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The Relationship between the Principles of Human Rights and the       
Five Precepts in Theravāda Buddhist Philosophy 
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บทคัดย่อ 
 

บทความนีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักสิทธิมนุษยชนกับ  
เบญจศีลในพทุธปรัชญาเถรวาท  การศกึษาพบว่า หลกัสิทธิมนษุยชนกบัหลกัเบญจศีลในพทุธ
ปรัชญาเถรวาทมีความสมัพนัธ์กนั  กล่าวคือ ทัง้ 2 หลกัเน้นการมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอ
ภาคของมนษุย์ โดยชีว้่ามนษุย์มีศกัยภาพในการกระทําสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง  ฉะนัน้ หลกั
สิทธิมนุษยชนกับเบญจศีลจึงเป็นพลังทางศีลธรรมท่ีก่อให้เกิดการกระทําหรือความ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึน้เพ่ือเสริมสร้างสนัติภาพและความผาสกุให้แก่มวลมนุษยชาติใน
โลก ถ้าโลกปฏิบัติตามในหลักการนีไ้ด้ ความขัดแย้งทัง้หลายก็แก้ไขได้โดยไม่ต้องใช้วิธี
เผชิญหน้ากนั  

 

คาํสาํคัญ : หลกัสทิธิมนษุยชน,  เบญจศีล 
  
Abstract 
             The purpose of this paper is to study of The Relationship between the 
Principles of Human Rights and the Five Precepts in Theravāda Buddhist 
Philosophy.  

                                                           
1อาจารย์ประจําสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 
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The results of the study reveal that the principles of Human Rights and the  
Five  Precepts in  Theravāda Buddhist Philosophy focus their aims on the same 
point; the equality of social right and freedom of human beings.  The human Beings 
have their own potentiality to do things.  There fore, the principles of Human Rights 
and the Five Precepts in Theravāda Buddhist Philosophy are moral dynamic which 
are the moral force that produces activity or change for happiness, harmony and 
peace on earth. If the human beings follow these principles, conflicts may be solved 
not by confrontation but through the principle of Human Rights and the Five  
Precepts in Theravāda Buddhist Philosophy. 

 

Keywords : The Human Rights,  The Five Precepts. 
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  สิทธิมนุษยชน คือ จุดเร่ิมต้นของสนัติภาพของโลกมนุษย์  ในปัจจุบนัมนุษย์มีการ
แข่งขนักนัด้านต่างๆ  เช่น การแข่งขนักนัทําธุรกิจ การค้า การลงทุน เม่ือมีการแข่งขนักนัก็มี
บางคนบางกลุม่ขาดจิตสํานกึท่ีดี  ตา่งก็พยายามเอารัดเอาเปรียบซึง่กนัและกนั  ทัง้นี ้ก็เพ่ือให้ได้มา
ซึง่ผลกําไรหรือต้นทนุการผลติต่ํา ผลกําไรมาก ๆ  

สิทธิมนุษยชนนัน้ เป็นสิทธิทางศีลธรรม ซึ่งให้สิทธิแก่มนุษย์ทุกคน การท่ีไม่มี
กฎหมายรับรองต่อสิทธิดงักล่าว ในบางรัฐ ถือได้ว่ารัฐดงักล่าวขาดคณุสมบตัิในฐานะรัฐท่ีดี 
ในความหมายว่า ไม่ใสใ่จตอ่การทําสิ่งท่ีสมควรกระทํา ทกุสิทธิท่ีอยู่ในประเภทสิทธิมนษุย์ชน 
สมควรท่ีรัฐจะให้การรับรอง (บญุธรรม  พนูทรัพย์, 2533 : 10) 

กล่าวได้ว่า หลกัสิทธิมนุษยชน คือ สิทธิท่ีติดมาตัง้แต่เกิดโดยธรรมชาติ โดยจะโอน
สิทธิให้แก่กนัไม่ได้ เพราะเป็นสิทธิท่ีมีอยู่ตวัของมนษุย์ทกุคน โดยแบง่สิทธิมนษุยชนเป็นสิทธิ
ตามกฎหมาย คือ สิทธิท่ีได้รับความคุ้ มครองจากกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิทาง
ศีลธรรม คือ สทิธิท่ีอยูใ่นตวัของมนษุย์ คือ ความดีหรือมโนธรรม  
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ความหมายของสิทธิมนุษยชน 
 พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546 : 1193, 
832 และ 344)  ได้ให้ความหมายไว้วา่ 

 “สิทธิ หมายถึง อํานาจอนัชอบธรรม  เช่น บุคคลมีสิทธิและหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญ 
เป็นต้น”  

“มนษุย์ หมายถึง สตัว์ท่ีรู้จกัใช้เหตผุล สตัว์ท่ีมีจิตใจสงู คน” 
“ชน หมายถึง คน” 
“สิทธิมนษุยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิขัน้พืน้ฐานท่ีมนษุย์เกิดมาพร้อมกบั

ความเท่าเทียมกนัในแง่ศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์และสิทธิเพ่ือดํารงชีวิตอย่างมีศกัดิ์ศรี โดยไม่
คํานึงถึงความแตกตา่งในเร่ืองเชือ้ชาติ สีผิว เพศ อาย ุภาษา ศาสนา และสถานภาพทางกาย
และสุขภาพ รวมทัง้ความเช่ือทางการเมืองหรือความเช่ืออ่ืนๆท่ีขึน้กับพืน้ฐานทางสงัคม”     
(ชะวชัชยั ภาตณิธุ, 2548 : 29)  

สรุปได้ว่า สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิต่างๆ ท่ีมนุษย์แต่ละคนได้มาตัง้แต่เกิด
จนกระทัง่ตาย และทกุคนสามารถปฏิบตัติามสทิธิมนษุยชนได้โดยชอบธรรม 

 
ประเภทของสิทธิมนุษยชน 
 สทิธิมนษุยชนมีอยู ่6 ประการด้วยกนั (วศนิ อินทสระ, 2529 : 437-450) ดงันี ้
      1. สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ (Right to live) เป็นสิทธิท่ีมีความสําคญัมาก เพราะถ้าไม่มี
ชีวิตอยู่เสียแล้ว สิทธิอย่างอ่ืนก็ไม่มี มนุษย์ทุกคนควรยอมรับความศกัดิ์สิทธ์ิแห่งชีวิต แม้ว่า
มนุษย์มีสิทธิโดยชอบธรรมท่ีจะมีชีวิตอยู่ แต่ถ้าอยู่เพ่ือเบียดเบียนผู้ อ่ืนให้เดือดร้อน ก็ไม่ควร
อยู่ให้หนกัสงัคม หนักแผ่นดิน สงัคมจะลงโทษบุคคลประเภทนีโ้ดยการกักขงับ้าง ประหาร
ชีวิตบ้าง  

2. สิทธิที่จะได้รับการศึกษา (Right to education) มนษุย์ทกุคนมีสิทธิท่ีจะได้รับ
การศกึษาอย่างสงูสดุเท่าท่ีเขาสามารถศึกษาได้ โดยไม่มีอปุสรรคขวางกัน้  เม่ือมนุษย์ได้รับ
การศกึษาดีแล้ว ก็ยอ่มสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเอง และสงัคมท่ีอยู่ได้อย่าง
กว้างขวาง เพราะการศึกษาจะช่วยพัฒนาความเข้าใจของมนุษย์ให้ดียิ่งขึน้ ช่วยให้สต ิ
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ปัญญาเฉียบคมขึน้และกว้างออกไปด้วย สิ่งนีมี้ความจําเป็นตอ่การพฒันาตนและความรู้แจ้ง
ตนเองอยา่งมาก 
           3. สิทธิที่จะทาํงาน (Right to work) สทิธินี ้เป็นสทิธิท่ีเน่ืองมาจากสิทธิในการมีชีวิต
อยู ่กลา่วคือ เม่ือมีชีวิตและต้องบริโภคปัจจยัของสงัคมทกุวนั มนษุย์จงึควรทํางานให้แก่สงัคม
เพ่ือชดเชย ชดใช้หนีส้งัคมบ้าง เพ่ือจะได้ไม่เป็นผู้บริโภคหนี ้แต่ให้สงัคมเป็นหนีต้น คนไม่
ทํางานไมค่วรมีสทิธิท่ีจะมีชีวิตอยู ่อยา่งไรก็ตาม  เร่ืองการงานของประชาชนนัน้ นอกจากเป็น
หน้าท่ีของประชาชนในการต้องหางานทําแล้ว เป็นหน้าท่ีของรัฐอยู่เหมือนกนัท่ีจะต้องจดัการ
ให้ประชาชนมีงานทํา เพ่ือป้องกันความเสื่อมโทรมของสงัคมนานาประการ อนัเกิดจากการ
วา่งงาน คนวา่งงานและไมรู้่วา่จะทําอะไรนัน้ ยอ่มไมอ่าจรู้แจ้งตนเองได้เลย 

4. สิทธิแห่งเสรีภาพ (Right of freedom) มนษุย์ทกุคนมีสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพเป็น
ของตนในขอบเขตแห่งกฎหมายและศีลธรรมอนัดี ใครจะมาจํากดัเสรีภาพของเขาไม่ได้ เช่น 
เสรีภาพในร่างกาย ในความคิดเห็น ในการแสดงออกท่ีไม่ผิดกฎหมาย หรือไม่ไปทําลาย
เสรีภาพและความสงบสขุของคนอ่ืน  
         5. สิทธิในทรัพย์สิน (Right of property) เพราะสิทธิในเสรีภาพ ทําให้มีสิทธิใน
ทรัพย์สินโดยหลีกเล่ียงไม่ได้ และทรัพย์สินนีเ้องทําให้รู้แจ้งตนเอง ขยายความว่า มนุษย์ท่ีมี
ทรัพย์สนิ และสามารถใช้ทรัพย์สนิโดยเสรีนัน้ยอ่มรู้จกัตนเองได้วา่ ตนเป็นคนอยา่งไร เสียสละ
หรือตระหน่ี ใจกว้างหรือใจแคบ เป็นต้น  
        6. สิทธิในสัญญาประชาคม (Right of contact) กลา่วคือ มนษุย์ในสงัคม ย่อมมี
สิทธิในสญัญาประชาคมแห่งสงัคมของตน คือ ย่อมได้สิทธิตามท่ีกฎหมายได้ให้ไว้ กฎหมาย
เป็นสญัญาประชาคมของกลุ่มชน มนุษย์ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมาย ในขอบเขตแห่งสญัญา
ประชาคมเดียวกัน สังคมท่ีได้รับการพัฒนาสูงขึน้เท่าใด หลักประกันความยุติธรรมทาง
สญัญาประชาคมก็ดีมากขึน้เท่านัน้                           
        สรุป สิทธิมนุษยชน มีอํานาจอยู่ในตวัเอง ได้แก่ ความรู้สึกผิดชอบของมนุษย์ หรือ
ทางจริยธรรมท่ีมนุษย์ตระหนกัว่า สิทธิมนุษยชนน่าจะเป็นมาตรฐานขัน้ต่ําสดุท่ีมนุษย์ควร 
ปฏิบตัิต่อกัน หรือเป็นหน้าท่ีท่ีมนุษย์พึงปฏิบตัิต่อมนุษยชาติร่วมโลก อันเป็นรากฐานแห่ง
เสรีภาพและสนัตภิาพของโลก 
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เม่ือกล่าวถึงสิทธิทัง้ 6 ข้างต้นแล้ว ยังต้องกล่าวถึงหน้าท่ีอีกด้วย เพราะสิทธิและ
หน้าท่ีเป็นสิ่งท่ีไปด้วยกันเสมอ คนท่ีมีสิทธิย่อมมีหน้าท่ี คนมีหน้าท่ีย่อมมีสิทธิ แต่คนไม่มี
หน้าท่ียอ่มไมส่ามารถเรียกร้องสทิธิใด ๆ ได้ 

 
หน้าที่ 6 ประการแห่งความเป็นมนุษย์ 

คําว่า “หน้าท่ี” ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า “Duty” ซึ่งมาจากภาษาลาตินว่า 
Debere  ซึ่งหมายถึง  “เป็นหนี”้ คําว่า หน้าท่ี นีมี้ความหมายใช้คู่กบัคําว่า ดี หรือคําว่า 
คณุคา่ ซึง่หมายถึง ความมีเกียรต ิได้รับเกียรตใิห้ทําหน้าท่ีบริการสงัคม เป็นต้น  หน้าท่ีมีอยู่ 6 
ประการ (วศนิ  อินทสระ, 2529 : 451-464) ได้แก่ 

1. หน้าที่ในการยอมรับนับถือชีวิต (Respect for Life) หน้าท่ีประการแรกของ
มนุษย์ คือ การยอมรับนับถือชีวิต ทัง้ชีวิตของตนและของคนอ่ืน ด้วยเหตุนี  ้บุคคลไม่ควร
ทําลายชีวิตตนเองหรือของคนอ่ืน จะเห็นได้ว่า หลกัเบญจศีล ของพทุธปรัชญาเถรวาทก็ตาม 
บญัญัติ 10 ประการของคริสต์ศาสนาก็ตาม หลกัอหิงสาของฮินดก็ูตาม ล้วนยืนยนัส่งเสริม
หน้าท่ีประการแรกนีท้ัง้สิน้ 
          2. หน้าที่ในการยอมรับนับถือเสรีภาพและบุคลิกภาพ (Respect for Freedom  
and Personality) เป็นหน้าท่ีประการท่ีสองของพวกเราผู้ เป็นมนษุย์ ท่ีจะต้องยอมรับนบัถือใน
เสรีภาพและเร่ืองสว่นตวัของบคุคลอ่ืน  
           3. หน้าที่ในการยอมรับนับถือทรัพย์สินของผู้อ่ืน (Respect for Property) คือ 
การไมเ่บียดเบียนทรัพย์สนิของผู้ อ่ืน โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง เช่น ยกัยอก ฉ้อโกง ปล้น ขโมย เป็นต้น 
นอกจากนีย้งัไมค่วรใช้ทรัพย์สนิของตนไปในทางท่ีผิดอีกด้วย 
           4. หน้าที่ในการยอมรับนับถือระเบียบของสังคม  (Respect for Social  Order) 
ข้อนีจ้ัดเป็นข้อสําคัญมากอย่างหนึ่ง ระเบียบของสังคมนัน้เป็นสมบัติของสงัคม เป็นสิ่งท่ี
สงัคมยอมรับ ถ้ามนษุย์ไม่อยู่ในข้อระเบียบของสงัคม ออกนอกลูน่อกทางไปคนเดียว สงัคมก็
จะรังเกียจเขา เพราะระเบียบของสังคมจัดขึน้เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม     
เป็นต้น 
         5. หน้าที่ในการยอมนับถือความจริง (Respect for Truth) ขยายความว่า มนษุย์
ควรพูดจริง เว้นจากการพูดเท็จและควรพูดด้วยความจริงใจ คือ พูดอย่างไรใจอย่างนัน้         
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 6. หน้าที่ในการยอมรับนับถือความก้าวหน้า (Respect for Progress)  มนษุย์
ควรมีความเช่ืออย่างมัน่คงในความก้าวหน้าของตน และควรต้องพยายามอย่างดีท่ีสดุเพ่ือ
ความเจริญก้าวหน้าต่อไป ไม่ยอมหยุดอยู่กับท่ี แต่ความก้าวหน้านัน้ แต่ละคนอาจจะมี
จดุมุ่งหมายไม่เหมือนกนั บางคนมุ่งความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ บางคนทางสงัคม และบาง
คนทางจิตใจ เป็นต้น 

สรุป  การใช้สิทธิ  หมายถึง การยอมให้มีเสรีภาพท่ีจะปฏิบัติการโดยเสรีภาพใน
ขอบเขตแห่งสิทธินัน้ ส่วนหน้าท่ีนัน้ หมายถึง การกําหนดให้บุคคลใดหรือกลุ่มใดสามารถใช้
สทิธิท่ีตนมีอยูอ่ยา่งเสรี 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิและหน้าที่ 
       กล่าวกันว่า ท่ีใดมีหน้าท่ี ท่ีนัน้ย่อมมีสิทธิ  ท่ีใดมีสิทธิ ท่ีนัน้ย่อมมีหน้าท่ี  สิทธิและ
หน้าท่ีมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งใกล้ชิด อยา่งน้อย  3 ประการ คือ 
         1. สิทธิและหน้าที่ต่างองิอาศัยกัน สทิธิของบคุคลหนึง่ เป็นหน้าท่ีของบคุคลอีกคน
หนึ่ง  และสิทธิของบคุคลหนึ่งนัน้ ก็เป็นหน้าท่ีของบคุคลอีกคนหนึ่ง  การละเมิดหน้าท่ีจึงเป็น
การละเมิดสทิธิของบคุคลอ่ืนด้วย 
         2. สิทธิและหน้าที่ต่างสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  ทกุสิทธิเก่ียวข้องสมัพนัธ์ไปด้วยกนั
กบัจริยพนัธะทางศีลธรรม (Moral Obligation) กลา่วคือ หน้าท่ีนัน่เอง  จริยพนัธะทางศีลธรรม 
อิงอาศยัอยูก่บัจริยพนัธะทางสงัคม (Social Obligation) 

3. สิทธิและหน้าที่ต่างเป็นผลของกฎแห่งศีลธรรม  ในสงัคม “หน้าท่ีและสิทธิ
ต่างสัมพันธ์กัน” สังคมได้ให้สิทธิแก่สมาชิกของสังคมและนําเอาหน้าท่ีของบุคคลอ่ืนมา
กําหนดให้เป็น “หน้าท่ีเคารพในสทิธินี”้  สทิธินีไ้มใ่ช่สทิธิสมบรูณ์แบบ สงัคมให้สทิธิแก่สมาชิก
ของสงัคม ภายใต้เง่ือนไขว่า  สมาชิกของสงัคมจะได้รับรางวัลในการปฏิบตัิหน้าท่ีของตน  
ฉะนัน้ อาจกล่าวได้ว่า สิทธิและหน้าท่ีทัง้  2 ประการนี ้ก็เป็นด้าน  2 ด้านในกฎแห่งศีลธรรม
เดียวกนั 
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รัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
“สิทธิ” ตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง อํานาจตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดได้

บญัญตัิให้การรับรอง คุ้มครองแก่ปัจเจกบคุคลในอนัท่ีจะกระทําการใด หรือไม่กระทําการใด  
(บรรเจิด สิงคะเนติ, 2547: 58)  ดังนัน้ เนือ้หาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2550 ท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน  จึงประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ซึ่งพอสรุปได้ 
(มานิตย์  จมุปา, 2551: 105-151) ดงันี ้

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  
ส่วนที่ 1 บททั่วไป  
มาตรา 26 การใช้อํานาจโดยองค์กรของรัฐทกุองค์กร ต้องคํานึงถึงศกัดิ์ศรีความเป็น

มนษุย์ สทิธิและเสรีภาพ ตามบทบญัญตัแิห่งรัฐธรรมนญูนี ้
มาตรา 28 บคุคลย่อมอ้างศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้

เท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ขดัต่อ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

ส่วนที่ 2 ความเสมอภาค 
มาตรา 30 บคุคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่า

เทียมกนั 
ชายและหญิงมีสทิธิเท่าเทียมกนั 
การเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ิน

กําเนิด เชือ้ชาติ ภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพทางกายหรือสขุภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอนัไมข่ดัตอ่บทบญัญตัแิห่งรัฐธรรมนญู จะกระทํามิได้ 

ส่วนที่ 3 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 
มาตรา 32 บคุคลยอ่มมีสทิธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
มาตรา 33 บคุคลยอ่มมีเสรีภาพในเคหสถาน 
มาตรา 35 สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง ตลอดจนความเป็นอยู่

สว่นตวั ยอ่มได้รับความคุ้มครอง 
มาตรา 37 บคุคลยอ่มมีเสรีภาพบริบรูณ์ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลทัธิ

นิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือ
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ปฏิบตัิพิธีกรรมตามความเช่ือถือของตน เม่ือไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าท่ีของพลเมืองและไม่เป็น
การขดัตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

ส่วนที่ 4 สิทธิในกระบวนการยุตธิรรม 
มาตรา 39 บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระทําการอนักฎหมายท่ีใช้อยู่ใน

เวลาท่ีกระทํานัน้บญัญตัเิป็นความผิดและกําหนดโทษไว้ และโทษท่ีจะลงแก่บคุคลนัน้จะหนกั
กวา่โทษท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายท่ีใช้อยูใ่นเวลาท่ีกระทําความผิดมิได้ 

ส่วนที่ 5 สิทธิในทรัพย์สิน 
มาตรา 41 สทิธิของบคุคลในทรัพย์สนิยอ่มได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและ

การจํากดัสทิธิเช่นวา่นีย้อ่มเป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญตั ิ
ส่วนที่ 6 สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
มาตรา 43 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการ

แขง่ขนัโดยเสรีอยา่งเป็นธรรม 
ส่วนที่ 7 เสรีภาพในการแสดงความคดิเหน็ของบุคคลและส่ือมวลชน 
มาตรา 45 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การ

พิมพ์ การโฆษณา และการส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืน 
ส่วนที่ 8 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา 
มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐ

จะต้องจดัให้อยา่งทัว่ถึงและมีคณุภาพ โดยไมเ่ก็บคา่ใช้จ่าย 
ส่วนที่ 9 สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดกิารจากรัฐ 
มาตรา 51 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขท่ีเหมาะสม

และได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐโดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย 

หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย  
มาตรา 70 บุคคลมีหน้าท่ีรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุตามรัฐธรรมนญูนี ้
มาตรา 71 บคุคลมีหน้าท่ีปฏิบตัติามกฎหมาย 
มาตรา 72 บคุคลมีหน้าท่ีไปใช้สทิธิเลือกตัง้ 
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บคุคลซึง่ไม่ไปเลือกตัง้โดยไม่แจ้งเหตอุนัสมควรท่ีทําให้ไม่อาจไปเลือกตัง้ได้ย่อมเสีย
สทิธิตามท่ีกฎหมายบญัญตั ิ

การแจ้งเหตท่ีุทําให้ไม่อาจไปเลือกตัง้และการอํานวยความสะดวกในการไปเลือกตัง้ 
ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญตั ิ

มาตรา 73 บุคคลมีหน้าท่ีป้องกนัประเทศ รับราชการทหารเสียภาษีอากร ช่วยเหลือ
ราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและ         
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทัง้นี ้ตามท่ีกฎหมาย
บญัญตั ิ(มานิตย์  จมุปา, 2551: 167-170) 

สรุป รัฐธรรมนญูฉบบัปัจจบุนัให้ความสําคญักบัการคุ้มครองศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของสิทธิมนุษยชน และยังมีการจัดตัง้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึน้ โดยให้มีหน้าท่ีตรวจสอบ และรายงานการกระทํา
หรือละเว้นการกระทําท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย บุคคลใดอยู่ในพืน้ท่ี ท่ีใช้
รัฐธรรมนูญ เขาย่อมได้รับความคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และมีความเท่าเทียมกันในศกัดิ์ศรี
ความเป็นมนษุย์  

 
ความสาํคัญของสิทธิมนุษยชน 
 สิทธิมนุษยชนมีความสําคญัในฐานะที่เป็นอารยธรรมโลก (World Civilization)        
ท่ีพยายามวางระบบความคิดเพ่ือให้มนษุย์ทัว่โลกเกิดความระลกึรู้ คํานึงถึงคณุคา่ของความ
เป็นมนษุย์ ตัง้แต่ยอมรับความเป็นมนุษย์ ศกัดิ์ศรี ชาติกําเนิด สิทธิต่างๆ ท่ีมีพืน้ฐานมาจาก
ความชอบธรรม ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานแห่งสิทธิตัง้แต่กําเนิด โดยให้ความสําคญักบัคําว่าชีวิต 
(Life) (ชะวชัชยั ภาตณิธุ, 2548: 3)  

 นอกจากนีแ้ล้ว สิทธิมนุษยชนยงัมีความสําคญัในแง่ของการเป็นหลกัประกันของ
ความเป็นมนษุย์ สิทธิและเสรีภาพ และสภาวะโลกปัจจบุนั เร่ืองของสิทธิมนษุยชนไม่ใช่เร่ือง
ของประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านัน้ หากแต่เป็นเร่ืองท่ีสังคมทั่วโลกต้องให้ความสําคัญ       
(กุมพล พลวนั, 2547: 2-3) ว่าโดยพืน้ฐานแล้ว มนุษย์และสตัว์โลกทัง้หลายล้วนต้องการ
ปัจจัยในการดํารงชีวิตด้วยกันทัง้นัน้ นับแต่ปัจจัยขัน้พืน้ฐานท่ีว่าด้วยอาหาร ยารักษาโรค      
ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม (วิ.ม. 4/87/79-80) การดํารงเผ่าพนัธุ์ การมีชีวิตรอด ความต้องการ



           วารสารพกิลุ  ปีที ่8  ฉบับที ่1  มกราคม – มิถุนายน  2553 
 
10

ขัน้พืน้ฐานเหล่านี ้นับเป็นปัจจัยสําคญักับชีวิตเป็นท่ีสุด และเหมือนกันทัง้มนุษย์และสตัว์    
ซึง่สิทธิดงักล่าว หากเป็นความชอบธรรมของมนษุย์ ก็คือ สิทธิมนษุยชน ทัง้มนษุย์กบัมนษุย์ 
มนษุย์กับสงัคม มนุษย์กบัธรรมชาติ และแม้แต่กับสตัว์ การคํานึงถึงสิทธิขัน้พืน้ฐานมีความ
จําเป็น อยู่เสมอ เหล่านีน้ับเป็นความสําคัญของสิทธิมนุษยชนท่ีสังคมโลกต่างให้ความ
ตระหนกั    การคํานึงถึงสิทธิดงักล่าว จะถือเป็นบนัไดก้าวไปสู่ความยุติธรรมทางการเมือง 
สงัคม เศรษฐกิจและการเมืองระหวา่งประเทศท่ีจะดําเนินกิจกรรมตา่งๆ ร่วมกนั 

 
จุดมุ่งหมายของสิทธิมนุษยชน 

สิทธิมนุษยชน เป็นแนวคิดและหลกัการปฏิบตัิท่ีเก่ียวกบัมนุษย์ท่ีว่ามนุษย์นัน้มีสิทธิ
หรือสถานะสากล ซึง่ไม่ขึน้อยู่กบัขอบเขตของกฎหมาย หรือปัจจยัท้องถ่ินอ่ืนใด เช่น เชือ้ชาต ิ
หรือสญัชาติ เป็นสิทธิท่ีติดตวัมนุษย์มาตัง้แต่กําเนิด ซึ่งไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หรือ
แจกให้กบัผู้หนึ่งผู้ ใดได้ สิทธิดงักล่าวนีมี้ความเป็นสากลและเป็นนิรันดร ฉะนัน้ จุดมุ่งหมาย
ของสทิธิมนษุยชน เกิดขึน้เพ่ือประโยชน์สขุ ความเสมอภาคของมวลมนษุยชาตใินโลก  

 
ความหมายของเบญจศีล ในพุทธปรัชญาเถรวาท 

พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546: 1103) 
ให้ความหมายไว้ว่า “ศีล หมายถึง ข้อบญัญตัิทางพทุธปรัชญาเถรวาทท่ีกําหนดการปฏิบตัิ
กายและวาจา เช่น เบญจศีล ศีล 8 เป็นต้น”  

คนท่ีมีจิตเป็นปกติ  เม่ือจะทําอะไรทางกายด้วยจิตท่ีเป็นปกติ  ก็ไม่ทํากายทจุริต เม่ือ
จะพูดอะไรทางวาจา  ก็ไม่พูดวจีทุจริตเม่ือคิดเร่ืองราวอะไรทางใจ  ก็ไม่คิดเป็นมโนทุจริต  
ฉะนัน้ ใจจึงเป็นศีล  ทําทางกาย กายก็เป็นศีล  ทําทางวาจา วาจาก็เป็นศีล  คิดทางใจ ใจก็
เป็นศีล (พระธรรมปิฎก (ป.อ.  ปยตฺุโต), 2546 : 245) 

สรุป หมายถงึ  การปฏิบตัด้ิวยการสํารวม ระวงัทางกายและทางวาจาของตนให้เรียบ 
ร้อยดีงาม เป็นปกติ ศีลจึงมีความสําคัญมากในสังคมมนุษย์ทัง้ด้านส่วนตัวและส่วนรวม 
กล่าวคือ ในด้านส่วนตวั ศีลเป็นพืน้ฐานของสมาธิ ความตัง้มัน่แห่งจิตใจ สมาธิเป็นพืน้ฐาน
ของปัญญา  ปัญญาเป็นพืน้ของความรู้ท่ีสามารถพาให้บรรลุผลสูงสุดในทางพุทธปรัชญา   
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เถรวาทได้ (ที.ปา. 11/228/172)  ฉะนัน้ ศีล ก็คือ พระวินยัหรือกฎหมาย อนัเป็นแกนหลกัของ
ความบริสทุธ์ิ ศีลเป็นหลกัธรรมสําคญัและจําเป็นท่ีมนษุย์ทกุคนต้องปฏิบตัติาม  

 
ประเภทของของเบญจศีล ในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ประเภทของของเบญจศีล ในพทุธปรัชญาเถรวาท  มีดงันี ้

 1.  ปาณาติปาตา  เวรมณี  ได้แก่ การละเว้นจากการทําชีวิตของสตัว์อ่ืนให้ตกลว่งไป  
ไมเ่บียดเบียนทําร้ายชีวิตร่างกายของผู้ อ่ืนหรือแม้แตชี่วิตของตนเอง  
 2. อทินนาทานา  เวรมณี  ได้แก่ การละเว้นจากการลกัขโมย โดยอาการวิธีการตา่ง ๆ  
เช่น  การลกัขโมย  การยกัยอก ฉ้อฉล เป็นต้น  
 3. กาเมส ุมิจฉาจารา  เวรมณี  ได้แก่ การละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม อนัเป็น

การทําลายเกียรตภิมูิและจิตใจของคนอ่ืน 

 4. มุสาวาทา  เวรมณี  ได้แก่ การละเว้นจากการพูดเท็จ ศีลข้อนีม้ีไว้เพื่อประกัน
คุณภาพของผู้คนในสงัคม ให้มีความจริงใจต่อกัน มีความซ่ือสตัย์ยุติธรรม ไม่พูดเท็จด้วย   
หวงัผลทางด้านวตัถหุรือช่ือเสียง เป็นต้น  
 5. สรุาเมรยมชัชปมาทฏัฐานา  เวรมณี  ได้แก่ การละเว้นจากการดื่มสรุาเมรัยรวมทัง้
สิ่งเสพติดทุกชนิด เพราะล่วงละเมิดแล้วสามารถทําให้ผู้ ด่ืมหรือเสพแล้วมีอาการเมาเสียสต ิ 
มีอารมณ์ขุ่นมวั ดรุ้าย ทําในสิ่งท่ีไม่ควรทําได้ เช่น เกิดภาพหลอนแล้วก็สามารถทําร้าย
ร่างกายคนอ่ืนจนถึงแก่ชีวิตได้ ลกัขโมยส่ิงของได้ ข่มข่ืนกระทําชําเราหญิงสาวหรือภรรยาของ
ผู้ อ่ืนได้ และพดูปดได้ แม้วา่ในเวลาปกตเิขาจะเป็นคนดีเพียงใดก็ตาม (ที.ปา. 11/286/196) 
 
จุดมุ่งหมายของศีล 

จุดมุ่งหมายของศีลในพุทธปรัชญาเถรวาทมีมากมายหลายประการด้วยกัน            
แตส่ามารถพิจารณาได้จากอานิสงส์ของการมีศีลซึง่มีอยู ่5 ประการ  ได้แก่ 

 1. ยอ่มประสบโภคทรัพย์เป็นอนัมาก   
 2. ช่ือเสียงยอ่มฟุ้ งขจรไป   
 3. จะเข้าไปสูส่มาคม ท่ีประชมุใดๆ ก็มีความกล้าหาญ ไมส่ะทกสะท้าน  
 4. เม่ือถึงเวลาตาย ก็ตายอยา่งมีสต ิไมห่ลงตาย   
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 5. เม่ือตายไปแล้ว ก็ยอ่มไปบงัเกิดในสคุตโิลกสวรรค์ (ที.ม.10/80/ 102)  
ประโยชน์หรืออานิสงส์ของศีลนี ้เม่ือพิจารณาดี ๆ แล้ว ก็ทราบได้ว่าสภาพจิตท่ีไม่คิด

ล่วงละเมิด ฝ่าฝืนและเบียดเบียนผู้ อ่ืน สตัว์อ่ืนนัน่แหละ คือ ตวัศีล ซึ่งได้แก่ สภาพจิตท่ีเป็น
ปกต ิไมถ่กูกิเลส  คือ เคร่ืองเศร้าหมอง อนัได้แก่ ความโลภ ความโกรธ และความหลง (ที.ปา. 
11/228/163) เข้าครอบงํา เม่ือจิตเป็นปกติดีแล้ว ก็ย่อมไม่ทําความชั่วทัง้ทางกายและทาง
วาจา  

สรุปได้ว่า ศีล คือ ปกติวิสยัของมนษุย์ท่ีละเว้นการเบียดเบียนซึง่กนัและกนั โดยแท้จริง 
แล้วการรักษาเบญจศีล ก็คือ การควบคุมกายและวาจา  มิให้ล่วงละเมิดปกติวิสยัของตน    
ไมเ่กิดการเบียดเบียนตอ่ผู้ อ่ืน เพ่ือให้สมาชิกในสงัคมอยูด้่วยกนัอยา่งมีความสขุสงบร่มเย็น   
 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนกับเบญจศีล ในพุทธปรัชญาเถรวาท ในด้าน
ต่างๆ  
 1. ด้านความหมายและลักษณะ 
 สิทธิมนุษยชนถือเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐาน กล่าวคือ เป็นสิทธิท่ีเน้นถึงการกระทําระหว่าง
มนษุย์กบัมนษุย์ (บรรเจิด  สิงคะเนติ, 2547: 138) สว่นศีลในพทุธปรัชญาเถรวาท มุ่งเน้นไปท่ี
การลงมือประพฤติปฏิบตัิด้วยตนเองเพ่ือความผาสกุในชีวิตด้านส่วนตวัและสงัคมส่วนรวม 
อนัเป็นขัน้พืน้ฐานเช่นกนั 
 

ตารางท่ี 1 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งหลกัสทิธิมนษุยชนกบัหลกัเบญจศีล 
หลักสิทธิมนุษยชน หลักเบญจศีลในพุทธปรัชญา 

          หลักสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐาน 6 
ประการ มีขอบเขตและมีอิสรเสรีภาพ
ของปัจเจกบุคคลในการกระทําต่างๆ 
เพ่ือความเท่าเทียมกนัในสงัคมมนษุย์ 

        หลักเบญจศีลในพุทธปรัชญาเถรวาท
เน้นการกระทําท่ีถูกต้องดีงาม จัดเป็นขัน้
พืน้ฐาน 5 ประการ เพ่ือความผาสกุของปัจเจก
บคุคลและสงัคม   

 

สรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสิทธิมนุษยชนกับหลักเบญจศีลในด้านนี ้         
มีความสมัพนัธ์กัน กล่าวคือ มีความหมายและลกัษณะท่ีคล้ายกัน ปัจเจกบุคคลผู้ ได้ช่ือว่า
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มนุษย์ทุกคนล้วนมีสิทธิส่วนบุคคลท่ีสามารถกระทําได้ตามภาวะของตนแต่ต้องอยู่บนฐานสิทธิ
มนษุยชนและศีลธรรมท่ีถกูต้องขัน้พืน้ฐาน 
 2. ด้านการจาํแนกประเภท 

หลกัสิทธิมนุษยชนมีอยู่ 6 ประการ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบความสมัพนัธ์กับหลกั
เบญจศีลในพทุธปรัชญาเถรวาท 5 ประการ ได้ดงันี ้

 

ตารางท่ี 2 แสดงการจําแนกประเภทระหวา่งหลกัสทิธิมนษุยชนกบัหลกัเบญจศีล 
หลักสิทธิมนุษยชน หลักเบญจศีลในพุทธปรัชญา 

หลกัสทิธิมนษุยชน 6 ประการ 
        1. สทิธิท่ีจะมีชีวิตอยู ่   
        2. สทิธิท่ีจะได้รับการศกึษา   
        3. สทิธิท่ีจะทํางาน   
        4. สทิธิแห่งเสรีภาพ   
        5. สทิธิในทรัพย์สนิ  
        6. สทิธิในสญัญาประชาคม  

หลกัเบญจศีลเถรวาท 5 ประการ 
        1. ละเว้นการทําชีวิตของสตัว์อ่ืนให้ตก
ลว่งไป   
        2. ละเว้นการลกัขโมย 
        3. ละเว้นการประพฤตผิิดในกาม  
        4. การละเว้นการพดูเท็จ  
        5. การละเว้นการด่ืมสรุาเมรัย 

 

จากตารางข้างต้น สามารถประมวลได้วา่ 
1. สทิธิท่ีจะมีชีวิตอยู ่ตรงกบัหลกัเบญจศีลข้อท่ี 1   
2. สิทธิท่ีจะได้รับการศกึษา  ตรงกบัหลกัเบญจศีลทกุข้อ เพราะการศกึษา คือ การพฒันา 

ชีวิตท่ีดีงาม ในทศันะพุทธปรัชญาเถรวาท ก็คือ การศึกษาและปฏิบตัิตามไตรสิกขา คือ ศีล 
สมาธิและปัญญา (ที.ปา. 11/228/172) 

3. สิทธิท่ีจะทํางาน ตรงกบัหลกัเบญจศีลทกุข้อ เพราะการประกอบอาชีพการงานท่ีดี
งามในทศันะพทุธปรัชญาเถรวาทนัน้ ต้องเว้นจากการลว่งละเมิดศีลทัง้ 5 ข้อ ซึง่เรียกว่ามิจฉา
อาชีพ 5 ประการ ได้แก่ 
  1) การค้าขายศาตราอาวธุ   
  2) การค้าขายสตัว์รวมทัง้เพ่ือนมนษุย์ด้วยกนั  
  3) การค้าขายเนือ้สตัว์น้อยใหญ่เพ่ือผลติเป็นอาหาร  
  4) การผลติและจําหน่ายขายสรุา เบียร์ ยาเสพตดิตา่งๆ  
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  5) การค้าขายสารเคมีและยาพิษ (องฺ.ปญฺจก. 22/177/186) 
4. สทิธิแห่งเสรีภาพ  ตรงกบัหลกัเบญจศีลทกุข้อ  ดงัท่ีกลา่วแล้วในข้อท่ี 3 
5. สทิธิในทรัพย์สนิ ตรงกบัหลกัเบญจศีลข้อท่ี 2   
6. สทิธิในสญัญาประชาคม ตรงกบัหลกัเบญจศีลทกุข้อ ด้วยว่าสงัคมทกุสงัคมย่อมมี

กฎ กตกิา ข้อห้าม ข้อบงัคบัของสงัคมนัน้ๆ ครอบคลมุสทิธิทกุอยา่ง  
 

ตารางท่ี 3 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งหลกัหน้าท่ี 6 ประการของมนษุย์กบัหลกัเบญจศีล 
หน้าที่ 6 ประการ หลักเบญจศีล 

       1. หน้าท่ีในการยอมรับนบัถือชีวิต   
       2. หน้าท่ีในการยอมรับนบัถือเสรีภาพ
และบคุลกิภาพ  
       3. ห น้ า ท่ี ใ น ก า ร ย อ ม รั บ นั บ ถื อ
ทรัพย์สนิของผู้ อ่ืน   
       4. หน้าท่ีในการยอมรับนบัถือระเบียบ
ของสงัคม   
       5. หน้าท่ีในการยอมนบัถือความจริง   
       6. ห น้ า ท่ี ใ น ก า ร ย อ ม รั บ นั บ ถื อ
ความก้าวหน้า   

        1. ละเว้นการทําชีวิตของสตัว์อ่ืนให้ตก
ลว่งไป   
        2. ละเว้นการลกัขโมย 
        3. ละเว้นการประพฤตผิิดในกาม  
        4. ละเว้นการพดูเท็จ  
        5. ละเว้นการด่ืมสรุาเมรัย 

 

จากตารางข้างต้นสามารถสรุปได้วา่   
1. หน้าท่ีในการยอมรับนบัถือชีวิต  ตรงกบัหลกัเบญจศีลข้อท่ี 1 
2. หน้าท่ีในการยอมรับนบัถือเสรีภาพและบคุลกิภาพ  
3. หน้าท่ีในการยอมรับนบัถือทรัพย์สนิผู้ อ่ืน  ตรงกบัหลกัเบญจศีลข้อ 2 
4. หน้าท่ีในการยอมรับนบัถือระเบียบของสงัคม   
5. หน้าท่ีในการยอมนบัถือความจริง  
6. หน้าท่ีในการยอมรับนบัถือความก้าวหน้า   
ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 5 และข้อท่ี 6 ตรงกบัหลกัเบญจศีลทกุข้อดงัท่ีได้กลา่วมาแล้วใน

