คณะรุ่งฟ้า แสงทอง อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ภาคสนามในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งไว้ 2 รูปแบบ เพื่อที่
จะเปรียบเทียบในเรื่องคุณภาพของดนตรี คือ พื้นที่ภาคสนามตามลักษณะงานทั่วไป และ
การแสดงพิธีไหว้ครูหนังตะลุง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
พื้นที่ภาคสนามตามลักษณะงานทั่วไป
1. วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ออกอากาศวิทยุ ร่วมรายการเรื่องศิลปินพื้นบ้าน
ในรายการเช้านี้ที่เมืองคอน สวท. นครศรีธรรมราช
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2. วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 แสดงงานทอดผ้าป่าช่วยเหลือโรงเรียนบ้านสระ
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. วันที่ 8 สิงหาคม 2556 ร่วมแสดงช่วยงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ในงาน
ชิมมังคุดเมืองคอน ณ สนามศาลากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. วันที่ 6 กันยายน 2556 แสดงในงานทำบุญรอบปี หนังแคล้ว เสียงทอง อำเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง
5. วันที่ 28 กันยายน 2556 แสดงในงานเทศกาลเดือนสิบ ณ สนามทุ่งท่าลาด
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
พื้นที่ภาคสนามพิธีไหว้ครูหนังตะลุงภูมิภาคทักษิณ
1. วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 แสดงหนังตะลุงและเป็นเจ้าพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
ภูมิภาคทักษิณ ณ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขา
การแสดงหนังตะลุง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 เตรียมข้อมูลเพื่อการเสนอโครงสร้างวิทยานิพนธ์
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงได้ดำเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐาน โดยการสัมภาษณ์ นายเฉลียว ด้วงสิน (หนังตะลุงคณะรุง่ ฟ้า แสงทอง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช) และนักดนตรี (ลูกคู่) เพื่อนำมาประกอบการเขียน
โครงการวิทยานิพนธ์ โดยใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2556 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2556
ระยะที่ 2 การปรับปรุงโครงสร้างวิทยานิพนธ์
หลักการเสนอโครงสร้างวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมตาม
คำแนะนำจากอาจารย์ทป่ี รึกษา โดยการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
และสัมภาษณ์นายเฉลียว ด้วงสิน (หนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง อำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช) และนักดนตรี (ลูกคู่) เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลตามกรอบการวิจัย แล้วนำ
ข้อมูลทีไ่ ด้ไปดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างวิทยานิพนธ์ นำเสนออาจารย์ทปี่ รึกษาให้ตรวจสอบ
ความถูกต้อง เพื่อให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น โดยใช้เวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2557 ถึง
เดือน มิถุนายน 2557
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การวิเคราะห์ข้อมูล

หลังจากผู้วิจัยเสร็จสิ้นภารกิจจากการศึกษาภาคสนามแล้ว ขั้นต่อไปคือ นำข้อมูล
ที่ ไ ด้ ม านั้ น แยกแยะจั ด ระบบประเภทข้ อ มู ล ตามลำดั บ ก่ อ นหลั ง แล้ ว ตรวจสอบข้ อ มู ล
เพื่อป้องกันความผิดพลาด หลังจากนั้นจึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ
เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ได้
ทำการวิเคราะห์ไปพร้อมกับการเก็บข้อมูล โดยการนำข้อมูลทุกประเภทมาแยกเป็นหมวดหมู่
และตรวจสอบข้อมูลแต่ละครั้งว่าสมบูรณ์หรือไม่จัดหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป เพื่อให้เกิด
ความสมบูรณ์ที่สุด
2. การตรวจสอบข้อมูลทำการตรวจข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation)
เพือ่ ตรวจสอบข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมมานัน้ ว่าถูกต้องหรือไม่ กรณีขอ้ มูลทีไ่ ด้มาจากการสัมภาษณ์มี
ความขัดแย้ง ไม่ตรงกัน ผู้วิจัยจะนำคำถามเดิมไปสอบถามผู้ให้ข้อมูลอีกครั้งเพื่อยืนยันและ
หาข้อสรุปของข้อมูลนั้นให้เกิดความชัดเจน กรณีข้อมูลที่เป็นที่สงสัยและไม่สามารถพิสูจน์ได้
หรือขาดความเชื่อถือ ผู้วิจัยจะไม่นำข้อมูลนั้นมาใช้และถ้าได้ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะศึกษาก็จะ
ดำเนินการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
3. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) ของข้อมูลทีไ่ ด้จากการสังเกต และการสัมภาษณ์
ให้ได้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจน เป็นภาพรวมทีส่ ามารตอบคำถามได้ จึงเขียนบรรยายเพือ่ นำเสนอรายงาน
ต่อไป
4. นำข้อมูลสรุปไปปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ อาจารย์ทปี่ รึกษาเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้อง
อีกครั้ง แล้วดำเนินการจัดเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์

สรุปผลวิจัย

หนังตะลุง คณะรุ่งฟ้า แสงทอง คือมหรสพที่ได้รับความนิยมสูงสุดเมื่อครั้งอดีตของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพราะหนังตะลุง คณะรุง่ ฟ้า แสงทอง ได้สร้างกระบวนการถ่ายทอด
ทางค่านิยมของสังคม วัฒนธรรมให้แก่สมาชิกของสังคมถึงแนวทางความประพฤติปฏิบัติ
ในการดำเนินชีวิตที่สืบทอดเป็นแนวทางของสังคม ถึงแม้ว่าปัจจุบันบทบาทของหนังตะลุง
ได้เปลี่ยนไปตามสภาพของสังคมก็ตาม แต่ก็ยังมีอิทธิพลต่อสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช
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ดนตรีประกอบหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็น
ดนตรีทแี่ บ่งเป็นสองลักษณะคือ ดนตรีทบี่ รรเลงล้วนๆ ได้แก่ การบรรเลงเพลงโหมโรง ออกฤษี
เชิดฤษี เดินฤษี ดำเหนินฤษี เชิดพระอิศวร ปรายหน้าบท ออกรูปบรรยายเรือ่ ง ออกรูปเจ้าเมือง
และดนตรีทบี่ รรเลงประกอบการแสดงตามเนือ้ เรือ่ ง คือการบรรเลงประกอบบทพากย์ ประกอบ
บทบรรยายประกอบบทเจรจาประกอบตามบทบาทเฉพาะตัวละคร และดนตรีร่วมสมัยเพื่อ
คั่นฉากการแสดงหนังตะลุง
บทบาทของดนตรีประกอบหนังตะลุงคณะรุง่ ฟ้า แสงทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
มีความสำคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์ของทำนองลีลา อารมณ์ และความรู้สึกให้สอดคล้อง
กับบทตอนและสถานการณ์ของการแสดงหนังตะลุง โดยนักดนตรีมีความรู้ในด้านบทกลอน
และดัดแปลงสอดใส่อารมณ์ดนตรีประกอบด้วยไหวพริบปฏิภานอย่างลงตัว
ปัจจุบันดนตรีประกอบหนังตะลุง มีประสิทธิภาพน้อยมากในการฟื้นฟู ส่งเสริม
สืบทอด อนุรกั ษ์อย่างถูกวิธี เพราะนักดนตรีหนังตะลุงปัจจุบนั นัน้ เข้าสูว่ ยั ชรา สภาพชีวติ เปลีย่ นไป
เยาวชนยุคใหม่เหินห่าง ทิ้งร้างวัฒนธรรมพื้นบ้าน
จากการทบทวนในวรรณกรรมในประเทศไทย พบว่าส่วนใหญ่จะศึกษาเกี่ยวกับ
ขนบนิยมการแสดงหนังตะลุง ส่วนการศึกษาในประเด็นศิลปะดนตรีเพือ่ การศึกษามีจำนวนน้อย
ผูว้ จิ ยั จึงได้ศกึ ษาวิจยั ดนตรีประกอบหนังตะลุงคณะรุง่ ฟ้า แสงทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เน้นกระบวนการศึกษาดนตรี รวมถึงการวิเคราะห์ดนตรีประกอบหนังตะลุง
ลักษณะทางกายภาพของเครื่องดนตรีหนังตะลุงคณะคณะรุ่งฟ้า แสงทอง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช ในการบรรเลงบรรเลงดนตรีนั้นผู้วิจัยได้จำแนกไว้สองประเภท ได้แก่
ประเภทที่หนึ่ง คือ เครื่องดนตรีที่ให้จังหวะได้แก่ ทับ กลอง ทอมบ้า โหม่ง ฉิ่ง ประเภท
ที่สอง เครื่องดนตรีที่ให้ทำนอง ได้แก่ ปี่ ออร์แกน กีต้าร์ เบส
การศึกษาดนตรีประกอบหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยนำเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ผู้วิจัย
จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ถา่ ยทอดดนตรีในรูปแบบของเสียงเป็นตัวโน้ตดนตรี (Transcriptions)
วิจยั เชิงคุณภาพ โดยการตรวจสอบเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ แนวคิดทฤษฎี เกีย่ วกับการวิเคราะห์
ดนตรี และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิจัยใช้วิธีการศึกษาภาคสนาม เก็บข้อมูล
จากการสังเกต การสัมภาษณ์ จากนายหนังตะลุง นักดนตรี (ลูกคู่) บุคลที่เกี่ยวข้อง โดยใช้
วิธีการเก็บข้อมูล จากการบันทึกเสียง ถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพเคลื่อนไหว และศึกษาค้นคว้า
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จากเอกสารเพิ่มเติม จากนั้นผู้วิจัยนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาสรุปและวิเคราะห์และจัดทำเป็น
รายงานในรูปแบบการวิจัยข้อมูลเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) โดยการ
บรรยายที่มีโน้ตสากลประกอบ

