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บทคัดย่อ 
 

ในสาขาการเรียนการสอนภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนภาษาที่ดีและกลวิธีการ
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ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนภาษาที่ดีและกลวิธีการเรียนรู้ภาษา  โดยกล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้
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ระหว่างการใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษา 
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Abstract 
 
 In the field of language teaching and learning, there has been a great 
emphasis on the relationship between good language learners and their 
language learning strategies since the 1970s.  This paper reviews definitions and 
theories of, and research into language learning strategies and language 
outcomes/proficiency. 
 

Keywords: Good language learners, Language learning strategies, Language 
learning, Language outcomes/proficiency 
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Introduction 
 

Over the last two decades, there has been a prominent shift within the 
field of language learning and teaching with greater emphasis being put on 
learners and learning rather than on teachers and teaching. Following this new 
shift of interest, the issues regarding how learners process new information and 
what kinds of strategies they employ to understand, learn, or remember the 
information have been the primary concern of the researchers dealing with the 
area of foreign language learning (L2). Research into language learning strategies 
began in the 1960s.  In most of the research on language learning strategies, the 
primary concern has been on "identifying what good language learners report 
they do to learn a second or foreign language, or, in some cases, are observed 
doing while learning a second or foreign language" (Wenden and Rubin, 1987: 19).  

The notion of the ‘good language learners’ learning strategies in the 
history of language learning strategy studies emerged from the ‘post-methods’ 
era (Brown, 2002: 5), in which attention has shifted from teaching and learning 
processes and the contributions of the individual teacher to language learning 
and teaching pedagogy.   

As in the early studies, researchers tended to make lists of strategies and 
other features presumed to be essential for all "good L2 learners." Rubin (1975) 
suggests that the good L2 learners are willing and accurate guessers; have strong 
drives to communicate; are often uninhibited; dare to make mistakes; focus on 
form by looking for patterns and analyzing; take advantage of all practice 
opportunities; monitor their speech as well as that of others; and pay attention 
to meaning.  Naiman, FrÖehlich, Stern and Todesco (1975), for example, make a 
list of strategies used by successful L2 learners, adding that they learn to think in 
the language and address the affective aspects of language acquisition.   

The view of “learners as individuals” with regard to language learning 
strategies has been emphasized in the field of TESOL (Teaching English to 
Speakers of Other Languages). The trend of changes in TESOL methods is the 
result of this greater learner-centered emphasis in second language teaching and 
learning. Innovation in the language teaching field in the late 1980s and 1990s, 
therefore, has been stimulated by a particular concern for the individual’s 
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language learning process (Larson-Freeman, 2000). Over the years, methods and 
approaches to the teaching and learning of L2 have continuously changed (for 
instance the grammar-translation method, the audio lingual method, the 
communicative approach).  These changes provide a methodology based on 
activities which sought to stimulate and replicate the authentic use of language, 
now advocating a learner rather than teacher-based view of learning. For 
example, in the communicative approach, learners are implicitly encouraged to 
take greater responsibility for their own learning (Oxford, Crookall and Lavine, 
1989). This differs from the emphasis in the previous methods and approaches 
(the grammar-translation method and the audio lingual method) which have 
typically been on how teachers teach, with relatively little attention paid to how 
learners learn.  This illustrates how attention has shifted from teachers to 
learners.   

The change of focus in applied linguistics also resulted in less emphasis 
on teachers and teaching, but greater emphasis on learners and learning.  This 
change in ideas about language teaching and learning over two decades 
originally focused on ‘affect’ – emotional aspects of learning, which influenced 
learning processes, so-called ‘humanistic approaches’ (Stevick, 1990) – seeing 
language learning as a process of self-fulfilment, rather than the behaviourist 
approaches (Lightbown and Spada, 1999) – which saw language learning and 
development as derived from the result of the formation of habits on a 
stimulus/response/reinforcement basis.  In the humanistic approaches (post-
audiolingualism), learners and social interaction began to be considered.  The 
techniques of these approaches emphasize the need to engage with learners’ 
emotions and feelings along with linguistic knowledge and behavioural skills 
(Richards and Rodgers, 2001).  This in turn requires the teacher to focus on such 
aspects as ‘learning to learn’ and studying skills and generally to guide learners 
towards attaining a greater degree of autonomy.  According to Rubin (1987),  

“…there was a growing interest in defining how learners can  
take charge of their own learning and clarifying how teachers  
can help students become more autonomous.” (p.15)  
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In line with the significant shift to greater learner-centered emphasis in 
second language teaching and learning, learners are recognized as individuals 
who are active participants, not passive recipients of knowledge, in the learning 
process.  This view of language learning, which allowed for the possibility of 
learners taking deliberate actions to control their own learning, and achieve 
autonomy by the use of learning strategies has been researched and promoted 
by early educators in the field of applied linguistics, such as Naiman et al. (1975), 
Rubin (1975), and Stern (1975). These researchers aimed at discovering how 
learners employ language learning strategies to actively promote their own 
learning. Their research works show a focus on what good language learners do 
in the process of learning a target language.  These works are known as “Good 
Language Learner” (GLL) studies which initiated an interest in many language 
researchers to continuously work at studying the achievement of successful 
language learners (e.g. Bremner, 1999; Gan, Humphreys, and Hamp-Lyons, 2004; 
Halbach, 2000; Lengkanawati, 2004; Linhua, 2001; Su, 2005; Wharton, 2000) in 
terms of language learning strategies.   

Responding to an awareness that language learning strategies are, for 
example, “an extremely powerful learning tool” (O’Malley, Chamot, Stewner-
Manzanares, KÜpper and Russo, 1985: 43), or special ways to process information 
that enhance comprehension, learning, or the retention of information (O’Malley 
and Chamot, 1990), a study on “good language learners” has investigated how 
strategies affect language learning in the formal learning setting.  The attempts to 
describe the ‘good language learners’ aim to serve the ultimate objective of 
better language teaching and learning, and the main concern must be learning 
outcomes – or so called L2 competence’, or L2 proficiency (Naiman et al., 1975).   

 
Definitions of Language Learning Strategies 
 

The definitions of language learning strategies seem to vary. There has 
been no agreement among ELT (English Language Teaching) researchers and 
practitioners about the definitions of language learning strategies. The terms, 
therefore, has been defined variously.  The following definitions of language 
learning strategies are provided as examples: 
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Table 1 Definitions of Language Learning Strategies 
 

Researcher Definition 
Language learning strategies have been defined as  

Bialystok  
(1978: 76) 

 [M]ethods operated in the model of second language 
learning to exploit available information to increase the 
proficiency of second language learning. 
 

Stern  
(1983: 405) 

[P]articular forms of observable learning behaviour, more or 
less consciously employed by the learner. 
 

Weinstein and 
Mayer  
(1986: 315) 

[T]he behaviours and thoughts that a learner engages in 
during learning that are intended to influence the learner’s 
encoding process. 
 

Chamot  
(1987: 71) 

[T]echniques, approaches or deliberate actions that students 
take in order to facilitate the learning and recall of both 
linguistic and content area information. 

 

Wenden  
(1987: 6) 

 

[L]anguage learning behaviours learners actually engage in to 
learn and regulate the learning of a second language…what 
they know about the strategies they use…what they know 
about aspects of their language learning other than the 
strategies they use. 
 

Wenden and 
Rubin  
(1987: 19) 

 [T]he behaviours and thought processes that learners use in 
the process of learning including any sets of operations, 
steps, plans, routines used by the learner to facilitate the 
obtaining, storage, retrieval, and use of information. 
 

Oxford  
(1990:8) 

[S]pecific actions taken by the learner to make learning easier, 
faster, more enjoyable, more self-directed, more effective, 
and more transferable to new situations. 
 

MacIntyre 
(1994: 185) 

[T]he techniques and tricks that learners use to make the 
language easier to master. 
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Researcher Definition 
Language learning strategies have been defined as  

  

Cohen  
(1998: 4) 

[L]earning processes which are consciously selected by the 
learner.  The element of choice is important here because 
this is what gives a strategy its special character.  These are 
also moves which the learner is at least partially aware of, 
even if full attention is not being given to them. 
 

Brown  
(2000: 122-127) 

[S]pecific attacks that are made on a given problem.  They 
are moment-by-moment techniques employed to solve 
problems passed by second language input and output. 
 

Weinstein, 
Husman, and 
Dierking  
(2000: 727) 
 

[A]ny thoughts, behaviours, beliefs, or emotions that facilitate 
the acquisition, understanding, or later transfer of new 
knowledge and skills. 
 

 
The following list characterizes how the term ‘language learning 

strategies’ has been used in the recent studies listed above.  Language learning 
strategies: 

 are steps taken and generated by language learners to process, 
store, and  retrieve information; 

 are approaches/techniques/tricks employed during learning to 
develop language competence in the learners’ language skills; 

 are strategies that could be transferred from one language or 
language skill to another; 

 involve information, knowledge, and language tasks;  
 allow learners to become self-directed, and effective; 
 are employed either consciously, or unconsciously;  
 are a choice/a desire for learning control on the part of the 

learner; 



                                                    วารสารพิกุล  ปท่ีี 9  ฉบับท่ี 1  มกราคม – มิถุนายน  2554 7

 are observable (behaviours, steps, techniques, etc.) and 
unobservable (thoughts or mental process). 

 
Classification of Language Learning Strategies  
 

It is evident that not only how to define language learning strategies 
remains questioned in the field of language learning strategies, but also how to 
classify them is apparently unanswered (Oxford, 1990).  

This results from the fact that using different criteria and systems in 
defining and classifying language learning strategies causes inconsistencies and 
mismatches across existing taxonomies and other categories (Cohen, 1998). Ellis 
(1994) underscores that language learning strategy has been classified variously 
according to researchers’ own experiences. In other words, classification systems 
of language learning strategies have been derived as the result of the particular 
participants that the researchers worked with, the setting, and the researchers’ 
particular interests.  Therefore, individual researchers have their own 
classification systems of language learning strategies, which are derived from 
their direct experiences; i.e. their personal experiences (e.g. Stern 1983 and 
1992), the understanding discovered from their own language learning strategy 
investigations (e.g. Intaraprasert, 2000; O’Malley and Chamot, 1990; Oxford, 1990; 
Prakongchati, 2007; Rubin, 1975, 1981; Stern 1975, 1983, 1992), or their indirect 
experiences; i.e. their knowledge and understanding expanded from reviewing 
other researchers’ works and theories (Carver, 1984; Ellis and Sinclair, 1989; 
Rubin, 1975, 1981; Stern, 1983, 1992).  

Nonetheless, based on the extensive review of literature, classifications of 
language learning strategies would probably be divided into two main groups 
according to language learning settings: 1) language learning strategies employed 
inside the classroom setting; and 2) those employed outside classroom setting.  
This classification is derived from the personal justification after putting all of the 
language learning strategies of the recent classifications in the lists together.  The 
classifications include Carver (1984), Coleman (1991), Ellis and Sinclair (1989), 
Intaraprasert (2000), O’Malley and Chamot (1990), Oxford (1990), Prakongchati 
(2007), Rubin (1975, 1981), and Stern (1975, 1983, 1992). It can be noticed that 
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language learning strategies encompass various operations that language learners 
use in order to make sense of, or manage their own learning, in both formal and 
informal settings. 

What follows are examples of language learning strategy classifications 
which have been proposed by four executive researchers in the field of language 
learning strategies namely Stern (1975, 1983, 1992), Rubin (1975, 1981), O’Malley 
and Chamot (1990), and Oxford (1990). 
 
Language Learning Strategy Classification by Stern (1975, 1983, 1992) 
 One of the earliest classifications was provided by one of the pioneering 
researchers in the field, Stern (1975, 1983).  Stern (1975) has drawn up a list of 
ten strategies of good language learners, derived from three main sources which 
include:  1) his interpretation of language competence and the three main 
problems of second language acquisition; 2) his experience as a teacher and 
learner; and 3) his review of the literature of language learning.   
 The ten language learning strategies that mark out good language 
learners as proposed by Stern (1975: 304-318, 1983: 289-415) are: 

1. Planning strategy 
- A personal learning style or positive learning strategies  

2. Active strategy 
- An active approach to the learning task 

3. Empathetic strategy 
- A tolerant and outgoing approach to the target language and 
empathy with its speakers 

 4.  Experimental strategy 
- A methodical but flexible approach, developing the new language 
into an ordered system and revising this system progressively 

 5.  Formal strategy 
- Technical know-how about to tackle a language 

 6.  Semantic strategy 
 - Constantly searching for meaning 
 7.  Practice strategy 
 - Willingness to practice 
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 8.  Communication strategy 
      - Willingness to use the language in real communication 
 9.  Monitoring strategy 
       - Self-monitoring and critical sensitivity to language use 
 10. Internalization strategy 

  - Developing the target language more and more as a separate     
  reference system and learning to think in it 

 In Stern’s classification system, he has initially drawn up a list of ten 
learning strategies of good language learners.  These strategies are derived on 
the basis of the idea that “learning strategies” refer to tendencies or 
characteristics of the approach employed by the language learners, they have 
been considered as particular forms of observable learning behaviour, more or 
less consciously. Language learning strategies, therefore, are considered as 
language learners’ conscious choices.   
 After proposing the list of ten learning strategies, almost a decade later, 
Stern (1992) reclassifies them into five main categories of language learning 
strategies that good language learners are likely to employ for enhancing their 
effective language learning. Language learning strategies, in his view, allow 
language learners to become more self-directed.  Requiring effective language 
learning, many aspects are probably involved, not only the cognitive, but also 
the affective.  Therefore, language learning strategies are classified by dividing 
into five main categories (Stern, 1992: 262-266): 
 1. Management and planning strategies 
     - Learner’s intention to direct one’s own learning 
 2. Cognitive strategies 

    - Steps or operations used in learning or problem solving that  
require direct analysis, transformation, or synthesis of learning 
materials 

 3. Communicative-experiential strategies 
     - Techniques used to keep conversation going, e.g. using  

circumlocution, gesturing, paraphrasing, or asking for repetition and 
explanation 
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4. Interpersonal strategies 
- Self-monitoring and self-evaluation 

 5. Affective strategies 
      - Influence of attitudes, emotions, motivation, and personality 
 
Language Learning Strategy Classification by Rubin (1975, 1981) 
 Another pioneering researcher is Rubin (1975: 41-50, 1981: 117-131) who 
also puts a focus on compiling inventories of the learning strategies that learners 
were observed to use or reported using in acquiring knowledge. From conducting 
interviews with second language students, she proposes that there are two major 
types of learning strategies contributing directly or indirectly to language learning. 
Rubin’s two-part classification of language learning strategies consists of six 
general strategies which may contribute directly to the language learning 
process, and two strategies which may contribute indirectly to the language 
learning process. 
 - Direct strategies 

1.    Clarification/verification  
e.g. asking for an example of how to use a particular word or 
expression 

2.  Guessing/inductive inferencing  
e.g. using clues from other items in the sentence/phrase, or key 
words in a sentence to guess. 

3.    Deductive reasoning 
e.g. inferring grammatical rules by analogy, or grouping words 
according to similarity of endings.     

4.    Practice 
e.g. experimenting with new words in isolation and in context, or 
using mirror for practice 

5.    Memorization 
e.g. taking notes of new items with or without texts and 
definitions 
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6.   Monitoring 
e.g. correcting error in own/other’s pronunciation, vocabulary, 
spelling, grammar, and style   

- Indirect strategies  
1. Create opportunities for practice 

e.g. initiating conversation with fellow students/teachers/native 
speakers, or creating situation with natives in order to 
verify/test/practice 

2.  Production tricks  
(related to communication focus/drive, motivation/opportunity for 
exposure), e.g. using circumlocution and paraphrase to get 
message across, or repeating sentence or further understanding 

Under her definition of language learning strategies; the techniques or 
devices which a learner may use, Rubin classifies language learning strategies into 
two main general categories according to strategy functions: direct strategies – 
direct contribution of process to learning; and indirect strategies – indirect 
contribution of process to learning. From the overall picture of this two-part 
classification, it can be noticed that most of the strategies tend to include 
communication strategies rather than focus only on either formal language 
learning inside the classroom or informal language learning outside the 
classroom.  

 
Language Learning Strategy Classification by O’Malley and Chamot (1990) 

With a different angle, O’Malley and Chamot (1995) view language 
learning through the conscious process in learning – a cognitive theory of 
learning.  They focus on theory development in second language acquisition that 
emerges from cognitive psychology based on information processing model of 
learning developed by Anderson (1980) who describes language as a cognitive 
skill acquired through a “three-stage process” with an implication of a 
“production system”: the cognitive, the associative, and the automatic stages.  
O’Malley and Chamot have made a comprehensive attempt to base language 
learning strategy research on a cognitive psychological framework.  Linguistic 
theories of second language acquisition maintain that “language is learned 
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separately from cognitive skills and operated according to different principles 
from most learned behaviour (p.16).  They suggest that this view is not 
absolutely accurate, and it should be supplemented with a view to include both 
cognitive and metacognitive levels in second language learning.  This language 
learning strategy classification scheme derived from student interviews was 
developed to draw on the distinction in cognitive psychology between 
metacognitive and cognitive strategies with supplementing a third category, 
social/affective strategies (O’Malley and Chamot, 1988).  Through the 
information-processing model on which their research is based, three major 
types of strategies are distinguished (O’Malley and Chamot, 1995: 119):  

1. Metacognitive strategies 
e.g. self-management, self-monitoring, self-evaluation of learning after 
the task completion 

2. Cognitive strategies  
e.g. repetition such as previewing the organizing concept or principle , 
key word, inferencing  

3. Social/Affective strategies  
e.g. cooperation, questioning for clarification, self-talk  

O’Malley and Chamot (1990: 137-139) classify language learning strategies 
into three general categories: 1) metacognitive strategies, which are an executive 
function and planning for monitoring and evaluating the success of a learning 
task, e.g. self-management (being aware of the conditions that promote learning 
and trying to create those conditions), self-monitoring (involving checking or 
correcting one’s comprehension or production), self-evaluation (assessing one’s 
linguistic and communicative competence) of learning after the task completion; 
2) cognitive strategies, which are mental manipulation or transformation of 
materials or tasks to enhance comprehension, acquisition, or retention, e.g. 
repetition (imitating a language model aloud or silently), key word (remembering 
a target item by choosing an L1 word which is acoustically similar to the new 
word and making mental images linking it with the new word), inferencing (using 
all available sources of information to guess the meaning of unknown items and 
fill in missing parts); and 3) social/affective strategies, which are social interaction 
used to assist in the comprehension, learning, or retention of information as well 
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as mental control over personal factors interfering with learning, e.g. cooperation 
(working with fellow students to compare notes, solve a language problem, or 
get feedback on a task), questioning for clarification (asking the teacher or a 
native speaker for repetition, explanation and/or examples), self-talk 
(encouraging or reassuring oneself about one’s ability to perform a task by 
making positive statements). 

 
Language Learning Strategy Classification by Oxford (1990) 

Different to the other previous pioneering researchers, Oxford (1990) 
classifies language learning strategies on the basis of strategy functions. Oxford 
(1990: 9) considers the aim of language learning strategies as being oriented 
towards the development of communicative competence. Oxford (1990) 
proposes the categorized language learning strategies by questionnaire data.  The 
data divided language learning strategies into two main categories: direct 
strategies (working with the language itself) and indirect strategies (supporting 
direct strategies with internal guide – self-directed learning). Oxford’s (1990: 17) 
taxonomy of language learning strategies is illustrated in the following: 

1. Direct strategies  
      1.1 Memory strategies  

- Creating mental linkages such as grouping, imagery, rhyming, and 
structured 

      1.2 Cognitive strategies  
- Practicing such as reasoning, analyzing, summarizing, and general 
practicing 

      1.3 Compensation strategies (to compensate for limited  
 knowledge)   

- Guessing intelligently such as guessing meanings from context in 
reading and listening, and using synonyms and gestures to convey 
meaning when the precise expression is unknown 

2. Indirect strategies  
      2.1 Metacognitive strategies  

- Centering/arranging/evaluating your learning  such as paying 
attention, consciously searching for practice opportunities, 
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planning for language tasks, self-evaluating one’s progress, and 
monitoring errors 

      2.2 Affective strategies  
- Relating to emotion and motivation such as anxiety reduction, 
self-encouragement, and self-reward 

2.3 Social strategies  
- Interaction with others such as asking questions, cooperating 
with native speakers of the language, and becoming culturally 
aware 

In Oxford’s classification system, metacognitive strategies help learners to 
regulate their learning.  Affective strategies are concerned with the learner’s 
emotional requirements, while social strategies lead to increase interaction with 
the target language.  Cognitive strategies are the mental strategies learners use to 
make sense of their learning, memory strategies are those used for storage 
information, and compensation strategies help learners to overcome knowledge 
gaps to continue the communication. These six categories which underlie the 
Strategy Inventory for Language Learning (SILL) have been used by Oxford and 
others for a great deal of research in the field of language learning strategy 
studies.  As stated in Ellis (1994), Oxford’s taxonomy is “perhaps the most 
comprehensive classification of learning strategies to date” (p.539). 

According to the language learning classifications illustrated above, it can 
be noticed that the process of establishing definitions and classification systems 
for language learning strategies is far from straightforward due to overlapping and 
conflicting opinion.  Different researchers have different ways of classifying 
language learning strategies.  Among those classifications, the most apparent 
differences show in the main categories of language learning strategies.  For 
example, both Rubin (1981) and Oxford (1990) divide language learning strategies 
into two main categories: Direct and Indirect Strategies, while O’Malley and 
Chamot (1990) propose three broad types of language learning strategies: 
Metacognitive, Cognitive, and Socio/Affective Strategies.  In detail, unlike Oxford 
(1990), O’Malley and Chamot (1990) group affective strategies and social 
strategies together to form another category labelled as Socio/Affective 
Strategies. In contrast, Oxford (1990) classifies Affective and Social Strategies as 
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separate categories. Furthermore, there are some distinguishes in subcategory 
schemes.  For example, Rubin’s (1981) clarification and verification are classified 
as two of Direct Strategies, whereas they are reported as two of Social Strategies 
in Indirect Strategies of Oxford’s (1990) and Socio/Affective Strategies in O’Malley 
and Chamot’ s (1990).   

With the lack of consensus, whatever language learning strategies may be 
defined or classified, they are inevitably coming into conflict with one or other 
definitions and classification systems. This results from the fact that using 
different criteria and systems in defining and classifying language learning 
strategies causes inconsistencies, and mismatches across existing taxonomies and 
other categories (Cohen, 1998). Ellis (1994) underscores that language learning 
strategy has been classified variously according to researchers’ own experiences. 
In other words, classification systems of language learning strategies have been 
derived as the result of the particular participants that the researchers worked 
with, the setting, and the researchers’ particular interests.   

 
Language Learning Strategies and Language Outcomes/Proficiency 
 

Based on the review of literature, the findings of recent research revealed 
that significant differences exist between the students' English proficiency level 
and the use of language learning strategies as a whole. Students who report a 
higher English proficiency level use language learning strategies more frequently 
than those who have an English proficiency level. The table below displays such 
relationship between language learning strategies and language outcomes/ 
proficiency.  

 

Table 2 Language Learning Strategies and Language Outcomes/Proficiency 
 

Researcher Results 
Intaraprasert 
(2000) 

The frequency of students’ overall use of strategies varied 
significantly in terms of language proficiency levels. 
 

Naiman et al. 
(1975) 

Successful language learners in general use more and better 
learning strategies than do poor learners 
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Researcher Results 
O’Malley et 
al. (1985a) 

High-achieving students used language learning strategies more 
variously and frequently than low-achieving students. 
 

Lappayawichit 
(1998) 

High English achievement students used language learning 
strategies more frequently than low English achievement ones. 
 

Peacock and 
Ho (2003) 

A positive association was found between language learning 
strategies and proficiency.  
 

Politzer 
(1983) 

Both beginning and intermediate level English proficiency 
students could identify and report their use of a wide variety of 
learning strategies. 
 

Prakongchati 
(2007) 

The frequency of students’ overall reported use of strategies 
varied significantly to language proficiency levels. 
 

Torut (1994) The use of language learning strategies was affected by English 
language ability. 
 

Wharton 
(2000) 

Significance was found between self-rated proficiency and 
language learning strategy use.   
 

Yang (2007) Language proficiency influenced learners’ use of language 
learning strategies. 
 

 
Although those researchers indicate a positive linear relationship between 

language proficiency, and the ranges and frequency of language learning strategy 
use, there are some researchers reporting a casual ascending spiral relationship 
between levels of proficiency and language learning strategy use (e.g. Green and 
Oxford, 1995; MacIntyre, 1994; Su, 2005). The relationship between proficiency 
level and language learning strategy use could be both the causes and the 
outcomes of improved language proficiency.   

These findings confirm the concept of second language learning as 
explained by Ellis (1994) that learner strategies have an influence on language 
learning outcomes in terms of two aspects of learning: the rate of acquisition 



                                                    วารสารพิกุล  ปท่ีี 9  ฉบับท่ี 1  มกราคม – มิถุนายน  2554 17

and the ultimate level of achievement.  Likewise, the success that learners 
experience and their level of L2 proficiency have can affect choice of learning 
strategies.  The relationship between learners’ language learning strategy use and 
this set of variables could be a single influence or a bi-directional influence 
between language learning strategies and language learning outcomes or learning 
performance. Perhaps the proficiency/strategy use connection is that the typical 
finding on an association between the two is not proof of cause and effect (see 
e.g. Skehan, 1989: 97).  At one level, more active use of strategies may indeed 
be responsible for raising language proficiency levels (an assumption that 
underlines efforts at strategy training). On another level, it may also be that 
higher proficiency permits greater or more effective use of strategies. 
 Thus, to facilitate the learners’ effective language learning, one way to 
help students improve learning outcomes is that the strategy training should be 
integrated into the normal language curriculum. As some scholars have 
developed a number of models for language learning strategy instruction (e.g. 
Styles and Strategies-Based Instruction (Cohen, 1998), Cognitive Academic 
Language Learning Approach (Chamot,  Barnhardt, El-Dinary, and Robbins, 1999), 
and The Grenfell and Harris Model (Grenfell and Harris, 1999), that means use of 
strategies can be teachable and trainable. Added to that, there is sufficient 
evidence that strategy training programs benefit many students not only high 
achieving students, but also underachieving ones (Chamot, 1996; Cohen, 1998; 
Dickenson, 1992; Nunan, 1997; Wenden, 1998).  This benefit could empower 
students to be more successful with a sense of what language learning strategies 
are and how they can develop their own and apply them effectively (Brown, 
1993).   

 
Conclusion 
 
  Language learning strategies would be meaningless in case language 
learners do not know how to use them appropriately in order to promote their 
language learning.  Language learners should learn to recognize the strategies 
they are using and be advised to select more appropriate techniques for the 
instructional environment. Successful language learners may serve as informants 
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for students experiencing less success in language learning regarding strategies, 
techniques, and study skills. Through monitoring each other, students can take 
an active part in not only learning but also teaching. In addition, use of 
appropriate learning strategies can enable them to take responsibility for their 
own learning by enhancing learner autonomy, independence, and self-direction 
(Dickinson, 1987). These factors are important because learners need to keep on 
learning when they are no longer in a formal classroom setting (Oxford, Crookall, 
and Lavine, 1989).  
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ครั้งหน่ึงของประสบการณ์แห่งสุนทรียภาพ 
ธรรมชาติ สิ่งที่มนุษย์ไม่ได้สร้าง : หิมะฝนสีขาว 

ผลงาน สิ่งที่มนุษย์สรา้งข้ึน : ทัศนศิลป์1 

Once in Life with an Aesthetic Experience 
Clean white snow : the Beauty Created by Nature 

Visual Arts : the Beauty Created by Human 
 

มัย ตะติยะ2 
Mai tatiya 

 
บทคัดย่อ 
 
 เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่สร้างความทรงจําของบรรยากาศแห่งความประทับใจอย่าง
ย่ิงในดินแดนฉายาหมีขาว ประเทศมหาอํานาจแห่งทวีปยุโรป  ซึ่งผู้เขียนได้ร่วมเดินทางไปศึกษา
ดูงานกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  ระหว่างวันที่ 8 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553  เพ่ือศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย 
Moscow State Pedagogiral University ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย  โดยคณะศึกษาดูงาน 51 
ท่าน ก็ได้พบได้เห็นได้สัมผัสรับรู้และเกิดประสบการณ์โดยตรงที่คล้าย ๆ กัน จะต่างกันบ้างก็ตรง
ความประทับใจหรือสะเทือนใจ ที่ทุกคนต้องนํามาวิเคราะห์ในเนื้อหาน้ัน ๆ  สําหรับผู้เขียนขอนํา
เรื่องของความประทับใจแห่งสุนทรียภาพท่ีได้รับจากธรรมชาติและผลงานทัศนศิลป์มาสรุปตาม
วัตถุประสงค์ 
  1. ภูมิประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ต้ังอยู่ทางตอนเหนือของทวีปเอเชีย มีเทือกเขาอูราเลส
เป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่าง 2 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเชียและยุโรป และมีภูมิอากาศ 4 ฤดู 
คือ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว และฤดูใบไม้ผลิ โดยเนื่องจากเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ 
ระดับอุณหภูมิจะแตกต่างตามพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั้งปีของรัสเซียฝั่งยุโรป    
ตํ่ากว่า 0 องศาเซลเซียส จึงทําให้มีหิมะตกเกือบทุกฤดูหนาว ฉะนั้นการศึกษาดูงานครั้งน้ี      

                                                           
1 บทความนี้เป็นบทความวิชาการที่นําประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศรัสเซียหรือสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่   
8 – 13 ธันวาคม 2553 ที่ได้สัมผัสรับรู้ผสมผสานข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้านํามารวบรวมเขียนด้วยภาษาและถ้อยคําที่เข้าใจง่าย
พร้อมกับการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการ   
2 อาจารย์ประจําโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์, คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 
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เป็นโอกาสดีหรือโชคดีที่ได้สัมผัสหิมะที่ลอยลงมาจากท้องฟ้าสู่พ้ืนดิน ดุจดัง “หิมะฝนสีขาว”  
สร้างความประทับใจอย่างย่ิง นับว่าเป็นประสบการครั้งหน่ึงในชีวิตกับสุนทรียภาพของธรรมชาติ   
 2. ผลงานทัศนศิลป์ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย  สามารถรับรู้ได้จากประสาทสัมผัสทาง
สายตาและผิวกายจับต้องในผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรมต้ังแต่ยุคอดีตกาล
จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งมีให้เห็นทุกหนแห่ง เกิดสุนทรียภาพที่ต่างจากที่เคยพบเห็นมาก่อนในชีวิต 
 3. รูปแบบทัศนศิลป์ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย  มีให้พบเห็นทั้งแบบนีโอคลาสสิก ฟ้ืนฟู  
บาร็อก และลิทธิสมัยใหม่ โดยสามารถประยุกต์ให้เหมาะสมกับธรรมชาติและสังคมเมือง ส่งผล
ให้ประชาชนเข้าใจในรูปแบบ และเห็นคุณค่าของรูปแบบทัศนศิลป์ในอดีตและปัจจุบัน   
 

คําสําคัญ: สุนทรียภาพ, หิมะ, ทัศนศิลป์ 
 
Abstract 
 

My first experience in visiting Russia, one of the powerful European 
countries, known as “the polar bear land,” builds a strong memory truly 
impressive. During December 8-13, 2010, the writer joined a group of Kamphaeng 
Phet University Council committees and administrators to visit Moscow State 
Pedagogical University.  This group of 51 visitors received more or less the same 
meaningful experience but individually different as with impression and passion.    

 The writer myself would here present the impressive experience through 
the lenses of the aesthetic of nature and visual arts.  That could be objectively 
summarized as follows:  

1. Russia crosses two continents. The Ural Mountains divide Russia and 
the continents of Europe and Asia. The land west of the Ural Mountains is part 
of Europe. The land east of the Ural Mountains is in Asia.  In Russia, there are 
four seasons: winter, summer, spring, autumn, and fall. Russia has a largely 
continental climate, so the temperature difference depends on its physical 
geography.  The average yearly temperature of nearly all of Russia is below 
freezing; that is, below 0 degrees Celsius.  In cold climates, snow lies on the 
ground all winter.  This winter visit is such a valuable occasion for the aesthetic 
appreciation of nature with a touch of ‘white rain snow’ falling down from the 
sky to the earth.   

 2. The Russian visual arts in Moscow – painting, scripture, and architecture 
from past to present - can make the writer feel visually and physically 
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impressed.  This experiences me with the truly aesthetics that are different with 
those I have ever seen in my life.  
 

Keywords: Aesthetic, Nature, Visual Arts 
 
บทนํา 
 
  ทุกวันน้ี คําว่า สุนทรียภาพ มีผู้ใช้กันมากทั้งในสถานศึกษาและสังคมทั่วไป อันที่จริงคําน้ี 
มีความหมายแน่ชัดเช่นไร บางคนก็ทราบ บางท่านก็ไม่รู้เรื่องในความหมายพูดไปตามที่ตนเอง
เข้าใจ ซึ่ง สุนทรียภาพ  นี้มีอยู่ทุกหนแห่งในชีวิตประจําวัน หากมนุษย์ทั่วไปลองใคร่ครวญอย่าง
จริงจัง  และลําดับความคิดทีละขั้นทีละตอนอย่างเป็นระบบ มนุษย์ทุกผู้ทุกนามก็จะพบเห็นเรื่อง
ของสุนทรียภาพที่มีอยู่รอบตัว ซึ่งในความเป็นจริงในชีวิตประจําวันมนุษย์ทุกคนมีโอกาสสัมผัส
กับสุนทรียภาพล้วน ๆ ทั้งด้านธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี เป็นต้น  
นอกจากน้ียังมีผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกหรือของชําร่วยอีกมากมาย เช่น ผลงานจิตรกรรม  
ประติมากรรมขนาดเล็ก งานประดิษฐ์พ้ืนบ้าน หรือผลผลิตที่ทําจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นต้น  
โดยส่วนใหญ่มนุษย์ทั่วไปจะสัมผัสผลผลิตต่าง ๆ ในเรื่องของการออกแบบรูปร่าง  รูปทรงและ
สีสันเสียเป็นส่วนใหญ่  ฉะน้ัน อาจกล่าวได้ว่า สุนทรียภาพ ที่มนุษย์พบเห็นหรือสัมผัสจับต้อง   
สิ่งที่มนุษย์รังสรรค์ขึ้นก็ไม่ต่างอะไรกับ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มากนัก  เน่ืองมาจากมนุษย์ทุก
เผ่าพันธ์ุทุกเช้ือชาติจะต้องสัมผัสและพบเห็นศิลปะอยู่ตลอดเวลาในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์
ในสังคมเมืองแห่งความเจริญหรือสังคมมนุษย์ในชนบทและสังคมชาวเขาในป่าลึก ซึ่งสามารถ
สัมผัสได้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมในผลงานทัศนศิลป์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย ของที่ระลึก
หรือของชําร่วย เครื่องประดับตกแต่งต่าง ๆ แม้แต่รูปทรงและสีสันอาคารบ้านเรือน เป็นต้น  
  จากสิ่งที่กล่าว พอสรุปได้ว่า สุนทรียภาพ มีอยู่ทุกหนแห่งบนพ้ืนผิวโลกน้ี โดยเกิดขึ้น
จากธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และมีอยู่ในชีวิตประจําวันที่
เห็นกันอยู่ทุกวินาที  ซึ่งมนุษย์แต่ละคนจะได้รับรู้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และ
เข้าใจสุนทรียภาพอย่างถ่องแท้  ด้วยเหตุน้ี การศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย 
(Russian Federation) จึงเป็นดินแดนหน่ึงที่สามารถสัมผัสรับรู้สุนทรียภาพได้เป็นอย่างดี 
  ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation) ต้ังอยู่ทางตอนเหนือของทวีปเอเชีย 
(โดยมีพื้นที่ตั้งอยู่ในทั้งทวีปเอเชียและยุโรป) มีเทือกเขาอูราเลสเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้น
ระหว่างสองทวีป พ้ืนที่ 2 ใน 3 ของประเทศรัสเซียอยู่ในทวีปเอเชีย มีพรมแดนติดกับอาร์เซอไบจัน 
เบลารุส จีน เอสโทเนีย ฟินแลนด์ คาซัคสถาน เกาหลีเหนือ แลตเวีย ลิทัวเนีย มองโกเลีย 
นอร์เวย์ โปแลนด์ และยูเครน และมีพ้ืนที่ติดกับมหาสมุทรอาร์กติก และมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ  
ซึ่งมีพ้ืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประมาณ 17,075,200 ตารางกิโลเมตร  แบ่งเป็นพ้ืนดิน 16, 377,742  
ตารางกิโลเมตร พ้ืนนํ้า 720,500 ตารางกิโลเมตร  ทั้งประเทศมีความยาว 9,000 กิโลเมตร กว้าง 
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4,000 กิโลเมตร  นับว่ามีพ้ืนที่ใหญ่กว่าประเทศไทยถึง 33 เท่า  และมีภูมิอากาศ 4 ฤดู ได้แก่ 
ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว และฤดูใบไม้ผลิ โดยเน่ืองจากเป็นประเทศท่ีมีขนาดใหญ่ ระดับ
อุณหภูมิจะแตกต่างตามพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ อุณหภูมิโดยเฉล่ียทั้งปีของรัสเซียฝั่งยุโรป ตํ่ากว่า 0 
องศาเซลเซียส จึงทําให้มีหิมะตกเกือบทุกฤดูหนาว (Udigo ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศ
รัสเซีย, 2552: ระบบออนไลน์) 
  ปัจจุบันสหพันธรัฐรัสเซียด้านการเมืองการปกครอง มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
แบบรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสภาดูมา (Duma) และสภาสหพันธรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็น
ประมุข ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรง โดยปัจจุบัน นายดมิทรี เมดเวเดฟ (Dmitry Medvedev) 
เป็นประธานาธิบดี (ดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2551) และนายวลาดิมีร์ ปูติน 
(Vladimir Putin) เป็นนายกรัฐมนตรี (ดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551)  ด้านภาษามี
ภาษารัสเซียเป็นภาษาทางราชการ  ด้านศาสนา มีคริสต์ศาสนานิกายออร์โธด็อกซ์รัสเซีย ร้อยละ 
70  ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 5.5  คริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 1.8  ศาสนาพุทธ
นิกายมหายาน ร้อยละ 0.6  ศาสนาอ่ืน ๆ และไม่นับถือศาสนาใด ๆ ร้อยละ 22.1  ด้านสกุลเงิน
ใช้หน่วยเงินตรารูเบิล (Russian ruble ) อัตราแลกเปลี่ยน 1 รูเบิล เท่ากับประมาณ 1.1 บาท  
(ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2553 เข้าประเทศ) ด้านการศึกษาประชากรจบระดับอุดมศึกษามากกว่า
ประเทศอ่ืนในทวีปยุโรป 
  ด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย ตามที่สํานักความสัมพันธ์
ต่างประเทศ (2553) กล่าวไว้ว่า ประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซียได้เริ่มมีความสัมพันธ์กันมา
เป็นเวลากว่าหนึ่งร้อยปี โดยอาจถือเอาการเสด็จประพาสรัสเซียของพระบาทสมเด็จ     
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 3 - 11 กรกฎาคม 2440  เป็นจุดเร่ิมต้นและต่อมาได้มี
การแลกเปลี่ยนผู้แทนทางการทูตระหว่างกัน โดยไทยให้อัครราชทูตประจํากรุงปารีสเป็น
เอกอัครราชทูตประจํานครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมื่อเดือนตุลาคม 2440 และรัสเซียได้ส่ง อเล็ก
ซานเดอร์ โอลารอฟสกี้ มาเป็นกงสุลรัสเซียประจํากรุงเทพฯ เมื่อปี 2441 ต่อมาได้ยุติ
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันช่ัวคราวในปี 2460 เมื่อเกิดการปฏิวัติสังคมนิยมในรัสเซีย 
และได้ฟ้ืนฟูความสัมพันธ์กันใหม่ในปี 2490 จนถึงปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน 
 การวิเคราะห์ผลจากการศึกษาดูงานซึ่งได้รับรู้หลาย ๆ ด้าน  ในมุมมองของผู้เขียน จะมอง 
สิ่งที่ได้รับรู้ใกล้ตัวเป็นสําคัญหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องโดยตรง น่ันก็คือ ด้านสุนทรียภาพทาง
ธรรมชาติและผลงานทัศนศิลป์ ซึ่งพอจะจําแนกเป็นวัตถุประสงค์ได้ คือ 

