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Abstract 

 Model of construction of Ling Rama 1
st
 monument in Ratchaburi province is the 

thing that a person in Thai nation established for praise and worship. The Kung has the 

highest absolute power in period of the administration Royal Kingdom with absolute 

monarchy model. When there is the change of the rule in 1932 to be democracy where the 

King is a head of state, there is the King beneath the constitution and stay over politics too. 

 The Royal monument means „The Great King who made the King‟, multifarious 

duties to be great please for Thailand. They have the stories and his name appears in 

documents of history evidence and archaeology. In building of the Royal monument of the 

great King Rama I in Ratchaburi province, His majesty the King Bhumibol Adulyadaj was 

kind to give His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn process as His majesty‟s 

representative to open the Royal monument of the great King Rama I in Ratchaburi province 

on Saturday, 16 May 1998. 
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บทคัดย่อ 
 สถาบันกษัตริย๑ หมายถึง ส่ิงท่ีคนในชาติไทยจัดต้ังขึ้นเพื่อยกยํองและเทิดทูนพระมหากษัตริย๑ อันทรงมี
กระราชอํานาจสูงสุดในสมัยการปกครองราชอาณาจักรด๎วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เมื่อมีการเปล่ียนแปลง
การปกครองต้ังแตํปี พ.ศ. 2475 เป็นระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข พระมหากษัตริย๑
ทรงอยูํภายใต๎รัฐธรรมนูญ และทรงอยูํเหนือการเมืองด๎วย 
 พระบรมราชานุสารวรีย๑ หมายถึง อนุสาวรีย๑ของพระมหากษัตริย๑ซึ่งได๎ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ
เป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญํแกํชาติไทย มีเรื่องราวหรือมีพระนามปรากฏในเอกสารหลักฐานทาง



2 
 

ประวัติศาสตร๑และโบราณคดี ในการสร๎างพระบรมราชานุสาวรีย๑พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก
มหาราช ณ จังหวัดราชบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎า
ฯ ให๎พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค๑ไปทรงเปิดพระบรมราชานุ
สาวรีย๑พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช วันเสาร๑ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 

 

ค าส าคัญ:  รูปแบบของการจัดสร๎างพระบรมราชานุสาวรีย๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชท่ี                   
จังหวัดราชบุรี 

 

ความเป็นมา สถานการณ์และแนวคิดทั่วไป 
 นับต้ังแตํสมัยสุโขทัย เมื่อแรกกํอต้ังอาณาจักรสุโขทัยมีอาณาเขตไมํกว๎างขวาง ยังมีจํานวนพลเมืองไมํ
มากนัก กําลังอยูํระหวํางกํอรํางสร๎างเมืองเพื่อความเป็นปึกแผํน มีการปกครองแบบความสัมพันธ๑ทางครอบครัว 
กษัตริย๑สุโขทัยทรงวางพระองค๑ดุจบิดาของประชาชน ทรงปกครองดูแลราษฎรอยํางใกล๎ชิดดังพํอบ๎านเอาใจใสํ
ลูกบ๎านของตน ในขณะเดียวกันก็มีอํานาจเหนือชีวิตลูกบ๎านด๎วย เป็นการปกครองแบบปิตุราชา ซึ่งมักใช๎คํา
นําหน๎าพระนามวํา พํอขุน เป็นราชาธิปไตยแบบพํอปกครองลูก ตํอมาเมื่อสภาพการเมืองท้ังภายในและ
ภายนอกราชอาณาจักรเปล่ียนแปลงไป แนวคิดและฐานะของกษัตริย๑สุโขทัยวิวัฒน๑ไปสํูความเป็น ‘ธรรมราชา’ 
ผ๎ูทรงแผํอํานาจท้ังทางโลกและทางธรรม ทรงยอมรับการปกครองโดยธรรมโดยใช๎หลักพุทธธรรมเป็นส่ิงกําหนด
เงื่อนไขเป็นคุณคําท่ีผ๎ูปกครองพึงปฏิบัติ ได๎แกํ ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร และราชจรรยานุวัตร  
 ตํอมาถึงอาณาจักรอยุธยา สถาบันพระมหากษัตริย๑ เป็นสถาบันสูงสุดด๎านการเมืองการปกครอง เป็น
เนื้อหาสาระของรัฐ รัฐและพระมหากษัตริย๑มีความแนบแนํนสืบเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไมํสามารถแยกออก
จากกันได๎ สถาบันพระมหากษัตริย๑สมัยอยุธยาระยะแรกมีฐานะเป็นพระโพธิสัตว๑แตํหลังจากอาณาจักรอยุธยา
แผํขยายอํานาจไปยังดินแดนของเพื่อนบ๎านจนมีอาณาเขตกว๎างขวางมากขึ้นจึงได๎คํอย ๆ เปล่ียนแปลงมาผูกพัน
กับคติศาสนาพราหมณ๑ กลําวคือพระมหากษัตริย๑ทรงอยูํในฐานะสมมติเทพ เป็นผ๎ูทรงบุญญาธิการเสมอด๎วย
องค๑เทวะ คือแนวคิดการปกครองแบบเทวราชา ท่ีรับมาจากเขมรซึ่งได๎รับจากอินเดียอีกตํอหนึ่ง เทวราชาของ
อยุธยามีลักษณะปานกลาง ไมํเป็นเทพเจ๎าท่ีสูงสํงมากอยํางเขมร แตํในขณะเดียวกันก็มิได๎มีคุณลักษณะเรียบ
งํายดังเชํนกษัตริย๑สุโขทัย ท้ังนี้เป็นความจําเป็นท่ีจะต๎องปรับปรุงรูปแบบสถาบันพระมหากษัตริย๑ให๎สอดคล๎อง
กับสภาพอํานาจทางการเมืองท่ีแผํขยายออกไป จนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร๑ในปีแรกของการขึ้นครองราชย๑ของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก รัชกาลท่ี 1 โปรดเกล๎าฯ ให๎ประชุมพระสงฆ๑แตํงคัมภีร๑ไตรภูมิกถาขึ้น
ใหมํในปีพ.ศ. 2325 อธิบายถึงการเกิดโลกและมนุษย๑ ท่ีสําคัญคือการกําเนิดกษัตริย๑และการปกครอง โดยถือวํา
พระมหาสมมติราช เป็นพระโพธิสัตว๑และเปล่ียนแปลงความคิดจากเดิม คือ 
  “..เปล่ียนหลักของโลกจากพระสุเมรุมาเป็นโพธิบัลลังก๑.. เพราะเทํากับเป็นการเปล่ียนศูนย๑กลางของ
โลกหรือจักรวาล กษัตริย๑มิได๎เป็นเทวะของโลกท่ีสถิตอยูํเหนือเขาพระสุเมรุ แตํกษัตริย๑เป็น ‘พุทธ’ ซึ่งจะยัง
ความหลุดพ๎นแกํสรรพสัตว๑ทั้งหลายท้ังทางรํางกายและทางวิญญาณ..” 
                                                                        นิธิ เอียวศรีวงศ๑ 2523 : 57 
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สถานการณ์เฉพาะในประเทศ หรือในท้องถ่ิน 
 สถาบันพระมหากษัตริย๑มีความสําคัญอยํางยิ่งตํอสังคมไทย ไมํเพียงแตํกําหนดในรัฐธรรมนูญเทํานั้ น 
แตํเนื่องด๎วยพระบารมีแหํงองค๑พระมหากษัตริย๑ ไทยท่ี ส่ังสมมาต้ังแตํโบราณกาล ด๎วยทรงต้ังมั่นใน
ทศพิธราชธรรม ดูแลทุกข๑บํารุงสุขปวงอาณาประชาราษฎร๑ คึกฤทธิ์ ปราโมชกลําวถึงรัชกาลท่ี 9 วํา “เทําท่ีผม
ทราบไมํมีอะไรที่จะทําให๎ท้ังสองพระองค๑สําราญพระราชหฤทัยเกินไปกวําการท่ีจะได๎ทรงพบปะกับราษฎรของ
พระองค๑ แม๎จะใกล๎หรือไกลก็ตามที”  
 ผ๎ูศึกษาเกิดและเติบโตมาในครอบครัวชาวจีนท่ีอพยพเข๎ามาต้ังถิ่นฐานในประเทศไทย เมื่อวันท่ี 20 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) ด๎วยเหตุท่ีมีความยากจนเกิดความอดอยากซึ่งเกิดขึ้นในประเทศจีนกอปร
กับการปกครองลัทธิคอมมิวนิสต๑ บิดาของผ๎ูศึกษาเป็นคนตํางด๎าวคือคนตํางประเทศมีถิ่นฐานอยูํในประเทศจีน
ท่ีมาอยํางหัวเดียวกระเทียมลีบไมํมีญาติพี่น๎อง เพื่อนรํวมเดินทางทุกอยํางไปหาเอาดาบหน๎าได๎เข๎ามาอาศัยอยูํท่ี
จังหวัดราชบุรี ท่ีถือวํามีชาวจีนอพยพมาต้ังถิ่นฐานมากเป็นอันดับต๎น ๆ ของไทย (ตัวช้ีวัดจากโรงเจและศาลเจ๎า
ในอําเภอดําเนินสะดวกท่ีมีมากเป็นอันดับหนึ่ง: กระทรวงมหาดไทย) 
 ท่ีจังหวัดราชบุรีผ๎ูศึกษาในวัยเด็กยึดอาชีพขายไอศกรีมด๎วยการเข็นรถไปขายตามชุมชนในราชบุรีได๎พบ
เห็นหลากหลายชีวิตทุกรูปแบบ วันหนึ่งขณะท่ีขายไอศกรีมมาถึงส่ีแยกในตัวเมืองถูกเจ๎าหน๎าท่ีตํารวจส่ังให๎หยุด 
และเห็นรถอื่น ๆ บนท๎องถนนก็พากันหยุดด๎วยคําส่ังพร๎อมเพรียงกัน สักครูํก็แลเห็นเหลํานักเรียนเป็นจํานวน
มาก เดินเรียงแถวเป็นขบวน มีวงดุริยางค๑บรรเลงดนตรีนําหน๎า ในเวลาตํอมาจึงทราบวําเป็นแถวขบวนลูกเสือ
ของโรงเรียนในราชบุรี เพื่อไปวางพวงมาลาถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในวันท่ีระลึกคล๎ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว หรือ “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ๎า” รัชกาลท่ี 6 แหํงราชวงศ๑จักรี 
พระองค๑ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยข้ึนเมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 ในตอนเย็นวันนั้นเมื่อกลับบ๎าน ผ๎ู
ศึกษาได๎รบเร๎ามารดาและคนในครอบครัวขอเรียนหนังสืออยํางเด็กคนอื่น ๆ ในวัยเดียวกันซึ่งมีโอกาสได๎ศึกษา
เลําเรียน ภาพเหตุการณ๑นี้เป็นท่ีมาของการรักในกิจการลูกเสือ เครื่องแบบ และมีแนวคิดพัฒนาตนเองมาจนถึง
ทุกวันนี้ 
 ผ๎ูศึกษาได๎รับอนุญาตให๎ศึกษาตํอในระดับมัธยมศึกษาในเงื่อนไขวํา จะต๎องทํางานหาเงินเรียนเอง จาก
การขายไอศกรีมในวันหยุดไมํได๎ไปเรียน กับตอนเช๎ากํอนไปเรียน บางวันขายปาทํองโก๐ทําให๎มีรายได๎วันละ 5-7 
บาท เลิกเรียนตอนเย็นบางวันไปขายโอเล้ียง ข๎าวหมูแดง ตามทํารถโดยสารท่ีวิ่งผํานจังหวัดราชบุรีไปยังจังหวัด
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ๑ ชุมพร ระนองฯลฯ การทํางานพร๎อมกับการเรียนเป็นผลให๎การเรียนไมํเป็นท่ีนําพอใจ
นัก 
 
ข้อมูลและข้อเท็จจริง 

เมื่อผ๎ูศึกษาตัดสินใจออกจากราชการตํารวจ ไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผ๎ูแทนราษฎรท่ีจังหวัด
ราชบุรีอันเป็นบ๎านเกิดและเติบโตมาในวัยเยาว๑ ผลการเลือกต้ังปรากฏวําผ๎ูศึกษาได๎รับเลือกเป็นผ๎ูแทนราษฎร
จังหวัดราชบุรีในปีพ.ศ. 2522 
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ผ๎ูศึกษาชอบศึกษาประวัติศาสตร๑ทั้งสากลและประวัติศาสตร๑ไทยมาต้ังแตํสมัยเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จําได๎วําชํวงสมัยอยุธยาตอนปลาย ราวปี พ.ศ. 2301รัชสมัยพระเจ๎าอุทุมพรทรงแตํงต้ัง มหาดเล็กคน
ใกล๎ชิดไปรับราชการในตําแหนํงสําคัญทางหัวเมืองรอบนอกกรุงศรีอยุธยาราชธานี และทรงแตํงต้ังนายสินเป็น
พระยาตาก เมื่อมีสงครามพมําทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ เล่ือนท่ีเป็น  พระยากําแพงเพชร สํวนนายทองด๎วง
โปรดเกล๎าฯ เป็นหลวงยกระบัตรราชบุรี เมื่อพระเจ๎าตากสินขับไลํพมําแล๎วขึ้นครองราชย๑ พระมหามนตรี (บุญ
มา) กราบทูลขอตัวหลวงยกระบัตรราชบุรีผ๎ูเป็นพี่ชายเข๎ามาถวายตัวรับราชการทรงโปรดฯ ต้ังให๎เป็นพระราชวริ
นทร๑-พระยาอภัยรณฤทธิ-พระยายมราช (วําท่ีสมุหนายก)-เจ๎าพระยาจักรี-เจ๎าพระยามหากษัตริย๑ศึก จนมาถึง
ปลายสมัยกรุงธนบุรีเกิดจลาจลบรรดาลูกขุนปรึกษาสําเร็จโทษพระเจ๎ากรุงธนบุรี ข๎าราชการท้ังปวงพร๎อมกัน
ถวายราชสมบัติแกํสมเด็จเจ๎าพระยามหากษัตริย๑ศึก ขึ้นครองราชย๑เป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก 
 จากเหตุการณ๑สําคัญประวัติศาสตร๑ท่ีปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เป็นแรง
บันดาลใจให๎ผ๎ูศึกษาสนใจและเมื่อได๎เรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ชาติไทยพบวําทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายอันมี
คุณประโยชน๑ตํอประเทศชาติและพสกนิกรเป็นท่ีต้ัง  
 ผ๎ูศึกษาจึงเกิดความคิดในการสร๎างพระบรมรูปอันจะกํอประโยชน๑ตํอการศึกษาและความเข๎าใจอันดี
ของประชาชนตํอสถาบันพระมหากษัตริย๑ ขยายผลไปสํูความมั่นคงของชาติ ตลอดจนเป็นศรีสงําแหํงบ๎านเมือง 
ท้ังยังเป็นการแสดงออกซึ่งพลังแหํงศรัทธาท่ีจะถวายความจงรักภักดีตํอปฐมกษัตริย๑แหํงพระบรมราชจักรีวงศ๑ 
ทุกพระองค๑สืบมาถึงรัชกาลท่ี 10เป็นการแสดงออกซึ่งกตัญ๒ูกตเวทิตาคุณรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ท่ีทรง
สร๎างสรรค๑บ๎านเมืองให๎เจริญรุํงเรืองรํมเย็นผาสุกและสถาพรปลอดภัยมาจนตราบเทําทุกวันนี้       
 
กระบวนการและข้ันตอน  
การขออนุญาตกํอสร๎างอนุสาวรีย๑แหํงชาติ มีหนํวยงานกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมรับผิดชอบ 

1. ทําหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร๎างพระบรมราชานุสาวรีย๑ รัชกาลท่ี 1หนังสือขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตสร๎างพระบรมราชานุสาวรีย๑รัชกาลท่ี 1 
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2. กรมศิลปากรอนุญาต 
หนังสืออนุญาต กรมศิลปากรให๎นายสนั่น ศิลากรณ๑ เป็นผ๎ูออกแบบ 
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3. ได๎รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให๎สร๎างพระบรมราชานุสาวรีย๑พระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟูาจุฬาโลก 
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หนังสือพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์  
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก 
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ขั้นตอนการด าเนินการต่อไป 
เมื่อได๎รับแจ๎งวํา ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ พระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให๎สร๎างพระบรมรา

ชานุสาวรีย๑พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก ผ๎ูศึกษาจึงได๎เชิญชวนประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวม เริ่มจาก
การประกวดบทกลอนเทิดพระเกียรติและประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนได๎ทราบอยํางท่ัวถึงยิ่งขึ้น ในท่ีสุดก็ได๎บท
กลอนเทิดพระเกียรติเพื่อใช๎อธิบายความสําคัญในการสร๎างพระบรม        ราชานุสาวรีย๑พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟูาจุฬาโลก 
 บทกลอนเทอดพระเกียรติ  ในวโรกาสสร๎างพระบรมราชานุสาวรีย๑พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูา
จุฬาโลกมหาราช ณ จังหวัดราชบุรี 

  ๏ ด๎วยสวรรค๑บัญชาลงมาเกิด   จึงประเสริฐสูงคําสูงราศี 
จากหลวงยกกระบัตรราชบุรี   สํูจักรีวงศ๑สวรรค๑ราชบัลลังก๑ 
 เป็นพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก  ทรงดับโศกสืบไทยได๎สมหวัง 
สร๎างกรุงเทพฯ ธานีดีเดํนดัง   เลิศด๎วยวังวัดงามอรํามตา 
 รวมผไทให๎มีเสรีภาพ   ด๎วยคมดาบดุเดือดด๎วยเลือดกล๎า 
ด๎วยเดชะพระคุณด๎วยบุญญา   ด๎วยความสามารถยิ่งทุกส่ิงอัน 
 ตลอดรัชสมัยไมํวํางศึก   ทรงสํานึกหน๎าท่ีมิเคยหวั่น 
ศึกเก๎าทัพรับรุกบุกประจัญ   แตกพํายพลันผองไทยได๎รื่นรมย๑ 
 บํารุงชาติศาสนาประชารัฐ   ศิลปวัฒนธรรมนําสุขสม 
ทรงสร๎างเสริมเศรษฐกิจผลิตอุดม  ตํางชาติชมช่ืนใจเช่ือมไมตรี 
 จึงนับวําพระคุณอดุลดิลก   เกินสาธกเทิดท๎นล๎นเกศี 
เพราะทองด๎วง หลวงยกกระบัตรราชบุรี เราจึงมีเมืองไทยคํูไตรรงค๑  

 

ส. เช้ือหอม 
 

คณะกรรมการโครงการฯ ตรวจสอบแบบแปลน ณ สถานท่ีกํอสร๎าง 
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เริ่มสร๎างฐานพระบรมราชานุสาวรีย๑ 
 

 
 

 
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท๑ นายกรัฐมนตรี ประธานพิธีวางศิลาฤกษ๑ 

 
 

พิธีวางศิลาฤกษ๑แทํนฐานพระบรมราชานุสาวรีย๑ 
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ผ๎ูศึกษา (ส.ส. จังหวัดราชบุรี) กลําวรายงานตํอประธานพิธ ี

 
แบบรํางพระบรมรูปรัชกาลท่ี 1สําหรับพระบรมราชานุสาวรีย๑ 

 
 

ประเทือง ธรรมรักษ๑ ประติมากรผ๎ูป๓้นพระบรมรูป 
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หนังสือขอพระราชทานช่ือมูลนิธิ 
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หนังสือตอบรับจากสํานักราชเลขาธิการ  
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ภูมิทัศน๑ด๎านหน๎าพระบรมราชานุสาวรีย๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก 

 
 

ภูมิทัศน๑ด๎านข๎างพระบรมราชานุสาวรีย๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก 

 
 

สูจิบัตรเนื่องในวโรกาสพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค๑ 
ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย๑พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช 
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พระบรมฉายาลักษณ๑ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค๑ไปทรงเปิด
พระบรมราชานุสาวรีย๑พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช 

ณ เชิงเขาแกํนจันทร๑จังหวัดราชบุรี วันเสาร๑ที่ 6 พฤษภาคม 2541 
 

 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

(ประสูติ 28กรกฎาคม พ.ศ. 2495เป็นพระมหากษัตริย๑ไทย รัชกาลท่ี 10 
เสด็จขึ้นครองราชย๑เมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559จนถึงป๓จจุบัน) 

 
 

ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ

ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค๑ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย๑ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ณ เชิงเขาแกํนจันทร๑จังหวัดราชบุรี วันเสาร๑ ท่ี 6 พฤษภาคม 
2541 
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ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข 
เมื่อโครงการสร๎างพระบรมราชานุสาวรีย๑พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชณ เชิงเขา

แกํนจันทร๑จังหวัดราชบุรี วันเสาร๑ ท่ี 6 พฤษภาคม 2541 สําเร็จลุลํวงเรียบร๎อยดีแล๎ว เสียงสํวนใหญํของ
ชาวเมืองราชบุรีตํางพากันช่ืนชมยินดีรํวมบริจาคสนับสนุนโครงการสร๎างพระบรมราชานุสาวรีย๑ฯ ฝุายท่ีช่ืนชอบ
นิยมพระเจ๎าตากสินไมํบริจาคไมํสนับสนุน ป๓ญหานี้ทําให๎จะต๎องหาผ๎ูบริจาคสนับสนุนเพิ่มเป็น 2 เทํากลําวคือ
แทนท่ีจะขอบริจาคได๎จากทุกหมูํเหลํา แตํจะมีผ๎ูท่ีไมํเห็นชอบด๎วยราวร๎อยละ 20 

การตัดสินให๎สําเร็จโทษสมเด็จพระเจ๎าตากสินผ๎ูทรงกอบกู๎เอกราชชาติไทยนั้น เป็นไปตามโบราณราช
ประเพณีซึ่งมีปรากฏบํอยครั้งในสมัยอยุธยา ท้ังนี้เพื่อรักษาความมั่นคงทางการเมืองของไทยในเวลานั้น ซึ่งถ๎าไมํ
มีการสําเร็จโทษสมเด็จพระเจ๎าตากสินแล๎ว อาจจะนํามาซึ่งความแตกแยกทางการเมืองได๎อีก บรรดาขุนนาง 
ข๎าราชการ และประชาชนจึงได๎พร๎อมใจกันอัญเชิญสมเด็จเจ๎าพระยามหากษัตริย๑ศึกปราบดาภิเษกขึ้น
ครองราชย๑สืบตํอมา 

 
ป๓ญหาอุปสรรคและการแก๎ไขมีดังนี้ 

ป๓ญหา การแก๎ไข 
1. มีบันทึกวํา สมเด็จพระเจ๎าตากสินเป็นลูกจีนแซํแต๎ 
ชาวจีนแต๎จ๋ิวเรียก ‘แต๎อ๎วง’ ชาวไทยเช้ือสายแต๎จ๋ิว 
เชํนมักตํอต๎านวางเฉย ไมํให๎ความรํวมมือ ไมํบริจาค 

-ผ๎ูศึกษาพยายามให๎ข๎อเท็จจริงทางประวัติศาสตร๑วํา
การเปล่ียนแผํนดินเนื่องจากเหตุจลาจลขึ้นในกรุง
ธนบุรี ลูกขุนปรึกษาโทษสมเด็จพระเจ๎าตากสินก็รับผิด
ท้ังส้ินทุกประการ  

2. ชํวงเวลากํอสร๎างพระบรมราชานุสาวรีย๑มีเวลาจํากัด
ขณะนั้นเป็นวโรกาสเฉลิมฉลอง 200ปีกรุงรัตนโกสินทร๑
และราชวงศ๑จักรีท่ัวประเทศให๎เสร็จในปี พ.ศ. 2525 

-ผ๎ูศึกษาเข๎าเฝูาสมเด็จพระญาณสังวร (ตํอมาทรงเป็น
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เมื่อพ.ศ. 
2532)ได๎เมตตาประทานแนะนําวํา ประธานพิธีเททอง
รูปหลํอพระรูปสมควรเป็นพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว รัชกาลท่ี 9ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จพระราชดําเนิน
แทนพระองค๑ ทรงประกอบพิธีเททอง ณ กรมศิลปากร 

3. งบประมาณคําใช๎จํายในการป๓้น หลํอ และการ
กํอสร๎างแทํนพระบรมราชานุสาวรีย๑ดําเนินการโดยกรม
ศิลปากรมูลคําสูงกวําเอกชนราว 3-4เทําเพราะตรวจ
แบบ-อนุมัติสะดวกกวํา 

-ภายหลังผ๎ูศึกษาไปทําความเข๎ากับนายกสมาคมชาว
ไทยเช้ือสายจีนและสมาคมเตชะสัมพันธ๑แหํงประเทศ
ไทย (แซํแต๎) และสามารถระดุมทุนทรัพย๑เพียงพอใช๎
จํายแกํกรมศิลปากร 