อภิปรายผล

ผลการวิจัย ด้านจังหวะ (Beat)
ผลจากการวิจัยพบว่าบทเพลงประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช หน้าทับเป็นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะหลัก กำหนดอัตรา
ความเร็ว ซึ่งเป็นตัวกำหนดชีพจร 4 ชีพจร มีการเน้นที่จังหวะที่ 2 และ 4 ศึกษาค่าตัวโน้ต
และจำนวนจังหวะ ในแต่ละห้องใช้เครือ่ งหมายประจำจังหวะ (Time Signature) ใช้เครือ่ งหมาย
กำหนดจังหวะธรรมดาได้แก่ h 4/4 พบอัตราความเร็ว (Tempo) ซึ่งเทียบกับความเร็ว
มาตรฐานสากลแล้วสามารถวัดจังหวะได้อตั ราความเร็วประมาณ 55 จังหวะเคาะ โดยการเทียบ
โน้ตตัวดำต่อนาที กำหนดความ เร็ว ช้า ของจังหวะเคาะเป็นคำศัพท์เป็นภาษาอิตาเลี่ยน คือ
Adagio ซึ่งหมายถึงช้าเรียบๆ นุ่มนวล ผลของการวิจัยพบลีลาจังหวะทำนอง ซึ่งหมายถึง
ความ สั้น - ยาว หนัก - เบา มีการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงได้แก่ ทอมบ้า (Tomba) ในรูป
แบบของลีลาจังหวะ (Melodic Rhythm) พบจังหวะทำนองทีไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงระดับเสียง
(Rhythm Pattern) ได้แก่ กลอง (Drum Set)
ผลของการวิจัยโครงหลักของจังหวะทำนอง พบเครื่องดนตรีที่บรรเลงประกอบ
ซึง่ ยึดโครงหลักในการกระสวนจังหวะ ได้แก่ โหม่ง ทัง้ นีเ้ พราะมีการเดินจังหวะรูปแบบเดียวตลอด
โดยใช้โน้ตตัวดำจำนวน 4 ตัวต่อหนึ่งห้องเพลง ผลจากการวิจัยเรื่องการพัฒนาลักษณะ
จังหวะ (Rhythmic Development) พบลักษณะจังหวะพัฒนาจากหน่วยจังหวะเอก ( Rhythmic
Motif) ทั้งนี้เนื่องจากมีรูปแบบของการซ้ำ เป็นการนำลักษณะจังหวะมาบรรเลงเหมือนเดิม
โดยเปลี่ยนทำนองและเปลี่ยนสีสันเสียง แต่ลักษณะจังหวะทีซ้ำกัน เป็นลักษณะที่มีรูปแบบที่
เป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ พบการแปร โดยสังเกตพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ยังคง
เค้าโครงของลักษณะเดิม และพบการพัฒนาโดยการสังเกตมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแต่
เค้าโครงของลักษณะจังหวะยังคงคล้ายของเดิม
ผลจากการวิ จั ย เรื่ อ งลั ก ษณะจั ง หวะ (Rhythm) พบว่ า มี ก ารสร้ า งจั ง หวะที่
สม่ำเสมอกับชีพจรจังหวะ ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะไม่พบการเปลีย่ นแปลงจังหวะ ผลจากการวิจยั เรือ่ ง
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จังหวะพิเศษ พบชีพจรจังหวะที่ไม่เป็นธรรมชาติของอัตราจังหวะ ทั้งนี้เป็นเพราะมีการเน้นที่
จังหวะทีไ่ ม่สำคัญซึง่ พบ ซี่งเรียกว่าจังหวะขัด (Syncopation)
ผลการวิจัยด้านทำนอง (Melody)
ผลจากการวิจยั เรือ่ งทำนอง บทเพลงประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะรุง่ ฟ้า แสงทอง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พบว่า บทเพลงมีระยะคู่เสียง (Range) ซึ่งพบว่าเนื่องจากมี
ระดับเสียงต่ำสุดคือเสียง B ล่างบรรทัดห้า 5 เส้น และสูงสุดเสียง D บนบรรทัด 5 เส้น โดย
วัดจากการนับขัน้ คูล่ กั ษณะทำนองของเพลงเป็นลักษณะทำนองทีบ่ รรเลงต่อเนือ่ งกัน (Conjunct
motion) เนือ่ งจากพบโน้ตตัวหนึง่ เคลือ่ นทีท่ ำนองไปยังอีกตัวหนึง่ เป็นขัน้ คู่ 2 และพบการซ้ำ
โน้ต 1 และคู่อื่นที่มีจำนวนน้อยกว่านอกจากนั้นพบลักษณะทำนองที่บรรเลงไม่ต่อเนื่องกัน
(Disjunct motion) เนื่องจากพบการขยับโน้ตข้ามขั้นของทำนอง กว้างกว่าขั้นคู่ 3 นอกจาก
นั้นผู้วิจัยศึกษาพบว่าทิศทางในการเดินทำนองขึน้ (Ascending motion) ทิศทางในการเดิน
ทำนองลง (Descending motion) และทิศทางคงที่ (Contant motion) มีทิศทางที่ชัดเจน
ซึ่งพบในท่อนต่างๆ ของบทเพลง
ผลจากการวิจยั เรือ่ งหลักเสียง (Tonality) 	

จัดอยูใ่ นระบบหลักเสียง G lonian mode บันไดเสียง G เมเจอร์
ผลการวิจัยด้านการประสานเสียงและพื้นผิว (Harmony &Texture)
ผลการวิจัยเรื่องการประสานเสียงและพื้นผิว พบว่าบทเพลงประกอบการแสดง
หนังตะลุงคณะรุง่ ฟ้า แสงทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็นบทเพลงทีแ่ นวทำนองเดียวไม่มี
การประสานเสียง เนื่องจากพบโน้ตแนวทำนองบรรเลงโน้ตเหมือนกันถึงแม้ว่าเสียงที่จะ
มีเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆ บรรเลงเกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงคู่ 8 อื่นๆ ก็ตาม
ผลการวิจยั เรือ่ งพืน้ ผิวไม่พบเนือ้ ดนตรีในแนวตัง้ หรือการสอดประสาน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
ไม่พบแนวทำนองลีลาสัมพันธ์ (Counter Point) เพราะเป็นดนตรีแนวเดียว (Monophony)
ผลการวิจัยด้านความเข้มของเสียง (Tone Color)
ผลของการวิจัยความเข้มของเสียงบทเพลงประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ
รุง่ ฟ้า แสงทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีการจัดวางเสียงจากความสามารถของเครือ่ งดนตรีท่ี
ให้ทำนองหลักคือ ปี่ เป็นตัวกำหนดบันไดเสียง G เมเจอร์ เพราะมีความกว้างของเสียงในขีดจำกัด
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นอกจากนั้นวิจัยค้นพบความเข้มเสียง (Intensity) ซึ่งพบเครื่องหมายแสดงความเข้มดังนี้
คือ พบการแสดงการเน้นยาว พบการแสดงการเน้นสัน้ พบเครือ่ งหมายทีม่ ผี ลต่อโน้ตตัวเดียว
พบเครื่องหมายค่อยดังขึ้น
ผลการวิจัยด้านสังคีตลักษณ์ หรือรูปแบบทางดนตรี (Form)
ผลของการวิจัยพบว่าบทเพลงประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พบหน่วยที่เล็กที่สุดของทำนองปรากฏเป็นระยะในรูปแบบที่
เหมือนกันแปลเปลี่ยนไปซึ่งเรียกว่าหน่วยย่อยเอก (Rhythmic motif) และนอกจากนั้นพบ
หน่วยทำนองที่มีความสำคัญชั่วขณะซึ่งมีผลกับการพัฒนาเพลงในชั่วระยะเวลาหนึ่ง
ผลของการวิจัยประโยคเพลง (Phrase) สองประโยคที่มีความสัมพันธ์กัน ทำนอง
ที่มีคล้ายกัน รูปร่างขึ้นลงของทำนองใกล้เคียงกัน ผลของการวิจัยทำนองพบทำนองที่เป็น
ประโยคคำถาม ที่ มี Cadence ที่ เ บา และประโยคคำตอบที่ มี Cadence ที่ ห นั ก ที่ มี
ความสัมพันธ์กัน และพบประโยคที่รวมกันเป็นประโยคใหญ่ (Period) ซึ่งประกอบด้วยสอง
ประโยค คือประโยคถาม - ประโยคตอบ (Antecedent - Consequent) ในลักษณะของ
ประโยคทั้งสองมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งต่างกันที่ตัวโน้ต
ผลของการวิจัยสังคีตลักษณ์ พบว่าบทเพลงบทเพลงประกอบการแสดงหนังตะลุง
คณะรุง่ ฟ้า แสงทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็นสังคีตลักษณ์แบบสองตอน (Binary form)
หรือสังคีตลักษณ์ A : B Form

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การศึ ก ษาหนั ง ตะลุ ง ซึ่ ง เป็ น ศิ ล ปะพื้ น บ้ า นประจำท้ อ งถิ่ น โดยเน้ น การศึ ก ษา
องค์ประกอบโดยรวมของหนังตะลุง ศิลปะประจำท้องถิ่นของภาคใต้
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การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน หน่วยการเรียนรู้
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำรงชีวิต
ในสังคมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน หน่วยการเรียนรูห้ น้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำรงชีวิต
ในสังคมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

สุคน ระเบียบโอษฐ์

บทคัดย่อ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ
การดำรงชีวิตในสังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย 1) เพื่ อ พั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง กลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ทีท่ ำขึน้ ตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดำเนิ น ชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และ 3) เพือ่ ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวั ฒ นธรรม ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ประชากรในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น นั ก เรี ย น
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ปีการศึกษา 2556 จำนวน 2 ห้องเรียน
รวมทั้งหมด 87 คน กลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ปีการศึกษา 2556 จำนวน 44 คน ซึง่ ได้มาโดยการสุม่ อย่างง่าย
(Simple Random Sampling) หยิบสลากรายชื่อห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
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และแบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าทีแบบไม่อิสระจากกัน (t – test
Dependent) ค่าเฉลี่ย (x) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผล
การวิจยั พบว่า
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและการเมือง
การปกครอง กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
มีประสิทธิภาพ 86.83/86.23 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7809 แสดงว่าผู้เรียนมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 0.7809 หรือคิดเป็นร้อยละ 78.09
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ห น้ า ที่ พ ลเมื อ ง วั ฒ นธรรมและ
การดำเนินชีวิตในสังคม โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ก่อนเรียนและหลังเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง กลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับ
มากที่สุด
คำสำคัญ : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม, คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