1. เพ่ือรับรู้ความแตกต่างของภูมิประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ที่ส่งผลให้ธรรมชาติต่างกัน 
และเกิดความประทับใจหรือสะเทือนใจแห่งสุนทรียภาพที่ต่างกัน   
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2. เพ่ือรับรู้คุณค่าสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย จากประสบการณ์
โดยตรงในด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม   

3. เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบทัศนศิลป์ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ที่มีการพัฒนารูปแบบไปสู่
ชีวิตประจําวันและกลมกลืนกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น  สามารถนํามาปรับใช้กับการเรียนการ
สอนและการพัฒนาประเทศไทยได้อีกทางหน่ึง   
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาดูงาน 
 ในการศึกษาดูงานคร้ังน้ี ได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ทางตรงและทางอ้อมในด้าน
สุนทรียภาพ ซึ่งประเด็นหลัก ดังน้ี 

1. เพ่ือให้มนุษย์ทุกคนทุกเช้ือชาติได้ทราบว่าสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์มีอยู่ทุกหนแห่ง
และสร้างความประทับใจและสะเทือนใจต่อมนุษย์ไม่มากก็น้อย 

2. เพ่ือได้ทราบถึงคุณค่าของสุนทรียภาพกับชีวิตประจําวัน         
3. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อวงการศิลปะที่เกิดจากการวิเคราะห์  และศึกษาดูงานครั้งน้ี 
4. เพ่ือศึกษารูปแบบงานทัศนศิลป์ของประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย 
5. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการนําผลการวิเคราะห์ไปเป็นข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการใน

การศึกษาแยกแยะรูปแบบทัศนศิลป์ของชาติรัสเซีย 
 
.ขอบเขตของการศึกษาดูงาน 
 การศึกษาดูงานประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย มีขอบเขตในด้านสุนทรียภาพในแต่ละสถานที่  
ซึ่งส่งผลต่อความประทับใจ  ดังต่อไปน้ี   

1. ขอบเขตด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นบรรยากาศโดยรวมของสภาพ
ภูมิอากาศ และชีวิตสังคมเมืองหรือทัศนียภาพอันสวยงามของกรุงมอสโคว์ และเซนต์ปีเตอร์
สเบิร์ก  

2. ขอบเขตด้านทัศนศิลป์ ได้แก่ แขนงจิตรกรรม แขนงประติมากรรม แขนงสถาปัตยกรรม 
ที่รังสรรค์ในสถานที่ต่าง ๆ ในเมืองหลัก 2  แห่ง  คือ  
  2.1 เมืองมอสโคว์ ได้แก่ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ โบสถ์เซ็นบาซิล มหาวิทยาลัย 
Moscow State Pedagogiral University พระราชวังเครมลิน ระฆังพระเจ้าซาร์  
 2.2 เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ได้แก่ พระราชวังฤดูหนาว มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค  เป็นต้น
   
เนื้อหาท่ีเก่ียวกับการศึกษาดูงาน 
 การศึกษาดูงานคร้ังน้ี มีเน้ือหาสาระใจความท่ีพอนํามาศึกษาเชิงวิเคราะห์เรียงลําดับใน
แต่ละสถานที่ตามที่ได้เย่ียมชม โดยนําสิ่งที่ได้พบเห็นมาเช่ือมโยงกับหลักวิชาการในด้าน
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สุนทรียภาพ  เพ่ือให้สอดคล้องเก่ียวกับสุนทรียภาพเกิดขึ้นได้ทุกหนแห่งในชีวิตประจําวัน ทั้งใน
ประเทศและต่างแดน แม้แต่ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย       
 
ความหมายเฉพาะ 
 เพ่ือให้มีความเข้าใจในสาระของเน้ือหาที่เก่ียวข้องสุนทรียภาพกับการศึกษาดูงาน จึงขอ 
กําหนดนิยามศัพท์ ดังต่อไปน้ี   

ประสบการณ์  หมายถึง  ความจัดเจนที่ เ กิดจากการกระทําหรือได้พบเห็นมา  
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 2546: 666) 

ธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ไม่ได้สร้าง เกิดขึ้นมาเองพร้อมกับโลก สูญสิ้นและเกิดขึ้น
ใหม่ได้ แบ่งออกเป็น 2 สรรพสิ่ง ได้แก่ สิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิต (มัย  ตะติยะ, 2547: 11)   

สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ประกอบด้วย 2 สิ่ง ได้แก่ สิ่งที่มนุษย์
สร้างขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ และสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นที่เรียกว่าธรรมชาติ (มัย ตะติยะ, 2547: 14)   

ทัศนศิลป์ หมายถึง ศิลปะที่สามารถสัมผัสรับรู้ทางสายตา ลักษณะการมองเห็นรูปทรง
เป็น 3 มิติ และอาจสัมผัสจับต้องได้ คํานึงถึงคุณค่าทางความงาม สนองมนุษย์ด้านจิตใจและ
อารมณ์ ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม (มัย  ตะติยะ, 2547: 54)   

สุนทรียภาพ หมายถึง ความซาบซึ้งในคุณค่าแห่งความงาม ความประณีตและเรื่องราว  
โดยเกิดจากการรับรู้ของมนุษย์ (มัย  ตะติยะ, 2547: 9)    
  จะเห็นได้ว่า การรับรู้ ของมนุษย์เกิดจากการเรียนรู้หรือสังเกตจากธรรมชาติและ       
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ประทับใจหรือสะเทือนใจ โดยเกิดจากประสาทสัมผัสรับรู้ทั้ง 5 ทาง ได้แก่  
ตามองเห็น หูได้ยินเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นรับรู้รสชาติ เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ฯลฯ ผิวกายที่สัมผัส
จับต้องรับรู้ได้  หลายคนมองเห็นวัตถุชนิดเดียวกันแต่คนละมุม การมองเห็นจึงต่างกัน การรับรู้
ย่อมมีความแตกต่างกัน  ดังน้ัน การที่มนุษย์เรียนรู้ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เกิดการรับรู้ตาม
ความรู้สึกสัมผัสทั้ง 5 ทาง  จึงมีผลต่อจิตใจ อารมณ์ และร่างกายมนุษย์ ดังน้ี 

1. ความประทับใจ ในด้านดีของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ความสวยงาม ความมี
ระเบียบ ความประณีต มีขนาดเล็กและใหญ่โตของรูปทรง ความแปลกใหม่ เป็นต้น 

2. ความสะเทือนใจ ในด้านไม่ดี เช่น ความเลวร้าย ความโหดร้ายของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ แผ่นดินไหว นํ้าท่วม ตึกถล่ม ความอดอยาก ความแห้งแล้ง เป็นต้น 
 สุนทรียภาพในธรรมชาติ การได้สัมผัสธรรมชาติย่อมเกิดคุณค่าทางวิทยาการต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับความงามที่เกิดขึ้นเองปราศจากมนุษย์ดัดแปลงปรุงแต่ง  ดังน้ัน ในธรรมชาติมี
ลักษณะของความงามที่แตกต่างกันเป็นเฉพาะอย่าง จึงเกิดคุณค่าทางสุนทรียภาพที่ต่างกัน ดังน้ี 

1. คุณค่าความงามที่เกิดจากการรับรู้ทางตา โดยการมองเห็นรูปทรง ได้แก่ 
 1.1 รูปทรงในธรรมชาติของสิ่งที่มีชีวิต เช่น ต้นไม้ที่มีลําต้นที่แปลกตา ดอกไม้สีสด
สวย ทุ่งหญ้าที่เขียวชอุ่ม สรรพสัตว์ที่มีขนสีสันและลวดลายสะดุดตาตามลําตัวและปีก  สําหรับ
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มนุษย์ถือว่าเป็นธรรมชาติที่มีความงามด้านสรีระเช่นเดียวกัน จึงมีการประกวดนางงามและชาย
งาม เป็นต้น 
 1.2 รูปทรงธรรมชาติของสิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น เพชร พลอย นํ้าตก ภูเขา ถ้ําที่มีหินย้อย  
ทะเล หาดทราย หาดหิน ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ เมฆ เป็นต้น 

2. คุณค่าความงามที่เกิดจากการรับรู้ทางผิวกายจับต้องได้ 
 2.1 สัมผัสจับต้องสิ่งที่มีชีวิตในธรรมชาติ เช่น อ่อนน่ิมของขนปุยสัตว์ ขรุขระของ
เปลือกไม้ การเคลื่อนไหวหรือสั่นไหวของพืชและสัตว์ ฯลฯ  
 2.2 สัมผัสจับต้องสิ่งที่ไม่มีชีวิตในธรรมชาติ เช่น ความแข็งของหิน กลมเกลี้ยง   
เหลว ความเย็น ร้อน หนาวที่มากระทบผิวหนัง เป็นต้น 

3. คุณค่าความงามที่เกิดจากการรับรู้ทางหูได้ยินเสียง 
 3.1 เสียงในธรรมชาติของสิ่งที่มีชีวิต เช่น นกร้อง สิงโตคําราม มนุษย์พูดและร้อง  
เป็นต้น 
 3.2 เสียงในธรรมชาติของสิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น เสียงลม คลื่นซัดหาด นํ้าตก และฟ้าร้อง  
เป็นต้น 

4. คุณค่าความงามที่เกิดจากการรับรู้ทางตามองเห็นการเคลื่อนไหว  
 4.1 การเคลื่อนไหวในธรรมชาติของสิ่งที่มีชีวิต เช่น คนเดิน ม้าว่ิง ปลาว่ายนํ้า ต้นไผ่
ต้องลม นกบิน ฯลฯ  
 4.2 การเคลื่อนไหวในธรรมชาติของสิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น นํ้าไหล เม็ดฝนที่ตกจากฟ้า 
หยดน้ําค้าง พระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้า ฯลฯ 

สุนทรียภาพในสิ่งแวดล้อม  การสัมผัสสิ่งแวดล้อมย่อมเกิดคุณค่าทางสุนทรียภาพ ดังน้ี 
1. คุณค่าความงามที่มีมุมมอง  เป็นการมองโครงสร้างรูปทรงของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

เป็นหลักหรือจุดเด่น มีส่วนประกอบของธรรมชาติเป็นจุดรองช่วยเสริม เช่น บรรยากาศยามเช้า 
ที่สะพานพระราม 9 มีรถสัญจรไปมา  ท้องฟ้าสดใสไร้เมฆ ด้านล่างมีแม่นํ้าเจ้าพระยาที่มีเงา
สะพานตกทอดบนผิวนํ้า  ถือว่าเป็นความงามของสิ่งแวดล้อม (ถ้ามุมมองโครงสร้างธรรมชาติเป็น
หลักหรือจุดเด่น เรียกว่า ความงามของธรรมชาติ) 

2. คุณค่าความงามที่เกิดจากการสัมผัสจับต้องพ้ืนผิวรูปทรงของสิ่งที่มนุษย์สร้างเป็น
หลัก เช่น ผิวเรียบของผิวกระจก ผิวน่ิมของฟองนํ้า ผิวหยาบของกระดาษทราย ผิวเหนียวหนืด
ของครีม เป็นต้น 

3. คุณค่าความงามที่เกิดจากเสียงที่ไม่ใช่เสียงจากธรรมชาติ เช่น เสียงหวูดรถไฟ   
เครื่องยนต์ วิทยุ เสยีงปิดประตู นกหวีด เป็นต้น 

4. คุณค่าความงามที่เกิดจากการเคลื่อนไหว ซึ่งมี 2 ประการ คือ 
 4.1 การเคล่ือนไหวจากธรรมชาติ จะทําให้สิ่งที่มนุษย์สร้างเคลื่อนไหวตาม เช่น ลม
พัดถุงพลาสติกปลิวหมุนในอากาศ สายนํ้าไหลพัดพาเรือหาปลาเคลื่อนอย่างช้า ๆ 
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 4.2 การเคลื่อนไหวจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ความเร็วของรถ เครื่องบิน        
ใบพัดลมที่หมุน 

สุนทรียภาพในทัศนศิลป์  การได้สัมผัสผลงานทัศนศิลป์ย่อมเกิดคุณค่าทางความงาม  
ประณีต  และเร่ืองราว ที่ผ่านประสาทรับรู้ทางสายตายด้วยการมองเห็นรูปทรง และจับต้อง
รูปทรงน้ันได้เป็นบางแขนง จึงเกิดคุณค่าทางสุนทรียภาพที่ต่างกัน ดังน้ี 

1. คุณค่าความงามที่สายตามองเห็นทัศนธาตุในภาพ ได้แก่ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี  
ขนาดและสัดส่วน แสงและเงา สี พ้ืนผิว จังหวะและทิศทาง บริเวณว่าง ความกลมกลืน นํามาจัด
องค์ประกอบให้เกิดจุดเด่นหรือจุดสนใจ หน่วยหรือเอกภาพ ความสมดุล เกิดเป็นทฤษฎีการ
ถ่ายทอดทางทัศนศิลป์ ได้แก่ ทฤษฎีเหมือนจริง ทฤษฎีทางปัญญา ทฤษฎีการรับรู้   

2. คุณค่าด้านฝีมือที่สายตามองเห็นความประณีตในภาพ ได้แก่ ความละเอียดลออ  
เรียบร้อยงดงาม ความเป็นระเบียบ ประดิดประดอยมีความงดงาม 

3. คุณค่าเรื่องราวที่สายตามองเห็นเน้ือหาเร่ืองราวน้ัน ๆ ในภาพ ได้แก่ ความเช่ือในสิ่ง
เร้นลับศรัทธา ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การเมืองการปกครอง ชีวิตประจําวัน 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วรรณคดี นิทานพ้ืนบ้าน สํานวน สุภาษิต ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น  ซึ่งเรื่องราวเหล่าน้ันอาจจะประทับใจหรือสะเทือนใจก็ได้  
เกิดเป็นการจัดภาพแบบประจําชาติ และแบบร่วมสมัยหรือสากล 

4. คุณค่าด้านมิติที่สายตามองเห็นรูปร่าง  รูปทรง ในภาพ ได้แก่     
 4.1 รูปร่าง (Shape)  มีลักษณะ 2 มิติ  คือ มีความกว้าง ความยาวหรือความสูงหาก
เป็นการระบายสี  ก็จะระบายสีแบน ๆ ไม่แสดงแสงและเงาในภาพ ไม่มีความลึกหรือหนา มองไม่
เห็นเป็นปริมาตรในภาพ จะมีเฉพาะแขนงจิตรกรรมเท่าน้ัน  ซึ่งรูปร่างจัดแบ่งได้เป็น 3 ประเภท  
ได้แก่ รูปร่างเรขาคณิต รูปร่างอิสระ รูปร่างธรรมชาติ    
 4.2 รูปทรง (Form)  มีลักษณะ 3 มิติ  คือ ความกว้าง ยาว ลึกหรือหนา มองเห็น
เป็นปริมาตร  หากเป็นการระบายสีก็จะระบายสีให้เกิดระยะใกล้ กลาง ไกล  หรือมีแสงและเงา
ในภาพ มองดูแล้วภาพน้ันเกิดความลึก จึงแบ่งรูปทรงเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รูปทรงเรขาคณิต   
รูปทรงอิสระ รูปทรงธรรมชาติ 

5. คุณค่าที่เกิดจากประสาทสัมผัสทางผิวกายด้วยการจับต้องผลงานนั้น ๆ ซึ่งจะมีใน
ผลงานประติมากรรม สถาปัตยกรรม เน่ืองจากสามารถจับต้องรูปทรงที่สร้างสรรค์น้ันได้ เช่น 
สัมผัสจับต้องปริมาตรและน้ําหนัก พ้ืนผิวเกลี้ยงเกลา ขรุขระ หยาบ มันแวววาว ขนาดสัดส่วนสูง
ตํ่า โค้งงอ สีของวัสดุ จุดเด่น ความหนา บาง นูน ตํ่า ตามสภาพความเป็นจริง  โดยสัมผัสรูปทรง  
3 ประเภท ได้แก่ รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระ รูปทรงธรรมชาติ 
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ประสบการณ์แห่งสุนทรียภาพในธรรมชาติ สิ่งที่มนุษย์ไม่ได้สร้าง : หิมะฝนสีขาว 
 
 ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานคร้ังน้ีที่เกิดสุนทรียภาพทางธรรมชาติ  จะขอกล่าว
เฉพาะการผ่านประสาทสัมผัสรับรู้ทางสายตาและผิวกายที่สัมผัสจับต้องได้เท่าน้ัน  ซึ่งสร้างความ
ประทับใจให้แก่ชาวสมาชิกศึกษาดูงานกันทั่วทุกคน  เน่ืองจากสังเกตสีหน้าและอากัปกิริยาที่
แสดงออก    
  หิมะ (Snow)  ลักษณะละอองนํ้าในอากาศที่แปรสภาพเป็นของแข็งเพราะอุณหภูมิตํ่า 
ลักษณะฟูเป็นปุยลอยลงมาจากท้องฟ้า  นับว่าโชคช่วยที่คณะศึกษาดูงานไปประเทศสหพันธรัฐ  
รัสเซียช่วงน้ีสภาพภูมิอากาศฤดูหนาว อุณหภูมิตํ่าติดลบหลายองศา จึงมีโอกาสเห็นฝนหิมะสีขาว  
 ผู้เขียนเองเคยเห็นหิมะครั้งแรกเมื่อคราวไปประเทศจีน มณฑลเฉินตู จิ่วจ่ายโกว        
แต่ครั้งน้ันสายตาไม่พบเห็นหิมะกําลังตกโปรยปรายจากท้องฟ้าเหมือนเช่นครั้งน้ี และที่ประเทศ
สหพันธรัฐรัสเซียก็ถือเป็นโอกาสรอบสองที่ได้สัมผัสรับรู้หิมะอีกครั้ง  ซึ่งคร้ังน้ีจะเป็นภาพที่
สวยงามมาก ทุกหนแห่งของเมืองมอสโคว์เต็มไปด้วยหิมะขาวไปทั่ว  โดยเฉพาะเมืองเซนต์ปีเตอร์
สเบิร์กตกหนักมาก  ทุกคนต้องเดินฝ่าลมฝนสีขาวที่ปลิวไม่ต่างกับเม็ดฝนเท่าใดนัก  จะต่างกัน
ตรงท่ีตกลงมาถูกตามตัวหรือร่างกายจะเบาไม่เจ็บและแรงเหมือนเม็ดฝน  ดังน้ัน สมาชิกจึงชอบ
เดินอยู่ท่ามกลางหิมะและสัมผัสละอองปุยสีขาวที่ปลิวตามแรงลมท่ีพัดแรงพอสมควร  ยามท่ี
ฝีเท้าเหยียบลงบนผิวหิมะจะมีความรู้สึกว่าเป็นเกล็ดนํ้าแข็งเล็ก ๆ และจะทิ้งร่องรอยของรอยเท้า
ให้รับรู้ทิศทางของการเดินว่าไปทิศทางใด  แต่บางส่วนของหิมะที่ปกคลุมอยู่ทั่วไป  เบ้ืองล่างหรือ
ข้างใต้เกล็ดหิมะเล็ก ๆ น้ันจะมีหิมะละลายก่อตัวผลึกเป็นลักษณะนํ้าแข็ง คล้ายช่องฟรีสหรือช่อง
เย็นหรือช่องแช่แข็งในตู้เย็นที่ผิวบนเป็นเกล็ดเล็กสีขาวแต่ข้างใต้เป็นนํ้าแข็งเกาะติดอยู่ ด้วยเหตุน้ี 
หากเกาะติดที่รถยนต์หรืออาคารบ้านเรือนก็จะกําจัดหรือทําให้ละลายยากมาก โดยเฉพาะส่วนที่
เป็นหลังคาบ้านหรือส่วนที่อยู่สูง ๆ และตามท้องถนน พ้ืนทางเดิน ซึ่งปกคลุมถนนหรือทางเดิน  
ก็ยากต่อการสัญจรไป – มา   ส่วนบนถนนทางเดินบางส่วนก็ยากต่อการเดินเพราะหิมะละลาย
ทําให้ลื่น 
  การเดินบนหิมะก็เป็นประสบการณ์อย่างหน่ึงที่ต้องเรียนรู้  เพ่ือให้เกิดทักษะการทรงตัว
ไม่ให้ลื่นหกล้ม  ซึ่งสมาชิกคณะศึกษาดูงานได้ประสบการณ์เรื่องน้ีกันหลายคน  บางท่านลื่นหงาย
หลังถึงสองคร้ังก็มี  นับว่าได้ประสบการณ์แห่งสุนทรียภาพในด้านความประทับใจและแฝงด้วย
ความสะเทือนใจไปพร้อมกัน  เน่ืองจากนําเอาเหตุการณ์ที่ล้มลุกคลุกคลานมาเล่าในภายหลัง
อย่างสนุกสนาน นับว่าสร้างบรรยากาศเฮฮาได้ตลอดการศึกษาดูงาน น่ีแหละสุนทรียภาพ      
อีกแบบหน่ึง  
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 ผู้เขียนกับการสัมผัสรับรู้ทางผิวกาย ทางสายตา                  ผู้เขียน, ผศ.ชัชชัย กับสภาพที่สัมผัสรับรู้                         
                           ในความประทับใจ 

 

 
 

ภาพที่ 1  แสดงภาพชุด สุนทรียภาพทางธรรมชาติ ความประทับใจฝนหิมะสีขาว 
 
 สุนทรียภาพในธรรมชาติอีกบรรยากาศหน่ึงที่สร้างความประทับใจอย่างย่ิง  โดยสายตา
สัมผัสรับรู้จากการมองเห็นความงามของหิมะสีขาวเกาะตามลําต้น ก่ิง ก้าน ของต้นไม้แต่ละชนิด  
ซึ่งต้นไม้เหล่าน้ันได้ผ่านฤดูใบไม้ร่วง  ส่วนใหญ่จึงไม่เหลือใบให้เห็นนอกจากก่ิง ก้าน ลําต้น   
เท่าน้ัน  แต่ก็สามารถยืนต้นอยู่สู้ธรรมชาติที่หนาวเหน็บได้เช่นเดียวกับมนุษย์ที่ต้องอยู่ให้ได้   
 

ศ. ดร.เกษม  จันทร์แก้ว 
นายกสภามหาวิทยาลัย เดินฝ่ากอง
หิมะท้ิงร่อยรอยฝีเท้าไว้เบื้องหลังกับ
ความประทับใจ 
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ภาพที่ 2  แสดงภาพชุด ความประทับใจแห่งความงามทางธรรมชาติของหิมะสีขาวท่ีเกาะติดตามต้นไม้ 
 
  สรุปได้ว่า  สมาชิกคณะศึกษาดูงานประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว์  และ
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ได้สัมผัสรับรู้ทางสายตามองเห็นรูปทรงของหิมะ หูได้ยินเสียงลมพัดพาหิมะ 
ผิวกายจับต้องหิมะและถูกสายลมที่หนาว   อากาศเย็นติดลบหลายองศา  บรรยากาศธรรมชาติ
เช่นน้ี  ย่อมมีความแตกต่างกันแต่ละคนในเร่ืองของความความประทับใจและสะเทือนใจ  
สําหรับผู้เขียนมีความรู้สึกรับรู้ได้ทันทีว่าประทับใจมากกว่าสะเทือนใจ  นับว่าได้สุนทรียภาพทาง
ธรรมชาติจริง ๆ  
 
ประสบการณ์แห่งสุนทรียภาพในผลงาน สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น : ทัศนศิลป์ 
 
 ก่อนอ่ืนต้องทําความเข้าใจว่า ทัศนศิลป์ (Visual Art) เป็นศิลปะลักษณะหนึ่งในสาขา
วิจิตรศิลป์  ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือตอบสนองทางด้านจิตใจเป็นสําคัญ  คํานึงถึงคุณค่าของผลงานเป็น
หลัก เช่น คุณค่าทางความงาม ความประณีต คุณค่าทางความเชื่อ คุณค่าทางสังคม คุณค่าทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม คุณค่าทางประวัติศาสตร์ คุณค่าทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  
สัมผัสภายนอกร่างกายมนุษย์ รับรู้ทางสายตาหรือผิวกายได้บ้างมี 3 แขนง คือ แขนงจิตรกรรม 
(Painting) แขนงประติมากรรม (Sculpture) แขนงสถาปัตยกรรม (Architecture) 
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 ความหมายจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม 
ในการศึกษาดูงานครั้งน้ี  ผลงานทัศนศิลป์ที่รังสรรค์แต่ละช้ินมีความงามโดดเด่นมาก  

และมีให้พบเห็นอยู่ทุกแห่งที่เข้าไปเย่ียมชม  ซึ่งหากสมาชิกท่านใดมีความรู้ความเข้าใจดีพอก็จะ
ซาบซึ้งและพบคุณค่าที่แฝงอยู่ในผลงานนั้น ๆ  ด้วยเหตุน้ี จึงขอทําความเข้าใจเบ้ืองต้นเก่ียวกับ
ทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม  ในเรื่องของความหมาย ดังต่อไปน้ี 

มัย ตะติยะ (2551: 9)  ได้ให้ความหมาย จิตรกรรม ไว้ หมายถึง ทัศนศิลป์แขนงหน่ึงที่
ถ่ายทอดรูปแบบลงบนพ้ืนแนวระนาบ ด้วยการขูด ขีด เขียน หรือวัสดุระบายสีต่าง ๆ สามารถ
สัมผัสรับรู้ทางสายตา โดยการมองเห็นรูปร่าง 2 มิติ  รูปทรง 3 มิติ ในแต่ละประเภทหรือ
มองเห็นระยะใกล้ กลาง ไกล ภายในภาพ 

มัย ตะติยะ (2549: 31)  ได้ให้ความหมาย ประติมากรรม ไว้ คือ ทัศนศิลป์ที่เกี่ยวกับ
รูปทรงแต่ละประเภทที่กินเน้ือที่ในอากาศเป็นปริมาตร  สามารถสัมผัสรับรู้ทางสายตาและจับ
ต้องได้  ลักษณะเป็น 3 มิติ  ทําด้วยวัสดุที่เปลี่ยนแปลงได้  จุดมุ่งหมายที่สําคัญคือความงามและ
ศาสนา 

มัย ตะติยะ (2547: 75)  ได้ให้ความหมาย สถาปัตยกรรม ไว้ หมายถึง ทัศนศิลป์ที่
เก่ียวกับรูปทรงสิ่งก่อสร้างที่ใช้พ้ืนที่ว่างในอากาศ  ดิน และพื้นนํ้า  สัมผัสรับรู้ทางสายตาและ  
จับต้องได้ถึงรูปทรงลักษณะเป็น 3 มิติ  ได้แก่ อาคารต่าง ๆ สะพาน ถนน การวางผังเมือง   
สิ่งก่อสร้างทางศาสนาและอาคารในพระบรมมหาราชวังต่าง ๆ โดยสร้างสรรค์ขึ้นตามจุดประสงค์
ที่ต้องการ 
 สาเหตุการสร้างทัศนศิลป์ 

ในอดีตมนุษย์เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากธรรมชาติ รู้จักสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัว นํามาทดลอง
ดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต  จากการศึกษาเรียนรู้จากธรรมชาติ จึงก่อให้เกิดการ
พัฒนารูปแบบทางทัศนศิลป์ด้วยเทคนิควิธีการสร้างสรรค์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือให้
สอดคล้องกับความจําเป็นที่มนุษย์ต้องการ  ดังน้ัน มนุษย์คือต้นเหตุสําคัญของการสร้างทัศนศิลป์   
โดยมีสาเหตุใหญ่ที่ทําให้มนุษย์สร้างทัศนศิลป์ ดังน้ี 

1. ความจําเป็นทางจิตใจ ต้องยอมรับว่ามนุษย์มีชีวิตอยู่ในแต่ละวัน จําเป็นต้องการ
ความสุข  ความสุขทางด้านจิตใจนับว่าเป็นอันดับหน่ึงที่มนุษย์แสวงหา การมีความสุขทางจิตใจ
ทําให้สุขทางอารมณ์และร่างกายตามมา  จิตใจเสมือนหน่ึงศูนย์รวมของอารมณ์  จิตใจดีอารมณ์
ก็สงบ การแสดงออกด้านอารมณ์และร่างกายจึงขึ้นอยู่ภายใต้จิตใจ มนุษย์ต้องการเห็น
ความสําเร็จของตนเอง ต้องการความอบอุ่น ต้องการพักผ่อนหย่อนใจ ต้องการให้ผู้อ่ืนยอมรับ 
นับถือ ต้องการความก้าวหน้า ต้องการความงามจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปะ สิ่งเหล่าน้ี
คือแรงกระตุ้นให้ปรารถนาที่จะได้รับ ถ้าได้รับมากความรู้สึกประทับใจแช่มช่ืนก็มีมาก  ดังน้ัน  
ศิลปะทัศนศิลป์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มนุษย์จะใฝ่หามาบํารุงจิตใจให้สดช่ืนโดยอาศัย      
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ความงาม ความประณีต เรื่องราวเน้ือหา อันมีคุณค่าที่จะทําให้จิตใจและอารมณ์มีความซาบซึ้ง
ตรึงใจได้นาน 

2. ความจําเป็นทางความเช่ือ  ความเช่ือเป็นความรู้สึกของคนเราที่อยู่ในภาวะยอมรับ
หรือยอมเห็นด้วย การที่มนุษย์ได้เช่ือ พฤติกรรมที่แสดงออกย่อมมีความแปลก แตกต่างกัน  
เพราะเช่ือว่าประพฤติปฏิบัติอย่างน้ัน อย่างน้ีแล้วจะทําให้เกิดผลต่าง ๆ ตามมา 

มนุษย์เรามีความเช่ือแตกต่างกันไป ตามเหตุและผลของภาวะทางจิต เช่น เช่ือในพระเจ้า 
ภูตผีปีศาจ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ความฝัน ไสยศาสตร์ เรื่องการทํามาหากินและอาชีพ  
การงาน นรกสวรรค์ โหราศาสตร์ หมอดู  บางครั้งยังเช่ือเรื่องแสงที่ส่องมายังตัวอาคารก็มี     
จากความเช่ือต่าง ๆ ที่กล่าว สามารถแยกความเช่ือออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะที่หน่ึง 
เป็นความเช่ือตามกัน เป็นความเช่ือที่ไม่มีเหตุผล เน่ืองจากความกลัวและความไม่รู้ ทําให้มนุษย์
เช่ืออย่างงมงาย และมักจะเช่ือตามกัน   ลักษณะที่สอง เป็นความเช่ือโดยการพิจารณาไตร่ตรอง           
มีหลักการ มีเหตุผลน่าเช่ือถือ  ดังน้ัน จากอดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์  
เพราะตอบสนองในด้านความเชื่อต่าง ๆ มากมาย เช่น เช่ือโดยป้ันตุ๊กตาเล็ก ๆ ไว้ตามศาลพระ
ภูมิและเช่ือในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เทวดา ภูตผีปิศาจ และความเช่ือต่าง ๆ ในสังคม เป็นต้น 

3. ความจําเป็นทางศาสนา  เพ่ือให้มนุษย์มีที่ยึดเหน่ียวจิตใจ ละจากความช่ัวหันมาทํา
แต่ความดี จึงต้องสร้างศิลปะเป็นตัวแทนหรือสื่อนําไปสู่สิ่งที่มนุษย์ศรัทธา  ในอดีตกาลมนุษย์มี
ความหวาดกลัวต่อสิ่งต่าง ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด วิญญาณ เป็นต้น  สิ่งเหล่าน้ีมนุษย์
เช่ือว่าเป็นสิ่งเร้นลับ จึงต้องทําพิธีกรรม สร้างรูปขึ้นเคารพบูชา กราบไหว้ในสิ่งที่พวกตนเช่ือ  
เพ่ือให้พวกตนพ้นภัยจากสิ่งลี้ลับทั้งปวง  ต่อมาความเช่ือได้วิวัฒนาการมาเป็นลัทธิทางศาสนา  
มนุษย์จึงสร้างสิ่งต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้คําสอนของศาสดามีความเด่นชัดและก่อให้เกิดความศรัทธา
มากขึ้น  เพราะในยุคสมัยน้ันการอ่านเขียนยังไม่เจริญก้าวหน้าจําเป็นต้องอาศัยทัศนศิลป์เป็น
สื่อกลาง เช่น จิตรกรรม เป็นภาพเขียนไตรภูมิถึงนรกสวรรค์  ประติมากรรม คือ รูปเคารพบูชา  
สถาปัตยกรรม ได้แก่ โบราณสถานต่าง ๆ  ใช้ทําพิธีกรรมทางศาสนาเพ่ือยึดเหน่ียวจิตใจของ
มนุษย์  ดังน้ัน ศาสนานับว่าเป็นสาเหตุหน่ึงที่บันดาลใจให้มนุษย์สร้างงานทัศนศิลป์ โดยมุ่งเน้น
ทางความงามเพ่ือให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใส  (มัย ตะติยะ, 2547: 101)   
 วิเคราะห์ทัศนศิลป์สหพันธรัฐรัสเซีย 

หากจะกล่าวหรือเล่าหรือวิเคราะห์จากประสบการณ์แห่งสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ที่ได้
เข้าชมและศึกษาในระยะเวลา  4  วัน คงไม่หมดและทั่วถึง  เน่ืองจากแต่ละที่แต่ละแห่งมีจํานวน
ผลงานมาก  และโดดเด่นทรงคุณค่าที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ประจําชาติจริง ๆ  ด้วยเหตุน้ี ผู้เขียน
ขอนํามากล่าวบางสถานที่บางช้ินงาน และบางแขนงเท่าน้ัน โดยคัดสรรเฉพาะสําคัญ ๆ แยกดังน้ี 

 1. สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์  ซึ่งชาวคณะศึกษาดูงานได้ไปชมการใช้ชีวิตของคนรัสเซีย
ในสถานีรถไฟใต้ดิน คนรัสเซียจะเรียกว่า เมโตร (metro)  ที่สร้างมานานต้ังแต่ยุคท่านเลนนิน 
จนถึงสมัย สตาลิน สร้างเช่ือมต่อกันเป็นเครือข่าย โยงใยซ้อนกันใต้กรุงมอสโคว์ ลึกลงไปเป็นกิโล  
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เพราะแต่ละสายต้องอยู่กันคนละระดับ สายที่สร้างใหม่ก็ต้องลอดใต้สายเก่า ลึกลงไปเรื่อย ๆ     
ซึ่ง Bloggang.com : ตามใจท่าน (2553) กล่าวไว้ว่า รถไฟใต้ดินมอสโคว์มีทั้งหมด 12 สาย    
(สาย 1-11 และสาย L1) ระยะทาง 298.8 กิโลเมตร 180 สถานี  เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อ
ประมาณ 75  ปีที่แล้ว ( 25 มกราคม 1935 ทดลองวิ่งเป็นครั้งแรก  และวันที่ 15 พฤษภาคม 
ค.ศ. 1935 เวลา 7 นาฬิกา เปิดให้บริการเป็นครั้งแรก) ท้องถนนในกรุงมอสโคว์การจราจร  
ติดขัดมาก แต่การเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินก็คับคั่งไม่แพ้กัน  มีผู้โดยสารวันละ 7 ล้านคนโดยเฉล่ีย 
รถไฟมาเร็วมากจนไม่น่าจะแย่งกัน (ทุก ๆ ประมาณ 1 นาทีกว่า ๆ ในช่ัวโมงเร่งด่วน ประมาณ  
2 – 3 นาทีในเวลาธรรมดา และประมาณ 6 - 10 นาทีในตอนดึก) แต่ในช่ัวโมงเร่งด่วนเร็วกว่า
นาทีเดียวก็ยังต้องไปกันให้ได้  ซึ่งสถานีรถไฟใต้ดินเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของ    
มอสโคว์  ซึ่งมีผู้คนมากมายภายในใต้ดินแห่งน้ีมองดูคล้าย ๆ พวกมด ปลวกเดินกันขวักไขว่ 
  ผลงานทัศนศิลป์ในสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์  จะขอกล่าวเฉพาะแขนงจิตรกรรมและ
ประติมากรรม  ที่รับอิทธิพลรูปแบบลัทธินีโอคลาสสิก ถือว่าเป็นรูปแบบทางศิลปะที่เหมาะสม
ที่สุดสําหรับการตอบสนองความต้องการในสุนทรียภาพของชนช้ันแรงงาน  เดิมทีน้ันการตกแต่ง
ด้วยศิลปะแบบคลาสสิกน้ันเป็นสัญลักษณ์ของความม่ังคั่งร่ํารวยสําหรับประดับตกแต่งพระราชวัง
ของกษัตริย์หรือคฤหาสน์ของเศรษฐีและขุนนาง ซึ่งขอจัดแบ่งการวิเคราะห์ให้เข้าใจ ดังน้ี 
   1.1 จิตรกรรม ได้แก่ การวาดภาพระบายสี การประดับกระเบ้ืองสีที่เรียกว่า โมเสก
หรือโมเซอิค (Mosic)  และการประดับกระจกสีหรือระบายสีที่กระจก ที่เรียกว่า สเทนกลาส 
(Stained glass) โดยเฉพาะนําแผ่นกระเบื้องเคลือบหลากสีชิ้นเล็ก ๆ มาเรียงต่อกันเป็นภาพ 
แสดงออกในเน้ือหาเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษและการสรรเสริญถึงความย่ิงใหญ่     
เกรียงไกร  ซึ่งในสมัยผู้นําสตาลิน ก็ฟื้นฟูศิลปะในยุคนีโอคลาสสิคแบบอารายธรรมกรีก-โรมัน
โบราณมาประยุกต์ให้เข้ากับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของโซเวียต  ซึ่งพ้ืนฐานสังคมโซเวียต คือ
สังคมเกษตรกรรมในลักษณะของการทํานารวม  ซึ่งเป็นรูปแบบของระบบสังคมนิยมที่ถือเอา
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ัง ดังน้ันลักษณะรายละเอียดในงานจิตรกรรมจึงสื่อให้เห็นภาพของ
ลวดลายของผลิตผลทางการเกษตร เช่น ฝักข้าว เมล็ดพันธ์ุพืช มัดฟอนของรวงข้าว และพันธ์ุไม้  
เป็นต้น 
  1.2 ประติมากรรม ได้แก่ รูปแกะสลักหิน รปูหล่อด้วยโลหะสําริด (ป้ันก่อนแล้วนํามา
หล่อเพ่ือให้รูปน้ันอยู่นานและทนทาน) โดยมีจุดประสงค์ของการสร้างเพ่ือสอดคล้องกับแบบแผน
ศิลปะและวัฒนธรรมโซเวียต ที่เรียกว่าโซเชียลลิสต์ – เรียลลิสม์ (Socialist – Realism) 
กล่าวคือเป็นการยกย่องวีรบุรุษและตัวบุคคลท่ีมีความสําคญัต่อเหตุการณ์ในอดีตที่เป็นเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นจริงและง่ายต่อการสื่อความหมายแห่งการปฏิวัติสู่ประชาชน ดังเช่นรูปหล่อสําริดที่
ปรากฏอยู่ในสถานีโพลชิดท์ เรปวาลูซียา (Ploshchad Revolyutsi) ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของ
สถานีน้ี รูปหล่อที่นํามาประดับตกแต่งภายในถูกสร้างขึ้นมาให้มีขนาดและรูปร่างใกล้เคียงกับ
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บุคคลจริง โดยมีความสมจริงและมีจุดเด่นอยู่ที่การเล่าเรื่องราวที่ประติดประต่อกัน ซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงวิวัฒนาการทางความรู้สึกและความคดิผ่านอิริยาบถของรูปหล่อเหล่าน้ัน  
 