4. ป๓ญหาสําคัญคือเมื่อพระบรมราชานุสาวรีย๑เสร็จแล๎ว
จะต๎องมีการทํานุบํารุง ดูแลรักษาความสะอาด และรด
น้ําท้ังไม๎ดอก ไม๎ประดับ 

-ผ๎ูศึกษากํอต้ังมูลนิธิ (พระราชทานช่ือ ปฐมบรมราชา
นุสรณ๑)เพื่อเป็นองค๑กรทํานุบํารุงดูแลรักษาพระบรมรา
ชานุสาวรีย๑ให๎สะอาดสวยงามเสมอ 
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5. ป๓ญหาสําคัญอีกประการหนึ่งเพื่อให๎ประชาชน
ยอมรับน๎อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณผํานพระบรมรา
ชานุสาวรีย๑ 

-ผ๎ูศึกษาได๎กราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จทรงเปิดพระ
บรมราชานุสาวรีย๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯเสด็จพระราชดําเนินแทน
พระองค๑ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย๑เมื่อวันท่ี 6 
พฤษภาคม 2541 

 
ถึงป๓จจุบันมีการประกอบพิธีวางพานพุํมถวายราชสักการะในวันจักรี 6เมษายน ซึ่งมีข๎าราชการ พํอค๎า 
ประชาชนไปรํวมพิธีเป็นจํานวนมากทุกปี จึงถือเป็นผลสําเร็จตามท่ีผ๎ูศึกษาได๎ต้ังใจไว๎ทุกประการ 
 
การสังเคราะห์ข้อมูล 
 รูปแบบการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ที่
จังหวัดราชบุรี 
 1. ต๎องมีความเกี่ยวข๎องกับท๎องถิ่น เนื่องด๎วยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ทรงรับ
ราชการในตําแหนํงหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี ระหวํางปีพุทธศักราช 2301ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ๎าอุทุมพร 
จนถึงปีพุทธศักราช 2310 เมื่อสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราชทรงกู๎เอกราชจากทัพพมํา และหลวงยกกระบัตร
เมืองราชบุรีได๎มาเข๎าทําราชการอยูํกับสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช ตํอมาปี พ.ศ. 2325 ได๎ปราบดาภิเษกเป็น
กษัตริย๑ 
 2. ต๎องมีความสําคัญตํอประเทศชาติ เมื่อหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีมาทําราชการด๎วยสมเด็จพระ
เจ๎าตากสินมหาราช หลังการกู๎เอกราชแล๎ว ตํอมาได๎รับการอวยยศเป็นสมเด็จเจ๎าพระยามหากษัตริย๑ศึก และ
ตอนปลายรัชกาลของสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราชได๎ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย๑และทรงย๎ายเมืองหลวง
จากกรุงธนบุรีข๎ามแมํน้ําเจ๎าพระยามาสร๎างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีใหมํอีกท้ังสถาปนาพระมหาจักรีบรม
ราชวงศ๑ ในปี พ.ศ. 2325 ทรงวางรากฐานการปกครองบ๎านเมืองจนเป็นปึกแผํนสถิตย๑สถาพรถึงป๓จจุบัน เป็น
เวลาตํอเนื่องถึง 237 ปี มีพระมหากษัตริย๑สืบราชสันตติวงศ๑ตํอเนื่องถึงรัชกาลท่ี 10 
 3. ต๎องดําเนินการตามกฎหมายโดยเฉพาะการสร๎างพระบรมราชานุสาวรีย๑ของบูรพกษัตริย๑ในพระมหา
จักรีบรมราชวงศ๑ โดยมีระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการกํากับวิธีการและการขอพระราชทานพระบรมราชา
อนุญาต 
 4. สถานท่ีประดิษฐานต๎องมีความเหมาะสม เป็นท่ีสาธารณะท่ีประชาชนสามารถเข๎าชมและสักการะได๎ 
โดยมีประวัติผูกพันกับพระมหากษัตริย๑ท่ีจะสร๎าง 
 5. การทะนุบํารุงต๎องสงํางามสมพระเกียรติยศ ซึ่งผ๎ูศึกษาได๎กํอต้ังมูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ๑ ซึ่งเป็น
นามพระราชทานเป็นองค๑กรดูแลบํารุงรักษา 
          6. มีคณะกรรมการโครงการฯตรวจสอบแบบแปลน  การดําเนินตามพิธีกรรม 
          7.   การสร๎างแบบจําลอง และโครงการหลํอรูป 
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Abstract 

 This dissertation prepared to present a model of management of aluminium recycling 

business, case study of Metalcom Company Limited.  

 Based on past management experiences and sharing experiences from the CEO 

himself cultivated him to become better at managing and pushing his potential to the fullest.  

 The result of work and success in the management of METALCOM COMPANY 

LIMITED, aluminium recycling business is 1) Quality control and product quality 2) 

Environmental control 3) Technology advancement  4) Human resources management 5) 

Corporate social responsibility 6) Management   

Keywords: business  management, aluminium recycling business, the best factory  

 

บทคัดย่อ 
งานดุษฎีนิพนธ๑ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอรูปแบบบริหารงานธุรกิจรีไซเคิลอลูมิเนียม ของบริษัท 

เมทเทิลคอม จํากัด จากการบริหารจัดการในประสบการณ๑จริงโดยตรง โดยนักศึกษาซึ่งได๎รับการถํายทอด
ประสบการณ๑จากการทํางาน และจากประสบการณ๑ของประธานบริษัท  

ผลของการทํางานและความสําเร็จของบริษัท เมทเทิลคอม จํากัด ประกอบด๎วย 1) การควบคุม
คุณภาพสินค๎า 2) การควบคุมมลพิษทางอากาศ 3) เทคโนโลยีในโรงงาน 4) การบริหารพนักงานในองค๑กร  5) 
การชํวยเหลือสังคม และ  6) ผ๎ูบริหาร 

   
ค าส าคัญ: การบริหารงานธุรกิจ, รีไซเคิลอลูมิเนียม, สถานประกอบการดีเดํน  
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1. ความเป็นมา ความส าคัญของเร่ือง และวิธีการศึกษา 
ความเป็นมาของอลูมิเนียม 
 โลหะอลูมิเนียมมีสีขาวเงิน ไมํเป็นสนิม น้ําหนักเบา ความหนาแนํนตํ่า นําไฟฟูาได๎ดี สามารถขึ้นรูปได๎
งําย ไมํเป็นพิษตํอรํางกายมนุษย๑ สะท๎อนแสงได๎ดี และมีคุณสมบัติต๎านทานการกัดกรํอน ได๎ดีมาก สามารถทน
ตํอทุกสภาพภูมิอากาศ ด๎วยคุณสมบัติพิเศษตําง ๆ ของอลูมิเนียมทําให๎ทุกวันนี้มีการนําอลูมิเนียมมาใช๎ใน
อุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย ได๎แกํ อุตสาหกรรมยานยนต๑, อุตสาหกรรมกํอสร๎าง , อุตสาหกรรมขนสํง, 
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ๑, อุตสาหกรรมไฟฟูา และอุตสาหกรรมอื่น ๆ เชํน อุปกรณ๑กีฬา เฟอร๑นิเจอร๑ตกแตํง 
เครื่องจักร เป็นต๎น  
 
ความสนใจ ที่ท าธุรกิจรีไซเคิล 
 ทางบริษัท เมทเทิลคอม จํากัด ซึ่งประธานบริษัท คือ นาย ถกล ธนเลิศลาภ เป็นผ๎ูกํอต้ังในปี พ.ศ. 
2544 ณ ตอนนั้นกําลังการผลิตของบริษัทอยูํท่ี 1200 ตัน/เดือน โดยมีวัตถุประสงค๑หลักเพื่อลดขยะอลูมิเนียม
ในประเทศและทําขยะให๎กลับมามีมูลคําอีกครั้ง ทางบริษัทมีความประสงค๑ให๎อลูมิเนียมหมุนเวียนในประเทศ
ไทยได๎เพียงพอ หากไมํมีการจัดต้ังบริษัท ผ๎ูขายอลูมิเนียมก็ต๎องสํงเศษออกนอกประเทศ และประเทศไทยต๎อง
นําเข๎าวัตถุแทํงอลูมิเนียมมาผลิต จึงทําให๎ราคาอลูมิเนียมในประเทศไทยสูงขึ้น  ป๓จจุบัน บริษัท เมทเทิลคอม 
จํากัด เป็นบริษัทของคนไทยท่ีใหญํท่ีสุดในประเทศไทย มีกําลังการผลิตมากถึง 120,000 ตัน/ปี  
 
แรงบันดาลใจ 
 แรงบันดาลใจในการทําเรื่องนี้ คือ  นายกันตพิชญ๑ ธนเลิศลาภ นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัย
โพธิศาสตร๑ (Bodhisastra University)  รัฐฟลอริด๎า สหรัฐอเมริกา สาขาผ๎ูประกอบการเพื่อสังคม (Social 
Enterprise) เพื่อขอเสนอรับปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต  
 ความสนใจในการทําเรื่องนี้ นักศึกษาเป็นทายาทธุรกิจของบริษัท เมทเทิลคอม จํากัด โรงงานรีไซเคิล
อลูมิเนียม มีความประสงค๑ในการให๎สังคมตระหนักวํา บริษัท เมทเทิลคอม จํากัดนั้นไมํแพ๎บริษัทตํางชาติ  และ
อยากให๎คนไทยเห็นความสําคัญของขยะมากขึ้น เพราะขยะท่ีพวกทํานท้ิงในแตํละวันมีมูลคํามหาศาล  และ
นักศึกษามีความประสงค๑ในการชํวยให๎สินค๎าหลายๆชนิดท่ีมีอลูมิเนียมเป็นสํวนประกอบมีราคาถูกลงและมี
คุณภาพมากขึ้น ยกตัวอยําง เชํน รถยนต๑ ถ๎าหากประเทศไทยซื้ออลูมิเนียมได๎ในราคาถูก เราสามารถจําหนําย
สินค๎า Aluminium Ingot ให๎กับอุตสาหกรรมยายนต๑ได๎ในราคาถูก แล๎วผ๎ูซื้อตํอก็สามารถจําหนํายตํอให๎ โต
โยต๎า หรือบริษัทท่ีทํายานยนต๑ในราคาท่ีถูกลง และจะทําให๎ราคารถถูกลง โดยดําเนินการธุรกิจให๎เป็นธุรกิจ
ตํอเนื่อง ท้ังนี้ท้ังนั้นทุกอยํางนี้เพื่อเป็นประโยชน๑ตํอสํวนรวม 
 ธุรกิจนี้สามารถสร๎างรายได๎ให๎กับหลาย ๆ คนในประเทศได๎ เนื่องจาก การรับซื้อเศษอลูมิเนียมของ
บริษัทต๎องมีการคัดแยกกํอนและหลายทํานไมํทราบวําต๎องคัดอยํางไร บริษัทจึงกําหนดนโยบายสอนเรื่องการคัด
แยกให๎แกํผ๎ูสนใจ เพื่อเวลาขายจะได๎ในราคาท่ีเหมาะสมมากขึ้น 
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 อุตสาหกรรมหลอมหลํอเศษอลูมิเนียม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมท่ีความสําคัญตํอภาคเศรษฐกิจของ
ประเทศ ในขณะเดียวกันในหลาย ๆ ความคิดก็เป็นอุตสาหกรรมท่ีอาจสร๎างผลกระทบตํอส่ิงแวดล๎อมและมี
รูปแบบเส่ียงตํอความปลอดภัย และมีผลกระทบกับสังคมก็เป็นได๎ จึงเป็นแรงบันดาลใจให๎คนรับรู๎ถึงข๎อเท็จจริง
และนโยบายของธุรกิจโรงหลอม ดังนี้ 
 1. อยากแสดงให๎เห็นวําบริษัทรีไซเคิลอลูมิเนียมของคนไทยไมํแพ๎ชาติใดในโลก 
 2. อยากแก๎ไขป๓ญหาการขาดแคลนเศษอลูมิเนียมในประเทศ 
 3. อยากให๎สังคมตระหนักถึงมาตรฐานของโรงงานหลอมอลูมิเนียมวําไมํได๎ทําลายส่ิงแวดล๎อมอยํางท่ี
คนอื่นกลําวถึงกัน 
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 พื้นที่ใช้สอยบริษัท เมทเทิลคอม จ ากัด 
 บริษัท เมทเทิลคอม ต้ังอยูํเลขท่ี 119 หมูํท่ี 9 ตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  บนถนน
หัวถนน-แปลงกระถิน แยกจากทางหลวงแผํนดินหมายเลขท่ี 331 ประมาณ 500 เมตร ทางบริษัทนั้นกํอต้ัง
มาแล๎ว 25 ปี เนื้อที่ 400 ไรํ เป็นโรงงาน 75 ไรํ และพื้นท่ีสีเขียวจํานวน 325 ไรํ เงินทุนจดทะเบียน 400 ล๎าน
บาท ได๎รับรอง ISO 9001 และ ISO 14001 และมีการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล๎อมตามกฎหมาย และ EIA มี
การวิเคราะห๑ผลกระทบส่ิงแวดล๎อม ได๎รับรางวัลธรรมาภิบาลส่ิงแวดล๎อม และรางวัลระดับเหรียญทองโครงการ
สํงเสริมการใช๎ประโยชน๑กากของเสีย จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 ภายในพื้นท่ีของโรงงาน ประกอบด๎วยโรงงานหลอมอลูมิเนียมอินกอต (Aluminium ingot) และ
อลูมิเนียมบิเล็ท (Aluminium Billet) อยูํภายในบริเวณเดียวกัน แบํงการใช๎ประโยชน๑ออกเป็นสํวนของอาคาร 
สํานักงาน อาคารโรงงนา ลานจอดรถ บํอเก็บน้ําท้ิงขนาด 98,500 ลูกบาศก๑เมตร และบํอเก็บน้ําธรรมชาติ
ขนาด 116,000 ลูกบาศก๑เมตร อยํางละ 1 บํอ และบํอฝ๓งกลบแบบปลอดภาย ขนาดความจุ 24,000 ลูกบาศฏ๑
เมตร  
 ส่วนประกอบของโรงงานแบ่งตามนี้ 
 อาคารส านักงาน: ขนาดพื้นท่ีใช๎สอย 450 ตารางเมตร อยูํบริเวณด๎านหน๎าของโรงงาน  
 อาคารโรงงานมีท้ังหมด จํานวน 5 หลัง แบํงเป็นสํวนของกระบวนการผลิตอลูมิเนียม 2 หลัง และเก็บ
ผลิตภัณฑ๑อลูมิเนียม 1 หลัง  
 อาคารโรงงาน 1:  อาคารเก็บผลิตภัณฑ๑ มีลักษณะเป็นอาคารช้ันเดียวเปิดโลํง มีหลังคาหลุมตลอด 
ขนาดพื้นท่ีใช๎สอย 1800  ตารางเมตร 
 อาคารโรงงาน 2: อาคารผลิตอลูมิเนียม มีขนาดพื้นท่ีใช๎สอย 1800 ตารางเมตร ประกอบด๎วยเตา
หลอม ขนาด 12 ตัน เตาหลอมขนาด 20 ตัน และเตาหลอมขนาด 30 ตันอยํางละ 
1 เตา 
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 อาคารโรงงาน 3:  มีขนาดพื้นท่ีใช๎สอย 1800 ตารางเมตร ประกอบด๎วย เตาไฟฟูาเหนี่ยวนําขนาด 
1 ตัน จํานวน 1 ชุด 2 เบ๎าหลอม 
 อาคารโรงงาน 4 หรือโรงโรตารี:่ อาคารผลิตอลูมิ เนียม  มีขนาดพื้น ท่ี ใ ช๎สอย  800  
ตารางเมตร ประกอบด๎วยเตาโรตารี่ ขนาด 3 ตัน จํานวน 2  เตา และเตาโรตารี่ขนาด 5 ตัน 1 เตา 
 โรงดรอส: อาคารสําหรับแยกกากอลูมิเนียม มีขนาดพื้นท่ีใช๎สอย 800 ตารางเมตร, มีหลังคาคลุม
ประกอบด๎วยเครื่องจักรในการแยกกากอลูมิเนียม 
 โรงงาน 5: อาคารหลํอและอบแทํงอลูมิเนียมบิลเลท ขนาดพื้นท่ี 5,200 ตารางเมตร ภายในอาคาร
ประกอบด๎วยเตาหลอม ขนาด 12 ตัน และเตาหลอม ขนาด 20 ตันอยํางละ 1 เตา และเครื่องหลํอและอบแทํง
อลูมิเนียม จํานวน 1 ชุด  
 อาคารเก็บวัตถุดิบ: ขนาดพื้นท่ี 2,400 ตารางเมตร มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว แบํงเป็นชํองๆ 
สําหรับเก็บวัตถุดิบแตํละประเภท 
 

 

ภาพที่  4  รวมโรงงาน 

ผังการบริหารงานองค์กร (โครงสร้างขององค์กร บริษัท เมทเทิลคอม จ ากัด )  
 บริษัท เมทเทิลคอม จํากัด ประกอบด๎วย คุณถกล ธนเลิศลาภ ดํารงตําแหนํงประธานบริษัท, คุณ
อรุณรักษ๑ ธนเลิศลาภ ดํารงตําแหนํง รองประธานบริษัท,  คุณภัทรกร ธนเลิศลาภ คุณกันตพิชญ๑ 
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ธนเลิศลาภ (นักศึกษา) คุณกิตติพศ ธนเลิศลาภ ดํารงตําแหนํง กรรมการบริหาร และ คุณวีระชัย 
สุรพลชัยชาญ ดํารงตําแหนํงผ๎ูจัดการท่ัวไป สํวนบุคคล 2 แถวลํางในแผนผังองค๑กรประกอบด๎วย บุคลากร 8 
ตําแหนํง คือ ผ๎ูจัดการท่ัวไป , ฝุายการผลิต , ฝุายคุณภาพ , ฝุายพลังงาน , ฝุายจัดซื้อ ,  
ฝุายบุคคล, ฝุายการตลาด, ฝุายบัญชี และพนักงานท่ัวไปรวม 180 คน โดยมีโครงสร๎างขององค๑กร  
ตามรายละเอียดดังนี้  

 

 

ภาพที่ 6 โครงสร้างขององค์กร บริษัท เมทเทิลคอม จ ากัด 

 

ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมและก าลังการผลิต 
 ผลิตภัณฑ๑ของบริษัทมี 2  ชนิดด๎วยกัน  

 1. อลูมิเนียมอนิกอต: มี 2 ขนาดด๎วยกัน คือ ขนาดน้ําหนัก 5 กิโลกรัม (กว๎าง 6.3 เซนติเมตร x  
ยาว 10 เซนติเมตร) และน้ําหนัก 5-7 กิโลกรัม (กว๎าง  7.4 เซนติเมตร x  ยาว 10.5 เซนติเมตร) แบํงตามเกรด
ตํางๆตามองค๑ประกอบมาตรฐานอลูมิเนียมอัลลอยด๑ของประเทศอเมริกาและประเทศอังกฤษ  ดังตารางที่ 2  
กําลังการผลิตอยูํท่ี 1260 ตัน/ เดือน สํวนใหญํ 70% จะจัดสํงให๎ลูกค๎าภายในประเทศ และสํวนท่ีเหลือ
ประมาณ 30 เปอร๑เซ็นต๑ สํงออกไปตํางประเทศ  
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ภาพที่ 7 รูปผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมอินกอต 

 2. อลูมิเนียมบิลเลท: มีลักษณะเป็นแทํงหน๎าตัดกลม ๆ ขนาด เส๎นผําศูนย๑กลาง และความยาวตําง 
ๆ เส๎นผํานศูนย๑กลาง: 76 มิลลิเมตร (3″), 101 มิลลิเมตร (4″), 114 มิลลิเมตร (4.5″), 127 มิลลิเมตร (5″),  
152 มิลลิเมตร (6″), 178 มิลลิเมตร  (7″) และความยาวขึ้นอยูํกับท่ีลูกค๎าต๎องการ และ มีคุณลักษณะเฉพาะให๎
เลือก 3 แบบ คือ: สเปค 6060 6061 และ 6063 

ตารางที่ 1 องค์ประกอบของอลูมิเนียม 

 

 



23 
 

 

ภาพที่ 8 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมบิลเลท 

ตารางที่ 2 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมบิลเลท 

 
 
การจัดการน้ าเสีย 

1. นําน้ํ าเสียจากระบบหลํอเย็นมาใช๎ใหมํและมีการเปล่ียนน้ําหลํอเย็น เป็นประ จําทุก ๆ  
6 เดือน 

2. น้ําเสียจากอาคารและจากพนักงานจะบําบัดในถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปท่ีติดในอาคารนั้น ๆ เพื่อ
บําบัดและจึงระบายลงระบบน้ําไปยังบํอน้ําท้ิงขนาด 98,500 ลบ.ม. ด๎านหลังโรงงาน 

3. นําน้ําท่ีเก็บไว๎ในบํอเก็บน้ําท้ิงและบํอเก็บน้ําธรรมชาติกลับมาหมุนเวียนใช๎ใหมํ  โดยนํามารดน้ํา
ต๎นไม๎พื้นท่ีสีเขียว ล๎างทําความสะอาดพื้น และ นํามาเล้ียงปลา เพื่อเป็นการประหยัดน้ํา  

4. การเก็บน้ําใต๎ดินไปตรวจวิเคราะห๑เป็นประจําทุกเดือน เพื่อตรวจหาปริมาณทางสารเคมีในน้ําของ
ช้ันดินในแตํละช้ัน   
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ภาพที่ 28 บ่อเก็บน้ าตามธรรมชาติ ขนาด 116,000 ลบ.ม. & บ่อเก็บน้ าทิ้ง ขนาด 98,500 ลบ.ม 

 

 

ภาพที่ 29 การเก็บน้ าใต้ดินไปตรวจวิเคราะห์ 

 

พื้นที่สีเขียว 

 ป๓จจุบันโรงงานมีพื้นท่ีสีเขียวประมาณ 350 ไรํ โดยรอบโรงงาน และ พื้นท่ีเขียวประมาณ 
32 ไรํในพื้นท่ีโรงงาน (พื้นท่ีรวม 75 ไรํ) ประกอบด๎วยการปลูกไม๎ยืนต๎นบริเวณรอบโรงงาน เชํน มะมํวง ขนุน ยู
คาลิปตัส  เทียบกับโรงงานหลอมสํวนใหญํจะเน๎นใช๎พื้นท่ีท้ังหมดเป็นพื้นท่ีโรงงาน ไมํสนใจในการปลูกต๎นไม๎
สร๎างพื้้นท่ีสีเขียว 
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ภาพที่ 30 แผนที่พื้นที่สเีขียวของโรงงาน 



26 
 

 
ภาพที่ 31 สวนยูคาลิปหลังโรงงาน 

 

รูปแบบการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิการพนักงาน 
 บริษัทตระหนักเสมอวําพนักงานของบริษัท ทุกคน คือ สมบัติอันลํ้าคําของบริษัท ดังนั้นความ
ปลอดภัยในการทํางานและสุขภาพของพนักงาน จึงถือวําเป็นเรื่องสําคัญของฝุายบริหาร จึงได๎กําหนดนโยบาย 
ดังนี้ 

1. นโยบายความปลอดภัยในการทํางานถือเป็นหน๎าท่ีความรับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานทุกคน 

2. บริษัทสนับสนุนให๎มีการปรับปรุงสภาพการทํางานและส่ิงแวดล๎อมให๎ปลอดภัย 
3. บริษัทจะสนับสนุน สํงเสริม ให๎มีกิจกรรมความปลอดภัยตํางๆท่ีจะชํวยกระต๎ุนจิตสํานึกของ

พนักงาน เชํน การอบรม การจูงใจ การประชาสัมพันธ๑ เป็นต๎น 
4. ผ๎ูบังคับบัญชาทุกระดับต๎องกระทําตนให๎เป็นแบบอยํางท่ีดี เป็นผ๎ูนําอบรม ฝึกสอน ให๎พนักงาน

ปฏิบัติงานด๎วยวิธีที่ปลอดภัย 
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ภาพที่ 32 อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 

 

 
 

ภาพที่ 33 การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

 