บทนำ

การดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม
จะต้องเข้าใจถึงการพัฒนาเปลีย่ นแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปจั จัยต่างๆ ซึง่ จะทำให้
เกิดความเข้าใจตนเองและผูอ้ น่ื มีความอดทน อดกลัน้ ยอมรับในความแตกต่าง และคุณธรรม
สามารถปรับตนเองกับสภาพแวดล้อมแล้วนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
(สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2551 : 1 - 5) ซึ่งในสภาพปัจจุบันของสังคมไทย
มีการแตกแยกทางความคิดด้านการเมืองการปกครอง เกิดความวุ่นวายในสังคม ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์หลายรูปแบบขึ้น
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ในสังคม ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การศึกษา
เป็นเครื่องมือมุ่งสร้างสรรค์สังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม และมุ่งสร้าง “คน”
หรือ “ผู้เรียน” ซึ่งเป็นผลผลิตโดยตรงให้มีคุณลักษณะมีศักยภาพ (วัฒนาพร ระงับทุกข์.
2542 : 1 - 3) และหัวใจของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั้น
อยู่ที่การยกระดับคุณภาพประชากรของประเทศให้สูงขึ้นถ้าคุณภาพของประชากรไม่ได้รับ
การพัฒนา ประเทศไทยของเราจะไม่สามารถทัดเทียมประเทศอื่นๆ ได้ (พนม พงษ์ไพบูลย์.
2544 : 80 - 82)
การศึกษาเป็นกระบวนการสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่จะเข้ามามีบทบาท
ในการพัฒนามนุษย์ทกุ ด้าน ตามทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารจัดการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
ได้กำหนดให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่มีความสมบูรณ์
ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปญั ญา เป็นบุคคลทีม่ คี วามรูด้ ี มีทกั ษะกระบวนการคิด
การจัดการ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดี สามารถแสวงหาความรู้และพึ่งตนเอง
ทำงานร่วมกับคนอื่นอย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความสงบสุข
ของตนเองและสังคม (วัฒนาพร ระงับทุกข์. 2545 : 16)
ดังนัน้ การจัดการศึกษาจึงเป็นสิง่ ทีจ่ ำเป็นทีร่ ฐั บาลทุกยุคทุกสมัยต้องให้ความสำคัญ
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการศึกษาที่รัฐ
เปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและทัดเทียมกัน โดยมุ่งพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทยมีศักยภาพในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) ด้วยเหตุนี้เองหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและ
พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มุง่ พัฒนาผูเ้ รียนทุกคน ซึง่ เป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ทมี่ คี วามสมดุล
ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่น
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และ
ทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 3)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนต้องเรียนตลอด 12 ปี เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดี ทั้งในระดับ
ครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คม ประเทศชาติ และระดั บ โลก สามารถดำเนิ น ชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คม
อย่างสันติสขุ อุดมด้วยกุศลจิต อุทศิ ตนเพือ่ สาธารณประโยชน์ได้ตามโอกาสอันควร การเรียนรู้
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และความคิดรวบยอด
ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จริยธรรมและศาสนา กฎหมาย
สังคมวิทยา ประชากรและสิง่ แวดล้อมตามสภาพจริง และตามหลักการทีส่ ำคัญๆ ไปบูรณาการ
เชื่อมโยงเข้ากับกระบวนการชีวิต กระบวนการทางสังคม และการประกอบอาชีพของผู้เรียน
ในลั ก ษณะการบู ร ณาการแบบสหวิ ท ยาการ โดยยึ ด เป้ า หมายของการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
การเป็นพลเมืองดี มีคุณภาพเป็นสำคัญ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้องค์ความรู้
ประกอบด้วย 5 สาระ คือ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม จริยธรรม สาระที่ 2 หน้าทีพ่ ลเมือง
วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ โดย มีมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในแต่ละ
สาระการเรียนรู้ ตลอดจนยึดมั่นและปฏิบัติตนเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
ตามระบอบการปกครองที่ สอดคล้องกับ ประเพณี วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมทั้งทาง
สังคมและทางธรรมชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 12 - 13) ดังนั้น สถานศึกษาจึงต้อง
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร ซึ่งครูผู้เป็นผู้มี
บทบาทสำคัญอย่างยิ่งจึงต้องรู้จักนำวิธีการสอน หรือเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ใน
การเรียนการสอน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
จะต้องรูว้ ธิ กี ารฝึกผูเ้ รียนให้มที กั ษะการคิด การจัดการ การเผชิญ สถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใช้ (กรมวิชาการ. 2545 : 207) และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเนื้อหาใน
หลักสูตรให้กบั ผูเ้ รียนจะต้องครอบคลุมจุดประสงค์ตา่ งๆ ของเนือ้ หาทีจ่ ำเป็น นัน่ คือ กิจกรรม
เสริมประสบการณ์ต้องมีทักษะหลายด้านมีหลายแนวคิด และมีการสร้างความเข้าใจให้
ถ่องแท้ในตัวผู้เรียน ครูหรือผู้สอนจึงต้องพัฒนากิจกรรม ประสบการณ์การเรียนรู้เป็นขั้นๆ
จนทำให้ผเู้ รียนได้รบั ผลทีต่ อ้ งการจากการทีผ่ เู้ รียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน (บรรพต สุวรรณ ประเสริฐ. 2543 : 53) ดังนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จบรรลุ
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ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร จะต้องเป็นกระบวนการที่ส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ความ
สามารถในการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อมของสังคม เกิดความเข้าใจ
ตนเองและผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม รู้จักให้
เหตุผลเป็นเครือ่ งมือตรวจสอบ หรือพิจารณาให้ถกู ต้อง ผูส้ อนจะต้องมีความรู้ ความสามารถ
ในการเลือกเนือ้ หาและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผูเ้ รียน ให้สอดคล้อง
กับสภาพจริงเนื้อหาที่เหมาะสมในสภาพปัจจุบันควรเป็นเนื้อหาที่เน้นให้ผู้เรียนมีจิตสำนึก
และปฏิบัติตามวิธีทางประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รักษาสิทธิ เสรีภาพ
ของตนเองและเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ในส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะสระหน้าทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวติ ในสังคม
จะพบว่ายังคงให้ความสำคัญต่อการเรียนการสอนในเรื่อง การเมืองการปกครอง เพื่อให้
สามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ มุ่งมั่นทำ
ประโยชน์ให้กับสังคม
ในสภาพปัจจุบันการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ในสาระหน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวติ ยังไม่ประสบผลสำเร็จตาม จุดมุง่ หมายของหลักสูตร
เท่าที่ควร ยังมีนักเรียนบางส่วนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษา
กำหนดไว้ ผูว้ จิ ยั ในฐานะครูผสู้ อนในรายวิชาดังกล่าว มองเห็นว่าถึงแม้จะเป็นปัญหาจุดเล็กๆ
ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนบางส่วน แต่ก็มิอาจจะละเลย ไม่สนใจแก้ปัญหาได้ เพราะการศึกษา
เรื่องหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตเป็นเรื่องสำคัญ นักเรียนในฐานะพลเมือง
ของสังคม จะต้องเรียนรู้และมีความรู้ความเข้าใจเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข
จากการวิเคราะห์หาสาเหตุ พบว่า นักเรียนบางส่วนยังไม่คอ่ ยเข้าใจเนือ้ หาบทเรียนและถ่ายโยง
การเรียนรู้ได้ไม่ดีพอ สาเหตุเพราะนักเรียนในแต่ละห้องมีจำนวนมาก ประกอบกับนักเรียน
มีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน มีความสามารถในการรับรู้ไม่เท่าเทียมกัน ครูผู้สอนจึงไม่
สามารถที่จะสอนให้นักเรียนมีความรอบรู้ได้เท่าเทียมกันในเวลาอันจำกัดได้ เมื่อนักเรียนได้
เรียนในชั่วโมงปกติแล้ว นักเรียนบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจก็ไม่สามารถที่จะไปทบทวนด้วยตนเอง
ได้เพราะขาดสื่อที่จะไปศึกษาด้วยตนเอง ครูผู้สอนไม่สามารถที่จะไปทบทวนเนื้อหาความรู้
ให้กบั นักเรียนเป็นรายบุคคลได้ อีกทัง้ สือ่ การเรียนการสอนทีม่ อี ยูใ่ นรูปแบบหนังสือ ยังไม่นา่ สนใจ
ไม่ทนั สมัย นักเรียนทีไ่ ม่ชอบการอ่านหนังสือ จะมองว่าเนือ้ หารายวิชาวิชาสังคมศึกษา มีเนือ้ หามาก
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น่ า เบื่ อ หน่ า ย ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นทำคะแนนวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นได้ ไ ม่ ดี การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของบทเรียนจึงไม่คอ่ ยประสบผลสำเร็จเท่าทีค่ วร ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้มคี วามพยายาม
ที่จะหาแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ วิธีหนึ่งที่
สามารถใช้ได้ดี คือ การใช้สอื่ การเรียนการสอน ถ้ามีสอื่ ทีเ่ ป็นรูปธรรม ทีน่ กั เรียนสามารถนำไป
ศึกษาด้วยตนเองได้ นักเรียนเหล่านีก้ จ็ ะสามารถเข้าใจเนือ้ หาของบทเรียนได้ดขี นึ้ การบรรลุจุด
ประสงค์ของการเรียนรู้ก็จะประสบผลสำเร็จมากขึ้น
นักการศึกษาเชื่อว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา จะช่วยให้การจัด
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ต่างก็
ผ่านระบบการผลิตทีม่ ขี น้ั ตอนและได้จดั ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ คือนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาเน้นบทบาทผู้เรียนให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทางการศึกษา ที่ต้องการให้การเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ กิดานันท์ มลิทอง (2543 : 185 – 186) กล่าวไว้ว่าในการจัดการเรียน
การสอนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนจะต้องมีการวิเคราะห์ลักษณะและความต้องการของ
ผู้เรียนแต่ละคนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมแก่ผู้เรียน การใช้คอมพิวเตอร์
จัดการเรียนการสอนจะช่วยให้ผู้สอนสามารถแก้ปัญหาในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล
ได้โดยการจัดโปรแกรมการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและเปิดโอกาสให้ผู้
เรียนได้เรียนตามความสามารถและความถนัดของตน เป็นการจัดการศึกษารายบุคคล
โดยใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบต่างๆ กัน ถนอมพร เลาหจรัสแสง
(2541 : 7) กล่าวว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เป็นสือ่ การเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รปู
แบบหนึ่งซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอสื่อประสมอันได้แก่ ข้อความ
ภาพนิ่ง แผนภูมิ กราฟภาพเคลื่อนไหว วิดีทัศน์และเสียง เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือ
องค์ ค วามรู้ ใ นลั ก ษณะที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ การสอนจริ ง ในห้ อ งมากที่ สุ ด สุ ร เชษฐ์ เวชพิ ทั ก ษ์
(2546 : 2) กล่าวว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถแสดงข้อความ เสียง และภาพ
รวมทั้งภาพเคลื่อนไหวได้ แต่ในการใช้จำเป็นต้องมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จุดที่บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแตกต่างจากสื่ออื่นชัดเจนที่สุดอยู่ที่ผู้ผลิตสามารถสร้างโปรแกรมให้มี
ปฏิสัมพันธ์หรือโต้ตอบกับผู้เรียนได้ ตรวจสอบพฤติกรรมการเรียน ทดสอบความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ บันทึกผลการเรียนกระทัง่ จัดบทเรียนทีเ่ หมาะสมให้แก่ผเู้ รียนแต่ละคนทีม่ คี วามแตกต่าง
กันได้ อย่างไรก็ตามการที่จะสร้างโปรแกรมที่สามารถติดตามพฤติกรรมและผลการเรียน
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กระทั่งสามารถเลือกบทเรียนให้ผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคลได้นี้เป็นเรื่องต้องใช้
ความพยายามในการออกแบบและการพัฒนามาก
สรุปได้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นเครื่องช่วยในการสอนของครู วิธีการสอน
อาจจะเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม โดยเนื้อหาที่จะสอนอยู่ในรูปของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เป็นแบบสือ่ ประสม ประกอบด้วยภาพ เสียง และคำบรรยาย สามารถเร้าความสนใจ เสริมแรง
กระตุน้ ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียน สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ อีกทั้งคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนยังเป็นสื่อที่นักเรียนสามารถนำไปศึกษาด้วยตนเองนอกห้องเรียนได้ด้วย การนำเอา
คอมพิวเตอร์มาเป็นสื่อการศึกษาเพื่อนำเสนอและกิจกรรมที่จัดทำขึ้นในรูปแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ โดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้เป็นพื้นฐาน จุดประสงค์เพื่อช่วยในการเรียนการ
สอนทบทวน การทำแบบฝึกหัด การวัดผล อันเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนและ
การรับรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น
จากความสำคัญและปัญหาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม โดยเฉพาะสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตใน
สังคม และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงได้จัดสร้างและพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นสื่อ
ในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ยังเป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองและสามารถศึกษาได้ทุกสถานที่ ไม่เฉพาะแต่
ในโรงเรียนเท่านั้น นอกจากนี้การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่ ว ยสอน ยั ง เป็ น วิ ธี ก ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ทางการศึ ก ษา ที่ ต้ อ งการให้ ก ารเรี ย น
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนแต่ละ
คนได้พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ ตามความเชื่อที่ว่า นักเรียนแต่ละคนมี
ความแตกต่างกันไม่สามารถเรียนรู้ได้เท่ากันในเวลาใกล้เคียงกัน แต่นักเรียนก็สามารถจะ
เรียนรู้ได้ถ้านักเรียนมีเวลาในการเรียนรู้ที่เพียงพอ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ พั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ ง
วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดทำขึ้นตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ห น้ า ที่ พ ลเมื อ ง
วัฒนธรรมและการดำเนินชีวติ ในสังคม กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เรือ่ ง วัฒนธรรม การดำเนินชีวติ และการเมืองการปกครอง กลุม่ สาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สมมติฐานการวิจัย