ประเดน็การจําแนกประเภทข้างต้น 
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สรุปได้ว่าหลกัสิทธิมนุษยชนกับหลกัเบญจศีล ในพุทธปรัชญาเถรวาทจัดเป็นหลกั
ปฏิบตัิขัน้พืน้ฐานท่ีถกูต้อง ซึง่เป็นกฎท่ีสามารถควบคมุ ผลกัดนั และประคบัประคองการใช้
สิทธิให้หลีกเว้นสิ่งท่ีไม่ดี  ให้กระทําในสิ่งท่ีดี หรือมีความรู้สึกในศีลธรรมอย่างท่ีเรียกว่า   
ความรับผิดชอบทางศีลธรรมนัน่เอง เม่ือเป็นเช่นนี ้กฎแห่งสิทธิมนุษยชนกับหลกัเบญจศีล   
ในพทุธปรัชญาเถรวาท สามารถนํามาประสมประสานความสมัพนัธ์กนัได้ในรูปแบบท่ีเรียกว่า     
“เป็นธรรม” และเป็นมาตรฐานรองรับความพอเหมาะในการกระทําตา่ง ๆ ของมวลมนษุยชาติ
ในสงัคมได้  
 3. ด้านจุดมุ่งหมาย 

เบญจศีลในพทุธปรัชญาเถรวาท คือ สิทธิเสรีภาพทางกายและวาจา จดัเป็นหลกัคํา
สอนท่ีเน้นยํา้ถึงความหมายของสิทธิมนุษยชนอยู่ในตัวท่ีมุ่งสู่การปฏิบัติ  และเป็นสิทธิ       
เสรีภาพของมนุษย์ท่ีจริง ดงันัน้ สิทธิมนุษยชนและหลกัเบญจศีล  จึงหมายถึง ศกัยภาพของ
บุคคล ความสามารถด้านการกระทํา อันเป็นสภาพความเป็นใหญ่แก่มวลหมู่ของมนุษย์  
กลา่วคือ มีการกลา่วถึงการกระทําทางกาย วาจา และใจ วา่ทัง้สาม คือ องค์ประกอบของสทิธิ
มนุษยชน หรือเป็นหลกัสิทธิมนุษยชนท่ีควรได้รับการพฒันา เพ่ือส่งเสริมให้เกิดปัจเจกชน   
เป็นสทิธิขัน้พืน้ฐานในโลกมนษุย์  

สรุป หลักคําสอนเร่ืองเบญจศีล ในพุทธปรัชญาเถรวาทเป็นเร่ืองท่ีมุ่งสนับสนุน
หลกัการของสิทธิมนษุยชนทางกาย วาจา และใจรวมทัง้หน้าท่ีของปัจเจกชนนัน้ สงัคมเป็นผู้
มอบให้และยอมรับปัจเจกชน เม่ือปฏิบตัิหน้าท่ีก็ต้องปฏิบตัิหน้าท่ีอนัเก่ียวกบัคนอ่ืน ถ้าไม่มี
ใครยอมรับเลย การปฏิบตัหิน้าท่ีนัน้ก็ไร้ความหมาย ไมอ่าจดําเนินการปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่ไปได้ 

 

ตารางท่ี 4 แสดงความสมัพนัธ์ของจดุมุง่หมายของหลกัสทิธิมนษุยชนกบัหลกัเบญจศีล 
หลักสิทธิมนุษยชน หลักเบญจศีล 

       1. หลกัสิทธิมนุษยชนเป็นไปในแง่
ของการปฏิบตัิชอบต่อกันระหว่างมนุษย์
กบัมนษุย์ด้วยกนั 
       2. ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพทางการ
กระทําทางกาย ทางวาจา และทางใจ 

       1. หลกัเบญจศีลมีความหมายท่ีสงูกว่า คือ 
เป็นการปฏิบตัริะหวา่งมนษุย์กบัมนษุย์ และสิ่งท่ี
มีชีวิตทกุประเภท 
       2. สง่เสริมการกระทําทางกาย วาจา และใจ
อยา่งเท่าเทียมไมแ่บง่ชนชัน้วรรณะ เพศ ภาษา  
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ตารางท่ี 4 (ตอ่) 
หลักสิทธิมนุษยชน หลักเบญจศีล 

อย่างเท่าเทียมกนั ไม่แบ่งชนชัน้วรรณะ เพศ 
ภาษา เชือ้ชาตศิาสนา 
       3. มีการกระทําในขอบเขตท่ีถกูต้อง  ไม่
เป็นปฏิปักษ์ตอ่สทิธิของบคุคลอ่ืน 
       4. ส่งเสริมความเป็นมนุษย์  เคารพใน
สิ ท ธิ ซึ่ ง กั น แ ล ะ กั น ใ น สั ง ค ม ขอ ง ม ว ล
มนษุยชาต ิ

เชือ้ชาตศิาสนา เช่นเดียวกนั 
       3. มีขอบเขตในสง่เสริมสทิธิการกระทําท่ี
ถกูต้อง ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อสิทธิของบคุคลอ่ืน 
และสรรพสตัว์ทกุประเภท  
       4. ส่งเสริมความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์
และให้ความเคารพในสิทธิของปัจเจกบุคคล
เพ่ือให้เกิดความรัก เมตตาต่อกันของมวล
มนษุยชาต ิ

 

สิทธิมนุษยชนกับหลักเบญจศีลมีจุดมุ่งหมายสู่การประพฤติปฏิบัติของมนุษย์      
โดยมนษุย์และเพ่ือมนษุย์โดยตรง ทัง้นีเ้พราะสิทธิมนษุยชนมีจดุมุ่งหมาย คือ ต้องการให้มวล
มนษุยชาติได้มีท่ียดึโดยมีกฎหมายรองรับและคุ้มครองมนษุย์อย่างเท่าเทียมกนั ไม่มีการแบ่ง
ชนชัน้วรรณะ เพศ ศาสนา เชือ้ชาติ เพ่ือป้องกันการเอารัดเอาเปรียบกัน การเข่นฆ่า 
เบียดเบียนกนัและมีจดุมุ่งหมายเพ่ือต้องการให้มวลหมู่มนษุย์พบกบัความสนัติสขุ ส่วนหลกั
เบญจศีลเป็นหลกัธรรมภาคปฏิบตัิท่ีมุ่งส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมให้มีอยู่ในจิตใจของมนษุย์ 
คุ้มครองมนษุย์และสรรพสตัว์อยา่งเท่าเทียมกนั พานพบกบัความสขุในการดําเนินชีวิตอยา่งมี
อิสรเสรีภาพ อบอวลไปด้วยกลิ่นแห่งความรัก สามัคคีและช่วยเหลือเจือจุนกันของมวล
มนษุยชาตใินโลก 
 

บทสรุป  
 
       สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งสําคัญของมวลมนุษยชาติตัง้แต่เกิดจนตายทัง้ในแง่ธรรมชาต ิ         
การกระทํา การควบคมุและการเข้าถึงได้ โดยอิงอยู่กบัพืน้ฐานของความชอบธรรมของมนษุย์
ทกุคนในสงัคม  สทิธิมนษุยชน 6 ประการ และเบญจศีลเป็นเหตเุป็นผลของกนัและกนั ไมอ่าจ
แยกจากกนัได้ จะมีแตเ่พียงอย่างใดอย่างหนึ่งหาได้ไม่ และทัง้หมดนัน้ได้เน้นให้บคุคลใช้สิทธิ 
หน้าท่ีเพ่ือการรู้แจ้งตนเอง เพ่ือทําให้ตนสมบูรณ์ผ่านทางตวับทกฎหมายของบ้านเมือง หลกั
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ศีลธรรม จริยธรรมทางศาสนา เป็นต้น  กล่าวได้ว่า หน้าท่ีท่ีชอบธรรมและสิทธิท่ีถกูต้องย่อม
ไปด้วยกันต่างเป็นเหตเุป็นผลของกันและกัน  พุทธปรัชญาเถรวาท คือ ศาสนาท่ีเน้นสิทธิท่ี
ถกูต้องของปัจเจกบุคคลเป็นสําคญั จะเห็นได้ว่า ทัง้สิทธิมนุษยชนและหลกัเบญจศีลล้วนมี
การสง่เสริมให้ปฏิเสธความชัว่ สนบัสนนุให้กระทําความดีตอ่กนัในฐานะท่ีเป็นมนษุย์  

หลกัสิทธิมนุษยชนกับหลกัเบญจศีลในพุทธปรัชญาเถรวาท ล้วนได้แสดงให้เห็นถึง
คณุค่าของความเป็นมนุษย์ท่ีเท่าเทียมกนั มนษุย์ควรมีเมตตากรุณาต่อกนัให้อภยัซึ่งกนัและ
กัน ผ่านการกระทําท่ีสอดคล้องกันระหว่างกาย วาจา และใจ ซึ่งอยู่ในกรอบของเบญจศีล 
ฉะนัน้ หลกัสทิธิมนษุยชนและหลกัเบญจศีลในพทุธปรัชญาเถรวาท จึงมีนยัเดียวกนั กลา่วคือ 
เป็นหลกัการท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาชีวิต จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสงัคมของมวล
มนุษย์ทัง้โดยตรงและโดยอ้อม หลกัสิทธิมนุษยชนเป็นเร่ืองทางโลก  ส่วนหลกัเบญจศีลเป็น
เร่ืองทางธรรม  ซึง่ทัง้สองจะเดินทางร่วมกนัตลอดในฐานะสนบัสนนุ สง่เสริม และพฒันาชีวิต
มวลมนษุย์ให้เข้าถึงสนัตสิขุทัง้ด้านสว่นตวัและสว่นรวมตลอดไป 
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ดอกบัวในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
Lotus in Theravada Buddhism 

  
            จาํเนียนน้อย  สิงหะรักษ์1 
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บทคัดย่อ 
 

จากการศึกษาพบว่า ในคมัภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ดอกบวัเป็นเป็นสญัลกัษณ์
แสดงถึงการอุบัติของพระพุทธเจ้าในแต่ละกัลป์ ดังนัน้ ดอกบัวจึงเป็นเคร่ืองหมายแทน     
พระรัตนตรัย พุทธศาสนิกชนจึงมีความรู้สึกผูกพนักับดอกบวัมาเป็นเวลานาน ดอกบวัเป็น
ดอกไม้ซึ่งเกิดในนํา้ แม้จะเกิดในโคลนตม แต่เม่ือโผล่พ้นจากนํา้  แล้วย่อมมีความสวยงาม   
ซึ่งเปรียบได้กับความงามของพระพุทธองค์ ความงามของหญิงสาว แม้แต่สีของดอกบวัก็มี
ผู้ นําไปเปรียบกบัความงามของสตัว์บางชนิด เช่น ช้างและม้า อนัเป็นสตัว์คู่บารมีของผู้ มีบญุ  
ดอกบวัจงึเป็นสญัลกัษณ์แทนความดีงาม ความบริสทุธ์ิ และความงามในพระพทุธศาสนา 
 

คาํสาํคัญ : ดอกบวั,  พทุธศาสนา 
 
Abstract 
 

The findings of this study were : Lotus is the first emergence of the Lotus 
tree on the world and is the symbol that is expressed of the Enlightenment in each 
era.  Symbol represents the emergence of the Buddha in each aeon, so Lotus is a 
mark instead of the Triple Gems.  People have long relatives on the lotus flower. 
Even the color of the lotus has a leading edge to the beauty of some animal species 
such as elephants and horses of the majestic animals, which have merit.  So, it 
compares with the Enlighten Buddha, the beautiful young girl. They are the symbol 

                                                           
1อาจารย์ประจําสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 



           วารสารพกิลุ  ปีที ่8  ฉบับที ่1  มกราคม – มิถุนายน  2553 
 
20

of power on the man who is the spiritual in life.  The lotus is dubbed on the symbol 
of the goodness the purity and the beauty in the Buddhism.   
 

Keywords : Lotus,  Buddhism. 
 
บทนํา 
 

ดอกบัวเป็นพืชพันธุ์ ไม้ท่ีมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามานาน ความนิยมใน
ดอกบวั วา่เป็นดอกไม้ท่ีสงูสง่และศกัดิส์ทิธ์ิ จงึได้รับการยกยอ่งให้เป็นดอกไม้ท่ีเป็นสญัลกัษณ์
แห่งพระพุทธศาสนา เป็นสญัลกัษณ์แทนองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า ดอกบวัจึงเป็น
ดอกไม้พิเศษท่ีพทุธศาสนิกชนมีความเช่ือมาแต่โบราณว่า การบูชาพระพทุธเจ้าด้วยดอกบวั
จะได้บญุมากกวา่การบชูาพระพทุธองค์ด้วยดอกไม้อ่ืน 

การท่ีดอกบวัได้รับการยกย่องให้มีความสําคญัสงูส่งเช่นนัน้ จึงปรากฏเร่ืองราวของ
ดอกบวัแทรกอยูใ่นคมัภีร์หลกัคําสอนพระพทุธศาสนาด้วยเสมอมา 

สญัลกัษณ์ทางศาสนา หมายถึง สิ่งท่ีเป็นรูปธรรมและพทุธศาสนิกชนเลือกเอามาใช้
แทนองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งของศาสนา ในพระพทุธศาสนามีสญัลกัษณ์ 2 ประเภท 
คือ สัญลักษณ์โดยตรง ได้แก่ พระพุทธรูป และสัญลักษณ์โดยอ้อม ได้แก่ พระพุทธบาท 
รูปธรรมจักร ใบโพธ์ิหรือต้นโพธ์ิ ธงฉัพพรรณรังสี ในสัญลักษณ์ทัง้ 2 ประเภทนีไ้ม่ระบุถึง
ดอกบวัว่า เป็นสญัลกัษณ์ในพระพุทธศาสนา แต่ในวรรณคดี ดอกบวัมีความเก่ียวข้องกับ
พระพุทธศาสนา เป็นสญัลกัษณ์ท่ีท่านใช้บรรยายถึงลกัษณะของพระพุทธเจ้าก็มี เป็นคําท่ี
ท่านใช้บรรยายลักษณะของคําสอนของพระพุทธเจ้าก็มี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ดอกบัวมี
ความสมัพนัธ์กับพระพุทธศาสนา จนบางครัง้พุทธศาสนิกชนถือว่า ดอกบวัเป็นดอกไม้ใน
พระพุทธศาสนาและยงัถือว่า ดอกบวัเป็นสญัลกัษณ์ในพุทธศาสนาท่ีหมายถึงคณุลกัษณะ
พิเศษท่ีแฝงมากบัดอกบวัด้วย 

การท่ีชาวพุทธนิยมใช้ดอกบวัเป็นส่ือในการพรรณนาเหตุการณ์ บุคคล หลกัธรรม 
เป็นเคร่ืองแสดงให้เห็นถึงความสําคญัของดอกบวั ซึง่เป็นพืชพนัธุ์ประเภทหนึ่งท่ีมีอยู่เกือบทกุ
มมุของโลก ตามนยัในพระพุทธศาสนา ดอกบวัเป็นสญัลกัษณ์แห่งความงาม ความสะอาด
บริสทุธ์ิ และเป็นสญัลกัษณ์แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
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ความหมายและประเภท 
ในคัมภีร์ฤคเวท ซึ่งเป็นหลักฐานด้านคัมภีร์ท่ีเก่าท่ีสุด ประพันธ์เป็นบทร้อยกรอง   

ส่วนใหญ่จะเป็นบทสรรเสริญหรือสดดีุเทวะ ท่ีชาวอินเดียใช้เพ่ือสวดอ้อนวอนขอให้โลกและ
ชาวอินเดียเป็นสุขและปลอดภัยจากศตัรู มีคําท่ีหมายถึง ดอกบวัอยู่หลายนัย ได้แก่คําว่า      
ปุสกร และคําว่า ปุณฑริก ซึ่งพอจะถือได้ว่า ชาวอินเดียคุ้นเคยกับดอกบัวมาช้านานแล้ว   
(บบุผา  เตง็สวุรรณ, 2521: 5) 

พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน นิยามคําวา่ “บวั” ไว้ดงันี ้
เป็นคํานาม เป็นช่ือเรียกไม้นํา้หลายชนิดหลายสกุลหลายวงศ์ คือ สกุล Nelumbo   

ในวงศ์ Nelumbnaceae มีเหง้ายาวทอดอยู่ในตม ใบเป็นแผ่นกลม ขอบเรียบ อยู่ห่าง ๆ กนั 
ก้านใบและก้านดอกมีหนามสากคาย ชใูบและดอกขึน้พ้นนํา้ เช่น บวัหลวง 

สกลุ Nymphaea ในวงศ์ Nymphaeaceae มีเหง้าสัน้อยูใ่นตม ใบเป็นแผน่กลม  
ขอบเรียบหรือจกั อยู่ชิดกนักระจกุ ก้านใบและดอกอ่อนไม่มีหนาม ใบลอยอยู่บนผิว

นํา้ ดอกโผลข่ึน้พ้นผิวนํา้ ผลจมอยูใ่นนํา้ เรียก โตนด เช่น บวัสาย 
สกลุ Victoria ในวงศ์ Nymphaeaceae  เช่นขอบกระด้งหรือบวัวิคตอเรีย มีเหง้าสัน้ 

อยูใ่นตม ใบเป็นแผน่กลมใหญ่ ขอบยกขึน้คล้ายกระด้ง ลอยอยูบ่นผิวนํา้ ใต้ใบ ก้านดอก 
และด้านนอกของกลีบดอกชัน้นอกมีหนามแหลม สีขาว หอมมาก (ราชบณัฑิตย-

สถาน, 2546: 618) 
ในทางพฤกษศาสตร์ ดอกบวัมี 2 ประเภท คือ  
1. บวัหลวง เป็นพนัธุ์บวัมีช่ือตรงกบัภาษาไทยวา่ “ปทมุชาติ” ตรงกบัภาษาองักฤษว่า 

“Lotus” บวัหลวงมีลําต้นใต้ดนิแบบเหง้าและไหล เม่ือยงัออ่นจะมีลกัษณะเรียวยาวทอดอยู่ใน
ตม เม่ือโตเต็มท่ีจะอวบอ้วนเน่ืองจากสะสมอาหารไว้มาก มีข้อปล้องเป็นท่ีเกิดราก ใบและ
ดอกเกิดจากหน่อท่ีข้อปล้อง แล้วเจริญขึน้มาท่ีผิวนํา้หรือเหนือนํา้ ใบเป็นใบเด่ียวมีลกัษณะ   
กลมใหญ่สีเขียวอมเทา ดอกสามารถชไูด้เพียงสองสามวนัเท่านัน้ ขอบใบหยกัผิวด้านบนมีขน
ออ่นๆ ทําให้โดนนํา้จะไม่เปียกนํา้ เม่ือใบอ่อนใบจะลอยป่ิมนํา้ สว่นใบแก่ชพู้นนํา้ ใบและก้าน
ดอกมีหนาม ดอกเป็นดอกเด่ียวขนาดใหญ่ชสูงูพ้นผิวนํา้  มีทัง้ดอกป้อมและดอกแหลม บาน
ในเวลากลางวนั มีกลิ่นหอมอ่อนๆ  ประกอบด้วยกลีบเลีย้งประมาณ 4-6 กลีบ ดอกมีทัง้ชนิด
ดอกซ้อนและไมซ้่อน สีของกลีบดอกมีทัง้สีขาว ชมพ ูหรือเหลือง แตกตา่งกนัแล้วแตช่นิดพนัธุ์ 



           วารสารพกิลุ  ปีที ่8  ฉบับที ่1  มกราคม – มิถุนายน  2553 
 
22

แหลง่ท่ีมีบวัประเภทนีม้าก ได้แก่ ทวีปเอเชียตอนใต้และตะวนัออกเฉียงใต้ ดอกบวัประเภทนีมี้
ถ่ินกําเนิดในเขตร้อน จึงปลกูได้ในประเทศไทย เน่ืองจากบวัสกุลนีมี้ดอกใหญ่และเป็นท่ีรู้จกั
กนัดี คนไทยจงึนิยมนําดอกบวัหลวงไปบชูาพระและใช้ในพิธีทางศาสนา 

2. บวัสาย มีช่ือตรงกบัภาษาไทยว่า “อบุลชาติ” และตรงกบัภาษาองักฤษว่า “Water 
Lily” บวัสกลุนีมี้ลําต้นใต้ดิน เป็นหวัหรือเป็นเหง้า ใบและดอกเกิดจากตาหรือหน่อและเจริญ
ขึน้มาท่ีผิวนํา้ด้วยก้านส่งใบและยอด บางชนิดมีใบใต้นํา้ ใบเป็นใบเด่ียว มีขอบใบ ทัง้แบบ
เรียบและแบบคล่ืน ผิวใบด้านบนเรียบเป็นมนั ด้านล่างมีขนละเอียดหรือไม่มี ดอกเป็นดอก
เด่ียวมีทัง้ชนิดท่ีบานกลางคืนและบานกลางวนั บางชนิดมีกลิ่นหอม มีสีสนัแตกต่างกันไป  
แหล่งท่ีมีบวัประเภทนีม้าก ได้แก่ เอเชีย ยุโรป อฟัริกา ออสเตรเลีย และบริเวณเขตร้อนของ
อเมริกา 

 
ดอกบัวในคัมภร์ีพระพุทธศาสนาเถรวาท 

ดอกบวัได้ช่ือว่าเป็นพืชพนัธุ์ไม้นํา้ชนิดหนึ่งท่ีทรงคณุคา่ด้านความสวยงามอนัลํา้เลิศ             
พระอรรถกถาจารย์เปรียบเทียบธรรมชาติของดอกบวัว่า มีความคล้ายคลึงกับปรัชญาใน
พระพทุธศาสนา ในคมัภีร์พระพทุธศาสนาเถรวาทหรือวรรณคดีบาลี ดอกบวัมีส่วนเก่ียวข้อง
กบัเร่ืองราวของพระพทุธเจ้า นบัแตป่ระสตูจินถึงปรินิพพาน 

ดอกบัวเปรียบกับอนุพยัญชนะ 
จากการศึกษาพุทธประวตัิ พบว่า พระพุทธเจ้าทรงมีพระลกัษณะต่างกับสามญัชน

พระพุทธลักษณะนัน้เรียกว่า มหาปุริสลักษณะ ซึ่งหมายถึงลักษณะของมหาบุรุษ คือ 
พระพทุธเจ้า 

ส่วนพระพุทธลกัษณะอนัเป็นข้อปลีกย่อยของพระมหาบุรุษ เรียกว่า อนุพยญัชนะ     
มีพระพทุธลกัษณะ 3 ประการ ซึง่กวีได้เปรียบเทียบกบัดอกบวั คือ  

(1) พระกรรณทัง้สองข้างมีสณัฐานอนัยาวเรียวอยา่งกลีบประทมุชาต ิ 
(2) พระสรีระกายสดช่ืนดจุดอกประทมุชาต ิ 
(3) กลิน่พระโอษฐ์หอมฟุ้ งเหมือนกลิน่ดอกอบุล (พระวิมลศีลาจารย์, 2496: 7-8) 
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ดอกบัวเปรียบกับเวไนยสัตว์ 
เม่ือองค์สมเด็จพระสมัมาพระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสมัมาสมัโพธิญาณแล้ว ได้ทรง

ใคร่ครวญกบัวิธีการท่ีจะสัง่สอนเวไนยสตัว์ เพราะทรงพิจารณาเห็นธรรมวา่ ธรรมท่ีได้ตรัสรู้นัน้ 
เป็นธรรมอนัลึกซึง้ สขุมุคมัภีรภาพ ยากท่ีมนุษย์และสรรพสตัว์ผู้ยินดีในกามคณุจะรู้ตามได้ 
แต่เพราะอาศยั   พระมหากรุณาในหมู่สตัว์ พระองค์ทรงพิจารณาดอูธัยาศยัเวไนยสตัว์ก็ทรง
ทราบว่า ผู้ มีกิเลสเบาบาง ท่ีอาจรู้ตามพระองค์ได้ก็มี พระองค์ทรงเปรียบเทียบระดับ
สตปัิญญาของมนษุย์  กบัการเจริญเตบิโตของบวั 3 เหลา่ คือ บวัในนํา้ บวัเสมอนํา้ และบวัพ้นนํา้ 
จึงมีคําอุปมาเวไนยสัตว์เหมือนดอกบัว แบ่งเป็น 4 เหล่า ตามอัธยาศัย คือ (องฺ.จตุกฺก. 
22/133/202) 

1. อุคฆฏิตญัญู ผู้ มีกิเลสน้อย มีอินทรีย์แก่กล้า พึงสอนให้รู้ได้โดยง่าย อาจรู้ธรรม
พิเศษได้ฉับพลนั เปรียบเหมือนดอกปทุมชาติ ท่ีโผล่พ้นนํา้ขึน้จากพืน้นํา้มาแล้ว คอยสมัผสั
รัศมีพระอาทิตย์อยู ่จกับานในวนันี ้

2. วิปจิตญัญ ูผู้ มีกิเลสค่อนข้างน้อย เม่ือได้รับอบรมในปฏิปทาอนัเป็นบพุภาค จนมี
อปุนิสยัแก่กล้า ก็สามารถบรรลธุรรมพิเศษได้ เปรียบเหมือนดอกบวัซึ่งยงัตัง้อยู่เสมอพืน้นํา้    
จกับานในวนัพรุ่งนี ้

3. เนยยะ ผู้ มีกิเลสเบาบาง ก็ยงัควรได้รับคําแนะนําในธรรมปฏิบตัิไปก่อน เพ่ือบํารุง
อุปนิสัยจนกว่าจะแรงกล้า จึงจะบรรลุธรรมพิเศษ เปรียบเหมือนดอกบัวท่ียังจมอยู่ในนํา้       
คอยเวลาท่ีจะบานในวนัตอ่ๆ ไป 

4. ปทปรมะ ผู้ มีกิเลสหนา ปัญญาหยาบ ไม่สามารถจะบรรลธุรรมพิเศษได้ เปรียบ
เหมือนดอกบวัท่ีจมอยูใ่ต้นํา้จะเป็นภกัษาหารแห่งปลาและเตา่ 

ดอกบัวกับพระราชา 
พระราชา คือ ผู้ ทําให้บริษัทยินดีด้วยสงัคหวตัถุ 4 ประการ มีทาน (การให้) เป็นต้น

หรือหมายถึง ผู้ ทําให้ประชาชนยินดี  
พระราชา ผู้ทรงธรรม ยอ่มไมล่แุก่อํานาจ ไมเ่บียดเบียนราษฎร เช่น เรียกเก็บเงินภาษี

ตามความเป็นอยู่ของราษฎร ท่ีสําคญัคือทรงคล้อยตามธรรมะ ปฏิบตัิอยู่โดยการประพฤติ
ตามทศพิธราชธรรม 10 ประการคือ ทาน ศีล การบริจาค ความซ่ือตรง ความอ่อนโยน ความ
เพียร ความไมโ่กรธ ความไมเ่บียดเบียน ความอดทน และความเท่ียงธรรม ทรงทําความเจริญ
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ให้กบัตนเองและไมเ่บียดเบียนผู้ อ่ืน พระราชาผู้ทรงทศพิธราชธรรมย่อมจะได้รับการสรรเสริญ 
เปรียบกบัดอกบวั ดงันี ้
 บวัมีรากขาว เกิดแต่น้ําสะอาดในสระโบกขรณี เปือกตม ฝุ่ นละอองและน้ําย่อมไม่ 
ติดดอกบวัทีบ่านเพราะดวงอาทิตย์ ฉนัใด  พระราชาผูมี้ความสะอาดในการวินิจฉยัคดี มีการ
งานบริสทุธ์ิ ปราศจากบาป ก็ฉนันัน้ เหมือนกบักรรมกิเลสย่อมไม่แปดเป้ือน  เพราะพระราชา
เช่นนัน้ เปรียบเหมือนดอกบวัทีเ่กิดในสระโบกขรณี (ข.ุชา.27/6-7/256) 

ดอกบัวเปรียบกับพระนิพพาน 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต) (2543 : 371) กลา่ววา่ 
พระนิพพานนัน้ เป็นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา พระนิพพานเป็นภาวะท่ี

มนษุย์สามารถประจกัษ์แจ้งได้ในชีวิตปัจจบุนั  
ในคมัภีร์มิลินทปัญหา พระยามิลินท์ ทรงโต้แย้งพระนาคเสน ท่ีกลา่วว่า พระนิพพาน

เป็นสขุโดยส่วนเดียวนัน้ตนไม่เช่ือ พระนิพพานนัน้เจือด้วยทกุข์  เพราะบุคคลผู้แสวงหาพระ
นิพพานนัน้ มีอันต้องทํากายและจิตใจให้ร้อนรุ่ม ต้องกําหนดการยืน กําหนดการเดิน 
กําหนดการนอน และกําหนดอาหาร ต้องกําจดัความโงกง่วง ต้องบงัคบัตนเองและต้องสละ
ทัง้กายและชีวิตและยงัต้องละทิง้ทรัพย์สินและญาติมิตรอนัเป็นท่ีรัก ซึ่งธรรมชาติของปถุชุน 
คือคนธรรมดาท่ีหนาแน่นไปด้วยกิเลสนัน้ มักต้องการความอ่ิมเอิบด้วยสุขทางโลก เช่น 
ต้องการเห็นรูปท่ีสวยงาม ได้ลิม้รสอาหารอร่อย ได้สมัผสัสิ่งซึง่ละเอียดอ่อน ซึง่ล้วนแต่ทําให้
ร่ืนรมย์ใจ แตก่ารถึงพระนิพพานนัน้ จะไมมี่โอกาสได้สมัผสักบัสิง่ร่ืนเริงใจเหลา่นี ้

พระนาคเสน จงึได้ถวายพระพรวา่  พระนิพพานเปรียบเหมือนดอกบวั ดงันี ้
 พระนิพพานนัน้เป็นสขุโดยส่วนเดียว โดยมิไดเ้จือทกุข์  เปรียบเหมือนพระราชาเมือ่

กําจดัข้าศึกได้แล้วก็ได้เสวยสขุโดยส่วนเดียว  บุคคลก็เช่นกนั เมื่อต้องกําหนดการยืน การ
เดิน การนัง่ การนอนและอาหาร ตอ้งกําจดัความโงกง่วงแลว้ จึงไดเ้สวยพระนิพพาน อนัเป็น
สขุโดยส่วนเดียว  

เม่ือได้อธิบายโดยแจ่มแจ้งแล้ว ท่านพระนาคเสน ยงัได้เปรียบคณุของดอกบวักบัพระ
นิพพานวา่  

 ธรรมชาติของดอกบวั น้ําย่อมไม่ซึมติดอยู่ได้ฉนัใด  พระนิพพาน อนักิเลสทัง้ปวง
ไม่ซึมติดได้ฉันนั้น นี้แล คุณแห่งดอกบัวประการหน่ึง ซ่ึงคู่ควรกับพระนิพพาน เปรียบ
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เหมือนว่า น้ําฉาบติดดอกปทมุมิได ้ฉนัใด  ขอถวายพระพร กิเลสทัง้ปวง ก็ฉาบติดพระนิพพาน
มิได ้ฉนันัน้เหมือนกนั  ขอถวายพระพร นีคื้อคณุอย่างหน่ึงของดอกปทมุทีเ่ทียบกนัไดก้บัพระ
นิพพาน (มลูนิธิปรานี สําเริงราชย์, ม.ป.ป. : 210 ) 

สระบัว (สระโบกขรณี) 
ในวรรณคดีบาลี เรียกสระบวัว่า โปกขรณี มีคําบรรยายลกัษณะ เช่น สระโบกขรณีมี 

นํา้ใสสะอาด ใช้เป็นท่ีอาบและด่ืมกินได้ “สระโบกขรณี มีนํา้รสอร่อยใสสะอาด ดารดาษไป 
ด้วยดอกบวัและกอบวั” (ข.ุป.อ.69/289)  นอกจากนีย้งัใช้เป็นท่ีสรงสนานและเล่นนํา้ ตัง้แต่
บคุคลธรรมดาจนถึงพระโพธิสตัว์ เช่น มีคําบรรยายว่า “พระโพธิสตัว์นัน้ทรงเลน่อยู่ในอทุยาน
นัน้ตลอดทัง้วนั แล้วสรงสนานในสระโบกขรณีอนัเป็นมงคล” (ข.ุอป.อ.70/124) “สระโบกขรณี
ท่ีน่าร่ืนรมย์เหล่านี.้.. ท่ีกุมารทัง้สองเคยมาเล่น” “อนับุตรอํามาตย์ทัง้หลายห้อมล้อมอยู่ใน
อทุยาน ทรงเล่นอยู่ในสระโบกขรณี” (ข.ุอป.อ.70/369) ดอกบวัท่ีเกิดในสระโบกขรณีมีหลาย
ชนิด มีทัง้ปทุม บุณฑริก อุบล โกมุท โกกนุท จงกลนี ดงัคําบรรยายว่า แผ่นดินนีมี้พืน้อัน
ราบเรียบรอบด้าน... สระโบกขรณีท่ีเนรมิตขึน้ด้วยดีน่าร่ืนรมย์ใจ มีดอกปทุมบานสะพร่ังร่วง
หลน่ลงดารดาษ (ข.ุชา.28/804-805/308) 

ในวรรณคดี คือ มโหสถชาดก มีคําบรรยายว่า ครัง้เม่ือมโหสถ สร้างบรรณศาลา
ประจําหมู่บ้าน ก็มีความเห็นว่า หมู่บ้านใดไม่มีสระบวัประกอบ จะทําให้หมู่บ้านนัน้หมด
ความงามไป จึงได้สร้างสระโบกขรณีให้มีคดลดเลีย้วนบัด้วยพนั ให้มีท่าลงนบัด้วยร้อยโดย
ความคิดของตน สระโบกขรณีนัน้ดารดาษด้วยปทมุชาติ 5 ชนิด (ข.ุชา.อ63/332) ทําให้ศาลา
นัน้เป็นท่ีน่าพกัผอ่นหยอ่นใจของคนท่ีผา่นไปมายิ่งขึน้  

สระบัวในโลกสวรรค์ 
พระอรรถกถาจารย์ กล่าวถึงสระบวัในโลกสวรรค์ว่า โลกสวรรค์แต่ละชัน้ซึง่เป็นท่ีอยู่

ของทวยเทพทัง้หลาย มีสระโบกขรณีสําหรับเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจอยูภ่ายในสวน 
ในวรรณคดีบาลี คือวิธุรชาดก มีเร่ืองเล่าว่า ปุณณยักษ์ได้เชิญชวนพระราชาแห่ง

อินทปัตตนคร กุรุรัฐ ให้ทอดพระเนตรสระโบกขรณี ในสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ ชัน้ยามา ชัน้ดสุิต 
ชัน้นิมมานนรดี และชัน้ปรนิมมิตวสวตัตี  ทางดวงแก้วมณีของตน กราบทลูวา่ 

 เชิญพระองค์ทอดพระเนตรสระโบกขรณี ที่มีน้ําใสสะอาด ซ่ึงเดียรดาษไปด้วย 
มณฑารพ ดอกปทมุและอบุลในสวรรค์นี ้ เชิญพระองค์ทอดพระเนตรสระโบกขรณี ทีก่่อสร้าง
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ดว้ยแก้วไพฑูรย์ ซ่ึงเกลื่อนกล่นดว้ยฝงูปลานานาชนิด ดารดาษไปดว้ยหมู่ไม้ชนิดต่าง ๆ ที ่
ธรรมชาติไดเ้นรมิตไวใ้นแกว้มณีนี ้(ข.ุชา.28/1416/403-404) 

ในภพดาวดึงส์ ก็มีสระโบกขรณีช่ือ “นนัทา” สระโบกขรณีนนัทามีขึน้เพราะว่า พระ
นางสนุนัทา ชายาองค์หนึ่งของท้าวสกักะ ครัง้เม่ือเป็นมนษุย์ พระนางเคยให้ขดุสระโบกขรณี
ไว้ให้คนทั่วไปท่ีเดินทางมาได้อาบและด่ืม ครัน้พระนางสิน้ชีพก็ได้ไปบงัเกิดในภพดาวดึงส์ 
และสระโบรขรณีช่ือว่า นันทาก็เกิดขึน้แก่พระนางสุนันทา เพราะผลวิบากของการขุดสระ
โบรขรณี จงึมีสระโบกขรณีประมาณ 500 โยชน์ เกิดขึน้มาคูบ่ญุของพระนาง (ข.ุชา.อ.55/329) 

แม้ผู้ มีจิตศรัทธาและร่วมอนุโมทนาด้วยจิตอนับริสทุธ์ิในการทําบุญของคนอ่ืน ก็จะ
เกิดผลบุญแก่ผู้นัน้ให้ไปบงัเกิดบนสวรรค์ มีวิมานประจําท่ีงดงามด้วยสระโบรขรณีเช่นกัน  
เช่น เร่ืองของเทพธิดาองค์หนึง่ ครัง้เม่ือเป็นมนษุย์ ได้มีจิตเล่ือมใสในกรณียกิจของนางวิสาขา 
ซึ่งได้สร้างมหาวิหารถวายสงฆ์ เพราะการอนุโมทนาด้วยจิตบริสุทธ์ิอย่างเดียวเท่านัน้ ก็ไป
บงัเกิดในวิมานอศัจรรย์น่าดนู่าชม มีคําบรรยายวา่ 

 ทีวิ่มานของดิฉนันี ้มีสระโบกขรณี  ซ่ึงหมู่มจัฉาทิพย์อาศยัอยู่ประจํา  มีน้ําใสสะอาด 
มีพื้นดารดาษด้วยทรายทอง  ดื่นดาษไปด้วยบวัหลวงหลากชนิด มีบวัขาวรายล้อมไว้รอบ 
ยามลมรําเพยพดัโชยกล่ินหอมระร่ืนเจริญใจ (ข.ุวิ.26/739-740/86) 

อยา่งไรก็ตาม ดอกบวัไมจํ่าเป็นต้องเกิดในสระโบกขรณีเสมอไป แม้ในสระอ่ืนก็อาจมี
ดอกบวัเกิดขึน้ได้ เช่น มีคําบรรยายว่า บริเวณท่ีไม่ไกลจากอาศรมของพระเวสสนัดร มีสระบวั
อีกสระหนึ่ง ช่ือว่า “สระมุจลินท์” ซึ่งหมายถึงสระท่ีมีต้นจิกล้อมรอบ ในสระนีก็้มีดอกบัว
มากมายเช่นกนั ดงัคําบรรยายวา่ 

 ดอกปทุมสีขาวดงัผ้าโขมพสัตร์ สระนัน้ชื่อสระมุจลินท์ ดารดาษไปด้วยอุบลขาว 
จงกลนี และผกัทอดยอด  อน่ึง ปทุมชาติ ในสระนัน้มีดอกบานสะพร่ัง ปรากฏเหมือนไม่มี
กําหนดประมาณ บานในคิมหันตฤดูและเหมันตฤดู แผ่ไปในน้ําแค่เข่า เหล่าปทุมชาติ       
งามวิจิตร ชูดอกสะพรัง่ส่งกล่ินหอ้มฟุ้ ง หมู่ภมรบินว่อนร่อนร้อง อยู่รอบๆ เพราะกล่ินหอมแห่ง
บปุผชาติ (ข.ุป.อ.69/699) 

ดอกบัวคือสัญญาณแห่งการเร่ิมต้น 
มีคําบรรยายว่า บรรดาพรหมซึ่งอยู่ในชัน้สทุธาวาสทัง้หลาย จะพากันลงมาดูนิมิต

แห่งดอกบวั ประชมุกนัว่า จกัมีพระพทุธเจ้าบงัเกิดมาตรัสรู้ในกลัป์ใหม่หรือไม่ หากกอบวัไม่มี
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ดอก เรียกว่า สญุกปั หมายความว่า จะไม่มีพระพทุธเจ้ามาตรัสรู้เป็นพระสพัพญัญโูปรดสตัว์
โลก เหล่าสุทธาวาสพรหมก็จะพากันเป็นทางแห่งพระนิพพาน จักอุทานว่า “...พ่อคุณเอ๋ย  
โลกจกัมืดมนหนอ สตัว์ทัง้หลายถกูความมืดครอบงําจกัเต็มในอบาย เทวโลก 5 พรหมโลก 9 
จกัวา่งเปลา่...” หากกอบวันีมี้ดอกบวัเกิด บรรดาพรหมก็จะพากนัช่ืนชมยินดี จากนัน้ 

 บรรดาต้นไม้ทัง้หมดในหมื่นจกัรวาลก็บาน เช่น กอปทมุบานที่กอ ก้านปทมุบาน    
ที่ก้าน สายปทุมบานที่สาย อากาศปทุมบานบนอากาศ บัวหลวงทําลายพื้นดินผุดข้ึน          
แมม้หาสมทุรก็ดารดาษไปดว้ยปทมุ 5 ชนิด และดว้ยบวัขาบ บวัแดง (ที.ม.อ.13/80) 

ในกอบวันัน้ มีอฐับริขารพร้อม ท้าวมหาพรหมนําเอาอฐับริขารขึน้ไปไว้ในพรหมโลก 
เม่ือใดพระโพธิสตัว์เสด็จออกทรงผนวช และตรัสรู้เป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้า “ท้าวมหาพรหม
จงึจะเสดจ็นํามาถวาย ในวนัท่ีเสดจ็ออกผนวชนัน้”  
 ดอกบัวกับเหตุการณ์ในพุทธประวัต ิ