 รูปแบบการดูแลและการบริหารพนักงาน  

1. เบ้ือขยัน: 300 – 1000 บาท (ไมํขาด ลา  มาสาย ปุวย ยกเว๎นพักร๎อน) 
2. ชุดยูนิฟอร๑ม: ทํางานครบ 1 ปี แจกฟรี 2 ชุด 
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3. รองเท๎าเซฟต้ี: ทํางานครบ 1 ปี แจกฟรี 1 ชุด 
4. คําทํางานกะ: ใหคํ๎าลํวงเวลา 1 ช่ัวโมง 
5. คําถุงมือ: ให๎คํูละ 5 บาท/วัน 
6. คําขับโฟคลิฟ: ให ๎30 บาท/ วัน (เฉพาะมีช่ือ รูปถําย ติดท่ีโฟคลิฟ) 
7. คําร๎อน: ให ๎20บาท/ วัน (เฉพาะพนักงานฝุายผลิต) 
8. คําตําแหนํง: 1000 - 5000 บาท/เดือน (เฉพาะตําแหนํงหัวหน๎า) 
9. คําแนะนําผ๎ูสมัครงาน: 1000 บาทตํอคน 
10. โบนัสประจําปี: ตามผลกําไรของบริษัท 
11. ท่องเที่ยวประจ าปี: ปี ละ 1 คร้ัง  
12. ประกันชีวิต (อุบัติเหตุ): 100,000 บาท/คน 
13. งานณาปนกิจ: 
14.  คํารักษาบิดา - มารดา: อายุงานการทํางานครบ 5 ปี 
15. หอพักพนักงานฟรี  
16. คําอุปกรณ๑การศึกษาบุตร: อายุงานการทํางานครบ 5 ปี  
17. คําอายุงาน 

  

สรุปสถานการณ์ในปัจจุบันและผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
 หลังจากการเปล่ียนแปลงในการลงทุนเครื่องจักรและเพิ่มเทคโนโลยีเข๎ามาในบริษัททําให๎: 

1. กําลังการผลิตของแทํงอลูมิเนียม (Aluminium Ingot) เพิ่มจาก 9,000 ตัน/ เดือน เป็น 12,000 
ตัน/ เดือน และ กําลังการผลิตของแทํงอลูมิเนียม (Aluminium Billet) เพิ่มจาก 0 ตัน/ เดือน เป็น 9,000 
ตัน/ เดือน 

2. ยอดขายของบริษัท เมทเทลคอม จํากัด จากปี 2560 จาก 2,838 ล้านบาท เพิ่มเป็น 3,120 ล้าน
บาท ในปี 2561  และกําไรบริษัทเพิ่มข้ึนเป็น 10%  
 

3. การสังเคราะห์ข้อมูล  
  รูปแบบความส าเร็จของการบริหารงานธุรกิจรีไซเคิลอลูมิเนียมของบริษัท เมทเทิลคอม จ ากัด 

3.1 การควบคุมคุณภาพสินค้า 
 บริษัท เมทเทิลคอม จํากัด ได๎เข๎าสํูระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ต้ังแตํปี พ.ศ. 2546 
ทําให๎มีการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ๑อยํางเครํงครัด โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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1. การตรวจรับวัตถุดิบ: เมื่อวัตถุดิบมาถึงบริษัท เจ๎าหน๎าท่ีท่ีรับผิดชอบต๎องมีการตรวจสอบสินค๎า
ตามมาตรฐานของบริษัทกํอนนําเข๎าคลังสินค๎าเพื่อเก็บวัตถุดิบ และสินค๎าบางชนิดทางเราอาจต๎องทําการตรวจ
วิเคราะห๑ทางเคมี เราจะสํงตํอให๎แผนก QA ทําการสํุมตัวอยํางไปตรวจสอบ 

2. การตรวจสอบและทดสอบระหวํางการผลิตในขณะท่ีทําการหลอมจะมีการทดสอบเปอร๑เซ็นต๑คํา
สํวนผสมของน้ําอลูมิเนียมจํานวน 8 ครั้ง ระหวํางการผลิต โดยทําการตักน้ําอลูมิเนียมและนําไปทดสอบด๎วย
เครื่อง Spectrophotometer 

3. การตรวจสอบผลิตภัณฑ๑สําเร็จรูป เจ๎าหน๎าท่ีประกันคุณภาพจะทําการตรวจสอบผลิตภัณฑ๑
สําเร็จรูปตามมาตรฐานโดยเครื่อง Spectrophotometer ทุกครั้งกํอนจะสํงสินค๎าให๎กับคํูค๎า  
 คุณภาพสินค๎าของเราผํานมาตรฐานโรงงานผลิตช้ินสํวนยานยนต๑อันดับต๎น ๆ ของญี่ปุุน ยืนยันได๎วํา
คุณภาพสินค๎าของบริษัทนําเช่ือถือ  และลูกค๎าของบริษัทเป็นกระบอกเสียงท่ีดีแกํลูกค๎ารายอื่น ๆ ทางบริษัทมี
นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพ ดังนี้  

1. จะให๎ความสําคัญกับลูกค๎าท้ังภายในและภายนอก เพื่อสามารถตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า
ได๎อยํางเต็มท่ี อันมีจุดประสงค๑สูงสุด คือ ความพึงพอใจจากลูกค๎าอยํางสม่ําเสมอ  

2. ให๎ความสําคัญกับการบริหารท่ีมีคุณภาพ เพื่อให๎ได๎ผลิตภัณฑ๑ท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการหรือ
ข๎อกําหนดจากลูกค๎า  

 
3.2 การควบคุมมลพิษทางอากาศ 

 บริษัท เมทเทิลคอม จํากัด มี การควบคุมมลพิษทางอากาศเป็นส่ิงสําคัญและจําเป็นอยํางยิ่งในการ
ลงทุน หลายโรงงาน โดยปิดเพราะไมํมีระบบการควบคุมมลพิษที่ได๎มาตรฐาน เพราะหลายโรงงานไมํต๎องการลด
ทุนกับเครื่องมือสําหรับควบคุมมลพิษ  เพราะสํงผลโดยตรงเป็นเพิ่มต๎นทุนการผลิตให๎แกํโรงงาน 

1.  ทางโรงงานลงทุนเครื่อง Dust Collector รวม 9 โดยการใช๎ปลํองควันเพื่อระบายควันออกจาก
กระบวนการ ผลิตแตํละสํวน โดยมลพิษสารทางอากาศจะต๎องผํานระบบควบคุมสารทางอากาศ โดยมีระบบดูด
อากาศ  

2. ฝุุนจากการแยกกากอลูมิเนียมท่ีเหลือจะนําไปฝ๓งกลบท่ีบํอฝ๓งกลบแบบปลอดภัย โดยบริษัทได๎
สร๎างบ่อฝังกลบ จํานวน 1 บํอ ขนาดความจุ 24,000 ลูกบาศก๑เมตร ไมํไปท้ิงให๎เป็นป๓ญหา  

3. มีการกําจัดน้ําเสียมาบําบัด แล๎วจึงระบายลงระบบน้ําไปยังบํอน้ําท้ิงขนาด 98,500 ลูกบาศก๑เมตร 
4. มีปอด:  บริษัทมีพื้นท่ีสีเขียวปลูกต๎นไม๎จํานวนเยอะ เพื่อให๎เป็นแหลํงผลิต Oxygen ซึ่งโรงงาน

สํวนใหญํเน๎นใช๎พื้นท่ีสร๎างโรงงานท้ังหมด โดยไมํสนใจในการปลูกต๎นไม๎  แตํทางบริษัทใช๎พื้นท่ี 75% เพื่อใช๎ใน
การปลูกต๎นไม๎  
 ทางบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับส่ิงแวดล๎อม  ดังนี้ 

1. กําหนดวัตถุประสงค๑ และเปูาหมาย เพื่อการควบคุม และพัฒนาด๎านส่ิงแวดล๎อมอยํางตํอเนื่อง 
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2. สํงเสริมการอนุรักษ๑ทรัพยากร โดยการหมุนเวียนนํากลับมาใช๎ใหมํ  ซึ่งนําไปสํูการใช๎ทรัพยากร
อยํางค๎ุมคํา  

3. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข๎อบังคับตํางๆท่ีเกี่ยวข๎องกับส่ิงแวดล๎อมกําหนดไว๎อยํางเครํงครัด  
4. ถํายทอดนโยบายส่ิงแวดล๎อม ให๎กับพนักงานทุกคนได๎เข๎าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการ

รักษาสภาวะแวดล๎อม  รวมท้ังเผยแพรํนโยบายตํอสาธารณชนด๎วย   
 

3.3 เทคโนโลยีในโรงงาน 
 ทางบริษัท เมทเทิลคอม จํากัด มีทีมงาน Engineer ในการสร๎างเครื่องจักรเอง สามารถสร๎าง
เครื่องจักรหลอม หรือเครื่องดูดควันได๎ด๎วยตัวเอง ทางเรามีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. ใช๎ระบบหลอมท่ีไมํใช๎เผาไหม๎โดยใช๎เช้ือเพลงไปเผาเศษโลหะโดยตรง โดยใช๎เครื่อง  EMP 
Electronic Magnetic Plump หรือ EMP เครื่อง EMP เป็นการหลอมอลูมิเนียมใต๎น้ําโลหะ  ลดการเกิด 
Oxide ชํวยให๎อลูมิเนียมคุณภาพดีข้ึนและมลภาวะลดลง  

2.  ใช๎ระบบ Oxy burner  ทําให๎ลด Nitrogen Oxide  (NOx)  
3. ในการผลิตแทํง Alloy เราใช๎ระบบ PMS - Permanent Magnetic Stirrer และ EMS 

Electromagnetic Stirrer สํวน Hydro test และ เคร่ือง Spectrotest oxide ทดสอบสํวนผสมของ
สํวนประกอบอลูมิเนียม  

4. เทคโนโลยีในการรีไซเคิล Dross มีกลไกการรีไซเคิล Dross แบบสมบูรณ๑ โดยมาท้ังระบบ 
Hammer Mill และ Ball Mill ปกติโรงงานเกิด Dross แล๎วนําไปขายตํอ ทางบริษัทจะบดจนเป็นผงแล๎วเอา
ไปฝ๓ง โรงงานอื่นไมํมีใครทําแบบนี้เพราะลงทุนสูงถึง 10 ล๎านบาท หลายบริษัทเลือกท่ีจะนํา Dross ไปบําบัดใน
สถานท่ีอื่นมากกวํา  

5. เทคโนโลยีในการคัดแยกเศษโลหะ มีระบบคัดแยกเศษโลหะด๎วยวิธี Eddy Current เป็นการคัด
แยกเศษโลหะออกจากกัน เมื่อโลหะนอกกลํุมอลูมิเนียมผํานมายังสนามแมํเหล็กชนิดนี้ จะเกิดสถานะภาพ 
eddy current ขึ้น ซึ่งจะเกิดแรงผลัก และเหวี่ยงโลหะชนิดนี้ออกไป  
 

3.4 การบริหารพนักงานในองค์กร 
บริษัท เมทเทิลคอม จํากัด ตระหนักเสมอวําพนักงานของบริษัท ทุกคน คือ สมบัติอันลํ้าคําของ

บริษัท ดังนั้น ความปลอดภัยในการทํางานและสุขภาพของพนักงาน จึงถือวําเป็นเรื่องสําคัญของบริษัทอยํางยิ่ง 
ฝุายบริหารจึงดูแลพนักงานเหมือนคนในครอบครัว  มีการสร๎างวัฒนธรรมองค๑กร เพื่อให๎เกิดความใกล๎ชิดกันใน 
พนักงานทุกระดับ จะเห็นได๎วําพนักงานสํวนใหญํของเราล๎วนทํางานกับทางบริษัทมากกวํา 10 ปี และเพื่อ
อํานวยความสะดวกแกํพนักงาน  บริษัทจึงได๎สร๎างบ๎านพักคนงาน บริเวณทิศตะวันตกของพื้นท่ี ประกอบด๎วย
บ๎านแฝดช้ันเดียว และเรือนแถวชั้นเดียว และกําลังกํอสร๎าง หอพักพนักงาน ห๎องรวม จํานวน 75 ห๎อง  
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การมีสํวนรํวมของพนักงาน ในการกําหนดทิศทางและกลยุทธ๑ในการบริการ มีความพยายามในการ
นําผ๎ูมีสํวนรํวมในงานตํางๆท่ีเกี่ยวของมาประชุมหารือในการประชุมกําหนดทิศทาง  และกลยุทธ๑ และช้ีแจง
ป๓ญหาในการทํางานพร๎อมหาวิธีการแก๎ไข  

มีความเข๎าใจในขีดความสามารถของพนักงานเพื่อการกําหนดกลยุทธ๑ท่ีเหมาะสม  การพัฒนาขีด
ความสามารถของพนักงานเพื่อให๎สามารถบรรลุเปูาหมายท่ีต๎องการได๎ จึงมีการคัดสรรและพัฒนาพนักงาน  ให๎
พร๎อมรองรับกลยุทธ๑ที่วางไว๎ และมีการสร๎างความเข๎าใจถึงความสําคัญของการให๎บริการแกํพนักงานใน มุมมอง
ตําง ๆ  และมีข้ันตอน การควบคุมผลการทํางานของพนักงานทุกระดับ  

 
3.5 การช่วยเหลือสังคม 

 บริษัท เมทเทิลคอม จํากัด มีการเข๎าไปรํวมในกิจกรรมของชุมชนตํางๆอยํางสม่ําเสมอ เชํน การ
ทําบุญ แจกทุนการศึกษา และรํวมพัฒนาชุมชน เป็นต๎น อีกท้ังทางบริษัทมีการจัดจ๎างคนงานในท๎องถิ่นท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมกับงาน โดยให๎พนักงานป๓จจุบันประสานงานแกํผ๎ูท่ีสนใจเพื่อสร๎างรายได๎ให๎คนในชุมขน และ
เปิดต๎ูรับฟ๓งความคิดเห็นของประชาชน ท้ังนี้เพื่อให๎ทราบถึงความคิดเห็น ความเดือดร๎อนของประชาชนใน
ละแวกนี้ และ CSR ชํวยเหลือสังคม การบริจาคมอบทุนการศึกษา บริจาคอุปกรณ๑การเรียน มอบคอมพิวเตอร๑
เพื่อการศึกษา กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎นอกสถานท่ี  บริจาคเงินให๎โรงพยาบาล  
 

3.6 ผู้บริหาร  
 ทัศนคติและการทํางานของผ๎ูบริหาร บริษัท เมทเทิลคอม จํากัด เป็นสํวนหนึ่งในความสําเร็จของการ
เป็นผ๎ูบริหาร  

1. ผ๎ูบริหารมีการประเมินตลาดของอลูมิเนียมอยูํตลอดเวลา ติดตามกระแสราคาอลูมิเนียม เพื่อ
ประเมินราคาซื้อเศษอลูมิเนียมและราคาขายแทํงได๎อยํางถูกต๎อง 

2. ผ๎ูบริหารเป็นคนหนักแนํนในคําพูด พูดคําไหนคํานั้น เชํน ผ๎ูบริหารเคยขาดทุน 200,000,000 บาท 
ในเวลาข๎ามคืนเพราะซื้อวัตถุดิบตอนท่ีราคาขึ้น ในขณะท่ีผ๎ูซื้อรายอื่น ๆ ตํางพากันยกเลิกการส่ังซื้อ มีเพียง
บริษัท เมทเทิลคอม จํากัด เพียงบริษัทเดียวที่ยึดมั่นในคําพูดและยอมขาดทุน  สํงผลให๎ทาง Supplier ยินยอม
ท่ีจะล๏อคโควต๎ากับราคาให๎ทางบริษัทแตํเพียงผ๎ูเดียว 

3. ผ๎ูบริหารมีภาวะผ๎ูนําสูง มีความสามารถในการทําให๎ลูกน๎องนับถือและสามารถคุมคนได๎อยํางดี 
และมีการสร๎างวิสัยทัศน๑ให๎องค๑กรอยํางชัดเจน ให๎ลูกน๎องมีเปูาหมายการทํางานท่ีชัดเจน   

4. ผ๎ูบริหารเป็นผ๎ูรู๎และผ๎ูเช่ียวชาญอยํางแท๎จริงด๎านอลูมิเนียมและเรื่องธุรกิจการรีไซเคิล เป็นผ๎ูกํอต้ัง
และผ๎ูคิดค๎นจึงสามารถสอน ให๎คําแนะนํา แกํลูกน๎องและชํวยแก๎ไขทุกป๓ญหาท่ีผ๎ูขายเผชิญได๎อยํางดีเย่ียม 
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ข้อเสนอแนะต่อยอดธุรกิจในอนาคต  
1. เปิดศูนย์รับซ้ือเศษรีไซเคิล 

  การเปิดศูนย๑รวบรวมเศษอลูมิเนียมเพื่อแก๎ไขป๓ญหาวัตถุดิบขาดแคลน โดยการรวบรวมสํงสินค๎า
ให๎บริษัท และเพื่อให๎ราคาอยํางเป็นธรรมท้ังผ๎ูซื้อและผ๎ูขาย ไมํให๎โดนผ๎ูค๎าคนกลางฉวยโอกาสโกํงราคาผ๎ูซื้อและ
กดราคาผ๎ูขาย  

2. เปิดศูนย์ศึกษาด้านรีไซเคิลแก่ชาวบ้านและชุมชน 
  ป๓ญหาหลักของประเทศไทย คือ การขาดแคลนเศษอลูมิเนียมในประเทศ ซึ่งการควบคุมไมํให๎มี
การสํงออกเป็นเรื่องยาก ควรใช๎มาตรการสร๎างแรงจูงใจและการสร๎างความรํวมมือกันระหวํางผ๎ูผลิต เพื่อเป็น
การเหมาะสม ดังนั้น การจัดเก็บอลูมิเนียมในประเทศอยํางเป็นระบบ นําจะเป็นทางเลือกท่ีชํวยลดการขาด
แคลนเศษอลูมิเนียมในประเทศ และลดปริมาณการนําเข๎าเศษอลูมิเนียมจากตํางประเทศได๎ด๎วย  และอีกท้ัง
นักศึกษาได๎สานตํอธุรกิจโดยการลดการนําเข๎าเศษด๎วยการเปิดศูนย๑รับเศษอลูมิเนียมและขยะเพื่อเป็นวัตถุดิบให๎
โรงหลอม โดยการจัดต้ังศูนย๑กลางรีไซเคิล (Recycle Center) โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนาการจัดการขยะ 
ครบวงจรอยํางมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะ เพื่อประโยชน๑ทางด๎านส่ิงแวดลอม โดยกําจัดให๎ถูกวิธี แยกตาม
ชนิดและประเภทของขยะท่ีไมํได๎ใช๎ ซึ่งขยะบางชนิดสามารถนํามาใช๎ใหมํได๎หรือนํามากําจัดให๎ถูกวิธี  อีกท้ังการ
เปิดศูนย๑กลางรีไซเคิลเป็นการสํงเสริมการสอนให๎ชาวบ๎านสามารถคัดแยกอลูมิเนียมได๎ถูกต๎อง เพื่อเป็นการเพิ่ม
กําไรแกํผ๎ูขายแทนท่ีจะโดยผ๎ูค๎าคนกลางซื้อราคาเหมาหรือราคาถูกไป เพราะไมํมีความรู๎ด๎านการคัดแยกขยะ 

3. กระจายแฟรนไชส์ (Franchise) รับซ้ือเศษอลูมิเนียม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  แบํงเป็น 3 ระดับ คือ ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง, และขนาดใหญํ ขนาดใหญํภาคละ 1 ศูนย๑, ขนาด
กลาง จังหวัดละ 1 ศูนย๑ และ ขนาดเล็ก อําเภอละ 1 ศูนย๑ การเปิดรับสมัครแฟรนไชส๑เป็นการสร๎างรายได๎ให๎
ผ๎ูประกอบการท่ีสนใจ  

4. เปิดสายงานผลิตเพือ่ผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตเหรียญอลูมิเนียม หรือ Aluminium Slugs 
  การผลิต Aluminium Slugs เป็นผลิตภัณฑ๑ท่ีใช๎ผลิตหลอดยาอลูมิเนียม ตอนนี้ในประเทศไทยยัง
ไมํมีบริษัทของคนไทยรายใดท่ีผลิต Aluminium Slugs ได๎ ทางบริษัทจึงมีเปูาหมายท่ีจะเป็นบริษัทไทยบริษัท
แรกที่ผลิต Aluminium Slugs เพื่อตํอยอดธุรกิจอลูมิเนียม 

5. ขยายสายงานผลิตเพื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตอลูมิเนียมเส้นหน้าต่าง และ ขึ้นรูปอลูมิเนียม  
  การขยายสายงานนี้เป็นการตํอยอดธุรกิจ และทําให๎ผ๎ูซื้อได๎สินค๎าคุณภาพดีและถูกลง เพราะทาง
บริษัทเองก็เป็นธุรกิจต๎นน้ําและปลายน้ําของอลูมิเนียม 
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Abstract       

This dissertation was prepared for In offering a business management model, a second 

hand car tent, Kanchana, an eight-car home From the actual experience of the students, Mr. 

Mongkol Dumrongsuthipong Has presented the history of secondhand car tent business 

Statistics for used cars in Thailand and in Chachoengsao Students were inspired by the 

accident of motorcycle users. Some minor injuries, some very serious If those people change 

to use cars for travel Will make it safer than riding a motorcycle for sure But the current red 

car has a very high price Students therefore intend to find good quality and affordable second-

hand cars to offer as an alternative to those interested in buying a car. To create safety And 

not a burden to send the car installments much 

Work procedures Of the caravan tent, car home Individual responsibilities in detail To 

be a guideline for those interested in doing secondhand car tent business Students have 

gathered problems, obstacles, and methods to solve the pros and cons, as well as the ways to 

succeed in the used car tent business as follows. 

1. Meditation training model by reciting the Aamahang, 2. Somsin Maneeboon, 3. 

Integrated sales team management, 4. Creating stability with couples. With life insurance 

(PA) bought three hundred and five hundred thousand and three hundred thousand cars, 5. 

Create peace of mind to return profits to customers. After the contract has been made, the 

customer will drive for free for 3 months, 6. Build confidence for the customer with a 1 year 

full engine warranty. 7. Morality brings success. 