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและการเมือง
การปกครอง กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ห น้ า ที่ พ ลเมื อ ง วั ฒ นธรรมและ
การดำเนินชีวติ ในสังคม กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สูงกว่าก่อนเรียน

ขอบเขตของการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ใ นวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย น
เทศบาลวัดเสาธงทอง ปีการศึกษา 2556 จำนวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 87 คน โดยจัด
นักเรียนเข้าชั้นเรียนคละตามความสามารถ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6/1
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ปีการศึกษา 2556 จำนวน 44 คน ซึง่ ได้มาโดยวิธสี มุ่ อย่างง่าย
(Simple Random Sampling) ด้วยการจับสลากรายชื่อห้องเรียน

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน หน่วยการเรียนรูห้ น้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำรงชีวิต
ในสังคมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

149

2. เนื้อหา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและ
การเมืองการปกครอง กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบด้วย
เนื้อหา 2 หน่วย ได้แก่
1.1 วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต
1.2 การเมืองและการปกครอง
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่
3.2.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วัฒนธรรม
การดำเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3.2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้
4.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและ
การเมืองการปกครอง กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6
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4.2 แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง
4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง
วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
5. ระยะเวลาที่ทำการวิจัย
ระยะเวลาในการจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วัฒนธรรม การดำเนิน
ชีวิตและการเมืองการปกครอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการวิจัยปีการศึกษา 2555 – 2556

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีลักษณะเป็นสื่อประสม ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง โดย
การนำเสนอหน้าจอทีละภาพ ผู้เรียนสามารถปฏิสัมพันธ์หรือโต้ตอบกับสื่อพร้อมทั้งได้รับผล
ป้อนกลับในทันที คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและ
การเมืองการปกครอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถม
ศึกษาปีท่ี โดยเนือ้ หาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนประกอบด้วย 2 หน่วย ได้แก่ 1) วัฒนธรรม
และการดำเนินชีวิต 2) การเมืองและการปกครอง
2. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง คุณภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เรือ่ ง วัฒนธรรมการดำเนินชีวติ และการเมืองการปกครอง ชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6 โดยเปรียบเทียบคะแนนของกระบวนการเรียนรู้ หรือคะแนนจากการทำแบบฝึกและ
แบบทดสอบย่อย จากการเรียนรู้ จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแต่ละเรื่อง กับคะแนน
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
80 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละ 80 ของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคน จากการทำ
แบบฝึก และแบบทดสอบย่อย จากการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแต่ละเรื่อง
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80 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละ 80 ของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนจากการทำ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนที่เรียนด้วยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในปีการศึกษา 2556
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนซึ่งเป็น
คะแนนที่นักเรียนได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จำนวน 50 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
5. ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียน ทีม่ ตี อ่ การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เรือ่ ง วัฒนธรรม
การดำเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ซึง่ เป็นแบบสอบถามจำนวน 10 ข้อ มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
วั ฒ นธรรมการดำเนิ น ชี วิ ต และการเมื อ งการปกครอง กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและการเมือง
การปกครอง กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
มีประสิทธิภาพ 86.83/86.23 ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1 และมีคา่ ดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.7809 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7809 หรือคิดเป็นร้อยละ 78.09
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ห น้ า ที่ พ ลเมื อ ง วั ฒ นธรรมและ
การดำเนินชีวติ ในสังคม กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญ

152

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

Walailak Abode of Culture Journal

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับ
มากทีส่ ดุ และ ซึง่ ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ความพึงพอใจสูงทีส่ ดุ 3 ลำดับแรก คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนนี้ทำให้สนใจเรียน หน่วยการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต
ในสังคม ความเหมาะสมของภาพและเสียงประกอบบทเรียน และสีสนั และการออกแบบหน้าจอ
ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจยั จะเป็นสารสนเทศแก่ครูและผูท้ เี่ กีย่ วข้องทีจ่ ะใช้เป็นแนวทางปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. ก่อนที่จะนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิต
และการเมืองการปกครอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ครูควรศึกษาแนวทางการใช้จากคู่มือ
การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน ให้ละเอียด เพือ่ ให้นกั เรียนได้ปฏิบตั ติ ามกิจกรรมอันจะเกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด
2. ก่อนเรียนรูโ้ ดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เรือ่ ง วัฒนธรรม การดำเนินชีวติ
และการเมืองการปกครอง ครูควรจัดแนะนำการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และกำชับ
ให้นักเรียนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ศึกษาเนื้อหา ทำความเข้าใจ ทำแบบทดสอบ
ท้ายบทเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อจะทำให้นักเรียนได้รับความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะทำให้นักเรียนได้รับทราบผลการเรียนรู้ได้ทันทีเมื่อ
ทำแบบทดสอบเสร็จสิ้น
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3. ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนต้องยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
เน้นทักษะ/กระบวนการเพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการเรียนมากขึ้น โดยครูเป็นเพียงผู้คอย
ชี้แนะและให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียนตามความต้องการ
4. ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำ จัดสร้างสื่อ
ประเภทบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนอย่างต่อเนือ่ งในทุกระดับชัน้ และทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มที่ทดลอง
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และกลุ่มที่เรียนปกติ เพื่อจะนำข้อมูลมาปรับปรุง
การสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครูควรจะมีการกำหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้ชัดเจน ในการเสนอเนื้อหาควรแบ่งเป็น
หน่วยการเรียนย่อยๆ เพื่อให้บทเรียนไม่ยาวจนเกินไป ควรมีการใส่เสียงหรือคำแนะนำ
ปรากฏขึ้น ถ้านักเรียนยังเรียนเนื้อหาในหน้าจอนั้นไม่จบ และการบันทึกเสียงบทสนทนา
หรือคำสั่งไม่ควรเป็นประโยคที่ยาวเกินไป และควรบันทึกให้ชัดเจน อีกทั้งในการออกแบบ
ควรออกแบบบทเรียนให้ใช้ได้ทั้งเมาส์และแป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกในการใช้บทเรียน
3. ควรมีการศึกษาเทคนิควิธีการหรือโปรแกรมใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ให้มีรูปแบบที่หลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
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“ผ้ายกกับวิถีชีวิตคนใต้”
สายฝน จิตนุพงศ์