   
 

ภาพที่ 3  คณะศึกษาดูงานเบียดเสียดผู้คนสถานีใต้ดินมอสโคว์          ภาพที่ 4  การประดับกระจกสี           
                                                                                    “สเทนกลาส” 
 

  
 

ภาพที่ 5  จิตรกรรมประดับกระเบื้องสีชิ้นเล็ก ๆ        ภาพที่ 6  ประติมากรรมขนาดใกล้เคียงกับ     
“โมเสก”                                                       บุคคลจริง   
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       2. มหาวิทยาลัย Moscow State Pedagogiral University  ซึ่งชาวคณะศึกษาดูงานได้
แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 1 ผู้บริหารระดับสูง 7 ท่านพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย          
อีก 2 กลุ่มเดินชมสถานที่ต่าง ๆ เพียงเข้าชมเพียงอาคารเดียวและไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรก็รู้สึกว่า     
ดีมาก  จัดห้องแต่ละห้อง ผลงานติดต้ังแต่ละช้ันคล้ายห้องพิพิธภัณฑ์แสดงผลงานที่หลากหลาย    
มีผลงานต้ังแต่อดีตยุคโบราณ แร่ธาตุแต่ละชนิด ประวัติผู้ค้นคว้าหรือค้นพบ ฯลฯ  ซึ่งในส่วน
ผู้เขียนประทับใจทัศนศิลป์ที่นํามาเป็นสื่อการเรียนการสอนได้ดี จึงขอวิเคราะห์แยกแขนง ดังน้ี 
 2.1 จิตรกรรม ได้แก่ การวาดภาพระบายสี  ส่วนใหญ่เป็นการวาดลงผืนผ้าใบด้วยสี
นํ้ามันใส่กรอบติดต้ังถาวรตามฝาผนังและเพดาน ไม่ได้วาดลงบนพ้ืนฝาผนังและพ้ืนเพดาน แสดง
เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การค้นคว้าของบุคคลสําคัญ  
 2.2 ประติมากรรม ได้แก่ รูปแกะสลักหิน รูปหล่อด้วยโลหะสําริด เพ่ือเป็นอนุสรณ์
สถานหรืออนุสรณ์แห่งความระลึก  ซึ่งเป็นจุดประสงค์ในการสร้างงานประติมากรรมที่แยก
ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ อนุสรณ์สถานจะหมายถึงผลงานที่มีขนาดใหญ่ติดต้ังในสถานที่ที่มี
บริเวณกว้าง ที่เรียกว่า อนุสาวรีย์  ส่วนอีกลักษณะหน่ึง คือ อนุสรณ์แห่งความระลึกจะ
หมายความถึงการสร้างผลงานที่มีขนาดพอเหมาะพอควร  ซึ่งส่วนใหญ่จะสร้างเป็นรูปบุคคล
สําคัญหรือสัตว์ที่ตนเองเก่ียวข้อง  เพ่ือติดต้ังไว้ระลึกนึกถึงด้วยความสามารถท่ีค้นพบหรือค้นคว้า  
หรือด้วยความเคารพและนับถือ หรือด้วยความรักและผูกพัน ทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ภาพที่ 7  จิตรกรรมสีน้ํามันบนผ้าใบติดต้ังฝาผนัง แสดงเรื่องราวการค้นคว้า  
       ภายในห้องแสดงการค้นคว้า 
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ภาพที่ 8  ประติมากรรมหล่อสําริด                          ภาพที่ 9  ประติมากรรมแกะสลักหิน รูปบุคคล
อนุสรณ์สถาน อนุสาวรีย์หน้ามหาวิทยาลัย                   สําคัญแห่งการค้นคว้า อนุสรณ์แห่งความระลึก   

         ภายในห้องแสดงการค้นคว้า 
 

3. พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (The State Hermitage Museum)  แห่งเมืองเซนต์ปีเตอร์
สเบิร์ก  เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สําคัญและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก  ควรค่าแก่การเย่ียมชม  
เพราะมีงานศิลปะโบราณวัตถุล้ําค่ามากกว่า 3 ล้านชิ้นจัดแสดงให้ชม ซึ่งมีทั้งภาพวาด  
ประติมากรรม รูปป้ัน รูปแกะสลัก เหรียญตรา และเหรียญเงินต่าง ๆ รวมทั้งหนังสืออีกประมาณ 
40,000 เล่ม  โดยเริ่มในปี ค.ศ. 1764  พระราชินีแคเธอรีนที่ 2 มหาราช ได้ทรงซื้อภาพวาดสี
นํ้ามันบนผ้าใบ 225 ภาพ จากพ่อค้าชาวเบอร์ลินช่ือว่า Gotzkowsky เป็นภาพเขียนที่มีช่ือเสียง
วาดโดยจิตรกรช่ือดังหลายคนในยุโรป  ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีย่ิงใหญ่เทียบเท่ากับพิพิธภัณฑ์
ลูฟร์ของฝรั่งเศสเลยทีเดียว เพราะมีอาคารประกอบสร้างเช่ือมต่อกัน 5 หลัง คือ พระราชวังฤดู
หนาว (Winter Palace) อาคารเล็ก (Small Hermitage) อาคารเก่า (Old Hermitage)  
อาคารใหม่ (New Hermitage) อาคารโรงหนัง (Hermitage Theatre) 

 พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace)  เป็นอาคารหลังเดียวที่ชาวคณะศึกษาดูงานเข้า
เย่ียมชม  และเป็นสถานที่มีการแสดงผลงานศิลปะที่โด่งดังจากทั่วโลกต้ังแต่ยุคอียิปต์โบราณ
จนถึงต้นศตวรรษที่ 20 มีผลงานของ เลโอนาร์โด ดา วินชี  ไมเคิล แอนเจโล  ราฟาเอล  ติเตียน 
รูเบนส์ เรมบรันต์  ภาพวาดลัทธิอิมเพรสช่ันนิสม์ฝรั่งเศส  รวมทั้งแวนโก๊ะ  มาติส  โกแกง  และ
ผลงานประติมากรช่ือดัง เช่น โรแดง คาโนวา ซึ่งมีห้องจัดแสดงทั้งหมด 1,050  ห้อง และถ้าใช้
เวลาในการชมเพียงชิ้นละ 1 นาที  ก็ต้องใช้เวลาชมวันละ 8 ชั่วโมงทุกวัน รวมทั้งสิ้นใช้เวลา
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ประมาณ 15 ปี จึงจะชมได้ครบถ้วนทุกช้ิน และมีผู้เข้าเย่ียมชมต่อปีมากกว่า 2.5 ล้านคน (ข้อมูล
จากไกด์และข้อความโฆษณา) ซึ่งผู้เขียนเองก็ไม่สามารถชมผลงานได้ครบทุกช้ิน สมคําบอกเล่า
จริง ๆ จึงขอวิเคราะห์ผลงานบางช้ินโดยแยกเป็นแขนง ดังน้ี 
 3.1 จิตรกรรม ได้แก่ การวาดภาพระบายสี การประดับกระเบ้ืองสีที่เรียกว่า โมเสก
หรือโมเซอิค (Mosaic)  ซึ่งเกือบทุกพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นฝาผนัง เพดาน ที่พ้ืนเสา ย่อมุม ฯลฯ ล้วน
ประดับด้วยผลงานทัศนศิลป์ทั้งสิ้น  ผลงานมีต้ังแต่สมัยอียิปต์จนถึงสมัยใหม่ที่แยกเป็นลัทธิ  
แม้แต่ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก เช่น ดาวินซี แอนเจโล ราฟาเอล ติเตียน รูเบนส์       
เรมบรันต์ แวนโก๊ะ ปีกัสโซ ฯลฯ ยังมีให้ชม  ซึ่งผลงานเหล่าน้ีหาชมยากมาก      
 3.2 ประติมากรรม ได้แก่ รูปปูนป้ัน รูปแกะสลักหิน รูปหล่อด้วยโลหะทองสําริด 
ทองเหลือง  มีทั้งประเภทร่องลึก นูนตํ่า นูนสูง ลอยตัว ประดับติดกับงานสถาปัตยกรรมและเป็น
ช้ินงานโดด ๆ เด่นติดต้ังบนฐานรองรับ  มีทั้งผลงานประติมากรรมสมัยอียิปต์จนถึงยุคสมัยใหม่  
ซึ่งบางช้ินงานหาชมได้ยาก แม้แต่ช่ือศิลปินผู้รังสรรค์ประเทศไทยไม่มีข้อมูลก็มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10  พระราชวังฤดูหนาวต้ังตระหง่านอยู่ด้านหลังผู้เขียน 
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ภาพที่ 11  บันไดทางข้ึนภายในพระราชวังฤดูหนาว      
ประดับงานประติมากรรมทองเหลืองตัดกับสีขาวหินอ่อน    
 
         
 
                                                              ภาพที่ 12  ประติมากรรมแกะสลักหินอ่อนกับ 
                                                                   ผู้เขียนบริเวณบันไดทางข้ึนภายในพระราชวังฤดูหนาว          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 13  จิตรกรรมวาดลงบนพ้ืนผิวเพดาน ทุกพ้ืนท่ีของเพดานมีงานจิตรกรรม ประติมากรรมท่ัวไปหมด 
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ภาพที่ 14  จิตรกรรม ฝีมือ เลโอนาร์โด ดาวินชี     
ปี ค.ศ.1490    

         
                                      ภาพท่ี 15  จิตรกรรม ฝีมือ ปีกัสโซ ปี ค.ศ.1908 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

      ภาพที่ 16  งานโมเสก ประดับกระเบื้องสีท่ีบริเวณพ้ืนทางเดินเป็นเรื่องราวตํานานการเกิดเทพ 
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      ภาพที่ 17  ประติมากรรมประเภทร่องลึก สมัยอียิปต์ ประมาณ 4,000 ปี ก่อน ค.ศ. – ค.ศ. 640 
 

     
 
ภาพที่ 18  เทพเจ้าจูปิเตอร์ (Statue of Jupiter)        ภาพที่ 19  จูบเทพแห่งความรัก (Kiss of Cupid 
ประติมากรรมโรมโบราณ ก่อน ค.ศ. กับผู้เขียน          and Psyche)  ประติมากรรมแกะสลักหินอ่อน 
แกะสลักหินอ่อนระบายสีโปสเตอร์แล้วเคลือบสี         ปี ค.ศ.1796  ผลงาน อันโตนิโอ คาโนวา ชาวอิตาเลียน             
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              3.3 สถาปัตยกรรม ได้แก่ สถานีรถไฟ โบสถ์ พระราชวัง วิหาร รวมทั้งตึก อาคาร  
สะพาน ถนน ฯลฯ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ได้พบเห็นที่เมืองมอสโคว์ และเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  
ล้วนมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นตามแบบกรีก โรมัน โกธิก อิตาลี และคลาสิกใหม่  ซึ่งอาคาร
ส่วนใหญ่จะไม่นิยมสร้างสูงหลาย ๆ ช้ัน  จึงมีความแข็งแรงและรับนํ้าหนักหิมะได้ดีในฤดูหนาว  
ตัวอาคารส่วนมากจะนิยมทาสีสดใสดูเด่นตัดกับบรรยากาศที่ไร้แสงแดด  เน่ืองจากภูมิประเทศ 
ไม่ค่อยมีแดดจ้า ทําให้สีของตัวอาคารดูเด่นชัดเหมือนสีหลังคาโบสถ์ในประเทศไทย       
  3.3.1 โบสถ์แห่งหยดเลือด (Church of Christ's Resurrection) ต้ังอยู่ที่เมือง
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  ประเทศรัสเซีย เริ่มก่อสร้างเมื่อ ปี ค.ศ. 1883 แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1907 
เป็นอนุสรณ์ที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 สร้างขึ้นเพ่ือรําลึกถึงพระบิดาพระเจ้าอเล็กซานเดอร์   
ที่ 2  ผู้ปลดปล่อยชาวนา ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์บริเวณน้ี ในปี ค.ศ. 1881 สร้างด้วยรูปแบบ
ศิลปะสมัยฟ้ืนฟู (Renaissance)  หรือ เรอเนซองซ์ แห่งอิตาลี ผสมผสานแบบโบสถ์โบราณใน
คริสตศตวรรษ  ที่ 12 ของกรุงมอสโคว์  ภายในตกแต่งวิจิตรบรรจงด้วยฝีมือจิตรกรกว่า 30 คน 
ซึ่งช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โบสถ์ได้รับความเสียหายจากระเบิด หลังสิ้นสุดสงครามจึงได้มีการ
บูรณะใหม่ 
  3.3.2  มหาวิหารเซนต์ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) ต้ังอยู่ที่เมืองเซนต์    
ปีเตอร์สเบิร์ก  ประเทศรัสเซีย สร้างในปี ค.ศ. 1712 โดยมีโดมทองเป็นเอกลักษณ์ ในอดีตวิหาร
เซนต์ไอแซคเป็นเพียงโบสถ์ไม้ธรรมดา ซึ่งต่อมาได้รับการปรับปรุงเป็นโบสถ์หิน และถูกสร้างใหม่
อย่างงดงามในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ที่ปรารถนาจะให้วิหารแห่งน้ีเป็นวิหารที่มีความ
ย่ิงใหญ่ที่สุดของโลก พระองค์จึงทุ่มเททั้งกําลังคน และกําลังทรัพย์อย่างมหาศาล เฉพาะยอดโดม
ใช้ทองคําแผ่นปิดหนักรวม 100 กิโลกรัม ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 40 ปี ปัจจุบันวิหาร
เซนต์ไอแซคได้รับการยกย่องว่าเป็นหน่ึงในโบสถ์ที่งดงามท่ีสุดในโลก  อาคารเป็นรูปแบบศิลปะ
สมัยฟ้ืนฟูหรือ เรอเนซองซ์  แห่งอิตาลี ผสมผสานสมัยบาร็อก 
 

    
ภาพที่ 20  สถาปัตยกรรมโบสถ์แห่งหยดเลือด           
 
       ภาพที่ 21  ผู้เขียน, สถาปัตยกรรมโบสถ์แห่งหยดเลือด 
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     ภาพที่ 23  ผู้เขียนกับภายในมหาวิหารเซนต์ไอแซค ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงาม  
      ไม่ต่างกับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ นครรัฐวาติกัน กรุงโรม ประเทศอิตาลี 
 
สรุปประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน 
 
  จากการศึกษาดูงานประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ณ เมืองมอสโคว์ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
สามารถสร้างเสริมประสบการณ์แห่งสุนทรียภาพทางธรรมชาติและทัศนศิลป์ได้เป็นอย่างดีหรือ

 

ภาพที่ 22  สถาปัตยกรรมมหาวิหาร
เซนต์ไอแซค 
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อาจกล่าวอีกนัยหน่ึง  ก็คือ เป็นการทบทวนความรู้และประสบการณ์ให้เข้ากับเหตุการณ์ก็ไม่ผิด
ด้วยเหตุน้ี  ขอสรุปผลจากการศึกษาดูงานมาวิเคราะห์ ผสมกับประสบการณ์แห่งสุนทรียภาพ
ทางธรรมชาติและทัศนศิลป์ มีมูลเหตุอยู่ 2 ประเด็น ดังต่อไปน้ี 

1. สาเหตุของการสร้างทัศนศิลป์ของประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย  ได้แก่ 
 1.1 ความจําเป็นทางจิตใจ  โดยชื่นชอบความงามทัศนศิลป์รูปแบบกรีก โรมัน       
ยุคโบราณจึงนํารูปแบบคลาสสิคสมัยกรีกและโรมันมาปรับปรุงดัดแปลง โดยการนําเอา เรื่องราว 
และวิธีการมาใช้สะท้อนอารยธรรมโบราณกับเร่ืองราวความกล้าหาญ  การเมือง  และชีวิตในแต่
ละวันได้อย่างลงตัว  พร้อมทั้งเก็บรวบรวมผลงานศิลปินในอดีตที่มีช่ือเสียงมาไว้มากมาย       
เพ่ือทรงคุณค่าได้นานและเป็นต้นแบบให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป   
 1.2 ความจําเป็นทางความเช่ือ  เช่ือเรื่องเทพเจ้าที่มีอยู่ทั่ว ๆ ไปในธรรมชาติ เช่น    
เซอูส (ช่ือกรีก) หรือจูปีเตอร์ (ช่ือในลาติน) สัญลักษณ์สายฟ้า ความหมายคือ หัวหน้าเทพเจ้า 
   1.3 ความจําเป็นทางความเชื่อ  เพราะเช่ือในสรีระร่างกายมนุษย์ในด้านความงาม
เช่นเดียวกับกรีก ประติมากรรมจึงมีลักษณะเปลือยกาย เพ่ือให้เห็นสัดส่วน ในความงามของ
ร่างกายมนุษย์  สนองมนุษย์ด้านจิตใจในสรีระแห่งความงามของมนุษย์   
 1.4 ความจําเป็นทางศาสนา  ชาวรัฐเซียร้อยละ 70  นับถือคริสต์ศาสนานิกายออร์
โธด็อกซ์  จึงนิยมสร้างสถาปัตยกรรมทางศาสนาไว้ใหญ่โตและมากมาย พร้อมกับรังสรรค์งาน
จิตรกรรม ประติมากรรม ตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอย่างอลังการ 

2. สุนทรียภาพ  เกิดจากประสบการณ์ในประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย คือ 
               2.1 สุนทรียภาพทางธรรมชาติ  เกิดจากประสาทสัมผัสรับรู้ภายนอกร่างกายจาก
หิมะตกโปรยปรายด่ังสายฝนจากฟากฟ้า เช่น สายตามองเห็นรูปทรงของละอองหิมะปลิวไปทั่ว  
หูได้ยินกระแสลมพัดพาหิมะปลิวมาถูกตามร่างกาย ร่างกายสัมผัสกระแสลมที่พัดเอาความหนาว
เย็นและได้สัมผัสจับต้องเกล็ดเล็ก ๆ ของหิมะ  นับว่าเป็นประสบการณ์หน่ึงแห่งความประทับใจ
ของชีวิต ซึ่งยากนักที่จะได้พบและสัมผัสรับรู้ทางธรรมชาติเช่นน้ีอีก 
  2.2 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์  ได้แก่ 
   2.2.1 แขนงจิตรกรรม  ผลงานภาพวาด ประดับกระจกสี กระเบ้ืองสีช้ินเล็ก ๆ  
สายตามองเห็นเกิดความรู้สึกถึงความงามของทัศนธาตุ ของ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี พ้ืนผิว ฯลฯ  
พร้อมทั้งจัดภาพให้เด่นของรูปทรงกับฉากหลัง (Background) ที่นิยมใช้สีเข้มหรือสีดํา และส่วน
ใหญ่ถ่ายทอดทฤษฎีเหมือนจริงเป็นรูปทรงของคนเปลือยกาย และแสดงท่าทางต่าง ๆ แสดง
พ้ืนผิวและรายละเอียดประณีตมาก ภาพบางช้ินเหมือนภาพถ่ายจริง ๆ เน้ือหาภายในภาพ
แสดงออก  ในความเช่ือในสิ่งเร้นลับ ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง 
ชีวิตประจําวัน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  ให้ความรู้สึกระยะใกล้ กลาง ไกล ภายในภาพ
เป็น 3 มิติ 



                                                    วารสารพิกุล  ปท่ีี 9  ฉบับท่ี 1  มกราคม – มิถุนายน  2554 47

                      2.2.2 แขนงประติมากรรม  ผลงานรูปป้ัน แกะสลักหิน หล่อโลหะ ส่วนใหญ่
ถ่ายทอดทฤษฎีการถ่ายทอดเหมือนจริง  แสดงกล้ามเน้ือในรูปทรงธรรมชาติของคนได้ถูกสัดส่วน
เหมือนจริง การแสดงท่าทางสําหรับผู้หญิงอ่อนหวาน ผู้ชายแข็งแรงบึกบึน สายตาสัมผัสความ
งามของรูปทรง สี  พ้ืนผิว ความกลมกลืนของหินอ่อน  สามารถจับต้องพ้ืนผิวเกลี้ยงเกลา ขรุขระ 
หยาบ มันแวววาว ขนาดสัดส่วนสูงตํ่า โค้งงอ สีของวัสดุ จุดเด่น ความหนา บาง นูน ตํ่า        
ตามสภาพความเป็นจริงดูเป็นลักษณะ 3 มิติ 
                      2.2.3 แขนงสถาปัตยกรรม  ผลงานโบสถ์ วิหาร พระราชวัง อาคาร ฯลฯ 
ส่วนประกอบความงามเป็นรูปทรงเรขาคณิต หลังคาโค้ง (โดม) ยอดแหลม สามเหลี่ยม            
ตัวอาคารเป็นแท่งสี่เหลี่ยม  มีการสร้างแบบย่อมุมลดหลั่นแต่ละระดับ เพ่ือประโยชน์ในการใช้
พ้ืนที่รังสรรค์ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม แม้แต่เพดานอาคารก็ต้องสร้างผลงานไว้ให้ชม
อย่างต่อเน่ือง  แม้โครงสร้างจะใหญ่โตแต่มองดูสมส่วนไม่เทอะทะจนน่าเกลียด    

 สรุปได้ว่า ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน มีอิทธิพลที่ทําให้เกิดสุนทรียภาพที่
แตกต่างกันมีทั้งภูมิศาสตร์ ความเช่ือและทางศาสนา สัมพันธไมตรี ประวัติศาสตร์ และในด้าน
วัสดุและวิธีการรังสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ 
 
อภิปรายผลการศึกษาดูงาน 
 
  จากการที่ผู้เขียนได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ระหว่างวันที่ 8 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553  
เพ่ือศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย Moscow State Pedagogiral University ประเทศสหพันธรัฐ
รัสเซีย  โดยคณะศึกษาดูงาน 51 ท่านก็ได้พบได้เห็นได้สัมผัสรับรู้และเกิดประสบการณ์โดยตรงที่
คล้าย ๆ กัน  จะต่างกันบ้างก็ตรงความประทับใจหรือสะเทือนใจ ที่ทุกคนต้องนํามาวิเคราะห์ใน
เน้ือหาน้ัน ๆ สําหรับผู้เขียนสัมผัสรับรู้ถึงสิ่งที่ประทับใจจนเกิดสุนทรียภาพที่ได้รับจากธรรมชาติ
และผลงานทัศนศิลป์ และศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่มากมาย  เข้าใจว่าประเทศน้ีมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวชมทัศนศิลป์อันวิจิตรบรรจงด้วยฝีมือและอลังการด้วยความใหญ่โต เรียกว่า ขายของ
เก่าหรือขายศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ กินไปได้อีกหลายร้อยปี  และสิ่งใดที่ขาดหายไปหรือไม่มีใน
อดีตก็รังสรรค์ขึ้นมาใหม่ผสมกลมกลืนกับของเก่าได้อย่างลงตัว  ลงทุนครั้งเดียวเก็บเก่ียวรายได้
เข้าประเทศไปได้อีกนาน  ไม่ต้องลงทุนอีกเพียงบํารุงรักษาให้ดีก็มีรายได้จากนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวต่างชาติและชาติเดียวกัน  อีกทั้งเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้เป็นอย่างดี  อยากให้รัฐบาล
ไทยเล็งเห็นหรือมีวิสัยทัศน์ในเรื่องน้ีมาก ๆ โดยเฉพาะผลงานที่ส่งเสริมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเช่ือ และศาสนา ฯลฯ จะเห็นได้จาก วัดร่องขุน จังหวัดเชียงราย 
ที่ได้ปรับปรุงและก่อสร้างใหม่ โดยการออกแบบและก่อสร้างด้วยฝีมืออาจารย์เฉลิมชัย โฆษิต
พิพัฒน์  จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจําจังหวัดในขณะน้ี ซึ่งแต่เดิมเงินสร้างวัดก็ยังไม่มีต้องหา
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จากผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือ  ปัจจุบันวัดแห่งน้ีสร้างรายได้ให้แก่วัด  คนในท้องถิ่น และ
ประเทศชาติ  น่ีคือ ตัวอย่างหน่ึงที่เห็นกันชัด ๆ กับการลงทุนเพ่ือรายได้เข้าประเทศ  
 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาดูงาน 
 
  จากการศึกษาดูงาน  ณ  ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 8 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553  
เพ่ือศึกษาดูงาน ณ กรุงมอสโคว์ และเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  ได้ศึกษาและวิเคราะห์จาก
ประสบการณ์ที่ได้สัมผัสทางสายตาและผิวกายจับต้องเกิดความประทับใจ นับว่าเป็นสุนทรียภาพ
อีกรูปแบบหน่ึง  ที่สามารถค้นพบได้ไม่ยาก ณ ประเทศน้ี  ด้วยเหตุน้ี ผู้เขียนขอเสนอแนะที่อาจ
เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน  ผู้สนใจหรือผู้ที่รักในทัศนศิลป์ ผู้ที่รู้ เท่าไม่ถึงการณ์  ผู้ท่องเที่ยว
โดยเฉพาะประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย  และรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปน้ี 

 สาเหตุทัศนศิลป์ถูกทําลายหรือเสื่อมโทรม 
   การท่ีทัศนศิลป์มีสภาพเสื่อมโทรมถูกทอดทิ้งหรือถูกทําลายน้ัน  เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและ
สะสมมานานนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อันมีสาเหตุมาจากธรรมชาติและการกระทําของมนุษย์     
ซึ่งส่งผลกระทบให้ทัศนศิลป์หมดสภาพเร็วย่ิงขึ้น  ปัญหาเน่ืองมาจากสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องที่
ต้องศึกษากันอย่างลึกซึ้งและจริงจัง  ปัญหาที่น่าวิตกโดยเฉพาะในกิจกรรมที่มนุษย์ได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมทําลายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์  เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาในท้องถิ่น หรือเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว  ลักษณะการทําลายที่มีผลกระทบต่อแหล่งทัศนศิลป์มี ดังน้ี 

 1. สาเหตุทางธรรมชาติ (Natural Forces) 
 1.1 สภาพดิน ฟ้า อากาศ ในแต่ละภูมิภาคของประเทศ มีลักษณะที่แตกต่างกัน    
ฝนตกหนัก นํ้าท่วม พายุ ลมแรง ความเค็มของทะเล ฯลฯ ย่อมมีผลต่อการเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดล้อมและตัวทัศนศิลป์ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง ประติมากรรม โดยเฉพาะงานสถาปัตยกรรม 
 1.2 การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา ในเขตท่ีเกิดแผ่นดินไหว ผิวโลกจะเกิดการ
สั่นสะเทือนทําลายทุกอย่างที่อยู่ในบริเวณน้ัน เห็นผลได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 2. สาเหตุจากการกระทําของมนุษย์ (Human Forces) การกระทําของมนุษย์มีผล 
กระทบต่อทัศนศิลป์ทั้งทางตรงและทางอ้อม  โดยเฉพาะทัศนศิลป์ประจําชาติไทย ดังต่อไปน้ี 
 2.1 ทางตรง  เป็นการกระทําที่เกิดขึ้นกับทัศนศิลป์โดยตรง เช่น การลักลอบขุด  
เจาะ การร้ือทําลาย โยกย้าย ลักขโมย การทําสงคราม ความแตกต่างทางศาสนา และการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบทัศนศิลป์น้ัน ๆ ในรูปแบบใหม่ 
 2.2 ทางอ้อม  เป็นการกระทําที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อทัศนศิลป์ เช่น การก่อสร้างอาคารประชิด หรือรุกล้ําเขตโบราณสถานทําให้เสียคุณค่าความ
สง่างาม การใช้ที่ ดินไม่เหมาะสม สร้างอาคารพาณิชย์ ศูนย์การค้าหรือตลาดสด หรือ
แรงสั่นสะเทือน จากการก่อสร้างอาคารหรือรถบรรทุกขนาดใหญ่ ทําความเสียหายให้แก่ตัว
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โบราณสถานและทัศนศิลป์ประจําชาติไทย ดังน้ัน ผลเสียหายที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์      
จึงเป็นผลสืบเน่ืองจากอดีตจนถึงปัจจุบันและเป็นปัญหาต่อเน่ืองไปถึงอนาคต 
 2.3 ไม่รู้คุณค่า  ไม่ส่งเสริม  ไม่อนุรักษ์ทัศนศิลป์ ถือว่าเป็นผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม  ที่ทําให้ทัศนศิลป์ถูกทําลายหรือทรุดโทรมลง การท่ีไม่รู้คุณค่าว่าทัศนศิลป์แต่ละช้ิน
สร้างขึ้นสําเร็จต้องอาศัยความพากเพียร สติปัญญา ฝีมือของมนุษย์  พร้อมทั้งวัสดุต่าง ๆ ที่นํามา
รังสรรค์ให้มีคุณค่าทางความงาม คุณค่าทางเร่ืองราว  เมื่อไม่รู้คุณค่าก็ไม่ส่งเสริมหรือไม่สนับสนุน
ให้มีผลงานเกิดขึ้นมาใหม่แทนของเก่า ซึ่งบางคน บางกลุ่ม บางหน่วยงาน บางรัฐบาล ไม่รู้คุณค่า  
ไม่ส่งเสริมหรือไม่สนับสนุน  กลับไม่อนุรักษ์ทํานุบํารุงให้คงอยู่นานหลาย ๆ ปี  ซึ่งนับวันแต่จะ
สูญหายไป  การที่มีทัศนศิลป์อยู่ให้เห็นและสัมผัสเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่า ซึ่งควรที่จะเร่งรณรงค์ให้มี
การอนุรักษ์อย่างจริงจังไม่ใช่เป็นเพียงนโยบายของการหาเสียงทางการเมืองเท่าน้ัน    
 จากส่ิงที่กล่าว จะเห็นว่าทัศนศิลป์ถูกทําลายหรือเสื่อมโทรม  ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเพราะ   
ฝีมือมนุษย์ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม  แต่ที่ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อศึกษาดูงาน ณ กรุงมอสโคว์ 
และเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  พบว่าทัศนศิลป์ในประเทศน้ียังคงอยู่คู่คนรัฐเซียไปอีกนาน         
แสนนาน  เน่ืองจากประเด็นหลัก 3 ข้อ คือ 

 1. ประชาชนภายในประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย  เห็นคุณค่าทางทัศนศิลป์จึงไม่ทําลาย    
มีการสะสมของเก่าต้ังแต่อดีตให้คงอยู่ตลอดไป 

 2. ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดผลงานทัศนศิลป์ใหม่  การอุดหนุนและเห็นความสําคัญ
ทั้งผลงานและศิลปินผู้สร้างคือสิ่งสําคัญ  ผลงานเก่าสูญหายหรือเสื่อมโทรมก็สรรค์สร้างขึ้นใหม่  
โดยศึกษารูปแบบผลงานแต่ละยุคสมัยอย่างถ่องแท้ เพื่อให้รูปแบบและคติความเชื่อมีผลต่อ
ผลงานน้ันอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ   

 3. การอนุรักษ์และทํานุบํารุงทัศนศิลป์ให้คงอยู่  นับว่าเป็นการพัฒนาวิธีการสืบทอด
มรดกทางทัศนศิลป์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การส่งเสริมให้มีการศึกษา อบรม และสร้างสามัญ
สํานึกให้ประชาชน เกิดความรู้สึกหวงแหน และเห็นคุณค่าของทัศนศิลป์ จะส่งผลดีทางด้าน
ศิลปะ  วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติศาสตร์ และสังคมน้ัน ๆ อย่าง
ต่อเน่ือง  แต่การอนุรักษ์และทํานุบํารุงทัศนศิลป์จําเป็นต้องคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่
แหล่งทัศนศิลป์ด้วย เพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชนน้ัน ๆ 

 ปัจฉิมลิขิต ในการศึกษาดูงานครั้งน้ี ได้รับประสบการณ์มากมาย ซึ่งนํามาบอกเล่าหรือ
บรรยายให้ละเอียดคงไม่หมดในส่วนที่เก่ียวข้องกับ การรับรู้ ของมนุษย์ที่เกิดจากการเรียนรู้หรือ
สังเกตจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่สร้างความรู้สึกประทับใจหรือสะเทือนใจจาก
ประสาทสัมผัสรับรู้ทั้ง 5 ทาง คือ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย  โดยเฉพาะอาหารท่ีลิ้นสัมผัสรสชาติ
ขาดความอร่อย  และ ผศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัยพูลสุข เป็นคนเดียวที่ พลัดหลง อยู่สถานีรถไฟใต้
ดินคนเดียว หรืออีกนัยหน่ึงอาจจะเป็น การหลงเหลือ ที่ไกด์หรือสมาชิกคณะศึกษาดูงาน เข้าใจ
ว่า ครบ แต่ที่จริงยังหลงเหลืออยู่ ทําให้ “สะเทือนใจ”กันทุกคน 



           วารสารพิกุล  ปีท่ี 9  ฉบับท่ี 1  มกราคม – มิถุนายน  2554 
 
50

บรรณานุกรม 
 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  (2546).  กรุงเทพ ฯ: นามมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์. 
มัย  ตะติยะ.  (2547).  สุนทรียภาพทางทศันศิลป์.  กรุงเทพ ฯ: วาดศิลป์. 
  .  (2549).  ประติมากรรมพืน้ฐาน.  กรุงเทพ ฯ: สิปประภา. 

 .  (2551). พื้นฐานภาพคนเหมือนในประเทศไทย.  กรุงเทพ ฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ.  (2553).  รัสเซีย.  [ออนไลน์].  แหล่งที่มา: 
   http://203.146.15.54/th/index.php?option=com_content&view= 
          article&id=172&Itemid=126.  (2553, มกราคม 10). 
Bloggang.com : ตามใจท่าน.  (2553).  รัสเซีย : รถไฟใต้ดินในมอสโคว์.  [ออนไลน์].   

แหล่งที่มา:  http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=asyoulikeit&month 
=02-2010&date=09&group=4&gblog=3.  (2553, กุมภาพันธ์ 6). 

Udigo ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศรัสเซยี.  (2552).  สหพันธรัฐรสัเซีย Russian 
Federation.  [ออนไลน์].  แหล่งที่มา: http://www.udigoweb.com/  
2010/06/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%.  (2552, ตุลาคม 20).   

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จิตรกรรมภาพทิวทัศน์ 
Landscape painting 

 
ศุภพงศ์ ยืนยง1 

Supapong Yuenyong 
 
บทคัดย่อ  
 
 บทความน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือต้องการให้ความเข้าใจเรื่องจิตรกรรมภาพทิวทัศน์ ซึ่งมี
เน้ือหาสาระสําคัญด้านสุนทรียภาพเก่ียวข้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรง จากการท่ี
มนุษย์ได้สร้างสรรค์ภาพเขียนแสดงความงามของสิ่งต่างๆบนพ้ืนโลก ไม่ว่าจะเป็นทิวทัศน์บก 
ทิวทัศน์ทะเล หรือสิ่งก่อสร้างฯลฯ ความงามบนภาพทิวทัศน์ที่มีมุมมองต่าง ๆ กันน้ันแสดงออก
ด้วยเส้น สี นํ้าหนักความอ่อนแก่ รูปร่าง รูปทรง ขนาด สัดส่วน และพ้ืนผิว ที่ประกอบกันขึ้นเป็น
ภาพตามจินตภาพของศิลปิน ความประสานสัมพันธ์ทางความงามด้านองค์ประกอบศิลป์ ศิลปิน
ภาพทิวทัศน์ยังได้ถือเร่ืองระนาบของภาพ ทัศนียภาพ บรรยากาศ และระยะต่าง ๆ ในภาพ
ทิวทัศน์เป็นส่วนสําคัญของภาพ  เพราะนอกจากจะทําให้ภาพดูมีมิติหรือความต้ืนลึกภายในภาพ 
ยังสามารถผู้ดูเกิดอารมณ์ความรู้สึกคล้อยตามอีกด้วย 
 

คําสําคญั: จิตรกรรม, ภาพทวิทัศน์, ระนาบ, ทัศนียภาพ  
 
Abstract 
 

This article aims to provide understanding of landscape painting. The content 
of the aesthetic associated with nature and environmental sources. The man has 
created the paintings show the beauty of things on the earth, the landscape, 
seascape and  buildingscape, etc.  The beauty of the paintings on view is expressed 
with a different color, value, shapes, form, sizes and proportions and texture  that 
make up the image  according to imagery of the artist and the relationship of 
the aesthetic and artistic elements. Landscape artist get to hold on the picture 
plane of the scenery and atmosphere in landscape is an important part of the 

                                                           
1 อาจารย์ประจําโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 
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picture. Moreover, it makes such as dimension or the shallow depth within the 
image. Therefore, the audiences  have  emotion along with the pieces of art. 
 