 

Key words : Model of business management second hand car tent Kanchana eight wheeled 

house 
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บทคัดย่อ       
ดุษฎีนิพนธ๑เลํมนี้จัดทําขึ้นเพื่อ ในเสนอรูปแบบบริหารงานธุรกิจเต๎นท๑รถมือสองกาญจนารถบ๎านแปด

ริ้ว จากประสบการณ๑จริงของนักศึกษา นายมงคล ดํารงค๑สุทธิพงศ๑  ได๎เสนอประวัติความเป็นมาของธุรกิจเต๎นท๑
รถยนต๑มือสอง สถิติเต๎นท๑รถยนต๑มือสองในในประเทศไทยและในจังหวัดฉะเชิงเทรา นักศึกษาได๎แรงบันดาลใจ
มาจากภาพการเกิดอุบัติเหตุของผ๎ูใช๎รถมอเตอร๑ไซค๑ บางรายบาดเจ็บน๎อยบางรายสาหัสมาก ถ๎าผ๎ูคนเหลํานั้น
เปล่ียนมาใช๎รถยนต๑ในการเดินทาง จะสามรถสร๎างความปลอดภัยได๎มากกวําขี่รถมอเตอร๑ไซค๑แนํนอน แตํ
รถยนต๑ปูายแดงในป๓จจุบันมีราคาสูงมาก นักศึกษาจึงความต้ังใจท่ีจะหารถยนต๑มือสองคุณภาพดีและราคาไมํ
แพงมานําเสนอเพื่อเป็นทางเลือกให๎กับผ๎ูท่ีสนใจอยํางจะซื้อรถ  เพื่อสร๎างความปลอดภัย และไมํเป็นภาระใน
การสํงคํางวดรถมากนัก 

ขั้นตอนการทํางาน ของเต๎นท๑รถกาญจนารถบ๎าน หน๎าท่ีความรับผิดชอบของแตํละบุคคลโดยละเอียด 
เพื่อเป็นแนวทางสําหรับผ๎ูท่ีสนใจจะทําธุรกิจเต๎นท๑รถยนต๑มือสอง นักศึกษาได๎รวบรวมป๓ญหาอุปสรร คและ
วิธีการแก๎ไข ข๎อดีข๎อเสีย รวมถึงแนวทางท่ีจะประสบความสําเร็จในธุรกิจเต๎นท๑รถยนต๑มือสองไว๎ดังนี้  

1. รูปแบบการฝึกสมาธิ โดยการทํอง สัมมาอะระหัง , 2. กระปุกอมสิน มณีบุญ ,3.การบริหารจัดการ
ทีมงานขายแบบบูรณาการ, 4.สร๎างความมั่นคงกับคํูรัก ด๎วยประกันชีวิต (PA)ซื้อรถสามแสนห๎าแถมสามแสน, 
5.สร๎างความอุํนใจคืนกําไรให๎กับลูกค๎า หลังทําสัญญาแล๎วลูกค๎าขับรถฟรี 3เดือน, 6.สร๎างความมั่นใจให๎กับลูกค๎า
ด๎วยการรับประกันเครื่องยนต๑เป็นเวลา 1ปีเต็ม 7.การมีคุณธรรมนํามาซึ่งความสําเร็จ 

 
ค าส าคัญ  รูปแบบบริหารธุรกิจเต๎นท๑รถมือสองกาญจนารถบ๎านแปดริ้ว 
 
1. ความส าคัญและความเป็นมาของเร่ือง 
 1.1ความเป็นมาสถานการณ์ทั่วไป คงปฏิเสธไมํได๎วํา ป๓จจุบันนี้รถยนต๑เป็นส่ิงจําเป็นในการเดินทาง 
เพราะทําให๎เราสามารถเดินทางไปด๎วยความสะดวกรวดเร็วความหมายของรถมือสอง (Used car) เป็นรถท่ีผําน
การเป็นเจ๎าของมาแล๎วมากกวํา 1ครั้ง รถมือสองมีจําหนํายท่ัวไปตามเต๎นท๑รถมือสอง บริษัทรถเชํา แฟรนไชส๑
ของตัวแทนจําหนํายรถใหมํ ผ๎ูขายบางรายมักจะมีการรับประกันให๎เพิ่มเติมในบางสํวน รวมไปถึงการซํอมบํารุง
และอะไหลํ (แล๎วแตํจะตกลงกัน) สําหรับการขายรถโดยเจ๎าของรถเองเรียกวํา “รถบ๎าน”  ในสภาวะป๓จจุบัน
ธุรกิจเต๎นท๑รถยนต๑มือสองกําลังเป็นท่ีนิยมเพราะสภาวะเศรษฐกิจท่ีไมํคํอยดี คนสํวนใหญํจึงไมํมีเงินมากพอท่ีจะ
ซื้อรถยนต๑มือหนึ่ง ดังนั้นการซื้อรถยนต๑มือสองจึงเป็นทางเลือกท่ีดีในการท่ีคุณจะมีรถไว๎ใช๎งานในราคาท่ีไมํแพง 
 ตารางข๎อดี - ข๎อเสียของการเลือกซื้อรถยนต๑มือสอง 

ลําดับท่ี ข๎อดี ข๎อเสีย 
1 มีราคาท่ีถูกกวํารถปูายแดงมาก ไมํสามารถรู๎ได๎วําตัวรถมีประวัติความเป็นมาอยํางไร 
2 เมื่อซื้อรถแล๎วสามารถออกรถได๎ทันทีไมํ

ต๎องรอนาน 
ไมํสามารถทราบป๓ญหาขัดข๎องหรือการชํารุดกํอน
หน๎านี้ 
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3 สามารถซื้อรถรุํนท่ีมีราคาแพงได๎ หรือ
เปล่ียนรุํนรถได๎บํอย 

เสียคําซํอมบํารุงและซํอมแซมตัวรถบํอยครั้ง 

4 เวลาขายตํอจะไมํขาดทุนมาก จํายดอกเบ้ียสูง เฉล่ียร๎อยละ 6-8บาท ต๎องเสียVAT
ในแตํละงวดท่ีผํอน 

5 ถ๎าเราดูรถเป็นในการซื้อรถยนต๑มือสองจะ
ได๎ของดีราคาถูก 

ตาดีได๎ ตาร๎ายเสีย ถ๎าไมํมีความรู๎เรื่องรถมือสอง อาจ
ถูกหลอก 

 
ข๎อมูลจากเว็ปไซค๑ www.one2car.com        แจ๎งวําธุรกิจเต๎นท๑รถมือสองในประเทศไทย มีประมาณ 25,000 
เต๎นท๑ เป็นในสํวนของกรุงเทพและปริมณฑล 1,800เต๎นท๑ และในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีเต๎นท๑รถมือสองท้ังขนาด
เล็กขนาดกลางและขนาดใหญํ  จํานวน 63 เต๎นท๑ 
 

ลําดับท่ี อําเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวนเต๎นรถยนต๑มือสอง 
1 เมืองฉะเชิงเทรา 27 เต๎นท๑ 
2 อําเภอบางคล๎า 14 เต๎นท๑ 
3 อําเภอแปลงยาว  5 เต๎นท๑ 
4 อําเภอบ๎านโพธิ์ 4 เต๎นท๑ 
5 อําเภอพนมสารคาม 3 เต๎นท๑ 
6 อําเภอบางน้ําเปรี้ยว 3 เต๎นท๑ 
7 อําเภอบางปะกง 2 เต๎นท๑ 
8 อําเภอคลองเข่ือน 2 เต๎นท๑ 
9 อําเภอทําตะเกียบ 1 เต๎นท๑ 
10 อําเภอราชสาส๑น 1 เต๎นท๑ 
11 อําเภอสนามชัยเขต 1 เต๎นท๑ 

 
ตารางเต๎นท๑รถมือสองในจังหวัดฉะเชิงเทรา ข๎อมูลจากธนาคารเกียรตินาคินแผนกสินเช่ือรถยนต๑ 

 
1.2 สถานการณ์เต้นท์รถมือสองในฉะเชิงเทรา 

กาญจนารถบ๎านต้ังอยูํในจังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นท่ีสํวนใหญํทําการเกษตร ปลูกข๎าว พืชผัก ผลไม๎ เล้ียง
กุ๎ง เล้ียงปลา ณ ป๓จจุบันยังเป็นพื้นท่ีสีเขียวอยูํมาก 

เต๎นท๑รถมือสองในจังหวัดฉะเชิงเทรามีอัตราการขยายตัวสูง ยกตัวอยําง 
ปี 2558 ถนน314 (บางปะกง-ฉะเชิงเทรา) มีเต๎นรถมือสองอยูํ 6 เต๎นท๑ 
 ถนน304 (สามแยกบางพระ-สามแยกบางคล๎า) มีเต๎นท๑รถมือสองอยูํ 10เต๎นท๑ 
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ปี 2562 ถนน314(บางปะกง-ฉะเชิงเทรา) มีเต๎นรถมือสองรวมท้ังหมด 12 เต๎นท๑ 
 ถนน304(สามแยกบางพระ-สามแยกบางคล๎า) มีเต๎นท๑รถมือสองท้ังหมด 18เต๎นท๑   
จะเห็นได๎วํามีการเจริญเติบโตของผ๎ูประกอบการเต๎นท๑รถมือสองสูงมาก ป๓จจัยท่ีสํงผลให๎เกิดการขยายตัวสํวน
หนึ่งมาจากโครงการของรัฐบาลท่ีช่ือวํา ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic 
Corridors หรือ EECครอบคลุมพื้นท่ี 3จังหวัดภาคตะวันออกได๎แกํ  ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 
 จังหวัดฉะเชิงเทรา จะถูกพัฒนาไปภายใต๎แนวทาง Thai way of lifeเป็นเมืองแหํงการอยูํอาศัยท่ีมี
ความทันสมัย สะดวก สบาย  สมาร๑ทซิต้ี Smart cityในป๓จจุบันฉะเชิงเทรามีนิคมอุตสาหกรรมอยูํ 6 แหํง 
นอกจากนี้ภายใต๎แผนพัฒนา สมาร็ทซิตี้ ในโครงการ อีอีซี ฉะเชิงเทราจะถูกพัฒนาอยํางรวดเร็ว ท้ังทางด๎านการ
ส่ือสาร โทรคมนาคมและความปลอดภัย เข๎ามาใช๎งาน รวมถึงระบบขนสํงคมนาคมใหมํ ท่ีจะทําให๎ฉะเชิงเทรา
อยูํหํางจากกรุงเทพเพียงแคํ 20นาที โดยผําน โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3สนามบิน ได๎แกํ สนามบินดอน
เมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอูํตะเภา 
 
1.3  ความน่าสนใจของธุรกิจเต้นท์รถมือสอง 
 รถมือสองเป็นท่ีต๎องการของตลาดมาก ณ ป๓จจุบัน และธุรกิจนี้ก็ยังมีรายได๎มหาศาล จึงทําให๎เกิดเต๎นท๑
รถมือสองขึ้นมากมาย ไมํวําจะเป็นเต๎นท๑ขนาดใหญํ(มีรถอยูํมากกวํา50คันขึ้นไป)  เต๎นท๑ขนาดกลาง(มีรถอยูํ
ประมาณ20-50คัน) และเต๎นท๑ขนาดเล็ก (ต้ังแตํ5-20คัน) และยังมีรถท่ีต้ังกลํองขายเองอยูํริมถนนด๎วย ลองมาดู
ความนําสนใจของการซื้อรถยนต๑มือสอง 
 1.3.1 สามารถซื้อรถท่ีมีคุณภาพเหนือกวําได๎ในเรตราคาท่ีเทํากันกับรถมือ1 หากคุณมองเรื่อง
งบประมาณและความค๎ุมคําเป็นส่ิงสําคัญ เชํนคุณมีเงินซื้อรถอยูํ 600 ,000บาท ถ๎าเป็นรถยนต๑ปูายแดงจะได๎
เพียงแคํ รถยนต๑โตโยต๎าวีออสเครื่อง 1 ,500cc แตํถ๎าเป็นรถยนต๑มือสอง คุณจะได๎ใช๎รถโตโยต๎าคัมรี่เครื่อง 
2,000cc ซึ่งดูแล๎วสวยงามนําใช๎กวํามาก 

1.3.2 งบประมาณในการออกรถมาขับขี่ไมํแพงจนเกินรับไหว เพราะด๎วยเป็นรถมือสอง ผ๎ูขายต๎องการ
จัดโปรโมช่ันแขํงขัน ทําให๎เรตราคาในการออกรถตํ่ามากหากเทียบกับรถปูายแดง 
 1.3.3สามารถทดลองขับขี่และมีตัวเลือกให๎เยอะกวํา ตรงจุดนี้เป็นข๎อได๎เปรียบมากของรถมือสอง 
โดยเฉพาะเต๎นท๑ท่ีมีขนาดใหญํ 
 1.3.4 ไมํต๎องรอนาน เมื่อทํานเจอรถท่ีถูกใจแล๎วสามารถซื้อรถกลับบ๎านได๎ใช๎ทันท่ี ถ๎าเปรียบเทียบกับ
รถปูายแดง ซึ่งอาจต๎องรอรถนานหลายอาทิตย๑หรือบางรุํนต๎องรอเป็นเดือน 
 1.3.5 ราคาไมํตกจากตอนท่ีซื้อมากนัก ข๎อดีข๎อนี้มีความสําคัญท่ีสุดสําหรับคนท่ีจะซื้อรถมือสองอยําง
จริงจัง เพราะหากเราจะเปล่ียนรถคันใหมํ ก็ไมํบาดเจ็บเยอะเหมือนรถปูายแดง 
 นักศึกษามีประสบการณ๑ในการประกอบอาชีพหลายอยําง เชํนร๎านเอเชียเซนเตอร๑ จําหนําย เส้ือผ๎า
สําเร็จรูป ชุดนักเรียน อุปกรณ๑การเรียนและอุปกรณ๑กีฬา ร๎านมงคลการการไฟฟูา จําหนําย อุปกรณ๑ไฟฟูา 
อุปกรณ๑ประปา และฮาร๑ดแวร๑เครื่องมือชําง และร๎านกาญจนารถบ๎าน จําหนํายรถยนต๑มือสอง 
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เหตุผลท่ีนักศึกษาสนใจเลือกเต๎นท๑รถมือสองกาญจนารถบ๎านแปดริ้ว เป็นหัวข๎อในการทํางานวิจักษณ๑ 
มีเหตุผลดังตํอไปนี้  

1.  การทําเต๎นท๑รถมือสองเริ่มต๎นงํายๆ เริ่มจากหาทําเลท่ีต้ังของเต๎นท๑ต๎องมีความเหมาะสม เห็น
ชัดเจน  ซึ่งเรามีความพร๎อมมากและนักศึกษายังมีตัวชํวยท่ีดีนั่นคือ ภรรยาเคยมีประสบการณ๑ใน การขาย
รถยนต๑มือสองมากํอน 

2.  รายได๎ดี ธุรกิจเต๎นท๑รถมือสอง มีกําไรตํอคันอยูํระหวําง 30 ,000-50,000บาท (ขึ้นอยูํกับรุํนรถ 
ปีค.ศ และต๎นทุนท่ีซื้อเข๎า) จะเห็นได๎วําเป็นธุรกิจท่ีนําสนใจมีผลตอบแทนสูงในเวลาอันส้ัน  สามารถทําเป็น
ธุรกิจสร๎างความมั่นคงให๎ครอบครัวได๎ 

3.  คําใช๎จํายในการดําเนินการไมํสูง การเริ่มต๎น ไมํจําเป็นต๎องสร๎างตึกหรือส่ิงปลูกสร๎างใหญํโต เพียง
ซื้อเต๎นท๑ผ๎าใบมาต้ังเพื่อใช๎กันแดดกันฝนให๎กับรถยนต๑ และทําออฟฟิตเล็กๆเพื่อเจรจาซื้อขายเทํานั้นพอ เพียง
เทํานี้ก็เริ่มต๎นธุรกิจได๎แล๎ว 

4.ได๎มีสํวนชํวยให๎ผ๎ูมีรายได๎น๎อย ท่ีอยากได๎รถมือสองคุณภาพดี ได๎นํารถไปใช๎ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ในการเดินทาง และการประกอบอาชีพของตนเอง 

5. ได๎สร๎างรายได๎ท่ีดีให๎กับบุคคลกรในกิจการเต๎นท๑รถมือสองของร๎านกาญจนารถบ๎าน และนํารายได๎ไป
ดูแลครอบครัวอยํางมีคุณภาพ 

6.เพื่อเป็นการพิสูจน๑ตัวนักศึกษาวําสามารถประกอบการเต๎นท๑รถมือสองให๎ประสบความสําเร็จได๎จริง 
7.ต๎องการสร๎างมาตราฐานการมีคุณธรรมในการจําหนํายรถมือสอง ไมํเอาเปรียบผ๎ูบริโภค 
 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 2.1  แรงบันดาลใจในการท าเร่ืองนี ้
 นักศึกษามองเห็นถึงป๓ญหาความไมํปลอดภัยของการขับขี่รถมอเตอร๑ไซค๑บนท๎องถนน(เปรียบได๎กับเนื้อ
หุ๎มเหล็ก) ข๎อมูลจากระบบเฝูาระวัง การบาดเจ็บระดับชาติ ในปี 2559 พบวํา รถมอเตอร๑ไซค๑เป็นพาหะท่ีทําให๎
เกิดการบาดเจ็บ สูงสุดถึงร๎อยละ 83%รองลงมาคือรถกระบะ 6.56%   ซึ่งเรามักจะเห็นภาพของการประสบ
อุบัติเหตุ รถเฉี่ยวชน เกิดความเสียหายแกํทรัพย๑สิน เกิดการบาดเจ็บ หรือแม๎กระท่ังเสียชีวิตกับผ๎ูท่ีขับขี่และ
ซ๎อนท๎าย นักศึกษามองวําการสํงคํางวดรถมอเตอร๑ไซค๑ตํอเดือนประมาณ3,000-4,000บาทนั้น แล๎วมีโอกาสท่ีจะ
เกิดอุบัติเหตุสูงขนาดนี้ นําจะหันไปซื้อรถยนต๑มือสองมาใช๎แทน(เปรียบได๎กับเหล็กหุ๎มเนื้อ)  ด๎วยเหตุผลท่ีวํามี
ความปลอดภัยสูงกวํา ฝนตกก็ไมํเปียก ไปกันได๎ท้ังครอบครัว และท่ีสําคัญสามารถผํอนเริ่มต๎นได๎ในราคา4 ,000-
5,000บาทตํอเดือน ซึ่งจะเห็นได๎วําเป็นเรื่องท่ีดีท่ีจะเปล่ียนมาใช๎รถยนต๑มือสอง 
 คนท่ีใช๎รถจักรยานยนต๑สํวนใหญํเป็นกลํุมคนท่ีมีรายได๎น๎อย นักศึกษาคิดวําการท่ีเราทําธุรกิจเต๎นท๑รถ
มือสอง หารถมือสองสภาพดี และราคาไมํแพง มาบริการ จะสามารถชํวยให๎ผ๎ูท่ีสนใจอยากเปล่ียนมาใช๎รถยนต๑
มือสอง เข๎าถึงได๎งําย ได๎ใช๎รถยนต๑มือสองคุณภาพดีและราคาสมเหตุผล ท้ังยังมีสํวนในการชํวยลด อุบัติเหตุท่ี
เกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต๑ได๎อีกทางหนึ่ง ฉะนั้นการท่ีเราขายรถยนต๑มือสองด๎วยความซื่อสัตย๑และ
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ยุติธรรม เป็นส่ิงท่ีนํายกยํอง นักศึกษาขอยกยํองกับผ๎ูประกอบการท่ีดีๆ มีความรับผิดชอบกับธุรกิจ และพร๎อม
ลงมือทําตามนโยบาลของรัฐฯ ท้ังนี้ไมํใชํเพื่อใคร แตํเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในธุรกิจของเต๎นท๑รถยนต๑มือสอง 

2.2 ข้อมูลเร่ืองราว และข้อเท็จจริง กาญจนารถบ๎านแปดริ้ว ต้ังอยูํบ๎านเลขท่ี 24/18 หมูํ6 ถนน
ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตําบลบางพระ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 เริ่มเปิดกิจการ โดย
จดทะเบียนพาณิชย๑ วันท่ี 29  เมษายน 2557        กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า สํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย๑ 
ด๎วยทุนจดทะเบียนเริ่มต๎น 1,000,000 (หนึ่งล๎านบาท) และได๎รับใบอนุญาตค๎าของเกํา(ใบอนุญาตเลขท่ี 
๐๐๐๐๐๒๕) ประกอบอาชีพ ค๎าของเกําประเภท รถยนต๑ 
 ท่ีมาของช่ือกาญจนารถบ๎าน คือ กาญจนา แปลวํา “ทอง”  เวลาทําธุรกิจแล๎วจะได๎มีเงินมีทอง และ
กาญจนายังเป็นช่ือของแมํยายนักศึกษาอีกด๎วย นักศึกษาได๎ปรึกษากับภรรยาแล๎วจึงเห็นสมควรต้ังช่ือวํา “เต๎นท๑
กาญจนารถบ๎านแปดริ้ว” 
 ร๎านกาญจนารถบ๎านจัดวําเป็นเต๎นท๑ขนาดกลาง เรามีรถยนต๑ไว๎บริการลูกค๎าโดยเฉล่ียประมาณ20-25
คัน บริหารงานโดยนายมงคล และ นางศรันญา  ดํารงค๑สุทธิพงศ๑  เรามีนโยบายขายรถยนต๑มือสองคุณภาพดี  
“เป็นรถบ๎าน” โดยเราซื้อรถยนต๑จากผ๎ูใช๎โดยตรง มิได๎ไปซื้อจากลานประมูล เรารับประกันในสํวนของรถยนต๑วํา 
รถร๎านเรา ไมํมีชนหนัก ไมํมีพลิคคํ่า ไมํมีน้ําทํวม ไมํเคยไฟไหม๎  เต๎นท๑เรามีทีมงานท่ีมีคุณภาพคอยให๎คําปรึกษา 
ในเรื่องข๎อมูลรถยนต๑ การวิเคราะห๑สินเช่ือ แนะนําการใช๎รถและการดูแลรักษารถยนต๑  
 

 
แผนผังการจอดรถประจําวันบริเวณหน๎าร๎านกาญจนารถบ๎าน 

2.3 ขั้นตอนการท างานเต้นท์รถมือสองกาญจนารถบ้านแปดร้ิว 
1. หารถเข๎าเต๎นท๑รับผิดชอบโดยนายมงคล 
 เราไปหารถมือสองจากท่ีไหน?  นักศึกษาได๎มีโอกาสไปทําความรู๎จักและแลกนามบัตรกับเซลขาย
รถยนต๑ปูายแดงในโชว๑รูมรถตํางๆในจังหวัดฉะเชิงเทรา เชํนโชว๑รูมรถยนต๑โตโยต๎าอีซูซุ ฮอนด๎า มิตซูบิชิ นิสสัน 
เชฟโลเลต มาสด๎า ฟอร๑ด ซูซูกิ อยํางนี้เป็นต๎น เพราะเซลเหลํานี้จะมีรถเกําท่ีลูกค๎าเอามาเทรินรถปูายแดง 
ยกตัวอยําง โชว๑รูมรถยนต๑มิตซูบิชิ ไทยธาดามอเตอร๑ฉะเชิงเทรา เราได๎ติดตํอกับผ๎ูจัดการ เมื่อผ๎ูจัดการขาย
รถยนต๑มิตฐูปูายแดงได๎และมีรถมาเทริน จะโทรตามนักศึกษาให๎ไปตีราคาซื้อรถเกํา โดยท่ีเจรจากับลูกค๎าได๎
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โดยตรง หลังจากตกลงราคาซื้อขายรถเกําเรียบร๎อยแล๎ว นักศึกษาจะทําหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายและวางมัด
จําไว๎กับลูกค๎า และนัดมารับรถเกําในภายหลัง ตามวันเวลาท่ีตกลงกัน (สํวนใหญํจะนัดวันท่ีลูกค๎ามารับรถใหมํ
ปูายแดงท่ีโชว๑รูม) พร๎อมท้ังชําระเงินท่ีค๎างไว๎ทั้งหมด (เมื่อจบกระบวนการซื้อรถมือสองจากลูกค๎าแล๎ว เราควรมี
สินน้ําใจมอบให๎กับผ๎ูจัดการ เรียกวําคําแนะนําอยูํในระหวําง2,000-3,000เพื่อเป็นกําลังใจในการแนะนําลูกค๎า
ในครั้งตํอๆไป)  
 ต๎องมีความเป็นมืออาชีพในเรื่องการดูรถ นักศึกษาได๎ไปศึกษาดูงานท่ีศูนย๑บริการซํอมรถยนต๑ อีซูซุแสง
หงส๑ เรียนรู๎จากหัวหน๎าชํางเครื่องยนต๑ และซํอมสีตัวถัง และศึกษาจากในคลิปวีดีโอ youtubeและเพื่อนๆใน
วงการรถยนต๑ คอยให๎ความชํวยเหลือแนะนําในการตรวจดูรถมือสอง ประสบการณ๑ท่ีสะสมมาทําให๎นักศึกษาดู
รถยนต๑มือสองได๎ด๎วยความรอบคอบและไมํผิดพลาด 
 
เอกสารสําคัญท่ีใช๎ในการซื้อขายรถยนต๑มีดังนี้  
1. หนังสือสัญญาซื้อขายรถยนต๑            1  ชุด 
2. หนังสือสัญญาโอนรถยนต๑    2  ใบ 
3. หนังสือมอบอํานาจจากผ๎ูขายรถยนต๑   3  ใบ 
4. สําเนาบัตรประชาชนของเข๎าของรถยนต๑   3  ใบ 
5. สมุดเลํมทะเบียนประจํารถ    1  เลํม 
หมายเหตุ :  ในกรณีท่ีเลํมทะเบียนอยูํท่ีบริษัทไฟแนนซ๑ ต๎องขอเพิ่มหนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตร
ประชาชนเพิ่มอีก  1ฉบับ 
2.  ขึ้นตอนเก็บงานและทําความสะอาด สีรถ ตัวถังและห๎องเครื่อง รับผิดชอบโดยนายอาคม และนายสมร 

ขั้นตอนนี้เรียกวํา การชงรถ คือการทําความสะอาดทุกซอกทุกมุม เบาะ พรหม หนัง ภายในท้ังหมด 
ห๎องเครื่องล๎างทําความสะอาด ล๎างสี ขัดเคลือบ ให๎มีความสวยงาม กํอนท่ีจะนําไปขาย 
3. ต้ังราคาขาย หาลูกค๎า จัดโปรโมช่ัน จัดกิจกรรมโฆษณาส่ือSocial รับผิดชอบโดยนางศรันญาและนางสาว
แพรวา 
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นางสาวแพรวา ตันติวิกรม ถํายรูปกับรถท่ีเข๎ามาใหมํพร๎อม โปรโมทลงส่ือ FACEBOOK 
 
ร๎านกาญจนารถบ๎านเราขายรถยนต๑มือสองคุณภาพดีและราคาไมํแพง ในการตั้งกําไรจากการขาย (Margin)จะ
อยูํในระหวําง 30,000-50,000บาท ขึ้นอยูํกับราคารถ สภาพความสวยงาม และต๎นทุนท่ีซื้อเข๎า 