“ยก” เป็นการทอซึ่งมีลักษณะคล้ายการขิดมาก แต่ซับซ้อนยุ่งยากกว่า เนื่องจาก
ผ้ายกจะทอลายพิเศษ โดยใช้เส้นด้ายพุ่งพิเศษ อย่างไหม ดิ้นเงิน หรือ ดิ้นทอง เพื่อเพิ่ม
ลวดลายในเนื้อผ้าให้งดงามพิเศษยิ่งขึ้น นิยมเรียกผ้าซึ่งทอยกด้วยดิ้นเงินว่า “ผ้ายกเงิน”
หากทอยกด้วยดิน้ ทองจะเรียกว่า “ผ้ายกทอง” นอกจากนีบ้ างครัง้ ผ้ายกยังมีชายเชิงทีแ่ ปลกตา
จะเรียกผ้ายกซึ่งทอมีเชิงตามลักษณะของวัสดุที่ใช้ เช่น เรียกผ้ายกเชิงเงิน หรือ ผ้ายกเชิงทอง
ปั จ จุ บั น ตั ว ผื น ผ้ า ยกใช้ ก ารเก็ บ ตะกอลอย หรื อ เขาลอย เพื่ อ ความสะดวกและรวดเร็ ว
ผู้ทอไม่ต้องคัดเก็บลายแล้วถอดออก หรือต้องเก็บลายใหม่ทุกครั้งเมื่อจะทอ ทำได้โดย
การยกตะกอแยกด้ายเส้นยืน และในบางครั้ง การยกดอก จะมีการเพิ่มด้ายเส้นพุ่งจำนวน
สองเส้น หรือมากกว่านั้น เข้าไปในผืนผ้า การทอผ้ายกนี้ใช้เวลานานมาก และมีความสลับ
ซับซ้อน ดังนั้น จึงมักทอผ้ายกสำหรับใช้ในโอกาสพิเศษเท่านั้น (ธีรพันธ์ จันทร์เจริญ, 2556,
น. 40)
ในเมืองไทยมีการทอผ้ายกกันหลายภูมิภาค ทั้งในภาคเหนือ แถบจังหวัดเชียงใหม่
ลำพูน ลำปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีจ่ งั หวัดร้อยเอ็ด และภาคใต้ คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี และตรัง ทว่า ผ้ายกซึ่งทอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรียกกันในชื่อเฉพาะถิ่นว่า
ผ้าพุมเรียง ส่วนผ้ายกซึ่งทอในจังหวัดตรัง มักเรียกว่า ผ้านาหมื่นศรี ซึ่งผ้ายกในแต่ละที่
ดังกล่าวล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะที่สวยงามและโดดเด่นแตกต่างกัน
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งามสง่า...ผ้ายกไชยา

“…เอกสารจีนยังกล่าวถึงการทอผ้าของเมืองหรือชุมชนโบราณแห่งหนึ่ง ชื่อ
“คันโทลี” ซึ่งเชื่อกันว่าอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย อาจจะเป็นตำบลคันทุลี
ในอำเภอท่าชนะ ทางตอนเหนือของอำเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีในปัจจุบัน
เช่น พงศาวดารจีนสมัยเหลียง (พ.ศ. 1045 - 1099) บันทึกเกีย่ วกับประเทศคันโทลีวา่
“...ประเทศนี้ทอผ้าเป็นลวดลายและสีต่างๆ มีสินค้าผ้าและหมาก สินค้าเหล่านี้
ของประเทศนี้ มีคณ
ุ ภาพดีกว่าของประเทศใด...” (ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, 2556, น 37)

ภาพที่ 1 ผ้ายกทอง

ภาพที่ 2 ผ้ายกไหม

ภาพที่ 3 ผ้ายกที่ทอสร้างลวดลายอย่างอิสระ
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ภาพที่ 4 - 5 ผ้ายกเจ็ดสี

ภาพที่ 6 ผ้ายกราชวัตรดอกใหญ่หรือราชวัตรโคม

ภาพที่ 7 ผ้านุ่งยกทอง
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งามตระการตา...ผ้ายกเมืองนคร

“ผ้ายกนคร” จัดเป็นผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ มีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการอย่าง
กว้างขวาง มีปรากฏในเพลงร้องเรือที่ว่า.
...ไปเมืองคอนเหอ ไปซื้อผ้าลายทองสลับ
		
ซื้อมาทั้งพับ สลับทองห่างห่าง
		
หยิบนุ่งหยิบห่ม ให้สมขุนนาง
		
สลับทองห่าง ห่าง ทุกหมู่ขุนนางนุ่ง เหอ...
จากข้อความในเพลงกล่อมเด็กบทนี้ สื่อให้ทราบทันทีว่าที่เมืองนครศรีธรรมราช
ได้มีการทอผ้าเป็นล่ำเป็นสันเป็นเวลานานแล้ว ทั้งยังมีผ้าที่มีคุณภาพดีที่หายากจากแหล่งอื่น
คือผ้ายกทองอันเป็นผ้าที่ใช้สำหรับบุคคลชั้นสูงด้วย นอกจากนั้นในหนังสือวรรณคดีไทยเรื่อง
ขุนช้างขุนแผนก็ยังได้กล่าวถึงผ้ายกนครไว้เช่นเดียวกันอันเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าในอดีต
นครศรีธรรมราชคงมีฝีมือทางการทอผ้ามากและเป็นผ้ายกที่จัดได้ว่าเป็นแบบฉบับของตัวเอง
เป็นฝีมือของช่างชั้นสูงแห่งหนึ่งอย่างแน่นอน

ภาพที่ 1 ผ้าไหมลายนีม้ าจากจังหวัดนครศรีธรรมราชทีท่ ำขึน้ มาเพือ่ ให้พนั รอบเอวเป็นผ้าถุงทีเ่ รียกว่า “นานาง”
ซึง่ ใช้สที องทอเป็นลายดอก เป็นรูปแบบโบราณ เทคนิคในการออกแบบขอบด้านล่างเป็นทรงกรวย
และมีรายละเอียดที่ซับซ้อนและประณีต

ภาพที่ 2 ผ้ายกเมืองนครสมัยรัชกาลที่ 4
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ภาพที่ 3 ผ้ายกนคร ลายเกล็ดพิมเสนเป็นลายผ้ายกเมืองนครโบราณที่มีความสวยงามมาก ทอเป็นลายอยู่
บริเวณท้องผ้าลักษณะลวดลายเป็นรูปสีเ่ หลีย่ มขนาดเล็กและผลึกรูปเพชรเจียระไนผ้ายกเมืองนคร
ลายเกล็ดพิมเสนที่พบมีทั้ง ผ้ายกทองและผ้ายกไหม

ภาพที่ 4 ผ้ายกเมืองนคร เทคนิคทอแบบกรวยเชิงซ้อนหลายชั้น เป็นผ้าสำหรับเจ้าเมือง ขุนนางชั้นสูงและ
พระบรมวงศานุ ว งศ์ นิ ย มทอผ้ า ด้ ว ยเส้ น ทองลั ก ษณะกรวยเชิ ง จะมี ค วามละเอี ย ดอ่ อ นช้ อ ย
ลวดลายหลายลักษณะประกอบกัน ริมผ้าจะมีลายขอบผ้าเป็นแนวยาวตลอดทั้งผืน กรวยเชิง
ส่วนใหญ่มีตั้งแต่ 2 ชั้น และ 3 ชั้น ลักษณะพิเศษของกรวยเชิงรูปแบบนี้ คือ พื้นผ้าจะมีการทอ
สลับสีด้วยเทคนิคการมัดหมี่เป็นสีต่างๆ เช่น แดง น้ำเงิน ม่วง ส้ม น้ำตาล ลายท้องผ้าพบนิยม
ทอผ้าพื้นและยกดอก เช่น ยกดอกลายเกร็ดพิมเสน ลายดอกพิกุล เป็นต้น
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ภาพที่ 5 ผ้ายกเมืองนคร เทคนิคทอแบบกรวยเชิงชั้นเดียว นิยมทอผ้าด้วยเส้นทองหรือเส้นเงิน จะพบใน
ผ้ายกเมืองนครซึ่งเป็นผ้าสำหรับคหบดีและเจ้านายลูกหลานเจ้าเมืองลักษณะกรวยเชิงจะสั้น
ทอคั่นด้วยลายประจำยามก้ามปู ลายประจำยามเกลียวใบเทศ ไม่มีลายขอบในส่วนของลายท้อง
ผ้านิยมทอด้วยเส้นไหมเป็นลวดลายต่างๆ เช่น ลายดอกพิกุล ลายก้านแย่ง ลายดอกเขมรลาย
ลูกแก้วฝูง เป็นต้น

ภาพที่ 6 กรวยเชิงขนานกับริมผ้า ผ้ายกเมืองนครลักษณะนี้เป็นผ้าสำหรับสามัญชนทั่วไปใช้นุ่ง ลวดลาย
กรวยเชิงถูกดัดแปลงมาไว้ทรี่ มิ ผ้าด้านใดด้านหนึง่ โดยผสมดัดแปลงนำลายอืน่ มาเป็นลายกรวยเชิง
เพื่อให้สะดวกในการทอและการเก็บลายสามารถทอได้เร็วขึ้น ผ้าลักษณะนี้มีทั้งทอด้วยไหม
ทอด้วยฝ้ายหรือทอผสมฝ้ายแกมไหมทีพ่ บจะเป็นผ้านุง่ สำหรับสตรีหรือใช้เป็นผ้านุง่ สำหรับเจ้านาค
ในพิธีอุปสมบท
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ภาพที่ 7 ผ้ายกเมืองนคร ลายดอกสับปะรด

ภาพที่ 8 ผ้ายกเมืองนคร ลายก้านแย่ง

ภาพที่ 9 ผ้ายกเมืองนคร ลายดอกรัก
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งามวิจิตรหลากศิลป์...ผ้ายกจวนตานี (ผ้าลีมา)

“...ท้องถิ่นภาคใต้ของไทยเป็นอู่อารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์
มายาวนานเนื่องจากมีทำเลที่ตั้งเหมาะต่อการเป็นเมืองท่าค้าขาย มีของป่าอุดมสมบูรณ์
ซึ่ ง เป็นสินค้าที่ชาวต่างประเทศต้องการ อีกทั้งยังมีเส้นทางแม่น้ำภายในพื้นที่ซึ่งสะดวกต่อ
การคมนาคมระหว่างชุมชนต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ภาคใต้ของไทยกลายเป็นศูนย์กลาง
การค้าที่สำคัญในอุษาคเนย์ ความสัมพันธ์ทางการค้ากับนานาชาติก่อให้เกิดการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมระหว่างชนกลุ่มต่างๆ ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้กับชนพื้นเมืองเดิม เช่น
ประเพณีการแต่งกายของประชากรบริเวณแหลมมลายูโดยเฉพาะไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีการใช้ผ้ามากมายหลายชนิดนับตั้งแต่การใช้ผ้าในชีวิตประจำวัน พิธีกรรมทาง
ศาสนา และประเพณีความเชื่อต่างๆ ผ้าเหล่านี้ได้สอดแทรกอิทธิพลทางวัฒนธรรมของ
อินเดีย จีน อินโดนีเซีย เขมร และมลายู เข้ากับวัฒนธรรมของท้องถิ่นจนกลายเป็นผ้าที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้...” (จุรีรัตน์ บัวแก้ว, 2556
, น. 84)