คติทางพระพทุธศาสนานิยมให้เกิดทิพยปทุมชาติ เพ่ือรองรับหรือเป็นท่ีประทบัของ
มหาบรุุษหรือพระพทุธเจ้า ตลอดจนผู้ มีบญุญาบารมี ทํานองเดียวกนัทางศาสนาพราหมณ์ท่ี
จดัให้ดอกบวัเป็นทิพยอาสนะของพระผู้ เป็นเจ้า เป็นเพราะกําเนิดของดอกบวัท่ีสามารถหลีก
พ้นจากโคลนตม ขึน้ผลบิานเหนือนํา้ 

ในตํานานมลูศาสนามีคําบรรยายวา่ ก่อนท่ีองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะเสด็จ
มาตรัสรู้พระสพัพญัญุตญาณ พระพุทธองค์เคยเสวยภพชาติเป็นพระยาอติเทโว เจ้าเมือง
กรัณฑกะ พระองค์มีอํามาตย์ช่ือศริิคปุต์ซึง่ตอ่ไปจะได้ตรัสรู้เป็นพระศรีอาริยเมตไตรย์ (พระศรี
วิสุทธิโสภณ, 2545: 116) พระยาอติเทโวและอํามาตย์ศิ ริคุปต์ทรงมีโอกาสเข้าเฝ้า
พระพุทธเจ้าพรหมเทโว เม่ือครัง้พระองค์ยงัมีพระชนม์ชีพอยู่ ซึ่งในครัง้นัน้พระพุทธองค์ได้
เสด็จมายงัเมืองกรัณฑกะ เพ่ือแสดงเทศนาธรรมจกัร ทรงเปล่งพระรัศมีรุ่งเรืองเจิดจ้าไปทัว่
กรัณฑกะนคร กระทําให้พระยาอติเทโวสะดุ้งตกพระทยั ศิริคปุต์อํามาตย์ออกไปดเูหตกุารณ์ 
จึงพบมหาบรุุษประกอบด้วยมหาปริุสลกัษณะ 32 ประการ ก็ทราบทนัทีว่า เป็นพระพทุธเจ้า
เสด็จมา จึงได้นําความกราบทูลให้พระยาอติเทโวรีบเสด็จออกมาต้อนรับ เม่ือได้ทราบข่าว    
พระยาอตเิทโว ก็เกิดผรณาปีต ิเสดจ็ก้าวพระบาทลงทางสีหบญัชร (หน้าตา่ง) แทนการลงทาง
บนัไดปรางค์ปราสาท ทันใดนัน้ ดอกบวัหลวงประมาณเท่ากงเกวียนก็ผุดขึน้จากพืน้ดินมา
รองรับพระยาอติเทโวด้วยอํานาจศรัทธาแรงกล้า ดอกบวัหลวงได้นําพระองค์ไปสู่สํานกัของ        
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พระพรหมเทโวพุทธเจ้า จากนัน้พระยาอติเทโวทรงก้าวลงจากดอกบัวเพ่ือไปสักการะ        
พระพรหมเทโวพทุธเจ้าด้วยดอกไม้ พร้อมทัง้อธิษฐานจิตตัง้ความหวงัเป็นพระพทุธเจ้าในภาย 
ภาคหน้า 

 ด้วยอํานาจพระราชศรัทธาอนักล้าหาญของพระองค์มาโอบอุ้ม จึงเกิดอศัจรรย์
บนัดาลเป็นดอกเศรตโกสมุปทมุชาติ งามสะอาดตระการ ประมาณเท่ากงเกวียน แหวกพืน้
ปฐพีผดุข้ึนมารับประคบัประคองพระองค์ไว้ ครั้นทรงไดส้ติ จึงทรงเลื่อนพระองค์ลงจากดอก
ปทมุบปุผชาติ (พระศรีวิสทุธิโสภณ, 2545: 117) 

ในคมัภีร์พระพทุธศาสนาเถรวาท ดอกบวัมกัถกูนําไปเปรียบเทียบกบัองค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าในหลายๆ เหตกุารณ์ ดงันี ้

ดอกบัวกับพระพุทธเจ้า 
ในวรรณคดีบาลี มีคําบรรยายเปรียบพระพทุธเจ้ากบัดอกบวั พระองค์ทรงละแล้วซึ่ง

ทุกข์ทัง้ปวง ความทุกข์ทัง้หลายไม่สามารถครอบงําหรือผูกมัดพระองค์ได้ ดังข้อความท่ี
ได้เปรียบกบัดอกบวัไว้วา่ 

 ดอกบวักา้นมีหนาม เกิดในน้ํา  ไม่แปดเป้ือนดว้ยน้ําและโคลนตม ฉนัใด 
 มนีุผูก้ล่าวเร่ืองความสงบ ก็ไม่ยินดี  ไม่แปดเป้ือนในกามและโลก ฉนันัน้ 
พระพทุธเจ้าเป็นผู้ไมห่วาดหวัน่ในโลกธรรม 8 คือ ไม่ทกุข์ร้อนเพราะคํานินทา และไม่

ยินดีด้วยคําสรรเสริญ ดงัข้อความท่ีเปรียบกบัดอกบวัวา่ 
 ผูเ้ทีย่วไปผูเ้ดียว มีปัญญา ไม่ประมาท  ไม่หวัน่ไหวเพราะนินทาและสรรเสริญ 
 ไม่สะดุง้เพราะเสียง เหมือนราชสีห์  ไม่ติดข่าย เหมือนลม 
 ไม่เปียกน้ํา เหมือนบวั  เป็นผูแ้นะนําผูอื้น่ ไม่ใช่ผูอื้น่แนะนํา 
 นกัปราชญ์ทัง้หลายประกาศว่า เป็นมนีุ (ข.ุส.ุ 25/215/550) 
พระพุทธเจ้า ทรงเป็นพระสพัพญัญ ูทรงตดัอนุสยั (กิเลสท่ีนอนเน่ืองอยู่ในสนัดาน) 

ทรงข้ามห้วงนํา้ใหญ่ คือสงสารได้แล้ว ทรงเป็นผู้ละแล้วซึ่งบุญและบาปทัง้ปวง ดงัพระพทุธ
พจน์วา่ 

 ภิกษุทัง้หลาย ดอกอบุลก็ดี ดอกปทมุก็ดี ดอกบณุฑริกก็ดี  
 เกิดในน้ํา เจริญในน้ํา โผล่พน้จากน้ําแลว้ตัง้อยู่ แต่น้ําไม่ติด แมฉ้นัใด  
  ตถาคตก็ฉนันัน้ เกิดแลว้ในโลก เจริญแลว้ในโลก ครอบงําโลกอยู่   
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 แต่ไม่ติดโลก (สํ.ข. 17/94/180)   
ดอกบัวกับพระธรรม 
ในคมัภีร์มิลินทปัญหา พระนาคเสนได้กล่าวบคุคลท่ีปฏิบตัิดี ปฏิบตัิชอบ ควรปฏิบตัิ

องค์คณุตา่งๆ เพ่ือให้สําเร็จอรหตัตผล องค์คณุท่ีผู้ปฏิบตัพิงึปฏิบตันิัน้ คือองค์ 3 แห่งบวั ซึง่ได้
กลา่วถึงธรรมดาของดอกบวัไว้ 3 ลกัษณะ ดงันี ้

 1. ยอ่มเกิดและงอกงามในนํา้ แตนํ่า้ก็หาได้ตดิบนใบบวัไม ่  
 2. เม่ือผดุขึน้จากนํา้ก็ลอยอยู ่
 3. ต้องลมแม้เลก็น้อยก็สะบดัใบแกวง่ไปมา 
พระนาคเสนได้เทียบคณุสมบตัขิองดอกบวักบัผู้ปฏิบตัธิรรมไว้ ดงันี ้
 1. เป็นผู้ไมต่ดิอยูใ่นตระกลูและลาภ ยศ สขุ สรรเสริญ เป็นต้น 
 2. เป็นผู้ครอบงําแล้วซึง่โลกธรรมทัง้ปวงแล้วลอยอยูใ่นโลกตุตรธรรม 
 3. การทําความสํารวมในกิเลสทัง้หลาย แม้มีประมาณน้อย เห็นกิเลสแม้เพียง 
     เลก็น้อยเป็นเหตใุห้หวาดหวัน่ ดงัพทุธภาษิตวา่ ภิกษุมีปรกตเิห็นภยัให้โทษ 
เม่ือพระนาคเสนถูกพระยามิลินท์ถามเก่ียวกับพุทธลกัษณะว่า “พระพุทธบิดาของ

พระพุทธองค์ก็ดี พระพุทธมารดาของพระพุทธองค์ก็ดี ไม่มีผู้ ใดประกอบไปด้วยมหาปุริส 
ลักษณะหรือรุ่งเ รืองด้วยอนุพยัญชนะ  หรือมีฉวีวรรณดุจทองธรรมชาติ  หรือมีพระ
ฉัพพรรณรังสีท่ีสุกใส เหตุใด พระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ บริบูรณ์ด้วยมหาปุริสลักษณะและอนุ
พยญัชนะได้ เพราะธรรมดาของบตุร ถ้าไมค่ล้ายทางบดิาก็คล้ายทางมารดา” 

พระนาคเสนถวายพระพรตอบพระยามิลินท์ โดยอุปมาพระพุทธเจ้ากับดอกบวัว่า 
“ธรรมชาตขิองดอกบวัเกิดจากนํา้และเปือกตม แตเ่ม่ือดอกบวัโผลพ้่นนํา้ก็มีรูปพรรณสวยงาม 
มีสีสวยสด มีกลิ่นหอมชวนช่ืนใจ มิได้มีรูปพรรณ สีและกลิ่น เหมือนนํา้หรือเปือกตมเลย เช่น
พระพทุธเจ้าท่ีมิได้มีพทุธลกัษณะเหมือนพระพทุธบดิา หรือพระพทุธมารดานัน้” 

ดอกบัวกับพระสงฆ์ 
ในวรรณคดีบาลี คือ มหาโมคคัลลานเถรคาถา พระพุทธองค์ทรงกล่าวยกย่อง

สรรเสริญพระสารีบตุรซึง่เป็นอคัรสาวกเบือ้งขวาของพระองค์วา่ เป็นผู้ ชํานาญในคณุวิเศษ คือ 
มีอิทธิฤทธ์ิในจตุิและอบุตัิของสตัว์โลก ทรงคณุธรรมชัน้สงูประกอบด้วยปัญญา ศีล และอปุสมะ 
(สภาวะอนัเป็นท่ีสงบ คือนิพพาน) 



           วารสารพกิลุ  ปีที ่8  ฉบับที ่1  มกราคม – มิถุนายน  2553 
 
30

สว่นพระโมคคลัลานะ ซึง่เป็นอคัรสาวกเบือ้งซ้าย พระพทุธองค์ทรงสรรเสริญวา่ เป็นผู้
ฉลาดในวิธีแสดงฤทธ์ิต่างๆ “พระโมคคลัลานะผู้ มีปัญญามาก ฉลาดในสมาธิฌาน บรรลุ
บารมีด้วยปัญญา” พงึเนรมิตอตัภาพชัว่ขณะเดียวได้แสนโกฏิ โดยเปรียบพระโมคคลัลานะกบั
ดอกบวัวา่ 

 ท่านส้ินอาสวะแลว้ควรแก่การทกัษิณา   
 พระโมคคลัลานะผูอ้นัมนษุย์และเทวดาบูชาแลว้ 
 เกิดโดยอริยชาติ ครอบงําความตายเสียได ้
 ไม่ติดอยู่ในสงัขารเหมือนดอกบวัไม่ติดอยู่กบัน้ํา (ข.ุเถร. 26/1188-1189/534) 
พระอสัสชิเป็นพระมหาสาวกอีกองค์หนึ่งซึง่เปรียบเหมือนดอกบวั ท่านเป็นพระเถระ

รูปหนึ่งในคณะปัญจวคัคีย์  ท่านมีบุคลิกท่ีน่าเล่ือมใส มีปัญญามาก มีคํายกย่องพระอสัสชิ
โดยเปรียบกบัดอกบวัวา่ 

 พราหมณ์นามว่า อสัสชิ 
 สาวกของพระองค์ ซ่ึงหาผูก้ระทบกระทัง่ไดย้าก 
 มีเดชแผ่ไป เทีย่วบิณฑบาตในครัง้นัน้................. 
 มีจิตสงบ เบิกบาน ดจุดอกปทมุทีแ่ยม้บาน (ข.ุอปุ. 32/276-277/44) 
 

ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์แห่งความดงีาม 
 ในทางพุทธศาสนา ดอกบัวมีคุณลักษณะอันดีงามท่ีจะนําไปใช้เป็นเคร่ือง

เปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติธรรมของภิกษุหรือบุคคล เพ่ือทําให้ภิกษุหรือบุคคลเหล่านัน้        
ได้เข้าใจในคตธิรรมและคตโิลกได้ง่ายขึน้ 

 พทุธศาสนิกชนนิยมใช้สิ่งสกัการบูชาอนัแสดงถึงความบริสทุธ์ิผุดผ่อง และความ
ปราศจากมลทิน ดังนัน้ เม่ือถือกันว่า ดอกบัวเป็นเคร่ืองหมายแห่งความบริสุทธ์ิแล้ว 
พทุธศาสนิกชนก็นิยมใช้ดอกบวัเป็นเคร่ืองบชูาพระรัตนตรัย โดยเฉพาะดอกบวัหลวง 

 พระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายลกัษณะและรูปร่างสณัฐานของหัวใจ โดยเปรียบ 
เทียบกบัดอกไว้ ดงันี ้

 คําว่า หทยํ คือ เนือ้หวัใจ ว่าโดยสี มีสีแดงดงักลีบดอกปทมุ  
 ว่าโดยสณัฐาน มีสณัฐานดงัดอกปทมุตูมทีเ่ขาปลิดกลีบขา้งนอกออกแลว้ 
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 ตัง้คว่ําลง ภายนอกเกลีย้ง แต่ภายในเป็นเช่นกบัภายในผลบวบขม  
 เนือ้หวัใจของคนมีปัญญา แยม้บานหน่อยหน่ึง ของคนไร้ปัญญา 
 เป็นดงัดอกบวัตูม (อภิ.วิ.อ.78/76-77) 
อนึง่ ธรรมชาตขิองดอกบวัตมู มีลกัษณะคล้ายรูปหวัใจท่ีเป็นอวยัวะสําคญัในร่างกาย

มนษุย์ ดงันัน้ การท่ีบคุคลใช้ดอกบวัตมูบชูาพระรัตนตรัย จงึเป็นเสมือนหนึ่งว่า เป็นการบชูาท่ี
สงูสดุด้วยหวัใจ 

จากการศึกษาวรรณคดีบาลีพบว่า ในอดีตพระบางรูปได้เคยนําดอกบัวไปบูชา
พระพทุธเจ้า และได้รับอานิสงส์อนัเลศิเพราะการบชูานัน้ และดอกบวัท่ีใช้บชูานัน้มีทัง้ชนิดบวั
หลวงและบวัสาย 

ในเอกปทุมิยเถราปทาน มีคําบรรยายว่า ครัง้เม่ือพระเอกปทุมิยเถระ มีกําเนิดเป็น
พญาหงส์ในขณะท่ีกําลงัเล่นนํา้ในสระแห่งหนึ่ง ก็ได้เห็นพระพทุธเจ้าทรงพระนามว่า ปทมุตุตระ 
เสด็จผ่านมาทางนัน้ เพราะเห็นว่า พระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาเป็นนายของโลก 
“..... จึงหกัดอกบวัหลวงอนัเป็นท่ีร่ืนรมย์ใจท่ีก้านแล้ว ข้าพเจ้ามีใจผ่องใส ใช้จะงอยปากคาบ
โยนขึน้ไปบนท้องฟ้า ได้บชูาพระพทุธเจ้าผู้ประเสริฐท่ีสดุ” (ข.ุอป.32/4-5/521)  

อานิสงส์ท่ีเกิดขึน้ เพราะการใช้ดอกบวัท่ีเกิดแก่พระเอกปทมุิยเถระเป็นพทุธบชูาครัง้นี ้   
มีคําบรรยายวา่  

 ขา้พเจ้าไดทํ้ากรรมใดไวใ้นครัง้นัน้ จึงไม่รู้จกัทคุติเลย 
 นีเ้ป็นผลแห่งพทุธบูชาพระพทุธเจ้าคณุวิเศษ เหล่านีคื้อ  
 ปฏิสมัภิทา 4 วิโมกข์ 8 และอภิญญา 6 (ข.ุอป.32/6-10/521-522) 
ในวรรณคดีบาลีมีเร่ืองเล่าว่า พระโสมาเถรีภิกษุณีชาวแคว้นมคธ กล่าวถึงผิวพรรณ

ของตนเองว่า “ผิวพรรณของดิฉันเหมือนสีดอกอบุล และกลิ่นกายของหม่อมฉันก็หอมฟุ้ งไป
คล้ายกลิ่นหอมของดอกอบุล” พระเถรีมิได้นําดอกบวัมาประดบักายเหมือนสตรีทัว่ไป แต่ได้
นําดอกบวัซึง่บานเตม็ท่ีแล้วทําเป็นเคร่ืองกัน้แดดถวายพระพทุธเจ้าด้วยจิตท่ีเล่ือมใส “ทําดอก
อบุล 7 ดอกเหลา่นัน้ให้แผข่ยายเป็นหลงัคากัน้ท้องฟ้า เหนือพระเศียรของพระพทุธเจ้า” 

อานิสงส์ท่ีพระโสมาเถรีภิกษุณีได้รับจากการถวายดอกอบุล 7 ดอก คือ มีจิตเบิกบาน 
มีใจยินดี เกิดโสมนสั นางได้ประนมมือทําจิตใจให้เล่ือมใสในการบชูานัน้ จึงไปเกิดในสวรรค์
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ชัน้ดาวดึงส์ บงัเกิดเคร่ืองกัน้มงุบงัดอกไม้สีเขียวขนาดใหญ่เหนือศรีษะของนาง มีกลิ่นทิพย์
หอมฟุ้ งขจร ทัว่ไป (ข.ุอป.33/78-79/378) 

มีคําบรรยายอานิสงส์ท่ีได้รับจากการถวายดอกบวัวา่ 
 นางเทพอปัสรทัง้หลายใชก้ลีบบวัปลูาดวิมานนีแ้ลว้จกันุ่งห่มกลีบบวั  
 นอนกล้ิงเกลือกอยู่ภายในวิมานทีป่ระเสริฐซ่ึงลาดดว้ยกลีบบวั  
 ดอกบวัแดงเหล่านัน้ แวดลอ้มวิมานส่งกล่ินหอมอบอวลดว้ยกล่ินทิพย์ 
 ฟุ้ งไปในทีป่ระมาณ 100 โยชน์ โดยรอบ (ข.ุอป.32/65-66/225-226) 
ในวรรณคดีบาลีมีคําบรรยายว่า เม่ือพระมหาโมคคัลลานะจาริกไปยังสวรรค์ชัน้

ดาวดงึส์ ท่านได้พบเทพธิดา 4 องค์เสวยทิพยสมบตัิอยู่ในวิมาน เทพธิดาทัง้ 4 มีวรรณะงาม 
เปลง่รัศมีสว่างไปทกุทิศเหมือนดาวประกายพรึก พระมหาโมคคลัลานะจึงได้ถามถึงเหตท่ีุทํา
ให้นางมีวรรณะงามเช่นนัน้ เทพธิดาตนหนึง่ “มีวรรณะดงัปทมุ มีตากลมดงักลีบปทมุ” ตอบวา่ 
นางได้เคยจัดอาสนะไว้เหนือดอกปทุมทัง้หลาย ซึ่งงดงามด้วยกลีบ ช่อ และเกสรของดอก
ปทมุท่ีแย้มบานแล้วปลูาดด้วยผ้าขาวใหม่ๆ นางได้วางดอกปทมุ 4 ดอก และพุ่มดอกไม้เหนือ
เท้าทัง้ 4 ของอาสนะ ถวายพระเถระ  เม่ือพระเถระนัง่เหนืออาสนะแล้ว นางบชูาพระเถระด้วย
กลีบปทุมท่ีมีเกสร โดยการโรยรอบๆ อาสนะ และตัง้จิตปวารณาว่า “ด้วยอานุภาพบุญของ
ดฉินันี ้ขอจงมีสมบตัทิิพย์ท่ีงดงามด้วยบลัลงัก์ เรือนยอดอนัเป็นทิพย์ ในความเป็นไปทกุอย่าง 
ขอจงอยา่ขาดดอกปทมุเลย” (ข.ุวิ.อ.48/54) 

จากการศึกษาได้พบว่า บุคคลยังใช้ดอกบวัไปเป็นเคร่ืองสกัการะกราบไหว้ผู้ ท่ีตน
เคารพ เช่น บดิา มารดา เพ่ือความเป็นสริิมงคลแก่ตนเอง ดงัท่ีพระกสุมุาสนียเถรี กลา่ววา่ 

 ขา้พเจ้าวางดอกอบุล 5 กําไวบ้นหลงัของขา้พเจ้าประสงค์ 
 จะบูชายญั ในสมาคมบิดามารดา.....ขา้พเจ้าปลูาดอาสนะแลว้ 
 ลาดดอกอบุลนัน้นิมนต์พระมหามนีุนําเสด็จไปยงัเรือนของตน.....  
 พระผูมี้พระภาคเสวยเสร็จแลว้จึงถวายดอกอบุลกํามือหน่ึง ในครัง้นัน้  
 จึงไม่รู้จกัทคุติเลย นีเ้ป็นผลแห่งการถวายดอกไม ้(ข.ุอป.32/67/286) 
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ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธ์ิ 
พทุธศาสนิกชนส่วนมากยอมรับว่า ดอกบวัเป็นดอกไม้บริสทุธ์ิ เพราะแม้จะเกิดจาก

เปือกตม แต่เม่ือดอกโผล่ขึน้พ้นเหนือนํา้แล้ว ก็หาได้มีร่องรอยความสกปรกของเปือกตมไม ่
พระอรรถกถาจารย์กล่าวเปรียบเทียบดอกบวักับพระพทุธเจ้าพระนามว่า ปทุมตุตระว่า “... 
พระผู้ มีพระภาคเจ้า มีพระนามว่าปทุมตุตระ เพราะมีพระนามเสมอกบัดอกปทุมและเพราะ
เป็นผู้ สูงสุด. . .” (ขุ.อป.อ.72/502) เ ม่ือพุทธศาสนิกชนจะกล่าวถึงความบริสุทธ์ิของ
พระพทุธเจ้าก็มกัจะอปุมาเปรียบเทียบกบัความบริสทุธ์ิของดอกบวั เช่น ในคําสรรเสริญพระ
รัตนตรัย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรง
พระราชนิพนธ์ไว้ คือ 

  องค์ใดพระสมัพทุธ  สวุิสทุธสนัดาน 
 ตดัมลูกิเลสมาร  บ มิหมน่มิหมองมวั 
  หนึง่ในพระทยัท่าน ก็เบกิบานคือดอกบวั 
 ราคี บ พนัพวั   สวุคนธกําจร  
ความบริสทุธิคณุนี ้หมายถึง ความพ้นจากอาสวะ (กิเลสท่ีหมกัหมมหรือดองอยู่ใน

สนัดาน) กิเลส (ความเศร้าหมอง) ตณัหา (ความทยานอยาก) มานะ (ความถือตวั) มิจฉาทิฐิ 
(ความเห็นผิด) หรือพ้นจากความผกูพนัในกาม (มหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยั, กองเผยแผ ่
2515 : 3) 

พระพทุธเจ้าทรงมีพระบริสทุธิคณุเหนือปถุชุน มิได้มีความมวัหมองและไมมี่มลทินอนั
เป็นวิสยัปกติของบคุคลผู้ยงัหลงระเริงอยู่ในโลกิยสขุ กิเลสไม่สามารถจะแปดเปือ้นพระพทุธ
องค์ได้ ดงัคําอปุมาในอปทานวา่ 

 ดอกบวัหลวงเกิดในน้ํา งดงามอยู่กลางน้ํา 
 ดอกบวัหลวงนัน้ยงัคงบริสทุธ์ิ ไม่ติดอยู่กบัน้ํา ฉนัใด 
 ขา้แต่พระองค์ผูมี้ความเพียรมาก พระองค์ก็ทรงเป็น ฉนันัน้ 
 เป็นมหามนีุ เกิดมาแลว้ในโลก (แต่) ไม่ทรงติดอยู่กบัโลก  
 ดจุดอกบวัหลวงไม่ติดอยู่กบัน้ํา ฉะนัน้ (ข.ุอป.32/327-328/51) 
จากการศึกษาพบว่า ดอกบวัมีส่วนเก่ียวข้องกับเร่ืองราวท่ีบุคคลฝัน ถ้าผู้ ใดฝันเห็น

ดอกบวัก็จะเป็นนิมิตท่ีดีแก่ผู้นัน้ ซึง่อาจจะได้ประสบโชคลาภหรือสิง่ท่ีดีงาม  
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นอกจากนีมี้คําบรรยายในวรรณคดีบาลี คือ มหาเวสสนัดรชาดก เม่ือพระเวสสนัดร
ได้บริจาคทานขัน้อุปบารมี คือ ให้ทานสองกุมาร คือ กัณหา และชาลี แก่ชูชกพราหมณ์      
เม่ือชูชกพราหมณ์เดินทางถึงทางสองแพร่ง ซึ่งแยกไปนครสีพีทางหนึ่ง แยกไปเมือง           
กลงิคราษฏร์ทางหนึง่ เทวดาได้ดลใจให้ชชูกเดนิไปทางนครสีพี 

วนันัน้เวลาใกล้รุ่ง พระเจ้ากรุงสญชยัทรงสบุนิวา่  
 เมื่อพระเจ้าสญชยัมหาราชประทบันัง่ในสถานที่มหาวินิจฉยั  มีชายคนหน่ึงผิวดํา 

นําดอกปทมุสองดอกมาวางไว้ในพระหตัถ์แห่งพระราชา  พระราชาทรงรับดอกปทมุทัง้สอง
ดอกนัน้ไว ้ทรงประดบัทีพ่ระกรรณสองข้าง  ละอองเกสรแห่งดอกปทมุสองดอกนัน้ ร่วงลงบน
พระอรุะแห่งพระราชา (ข.ุชา.อ.64/773/774) 

เม่ือพระเจ้ากรุงสญชยัต่ืนบรรทม จงึตรัสเรียกพราหมณ์ผู้ รู้มาทํานายพระสบุนิ  
คําทํานายมีวา่ ญาตท่ีิจากไปนานจกักลบัมา ซึง่ชายผิวดํานัน้ คือ ชชูก สว่นดอกปทมุ

สองดอกนัน้ คือ พระราชกมุารกณัหาและชาลี 2 พระองค์นัน่เอง 
 

ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์แห่งความงาม 
ในคมัภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ยกย่องดอกบวับานว่า มีความสวยงามเป็นพิเศษ 

และยงัมีกลิน่หอมเป็นท่ีเจริญจิตใจ 
เม่ือกล่าวถึงหญิงสาวท่ีมีผิวพรรณสวยงาม ผดุผ่อง จะเปรียบกบัดอกบวั นางแก้วซึง่

ถือว่าเป็นสมบตัิวิเศษประการหนึ่งของพระจกัรพรรดิ มีลกัษณะท่ีเพียบพร้อมด้วยผิวพรรณ
งดงามอยา่งยิ่ง ไมส่งูนกั ไม่เตีย้นกั ไม่ผอมนกั ไม่อ้วนนกั ไม่ดํานกั ไม่ขาวนกั (ที.ม.อ.13/478 
คณุสมบตัท่ีิโดดเดน่ของนางแก้วเก่ียวกบัดอกบวั คือ นางแก้วยอ่มมีกลิน่ดอกอบุลฟุ้ งออกจาก
ปากของนาง (ม.อ.ุ14/258/305) 

ความงามของดอกบวัถูกนําไปประดบัร่างกาย ดงัคําบรรยายว่า เทพธิดาผู้ เลอโฉม 
ประดบัมาลยัดอกอุบล มีมาลยัแก้วประดบัเทริด หรือ เทพอปัสรเหล่านัน้ประดบัพวงมาลยั 
และทบัทรงด้วยดอกปทมุและดอกอบุล (ข.ุวิ.26/1030/128 

ในวรรณคดีบาลี คือ วิธุรชาดก มีคําบรรยายถึงนางอโนชา เม่ือจะเรียกลกูสะใภ้ของ
ตน นางใช้คําว่า เจ้าผู้ มีผิวพรรณดงัดอกบวัเขียว (ข.ุชา.27/146/312) ในสงัขปาลชาดก มีคํา
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บรรยายถึงพญานาคชมความงามของภรรยาตนเองวา่ ภรรยาของข้าพเจ้าทัง้ 300 นางเหลา่นี ้
มีผิวผอ่งดงักลีบปทมุ (ข.ุชา.27/168/622)  

นอกจากนี ้ยงัได้เปรียบเทียบความสดใส ความอ่ิมเอิบและความเจริญรุ่งเรืองของ
พระพทุธองค์ กบัความสดช่ืนของดอกบวั ดงันี ้

 พระองค์ผูเ้ป็นมนีุผูเ้ลิศ ทรงประกอบดว้ยพระกรุณา ผูสู้งสดุแห่งบรุุษ  
 เสด็จถึงป่าหิมพานต์และประทบันัง่ขดัสมาธิ ขา้พเจ้าไดพ้บเห็น 
 พระสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองค์นัน้ ทรงมีแสงสว่างเจิดจ้า น่าร่ืนรมย์ใจ  
 ทรงรุ่งเรืองดงัดอกบวัเขียว (ข.ุอป.32/209/35)  
ความงามของดอกบวัยงัถูกนําไปเปรียบเทียบกับสิ่งอ่ืน ๆ เช่น เปรียบผิวพรรณของ

ช้างว่า เหมือนสีดอกบวัขาว (บุณฑริก) และด้วยความงามของดอกบวั แม้แต่สตัว์ยงันํามา
ประดบักาย “พญาช้างเผือกชําระศรีษะแล้ว ทดัดอกอบุล มีร่างกายผิวพรรณผดุผ่องขาวราว
กะดอกบุณฑริก” (ข.ุชา.27/113/557) ม้าสินธพท่ีสวยสง่า เป็นสตัว์ว่องไว เป็นม้าคู่บุญของ
พระเจ้าจักรพรรดิ เป็นท่ีต้องการของคนทั่วไป สีดอกโกมุทเป็นสีท่ีเหมาะกับม้าดี ดังคํา
บรรยายผู้ เปรียบผิวพรรณของม้าสินธพว่า ม้าสินธพ 4 ตวั ล้วนแต่สีดังดอกโกมุท (ขุ.ชา.
28/1182/365) 

ส่วนดอกบวัท่ีเป็นความงามทางศีลธรรมหรือทางจิตใจ กล่าวได้ว่า เป็นความรู้สึกท่ี
บุคคลได้มองเห็นบุคลิกของผู้ ท่ีเจริญด้วยคุณธรรม และโดยเฉพาะ พระพุทธสาวกผู้ มี          
ภมูิปัญญา กระทําตนให้พ้นจากกิเลส มีอาการสงบ ยึดอย่างมัน่คงในความเป็นนกัพรตนัน้    
ก็จะปรากฏเป็นบคุลิกประจํากายของตนให้คนอ่ืนมองเห็น เสมือนบคุคลนัน้ได้มองเห็นความ
งามของดอกบวับาน เช่น ธรรมชาติของดอกบวั เม่ือโผลพ้่นนํา้แล้ว ย่อมจะบานด้วยแสงพระ
อาทิตย์ จึงมีพระสาวกนําไปเปรียบตนเองว่า เป็นผู้ พ้นจากกิเลส จิตสงบด้วยธรรมของพระ
พทุธองค์ เสมอด้วยดอกบวั ดงัคําบรรยายของพระอปุาลีเถระวา่ 

 ขา้พระองค์คน้หาการถือปฏิสนธิในภพก็ไม่เห็น เพราะขา้พระองค์ไม่มีอปุธิ หลดุพน้
แล้ว (จากกิเลสทัง้ปวง) มีจิตสงบระงบัเที่ยวไป  ธรรมดาดอกปทุม พอได้สมัผสัแสงดวง
อาทิตย์ก็แยม้บานทกุเมือ่ ฉนัใด  ข้าแต่พระผูท้รงมีความเพียรมาก ข้าพระองค์ก็ ฉนันัน้ บาน
แลว้ (คือสําเร็จมรรคผลนิพพาน) เพราะรศัมีแห่งพระพทุธเจ้า (ข.ุอป.32/509/77) 
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ความงามของดอกบวัถูกนําไปประดบัร่างกาย ดงัคําบรรยายวา เทพธิดาผู้ เลอโฉม 
ประดบัมาลยัดอกอุบล มีมาลยัแก้วประดบัเทริด หรือ เทพอปัสรเหล่านัน้ประดบัพวงมาลยั 
และทบัทรงด้วยดอกปทมุและดอกอบุล (ข.ุวิ.26/1030/128) 

 
สรุป  
 
แนวคิดท่ีปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ดอกบวัเป็นสญัลกัษณ์แสดงถึง

การอบุตัิของพระพุทธเจ้าในแต่ละกัลป์ ดงันัน้ ดอกบวัจึงเป็นเคร่ืองหมายแทนพระรัตนตรัย 
พทุธศาสนิกชนจึงมีความรู้สกึผกูพนักบัดอกบวัมาเป็นเวลานาน ดอกบวัเป็นดอกไม้ซึง่เกิดใน
นํา้ ซึง่แม้จะเกิดในโคลนตม แตเ่ม่ือโผลพ้่นนํา้แล้ว ยอ่มมีความสวยงาม ดงัเปรียบได้กบัความ
งามของพระพทุธองค์ ความงามของหญิงสาว แม้แต่สีของดอกบวัก็ได้มีผู้ นําไปเปรียบความ
งามของสัตว์บางชนิด เช่น ช้างและม้า อันเป็นสัตว์คู่บารมีของผู้ มีบุญ ดอกบัวจึงได้เป็น
สญัลกัษณ์แทนความดีงาม ความบริสทุธ์ิ และความงาม 
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“รอยสัก” ศลิปะบนเรือนร่างของมนุษย์  
The TATTOOS Art on Body of Human  

 
วัชรัศน์  ศรีวริิยะกิจ1 

Watcharat  Sriwiriyhakit 
 
บทคัดย่อ 
 

ศิลปะและวฒันธรรมท่ีมนษุย์สร้างสรรค์ขึน้มาอย่างหลากหลายนัน้ สามารถสะท้อน
เร่ืองราวบ่งบอกความรุ่งเรืองแห่งสติปัญญาของมนษุย์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะศิลปะแขนง
จิตรกรรม สามารถสังเกตเห็นได้จากเทคนิคและวีธีการ ตลอดจนวัสดุท่ีนํามาใช้ในการ
สร้างสรรค์ ผลงานท่ีเกิดขึน้จึงมีความงามและมีคณุค่ามากหรือน้อยแตกต่างกนัไป  รอยสกั
บนเรือนร่างของมนุษย์นัน้ก็เช่นกนั กล่าวได้ว่าเป็นจิตรกรรมท่ีสร้างสรรค์แตกต่างจิตรกรรม
ประเภทอ่ืนๆ เน่ืองจากสร้างสรรค์บนแผน่หนงัของมนษุย์ ทัง้นีท้กุแง่มมุของรอยสกัยงัสามารถ
บง่บอกถึงเร่ืองราวอนัหลากหลายให้ได้ศกึษาถึงประวตัิความเป็นมา เน่ืองจากประวตัิศาสตร์
และวฒันธรรมของแต่ละประเทศนัน้ ล้วนมีอิทธิพลต่อรอยสกัทัง้ทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่า
จะเป็นรอยสักของไทย ญ่ีปุ่ น และประเทศอ่ืน ๆ ล้วนมีรูปแบบของรอยสกัอันเป็นรูปแบบ
เฉพาะของตวัเองด้วยกนัทัง้สิน้ 

ดังนัน้ รอยสัก ถึงแม้จะเป็นศิลปะท่ีมีลักษณะการสร้างสรรค์ต่างจากศิลปะใน
ประเภทอ่ืน ๆ แต่รอยสกัก็ยงัคงทําหน้าท่ีตอบสนองความรู้สกึของผู้ เป็นเจ้าของได้เป็นอย่างดี
เสมอมา รวมถึงความเคล่ือนไหวของศิลปะประเภทนีย้งัคงความนิยมอยู่อย่างต่อเน่ืองจาก
อดีตจนถึงปัจจบุนั 
 

คาํสาํคัญ : รอยสกั,  ศลิปะบนเรือนร่าง,  จิตรกรรม 
 

                                                           
1
 อาจารย์ประจําโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ

กําแพงเพชร 
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Abstract 
 

Verities arts and Culture the man created reflects the story of the 
prosperity of the human intellect as well. Arts, especially painting, can be observed 
the techniques and how to, as well as materials used for creation. So, work has 
beauty and value more or less differently. Tattoo on the human body are also said 
that it is a creative painting that creates differently from other types because it is 
created on human’s skin. Furthermore, every aspect of the tattoo can also indicate a 
variety of stories for studying the history. Because the history and culture of each 
country are affected to tattoos both directly and indirectly, whether it is a tattoo of 
Thailand, Japan and other countries, they are a form of body art, which form with 
their own patterns.  

The tattoo is a creative art that looks different from other types of art; 
however, it still responses to an owner’s feeling well including the movement of this 
art is still popular in the past to the present continuously. 