Keyword: Painting, Landscape, Picture Plane, Perspective 
 
บทนํา 
 
 จิตรกรรมภาพทิวทัศน์เป็นผลงานที่ถ่ายทอดเรื่องราวเก่ียวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
รอบๆ ตัวเรา ในอดีตที่ผ่านมาจิตรกรรมภาพทิวทัศน์เป็นแค่ภาพประกอบฉากหลังของภาพคน 
ความสําคัญของภาพทิวทัศน์เริ่มได้รับความนิยมถ่ายทอดกันมากในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17    
ในหมู่จิตรกรชาวดัตช์ เช่น ฮอบบีมา หลังจากน้ันมาจิตรกรรมภาพทิวทัศน์ได้รับความนิยมและ
แพร่หลายมากย่ิงขึ้น  โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศอังกฤษจะเห็นได้ในผลงานของศิลปินเทอร์เนอร์  
และคอนสเตเบิล ที่แสดงออกในลักษณะเหมือนจริงเพ่ือต้องการบันทึกความสวยงามในธรรมชาติ
ซึ่งปัจจุบันนับวันจะเหลือน้อยเต็มที  ความงามของจิตรกรรมภาพทิวทัศน์นอกจากจะแสดงให้
เห็นถึงสี บรรยากาศ รูปร่างรูปทรงและความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธ์ุไม้ต่าง ๆ แล้วยังประกอบ
ไปด้วยท้องฟ้า พ้ืนดินและแม่นํ้าให้ดูสวยงาม ที่สําคัญที่สุดก็คือความคิดสร้างสรรค์ที่ศิลปินได้
สอดใส่จินตนาการลงไปในภาพอีกด้วย 
 
ความหมายของจิตรกรรม 

การท่ีเราจะทําความเข้าใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงน้ันต้องเข้าใจความหมายเรื่องดังกล่าวก่อน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คําว่า จิตรกรรม ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Painting ซึ่งสุชาติ เถาทอง 
นักวิชาการศิลปะ ได้กล่าวถึงจิตรกรรมว่า สีจะเป็นสื่อที่สําคัญที่สุดในการเขียนภาพ อาจเป็นสี
ชนิดเอกรงค์ (Monochrome) หรือพหุรงค์ (Polychrome) ใช้สี นํ้า สีโปสเตอร์ สี นํ้ามัน           
สีอะคริลิก เป็นต้น (สุชาติ เถาทอง, 2536: 27)  

 นอกจากน้ีจิตรกรรม หมายถึง ภาพเขียนสี การระบายสี หรือภาพที่มีสี ที่มนุษย์เขียนขึ้น 
ซึ่งอาจพบเห็นบนผนัง บนระนาบ บนผ้าใบ แผ่นวัสดุต่างๆ ซึ่งสีที่ใช้อาจเป็นสีนํ้า สีเทียน สีนํ้ามัน 
สีอะคริลิก สีฝุ่น ฯลฯ และเป็นการใช้สีแบบระบายสีเดียวนํ้าหนักอ่อนแก่ ระบายสีตามท่ีต้องการ
ของผู้เขียนหรือระบายสีผสมกัน โดยมีวิธีต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี ระบายเป็นแผ่นเรียบ ระบายให้มีเน้ือ
สีหนา ๆ แสดงลักษณะผิว สลัดรูปดูให้เป็นเปรอะๆ ปล่อยให้ไหลเป็นแนวยาว หรือเกลี่ยให้เรียบ
กลมกลืน หรือมีขอบรูปเด่นชัด ฯลฯ (อารี สุทธิพันธ์ุ, 2526: 42) 
 จากความหมายดังกล่าวพอสรุปได้ว่า จิตรกรรม หมายถึง ภาพวาดระบายสีหรือภาพ 
เขียนที่ระบายด้วยสื่อวัสดุต่าง ๆ เช่น สีนํ้า สีนํ้ามัน สีฝุ่น สีอะคริลิก ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ตามความ
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ถนัดของศิลปิน ทั้งน้ีการเขียนภาพอาจเขียนบนระนาบต่าง ๆ เป็นต้นว่า ผ้าใบ กระดาษ ผนัง 
หรือบนแผ่นไม้ ฯลฯ 
 
ความหมายของภาพทิวทศัน ์ 

ในความหมายของภาพทิวทัศน์น้ัน ได้มีผู้รู้และนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้มากมาย  
พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ  อังกฤษ- ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้บัญญัติศัพท์และให้ความหมาย
ของคําว่า Landscape ไว้ดังน้ี (ราชบัณฑิตยสถาน, 2530: 146 - 147) 
 1. ภูมิทัศน์ ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปของบริเวณใดบริเวณหน่ึง ทั้งที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติและที่เกิดขึ้นโดยการกระทําของมนุษย์ 
 2. ภาพทิวทัศน์บก งานจิตรกรรม งานวาดเส้น หรือศิลปกรรมใด ๆ ที่แสดงทัศนียภาพ
ของภูมิประเทศที่ปรากฏตามธรรมชาติ เช่น ป่าเขา หมู่บ้าน ฯลฯ แม้ว่าจะมีคน สัตว์ หรือสิ่งของ
ที่มนุษย์ทําขึ้นปรากฏอยู่ในภาพด้วยก็ตาม แต่สิ่งดังกล่าวน้ันจะต้องมีความสําคัญต่อองค์ประกอบ 
ภาพเป็นอันดับรอง และจะต้องไม่ใช่เรื่องราวที่สําคัญของภาพ  
 อารี สุทธิพันธ์ุ นักวิชาการศิลปะ ได้ให้ความหมายภาพทิวทัศน์ไว้ดังน้ี (อารี สุทธิพันธ์ุ, 
2526: 39)  ภาพทิวทัศน์เป็นจิตรกรรมที่แสดงเกี่ยวกับภูมิประเทศ บรรยากาศ เวลา ซึ่งมีจํานวน
พ้ืนที่ที่แสดงเกี่ยวกับทิวทัศน์ ดิน ต้นไม้ มากกว่าพ้ืนที่ที่แสดงเกี่ยวกับนํ้าทะเล  
 อัศนีย์ ชูอรุณ นักวิชาการศิลปะ (อัศนีย์ ชูอรุณ, 2544: 165) ได้กล่าวถึงภาพทิวทัศน์
หมายถึง  ภาพที่แสดงเรื่องของโลกตามธรรมชาติเป็นหลัก เป็นเรื่องของพ้ืนที่ว่างในธรรมชาติ 
บรรยากาศ หรือพืชพรรณไม้ต่าง ๆ อาจเป็นภาพในมุมแคบก็ได้ อาจเป็นภาพที่เขียนจาก
ธรรมชาติจริงโดยตรงหรือจะเขียนจากความทรงจํา หรืออาจบางทีอาจต้องใช้ภาพร่างที่วาดจาก
สถานที่จริงมาเป็นแบบก็ได้ ภาพทิวทัศน์สามารถแสดงรูปลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ตามที่มีอยู่จริง
อย่างเหมือนจริงเต็มที่ หรืออาจเปลี่ยนลักษณะไปตามอุดมคติก็ได้ ศิลปินอาจนําเสนอภาพ
ทิวทัศน์ตามแนวส่วนตน หรืออาจดําเนินตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มศิลปินใด ๆ ก็ได้ ประสบการณ์
ของศิลปินเองย่อมมีผลต่อการเลือกใช้รูปแบบและวิธีการในการเขียนภาพทิวทัศน์เป็นอย่างย่ิง 

ราล์ฟ ไมเยอร์ (ราล์ฟ ไมเยอร์, 2540: 472- 473) นักวิชาการศิลปะ ได้ให้กล่าวถึงภาพ
ทิวทัศน์หมายถึง ภาพระบายสี วาดเขียน หรืองานศิลปะที่ถ่ายทอดเก่ียวกับภาพทิวทัศน์ แม้ว่า
ภาพที่เก่ียวกับมนุษย์สร้างขึ้นบางครั้งก็อาจจะมีภาพทิวทัศน์ประกอบอยู่ในภาพด้วย แต่ในที่น้ี
ภาพทิวทัศน์อยู่ในฐานะขององค์ประกอบรองของภาพซึ่งเพียงแต่มีส่วนอยู่ในเหตุการณ์ในเนื้อหา
ของภาพ ก่อนหน้าคริสต์ศตวรรษที่สิบเจ็ดน้ันไม่ค่อยจะมีภาพจิตรกรรมที่จงใจถ่ายทอดทิวทัศน์
โดยตรง ทิวทัศน์มักจะเป็นส่วนประกอบอยู่ในฉากหลังของภาพที่ถ่ายทอดเกี่ยวกับมนุษย์หรือ
เหตุการณ์สําคัญ ๆ  

จากความหมายของภาพทิวทัศน์ที่กล่าวมาทั้งหมดน้ีพอสรุปได้ว่า ภาพทิวทัศน์ หมายถึง
ภาพที่แสดงเนื้อหาเก่ียวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ประกอบไปด้วยพ้ืนดิน พ้ืนน้ําหรืออากาศ 
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ที่มีองค์ประกอบต่าง ๆ มากมาย ทั้งที่เกิดขึ้นเองและจากมนุษย์สร้างขึ้นอาจเป็นบ้านอาคาร 
สิ่งก่อสร้าง สถานที่ต่าง ๆ ของผู้คนที่ประกอบรวมกันธรรมชาติ  
 
ความเข้าใจภาพทิวทศันใ์นตะวันตก 

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งสําคัญย่ิงต่อมวลมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก เป็นทั้ง
วัตถุแห่งความเบิกบานยินดี และให้แรงบันดาลใจในการสร้างผลงานศิลปะ ดังน้ันการเขียนภาพ
ทิวทัศน์เริ่มมีบทบาทสําคัญในวงการศิลปะมานานแล้ว ตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์เมื่อศิลปิน      
ชาวอียิปต์ได้รู้จักใช้ปากกาที่ทําขึ้นจากวัสดุธรรมชาติคือ ต้นอ้อ เขียนภาพทิวทัศน์แสดงภาพสัตว์
ต่าง ๆ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  แม้ว่าภาพทิวทัศน์ในยุคน้ันจะไม่บ่งช้ีให้เห็นชัดเจน
เหมือนกับภาพเขียนอ่ืนๆก็ตาม แต่กระนั้นก็ดีในยุคกรีกโรมันมาจนถึงยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา ศิลปิน 
ก็ยังคงเขียนภาพทิวทัศน์ในลักษณะเป็นแค่ฉากหลังของภาพคน  ซึ่งดูเหมือนว่าภาพคนยังมีความ
โดดเด่นอยู่เช่นเคย จนกระทั่งมาถึงในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ผลงานภาพเขียนทิวทัศน์ได้เริ่มแสดง
บทบาทเด่นชัดย่ิงขึ้น  เมื่อศิลปินชาวดัชน์ได้ถือว่าเรื่องราวของภาพทิวทัศน์มีความสําคัญ
เทียบเท่ากับภาพเขียนแบบอื่น ๆ จากความเช่ือของศิลปินกลุ่มน้ีได้ให้อิทธิพลต่อศิลปินชาว
อังกฤษที่ช่ืนชมหลงใหลในการเขียนภาพทิวทัศน์ดังเช่น จอห์น คอนสเตเบิล และเจ. เอม. ดับบิว.  
เทอร์เนอร์ (John Constable and J.M.W. Turner)  

การเร่ิมต้นของศิลปินชาวอังกฤษที่นิยมเขียนภาพทิวทัศน์ นับว่าเป็นการแผ้วถางทาง
ไปสู่จิตรกรรมภาพทิวทัศน์ลัทธิอิมเพรสชันนิสม์  ซึ่งมีศูนย์รวมอยู่ที่หมู่บ้านบาร์บิซง (Barbizon) 
ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส  การเขียนภาพทิวทัศน์ของกลุ่มศิลปินบาร์
บิซงเป็นการมุ่งแสดงความจริงที่ปรากฏต่อเบ้ืองหน้า  การสร้างสรรค์บรรยากาศด้วยสีและ
อารมณ์ที่มีต่อภาพเขียน  

ผลงานจิตรกรรมภาพทิวทัศน์เป็นหลักฐานอย่างหน่ึงทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็น
ถึงความรู้สึกนึกคิด  ความเชื่อ ความงามตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในแต่ละยุคแต่ละสมัย
ต้ังแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน  จิตรกรรมภาพทิวทัศน์นอกจากจะสะท้อนความรู้สึกนึกคิดที่ได้รับ
จากส่ิงแวดล้อมรอบ ๆ ตัวแล้ว  จิตรกรยังได้แสดงถึงเรื่องราวเน้ือหาสิ่งต่าง ๆ รวมท้ัง
ศิลปวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นลงในภาพเขียนอีกด้วย  ดังน้ันความหมายภาพทิวทัศน์หมายถึง ภาพที่มี
ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏเห็นตามธรรมชาติรอบ ๆ ตัวเรา เช่น ทิวทัศน์ทุ่งนา ป่าเขา ทะเล 
และสิ่งก่อสร้าง ที่ประกอบไปด้วย ภูเขา พ้ืนดิน ป่าไม้ ห้วย หนอง คลอง บึง แม่นํ้า ลําคลอง ฯลฯ 
เป็นต้น 
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   ภาพที่ 1  จิตรกรรมภาพทิวทัศน์ชื่อภาพ The Road to Middelharnis  ผลงานของไมน์เดริ์ด ฮอบบีมา 
   ท่ีมา (Zuffi, S 2004: 188) 

 
ภาพทิวทัศน์ได้พัฒนาการมาต้ังแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 เรื่อยมา แต่ก่อนหน้าน้ันวงการ

ศิลปกรรมตะวันตกได้ให้ความสําคัญให้เป็นแค่ส่วนประกอบของภาพ หรือให้เป็นฉากหลังของรูป
คนหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ในภาพเท่าน้ัน  จนกระทั่งเริ่มปรากฏชัดเจนในผลงานภาพทิวทัศน์ของ
จาคอบ ฟาน รอยสเดล และไมน์เดริ์ด ฮอบบีมา จิตรกรชาวดัตช์ หลังจากน้ันมาภาพทิวทัศน์ก็
แสดงเรื่องราวตามวิถีทางของธรรมชาตินิยมติดต่อกันมา  ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 19  ศิลปิน
เริ่มเปลี่ยนแนวคิดโดยนิยมเขียนภาพทิวทัศน์กันมากข้ึน  ศิลปินชาวอังกฤษช่ือ คอนสเตนเบิล 
เขียนภาพทิวทัศน์ภูมิประเทศของตัวเอง  จนมีช่ือเสียงได้รับการยอมรับในวงการศิลปะเป็นอย่าง
มากจากจิตรกรรมตามแนวทางตามหลักวิชาการก้าวมาสู่เส้นทางธรรมชาตินิยม จวบจนช่วง
กลางศตวรรษที่ 19  ในประเทศฝร่ังเศส  ศิลปินกลุ่มบาร์บิซอง (Barbizon School) ได้พัฒนา 
การเขียนภาพทิวทัศน์โดยการออกไปเขียนภาพจากสถานที่จริง ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีผลต่อศิลปิน
ลัทธิอิมเพรสชันนิสม์เป็นอย่างมากในแง่สัมผัสต่อธรรมชาติโดยตรง  
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   ภาพที่ 2  จิตรกรรมภาพทิวทัศน์ชื่อภาพ เกวียนขนหญ้า ผลงานของจอห์น คอนสเตเบิล 
   ท่ีมา (Gatt, G., 1968) 
 

อย่างไรก็ตามสําหรับแนวคิดของศิลปินกลุ่มน้ีมีความเช่ือเก่ียวกับความประทับใจต่อแสง
สีที่ปรากฏในธรรมชาติ ที่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลา เช้า สาย บ่าย เย็น
หรือเวลากลางคืนก็ตาม และที่สําคัญสอดคล้องหลักทฤษฎีสีของเชฟเริล ที่ได้มีการทดลอง
ค้นคว้าเกี่ยวกับสีในเร่ืองหลักการกลมกลืนของสี การตัดกันของสีและการผสมสีในสายตา        
ซึ่งทฤษฎีสีเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อศิลปินลัทธิอิมเพรสชันนิสม์และลัทธินีโออิมเพรสชันนิสม์เป็นอย่าง
มาก  ในแง่การสร้างสรรค์ผลงานภาพทิวทัศน์ไม่ว่าจะเป็นศิลปินที่มีช่ือเสียง เช่น มาเนต์ โมเนท์ 
เดอกาส์ ปิสซาร์โร ซีสเลย์ และเซอราท์ ฯลฯ เป็นต้น 
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    ภาพที่ 3  จิตรกรรมภาพทิวทัศน์ชื่อภาพ  ความประทับใจยามรุ่งอรุณ  ผลงานของโกลด โมเน 
    ท่ีมา (กําจร สุนพงษ์ศรี, 2554) 
 

แต่กระนั้นก็ดีภาพทิวทัศน์ที ่เข ียนในสถานที ่จริงเป็นแค่ความประทับใจซึมซับ
บรรยากาศของธรรมชาติและเป็นการสัมผัสชีวิตจริงต่อสิ่งแวดล้อม  และประการสําคัญศิลปิน 
ได้เฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงของช่วงวันเวลาที่ปรากฏขึ้นในธรรมชาติ อันส่งผลต่อการพัฒนา 
การใช้สี  รอยแปรง และการลดตัดทอนรูปทรงในภาพเขียน  ซึ่งกล่าวได้ว่าทฤษฎีสีและหลักการ
ความเช่ือที่กล่าวมาทั้งหมดได้เป็นฐานความคิด  และให้อิทธิพลต่อศิลปินภาพทิวทัศน์ในรุ่นต่อ ๆ 
มาซึ่งได้แก่ลัทธิเอกซ์เพรสชันนิสม์ หรือลัทธิแสดงพลังอารมณ์  โดยพัฒนาเป้าหมายเด่นชัด
เกี่ยวกับแสดงออกพลังอารมณ์ภายในที่ปรากฏบนภาพเขียนถือเป็นสิ่งสําคัญ  การรับรู้ต่อ
ธรรมชาติด้วยการลดทอนรูปทรง และการแสดงออกใช้สีอย่างรุนแรง ในลักษณะของเส้นซึ่งเกิด
จากการแสดงออกด้วยอารมณ์ฉับพลัน แข็งกร้าว ความมีอิสระของศิลปินที่ไม่มีแบบแผนตายตัว 
โดยมีปรัชญาที่ว่าน้อยได้มาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลงานภาพทิวทัศน์ของกลุ่ม ดี บรึคเคอและ
กลุ่มแดร์ เบลาเอ ไรเทอร์ ในเยอรมัน ศิลปินดังกล่าวได้แก่ คาร์ล ชมิดต์ ร็อตวูฟ  เอมีล โนลเดอ   
อีริค เฮคเกิล  วาสสิลี แคนดินสก้ี และออสการ์ โกกอซกา เป็นต้น  
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    ภาพที่ 4  จิตรกรรมสีน้ํามันภาพทิวทัศน์แนวแสดงออกพลังอารมณ์ ชื่อภาพ Autumn Sea  
    ผลงานของเอมีล โนลเดอ    
    ท่ีมา (กําจร สุนพงษ์ศรี, 2554)  
 

โดยท่ัวไปแล้วผลงานจิตรกรรมภาพทิวทัศน์ของกลุ่ม ดี บรึคเคอ หรือกลุ่มสะพานน้ันมี
ความสนใจศิลปะแอฟริกาและยุโรปกลาง อิทธิพลในเร่ืองรูปทรงที่เป็นเหล่ียมมุมและสีสันผิด
แปลก การตัดทอนรูปทรง การเขียนหยาบๆ ลีลาของเส้นและสีสดใสเร่าร้อนอย่างอิสระ ซึ่งส่งผล
สะท้อนในผลงานอย่างตรงไปตรงมา ส่วนกลุ่มแดร์ เบลาเอ ไรเทอร์ หรือกลุ่มคนขี่ม้าสีนํ้าเงิน น้ัน
อุดมการณ์เป็นไปลัทธิสําแดงพลังอารมณ์ มีการตัดทอนและดัดแปลงธรรมชาติที่ตนรู้สึก แสดง
เค้าโครงของรูปลักษณะรูปแบบจิตรกรรมลัทธินามธรรมอย่างลาง ๆ ไม่ชัดเจนเท่าไรนัก ไม่มี
ทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์ตายตัว หรือทัศนียภาพเชิงเส้น มีอิสระในการวางองค์ประกอบ มีรูปแบบซึ่ง
เต็มไปด้วยอารมณ์อันรุนแรง การกระตุ้นจิตใจเร้าให้ถึงจุดปิติถึงที่สุด โดยไม่สนใจในความงาม
ของรูปทรง ความประณีตรวมทั้งทักษะฝีมือ จากแนวคิดดังกล่าวน้ีได้ปูพ้ืนฐานทางความคิดของ
ศิลปกรรมในแนวทางใหม่ให้เกิดขึ้น  
 ในด้านรูปแบบได้ถ่ายทอดภาพทิวทัศน์จากธรรมชาติ ด้วยแสดงถึงการลดทอนรูปร่าง 
รูปทรง โดยเน้นการแสดงออกด้วยสี บริเวณว่าง และมิติ เป็นรูปแบบที่ถ่ายทอดลดทอน



                                                    วารสารพิกุล  ปท่ีี 9  ฉบับท่ี 1  มกราคม – มิถุนายน  2554 59

รายละเอียดต่าง ๆ ในธรรมชาติให้เหลือแต่ลักษณะเด่น เน้นโครงสร้างเด่น ๆ ของภาพ และแสดง
ความสัมพันธ์กันของส่วนประกอบต่างๆ เป็นต้นว่า ไม่คํานึงถึงความถูกต้องของศิลปะหลักวิชา 
ทั้งหลักทัศนียภาพเชิงเส้น หรือองค์ประกอบศิลป์ ในขณะเดียวกันก็เน้นพลังอารมณ์ความรู้สึกที่
มีต่อภาพน้ัน ๆ  ไม่ว่าจะเป็นระนาบของสี ที่แทนค่าของรูปทรงที่ปรากฏ ความอิสระในการใช้สี
เรียบง่าย แสดงความรู้สึกในการถ่ายทอดมากกว่าที่ความจริงที่มองในภาพทิวทัศน์ 
 

 
 

             ภาพที่ 5  จิตรกรรมภาพทิวทัศน์ท่ีเน้นการลดทอนรูปทรง แล้วมาสังเคราะห์ 
                    ประกอบกันข้ึนใหม่ในลัทธิคิวบิสม์ ชื่อภาพ บ้านท่ีเลสตัล  ผลงานของบราค 
                  ท่ีมา (กําจร สุนพงษ์ศรี, 2554: 216) 
 

ภาพทิวทัศน์จากสถานท่ีจริงของศิลปินในยุคน้ันนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญ  
ต่อวงการศิลปะ จากแนวคิดความเช่ือรูปแบบของศิลปะเหมือนจริงที่ค่อย ๆ พัฒนาไปสู่ภาพที่มุ่ง
แสดงความเป็นจริง ความประทับใจที่มีต่อบรรยากาศแสงสีและอารมณ์  การเข้าใจรู้จักลดตัด
ทอนของภาพในบางส่วนที่ไม่ต้องการ ได้นําไปสู่แนวทางการเขียนภาพแบบลัทธิคิวบิสม์อย่าง
สมบูรณ์แบบภายในเวลาต่อมา 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าเน้ือหาเร่ืองราวของภาพทิวทัศน์จะเน้นเน้ือหาเก่ียวกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมก็ตาม  ศิลปินก็ยังคงนิยมเขียนภาพแนวทางลักษณะน้ีกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน   
ส่วนรูปแบบการถ่ายทอดภาพทิวทัศน์น้ันมีทั้งรูปแบบเหมือนจริงและแบบลดตัดทอน การแสดง 
ออกก็แสดงอย่างตรงไปตรงมาและแบบแนวความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคการเขียนภาพก็



           วารสารพิกุล  ปีท่ี 9  ฉบับท่ี 1  มกราคม – มิถุนายน  2554 
 
60

แสดงออกได้หลายวิธี ทําให้ภาพทิวทัศน์ได้รับความนิยมจากผู้สะสมงานศิลปะ  ทั้งหมดที่กล่าว
มาน้ีอาจเป็นเพราะมนุษย์มีความรักความผูกพันต่อธรรมชาติ  และถือว่าธรรมชาติเป็นผู้ให้คุณ 
ประโยชน์แก่มนุษย์ชาติทุกคน 

 

 
 

                ภาพท่ี 6  จิตรกรรมภาพทิวทัศน์ชื่อภาพ Yellow and Black Boats เป็นการผสมผสาน   
                 ผลงานภาพเขียนสีน้ํามันกับวัตถุของจริงร่วมกัน ผลงานของเจนนิเฟอ บาร์เลท 
                 ท่ีมา (Gould, T., 2004: 99)       
 

 
 

                  ภาพท่ี 7  ภาพทิวทัศน์จิตรกรรมสีอะคริลิกแสดงการลดทอนรูปทรงอาคารสมัยใหม่ 
                  ให้ดูมีปริมาตร และใช้สีกับเส้น ชื่อภาพ Urban Jewls  ผลงานของเดนีซ  โทมาส 
                 ท่ีมา (Ocvirk G.O, 2009: 113) 



                                                    วารสารพิกุล  ปท่ีี 9  ฉบับท่ี 1  มกราคม – มิถุนายน  2554 61

ความเข้าใจภาพทิวทศันใ์นประเทศไทย 
จากการท่ีชาติมหาอํานาจคุกคามชาติตะวันออกในลักษณะจักรวรรดินิยมในยุโรป และ

แพร่ขยายรุกรานเข้ามาในเอเชีย ประเทศใดที่มีการต่อต้านมักจะตกเป็นเมืองขึ้น สมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์จึงได้มีการปฏิรูป
บ้านเมืองครั้งใหญ่โดยเปล่ียนแปลงปรับปรุงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
วัฒนธรรม โดยเปิดประเทศรับอารยธรรมชาวตะวันตกเพ่ือปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย ทรงมี
นโยบายทางต่างประเทศอย่างกว้างขวาง   
 สําหรับในด้านศิลปะทางด้านจิตรกรรมนั้น ขรัวอินโข่ง จิตรกรไทยที่มีช่ือเสียงในยุคน้ัน
ได้รับอิทธิพลภาพเขียนจากชาวตะวันตกที่มิชชันนารีนําเข้ามาเผยแพร่ในลักษณะภาพพิมพ์  
หนังสือ  โดยนํามาประยุกต์เข้ากับจิตรกรรมไทยประเพณีที่มีมาเน่ินนาน มีวิธีการแสดงแสงเงา
ภายในภาพและใช้ทัศนียภาพเชิงเส้นเข้ามาช่วย  มีภาพชาวฝร่ังการแต่งกายแบบชาวตะวันตก 
ทั้งอาคารบ้านเรือน ซึ่งสะท้อนให้เห็นสภาพสังคมในยุคน้ันเป็นอย่างดี  หลักฐานภาพเขียน
ดังกล่าวพบได้ในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร   
 ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่างปี พ.ศ 2411- 
2453 อิทธิพลของชาวตะวันตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาอย่างมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความคิด 
หรือวัตถุ พระองค์ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงประเทศคร้ังใหญ่  จากการที่ได้เสด็จประพาส
อินเดีย สิงคโปร์ และยุโรป ซึ่งในช่วงขณะน้ันได้มีการล่าอาณานิคมจากประเทศอังกฤษและ
ฝรั่งเศสที่ต้องการขยายตลาดการค้า และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ในสภาวะดังกล่าวทําให้
พระองค์จําเป็นต้องพัฒนาวิทยาการต่าง ๆ ในแบบชาวยุโรป  กล่าวเฉพาะจิตรกรรมสีนํ้ามันได้มี
การส่ังงานจิตรกรรมเหมือนจริงและจ้างศิลปินชาวต่างประเทศเขียนภาพพระองค์ พร้อมกับส่ง
ข้าราชการบริพารไปศึกษาต่อศิลปะที่ ยุ โรปเพ่ือนําความรู้มาเผยแพร่ในประเทศไทย 
(คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี, 2525: 17)  
 จากการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างดุลยภาพระหว่างศิลปกรรม
แนวตะวันตกและศิลปหัตถกรรมไทย เพ่ือมิให้ศิลปะไทยเสื่อม ด้วยการนําการศึกษาที่เป็นระบบ
โรงเรียนเข้ามาพัฒนา  พระองค์ทรงสถาปนาโรงเรียนเพาะช่างในปี พ.ศ. 2456 (วิรุณ ต้ังเจริญ, 
2534: 81) โรงเรียนเพาะช่างนับเป็นสถาบันศิลปะแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการเรียนการสอน
จิตรกรรมสีนํ้ามันตามแบบตะวันตก และในสมัยรัชสมัยของพระองค์ยังได้จ้างศิลปินชาวต่างชาติ
ที่มีความสามารถทางด้านจิตรกรรมและประติมากรรมมาทํางานในราชสํานัก เช่น จิตรกรชาว    
อิตาเลียนช่ือ ซี ริโกลี (C. Rigoli) และประติมากรชาวอิตาเลียนช่ือ คอร์ราโด เฟโรจี (Corrado 
Feroci) (พิริยะ ไกรฤกษ์ และเผ่าทอง ทองเจือ, 2527: 26) 

 สําหรับคอร์ราโด เฟโรจี หรือศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้มีบทบาทในฐานะเป็น     
ประติมากรและเป็นผู้ก่อต้ังมหาวิทยาลัยศิลปากร  สถาบันอุดมศึกษาที่สอนศิลปะ  นอกจากน้ี
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ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ยังได้แสดงบทบาทนักวิชาการศิลปะ และที่สําคัญต่อวงการศิลปะได้
ริเริ่มสนับสนุนให้มีการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติเป็นครั้งแรก  

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2492 นับเป็นเวทีการแสดงผลงานทาง
ศิลปะที่เปิดโอกาสให้ศิลปินและประชาชนที่สนใจทางศิลปะได้ชม โดยจัดแสดงเป็นครั้งแรก ณ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร อย่างไรก็ตามการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติในครั้งน้ัน  มีผลงานภาพ
ทิวทัศน์ที่สร้างสรรค์โดยศิลปินช่ือมิเซียม  ยิบอินซอย  ช่ือภาพ วีถีแห่งความฝัน ในลักษณะแบบ
ลัทธิเอกซเพรสชันนิสม์ร่วมแสดงและได้รับรางวัลเหรียญทองด้วย  ซึ่งกล่าวได้ว่าผลงานภาพ
ทิวทัศน์มีความสําคัญโดดเด่นเท่าเทียมกับงานจิตรกรรมที่มีเรื่องราวอื่น ๆ  (อัศนีย์ ชูอรุณ, 2544: 
166) ศิลปินที่มีช่ือเสียงในช่วงเวลาขณะนั้นส่วนใหญ่เป็นศิษย์ของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  
ได้แก่ จํารัส เกียรติก้อง  เฟ้ือ หริพิทักษ์  สวัสด์ิ ตันติสุข  ทวี นันทขว้าง ฯลฯ 
 

 
 

     ภาพที่ 8  จิตรกรรมภาพทิวทัศน์ชื่อภาพ วิถีแห่งฝัน แนวเอกซเพรสชันนิสม์  
         ผลงานของมิเซียม ยิบอินซอย 

                     ท่ีมา (หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544) 
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    ภาพที่ 9  จิตรกรรมสีน้ํามันภาพทิวทัศน์ชื่อภาพ ฤดูใบไม้ร่วง  ผลงานของ เฟ้ือหริพิทักษ์ 
   ท่ีมา (หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544) 
 
 ต่อมารัฐบาลไทยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาต่อต่างประเทศเพ่ือนําความรู้มาพัฒนา
บ้านเมือง ช่วงเวลาน้ันจิตร บัวบุศย์ อาจารย์จากโรงเรียนเพาะช่าง ได้ทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศ
ญี่ปุ่น ได้เรียนรู้การเขียนภาพทิวทัศน์แนวอิมเพรสชันนิสม์และนํามาเผยแพร่ในเมืองไทย โดยมี  
เฉลิม นาคีรักษ์ ศิษย์คนสําคัญที่ได้รับอิทธิพลการเขียนภาพทิวทัศน์ในลักษณะนี้เช่นกัน      
ความจริงแล้วลัทธิอิมเพรสชันนิสม์ได้ถือกําเนิดขึ้นประเทศฝรั่งเศส ต้ังแต่ พ.ศ. 2417 และได้รับ
ความนิยมแพร่หลายไปทั่วยุโรปอีกทั้งยังถือเป็นจุดเริ่มต้นของศิลปะสมัยใหม่ 
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       ภาพที่ 10  จิตรกรรมสีน้ําภาพทิวทัศน์ชื่อภาพ เรือ ผลงาน เฉลิม นาคีรักษ์ 
          ท่ีมา (สมาคมศิษย์เก่าเพาะช่าง, 2543) 
 
  อย่างไรก็ตามในครั้งต่อ ๆ มาก็มีศิลปินนิยมส่งผลงานจิตรกรรมแนวดังกล่าวเข้าร่วม
แสดง เป็นต้นว่า ทวี นันทขว้าง  ประยูร อุรุชาฏะ  สันต์ สารากรบริรักษ์ ฯลฯ ต่อมาไม่นาน
จิตรกรรมแนวลัทธิอิมเพรสชันนิสม์ที่มีบทบาทเด่นในเวทีการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติก็เริ่มลด
น้อยลง แต่กระนั้นก็ดีความเคลื่อนไหวในการแสดงศิลปะภาพทิวทัศน์ทั้งสีนํ้า สีนํ้ามัน  และสี
อะคริลิค โดยการรวมกลุ่มของศิลปินหรือการแสดงเด่ียวก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเน่ือง เป็นต้นว่า  
อารี สุทธิพันธ์ุ  จรูญ บุญสวน  สงัด ปุยอ๊อก  โกศล พิณกุล  สมศักด์ิ รักษ์สุวรรณ  สุชาติ วงษ์ทอง  
ปัญญา เพชรชู  นุกูล ปัญญาดี  อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์  เสง่ียม ยารังสี ฯลฯ  และในปัจจุบันผลงาน
ภาพทิวทัศน์ยังได้รับความนิยมจากประชาชนที่สนใจงานศิลปะประเภทน้ีอยู่ไม่ว่าจะเป็นการจัด
แสดงนิทรรศการที่หอศิลป์แห่งชาติหรือหอศิลป์ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
 
 



                                                    วารสารพิกุล  ปท่ีี 9  ฉบับท่ี 1  มกราคม – มิถุนายน  2554 65

 
 

       ภาพที่ 11  จิตรกรรมสีน้ําภาพทิวทัศน์ชื่อภาพ วัดแจ้ง ผลงานของอารี สุทธิพันธ์ุ 
         ท่ีมา (อารี สุทธิพันธ์ุ, 2526: 13) 
 
ประเภทของภาพทิวทศัน ์
 ในการเขียนภาพทิวทัศน์นั้น ได้มีการจําแนกเรื่องราวเกี่ยวกับภาพทิวทัศน์  โดยแบ่ง 
ออกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี  

1. ภาพทิวทัศน์บก (Landscape Painting) 
2. ภาพทิวทัศน์ทะเล (Seascape Painting) 
3. ภาพทิวทัศน์สิ่งก่อสร้าง (buildingscape Painting) 

 การจําแนกประเภทภาพทิวทัศน์ในลักษณะน้ี นับว่าเป็นสิ่งสะดวกสําหรับผู้เริ่มฝึกเขียน
ภาพ เพราะทําให้เข้าใจได้ง่ายและเรียนรู้การเขียนภาพดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดีเพ่ือให้
เกิดการเข้าใจร่วมกันจะขออธิบายภาพทิวทัศน์ต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี  

ภาพทิวทัศน์บกจะเป็นภาพที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความงามตามธรรมชาติของต้นไม้ 
ลักษณะภูมิประเทศที่มีพ้ืนดิน ทุ่งหญ้า ท้องนา ภูเขา ก้อนหิน ฯลฯ  ส่วนภาพทิวทัศน์ทะเลน้ัน
เป็นภาพที่แสดงให้เห็นนํ้าเป็นส่วนใหญ่ ที่มีบรรยากาศเกี่ยวกับทะเลอาจมีส่วนประกอบอ่ืน ๆ 
เช่นโขดหิน หาดทราย ท้องฟ้าที่มีก้อนเมฆปกคลุม  ภูเขา เรือประมง ต้นไม้ ฯลฯ มาประกอบ
ร่วมเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ย่ิงขึ้นอีกก็ได้ สําหรับภาพทิวทัศน์สิ่งก่อสร้างน้ันศิลปินส่วนใหญ่มุ่ง
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แสดงให้เห็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารบ้านเรือน ตึกรามบ้านช่องที่แสดงร่องรอยของอดีตหรืออยู่
ท่ามกลางสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ทั้งน้ีอาจมียวดยานพาหนะเช่น รถยนต์หรือผู้คนสัญจรไปมา
ประกอบร่วมก็ได้ นอกจากจะเขียนภาพทิวทัศน์ในลักษณะน้ีแล้ว ศิลปินบางคนก็นิยมเขียนภาพ
สิ่งก่อสร้างที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมของชาติน้ัน ๆ เป็นต้นว่าเขียนภาพศาลเจ้า วัดวาอาราม โบสถ์
วิหาร ศาลาการเปรียญ รวมถึงเจดีย์ต่าง ๆ ความงดงามของศิลปวัฒนธรรมที่สถาปนิกออกแบบ
มาน้ัน  อาจได้รับการถ่ายทอดออกมาเป็นภาพเขียนในจินตนาการของศิลปิน 
   

 
 

 

 
   