ภาพที่ 1 ผ้าโสร่งไหมมัดหมี่ ทอยกด้วยดิ้นทอง ผ้าผืนนี้เป็นผ้าที่ใช้เทคนิคการทอแบบสามตะกอหรือแบบ
การะตีฆอ ลายมัดหมมีความคมชัด สันนิษฐานว่าเป็นผ้าที่ทอโดยชาวจามในกัมพูชาอายุผ้า
ประมาณ 100 ปี
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ภาพที่ 2 ผ้าการะป๊ะห์ ทอแบบสี่ตะกอด้วยเส้นใยฝ้าย ลายตาหมากรุกสีแดง ม่วงและฟ้า ล่องจวนทอ
ลายลูกแก้ว มีลายนูนรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนในเนื้อผ้า

ภาพที่ 3 ผ้าซอแก๊ะทอยกดอกด้วยดิ้นทองลายสี่เหลี่ยมเป็นแนวยาวสลับกับขิด เชิงผ้าทอยกดอกด้วย
ลายหน่อไม้ (Pucuk Rebung) คล้ายลายผ้าตรังกานู อายุของผ้าเกือบ 100 ปี
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ภาพที่ 4 ผ้าไหมลีมาบินตังพื้นสีม่วงลายดอกแก้ว เชิงผ้าสีแดงมีล่องจวนทอลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและ
ลายเครือเถา อายุของผ้าเกือบ 100 ปี

ภาพที่ 5 ลายผ้าลีมาทอยกดอก ผสมกับเทคนิคมัดหมี่ที่เชิงผ้าอายุผ้า 100 ปี

ภาพที่ 6 ผ้าลีมาจูวาสีเขียว มัดหมีต่ วั ผ้าลายคดกริช เชิงผ้าลายหน่อไม้และลายผสมผสานล่องจวนลายคดกริช
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งามขจร…ผ้ายกนาหมื่นศรี

“ตำบลนาหมื่นศรีมีประวัติการทอผ้าที่มีชื่อเสียงมานาน การทอผ้าถือเป็นวิถีชีวิต
ปกติของชาวบ้านถิ่นนี้แต่โบราณกาล โดยมีวัตถุประสงค์ในการทอที่หลากหลาย เช่น ทอเพื่อ
ใช้ในครอบครัว (ผ้านุ่งในชีวิตประจำวัน) ทอเพื่อเตรียมออกเรือน (ใช้รับเจ้าบ่าวและไหว้
ผู้ ใ หญ่ ใ นพิ ธี แ ต่ ง งาน) ทอเพื่ อ ใช้ ใ นงานบวชลู ก หลาน (ผ้ า ห่ ม นาค) ทอเพื่ อ ใช้ ใ นพิ ธี ศ พ
(ผ้าพานช้าง) ทอเพื่อใช้ในพิธีทางศาสนา (ผ้ากราบพระ, ผ้าคลุมธรรมมาส และผ้าห่อคัมภีร์)
ทอเพื่อใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆ (ผ้าพาดบ่า) เป็นต้น จากความสำคัญและความจำเป็นของ
การทอผ้าซึง่ ทำกันทัง้ ผูห้ ญิงและผูช้ ายซึง่ อยูใ่ นวิถชี วี ติ ปกติของชาวนาหมืน่ ศรี เหมือนการทำไร่
ทำนา จนเกิดเป็นค่านิยมของคนในชุมชนที่ว่า “หญิงสาวที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมสมบูรณ์
ในการได้รับเลือกเป็นคู่ครองนั้น ต้องเก่งงานบ้านงานเรือน ต้องขยันในการทำไร่ทำนา และ
ต้องมีฝีมือในการทอผ้า” ดังนั้น ฝีมือในการทอผ้าซึ่งเป็นปัจจัยจำเป็นในการดำรงชีวิตและ
การสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้า ถือเป็นศักดิศ์ รีของหญิงสาวชาวนาหมืน่ ศรี” (อัมพร ศรประสิทธิ,์
2537, น. 12 – 13)

ผ้าพาดบ่า

มักใช้ลวดลายดั้งเดิมที่มีความซับซ้อนทอด้วยกี่พื้นบ้าน ใช้จำนวนตะกอ (เขา) มาก
ในอดีตมีการทอผ้าเป็นคำสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีจำนวนตะกอนับร้อย

ลายแก้วชิงดวง		

ลายลูกแก้วผสมลายดอกจันผ้ายกดอกลายลูกแก้ว
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ผ้าเช็ดหน้า, ผ้ากราบพระ

เป็นผ้าผืนสี่เหลี่ยมจตุรัส ซึ่งทอด้วยลายโบราณเช่นกัน

ผ้ายกดอกลายลูกแก้ว

ผ้าในพิธีกรรม

ผ้าพานช้าง เป็นการทอผ้าเช็ดหน้าต่อกันหลายผืนเพื่อใช้ในพิธีศพ และเจ้าภาพ
จะตัดแยกเพื่อถวายพระเมื่อเสร็จพิธี

ลายผ้าพานช้าง
(ทอเป็นตัวอักษร ถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของผ้าทอนาหมื่นศรี)

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

“ผ้ายกกับวิถีชีวิตคนใต้”

169

ผ้าห่อคัมภีร์

ผ้าสำหรับเป็นเครื่องนุ่งห่ม หรือวัตถุประสงค์ต่างๆ

เป็นการแปรรูปผ้ายกเป็นของใช้ชนิดต่างๆ ซึ่งผืนผ้า มีลวดลายที่หลากหลาย
ทั้งส่วนที่เป็นลวดลายดั้งเดิม และลวดลายที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่จากภูมิปัญญา อันเป็นพลัง
สร้างสรรค์ ที่ไม่มีวันสิ้นสุดจากช่างทอผ้า

ลายสี่ทิศ 		

ลายเกลียวมาลัย
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ลายกลีบบัวคู่			

ลายกลีบกุหลาบ

ลายกลีบบัว			
ลายลูกแก้วแพ

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้ล้วนมีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นที่เลื่องลือมา
แต่โบราณ มีกระบวนการทอที่ซับซ้อน ประณีตบรรจง ต้องอาศัยฝีมือเชิงช่างชั้นสูงใน
การรังสรรค์ เป็นที่รู้จักแพร่หลายคือ “ผ้ายก” ซึ่งมีแหล่งทอกระจายอยู่ทั่วภาคใต้ อาทิ
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรัง สงขลา และปัตตานี เป็นต้น รูปลักษณ์อันวิจิตรงดงาม
ของผ้ายกเป็นทีป่ ระจักษ์และยอมรับของราชสำนักสยามมาตัง้ แต่ครัง้ กรุงศรีอยุธยา ได้รบั เลือก
เป็นพระภูษาทรงของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนเครื่องแบบของ
ขุนนาง และถือเป็นสิ่งของที่เชิดหน้าชูตาบ้านเมืองสำหรับพระมหากษัตริย์พระราชทานแก่
ผู้นำประเทศเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีกับนานาอารยประเทศ ภูมิปัญญาด้านการทอผ้ายก
ดังกล่าว แม้ยังคงได้รับการสืบสาน และดำรงอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ แต่ก็ซบเซาด้วยกระแส
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม จำนวนช่างฝีมือลดน้อยถอยลง ส่งผลให้ภูมิปัญญาการทอผ้า
ผ้ายกค่อยๆ เลือนหายไปจากสังคมภาคใต้
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ทั้งนี้ผ้าทอไม่เพียงแต่มีประโยชน์ในการใช้นุ่งห่ม เพื่อป้องกันความหนาวเย็นหรือ
เป็นอาภรณ์ปกปิดร่างกายเท่านั้น การพัฒนารูปแบบการผลิต การย้อมสี และเทคนิคการทอ
สอดใส่ลวดลายต่างๆ นับเป็นงานศิลปะที่ทำให้ผืนผ้ามีความวิจิตรงดงาม เป็นสิ่งสะท้อน
ค่านิยมวัฒนธรรมและสังคมของผู้ทอหรือผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นคุณค่าของภูมิปัญญา
การทอผ้าจึงควรส่งเสริมและอนุรักษ์ให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

เอกสารอ้างอิง
ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ. 2556. “ผ้ายกไชยา”. อ้างใน ผ้ายกภูษานคราแดนใต้. เสือผินการพิมพ์.
นครศรีธรรมราช.
สุดาวรรณ์ มีบัว. 2556. “ผ้ายกเมืองนครกับการพัฒนา”. อ้างใน ผ้ายกภูษานคราแดนใต้.
เสือผินการพิมพ์. นครศรีธรรมราช.
จุรรี ตั น์ บัวแก้ว, “ผ้าลีมา (ผ้าจวนตานี) ของจังหวัดชายแดนใต้”. อ้างใน ผ้ายกภูษานคราแดนใต้.
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อัมพร ศรประสิทธิ์. 2537. ผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้และผ้าทอนาหมื่นศรี. ศูนย์ส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.สงขลา.
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สื่อบันเทิง มักถูกมองว่าไร้สาระ และไม่ได้รับความสนใจในแวดวงวิชาการ หนังสือ
เล่มนีเ้ กิดจากการพยายามตรวจสอบว่า สือ่ บันเทิงไร้สาระจริงหรือไม่ เนือ้ หาแบ่งเป็นสองส่วน
ส่วนแรกเป็นแนวคิดหลักในการเพ่งพินจิ ส่วนทีส่ อง เป็นบรรดารายการไร้สาระแต่ละประเภท
และการค้นหาคำตอบ บางทีที่เรามองไม่เห็นคุณค่าสาระ และอำนาจของสื่อบันเทิงอาจไม่ใช่
เนื้อในอันว่างเปล่าของสิ่งที่ดู หากแต่เป็นเพราะสายตาอันว่างเปล่าของ คนที่มองหนังสือ
เล่มนี้เสนอการ คิดใหม่ มองใหม่ ต่อสิ่งที่เจตนาในชีวิตประจำวัน
สื่อบันเทิง : อำนาจแห่งความไร้สาระ เป็นหนังสือที่สะท้อนและวิเคราะห์เนื้อหา
จากสื่ อ เปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล ความเป็ น จริ ง ว่ า เนื้ อ หามี ส าระหรื อ ไร้ ส าระกั น แน่ ชี้ เ ห็ น ถึ ง
การเปลีย่ นแปลงของสือ่ โทรทัศน์ของไทย คิดในแง่ของผูผ้ ลิตเป้าหมายทีต่ อ้ งการจะให้ผรู้ บั สือ่
ทราบและประโยชน์จากสื่อที่ผู้ชมจะได้รับมากหรือน้อยเพียงใด ยกเนื้อจากการทำวิจัยใน
1