Abstract : Tattoo, Art on Body,Painting 
 
บทนํา 

 
นบัแตอ่ดีตจวบจนกระทัง่ถึงปัจจบุนั มนษุย์ได้สร้างสรรค์ศลิปะขึน้มาบนโลกนี ้ไว้มาก 

มายหลากหลายด้วยกันไม่ว่าจะเป็น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ศิลปะต่าง ๆ 
นัน้ ล้วนมีคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อมนุษย์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม 
คุณค่าและคุณประโยชน์ท่ีมี ก็แตกต่างกันออกไปตามความต้องการและตามเหตุผลของ       
ผู้สร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นเหตผุลทางความรู้สึกส่วนตวั เหตผุลทางสงัคม เหตผุลทางศาสนา 
เหตุผลทางประเพณีและวัฒนธรรมหรือเหตุผลทางประสบการณ์ท่ีสัง่สมมาผสมผสานกับ
จินตนาการของผู้สร้างก็ล้วนมีอิทธิพลถึงผลงานท่ีสร้างสรรค์ออกมา บางอย่างสร้างขึน้มาเพ่ือ
ต้องการสะท้อนความรู้สึกทางจิตใจ เช่น ความรู้สึกประทับใจและความซาบซึง้ใจในความ
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งดงามของธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม บางอยา่งสร้างขึน้มาก็เพราะเกิดความรู้สกึหดหู่สะเทือน
ใจในสิ่งท่ีพบเห็นไม่ว่าจะเป็นความเลวร้ายของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคมมนุษย์ท่ี
เลวร้ายในแง่มมุตา่ง ๆ บางอย่างก็เกิดจากจินตนาการผสมผสานกบัประสบการณ์ท่ีสัง่สมมา 
จงึถ่ายทอดออกมาในลกัษณะและรูปแบบท่ีผิดเพีย้นแตกตา่งไปจากความเป็นจริงของสิง่นัน้  

จากท่ีกล่าวมาในข้างต้นนัน้ การท่ีมนุษย์สามารถสมัผสัรับรู้ได้ถึงคณุค่า ความงาม 
และความประณีต ของผลงานสร้างสรรค์นัน้ ก็ด้วยสมัผสัรับรู้ทางการมองเห็นนัน่เอง ฉะนัน้
กลา่วได้วา่ ศลิปะแขนงจิตรกรรม จงึเป็นศลิปะแขนงหนึง่ของทศันศลิป์ ท่ีตอบสนองความรู้สกึ
ของผู้สร้างสรรค์ไปสูผู่้ชมได้เป็นอยา่งดี ทัง้นี ้ควรทําความเข้าใจในลกัษณะของการสร้างสรรค์
งานจิตรกรรมท่ีพบเห็นโดยทัว่ไป  

จอห์น แคนาเดย์ (John Canaday) ( 1980 : p.11 )ได้ให้ความหมายของจิตรกรรมไว้
ว่า จิตรกรรม คือ การระบายชัน้ของสีลงบนพืน้ระนาบรองรับ เป็นการจดัรวมกันของรูปทรง 
และ สีท่ีเกิดขึน้จากการเตรียมการของศลิปินแตล่ะคนในการเขียนภาพนัน้  

มยั  ตะติยะ  (2551: 78-83) ได้ให้ความหมายไว้ดงันี ้จิตรกรรม หมายถึง ศิลปะท่ี
ถ่ายทอดรูปแบบลงพืน้ระนาบ ด้วยการขดู ขีด เขียน หรือวสัดสีุต่าง ๆ สามารถสมัผสัได้ทาง
สายตาด้วยการมองเห็นเกิดความรู้สึกในภาพเป็นเพียง 2 มิติ คือ กว้างและยาว และ 3 มิต ิ
คือ ความกว้าง ยาว ตืน้ลกึ ในรูปทรงแต่ละประเภท หรือสมัผสัความรู้สกึด้วยการมองเห็นถึง
ระยะใกล้ กลาง ไกล ของภาพ เน้นความงามเป็นหลกั     
       จิตรกรรมแบง่ออกได้ตามลกัษณะของวิธีการสร้างสรรค์เป็น 2  ชนิด คือ 

1. การวาดเส้น (Drawing) เป็นการวาดภาพโดยใช้เคร่ืองมือต่างๆ เช่น ปากกา 
ดินสอ เกรยอง เป็นต้น ขีดเขียนลงไป บนพืน้ผิววสัดรุองรับเพ่ือให้เกิดภาพ การวาดเส้น คือ 
การขีดเขียนให้เป็นเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็ก หรือเส้นใหญ่ ๆ มกัมีสีเดียวแต ่การวาดเส้นไม่ได้
จํากดัท่ีจะต้องมีสีเดียว อาจมีสีหลาย ๆ  สีก็ได้ การวาดเส้นจดัเป็นพืน้ฐานท่ีสําคญัของงาน
ศลิปะ  

2.  การระบายสี (Painting) เป็นการวาดภาพโดยการใช้พู่กนั หรือแปรง หรือวสัดุ
อย่างอ่ืน มาระบายให้เกิดเป็นภาพ  การระบายสี ต้องใช้ทกัษะการควบคมุสีและเคร่ืองมือ
มากกว่าการวาดเส้นผลงานการระบายสีจะสวยงาม เหมือนจริง และสมบรูณ์แบบมากกว่า
การวาดเส้น 
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ประเภทของผลงานจิตรกรรมสามารถแบง่ได้ 10 ประเภท ได้แก่ 
1. ภาพคน (Figure) เป็นการวาดภาพคนเต็มตวัตัง้แต่ศีรษะจนถึงปลายเท้า เน้น

ความถกูต้องของสดัสว่นโครงสร้างรวมถึงกล้ามเนือ้ในอากปักิริยาท่าทางตา่ง ๆ ของผู้ เป็นหุ่น
หรือแบบ  

2. ภาพคนเหมือน (Portrait) เป็นการสร้างภาพคนคร่ึงตวั ตัง้แต่บริเวณศีรษะลงมา
จนถึงเอว จะสร้างสรรค์ช่วงไหนก็ได้ตัง้แตช่่วงศีรษะถึงเอว การวาดภาพเน้นความเหมือนของ
อวยัวะตา่ง ๆ ให้ถกูต้อง โดยเฉพาะใบหน้าต้องให้เหมือนแบบหรือหุ่นท่ีวาด 

3. ภาพหุ่นน่ิง (Still life) เป็นการสร้างสรรค์โดยเน้นรูปทรง นํา้หนกั พืน้ผิว สี แสงเงา  
และระยะใกล้ กลาง ไกล ของหุ่นเป็นสําคัญ เร่ืองราวท่ีวาดจะเป็นเป็นวัตถุหรือหุ่นท่ีไม่
สามารถเคล่ือนท่ีได้เอง เช่น ดอกไม้ ผกัผลไม้ หุ่นปูนปลาสเตอร์ หรือเคร่ืองใช้ในรูปแบบท่ี
แตกตา่งกนัออกไป เป็นต้น 

4. ภาพสตัว์ (Animal Figure) เป็นการสร้างสรรค์งานที่เกี่ยวกับสตัว์ทุกชนิด          
ทุกประเภท เช่น สตัว์ปีก สตัว์เลือ้ยคลาน สตัว์สองเท้า ส่ีเท้า สตัว์นํา้ รวมทัง้ท่ีกําลงัเป็นตวั 
ออ่นก็เช่นเดียวกนั เน้นสดัสว่นเหมือนจริงหรือตดัทอนให้เหมาะสมตามท่ีผู้สร้างต้องการ 

5. ภาพทิวทัศน์ (Landscape) เป็นการสร้างงานเก่ียวกับบรรยากาศต่าง ๆ ตาม
สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ เช่น ภูเขา นํา้ตก ท้องทุ่งต่าง ๆ แม่นํา้ ลําธาร ฯลฯ เป็นต้น     
การวาดภาพจะเน้นแสงเงา ระยะใกล้ กลาง ไกล ของบรรยากาศท่ีประทบัใจเสียเป็นสว่นใหญ่ 

6. ภาพสิ่งก่อสร้าง (Structure) เป็นจิตรกรรมท่ีสะท้อนความรู้สึกจากการมองเห็น
สภาพแวดล้อมเก่ียวกบัสิง่ก่อสร้าง อนัเป็นกิจกรรมของมนษุย์ประเภทหนึ่งท่ีแสดงให้เห็น แสง 
สี และรูปแบบของตวัอาคาร โบสถ์ เจดีย์ สะพาน ฯลฯ และสว่นประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกนั
ในภาพ เช่น ไม้ประดบั ถนน ต้นไม้ คน สตัว์ และสิง่แวดล้อมตา่ง ๆ 

7. ภาพทะเล (Seascape) เป็นภาพท่ีสร้างเก่ียวกับบรรยากาศของทะเล ชายทะเล 
ทัง้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น บรรยากาศหาดทราย หมู่บ้านชาวประมง เรือใบ 
ท่าเรือ การนอนอาบแดด รวมทัง้ปะการัง และสตัว์ทะเลหรือใต้ท้องทะเลตา่ง ๆ 

8. ภาพสุริยะจักรวาล (Universe) เป็นการสร้างงานเก่ียวกับห้วงบรรยากาศสุริยะ  
จักรวาลหรือท้องฟ้า เช่น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว อุกาบาตร อากาศ ก้อนเมฆ       
ยานอวกาศตา่ง ๆ เป็นต้น 
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9. ภาพการ์ตูน (Cartoon) เป็นการสร้างผลงานท่ีแสดงลกัษณะท่าทางต่าง ๆ ด้วย
เส้นและสี มิติเกิดจากระยะใกล้ กลาง ไกล ความงามเกิดจากเส้น สี และเสน่ห์ของภาพ      
คือ ท่าทางของร่างกาย ใบหน้า เสือ้ผ้า แม้จะเป็นภาพล้อเลียน หรือภาพท่ีแสดงเร่ืองราว   
ตลก ฯลฯ ภาพการ์ตนูสามารถดลใจให้ผู้ชมเกิดความรู้สกึท่ีดี สนกุแจ่มใส ร่าเริงเป็นอยา่งดี 

10. ภาพประกอบเร่ือง (Illustration) เป็นการสร้างงานท่ีมีความหมายในภาพโดยการ
ขยายความสําคญัของเร่ืองราว เพ่ือโน้มน้าวความรู้สกึของผู้ชมให้เข้าใจเนือ้หาเร่ืองราวและ
ความรู้สกึของศิลปินมากขึน้ เช่น ภาพท่ีกําหนดหวัข้อ ภาพพทุธประวตัิ ภาพเลา่เร่ือง ภาพฝา
ผนงัถํา้ ฝาผนงัโบสถ์วิหาร และสถานท่ีตา่ง ๆ เป็นต้น 

  สรุปได้ว่า ทัง้ชนิดและประเภทงานจิตรกรรมนัน้ล้วนมีผลมาจากปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติและกิจกรรมในสงัคมมนุษย์ ก่อให้เกิดเร่ืองราวต่าง ๆ ทําให้มนุษย์รู้สึกประทบัใจ
และสะเทือนใจนําไปสู่การถ่ายทอดออกมาในลกัษณะต่าง ๆ กนั ด้วยเหตนีุผ้ลงานศิลปะใน
แขนงจิตรกรรม จึงเป็นผลงานท่ีเข้าถึงความรู้สึกของผู้ ชมได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากต้องใช้
ประสาทสมัผสัทางการมองเห็นในการรับรู้เป็นสําคญั 
 
ปฐมบทแห่งรอยสัก 

จากหลกัฐานในอดีตท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั  จะเห็นได้วา่มนษุย์รู้จกันําสิ่งตา่ง ๆ มาตกแตง่
บนร่างกายเพ่ือให้เกิดความสวยงามหลากหลายลกัษณะด้วยกนั การตกแต่งผิวหนงัร่างกาย
ของมนุษย์อย่างรอยสกันัน้ก็มีมาช้านาน ความเคล่ือนไหวของศิลปะประเภทนีมี้มานานนบั
พนัปี แตเ่ดมิเช่ือกนัวา่การสกั สืบทอดมาจากวฒันธรรมอียิปต์โบราณ เน่ืองจากพบรอยสกับน
มมัม่ีท่ีมีอายปุระมาณ 4,500 ปีก่อนคริสตกาล โดยมีรอยสกัเป็นเส้นและจุดประกอบกันขึน้

เป็นลายและรูปตา่งๆ 
 
 
ภาพที่ 1 การสร้างรอยสกับนร่างกาย
ของมนษุย์ในอดีต 
ที่มา (วีรกร  ตรีเศศ, 2005 : ระบบ
ออนไลน์) 
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แตค่วามเช่ือนีไ้ด้แปรเปล่ียนไปเม่ือไม่นานมานีเ้องเน่ืองจากการปรากฏตวัของคนท่ีมีช่ือเรียก
กนัว่า Otzal Alps Ice Man ในปี ค.ศ. 1991 กลา่วคือ คนเลน่สกีนํา้แข็งในบริเวณเทือกเขา  
Otzal Alps ซึง่อยู่ระหว่างออสเตรียและอิตาลี ไปพบศพของชายคนหนึ่งท่ีจมอยู่ใต้หิมะมา
ยาวนาน จากการพิสจูน์ก็พบว่าได้ตายแบบถกูแช่อยู่ในนํา้แข็งมากว่า 5,300 ปี  ซึง่เป็นเวลา
หลายพันปีก่อนคริสตกาลเช่นกัน หลักฐานรอยสักท่ีพบบนตัวมัมม่ี  สิ่งท่ีพบบนตัวศพท่ี
เกือบจะเป็นมนษุย์สมบรูณ์ (ยกเว้นไม่หายใจ เพราะหยดุพกัมากว่า 5,300 ปีแล้ว ) ก็คือ รอย
สกัถึง 57 รอย ไม่ว่าบนเข่า ลําตวั ข้อเท้า จนเช่ือว่าการสกัไม่น่าจะเป็นเพียงพิธีกรรม แต่อาจ
เป็นวิธีการรักษาความเจ็บป่วยด้วย  

ซึง่เม่ือประกอบหลกัฐานนีเ้ข้ากบัชิน้อ่ืนๆ ก็ทําให้เช่ือว่าประเพณีการสกักระจายไปยงั
วฒันธรรมในซีกโลกอ่ืน ๆ ด้วย เช่น กรีก โรมนั อาหรับ เปอร์เซีย เอเชีย เมาลีในนิวซีแลนด์   
(วีรกร ตรีเศศ, 2005 : ระบบออนไลน์) 

จากเร่ืองราวข้างต้นจะเห็นได้ว่ามนุษย์รู้จักริเร่ิมสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ มาใช้ตกแต่ง
ร่างกายแต่ครัง้อดีต โดยเฉพาะในเร่ืองของการสักบนร่างกาย ซึ่งมีทัง้สักเพ่ือการตกแต่ง
ร่างกายให้สวยงามรวมถึงบง่บอกเป็นกลุม่เป็นเผ่ารวมถึงสกัเพ่ือความเช่ือในเร่ืองพิธีกรรมไม่
วา่จะเป็นเร่ืองการรักษาอาการเจ็บป่วย และการแสดงออกในเร่ืองการนบัถือสิง่เร้นลบัตา่ง ๆ 
 
รอยสักคืออะไร 

 
รอยสกัหรือ Tattoo ซึ่งเป็นได้ทัง้คํานามและกริยา มาจากภาษาตาฮิติว่า "Tatau" 

(แปลวา่ ทําเคร่ืองหมายบางอยา่ง) 
"สกั" ในพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง การใช้เหล็กแหลม

จุ่มหมกึหรือนํา้มนัแทงท่ีผิวหนงัให้เป็นอกัขระเคร่ืองหมายหรือลวดลาย ถ้าใช้หมกึเรียกว่าสกั
หมึก ถ้าใช้นํา้มนัเรียกว่าสกันํา้มนั, ทําเคร่ืองหมายโดยใช้เหล็กแหลมจุ่มหมึกแทงท่ีผิวหนงั
เพ่ือแสดงเป็นหลกัฐาน เช่น สกัข้อมือ แสดงวา่ได้ขึน้ทะเบียนเป็นชายฉกรรจ์หรือเป็นเลก (เลก 
เป็นคําโบราณ แปลว่า ได้ขึน้ทะเบียนเป็นชายฉกรรจ์หรือคนรับใช้) ท่ีมีสงักัดกรมกองแล้ว    
สกัหน้าแสดงว่าเป็นผู้ ท่ีต้องโทษปราชิก เป็นต้น จากคําอธิบายดงักล่าวทําให้รู้ว่าการสกัลาย
หรือลายสกัของไทยคืออะไร ประเพณีการสกันัน้มีไมแ่พร่หลายนกั บางหมูบ้่านจะพบว่าผู้ชาย
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ไม่ว่าหนุ่มหรือแก่มกัมีลายสกัท่ีหน้าอกและแผ่นหลงัตามสมยันิยม ในขณะท่ีผู้ ชํานาญในการ
สกัของท้องถ่ินแสดงความสามารถท่ีสืบทอดมาอย่างเต็มท่ี ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีสกัมีทัง้พระสงฆ์และ
คนธรรมดา                                 
 
สาเหตุแห่งการสร้างรอยสัก  

กลา่วได้ว่า การตกแตง่ผิวหนงั เช่น รอยสกับนร่างกายของมนษุย์นัน้ถือว่าเป็นศิลปะ
บนร่างกายประเภทหนึ่ง เน่ืองจากกระแสความนิยมชมชอบในศิลปะประเภทนีมี้ความเป็นไป
อยา่งกว้างขวางไมว่า่จะเป็นชายหรือหญิง ตา่งก็มีศลิปะประเภทนีอ้ยูบ่นร่างกาย  

ทัง้นีม้นุษย์นัน้เกิดมาพร้อมประสาทสัมผัสรับรู้ท่ีดี มีเหตุผล มีพัฒนาการในด้าน
ความคิดต่างจากสตัว์อ่ืนโดยทัว่ไป ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์จึงเป็นพฤติกรรมอนัสําคญัของ
มนษุย์  เม่ือธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สร้างให้มนษุย์ได้อยู่ร่วมกนัเป็นหมู่คณะ มีการพึง่พา
อาศยั  ซึง่กนัและกนั มีความรู้สกึประทบัใจและสะเทือนใจเป็นลกัษณะพิเศษของแตล่ะบคุคล 
ซึง่ไมเ่หมือนกนั (มยั  ตะตยิะ, 2551: 14) 

ดงันัน้หลกัการและเหตผุลในการสร้างรอยสกัแตล่ะบคุคลนัน้ ยอ่มแตกตา่งกนัไปด้วย
เช่นกนั ดงัท่ี มยั  ตะติยะ  (2551) ได้กลา่วถึงเหตผุลของการสร้างสรรค์งานศิลปะของมนษุย์
ไว้ว่า การสร้างสรรค์งานศิลปะ นบัว่าเป็นการกระทําอย่างหนึ่งของมนุษย์ท่ีแสดงออก โดยมี
หลกัการและเหตผุล ดงันี ้

1.  ความประทบัใจ เกิดจากการสมัผสัรับรู้ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วเกิดแรง
บนัดาลใจสร้างสรรค์ศลิปะเพ่ือตอบสนองความต้องการของมนษุย์ ได้แก่ 

    1.1 สนองความต้องการด้านจิตใจ เช่น อารมณ์ ความเช่ือ ศาสนาและวฒันธรรม 
ผลงานจะแสดงออกทางความงาม ความประณีตบรรจง สงบ เยือกเย็น กลมกลืนกับสิ่งท่ี
ประทบัใจ 

    1.2 สนองความต้องการด้านร่างกาย ผลงานจะออกมาในรูปแบบของประโยชน์  
ใช้สอยในชีวิตประจําวันเป็นหลัก เพ่ือความสะดวกสบาย ปลอดภัยและความบริบูรณ์ใน
สงัคม 

2.  ความสะเทือนใจ เกิดจากการสมัผสัรับรู้ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์
งานศลิปะเพ่ือตอบสนองความต้องการของมนษุย์ ดงันี ้
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    2.1 สนองความต้องการด้านจิตใจ และอารมณ์ รูปแบบผลงานจะแสดงออกใน
ลกัษณะ ดงันี ้

          2.1.1 สะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมท่ีเลวร้าย เช่น ความแห้งแล้ง 
นํา้ท่วม ความตาย ความเศร้าโศก ความเส่ือมโทรม ทางธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เป็นต้น 

          2.1.2 สะท้อนสงัคมท่ีเป็นอยู่ในทุก ๆ ด้าน ท่ีมนุษย์ได้สมัผสัรับรู้และได้เห็น
แล้วเกิดความสะเทือนใจต่อสิ่งเหล่านัน้ ได้แก่ เร่ืองความเช่ือความงมงาย ความอดอยาก 
การค้าประเวณี การต่อต้านยาเสพติด ความเสื่อมโทรมของสังคม ศาสนา วัฒนธรรม 
การเมืองและการปกครอง เป็นต้น 

จะเห็นได้วา่ การท่ีมนษุย์ได้สร้างรอยสกัไว้บนร่างกายในสว่นตา่ง ๆ นัน้ ล้วนแสดงให้
เห็นถึงความต้องการท่ีจะสะท้อนและถ่ายทอดในเร่ืองราวตา่ง ๆ ท่ีอยู่รอบตวั เพียงแตรู่ปแบบ
การสะท้อนเร่ืองราวเหลา่นัน้ เป็นการสะท้อนและถ่ายทอดลงบนผิวหนงัของมนษุย์ซึง่ตา่งจาก
ศลิปะประเภทอ่ืน ๆ ท่ีมีการถ่ายทอดลงไว้บนพืน้ผิววสัด ุหรือวตัถตุา่ง ๆ  
 
รูปแบบรอยสักในประเทศไทย  

วัฒนธรรมการสักบนผิวหนัง หรือการสักลวดลายบนผิวหนังท่ีเรียกว่ารอยสักนัน้    
เป็นวฒันธรรมอย่างหนึ่งของคนไทย ท่ีมีความเป็นมาอย่างยาวนานพอ ๆ กับเร่ืองราวทาง
ประวตัศิาสตร์ชาตไิทยก็วา่ได้ โดยรูปแบบรอยสกัของไทยสว่นใหญ่มีลกัษณะเป็นลายเส้นไมมี่
การลงสีและมีเพียงสีเดียวคือสีดํา ทัง้นี ้การสกัของคนไทยนัน้จะมีเร่ืองของความเช่ือทาง           
ไสยศาสตร์เข้ามาเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดฤทธ์ิทางด้านปาฏิหาริย์ เรียกกนัว่าพทุธคณุนัน่เอง การ
สกัของคนไทยจึงมกัเรียกกันว่า สกัยนัต์  ซึ่ง การสกัประเภทนีมี้จะมีการนํารูปร่างของสตัว์ 
ต่าง ๆ เข้ามาประกอบเสมอ โดยรูปร่างสตัว์ท่ีนํามาใช้มกัจะมีความหมายอนัเป็นมงคลตาม
ความเช่ือของผู้ ท่ีครอบครองรอยสกันัน้ๆ ทัง้นีห้ลายคนคงจะสงสยักนัวา่ ยนัต์ คืออะไร  

“คําว่า ยันต์ ก็คือคําศัพท์ท่ีได้เอามาจากพวก พราหมณ์ฮินดู เป็นภาษาบาลีหรือ 
สนัสกฤต ก็เรียกว่า Yantra ยนัตระ ยนัต์มีอยู่ตัง้แตก่่อนสมยัพทุธกาล เป็นหลายร้อยหลาย 
พนัปี ถือว่าเป็นเวทย์ที่พวก Rishis (พระฤษีฮินด)ู ที่ได้แต่งยนัต์เป็นเคร่ืองหมายศกัดิ์สิทธ์ิ   
เอามนต์มาลงเป็นตวัอกัขระให้ขลงั เหล่าพระฤษีทัง้หลายก็คือคนท่ีมีพลงัวิเศษบําเพ็ญตบะ 
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ภาพที่ 3 การสกัยนัต์แบบโบราณดว้ยหมึกจีนสีดํา 
ที่มา (กาย, 2009 : ระบบออนไลน์) 

ภาพที่ 2 ลกัษณะของยนัต์    
ที่มา (แกะนอ้ย, 2006 : ระบบออนไลน์) 

จนพวกท่านสามารถท่ีจะเจาะฟังพวกเทวดาบนสวรรค์ได้ จึงได้เขียนบทสรรเสริญเป็นคมัภีร์
พระเวท” (HORUS, 2553: ระบบออนไลน์)                     

 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะของการสกัแบบโบราณท่ีนิยมกนันัน้จะมี 2 ลกัษณะ คือ 
1.  การสกัด้วยนํา้มนั โดยสว่นใหญ่จะเป็นนํา้มนั วา่น 108 มีผลทางด้านเมตตา มหา

เสน่ห์ ซึง่เป็นท่ีนิยมกนัมากในปัจจบุนั เพราะไม่เห็นรอยสกัเหมือนการสกัแบบหมกึ  เพียงแค ่
2-3 วัน รอยก็จะจางหายไป ลวดลายท่ีนิยมก็จะเก่ียวข้องกับ เมตตา ค้าขาย การเจรจา
ประกอบธุรกิจ ศิลปิน นกัแสดง เช่น ยนัต์สาลิกา ยนัต์จิง้จก ยนัต์เมตตา ยนัต์ลือชา ยนัต์ถงุ
เงินถงุทอง และอ่ืนๆ อีกนบัร้อย  
  2.  การสกัด้วยหมกึจีน โดยการใช้เข็มเหลก็แหลมจุ่มหมกึสีดําผสมวา่น108 นํามาท่ิม
ลงบนบริเวณเนือ้ท่ีต้องการสกัยนัต์ลงไป โดยผู้ ทําการสกัจะเป็นผู้ ร่างแบบใหม่ทกุลาย ผู้ ท่ีรัก
การสกัจะได้ลายสกัท่ีไมซ่ํา้กนัเพราะเป็นการเขียนขึน้สด ๆ จากจินตนาการของตวัผู้ ทําการสกั
เอง ไม่ได้ใช้แม่พิมพ์ใด ๆ ทัง้สิน้ ผู้ ท่ีได้รับการสกัทุกคนท่ีได้ลายสกัไปจะเกิดความภาคภมูิใจ
ในความเป็นหนึง่เดียวของตน (ชมรมอนรุกัษ์การสกัยนัต์ไทย, ม.ป.ป : ระบบออนไลน์) 
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ส่วนผู้ ท่ีมาสกันัน้ก็มีหลากหลายอาชีพ หลากหลายช่วงวัย แต่สิ่งมีเหมือนกันก็คือ
ความเช่ือความศรัทธาท่ีมีตอ่ผู้ ท่ีทําการสกัและอํานาจพทุธคณุของรอยสกัไทยนัน้  ๆ  

  
              
ส่วนสาเหตุท่ีมีการท่ีนําไสยศาสตร์เข้ามารวมไว้กับการสักนัน้ ก็เพ่ือให้เกิดฤทธ์ิ

ทางด้านปาฏิหาริย์ แคล้วคลาดจากสิ่งท่ีอันตราย และอยู่ยงคงกระพัน  ดังจะเห็นได้จาก
ภาพยนตร์เก่ียวกบัสงครามในประวตัิศาสตร์ไทย ในการออกศกึรบพุ่งแตล่ะครัง้นัน้ ทหารไทย
เราไม่ค่อยมีเกราะท่ีใช้ปกป้องร่างกาย ส่วนใหญ่จะเห็นมีแต่รอยสกัยนัต์และผ้ายนัต์ต่าง ๆ  
ในเร่ืองของการสกัทํานองนี ้ยงัมีปรากฏในวรรณคดีเร่ืองขนุช้างขนุแผน และวรรณกรรมอ่ืน ๆ 
ด้วยเช่นกัน ทัง้นีก้ารสกัต้องมีพิธีกรรมหลายอย่าง เช่น ก่อนสกัจะต้องไหว้ครูเสียก่อน และ
ในขณะสกัผู้ ท่ีทําการสกัจะต้องกําหนดจิตสมาธิร่ายเวทมนตร์คาถากํากบัไปพร้อม ๆ กบัการ
สกั อาจารย์สกัแต่ละคนจะมีรูปแบบลวดลายเป็นของตนเองและผู้ ต้องการสกัสามารถเลือก
ลายได้ตามต้องการ  จะเห็นได้ว่าวฒันธรรมการสกัของไทยนัน้ ยงัคงแนบแน่นฝังลกึ เคียงคู่
อยูก่บัวฒันธรรมความเช่ืออ่ืน ๆ ในสงัคมไทยมาโดยตลอด ปัจจบุนันีก็้คงมีการสืบทอดโดยคน
รุ่นใหม่ท่ียงัคงความเช่ือความศรัทธาในตวับรรพบรุุษท่ีได้คิดค้นศาสตร์ทางด้านนีข้ึน้มา ทัง้นี ้
วตัถปุระสงค์ก็เพ่ือให้ได้ใกล้ชิดกบัพทุธศาสนานัน่เอง 

ดงัจะเห็นได้จากข่าวคราวตามส่ือตา่ง ๆ ท่ีมีการนําเสนอถึงการทําพิธีไหว้ครู ตามแต่
ละสํานกั บางแห่งก็เป็นวดัวาอาราม เช่น วดับางพระ ท่ีสกัโดยหลวงพอ่เป่ิน ปัจจบุนัมรณภาพ
ไปแล้ว คงมีเพียงลกูศิษย์ท่ียงัสืบทอดอยู่ หรือสํานกัอาจารย์หนู  กนัภยั ซึ่งมีผู้ ให้ความนิยม
เป็นอยา่งมากมายทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

ภาพที่ 4 พิธีไหวค้รูยนัต์ของไทย                              
ที่มา (ชมรมคนรกัพ่อแก่, ม.ป.ป. : ระบบออนไลน์) 

ภาพที่ 5 การสกัยนัต์แบบโบราณโดยพระสงฆ์ 
ที่มา (ชมรมคนรกัพ่อแก่, ม.ป.ป. : ระบบออนไลน์) 
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สญัลกัษณ์บางอย่างของลายสกั เช่ือว่าสามารถทําให้หนงัเหนียวได้ ศตัรูยิงไม่ออก    

ฟันไม่เข้า หรือช่วยให้รอดพ้นจากสถานการณ์อนัเลวร้ายต่าง ๆ  ซึ่งตรงนีถ้้าจะหาหลกัฐาน
หรือข้อพิสูจน์ในแง่วิทยาศาสตร์ ก็คงจะหาข้อพิสูจน์ได้ยากเต็มที แต่ก็มีกลุ่มคนจํานวนไม่
น้อยท่ีได้พบปาฏิหาริย์ต่าง ๆ จากลายสกันัน้ ๆ เช่นกัน แท้จริงแล้ว สิ่งท่ีเคลือบแฝงอยู่กับ   
รอยสกั ก็คือ กศุโลบายในพทุธศาสนา เพราะการท่ีคนเราจะประพฤติปฏิบตัิตัง้มัน่อยู่ในศีล 5 
นัน้ยากเต็มที จึงต้องหาบางสิ่งบางอย่างมาช่วยในการเหน่ียวนําจิตใจไม่ให้กระทําสิ่งท่ีผิด
จากศีลธรรม นัน่เอง 

ภาพที่ 7 แองเจลิน่า  โจลี ่ดาราฮอลีวู๊ด  
กําลงัใหอ้าจารย์หนู  กนัภยั ทําการสกัยนัต์ให ้สะทอ้นให้
เห็นถึงความนิยมรอยสกัแบบไทยในดา้นพทุธคณุที่
ชาวต่างชาติใหก้ารยอมรบัไดเ้ป็นอย่างดี 
ที่มา (ท่านเจ้าคณุ, 2551 : ระบบออนไลน์) 

ภาพที่ 6 พระอดุมประชานาถ หรือหลวงพ่อเป่ิน 
เกจิดงัแห่งวดับางพระ จ.นครปฐม      
ที่มา (ชมรมคนรกัพ่อแก่, ม.ป.ป. : ระบบออนไลน์) 

ภาพที่ 8 อาจารย์หนู  กนัภยั  
กําลงัสกัยนัต์ให ้แอนนี ่บรู๊ค ดารานกัแสดง 
ที่มา (สํานกัสกัยนัต์ อ.หนู กนัภยั, 2554 : 
ระบบออนไลน์) 
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ภาพด้านล่างนีถ่้ายจากงานล้างป่าช้า พบร่างหนึ่งเหลือแต่ตวั ส่วนอ่ืน ๆ สิน้สลาย
สภาพไปตามกาลเวลา ปรากฏว่าท่ีแผ่นหลงัมีรอยสกัยันต์หนุมานไว้ จึงได้มีการสืบหาว่า
อาจารย์ท่านใดท่ีสักยันต์นี  ้ตอนหลังพบว่า เป็นการสักของหลวงพ่อกาหลง เขีย้วแก้ว        
แห่งปราจีนบรีุ  

 
 

 
 

  

รูปแบบลวดลายที่นิยมสัก เพื่อให้ผลในทางไสยศาสตร์แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ  
1. เพ่ือผลทางเมตตามหานิยม มกัจะสกัเป็นรูปจิง้จก หรือนกสาริกาเพ่ือให้มีเสน่ห์

เป็นท่ีรักใคร่ของคนทัว่ไป ให้ผลดีทางการเจรจาค้าขายทําให้เจริญรุ่งเรืองทํามาค้าขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 รอยสกัยนัต์ทีเ่รียกว่า ยนัต์นกสาริกา 

ที่มา (tums16, 2552 : ระบบออนไลน์) 

ภาพที่ 9 รอยสกัยนัต์ทีเ่รียกว่ายนัต์หนมุาน       
บนหลงัของศพทีส่่วนอืน่เน่าเป่ือยแต่บริเวณ         
ทีมี่รอยสกักลบัไม่เน่าเป่ือย 
ที่มา (หลอน, 2546 : ระบบออนไลน์) 
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2. เพ่ือผลทางอยู่ยงคงกระพนัชาตรี จะนิยม
ลวดลายซึง่เป็นตวัแทนความดรุ้ายปราดเปรียว ความ
สง่างาม ความกล้าหาญได้แก่ ลายเสือเผ่น หนุมาน
คลุกฝุ่ นหงส์ และลายสิงห์ ส่วนลายท่ีเปรียบเสมือน
เกราะป้องกันภยันตราย เช่น ยันต์เก้ายอด ยันต์
เกราะเพชร  

 
 
 
แตส่ิง่ท่ีสําคญัท่ีสดุซึง่เป็นแก่นแท้ของการสกัเพ่ือผลทางไสยศาสตร์ และถือกนัว่าเป็น

หัวใจของการสัก คือ คาถาท่ีกํากับลวดลายสัก อาจารย์สักแต่ละคนจะถือเป็นเคล็ดลับ        
ไมเ่ปิดเผยให้แก่ผู้ใดเป็นอนัขาดนอกจากลกูศษิย์ท่ีได้รับความเมตตาไว้วางใจวา่จะไม่นําไปใช้
ในทางท่ีผิด 

 ต่อมาระยะหลังจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมการสักแบบโบราณ หรือสักยันต์อันเป็น
วฒันธรรมอย่างหนึ่งของไทย ท่ีมีมาช้านานนัน้ความนิยมเร่ิมน้อยลง เพราะต้องรักษากฎท่ี
กลา่วมานัน้อยา่งเคร่งครัดนัน่เอง เช่น 

1. ห้ามผิดลกูเมียผู้ อ่ืน นัน่ก็คือ ให้ถือศีลข้อสาม 
2. ห้ามดา่ทอบพุการีผู้ อ่ืน 
3. ไมทํ่าลายพทุธศาสนา 
4. ยกยอ่งเชิดชรูู้คณุบพุการีแห่งตน 
ดงันัน้ ผู้ ท่ีได้รับการสกัไปจะต้องถือสตัย์วาจา ห้ามกระทําความชัว่ มิฉะนัน้แล้วของ

จะเส่ือม ซึ่งสิ่งนีคื้อ ความดีของรอยสกัท่ีช่วยคอยประคับประคองให้ผู้ ท่ีมีรอยสกัเหล่านัน้      
มีความระงบัยัง้ใจไมใ่ห้กระทําความชัว่ ซึง่โดยสว่นมากแล้วข้อห้ามคือศีลห้า เน่ืองจากมนษุย์
เราต่างมีวฒุิภาวะไม่เท่าเทียมกันบางคนจึงต้องใช้สิ่งเหล่านีค้อยควบคมุ บางคนก็สามารถ
ปฏิบตัไิด้ด้วยตวัของผู้นัน้เอง 

ภาพที่ 11 รอยสกัยนัต์ทีเ่รียกว่ายนัต์เกราะเพชร 
ที่มา (Horus, 2551 : ระบบออนไลน์) 
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ปัจจุบนัรูปแบบการสกัของคนไทยได้เปล่ียนไปจากสกัเพราะความเช่ือความศรัทธา  
ก็วิวัฒนาการมาเป็นการสักเพราะเร่ืองความสวยงาม ซึ่งอย่างหลังนีส้่วนใหญ่ล้วนได้รับ
อิทธิพลจากตา่งประเทศทัง้สิน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เน่ืองจากประเทศไทยเราทกุวนันี ้ตา่งมีวฒันธรรมหลากหลายท่ีหลัง่ไหลเข้ามา ไม่วา่

จะเป็นวัฒนธรรมการกิน วัฒนธรรมการแต่งกาย รวมถึงวัฒนธรรมการใช้ชีวิตก็เช่นกัน      
ด้วยเพราะความเจริญทางเทคโนโลยี ท่ีมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารกนัได้เร็วขึน้ เรียกได้ว่าเรา
อยู่ใกล้กนัมากกว่าเดิม เทคโนโลยีท่ีมีวิวฒันาการอย่างตอ่เน่ืองนีเ้อง ทําให้มีการแลกเปล่ียน
วัฒนธรรมกันได้ง่ายขึน้ โดยเฉพาะการหลัง่ไหลเข้ามาของวัฒนธรรมต่าง ๆ นัน้ ล้วนเป็น
สาเหตสํุาคญัของการเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมดัง้เดิม เช่นเดียวกบัรูปแบบรอยสกัของคน
ไทยท่ีอยู่คูก่บัสงัคมไทยมาอย่างยาวนานนัน้ ก็เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะเห็นได้ทัง้ผู้หญิง
และผู้ชายโดยเฉพาะวยัรุ่นชายสว่นใหญ่ จะมีรอยสกัรูปแบบสมยัใหม่อยู่บนผิวหนงั จนกลาย 
เป็นกระแสความนิยมเช่นเดียวกับแฟชั่นการแต่งกาย เน่ืองจากการสักแบบสมัยใหม่นัน้ 
มุง่เน้นในเร่ืองของความสวยงามเป็นหลกั อาจมีเร่ืองของความเช่ือความศรัทธาบ้างแตก็่น้อย 
เช่น การสกัรูปเทพเจ้าต่าง ๆ มีการนําเอาองค์ประกอบของศิลปะต่างๆ มาใช้เป็นเกณฑ์การ
สร้างสรรค์รอยสกันัน้ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ เส้น สี รูปร่าง รูปทรง จงัหวะ ความกลมกลืน   
ล้วนเป็นสิง่ท่ีทําให้รอยสกันัน้ มีคณุคา่ทางศลิปะมากยิ่งขึน้  

ภาพที่ 12 รอยสกัแบบสมยัใหม่ทีกํ่าลงันิยมในปัจจุบนั 
ที่มา (violet_ladybird, 2551 : ระบบออนไลน์) 
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จากปรากฏการณ์ท่ีกล่าวมานัน้ ทําให้ความนิยมในรูปแบบการสกัแบบสมยัใหม่ใน
หมู่คนไทยนัน้ มีกนัอย่างกว้างขวาง โดยจะเห็นได้จากท่ีมีการรวมตวักนัในหมู่ผู้ ท่ีช่ืนชอบการ
สกัแบบสมยัใหมข่ึน้ แล้วจดัเป็นเทศกาลประจําปีในประเทศไทย        
 
รูปแบบรอยสักในต่างประเทศ 

หากกล่าวถึงรอยสกัในต่างประเทศท่ีโดดเดน่มากใน
เร่ืองของลวดลายทางศิลปะแล้วก็คงจะไม่พ้นประเทศญ่ีปุ่ น 
การสักของญ่ีปุ่ นจะมีความนุ่มนวลลึกซึง้มีความหมายใน
ภาพในญ่ีปุ่ น การสกัเรียกว่า Irezumi ซึง่มีความหมายว่าการ
เติมหมึก คาดว่าเร่ิมปรากฏในประมาณศตวรรษท่ี 3 ก่อน
คริสตกาล ต่อมาในคริสต์ศตวรรษท่ี 8 การสกัจะประทบัตา
คนกลุ่มต่างๆ เพ่ือแบ่งแยกเช่น เพชฌฆาต สปัเหร่อ อาชญากร  
จนกระทัง่เร่ิมมีการสกัแบบ Horibari       

 ท่ีมักจะสักลวดลายต่างๆทั่ว ร่างกาย  และเ ร่ิม
แพร่หลายในปี ค.ศ. 1750 โดยนิยมมากในหมู่ Eta ซึ่งเป็น
กลุ ่ม คนฐานะชั น้ ต่ํา ที ่ส ุด  ลวดลายต ่า ง  ๆ  ม ัก เ ป็ น
จิตรกรรมที่มีชื่อเสียง ตลอดจนเทพเจ้า ตามความเช่ือทาง
ศาสนาและนิทานพืน้บ้าน  (วิกิพีเดีย สารานกุรมเสรี,  255 : ระบบออนไลน์) 

  

ภาพที่ 13 รอยสกัแบบสมยัใหม่ทีกํ่าลงันิยมใน
กลุ่มวยัรุ่น 
ที่มา (MBK TATTOO CONTEST 2006, 2011 
: ระบบออนไลน์) 

ภาพที่ 14 การสกัแบบญี่ปุ่ น 
ที่มา (sombut, ม.ป.ป. : ระบบออนไลน์) 
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ในความเป็นมาของการสกัแบบญ่ีปุ่ นซึง่ถกูค้นพบจากรูปปัน้ดนิเหนียวมีการเพ้นท์บน
หน้า แกะสลักลวดลายเป็นลายสัก มีอายุเก่าแก่ 5,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชหรือมากกว่า 
นอกจากนี ้ยงัมีรูปปัน้ท่ีถูกค้นพบอายุมากกว่าด้วยเช่นกัน จากประวตัิการสกัของญ่ีปุ่ นท่ีมี
ความเป็นมายาวนานเช่นเดียวกนักับการสกัของจีน รอยสกัของสองประเทศนีจ้ึงเป็นท่ีนิยม
แพร่หลายไปทัว่โลก ความนิยมของการสกัในญ่ีปุ่ นนัน้มีทัง้ผู้ชายและผู้หญิง ทัง้นีรู้ปแบบรอย
สกัท่ีพบเห็นกันส่วนมากจะเป็นรูป ดอกซากุระ ปลาคาร์ฟ เสือ มงักร รวมถึงเทพเจ้าต่าง ๆ 
สีสันและลวดลายนัน้สามารถบ่งบอกได้ถึงความประณีต พิถีพิถันในการสักเป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะรอยสกัของเหลา่ยากซูา่นัน้ จะมีรูปแบบเฉพาะของกลุม่ตวัเอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15 ปลาคาร์ฟ หน่ึงในรอยสกัทีนิ่ยมในญี่ปุ่ น 
ที่มา (sombut, ม.ป.ป. : ระบบออนไลน์) 

ภาพที่ 16 มงักรในลกัษณะแบบญี่ปุ่ นซ่ึงจะ
คลา้ยคลึงกบัจีน 
ที่มา (sombut, ม.ป.ป. : ระบบออนไลน์) 

ภาพที่ 17 การสกับนร่างกายผูห้ญิงในญี่ปุ่ น 
ที่มา (sombut, ม.ป.ป. : ระบบออนไลน์) 