ภาพที่ 12  ภาพทิวทัศน์
บกแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในสวนสาธารณะ ท่ีร่มร่ืน
ปกคลุมไปด้วย ต้นไม้และ
บนเส้นทางมีผู้คนเดินทาง
ไปพักผ่อนหย่อนใจ 
ท่ีมา (ภาพประกอบโดย 
ศุภพงศ์  ยืนยง, 2550) 

ภาพที่ 13  ภาพทิวทัศน์
ทะเลแสดงให้เห็นเรือ
ชาวประมงท่ีจอดรอใน
บริเวณชายหาด โดยมีพ้ืน
หลังของภาพเป็นพ้ืนน้ํา
เว้ิงว้าง เห็นเนินเขา
ประกอบกันเป็นฉาก    
เข้าด้วยกัน 
ท่ีมา (ภาพประกอบโดย 
ศุภพงศ์  ยืนยง, 2550)
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    ภาพที่ 14  ภาพทิวทัศน์ก่อสร้างท่ีประกอบไปด้วยอาคารบ้านเรือนและผู้คนท่ีสัญจรไปมา 
    ท่ีมา (ภาพประกอบโดย ศุภพงศ์  ยืนยง, 2550) 
 
ระยะของภาพทิวทัศน ์
 
 นับเป็นเร่ืองสําคัญอย่างย่ิงที่ผู้เริ่มต้นเขียนภาพควรทําความเข้าใจเก่ียวกับการแสดง
ระยะของภาพทิวทัศน์ที่เน้นบรรยากาศหรือความรู้สึกเหมือนจริง ด้วยวิธีการแบ่งภาพออกเป็น   
3 ระยะ คือ ฉากหน้า (Foreground) ฉากกลาง (Middle Ground) และฉากไกล (Back 
Ground) การแบ่งระยะในภาพทิวทัศน์นี้เป็นการแสดงความชัดลึกของภาพ ซึ่งคล้าย ๆ กับ
ภาพถ่ายที่มีระยะหน้าชัดเจน  ส่วนระยะไกลออกไปก็ค่อยๆ มีนํ้าหนักเบาและความคมชัด
น้อยลงตามลําดับ  วิธีการดังกล่าวคล้าย ๆ กับการเขียนภาพทิวทัศน์ที่ต้องการให้เกิดทัศนียภาพ
บรรยากาศ (Atmospheric Perspective) 
 การแสดงระยะของภาพทิวทัศน์นอกจากจะเก่ียวข้องกับทัศนียภาพบรรยากาศแล้ว ยังมี
ผลต่อนํ้าหนักอ่อนแก่ภายในภาพอีกด้วย กล่าวคือ นํ้าหนักที่ปรากฏให้เราเห็นจะแสดงคุณค่า
ความอ่อนแก่ของสีต่าง ๆ เพ่ือให้เราดูว่ามีระยะต่าง ๆ ในภาพทิวทัศน์  ความจริงภาพที่เรามอง 
เห็นไกลออกไปน้ันเป็นภาพลวงตา (The Illusion of Distance) ซึ่งดูแล้วเกิดความรู้สึกพร่ามัว
อันเป็นผลจากการรับรู้จากประสาทสัมผัสทางสายตา  ในทางตรงกันข้ามสิ่งของวัตถุต่าง ๆ ที่อยู่
ใกล้กับตัวเราจะมีนํ้าหนักเข้มและเห็นรายละเอียดอย่างชัดเจน 



           วารสารพิกุล  ปีท่ี 9  ฉบับท่ี 1  มกราคม – มิถุนายน  2554 
 
68

 
 

 ภาพที่ 15  ภาพแสดงระยะของภาพทิวทัศน์ท่ีประกอบไปด้วยฉากหน้า ฉากกลาง และฉากไกล  
 ท่ีมา (ภาพประกอบโดย ศุภพงศ์  ยืนยง, 2550) 
 
ระนาบและพืน้ที่ว่างในภาพทิวทัศน์  (Space in Landscape : Planes) 
 
 ความเป็นจริงสิ่งต่าง ๆ ในโลกเราน้ีล้วนแต่มีลักษณะสามมิติคือ มีความกว้าง ความยาว 
และความหนา  ภาพทิวทัศน์ที่เราเห็นก็มีลักษณะสามมิติ เช่นเดียวกัน  แต่ในขณะเดียวกันพ้ืน
ระนาบของภาพเขียนมีลักษณะแบนราบมีกว้างกับยาว  ปัญหาอยู่ที่เราจะแก้ปัญหาอย่างไรกับ
ภาพเขียนให้ดูมีระยะเหมือนกับที่เรามองเห็นธรรมชาติ  นอกจากการแก้ปัญหาด้วยวิธีการเขียน
ภาพทัศนียภาพเชิงเส้นและทัศนียภาพบรรยากาศตามบทเรียนที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว  ระนาบ 
(Plane) ต่างๆ ที่เกิดจากการเขียนทับซ้อนกันก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความลึก (Illusion of Depth) 
ในภาพเขียนได้ดีเช่นกัน  
 การแบ่งภาพเขียนออกเป็น 3 ระยะโดยให้สัมพันธ์กับระนาบทําให้สะดวกต่อการเขียน
ภาพ เช่น ระนาบแรกคือระยะหน้าที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด  ระนาบที่สองคือระยะกลาง  ระนาบท่ี
สามคือระยะท่ีอยู่ออกไป  การเริ่มต้นจัดวางระนาบในลักษณะน้ีจะทําให้เราเห็นความแตกต่าง
ของความอ่อนแก่ของสี  และทําให้เราเข้าใจการผลักนํ้าหนักเพ่ือให้เกิดระยะในภาพเขียน 
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ภาพที่ 16  ภาพวาดเส้นแสดงระนาบและพื้นท่ีว่างในภาพทิวทัศน์ ท่ีแสดงการทับซ้อนบังกันของ
ผนังและทําให้เกิดมิติความต้ืนลึกข้ึนภายในตัวของมันเอง โดยมีฉากหลังเป็นต้นไม้และต้นกล้วย  

      ท่ีมา (ภาพประกอบโดย ศุภพงศ์  ยืนยง, 2550) 
 
ทัศนียภาพ (Perspective) 
 ในการเขียนภาพทิวทัศน์ส่วนที่สําคัญที่เห็นปรากฏในภาพน้ัน ภาพทัศนียภาพนับเป็น
องค์ประกอบส่วนหนึ่งที่ทําให้ผู้ชมภาพเขียนเกิดอารมณ์ความรู้สึกคล้อยตามในสถานที่ต่าง ๆ     
ที่ศิลปินได้บันทึกไว้  ซึ่งความรู้สึกดังกล่าวเป็นแค่เพียงภาพมายา (Illusion) ความรู้สึกตื้นลึก 
ทางสายตา สําหรับทฤษฎีดังกล่าวน้ีได้ถูกคิดค้นโดยศิลปินสมัยยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาโดยมีหลักการ
ใช้ทัศนียภาพเชิงเส้นและทัศนียภาพบรรยากาศ  แม้ว่าเวลาจะผ่านล่วงเลยมาหลายศตวรรษ      
ก็ตาม สิ่งดังกล่าวน้ี ศิลปินก็ยังคงยึดถือใช้เช่นเดิมทุกประการ เพียงแต่ว่าจะมีความคิดสร้างสรรค์
ผลงานให้ต่างกันอย่างไร 
 ทัศนียภาพเป็นภาพที่เกิดขึ้นกับสายตาที่เรามองเห็นภาพวัตถุที่มีขนาดเท่ากัน แต่เมื่ออยู่
ห่างกันจะเห็นมีขนาดไม่เท่ากันโดยเฉพาะส่วนที่ห่างไกลจนลับสายตา  จากทฤษฎีที่มีส่วน
สัมพันธ์กับเร่ืองระนาบ (Plane) เส้นระดับตา (Horizon Line) หรือ HL.  และจุดสุดสายตา 
(Vanishing Point) หรือ VP. ทําให้ภาพทัศนียภาพมีทั้งแบบหนึ่งจุด สองจุด และสามจุด       
ซึ่งทัศนียภาพดังกล่าวทั้งหมดน้ีศิลปินทั้งในอดีตและปัจจุบันยังนิยมนําใช้ในผลงานจิตรกรรมภาพ
ทิวทัศน์ต่าง ๆ กัน 
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    ภาพที่ 17  ภาพวาดเส้นแสดงหลักการเขียนภาพทัศนียภาพมีท้ังแบบหนึ่งจุด สองจุด และสามจุด 
    ท่ีมา (ภาพประกอบโดย ศุภพงศ์  ยืนยง, 2550) 
 
ส่วนประกอบของภาพทิวทศัน์ (The Elements of Landscape) 
 ถ้าเราสังเกตผลงานภาพเขียนทิวทัศน์จากเร่ืองราวที่ได้แบ่งไว้เป็น 3 ประเภท  คือ ภาพ
ทิวทัศน์บก ภาพทิวทัศน์ทะเลและภาพทิวทัศน์สิ่งก่อสร้าง เราจะพบว่าความงามของภาพต่าง ๆ
เหล่าน้ันมีส่วนประกอบบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน  เป็นต้นว่า ภาพทิวทัศน์ที่มีต้นไม้ปกคลุมไปทั่ว
หรือภูมิประเทศที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจี ฯลฯ  จากเร่ืองราวดังกล่าวน้ีได้มีศิลปินที่นิยมเขียนภาพ
ทิวทัศน์ได้นํามาถ่ายทอดในแง่มุมต่าง ๆ กัน จนกลายเป็นส่วนประกอบของภาพทิวทัศน์ที่จัดไว้
ดังน้ี (Drawing and painting course, 1982: 10-17)  

1. ส่วนประกอบของภาพทิวทัศน์ที่มีลักษณะเป็นภูมิประเทศ (Terrain) 
    มีศิลปินไม่น้อยเลยทีเดียวที่ชอบเขียนภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศในลักษณะ   

ต่าง ๆ กัน เป็นต้นว่า  ภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นหนอง บึง เป็นทรายหรือพ้ืนดินที่มีก้อนหิน
มากมาย  และภูเขา ความแตกต่างของภูมิประเทศนับว่าเป็นจุดเด่นของภาพทิวทัศน์ ที่เน้นให้
ผู้ชมมีอารมณ์และความรู้สึกคล้อยตามภาพเขียน 
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ภาพที่ 18  ภาพทิวทัศน์แสดงภูมิประเทศท่ีเห็นทิวเขาแต่ไกล และระยะกลางเป็นเนินดินท่ีมีพุ่มไม้ประกอบ
เรียงรายสูงตํ่าเป็นระยะ โดยแสดงจังหวะอ่อนแก่ของรูปทรงและสี 
ท่ีมา (ภาพประกอบโดย ศุภพงศ์  ยืนยง, 2550) 
 

2. ส่วนประกอบของภาพทิวทัศน์ที่มีต้นไม้  
                โดยท่ัวไปไม่ว่าจะเป็นภาพทิวทัศน์สิ่งก่อสร้างหรือทิวทัศน์บก  ศิลปินมักเขียนภาพ
ต้นไม้ประกอบเข้าไปในภาพเขียน  ความมีสีสันและจังหวะลีลาของรูปทรงต้นไม้นับว่าเพ่ิมความ
งามสะดุดตาแก่ภาพทิวทัศน์  ลักษณะความแตกต่างในทางชีวภาพของต้นไม้ที่มีหลายชนิดหลาย
ประเภท ทําให้ศิลปินสามารถนํามาเขียนได้จนถึงยุคปัจจุบัน  และในการถ่ายทอดผลงานภาพ
ทิวทัศน์โดยการเขียนภาพต้นไม้น้ันศิลปินส่วนใหญ่ไม่ได้คํานึงถึงรายละเอียดมากนัก แต่จะเเสดง
เอาเฉพาะลักษณะส่วนรวมใหญ่ ๆ ของต้นไม้มาเขียน เพื่อแสดงความนุ่มนวลและมีชีวิตชีวา 
นอกจากจะเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะเด่นพิเศษ เช่น ต้นสน ต้นมะพร้าว ต้นตาล เป็นต้น  
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ภาพที่ 19  จิตรกรรมภาพทิวทัศน์เร่ืองราวเกี่ยวกับต้นไม้ ท่ีแสดงการใช้สีสดใสระบายลงบน
ภาพเขียน โดยมีการลดตัดทอนรูปทรงของต้นไม้และส่วนประกอบอื่น ๆ พร้อมกับจัดองค์ประกอบ
ของภาพให้ดูแปลกไปจากของจริงในธรรมชาติท่ีพบเห็น  

      ท่ีมา (ภาพประกอบโดย ศุภพงศ์  ยืนยง, 2550 ) 
  

 
 

ภาพที่ 20  ภาพวาดเส้นแสดงการจัดภาพต้นไม้ให้อยู่ระยะหน้าพร้อมกับรายละเอียดอ่ืน ๆ  
โดยมีกระท่อมเป็นฉากหลังตัดกับต้นไม้สีเข้ม เพ่ือเน้นให้ภาพเด่นชัด 
ท่ีมา (ภาพประกอบโดย ศุภพงศ์  ยืนยง, 2550) 



                                                    วารสารพิกุล  ปท่ีี 9  ฉบับท่ี 1  มกราคม – มิถุนายน  2554 73

3. ส่วนประกอบของภาพทิวทัศน์ทีเ่ปน็น้าํ   
    ลักษณะและสภาพทั่วไปของบริเวณพื้นที่ที่มีนํ้า เช่น ทะเล แม่นํ้า ห้วย คลอง       

บึง ฯลฯ จะมีความแตกต่างกันมากน้อยไปตามสภาพของน้ําที่ขัง หรือนํ้าที่ไหล จากความ
แตกต่างดังกล่าวน้ีเป็นตัวกําหนดแสงและเงาที่สะท้อนลงบนผิวนํ้า เพราะรูปทรงต่าง ๆ ที่อยู่
ล้อมรอบบริเวณน้ันมีผลกระทบทําให้ภาพเกิดความรู้สึกเคลื่อนไหวหรือดูอยู่น่ิงสงบ  ดังน้ันเราจึง
แบ่งส่วนประกอบของภาพทิวทัศน์ที่เป็นนํ้าออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนํ้าที่อยู่น่ิงไม่มีสิ่งใด
รบกวน เราจะเห็นเงาของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ สะท้อนลงบนผิวนํ้าอย่างชัดเจนดัง เช่น เงาบน
กระจก  ส่วนประเภทนํ้าที่ไหลไม่หยุดน่ิง เช่น นํ้าในทะเลท่ีมีคลื่นซัดบนโขดหินหรือนํ้าในแม่นํ้า
ลําธารที่ไหลผ่านตลอดเวลา เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 21  จิตรกรรมภาพทิวทัศน์ชื่อภาพ น้ํา ฟ้า หิน ท่ีแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศ  
ผลงานของ ศุภพงศ์ ยืนยง 
ท่ีมา (ภาพประกอบโดยศุภพงศ์ ยืนยง, 2550) 

 
4. ส่วนประกอบภาพทิวทศัน์ที่เป็นท้องฟา้    
     การเขียนภาพทิวทัศน์ที่มีท้องฟ้าและกลุ่มเมฆนับมีความสําคัญและสวยงามไปอีก

รูปแบบหน่ึง  มีศิลปินชาวอังกฤษ จอห์น คอนสเตเบิล นิยมชมชอบการเขียนภาพท่ีแสดงให้เห็น
ท้องฟ้าและกลุ่มเมฆมาก ทั้งน้ีเพราะบรรยากาศและความงามของท้องฟ้ามีนํ้าหนักสี และแสงที่
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เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล  อย่างไรก็ดีความอ่อนแก่ของ
สีท้องฟ้าที่ปรากฏเมื่อยามท้องฟ้าแจ่มใส เราจะสังเกตได้ว่าท้องฟ้าบนเหนือศีรษะเป็นระยะ
ท้องฟ้าที่อยู่ใกล้ตัวเราจะมีสีเข้ม และส่วนที่อยู่ไกลออกไปสีท้องฟ้าจะค่อย ๆ อ่อนไปจนถึงเส้น
ขอบฟ้า  ซึ่งทําให้ดูเหมือนว่าเกิดมิติความลึกหรือระยะใกล้ไกล 

     สําหรับก้อนเมฆก็เช่นเดียวกัน แม้ว่าจะเป็นไอนํ้าหรือเป็นธาตุอากาศท่ีดูคล้ายกับไม่
มีนํ้าหนัก แต่จากการเห็นของจริงกลุ่มเมฆได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ ทําให้เกิดแสงเงาและมี
นํ้าหนักอ่อนแก่ภายในตัว  มีรูปร่างรูปทรงอิสระและเคลื่อนไหวตามทิศทางต่าง ๆ  ดังน้ันการ
เขียนทิวทัศน์ที่มีส่วนประกอบไปด้วยท้องฟ้าและกลุ่มเมฆทําให้ภาพดูมีจังหวะลีลาและความ
เคลื่อนไหว  

 

 
 

ภาพที่ 22  ภาพทิวทัศน์แสดงให้เห็นท้องฟ้ายามเย็นและเห็นดวงตะวันพร้อมก้อนหมู่เมฆ 
         ท่ีมา (ภาพประกอบโดย ศุภพงศ์  ยืนยง, 2550) 
 
ขั้นตอนการเขยีนภาพทิวทัศน์  

มีขั้นตอนและวิธีการถ่ายทอด ดังต่อไปน้ี 
1.  ก่อนอ่ืนควรเลือกมุมที่เหมาะสมหรือที่น่าสนใจจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในธรรมชาติ  

เช่น ภูมิประเทศที่มีพ้ืนดินหรือทุ่งหญ้า  แอ่งนํ้า  ต้นไม้ แม่นํ้า ลําคลอง ภูเขา ทะเล ฯลฯ 
2.  กําหนดสนามภาพแสดงออก (Field of Expression) ด้วยการใช้กระดาษแข็งเจาะ

เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรืออาจใช้น้ิวมือประสานกันเป็นรูปกรอบส่ีเหลี่ยม จุดประสงค์เพ่ือส่องหา
มุมสําหรับเขียนภาพคล้าย ๆ กับการถ่ายภาพที่เราต้องดูช่องมองภาพก่อนถ่ายรูป   

3.  เมื่อได้มุมที่ถูกใจแล้วเราก็ควรคํานึงถึงเรื่องการจัดภาพทิวทัศน์ให้เหมาะสมว่า     
ส่วนไหนจะให้เป็นจุดสนใจ หรือเป็นส่วนประกอบ บางคร้ังเราอาจจําเป็นต้องตัดทอนหรือ
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เพ่ิมเติม โยกย้ายบางส่วนออกไป นอกจากน้ีควรกําหนดระยะของภาพเพ่ือให้เกิดมิติความลึก 
หรือมีระยะใกล้ไกลตามตาเห็นซึ่งได้แก่ ระยะหน้า ระยะกลาง  และระยะไกล   

4.  ขั้นต่อไปในกรณีเขียนภาพทิวทัศน์สิ่งก่อสรา้ง จําเป็นต้องนําหลักทัศนียภาพเชิงเส้น
มาใช้  เพราะทําให้ภาพเขียนมีลักษณะสมจริงเหมือนกับวัตถุที่เห็นในทีน้ี่หมายถึงทัศนียภาพหน่ึง
จุด หรือสองจุด เป็นต้น 

5.  หลังจากน้ันภาพควรร่างภาพด้วยดินสอ เพ่ือกําหนดเส้นระดับตาตามหลักทัศนียภาพ 
เปรียบเทียบสัดส่วนของส่วนประกอบต่าง ๆ ในภาพทิวทัศน์ เช่น ต้นไม้ สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ     
แบ่งบริเวณแสงเงาและความอ่อนแก่ของสีบนรูปร่างรูปทรงของวัตถุต่าง ๆ ที่ปรากฏ 

6.  สําหรับการระบายสีนั้น ควรระบายสีในบริเวณที่อยู่ไกลก่อนแล้วค่อย ๆ ระบายส่วน
ที่อยู่ใกล้เข้ามา ในที่น้ีหมายถึง การระบายท้องฟ้าและภูเขาส่วนที่อยู่ระยะไกล และระยะกลาง 
ส่วนระยะใกล้ค่อย ๆ มาเก็บรายละเอียดทีหลัง  แต่อย่างไรก็ดีผู้ที่มีทักษะความชํานาญในการ
เขียนภาพระบายสี อาจไม่คํานึงถึงวิธีการข้ันตอนเหล่าน้ีก็ได้ เพราะศิลปินภาพทิวทัศน์แต่ละคนมี
ความเข้าใจและเทคนิควิธีการเขียนภาพต่างกัน   

7.  ขั้นสุดท้ายการพิจารณาถึงความสวยงาม องค์ประกอบความเหมาะสมและบรรยากาศ 
ของภาพเขียน การระบายสีให้มีนํ้าหนักอ่อนแก่สัมพันธ์กับระยะของภาพ  พร้อมกับตกแต่ง
เพ่ิมเติมเก็บรายละเอียดส่วนต่าง ๆ ของภาพในส่วนที่เราต้องการ  

 
บทสรุป 
 
 จิตรกรรมภาพทิวทัศน์เป็นการบันทึกเรื่องราวเก่ียวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรอบ ๆ 
ตัวเรา ซึ่งประกอบไปด้วย พ้ืนดิน ท้องฟ้า สิ่งก่อสร้าง แม่นํ้า ต้นไม้ ภูเขา โขดหิน ฯลฯ ซึ่งเรื่อง 
ราวเน้ือหาภาพทิวทัศน์น้ันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ภาพทิวทัศน์บก ภาพทิวทัศน์ทะเล และ
ภาพทิวทัศน์สิ่งก่อสร้าง  สําหรับการเขียนภาพทิวทัศน์น้ันนอกจากจะอาศัยหลักทัศนียภาพเชิง
เส้นและทัศนียภาพบรรยากาศแล้ว  การให้ระยะในภาพเขียนนับว่ามีความสําคัญต่อการเขียน
ภาพเป็นอย่างย่ิง เพราะว่าทําให้เกิดความรู้สึกภาพมีมิติความลึกต้ืน  ไม่ว่าจะเป็นฉากหน้าของ
ภาพที่อยู่ระยะใกล้ ฉากกลาง และฉากไกลที่อยู่ห่างออกไปจนสุดสายตา  นอกจากนี้แล้ว
ส่วนประกอบภาพทิวทัศน์ยังประกอบไปด้วยลักษณะภูมิประเทศที่แสดงบรรยากาศความงามใน
ธรรมชาติ แต่กระน้ันก็ดีการถ่ายทอดผลงานภาพทิวทัศน์ศิลปินแต่ละคนก็มีลักษณะเฉพาะตัว 
โดยมีการถ่ายทอดรูปแบบออกมาในลักษณะแตกต่างกัน  ทั้งแนวรูปแบบเหมือนจริง การลดทอน
รูปทรง หรือจินตนาการ  

อย่างไรก็ตามสําหรับการเขียนภาพทิวทัศน์มิใช่เป็นแต่เพียงแค่การบันทึกเรื่องราว
ธรรมชาติตามที่ตาเห็นหรือเหมือนจริงเท่าน้ัน แต่ยังเป็นผลงานที่ศิลปินสอดใส่อารมณ์ความรู้สึก
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ความงามทางสุนทรียภาพลงในภาพเขียน ที่ได้ประทับต่อสิ่งน้ัน ๆ นอกจากน้ีแล้วความเช่ือ
ปรัชญาและเทคนิคกระบวนการของศิลปินนับเป็นองค์ประกอบในการผลักดันให้เกิดช้ินงานด้วย
เช่นกัน  
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Analysis of Hazardous road Locations  

in Mueang District, Kamphaeng Phet Province  
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บทคัดย่อ 
 
 อุบัติเหตุจราจรในอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณจุดอันตราย 
และยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการจัดการอย่างเป็นระบบ จึงเป็นที่มาของงานวิจัยน้ี ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือระบุจุดอันตรายโดยใช้วิธีการจัดทําแผนที่ Hiyari และวิเคราะห์จุดที่ได้โดยใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่าในพ้ืนที่มีจุดอันตรายรวม 27 จุด การวิเคราะห์
ความเสี่ยงของจุดอันตรายจากค่าดัชนีความรุนแรง พบว่า จุดอันตรายบนถนนสายหลักและมี
การจราจรมากเป็นจุดที่มีระดับความเสี่ยงมากกว่าจุดอ่ืน ส่วนการวิเคราะห์จุดอันตรายจากปัจจัย
ด้านถนนและสิ่งแวดล้อมพบว่าได้ผลที่ต่างออกไป โดยจุดอันตรายบนถนนสายเลี่ยงเมืองและ
ถนนภายในชุมชนเป็นจุดที่มีระดับความเสี่ยงมากกว่าจุดอ่ืน การซ้อนทับผลการวิเคราะห์จากทั้ง 
2 ปัจจัย พบว่า จุดอันตรายส่วนใหญ่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง (ร้อยละ 48.16) รองลงมาคือ
เสี่ยงมาก (ร้อยละ 22.22) และเสี่ยงน้อยและเสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 14.81 
ตามลําดับ ผลการวิจัยน้ีได้นําไปสู่การจัดลําดับความสําคัญ และเสนอแนวทางป้องกันและลด
อุบัติเหตุจราจรที่แตกต่างกันไปในแต่ละจุด 
 

คําสําคัญ: จุดอันตราย, เสี่ยง, อุบัติเหตุจราจร, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, ดัชนีความรุนแรง  
 
Abstract 
 
 Traffic accidents points that occurred in Mueang district, Kamphaeng Phet 
province mostly happen on the hazardous locations (black spots). And now 
there is no data correcting for systematic management. This study aims to 
identify the hazardous locations by the Hiyari Map Method and analysis those 
points by using Geographic Information System (GIS). The results showed that the 
hazardous locations are total 27 points in study area. The analysis of the 
                                                           
1 อาจารย์ประจําโปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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hazardous locations by Severity Index Method found mostly on the main road 
and a lot of traffic that are risky than the other areas. But the analysis of the 
hazardous Road and surrounding factor method found mostly are on the Liang 
Mueang and local roads are risky than others. The overlay analysis of the results 
of Severity Index method, Road and surrounding factor method in GIS found 
most of the risk level of moderate risk (48.16 percent), followed by high risk 
(22.22 percent), low risk (14.81 percent) and the highest risk (14.81 percent). 
Those results of the study led to the prioritization of the hazardous locations 
and planed to prevent and reduce traffic accidents in each point. 
 

Keywords: Hazardous locations (Black spots), Risk, Traffic accidents, Geographic 
Information System: GIS, Severity Index 
 
บทนํา 
 
 จังหวัดกําแพงเพชรเป็นจังหวัดที่มีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรอย่างต่อเน่ือง และมี
แนวโน้มความรุนแรงของเหตุการณ์มากย่ิงขึ้น ทั้งน้ีส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณจุดอันตรายซึ่งเป็น
จุดที่เกิดอุบัติเหตุซ้ําบ่อยคร้ัง แต่ละครั้งเกิดความรุนแรงมาก และปัจจุบันยังไม่มีการรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือการจัดการอย่างเป็นระบบ (ศูนย์อํานวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกําแพงเพชร, 
2553) 
 การระบุจุดอันตรายบนถนนหรือจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพ้ืนที่ นับได้ว่า
เป็นขั้นตอนสําคัญของการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพถนนหรือจุดอันตรายให้มีความปลอดภัย อันจะ
นําไปสู่การวางแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรในระยะยาวได้ อย่างไรก็ตามการระบุและ
วิเคราะห์จุดอันตรายท่ีไม่ได้เกิดขึ้นบนทางหลวงและทางพิเศษน้ันทําได้ยาก เน่ืองจากขาดการ
รวบรวมข้อมูลที่เพียงพอ ดังนั้นการระบุจุดอันตรายโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือการจัดทําแผนที่ Hiyari และการใช้ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจรจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
จึงเป็นทางเลือกที่ดีอีกวิธีการหน่ึงในการระบุและวิเคราะห์จุดอันตรายในท้องถิ่น (ยอดพล ธนาบริบรูณ์, 
2546; ชัยวุฒิ กาญจนะสันติสุขและพนกฤษณ คลังบุญครอง, 2550; ชัยวุฒิ กาญจนะสันติสุข, 
2552)  

ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จัดทําฐานข้อมูลและวิเคราะห์จุด
อันตรายกันมาก โดยการศึกษาของชนิดา ฆังคะจิตร (2545) ที่ได้ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
พัฒนาฐานข้อมูลอุบัติเหตุจราจร จัดเก็บข้อมูลจุดอันตราย และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าดัชนีความ
รุนแรง เพ่ือแบ่งระดับความเสี่ยงของจุดอันตราย และการศึกษาของภูริต มีพร้อม (2550) ที่ได้ใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์จุดอันตราย โดยใช้ปัจจัยทางกายภาพของถนนและ



                                                    วารสารพิกุล  ปท่ีี 9  ฉบับท่ี 1  มกราคม – มิถุนายน  2554 79

สิ่งแวดล้อม นับได้ว่าเป็นตัวอย่างของการวิเคราะห์จุดอันตรายด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
เพ่ือนําไปสู่แนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรในพ้ืนที่ 

การวิจัยน้ีเป็นการสํารวจและระบุจุดอันตรายตามแนวทางการจัดทําแผนที่ Hiyari 
จากน้ันจัดทําฐานข้อมูลและวิเคราะห์จุดอันตรายดังกล่าวโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
วิเคราะห์ค่าดัชนีความรุนแรงและปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือจัดระดับความเสี่ยงของจุด
อันตราย ทั้งน้ีผลการวิจัยจะทําให้ประชาชนทราบและตระหนักถึงปัญหาด้านจุดอันตรายใน
ท้องถิ่นของตนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้วางแผนเชิงพ้ืนที่หรือวาง
มาตรการเชิงนโยบายเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรในพ้ืนที่ได้  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ระบุจุดอันตรายในอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
 2. วิเคราะห์จุดอันตรายในอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
 
พื้นที่ศึกษา 
 พ้ืนที่ศึกษา คือ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร มีเน้ือที่รวม 1,333.94 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 833,711.69 ไร่ มีเส้นทางคมนาคมสําคัญ ประกอบด้วย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 
(ถนนพหลโยธิน) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1084 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1116 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
1117 
 
เครื่องมือและข้อมูลที่ใช้วิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้วิจัย ประกอบด้วย 1) ระบบคอมพิวเตอร์ 2) โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (ArcGIS 9.0) 3) เครื่อง GPS 4) อุปกรณ์ในการจัดทําแผนที่ Hiyari ได้แก่ แผนที่เปล่า 
(blank map) และปากกาสี และ 5) แบบสํารวจและแบบสอบถามจํานวน 4 รูปแบบ ได้แก่ 
แบบสํารวจเพ่ือการจัดทําแผนที่ Hiyari แบบสํารวจข้อมูลถนนและสิ่งแวดล้อม ณ จุดอันตราย 
แบบสํารวจข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจร และแบบสอบถามเก่ียวกับลําดับความสําคัญของจุด
อันตรายในการเฝ้าระวังและความคุ้มค่าต่อการแก้ไขจุดเสี่ยง 

ข้อมูลที่ใช้วิจัย ประกอบด้วย 1) ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้แก่ ช้ัน
ข้อมูลขอบเขตการปกครอง ช้ันข้อมูลถนนและเส้นทางคมนาคม ช้ันข้อมูลการใช้ที่ดิน ช้ันข้อมูล
เส้นทางนํ้า ช้ันข้อมูลแหล่งนํ้า และข้อมูลช้ันข้อมูลจุดอันตราย 2) ภาพถ่ายทางอากาศ 3) ข้อมูล
จากการสํารวจ การสอบถามและสัมภาษณ์ ได้แก่ 3.1) ข้อมูลจุดอันตรายในพ้ืนที่ศึกษา โดยการ
จัดทําแผนที่ Hiyari สํารวจข้อมูลเพ่ิมเติมและเก็บข้อมูลพิกัดตําแหน่งโดยใช้เครื่อง GPS 3.2) 
ข้อมูลถนนและสิ่งแวดล้อม ณ จุดอันตราย โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสํารวจ 3.3) ข้อมูล
การเกิดอุบัติเหตุจราจรและการบาดเจ็บ ณ จุดอันตราย จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ตํารวจใน
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พ้ืนที่และสืบค้นข้อมูลสารบบคดีอาญาจราจร ปี พ.ศ. 2550-2552 และ 3.4) ข้อมูลมาตรการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรและข้อมูลลําดับความสําคัญของจุดอันตรายในการเฝ้าระวังและ
ความคุ้มค่าต่อการแก้ไขจุดเสี่ยง จากการสัมภาษณ์และสอบถามเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องและประชาชนในพ้ืนที่ 

 
ขั้นตอนการดําเนนิการวิจัย 

 1. การวิเคราะห์จุดอันตรายในอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
 1.1 สํารวจและระบุจุดอันตรายโดยให้ประชาชนในพ้ืนที่เป็นคนระบุจุดเสี่ยงลงใน
แผนที่เปล่า ตามแนวทางการจัดทําแผนที่ Hiyari (ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่ง มหาวิทยาลัย
นิฮอน ประเทศญี่ปุ่น, 2550) 
  1.2 สํารวจภาคสนาม ณ จุดอันตรายที่รวบรวมได้ในพ้ืนที่จริง บันทึกพิกัดตําแหน่ง
ด้วยเครื่อง GPS และบันทึกข้อมูลด้านถนนและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ข้อมูลลักษณะของถนน ชนิด
พ้ืนผิวจราจร พ้ืนผิวถนน ความกว้างของถนน การใช้ที่ดินโดยรอบ ไฟฟ้าและแสงสว่าง สัญญาณ
ไฟจราจร และ เครื่องหมายและป้ายจราจร 
  1.3 สอบถามเจ้าหน้าที่ตํารวจและสืบค้นข้อมูลจากสารบบคดีอาญาจราจร ด้าน
ข้อมูลจํานวนคร้ัง ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บสาหัส และผู้บาดเจ็บโดยทั่วไป จากอุบัติเหตุจราจรในปี 
พ.ศ. 2550-2552 (รวม 3 ปี) ในแต่ละจุดอันตราย 
  1.4 นําเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial data) จากเครื่อง GPS ยังระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ โปรแกรม ArcGIS สร้างข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (attribute data) โดยใช้ข้อมูลในข้อ 
(2) และ (3)  
 1.5 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะของจุดอันตราย เพ่ือจัดระดับความเสี่ยงจากค่า
ดัชนีความรุนแรง โดยใช้สูตร (เกณฑ์การวิเคราะห์จุดอันตรายแสดงได้ดังตาราง 1) 
 

SI = [W1 (nA) + W2 (nD) + W3 (nI1) + W4 (nI2)] 
 

 โดยที่  
 
  SI =  ค่าดัชนีความรุนแรง (Severity Index) 
  nA =  จํานวนคร้ังที่เกิดอุบัติเหตุจราจร (number of traffic accidents) 
  nD =  จํานวนผู้เสียชีวิต (number of dead) 
  nI1 =  จํานวนผู้บาดเจ็บสาหัส (number of seriously injured) 
  nI2 =  จํานวนผู้บาดเจ็บโดยทั่วไป (number of normal injured) 
  W1-4 =  ค่าน้ําหนักของปัจจัยที่ 1 ถึงปัจจัยที่ 4 
  1.6 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะของจุดอันตราย เพ่ือจัดระดับความเสี่ยงจาก
ปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อม โดยใช้สูตร 
 

RSF = [W1 (RT) + W2 (RS) + W3 (LW) + W4 (LG) + W5 (LU)] 
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โดยที่  
 RSF =  ค่าปัจจัยด้านถนนและส่ิงแวดล้อม (Road and Surrounding Factor) 
 RT =  ข้อมูลลักษณะของถนน (road type) 
 RS =  ข้อมูลพ้ืนผิวถนน (road surface) 
 LW =  ข้อมูลความกว้างของถนน (lane width) 
 LG =  ข้อมูลไฟฟ้าและแสงสว่าง (lighting) 
 LU =  ข้อมูลการใช้ที่ดินโดยรอบ (landuse) 

  W1-5 =  ค่าน้ําหนักของปัจจัยที่ 1 ถึงปัจจัยที่ 5 
 

  1.7 ซ้อนทับข้อมูลความเสี่ยงจากทั้ง 2 ปัจจัย เพ่ือรวมค่าคะแนนความเสี่ยง จากน้ัน
แบ่งกลุ่มจุดอันตรายตามระดับความเสี่ยงเป็น 4 กลุ่ม คือ เสี่ยงมากที่สุด เสี่ยงมาก เสี่ยงปาน
กลาง และเสี่ยงน้อย  
  1.8 จัดทําแผนที่ (map layout) บันทึกและสรุปผลการศึกษา  
 2. การเสนอแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรในอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
   2.1 ศึกษามาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ โดยการสอบถามและ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตํารวจ เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน เจ้าหน้าที่สํานักงาน
ขนส่ง เจ้าหน้าที่แขวงการทาง เจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบท เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และตัวแทนประชาชนในพ้ืนที่ 
  2.2 คัดเลือกจุดอันตรายที่มีค่าความเสี่ยงลําดับที่ 1-10 มาจัดลําดับความสําคัญ โดย
มีตัวเกณฑ์วิเคราะห์ 5 เกณฑ์ ได้แก่ ความร้ายแรงและความเร่งด่วนในการแก้ไขจุดอันตราย 
ขนาดของกลุ่มชนและชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากจุดอันตราย การเป็นปัญหาและขนาดของ
ปัญหาที่มีต่อการสัญจร ความเสียหายในแง่พัฒนาหรือความคุ้มค่าต่อการแก้ไขจุดเสี่ยง และการ
ยอมรับว่าจุดเสี่ยงน้ีเป็นปัญหาร่วมกันของชุมชน ซึ่งมีค่านํ้าหนักเท่ากับ 6, 5, 4, 3, 2 ตามลําดับ 
  2.3 ทําการจัดลําดับความสําคัญของจุดอันตราย โดยการสอบถามเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องและประชาชนในพ้ืนที่   
 2.4 เสนอแนวทางการใช้ผลการวิจัยเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรในพ้ืนที่  
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การวิเคราะห์จุดอันตราย 
 

ปัจจัยที่ใช้ 
ในการวิเคราะห ์ เกณฑ์ปัจจัย ประเภทข้อมูล ค่าคะแนน 

(rating) 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ค่าน้ําหนัก 

(weighting) 

ค่าดัชนีความรุนแรง 
(ค่าน้ําหนัก = 1.00) 