นักศึกษาหลักสูตรไทยศึกษาบรูณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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แขนงต่างๆ มารวบรวมไว้ จำพวกสือ่ ละคร สือ่ ข่าว สือ่ รายการบันเทิง แสดงให้เห็นถึงความจริง
ที่ปรากฏในสื่อของประเทศไทยเพื่อให้รู้เท่าทันโลกในปัจจุบัน
เนื้อหาและลำดับในการเสนอเนื้อหาในหนังสือมีด้วยกันทั้งสิ้น 6 เรื่อง ได้แก่
เพ่งพินิจและครุ่นคิดความบันเทิงในสื่อ ละครจักรๆ วงศ์ๆ ต้นตำหรับบันเทิงไทยใต้ฐานคิด
บุญ-ฤทธิ์-ดี-งาม ละครโทรทัศน์เรืองของตบๆ จูบๆ และผัวๆ เมียในสื่อน้ำเน่า จับเข้าคุยกัน
ในรายการจับเข่าคุยกัน วัดไอคิวเกมโชว์พันธุ์ไทยจริงหรือไม่ที่เขาว่าปัญญาอ่อน มิวสิควีดีโอ
เต็มใจที่จะเจ็บไม่เคยเข็ดในรัก เนื้อเรื่องที่การเสนอเป็นเรื่องที่กำลังโด่งดังในสังคมไทยและ
เป็นการถกเถียงในสังคมเป็นอย่างมาก เป็นการสะท้อนความคิดต่างๆ อีกด้านหนึ่งมาให้ได้
พิจารณากัน
เรื่องแรก “เพ่งพินิจและครุ่นคิดตามความบันเทิงในสื่อ” เรื่องนี้เขียนโดยกาญจนา
แก้วเทพ เป็นการยกเนือ้ เรือ่ งในด้านของความสำคัญทีถ่ กู มองข้ามไปของสือ่ เป็นการเปรียบเทียบ
ให้เห็นว่าสื่อบันเทิงเป็นเรื่องที่ไร้สาระหรือไม่โดยยกตัวอย่างแนวคิดเรื่องคู่ตรงกันข้ามมา
เปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนขึ้นและพูดถึงการเปลี่ยนไปของสังคมไทยการใช้เวลาว่างตั้งแต่
อดีตจนถึงการใช้ชีวิตของคนในสังคมปัจจุปัน การวิเคราะห์ความบันเทิงด้วยแนวคิดของ
สำนักคิดต่าง การตั้งคำถามที่ว่าทำไมเราถึงรู้สึกรื่นเริงบันเทิงใจและยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจน
ยิ่งขึ้นจากสื่อบันเทิงและรายการประเภทต่างๆ
ต่อมาเป็นเรือ่ ง “ละครจักรๆ วงศ์ๆ : ต้นตำหรับบันเทิงไทยใต้ฐานคิด บุญ-ฤทธิ-์ ดี-งาม”
เขียนโดยเธียรชัย หินวิมาร หัวหน้าสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นการพูดถึงกระบวนการวิธีคิดต่างๆ ในละครจักรๆ วงศ์ๆ ที่อยู่คู่กับ
วงการโทรทัศน์มายาวนานจนปัจจุบันถือว่าละครแนวนี้เชยและไม่ค่อยได้รับความนิยม
สักเท่าไรเปรียบเสมือนอยูใ่ นสถานะนอกสายตาของผูช้ ม เนือ้ เรือ่ งยังได้กล่าวถึงความอยูค่ งทน
ที่ผ่านกาลเวลามาเนิ่นนาน และความบันเทิงที่ได้รับจากละคร ละครจักรๆ วงศ์ๆ การศึกษา
ใช้กรอบแนวคิดในฐานเรื่องของบุญ-ฤทธิ์-ดี-งาม ที่แฝงตัวอยู่ในเนื้อเรื่องของละครไม่ว่าจะ
เป็นเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์หรือข้อคิดข้อสอนใจต่างๆ มากมายที่ทุกคนมองข้ามสื่อบันเทิง
ประเภทนี้เพียงเพราะเก่าหรือล้าหลัง
เรื่องของ “ตบๆ จูบๆ และ ผัวๆ เมียๆ ในสื่อน้ำเน่า” เขียนโดยสมสุข หินวิมาน
อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเด็นที่
เสนอศึกษาเนื้อเรื่องของละครน้ำเน่าในสื่อโทรทัศน์ที่มีอิทธิพลอย่างมากในปัจจุปันและเป็น
ละครที่ยาวนานคู่กับโทรทัศน์ทุกรุ่นทุกสมัย เนื้อเรื่องที่สะท้อนสังคมหรือแสดงภาพของโลก
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ความเป็นจริงในแง่มมุ หนึง่ ทีเ่ ห็นอย่างเด่นชัด โดยผูเ้ ขียนได้อธิบายถึงโครงเรือ่ งในละครน้ำเน่า
และกลุ่มผู้ชมที่ยังคงนิยมการดูละครจำพวกนี้อีกด้วย
“จับเข่าคุยกันในรายการจับเข้าคุยกัน” เขียนโดยกำจร หลุยยะพงค์ อาจารย์
ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์บทสนทนาในรายการ
โดยใช้มิติขององค์ประกอบการสื่อสารของผู้พูดและผู้ฟังและการทำรายการไม่ว่าจะเป็น
การถ่ายภาพโดยใช้มุมกล้อง การถามตอบของผู้ร่วมรายการ เนื้อหาสาระหรือประเด็นใน
การถกเถียง และการศึกษารูปแบบของรายการ อำนาจของสื่อที่มีต่อสังคมในประเทศ
เป็นรูปแบบการเขียนที่ถอดมาจากรายการจริงๆ โดยทำให้การอ่านสนุกยิ่งขึ้น
“วัดไอคิวเกมโชว์พนั ธุไ์ ทยจริงไหมทีเ่ ขาว่าปัญญาอ่อน” เขียนโดยอภิญญา ตันทวีวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักรณรงค์พิเศษและสร้างกระแสสังคม (สสส.) ได้เสนอประเด็นเกมโชว์
ซึ่งคู่อยู่กับสื่อมานานแล้วเช่นกัน โดยสนใจว่าเกมโชว์ของไทยปัญญาอ่อนจริงหรือไม่ ไม่ค่อย
กระตุ้นความรู้เท่าไร โดยรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมโชว์ในแง่มุมต่างๆ ไว้มากมาย
ซึ่งจากการศึกษาเกมโชว์มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในหลายด้านด้วยกันและผู้ชมทั่วไปในสังคม
ยังคงชื่นชอบในรายการประเภทเกมโชว์ และได้ศึกษาปมเสน่ห์ในเกมโชว์ที่สามารถมัดใจ
ผู้ชมได้ถึงปัจจุปัน
“มิวสิควีดีโอ เต็มใจที่จะเจ็บ ไม่เข็ดในรัก” เขียนโดยอรมรัตน์ ทิพย์เลิศ อาจารย์
ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เสนอประเด็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
เพลงและมิวสิควีดีโอ โดยเป็นการตั้งคำถามถึงเพลงว่าไม่มีสาระอีกประเภทหนึ่งของสื่อ
ในปัจจุปัน ซึ่งเนื้อหาของผู้เขียนได้รวบรวมถึงเนื้อหาสำคัญที่ประกอบด้วยสาระชีวิต สาระ
สังคม สาระทางการเมือง ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเพลงหรือมิวสิควีดีโอก็ไม่มีสาระเช่นกัน และยังคงพูด
ถึงวิวัฒนาการของผู้ฟังอีกด้วย ผู้เขียนได้รวบรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลงานเพลง
เพื่อให้เข้าใจงานเพลงมากขึ้น การที่สร้างมิวสิควีดีโอขึ้นมาส่งผลให้อุตสาหกรรมเพลงมีผล
ตอบรับที่ดียิ่งขึ้น
ผลงาน “สื่อบันเทิง : อำนาจแห่งความไร้สาระ” เป็นงานเขียนที่ตอบคำถามของ
คนในสังคมได้ดีอีกเล่มหนึ่ง เป็นการสะท้อนประเด็นที่ว่าสื่อไม่ได้ไร้สาระเสมอไป ทุกอย่างก็
ล้วนอยู่ที่เราจะใช้ประโยชน์และอยู่ที่เราจะรับเอาสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีของสื่อไปใช้ในทาง
ปฏิบัติเท่านั้นเอง และให้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของสื่อ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมผลการศึกษา
สื่อบันเทิงทุกชนิดที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบันเพื่อสะท้อนประเด็นปัญหา และสร้างความเข้าใจ
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เกี่ยวกับบทบาทของสื่อบันเทิงที่มีต่อผู้คนในสังคม ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ของผู้อ่านให้มี
ความรู้เท่าทันสื่อและสามารถเลือกใช้ให้ถูกทางให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตให้มาก
ที่สุด เพราะในปัจจุบันนี้ถือได้ว่า “สื่อ” เป็นกระบอกเสียงที่มีพลังและอิทธิพลที่สำคัญที่สุด
ต่อสังคมมนุษย์ในโลกของการสื่อสารไร้พรมแดนในปัจจุบัน
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แนะนำผู้เขียน
• รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ มีกุศล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

• อาจารย์จรูญ หยูทอง

สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง

ผู้เชี่ยวชาญล้านนาคดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

• นางสาวกุมารี ลาภอาภรณ์

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตภายใต้
ศูนย์ศกึ ษา ภาษาและฟืน้ ฟูภาษา – วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

• นายมูฮำหมัดอาลี วาเต๊ะ

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ “อัลมูฮัมมาดียะห์
อัลอิสลามียะห์” สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
บันนังสตา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดยะลา”

• นายธวัช วิวัฒนปฐพี

นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
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• นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์

นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

• นางสาวบุญศรี มณีมาส

นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

• นายสุเชษฐ์ วงศ์เมฆ

นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา

• นางสุคน ระเบียบโอษฐ์

นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

• นางสาวสายฝน จิตนุพงศ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

• นายปิยวัฒน์ ชำนาญกิจ

นักศึกษา หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยวลักษณ์
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ข้อแนะนำการเตรียมต้นฉบับ
เวลาเผยแพร่
เป็นวารสารที่เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 (เดือนตุลาคม – มีนาคม) และ ฉบับที่ 2 (เดือนเมษายน – กันยายน)
สถานที่ติดต่อ – สถานที่ส่งบทความ
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอ
ท่ า ศาลา จั ง หวั ดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพ ท์ 075-672508-10, 075-672550
โทรสาร 075-672507 หรือ E-mail : cultural.wu@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมที่
สายฝน จิตนุพงศ์ 081-9700773
เจ้าของวารสาร
เป็นวารสารวิชาการของอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วัตถุประสงค์	
เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้และผลงานทางวิชาการ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มาตรฐานวารสาร
ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ที่ สกอ. และ สกว. กำหนดโดยกองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ และผู้ทรง
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก มีผลงานวิจัยต่อเนื่อง ที่มาจากสถาบันภายนอกเป็นส่วนใหญ่และ
มาจากสถาบันภายในส่วนหนึ่ง และทุกบทความต้องผ่านผู้อ่านหรือผู้ประเมินบทความ
(Reviewer) ซึ่ ง เป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญที่ มี ป ระสบการณ์ ท ำงานวิ จั ย ในสาขาและมี ผ ลงานวิ จั ย
อย่างต่อเนือ่ งอย่างน้อย 2 คน ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒภิ ายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยผูอ้ า่ น
และผู้เขียนไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน
ประเภทของบทความที่รับพิจารณาลงตีพิมพ์
1. บทความวิ จั ย (Research Articles) ประกอบด้ ว ย บทคั ด ย่ อ บทนำ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผล
และเอกสารอ้างอิง
2. บทความวิชาการ (Articles) ประกอบด้วยบทคัดย่อ บทนำ เนื้อหา บทสรุป
และเอกสารอ้างอิง
3. บทความปริทัศน์หนังสือ (Book Review)
การเตรียมต้นฉบับ
1. บทความทุ ก บทต้ อ งมี ชื่ อ เรื่ อ ง ชื่ อ ผู้ เขี ย นทุ ก คน (กรณี ผู้ เขี ย นหลายคน)
บทคัดย่อ คำสำคัญ ที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษครบ โดยแยก file
จากตัวบทความที่มีเฉพาะชื่อเรื่องและเนื้อหา
2. ฟุ ต โน้ ต ในหน้ า แรกของบทความ ต้ อ งระบุ ชนิ ด ของบทความ แหล่ ง ทุ น
สนับสนุนวิจัย ตำแหน่งและสถานที่ทำงานของผู้เขียนครบทุกคนทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
3. ให้ใช้การอ้างอิงตามแนว เอพีเอ (APA-American Psychological Association
edition 6) เฉพาะเอกสารอ้างอิงทีเ่ ป็นภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาไทยดูในตัวอย่าง
4. บทความที่ส่งมาให้พิจารณา ต้นฉบับ (Hard copy) จำนวน 3 ชุด พิมพ์ใน
กระดาษ A4 ในส่วนชือ่ เรือ่ งและหัวข้อในบทความพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ตามแบบ
อักษร Cordia New 18 ตัวเข้ม ในส่วนเนือ้ หาให้ใช้แบบอักษร Cordia New 16
ตัวปกติ ส่วน abstract และเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ ใช้แบบอักษร Times
New Roman ขนาด 12 ตัวปกติ
5. บทความ รวมเอกสารอ้างอิง และอื่นๆ ความยาวไม่ควรเกิน 15 หน้า
6. หัวข้อในบทความประกอบด้วย
- ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ชื่อผู้เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยตำแหน่งวิชาการ
ตำแหน่งงาน และสถานที่ทำงาน
- บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวอย่างละ
ไม่เกิน 250 คำหรื อ ¾ หน้ า A4 โดยให้ เขี ย นเป็ น ความเรี ย งต่ อ เนื่ อ ง
ไม่ควรเป็นข้อๆ
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- คำสำคัญ (keyword) ใต้บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- เนื้อหา ประกอบด้วยหลักสำคัญคือ บทนำที่กล่าวถึงความเป็นมาและ
ความสำคัญของปัญหาให้รวมการทบทวนเอกสาร วัตถุประสงค์ กรอบ
แนวคิดการวิจยั สมมติฐาน วิธดี ำเนินการวิจยั (กลุม่ ตัวอย่าง เครือ่ งมือ ขัน้ ตอน
ดำเนินการวิจัย) ผลการวิจัย (ให้นำเสนอข้อมูลหรือตารางผลการวิเคราะห์
สังเคราะห์) สรุปอภิปรายผล ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ ข้อเสนอแนะใน
การวิจัยต่อไป และเอกสารอ้างอิง
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง
บทความวารสาร
ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่พิมพ์ (ฉบับที่). หน้า.
อังศินันท์ อินทรกำแหง และคณะ. (2549). การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและดัชนีวัด
ภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรส วัยกลางคนที่ทำงานนอกบ้านในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล. วารสารพฤติกรรมศาสตร์,12 (1), 561 – 589.
Bobko, P.,Roth, P.L., & Potosky, D. (1999). Derivation and implications of a
meta-analytic matrix incorporating cognitive ability, alternative
predictor and job performance. Personal Psychology, 52 (3), 561 – 589.
หนังสือ
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์.
นพมาศ อุง้ พระ (ธีรเวคิน). (2546). ทฤษฎีบคุ ลิกภาพและการปรับตัว. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ :
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Helfer, M.E.,Keme, R.S., & Drugman, R.D. (1997). The battered child. (5th ed.).
Chicago : University of Chicago Press.
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ศิลปะและวัฒนธรรมนำชีวิต จิตใจ มวล.
ศิลปะและวัฒนธรรมสิ่งนำหน้า 		
ช่วยชีวาชุบชีวิตสัมฤทธิ์ผล
เป็นสิ่งคู่อยู่สำหรับกับทุกคน
		
บรรพชนได้คิดสร้างไว้อย่างดี
ด้านอาหารการกินกลิ่นหอมหวาน		
รสซาบซ่านซึ้งงามอร่ามสี
อีกสิ่งของเครื่องใช้มากมายมี
		
เรือรถรับขับขี่กันไปมา
ศิลปะการแสดงแสงสีเสียง
		
ภาษาถ้อยร้อยเรียงเคียงอรรถา
แสนเสนาะกรองกลั่นวรรณนา
วรรณกรรมล้ำค่าบำรุงใจ
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
หน่วยงานศิลป์ฯ เป็นหลักสว่างไสว
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้อำไพ
ม.วลัยลักษณ์ของไทยในแหลมทอง
ดูแลศิลปะและวัฒนธรรมทำทุกอย่าง
เพื่อสรรค์สร้างสิ่งดีมิมีสอง
เริ่มก่อฐาน พ.ศ. 2541 เด็ดดังทอง
ฝ่ายบริหารให้ลองเดินงานดู
ชื่อ “คณะกรรมการดำเนินงานศิลปะและวัฒนธรรม” ค่อยไหลลื่นเลื่อนล้ำเลิศงามหรู
ชื่อต่อมา “โครงการอาศรมวัฒนธรรม” คอยค้ำชู ท่านรับรู้ผลงานที่ผ่านมา
ครั้น เมษายน พ.ศ. 2553
สิ่งงดงามก็ผงาดดั่งปรารถนา
รศ.ดร.ไท ทิพย์สุวรรณกุล เสนอสู่สภา
หน่วยงานศิลป์ฯ ก็เกิดมาเป็นทางการ
ท่าน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม นำเสนอ
“อาศรมวัฒนธรรมฯ” ล้ำเลอชื่อสื่อแก่นสาร
เลือกชื่อนี้มีความหมายสายเนื้องาน
กรรมการสภาฯ ทุกท่านต่างเห็นดี
งานศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมมือกันพร้อมพรักสมศักดิ์ศรี
หน่วยงานภายในทั้งหลายไม่รอรี
เหล่าน้องพี่ มวล.ก่อกุมใจ
ส่วนหน่วยงานราชการแวดวงนอก
เอกชนเมื่อบอกไม่ผลักไส
เป็นพลังทั้งภายนอกและภายใน
จากท้องถิ่นก้าวไกลสู่สากล
งานศิลปะและวัฒนธรรมจักล้ำหน้า
ต้องร่วมกันศึกษาหมั่นฝึกฝน
ชาติใดเปี่ยมศิลปะและวัฒนธรรมฉ่ำกมล
ชาตินั้นคืออารยชนแห่งโลกา
ชาวไทยจึงควรเอาใจใส่ในเรื่องนี้ 		
อย่ารอรีงงงันหันซ้ายขวา
เอาศิลปะและวัฒนธรรมนำชีวา
เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าแก่ปวงชน
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ประพันธ์
ศุกร์ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
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บทบรรณาธิการ
แบบฟอร์มการส่งบทความวิชาการเพือ่ ตีพมิ พ์เผยแพร่ในสารอาศรมวั
ฒนธรรม
วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)………………………………………………………………………………………...........….
(ภาษาอังกฤษ).....................................................................................................................................
ตำแหน่งทางวิชาการ...........................................................................................................................
สถานที่ทำงาน/สถานที่ศึกษา..............................................................................................................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่ ...........หมู่ที่ .............ซอย.............ถนน..........................................
ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต......................................จังหวัด.............................
รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์.................................โทรศัพท์มือถือ...................................
โทรสาร.......................................E – mail ........................................................................................
ขอส่ ง บทความเพื่ อ ลงตี พิ ม พ์ แ ละเผยแพร่ ใ นสารอาศรมวั ฒ นธรรมวลั ย ลั ก ษณ์
สำหรับเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม – มีนาคม
ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – กันยายน
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ...........................................................................................................................
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
ชื่อผู้เขียน (ครบทุกคน กรณีมีผู้เขียนหลายคน)
1. (ชื่อ – สกุล) .............................................. ตำแหน่งวิชาการ (ถ้ามี)....................................
2. (ชือ่ – สกุล) .................................................. ตำแหน่งวิชาการ (ถ้ามี)........................................
3. (ชื่อ – สกุล) .............................................. ตำแหน่งวิชาการ (ถ้ามี)....................................
ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก (ถ้ามี).................................................................................................
กรณีเป็นนิสิต/นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก......................................................................................................
		
				
(ลงชื่อ)..............................................................
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ผู้ส่งบทความ

184

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

Walailak Abode of Culture Journal