เต๎นท๑กาญจนารถบ๎านมีการจัดโปรโมช่ันอยูํเป็นประจําทุกเดือน เชํน ออกรถฟรีดาวน๑ 0 บาท ทุกคันใน
กรณีท่ีลูกค๎ามีประวัติดีและไมํติดแบล็คลิส มีโปรโมช่ันแถมทองคํา 50สตางค๑ หรือ 1 บาท แล๎วแตํรุํนรถ มีแถม
ประกันภัยรถยนต๑2+ ให๎กับลูกค๎าท่ีมาออกรถกับเต๎นท๑กาญจนา มีเลํนเกมส๑ปาลูกดอกเพื่อรับสํวนลดพิเศษใน
การจองรถ 
 การโฆษณาผํานส่ือออนไลน๑ป๓จจุบันเป็นส่ิงสําคัญในการเติบโตของธุรกิจ เราได๎จัดให๎มีการเลํนเกมส๑
และทํากิจกรรมผําน FACEBOOK LIVE โดยพริ๊ตต้ีสาวสวย โดยแนะนําสินค๎าท่ีเข๎ามาใหมํ มีการเลํนเกมส๑แจก
ของรางวัล ป๓จจุบันมียอดติดตามเพจกาญจนารถบ๎านฉะเชิงเทรา ประมาณ11,000 คน 
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จัดกิจกรรม FACE BOOK LIVE เลํนเกมส๑แจกของรางวัล 

 
 4. วิเคราะห๑สินเช่ือบุคคล ติดตํอธนาคารจัดไฟแนนซ๑รับผิดชอบโดยนางวิภาพร  

อันดับแรกเลยการจะดูวําเราจัดไฟแนนซ๑ได๎หรือไมํนั้นหลังจากท่ีรู๎ประวัติสินเช่ือของตนเองแล๎ว อีก
ประการสําคัญเลยท่ีจะดูคือ  คือรายได๎ และอาชีพ ท่ีประกอบซึ่งเป็นแหลํงท่ีมาของรายได๎ 
1.   กลํุมพนักงานประจํา/พนักงานบริษัท/รับราชการ  : กลํุมนี้เป็นกลํุมอาชีพท่ีพิจารณาอนุมัติในการจัด
ไฟแนนซ๑ไ ด๎ งํายสุดเพราะมีข๎อมูลอาชีพและรายได๎ยืนยัน ชัดเจน ตัวอยํางก็ ไ ด๎แกํ  นักงานบริษัท
ท่ัวไป  ข๎าราชการ หรือลูกจ๎างรัฐ   
2.  เกษตรกร : การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร การประมงหรือฟาร๑มเพาะเล้ียงสัตว๑ตํางๆ  รายได๎ของ
การเกษตรจะได๎จากการขายผลผลิต ดังนั้น ต๎องมีเอกสารเชํนบิลขายสินค๎าท่ีเราขายให๎นายทุนหรือพํอค๎าคน
กลาง รวมถึงบิลท่ีซื้อวัตถุดิบหลักในการประกอบอาชีพอาหารสัตว๑ ซื้อเมล็ดพันธ๑ ซื้อปุ๋ย  เป็นต๎น 

 
3.  ธุรกิจสํวนตัว/ค๎าขาย  
หลักการงํายๆ เพียงแคํตอบคําถามหลักๆ   3  ข๎อตํอไปนี้ 

1. มีรายได๎จากอะไร เป็นเงินตํอเดือน เทําไร ?? 
2. ได๎มาอยํางไร?? 
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3. ประกอบกิจการท่ีไหน ระยะเวลาเทําใด ?? 
 ถ๎าตอบคําถามท้ังหมดนี้ได๎ ก็ไมํใชํเรื่องยาก สําหรับกลํุมอาชีพธุรกิจสํวนตัวหรือค๎าขาย ท่ีจะขอสินเช่ือเพื่อรถใน
ฝ๓นของคุณ  

 
 
 
 

 
  
กาญจนารถบ๎านแปดริ้วเราได๎ติดตํอกับสถาบันการเงินช้ันนําไว๎หลากหลายเพื่อให๎เหมาะกับข๎อมูลสํวนตัวและ
อาชีพของแตํละบุคคล  

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ธนาคารเกียรตินาคิน 
ธนาคารธนชาติ 
ธนาคารไทยพาณิชย๑ 
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4. เมื่อทราบผลการขอสินเช่ือแล๎วแจ๎งลูกค๎ามารับรถพร๎อมกับถํายรูปเป็นท่ีระลึก รับผิดชอบโดยนายมงคล
และนางศรันญา 

 

 
นางสายใจ สุขคําดวลจากอําเภอพนมสารคามได๎มาออกฮอนด๎ากับร๎านกาญจนา 
 
 

 
คุณวิบูรณ๑ ขาวสําอางจากตลาดบ๎านใหมํฉะเชิงเทรา มาออกรถอีซูซุส่ีประตูกับร๎านกาญจนา 
หลังจากธนาคารอนุมัติสินเช่ือให๎กับลูกค๎าแล๎ว เราจะติดตํอกับลูกค๎าและนัดวันเวลาท่ีเหมาะสมมาออกรถท่ี
เต๎นท๑ 

ในการตรวจสอบความเรียบร๎อยครั้งสุดท๎ายทําความสะอาดท้ังภายในและภายนอกพร๎อมท้ังอธิบายการ
ใช๎รถและวิธีการดูแลรักษาเบ่ืองต๎น ขั้นตอนการถํายรูป เพื่อใช๎เป็นหลักฐานในการออกรถ และสํงสถาบัน
การเงินหรือไฟแนนซ๑ 
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2.4 ผลส าเร็จของการด าเนินงานร้านกาญจนารถบ้านแปดร้ิว 
ปี2557 เริ่มเปิดกิจการด๎วยการจดทะเบียนผ๎ูค๎าของเกํา ในอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา และจดใบทะเบียนพาณิชย๑ท่ี

พาณิชย๑จังหวัดฉะเชิงเทรา ทุนจดทะเบียนเริ่มต๎น 1,000,000 บาท และซื้อเต๎นท๑มือสองมาต้ัง 1หลังใน
ราคา 18,000บาท พร๎อมกับมีรถยนต๑จอดอยูํ 3-4 คัน เป็นเต๎นท๑บ๎านขนาดเล็ก โดยนักศึกษาและ
ภรรยาขายเองไมํได๎จ๎างพนักงาน 

ปี2558 เริ่มสร๎างออฟฟิตกาญจนารถบ๎าน เนื่องจากได๎รับการตอบรับเป็นอยํางดีเพราะเรามีคําใช๎จํายในการ
ดําเนินธุรกิจตํ่า ไมํต๎องเสียคําเชําท่ีเป็นบ๎านของนักศึกษาเอง ไมํได๎จ๎างพนักงานขายเราจึงขายรถได๎ใน
ราคาท่ีถูกและมีการแนะนําจากลูกค๎าท่ีออกรถไปแล๎ว (ปากตํอปาก) ยอดขายรถยนต๑เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 
เราจึงตัดสินใจสร๎างออฟฟิตข้ึนมาใหมํ ด๎วยเงินลงทุนอีก 1ล๎านบาท โดยมียอดขาย 60คันตํอปี  เริ่ม
จ๎างพนักงานขาย 1คน และพนักงานท่ัวไปอีก 1คน 

ปี2559 ขอขอบคุณ SOCIAL MEDIA ตํางๆเชํน FACEBOOK @LINE* ท่ีทําให๎ยอดขายของเราเติบโตขึ้นอยําง
มาก นักศึกษาและภรรยาเริ่มมองเห็นชํองทางการขายรถผํานระบบออนไลน๑ เราจึงเข๎ามาศึกษาในส่ือ 
SOCIAL เชํน FACEBOOK และ LINE ขอคําปรึกษาจากน๎องสะใภ๎ ชํวยทําเพจเฟสบุ๏ค “กาญจนารถ
บ๎านฉะเชิงเทรา” และแนะนําให๎ลูกค๎าของเราชํวยกด LIKE กดSHARE จะได๎เป็นการโฆษณาอีก
ชํองทางหนึ่ง เมื่อมีรถใหมํๆเข๎ามาเราก็จะถํายรูปแล๎ว          อัพโหลดลงใน FACEBOOK ทันที 

ปี2560 สร๎างโรงเก็บรถไว๎ทําสต็อกรถ เพื่อรอการขาย และเป็นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ นักศึกษาได๎
ลงทุนสร๎างโรงจอดรถเพิ่มอีก 1หลัง ในวงเงินประมาณ 300,000บาท และสามารถรองรับการจอดรถ
ได๎เพิ่มอีก 15คัน 

 ปี2561 “FACEBOOK LIVE” ร๎านกาญจนารถบ๎านนัดให๎มีการถํายทอดสด ผํานFACEBOOK ณ ป๓จจุบันนี้
กําลังเป็นท่ีนิยม ของคนท่ัวไป เราจัดให๎มีการไลฟ์สดอยูํเป็นประจํา โดยพริตต้ีสาวสวยนํารัก ***น๎อง
เดียร๑*** มีการเลํนเกมส๑แจกของรางวัลและแนะนําสินค๎า (รถท่ีเพิ่งเข๎ามาใหมํ) มีการกดติดตามและกด
แชร๑เป็นจํานวนมากเป็นท่ีนําพอใจและท่ีสําคัญเราได๎ปิดการขายจากลูกค๎า FACEBOOK เป็นประจํา
และตํอเนื่อง ป๓จจุบันกาญจนารถบ๎านมีรถอยูํท่ีเต๎นท๑ 20คัน 

 และมียอดรวมการขายรถยนต๑ 120คันตํอปี 
 
3.การสังเคราะห์ข้อมูล  รูปแบบการบริหารธุรกิจเต้นท์รถมือสองกาญจนารถบ้านแปดร้ิว  

1. การฝึกสมาธิโดยท่อง “สัมมาอะระหัง”   เมื่อกํอนนี้พนกังานในร๎านกาญจนาแปดริ้ว หลายคน
เป็นคนใจร๎อน พูดจาไมํเพราะ และมีการทะเลาะกันอยูํบํอยครั้ง นักศึกษาได๎จัดให๎พนักงานได๎ฟ๓งธรรมมะใน
ตอนเช๎ากํอนเริ่มงาน อาทิตย๑ละ 3วัน และมีการทํองคาถาแหํงความสําเร็จ5คําคือ “สัมมาอะระหัง” ผํานลูกปะ
คําดิจิตอล ผลปรากฏวํา พนักงานมีประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้นมาก ใจเย็น มีเหตุผล และมีสติในการ
ทํางาน ซึ้งเป็นผลมาจากการได๎ฟ๓งธรรมมะอยูํเป็นประจํา  
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2. กระปุกออมสิน มณีทวีบุญ  ในทุกวันเต๎นท๑กาญจนารถบ๎านได๎ให๎พนักงาน สํงการบ๎านในการ ทํอง
สัมมาอะระหัง วันละ 300จบ(โดยตรวจสอบจากลูกปะคําดิจิตอล ) และมีการให๎เงิน คนท่ีทําได๎สําเร็จ 50บาท/
คน ตํอ1วัน เมื่อครบ 1สัปดาห๑และจํายเงินให๎ 1ครั้งเป็นเงิน350บาท และเชิญชวนให๎พนักงาน แบํงเงินสํวนหนึ่ง 
รํวมทําบุญหยอดกระปุกออมสิน มณีทวีบุญ ซึ่งจะรวบรวมเงินท่ีได๎ไปบริจากให๎กับวัด พนักงานได๎ท้ังเงินและได๎
ท้ังบุญ 

3. บริหารจัดการทีมงานขายแบบบูรณาการ   กาญจนารถบ๎านเราได๎ต้ังเปูาหมายให๎พนักงาน 
สามารถทํางานได๎อยํางน๎อย 2 แผนก( ONE MAN TWO JOB) อยํางแรกคือ งานหลักท่ีได๎รับมอบหมาย อยํางท่ี
สองเป็นการจับคํู BUDDY เพื่อเรียนรู๎งานจากเพื่อนเพิ่มเติมและสามารถทําหน๎าท่ีแทนได๎ในกรณีท่ีเกิดป๓ญหา
เชํน พนักงานขาย สามารถไปทําธุรกรรมท่ีขนสํงจังหวัด(ทําแทนแผนกโอนซึ่งลาปุวยไมํได๎มาทํางาน) หรือแผนก
ชงรถ สามารถมาต๎อนรับลูกค๎าและตอบคําถามเบ้ืองต๎นแทนแผนกขาย เหตุเพราะลูกค๎ามาพร๎อมๆกันหลายราย 
จนแผนกขายดูแลไมํทัน ในการทํางานถ๎าพนักงานเข๎าใจในหน๎าท่ีและคอยชํวยเหลือ รํวมมือแก๎ป๓ญหา งานจะ
ประสบความสําเร็จ 

4. สร้างความม่ันคงกับคู่รัก ด้วยประกันชีวิต (PA) ซ้ือรถสามแสนห้าแถมสามแสน   ลูกค๎าซื้อรถ
ร๎านกาญจนารถบ๎าน มูลคํา 350,000 บาท ทางร๎านแถมความค๎ุมครองประกันชีวิตให๎กับคํูรัก300,000บาท เชํน
ภรรยาซื้อรถ เราแถมให๎สามี ถ๎าสามีซื้อจะแถมให๎ภรรยาบุตร หรือใครก็ได๎ ซึ่งตัวผ๎ูซื้อเป็นผ๎ูเลือก รับความ
ค๎ุมครองเป็นเวลา 1ปีเต็ม ทางเต๎นท๑จํายเบี้ยประกันปีละ 1,400บาท 

5. สร้างความอุ่นใจคืนก าไรให้กับลูกค้า หลังท าสัญญาลูกค้าขับรถฟรี 3 เดือน   ลูกค๎าประวัติดี 
หลังทําสัญญา ลูกค๎าขับรถฟรี 3 เดือน แล๎วเริ่มผํอนในเดือนท่ี 4 (สามเดือนแรกเต๎นท๑เป็นผ๎ูสํงให๎) เป็นการสร๎าง
ความอุํนใจและมีเวลามากขึ้นในการหาเงินมาผํอนรถ และยังเป็นการแก๎ป๓ญหาของเจ๎าของเต๎นท๑รถ เพราะถ๎า
ลูกค๎าออกรถไปแล๎วไมํยอมสํงคํางวดรถ ทางไฟแนนซ๑มีข๎อสัญญาให๎เจ๎าของเต๎นท๑รํวมรับผิดชอบคํางวดรถ
ภายใน3เดือนแรก 

6. สร้างความม่ันใจให้กับลูกค้าด้วยการรับประกันเคร่ืองยนต์เป็นเวลา 1ป ี ร๎านกาญจนารถบ๎าน
เรานํารถยนต๑มือสองคุณภาพดีมาบริการ และเพื่อเป็นการสร๎างความมั่นใจให๎กับลูกค๎า ภายใน 1ปี นับจากวัน
ออกรถ เรารับประกันในสํวนของเครื่องยนต๑วําสามารถใช๎งานได๎ปรกติและถ๎าเกิดป๓ญหายินดีซํอมให๎ใช๎งานได๎ 
โดยไมํมีค๎าใช๎จําย (ยกเว๎นเหตุเกิดจากการชน ไฟไหม๎และน้ําทํวม) 

7. การมีคุณธรรมน ามาซ่ึงความส าเร็จ   นักศึกษาให๎ความสําคัญกับการมีคุณธรรม ในการทําธุรกิจ
เต๎นท๑รถมือสองจะประสบความสําเร็จท่ีมั่นคงและยั่งยืน เจ๎าของกิจการต๎องคํานึงถึงคุณธรรม ไมํเอาเปรียบ
ลูกค๎า ต๎องมีซื่อสัตย๑ และจริงใจ 

8. ต้องมีความเชี่ยวชาญในการดูรถเก่า   นักศึกษาให๎ความสําคัญกับการหาข๎อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รถยนต๑มือสอง ทุกยี่ห๎อ จากเพื่อนในวงการรถเกํา จากชํางซํอมรถท่ีอูํซํอมรถและ ศึกษาเพิ่มเติมจากคลิปวีดีโอ 
ท้ังหมดท่ีกลําวมาจะเพิ่มประสบการณ๑และทําให๎นักศึกษาเกิดความชํานาญและเช่ียวชาญในการดูรถมือสอง 
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บทสรุปของธุรกิจเต้นท์รถมือสองกาญจนารถบ้านแปดร้ิวที่ท าให้เราสามารถสร้างธุรกิจได้ประสความส าเร็จ
จนถึงปัจจุบันมีสามส่วนคือ 

สํวนพนักงาน เราดูแลให๎ความชํวยเหลือ ให๎ความรู๎ ให๎สวัสดิการ ให๎ความมั่นคงทางรายได๎ ในการท่ีเรา
เป็นผ๎ูให๎กํอน จึงเป็นผลให๎พนักงานรักเราและอยูํกับเราได๎นาน 

สํวนลูกค๎า เต๎นท๑กาญจนาเรามีความเกํงในด๎านการแก๎ป๓ญหาให๎ลูกค๎า สามารถแก๎ป๓ญหาของลูกค๎าจน
ทําให๎ลูกค๎าสามารถออกรถได๎ ถ๎าลูกค๎ามีความต้ังใจจริงท่ีจะมีรถไว๎ใช๎  

สํวนของเต๎นท๑กาญจนา เราไมํหยุดท่ีจะพัฒนาเต๎นท๑รถ โดยการเพิ่มชํองการการขายผํานระบบ
ออนไลน๑ การจัดทําเพ็จ FACEBOOK ให๎ดูนําสนใจมีการจัดกิจกรรมเลํนเกมส๑แจกของรางวัล หาซื้อรถท่ีมี
คุณภาพดีโดยการท่ีนักศึกษาได๎ไปซื้อและตรวจสอบเอง  
 
ข้อเสนอแนะและแผนงานที่จะท าในอนาคต 

ข๎อ1 ต้ังเปูาหมาย ONE STOP SERVICE เนื่องจากเต๎นท๑รถโดยท่ัวไปมักจะขายแตํรถเพียงอยํางเดียว 
เมื่อซื้อรถมือสองเข๎ามา การเก็บงานก็มักจะสํงเข๎าอูํซํอมรถทํา เต๎นท๑กาญจนารถบ๎านเรามีความต้ังใจท่ีจะ
ให๎บริการซํอมรถ ทําสี ปะผุและทําความสะอาดรถยนต๑ภายนอกภายใน ONE STOP SERVICE  (โดยได๎มีการสํง
พนักงานไปศึกษาและอบรถมหลักสูตรดังกลําว) เปูาหมายนี้ เพื่อเป็นการลดคําใช๎จํายของร๎านและยังสามารถ
เพิ่มรายได๎ให๎กับพนักงานได๎อีกทางหนึ่งด๎วย 

ข๎อ2 มีแนวความคิดท่ีจะดําเนินการรับจัดไฟแนนซ๑ด๎วยตนเอง การรับจัดไฟแนนซ๑ด๎วยตนเองมี
ผลตอบแทนสูง ถ๎าเราหาลูกค๎าท่ีดีมีความมั่นคงทางอาชีพ และมีคนคํ้าประกัน โอกาสประสบความสําเร็จก็มาก 
แตํในทางกลับกันเหรียญยํอมมีสองด๎าน ถ๎าศึกษาไมํรอบคอบและเกิดความผิดพลาด โอกาสท่ีจะเสียหายก็มีสูง
เชํนกัน โครงการนี้จึงอยูํในขั้นตอนการศึกษาและการเก็บข๎อมูล 
 

บทกลอนประจําเต๎นท๑รถยนต๑มือสอง กาญจนารถบ๎านคือ 
“กาญจนารถบ๎านเช่ียวชาญรถ 
ความซื่อสัตย๑ปรากฎเป็นศักดิ์ศรี 
คุณภาพทุกคันการันตี 
รถมือสองต๎องท่ีนี่  ดีถูกใจ” 
 

แตํบทกลอนโดย อาจารย๑โชคชัย บัณฑิต  กวีซีไรต๑ ปี2544   
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Abstract 

 This thesis is considered a fine works. It is written from the real successful work 

experience which can be applied to various related situation such as family and close  
acquaintance. It can be used in various contexts such as social, economic, and environment. 

Now a days, communication and information technology have advanced drastically. Medical 

technology has also become advanced. The Ministry of Public Health has analyzed Thai 

Population Health Situation and its Future Events and Driving Forces which the analysis 

shows that Thailand is on its way path to elderly society, ranked 19th of world ranking. Thus, 

the concept of achieving a Quality Elderly Society. 

 "Plan B" is the administrative model to manage the health recovery center to support 

the elderly, patients without disabilities, patients with disabilities, non-contagious chronic 

diseases and inneed of long-term cared. (1) P=PARTNERSHIP meaning cooperation to build 

and promote benefits to eachother. (2) L=LOCATION meaning finding the suitable location 

for the health recovery center. (3) A=ACADEMY meaning scientific and artistic aspect of the 

team that working az a professional. (4) N=NURSING meaning professional care from 

medical doctor. (5) B=BUDDHISM meaning follwing Buddhism practice of body, speech, 

and mind, the 4 noble thruth which are Dhukka, Samudaya, Nirodha, and Magga. The 

teaching of the Buddha's enlightment brought to the elders to self realization. One who is in 

control of their own action, speech, and mind will achieve timely happiness. One who studies 

this teaching can apply it on crisis and turn it to opportunity to understand the problem and 

analyze the root cause then synthesize solutions and preventive measures which will prevent 

reoccurance of the problem. Also create reminder which will leads to success in form of 

"PLAN B". 

Keyword: "PLAN B" MODEL is an administrative form used of managing health recovery 

center to support elderly people and patients 



48 
 

บทคัดย่อ 
การจัดทําดุษฎีนิพนธ๑ครั้งเป็นนับวําเป็นงานวิจักษ๑ ท่ีได๎จากประสบการณ๑การทํางานจริงท่ี  ประสบ

ความสําเร็จอยํางยิ่ง ซึ่งสามารถนําไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตํอสถานการณ๑ท่ีเกิดขึ้น  ในครอบครัว บุคคล
ใกล๎ชิด ด๎วยบริบทของสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล๎อม การส่ือสาร เทคโนโลยี สารสนเทศได๎เปล่ียนไปมาก ท้ัง
ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีการแพทย๑ กระทรวงสาธารณสุข  ได๎ทําการวิเคราะห๑ด๎านภาวะการณ๑สุขภาพ
ประชากรไทยท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต (Future events and Driving Forces) ซี่งผลการวิเคราะห๑พบวําประเทศ
ไทยก๎าวเข๎าสํูสังคมผ๎ูสูงอายุ เป็นอันดับ ท่ี 19 ของโลก จึงต๎องสร๎างรูปแบบการจัดการท่ีทําให๎สังคมผ๎ูสูงอายุเป็น
สังคมท่ีมีคุณภาพ        

“PLAN B” MODEL คือรูปแบบการบริหารการจัดการศูนย๑พักฟื้นสุขภาพ เพื่อรองรับ ผ๎ูสูงอายุและ
ผ๎ูปุวยท้ังผ๎ูท่ีชํวยเหลือตนเองได๎และไมํได๎หรือผ๎ูปุวยท่ีมีโรคไมํติดตํอเรื้อรังท่ีต๎อง ดูแลระยะยาวโดยมีการจัดการ
ดังนี้คือ (1) P=PARTNERSHIP หมายถึงการรํวมมือกันสร๎าง  เสริมประโยชน๑ซึ่งกันและกัน  (2 ) 
L=LOCATION หมายถึงการจัด หาทําเลท่ีเหมาะในการต้ังศูนย๑พักฟื้นสุขภาพ (3) A=ACADEMY หมายถึง
ความเป็นศาสตร๑และศิลป์ของทีมงานท่ีเป็นมืออาชีพ (4) N= NURSING หมายถึงการบริการหัตถการทาง
การแพทย๑อยํางมืออาชีพ (5) B=BUDDHISM หมายถึง การปฏิบัติตามหลักธรรมะท้ังกาย วาจา ใจ“อริยสัจ 
4” อันได๎แกํ ทุกข์ สมุทัย นิโรจ มรรค ธรรมท่ีองค๑พระสัมมาสัมพุทธเจ๎าตรัสรู๎ นามาให๎ผ๎ูสูงอายุและผ๎ูปุวยได๎
ปฎิบัติเป็นผ๎ู ประพฤติดี วาจาดี และมีจิตใจดีงามยํอมมีความสุขตามกาลและเวลา ผ๎ูศึกษานําเอาส่ิงท่ีเกิดขึ้นท้ัง 
วิกฤตป๓ญหา และสถานการณ๑แวดล๎อมเหลํานั้นมาเป็นโอกาสทําความเข๎าใจและนําป๓ญหานั้นมา  วิเคราะห๑ถึง
สาเหตุของการเกิดป๓ญหา แล๎วนํามาสังเคราะห๑เพื่อให๎ได๎วิธีในการใช๎เป็นแนวทางใน  การปูองกันป๓ญหาไมํให๎
เกิดขึ้นซ้ําอีกและสร๎างขบวนการในการย้ําเตือน (REMINDER) นําไปสํู ความสําเร็จโดยการจัดการในรูปแบบ
“PLAN B” MODEL  
คําสําคัญ: “PLAN B” MODEL คือรูปแบบการบริหารการจัดการศูนย๑พักฟื้นสุขภาพ เพื่อ รองรับผ๎ูสูงอายุและ
ผ๎ูปุวย  
 