จํานวนคร้ังที่เกิด
อุบัติเหตุจราจร 

57-74 คร้ัง 
40-56 คร้ัง 
22-39 คร้ัง 
4-21 คร้ัง 

4 
3 
2 
1 

มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

0.40 

จํานวนผู้เสียชีวิต 4 ราย 
 3 ราย 
 2 ราย 
0-1 ราย 

4 
3 
2 
1 

มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

0.30 

จํานวนผู้บาดเจ็บ
สาหัส 

4 ราย 
 3 ราย 
 2 ราย 
0-1 ราย 

4 
3 
2 
1 

มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

0.20 

 จํานวนผู้บาดเจ็บ
โดยท่ัวไป 

23-30 ราย 
16-22 ราย 
8-15 ราย 
0-7 ราย 

4 
3 
2 
1 

มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

0.10 

ค่าปัจจัยด้านถนน 
และส่ิงแวดล้อม 

(ค่าน้ําหนัก = 1.00) 

ข้อมูลลักษณะ 
ของถนน 

ทางแยกรูปตัว +, โค้งหัก
ศอก 

ทางโค้ง, ทางแยกรูปตัว T, 
Y 

ทางตรง, ทางเข้าออก 
ทางกลับรถ, อ่ืนๆ  

4 
 
3 
 
2 
1 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
น้อย 

0.20 

ข้อมูลพ้ืนผิวถนน ขรุขระมาก 
ขรุขระปานกลาง 

ขรุขระน้อย 
ถนนเรียบ 

4 
3 
2 
1 

มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

0.20 

ข้อมูลความกว้าง 
ของถนน 

ถนนแคบมาก 
ถนนแคบ 

ถนนกว้างปานกลาง 
ถนนกว้าง 

4 
3 
2 
1 

มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

0.20 

ข้อมูลไฟฟ้า 
และแสงสว่าง 

ไม่เพียงพอ 
เพียงพอ 

4 
2 

มากที่สุด 
น้อย 0.20 

ข้อมูลการใช้ที่ดิน 
บริเวณโดยรอบ 

ตลาด, ชุมชน 
หนาแน่นมาก 

สถานที่ราชการ,  
ย่านชุมชน 

หมู่บ้าน, ชุมชนหนาแน่น
น้อย 

พ้ืนที่เกษตร, อ่ืนๆ  

4 
 
3 
 
2 
 
1 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

น้อย 

0.20 
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ผลการวิจัย 
 
 1. ผลการสํารวจและจัดทําแผนที่ Hiyari พบว่า อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร มีจุด
อันตรายรวม 27 จุด (รหัสจุดอันตราย P01-P27) ดังตารางที่ 2 และภาพ 1 จุดอันตราย
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเมือง มีรูปแบบการใช้ที่ดินแบบชุมชนหนาแน่นมาก ตลาด ย่านชุมชน 
และทางเข้าออกสถานที่ราชการ โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 (เลี่ยงเมือง) เป็นถนนที่
เกิดจุดอันตรายมากที่สุด รองลงมา คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถนนราช-
ดําเนิน 1 และทางหลวงแผ่นดินหลายเลข 101 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาด้านถนนและสิ่งแวดล้อม
ของจุดอันตราย พบว่า ลักษณะถนนที่เกิดจุดอันตรายโดยส่วนใหญ่เป็นจุดตัดถนน ทางแยกรูป
ตัว + ทางโค้ง และทางเข้าออกสถานที่ มีพ้ืนผิวถนนขรุขระน้อยถึงปานกลาง มีความกว้างของ
ถนนแคบถึงปานกลาง ไม่มีสัญญาณไฟจราจร และมีเครื่องหมายและป้ายจราจรไม่เพียงพอ 
อย่างไรก็ตามคุณลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะส่วนใหญ่ของถนนในพ้ืนที่ศึกษา เมื่อพิจารณาด้าน
การบาดเจ็บและเสียชีวิต ณ จุดอันตราย พบว่า ในปี พ.ศ. 2550-2552 มีการเกิดอุบัติเหตุจราจร
รวม 490 คร้ัง มีผู้เสียชีวิตรวม 12 ราย บาดเจ็บสาหัสรวม 22 ราย และบาดเจ็บโดยทั่วไปรวม 
278 ราย โดยวงเวียนลานโพธ์ิ (หอนาฬิกา) เป็นจุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ังมากที่สุด 
รองลงมา ได้แก่ แยกทุ่งเศรษฐี แยกนครชุม ถนนสายหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   
(นครชุม-วังยาง) แยกป้อมจุฬา (แยกไปท่ามะเขือ) และโค้งขี้เหล็ก ตามลําดับ ส่วนจุดอันตราย  
ที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรมีทั้งหมด 6 จุด โดยจุดอันตรายที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด คือ    
โค้งขี้เหล็ก รองลงมา ได้แก่ แยกทุ่งเศรษฐี แยกนครชุม โค้งยางเรียง ทางโค้งสํานักงานเทศบาล
กําแพงเพชรใหม่ (โค้งปราบเซียน) และโค้งวัดกาทึ้ง ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 2 จุดอันตรายในอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
 

รหัสสํารวจ สถานที่สํารวจ 
จุดอันตรายบนถนน 

พิกัดจุดที่สํารวจ เขตตําบล X Y 
P01 แยกนครชุมถนนพหลโยธิน 552989 1821496 นครชุม 
P02 หน้าสถานีขนส่ง 554448 1821418 นครชุม 
P03 ทางโค้งศาลหลักเมือง 555073 1823153 ในเมือง 
P04 วงเวียนลานโพธิ์ (หอนาฬิกา) 555795 1822414 ในเมือง 
P05 แยกไปรษณีย์เก่า 556025 1822213 ในเมือง 
P06 หน้าโรงเรียนจงสวัสด์ิ 556611 1822686 ในเมือง 
P07 แยกวัดเสด็จ 556300 1821687 ในเมือง 
P08 แยกวัดบาง 556415 1821290 ในเมือง 
P09 แยกไฟแดงตลาดไนท์บาซาร์ 556445 1821151 ในเมือง 
P10 แยกไฟแดงหน้าโรงพยาบาลกําแพงเพชร 556475 1820123 ในเมือง 
P11 แยกหน้าศูนย์ กศน. 554824 1826357 หนองปลิง 
P12 แยกลํามะโกรก 557547 1823805 หนองปลิง 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

รหัสสํารวจ สถานที่สํารวจ 
จุดอันตรายบนถนน 

พิกัดจุดที่สํารวจ เขตตําบล 
 X Y  

P13 ทางโค้งสํานักงานเทศบาลกําแพงเพชรใหม่  558778 1821987 ในเมือง 
P14 แยกเจริญสุข (แยกกิตติเก่า) 558756 1821500 ในเมือง 
P15 แยกบ่อแขก 558391 1820660 เทพนคร 
P16 แยกป้อมจุฬา (แยกไปท่ามะเขือ) 556817 1819537 ในเมือง 
P17 แยกเกาะแขก 556213 1819284 ในเมือง 
P18 ถนนสายหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  555633 1820517 นครชุม 
P19 ส่ีแยกไฟแดงหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 554890 1818860 นครชุม 
P20 ทางโค้งหน้าวัดทุ่งเศรษฐีบนถนนพหลโยธิน 552914 1819329 นครชุม 
P21 แยกทุ่งเศรษฐี (แยกสปก.) 553595 1818453 นครชุม 
P22 โค้งขี้เหล็ก 555672 1815839 นครชุม 
P23 โค้งวัดสันติสุข 545223 1818419 ท่าขุนราม 
P24 โค้งยางเรียง 548631 1814143 คลองแม่ลาย 
P25 หน้ามอกล้วยไข่ 555880 1811808 คลองแม่ลาย 
P26 โค้งหนองเต่า 571057 1823966 สระแก้ว 
P27 โค้งวัดกาทึ้ง 569418 1809827 คณฑี 

  
 2. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของจุดอันตรายจากค่าจํานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุจราจร 
พบว่า บริเวณวงเวียนลานโพธิ์ แยกทุ่งเศรษฐี แยกนครชุม หน้าสถานีขนส่ง แยกเจริญสุข แยก
ป้อมจุฬา ถนนสายหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และโค้งขี้เหล็ก เป็นจุดที่มีการเกิด
อุบัติเหตุบ่อยคร้ังกว่าบริเวณอ่ืน โดยภาพรวมจึงมีข้อเสนอแนะให้มีมาตรการป้องกันและลด
อุบัติเหตุจราจรในบริเวณจุดดังกล่าว โดยการจัดให้มีระบบการจราจรท่ีดีและอํานวยความสะดวก
ในช่วงเวลาคับขัน การบังคับกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านจราจรแก่
ประชาชนโดยรอบพ้ืนที่ ทั้งน้ีเน่ืองจากบริเวณวงเวียนลานโพธิ์เป็นจุดที่มีความเสี่ยงระดับมาก
ที่สุด จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้มีการกําหนดพ้ืนที่บนถนนกําแพงเพชร ต้ังแต่สี่แยกนครชุมไป
ทางสะพานข้ามแม่นํ้าปิง จนสิ้นสุดบริเวณวงเวียนลานโพธ์ิระยะทางรวม 3.24 กิโลเมตร เป็นเขต
พ้ืนที่ควบคุมวินัยจราจร ซึ่งจะครอบคลุมจุดอันตรายถึง 3 จุด  
 3. ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงของจุดอันตรายจากจํานวนผู้เสียชีวิต พบว่า โค้งขี้เหล็ก 
แยกทุ่งเศรษฐี แยกนครชุม และโค้งยางเรียง เป็นจุดที่มีการเกิดอุบัติเหตุแล้วมีความรุนแรงของ
เหตุการณ์มากกว่าบริเวณอ่ืน โดยภาพรวมจึงมีข้อเสนอแนะให้มีมาตรการป้องกันและลดความ
รุนแรงและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในบริเวณจุดดังกล่าว โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด การจัดต้ังจุดตรวจหรือด่านตรวจบริเวณจุดอันตราย การพัฒนาศักยภาพในการทํางาน
ด้านบังคับใช้กฎหมาย เช่น ติดต้ังโทรทัศน์วงจรปิด (แยกทุ่งเศรษฐีและแยกนครชุม) จัดหา
สัญญาณไฟกระพริบและป้ายเตือนจุดอันตราย (โค้งขี้เหล็กและโค้งยางเรียง) ติดต้ังสัญญาณไฟ
จราจรแบบมีเวลาเตือน ควบคู่กับการให้ความรู้กับประชาชนในพ้ืนที่โดยรอบเพ่ือลดความรุนแรง
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และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร เช่น การประชาสัมพันธ์การรับแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยใช้
หมายเลข 1669 การฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบ้ืองต้น เป็นต้น ส่วนในระยะยาว
จําเป็นต้องมีการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุจราจรอย่างต่อเน่ืองเพ่ือการสืบสวนหาสาเหตุการเกิดและ
การเสียชีวิต และในบริเวณโค้งยางเรียงที่มีสาเหตุหลักของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเน่ืองจากผู้
ขับขี่ไม่เคารพกฎจราจร ขับรถย้อนศร ไม่ยอมกลับรถที่จุดกลับรถ และขับขี่รถด้วยความเร็วสูง
น้ัน มีข้อเสนอแนะให้มีการติดป้ายเตือนจํากัดความเร็ว ป้ายเตือนจุดอันตราย ควบคู่กับการ
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
 4. ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงของจุดอันตรายจากค่าความถี่และค่าดัชนีความรุนแรง 
(ซึ่งได้ผลที่ใกล้เคียงกัน โดยมีค่าสถิติดัชนีความสอดคล้องของผลการวิเคราะห์ Kappa เท่ากับ 
0.923) พบว่า โค้งขี้เหล็ก วงเวียนลานโพธิ์ แยกทุ่งเศรษฐี แยกนครชุม โค้งยางเรียง ถนนสาย
หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หน้าสถานีขนส่ง และแยกป้อมจุฬา เป็นการเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยและมีความรุนแรงมากกว่าบริเวณอ่ืน โดยภาพรวมจึงมีข้อเสนอแนะให้ใช้มาตรการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุควบคู่กับมาตรการลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากอุบัติ เหตุจราจรใน
บริเวณจุดดังกล่าว 
 5. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของจุดอันตรายจากปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อม พบว่า 
ถนนและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุจราจร โดยแยกไฟแดงหน้า
โรงพยาบาลกําแพงเพชร แยกเกาะแขก ถนนสายหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สี่แยกไฟ
แดงหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แยกวัดเสด็จ แยกวัดบาง และแยกบ่อแขก เป็นจุด
อันตรายที่มีปัญหามากกว่าบริเวณอ่ืน ทั้งน้ีถนนสายเล่ียงเมืองเป็นถนนที่พบจุดอันตรายมากที่สุด 
เน่ืองจากมีปัญหาหลายประการ เช่น พ้ืนผิวถนนที่ไม่ราบเรียบ ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ มีรอย
แตก และเป็นลอนคลื่น เครื่องหมายและป้ายจราจรไม่เพียงพอ เก่า ชํารุด และถูกบดบัง ไฟฟ้า
และแสงสว่างมีไม่เพียงพอ ทั้งน้ีจุดอันตรายแต่ละจุดมีลักษณะปัญหาด้านถนนและสิ่งแวดล้อมที่
ต่างกันไป จึงมีข้อเสนอแนะให้ใช้ผลการสํารวจด้านถนนและสิ่งแวดล้อมจากงานวิจัยน้ีเป็น
พ้ืนฐานในการแก้ไขปัญหาจุดอันตรายแต่ละจุด 
 6. ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงของจุดอันตรายโดยการซ้อนทับค่าดัชนีความรุนแรงและ
ปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อม พบว่า จุดอันตรายที่มีค่าความเสี่ยงลําดับที่ 1-10 ประกอบด้วย 
โค้งขี้เหล็ก แยกทุ่งเศรษฐี ถนนสายหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วงเวียนลานโพธ์ิ แยก
นครชุม แยกไฟแดงหน้าโรงพยาบาลกําแพงเพชร แยกเกาะแขก สี่แยกไฟแดงหน้ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร โค้งหนองเต่าและแยกป้อมจุฬา ซึ่งการวิเคราะห์ในส่วนน้ีจะแสดงให้เห็นถึง
ภาพรวมความเสี่ยง ทั้งด้านการเกิดอุบัติเหตุจราจรและด้านถนนและสิ่งแวดล้อม แสดงได้ดังภาพ 
1 ทั้งน้ีจุดอันตรายทั้ง 10 จุด ได้ถูกนําไปจัดลําดับความสําคัญเพ่ือประเมินการเฝ้าระวังและความ
คุ้มค่าต่อการแก้ไขจุดเสี่ยงตามความเร่งด่วนของปัญหา พบว่า วงเวียนลานโพธ์ิ เป็นจุดที่ควรมี
การแก้ไขเร่งด่วนมากท่ีสุด รองลงมา คือ แยกนครชุม ถนนสายหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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กําแพงเพชร แยกไฟแดงหน้าโรงพยาบาลกําแพงเพชร สี่แยกไฟแดงหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แยกป้อมจุฬา โค้งหนองเต่า โค้งขี้ เหล็ก แยกเกาะแขก และแยกทุ่งเศรษฐี 
ตามลําดับ  
 7. ผลการศึกษาสาเหตุการเสียชีวิตในแต่ละจุดอันตราย พบว่า คน ถนน และสิ่งแวดล้อม 
เป็นปัจจัยของเหตุดังกล่าว โดยปัจจัยด้านคนเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดการเสียชีวิต ได้แก่ การ
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร การขับรถย้อนศร การขับรถตัดหน้ากระช้ันชิด การขับรถเร็วเกินกว่า
อัตรากําหนด การแซงในที่คับขัน (ทางโค้ง) และขับรถย้อนศร โดยมีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุที่
พบบ่อยใน 10 ฐานความผิด ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย เครื่องอุปกรณ์รถยนต์
ไม่ครบถ้วน ขับรถขณะเมาสุรา ไม่มีใบขับขี่ ขับรถเร็ว ขับแซงในที่คับขัน ขับรถฝ่าไฟแดง ขับรถ
ย้อนศร และใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการไม่มีวินัยจราจรที่ดีของผู้ขับขี่ ดังน้ัน
การเสริมสร้าง ปลูกฝัง สร้างทัศนคติที่ดี ให้ผู้ขับขี่มีวินัยจราจรจึงเป็นแนวทางการป้องกันและลด
อุบัติเหตุจราจรในทุกจุดอันตราย 
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ภาพ 1 ระดับความเสี่ยงของจุดอันตรายจากการวิเคราะห์ค่าดัชนีความรุนแรงและปัจจัยด้านถนนและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 8. ผลการศึกษาแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร โดยการสอบถามและสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องและประชาชนในพ้ืนที่ พบว่า โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าอุปสรรคในการ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรน้ันเกิดจากลักษณะ 9 ขาด ได้แก่ การขาดวินัยจราจรของผู้ขับขี่   
ขาดสติและความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน ขาดข้อมูลด้านอุบัติเหตุเพ่ือการวางแผน       
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ขาดความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย ขาดบุคลากรในการดําเนินงาน ขาดการบูรณาการใน
การแก้ไขปัญหา ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน และขาด
งบประมาณในการดําเนินการ ทั้งน้ีจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้มีการสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร เช่น สนับสนุน
ให้มีส่วนร่วมในการสํารวจสภาพถนนและจุดอันตรายในชุมชน สนับสนุนให้มีแผนป้องกันและลด
อุบัติเหตุรายพื้นที่ หรือสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
เป็นต้น 
 9. ผลการศึกษาแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดกําแพงเพชร 
พบว่า มีนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรท่ีเป็นแผนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทาง
ถนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 แบ่งเป็น 6 แผนงาน ได้แก่ แผนงานการวางพ้ืนฐานสังคม
สู่วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน แผนงานด้านการพัฒนาระบบท่ีเอ้ือต่อความปลอดภัย 
แผนงานด้านนิติบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมาย แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยทาง
ถนนในระดับพ้ืนที่ แผนงานด้านระบบสารสนเทศ การติดตาม ประเมินผล และพัฒนางานวิจัย 
และแผนงานการจัดการความปลอดภัยสําหรับรถจักรยานยนต์ ซึ่งดําเนินการร่วมหลาย
หน่วยงาน โดยตามแผนงานดังกล่าวมีโครงการรวม 32 โครงการ มีกิจกรรมรวม 80 กิจกรรม 
ทั้งน้ีมีโครงการจํานวน 14 โครงการ ที่มีความเกี่ยวข้องและสามารถนําผลการวิจัยน้ีไปประยุกต์
หรือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดทําโครงการได้ ประกอบด้วย โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุจราจรในจังหวัด โครงการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัยทางถนน 
โครงการเพ่ิมพ้ืนที่ควบคุมวินัยจราจร โครงการปรับปรุงจุดอันตรายบนทางหลวง โครงการ
ปรับปรุงพ้ืนผิวจราจร โครงการจัดหาสัญญาณไฟเตือนภัยจุดอันตรายบนถนนสายหลักหรือสาย
รองที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โครงการถนนปลอดภัย โครงการศึกษาสํารวจและกําหนด
จุดอันตราย โครงการให้ความรู้เรื่องอุบัติเหตุจราจร โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือแก้ปัญหา
อุบัติเหตุจราจรทางถนนในชุมชนอย่างย่ังยืน โครงการให้ความรู้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านการวางผังเมืองกับความปลอดภัยทางถนน โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจุดอันตรายบน
ทางหลวงเพ่ือการบริหารจัดการ โครงการสืบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจรในกรณีเกิด
อุบัติเหตุขนาดใหญ่และรุนแรง และโครงการจัดทําข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจรเพ่ือการ
วิเคราะห์ 
 10. การวางมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรควรมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะเฉพาะของแต่ละจุดอันตราย โดยการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องทั้งหมดจากการวิจัยได้
เสนอแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรได้ดังตารางที่ 3  
 
 
 



                                                    วารสารพิกุล  ปท่ีี 9  ฉบับท่ี 1  มกราคม – มิถุนายน  2554 89

ตารางที่ 3 แนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรแต่ละจุดอันตราย 
 

รหัส
สํารวจ จุดอันตราย มาตรการ แนวทาง และวิธีการ 

ป้องกันและลดอุบตัิเหตุจราจร 
P01 แยกนครชุม - ติดต้ังโทรทัศน์วงจรปิดในบริเวณแยก 

- จัดให้เป็นเขตพ้ืนที่ควบคุมวินัยจราจร 
P02 หน้าสถานีขนส่ง - จัดให้เป็นเขตพ้ืนที่ควบคุมวินัยจราจร 
P03 ทางโค้งศาลหลักเมือง - ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบเตือนทางโค้ง 
P04 วงเวียนลานโพธิ์ (หอนาฬิกา) - จัดให้มีระบบการจราจรท่ีดีและมีการอํานวยความสะดวกใน

ช่วงเวลาคับขัน เนื่องจากเป็นจุดอันตรายท่ีมีการเกิดอุบัติเหตุ
จราจรมากท่ีสุด 
- จัดให้เป็นเขตพ้ืนที่ควบคุมวินัยจราจร 

P05 แยกไปรษณีย์เก่า - จัดให้มีระบบการจราจรท่ีดีและมีการอํานวยความสะดวกใน
ช่วงเวลาคับขัน 

P06 หน้าโรงเรียนจงสวัสด์ิ - ปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรและจุดอันตรายให้มีความปลอดภัย
โดยเฉพาะบริเวณไหล่ทาง 
- จัดให้มีระบบการจราจรท่ีดีและมีการอํานวยความสะดวกใน
ช่วงเวลาคับขัน 

P07 แยกวัดเสด็จ - ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรแบบมีเวลาเตือน 
- จัดให้มีระบบการจราจรท่ีดีและมีการอํานวยความสะดวกใน
ช่วงเวลาคับขัน 

P08 แยกวัดบาง - ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรแบบมีเวลาเตือน 
- จัดให้มีระบบการจราจรท่ีดีและมีการอํานวยความสะดวกใน
ช่วงเวลาคับขัน 

P09 แยกไฟแดงตลาดไนท์บาซาร์ - ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรแบบมีเวลาเตือน 
- จัดให้มีระบบการจราจรท่ีดีและมีการอํานวยความสะดวกใน
ช่วงเวลาคับขัน 

P10 แยกไฟแดงหน้าโรงพยาบาลกําแพงเพชร - ปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรและจุดอันตรายให้มีความปลอดภัย 
- จัดระเบียบการจอดรถบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล 

P11 แยกหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดกําแพงเพชร 

- ปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรและจุดอันตรายให้มีความปลอดภัย 
- ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรแบบมีเวลาเตือน 

P12 แยกลํามะโกรก - ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรแบบมีเวลาเตือน 
P13 ทางโค้งสํานักงานเทศบาลกําแพงเพชรใหม่ 

(โค้งปราบเซียน) 
- ติดต้ังป้ายเตือนทางโค้งเกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง 
 

P14 แยกเจริญสุข (แยกกิตติเก่า) - ปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรและจุดอันตรายให้มีความปลอดภัย 
โดยเฉพาะบริเวณใกล้สัญญาณไฟจราจร เนื่องจากพื้นผิวไม่
ราบเรียบ ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นลอนคล่ืนและมีรอยแตก 

P15 แยกบ่อแขก - ปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรและจุดอันตรายให้มีความปลอดภัย 
โดยเฉพาะบริเวณไหล่ทาง 

P16 แยกป้อมจุฬา (แยกไปท่ามะเขือ) - ปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรและจุดอันตรายให้มีความปลอดภัยใน
บริเวณไหล่ทางและบริเวณใกล้สัญญาณไฟจราจร เน่ืองจากพ้ืนผิว
ไม่ราบเรียบ ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นลอนคล่ืน มีรอยแตก และ
พ้ืนผิวจราจรที่ซ่อมแซมใหม่มีลักษณะต่างระดับกับพ้ืนผิวเดิม 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

รหัส
สํารวจ จุดอันตราย มาตรการ แนวทาง และวิธีการ 

ป้องกันและลดอุบตัิเหตุจราจร 
P17 แยกเกาะแขก - ปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรและจุดอันตรายให้มีความปลอดภัย 

โดยเฉพาะบริเวณไหล่ทาง 
- ติดต้ังป้ายเตือนทางแยกข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง 
- จัดให้มีระบบการจราจรท่ีดีและมีการอํานวยความสะดวกใน
ช่วงเวลาคับขัน 

P18 ถนนสายหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  
(นครชุม-วังยาง) 

- ปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรและจุดอันตรายให้มีความปลอดภัย 
เนื่องจากพ้ืนผิวจราจรขรุขระมาก บางแห่งเป็นหลุมเป็นบ่อ 

P19 ส่ีแยกไฟแดงหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

- ปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรและจุดอันตรายให้มีความปลอดภัย 
เนื่องจากพ้ืนผิวจราจรขรุขระ พ้ืนผิวจราจรท่ีซ่อมแซมใหม่มี
ลักษณะต่างระดับกับพ้ืนผิวเดิม 
- ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรแบบมีเวลาเตือน 

P20 ทางโค้งหน้าวัดทุ่งเศรษฐีบนถนนพหลโยธิน - ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบเตือนทางโค้ง 
P21 แยกทุ่งเศรษฐี (แยกสปก.) - ปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรและจุดอันตรายให้มีความปลอดภัย 

โดยเฉพาะบริเวณใกล้สัญญาณไฟจราจร 
- ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรแบบมีเวลาเตือน 
- ติดต้ังโทรทัศน์วงจรปิดในบริเวณแยก 

P22 โค้งขี้เหล็ก - ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบเตือนทางโค้ง เนื่องจากเป็นจุดอันตราย
ที่มีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรมากท่ีสุด 
- ติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การรับแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยใช้หมายเลข 
1669 

P23 โค้งวัดสันติสุข - ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบเตือนทางโค้ง 
P24 โค้งยางเรียง - ติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การรับแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยใช้หมายเลข 

1669 
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุจราจร และมีวินัยจราจรที่ดี 

P25 หน้ามอกล้วยไข่ - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุจราจร 

P26 โค้งหนองเต่า - ปรับปรุงคุณภาพถนนและจุดอันตรายให้มีความปลอดภัย 
- ติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การรับแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยใช้หมายเลข 
1669 

P27 โค้งวัดกาทึ้ง - ติดต้ังป้ายเตือนทางโค้ง 
- เพ่ิมไฟฟ้าและแสงสว่าง 
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุจราจร 
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สรุป อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 
 กระบวนการจัดทําแผนที่ Hiyari สามารถใช้ระบุจุดอันตรายในพ้ืนที่ได้ และการจัดทํา
ฐานข้อมูลและวิเคราะห์จุดอันตรายด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะทําให้ได้ข้อมูลและ
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์เพ่ือใช้วางแผนป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุจราจรให้กับประชาชน 
ชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง งานวิจัยน้ีช้ีให้เห็นว่าถนนและสิ่งแวดล้อมในอําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชรเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุจราจร ทั้งน้ีแต่ละจุดอันตรายมีลักษณะ
ที่แตกต่างกัน จึงมีความต้องการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน จากงานวิจัยน้ีมีข้อเสนอแนะให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุจราจรอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นกระบวนการ
มีส่วนร่วมประชาชน เพ่ือการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตขององค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดกําแพงเพชร  2) เพื่อศึกษาปัญหาการดําเนินงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดกําแพงเพชร  3) เพื่อหาแนวทาง
พัฒนาการดําเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดกําแพงเพชร 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล นักพัฒนา
ชุมชน หรือเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนหรือเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักวิชาการศึกษา จํานวน 
204 คน และผู้มีประสบการณ์ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการดําเนินงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต จํานวน 17 คน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพการดําเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัด

กําแพงเพชร ภาพรวมมีการดําเนินงานในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้าน
การศึกษา ด้านนันทนาการ ด้านการสาธารณสุข มีการดําเนินงานในระดับมาก ส่วนด้าน
สวัสดิการสังคม และการส่งเสริมอาชีพ มีการดําเนินงานระดับปานกลาง 

2. ปัญหาการดําเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัด
กําแพงเพชร ภาพรวมมีปัญหาการดําเนินงานในระดับน้อย และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านการศึกษา ด้านนันทนาการ ด้านการสาธารณสุข มีปัญหาการดําเนินงานในระดับน้อย     
ส่วนด้านการส่งเสริมอาชีพ และด้านสวัสดิการสังคม มีปัญหาการดําเนินงานระดับปานกลาง 

                                                           
1
 นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ภายใต้การควบคุมของ ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์ และ ดร.สุกิจ  ขอเช้ือกลาง  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์     
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3. แนวทางพัฒนาการดําเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตําบล 
จังหวัดกําแพงเพชร สรุปเป็นรายด้าน ดังน้ี 

 3.1 ด้านการส่งเสริมอาชีพ คือ องค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องสร้างค่านิยมที่เป็น
พ้ืนฐานของการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างย่ังยืน โดยยึดหลักความพอประมาณ 
ความพอเพียง และความมีเหตุผล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.2 ด้านสวัสดิการสังคม คือ การสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมสวัสดิการ เช่น 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อําเภอ องค์กรภาคประชาชนร่วมดําเนินการ 

 3.3 ด้านนันทนาการ คือ องค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ตั้งแต่ การร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ และร่วมติดตามประเมินผล 

 3.4 ด้านการศึกษา คือ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เช่น การอบรม 
การศึกษาต่อ ดูงาน   

 3.5 ด้านการสาธารณสุข คือ องค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครประจําหมู่บ้าน เช่น การประชุมสัมมนา การฝึกอบรม 

 

คําสําคัญ: แนวทางการพัฒนา, งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต, องค์การบริหารส่วนตําบล 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were  1) to study the condition of the 
encouragement of life quality of subdistrict administration organizations at 
Kamphaeng Phet province  2) to study the problems of the encouragement of 
life quality of subdistrict administration organization at Kamphaeng Phet province 
3) to find the guidance to develop the encouragement of life quality of subdistrict 
administration organizations at Kamphaeng Phet province. The samples consisted 
of deputies of sub-district administration organization, developers, and academics, 
The experts in the encouragement of life quality and local organization 
administrators.  The research instruments were questionnaire and interview. 

The research findings were as follows : 
1. The condition of the encouragement of life quality of subdistrict 

administration organizations at Kamphaeng Phet province was at the high level. 
When each aspect was considered, it found that education recreation and public 
health were at the high level that social welfare and vocation promotion were at 
the moderate level. 
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2. The problems of the encouragement of life quality of subdistrict 
administration organization at Kamphaeng Phet province were at the low level. 
When each aspect was considered, it found that education, recreation and 
public health were at the low level whereas vocation promotion and social 
welfare were at the moderate level. 

3. The guidances of developmant of the encouragement of life quality of 
subdistrict administration organization at Kamphaeng Phet province were as 
follows: 

 3.1 In vocation promotion, the experts agreed that the organization 
should instill sufficient economic philosophy for people. 

 3.2 In social welfare, the experts agreed that the organization should 
set the network of welfare promotion. 

 3.3 In recreation, the experts agreed that the organization should 
manage participated administration. 

 3.4 In education, the experts agreed that the organization should 
support personnel’s abilities. 

 3.5 In public health, the experts agreed that the organization should 
improve the ability of village volunteers by a training.   

 
บทนํา 

  
นับต้ังแต่ปีพุทธศักราช 2538 สภาตําบลได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วน

ตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พุทธศักราช 2537 มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล มีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ (สถาบันดํารงราชานุภาพ และกรมการปกครอง, 2542: 1) โดยองค์การ
บริหารส่วนตําบล จังหวัดกําแพงเพชร ได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2543 ดังน้ี ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ ด้านสวัสดิการสังคม ด้านนันทนาการ ด้านการศึกษา และด้านการสาธารณสุข 
จากหน่วยงานส่วนกลาง เพ่ือนํามาปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร โดยมี
หลักการทํางานที่จะต้องยึดถือไว้ว่า “การจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนน้ัน จะต้องดีขึ้น
หรือไม่ตํ่ากว่าเดิม มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการที่มากข้ึน” (สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2546: 1) เป็นที่น่าสังเกตว่านับต้ังแต่ พุทธศักราช 2543 เป็นต้นมา
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ในพ้ืนที่ของจังหวัดกําแพงเพชรยังประสบปัญหาสังคม ดังน้ี ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มากที่สุด ร้อยละ 29.42 รองลงมา ปัญหาด้านการมีงานทําและรายได้ ร้อยละ 
22.03 ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย ร้อยละ 20.55 ปัญหาด้านการศึกษา ร้อยละ 9.63 ตามลําดับ 
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกําแพงเพชร, 2553: 13 – 18)        
ในปัจจุบันปัญหาเหล่าน้ีองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดกําแพงเพชร เป็นองค์กรหลักในการ
แก้ไขปัญหา ซึ่งหากองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดกําแพงเพชรดําเนินงานตามแผนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2543 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต ตามอํานาจหน้าที่แล้วจะส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไข และประชาชนในจังหวัด
กําแพงเพชรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงขึ้น 

ดังน้ันในฐานะที่ผู้วิจัยปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดกําแพงเพชร จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาถึงสภาพ ปัญหา และแนวทางพัฒนาการดําเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ขององค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งข้อค้นพบจากการศึกษาสามารถนํามา
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน และสามารถเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น ชุมชน สังคม ให้มีความเข้มแข็ง ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตําบล 
จังหวัดกําแพงเพชร 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาการดําเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตําบล 
จังหวัดกําแพงเพชร 

3. เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วน
ตําบล จังหวัดกําแพงเพชร 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                                 ตัวแปรที่ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพปัญหา การดําเนินงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตําบล  
จังหวัดแพงเพชร 5 ด้าน   
 1.  ด้านการส่งเสริมอาชีพ  
 2.  ด้านสวัสดิการสังคม  
 3.  ด้านนันทนาการ  
 4.  ด้านการศึกษา  
 5.  ด้านการสาธารณสุข 

แนวทางพัฒนาการดําเนินงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
องค์การบริหารส่วนตําบล 
จังหวดักําแพงเพชร 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้เป็น 2 ขั้นตอน ดังน้ี 
ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาสภาพ และปัญหาการดําเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ

องค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดกําแพงเพชร 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้กําหนดกลุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง ดังน้ี ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล นักพัฒนาชุมชนหรือเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
หรือเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักวิชาการศึกษา จํานวน 204 คน ทั้งนี้ ในบางตําแหน่งที่มี
พนักงานส่วนตําบลมากกว่า 1 คนใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย     

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป สถิติทีใ่ช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ขั้นตอนที่ 2 การหาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การ

บริหารส่วนตําบล จังหวัดกําแพงเพชร 
เครื่องมือที่ใช้การสัมภาษณ์ (Interview Schedule) ผู้ที่ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้มีประสบการณ์

ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการดําเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต จํานวน 17 คน  
การวิเคราะห์ข้อมูล  
นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาสรุปผลเป็นตารางแสดงความถ่ี ข้อที่มีค่าสูงสุดนํามา

ประกอบการกําหนดแนวทางพัฒนาการดําเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วน
ตําบล จังหวัดกําแพงเพชร 

 
สรุปผลการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยดังน้ี 
1. สภาพการดําเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัด

กําแพงเพชร  
   สภาพการดําเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัด

กําแพงเพชร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการศึกษา ด้าน
นันทนาการ และด้านการสาธารณสุข มีค่าเฉล่ียการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน
สวัสดิการสังคม และด้านการส่งเสริมอาชีพ ที่มีค่าเฉล่ียในระดับปานกลาง โดยแต่ละด้านมีผล
การศึกษา ดังน้ี 

 1.1 ด้านการส่งเสริมอาชีพ พบว่า สนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ มีการดําเนินงาน
มากที่สุด และข้อที่มีการดําเนินงานน้อยที่สุดคือ มีการประเมินผลการส่งเสริมอาชีพ 
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 1.2 ด้านสวัสดิการสังคม พบว่า จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์มีการดําเนินงานมากที่สุด และข้อที่มีการดําเนินงานน้อยที่สุด คือ ให้คําปรึกษาด้านสุขภาพ
ให้กับผู้ป่วยเอดส์ 

 1.3 ด้านนันทนาการ พบว่า จัดการแข่งขันกีฬาภายในตําบล มีการดําเนินงานมาก
ที่สุด และข้อที่มีการดําเนินงานน้อยที่สุด คือ จัดทําสวนสุขภาพหรือสวนสาธารณะ 

 1.4 ด้านการศึกษา พบว่า สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) มีการดําเนินงานมาก
ที่สุด และข้อที่มีการดําเนินงานน้อยที่สุด คือ จัดทําห้องสมุดประจําตําบล 

 1.5 ด้านการสาธารณสุข พบว่า มีกิจกรรมป้องกันหรือควบคุมโรคติดต่อและ        
ไม่ติดต่อ มีการดําเนินงานมากที่สุด และข้อที่มีการดําเนินงานน้อยที่สุด คือ เผยแพร่ความรู้เรื่อง 
อาหาร ที่ถูกสุขลักษณะ 

2. ปัญหาการดําเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัด
กําแพงเพชร  

    ปัญหาการดําเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัด
กําแพงเพชร โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสวัสดิการสังคม  
ด้านการส่งเสริมอาชีพ มีค่าเฉล่ียของปัญหาการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้าน
นันทนาการ ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข มีค่าเฉล่ียของปัญหาการดําเนินงานอยู่ในระดับ
น้อย โดยแต่ละด้านมีผลการศึกษา ดังน้ี 

 2.1 ด้านการส่งเสริมอาชีพ พบว่า การสนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ ยังไม่
ครอบคลุม มีปัญหาการดําเนินงานมากที่สุด และข้อที่มีปัญหาการดําเนินงานน้อยที่สุด คือ 
บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 

 2.2 ด้านสวัสดิการสังคม พบว่า บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมอนามัย การศึกษา ให้กับเด็กและเยาวชน  มีปัญหาการดําเนินงานมากท่ีสุด และข้อที่มี
ปัญหาการดําเนินงานน้อยที่สุด คือ การจ่ายเบ้ียยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
ยังไม่ทั่วถึง 

 2.3 ด้านนันทนาการ พบว่า ขาดการจัดทําสวนสุขภาพหรือสวนสาธารณะในชุมชน 
มีปัญหาการดําเนินงานมากที่สุด และข้อที่มีปัญหาการดําเนินงานน้อยที่สุด คือ ขาดงบประมาณ
สนับสนุนการจัดกีฬาภายในตําบล 