ภาพที่ 18 การสกัแบบญี่ปุ่ นเต็มตวัทีเ่รียกว่าแบบสูท 
ที่มา (sombut, ม.ป.ป. : ระบบออนไลน์) 
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ยากซูา่หรือมาเฟียแห่งญ่ีปุ่ น แผ่อิทธิพลในญ่ีปุ่ นมานานหลายศตวรรษ ศิลปะการสกั
บนเรือนร่างของพวกเขาก็แผอิ่ทธิพลตอ่ศลิปินนกัสกัทัว่โลก สําหรับยากซูา่แล้ว รูปรอยสกัของ
เขาแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันและปฏิเสธสงัคม เป็นศิลปะแบบท่ีเรียกว่า “สทูเต็มตวั” 
รอยสกัจะตอ่เน่ืองกนัครอบคลมุเกือบทกุตารางนิว้ของร่างกายท่ีปกปิดด้วยเสือ้ผ้า  น่าแปลกท่ี
การสกัเคยเป็นสิ่งผิดกฎหมายในญ่ีปุ่ นมานานถึง 400 ปี แต่ก็มีการลกัลอบสกัสืบทอดกัน
เร่ือยมาและคงไว้ซึง่ศลิปะประเภทนี ้กระทัง่หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ทางการญ่ีปุ่ นจึงอนญุาต
ให้สกัได้อยา่งเปิดเผย ความจริงญ่ีปุ่ นใช้การสกัเป็นเคร่ืองหมายลงโทษมาตัง้แตก่ลางศตวรรษ
ท่ี 17 นกัโทษจะถกูสกับนหน้าผากหรือแขน เป็นสญัลกัษณ์ติดตวั ทําให้ผู้นัน้ไม่เป็นท่ียอมรับ
ของสังคม เม่ือจํานวนผู้ ท่ีสังคมรังเกียจเพิ่มขึน้ พวกเขาก็รวมกลุ่มกันเป็นแก๊งอาชญากร      
ซึง่ตอ่มามีช่ือว่า ‘ยากซู่า’ สมาชิกในแก๊งต่างพยายามเพิ่มรอยสกับนร่างกายเพ่ือกลบเกล่ือน
เคร่ืองหมายอนัระบถุึงความเป็นอาชญากรของตน กระทัง่เกือบทัว่ตวัเต็มไปด้วยสีสนัของรอย
สกั ซึ่งกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ได้ก็ใช้เวลาสกันานนับเป็นร้อยเป็นพนัชั่วโมง สิ่งท่ีน่าสนใจก็คือ 
หลงัจากมรณกรรมของพวกเขาบางคน ผิวหนงัชดุ 'สทูเต็มตวั' ถกูลอกออกจากร่างและนําไป
จําหน่ายในตลาดมืด ดร.โอซาม ุฟกูชิูมา ผู้ เก็บรักษาแผ่นหนงัรอยสกันีเ้คยอธิบายถึงความน่า
ทึ่งว่า เป็นแผ่นผิวหนงัท่ีถกูกรีดด้วยมีดเพียงครัง้เดียว แล้วถลกออกราวกบัถอดเสือ้แจ็กเกต 
จากนัน้ก็เอาไปทําให้แห้งก่อนจะเก็บรักษา ว่ากันว่าท่ีมหาวิทยาลยัโตเกียว มีแผ่นรอยสกั       
ยากซูา่นบัสบิตวั แตเ่ก็บไว้อยา่งปกปิดไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชน (ทีมขา่ว Click, 2010: ระบบ
ออนไลน์) 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 20 รอยสกัของกลุ่มทีเ่รียกตวัเองว่ายากูซ่า
ที่มา (sombut, ม.ป.ป. : ระบบออนไลน์)

ภาพที่ 19 การสกัของกลุ่มยากูซ่าจะสกัแบบคลา้ยคลึงกนั
เพือ่บ่งบอกถึงกลุ่มของตวัเอง 
ที่มา (sombut, ม.ป.ป. : ระบบออนไลน์) 
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การสกัทางฝ่ังยโุรปและอเมริกา รูปแบบการสกัเป็นแบบสมยัใหม่หลากหลายมีการ
สักทุกรูปแบบ เรียกได้ว่าสักกันแบบสุด ๆ เพราะว่ารูปแบบของภาพท่ีสักนัน้มีด้วยกัน
หลากหลายไม่ว่าจะเป็นตวัอกัษร ภาพสตัว์ ภาพปีศาจ ภาพพระเจ้า ฯลฯ โดยรอยสกัอย่าง
ยุโรปและอเมริกา สิ่งท่ีเป็นจุดเด่นคือ การใช้มิติของแสงเงาในภาพ ทําให้ภาพดูมีมิติมาก
ยิ่งขึน้  

ความงดงามในรอยสกัไม่เพียงแต่การใช้สีเพียงอย่างเดียว การสกัด้วยเคร่ืองสกัช่วย
ทําให้รอยสกัมีความสม่ําเสมอ เนียนและภาพท่ีได้จะมีเส้นคมชดักวา่  
 
ประเภทการสักสมัยใหม่แบบยุโรปและอเมริกา มีดงันีคื้อ 

1. แฟนตาซี สไตล์ - ผสมหลายรูปแบบ เป็นภาพในจินตนาการ เทพนิยาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ทริบอล สไตล์ - เป็นลวดลาย เช่นเถาวลัย์ ใบไม้ หรือลายกราฟิก  
                        
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 21 รอยสกัแบบ แฟนตาซี สไตล์ 
ที่มา (exteen blog, 2009 : ระบบออนไลน์) 
 

ภาพที่ 22 รอยสกัแบบ ทริบอล สไตล์ 
ที่มา (วิกิพีเดีย สารานกุรมเสรี, 2554 : ระบบออนไลน์) 
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3. ยโุรป สไตล์ - เป็นภาพเหมือนลงแสงเงา คล้ายกบัภาพเหมือนบคุคล  
 
 
 
 
 
 
 

 

4. เวิร์ด สไตล์ - มีตวัอกัษรท่ีมีความหมาย หรือไม่มีความหมายก็ได้ บางทีก็อ่านไม่รู้
เร่ือง เช่นงานแนวแอมบแิกรม  

 
 
 
 
 
 
 

 
5. ไกเกอร์ สไตล์ - ลวดลายนามธรรม   รวมถึงเฉพาะกลุม่ เช่น ฮิปฮอป  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 24 รอยสกัแบบ เวิร์ด สไตล์ 
ที่มา (exteen blog, 2009 : ระบบออนไลน์) 

ภาพที่ 25 รอยสกัแบบ ไกเกอร์ สไตล์ 
ที่มา (exteen blog, 2009 : ระบบออนไลน์) 

ภาพที่ 23 รอยสกัแบบ ยโุรป สไตล์ 
ที่มา (exteen blog, 2009 : ระบบออนไลน์) 



           วารสารพกิลุ  ปีที ่8  ฉบับที ่1  มกราคม – มิถุนายน  2553 
 
58

6. พงัค์ สไตล์ - ลายสกัไมเ่น้นสีสนั สว่นใหญ่จะเป็นสีดํา  
 
 
 
 
 
 
 
 
7. เจแปน สไตล์ - มีลวดลายท่ีบง่บอกความเป็นตะวนัออก เช่น ปลาคราฟ มงักร 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ฮาร์ดคอร์ สไตล์ - ใกล้เคียงกบั พงัค์ สไตล์แตจ่ะมีความเหมือนจริงมากกวา่  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 26 รอยสกัแบบ พงัค์ สไตล์ 
ที่มา (exteen blog, 2009 : ระบบออนไลน์) 
 

ภาพที่ 27  รอยสกัแบบ เจแปน สไตล์ 
ที่มา (sombut, ม.ป.ป. : ระบบออนไลน์) 

ภาพที่ 28 รอยสกัแบบ ฮาร์ดคอร์ สไตล์ 
ที่มา (exteen blog, 2009 : ระบบออนไลน์) 
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9. อินดี ้สไตล์ - ไมมี่แนวทางชดัเจน ขึน้อยูก่บัรสนิยมสว่นตวั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนของการสักแบบยุโรปและอเมริกา มีดงันี ้คือ 
1. การติดแบบ ขัน้ตอนนีต้้องทําต้องโกนขนบริเวณท่ีจะทําการสกั นํานํา้ยาสําหรับท่ี 

จะทําการติดแบบ มาทาก่อนแล้วนํากระดาษลอกลายมาทาบบนผิวหนงั บริเวณท่ีจะทําการ
สกัจะช่วยให้ง่ายขึน้ 

2. การเดินเส้น เร่ิมจากเส้นโครงร่างของภาพ หรือท่ีช่างเรียกกนัว่า Out line โดยการ
ใช้สีดํา หรือแล้วแตภ่าพท่ีเลือกวา่เส้นโครงร่างมีสีอะไร แตส่ว่นมากจะเป็นสีดํา 

3. การลงสีหรือลงดํา, แสงเงา  เป็นขัน้ตอนสดุท้ายท่ีสําคญัขึน้อยู่กบัภาพท่ีเลือกหรือ
ออกแบบไว้วา่เป็นอยา่งไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
บทสรุป 

ภาพที่ 30 การสกัดว้ยเคร่ืองสกัแบบสมยัใหม่ 
ที่มา (มหาโตง้, 2008 : ระบบออนไลน์) 

ภาพที่ 31 การเดินเสน้รอยสกัก่อนการลงสีหรือลงดํา 
ที่มา (อัน๋ Tattoo, 2010 : ระบบออนไลน์) 

ภาพที่ 29 รอยสกัแบบ อินดี ้สไตล์ 
ที่มา (วฒันะชยั  ยะนินทร, 2005 : ระบบออนไลน์) 
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ศิลปะและวฒันธรรมตา่ง ๆ ท่ีมนษุย์เป็นผู้สร้างสรรค์ขึน้มาอย่างมากมายนัน้ ล้วนให้
คุณค่าคุณประโยชน์แก่มวลมนุษย์มากมายด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม 
เช่นเดียวกบัศิลปะการตกแต่งร่างกายตามผิวหนงั ท่ีเรียกกนัว่ารอยสกันัน้ก็เช่นกนั ทกุแง่มมุ
ล้วนมีเร่ืองราวหลากหลายมิติให้ได้ศกึษากนั ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือตา่งประเทศ ซึง่ถ้า
หากพินิจพิเคราะห์รอยสกัอย่างละเอียดถ่ีถ้วนแล้วสิ่งท่ีเห็นได้ชดัก็คือ วฒันธรรมความเช่ือท่ี
สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน  ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะสงัคมในแต่ละยุคแต่ละ
สมยัได้เป็นอยา่งดี   

ปัจจบุนัรอยสกัมิเพียงแตเ่ป็นสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรมโบราณเท่านัน้ หากแตว่่ารอย
สกันัน้ยังแสดงออกได้ถึงคุณค่าทางงานศิลปะท่ีสะท้อนออกมาจากจิตใจของแต่ละบุคคล 
เพียงแต่รอยสกันัน้แตกต่างจากงานศิลปะประเภทอ่ืน ๆ เพราะส่วนใหญ่จะสร้างสรรค์กนับน
พืน้ผิววสัดอ่ืุน ๆ ส่วนรอยสกัเป็นงานศิลปะท่ีสร้างบนผิวหนงัมนษุย์ ซึง่การได้มานัน้ย่อมต้อง
แลกกับความอดทนต่อความเจ็บปวด ส่วนความงดงามนัน้ก็คงต้องมองกันท่ีรูปแบบการ
สร้างสรรค์ และทฤษฎีทางศิลปะเป็นเกณฑ์การตดัสิน ทัง้นี ้ศิลปะนัน้ยงัเป็นภาษาสากลท่ีคน
สว่นใหญ่รับรู้และเข้าใจกนัได้เสมอ 

“ทัง้นี ้ส่ิงหน่ึงทีค่งจะตอ้งรับรู้ก่อนทีใ่ครสกัคนคิดจะมีรอยสกันัน้ก็คือ เมือ่สกัแลว้รอย
สกันัน้จะอยู่คู่กบัคณุไปตลอดชีวิต เพราะถ้าหากจะลบ ร่องรอยของการสกันัน้ก็ยงัคงอยู่บน
ผิวหนงัใหเ้ห็นไดอ้ยู่นัน่เอง” 
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การวเิคราะห์จุดภาพความร้อนเพื่อตดิตามและเฝ้าระวังไฟป่า 
ทางภาคเหนือของประเทศไทย 

Analysis of the hotspot for the forest fire monitoring and warning            
in Northern Thailand 

 
สุภาสพงษ์  รู้ทาํนอง1 

Suphatphong Ruthamnong 

 
บทคัดย่อ 

 
ไฟป่าท่ีเกิดในประเทศไทยมีสาเหตจุากการกระทําของมนษุย์ และมีข้อจํากดัหลาย

ด้านท่ีทําให้ยากต่อการสํารวจภาคพืน้ดิน การศึกษานีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล
จุดภาพความร้อนจากตวับนัทึก MODIS  ในพืน้ท่ีภาคเหนือของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550-
2551 เพ่ือแสดงให้เห็นว่าข้อมูลดังกล่าวสามารถนํามาใช้ติดตามและเฝ้าระวังไฟป่าได้         
มีวิธีการโดยนําเข้าข้อมลูจดุภาพความร้อนยงัระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ กําจดัจดุภาพความ
ร้อนท่ีผิดพลาด และวิเคราะห์ค่าสถิติพรรณนาของข้อมลู ผลการศึกษา พบว่า จงัหวดัท่ีพบ
จุดภาพความร้อนมาก ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก เชียงใหม่ และน่าน จุดภาพความร้อน       
สว่นใหญ่เกิดในพืน้ท่ีป่าไม้และพืน้ท่ีเกษตร ถกูสํารวจพบด้วยดาวเทียม Aqua  พบมากในช่วง
ฤดไูฟป่า การเกิดจดุภาพความร้อนมีการผนัแปรไปตามช่วงเวลา โดยเดือนมีนาคมเป็นเดือน
ท่ีพบจุดภาพความร้อนมากท่ีสุด รองลงมาคือเดือนเมษายน และเดือนกุมภาพนัธ์ ผลการ
วิเคราะห์นีส้ามารถใช้เป็นแนวทางการจดัการไฟป่าเชิงพืน้ท่ี การติดตามและเฝ้าระวงัไฟป่า
ด้วยรีโมทเซนซงิ และการวิเคราะห์พืน้ท่ีเส่ียงไฟป่าได้ 
 

คาํสาํคัญ : จดุภาพความร้อน,  จดุภาพความร้อนท่ีผิดพลาด,  MODIS,  MOD14,  ไฟป่า, 
รีโมทเซนซงิ 
 

                                                           
1 อาจารย์ประจําสาขาวิชาสารสนเทศภมิูศาสตร์  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 
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ABSTRACT 
 
Forest fire that occurred in Thailand was caused by human performance 

and there were limitations that made difficulty on the ground surveys. This study 
aimed to analyze the MODIS hotspot recorded in the northern region of Thailand in 
2007-2008. To demonstrate that such information could be used for the forest fire 
monitoring and warning. There were methods of importing hotspot data to GIS, false 
hotspot suppression and descriptive statistic analysis of data. The results of this 
study found that there was the most detection of hotspot in these provinces, such 
as, Chiang Mai, Mae Hong Son, Tak and Nan. The most hotspot happened in the 
forest areas and agricultural areas, detected by Aqua satellite and mostly found in 
the fire season. The occurrence of hotspot was varied in each time. It found that the 
most hotspot was in March, April and February respectively. The results of this 
analysis could be used for the ways of forest fire managing, the forest fire 
monitoring and warning by Remote Sensing and analysis of the forest fire risk areas. 

 

Keywords : Hotspot,  False Hotspot (False alarm),  MODIS,  MOD14,  Forest Fire,  
Remote Sensing 
 
บทนํา 

 
ไฟป่าท่ีเกิดในประเทศไทยมีสาเหตจุากการกระทําของมนษุย์ โดยเฉพาะจากการเผา

ป่าเพ่ือหาของป่า และการเผาไร่เพ่ือเตรียมพืน้ท่ีเกษตรกรรม โดยปราศจากการทําแนวกนัไฟ
หรือมีวิธีการจดัการอยา่งเหมาะสม จากรายงานสถานการณ์ไฟป่าระดบัประเทศตัง้แตปี่ พ.ศ. 
2542-2551 พบว่า โดยเฉล่ียประเทศไทยเกิดไฟป่าปีละ 8,566 ครัง้ และมีพืน้ท่ีถูกเผาไหม้
ประมาณ 150,190 ไร่ โดยภาคเหนือเป็นภาคท่ีมีสถิติด้านการเกิดไฟป่า และมีพืน้ท่ีถูกเผา
ไหม้มากท่ีสดุทกุปี และในปี พ.ศ. 2551 ภาคเหนือมีการเกิดไฟป่าทัง้สิน้ 3,628 ครัง้ มีพืน้ท่ีถกู
เผาไหม้ประมาณ 28,999 ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละการเกิดไฟป่าและร้อยละพืน้ท่ีถกูเผาไหม้ของ
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ทัง้ประเทศเท่ากับร้อยละ 65.15 และร้อยละ 40.95 ตามลําดบั (กรมป่าไม้, 2552 : ระบบ
ออนไลน์) ทัง้นีก้ารท่ีภาคเหนือมีสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นภูเขาสงูสลบัซบัซ้อน มีป่าไม้มาก 
และบางพืน้ท่ีมีอาณาเขตติดตอ่กบัประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นอปุสรรคอย่างยิ่งตอ่การเข้าถึงเพ่ือ
สํารวจภาคพืน้ดนิและการจดัการไฟป่าในพืน้ท่ีได้อยา่งทนัการณ์ ทําให้เกิดอนัตรายและความ
เสียหายหลายด้าน ทัง้ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สงัคม และสขุภาพอนามยัของคนในพืน้ท่ี 
ทัง้ท่ีเกิดจากไฟป่าและหมอกควนัจากไฟป่า (สํานกังานประชาสมัพนัธ์เขต 3 เชียงใหม,่ 2550: 
ระบบออนไลน์)  

ปัจจุบนัได้มีการนําเทคโนโลยีเชิงพืน้ท่ีท่ีเรียกว่า “รีโมทเซนซิง” (Remote Sensing) 
เข้ามาใช้ศึกษาด้านไฟป่าอย่างแพร่หลาย ทัง้นีก้ารนําข้อมูลจุดภาพความร้อน (hotspot)       
ท่ีแสดงบริเวณพืน้ผิวโลกท่ีมีอณุหภมูิสงูกว่าปรกติจากตวับนัทึก (sensor) MODIS ติดตัง้บน
ดาวเทียม Terra และดาวเทียม Aqua มาใช้ประโยชน์ในการติดตามและเฝ้าระวงัการเกิดไฟ
ป่าและเผยแพร่ข้อมูลผ่าน website ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of 
Technology: AIT) เป็นตวัอย่างหนึ่งของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดงักล่าว โดยท่ีตวั
บนัทึก MODIS สามารถตรวจจับจุดภาพความร้อน ได้ถึงวนัละ 4 ครัง้ ด้วยการสร้าง
อัลกอริทึมในการตรวจจับไฟป่าจากอุปกรณ์ท่ีเ รียกว่า  “MODIS Fire Product” หรือ 
“MYD14” (ดาวเทียม Aqua) และ “MOD14” (ดาวเทียม Terra) (Asian Institute of 
Technology, 2008 : Online) อย่างไรก็ตามการนําจุดภาพความร้อนไปใช้ประโยชน์ใน
การศึกษาด้านไฟป่ายงัมีข้อจํากัดอยู่มาก เน่ืองจากจุดภาพความร้อนท่ีปรากฏบนภาพจาก
ดาวเทียม เป็นเพียงจดุท่ีตรวจพบค่าความร้อนมากผิดปรกติ ซึง่อาจเกิดจากการสะท้อนของ
พืน้ท่ีท่ีมีค่าสะท้อนของแสงท่ีสงูมากกว่าบริเวณโดยรอบในหลายสาเหต ุเช่น การเกิดไฟไหม้ 
การสะท้อนโดยเมฆ บริเวณพืน้ท่ีโล่งแจ้ง ลานหิน หลงัคาสงักะสี หรือแสงสะท้อนท่ีเกิดขึน้
เหนือพืน้นํา้ เป็นต้น ไม่ได้เกิดขึน้เฉพาะบริเวณตําแหน่งการเกิดไฟป่าทัง้หมด ทําให้เกิดกรณี
จุดภาพความร้อนท่ีผิดพลาด (false hotspot, false alarm) ขึน้ได้ และจุดภาพความร้อนท่ี
ผิดพลาดดงักล่าวมกัถูกเข้าใจผิด และถูกตีความหมายให้เป็นจุดภาพไฟ ซึ่งหากนําข้อมูล
ดงักล่าวไปใช้ติดตามและเฝ้าระวงั หรือจดัการไฟป่าในด้านต่างๆ อาจทําให้เกิดข้อผิดพลาด
ได้ (Flasse and Ceccato, 1996; Harris, 1996; Justice, et al., 2006) 
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สํานกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (2550) ได้ทําการตรวจสอบ
ความถกูต้องของอลักอริทึม MOD14 เพ่ือติดตามการเกิดไฟป่าบริเวณภาคเหนือของประเทศ
ไทย โดยการนําข้อมลูจุดภาพความร้อนมาซ้อนทบักบัภาพดาวเทียม LANDSAT 5 ท่ีบนัทึก
ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งภาพสีผสมเท็จแบนด์ 7 4 2 (R G B) สามารถแสดงพืน้ท่ีไฟป่าและ
หมอกควันจากไฟป่าท่ีปกคลุมได้ ผลการศึกษา พบว่า จุดภาพความร้อนท่ีพบในเดือน
มกราคมถึงมีนาคม มีความถูกต้องเฉล่ียร้อยละ 72 โดยท่ีช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึง
มีนาคมเป็นช่วงท่ีมีค่าความถกูต้องมากกว่าช่วงอ่ืนคือร้อยละ 80  ทัง้นี ้สภุาสพงษ์  รู้ทํานอง 
(2553) ได้ทําการพฒันาอลักอริทึมในการบ่งจําแนกจุดภาพความร้อนท่ีผิดพลาดเพ่ือแยก
จุดภาพความร้อนท่ีผิดพลาดออกจากจุดภาพความร้อนจริง โดยใช้ค่าพืน้ฐานของจุดภาพ
ความร้อน ประกอบด้วย คา่การสะท้อนแสงแบนด์ท่ี 2 (fire reflectance band 2: REF2) คา่
ความสอ่งสว่างของอณุหภมูิแบนด์ท่ี 21 (fire brightness temperature band 21: T21) คา่
ความสอ่งสว่างของอณุหภมูิแบนด์ท่ี 31 (fire brightness temperature band 31: T31) คา่
กําลงัไฟ (fire power: FP) และคา่เปอร์เซ็นต์ความเช่ือมัน่ว่าเป็นไฟ (fire confidence: FC) 
มาวิเคราะห์ แล้วทดสอบความถูกต้องโดยวิธี การจําแนกและการศึกษาค่าดชันีพืชพรรณ 
(Normalized Difference Vegetation Index: NDVI) พบว่า อัลกอริทึมท่ีพัฒนาขึน้มีความ
ถูกต้องในการจําแนกร้อยละ 86.98 และบริเวณท่ีเกิดจุดภาพความร้อนมีค่าดชันีพืชพรรณ
ลดลงจากวนัก่อนหน้า การศึกษาดงักล่าวจะช่วยเพิ่มความเช่ือมั่นในการใช้ข้อมูลจุดภาพ
ความร้อนมากขึน้ 

การศึกษานีเ้ป็นการวิเคราะห์ข้อมลูจุดภาพความร้อนจากตวับนัทึก MODIS โดยใช้
อลักอริทมึ MOD14 ท่ีเผยแพร่ข้อมลูผา่น website ของสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยเลือก
พืน้ท่ีศกึษาคือภาคเหนือซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีเกิดไฟป่ามากท่ีสดุ มีวิธีการศกึษาโดยการนําเข้าข้อมลู
จดุภาพความร้อนยงัระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) 
กําจดัจุดภาพความร้อนท่ีผิดพลาด และวิเคราะห์ค่าสถิติพรรณนาของข้อมูลจุดภาพความ
ร้อน ผลการวิเคราะห์ดงักล่าวสามารถใช้เป็นแนวทางจดัการไฟป่าเชิงพืน้ท่ี การติดตามและ
เฝ้าระวงัไฟป่า และการวิเคราะห์พืน้ท่ีเส่ียงไฟป่าได้ 
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วัตถุประสงค์  
วิเคราะห์ข้อมลูจดุภาพความร้อนเชิงพืน้ท่ีในภาคเหนือของประเทศไทย 
 

ขัน้ตอนการดาํเนินการศึกษา 
 

1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  ประกอบด้วย ชดุคอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์ คือ โปรแกรม ArcGIS 9.0 

2. ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 

 2.1 ข้อมลูเชิงพืน้ท่ี (spatial data) เป็นแผนท่ีเชิงเลข (digital map) แบบ 
Shapefile ประกอบด้วย ชัน้ข้อมลูจดุภาพความร้อนท่ีสํารวจพบในพืน้ท่ี 17 จงัหวดัภาคเหนือ 
ปี พ.ศ. 2550-2551 (ใช้วิเคราะห์ข้อมลู) ชัน้ข้อมลูแหลง่นํา้ผิวดิน ชัน้ข้อมลูพืน้ท่ีชุ่มนํา้ และ 
ชัน้ข้อมลูขอบเขตพืน้ท่ีเมือง (ใช้กําจดัจดุภาพความร้อนท่ีผิดพลาด) 

 2.2 ข้อมูลเชิงคุณลกัษณะ (attribute data) เป็นข้อมูลที่มาพร้อมการ 
download จุดภาพความร้อน ประกอบด้วย  ข้อมูลประเทศ (countries)  ข้อมูลพิกัดทาง
ภมูิศาสตร์ (geographic coordinates of interested)  ข้อมลูช่วงเวลาในการสืบค้น (period 
of query) ข้อมูลเวลาท่ีดาวเทียมโคจรผ่าน (satellite overhead time) ข้อมูลช่วงเวลาท่ี
ดาวเทียมโคจรผ่านกลางวนัหรือกลางคืน (day/night passes) ข้อมูลค่าการสะท้อนแสง
แบนด์ท่ี 2 ข้อมูลค่าความส่องสว่างของอุณหภูมิแบนด์ท่ี 21 ข้อมูลค่าความส่องสว่างของ
อณุหภมูิแบนด์ท่ี 31 ข้อมลูค่ากําลงัไฟ ข้อมลูค่าเปอร์เซ็นต์ความเช่ือมัน่ว่าเป็นไฟ และข้อมลู
ดาวเทียมท่ีตดิตัง้อปุกรณ์ MODIS (MODIS Platform) 

3. การเตรียมข้อมูล  มีขัน้ตอนการเตรียมข้อมลู ดงันี ้

 3.1 รวบรวมข้อมลูจดุภาพความร้อนจากตวับนัทกึ MODIS ท่ีตดิตัง้บนดาวเทียม 
Terra แ ล ะ ด า ว เ ที ย ม  Aqua โ ด ย ใ ช้ อั ล ก อ ริ ทึ ม  MOD14 เ ผ ย แพ ร่ ผ่ า น  website 
http://www.geoinfo.ait.ac.th/mod14/ แสดงผลเป็นข้อมูลในรูปตาราง  Excel กําหนด
เง่ือนไขในการค้นหา ดงันี ้

  - พืน้ท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
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 - พิกัดทางภูมิศาสตร์ คือ ละติจูดท่ี 14-21 องศาเหนือ ลองจิจูดท่ี 97 -102 
องศาตะวนัออก 

 - ช่วงเวลาในการสืบค้น เร่ิมต้นจาก วนัท่ี 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 
วนัท่ี 31 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2551 

 - คา่การสะท้อนแสงแบนด์ท่ี 2 ต่ําท่ีสดุถึงสงูท่ีสดุ เท่ากบั -1 ถึง 1 
 - ค่าความสอ่งสว่างของอณุหภมูิแบนด์ท่ี 21 ต่ําท่ีสดุถึงสงูท่ีสดุ เท่ากบั 273 

เคลวิน ถึง 400 เคลวิน (0 เซลเซียส ถึง 127 เซลเซียส) 
 - คา่ความสอ่งสว่างของอณุหภมูิแบนด์ท่ี 31 ต่ําท่ีสดุถึงสงูท่ีสดุ เท่ากบั 273 

เคลวิน ถึง 400 เคลวิน 
 - คา่กําลงัไฟ ต่ําท่ีสดุถึงสงูท่ีสดุ เท่ากบั 0 วตัต์ตอ่ตารางเมตร ถึง 400 วตัต์

ตอ่ตารางเมตร 
 - คา่เปอร์เซน็ต์ความเช่ือมัน่วา่เป็นไฟ ต่ําท่ีสดุถึงสงูท่ีสดุ เท่ากบั 0 ถึง 100 
 - ดาวเทียมท่ีติดตัง้อปุกรณ์ MODIS คือ ดาวเทียม Terra หรือ ดาวเทียม 

Aqua 
 3.2 นําเข้าข้อมูลจุดภาพความร้อนยังระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โปรแกรม 

ArcGIS สร้างข้อมลู Shapefile แบบจดุ (point) จากข้อมลูใน Field ท่ีบอกคา่พิกดัละติจดู
และลองจิจดู จากตาราง Excel ในข้อ (1) เป็นชัน้ข้อมลูจดุภาพความร้อน 

 3.3 Clip ข้อมลูจดุภาพความร้อนด้วยชัน้ข้อมลูขอบเขตการปกครอง 17 จงัหวดั
ภาคเหนือ เพ่ือเลือกเฉพาะข้อมลูจดุภาพความร้อนในพืน้ท่ีศกึษา จากนัน้กําจดัจดุภาพความ
ร้อนท่ีซํา้ซ้อนท่ีเกิดจากความผิดพลาดจากการบนัทกึข้อมลู 

 3.4 แปลงคา่ความสอ่งสวา่งของอณุหภมูิแบนด์ท่ี 21 และคา่ความสอ่งสวา่งของ
อณุหภมูิแบนด์ท่ี 31 ในสว่นข้อมลูเชิงคณุลกัษณะท่ีมีหน่วยเคลวินเป็นหน่วยองศาเซลเซียส 
โดยการลบด้วยคา่คงท่ี 273.15 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมลูจดุภาพความร้อน มีดงันี ้

 4.1 นําเข้าข้อมลูจดุภาพความร้อนยงัโปรแกรม ArcGIS 9.0 
 4.2 จําแนกจุดภาพความร้อนท่ีผิดพลาดโดยใช้อัลกอริทึมในการบ่งจําแนก

จุดภาพความร้อนท่ีผิดพลาดของสภุาสพงษ์  รู้ทํานอง (2553)  ซึ่งใช้ค่าพืน้ฐานของจุดภาพ
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ความร้อน ประกอบด้วย REF2, T21, T31, FP,FC  มาวิเคราะห์โดยอลักอริทึมดงักลา่ว มีความ 
ถกูต้องในการจําแนกร้อยละ 86.98 

  4.3 กําจดัจดุภาพความร้อนท่ีผิดพลาด 
 4.4 วิเคราะห์คา่สถิตพิรรณนาของข้อมลูจดุภาพความร้อน 
4.5 บนัทกึและสรุปผล 
 

ผลการศกึษา 
 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจุดภาพความร้อนด้านตาํแหน่งและพืน้ที่ 
   การศกึษาจดุภาพความร้อนท่ีเกิดในพืน้ท่ีภาคเหนือของประเทศไทย ท่ีสํารวจพบ

จากตวับนัทกึ MODIS พบวา่ ในปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2551 มีจดุภาพความร้อน 21,267 
จุด และ 11,783 จุด ตามลําดบั เม่ือผ่านการจําแนกด้วยอัลกอริทึมในการจําแนกจุดภาพ
ความร้อนท่ีผิดพลาด พบว่า จุดภาพความร้อนท่ีเกิดในปี พ.ศ. 2550 เป็นจุดภาพความร้อน
จริง 18,298 จดุ (ร้อยละ 86.04) เป็นจดุภาพความร้อนท่ีผิดพลาด 2,969 จดุ (ร้อยละ 13.96) 
ส่วนจุดภาพความร้อนท่ีเกิดในปี พ.ศ. 2551 เป็นจดุภาพความร้อนจริง 10,135 จุด (ร้อยละ 
86.01) เป็นจดุภาพความร้อนท่ีผิดพลาด 1,648 จดุ (ร้อยละ 13.99) ทัง้นีก้ารเกิดการกระจาย
ตวั และความหนาแน่นของจดุภาพความร้อนแสดงได้ดงัภาพท่ี 1-3 
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ภาพที ่1  การกระจายตวัของจดุภาพความร้อนในภาคเหนือปี พ.ศ. 2550 
 



                                                    วารสารพกิลุ  ปีที ่8  ฉบับที ่1  มกราคม – มิถุนายน  2553 73

 
 

ภาพที ่2  การกระจายตวัของจดุภาพความร้อนในภาคเหนือปี พ.ศ. 2551 
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ภาพที่ 3  ความหนาแน่นของจุดภาพความร้อนจริงทีส่ร้างข้ึนจากจุดภาพความร้อน 
ในภาพที ่1-2  ปี พ.ศ. 2550-2551 
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เม่ือพิจารณาข้อมลูเชิงตําแหน่ง พบว่า จงัหวดัท่ีพบจุดภาพความร้อนมาก ได้แก่ 
แม่ฮ่องสอน ตาก เชียงใหม่ น่าน และเชียงราย ซึ่งจังหวดัดงักล่าวล้วนอยู่ในเขตภาคเหนือ
ตอนบน มีพืน้ท่ีป่าไม้มาก และมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงและท่ีราบระหว่างภูเขา     
ทําให้ยากต่อการสํารวจไฟป่าภาคพืน้ดิน โดยการเกิดจุดภาพความร้อนมากบริเวณขอบ
ประเทศ ทําให้คาดวา่ต้นกําเนิดไฟ (fire source) อาจมาจากทัง้การจดุไฟในประเทศและนอก
ประเทศ สว่นจงัหวดัท่ีพบจดุภาพความร้อนน้อยนัน้ สว่นใหญ่อยูใ่นเขตท่ีราบ ท่ีราบลุม่ และท่ี
ราบนํา้ท่วมถึง ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ดงัเช่น กําแพงเพชร พิจิตร สุโขทยั และอุทยัธานี   
ซึง่เป็นพืน้ท่ีทําการเกษตรผืนใหญ่ของประเทศ  ทัง้นีก้ารพบจดุภาพความร้อน ปี พ.ศ. 2550-
2551 ในแตล่ะจงัหวดั แสดงได้ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 จํานวนและร้อยละจดุภาพความร้อนท่ีพบในปี พ.ศ. 2550-2551 

 

จังหวัด 

ปี พ.ศ. 2550 
(N = 18,298) 

ปี พ.ศ. 2551 
(N = 10,135) 

จาํนวน ร้อยละ อันดบั จาํนวน ร้อยละ อันดบั 

แมฮ่่องสอน 2,511 13.72 1 1,373 13.55 2 
ตาก 2,375 12.98 2 1,430 14.11 1 

เชียงใหม ่ 2,295 12.54 3 1,132 11.17 4 
น่าน 2,274 12.43 4 1,252 12.35 3 
เชียงราย 1,722 9.41 5 728 7.18 6 
เพชรบรูณ์ 1,136 6.21 6 737 7.27 5 
พิษณโุลก 1,055 5.77 7 606 5.98 7 
ลําปาง 748 4.09 8 533 5.26 8 
แพร่ 666 3.64 9 509 5.02 9 
นครสวรรค์ 598 3.27 10 280 2.76 11 
พะเยา 583 3.19 11 225 2.22 15 
อตุรดติถ์ 535 2.92 12 286 2.82 10 
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ตารางท่ี 1 (ตอ่) 
 

  

 เม่ือพิจารณาด้านค่าข้อมูลของลักษณะการตรวจจับจุดภาพความร้อนด้วย 
MODIS พบว่า ข้อมลูจดุภาพความร้อนส่วนใหญ่ถกูสํารวจพบด้วยดาวเทียม Aqua พบมาก
ในช่วงฤดไูฟป่า (fire season) ตัง้แต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพนัธ์จนถึงปลายเมษายน โดยเดือน
มีนาคมเป็นเดือนท่ีพบจดุภาพความร้อนมากท่ีสดุ รองลงมาคือเดือนกมุภาพนัธ์และเมษายน 
ซึง่ช่วงเดือนดงักลา่วเป็นช่วงฤดแูล้ง มีอณุหภมูิสงู ฝนตกน้อย และเป็นช่วงท่ีป่าไม้มีการสะสม
ของเชือ้เพลิงมาก เน่ืองจากป่าเบญจพรรณผลดัใบ ส่วนเดือนท่ีพบจุดภาพความร้อนน้อย
พบว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงฤดฝูนและนอกช่วงฤดไูฟป่า การพิจารณาการเกิดจดุภาพความ
ร้อนในแต่ละช่วงเวลาชีใ้ห้เห็นว่าช่วงท่ีควรมีการวางแผนการบริหารจดัการไฟป่าของชุมชน
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรเป็นประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมเน่ืองจากเป็นช่วงท่ี
เร่ิมมีการพบจุดภาพความร้อนในพืน้ท่ี ช่วงท่ีควรมีการติดตามและเฝ้าระวังไฟป่าอย่าง
ต่อเน่ืองและใกล้ชิด เพ่ือลดอนัตรายและความเสียหายจากไฟป่าและหมอกควนัจากไฟป่า 
คือช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ถึงเมษายน และช่วงเดือนท่ีเหลือควรเป็นช่วงเวลาในการประเมินผล
กระทบ ฟืน้ฟแูละแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากไฟป่า ทัง้นีค้า่ข้อมลูของลกัษณะการตรวจจบัจดุภาพ
ความร้อนด้วย MODIS แสดงได้ดงัตารางท่ี 2 

 
 
 
 

จังหวัด 
ปี พ.ศ. 2550 
(N = 18,298) 

ปี พ.ศ. 2551 
(N = 10,135) 

จาํนวน ร้อยละ อันดบั จาํนวน ร้อยละ อันดบั 
กําแพงเพชร 480 2.62 13 246 2.43 14 
พิจิตร 415 2.27 14 270 2.66 12 
ลําพนู 400 2.19 15 267 2.64 13 
สโุขทยั 255 1.39 16 189 1.86 16 
อทุยัธานี 250 1.36 17 72 0.72 17 
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ตารางท่ี 2 คา่ข้อมลูของลกัษณะการตรวจจบัจดุภาพความร้อนด้วย MODIS 
 

ลักษณะการสาํรวจ 
ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2551 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
ดาวเทียมสาํรวจ 

Aqua 
Terra 

 
14,400 
3,898 

 
78.70 
21.30 

 
8,464 
1,671 

 
83.51 
16.49 

ช่วงฤดูกาลที่สาํรวจพบ 
ฤดไูฟป่า 

นอกฤดไูฟป่า 
15,874 
2,424 

86.75 
13.25 

8,966 
1,169 

88.46 
11.54 

ช่วงเดือนที่สาํรวจพบ 
 มกราคม  
 กมุภาพนัธ์  
 มีนาคม  
 เมษายน  
 พฤษภาคม  
 มิถนุายน  
 กรกฎาคม 
 สงิหาคม 
กนัยายน  
ตลุาคม  
พฤศจิกายน 
ธนัวาคม 

 
1,793 
4,123 
10,198 
1,553 

12 
14 
8 
5 
4 
31 
89 

468 

 
9.80 
22.53 
55.73 
8.49 
0.07 
0.08 
0.04 
0.03 
0.02 
0.16 
0.49 
2.56 

 
956 

1,176 
6,149 
1,641 

20 
7 
1 
7 
9 
4 

30 
135 

 
9.43 
11.60 
60.67 
16.19 
0.20 
0.07 
0.01 
0.07 
0.09 
0.04 
0.30 
1.33 

 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลจุดภาพความร้อนด้านการใช้ที่ดนิและด้านระยะทาง 
   การวิเคราะห์ลักษณะการใช้ท่ีดินท่ีเกิดจุดภาพความร้อน พบว่า มีรูปแบบท่ี

เหมือนกนัของข้อมลูทัง้ 2 ปี กลา่วคือ จดุภาพความร้อนโดยสว่นใหญ่ตกอยูใ่นพืน้ท่ีป่าไม้มาก
ท่ีสดุ รองลงมาคือพืน้ท่ีเกษตรกรรมและทุ่งหญ้าและท่ีลุม่ ตามลําดบั ดงัตารางท่ี 3  
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ตารางท่ี 3 ลกัษณะการใช้ท่ีดนิตําแหน่งท่ีเกิดจดุภาพความร้อน 
  

การใช้ที่ดนิ 
ปี พ.ศ. 2550  ปี พ.ศ. 2551 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
ทุง่หญ้า/ท่ีลุม่ 1,534 8.38 1,044 10.30 
เกษตรกรรม 5,797 31.68 3,195 31.52 

ป่าไม้ 10,958 59.89 5,892 58.14 
อ่ืนๆ 9 0.05 4 0.04 

 
 ส่วนการวิเคราะห์ด้านระยะทางกับตําแหน่งท่ีเกิดจุดภาพความร้อน พบว่า มีรูป 

แบบท่ีเหมือนกนัของข้อมลูทัง้ 2 ปี เช่นเดียวกนั กลา่วคือ จดุภาพความร้อนจะเกิดใกล้กบัทาง
นํา้มากท่ีสดุ รองลงมาคือพืน้ท่ีเกษตรกรรม หมู่บ้าน ป่าไม้ และถนน ตามลําดบั แต่จะเกิด     
ไกลจากพืน้ท่ีเมืองมากท่ีสุด รองลงมาคือแหล่งนํา้ และทุ่งหญ้าและท่ีลุ่ม ตามลําดบั ทัง้นี ้ 
เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ด้านระยะทางกับตําแหน่งท่ีเกิดจุดภาพความร้อนโดยแยก
พิจารณาเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มจดุภาพความร้อนท่ีเกิดในช่วงฤดไูฟป่า และกลุ่มจดุภาพความ
ร้อนท่ีเกิดนอกช่วงฤดูไฟป่า พบว่า จุดภาพความร้อนท่ีเกิดขึน้ในช่วงเดียวกันจะมีค่าระยะ
ทางการเกิดใกล้เคียงกัน ชีใ้ห้เห็นว่าจุดภาพความร้อนมีการเกิดแบบซํา้ซาก โดยในช่วงฤด ู 
ไฟป่าจุดภาพความร้อนจะเกิดใกล้กับทางนํา้และป่าไม้มากกว่านอกช่วงฤดูไฟป่า แต่จะ         
เกิดไกล จากหมู่บ้าน ถนน และพืน้ท่ีเกษตรกรรมมากกว่า ซึ่งทําให้คาดว่าจดุภาพความร้อน
น่าจะเกิดจากการจุดไฟโดยมนุษย์ (man made fire) เน่ืองจากในช่วงฤดูไฟป่าคนจะมี
ปฏิสมัพนัธ์ทางพืน้ท่ีกบัทางนํา้และมีการเข้าถึงเพ่ือใช้ประโยชน์จากป่า ซึง่อาจทําให้มีการเผา
ป่าเพ่ือหาของป่า อนัเป็นลกัษณะของการเกิดไฟป่า (forest fire) สว่นในช่วงนอกฤดไูฟป่าคน
จะมีปฏิสมัพนัธ์เชิงพืน้ท่ีกับหมู่บ้าน ถนน และพืน้ท่ีเกษตรกรรม ซึ่งอาจทําให้เกิดการเผาไร่
เพื่อเตรียมพืน้ที่ อนัเป็นลกัษณะของการเกิดไฟเกษตร (agricultural fire) ทัง้นีผ้ลการ
วิเคราะห์ลกัษณะการใช้ท่ีดินท่ีเกิดจุดภาพความร้อน และผลการวิเคราะห์ด้านระยะทางกบั
ตําแหน่งท่ีเกิดจดุภาพความร้อน แสดงได้ดงัตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 ระยะทางกบัตําแหน่งท่ีเกิดจดุภาพความร้อน 
 

เกณฑ์ปัจจัย 
ด้านระยะห่าง 
(กโิลเมตร) 

ช่วง
ฤดู* 

จุดภาพความร้อน 
ปี พ.ศ. 2550 

จุดภาพความร้อน 
ปี พ.ศ. 2551 

Min Max Mean S.D. Min Max Mean S.D. 