1. ความเป็นมา ความส าคัญของเร่ือง และวิธีการศึกษา 

 ป๓จจุบันบริบทของสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล๎อม การส่ือสาร เทคโนโลยีสารสนเทศได๎เปล่ียนไปอยําง
รวดเร็ว ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีการแพทย๑และสาธารณสุขระบบสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปทําให๎ผ๎ูหญิงเริ่มมี
บทบาททางสังคมมากขึ้นทําให๎ผ๎ูหญิงมีทัศนคติตํอการแตํงงานเป็นด๎านลบประชากรมีความรู๎เรื่องสุขอนามัย
มากขึ้นสํงผลให๎จํานวประชากรวัยเด็กลดน๎อยลงและอัตราการเกิดและการตายมีผลโดยตรงตํอการเปล่ียนแปลง
ของสัดสํวนประชากรในทุกประเทศท่ัวโลกซึ่งองค๑การสหประชาชาติโดยกองทุนประชาชาติเพื่อประชากร 
United Nations Population FUNDS (UNFPA)ได๎ประกาศให๎วันท่ี 11 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันประชากร
โลกจากการประเมินประชากรโลกนั้นมีแนวโน๎มวําจะมีวัยเด็กลดน๎อยลงขณะท่ีจํานวนของประชากรสูงอายุมี
แนวโน๎มท่ีจะสูงขึ้นแสดงวําโครงสร๎างของประชากรได๎เปล่ียนแปลงเข๎าไปสํูสังคมผ๎ูสูงอายุ (Aging Society) ซึ่ง



49 
 

ขณะนี้ยุโรปกลายเป็นภูมิภาคท่ีมีผ๎ูสูงอายุมากท่ีสุดในโลกโดยเฉพาะอิตาลี กรีซ เยอรมัน สวิสเซอร๑แลนด๑ ใน
สํวนของประชากรชาวเอเชียนั้นก็มีจํานวนสูงถึงร๎อยละ 60 ของจํานวนประชากรโลก จีนเป็นประเทศท่ีมีจํานวน
ประชากรมากท่ีสุดในโลก และตามมาด๎วยประเทศอินเดียหลายประเทศจึงพยายามศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ
ผ๎ูสูงอายุมากขึ้นเพื่อพัฒนาให๎มีคุณภาพกลายเป็น “สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ” ตํอไปในอนาคต  
 สํวนประเทศไทยนั้นอยูํในอันดับท่ี 19 มีประชากรจํานวน 60 ล๎านคน (พ.ศ. 2539) ซึ่งคาดการณ๑เอาไว๎
วําในปี พ.ศ.2562 ประชาชนชาวไทยจะมีจํานวน 70 ล๎านคนในประเทศไทยโครงสร๎างประชากรไทยกําลังเข๎าสํู
สังคมผ๎ูสูงอายุและโรคติตตํออุบัติใหมํท่ีเกิดขึ้นจากผลของการคมนาคมท่ีเช่ือมโยงทุกภูมิภาคของโลกการ
บาดเจ็บจากการจราจรและส่ือสารทางอินเตอร๑เน็ทท่ีมีการโฆษณาสินค๎ายาและเวชภัณฑ๑ตํางๆท่ีไมํตรงกับ
ข๎อเท็จจริง ป๓จจัยตํางๆเหลํานี้ล๎วนสํงผลตํอสุขภาพประชาชนไทยเชํนเดียวกับหลายประเทศ และประเทศไทยก็
มีป๓ญหาเกี่ยวกับอัตราการเพิ่มของจํานวนประชากรไทยลดลงเนื่องจากความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎านการแพทย๑ท่ี
ทําให๎มนุษย๑มีอายุยืนยาวขึ้น อัตราการตายลดลง มีการวางแผนครอบครัวมากขึ้นซึ่งพบวําป๓จจุบันประชากรไทย 
มีอัตราเจริญพันธุ๑โดยรวมลดลงตํ่ากวําระดับทดแทนถึงประมาณ 1.8 คนหรือผ๎ูหญิงหนึ่งคนจะมีลูกไมํเกิน 2 คน 
 
ความส าคัญยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
 ดังนั้นจะเห็นได๎วําการเปล่ียนแปลงโครงสร๎างประชากรของผ๎ูสูงอายุไทยมีการเปล่ียนแปลงท้ังจํานวน
และสัดสํวน โดยพบวําผ๎ูสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ของประชากรท้ังประเทศและ พ.ศ.2552 ร๎อยละ 11.47 คาดวํา
อีก 20 ปีข๎างหน๎าจํานวนผ๎ูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเทํา  การเปล่ียนแปลงโครงสร๎างของประชากรท่ีจะมี
ผ๎ูสูงอายุเพิ่มขึ้นมิใชํมีความสําคัญในประเด็นจํานวนท่ีเพิ่มขึ้นเพียงอยํางเดียวส่ิงท่ีต๎องคํานึงถึงคือคุณภาพชีวิต
ผ๎ูสูงอายุด๎วยแสดงวําในอนาคตประเทศไทยนําจะมีประชากรสูงอายุมากกวําประชากรวัยเด็กเพราะฉะนั้นจาก
แนวโน๎มการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร๎างขอประชากรไทย   
 
ความต้องการในการดูแลและการบริการด้านสุขภาพผู้สูงอายุ 
 สาเหตุจากภาวะโรคและป๓จจัยเส่ียงตํอระบบสุขภาพประชากรกลํุมผ๎ูสูงอายุเป็นส่ิงท่ีทําให๎เกิดความ
ต๎องการในการดูแลและการบริการด๎านสุขภาพผ๎ูสูงอายุเป็นจํานวนมากนั้นเองจึงสมควรจะต๎องมีแผนการพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจเพื่อรองรับระบบสังคมในอนาคตตํอไปด๎วยเล็งเห็นความสําคัญในการดูแลและการบริการ
ด๎านสุขภาพผ๎ูสูงอายุโดยกรุงเทพมหานครจึงได๎ริเริ่มจัดต้ังศูนย๑เวชศาสตร๑ผ๎ูสูงอายุข้ึนซึ่งเป็นโรงพยาบาลผ๎ูสูงอายุ
แหํงแรกในประเทศไทยแตํไมํเพียงพอกับความต๎องการ ผลท่ีตามมาคือทําให๎เกิดธุรกิจให๎บริการรับดูแลสําหรับ
ผ๎ูสูงอายุท้ังในเขตเมืองและเขตชุมชนโดยเฉพาะในเขตกรุง เทพมหานคร และมีโอกาสท่ีทําให๎ธุรกิจนี้เป็นท่ี
นําสนใจเป็นอยํางยิ่ง เพราะลูกค๎าเปูาหมายกลํุมนี้มีขนาดใหญํมากขึ้นเรื่อย ๆ และในอนาคตยังสามารถท่ีจะตํอ
ยอดทางธุรกิจนี้เพื่อรองรับกลํุมผ๎ูสูงอายุท้ังชายและหญิงจากตํางประเทศท่ีมีคําใช๎จํายในการครองชีพสูง เพราะ
ผ๎ูสูงอายุตํางก็ต๎องการใช๎ชีวิตบ้ันปลายท่ีมีความสงบ ปลอดภัย ผ๎ูคนมีน้ําใจไมตรี มีธรรมชาติท่ีดี เหมาะแกํการ
พักอาศัยหรือทํองเท่ียวพักผํอนและศึกษาประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นหรือชุมชนอีกด๎วย 
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 ในป๓จจุบันธุรกิจบริการผ๎ูสูงอายุมักเป็นแบบศูนย๑สุขภาพของคนสูงอายุและศูนย๑ดูแลคนสูงอายุ ในสํวน
ธุรกิจอื่นๆท่ีเกี่ยวกับผ๎ูสูงอายุนั้นยังมีไมํหลากหลายมากนักแตํท่ีกําลังได๎รับความนิยมมากขึ้นก็คือธุรกิจการ
ทํองเท่ียวในเชิงสร๎างเสริมสุขภาพและทํานุบํารุงศาสนา หากจะพิจารณาโดยรวมแล๎วยังถือวําธุรกิจท่ีสอดคล๎อง
กับความต๎องการของผ๎ูบริโภคในกลํุมของผ๎ูสูงอายุท้ังในสํวนของภาครัฐและภาคเอกชนยังมีไมํเพียงพอตํอ
จํานวนประชากรผ๎ูสูงอายุท่ีมีจํานวนมากขึ้น อีกท้ังมาตรฐานของการบริการ ตลอดจนการบริหารจัดการองค๑กร
ยังอยูํในระดับท่ีลูกหลานของผ๎ูสูงอายุยังไมํพึงพอใจเทําท่ีควร และคําบริการท่ีมีราคาแพง ทําให๎ผ๎ูสูงอายุท่ีมี
รายได๎น๎อยไมํสามารถเข๎าใช๎บริการในศูนย๑บริการดังกลําวได๎จะเห็นได๎วําป๓จจุบันธุรกิจบริการผ๎ูสูงอายุมักเป็น
แบบศูนย๑สุขภาพของคนสูงอายุ 
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
2.1 แรงบันดาลใจ 
   แรงบันดาลใจให๎ผ๎ูศึกษาสนใจในการค๎นหาแนวทางการดูแลผ๎ูสูงอายุท่ีเริ่มจากการชํวยเหลือ
ตนเองได๎บ๎างบางครั้งจึงต๎องมีผ๎ูดูแลคอยชํวยเหลืออยํางใกล๎ชิดและสภาพรํางกายของผ๎ูสูงวัยเริ่มถดถอยลงไป
เรื่อยๆและจนกลายเป็นผ๎ูสูงอายุต๎องนอนปุวยติตเตียงและไมํสามารถชํวย ตนเองได๎   

คุณแม่ฮุยฮวง แซ่ลิ้ม คุณแมํของภรรยาผมท่ีผมเคารพและรักทํานเหมือนกับแมํผมเองทําน
คือแรงบันดาลใจและถือวําท้ังเบ่ืองต๎น ทํามกลาง และป๓จจุบันที่ผมได๎เห็นและชํวยดูแล ทํานมาจนทุกวันนี้ ทําน
คือต๎นแบบของการท่ีทําให๎ผมสนใจในการดูแลผ๎ูสูงอายุและผ๎ูปุวยโดย  แท๎จิง นี่คือรูปถํายของทํานท่ีคุณมนตรี 
ตรีเจิดลาภ ลูกชายคนโตของทํานได๎ถํายไว๎พร๎อมใสํกรอบ  ไม๎ลายสวยงามมากขนาดก๎วาง 12 x ยาว150 
เซนติเมตร  

 
คุณแม่ฮุยฮวง แซ่ลิ้ม 

และในงานฉลองวันเกิดคุณแมํ คุณมนตรีถือมาเป็นของขัญให๎กับทําน นั่นคือภาพแหํงความทรง จําย๎อนหลังไป
ประมาณ 20 ปีกวํา ตอนนั้นพวกลูกๆหลานๆจัดงานฉลองวันเกิดทํานอายุครบ 60 ปี ให๎ทํานครับ 
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 วันหนึ่งท่ีทํานเกิดอุบัติเหตุล่ืนล๎มในห๎องน้ําจนทําให๎กระดูกตรงสะโพกหักแม๎นหลังจาก การผําตัดเสริม
เหล็กแล๎วก็ไมํอาจทําให๎การเดินได๎ตามปกติเหมือนกํอนจากท่ีเคยเดินยกเท๎าก๎าว เดินแม๎นก๎าวจะส้ันก็จะเห็น
ทํานเดินลากเท๎าซอยเท๎าช๎าๆและต๎องมีไม๎เท๎าคอยชํวยพยุงเวลา เดินทางไปทําธุระนอกบ๎านหรือพาทํานไปเท่ียว
ตามชํวงเทศกาลตํางๆ ท้ังการพาไปทานอาหาร อรํอยๆในท่ีตํางๆท่ีมีช่ือ และไปเท่ียวทะเลสวยในภาคใต๎ ลงเรือ
ขึ้นเกาะ วํายน๎้าริมหาด อยํางมี ความสุขหลังจานั้นอีกปีกวํา เหตุการณ๑เริ่มแยํลงคือหลังจากนั้นอีกปีกวําทํานก็
เกิดอุบัตเหตุล๎มอีก ครั้งคราวนี้ทํานแยํกวําเดิมคือสะโพกอีกข๎างหนึ่งกระแทกพื้นจนทําให๎กระดูกเชิงกราน
แตกร๎าว และไมํสามารถผําตัดดามเหล็กท่ีบริเวณกระดูกเชิงกรานได๎ทํานต๎องกลายเป็นผ๎ูปุวยติดรถวีลแชร๑ และ
ต๎องเป็นผ๎ูปุวยนอนติดเตียงจนป๓จจุบันนี้ทํานอายุได๎ 89 ปี ตลอดระยะเวลากวํา 20 ปี ท่ีได๎ให๎ ความชํวยเหลือให๎
ความดูและให๎ทํานนั่งบนรถวีลแชร๑และคอยชํวยกันยกรถวีลแชร๑จากช้ัน 4 ของ บ๎านลงมาช้ันลําง  

    
 

 
2.2 จุดเร่ิมต้นของการเป็นสถานที่ดูแลผู้สูงอายแุละผู้ปุวย 
 จากแนวความคิดได๎เปล่ียนวิกฤตให๎เป็นโอกาส มันเป็นคําพูดท่ีใช๎ได๎จริงๆ 2 ปีเต็มท่ีพวกเราเห็นความ
เปล่ียนแปลงคุณแมํไปในทางท่ีดีมากๆ ท้ังอารมณ๑ และการมีความสุขท่ีพวกเราจัดงานวันเกิดให๎ทําน มีลูกๆและ
หลานๆมารํวมในงานกันครบถ๎านับได๎เกือบ 30 คน  
 ด๎วยความโชคดีหรือเป็นเพราะกุศลผลบุญท่ีพวกเราได๎ชํวยกันดูแลคุณแมํเป็นอยํางดีตลอดมา ในท่ี
หญิงสาวรับใช๎ท่ีบ๎านท่ีมาทํางานบ๎านอยูํกับเรามากวํา 6 เดือน ช่ือนางอํานวย สุดสังข๑ (นวย) ผ๎ูหญิงหม๎ายสามี
เสียชีวิตไปนานแล๎วอายุประมาณ 40 ปี ครั้งแรกที่เจอและรับได๎คือเส้ือผ๎าสวมใสํดูสะอาดดีและดูทําทางเป็นคน
ท่ีคุยเข๎าใจสําคัญท่ีไมํมีภาระทางบ๎านและครอบครัวนั่นหมายถึงวํามาอยูํประจําท่ีบ๎านเราได๎เลย วันหนึ่งเธอเดิน
มาบอกผมวําเธออยากชํวยดูแลคุณแมํชํวยพวกเราเพราะเธอเห็นวําบางครั้งคุณแมํจะต๎องเข๎าห๎องน้ํา หรือ ทํา
ธุระสํวนตัว ผมจะชํวยภรรยาเข็ญรถวีลแชร๑คุณแมํเข๎าไปในห๎องน้ํา หลังจากนั้นก็เป็นหน๎าท่ีภรรยาผม เธอต๎อง
ชํวยคุณแมํทําธุระสํวนตัวจนแล๎วเสร็จ แตํบางครั้งจะต๎องอาบน้ําและสระผมในทุกอาทิตย๑คงต๎องใช๎เวลานาน
มาก  
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 ตํอมาผ๎ูศึกษาทราบขําวโฆษณาจากรายการวําโรงเรียนวิชาชีพสุขภาพเบญจรักษ๑รวมชัย รับสมัครเปิด
อบรมให๎ผ๎ูสนใจท่ัวไปเข๎าฝึกอบรมระยะส้ัน 1 เดือน เป็นหลักสูตรผ๎ูชํวยดูแลผ๎ูสูงอายุ และคําฝึกอบรมก็ไมํสูง
มากผมจดหมายเลขเบอร๑โทรศัพท๑ แล๎วโทรไปสอบถามเบ้ืองต๎น ก็เกิดความประทับใจเมื่อได๎รับการเชิญเข๎ามา
เยียมดูกิจการท่ีโรงเรียนกํอน ผมตอบตกลงทันทีแล๎วนัดหมายเวลากัน 10 โมงตรง แถวถนนบางนา-ตราด ก.ม. 
ท่ี 28-29 ผมใช๎เวลาเกือบ 1 ช่ัวโมงท่ีโรงเรียนแหํงนั้นแล๎วบอกกับตนเองวํา “เรามีทางออกแล๎ว” เย็นนั้นผม
กลับมาบ๎านส่ิงแรกเลยคือเลําให๎ภรรยาผมฟ๓งวําวันนี้ผมไปเจออะไรมา และจะสานตํอเรื่องนี้อยํางไร เราตกลง
กัน และเรียก นางอํานวย สัดสังข๑ มาคุย พร๎อมท่ีจะสํงเธอไปอบรบหลักสูตรผ๎ูชํวยดูแลผ๎ูสูงอายุ ท่ีโรงเรียน
วิชาชีพสุขภาพเบญจรักษ๑รวมชัย และยังจํายเงินเดือนแมํบ๎านให๎ตามปกติ   
 
“ส่ิงท่ีเกิดขึ้นนี้เป็นโอกาสทองของผู้ศึกษาท่ีได้มีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศในการเข้าไปมีส่วนเรียนรู้
และเห็นการปฎิบัติงานของทีมงานแพทย์และหัตถการทางการแพทย์ และการพยาบาล ตลอดจนทีมผู้ช่วย
พยาบาล เห็นความมีจิตใจท่ีเอื้ออาทรและการมุ่งมั่นในการให้ความดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วย” 
 ผลจากการฝึกอบรมมาแล๎ว เราก็คอยสังเกตและติดตามดูวําเขาสามารถดูแลทํานด๎วยความรักและ
ความหํวงใยทําน คอยเป็นหลักรับชํวงดูแลทํานในเวลากลางคืนได๎อยํางตํอเนื่องซึ่งก็ไมํไชํเรื่องงําย และก็ไมํยาก 
แตํบางครั้งเราก็ต๎องเช่ือในความท่ีเป็นคํูบารมีหรือความผูกพันกันเทํานั้นท่ีจะอยูํได๎ยืนนานกวํา 10 ปี มาจน
ป๓จจุบันนนี้คุณแมํฮุยฮวง แซํล้ิม มีอายุผําน 90 ปีมาเมื่อเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2562 
  

    
 

      คุณแม่ฮุยฮวง แซ่ลิ้ม กับลูกๆ                  คุณแม่ฮุยฮวง แซ่ลิ้ม กับหลานๆเหลนๆ 
  
 เหตุการณ๑ท้ังหลายท่ีเกิดขึ้นนี่คือสาเหตุและแรงบันดาลใจให๎ผมมีความสนใจและ อยากจะเห็นแนว
ทางการให๎การดูแลและความชํวยเหลือผ๎ูสูงอายุท่ีชํวยเหลือตนเองไมํได๎ และ ต๎องนอนเป็นผ๎ูปุวยติดเตียงนั้นเป็น
เชํนไรและมาตรฐานแนวทางหรือรูปแบบการให๎การบริการ ดูแลท่ีดีและมีคุณภาพอยํางไร “ท่ีจะทําให้ญาติพี่
น้องและลูกๆของผู้ป่วยมีความรู้สึกว่าเขาส่งคุณ พ่อหรือคุณแม่ของเขาให้เข้ามารับการบริการแล้วทําให้ญาติพี่
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น้องและลูกๆของผู้ป่วยเขามี ความรู้สึกอบอุ่นเสมือนว่าเขาได้เป็นผู้ดูแลคุณพ่อหรือคุณแม่ของเขาเองและนี่
แหละคือรูปแบบ ของ PLAN B โมเดลท่ีเป็นรูปแบบของการให้บริการศูนย์พักฟื้นสําหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย” 
 
2.3 ขั้นตอนการด าเนินการปฏิบัติการตาม “PLAN B” MODEL 
       ในการจัดการต้ังศูนย์พักฟื้นดูแลผู้สูงอายุและผู้ปุวยเอเซียเฮลท์  

 
 
ด้วยการออกแบบทั้งด้านภูมิสถาปัตย์และตัวอาคารแบบบ้านทรงไทยประยุกต์เพื่อให้ได้ บรรยากาศในศูนย์
พักฟื้นดูแลผู้สูงอายุและผู้ปุวยเอเซียเฮลท์แคร์เหมือนอยู่บ้านตนเอง  
 โครงการกํอสร๎างและบริหารจัดการศูนย๑พักฟื้นผ๎ูสูงอายุและผ๎ูปุวย เป็นโครงการสถานดูแลฟื้นฟู
ผ๎ูสูงอายุและผ๎ูปุวยเอเซียเฮลท๑แคร๑ รํวมกับ บริษัทแม็กซ๑ดอน คอร๑ปอเรช่ัน จํากัด ได๎มองเห็นถึงโอกาสเหลํานี้ 
และได๎รํวมมือกับพันธมิตร โดยในการกํอสร๎างจะให๎ทางบริษัท ออกแบบด๎านภูมิสถาป๓ตย๑และแบบตัวอาคารใน
รูปแบบทรงไทยประยุกต๑ให๎ผ๎ูสูงอายุและผ๎ูปุวย ได๎บรรยากาศในศูนย๑พักฟื้นเหมือนอยูํบ๎านตนเองผ๎ูดูแล และใน
ด๎านงานบริหารจะทําโดย ผ๎ูบริหารที่มีประสบการณ๑เกี่ยวกับธุรกิจนี้มากํอน โครงการนี้มุํงเปูาหมายตลาดในกลํุม
คนช้ัน กลางในกรุงเทพมหานครที่มีรายได๎มากขึ้น และมีเวลาท่ีน๎อยลง ซึ่งโดยบริบทคนไทย ท่ีการดูแล ผ๎ูสูงอายุ
เป็นเรื่องสําคัญ ทําให๎ธุรกิจนี้มีความนําสนใจ รวมไปถึงการตรวจสอบตลาดท่ีเกี่ยวกับ ธุรกิจ พบวํา มี
ผ๎ูประกอบการเป็นจํานวนมาก แตํยังมีชํองวํางทางธุรกิจในการเข๎าถึงของธุรกิจนี้ อยูํโดยเฉพาะตลาดท่ีมีการให๎
การบริการท่ีมีคุณภาพสูง 
 สถานบําบัดฟื้นฟูผ๎ูสูงอายุและผ๎ูปุวยเอเซียเฮลท๑แคร๑ ผ๎ูศึกษาตัดสินใจท่ีจะเข๎ามาลงทุนในธุรกิจนี้ให๎เป็น
การบริการศูนย๑พักฟื้นผ๎ูปุวยผ๎ูสูงอายุในปีพ.ศ.2557 พร๎อมจํานวนเตียงรองรับผ๎ูปุวยได๎กวํา 200 เตียง เริ่มต้ังแตํ 
1) การเป็นศูนย๑รับดูแลผ๎ูสูงอายุท่ีชํวยเหลือตนเองได๎บ๎าง 2) กลํุมผ๎ูสูงอายุท่ีชํวยเหลือตนเองไมํได๎ 3) จน
กลายเป็นผ๎ูปุวยติดเตียง ตลอดระยะเวลากวํา 3 ปีท่ีผํานมาจากประสบการณ๑และการให๎บริการแกํผ๎ูสูงอายุท้ัง 3 
กลํุมนี้ เราได๎สร๎างรูปแบบการบริหารจัดการเรียกวํา “PLAN B” Model โดยท่ีทางสถานบําบัดฟื้นฟูผ๎ูสูงอายุ
และผ๎ูปุวยเอเซียเฮลท๑แคร๑และบริษัทแม็กซ๑ดอน คอร๑ปอเรช่ัน จํากัด จนประสบความสําเร็จในการดําเนิน
กิจการนอกจากป๓จจัยสําคัญดังกลําวแล๎ว “PLAN B”Model มีหลักการบริหารจัดการและกลยุทธ๑ทาง
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การตลาดท่ีมีประสิทธิภาพจนได๎รับรางวัล BEST PRACTICE จากกรมพัฒนาธุรกิจการค๎ากระทรวงพาณิชย๑ในปี 
พ.ศ. 2558 

 
ศูนย์พักฟื้นดูแลผู้สูงอายุและผู้ปุวยเอเซียเฮลทแ์ครและบริษัทแม็กซดอน คอร์ปอเรชั่น  ประสบผลส าเร็จ
ด้วย “PLAN B”Model ท าให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพได้รับ รางวัล Best Practic จากกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ใน ปีพ.ศ. 2558 

 

           
 

           
 