 2.4 ด้านการศึกษา พบว่า การดําเนินงานที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้านไม่
ต่อเน่ือง มีปัญหาการดําเนินงานมากที่สุด และข้อที่มีปัญหาการดําเนินงานน้อยที่สุด คือ ไม่มีการ
จัดอุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษา 

 2.5 ด้านการสาธารณสุข พบว่า ขาดบุคลากรด้านการสาธารณสุข ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล มีปัญหาการดําเนินงานมากท่ีสุด และข้อที่มีปัญหาการดําเนินงานน้อยที่สุด 
คือ กิจกรรมป้องกันหรือควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อไม่ต่อเน่ือง 
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3. แนวทางพัฒนาการดําเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตําบล 
จังหวัดกําแพงเพชร  

    ผู้มีประสบการณ์ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการดําเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ได้นําเสนอแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ดังน้ี  

 3.1 ด้านการส่งเสริมอาชีพ  คือ องค์การบริหารส่วนตําบล จะต้องสร้างค่านิยมที่เป็น
พ้ืนฐานของการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างย่ังยืน โดยยึดหลักความพอประมาณ 
ความพอเพียง และความมีเหตุผล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 3.2 ด้านสวัสดิการสังคม คือ การสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมสวัสดิการ เช่น 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อําเภอ องค์กรภาคประชาชนร่วมดําเนินการ  

 3.3 ด้านนันทนาการ คือ องค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ต้ังแต่ การร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ และร่วมติดตามประเมินผล  

 3.4 ด้านการศึกษา คือ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เช่น การอบรม 
การศึกษาต่อดูงาน     

 3.5 ด้านการสาธารณสุข คือ องค์การบริหารส่วนตําบลควรพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครประจําหมู่บ้าน เช่น การประชุมสัมมนา การฝึกอบรม 

   
อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการวิจัยครั้งน้ี สามารถนํามาอภิปรายผลได้ดังน้ี 
1. สภาพการดําเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัด

กําแพงเพชร   
จากการศึกษาสภาพการดําเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตําบล 

จังหวัดกําแพงเพชรในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การส่งเสริมอาชีพ ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่สนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ ด้านสวัสดิการสังคม 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด จ่ายเบ้ียยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ด้านนันทนาการ ข้อ
ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด จัดการแข่งขันกีฬาภายในตําบล ด้านการศึกษา ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด สนับสนุน
โครงการอาหารเสริม (นม) และด้านการสาธารณสุข ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด มีกิจกรรมป้องกันหรือ
ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 

ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าองค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตตาม
แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2543 ซึ่งกําหนดให้
องค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพ้ืนฐานที่
ต้องปฏิบัติ และจะต้องจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
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ประชาชนเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2543 

2. ปัญหาการดําเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัด
กําแพงเพชร  

 2.1 ด้านการส่งเสริมอาชีพ ข้อที่มีค่าเฉล่ียของปัญหาสูงสุดได้แก่ การสนับสนุนการ
จัดต้ังกลุ่มอาชีพ ยังไม่ครอบคลุม ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า การส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วน
ตําบลผู้บริหารยังคิดว่าไม่ใช่งานเร่งด่วน เมื่อเทียบกับงานด้านอ่ืน ๆ และขาดความร่วมมือจาก
ประชาชน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นหน่วยงานท่ีต้ังขึ้นใหม่จึงยังขาดความพร้อมใน
การส่งเสริมอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ บรรเลง ผาสุก (2550: 95-98) ได้ทําการศึกษา แนวทางการ
พัฒนาบทบาทขององค์การบริหารส่วนตําบลในการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกร พบว่า ปัญหา
การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมีการสนับสนุนการฝึกอาชีพยังไม่สม่ําเสมอ และ
ขาดการติดตามผลประเมินผลในการส่งเสริมอาชีพ รวมท้ังยังขาดการประสานงานขอความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนเพ่ือร่วมกันส่งเสริมอาชีพ 

 2.2 ด้านสวัสดิการสังคม ข้อที่มีค่าเฉล่ียของปัญหาสูงสุดได้แก่ บุคลากรมีไม่เพียงพอ
ต่อการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมอนามัย การศึกษา ให้กับเด็กและเยาวชน ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า 
องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุดและโครงสร้าง
อัตรากําลังยังไม่ครอบคลุมภาระงาน ซึ่งสอดคล้องกับ พิมพิมล พลเวียง (2550: 28) ได้ทําการศึกษา 
ปัญหา อุปสรรคในการจัดสวัสดิการสังคมของท้องถิ่น พบว่า ปัญหา อุปสรรค ในการดําเนินงาน
สวัสดิการสังคมของท้องถิ่น ประสบปัญหาในด้าน บุคลากรไม่เพียงพอ ปัญหาด้านงบประมาณ 
และปัญหาด้านการบริหารจัดการ 

 2.3 ด้านนันทนาการ ข้อที่มีค่าเฉล่ียของปัญหาสูงสุดได้แก่ ขาดการจัดทําสวนสุขภาพ
หรือสวนสาธารณะในชุมชน ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า งานด้านนันทนาการเป็นภาระงานใหม่ที่ต้องใช้
งบประมาณมากในการดําเนินการจัดทําสวนสุขภาพ และการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลจะต้องจัดการประชุมประชาคมเพ่ือวางแผนดําเนินงานโดยประชาชนยังให้ความสําคัญกับ
การเสนอแผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในการสร้างถนนและทางระบายนํ้า มากกว่าแผนงาน
ด้านการจัดทําสวนสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ กมลศักด์ิ โสดาศรี (2550: 81-83) ได้ทําการศึกษา 
แนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดสระแก้วกับการถ่ายโอน
ภารกิจด้านการบํารุงรักษาทาง พบว่า ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลในการดําเนินงาน 
ประสบปัญหา ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 

 2.4 ด้านการศึกษา ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของปัญหาสูงสุดได้แก่ การดําเนินงานที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจําหมู ่บ้านไม่ต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นเพราะว่า องค์การบริหารส่วนตําบลให้
ความสําคัญในด้านอื่น ๆ มากกว่า เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งประชาชนยังไม่เห็น
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ความสําคัญการเรียนรู้และการดําเนินงานจัดทําห้องสมุดประชาชนจะต้องใช้งบประมาณสูงใน
การดําเนินงาน 

 2.5 ด้านการสาธารณสุข ข้อที่มีค่าเฉล่ียของปัญหาสูงสุดได้แก่ ขาดบุคลากรด้านการ
สาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า องค์การบริหารส่วนตําบลเป็น
หน่วยงานท่ีต้ังขึ้นใหม่ ระบบการบริหารงานยังไม่ครอบคลุมภาระงาน เพราะโครงสร้าง
อัตรากําลังก็ยังไม่มีความพร้อม จึงทําให้งานด้านการสาธารณสุขยังไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรงและ
ส่งผลให้ไม่สามารถ ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ    
อัจฉริยา ชูวงค์เลิศ (2540: 124-129) ได้ทําการศึกษา ความสามารถขององค์การบริหารส่วน
ตําบลในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามกฎหมาย พบว่า ประสบปัญหาในเรื่องของบุคลากร         
ไม่เพียงพอ ขาดประสบการณ์ และปัญหาในการบริหารงาน 

3. แนวทางพัฒนาการดําเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตําบล 
จังหวัดกําแพงเพชร  

 3.1 ด้านการส่งเสริมอาชีพ คือ จะต้องสร้างค่านิยมที่เป็นพ้ืนฐานของการดําเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพอย่างย่ังยืน โดยยึดหลักความพอประมาณ ความพอเพียง และความมี
เหตุผล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนางานให้ประชาชนมีความ
เป็นอยู่อย่างย่ังยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงมหาดไทย 
ที่ได้กําหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีบทบาทในการพัฒนาแก้ไขปัญหาด้าน
เศรษฐกิจและสังคม โดยนําปรัชญาพระราชทาน เศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินการภายใต้หลักการ 
ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ขยายโอกาสให้แก่ประชาชนบนพ้ืนฐานความสมดุล 

 3.2 ด้านสวัสดิการสังคม คือ การสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมสวัสดิการ เช่น 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อําเภอ องค์กรภาคประชาชนร่วมดําเนินการ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการประสานงานทํากิจกรรม และงบประมาณในการส่งเสริมสวัสดิการให้กับ
ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับ มนูญ บูรณาพัฒนา (2547: 80-83) ได้ทําการศึกษาการจัดการสวัสดิการ
สังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของเทศบาล ตําบลยางเน้ิน อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ โดยข้อเสนอแนะการวิจัยเทศบาลจะต้องบูรณาการรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดบริการสวัสดิการสังคมให้มากขึ้น โดยเฉพาะเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 3.3 ด้านนันทนาการ คือ องค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ต้ังแต่ การร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ และร่วมติดตามประเมินผล โดยเน้นให้เห็น
คุณค่าของการออกกําลังกาย เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทําแผนงาน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการกําหนดนโยบายการพัฒนางานด้านนันทนาการ ซึ่งสอดคล้องกับ กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ม.ป.ป.: 19-24) ซึ่งตามมาตรฐานการส่งเสริมการกีฬา ได้กําหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลดําเนินการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมเพ่ือให้ทุกภาคส่วนในชุมชนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเห็นคุณค่าของการออกกําลังกาย 
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 3.4 ด้านการศึกษา คือ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เช่น การอบรม 
การศึกษาต่อ ดูงาน เพ่ือนําความรู้มาพัฒนางานด้านการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมทักษะ
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ เอกรัตน์ ฉุงน้อย (2544: 61-64) 
ได้ทําการศึกษาเร่ือง ภาวะความพร้อมในการรับการถ่ายโอนสู่ท้องถิ่น : ศึกษาจากความคิดเห็น
ของคณะเทศมนตรีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลและสถาบันทาง
การศึกษาควรส่งเสริมและหลักสูตรอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ และประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการวางแผนการดําเนินงาน 

 3.5 ด้านการสาธารณสุข คือ องค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครประจําหมู่บ้าน เช่น การประชุมสัมมนา การฝึกอบรม เพ่ือให้อาสาสมัครประจํา
หมู่บ้าน เป็นผู้ช่วยงานด้านสาธารณสุข และพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ     
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ม.ป.ป: 16-18) ตามมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐานได้
กําหนดแนวทางการดําเนินงานให้องค์การบริหารส่วนตําบลพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
ประจําหมู่บ้าน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานและในการ
ปฏิบัติงาน บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลควรประสานบุคลากรจากหน่วยงาน
สาธารณสุขร่วมดําเนินการ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
1. ด้านการส่งเสริมอาชีพ องค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดกําแพงเพชร ควรนําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน และเป็นการ
น้อมนําแนวทางพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ 

2. ด้านสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดกําแพงเพชรควรดําเนินการ
สร้างเครือข่ายในการส่งเสริมสวัสดิการสังคม เพ่ือเป็นการประสานงานทํากิจกรรมร่วมกัน     
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 

3. ด้านนันทนาการ องค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดกําแพงเพชร ควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ และร่วมติดตามผล การดําเนินงานเพ่ือมุ่งเน้นให้
ประชาชนเห็นคุณค่าของการดําเนินงาน รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมดําเนินงาน 

4. ด้านการศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดกําแพงเพชร ควรที่จะเสริมสร้าง
ความรู้ให้แก่บุคลากรในท้องถิ่นเช่น การศึกษาต่อ การฝึกอบรม เพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

5. ด้านการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดกําแพงเพชร ควรต้องดําเนิน
แบบบูรณาการ รวมทั้งการขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องและพัฒนาขีดความสามารถ
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ของอาสาสมัครสาธารณสุข ที่เป็นทรัพยากรที่สําคัญภายในตําบลที่จะเป็นผู้ช่วยขององค์การ
บริหารส่วนตําบล   

 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งต่อไป 
1. ควรมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาการดําเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ

องค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดกําแพงเพชร ภายหลังการใช้แนวทางพัฒนาดังกล่าว เพ่ือให้มี
การปรับปรุงแนวทางพัฒนาอย่างต่อเน่ือง มีความทันสมัย และเหมาะสมกับการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลข้ึนไป 

2. ควรศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อสภาพและปัญหาการดําเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ขององค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดกําแพงเพชร เช่น การกําหนดประชากรท่ีศึกษา ควรเพ่ิม 
ผู้บริหารนโยบาย และประชาชน เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบทุกส่วน 
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การพัฒนาการให้บริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร 
ตามเกณฑ์คุณภาพการให้บริการขั้นพื้นฐานของกรมที่ดิน 

The Development for Service Through Fundamental Services of  
Department of Lands in Kamphaeng Phet The Office of Lands 

 
สุพร คําทอง1 

Suphon Kamthong 
 
บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งน้ีได้ศึกษาสภาพและปัญหาการให้บริการของสํานักงานที่ดินจังหวัด
กําแพงเพชร ตามเกณฑ์คุณภาพการให้บริการข้ันพ้ืนฐานของกรมที่ดิน ผู้วิจัยใช้การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) และใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารเจ้าหน้าที่
ในสํานักงานที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร และตัวแทนผู้รับบริการ  ผลการวิจัยพบว่า สภาพและปัญหา
การให้บริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร ในปัจจุบัน คือ ขาดการให้ บริการสิ่งอํานวย
ความสะดวก  การให้บริการไม่เป็นไปตามเวลาที่ประกาศให้ผู้รับบริการทราบ ขาดการปรับปรุง
ข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ขาดการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสํานักงานให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ขาดป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการหรือตัวอย่างการกรอกเอกสารท่ีชัดเจน   

จากการวิจัยทําให้ได้แนวทางพัฒนาการให้บริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร 
ตามเกณฑ์คุณภาพการให้บริการข้ันพ้ืนฐานของกรมที่ดิน คือ การเพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวก 
ปรับปรุงการแต่งกายเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียน
ที่ดิน จัดหาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และเพ่ิมช่องทาง
ประชาสัมพันธ์งานบริการ 
 

คําสําคัญ: แนวทางพัฒนาการให้บริการ, สํานักงานที่ดินจังหวัด, เกณฑ์คุณภาพการให้บริการ 
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Abstract 
 

This researchs were study condition and service problems of Kamphaeng 
Phet Provincial Land Office, according criteria quality the basic services of the 
Department of Lands. We were used to organize workshops (Workshop) and use 
in interview to collect data from executive, land office staff in Kamphaeng Phet 
Provincial Land Office and agency clients. The results showed that condition and 
service problems of Kamphaeng Phet Provincial Land Office in currently were 
lack of available facilities, the service does not conform to the published time to 
clients, lack of complete updated data and current, lack of monitoring 
equipment used in offices to be always ready to use and lack of signs or process 
provides a clear example of complete documents. 
 From research were giving the development guidelines to services of 
Kamphaeng Phet Provincial Land Office, according criteria quality the basic 
services of the Department of Lands were adding amenities, improve staff 
uniforms to suit the government, improve land registration database, 
technologies to provide services for increase operational efficiency and increase 
the promotion of services. 
 

Keyword: Development Guidance for Services, Office of Lands, Service Quality 
 
บทนํา 
 

กรมท่ีดินเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักสําคัญในการให้บริการด้านการพิทักษ์คุ้มครอง
สิทธิในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อ่ืนที่อยู่รวมกับที่ดิน ซึ่งถือเป็นหน่ึงในปัจจัยสี่ของการดํารงชีวิต
มนุษย์และเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงในปัจจุบัน จากสถิติการให้บริการจดทะเบียนสิทธิและ      
นิติกรรมของกรมที่ดิน  มีผู้มาใช้บริการมากกว่าปีละ 5 ล้านราย หรือกว่าวันละ 22,000 ราย   
ทั่วประเทศ และนับวันปริมาณงานการให้บริการทางทะเบียนสิทธิในที่ดินจะมีมากขึ้น โดยมี
สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา ส่วนแยกและสํานักงานที่ดินอําเภอเป็น
ศูนย์กลางในการนํางานบริการของหน่วยงานภาครัฐไปสู่ประชาชนได้โดยสะดวกในทุกพ้ืนที่ของ
ประเทศ กรมท่ีดินจึงมีนโยบายให้สํานักงานท่ีดินในทุกจังหวัดปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน   
ให้สอดคล้องตามความสําคัญ ดังกล่าว  

ดังน้ัน การให้บริการจึงเป็นหัวใจสําคัญของสํานักงานที่ดินจังหวัดกําแพงเพชรซึ่งมีความ
จําเป็นต้องเข้าถึงและเข้าใจประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและการ
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ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ ประชาชน
ได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ คุณภาพการให้บริการเป็น
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของภาครัฐต่อการให้บริการแก่ประชาชน และถือ
เป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างในด้านการให้บริการ การเสนอคุณภาพการให้บริการที่
ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ต้องกระทํา ผู้รับบริการจะพอใจถ้าได้รับสิ่งที่
ต้องการ เมื่อผู้รับบริการมีความต้องการ ณ สถานที่ที่ผู้รับบริการต้องการ เกณฑ์คุณภาพการ
ให้บริการจึงเป็นมโนทัศน์และการปฏิบัติการในการประเมินของผู้รับบริการโดยทําการ
เปรียบเทียบระหว่างการบริการที่คาดหวังกับการบริการที่รับรู้จริงจากผู้ให้บริการ ซึ่งหากผู้ให้ 
บริการสามารถให้บริการท่ีสอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้รับบริการหรือสร้างการบริการ
ที่มีระดับสูงกว่าที่ผู้รับบริการคาดหวังจะส่งผลการบริการเกิดคุณภาพและประชาชนผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจอย่างมาก  ดังน้ัน เกณฑ์คุณภาพการให้บริการข้ันพ้ืนฐานของกรมที่ดิน จึงเป็น
เครื่องมือสําคัญในการวัดมาตรฐานคุณภาพการให้บริการได้เป็นอย่างดี ตามนโยบายของรัฐบาล
มุ่งเน้นความโปร่งใส เป็นธรรมในการให้บริการ  ดังน้ัน จึงได้กําหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการอย่างต่อเน่ือง  สํานักงานที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร จึงได้มีการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการโดยให้มีการสํารวจด้านความเช่ือมั่นในคุณภาพการให้บริการงานจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมรวมทุกประเภทของสํานักงานที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ
การให้บริการขั้นพ้ืนฐานของกรมที่ดิน เป็นการยกระดับคุณภาพในการให้บริการประชาชนและ
ตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมท่ีดิน และจากการสํารวจของสํานักงานที่ดินจังหวัด
กําแพงเพชร ข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  ได้แก่ ความเพียงพอของ
อุปกรณ์สําหรับผู้รับบริการ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร  สําหรับด้านกระบวนการ ขั้นตอน ปรากฏว่า
ประชาชนให้คะแนนความรวดเร็วในการให้บริการน้อยที่สุด  ด้านบุคลากรในภาพรวมถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ดี แต่มีข้อด้อยตรงความซื่อสัตย์สุจริตของเจ้าหน้าที่  ผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษา
การพัฒนาการให้บริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร ตามเกณฑ์คุณภาพการให้บริการ
ขั้นพ้ืนฐานของกรมที่ดิน เน่ืองจากปัจจุบันสํานักงานท่ีดินจังหวัดกําแพงเพชร  มีผู้มาใช้บริการ
เป็นจํานวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปีเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อประชาชนผู้มาใช้บริการใน
สํานักงานที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร ดังวิสัยทัศน์ของกรมที่ดิน “เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่
แห่งชาติ สู่การบริการที่เป็นเลิศ”   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการให้บริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร    
ตามเกณฑ์คุณภาพการให้บริการข้ันพ้ืนฐานของกรมที่ดิน 

2. เพ่ือศึกษาความต้องการของประชาชนในการให้บริการของสํานักงานที่ดินจังหวัด
กําแพงเพชร ตามเกณฑ์คุณภาพการให้บริการข้ันพ้ืนฐานของกรมที่ดิน 
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3. เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการให้บริการ ของสํานักงานที่ดินจังหวัดกําแพงเพชรตาม
เกณฑ์คุณภาพการให้บริการขั้นพ้ืนฐานของกรมที่ดิน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตเนื้อหา   
   การวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานการให้บริการและหาแนวทาง

พัฒนาการดําเนินงานให้บริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร โดยศึกษาจากแนวทาง  
การดําเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการให้บริการขั้นพื้นฐานของกรมที่ดินใน 6 ด้าน ดังน้ี 
(ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดิน, 2551: 5) 

  1. ด้านสถานที่ 
 2. ด้านบุคลากร 
 3. ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
 4. ด้านการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน 
 5. ด้านการจัดหาและบํารุงรักษาอุปกรณ์ 
 6. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
2. แหล่งข้อมูล/ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 จําแนกตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 2.1 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1  เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการให้บริการประชาชนของ

สํานักงานที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร ตามเกณฑ์คุณภาพการให้บริการข้ันพ้ืนฐานของกรมที่ดิน 
 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ประชุมเชิงปฏิบัติการ  ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ในสํานักงานที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 39 คน และผู้รับบริการจํานวน 5 คน 
 2.2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  เพ่ือศึกษาความต้องการของประชาชนในการให้บริการ 
ของสํานักงานที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร ตามเกณฑ์คุณภาพการให้บริการขั้นพ้ืนฐานของกรมที่ดิน   
 แหล่งข้อมูลหรือผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ตัวแทนผู้รับบริการสํานักงานที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร 
จํานวน 17 คน           
 2.3 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3  เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการให้บริการของสํานักงานที่ดินจังหวัด
กําแพงเพชร ตามเกณฑ์คุณภาพการให้บริการข้ันพ้ืนฐานของกรมที่ดิน 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการให้บริการตามแนวทางที่ได้จาก
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสํานักงานที่ดินจังหวัด
กําแพงเพชร จํานวน 39 คน    
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 3. ตัวแปรที่ศึกษา 
 3.1 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1  ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ สภาพและปัญหาการให้บริการ
ประชาชนของสํานักงานที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร ตามเกณฑ์คุณภาพการให้บริการขั้นพ้ืนฐาน
ของกรมที่ดิน 

 3.2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความต้องการของประชาชนในการ 
ให้บริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร ตามเกณฑ์คุณภาพการให้บริการข้ันพ้ืนฐานของ
กรมที่ดิน 
 3.3 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3  ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ แนวทางพัฒนาการให้บริการ
ประชาชนของสํานักงานที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร ตามเกณฑ์คุณภาพการให้บริการขั้นพ้ืนฐาน
ของกรมที่ดิน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  
และแบบสมัภาษณ์ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยดําเนินการรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ดังน้ี       
1.  วางแผนการประชุม เวลา สถานที่ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการดําเนินงานโดยจัดการประชุม

เชิงปฏิบัติการ   
2.  ประสานงานผู้ให้ข้อมูลที่เข้าร่วมประชุมให้ทราบถึงข้อกําหนดการพร้อมทั้งส่งข้อมูล

สภาพ ปัญหา และความต้องการของประชาชนในการให้บริการสํานักงานที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร 
ตามเกณฑ์คุณภาพการให้บริการข้ันพ้ืนฐานของกรมที่ดิน   

3.  ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  
เพ่ือนํามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป   
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  โดยการวิเคราะห์แบบพรรณนา
เน้ือหา 
 
ผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น  สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
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1. สภาพการให้บริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัดกําแพงเพชร ในปัจจุบันมีการบริการท่ี
ค่อนข้างเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการของกรมท่ีดิน แต่ต้องมีการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม   
เช่น มีการจัดสถานที่เป็นสัดส่วน มีระบบจัดงานแยกตามประเภทงาน นําข้อมูลทะเบียนที่ดินไป
ใช้ในการตรวจสอบหลักฐาน มีการจัดทําบัญชีคุมครุภัณฑ์ มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ภายใน
สํานักงานที่ดิน   

2. ปัญหาของการให้บริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร ในปัจจุบัน คือ ขาด
การให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก การให้บริการไม่เป็นไปตามเวลาที่ประกาศให้ผู้รับบริการ
ทราบ ขาดการปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ขาดการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
สํานักงานให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ขาดป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการหรือตัวอย่างการ
กรอกเอกสารที่ชัดเจน   

3. ความต้องการของประชาชนในการให้บริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัดกําแพงเพชร  
ได้แก่ ที่ น่ังรอรับบริการท่ีเพียงพอและสะดวกสบาย บุคลากรของสํานักงานที่ ดินจังหวัด
กําแพงเพชรความมีมนุษยสัมพันธ์ มีการแต่งกายที่เหมาะสม ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่รวดเร็ว
และให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียว มีแผ่นพับแผ่นปลิวหรือป้ายนิเทศให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ
ในงานของสํานักงานที่ดิน 

4. แนวทางพัฒนาการให้บริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร ตามเกณฑ์คุณภาพ
การให้บริการข้ันพ้ืนฐานของกรมที่ดิน  เพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวก ปรับปรุงการแต่งกายเจ้าหน้าที่
ให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน จัดหาเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ให้บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน  เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์งานบริการ 
 
อภิปรายผล 
 
 ผลจากการวิจัยในขั้นตอนที่ 1  ศึกษาสภาพและปัญหาการให้บริการของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดกําแพงเพชร พบว่า สภาพและปัญหาการให้บริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร 
ยังขาดมาตรฐานการให้บริการด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ด้านการประชาสัมพันธ์ ประชาชนยังมีความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับต่ํา ซึ่งสอดคล้อง 
กับงานวิจัยของ กรกช ณ ลําพูน (2543: 84) ได้ศึกษาเร่ืองทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาอําเภอแม่สาย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
พึงพอใจน้อยเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์วิธีการและขั้นตอนการขอใช้บริการ การตอบ ข้อซักถาม
ของเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจปานกลางเก่ียวกับการจัดลําดับก่อนหลังในการขอรับคําขอ การสอบสวน
ผู้ขอรับบริการมีความชัดเจนโปร่งใส การนัดหมายเพ่ือไปสํารวจรังวัดในระยะเวลาที่เหมาะสม
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เป็นสําคัญ นอกจากน้ันยัง
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พบว่า มีสาเหตุจากการให้บริการท่ีไม่ดี ขาดมนุษยสัมพันธ์ อัธยาศัย ความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ 

ผลจากการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 ความต้องการของประชาชนในการให้บริการของสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร ตามเกณฑ์คุณภาพการให้บริการข้ันพ้ืนฐานของกรมที่ดิน  พบว่า 
ประชาชนมีความต้องการให้สํานักงานที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร ปรับปรุงด้านสถานที่ ให้มีที่น่ังให้
เ พียงพอกับความต้องการ  ที่ จอดรถสําหรับประชาชนมีความเ พียงพอเ ป็นสัดส่ วน               
ด้านประสิทธิภาพในด้านการปฏิบัติงานให้บริการให้มีระยะเวลาน้อย จัดระบบคิว และเพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์ของสํานักงานที่ดินฯ เช่น มีป้ายช้ีแจงขั้นตอนการขอรับบริการแต่ละงาน 
เน่ืองจากผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการดังกล่าวน้อย ทําให้เกิดสภาพปัญหามาก
ขึ้นและเป็นการแสดงว่าการประชาสัมพันธ์ให้ข่าวสารเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนการ
ดําเนินงานยังไม่สมบูรณ์ดีพอ ประกอบกับระเบียบ กฎกระทรวง กฎหมายบางมาตรา และ
อุปกรณ์เครื่องใช้ในการรังวัดที่ดินยังไม่ทันสมัยเพียงพอทําให้เป็นอุปสรรคในการให้บริการซึ่ง
สอดคล้องกับกรมการปกครอง (2536: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชนระดับอําเภอพบว่า กฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติของฝ่าย
ทะเบียนและบัตรมีขั้นตอนยุ่งยากซึ่งยังมีความจําเป็นอยู่ แต่ควรลดขั้นตอน ลดเอกสาร ลด
ขั้นตอนการอนุมัติลง 

ผลจากการวิจัยในข้ันตอนที่ 3 แนวทางพัฒนาการให้บริการของสํานักงานที่ดินจังหวัด
กําแพงเพชร ตามเกณฑ์คุณภาพการให้บริการขั้นพ้ืนฐานของกรมที่ดิน จากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ทําให้ได้แนวทางพัฒนางานบริการ ทั้ง 6 ด้าน  1) ด้านสถานท่ี  2) ด้านบุคลากร     
3) ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  4) ด้านการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน  
5) ด้านการจัดหาและบํารุงรักษาอุปกรณ์  6) ด้านการประชาสัมพันธ์  ซึ่งได้แนวทางพัฒนาการ
ให้บริการออกมาเป็นโครงการและกิจกรรมในการดําเนินงานโดยออกมาในรูปแบบแผนแนว
ทางการพัฒนาการให้บริการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
จากผลการวิจัยควรนําผลการวิจัยดังกล่าวนําไปใช้ในการเป็นพ้ืนฐานของข้อมูล

สารสนเทศในการปรับ/พัฒนายุทธศาสตร์ และมาตรฐานการปฏิบัติของข้าราชการและลูกจ้าง
ของสํานักงานท่ีดินจังหวัดอ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้มารับ
บริการที่มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ดังน้ี 

1.  ควรจัดสถานที่ให้เพียงพอกับผู้รับบริการ 
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2.  ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข่าวสารเก่ียวกับระเบียบข้อบังคับ ข้อกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง เช่น ประกาศลดค่าธรรมเนียม ภาษีอากร ขั้นตอนการให้บริการและเอกสารที่เก่ียวข้อง
กับอสังหาริมทรัพย์ให้ผู้มารับบริการทราบอยู่เสมอ 

3.  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะต้องมีวาจาที่สุภาพ มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้มารับ
บริการ 

4.  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการต้องมีความกระตือรือร้น มีจิตสํานึกในการให้บริการมีความซื่อสัตย์ 
5.  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะต้องไม่เลือกปฏิบัติให้บริการ มีความรับผิดชอบต่อผู้มารับ

บริการจนงานสําเร็จ 
6.  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติงานตามลําดับก่อน หลัง ของผู้มารับบริการ 
7.  ควรปรับปรุงสุขาและพัฒนาให้สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น 
8.  ควรปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องใช้ในสํานักงานที่ดินให้ทันสมัยอยู่เสมอและควร

จัดให้มีร้านค้าจําหน่ายอุปกรณ์ เครื่องเขียน การบริการถ่ายเอกสาร ร้านค้าขายอาหารให้
เพียงพอ และเป็นไปอย่างเหมาะสม 

9.  ควรจัดให้มีโทรศัพท์สาธารณะติดต้ังในบริเวณสํานักงานที่ดินและจัดโต๊ะสําหรับผู้มารับ
บริการเขียนข้อความ หรือทําบันทึกข้อตกลงก่อนย่ืนคําขอ 

 
ข้อเสนอแนะการทําวิจัยครั้งต่อไป 

1.  ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการต่อการรับบริการในสํานักงานที่ดินใน
จังหวัดต่าง ๆ ที่ยังไม่มีการนําระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไม่ว่า
จะเป็นแบบเต็มรูปแบบ หรือใช้สนับสนุนเป็นบางส่วน  

2.  ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการต่อการรับบริการในสํานักงานต่าง ๆ 
ของภาครัฐที่มีหน้าที่โดยตรงในการให้บริการแก่ประชาชนเพ่ือทราบปัญหาอุปสรรค และแนวทาง
การพัฒนางานด้านบริการ 
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แนวทางพัฒนาสมรรถนะหลัก การปฏิบัติงาน 
ของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดกําแพงเพชร 

Guidelines to Develop Core Competency of A Chief Administrator 
of A Subdistrict Administrative Organization, 

Kamphaeng Phet Province 
 

นนทยา สร้อยพยอม1 
Nontaya Soipayom 

 
บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือศึกษาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลในจังหวัดกําแพงเพชร  2) เพ่ือหาแนวทางพัฒนาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดกําแพงเพชร ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ตอน 
ได้แก่ ตอนท่ี 1 การศึกษาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล       
ในจังหวัดกําแพงเพชร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 68 คน   
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 68 คน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 
255 คน พนักงานส่วนตําบล จํานวน 145 คน ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 400 คน จากองค์การบริหารส่วนตําบล
ในจังหวัดกําแพงเพชร 68 แห่ง รวมทั้งสิ้น 936 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 2 แนวทาง
พัฒนาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดกําแพงเพชร 
ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
จํานวน 17 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์และ
สรุปผลแนวทางพัฒนาสมรรถนะหลักเป็นตารางแสดงค่าจํานวนและร้อยละ  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัด

กําแพงเพชร ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านการบริการที่ดี

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  คณะมนุษยศาสตร์และ  
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ภายใต้การควบคุมของ ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์ และ ดร.สุกิจ ขอเช้ือกลาง  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์     
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มีค่าเฉล่ียมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ด้านจริยธรรม ด้านความร่วมแรงร่วมใจ 
และด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพตามลําดับ 

2. แนวทางพัฒนาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลใน
จังหวัดกําแพงเพชร มีดังน้ี ติดตามผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยเทียบเคียงกับเกณฑ์
มาตรฐานและนํามาแก้ไขปรับปรุง มีการจัดทําคําบรรยายลักษณะงานที่สะท้อนถึงบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบ จัดต้ังศูนย์บริการร่วมอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการ
ประสานงาน หรือสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้การบริการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว พัฒนา
ตนเองให้สนใจใฝ่รู้ สั่งสมองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากหน่วยงานอ่ืนที่ประสบความสําเร็จมาปรับใช้ใน
องค์กร ให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยยึดมั่นในมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม มีคุณธรรม
กํากับจิตใจ อุทิศตนเพ่ือส่วนรวม สร้างจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งปรับแนวทัศนคติให้
มองโลกในแง่ดี กล่าวถึงเพ่ือนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์ ตระหนักในภาวะผู้นํา เป็นผู้ประสานรอย
ร้าวในองค์กร และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงไปด้วยดี 

 

คําสําคัญ: แนวทางพัฒนา, สมรรถนะหลัก, ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were to study  (1) Core competency of a 
chief administrator of the subdistrict administrative organization (SAO) in 
Kamphaeng Phet province and  (2) Guidelines to develop core competency of a 
chief administrator of the SAO, in Kamphaeng Phet province.  The research is 
divided into 2 parts. Part 1 is the study of competency of the SAO at Kamphaeng 
Phet province.  The research used 936 samples, which consisted of 68 SAO chief  
executives, 68 SAO chief administrators, 255 members of the SAO council, 145  
officers of the SAO and 400 local people.  Questionnaires were used in the  
collection of data.  The statistics used for data analysis were mean and standard  
deviation.  Part 2 includes guidelines to develop core competency of the SAO 
chief  administrator in Kamphaeng Phet province.  Data was collected through 
interviews  with 17 key informants who are experts about the core competency 
of the SAO chief administrator. The statistics used for data analysis were 
frequency and  percentage.   

The research findings are as follows: 
1. As a whole, the core competency of the SAO chief administrator in  

Kamphaeng Phet province was at a high level.  For each aspect, it was found 
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that service-mind was rated the strongest factor, followed by achievement 
motivation,  integrity, teamwork and expertise relatively. 

2. Guidelines to develop core competency of a chief administrator of the 
SAO, Kamphaeng Phet province are as follows: The SAO chief administrator 
should evaluate one’s performance in accordance to standards, make 
improvements, provide job descriptions that reflect duties and responsibilities, 
set up service centers to centralize coordination or create cooperative networks 
to speed up services, continuously develop knowledge and skills by learning 
from other successful organizations and adapt their methods to SAO.  The SAO 
chief  administrator should also hold true to the values of Good Governance, act 
selfless,  promote good conscience in the workplace as well as adjust attitudes 
to a more  positive notch.  The chief administrator of the SAO must also refer to 
colleagues in  a constructive way and recognize his/her leadership role in healing 
broken  relationships within the organization and providing good solutions to 
problems. 