ระยะห่าง 
จากหมู่บ้าน 

1 0.01 35.33 3.90 3.28 0.03 27.27 3.56 2.80 

2 0.02 18.02 2.49 2.45 0.01 16.07 2.28 1.98 

ระยะห่าง 
จากถนน 

1 0.00 87.74 8.31 10.74 0.00 85.96 7.22 8.60 

2 0.00 68.61 4.05 5.73 0.00 45.94 3.61 4.42 

ระยะห่าง 
จากทางนํา้ 

1 0.00 6.80 0.98 0.83 0.00 6.67 0.96 0.78 

2 0.00 6.50 1.05 0.95 0.00 6.61 1.08 1.01 

ระยะห่าง 
จากแหลง่นํา้ 

1 0.00 139.47 41.64 28.14 0.02 138.42 43.64 28.67 

2 0.01 99.54 25.26 20.35 0.05 127.66 25.34 20.55 

ระยะห่าง 
จากทุ่งหญ้าและ

ท่ีลุม่ 

1 0.00 143.27 32.00 29.08 0.00 142.47 33.14 29.58 

2 0.00 80.02 14.78 13.51 0.00 113.72 15.44 13.50 

ระยะห่าง 
จากพืน้ท่ี
เกษตรกรรม 

1 0.00 62.18 3.96 6.29 0.00 61.15 4.69 7.49 

2 0.00 39.21 0.93 2.68 0.00 44.01 1.24 3.66 

ระยะห่าง 
จากป่าไม้ 

1 0.00 42.91 1.92 5.04 0.00 45.35 1.72 4.80 

2 0.00 44.05 7.68 9.08 0.00 45.57 7.64 9.09 

ระยะห่าง 
จากพืน้ท่ีเมือง 

1 0.00 132.18 53.44 29.01 0.00 136.38 53.99 29.29 

2 0.15 113.56 40.69 24.02 0.18 129.75 40.84 24.01 

 

*ช่วงฤด ู 1 หมายถึง อยูใ่นช่วงฤดไูฟป่า   
 2 หมายถึง อยูน่อกช่วงฤดไูฟป่า 
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สรุป อภปิรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 
ปัจจบุนัได้หมดยคุของการควบคมุไฟป่า (forest fire control) แบบ “ไฟมา ข้าดบั” 

เพียงอย่างเดียวไปแล้ว การบริหารจดัการไฟป่า (forest fire management) อย่างเหมาะสม 
ตัง้แตก่ระบวนการรวบรวมสารสนเทศและองค์ความรู้ การวางแผน การป้องกนั การติดตาม 
การเฝ้าระวงั การควบคมุ การประเมินผลกระทบ และการแก้ปัญหา โดยเน้นธรรมาภิบาลและ
การมีส่วนร่วมประชาชน รวมทัง้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสํารวจ และบูรณาการ
ศาสตร์ นบัได้ว่าเป็นสิ่งจําเป็นในการบริหารจดัการด้านดงักลา่วอย่างยัง่ยืน  การศกึษานีเ้ป็น
การประยุกต์ใช้รีโมทเซนซิงในการติดตามและเฝ้าระวงัไฟป่า ซึ่งเป็นส่วนเล็กๆ ท่ีจะนําไปสู่
การพัฒนาแนวทางบริหารจัดการไฟป่าท่ีจะเกิดขึน้ ผลการศึกษาสรุปได้ว่าข้อมูลจุดภาพ
ความร้อนท่ีผ่านการกําจดัจดุภาพความร้อนท่ีผิดพลาดแล้ว สามารถใช้ติดตามและเฝ้าระวงั
การเกิดไฟป่าได้ โดยข้อมลูดงักล่าวมีการให้ข้อมลูเป็นรายวนั ทําให้มีลกัษณะใกล้เวลาจริง 
(near real time) ซึ่งนับว่าดีอย่างยิ่งในการใช้ติดตามเหตุการณ์ไฟป่าของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องและผู้ปฏิบตัิการ โดยเฉพาะในช่วงท่ีเกิดมาก การวิเคราะห์ข้อมลูจดุภาพความร้อน
ในพืน้ท่ีภาคเหนือชีใ้ห้เห็นว่ามีลกัษณะท่ีสอดคล้องกับการเกิดไฟป่าในพืน้ท่ี กล่าวคือ เกิด
มากในบริเวณขอบประเทศ เขตภาคเหนือตอนบน สว่นใหญ่เกิดในพืน้ท่ีป่าไม้ ในช่วงฤดไูฟป่า 
ซึง่เป็นช่วงแล้ง มีอณุหภมูิสงู มีฝนตกน้อย และมีเชือ้เพลิงมาก และจะลดน้อยลงจนหมดไป
ในช่วงฤดูฝน การวิเคราะห์ด้านการใช้ท่ีดินและด้านระยะทางสงัเกตได้ว่าการเกิดจุดภาพ
ความร้อนมีความสมัพันธ์กับกิจกรรมและการใช้พืน้ท่ีของคนในแต่ละช่วงเวลา ท่ีอาจเป็น
สาเหตทํุาให้เกิดไฟป่าและไฟเกษตรในพืน้ท่ี อย่างไรก็ตามในส่วนนีจํ้าเป็นต้องมีการศึกษา
เพิ่มเตมิ ทัง้นีก้ารเกิดจดุภาพความร้อนจะผนัแปรตามช่วงเวลา ดงันัน้ในการบริหารจดัการไฟ
ป่าทัง้เชิงพืน้ท่ีและเชิงนโยบาย หรือการจัดทําแผนท่ีเส่ียงไฟป่า มีข้อเสนอแนะให้คํานึงถึง
ความแตกตา่งกนัในแตล่ะช่วงเวลานีด้้วย 
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กระบวนการจัดการความรู้ในการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม 
การใช้สารเคมีในการเพาะปลูกของเกษตรกรบ้านหนองแอก   

ตาํบลหนองหม้อ  อาํเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 
Knowledge Management Process in Changes of Farmers’ Behavior in 
Using Chemical in Farming at Ban Nong-Ak, Nong – Moh Sub-district, 

Takhli District, Nakhon Sawan Province 
 

อุทยัวรรณ  ภู่เทศ1 
Uthaiwan  Phuthet 

 
บทคัดย่อ 

 
 วตัถปุระสงค์ของการวิจยัเชิงคณุภาพนีเ้พ่ือศกึษากระบวนการจดัการความรู้ท่ีนําไปสู่
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกของเกษตรกร  ประชากรท่ีใช้ใน
การศกึษาคือ ครัวเรือนท่ีเป็นสมาชิกของโรงเรียนชาวนาบ้านหนองแอก จํานวน 30 ครัวเรือน  
ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการจัดการความรู้ท่ีนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
สารเคมี 7 ขัน้ตอน คือ การรับความรู้จากภายนอก  การเป็นบคุคลเรียนรู้  การเช่ือมความรู้
ภายนอกเข้ากับภมูิปัญญาดัง้เดิมของชุมชน  การทดลองปฏิบตัิจริง  การเลือกสรรความรู้ท่ี
สามารถประยุกต์ใช้ได้  การจัดแหล่งเรียนรู้สําหรับบุคคลภายนอก  และการจัดเก็บข้อมูล  
การจดัการความรู้ของเกษตรกรบ้านหนองแอกมีลกัษณะเดน่ คือ  การเรียนรู้ท่ีจะประยกุต์ใช้
ความรู้ท่ีได้รับซึง่เป็นความรู้ใหมผ่นวกรวมเข้ากบัความรู้ดัง้เดมิของชมุชน เพ่ือนํามาแก้ปัญหา
ด้านการเกษตรของตนเองภายใต้บริบทของสงัคมการเกษตรท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจบุนั 
 

คาํสาํคัญ : กระบวนการการจดัการความรู้,  การปรับเปล่ียนพฤตกิรรมของเกษตรกร,  การใช้
สารเคมีในการเพาะปลกู 
 

                                                           
1อาจารย์สาขาวิชาสงัคมวิทยา  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
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Abstract 
 

The purpose of this qualitative research was to examine or study the 
knowledge  management process which results in changes of farmers’ behavior 
regarding the application of chemical inputs in their farming.  The population was 30 
farmers who were members of the Farmers’ School at Ban Nong-Ak.  The results 
were found that knowledge management process that results in changes of farmers’ 
behavior of the following seven chemical using; outside knowledge getting being 
learners, combining outside knowledge with indigenous knowledge of community, 
putting new knowledge into practice, selecting  and applying the knowledge in 
production activity, arranging sources of learning  for outsiders and consolidating 
relevant data and information.  The apparent or important feature of Ban Nong-Ak 
farmers’ Knowledge management and learning was the wisdom to combine 
indigenous knowledge of community with the newly learned knowledge and to 
apply them in the solving problems of their farm production within the changing 
agricultural society. 
 

Keywords : knowledge management process,  changes of farmers’ behavior,  using 
chemical in farming 

 
บทนํา 
 
 ความรู้ท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ของชมุชนนัน้ถือได้ว่าเป็นสว่นสําคญัอย่างยิ่งใน
งานพฒันา  เพราะการเรียนรู้โดยชมุชนถือเป็นฐานการส่งเสริมสนบัสนนุศกัยภาพของชมุชน
แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับงานพัฒนาชุมชนค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ
กระบวนการมีส่วนร่วม   กระบวนการเ รียนรู้ ร่วมกัน   หรือแม้แต่กระบวนการกลุ่ม                
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล ระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม ได้ส่งผลต่อการสร้างสรรค์
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ความรู้สึกท่ีเป็นชุมชนมากขึน้ และท่ีสําคัญยิ่งปัญญาท่ีเกิดการฐานการคิด วิเคราะห์  
สงัเคราะห์ ทดลองร่วมกนัในชมุชนจะเป็นตวัขบัเคลื่อนสงัคมไปสูทิ่ศทางท่ีดีขึน้ 
 ดงันัน้ การกระตุ้นให้เกษตรกรได้มีความรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองและ
ชมุชนคือ การนําความรู้ทัง้ใหมแ่ละความรู้เก่ามาหลอมรวมให้เกิดความรู้ใหม่ท่ีสามารถสนอง
ความต้องการของชุมชน ซึ่งความรู้ท่ีชุมชนสร้างขึน้และพัฒนาขึน้จากการเรียนรู้ร่วมกัน      
ถือเป็นชดุความรู้ใหม่ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการพึ่งตนเองได้ในเบือ้งต้น  และสามารถท่ีจะแก้ไข
ปัญหาของชมุชนได้ด้วยตนเองในระยะยาว   
 บ้านหนองแอก หมู่ 1 ตําบลหนองหม้อ อําเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์  เป็นชมุชน
นําร่องต้นแบบท่ีให้ความสําคญักบัการพฒันาศกัยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง  มุ่งเน้น
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นสําคญับนฐานของปัญหาของชาวนา  นัน่คือ รายได้ต่ํา หนีส้ิน
เพิ่ม สขุภาพย่ําแย่ อนัเกิดจากการใช้สารเคมีในการปราบศตัรูพืช ซึง่จากกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันในเบือ้งต้นของเกษตรกรพบว่า การควบคุมศัตรูพืชท่ีได้รับผลดีในปัจจุบันคือ การ
ควบคมุศตัรูพืชโดยวิธีผสมผสานท่ีมีพืน้ฐานจากความเข้าใจในเร่ืองของระบบนิเวศ ซึง่ความ
เข้าใจในเร่ืองดงักลา่วก็ต้องอาศยัการปฏิบตัจิริง     

ในการศกึษานีจ้ะสะท้อนให้เห็นภาพของชมุชนในการคิดเป็น ทําเป็นและแก้ปัญหาเป็น 
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึน้ต่อตนเองและชุมชน  และยังทําให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงสถานะของความรู้ท่ีถกูยกระดบัให้เป็นความรู้ใหมท่ี่จะนํามาใช้ประโยชน์ร่วมกนั 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการความรู้ท่ีนําไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้
สารเคมีในการเพาะปลกูของเกษตรกร 
 
วิธีการวิจัย 
 

1.  การดาํเนินการวิจัย  ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บ
ข้อมลูจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึและใช้วิธีการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion)  
กลุ่มผู้ ให้ข้อมลู ได้แก่ เกษตรกรท่ีปลกูข้าวและอาศยัอยู่ในบ้านหนองแอก  ตําบลหนองหม้อ  
อําเภอตาคลี  จงัหวดันครสวรรค์  จํานวน  30  ราย 
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2.  ขอบเขตการวิจัย  มีรายละเอียดดงันี ้
      2.1  ขอบเขตด้านพืน้ท่ี  ได้แก่ บ้านหนองแอก  หมู่ 1  ตําบลหนองหม้อ  อําเภอ

ตาคลี  จงัหวดันครสวรรค์ 
 2.2  ขอบเขตด้านเนือ้หา 

 2.2.1  ข้อมูลพืน้ฐานของชุมชนบ้านหนองแอก  ประกอบด้วย  ประวตัิ
ความเป็นมา สภาพสงัคม เศรษฐกิจ สภาพภมูิศาสตร์ กลุม่ องค์กรตา่งๆ ในชมุชน แผนแมบ่ท
ชมุชน 
 2.2.2  กระบวนการจดัการความรู้ท่ีนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ใช้สารเคมีในการเพาะปลกูของเกษตรกร 
 2.3  ขอบเขตด้านเวลา  การวิจยัเร่ิมตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม 2550 - กรกฎาคม  
2551 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูดงันี ้  
 3.1  การเก็บข้อมลูเอกสาร  ได้รวบรวมข้อมลูจากเอกสาร งานวิจยั และหนงัสือ
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 3.2  การเก็บข้อมูลภาคสนาม  โดยการสํารวจพืน้ท่ีท่ีจะศึกษา และนัดหมาย
ผู้ เก่ียวข้อง ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ตามแนวคําถามท่ี    
เตรียมไว้ และใช้วิธีการสนทนากลุม่ (Focus  Group Discussion) 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายและแสดง
ให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวคิดและปรากฏการณ์  พร้อมกนันัน้ยงันําข้อมลูท่ีได้มา
จําแนกและตีความหมาย  แยกแยะปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการจัดการความรู้ในการ
ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมของเกษตรกร   
 
ผลการวิจัย 
 

1.  ข้อมูลทั่วไปของพืน้ที่   
ตําบลหนองหม้อ  อําเภอตาคลี  จงัหวดันครสวรรค์  แบง่เขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน  

คือ  หมู่ 1  บ้านหนองแอก, หมู่ 2  บ้านหนองหม้อ, หมู่ 3  บ้านหนองแปลง, หมู่ 4  บ้านหนองลีซอ,  
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หมู่ 5  บ้านโคกหว้า, หมู่ 6  บ้านหนองไม้ลู่ และหมู่ 7  บ้านหนองละมัง่  ผลการศกึษาพบว่า  
หนีส้ินของประชากรตําบลหนองหม้อ  ส่วนใหญ่เกิดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
เน่ืองจากเกษตรกรรมสมัยใหม่ได้เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของเกษตรกร  วิถีการผลิต  การใช้
เทคโนโลยีแบบดัง้เดิมไปแล้ว  ทําให้การทําเกษตรกรรมในปัจจบุนัมีต้นทนุในการผลิตสงู  ไม่
วา่จะเป็นคา่เช่าท่ีดนิ คา่แรงงาน คา่นํา้มนัเชือ้เพลิง คา่สาร เคมีทางการเกษตร คา่ขนสง่ ฯลฯ 
ซึง่เป็นต้นทนุท่ีเกษตรกรหลีกเล่ียงไมไ่ด้  อยา่งไรก็ตาม    เม่ือผลผลิตออกสูต่ลาดโดยการขาย
ผ่านพ่อค้าคนกลางหรือขายโดยตรงท่ีตลาด  รายได้ท่ีเกษตรกรได้รับหลงัจากหกัค่าใช้จ่าย
แล้ว กลบัไม่สัมพันธ์กับต้นทุนท่ีแท้จริง  ทัง้นี ้เน่ืองจากมีการลงทุนสูง  ทําให้กําไรท่ีได้ต่ํา  
ส่งผลให้เกษตรกรอยู่ในภาวะขาดทุนและไม่มีทุนไปดําเนินการต่อ  ภาวการณ์ดงักล่าวจึง
นําไปสูก่ารพึง่พาภายนอกของเกษตรกร  โดยเฉพาะการกู้ ยืมเงินมาลงทนุทัง้ในระบบและนอก
ระบบ  จากการศกึษาพบวา่  ประชากรตําบลหนองหม้อมีแหลง่ทนุท่ีให้บริการด้านการเกษตร  
3 แหล่งด้วยกนั  คือ  สหกรณ์การเกษตรอําเภอตาคลี  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรอําเภอตาคลี   และนายทุนนอกระบบ วงเงินในการกู้ ยืมของเกษตรกรขัน้ต่ําคือ  
10,000 - 100,000 บาท  ทัง้นีข้ึน้อยูข่นาดการลงทนุของเกษตรกร  อยา่งไรก็ดีเกษตรกรตําบล
หนองหม้อยงัไมส่ามารถหลดุพ้นจากวฏัจกัรการกู้ ยืมเงินไปได้  เน่ืองจากมีปัจจยัหลายอย่างท่ี
ทําให้ขาดทนุตลอดมา  เช่น ภาวะราคาท่ีผนัผวนซึง่เกษตรกร ไม่สามารถควบคมุได้ในขณะท่ี
ต้นทุนการผลิตสงูขึน้เร่ือย ๆ หรือแม้แต่การระบาดของโรคและแมลงศตัรูพืช  และปัญหาท่ี
สําคญัคือ  เกษตรกรส่วนมากกู้ ยืมเงินเพ่ือการลงทนุก่อนล่วงหน้า  เม่ือเก็บเก่ียวผลผลิตแล้ว
จงึนําไปชําระคืน  ซึง่ในบางครัง้รายได้ไมเ่พียงพอท่ีจะชําระคืนและเม่ือต้องลงทนุในครัง้ตอ่ไป
จึงจําเป็นต้องกู้ ยืมเพิ่มอีกครัง้ในขณะท่ีหนีส้ินเดิมยงัคงอยู่  จึงเป็นปัญหาของหนีส้ินสะสม  
ทําให้เกษตรกรไมส่ามารถหลดุพ้นภาระหนีส้นิดงักลา่วได้ 

2.  กระบวนการจัดการความรู้การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้สารเคมีใน
การเพาะปลูกของเกษตรกรบ้านหนองแอก   

เกษตรกรบ้านหนองแอก  มีการเรียนรู้ท่ีเร่ิมจากปัญหาการใช้ปัจจยัการผลิตท่ีมาก
เกินความจําเป็นก่อให้เกิดผลกระทบทัง้เร่ืองของต้นทุนการผลิต สุขภาพอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม  ทัง้นีกิ้จกรรมการเรียนรู้ตามหลกัการบริหารศตัรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
หรือ IPM (Integrated Pest Management) นัน้ถือเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการแก้ไข
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ปัญหาการเกษตรในปัจจบุนั  และจากกระบวนการเรียนรู้ได้พิสจูน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นแนวทาง
ท่ีจะนําไปสู่การปรับลดการใช้สารเคมีได้จริง  สมาชิกในชุมชนมีการขยายฐานการเรียนรู้
ร่วมกนั  ซึง่เป็นตวัชีว้ดัความสําเร็จในการจดัการความรู้ของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี  ถึงแม้ว่า
หลกัการดงักล่าวจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร  แต่ด้วยบริบทของสงัคมและปัจจยั
การผลิตท่ีเปล่ียนแปลงจากอดีตจึงไม่เอือ้กับการนําไปปฏิบัติได้  รวมถึงมีผลกระทบต่อ
กระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกร  ทัง้นี ้อาจเน่ืองมาจากปัจจยั 3 ประการท่ีสําคญัคือ  1) ระบบ 
การผลิตท่ีต้องพึ่งปัจจัยภายนอกซึ่งทําให้เกษตรกรไม่สามารถท่ีจะจัดการปัจจัยการผลิต     
ได้เอง  2) กระบวนการตดัสินใจทางครอบครัวอนัเนื่องมาจากความต้องการของสมาชิก  
ตลอดจนการยอมรับในแนวคิดและจํานวนแรงงานของภาคครัวเรือนมีผลต่อการตดัสินใจ
ดําเนินการด้วย  3) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรไมส่อดคล้องกบัความต้องการ
ของเกษตรกรและบริบทสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลง   
 นอกจากนี ้การมีพืน้ท่ีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ก่อให้เกิดการขยายผลในเร่ืองของ
กิจกรรมอีกมากมายในการแก้ปัญหาและสามารถบริหารจดัการสิ่งท่ีตนมีอยู่ให้เกิดประโยชน์
เพ่ือให้สมาชิกพึง่ตนเองได้ ในเร่ืองตอ่ไปนี ้
 กลุ่มผกัปลอดสารพิษ  เป็นกลุ่มท่ีเกิดจากฐานคิดการขยายผลการควบคุมศตัรูพืช
จากข้าวสูพื่ชอ่ืนๆ  แตด้่วยเง่ือนไขอนัเป็นข้อจํากดัท่ีแตกตา่งจากข้าวทําให้กลุม่เรียนรู้ดงักลา่ว
ประสบผลสําเร็จ 
 กลุม่ปุ๋ ยชีวภาพอดัเม็ด  เป็นกลุม่ท่ีมีฐานการก่อตวัมาจากปัญหาเร่ืองปัจจยัการผลิต
เชิงพาณิชย์ท่ีทําให้ต้นทนุการผลิตสงูโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเร่ืองของปุ๋ ยเคมี  ซึง่การปรับ
ลดการใช้สารเคมีเป็นเร่ืองยาก  หากขาดสิ่งใหม่ท่ีสามารถทดแทน  จึงจดัตัง้กลุม่ขึน้เพ่ือแก้ไข
ปัญหาดงักลา่วโดยการเพิ่มทางเลือกในเร่ืองของปุ๋ ยชีวภาพในการปรับลดการใช้ปุ๋ ยเคมี 

ผลการศกึษากระบวนการจดัการความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมี
ในการเพาะปลกูของเกษตรกรบ้านหนองแอก  พบวา่แบง่ออกเป็น 7 ขัน้ตอนด้วยกนั คือ 

1. ขัน้การรับความรู้จากภายนอก   
การเรียนรู้ของเกษตรกรเกิดจากการรับรู้ภายนอก  โดยเฉพาะในเร่ืองของการควบคมุ

ศตัรูข้าวโดยวิธีผสมผสานหรือ IPM  ถึงแม้วา่จะเป็นการรับความรู้จากภายนอกแตก็่นําความรู้
นัน้มาปฏิบตัจิริงก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหวา่งท่ีได้มีการปฏิบตั ิ  
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2.  ขัน้การเป็นบคุคลเรียนรู้   
เกษตรกรมีความตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู้ทัง้ในอดีตท่ีมีการซึมซับ

ความรู้จากการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ  รวมถึงมีกระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้  เห็นได้จากการเรียนรู้ในอดีตท่ีใช้หลกัการถ่ายทอดความรู้ในลกัษณะ
การบอกให้จํา ทําให้ดู อยู่ให้เห็น ความรู้ต่างๆ มิได้มีการตราเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ดงันัน้
ผู้ เรียนต้องมีความอดทน ช่างสงัเกต ช่างซกัถาม อยู่ตลอดเวลา และกระทําซํา้ เพ่ือให้เกิด     
ความชํานาญในเร่ืองนัน้ๆ    

3.  ขัน้การเช่ือมโยงความรู้ภายนอกเข้ากบัภมูิปัญญาดัง้เดมิของชมุชน 
เกษตรกรสามารถเรียนรู้เพ่ือท่ีจะหาจุดเช่ือมความรู้ใหม่ท่ีมีประโยชน์โดยไม่ละเลย

ความรู้เก่าหรือภูมิปัญญาดัง้เดิมก่อให้เกิดความรู้ใหม่ท่ีนําไปแก้ไขปัญหา  ซึ่งเห็นได้จาก
พฤติกรรมของเกษตรกรในการท่ีจะเลือกรับเคร่ืองจกัรกลทุ่นแรงท่ีเป็นความรู้ใหม่มาใช้ควบคู่
กบัเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการเกษตรดัง้เดมิท่ีผลติขึน้เองอนัเป็นความรู้เก่า  

4.  ขัน้การทดลองปฏิบตัร่ิวมกนั 
การเรียนรู้ของเกษตรกรเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบตัิจริง  ดงันัน้ เพ่ือเป็นบท

พิสูจน์ความรู้ใหม่ท่ีเข้ามาจะสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงจึงมีการทดลองปฏิบัติร่วมกัน      
และเพ่ือการเปรียบเทียบให้ได้ทราบผลท่ีชดัเจนในแปลงทดลองจํานวน 2 แปลง  อนัจะทําให้
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้มีความชัดเจนขึน้  และพบว่าการเรียนรู้จากแปลงนาท่ี
ดําเนินการร่วมกนัของสมาชิกประสบความสําเร็จชดัเจนกวา่แปลงในระดบัปัจเจกบคุคล   

5.  ขัน้การเลือกสรรความรู้ท่ีสามารถประยกุต์ใช้ได้ 
พฤติกรรมของเกษตรกรในการเลือกเอาความรู้มาประยกุต์ใช้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  

คือกลุ่มก้าวหน้าถือได้ว่ามีความชดัเจนทัง้การยอมรับแนวคิดและการปฏิบตัิ  กลุม่เรียนรู้เป็น
กลุ่มท่ียอมรับในแนวคิด  แต่ยงัขาดความชดัเจนในแนวทางการปฏิบตัิ  และกลุ่มเร่ิมยอมรับ
แนวคดิซึง่เป็นกลุม่ท่ียอมรับในแนวคดิแตเ่ลือกท่ีจะไมป่ฏิบตัติาม 

6.  ขัน้การจดัแหลง่เรียนรู้สําหรับบคุคลภายนอก   
เพ่ือให้การจัดการความรู้ปรากฏเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนประกอบกับการเรียนรู้ในเชิง

ทฤษฎีและเชิงปฏิบตัิ  เกษตรกรได้จัดแหล่งเรียนรู้ออกเป็นสองส่วนคือ  การบรรยายโดย
วิทยากร  และการจดัทําแปลงสาธิต 
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7.  ขัน้การจดัเก็บข้อมลู   
การเรียนรู้ของเกษตรกรเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบตัิจริงถึงแม้จะเป็นการรับ

ความรู้จากภายนอกก็ตาม  แต่เม่ือนํามาสู่การปฏิบตัิจริงร่วมกัน ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ขึน้     
ซึง่ความรู้ท่ีได้รับนัน้เป็นความรู้ในลกัษณะของความรู้ท่ีฝังอยู่ในบคุคล (Tacit Knowledge)  
และในระหว่างการปฏิบตัิงานร่วมกนัยงัก่อให้เกิดความรู้ท่ีสอดแทรกหรือเกิดขึน้ในระหว่าง
การทํางาน (Embedded Knowledge)  กระทั่งเม่ือมีการดําเนินกิจกรรมซํา้ ๆ จึงจะทําให้
ความรู้นัน้เปิดเผย (Explicit Knowledge)  และบคุคลอ่ืนจงึจะสามารถเข้าถึงได้  ซึง่ความรู้ทัง้
สามประเภทนัน้ได้มีการจดัเก็บเป็นระบบเอกสาร  ทําให้ง่ายแก่การเข้าถึงความรู้นัน้   
  
อภปิรายผลและสรุป 
 
 การวิจยัครัง้นี ้ถึงแม้ผู้วิจยัจะได้ตัง้กรอบการศกึษากระบวนการจดัการความรู้ในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการเพาะปลกูของเกษตรกรออกเป็น  4  กระบวนการ
ด้วยกนัคือ  การสร้างและการจดัหาความรู้  การจดัเก็บความรู้  การประยกุต์ใช้ความรู้ในการ
ทํางาน  และการกระจายความรู้ภายใต้ความรู้ใหม่ความรู้เก่าและผู้ รู้ก็ตาม  แตผ่ลการศกึษา
กระบวนการจดัการความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการเพาะปลกูของ
เกษตรกรบ้านหนองแอก  พบว่าสามารถแบ่งออกเป็น 7 ขัน้ตอน คือ การรับความรู้จาก
ภายนอก  การเป็นบคุคลเรียนรู้  การเช่ือมความรู้ภายนอกเข้ากบัภมูิปัญญาดัง้เดิมของชมุชน           
การทดลองปฏิบตัิจริง  การเลือกสรรความรู้ท่ีสามารถประยุกต์ใช้ได้  การจัดแหล่งเรียนรู้
สําหรับบคุคลภายนอก  และการจดัเก็บข้อมลู  ซึง่การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัของเกษตรกร
บ้านหนองแอก  เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบตัิจริง  ประสบการณ์หรือแม้แต่การเรียนรู้ในเวที
สนทนา  และกิจกรรมตา่งๆท่ีถกูกําหนดขึน้จากฐานความสนใจใฝ่รู้ในเร่ืองนัน้ๆ  จึงทําให้เกิด
เป็นความรู้เพ่ือการนําไปใช้ปฏิบตัิท่ีเข้าถึงได้ง่ายซึ่งเน้นท่ีกิจกรรม  กลุ่มกิจกรรมต่างๆ ท่ีถูก
กําหนดโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิก  ซึ่งเป็นกระบวนการทําความรู้ฝังลึกหรือความรู้แฝง
(Tacit Knowledge)  ให้เป็นความรู้ท่ีเปิดเผย (Explicit Knowledge)  และเป็นความรู้เพ่ือใช้
ปฏิบัติท่ีเข้าถึงได้ง่าย  สามารถนําไปถ่ายทอดหรือแม้กระทั่งการทําซํา้ได้ภายใต้พืน้ท่ี
สาธารณะ/เวทีกลางของโรงเรียนชาวนารวมทัง้ในพืน้ท่ีจริงในระดบัปัจเจก ซึง่เป็นเวทีในการ
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เรียนรู้ แลกเปล่ียน แบ่งปัน สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ๆ กิจกรรมใหม่ ๆ ของกลุ่มภายใต้
บรรยากาศของความเป็นเครือญาติสนิทสนมคุ้นเคย  ดงันัน้ความรู้ท่ีได้จากกระบวนการ
เรียนรู้ของเกษตรกรบ้านหนองแอก  จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเข้าร่วมทํากิจกรรมการเรียนรู้นัน้
ด้วย  ซึ่งหากพิจารณาแล้วการสร้างความรู้ของเกษตรกรมีลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกบัวงจรการ
เปลี่ยนแปลงสถานะความรู้  SECI  Framework2 (พรธิดา  วิเชียรปัญญา,  2547: 27)         
ซึง่ความรู้นัน้เร่ิมขึน้ท่ีระดบัปัจเจกบุคคลท่ีตระหนกัถึงปัญหาด้านการเปิดเผยความรู้ของตน
เพ่ือส่ือสารให้อีกฝ่ายรับทราบ (การแลกเปล่ียนระหว่างผู้ ส่ือสาร)  นําไปสู่การแบ่งปันและ
สร้างความรู้ใหม่ท่ีถูกสร้างขึน้สามารถนําไปสู่การแบ่งปันในระดับต่อไปเปรียบได้กับการ
กระทําซํา้ ๆ ของความรู้  ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนแบง่ปันและสร้างความรู้ใหมต่ลอดเวลา 
 อย่างไรก็ตาม  ลกัษณะเด่นของการจดัการความรู้ของเกษตรกรบ้านหนองแอกคือ  
การประยกุต์ใช้ความรู้เพ่ือให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกบัวิถีชีวิตตามสถานการณ์ของช่วงเวลา
ท่ีเปล่ียนแปลง  และมุ่งท่ีจะประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือความอยู่รอดของภาคครัวเรือนเป็นหลกั  
ประกอบการผลติซํา้ควบคูก่บัการสร้างความรู้ท่ีมีความเฉพาะเหมาะสมกบัท้องถ่ิน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 1. เนื่องจากการถอดบทเรียนมีความสําคญัและจําเป็นในกิจกรรมการเรียนรู้แต่     
ละครัง้  ผลจากการวิจยัครัง้นีพ้บว่า ขาดการถอดบทเรียนและการบนัทึก  เพราะความรู้
ดงักล่าวเกิดขึน้ในทุกๆ กระบวนการอาจทําให้ผู้ ท่ีพลาดโอกาสเข้าร่วมไม่ได้รับความรู้จาก
กิจกรรมนัน้  จงึควรมีการถอดบทเรียนภายหลงัดําเนินการแล้วเสร็จเพราะการถอดบทเรียนถือ
วา่ได้วา่ทําให้เกิดการเรียนรู้ 

2.  ควรมีการบริหารจดัการในการจดัเก็บความรู้ในรูปแบบของเอกสารท่ีได้จากการ
ถอดบทเรียนออกเป็นหมวดหมู่ท่ีชัดเจนเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงความรู้นัน้ได้  
ง่ายขึน้ 

                                                           
2 SECI  Framework : S = Socialization,  E = Externalization,  C = Combination,           
I = Internalization 
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 3.  ในการดําเนินงานควรมีการแสวงหาแนวร่วมหรือเครือข่ายทัง้ในพืน้ท่ีและภายนอก 
เพ่ือสร้างเครือขา่ยในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  เพราะในแตล่ะกลุม่ องค์กรหรือหน่วยงาน 
ต่างล้วนมีศักยภาพในแต่ละมุมท่ีไม่เท่าเทียมกัน  ดังนัน้ หากมีการดําเนินการในรูปของ
เครือขา่ยจะช่วยให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีแตกตา่งหลากหลายไปพร้อม ๆ กนั  ก่อให้เกิด
ความเข้มแข็งสามารถท่ีจะบริหารจดัการตนเองและสมาชิกได้ดียิ่งขึน้ 
  
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 

1.  ควรมีการวิจยัเพ่ือขยายผลการเรียนรู้เร่ืองการลดการใช้สารเคมีในการเพาะปลกู
ตอ่คนในชมุชนหนองแอก 

2.  ควรมีการวิจยักระบวนการจดัการความรู้สิ่งท่ีเป็นภมูิปัญญาในชมุชนอ่ืนเพ่ือ
เปรียบเทียบและนําไปสูก่ารสงัเคราะห์หารูปแบบการจดัการความรู้ท่ีเหมาะสมสําหรับชมุชน 

 
กิตตกิรรมประกาศ 
 
 งานวิจัยนีไ้ด้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ผู้ วิจัยขอขอบ 
พระคณุเป็นอยา่ง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปราชญ์ชาวบ้าน นกัวิชาการ ตลอดจนชาวบ้านในชมุชน
บ้านหนองแอก  ตําบลหนองหม้อ  อําเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ ท่ีให้ความร่วมมือในการ
ให้สมัภาษณ์เพ่ือเป็นข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้ ทําให้งานวิจยันีสํ้าเร็จลลุว่งไปได้อยา่งดี  
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บทคัดย่อ 

 
การวิจยันีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือ  1) ศกึษาการดําเนินงานนําภมูิปัญญาท้องถ่ินด้านดนตรี

มาใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนหนองบวัมธัยม จังหวดันครสวรรค์ และ  2) นําเสนอ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบ
ผสมผสานวิธี  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นบุคลากรจํานวน 31 คน และนักเรียน 49 คน     
ของโรงเรียนหนองบวัมธัยม อําเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์  การสร้างรูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนใช้วิธีสมัภาษณ์แบบเจาะลกึและวิธีการสนทนากลุม่  ผลการศกึษามีดงันี ้

(1) การดําเนินงานใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ินด้านดนตรีในการเรียนการสอนของโรงเรียน
หนองบวัมธัยม ในความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอยู่ในเกณฑ์ระดบัปานกลาง และการ
ดําเนินงานใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ินด้านดนตรีในการเรียนการสอนในความคิดเห็นของนกัเรียน
อยูใ่นเกณฑ์ระดบัมาก  

(2) รูปแบบการนําภมูิปัญญาท้องถ่ินด้านดนตรีมาใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน
หนองบวัมธัยม จงัหวดันครสวรรค์  ประกอบด้วยกระบวนการ 5 ขัน้ตอน คือ การวิเคราะห์
ชมุชน การจดัทําชดุความรู้ การสร้างกิจกรรม การขยายผลสูช่มุชน และการประเมินผล   

 

คาํสาํคัญ : ภมูิปัญญาท้องถ่ิน, ดนตรี,  การเรียนการสอน 

                                                           
1 อาจารย์ประจําสาขาวิชาดนตรี  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค์ 
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Abstract 
 

The purposes of  this research were  1) to study operation performance of 
implementation of local wisdom in Music on teaching, and  2) to present the 
teaching and learning model by implementation of local wisdom on teaching and 
learning at Nongbua Secondary School in Nakhon Sawan Province.  The sample 
were 31 personnel and 49 students of Nongbua School.  The tool used to collect 
data was the questionnaire created by the author.  The data were analyzed by the 
SPSS package program.  To create a teaching and learning model, the In-depth 
Interview and Focus Group Discussion technique were applied.  The results found 
that  

(1) the performance of Implementation of Local Wisdom in Music on 
teaching and learning at Nongbua Secondary school in the view of the 
administrators and teachers was at moderate level while at high level in the view of 
students.  

(2) Implementation of Local Wisdom in Music on teaching and learning 
model composed of 5 steps: analyzing the community, creating learning program, 
setting up school activities, expanding into the community, and evaluation. 
 