สภาพแวดล้อมภายในที่ดูสะอาดและเปน็ระเบียบให้บรรยากาศเหมอืนอยู่บ้านตนเองของ 
 

ศูนย์พักฟื้นดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ปุวยเอเซียเฮลท์แคร์ “PLAN B” MODEL 
 รวมไปถึงการตรวจสอบตลาดท่ีเกี่ยวกับธุรกิจพบวํายังมีชํองวํางทางธุรกิจในการเข๎าถึงของธุรกิจนี้อยูํ
โดยเฉพาะตลาดท่ีมีการให๎การบริการที่มีคุณภาพสูงสําหรับผลตอบแทนลงทุนโครงการส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่ง
ซึ่งเป็นความท๎าทายในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลผ๎ูสูงอายุและกิจกรรมอื่นๆท่ีเกี่ยวข๎องได๎แกํป๓จจัย
ทางด๎านการตลาดและควาละเอียดอํอนทางด๎านจิตใจท่ีทําให๎ผ๎ูสนใจในธุรกิจนี้จะต๎องมีความชัดเจนท้ังในเรื่อง
วัตถุประสงค๑และประโยชน๑จากการทําธุรกิจนี้เสียกํอนและยังต๎องเข๎าถึงลักษณะความคิดความรู๎สึกของคนไทยท่ี
มีตํอการเล้ียงดูบุพการีให๎สามารถสอดคล๎องกับความเป็นอยูํในแบบวิถีของคนไทยได๎อยํางลงตัว  
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1. การจัดการด้านการตลาด (Marketing Management )  

  การกําหนดกลยุทธ๑ทางการตลาด (Marketing strategy) 
1.1 STP Marketing  

         1.1.1 Segmentation  
       การแบํงสํวนตลาดเจาะกลํุมลูกค๎าจากรูปแบบเกณฑ๑ภูมิศาสตร๑ เนื่องจากบริษัทฯ
ไมํเพียงแตํเล็งเห็นแตํกลํุมผ๎ูสูงอายุท่ีลูกอาจจะไมํมีเวลาดูแล แตํยังมองถึงกลํุมผ๎ูปุวยท่ีต๎องการคนดูแลระยะยาว 
ซึ่งจะเป็นคําใช๎จํายท่ีสูงมากในโรงพยาบาลเอกชน และถึงจะมีโรงพยาบาลรัฐบาลซึ่งราคาอาจจะตํ่ากวํา แตํยัง
ขาดศักยภาพท่ีเพียงพอในการรองรับผ๎ูปุวย บริษัทฯจึงเห็นวําทําเลท่ีต้ังใกล๎โรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาลนั้นจะ
เป็นข๎อได๎เปรียบ โดยข๎อมูลสํวนแบํงตลาดจะเป็นไปตามข๎อมูลดังนี้ 

1.1.1.1 ตําแหนํงท่ีต้ัง – บริเวณติดหมูํบ๎านศุภาลัย ในซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 
ซอย 28 แยก 3-2 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดดอกไม๎ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

1.1.1.2 ตลาดเปูาหมาย 1 – บริเวณพื้นท่ีรอบตําแหนํงท่ีต้ัง รัศมีประมาณ 1 
กิโลเมตร หรือ ผ๎ูท่ีมีบา๎นอาศัยใกล๎เคียงบ๎านจัดสรรเชํน หมูํบ๎านเปรมประชา หมูํบ๎าน กฤษดานคร หมูํบ๎านนิ
รันดร๑แกรนด๑ หมูํบ๎านมันฑนา เป็นต๎น 

1.1.1.3 ตลาดเปูาหมาย 2 –บริเวณพื้นท่ีรอบตําแหนํงท่ีต้ัง รัศมีประมาณ 10 
กิโลเมตร หรือ ผ๎ูท่ีเข๎าพักรักษาอยูํโรงพยาบาลใกล๎เคียงเชํน โรงพยาบาลไทยนครินทร๑ โรงพยาบาลวิภาราม 
โรงพยาบาลปรินส๑สุวรรณภูมิ เป็นต๎น  

  
 

1.1.2  Targeting  
       การกําหนดตลาดเปูาหมาย กลํุมเปูาหมายหลักของธุรกิจฯ จะเป็นครัวเรือนท่ีมี
รายได๎มากกวํา 200,000 บาทขึ้นไป โดยอยูํในรัศมี 10 กิโลเมตรจากตําแหนํงท่ีต้ัง โดยเปูาหมายรองของธุรกิจ 
ได๎แกํ กลํุมครัวเรือนภายในเขตกรุงเทพมหานคร (อํอนนุช, ศรีนครินทร๑, บางนา, ลาดกระบัง), สมุทรปราการ 
(สุวรรณภูมิ, สําโรง)  ท่ีมีรายได๎ครัวเรือนมากกวํา 100,000 บาทขึ้นไป การกําหนดตลาดเปูาหมายตามนี้ 
กําหนดตามหลักเกณฑ๑ภูมิศาสตร๑เป็นหลัก และ การให๎บริการประเภทนี้เป็นประเภททางเลือกของบริการท่ีมี
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ความ Premium มากขึ้น จึงต๎องต้ังระดับรายได๎ของลูกค๎า เพื่อให๎สะท๎อนกับบริการ รวมไปถึง เปูาหมายรองท่ี
เน๎นการขยายกลํุมลูกค๎าออกไปรอบบริเวณในรัศมีไมํ เกิน 30 กิโลเมตร ซึ่ งจะคลอบคลุมพื้นท่ีท้ัง
กรุงเทพมหานคร และบางสํวนของจังหวัดสมุทรปราการ 

 
อุปกรณ์ใช้มาตรฐานโรงพยาบาลในหอ้งผู้สูงอายุ (Elderly) และ ห้องผู้ปุวย (Patiens) 

 
 

 
ผู้บริหารเข้าเยี่ยม ผู้สูงอายุ (Elderly) ผู้ปุวย (Patiens) 

 
1.1.3 Positioning  

       การวางตําแหนํงของผลิตภัณฑ๑หรือบริการการวางตําแหนํงของบริการของธุรกิจ
จะอิงจากคุณภาพของบริการและสถานท่ีท่ีแตกตํางจากศูนย๑พักฟื้นผ๎ูปุวยผ๎ูสูงอายุแบบท่ีมีอยูํ โดยเน๎นในสํวน
บริการท่ีครบและเหนือกวําคํูแขํง จากการตรวจสอบธุรกิจประเภทเดียวกัน ภายในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
บริการสํวนใหญํจะทําในรูปแบบครัวเรือน หรือ ธุรกิจขนาดเล็ก สถานท่ีไมํสะอาด และไมํมีมาตรฐานซึ่งการวาง
ตําแหนํงของบริการของบริษัทฯ จะเน๎นให๎มีความครบวงจรของการบริการ ความสะอาด  
           การยกระดับมาตรฐานการบริการ และสถานท่ี เชํน การมีบุคลากรท่ีดูแล ประจําอยูํ
ในศูนย๑พักฟื้น การมีนักกายภาพบําบัดและพยาบาลประจําศูนย๑ และในบางตําแหนํงเชํน แพทย๑ จะมีการจ๎างมี
การจ๎างในรูปแบบสัญญาจ๎าง เพื่อมาตรวจเช็คให๎กับผ๎ูปุวยเป็นบางวัน มีรถพยาบาลฉุกเฉินประจําศูนย๑ การ
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ตกแตํงให๎เหมือนบ๎านและการจัดอาหารท่ีมีคุณภาพและสดใหมํทุกวันโดยคํานึงถึงอาการของผ๎ูพักอาศัยแตํละ
คน รวมไปถึงบริการด๎านอื่นเพื่อสร๎างความผํอนคลาย เชํน สวนหยํอม การนวดคลายเส๎น ห๎องทํา
กายภาพบําบัด และกิจกรรมบําบัด ฯลฯ  

1.2 Marketing Mix 
     1.2.1 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)  
       สําหรับบริการจะเน๎นในสํวนภาพลักษณ๑ท่ีการให๎การใสํใจในการดูแล และบริการ
ท่ีครบวงจร และได๎มาตรฐานเทียบเทําสถานพักฟื้นท่ีตํางประเทศ 
     1.2.2 กลยุทธ์ราคา (Price Strategy)       
       สําหรับด๎านราคาจะเน๎นการเปรียบเทียบราคากับคํูแขํงทางการค๎าท่ีมีระดับการ
ให๎บริการที่ใกล๎เคียงกัน และสามารถแขํงขันกับคํูแขํงภายในพื้นท่ีใกล๎เคียงได๎ โดยราคาจะไมํรวมคํายารักษาโรค 
หรือ คําบริการบางอยํางท่ีอยูํนอกเหนือจากเนื้อหาของการให๎บริการ เชํน คํารถฉุกเฉินสําหรับพาไป
โรงพยาบาล คําอาหารพิเศษ คํารถรับสํงเพื่อพาผ๎ูปุวยไปตามนัดแพทย๑ตามสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล 
     1.2.3 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)   
       การสํงเสริมการตลาดสําหรับธุรกิจ จะเน๎นการประชาสัมพันธ๑ภายในพื้นท่ี
กลํุมเปูาหมายเป็นหลัก เชํน ปูายโฆษณาตามถนน หรือ บริเวณหมูํบ๎านใกล๎เคียง โดยจะมีการประชาสัมพันธ๑
ผํานเว็บไซต๑ และผํานรูปแบบ Search Engine และรูปแบบ Social Media ซึ่งสามารถระบุ Location 
Service Base ได๎  และมีการแจกแผํนพับตามสถานท่ีตํางๆ เชํนโรงพยาบาลรัฐบาล ห๎างสรรพสินค๎า และ
หมูํบ๎านใกล๎เคียง สําหรับเนื้อหาการประชาสัมพันธ๑ จะแสดงในรูปแบบวิดีโอและภาพนิ่ง ท่ีแสดงถึงความสะอาด 
ความรู๎สึกอบอุํนเหมือนบ๎านของสถานท่ี และความดูแลเอาใจใสํ  ความเป็นมืออาชีพของบุคลากรและอุปกรณ๑ท่ี
ครบครันสําหรับในชํวงแรกจะมีการลดราคาสําหรับลูกค๎ารายเดือนเพื่อให๎เกิดแรงจูงใจ ในการใช๎บริการและการ
ให๎การลดราคากับลูกค๎าท่ีได๎รับการสํงตํอจากโรงพยาบาลในเครือขําย 
     1.2.4 กลยุทธ์ด้านสถานที่ (Place Strategy)      
       ในสํวนสถานท่ีมีความสําคัญมาก ท้ังในด๎านทําเล และในแงํของการยกระดับการ
ให๎บริการ โดยสถานท่ีต้ังของธุรกิจจะอยูํติดกับถนนใหญํ บนถนนประชาช่ืนซึ่งสะดวกตํอการเดินทางเป็นอยําง
มากบริเวณยํานใกล๎เคียงสนามบินสุวรรณภูมิ ยํานออํนนุช, ยํานศรีนรินทร๑, ยํานบางนา และยังสามารถเช่ือม
ตํอไปยังจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นโซนท่ีมีอยูํอาศัยเป็นบ๎านจัดสรรในสํวนพื้นท่ีต๎องมีบริเวณโลํงสะดวกสบาย 
ตัวอาคารต๎องมีลักษณะคล๎ายเรือนไทยประยุกต๑ จะมีพื้นท่ีใช๎สอยท้ังหมดประมาณ 3,000 ตารางเมตร โดยตัว
อาคารพร๎อมท่ีจอดรถเพื่อรับสํงคนไข๎ และท่ีจอดรถพยาบาล  
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ผู้บริหารเข้าเยี่ยม ผู้สูงอายุ (Elderly) ผู้ปุวย (Patiens) 

 
2. ขั้นตอนการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) 

  2.1 การก าหนดกลยุทธ์ด้านองค์กร (Organization Strategy) 
     ในการจัดการศูนย๑พักฟื้นดูแลผ๎ูสูงอายุและผ๎ูปุวยท่ีชํวยเหลือตนเองได๎และไมํได๎ เนื่องจาก
ธุรกิจสํวนใหญํคือการให๎หรือผ๎ูท่ีมีโรคติดตํอเรื้อรัง ท่ีต๎องการการดูแลระยะยาว เชํน ให๎การบริการรับดูแลผ๎ูปุวย
มีโรคติดตํอไมํเรื้อรังจึงต๎องจัดบุคลากรให๎เหมาะสมกับจํานวนปริมาณเตียงตํอจํานวนผูเชํวยพยาบาลในสัดสํวน 
10 เตียงตํอ 1 ผ๎ูชํวยพยาบาล 

ผังทรัพยากรบุคคล 
ศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้ปุวยเอเชียเฮลท์แคร์ ร่วมกับ บริษัมแม็กดอน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 
 

 

MR.RAJHANIRANIRAN PHEEWSOK 

(REPRESENTATIVE OF MAXDON CORPERATION CO., LTD.) 

Board of Director 

Mrs.BUBPHA TEINJARATSAKUL 

(ASIA HELTH CARE CO., LTD.) 

General Manager 

Doctor  

(2) 

Nurse  

(8) 

Trained officer  

(5) 

physiotherapist  

(5) 

Nutritionist   

(5) 
MAXDON INTERNAL AUDIT 

(1) 

General Admin  

(1) 

IT  

(1) 

Optional  

Cleaning (4) 

Driver  

(3) 
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ศูนย๑พักฟื้นดูแลสุขภาพผ๎ูสูงอายุและผ๎ูปุวยเอเซียเฮลท๑แคร๑ “PLAN B” MODEL  
เรามีความพร๎อมในด๎านบุคลากรท่ีมีมาตรฐานการดูแลและบริการโดยทมี งานสหวิชาชีพประกอบด๎วย แพทย๑ 
พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบําบัด นักสาธารณสุข นักโภชนาการ ผ๎ูชํวยพยาบาล และทีมรถพยาบาลเคล่ือนท่ี 
2 หนํวย ไว๎ ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 

 
 

  
2.4 ผลส าเร็จของการด าเนินงาน “PLAN B”  
2.4.1 สรุปจากผลการด าเนินงานด้านรายรับ และ รายจ่าย ในปี พ.ศ. 2561 
รายรับ 
 1) ศูนย๑ดูแลผ๎ูสูงอายุ-ผ๎ูปุวยพักฟื้นระยะยาว รองรับลูกค๎าได๎ 200 เตียง 
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2.4.2 สรุปจากพัฒนาการในการบริหารการจัดการขององค์กรจนถึงปัจจุบัน  พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561) 

 

 
 

                1) P=PARTNERSHIP หมายถึง การร่วมมือกันสร้างเสริมประโยชน์ซ่ึงกันและกัน 
 ในการบริหารจัดการจัดการศูนย๑พักฟื้นสุขภาพให๎ประสบความสําเร็จนั้นกลําวคือ การประสาน

สร๎างเสริมประโยชน๑รํวมกันในลักษณะหุ๎นสํวนผลประโยชน๑(PARTNERSHIP) นอกเหนือจากการมีความพร๎อม
ในด๎านบุคลากร มีมาตรฐานการดูแลและการบริการ ห๎ุนสํวน ผลประโยชน๑ท่ีเกี่ยวข๎องกับศูนย๑พักฟื้นสุขภาพโดย
ทางตรงและทางอ๎อมประกอบด๎วย 5 ฝุาย ดังตํอไปนี้ 

1.1) ฝุายบริหาร(Managements) ทีมงานคณะกรรมการด๎านนโยบาย การตลาด บัญชี                       
และการเงิน และควบคุมดูแลคําใช๎จํายและจัดสรรงบประมาณให๎กับองค๑กร 
  1.2) ฝุายปฎิบัติการ(Operations) หรือทีมงานบริการ(ServiceTeam) ประกอบด๎วย 

1.2.1) ทีมงานสหวิชาชีพ คือแพทย๑ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบําบัด นักสาธารณสุข นัก
โภชนาการ ผ๎ูชํวยทางการพยาบาล ท่ีมีความชํานาญแบบมืออาชีพ 
                     1.2.2) ทีมรถพยาบาลเคลือนย๎าย ไว๎บริการรับ-สํงฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมง 
  1.3) ฝุายลูกค้า(Customers) ได๎แกํ ผ๎ูสูงอายุ (Elderly) ผ๎ูปุวย (Patiens) และญาติ 
  1.4) ฝุายสนับสนุนเผื่อเรียก (OutSources) ได๎แกํนักศึกษาท่ีรับมาฝึกงาน เชํนนักศึกษา                      
วิชาชีพสุขภาพจากโรงเรียนวิชาชีพสุขภาพเบญจรักษ๑รวมชัย (Benjarak Ruamchai School of Healthcare 
Training) รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีเข๎ามาฝึกงานในลักษณะ On the Jobs Training เหมือน
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การปฎิบัติงานจริง และเมื่อเรียนจบแล๎วก็มีความพร๎อมทีจะสมัครงานเข๎ามาเป็นพนกั งานทดลองงานและผําน
การทดลองงานจนกลายเป็นเจ๎าหน๎าท่ีประจําศูนย๑ฯได๎ทันที 
  1.5) ฝุายชุมชนใกล้เคียง (Communities) โรงพยาบาล สถานีตํารวจ รถโดยสารสาธารณ                     
วัด สุเหรําและศูนย๑การค๎าท่ีอํานวในการประชาสัมพันธ๑ด๎านการขายและการตลาด 
 

 
ลูกค้า (Customers) ได้แก่ ผู้สูงอายุ (Elderly) ผู้ปุวย (Patiens) 

   
  2) L= LOCATION  หมายถึง การจัดหาท าเลที่เหมาะในการต้ังศูนย์พักฟื้นสุขภาพ 
     ในการบริหารจัดการจัดการศูนย๑พักฟื้นสุขภาพให๎ประสบความสําเร็จนั้นกลําวคือเริ่มต๎น ต้ังแตํ
การจัดหาทําเลท่ีเหมาะสมเพื่อต้ังศูนย๑พักฟื้นสุขภาพนับวําเป็นความสําเร็จไปแล๎วกวําครึ่ง ถือเป็นกลยุทธ๑ท่ี
ผ๎ูบริหารจัดการจะต๎องมีวิสัยทัศน๑และมีหลักการและเทคนิคในการเลือกหาทําเล ท่ีเหมาะสมในการจัดต้ัง ศูนย๑
พักฟื้นสุขภาพ และสําคัญท่ีเป็นตัวช้ีวัดวําผ๎ูสูงอายุและผ๎ูปุวยและ ญาติจะตัดสินใจตกลงใช๎บริการเพราะ
ผ๎ูบริหารจัดการต๎องตระหนักวําการจัดต้ังศูนย๑ดูแลสุขภาพ ผ๎ูสูงอายุและพักฟื้นผ๎ูปุวยนั้น ศูนย๑นี้ ไมํใ ชํ
โรงพยาบาล แตํมีศักยภาพในการดูแลฟื้นฟูสุขภาพ ผ๎ูปุวยในกรณีท่ีรอรับการผําตัด เป็นสถานท่ีรองรับผ๎ูสูงอายุ
และผ๎ูปุวยท่ีพร๎อมจะสํงตํอไป โรงพยาบาลโดยเรามีทีมรถพยาบาลเคล่ือนย๎ายเตรียมพร๎อมได๎ทันที 
 เทคนิคการจัดหาทําเลท่ีต้ัง 4 ประการโดยลําดับตามความสําคัญดังตํอไปนี้ 

 2.1) ต๎องเป็นทําเลท่ีอยูํในแหลํงชุมชนเมืองท่ีมีความสะดวกสบายและมีความหลากหลายของระบบ
การจราจรทั้งทางรถยนต๑สํวนตัว รถยนต๑สาธารณ รถไฟฟูารถโดยสาร ประจําทาง และระบบสาธารณูปโภคท่ีมี
มาตรฐานท้ัง ไฟฟูา ประปา และ หนํวยงาน การบริการของรัฐ 

 2.2) ต๎องเป็นทําเลท่ีต้ังอยูํบนถนนเส๎นทางหลัก (Main Route) กลําวคือเป็นเส๎นทางท่ีทุกการ
เดินทางในข๎อ (1) จะต๎องผํานเส๎นทางนี้โดยไมํต๎องเสียเวลาในการวกกลับมา  เหตุเพราะบนเส๎นทางหลัก
สํวนมากจะมีตึกสํานักงานต้ังอยูํมากมาย นั้นหมายถึง กลํุม ลูกค๎าท่ีสํวนใหญํจะพิจารณาเป็นอันดับแรกวํา หาก
จะต๎องสํงคุณพํอคุณแมํ หรือ ผ๎ูสูงอายุให๎ศุนย๑พักพื้นดูแลแล๎วจะต๎องมีความสะดวกในการแวะไปเยี่ยมกํอน                  
หรือ หลังเลิกงานและวันหยุดได๎อยํางสะดวก เพราะอยูํบนเส๎นทางเดียวกัน กับท่ีเป็นเส๎นทางไปทํางาน 
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 2.3) ต๎องเป็นทําเทท่ีต้ังอยูํในรัศมีวงกลม 3-10 กิโลเมตรจะต๎องมีโรงพยาบาลท่ีสามารถรับการ
รักษาผ๎ูปุวยหนักได๎ทันทํวงทีหรือทําเลท่ีต๎องใช๎เวลาลําเลียงสํงผ๎ูปุวยจากศูนย๑พักฟื้นสํงให๎ถึงโรงพยาบาลให๎อยูํ
มือแพทย๑ไมํเกิน 30 นาทีถือได๎วําเป็นทําเลท่ีมีความ เหมาะสมกับการลงทุนต้ังศูนย๑ดูแลผ๎ูสูงอายุและพักฟื้น
ผ๎ูปุวย 

 
 2.4) ต๎องเป็นสถานท่ีต้ังอยูํใกล๎กับหมูํบ๎านจัดสรรขนาดใหญํหรือหลายแหลํง เพราะโอกาสสูงมากท่ี

จะได๎รับลูกค๎าท่ีมีรายดัระดับกลางอยูํในหมูํบ๎านจัดสรร เชํนลูกค๎ารายวัน หรือรายสัปดาห๑เป็นหลักประกันลูกค๎า
สามารถท่ีจะจํายคํารับบริการจากศุนย๑พักฟื้น 

 2.5) ต๎องเป็นทําเลท่ีมีพื้นท่ีก๎วางขวางมีอากาศถํายเทสะอาดไมํอยูํใกล๎ทําเลท่ีมีกล่ินเห็น ของ
สารเคมีและเงียบสงบปราศจากมลพิษจากกล่ินและเสียงเหมาะและสะดวกตํอการเข๎า-ออกของรถยนต๑ท่ีมาใช๎
บริการรับและสํง พร๎อมท่ีจอดรถของท่ีมเคล่ือนย๎ายไมํน๎อยกวํา 2 ท่ี เป็นอยํางน๎อย 
  3) A= ACADEMY  หมายถึง ความเป็นศาสตร์และศิลป์ของทีมงานที่เป็นมืออาชีพ 
   ในการบริหารจัดการจัดการศูนย๑พักฟื้นสุขภาพให๎ประสบความสําเร็จนั้นการท่ีได๎ทีมงาน ท่ีมี
ความรู๎ผํานการฝึกอบรมมีทักษะและความชํานาญในสายวิชาชีพมีความรัก ในงานบริการท่ีดี แกํผ๎ูสูงอายุเป็น
เหตุผลสําคัญอีกประหนึ่งในการตัดสินใจใช๎บริการของลูกค๎า ความเป็นศาสตร๑ และศิลป์ในทีมงานท่ีเป็นมือ
อาชีพ 

3.1) ทีมงานบริการ (Service Team) “องค๑ความรู๎เกิดจากการส่ังสมทักษะและความชํานาญ” 
ประกอบด๎วยทีมงานสหวิชาชีพ คือแพทย๑ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบําบัด นักสาธารณสุข นัก โภชนาการ 
ผ๎ูชํวยทางการพยาบาล และทีมงานรถพยาบาลเคล่ือนย๎าย 

3.2) ทีมฝุายสนับสนุนเผ่ือเรียก (OutSources) “ความรู๎ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ลํ้าเลิศ 
บริการ ประสานงานการแพทย๑ไทย”ประกอบด๎วย ทีมวิชาชีพผ๎ูชํวยประจําโรงพยาบาล (patient’s 
Healthcare) มีบทบาทและความสําคัญในการชํวยงานทีมแพทย๑ พยาบาล การเตรียมผ๎ูปุวย การ ปฐมพยาบาล
ผ๎ูปุวยในกาณีฉุกเฉิน การถํายภาพ ล๎างฟิล๑ม X-Ray การชํวยงานวิทยาศาสตร๑  
การแพทย๑ในห๎องทดลอง 
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     4) N=NURSING หมายถึง การบริการหัตถการทางการแพทย์อย่างมืออาชีพ

 
  