 

Keywords: Guidelines to Develop, Core Competency, Chief Administrator 
 

บทนํา 
 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกับแผนงานปฏิรูประบบตําแหน่งและค่าตอบแทน      

ตามแผนการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลภายใต้แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐของ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542  ซึ่งเป็นระบบท่ีนํา
หลักสมรรถนะมาใช้ในการบริหารผลงานข้าราชการ (คณะทํางานโครงการสมรรถนะ, 2548: 1)    
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้น ทําให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น     
ต้องดําเนินการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น      
ให้สอดคล้องกับระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทนของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในการบริหารงานบุคคลแนวใหม่โดยยึดหลักสมรรถนะ (สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น, 2552: ระบบออนไลน์) ซึ่งมีเป้าหมายให้ข้าราชการ
ได้รับการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมีผลการปฏิบัติราชการในระดับความสําเร็จที่ชัดเจน
มีประสิทธิภาพ  

สมรรถนะหลักของข้าราชการตามกรอบแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนสําหรับตําแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกกลุ่มงาน (คณะทํางานโครงการสมรรถนะ, 2548: 
11)  ประกอบด้วย  1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  2) การบริการที่ดี  3) การสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน
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อาชีพ  4) จริยธรรม  5) ความร่วมแรงร่วมใจ ซึ่งเป็นสมรรถนะหลักที่ข้าราชการทุกตําแหน่งต้อง
ถือปฏิบัติ แต่จากรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดกําแพงเพชร   
ครั้งที่ 11/2551 วันที่ 28 ตุลาคม 2551 พบว่าปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดกําแพงเพชร 
จํานวน 3 แห่ง ถูกร้องเรียน และถูกดําเนินการทางวินัยกรณีละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอัน
ควร มีพฤติการณ์บกพร่องในหน้าที่ราชการ ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ ทุจริต 
ปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารราชการปลอมเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโดยไม่มีอํานาจ ทําลายเอกสารราชการ ใช้อํานาจหน้าที่กระทํา
และข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้หวาดกลัว (สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร, 2551: 14-15)   

จากปัญหาที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดกําแพงเพชร
จํานวน 3 แห่ง ปฏิบัติงานโดยไม่ได้ยึดแนวทางตามกรอบสมรรถนะหลักของข้าราชการ และใน
ฐานะที่ผู้วิจัยปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบลได้ตระหนักว่าตําแหน่งปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลน้ันมีความสําคัญมาก ทั้งการบริหารงานในองค์กรรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่น ดังน้ัน การปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จะประสบ
ความสําเร็จได้ต้องนํากรอบสมรรถนะหลักมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานประสบ
ความสําเร็จได้ดีย่ิงขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัด
กําแพงเพชร 

2.  เพ่ือหาแนวทางพัฒนาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ในจังหวัดกําแพงเพชร 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีศึกษาภายใต้เน้ือหาของสมรรถนะหลักของข้าราชการตามกรอบแนวคิด
ของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสําหรับตําแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกกลุ่มงาน 
(คณะทํางานโครงการสมรรถนะ, 2548: 11) ประกอบด้วย 

1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) 
2. การบริการที่ดี (Service Mind) 
3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
4. จริยธรรม (Integrity) 
5. ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork) 
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ตอนท่ี 1  การศึกษาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ในจังหวัดกําแพงเพชร 

เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับระดับสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดกําแพงเพชร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 68 คน    
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 68 คน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 
1,630 คน  พนักงานส่วนตําบล จํานวน 922 คน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 541,878 คน รวมทั้งสิ้น 544,566 คน   

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 68 คน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 68 คน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน     
255 คน พนักงานส่วนตําบล จํานวน 145 คน ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 400 คน จากองค์การบริหารส่วน
ตําบลในจังหวัดกําแพงเพชร 68 แห่ง  รวมทั้งสิ้น 936 คน 

ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะนํามาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ จํานวน

และร้อยละ   
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลใน

จังหวัดกําแพงเพชร สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ตอนท่ี 2 แนวทางพัฒนาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วน

ตําบล ในจังหวัดกําแพงเพชร 
นําผลสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 แต่ละด้านเลือกข้อคําถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุดสามอันดับมาต้ังประเด็นในการสร้างแบบสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์มีความรู้
ความสามารถในด้านสมรรถนะหลักของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 17 คน        
โดยกําหนดคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึง คือ เป็นผู้กํากับดูแลหรือเป็นผู้มีความรู้เก่ียวกับ
สมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์และสรุปผลแนวทางพัฒนาสมรรถนะหลักเป็น
จํานวน (frequency) และร้อยละ (percentage)  
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สรุปผลการวิจัย 
 
ตอนท่ี 1  สมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัด

กําแพงเพชร  
สมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดกําแพงเพชร         

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับสมรรถนะอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ คือ ด้านการบริการที่ดี มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ด้านจริยธรรม  
และด้านความร่วมแรงร่วมใจ โดยสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญใน
งานอาชีพน้อยที่สุด ตามลําดับ และสามารถสรุปผลการวิจัยรายด้านได้ดังต่อไปน้ี 

1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ พบว่า ระดับสมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับสมรรถนะมากทุกข้อ โดยข้อที่มีระดับ
สมรรถนะมากที่สุด คือ  มีความพยายามทํางานในหน้าที่ให้ดีและถูกต้อง  และข้อที่มีระดับ
สมรรถนะน้อยที่สุด คือ มีการบริหารจัดการและทุ่มเทเวลาเพ่ือประโยชน์ขององค์กร 

2. ด้านการบริการท่ีดี พบว่า ระดับสมรรถนะหลักด้านการบริการที่ดีภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับสมรรถนะในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีระดับ
สมรรถนะมากที่สุด คือ การให้บริการที่เป็นมิตร สุภาพ เต็มใจต้อนรับ  และข้อที่มีระดับ
สมรรถนะน้อยที่สุด คือ มีการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ
บริการที่ดี ต่อเน่ืองและรวดเร็ว 

3. ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ พบว่า ระดับสมรรถนะหลักด้านการสั่งสม
ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
มีระดับสมรรถนะในระดับมากทุกข้อ โดยมีระดับสมรรถนะมากท่ีสุด คือ มีความกระตือรือร้นใน
การศึกษาหาความรู้  และข้อที่มีระดับสมรรถนะน้อยที่สุด คือ มีการนําเทคโนโลยีหรือองค์
ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการทํางาน 

4. ด้านจริยธรรม พบว่า ระดับสมรรถนะหลักด้านจริยธรรม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับสมรรถนะในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีระดับสมรรถนะ
มากที่สุด คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องทั้งหลักกฎหมาย 
จริยธรรม และระเบียบวินัย  และข้อที่มีระดับสมรรถนะน้อยที่สุด คือ การรักษาวาจา มีสัจจะ
เช่ือถือได้ ไม่บิดเบือนความจริง และการยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณ 

5. ด้านความร่วมแรงร่วมใจ พบว่า ระดับสมรรถนะหลักด้านความร่วมแรงร่วมใจภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับสมรรถนะมีระดับสมรรถนะอยู่
ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งข้อที่มีระดับสมรรถนะมากท่ีสุด  คือ สร้างสัมพันธ์และเข้ากับผู้อ่ืนได้ดี  
และข้อที่มีระดับสมรรถนะน้อยที่สุด คือ กล่าวถึงเพ่ือนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์ 
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ตอนท่ี 2  แนวทางพัฒนาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล ในจังหวัดกําแพงเพชร 

ผลการวิเคราะห์แนวทางพัฒนาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหาร            
ส่วนตําบลในจังหวัดกําแพงเพชร  ได้แนวทางพัฒนาสมรรถนะ ทั้ง 5 ด้าน ดังต่อไปน้ี 

1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  แนวทางพัฒนามากที่สุด คือ  ติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ตนเองโดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐานและนํามาแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น 

2. ด้านการบริการที่ดี แนวทางพัฒนามากที่สุด คือ จัดต้ังศูนย์บริการร่วมอย่างเป็นรูปธรรม
ในองค์กรเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน หรือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้การ
บริการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  

3. ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ แนวทางพัฒนามากที่สุด คือ พัฒนาตนเอง
ให้สนใจใฝ่รู้ สั่งสมองค์ความรู้ใหม่ๆ จากหน่วยงานอ่ืนที่ประสบความสําเร็จมาปรับใช้ในองค์กร   

4. ด้านจริยธรรม แนวทางพัฒนามากที่สุด คือ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม มีคุณธรรมกํากับจิตใจ  

5. ด้านความร่วมแรงร่วมใจ แนวทางพัฒนามากที่สุด คือ ตระหนักในคุณลักษณะความเป็น
ผู้นําต้องทําให้เกิดความสามัคคีในองค์กรไม่ทําให้องค์กรแตกแยก  

        
อภิปรายผลการวิจัย 

 
ตอนท่ี 1  สมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัด

กําแพงเพชร  
เมื่อพิจารณาในภาพรวมสามารถอภิปรายได้ว่า สมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัด

องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดกําแพงเพชร ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากทุกข้อ ทั้งน้ี
กล่าวได้ว่าปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดกําแพงเพชรปฏิบัติงาน โดยยึดการปฏิบัติตาม
สมรรถนะหลักของข้าราชการในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจํานงค์  สายวงค์ปัญญา 
(2550: 62) ได้ทําการศึกษาเรื่องแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะของข้าราชการสํานักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ 12 นครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะของข้าราชการสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์
ที่ 12 นครสวรรค์ มีระดับสมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการที่ดี, การสั่งสมความเช่ียวชาญ
ในงานอาชีพ, จริยธรรมและความร่วมแรงร่วมใจ อยู่ในระดับมากทุกด้าน   

จากการศึกษาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัด
กําแพงเพชร พบว่า   

1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ มีความพยายามทํางานในหน้าที่ให้ดีและถูกต้อง แสดงให้เห็นว่ามีการปฏิบัติงานแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริจันทร์ 
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พลอยกระโทก (2551: 51) ได้ทําการศึกษาเรื่องสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่า สมรรถนะทางการบริหารด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

2. ด้านการบริการที่ดี ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
การให้บริการที่เป็นมิตร สุภาพ เต็มใจต้อนรับ แสดงว่ามีการปฏิบัติงานโดยให้ความสําคัญกับการ
บริการที่ดีให้แก่ประชาชน ทั้งน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจหน้าที่หลักโดยตรงในการ
แก้ปัญหาและความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับ วริศราภรณ์ น้อยใจมั่น, โสทิศ เทศสลุต 
และอุบลรักษ์ สุริยะคําวงค์ (2552: 57) ได้ทําการศึกษาเรื่องสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนผู้นําการเปลี่ยนแปลง    
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พบว่า สมรรถนะด้านการบริการที่ดี        
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

3. ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ แสดงว่าปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมีการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ รวมทั้งหน่วยงานกํากับดูแลมีการจัดฝึกอบรม
ความรู้ในการปฏิบัติงานเสมอ สามารถนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ แต่จากการวิจัยของสมนึก 
ลิ้มอารีย์ (2552: 53) ได้ทําการวิจัยเรื่องการศึกษาสมรรถนะหลักของบุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบว่า สมรรถนะหลักของบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการสั่งสมความ
เช่ียวชาญในงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ  

4. ด้านจริยธรรม ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องทั้งหลักกฎหมาย จริยธรรม โดยสมรรถนะ
ด้านจริยธรรมน้ีถือเป็นหัวใจสําคัญของการเป็นข้าราชการซึ่งจะต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการ
รับราชการให้เป็นประโยชน์ที่แท้จริงแก่ประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจํานงค์  
สายวงค์ปัญญา (2550: 69 - 70) ได้ทําการศึกษาเรื่องแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะของ
ข้าราชการสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 12 นครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่าสมรรถนะ ด้านจริยธรรม
ของกลุ่มผู้อํานวยการ/หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าศูนย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

5. ด้านความร่วมแรงร่วมใจ ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด 
คือ ตระหนักในคุณลักษณะความเป็นผู้นําต้องทําให้เกิดความสามัคคีในองค์กร ไม่ทําให้องค์กร
แตกแยก เน่ืองจากในการปฏิบัติงานใดๆ ในองค์กรให้ประสบความสําเร็จตามเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้
น้ันการทํางานเป็นทีมเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้อง
กับวริศราภรณ์ น้อยใจมั่น, โสทิศ เทศสลุต และอุบลรักษ์ สุริยะคําวงค์ (2552: 59) ได้ทําการ ศึกษา
เรื่องสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
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ฐานของโรงเรียนผู้นําการเปลี่ยนแปลงในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารด้านการทํางานเป็นทีมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

ตอนท่ี 2  แนวทางพัฒนาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล ในจังหวัดกําแพงเพชร 

ผลการวิเคราะห์แนวทางพัฒนาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหาร            
ส่วนตําบลในจังหวัดกําแพงเพชร  ได้แนวทางพัฒนาสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน ดังต่อไปน้ี 

1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ แนวทางพัฒนาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล คือ ติดตามผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐานและ
นํามาแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น สอดคล้องกับการบริหารการมุ่งผลสัมฤทธ์ิซึ่งปัจจุบันการบริหารงาน
ภาครัฐจะคํานึงถึงประชาชนและผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลัก สอดคล้องกับงานวิจัยของจํานงค์  
สายวงค์ปัญญา (2550: 101) ได้ทําการศึกษาเรื่อง แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะของข้าราชการ
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 12 นครสวรรค์ พบว่า ข้าราชการต้องมีความรับผิดชอบกระตือรือร้น
พยายามในหน้าที่ให้ดีและถูกต้อง ปรับปรุงวิธีการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

2. ด้านการบริการที่ดี แนวทางพัฒนาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล คือ จัดต้ังศูนย์บริการร่วมอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการ
ประสานงาน หรือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
สามารถอภิปราย ได้ว่า การบริการที่ดีเป็นสมรรถนะที่กําหนดในงานที่ต้องให้บริการ          
ความช่วยเหลือผู้อ่ืน ซึ่งเป้าหมายหลัก คือ การให้บริการประชาชน สอดคล้องกับบทความเรื่อง
การพัฒนาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงาน : สมรรถนะหลักของเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม (2550: 32) 
พบว่าแนวทางพัฒนาสมรรถนะด้านการบริการที่ดี จะต้องมีการปรับปรุงระบบการบริการโดย
การศึกษาความต้องการของผู้รับบริการนําข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเน่ือง
และนําความพึงพอใจของผู้รับบริการมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นจนถึงระดับมาก (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 

3. ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ แนวทางพัฒนาสมรรถนะหลักการ
ปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล คือ พัฒนาตนเองให้สนใจใฝ่รู้ สั่งสมองค์ความรู้
ใหม่ ๆ จากหน่วยงานอื่นที่ประสบความสําเร็จมาปรับใช้ในองค์กร  สามารถอภิปรายได้ว่า    
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดกําแพงเพชรมีการนําสมรรถนะหลักด้านน้ีมาใช้ในการ
ทํางานได้ดี สอดคล้องกับจํานงค์  สายวงค์ปัญญา (2550: 101) ได้ทําการศึกษาเรื่องแนวทางการ
เสริมสร้างสมรรถนะของข้าราชการสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 12 นครสวรรค์ พบว่าแนวทาง
เสริมสร้างสมรรถนะของข้าราชการด้านการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพน้ันจะต้องมีความ
กระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ในสาขาอาชีพของตน 
ติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติราชการในอนาคต สามารถนําวิชาความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้  



           วารสารพิกุล  ปีท่ี 9  ฉบับท่ี 1  มกราคม – มิถุนายน  2554 
 
124

4. ด้านจริยธรรม แนวทางพัฒนาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล คือ ให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม มีคุณธรรม
กํากับจิตใจ อุทิศตนเพ่ือส่วนรวม ดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมตาม
ระเบียบ กฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม  สามารถอภิปราย ได้ว่า การพัฒนาข้าราชการให้เป็น
คนดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยจะต้องมีการกําหนดหลักเกณฑ์และ
กรอบมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังมีการบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบสอดคล้องกับ สาคร กองวงค์ (2544: 77) ได้ทําการศึกษาเรื่องการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย พบว่า การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมจะต้องได้รับการสนับสนุนการอบรมสัมมนาเพ่ือแสวงหาความรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรมเป็นประจําทุกปี ผู้บริหารควรพิจารณาทบทวนปรับปรุงบทบาทพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมเพ่ือให้การดําเนินงานในโรงเรียนบรรลุเป้าหมายและประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงต้องยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารงาน  

5. ด้านความร่วมแรงร่วมใจ แนวทางพัฒนาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล คือ  ตระหนักในคุณลักษณะความเป็นผู้นําต้องทําให้เกิดความสามัคคีใน
องค์กรไม่ทําให้องค์กรแตกแยก สามารถอภิปราย ได้ว่าแนวทางพัฒนาสมรรถนะด้านความร่วม
แรงร่วมใจนั้นปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องเป็นผู้นําตนเอง ผู้นําทีม ผู้นําองค์กรและ
ผู้นําเครือข่าย เพื่อผลักดันองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จํานงค์  สายวงค์ปัญญา (2550: 104) ได้ทําการศึกษาเรื่องแนว
ทางการเสริมสร้างสมรรถนะของข้าราชการสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 12 นครสวรรค์ มีการ
สนับสนุนการตัดสินใจในกลุ่ม มีการให้ความช่วยเหลือ ความร่วมมือในกลุ่ม สร้างสัมพันธ์เข้ากับ
ผู้อ่ืนได้ดี  

 
ข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาครั้งนี ้ทําให้ได้ข้อมูลที ่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะหลักการ

ปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดกําแพงเพชร และผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ในการวิจัย ดังน้ี 

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 
1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนั้น 

ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานของตนเอง เพราะเป็นสิ่งสําคัญที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่า
การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและสามารถสร้างผลงานที่สอดรับกับเป้าประสงค์ที่
วางไว้ 
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2. ด้านการบริการที่ดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลควรศึกษาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพ่ือนํามากําหนดเป็นหลักเกณฑ์ใน
การให้บริการประชาชน คือ  1) เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  2) เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ
ภาครัฐ  3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  4) ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจําเป็น  5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์     
6) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  และ 7) มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสมํ่าเสมอ 

3. ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ในการพัฒนาสมรรถนะด้านน้ีน้ัน ปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องหม่ันค้นหา ติดตามความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ และสมรรถนะ
ทางด้านน้ียังเก่ียวข้องกับการคิดวิเคราะห์ด้านเทคนิค การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้งานเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

4. ด้านจริยธรรม การพัฒนาสมรรถนะด้านจริยธรรมน้ีปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลควร
ทําการศึกษาและทําความเข้าใจมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และควรมีการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ข้าราชการในองค์กร 

5. ด้านความร่วมแรงร่วมใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลควรพัฒนาสมรรถนะ
หลักการปฏิบัติงานด้านความร่วมแรงร่วมใจ ที่จะต้องทํางานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหน่ึงของทีม
และทํางานร่วมกัน ซึ่งการปฏิบัติงานด้านน้ีจะต้องใช้ทักษะด้านอ่ืน ๆ เข้ามาช่วยในการ
บริหารงานด้วย คือ ความเข้าใจผู้อ่ืน ศิลปะการพูดสื่อสารจูงใจ การมีนํ้าใจ มีมิตรภาพอันดี 
พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือผู้อ่ืนทุกเมื่อ จะทําให้การปฏิบัติงานในองค์กรประสบผลสําเร็จได้ดี
ย่ิงขึ้น 

6. หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถนําไปเป็นกรอบในการพัฒนาสมรรถนะหลัก การปฏิบัติงาน
ของข้าราชการได้ แต่ควรมีการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง
ดังกล่าวก่อนนําไปใช้ เพ่ือให้สามารถนําไปพัฒนาสมรรถนะให้ได้ผลดีย่ิงขึ้น 

7. หน่วยงานกํากับดูแลควรต้ังหลักเกณฑ์ในการจัดทําสมรรถนะหลักของข้าราชการใน
องค์กรเพ่ือให้เป็นแนวในการปฏิบัติและเกิดการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ทําให้บุคลากรมีคุณภาพในการปฏิบัติงานมากย่ิงขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
1. ผู้วิจัยทําการศึกษาแนวทางพัฒนาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัดองค์การ

บริหารส่วนตําบลในจังหวัดกําแพงเพชรตามขอบเขตเน้ือหาสมรรถนะหลักของข้าราชการ      
พลเรือนเท่าน้ัน ดังน้ันในการวิจัยครั้งต่อไปเพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกควรทําการวิจัยในส่วนของ
สมรรถนะประจํากลุ่มงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
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2. ผลการศึกษาคร้ังน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ดังน้ันการวิจัยครั้งต่อไปถ้าต้องการข้อมูล
ในเชิงลึกควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภพงศ์  ยืนยง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภพงศ์ ยืนยง สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาศิลปศึกษา 
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in Art Education From Srinakharinwirot University.  Currently, he is a lecturer in  
Program of Fine and applied arts.  Faculty of Humanities and Social Sciences. 
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อาจารย์สุภาสพงษ์ รู้ทํานอง 
  อาจารย์สุภาสพงษ์ รู้ทํานอง สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีอวกาศ
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วิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
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หลักเกณฑ์และข้อแนะนาํสําหรับการเขียนบทความและการสง่ต้นฉบบั 
 

วารสารพิกุล  เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ : ฉบับที่ 1 
มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) โดยมีข้อกําหนด ดังน้ี   

1. ประเภทของบทความ            
    1.1 บทความวิจัย  เป็นบทความท่ีมีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ กล่าวคือ 

มีการต้ังสมมติฐานหรือมีการกําหนดปัญหาท่ีชัดเจน ระบุวัตถุประสงค์ที่แน่นอน มีการค้นคว้า
อย่างมีระบบ รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล ตีความและสรุปผลตรงตามวัตถุประสงค์ 

    1.2 บทความทางวิชาการ เป็นบทความที่เขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะห์วิจารณ์   
หรือเสนอแนวคิดใหม่ ๆ จากพ้ืนฐานทางวิชาการ หรือเป็นบทความทางวิชาการท่ีเขียนขึ้นเพ่ือ
เป็นความรู้แก่คนทั่วไป      

2. รูปแบบของบทความ 
    2.1 ลักษณะโดยทั่วไป  ต้นฉบับของบทความควรมีความยาว 10-20 หน้า กระดาษ B5 

(รวมภาพประกอบ)  แบบอักษร Cordia New  ขนาด 16  ระยะขอบด้านบน 2.54 ซม.  ด้านล่าง 
2.54 ซม.  ด้านซ้าย 3.17 ซม.  ด้านขวา 2.54 ซม.    

    2.2 ภาษา  เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ในกรณีที่เป็นภาษาอังกฤษ ต้องผ่าน
การตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เช่ียวชาญด้านภาษาก่อนส่งบทความมายังกองบรรณาธิการ 

    2.3 ชื่อเรื่อง  ควรกะทัดรัด ไม่ยาวเกินไป ช่ือเรื่องให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ต้นฉบับภาษาไทยให้พิมพ์ช่ือเรื่องภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วยภาษาอังกฤษ        

    2.4 ชื่อผู้เขียนและหน่วยงานสังกัด  ให้ระบุชื่อเต็ม-นามสกุลเต็มของผู้เขียน     
ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ และระบุตําแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งหน่วยงานที่สังกัด  
     2.5 บทคัดย่อ  ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวรวมกันไม่เกิน        
1 หน้ากระดาษ B5 (บทคัดย่อควรสั้นและและให้สาระสําคัญตรงประเด็น ไม่ควรเขียนตามแบบ  
ที่เขียนวิทยานิพนธ์หรือรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)     
     2.6 คําสําคัญ  กําหนดคําสําคัญที่เหมาะสมสําหรับการนําไปใช้ทําคําค้นในระบบ
ฐานข้อมูล ที่คิดว่าผู้ที่จะค้นหาบทความควรใช้ ให้ระบุทั้งคําในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษาอย่างละไม่เกิน 5 คํา   

    2.7 บทนํา  อธิบายถึงที่มาและความสําคัญของปัญหา (กรณีเป็นบทความวิจัย     
ให้แสดงเหตุผลที่นําไปสู่การศึกษาวิจัย พร้อมทั้งจุดมุ่งหมายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย)            

   2.8 วิธีการวิจัย เครื่องมือการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย (สําหรับบทความวิจัย) ให้อธิบาย
กระบวนการดําเนินการวิจัย วิธีการศึกษาสิ่งที่นํามาศึกษา จํานวน ขนาด ลักษณะเฉพาะของ
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ตัวอย่างที่ศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษา อธิบายแบบแผนการวิจัย 
การเลือกตัวอย่าง วิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้       

 2.9 ผลการวิจัย (สําหรับบทความวิจัย) ให้เสนอผลการวิจัยอย่างชัดเจนตรงประเด็น 
ตามลําดับขั้นตอนของการวิจัย โดยต้องมีการแปลความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบ และสรุป
เทียบกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ (ถ้ามี)         

 2.10 การอภิปรายผล การวิจารณ์และสรุป ข้อเสนอแนะ (สําหรับบทความวิจัย) ให้
ชี้แจงผลการวิจัยว่าตรงกับวัตถุประสงค์/สมมติฐานของการวิจัย สอดคล้องหรือขัดแย้งกับ
ผลการวิจัยของผู้อ่ืนที่มีอยู่ก่อนหรือไม่อย่างไร เหตุผลใดจึงเป็นเช่นน้ัน และให้จบด้วยข้อเสนอแนะ
ที่จะนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือทิ้งประเด็นคําถามการวิจัย ซึ่งเป็นแนวทางสําหรับการทํา
วิจัยต่อไป               

    2.11 กิตติกรรมประกาศ (สําหรับบทความวิจัย) ให้ระบุสั้น ๆ ว่างานวิจัยได้รับทุน
สนับสนุนหรือความช่วยเหลือจากองค์กรใดหรือผู้ใดบ้าง        

3. การเขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรม            
    ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบนาม-ปี (Author-Year Format)         

     3.1 การอ้างอิงเชิงอรรถ (ใช้แทรกในเนื้อหา)    
           3.1.1 อ้างอิงจาก หนังสือ สิ่งพิมพ์ 
                ผู้แต่งคนเดียว 
                      - การอ้างอิงให้ระบุชื่อผู้แต่ง ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (Comma ,)         
ปีที่พิมพ์ เครื่องหมายมหัพภาคคู่ Colons : ) และเลขหน้าไว้ในวงเล็บ ท้ายข้อความท่ีอ้างอิง เช่น 
         (ปทีป เมธาคณุวุฒิ, 2544: 57)    
  - กรณีที่สรุปเน้ือหามาหมดทั้งเล่ม ไม่ใช่เฉพาะส่วนใดส่วนหน่ึงไม่ต้องระบุ    
เลขหน้า เช่น 
         (บุญศักด์ิ แสงระวี, 2546) 
                   - กรณีที่ผู้แต่งเป็นฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ สมณศักด์ิ ให้คงไว้เหมือนที่ปรากฏ
ในหน้าปกในของหนังสือ เช่น 
         (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2540)  
                     - กรณีผู้แต่งมียศทางทหาร ตํารวจ ตําแหน่งทางวิชาการ คําเรียกทางวิชาชีพ 
ไม่ต้องใส่ไว้ เช่น ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ  วะสี  
         (ประเวศ วะสี, 2540) 
                - กรณีระบุช่ือผู้แต่งลงไปในเน้ือหาแล้ว ไมต้่องใส่ช่ือผู้แต่งซ้ําอีก เช่น   
         วิโรจน์  สารรัตนะ (2546)  นโยบายสาธารณะ คือ................  
                   - การอ้างอิงเอกสารหลายเร่ือง แต่ผู้แต่งคนเดียวกัน ให้เขียนช่ือผู้แต่งคร้ังเดียว 
แล้วเรียงปีที่พิมพ์จากน้อยไปหามาก 
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         (ประเวศ วะสี, 2544 ; 2545)  
   ผู้แต่ง 2-3 คน  

- ใหล้งรายการด้วยช่ือ-นามสกุล ของผู้แต่งทั้ง 2-3 คน เช่น 
         (พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์ และ สุชาติ กิจพิทักษ์, 2545)  
         (Shah & Ratcliffe, 2003) 
         (วันทยา วงศ์ศลิปภิรมย์, อมรรัตน์ พันธ์งาม และ ชนาธิป ทุย้แป, 2545) 
         (Kotler, Bowen & Makens, 1999) 
         Page และ Dowling (2002) ได้ให้คําจํากัดความของคําว่าการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศไว้ได้  อย่างน่าสนใจว่า ....................  
                ผู้แต่งที่เป็นสถาบัน   

- ให้ลงรายการด้วยหน่วยงานระดับสูงก่อน และตามด้วยหน่วยงานระดับ
รองลงมา เช่น 
         (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บัณฑิตวิทยาลัย, 2544)  
     กรณีที่เอกสารไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง  

- ใหล้งช่ือเรื่องแล้วตามด้วยปีที่พิมพ์ และเลขหน้า เช่น 
         (การค้าชายแดน, 2544: 15)  

กรณีที่ไม่มผีู้แต่ง แต่มีช่ือผู้รวบรวม เรียบเรียง บรรณาธิการ ผู้แปล ฯลฯ  
- ให้ลงรายการด้วยช่ือ ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และบอกต่อท้ายว่าเป็น 

ผู้รวบรวม เรียบเรียง บรรณาธิการ ผู้แปล 
         (ดวงสมร อรพินท์, บรรณาธิการ, 2546) 

       (Fraser & Rose, editor, 1980)  
3.1.2 อ้างอิงจากโสตทัศนวัสดุ 

   ให้ลงรายการช่ือผู้รับผิดชอบหรือผู้ผลิต ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (Comma ,) 
ปีที่ผลิต ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาคคู่ (Colons :) และลักษณะของโสตทัศนวัสดุ 

(สํานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ, 2544: CD-ROM) 
3.1.3 การอ้างอิงระบบสารสนเทศออนไลน ์

               ให้ลงรายการช่ือผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ตามด้วยเครื่องหมาย 
จุลภาค (,) ปีที่ค้นข้อมูล ตามด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาคคู่ (Colons :) และระบุประเภทสื่อ เช่น 
ระบบออนไลน์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

(มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2547: ระบบออนไลน์) 
         (Singh, 2002: E-mail)  
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3.1.4 การอ้างอิงเสริมความ 
               ในกรณีที่จะอธิบายหรือขยายความเน้ือหาตอนใดตอนหน่ึง เพ่ือให้รายละเอียด
ขยายความเพ่ิมเติม ให้ใส่เครื่องหมายดอกจัน (*)  ไว้ท้ายข้อความน้ัน และอธิบายหรือขยายความ 
เพ่ิมเติมไว้ท้ายหน้าน้ัน ๆ เช่น  

การค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านจังหวัด
เชียงรายที่ผ่านพิธีการทางศุลกากร ในปี 2540* มีมูลค่ารวม ทั้งสิ้น 3,306.17 ล้านบาท  
            3.2 การอ้างอิงบรรณานุกรม  (แบบระบบ APA (American Psychological 
Association)) 
  บรรณานุกรม ประกอบด้วย ช่ือผู้แต่ง ปีที่ พิมพ์ ช่ือเรื่อง สถานที่ พิมพ์ 
สํานักพิมพ์ มีแบบแผนการลงรายการอ้างอิงดังน้ี  

3.2.1 ผู้แต่ง 
                ผู้แต่งที่เป็นบุคคล 
                   - สําหรับผู้แต่งคนไทย ให้ใส่ช่ือ-นามสกุล ไม่ว่าผลงานจะเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาต่างประเทศ ไม่ต้องใส่คํานําหน้านามอ่ืน เช่น นาย นาง นางสาว ศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
ดร. ฯลฯ ยกเว้นราชทินนาม ฐานันดร-ศักด์ิ ให้คงไว้ และคั้นโดยใส่เครื่องหมายจุลภาค เช่น 
              แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง.  
                   - สําหรับผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ขึ้นต้นด้วยนามสกุลตามด้วยช่ือต้นและช่ือ
กลาง โดยค้ันด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ระหว่างช่ือสกุล และช่ือต้น ช่ือกลาง เช่น 
              Hackett, D.A.    
                   - สําหรับหนังสือที่ผู้แต่งใช้นามย่อ หรือ นามแฝง ให้ใช้ตามท่ีปรากฏในหน้าปก
ใน หากทราบช่ือจริงให้วงเล็บต่อท้าย เช่น 
      ทมยันตี (วิมล  ศิริไพบูลย์) 

ผู้แต่งที่เป็นสถาบัน    
- เช่น หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ 

สมาคม สโมสร โรงพยาบาล ธนาคาร ฯลฯ ให้ลงรายการตามท่ีปรากฏในหน้าปกใน โดยลงรายการ
หน่วยงานใหญ่ไปหาหน่วยงานย่อย เช่น 
              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สํานักวิชาวิทยาศาสตร์. 
              กระทรวงมหาดไทย. กรมการปกครอง. 
              UNDCP Regional Centre for East Asia and the Pacific.  
                หนังสือที่ไม่ทราบผู้แต่ง   

- ให้ลงรายการแรกด้วยช่ือหนังสือหรือช่ือบทความแทน  
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            3.2.2 ปีที่พิมพ์   
                ให้ใส่ปีที่พิมพ์ล่าสุดที่ปรากฏในหนังสือในวงเล็บตามหลังผู้แต่ง และตามด้วย
เครื่องหมายจุด (.) ถ้าหนังสือไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้ใส่ ม.ป.ป. (ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์) หรือ n.d. (no 
date) เช่น 
              (2446). 
              (ม.ป.ป.). 
              (n.d.).  

           3.2.3 ชื่อเรื่อง 
                 ให้เขียนตามที่ปรากฏในหน้าปกในของหนังสือ ทั้งช่ือเรื่องหลักและช่ือรองจบ
ข้อความให้ใส่เครื่องหมายจุด (.) และใช้ตัวหนา หากเป็นช่ือบทในหนังสือ หรือช่ือบทความวารสาร 
ให้ใส่ไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ (“………”) โดยไม่ต้องขีดเส้นใต้หรือตัวหนา เช่น 
         ทรงเจ้าเข้าผี : วาทกรรมของลัทธิพิธีและวิกฤตการณ์ของความทันสมัย
ในสังคมไทย. 
                  3.2.4 สถานทีพ่ิมพ์ สํานักพิมพ ์ 
                ให้ระบุตามที ่ปรากฏในหนังส ือหากมีทั ้งสํานักพิมพ์และโรงพิมพ์ให ้ใส่
สํานักพิมพ์ แต่ถ้ามีโรงพิมพ์อย่างเดียว ใส่ช่ือโรงพิมพ์ ถ้าไม่ปรากฏทั้งสถานที่พิมพ์และสํานักพิมพ์ 
ให้ใส่ว่า ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์) หรือ N.P. (No Place) และ ม.ป.พ. (ไม่ปรากฏสํานักพิมพ์) 
หรือ n.p. (no publisher)  หลังสถานที่พิมพ์ให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาคู่ (:) หลังสํานักพิมพ์ให้ใช้
เครื่องหมายจุด (.) เช่น 

กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
London: Financial Times. 

    New York: n.p. 
กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.  หรือ  ม.ป.ท.: ม.ป.พ.   

กรณีที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ N.P.: n.p. 
 

ตัวอย่างการลงรายการอ้างอิงบรรณานุกรม 
- อ้างอิงจากหนังสือ 
ช่ือผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//ครั้งที่พิมพ์.//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.//(ช่ือชุด

หนังสือหรือลําดับที่ (ถ้ามี)) เช่น 
ศักดา ธนิตกุล.  (2544).  กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์: ทรพัย์สนิ สัญญา และละเมิด.  

กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 
McDougall, Alan.  (1999).  Mastering swaps markets: a step-by-step guide to 

the products, applications and risk.  London: Financial Times. 
………………………………………… 
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ระเบียบการตีพิมพว์ารสารพิกุล 
 

ตามที่กองบรรณาธิการวารสารพิกุล  ได้กําหนดหลักเกณฑ์และข้อแนะนําสําหรับการ
เขียนบทความและการส่งต้นฉบับ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติสําหรับผู้เขียนแล้วน้ัน  ในการน้ีเพ่ือให้การ
พิจารณาคัดเลือกบทความที่จะตีพิมพ์ได้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย กองบรรณาธิการวารสาร
พิกุล จึงกําหนดระเบียบการตีพิมพ์วารสารพิกุล ไว้ดังต่อไปน้ี 

1. บทความที่จะรับไว้พิจารณา ต้องเป็นบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความ 
วิทยานิพนธ์ หรือบทวิจารณ์หนังสือ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     

2. ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที ่ใดมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างการเสนอ        
เพ่ือพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอ่ืน  

3. ต้องเป็นบทความท่ีมีรูปแบบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อแนะนําสําหรับการเขียน
บทความและการส่งต้นฉบับวารสารพิกุล  กรณีกองบรรณาธิการได้รับบทความและได้ตรวจสอบแล้ว 
พบว่ายังไม่ถูกต้องตามรูปแบบ กองบรรณาธิการจะส่งคืนให้ผู้เขียนไปทําการแก้ไขให้ถูกต้องก่อน 

4. กรณีที่กองบรรณาธิการเห็นว่าบทความมีความถูกต้องตามรูปแบบแล้ว กองบรรณาธิการ   
จะส่งบทความน้ันไปยังผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณากลั่นกรองและประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์การประเมินที่กองบรรณาธิการกําหนด 

5. เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความคืนจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่พิจารณากลั่นกรองและ
ประเมินคุณภาพเสร็จแล้ว หากมีการแก้ไขใด ๆ กองบรรณาธิการจะส่งบทความน้ันไปให้ผู้เขียน
ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์อีกคร้ังหน่ึง 

6. กองบรรณาธิการจะตอบรับให้ผู้เขียนทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่กองบรรณาธิการ
ได้รับบทความที่ได้ดําเนินการแก้ไข ตามข้อ 5. เรียบร้อยแล้ว  และกองบรรณาธิการจะตีพิมพ์
บทความน้ันในฉบับปัจจุบันหรือฉบับถัดไปตามลําดับของการได้รับบทความที่สมบูรณ์ 

 
………………………………………… 
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แบบเสนอบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารพิกุล   
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร 

 
ข้าพเจ้า...............................................................ตําแหน่ง................................................. 

วุฒิการศึกษาสูงสุด............................................ช่ือปริญญา............................................................ 
สถานที่ทํางาน................................................................................................................................. 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก เลขที.่...............หมู่ที่............ซอย.....................ถนน................................... 
อําเภอ....................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์............................ 
โทรศัพท์..............................โทรสาร.................................E-mail................................................... 
 ขอเสนอ 

(  ) บทความทางวิชาการ   (  )  บทความวิจัย    
(  ) บทความวิทยานิพนธ์   (  )  บทวิจารณ์หนังสือ 

ช่ือเรื่อง (ไทย).................................................................................................................................  
ช่ือเรื่อง (อังกฤษ)............................................................................................................................ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 
    1. ต้นฉบับบทความ พร้อมประวัติผู้เขียนบทความในรปูแบบเอกสาร จํานวน 1 ชุด   
    2. แผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette)   

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความที่เสนอมาน้ี (  ) เป็นผลงานของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว 
(  ) เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ร่วมงาน     
     ตามช่ือที่ระบุในบทความจริง 
 

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

ใบสมัครสมาชิก 
 
 
 

วารสารพิกุล ยินดีรับบทความจากอาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ
ทั่วไป  โดยสามารถส่งบทความไปที่ บรรณาธิการวารสารพิกุล  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ต.นครชุม  อ.เมือง  จ.กําแพงเพชร  
62000 (ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร 0-5572-2500 ต่อ 1233)        
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วารสารพิกุล 
 
ข้าพเจ้า........................................................................................................................................... 
ที่อยู่ ............................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์..............................โทรสาร.................................E-mail................................................... 
 

          ขอสมัครเป็นสมาชิกวารสารพิกุล  
        ปีที่...........  พ.ศ. .............. อัตราค่าสมาชิก 1 ปี (เล่ม1,2) เป็นเงินจํานวน  250 บาท  
        เล่มที่ 1      พ.ศ. .............. อัตราค่าสมาชิก 1 เล่ม เป็นเงินจํานวน  125 บาท 
        เล่มที่ 2      พ.ศ. .............. อัตราค่าสมาชิก 1 เล่ม เป็นเงินจํานวน  125 บาท 

 

  โดยข้าพเจ้าได้จัดส่ง 
        ต๋ัวแลกเงินไปรษณีย์ เลขที…่…………………………...................…............………… 
        ธนาณัติ   เลขที…่…………............................................................... 
        เงินสด   ให้กับผู้รับช่ือ.................................................................. 
 

การจัดส่งใบเสร็จรับเงนิ ในนาม 
        ข้าพเจ้า  
        หน่วยงานราชการ/นิติบุคคลช่ือ……….……………………….........................………………………… 
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