Key  words : Local  wisdom,  Music,  Teaching and learning 
 

บทนํา 
 

การพัฒนาประเทศไทยในช่วงเวลาท่ีผ่านมา  ได้ให้ความสําคัญกับความรู้
ความสามารถของคนไทยท่ีมีอยู่เดิมน้อยกว่าความรู้สากลจากผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านใน
กระแสความรู้สมยัใหม่  ทําให้การพฒันาไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ
สงัคมของชุมชน และก่อให้เกิดวิกฤตในสงัคมขึน้อย่างต่อเน่ือง  ทัง้นี ้พระราชบญัญัติ
การศกึษาแห่งชาติ  ได้กําหนดจดุเน้น  3 ประการ คือ ประการท่ีหนึ่ง จดัการเรียนการสอนท่ี
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เน้นกระบวนการ  ประการท่ีสอง ส่งเสริมให้ท้องถ่ินพฒันาหลกัสตูร และประการท่ีสาม คือ
การเน้นความรู้ท่ีมีความหมายต่อผู้ เรียน  เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เลือกเรียนวิชาต่างๆอย่าง
หลากหลาย (กรมวิชาการ, 2536: 8)  การใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ินในการเรียนการสอนเป็นสิ่งท่ี
ทุกฝ่ายให้ความสําคัญมาโดยตลอดทัง้ในอดีตและปัจจุบัน  แต่การดําเนินการเพ่ือนําภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนยงัไม่แพร่หลายนกั  และไม่มีรูปแบบท่ีมี
ประสทิธิภาพเพียงพอ  เม่ือรูปแบบการจดัการศกึษาเปล่ียนแปลงไปและเน้นความสําคญัของ
ความแตกต่างแต่ละท้องถ่ินมากย่ิงขึน้ ผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการนําภูมิปัญญาท้องถ่ิน
โดยเฉพาะด้านดนตรีมาใช้ในการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา เพ่ือนํา
ข้อมลูมาวิเคราะห์และสงัเคราะห์รูปแบบการใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ินด้านดนตรีให้โรงเรียนตา่งๆ
ได้นําไปปรับใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านดนตรีให้มี
ประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
 1. ศกึษาสภาพการดําเนินงานการใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ินด้านดนตรีในโรงเรียนหนอง
บวัมธัยม จงัหวดันครสวรรค์ 
 2. นําเสนอรูปแบบการใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ินด้านดนตรีมาใช้ในการเรียนการสอนของ
โรงเรียนหนองบวัมธัยม จงัหวดันครสวรรค์ 
 
วิธีการวิจัย 
 
 1) การดาํเนินการวิจัย  ใช้เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมลูแบบผสมผสานวิธี  (Mixed  
Methodology)  ทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ   
 2) ขอบเขตการวิจยั  มีรายละเอียดดงันี ้

 (1) ขอบเขตด้านพืน้ท่ี  ได้แก่  โรงเรียนหนองบวัมธัยม  อําเภอหนองบวั  จงัหวดั 
นครสวรรค์  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้จากการสุ่มแบบเจาะจง คือ กลุ่มผู้บริหารและ
ครูผู้สอนในเรียนมธัยมหนองบวั จํานวน 31 คน และนกัเรียนโรงเรียนหนองบวัมธัยม จํานวน  
49  คน 
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 (2) ขอบเขตด้านเนือ้หา  ได้แก่ 
 (2.1) สภาพการดําเนินงานของภมูิปัญญาท้องถ่ินในโรงเรียนมธัยมหนองบวั  
อําเภอหนองบวั  จงัหวดันครสวรรค์ 
 (2.2) รูปแบบและวิธีการจดัการเรียนรู้ โดยใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ินด้านดนตรี 
 (3) ขอบเขตด้านเวลา  การวิจยัเร่ิมตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม  2550 - กรกฎาคม  
2551) 

3) การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูดงันี ้  
 (1) การเก็บข้อมลูเอกสาร  ได้รวบรวมข้อมลูจากเอกสาร  งานวิจยัและหนงัสือ
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 (2) การเก็บข้อมูลภาคสนาม  โดยการสํารวจพืน้ที่ท่ีจะศึกษา  และนัดหมาย
ผู้ เก่ียวข้อง  ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกตามแนวคําถามท่ี  
เตรียมไว้  และใช้วิธีการสนทนากลุม่ (Focus  Group) 

4) การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้คา่เฉลี่ย  คา่ร้อยละ  และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใช้ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล  เพ่ือประมวลผลการศกึษาสภาพการดําเนินงานของ
ภมูิปัญญาท้องถ่ินในโรงเรียนหนองบวัมธัยม  จงัหวดันครสวรรค์  และทําการวิเคราะห์ข้อมลู
เชิงคณุภาพใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  เพ่ือได้มาซึ่ง
รูปแบบการใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ินด้านดนตรีในการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองบวัมธัยม  
จงัหวดันครสวรรค์   ตามประเดน็วตัถปุระสงค์ท่ีได้กําหนดไว้ 
 
ผลการวิจัย 
 

1. สภาพการดาํเนินงานการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีในการเรียนการ
สอนของโรงเรียนหนองบัวมัธยม จังหวัดนครสวรรค์   

ในความคิดเห็นของผู้ บริหารและครูของโรงเรียนหนองบัวมัธยมเก่ียวกับการ
ดําเนินงานการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านดนตรีในการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองบัว
มัธยม  เห็นว่า การดําเนินงานใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านดนตรีในการเรียนการสอนของ
โรงเรียนหนองบวัมธัยม  จงัหวดันครสวรรค์  ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย
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เท่ากับ 2.79) โดยวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความกระตือรือร้นและอุตสาหะในการ
ปฏิบตังิานมีระดบัคา่เฉลี่ยมากท่ีสดุ (คา่เฉลี่ยเท่ากบั  2.90)  รองลงมาคือวิทยากรภมูิปัญญา
ท้องถ่ินมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีและตรงตอ่เวลา  วิทยากรภมูิปัญญาท้องถ่ินเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีแก่นักเรียน  วิทยากรภูมิปัญญาท้องถ่ินมีเอกสารประกอบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม          
และวิทยากรภูมิปัญญาท้องถ่ินจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้ เรียน  
(ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.87) ส่วนสภาพการดําเนินงานการใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ินด้านดนตรีในการ
เรียนการสอนของโรงเรียนหนองบวัมธัยม จงัหวดันครสวรรค์ ในความคิดเห็นของนกัเรียนของ
โรงเรียนหนองบวัมธัยม  เห็นว่า การดําเนินงานใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านดนตรีในการเรียน
การสอนของโรงเรียนหนองบวัมธัยม  จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.89) โดยวิทยากรภมูิปัญญาท้องถ่ินวางตวัได้เหมาะสมและเป็นตวัอย่างท่ีดี มีระดบั
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสดุ (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.41)  รองลงมาคือวิทยากรภมูิปัญญาท้องถ่ินมีเทคนิค
การสอนให้เข้าใจได้ดี (คา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.39) 

จากการสมัภาษณ์วิทยากรภูมิปัญญาท้องถ่ิน  เก่ียวกับสภาพการเป็นวิทยากรภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินด้านดนตรี พบวา่ 

1) การเข้ามาเป็นวิทยากรภมูิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีในการเรียนการสอนของ
โรงเรียนหนองบัวมัธยม  เน่ืองจากวิทยากรภูมิปัญญาท้องถ่ินมีอาชีพหรือความชํานาญ
เก่ียวกับเร่ืองดนตรี  วฒันธรรมพืน้บ้านท่ีมีอยู่ในชุมชน  นอกจากนี ้ยงัได้รับการติดต่อจาก
ผู้บริหารโรงเรียนหรือครูผู้สอน 

2) วิธีการสอนของวิทยากรภมูิปัญญาท้องถ่ิน  มีลกัษณะการเรียนการสอนท่ีเน้นการ
สาธิตให้นกัเรียนด ู แล้วให้นกัเรียนฝึกปฏิบตั ิมีทัง้ให้ปฏิบตัเิป็นกลุม่และเป็นรายบคุคล 

3) เหตุผลที่สอนนักเรียน  ส่วนใหญ่วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นต้องการสืบทอด
ความรู้ ความสามารถของตนให้คนรุ่นต่อไป และต้องการให้นักเรียนมีอาชีพเสริม มีความ 
สามารถพิเศษ  และต้องการทําประโยชน์เพ่ือสว่นรวม 

4) การติดตามผลงานของนกัเรียน  สว่นใหญ่วิทยากรภมูิปัญญามีการติดตามอย่าง
ไมเ่ป็นทางการ  มกัใช้วิธีการสอบถามจากครู  ผู้ปกครอง  หรือตดิตามผลงานของนกัเรียนจาก
การร่วมกิจกรรมในชมุชน  เช่น  การแสดงพืน้บ้านเน่ืองในงานวนัสงกรานต์ ฯลฯ   
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หลงัจากทราบสภาพการดําเนินงานของภมูิปัญญาท้องถ่ินด้านดนตรีในการเรียนการ
สอนของโรงเรียนหนองบัวมัธยม  พบปัญหาการดําเนินการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีสําคัญ  
ดงันี ้
 1) การจดัการเรียนรู้ยงัไม่เป็นระบบ  ไม่มีขัน้ตอนท่ีชดัเจน  ขาดความตอ่เน่ืองเช่ือม 
โยงระหว่างการเรียนการสอนตามปกติกบัความรู้ท่ีใช้วิทยากรท้องถ่ิน  ซึง่ปรากฏจากผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ของผู้ เรียนยงัอยูใ่นระดบัต่ํา 
 2) การใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ินในการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองบวัมธัยม  ยงัไม่
สอดคล้องกับสภาพของชุมชนท้องถ่ิน  ดงัจะเห็นได้ว่าความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนและ
ชมุชนยงัไมดี่ขึน้   

2. รูปแบบการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีมาใช้ในการเรียนการสอนของ
โรงเรียนหนองบัวมัธยม  จังหวัดนครสวรรค์   

จากการสนทนากลุ่มในขัน้ตอนการประชมุเชิงปฏิบตัิการ  เพ่ือนําเสนอผลการศกึษา
ตอ่ผู้ ให้ข้อมลูหลกัท่ีให้ข้อมลูดงักลา่ว และเป็นการระดมความคิดเห็นเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมสนทนา
กลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ได้ร่วมกนัคิด วิพากษ์วิจารณ์ และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผลการ 
วิจยั ในวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2551  ณ ห้องประชมุโรงเรียนหนองบวัมธัยม ผู้ เข้าร่วมประชมุเชิง
ปฏิบตัิการในครัง้นีป้ระกอบด้วย คณะผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ประชาชน และนักวิชาการ  
สรุปได้ว่ารูปแบบการนําภมูิปัญญาท้องถ่ินด้านดนตรีมาใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน
หนองบวัมธัยม  จังหวดันครสวรรค์  มี  5  ขัน้ตอนคือ การวิเคราะห์ชุมชน  การจัดทําชุด
ความรู้  การสร้างกิจกรรม  การขยายผลสู่ชุมชน  และการประเมินผล  ซึ่งมีแบบจําลองและ
รายละเอียดในการดําเนินงานในแตล่ะขัน้ตอน ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 

 ชมุชน 
 

กระบวนการเรียนรู้ 

การวิเคราะห์

ชดุความรู้ 

สร้างกิจกรรม 

การประเมนิผล 

ขยายผลสูช่มุชน 
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1.  ขัน้ตอนการวิเคราะห์ชมุชน  มีการดําเนินการดงันี ้
 1.1  กําหนดจดุมุง่หมายของการวิเคราะห์ชมุชน  ดงันี ้
 1) เพ่ือศกึษาข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัสภาพชมุชน 
 2) เพ่ือศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัประชาชนในชมุชน 
 3) เพ่ือวิเคราะห์ศกัยภาพและข้อจํากดัด้านการประกอบอาชีพของประชาชนใน
ชมุชน 
 1.2  กําหนดขอบเขตของข้อมลูท่ีต้องการเพ่ือใช้ในการศกึษา  ดงันี ้
 1) ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัสภาพชมุชน  ได้แก่ ประวตัิชมุชน ลกัษณะภมูิประเทศ  
ทรัพยากรในชมุชน สาธารณปูโภค การคมนาคม วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ  ฯลฯ 
 2) ข้อมลูเก่ียวกบัประชาชนในชมุชน  ได้แก่ จํานวนและโครงสร้างของประชากร  
เช่น อาย ุอาชีพ รายได้ ระดบัการศกึษา ความสามารถ ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ปัญหาและความ
ต้องการเก่ียวกบัการประกอบอาชีพของประชาชนในชมุชน 
 1.3  กําหนดแหลง่ข้อมลู 
 1) ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับชุมชน  ได้จากการสมัภาษณ์ประชาชนในหมู่บ้าน  
ได้แก่  ผู้ มีความรู้  ประสบการณ์ในชมุชน  ผู้ใหญ่บ้าน  กํานนั  ผู้สงูอาย ุ เป็นต้น 
 2) ข้อมลูเก่ียวกบัประชาชนในชุมชน  ใช้แบบสอบถามหรือแบบสมัภาษณ์เก็บ
ข้อมลูกบัหวัหน้าหรือตวัแทนครัวเรือนทกุครัวเรือนในชมุชน 
 1.4  จดัทําเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู  ได้แก่ 
 1)  แบบสมัภาษณ์  ใช้เพ่ือเก็บข้อมลูเก่ียวกบัสภาพชมุชน 
 2) แบบสอบถาม ใช้สอบถามข้อมูลเก่ียวกับประชากร อาจเป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิดก็ได้ 
 1.5  การดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู   
 1.6  การวิเคราะห์ข้อมลู 
2.  ขัน้ตอนการจดัทําชดุความรู้   
 ผลจากการวิเคราะห์ชุมชนจะทําให้โรงเรียนค้นพบภมูิปัญญาท้องถ่ินท่ีเหมาะสมใน
การนํามาพฒันาการเรียนการสอนในโรงเรียน และช่วยสง่เสริมให้เป็นอาชีพ และวฒันธรรม 
ของประชาชนในชมุชน แล้วนํามาจดัทําหลกัสตูรท้องถ่ิน  ซึง่มีขัน้ตอนการจดัทํา ดงันี ้
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 2.1  จดัทําระบบข้อมลูพืน้ฐาน  โดย 
 1) ศึกษาสภาพปัจจุบนั เศรษฐกิจและสงัคมในท้องถิ่น สภาพของโรงเรียน  
นกัเรียน ผู้ปกครอง และชมุชน 
 2) ศกึษาหลกัสตูรแมบ่ท คําอธิบายของหลกัสตูร 
 2.2  กําหนดความต้องการและความจําเป็นของท้องถ่ิน โดยจดัอนัดบัความสําคญั
ของสิง่ท่ีจะพฒันาหลกัสตูร 
 2.3  กําหนดเป้าหมายหรือจดุประสงค์ของการเรียนรู้โดยให้สอดคล้องกบัสิง่ท่ีจะเรียน 
 2.4  จดัทําคําอธิบายรายวิชา เนือ้หา กิจกรรมท่ีกําหนดให้เรียน 
 2.5  จดัทํากําหนดการสอน แผนการสอน คูมื่อครู และส่ือการสอน 
 2.6  ปรับปรุงและพฒันา  โดยการนําหลกัสูตรท่ีได้รับการพฒันาแล้วไปทดลองใช้  
ประเมินผล และปรับปรุงพฒันาให้เกิดความสมบรูณ์และเหมาะสมยิ่งขึน้ 
3.  ขัน้ตอนการสร้างกิจกรรม 
 3.1  การจดัการเรียนการสอน  หลกัสตูรท้องถ่ินท่ีได้จดัทําขึน้นําสู่การเรียนการสอน  
ดงันี ้
 1)  จดัครู  และวิทยากร  เป็นผู้สอน 
 2)  จดัหาส่ือวสัดอุปุกรณ์ 
 3)  นิเทศ  ตดิตาม 
 4)  ประเมนิผล 
 5)  ประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร 
 3.2  จดักิจกรรมเสริม  เพื่อให้การเรียนการสอนมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้  ควรจดั
กิจกรรมเสริมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัภมูิปัญญาท้องถ่ิน  ดงันี ้
 1)  สํารวจความสนใจของนกัเรียนท่ีร่วมกิจกรรมเสริม 
 2)  จดัตัง้กลุม่กิจกรรมขึน้ในโรงเรียน  โดยมีกิจกรรมของกลุม่  ดงันี ้
  2.1) ศกึษาและฝึกทกัษะเพิม่เตมิ  โดยเชิญวิทยากรในท้องถ่ินมาให้ความรู้ 
  2.2) ศกึษาและฝึกอบรมเพิม่เตมิเก่ียวกบัระบบการจดัการ 
  2.3) ใช้เวลาวา่งท่ีโรงเรียนและท่ีบ้านฝึกปฏิบตั ิ
  2.4) ประชาสมัพนัธ์และแลกเปล่ียนความรู้กบัชมุชน 
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4.  การขยายผลสูช่มุชน 
 เน่ืองจากชุมชนมีภูมปัญญาท้องถ่ินด้านดนตรีอยู่แล้ว  เม่ือโรงเรียนนําภูมิปัญญา
ท้องถ่ินมาจัดการเรียนการสอน  และกิจกรรมเสริมในโรงเรียน  รวมทัง้ได้ปรับปรุงการ
ดําเนินงานให้เหมาะสมกบัสภาพปัจจบุนัแล้ว  จงึควรเผยแพร่สูช่มุชนเพ่ือพฒันาร่วมกนั 
 4.1  นกัเรียนเผยแพร่สิ่งท่ีโรงเรียนนําภมูิปัญญาท้องถ่ินมาปรับปรุงให้ผู้ปกครองและ
ชมุชนได้ทราบ 
 4.2  โรงเรียนทําเอกสารเผยแพร่ความรู้เพิ่มเติมเสริมจากภมูิปัญญาท้องถ่ินท่ีกระทํา
กนัอยู ่
 4.3  โรงเรียนส่งเสริมการดําเนินงานภูมิปัญญาท้องถ่ินของประชาชนมาร่วมทํา
กิจกรรมในลกัษณะของกลุม่หรือชมรม 
 4.4  ประสานงานกบัผู้ นําชมุชนเพ่ือจดัตัง้กลุม่ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  ดงันี ้
 1) มีคณะกรรมการบริหารกลุม่ 
 2) ประชมุสมาชิกเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ และปรึกษาแนวทางการ
ดําเนินงานของกลุม่ 
 3) สง่เสริมการดําเนินงานภมูิปัญญาท้องถ่ินให้มีคณุภาพมาตรฐาน 
 4) ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่กิจกรรมของกลุม่ 
 4.5  โรงเรียนประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้การสนบัสนุนด้านความรู้ และงบ 
ประมาณในการจดัการ การระดมทนุ และการออมทรัพย์    
5.  ขัน้ตอนการประเมินผล 
 5.1  ประเมินผลการเรียนการสอน 
 5.2  ประเมินผลการดําเนินโครงการ 
 
อภปิรายผลและสรุป 
 

ผลการศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้ บริหารและครูในโรงเรียนถึงการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินด้านดนตรีในการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองบวัมธัยม  จงัหวดันครสวรรค์   
สรุปได้ว่า บุคลากรในโรงเรียน ซึง่ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้สอน  มีความเห็นสอดคล้องกนัว่า  
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ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาคความรู้ในวิชาดนตรีท่ีใช้วิทยากรภมูิปัญญาท้องถ่ินอยู่ในระดบัท่ี
ยงัไม่น่าพอใจ  ผู้วิจยัเห็นว่าสาเหตมุาจากวิทยากรภมูิปัญญาท้องถ่ินใช้วิธีการจดัการเรียนรู้
ภาคปฏิบตัเิป็นสว่นใหญ่  เพราะมีความสามารถในทางปฏิบตั ิ และภมูิปัญญาท้องถ่ินท่ีนํามา
ถ่ายทอดได้รับมาจากการเรียนรู้นอกระบบ  นอกจากนัน้ยงัแสดงให้เห็นว่า  การจดัการเรียนรู้
ของวิทยากรภมูิปัญญาท้องถ่ินของโรงเรียนยงัไม่เป็นระบบท่ีสอดคล้องกบัการเรียนการสอน
ในชัน้เรียน  ซึ่งสอดคล้องกับรัตนะ  บัวสนธ์ิ (2535)  ได้วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการ
จดัการเรียนการสอนเพ่ือถ่ายทอดภมูิปัญญาท้องถ่ิน : กรณีศกึษาชมุชนแห่งหนึ่งในเขตภาค
กลางตอนล่างโดยการวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดภมูิปัญญาท้องถ่ินโดยการวิจยั
เป็นรายกรณีศกึษาชมุชนแห่งหนึง่  ในเขตภาคกลางตอนลา่ง  ผลการวิจยัพบว่าภายในชมุชน
มีสิ่งท่ีแสดงถึงภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีแสดงออกเป็นกระบวนการคิดและกระทําโดยบุคคลของ
ชมุชน  แต่ความสมัพนัธ์ระหว่างชมุชนกบัโรงเรียนไม่มีการวางแผนร่วมกนัในการพฒันาการ
เรียนการสอน  หลักการวางแผนการสอนโดยนโยบายควบคุมทางวิชาการจากหน่วยงาน
บงัคบับญัชาส่วนกลางเป็นอุปสรรคสําคญัท่ีทําให้การใช้หลกัสตูรติดขัน้พืน้ฐานความใส่ใจ
ในทางวิชาการของครูแตกตา่งกนัก็ทําให้การนําหลกัสตูรไปใช้ประสบผลแตกตา่งกนั  นกัเรียน
ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีกําหนดไว้ในหลกัสูตร  
นกัเรียนมีทศันะคติท่ีดีตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน  ตามท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูร
ซึ่งก็เป็นลกัษณะเช่นเดียวกันกับผู้ รู้ในท้องถ่ินชุมชนท่ีให้ความสนใจและสนับสนุนการร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอนตามท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูร   
 อย่างไรก็ตาม  รูปแบบการใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ินด้านดนตรีมาใช้ในการเรียนการสอน
มีผลกระทบทางบวกต่อความเป็นไปได้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตรปกติและ
สอดคล้องกบัสภาพของชมุชนท้องถ่ิน  มีส่วนช่วยพฒันาภมูิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่  พฒันา  
ดีขึน้  และแพร่หลายเพ่ือประโยชน์ของชมุชน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 

1. สถานศึกษาควรส่งเสริม  สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างเป็นรูปธรรม
ยิ่งขึน้เพ่ือนําไปสูก่ารพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาท่ีสอดคล้องกบัสภาพท้องถ่ินตอ่ไป  เช่น  มี 
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การอบรมสมัมนา  มีการตดิตามกํากบั  ประเมินผลอยา่งจริงจงั  เป็นต้น 
2. สถานศึกษาควรให้ความสําคญักับการนําภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน  เพ่ือเป็น

แนวทางในการจดัเรียนการสอนให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 
3. สถานศกึษาควรสง่เสริมและให้ความสําคญัในด้านนวตักรรม  กระตุ้นให้บคุลากร

ในสถานศกึษาเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ใหม่ๆเพ่ือนํามาเป็นประโยชน์ตอ่การการเรียนการ
สอน   

4. ควรมีการศกึษาถึงผลกระทบและความสมัพนัธ์ของโรงเรียนและชุมชนท่ีมีต่อการ
นําภมูิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการเรียนการสอน 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 

1.  ศกึษาความต้องการและสภาพปัญหาการนําภมูิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในโรงเรียน
ระดบัประถมศกึษา  จงัหวดันครสวรรค์ 

2.  ศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา  
จงัหวดันครสวรรค์ 

3. ศกึษาภมูิปัญญาท้องถ่ินกบัการพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอนใน
ระดบัประถมศกึษาและระดบัมธัยมศกึษา  จงัหวดันครสวรรค์ 
 
กิตตกิรรมประกาศ 
 
 งานวิจัยนี ไ้ ด้ รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   ผู้ วิจัย
ขอขอบพระคณุผู้ ท่ีมีส่วนร่วมในการดําเนินการวิจยัทัง้หมดเป็นอย่างสงู  ซึ่งงานวิจยัฉบบันี ้
สําเร็จเรียบร้อยด้วยดี  เน่ืองจากได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ บริหาร  ครู  และนักเรียน  
โรงเรียนหนองบวัมัธยม  นักวิชาการ  และปราชญ์ชาวบ้านทุกท่าน  ตลอดจนชาวบ้านใน
ชุมชนบ้านหนองบัว  อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  ท่ีให้ความร่วมมือในการให้
สมัภาษณ์เพ่ือเป็นข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้ ทําให้งานวิจยันีสํ้าเร็จลลุว่งไปได้อยา่งดี  
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บทวจิารณ์หนังสือ8 
A Truly civil society 

 
วิทยา  คามุณี9 

Witthaya  Khamuny 
   

ประชาสงัคมท่ีแท้จริง (A Truly civil society) เป็นผลงานของ Eva Cox 1995          
ท่ีวิพากษ์วิจารณ์วาทะของ Magaret Thatcher อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศองักฤษท่ีอ้าง
ว่า “ไม่มีสิ่งท่ีเป็นสงัคม (There’s no such thing as society)” ดงันัน้นโยบายสาธารณะของ
องักฤษในสมยันัน้จงึถกูขบัเคลื่อนโดยตลาดของการแขง่ขนัและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ รวมทัง้
การโต้แย้งถกเถียงเก่ียวกับการขับเคลื่อนนโยบายด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
ออสเตรเลียเพ่ือค้นหาว่า อะไรเป็นสิ่งท่ีเป็นแรงยึดเหน่ียวทางสงัคม และอะไรเป็นสาเหตขุอง
การแบง่สงัคมเป็นสว่นๆ พร้อมกบัท้าทายความเช่ือเก่า ๆ ท่ีกลายเป็นภาพลวงตาท่ีมีผลทําให้
ตัวชีว้ัดทางเศรษฐกิจสําคัญกว่าตัวชีว้ัดของความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตในสังคม           
ซึง่นอกจากจะทําให้เราตกอยู่ในสภาพทางปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากความก้าวหน้าและ
ความสําเร็จของปัจเจกบุคคลแล้วยังก่อให้เกิดความวิตกกังวลถึงเร่ืองการสูญเสียทุนทาง
สงัคมหรือแรงเกาะเก่ียวทางสงัคม (social glue) อนัเป็นพืน้ฐานสําคญัตอ่การถกัทอองค์กร
ประชาสงัคม นอกจากนี ้Cox ยงัมองว่าสิ่งท่ีทําให้เราเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์มีองค์ประกอบ 3 
ส่วน คือ ชีวิตครอบครัว (family) หรืออีกนยัหนึ่งหมายถึง ภาคเอกชน และการทํางานหา
รายได้ (paid work) ซึง่เป็นเพียงสองในสามสว่นของเง่ือนไขความเป็นมนษุย์ และสว่นท่ีสาม
คือ ชีวิตสาธารณะ (public life) ซึง่เป็นส่วนท่ีมนษุย์สามารถสร้างสรรค์พืน้ท่ีสาธารณะหรือ
สว่นท่ีมนษุย์มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม (civic virtues) และทําให้มนษุย์มีศกัยภาพในการคิด
รวมทัง้การถกเถียงหรือปฏิบตัิการร่วมกนั การสญูเสียหรือให้ความสําคญักบัสว่นหนึ่งสว่นใด
จะก่อให้เกิดปัญหา   
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 อาจารย์ประจําโปรแกรมการพฒันาชมุชน  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 



 
 

Cox ยกประเด็นคําถามท่ีน่าสนใจว่า “มนษุย์เราดํารงอยู่เพ่ืองานหรือเราทํางานเพ่ือ
การดํารงอยู่ (Do we live to work, or work to live)” ไม่ว่าคําตอบจะเป็นอย่างไรย่อมสง่ผล
ตอ่การจดัสรรของเรา เพราะทัง้ครอบครัวและการทํางานตา่งมีคณุคา่เช่นเดียวกบัการให้เวลา
กบักิจกรรมเพ่ือสาธารณะซึง่มีความจําเป็นตอ่การสร้างประชาสงัคมให้เข้มแข็ง อย่างไรก็ตาม
การสูญเสียหรือการให้ความสําคัญกับส่วนหนึ่งส่วนใดย่อมมีผลต่อส่วนอ่ืน ๆ โดยนัก
เศรษฐศาสตร์สงัคม ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ (2553) และ Cox (1995) ได้วิเคราะห์ตวัแปรท่ีมีผล
ต่อความยากจนและความสัมพันธ์ต่อการทํางานกับภาระหนีส้ิน รวมทัง้ผลกระทบต่อ
ครัวเรือนในการจดัสรรเวลาในการทํางานเพิ่มขึน้ จนมีผลตอ่การเข้าร่วมทํากิจกรรมสาธารณะ
ในองค์กรประชาสงัคมซึง่มีความสําคญัตอ่การขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (ดภูาพท่ี 1)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  ความสมัพนัธ์ของการทํางาน หนีสิ้น ความยากจนของครวัเรือน กิจกรรมและการขบัเคลือ่น  
นโยบายสาธารณะ  
ที่มา : ปรบัปรุงจาก ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ (2553); Cox, (1995) 

 



 

นอกเหนือจากนี ้องค์กรประชาสงัคมยงัได้รับความสนใจจากผู้ นําทัว่โลก ภายหลงั
จากที่ได้ทบทวนความก้าวหน้าเพื่อให้บรรล ุเป้าประสงค์ขององค์การสหประชาชาติ     
และ ตวัชีว้ดั หรือ Technical indicators อนัเป็นข้อตกลงร่วมกนัของประเทศตา่งๆ (ดเูอกสาร 
The Millennium Development Goals Report 2009 : MDGs ของธนาคารโลก) พบว่ายงัมี
ประเด็นท่ีสร้างความวิตกกงัวลตอ่การบรรลเุป้าหมายภายใน 5 ปี ข้างหน้า ซึง่ Ban Ki-moon 
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติมองว่า การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและวิกฤต
เศรษฐกิจโลกเป็นอปุสรรคตอ่การบรรลเุป้าประสงค์  เพราะวา่ภาครัฐเองไมย่อมรับบทบาทผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียในฐานะหุ้นสว่นในการแสดงบทบาทเสริมภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ องค์กร
ประชาสังคม องค์กรชุมชน ขบวนการทางสังคม NGOs องค์กรอาสาสมัคร ฯลฯ องค์กร
เหล่านีมี้ส่วนร่วมในการเรียกร้องให้ภาครัฐดําเนินการตามยุทธศาสตร์ให้เกิดความโปร่งใส
และความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับประเทศไทยเม่ือมองย้อนหลังเราพอจะสังเกตเห็น          
“จุดเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย” รวมทัง้รัฐบาลในปัจจุบันท่ีมีนโยบายเร่งรัดการพัฒนา
เศรษฐกิจและพฒันาอุตสาหกรรมโดยภาคประชาสงัคมไม่มีส่วนร่วม ซึ่งน่าจะไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายในการยกระดบัรายได้ของประชาชนทุกอาชีพทุกกลุ่ม ทัง้อาจจะก่อปัญหา
สงัคม เน่ืองจากความเจริญเตบิโตท่ีกระจกุตวัและขาดความสมดลุของสาขาเศรษฐกิจ 

 บทบาทของ Cox (1950) ในฐานะนกัวิพากษ์ทางสงัคมในหนงัสือเลม่นี ้ได้ชีป้ระเด็น
ท่ีควรคํานึงถึงคือการดํารงอยู่ของมนุษย์ท่ามกลางครอบครัว ชุมชน รัฐบาลทัง้ดีและเลว 
ดงันัน้ประชาชนควรมีความรับผิดชอบในการสร้างและรักษาองค์กรประชาสงัคม (civil 
society organizations) เพ่ือเปล่ียนแปลงในสิง่ท่ีเราไมต้่องการ โดยให้เวลาในการทํากิจกรรม
สาธารณะบนพืน้ฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกันเพ่ือร่วมมือกันเผชิญหน้ากับ
สถานการณ์ในอนาคตด้วยมุมมองท่ีดีและค้นหาสิ่งท่ีเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆของสังคมท่ี
หายไป (missing links) เน่ืองจากการมุ่งเน้นการพฒันาเศรษฐกิจ จนเกิดภาพลวงตาว่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สามารถสร้างความมั่งคั่งของประเทศโดยไม่
คํานึงถึงต้นทุนทางกายภาพ  เช่น อากาศบริสุทธ์ิ นํา้สะอาด ต้นไม้ อุบตัิเหตุบนท้องถนน       
ไฟป่า การทําลายสตัว์ป่า อาชญากรรม โรคติดต่อ การบริการทางเพศ รวมทัง้งานบ้านและ
ผลผลิตท่ีไม่มีค่าจ้าง นอกเหนือจากนีก้ารทํางานบ้านและการทํางานสวนก็ไม่ถกูนบัรวมใน
การสร้างความมั่งคั่งของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศซึ่งส่วนใหญ่ขับเคลื่อน



 
 

ผลประโยชน์สูงสุดระยะสัน้ของปัจเจกบุคคลอันเกิดจากความก้าวหน้าและมุ่งการแข่งขัน 
(competition-driven progress) ซึ่งมีผลในการครอบงํานโยบายของภาครัฐจนถูกจํากัด
บทบาทสําคญัในการแทรกแซงเพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้ แม้จะมีการถกเถียงเก่ียวกับ
ความยากจนก็ตาม แต่เรามักจะไม่ได้ฟังการถกเถียงเร่ืองความเหลื่อมลํา้ในการกระจาย
รายได้ ในเวทีทางการเมือง เน่ืองจากไม่มีพืน้ท่ีเพ่ือเช่ือมโยงกลุม่และองค์กรประชาสงัคมซึง่มี
ผลต่อการขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะ แม้ว่าประชาสงัคมจะอยู่นอกชีวิตครอบครัว รัฐ และ
ระบบตลาดก็ตาม แต่ประชาสงัคมสามารถช่วยให้ครอบครัว รัฐ และตลาดอยู่ร่วมกนัอย่าง
กลมกลืน 

 แม้ว่าความหมายของประชาสังคมจะมีหลากหลายความหมายก็ตาม แต่ Cox 
(1995) มองว่า ประชาสงัคมถกูนิยามความหมายแบบเก่า ซึง่หมายถึง ความสภุาพ และอิง
หลกัเกณฑ์ทางกฎหมาย ตลอดจนการไม่เก่ียวข้องกับการทหาร นอกเหนือจากนีก้ารนิยาม
ความหมายแบบเก่ายงัมีบางอย่างท่ีขาดหายไป ทําให้ประชาสงัคมถกูตีความอย่างแคบๆ ว่า
เป็นระบบสงัคมท่ีมีการปกครองท่ีดี (well-governed social system) เท่านัน้ ซึง่แท้ท่ีจริงแล้ว
ประชาสงัคมหรือสงัคมของพลเมือง (a society of citizen)  หมายถึงพลเมืองท่ีมีสิทธิและ
รับผิดชอบตอ่การเปล่ียนแปลงในสิ่งท่ีเราไม่ต้องการโดยเช่ือมโยงสงัคมกบัวิถีทางการเมืองซึง่
เ ห็นคุณค่าของความแตกต่างโดยส่งเสริมให้พลเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยเพ่ือตดัสินใจและปฏิบตัิการร่วมกนัในสิ่งท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน ประชาชน
ในที่นีจ้ึงมีลกัษณะของพฤติกรรมที่มีอารยะ (civic behavior) กล่าวคือ การยอมรับความ
แตกต่างและการสร้างปฏิสัมพันธ์ ท่ี เ อื อ้ประโยชน์กับพลเมืองอ่ืนๆ  ด้วยความยินดี 
นอกเหนือจากนีป้ระชาสงัคมต้องยอมรับการโต้แย้งถกเถียงเก่ียวกบัสมมตฐานเชิงนโยบาย
และนโยบายสาธารณะท่ีสร้างปัญหาทางสงัคม ด้วยเหตผุลท่ีว่าในสงัคมของพลเมืองเราจะ
เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ได้ก็ตอ่เม่ือเรามีลกัษณะของความเป็นมนษุย์ 3 ประการ คือ ประการแรก 
การดํารงอยูข่องสงัคม (social beings) ท่ีมีความสมัพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงตวัเรากบัคนอ่ืนเน่ืองจาก
เราเกิดมาพร้อมกบัความสามารถในการทําความดีและความเลว (good and evil) รวมทัง้
ต้องเรียนรู้ท่ีจะไว้วางใจ ปะทะสงัสรรค์ และเรียนรู้ท่ีจะไม่มีความไว้วางใจและแสดงความ
ก้าวร้าว  ประการที่สอง เราสามารถเรียนรู้และไม่สามารถรู้วิธีการใหม่ๆ เน่ืองจากเราเป็น
ผลผลติของสภาพแวดล้อมท่ีแตกตา่งกนั ประการทีส่าม เราสามารถระบไุด้ว่าคนอ่ืนมีมมุมอง



 

ต่อเราอย่างไร ทําให้เรากลายเป็นส่วนหนึ่งท่ีได้รับการยอมรับจากกลุ่ม และพอใจกับ
สถานภาพท่ีได้รับและให้ตอ่สงัคมซึง่ขึน้อยู่กบัว่าอะไรมีคณุคา่มากกว่ากนั โดยภาพรวมแม้ว่า
มนุษย์เราจะมีความเป็นปัจเจกบุคคลก็ตามแต่สงัคมถูกสร้างขึน้มาจากความสมัพนัธ์ทาง
สงัคม (social relationships) ท่ีนําพาเราไปสู่การทบทวน ถกเถียง และโต้แย้งนโยบายและ
แผนงานท่ีสร้างความรู้สกึของการกีดกนัและทําลายความเป็นธรรม ความมัง่คัง่ ความดีของ
สงัคม ตลอดจนทนุทางสงัคมท่ีเป็นรูปแบบของทนุท่ีมีคณุคา่ท่ีจําเป็นในการสร้างประชาสงัคม
ให้เข้มแข็ง  
 ทุนทางสงัคมเป็นกระบวนการระหว่างประชาชนในการสร้างเครือข่าย บรรทดัฐาน 
ความไว้วางใจและสนับสนุนความร่วมมือรวมทัง้การประสานงานเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน 
(mutual benefit)  กระบวนนีเ้ป็นที่ยอมรับว่าเป็นโครงสร้างหรือแรงเกาะเกี่ยวทางสงัคม 
(social fabric or glue) ท่ีเกิดขึน้จากการทํากิจกรรมร่วมกนัโดยสมคัรใจในองค์กรประชา
สังคมท่ีสมาชิกมีความเสมอภาคกันในการเรียนรู้กระบวนการกลุ่มซึ่งเกิดจากการสะสม
ความสมัพนัธ์แบบไว้วางใจกนั (trust relationship) ซึง่เป็นการเปิดโอกาสให้กลุม่และองค์กร
หรือแม้แต่ประเทศชาติแก้ไขปัญหาบนพืน้ฐานของความอดทนต่อความขัดแย้งและ
ผลประโยชน์ท่ีแตกต่างกัน เพราะความไว้วางใจกันจะนําไปสู่ความร่วมมือในการบรรลุ
ความสําเร็จของมนษุย์ ท่ีในบทความเร่ือง Bowling alone: America’s declining social 
capital, โดย Robert Putnam (1995) นกัรัฐศาสตร์พบว่า ในการทําให้ประชาธิปไตยประสบ
ความสําเร็จ จําเป็นต้องมีประชาสงัคมท่ีจริงจงัและเข้มแข็ง นอกจากนีก้ารวิจยัในภมูิภาคตอน
เหนือของประเทศอิตาลีพบหลักฐานทางสถิติรวมทัง้อ้างผลการศึกษาท่ีแสดงสหสัมพันธ์
ระหว่างระดบัของประชาคมพลเมือง แบบฉบบัของวิถีชีวิต รวมทัง้ผลลพัธ์ของความก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากมีพืน้ฐานมาจากความไว้วางใจและความร่วมมือของประชาชนหรือ 
“ความรับผิดชอบของพลเมือง”   

การเพิ่มและสะสมทนุทางสงัคมขึน้อยู่กบัโครงสร้างท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

โดยโครงสร้างทัง้สองตา่งมีความสําคญัและเป็นพลงัในการเพิ่มบรรยากาศของความไว้วางใจ

และบรรทดัฐานของการตอบแทนผลประโยชน์อนัเป็นพาหนะของการประสานความร่วมมือ

กนัในกลุ่มหรือองค์กรทางสงัคมท่ีทํากิจกรรมร่วมกนัอย่างเอาการเอางานในองค์กรท่ีไม่หวงั

ผลประโยชน์ เช่น กลุม่สิ่งแวดล้อม โรตารี กลุ่มหตัถกรรม เพ่ือนบ้าน ละคร กลุม่กีฬา ศาสนา 



 
 

ชนกลุ่มน้อย กลุ่มนกัอ่าน องค์กรระดมทุน กลุ่มออมทรัพย์ท่ีหมนุเวียนเงินทุน แรงงาน และ

การผลิต นอกจากนีทุ้นทางสงัคมยงัมีส่วนสําคญัในการสร้างประชาสงัคมท่ีเอาการเอางาน

อยา่งเข้มแข็งในการพฒันาประชาธิปไตย จากการศกึษาเปรียบเทียบภมูิภาคตา่งๆในประเทศ

อิตาลี พบว่าความรับผิดชอบต่อสงัคม หรือในปัจจุบนัมกัใช้คําว่า ทุนทางสงัคม (social 

capital) ของพลเมืองตอ่การทํากิจกรรมสาธารณะในองค์กรอาสาสมคัรบนพืน้ฐานของความ

ไว้วางใจซึ่งกันและกัน บรรทัดฐาน และเครือข่ายหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความสัมพันธ์

แนวราบในภมูิภาคตอนเหนือของประเทศอิตาลีนัน้ทําให้สงัคมเข้มแข็งซึง่มีผลต่อการพฒันา

เศรษฐกิจและประชาธิปไตยให้ประสบความสําเร็จหรืออาจกลา่วได้ว่าสงัคมใดมีระดบัของทนุ

ทางสงัคมสงูจะส่งผลให้เกิดประชาสงัคมท่ีเข้มแข็ง เอาการเอางานรักษาประโยชน์ส่วนรวม

และถ่วงดลุรัฐหรืออิทธิพลของตลาดไม่ให้มีอํานาจมากเกินไป ในขณะเดียวกนั การทําลาย

ความสมัพนัธ์แนวราบ (bonding relationship) เพ่ือรักษาความสมัพนัธ์แนวดิ่งเหมือนท่ีเกิด

ขึน้กบัรัฐบาลท้องถ่ินในภมูิภาคตอนใต้ของอิตาลี จะนําไปสู่วฒันธรรมการพึ่งพา การเอารัด

เอาเปรียบ การวิ่งเต้นเลน่พวก และการคอร์รัปชัน่ 

อย่างไรก็ตามแนวคิดประชาสงัคมถูกวิจารณ์จากสํานักความคิดมาร์กซิสต์ ท่ีเป็น

ปัญญาชนของชาวนาคนยากจนและนกัวิชาการแนวอนรัุกษ์นิยมอย่าง Hobe ว่าไม่สามารถ

เป็นตวัแทนประโยชน์ของคนจนได้ดีพอเพราะเป็นข้อเสนอของนกัคิดท่ีเป็นตวัแทนของคนชัน้

กลางเพ่ือการปฏิบตัิกรรมทางสงัคมและแม้ว่าสมาชิกจะกระตือรือร้นเอาการเอางานถกเถียง

ร่วมกนัในประเด็นร่วมกนัของสงัคมในสิ่งท่ีเป็นผลประโยชน์รวมของภาคสาธารณะหรือของ

ส่วนรวมซึง่อยู่เหนือความเป็นกลุ่มผลประโยชน์ องค์กร สถาบนัก็ตาม อย่างไรก็ตามปัญญา

สาธารณะอย่างธีรยทุธ บญุมี (2547) ซึง่วิเคราะห์ผลงานของ Tocqueville มองว่า รัฐหนึ่ง ๆ 

มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ รัฐ เอกชน (private sphere) และภาคประชาสงัคมหรือภายหลงั

เรียกว่า ภาคสาธารณะ (public sphere) ต่างมีความเป็นอิสระและเข้มแข็งต่อการสร้างเวที

ของการมีส่วนร่วมในประเด็นสงัคมหรือกิจกรรมสาธารณะบนความสมคัรใจและมีความอด

กลัน้ตอ่ความต่างในความหลากหลายของกลุ่มองค์กร สมาคมทางสงัคม วฒันธรรม ศาสนา 



 

อาชีพเพ่ือนําไปสู่ชีวิตและจิตวิญญาณสาธารณะซึ่งมีความสําคญัมากท่ีสุดในการถ่วงดุล

อํานาจรัฐ และสําหรับท่ีซึง่จิตวิญญาณสาธารณะไม่สามารถดํารงอยู่ได้รวมทัง้ความรู้สกึท่ีว่า

ประชาชนจะตระหนกัในหน้าท่ีต่อสงัคมก็จะหาได้ยาก ยกเว้นการเช่ือฟังกฎหมายและยอม

จํานนตอ่รัฐตลอดจนเป็นปัจเจกบคุคลและครอบครัวท่ีมีแตค่วามเห็นแก่ตวั ในขณะท่ีมมุมอง

ของนักเศรษฐศาสตร์สํานักคลาสสิคอย่าง Adam Smith มองว่ามิติด้านเศรษฐกิจมี

ความสําคญักว่าการเมือง โดยเสนอแนวคิดเร่ืองการแบ่งงานกนัทํา (division of labor) 

เพ่ือให้เกิดความชํานาญและการพึ่งพาซึ่งกันและรวมทัง้การเห็นอกเห็นใจกันจะมีผลทําให้

กลไกตลาดมีประสทิธิภาพกว่ารัฐเพราะตลาดช่วยปลดปลอ่ยปัจเจกชนให้มีอิสระและมีความ

สร้างสรรค์ ซึง่ Hegel เองก็มองว่าสงัคมของมนษุย์มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ครอบครัว 

ประชาสงัคม และรัฐ ท่ีอาศยัความสมัพนัธ์แบบพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั ในขณะ Rawls ผู้ซึง่

ทําให้ประชาสงัคมมีความน่าสนใจเป็นพิเศษ โดยมองว่าประชาสงัคมเป็นการอยู่ร่วมกันใน

สงัคมท่ีอิงหลกัความเป็นธรรมไม่ใช่หลกัแห่งความเท่าเทียมกัน โดยคนมีน้อยสงัคมควรให้

โอกาสมากเราจะยอมให้ความไมเ่ท่าเทียมกนัเกิดได้ก็ตอ่เม่ือมนัดํารงอยู่เพ่ือประโยชน์ของคน

โดยรวมเท่านัน้ (ดิเรก ปัทมสิระวฒัน์, 2550; ธีรยทุธ บญุมี, 2547)  พร้อมทัง้การวิเคราะห์ท่ี

น่าสนใจเป็นอยา่งยิ่งคือการวิพากษ์ของ Harbermas ซึง่มองว่า การแทรกเข้ามาในปริมณฑล

ชีวิตสว่นรวมโดยเงินและอํานาจเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารและกําหนดทิศทางผา่นวฒันธรรม

ประชาธิปไตย และในขณะเดียวกนัภาคประชาสงัคมท่ีผ่านการปฏิบตัิกิจกรรมทางสงัคมก็ใช้

ความพยายามแทรกเข้าไปสูก่ระบวนการกลไกของรัฐและเศรษฐกิจเช่นเดียวกนั 

องค์กรประชาสงัคมสามารถแทรกเข้าไปสู่กลไกของเศรษฐกิจและรัฐได้ทัง้ๆ ท่ีนัก
เศรษฐศาสตร์ มีข้อสันนิษฐานว่า ระบบตลาดมีกลไกในการสนับสนุนให้มีการจัดสรร
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ ทัง้ด้านการผลิตและการกระจายผลผลิต อย่างไรก็ตาม ระบบ
ตลาดจะทํางานได้ไม่ดีนกัภายใต้เง่ือนไขการกระจายรายได้ท่ีมีความเหล่ือมลํา้และมีปัญหา
ความยากจนก่อนหน้า เป็นข้อบกพร่องท่ีนกัเศรษฐศาสตร์เรียกว่าความล้มเหลวของระบบ
ตลาด (market failure) และเป็นเหตผุลว่า ภาครัฐต้องเข้าไปแทรกแซง อย่างไรก็ตาม การ



 
 

ทํางานของภาครัฐและระบบราชการเองก็มีปัญหาไม่น้อยกว่ากนัท่ีเรียกกนัว่า Government 
failure เน่ืองจากกลไกของภาครัฐนัน้มีความลา่ช้า ขาดความกระตือรือร้น บคุคลากรภาครัฐมี
ความรู้จํากดั วิธีการทํางานของราชการท่ีเน้นความง่ายและสะดวกของผู้ปฏิบตั ิ(ด้านอปุทาน) 
มากกว่าเน้นสมัฤทธ์ิผล (มมุมองทางด้านอปุสงค์) หรือแม้กระทัง่มีอคติช่วยเหลือคนเฉพาะ
กลุม่ (ดเิรก ปัทมสริิวฒัน์, 2550)  นอกเหนือจากนีว้าระทางการเมืองมกัจะให้ความสําคญักบั
ระบบตลาดของการแข่งขนัทําให้ตลาดเงิน ซึ่งนอกจากเข้ามาทําหน้าท่ีแทนบทบาทภาครัฐ
จนกระทัง่ภาคประชาชนไม่ไว้วางใจภาครัฐมากขึน้แล้วยงักีดกนัองค์กรทางสงัคมหรือองค์กร
ประชาสงัคมไมใ่ห้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาสงัคมอีกด้วย หากการทํากิจกรรมตา่ง ๆ
โดยปราศจากรูปแบบการทํากิจกรรมร่วมกนัจะทําให้ศกัยภาพขององค์กรประชาสงัคมออ่นแอ 
ดงันัน้ การส่งเสริมภาคประชาสงัคมให้เข้มแข็งน่าจะอิงหลกัการสําคญัว่าในการส่งเสริมให้
ปัจเจกบคุคลได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกบัคนอ่ืนในลกัษณะกลุ่มหรือองค์กรเพ่ือสร้างสรรค์
พืน้ท่ีร่วมกนัในการรับผิดชอบตอ่สงัคม แม้แตน่กัวิพากษ์อย่าง Gramsci ก็เช่ือว่า การเปล่ียน 
แปลงแบบถอนรากถอนโคน (radical change) นัน้มิได้เกิดขึน้มาจากเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ
เท่านัน้ แตเ่ป็นผลมาจากการตอ่สู้ของกลุม่ประชาสงัคมด้วย  
 มนษุย์เราดํารงอยูใ่นห้วงเวลาของการเปล่ียนแปลงเราจึงไม่สามารถมีจดุยืนแบบเดิม
รวมทัง้ต้องให้เวลาในการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางสังคมและเพ่ือความเป็นมนุษย์ท่ี
สมบรูณ์เราต้องการมีเวลาสําหรับพืน้ท่ีสาธารณะ เช่นเดียวกบัครอบครัวและการงาน เพ่ือรับ 
ประกนัวา่พืน้ท่ีสาธารณะจะปลอดภยั และเรารู้สกึเหมือนอยูบ้่านเม่ือออกจากบ้าน หรือแม้แต่
บนถนน ภาครัฐต้องรับประกนัและปกป้องพลเมืองท่ีไร้อํานาจและการกระจายทรัพยากรท่ีมี
จํากดัให้กบัคนจนไม่ใช่คนรวย หรือพวกพ้องตลอดจนควบคมุกลไกตลาด นอกจากนี ้ปัญหา
เรือ้รังของความขัดแย้งทางการเมืองในสงัคมไทยซึ่งมีความหลาก ซบัซ้อน และมีพลวตัไม่
สามารถแก้ไขโดยวิธีการปฏิรูปทางการเมืองแต่มนัควรจะเร่ิมต้นจากความรับผิดชอบของ
พลเมืองในการตดัสินใจร่วมกนั (collective decision) และตามด้วยการปฏิบตัิการร่วมกนั 
(collective action) เพราะความสมัพนัธ์ถกูสร้างขึน้ในกระบวนการของการตดัสินและการ
ปฏิบัติการร่วมกันมีมากกว่าความสัมพันธ์ของครอบครัวเน่ืองจากการเข้าร่วมของกลุ่ม
ครอบครัวต่างๆ  ใน กิจกรรมสาธารณะจะสร้างความสัมพัน ธ์สาธารณะ  (public 
relationships) ซึ่งแตกต่างจากความสมัพนัธ์ทางสงัคมอื่นๆ ซึ่งเป็นพืน้ท่ีที่พลเมืองลงมือ



 

ปฏิบตัิการด้วยกันอย่างเป็นกิจวตั เพ่ือแก้ไขปัญหาของสงัคมมากกว่ารวมกันเป็นกลุ่มหรือ
องค์กรทางการเมืองเพ่ือแก้ไขปัญหาการเมืองเท่านัน้ เน่ืองจากปัญหาทางการเมืองไม่
สามารถแก้ไขด้วยภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว แต่มันเป็นประเด็นสาธารณะท่ีเก่ียวข้องกับ
ปฏิสมัพนัธ์ของพลเมือง  (public citizen) ในการเพิ่มทนุทางสงัคมจากทํากิจกรรมร่วมกนั 
โดยสมคัรใจเพื่อพฒันาความไว้วางใจทางสงัคม (social trust) การช่วยเหลือเกือ้กูล 
(mutuality) การตอบแทนผลประโยชน์ซึง่กนัและกนั (reciprocity) และการยอมรับนบัถือกนั 
(recognition) กบัคนท่ีเรารู้จกัและคนแปลกหน้าให้ดีท่ีสดุเพื่อเป็นแรงเกาะเก่ียวและการถกั
ทอกลุม่และองค์กรประชาสงัคมให้เข้มแข็ง 
 Cox สรุปเป็นคําถามเชิงวิพากษ์ว่า ทนุทางสงัคมสําคญักว่าทนุทางการเงินหรือไม่ 
ความไว้วางใจและความร่วมมือมีพลังมากกว่าการแข่งขันไม่ใช่เฉพาะในชีวิตประจําวัน      
แต่หมายถึงการขยายตวัทางเศรษฐกิจหรือไม่ รวมทัง้ได้กล่าววาทะในท้ายบทไว้อย่างน่า
ประทบัใจว่า ในฐานะท่ีเราเป็นพลเมือง เราถกเถียงประเด็นต่างๆ ร่วมกนัเพ่ือตดัสินใจและ
รับผิดชอบสําหรับสังคมท่ีเราต้องการโดยการสร้างสรรค์วิถีของการปฏิบัติให้กลายเป็น
วัฒนธรรมของพลเมืองในการสร้างสรรค์ประชาสังคมท่ีแท้จริงในการขับเคล่ือนนโยบาย
สาธารณะเพ่ือรักษาสมบตัิของสาธารณะ (public assets) หรือก่อนท่ีจะขายหรือแปรรูปให้
ผู้ประกอบการธุรกิจโดยคํานวณทัง้ผลดีทางเศรษฐกิจและการสูญเสียทุนทางสังคม เช่น
หอสมดุ มหาวิทยาลยั พิพิธภณัฑ์ หอแสดงศิลปะ ระบบส่ือสาร ขนสง่มวลชน สาธารณปูโภค 
อาชีพสําคญั พืน้ท่ีสาธารณะไว้ให้คนรุ่นตอ่ไปซึง่เป็นอนาคตของเรา ถึงแม้ว่ามนษุย์จะประสบ
กบัภยัธรรมชาติอนัเกิดจากนํา้ซึง่เป็นแหลง่นํา้ อาหาร และการขนส่งท่ีเคยเป็นมิตรกบัมนษุย์ 
แต่กลบัทําลายล้างมนุษย์ กลุ่มของครอบครัวในฐานะของพลเมืองสาธารณะต้องตดัสินใจ
และลงมือปฏิบัติการอย่างเอาการเอางานร่วมกันกับภาครัฐและภาคเอกชน จะทําให้เรา
สามารถรับมือกบัภยัธรรมชาตแิละสามารถสร้างประชาสงัคมให้เข้มแข็งได้อยา่งแท้จริง 
 
 
 
 
 



 
 

บรรณานุกรม 
 
ดเิรก ปัทมสริิวฒัน์.  (2553).  การคลังท้องถิ่น: รวมบทความวิจัยเพื่อเพิ่มพลังใน 

ท้องถิ่น.  (พมิพ์ครัง้ท่ี 2). กรุงเทพฯ: พี.อี. ลีฟวิ่ง.   
  .  (2550).  การคลังท้องถิ่น: รวมบทความวิจัยเพื่อเพิ่มพลังให้ท้องถิ่น.  
 (พิมพ์ครัง้ท่ี 2).  กรุงเทพฯ: พี.อี. ลีฟวิ่ง.  
ธีรยทุธ บญุมี.  (2547).  ประชาสังคม.  กรุงเทพฯ: สายธาร. 
Cox, Eva.  (1995).  A Truly civil society.  Sydney: ABC Books. 
Bourdieu, P.  (1986).  Social and cultural capital in an urban latino school 

community:  forms of capital in J. G. Richardson (Ed.), Handbook of theory 
and research for sociology of education.  New York: Greenwood. 

CIVICUS.  (2010).  Civil society: only the clampdown is transparent.  [Online]. 
 Available: www.civicus.org.  (2010, September  8). 
Coleman, James.  (1988).  "Social Capital in the Creation of Human Capital”. 

American journal of sociology, 2(2): 94. 
Halpern, David.  (2005).  Social capital.  Cambridge: Polity Press. 
Jacobs, Jane.  (1961).  The death and life of great American cities.  New York: 

Random House. 
Putnam, Robert.  (1993).  Making democracy work: civic traditions in modern Italy.  
 Princeton: Princeton University Press. 
Putnam, Robert.  (2000).  Bowling alone: the collapse and revival of American  

 community.  New York: Simon and Shuster. 
Warren, Roland.  (1971).  The community in America (2nd ed.).  Chicago: Rand Mc 

Nally. 
Water, Malcolm.  (1995).  Globalization.  New York: Routledge. 

 
 
 



 

ประวัตผู้ิแต่ง 
 
อาจารย์วิจติร  ศิริรัตน์ 

อาจารย์วิจิตร  ศิริรัตน์  สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาพระพทุธศาสนาและ
ปรัชญา จากมหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั ประเทศไทย  ปัจจบุนัดํารงตําแหน่งอาจารย์
ประจําตามสญัญาจ้าง ประจําโปรแกรมวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

Vicit Sirirat obtained his M.A. in Buddhism and Philosophy from the 
Mahamakut Buddhist University Thailand. He is currently an contract teacher  in the 
program of Philosophy and Religion, Faculty of Humanities and Social Sciences, 
Kamphaeng Phet Rajabhat University. 
 
อาจารย์จาํเนียนน้อย  สิงหะรักษ์   

อาจารย์จําเนียนน้อย  สงิหะรักษ์  สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาพทุธศาสน์
ศึกษา,สาขารัฐศาสตร์การปกครอง จากมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ประเทศไทย  
ปัจจุบันดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง ประจําโปรแกรมวิชาปรัชญาและ
ศาสนา คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

Jamniennoi Singharak obtained his M.A. in Buddhist Studies, Department of 
Government from the Mahamakut Buddhist University Thailand. He is currently an 
contract teacher  in the program of Philosophy and Religion, Faculty of Humanities 
and Social Sciences, Kamphaeng Phet Rajabhat University. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวริิยะกิจ 
อาจารย์วชัรัศน์  ศรีวิริยะกิจ  สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์

บณัฑิต จากมหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร ปัจจุบนัดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําตาม
สัญญาจ้าง ประจําโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

Watcharat  Sriwiriyhakit  lessons persistence Works holds a bachelor's 
degree. Liberal Arts graduates. Kamphaeng Phet Rajabhat University. Currently 
serves as Lecturer of the contract. Annual Program of Fine Art and Applied Art. 
Faculty of Humanities and Social Sciences. Kamphaeng Phet Rajabhat University. 

 
อาจารย์สุภาสพงษ์  รู้ทาํนอง 

 อาจารย์สุภาสพงษ์  รู้ทํานอง สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ จากมหาวิทยาลยันเรศวร ปัจจุบนัดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจํา
โปรแกรมวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  
 Suphatphong Ruthamnong obtained his Master Degree in Geo-informatics 
and Space Technology from Naresuan University. He is currently a lecturer in 
Geography Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kamphaeng Phet 
Rajabhat University.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อาจารย์อุทยัวรรณ  ภู่เทศ   
อาจารย์อุทัยวรรณ  ภู่เทศ  สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก  ศิลปศาสตรดุษฎี

บณัฑิต (ศศ.ด.) สาขาพฒันาสงัคม มหาวิทยาลยันเรศวร  ปัจจุบนัดํารงตําแหน่งอาจารย์
ประจําตามสญัญาจ้าง  ประจําสาขาวิชาสงัคมวิทยา  คณะมนุษยศาตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

Utaiwan  Phuthed obtained his Ph.D Major in social development from  
Naresuan University.  Currently, he is a lecturer in the program of Sociology.  
Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Sawan Rajabhat University. 

 
อาจารย์ภญิโญ  ภู่เทศ   

อาจารย์ภิญโญ  ภู่เทศ  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ศิลปกรรมศาสตร์
มหาบณัฑิต (ศป.ม.) สาขามานษุยดริุยางควิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ประสาน
มิตร) กรุงเทพมหานคร  ปัจจุบนัดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําตามสญัญาจ้าง  ประจํา
สาขาวิชาดนตรี  คณะมนษุยศาตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

Pinyo  Phuthed obtained his Master of Fine Arts Program Major in Music  
from Srinakharinwirot University.  Currently, he is a lecturer in the program of  Music.  
Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Sawan Rajabhat University. 
 
ดร.วิทยา  คามุณี 
 ดร .วิทยา   คามุณี   สําเ ร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาพัฒนาสังคม              
จากมหาวิทยาลยันเรศวร ปัจจบุนัดํารงตําแหน่งประธานโปรแกรมการพฒันาชมุชน และเป็น
ผู้บรรยายในคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 
 Wittaya Kamuny studied social development from Naresuan University 
where he received his Ph.D. degree. He is now the head of Community 
Development Program and lectures at the Faculty of Humanities and Social 
Sciences, Kamphaeng Phet Rajabhat University.   
 



 
 

หลักเกณฑ์และข้อแนะนําสาํหรับการเขียนบทความและการส่งต้นฉบบั 
 

วารสารพิกลุ  เป็นวารสารท่ีตีพิมพ์เผยแพร่เป็นราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบบั : ฉบบัท่ี 1 
มกราคม - มิถนุายน และฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม - ธนัวาคม) โดยมีข้อกําหนด ดงันี ้
  

1. ประเภทของบทความ      
     1.1  บทความวิจัย  เป็นบทความท่ีมีรูปแบบของการวิจยัตามหลกัวิชาการ 
กล่าวคือ มีการตัง้สมมติฐานหรือมีการกําหนดปัญหาท่ีชดัเจน ระบวุตัถปุระสงค์ท่ีแน่นอน      
มีการค้นคว้าอยา่งมีระบบ รวบรวมวิเคราะห์ข้อมลู ตีความและสรุปผลตรงตามวตัถปุระสงค์ 

    1.2  บทความทางวิชาการ เป็นบทความท่ีเขียนขึน้ในลกัษณะวิเคราะห์วิจารณ์ 
หรือเสนอแนวคดิใหม ่ๆ จากพืน้ฐานทางวิชาการ หรือเป็นบทความทางวิชาการท่ีเขียนขึน้เพ่ือ
เป็นความรู้แก่คนทัว่ไป      

2. รูปแบบของบทความ 
    2.1 ลักษณะโดยทั่วไป  ต้นฉบบัของบทความควรมีความยาว 10-20 หน้า 

กระดาษ B5 (รวมภาพ ประกอบ)  แบบอกัษร Cordia New  ขนาด 16  ระยะขอบด้านบน 
2.54 ซม.  ด้านลา่ง 2.54 ซม.  ด้านซ้าย 3.17 ซม.  ด้านขวา 2.54 ซม.    

    2.2 ภาษา  เป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ในกรณีท่ีเป็นภาษาองักฤษ ต้องผ่าน
การตรวจสอบความถกูต้องจากผู้ เช่ียวชาญด้านภาษาก่อนสง่บทความมายงักองบรรณาธิการ 

    2.3 ช่ือเร่ือง  ควรกะทดัรัด ไม่ยาวเกินไป ช่ือเร่ืองให้มีทัง้ภาษาไทยและภาษา 
องักฤษ ต้นฉบบัภาษาไทยให้พิมพ์ช่ือเร่ืองภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วยภาษาองักฤษ  
     2.4 ช่ือผู้เขียนและหน่วยงานสังกัด  ให้ระบช่ืุอเต็ม-นามสกลุเต็มของผู้ เขียน   
ทัง้ภาษาไทยภาษาองักฤษ และระบตํุาแหน่งทางวิชาการ รวมทัง้หน่วยงานท่ีสงักดั  
     2.5 บทคัดย่อ ให้มีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ มีความยาวรวมกนัไม่เกิน 1 
หน้ากระดาษ B5 (บทคดั- ย่อควรสัน้และและให้สาระสําคญัตรงประเด็น ไม่ควรเขียนตาม
แบบท่ีเขียนวิทยานิพนธ์หรือรายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์)     

     2.6 คําสําคัญ  กําหนดคําสําคัญท่ีเหมาะสมสําหรับการนําไปใช้ทําคําค้นใน
ระบบฐานข้อมูล ที่คิดว่าผู้ ที่จะค้นหาบทความควรใช้ ให้ระบุทัง้คําในภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษใสไ่ว้ท้ายบทคดัยอ่ของแตล่ะภาษาอยา่งละไมเ่กิน 5 คํา   



 

    2.7 บทนํา  อธิบายถึงท่ีมาและความสําคญัของปัญหา (กรณีเป็นบทความวิจยั 
ให้แสดงเหตผุลท่ีนําไปสูก่ารศกึษาวิจยั  พร้อมทัง้จดุมุ่งหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้วตัถปุระสงค์
ของการวิจยั)            

    2.8 วิธีการวิจัย เคร่ืองมือการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย (สําหรับบทความ
วิจยั) ให้อธิบายกระบวนการดําเนินการวิจยั วิธีการศกึษา สิ่งท่ีนํามาศึกษา จํานวน ขนาด 
ลกัษณะเฉพาะของตวัอย่างท่ีศึกษา ตลอดจนเคร่ืองมือและอปุกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการศึกษา 
อธิบายแบบแผนการวิจยั การเลือกตวัอย่าง วิธีการเก็บข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู และสถิต ิ  
ท่ีใช้                 

    2.9 ผลการวิจัย (สําหรับบทความวิจยั) ให้เสนอผลการวิจยัอย่างชดัเจน ตรง
ประเด็นตามลําดบัขัน้ตอนของการวิจัย โดยต้องมีการแปลความหมายและวิเคราะห์ผลท่ี
ค้นพบ และสรุปเทียบกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ (ถ้ามี)         

    2.10 การอภปิรายผล การวิจารณ์และสรุป ข้อเสนอแนะ (สําหรับบทความ
วิจัย)  ให้ชีแ้จงผลการวิจัยว่าตรงกับวตัถุประสงค์/สมมติฐานของการวิจัย สอดคล้องหรือ
ขดัแย้งกบัผลการวิจยัของผู้ อ่ืนท่ีมีอยู่ก่อนหรือไม่อย่างไร เหตผุลใดจึงเป็นเช่นนัน้ และให้จบ
ด้วยข้อเสนอแนะท่ีจะนําผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ หรือทิง้ประเด็นคําถามการวิจยั ซึง่เป็น
แนวทางสําหรับการทําวิจยัตอ่ไป        

      2.11 กิตตกิรรมประกาศ (สําหรับบทความวิจยั)  ให้ระบสุัน้ๆ ว่างานวิจยัได้รับ
ทนุสนบัสนนุหรือความช่วยเหลือจากองค์กรใดหรือผู้ใดบ้าง        

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

     3.1 การอ้างองิเชิงอรรถ  (ใช้แทรกในเนือ้หา)    
           3.1.1 อ้างองิจาก หนังสือ ส่ิงพมิพ์ 

                ผู้แตง่คนเดียว 
                       - การอ้างอิงให้ระบช่ืุอผู้แตง่ ตามด้วยเคร่ืองหมายจลุภาค (Comma ,) ปีท่ี
พิมพ์ เคร่ืองหมายมหพัภาคคู ่Colons : ) และเลขหน้าไว้ในวงเลบ็ ท้ายข้อความท่ีอ้างอิง เช่น 
         (ปทีป เมธาคณุวฒิุ, 2544 : 57)            



 
 

- กรณีท่ีสรุปเนือ้หามาหมดทัง้เล่ม ไม่ใช่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ต้องระบุ
เลขหน้า เช่น 

         (บญุศกัด์ิ แสงระวี, 2546) 
                   - กรณีท่ีผู้แต่งเป็นฐานนัดรศกัดิ์ บรรดาศกัดิ์ สมณศกัดิ์ ให้คงไว้เหมือนท่ี
ปรากฏในหน้าปกในของหนงัสือ เช่น 
         (พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจ้าอยู่หวั, 2540)  
                     - กรณีผู้แตง่มียศทางทหาร ตํารวจ ตําแหน่งทางวิชาการ คําเรียกทางวิชาชีพ 
ไมต้่องใสไ่ว้ เช่น ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ  วะสี  

         (ประเวศ วะสี, 2540) 
                - กรณีระบช่ืุอผู้แตง่ลงไปในเนือ้หาแล้ว ไมต้่องใสช่ื่อผู้แตง่ซํา้อีก เชน่   
         วิโรจน์  สารรตันะ (2546)  นโยบายสาธารณะ คือ................  
                   - การอ้างอิงเอกสารหลายเร่ือง แต่ผู้แต่งคนเดียวกนั ให้เขียนช่ือผู้แต่งครัง้
เดียว แล้วเรียงปีท่ีพิมพ์จากน้อยไปหามาก 
         (ประเวศ วะสี, 2544 ; 2545)  
   ผู้แตง่ 2-3 คน  

- ให้ลงรายการด้วยช่ือ-นามสกลุ ของผู้แตง่ทัง้ 2-3 คน เช่น 
         (พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทกัษ์ และ สชุาติ กิจพิทกัษ์, 2545)  
         (Shah & Ratcliffe, 2003) 
         (วนัทยา วงศ์ศิลปภิรมย์, อมรรตัน์ พนัธ์งาม และ ชนาธิป ทุย้แป, 
2545) 
         (Kotler, Bowen & Makens, 1999) 
         Page และ Dowling (2002) ไดใ้หคํ้าจํากดัความของคําว่าการ
ท่องเทีย่วเชิงนิเวศไวไ้ด ้ อย่างน่าสนใจว่า ....................  
                ผู้แตง่ท่ีเป็นสถาบนั   

- ให้ลงรายการด้วยหน่วยงานระดบัสงูก่อน และตามด้วยหน่วยงานระดบั
รองลงมา เช่น 
         (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, บณัฑิตวิทยาลยั, 2544)  



 

     กรณีท่ีเอกสารไมป่รากฏช่ือผู้แตง่  
- ให้ลงช่ือเร่ืองแล้วตามด้วยปีท่ีพิมพ์ และเลขหน้า เชน่ 

         (การคา้ชายแดน, 2544 : 15)  
กรณีท่ีไมมี่ผู้แตง่ แตมี่ช่ือผู้รวบรวม เรียบเรียง บรรณาธิการ ผู้แปล ฯลฯ  
- ให้ลงรายการด้วยช่ือ ตามด้วยเคร่ืองหมายจลุภาค (,) และบอกตอ่ท้ายว่า

เป็น ผู้รวบรวม เรียบเรียง บรรณาธิการ ผู้แปล 

         (ดวงสมร อรพินท์, บรรณาธิการ, 2546) 
         (Fraser & Rose, editor, 1980)  
             3.1.2 อ้างองิจากโสตทศันวัสดุ 
   - ให้ลงรายการช่ือผู้ รับผิดชอบหรือผู้ ผลิต ตามด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค 
(Comma ,)  ปีท่ีผลิต ตามด้วยเคร่ืองหมายมหพัภาคคู่ (Colons :) และลกัษณะของ
โสตทศันวสัด ุ

(สํานกังานพลงังานปรมาณูเพือ่สนัติ, 2544 : CD-ROM) 
                   3.1.3 การอ้างองิระบบสารสนเทศออนไลน์ 
               ให้ลงรายการช่ือผู้ รับผิดชอบ หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ตามด้วยเคร่ือง หมาย 
จลุภาค (,) ปีท่ีค้นข้อมลู ตามด้วยเคร่ืองหมายมหพัภาคคู ่(Colons :) และระบปุระเภทส่ือ เช่น 
ระบบออนไลน์ ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) 

(มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง, 2547 : ระบบออนไลน์) 
         (Singh, 2002 : E-mail)  
            3.1.4 การอ้างองิเสริมความ 
               ในกรณีท่ีจะอธิบายหรือขยายความเนือ้หาตอนใดตอนหนึ่ง เพ่ือให้ราย 
ละเอียดขยายความเพ่ิมเติม ให้ใส่เคร่ืองหมายดอกจนั (*)  ไว้ท้ายข้อความนัน้  และอธิบาย
หรือขยายความเพิ่มเตมิไว้ท้ายหน้านัน้ ๆ เช่น  

การคา้ชายแดนระหว่างประเทศไทยกบัประเทศเพือ่นบา้นดา้นจงัหวดั
เชียงรายทีผ่่านพิธีการทางศลุกากร ในปี 2540* มีมูลค่ารวม ทัง้ส้ิน 3,306.17 ลา้นบาท  
            3.2 การอ้างอิงบรรณานุกรม   (แบบระบบ APA (American Psychological 
Association) 



 
 

              บรรณานกุรม ประกอบด้วย ช่ือผู้แตง่ ปีท่ีพิมพ์ ช่ือเร่ือง สถานท่ีพิมพ์ 
สํานกัพิมพ์ มีแบบแผนการลงรายการอ้างอิงดงันี ้ 

           3.2.1 ผู้แต่ง 
                ผู้แตง่ท่ีเป็นบคุคล 
                   - สําหรับผู้แตง่คนไทย ให้ใสช่ื่อ-นามสกลุ ไม่ว่าผลงานจะเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาต่างประเทศ ไม่ต้องใส่คํานําหน้านามอื่น เช่น นาย นาง นางสาว ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ ดร. ฯลฯ ยกเว้นราชทินนาม ฐานนัดร-ศกัดิ์ ให้คงไว้ และคัน้โดยใส่เคร่ืองหมาย
จลุภาค เช่น 
                          แมน้มาส ชวลิต, คณุหญิง.  
                   - สําหรับผู้แต่งชาวตา่งประเทศ ให้ขึน้ต้นด้วยนามสกลุ ตามด้วยช่ือต้นและ
ช่ือกลาง โดยคัน้ด้วยเคร่ืองหมายจลุภาค (,) ระหวา่งช่ือสกลุ และช่ือต้น ช่ือกลาง เช่น 
                          Hackett, D.A.    
                   - สําหรับหนังสือท่ีผู้ แต่งใช้นามย่อ หรือ นามแฝง ให้ใช้ตามท่ีปรากฏใน
หน้าปกใน หากทราบช่ือจริงให้วงเลบ็ตอ่ท้าย เช่น 
      ทมยนัตี (วิมล  ศิริไพบูลย์) 
                    ผู้แต่งท่ีเป็นสถาบนั   เช่น หน่วยงานราชการ สถาบนัการศึกษา หน่วยงาน
เอกชน รัฐวิสาหกิจ สมาคม สโมสร โรงพยาบาล ธนาคาร ฯลฯ ให้ลงรายการตามท่ีปรากฏใน
หน้าปกใน โดยลงรายการหน่วยงานใหญ่ไปหาหน่วยงานยอ่ย เช่น 
               มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง. สํานกัวิชาวิทยาศาสตร์. 
               กระทรวงมหาดไทย.  กรมการปกครอง. 
               UNDCP Regional Centre for East Asia and the Pacific.  
                หนงัสือท่ีไมท่ราบผู้แตง่  ให้ลงรายการแรกด้วยช่ือหนงัสือหรือช่ือบทความแทน  
            3.2.2 ปีที่พมิพ์   
                ให้ใส่ปีท่ีพิมพ์ล่าสดุท่ีปรากฏในหนงัสือในวงเล็บ ตามหลงัผู้แต่ง และตาม
ด้วยเคร่ืองหมายจดุ (.) ถ้าหนงัสือไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์ ให้ใส ่ม.ป.ป. (ไม่ปรากฎปีท่ีพิมพ์) หรือ 
n.d. (no date) เช่น 
               (2446). 



 

               (ม.ป.ป.). 
               (n.d.).  

           3.2.3 ช่ือเร่ือง 
                ให้เขียนตามท่ีปรากฏในหน้าปกในของหนงัสือ ทัง้ช่ือเร่ืองหลกัและช่ือรอง 
จบข้อความให้ใสเ่คร่ืองหมายจดุ (.) และใช้ตวัหนา หากเป็นช่ือบทในหนงัสือ หรือช่ือบทความ
วารสาร ให้ใสไ่ว้ในเคร่ืองหมายอญัประกาศ (“………”) โดยไมต้่องขีดเส้นใต้หรือตวัหนา เช่น 
         ทรงเจ้าเข้าผี : วาทกรรมของลัทธิพิธีและวิกฤตการณ์ของ
ความทันสมัยในสังคมไทย. 
                  3.2.4 สถานที่พมิพ์ สาํนักพมิพ์  
               ให้ระบุตามที่ปรากฏในหนงัสือ หากมีทัง้สํานกัพิมพ์ และโรงพิมพ์ ให้ใส่
สํานกัพิมพ์ แต่ถ้ามีโรงพิมพ์อย่างเดียว ใส่ชื่อโรงพิมพ์ ถ้าไม่ปรากฏทัง้สถานที่พิมพ์และ
สํานกัพิมพ์ ให้ใสว่่า ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพ์) หรือ N.P. (No Place) และ ม.ป.พ. (ไม่
ปรากฏสํานกัพิมพ์) หรือ n.p. (no publisher)   หลงัสถานท่ีพิมพ์ให้ใสเ่คร่ืองหมายมหพัภาคู ่
(:) หลงัสํานกัพิมพ์ให้ใช้เคร่ืองหมายจดุ (.) เช่น 

กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
London: Financial Times. 

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

กรณีท่ีเป็นภาษาองักฤษใช้    N.P.: n.p. 
 

ตวัอย่างการลงรายการอ้างองิบรรณานุกรม 
- อ้างอิงจากหนงัสือ 
ช่ือผู้ แต่ง.//(ปีท่ีพิมพ์).//ช่ือเร่ือง.//ครัง้ท่ีพิมพ์.//สถานท่ีพิมพ์:/สํานักพิมพ์.//(ช่ือชุด

หนงัสือหรือลําดบัท่ี (ถ้ามี)) เช่น 
ศกัดา ธนิตกลุ.  (2544).  กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์: ทรัพย์สิน สัญญา และละเมิด.

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

products, applications and risk.  London: Financial Times. 



 
 

แบบเสนอบทความเพื่อลงตพีมิพ์ในวารสารพกุิล   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 

 
ข้าพเจ้า..............................................................ตําแหน่ง................................................. 
วฒุิการศกึษาสงูสดุ............................................ช่ือปริญญา............................................ 
สถานท่ีทํางาน.................................................................................................................. 
ท่ีอยูท่ี่ตดิตอ่ได้สะดวก เลขท่ี................หมูท่ี่............ซอย...............ถนน.............................. 
อําเภอ..................................จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย์....................... 
โทรศพัท์..............................โทรสาร.................................E-mail...................................... 
 ขอเสนอ 

(  )  บทความทางวิชาการ (  )  บทความวิจยั 
ช่ือเร่ือง (ไทย)...................................................................................................................  
ช่ือเร่ือง (องักฤษ).............................................................................................................. 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 
    1. ต้นฉบบับทความ พร้อมประวตัผิู้ เขียนบทความในรูปแบบเอกสาร จํานวน 1 ชดุ   
    2. แผน่บนัทกึข้อมลู (Diskette)   

 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่บทความท่ีเสนอมานี ้ (  ) เป็นผลงานของข้าพเจ้าแตเ่พียงผู้ เดียว 
(  ) เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ ร่วมงาน     
     ตามช่ือท่ีระบใุนบทความจริง 

 
ลงช่ือ................................................................ 
       (................................................................) 
           วนัท่ี.......เดือน.......................พ.ศ. ......... 
 
 
 

วารสารพิกุล ยินดีรับบทความจากอาจารย์  นกัวิชาการ  นิสิตนกัศึกษาและผู้สนใจทัว่ไป  โดยสามารถ   
ส่งบทความ ไปท่ี บรรณาธิการวารสารพิกลุ  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร  
ต.นครชมุ  อ.เมือง  จ.กําแพงเพชร  62000 (ติดตอ่สอบถามรายละเอียด   โทร 0-5572-2500 ตอ่ 1233)        



 

 
ใบสมัครสมาชิก 
วารสารพกุิล 

 
ข้าพเจ้า........................................................................................................................... 
ท่ีอยู ่............................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
โทรศพัท์……………………โทรสาร………………………อีเมล์………………….…………. 
 

          ขอสมัครเป็นสมาชิกวารสารพกุิล  
        ปีท่ี..........  พ.ศ. .............. อตัราคา่สมาชิก 1 ปี (เลม่1,2) เป็นเงินจํานวน  250 บาท  
        เลม่ท่ี 1      พ.ศ. .............. อตัราคา่สมาชิก 1 เลม่ เป็นเงินจํานวน  125 บาท 
        เลม่ท่ี 2      พ.ศ. .............. อตัราคา่สมาชิก 1 เลม่ เป็นเงินจํานวน  125 บาท 

 

  โดยข้าพเจ้าได้จัดส่ง 
        ตัว๋แลกเงินไปรษณีย์ เลขท่ี……………………………...................…………… 
        ธนาณตั ิ   เลขท่ี……………........................................................... 
        เงินสด   ให้กบัผู้ รับช่ือ................................................................. 
 

การจัดส่งใบเสร็จรับเงนิ ในนาม 
        ข้าพเจ้า  
        หน่วยงานราชการ/นิตบิคุคลช่ือ……….……………………….………………………… 
ท่ีอยู…่………………………………………………………………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

การจัดส่งวารสาร ในนาม…………............……..…………….………………….. 
ท่ีอยู…่……………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………..………………………………… 
 

         ลงช่ือ....................................................ผู้สมคัรสมาชิก 
     (...................................................) ......../........../.......... 