 สําหรับพยาบาลวิชาชีพทางการบริการหัตถการทางการแพทย๑ ด๎วยทุกคนมีพื้นฐานของความเป็น
พยาบาลคือ N=Knowledgs คือมีองค๑ความรู๎ U=Unity=ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน R=Registered=ผําน
การสอบรับรองมาตรฐาน S=Smart=ฉลาด หลักแหลม E=Empathy=ความเอื้ออาทร และทีมงานผ๎ูชํวย
ทางการพยาบาลท่ีมีความชํานาญและประสบการณ๑ทางการพยาบาล เชํน ให๎คําปรึกษา และรํวมวางแผนการ
รักษาพยาบาล การทําแผล การเปล่ียนสายยาง ให๎อาหาร การเปล่ียนสายยางสวนป๓สสาวะ และชุดป๓สสาวะ 
การดูดเสมหะ 
           ทีมวิชาชีพผ๎ูชํวยงานการพยาบาล (Elderly’s Healthcare) มีบทบาทและความสําคัญท่ีสุดตํอการ
ชํวยหัตถการทางการพยาบาลในหอผ๎ูปุวย (ward) เชํน วัดไข๎ วัดความดัน วัดชีพขจร ปฐมพยาบาล ซักประวัติ
ผ๎ูปุวย เตรียมชุดน้ําเกลือ เบิกยา ชํวยทําแผล และเตรียมชุดเครื่องมือพยาบาล 
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 5) B=BUDDHISM หมายถึง การปฏิบัติตามหลักธรรมะท้ังกาย วาจา ใจ 

“อริยสัจ 4” คือพระธรรมท่ีองค๑พระสัมมาสัมพุทธเจ๎าทํานตรัสไว๎ดีแล๎วอันได๎แกํ 
 

 
 
  ทุกข ์ คือ การมีอยูํของทุกข๑ท่ีติดตัวมนุษย๑มาต้๎งแตํ เกิด แกํ เจ็บ ตาย ล๎วนเป็นทุกข๑ ความเศร๎าโศก
เสียใจ ความโกรธ ความอิจฉาริษยา ความผิดหวัง การยึดมั่นถือมั่นในความ เป็นตัวตนของตน ล๎วนแตํเป็น
ทุกข๑ 
  สมุทัย  คือ เหตุแหํงทุกข๑ เพราะความไมํรู๎จึงไมํสามารถเห็นความจริงของชีวิต ทําให๎ ตกอยูํในเปลว
เพลิงแหํงตัณหาในใจ จนเกิดความโกรธ ความอิจฉาริษยา ความเศร๎าโศก เสียใจ และความกลัว ความ
ผิดหวังล๎วนเป็นเหตุแหํงทุกข๑ 
  นิโรธ   คือ ความดับทุกข๑การทําสมาธิเพื่อสะสมพลังจิต เพื่อเกิดสติและเกิดป๓ญญาใน การเข๎า
ใจความจริงของชีวิต สามารนําไปสํูการดับความเศร๎าโศกท้ังมวล อันยังให๎เกิด ความสงบและความเบิกบาน 
รับอารมณ๑กับส่ิงใหมํในมุมมองของความป็นจริง 
  มรรค   คือ หนทางนําไปสํูความดับทุกข๑ให๎ชีวิตสามารถหลํอเล้ียงด๎วยการดํางชีพ  
อยํางมีสติและเกิดป๓ญญาในหนทางท่ีจะนําไปสํูการปลดปลํอยตนให๎พ๎นจากความทุกข๑ นั่นเอง 
  PLAN B Model เน๎นการเอาหลักธรรมท้ัง 4 เป็นธรรมนําออกจากทุกข๑ได๎จริง พระธรรมนํามาซึ้ง
ประโยชน๑โลกนี้และโลกหน๎าและท่ีเป็นประโยชน๑ยิ่งคือทําให๎ผ๎ูปฎิบัติ ได๎รู๎จักตนเองเข๎าใจตนเอง และเข๎าใจ
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ผ๎ูอื่นได๎มากขึ้นส่ิงดีควรทํา ส่ิงใดควรละเว๎น ยํอม ถือได๎วําเป็นผ๎ูประพฤติดี วาจาดี และมีจิตใจดีงามยํอมมี
ความสุขตามกาลและเวลา โดยมากผ๎ูสูงอายุมักจะใจน๎อยและมีความคิดวําตนเองเป็นภาระของลูกๆและ
ความเป็นจริงในรายท่ีมีลูกหลานอยูํแยกคนละท่ี ยํอมทําให๎ชิวิตมีแตํความซึมเสร๎าและขาดผ๎ูคนสนใจดูแล  
การได๎มีโอกาสฟ๓งธรรมะ และปฎิบัติธรรม นั่งสมาธิ แล๎วทําให๎ผ๎ูสูงอายุมีเปูาหมายท่ีจะต๎องกระทําในแตํละ
วัน จะทําให๎รู๎สึกวําตนเองมีคําและเป็นท่ียอมรับในสังคมผ๎ูสูงวัยด๎วยกัน สุดท๎ายก็จะสํงผลตํอการชะลอ
สภาพการณ๑ของโรคในผ๎ูสูงวัย นั้นหมายถีงการชะลอวัยให๎กับตนเองด๎วย 
 

 
การได๎มีโอกาสฟ๓งธรรมะ และปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ แล๎วทําให๎ผ๎ูสูงอายุมีความสุข  

ทางด๎านอารมณ๑และทําให๎เกิดความสงบทางด๎านจิตใจ 
 
3.การสังเคราห์ข้อมูล  

PLAN B MODEL ผลการวิจักษ์ที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูล 
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 รูปแบบของการบริหารจัดการ “PLAN B” MODEL 
 “PLAN B” MODEL คือรูปแบบการบริหารการจัดการศูนย๑พักฟื้นสุขภาพเพื่อรองรับผ๎ูสูงอายุและ
ผ๎ูปุวยท้ังผ๎ูท่ีชํวยเหลือตนเองได๎และไมํได๎หรือผ๎ูปุวยท่ีมีโรคไมํติดตํอเรื้อรังท่ีต๎องการการดูแลระยะยาวโดยการ
ให๎บริการดูแลด๎านการบําบัดและการบํารุงตลอดจนการฟื้นฟูสุขภาพโดยเน๎นด๎านคุณภาพการบริการแบบครบ
วงจรเพื่อสร๎างความพึงพอใจของผ๎ูสูงอายุและญาติผ๎ูปุวยท้ังชาวไทย และชาวตํางประเทศในการเลือกตัดสินใจ
เมื่อเปรียบเทียบกับคําใช๎จํายท่ีประหยัดกวําท่ีจะต๎องไปใช๎บริการของโรงพยาบาล ให๎ความรู๎สึกเหมือนเป็น
บ๎านพักผ๎ูสูงอายุเองและมีความพร๎อมในการให๎บริการครบวงจรการดูแลแบบองค๑รวม ท้ังด๎านสถานท่ีสะอาดนํา
อยูํและด๎านบริการท่ีครบวงจร โดยมีทีมงานท่ีมีประสบการณ๑ และทีมงานสหวิชาชีพ คือทีมแพทย๑พยาบาล
วิชาชีพ นักกายภาพบําบัด นักสารธารณสุข นักโภชนาการ ผ๎ูชํวยทางการพยาบาล ทีมรถพยาบาลเคล่ือนย๎าย
ผ๎ูปุวย “PLAN B” MODEL คือรูปแบบการบริหารการจัดการโดยมีขั้นตอนในการบริหารการจัดการ
ประกอบด๎วย 

(1)  P = PARTNERSHIP หมายถึง การรํวมมือกันสร๎างเสริมประโยชน๑ซึ่งกันและกันในการ
บริหาร จัดการ จัดการ ศูนย๑ พั กฟื้ น สุขภาพความ สํา เร็ จประกอบด๎วย เ จ๎าหน๎ า ท่ี ท้ั ง ฝุ าย  บริหา ร
(Managements)และฝุายปฎิบัติการ(Operations) ผ๎ูสูงอายุ(Eldely) และผ๎ูปุวย (Patiens) ฝุายสนับสนุนเผ่ือ
เรียก (OutSources) ฝุายชุมชนใกล๎เคียง (Communities)  ต๎องรํวมมือกันปฎิบัติตามกฎระเบียบหรือกติกา
ข๎อตกลงในการสร๎างเสริมประโยชน๑รํวมกัน 

(2)  L = LOCATION  หมายถึง การจัดหาทําเลท่ีเหมาะในการต้ังศูนย๑พักฟื้นสุขภาพใน
การจัดหาทําเลท่ีเหมาะสมเพื่อต้ังศูนย๑พักฟื้นสุขภาพนับวําเป็นความสําเร็จไปแล๎วกวําครึ่งถือเป็นกลยุทธ๑ท่ี
สําคัญท่ีเป็นตัวชี้วัดวําผ๎ูสูงอายุและญาติจะตัดสินใจตกลงใช๎บริการมีศักยภาพในการดูแลฟื้นฟูสุขภาพผ๎ูปุวยใน
กรณีท่ีรอรับการรักษาโดยการผําตัดเป็นสถานท่ีรองรับผ๎ูสูงอายุและผ๎ูปุวยท่ีพร๎อมจะสํงตํอไปโรงพยาบาลโดย
เรามีทีมรถพยาบาล เคล่ือนย๎ายเตรียมพร๎อมได๎ทันที 

(3)   A = ACADEMY หมายถึง ความเป็นศาสตร๑และศิลป์ของทีมงานท่ีเป็นมืออาชีพ  การท่ีได๎
ทีมงานท่ีมีความรู๎ผํานการฝึกอบรมมีทักษะและความชํานาญในสายวิชาชีพมีความรักในงานบริการท่ีดีแกํ
ผ๎ูสูงอายุเป็นเหตุผลแรกสุดในการตัดสินใจใช๎บริการ ตรงกับคํากลําวท่ีวํา “ในความเป็นมืออาชีพของศิลปินส๑
ยํอมแฝงไปด๎วยองค๑ความรู๎ท่ีเกิด จากการส่ังสมทักษะและความชํานาญ”  

(4)  N = NURSING  หมายถึง การบริการหัตถการทางการแพทย๑อยํางมืออาชีพ ในความ
เป็นพยาบาลวิชาชีพทางการบริการหัตถการทางการแพทย๑ และทีมงานผ๎ูชํวย ทางการพยาบาลท่ีมีความชํานาญ
และประสบการณ๑ทางการพยาบาล เชํน ให๎คําปรึกษา และรํวมวางแผนการรักษาพยาบาล การทําแผล การ
เปล่ียนสายยาง ให๎อาหาร การเปล่ียนสายยางสวนป๓สสาวะ และชุดป๓สสาวะ การดูดเสมหะ ฯลฯ 

(5)  B = BUDDHISM หมายถึง การปฏิบัติตามหลักธรรมะท้ังกาย วาจา ใจ 
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  “อริยสัจ 4” อันได๎แกํ ทุกข์ สมุทัย นิโรจ มรรค พระธรรมท่ีองค๑สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ๎าตรัสไว๎ดี
แล๎วพระธรรมนํามาซึ้งประโยชน๑โลกนี้และโลกหนา๎คือทําให๎ผ๎ูปฎิบัติได๎รู๎จักตนเองเข๎าใจตนเองและเข๎าใจผ๎ูอื่นได๎
มากขึ้นส่ิงดีควรทําส่ิงใดควรละเว๎น ยํอมถือได๎วําเป็นผ๎ูประพฤติดี วาจาดี และมีจิตใจดีงามยํอมมีความสุขตาม
กาลและเวลา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการดําเนินงานในกิจการการบริหารการจัดการศูนย๑พักฟื้นสุขภาพเพื่อรองรับผ๎ูสูงอายุและ ผ๎ูปุวย 
ตลอดระยะเวลาท่ีผํานมาจนถึงป๓จจุบันได๎พบป๓ญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นท้ังทางตรงและ ทางอ๎อม แตํด๎วยการ
นําเอาองค๑ความรู๎จากประสบการณ๑ตรงท่ีได๎จากองค๑ความรู๎อื่นๆหลายแหํง นั้น ทําให๎ผ๎ูศึกษานําเอาส่ิงท่ีเกิดขึ้น
ท้ังวิกฤตป๓ญหา และสถานการณ๑แวดล๎อมเหลํานั้นมาเป็น โอกาส รวมถึงการนําเอาหลักธรรมมาปฎิบัติอยําง
สม่ําเสมอ ทําให๎เกิดสติป๓ญญา มีความเข๎าใจ และนําป๓ญหานั้นมาวิเคราะห๑ถึงสาเหตุของการเกิดป๓ญหา แล๎ว
นํามาสังเคราะห๑เพื่อให๎ได๎วิธีการ ในการใช๎เป็นแนวทางในการปูองกัน ป๓ญหาไมํให๎เกิดขึ้นซ๎้าอีก และสุดท๎ายเมื่อ
ป๓ญหานั้นได๎รับ การแก๎ไขได๎ผลเป็นท่ีนําพอใจแล๎ว จึงสร๎างขบวนการในการย้ําเตือน (REMINDER) จนนําไปสํู 
หลักการ และกลายเป็นกลยุทธ๑ ในการนําเข๎าสํูนโยบายในการบริหารการจัดการเพื่อสร๎างเป็น องค๑ความรู๎ 
(KNOWLAGSE) ไว๎ใน “PLAN B” MODEL 
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Abstract 

In marketing management of herbal scrub products 1. Create a networked system 

Links of Kate Cosmetic. Apply for farmers who grow pineapple and jasmine rice as members 

of Kate Cosmetic and make Mou to insure the price of agricultural products to prevent 

farmers from selling the products to other agencies. 2. Use raw materials for non-toxic 

production.  There is an organic fertilizer service to produce products for farmers who are 

members.  By deducting the organic fertilizer return when purchasing the product from the 

farmers 3. using ceramide and omega-6, which has the properties that help nourish the skin to 

be soft, youthful  Remove wrinkles, wrinkles, reduce dark spots, freckles and freckles and in 

jasmine rice with omega-6, which helps to brighten and moisturize the skin.  Marketing 

management 1 province 1 Dealer using the district district, each province is the location of the 

dealer to make it easy to check and control the price. 5. Transportation of Kate Cosmetic 

products with passenger van systems.  Use the transport system via the passenger van to each 

province. 

From making a jasmine rice scrub, herbs help the skin with dark spots gradually.  

Fades and makes the skin  Species look radiant  With more water  And jasmine rice also have 

many benefits such as jasmine rice, nourishing the skin  This benefit is considered to be a 

good vote from girls, because in jasmine rice, there is a substance called "ceramide". Fade 

wrinkles, reduce dark spots, freckles as well. 

 

Key words: Marketing management of Thai herbal scrub products of Kate Cosmetic 
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บทคัดย่อ 
ในการบริหารการตลาดผลิตภัณฑ์สครับขัดผิวสมุนไพร  1. สร้างระบบเครือข่ายแบบเช่ือมโยงของ 

Kate Cosmetic สมัครเกษตรกรท่ีปลูกสับปะรดและข้าวหอมมะลิเข้าเป็นสมาชิกของ Kate Cosmetic และท า 
Mou เพื่อประกันราคาผลผลิตทางการเกษตรป้องกันไม่ให้เกษตรกรน าผลผลิตไปจ าหน่ายให้กับหน่วยงานอื่น 2. 
ใช้วัตถุดิบในการผลิตปลอดสารพิษ มีบริการปุ๋ยอินทรีย์บ ารุงผลผลิตให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิก  โดยหักค่าปุ๋ย
อินทรีย์คืนเมื่อมีการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 3. ใช้สาร เซราไมด์ และ โอเมก้า 6 ซึ่งสารตัวนี้มีคุณสมบัติท่ี
ช่วยบ ารุงผิวพรรณให้นุ่มนวลอ่อนเยาว์ ลบเลือนริ้วรอยเหี่ยวย่น ลดจุดด่างด า ฝ้า และกระ และในข้าวหอมมะลิ
มีโอเมก้า 6 ซึ่งมีส่วนช่วยให้ผิวพรรณสดใสมีน้ ามีนวล 4. การบริหารการตลาด Kate Cosmetic 1 จังหวัด 1 
Dealer มีการก าหนดพื้นท่ีในการบริหารการตลาด 1 จังหวัด 1 Dealer โดยใช้อ าเภอเมืองแต่ละจังหวัดเป็น
ท่ีต้ังของ Dealer เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจเช็คและควบคุมราคา 5. การขนส่งสินค้า Kate Cosmetic ด้วยระบบ
รถตู้โดยสาร ใช้ระบบขนส่งผ่านรถตู้โดยสารไปยัง Dealer แต่ละจังหวัด  

จากการท าสครับขัดผิวข้าวหอมมะลิสมุนไพรช่วยให้ผิวท่ีมีจุดด่างด าค่อยๆ  จางหายไปและท าให้ ผิว 
พรรณแลดูเปล่งปล่ัง  มีน้ ามีนวลขึ้น  และข้าวหอมมะลิยังมีประโยชน์มากมาย เช่น ข้าวหอมมะลิช่วยบ ารุง
ผิวพรรณ ประโยชน์ในข้อนี้ถือว่าเรียกคะแนนเสียงจากสาวๆ ได้ดีทีเดียว เพราะในข้าวหอมมะลิมีสารชนิดหนึ่ง
ช่ือว่า “เซราไมด์” สารตัวนี้มีคุณสมบัติท่ีช่วยบ ารุงผิวพรรณให้นุ่มนวลอ่อนเยาว์ ลบเลือนริ้วรอยเหี่ยวย่น ลดจุด
ด่างด า ฝ้า กระ ได้ดีอีกด้วย 

 
ค าส าคัญ :   การบริหารการตลาดผลิตภัณฑ์สครับขัดผิวสมุนไพรไทย ของ Kate Cosmetic 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของเร่ือง 

จากป๓ญหาสภาพอากาศและมลภาวะในป๓จจุบัน  สํงผลเสียให๎กับผิวพรรณของเราในแตํละวันอยํางมาก 
ท้ังมลพิษที่มาจากควันรถยนต๑ สภาพแวดล๎อมในอากาศ การใช๎ชีวิตในสังคมท่ีหลีกเล่ียงไมํได๎อันกํอให๎เกิดเซลล๑
ผิวที่หยาบกร๎าน ลอยดําคลํ้าจากแสงแดด  และในป๓จจุบันผ๎ูคนสํวนใหญํให๎ความสําคัญกับรูปลักษณ๑ภายนอก
และการดูแลผิวพรรณเป็นอยํางมาก  จึงมีการใช๎ผลิตภัณฑ๑มากมายในรูปแบบตํางๆ ไมํวําจะเป็นครีมอาบน้ํา  
น้ําแรํ  ครีมทาผิว  โลช่ันบํารุงผิวตํางๆ  สบูํ  สครับขัดผิว  เป็นต๎น   แตํหากผลิตภัณฑ๑ท่ีใช๎นั้นมีการใช๎สารเคมี
มากเกินไป  ซึ่งผ๎ูใช๎ผลิตภัณฑ๑สํวนใหญํจะสังเกตด๎วยตาเปลําและเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑โดยไมํได๎คํานึงถึงผลเสียท่ี
อาจจะเกิดจากสารเคมีนั้น  คํานึงเพียงวําผลิตภัณฑ๑นี้จะชํวยให๎ผิวขาวใสอยํางท่ีผ๎ูใช๎ต๎องการได๎รวดเร็วเพียงใด  
แตํสารเคมีท่ีผสมอยูํในผลิต ภัณฑ๑อาจเป็นตัวทําให๎เกิดการระคายเคืองตํอผิวของผ๎ูใช๎และกํอให๎เกิดอาการแพ๎ตํอ
ผ๎ูใช๎ได๎  ในระยะยาวอาจเกิดเป็นมะเร็งผิวหนังได๎ 

ประเทศไทยประเมินวํา  ตลาดเครื่องสําอางในประเทศไทยยังมีแนวโน๎มขยายตัวได๎อยํางตํอเนื่องจาก
แรงหนุนท้ังแหลํงอุปสงค๑อุปทาน  หลังจากท่ีในปี  2560 ตลาดเครื่องสําอางไทยมีมูลคําประมาณ 2.51 แสน
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ล๎านบาท แยกเป็นตลาดในประเทศ 1.68 แสนล๎านบาท เติบโตร๎อยละ 7.8 โดยมีผลิตภัณฑ๑ดูแลผิว ครองสํวน
แบํงตลาดเครื่องสําอางมากท่ีสุดคิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 46.8 ขณะ   
เดียวกัน  การสํงออกเครื่องสําอางไทยไปยังตลาดโลกมีมูลคําประมาณ  0.83 แสนล๎านบาท โดยมีตลาดสํงออก
หลักท่ีสําคัญ ได๎แกํ อาเซียน ญี่ปุุน และจีน 
 
ความสนใจในการท าเร่ืองนี ้

จากสภาพผิวของนักศึกษาท่ีเคยเกิดป๓ญหา กระแดด ท่ีเกิดจากการใช๎ผลิตภัณฑ๑ท่ีมีสารเคมีฟอกขาว 
จึงทําให๎นักศึกษาหันมาดูแลผิวพรรณด๎วยสมุนไพรไทย  และคิดค๎นสูตรสครับขัดผิวสมุนไพรเพื่อท่ีจะใช๎ดูแล
ผิวพรรณด๎วยตัวเอง  จึงคิดท่ีจะตํอยอดธุรกิจโดยการผลิตผลิตภัณฑ๑ท่ีดีมีคุณภาพมาให๎ผ๎ูบริโภคท่ีต๎องการรักษา
ดูแลพิวพรรณให๎ขาวใสมีสุขภาพดี  นักศึกษาจึงจัดการบริหารความสําเร็จเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑สมุนไพรไทย  ดังนี้ 

1.  ต๎องการให๎คนไทยรู๎คุณคําของสมุนไพรไทย และให๎ทราบถึงสรรพคุณท่ีมีอยูํในตัวของสมุนไพรแตํ
ละชนิด 

2.  ต๎องการให๎ผ๎ูบริโภคท่ีต๎องการดูแลผิวพรรณ ให๎อํอนเยาว๑ ขาวใส มีสุขภาพผิวที่ดีโดยการไมํใช๎
สารเคมีเจือปน  

3.  ต๎องการให๎เกษตรกรได๎มีรายได๎จากการจําหนํายผลผลิตทางการเกษตร 
4.  ชํวยให๎ตัวแทนหรือดีลเลอร๑ มีรายได๎เพิ่มข้ึนอีกชํองทางหนึ่ง 
 

วิธีการศึกษา 
นักศึกษาได๎คิดค๎นผลิตภัณฑ๑ดูแลผิวพรรณจากธรรมชาติ  โดยการใช๎สมุนไพรไทยแท๎ 100% ปลอด

สารเคมีและสารฟอกขาว ในรูปแบบของ “สครับข๎าวหอมมะลิ น้ําผ้ึงสับปะรด สมุนไพรสูตรพิเศษ” ซึ่งสามารถ
แก๎ไขป๓ญหาผิวที่ดําคลํ้าจากมลภาวะ แสงแดด ซึ่งเป็นสาเหตุท่ีทําให๎เป็นฝูา กระ จุดดํางดํา และการ สครับผิว
ยังชํวยผลัดเซลล๑ผิวเกําออกไปทําให๎ผิวพรรณดูขาวกระจํางใส อํอนเยาว๑เนียนนุํมอยํางเป็นธรรมชาติ และชํวย
ให๎จุดดํางดําท่ีเกิดจากแผลเป็นตํางๆ คํอยๆ จางหายไป เหมาะกับทุกเพศทุกวัย 

 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แรงบันดาลใจในการท าเร่ืองนี้  

นักศึกษาเองชอบท่ีจะดูแลผิวพรรณและสครับผิว  เนื่องจากผิวเคยมีป๓ญหา  กระแดด  สีผิวไมํ
สม่ําเสมอเนื่องจากการใช๎ผลิตภัณฑ๑ท่ีมีสารเคมีและสารฟอกขาวเจือปน  นักศึกษาจึงคิดค๎นภูมิป๓ญญาชาวบ๎าน
ด๎วยได๎ความรู๎จากคุณพํอเกี่ยวกับสมุนไพรไทย เนือ่งจากท่ีบ๎านคุณพํอปลูกสมุนไพรเป็นยา นักศึกษาจึงปรับปรุง
สูตรและลองผิดถูก  จนได๎ผลิตภัณฑ๑  “สครับข๎าวหอมมะลิ น้ําผ้ึงสับปะรด สมุนไพรสูตรพิเศษ” ในการดูแล
ผิวพรรณตัวเองทําให๎กระแดดท่ีเคยเป็น สีผิวไมํสม่ําเสมอ และรอยดําท่ีเกิดขึ้นคํอยๆ จางหายผิวกลับมามี
สุขภาพดีและสดใสดูอํอนเยาว๑ยิ่งขึ้นและด๎วยการตํอยอดธุรกิจนักศึกษาจึงผลิตผลิตภัณฑ๑สครับออกมาจําหนําย
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เพื่อเพิ่มรายได๎อีกชํองทางหนึ่ง และยังทําให๎คนท่ีรักสุขภาพผิว หันกลับมาดูแลและรู๎คุณคําในสมุนไพรไทยอีก
ด๎วย  

  
สถานการณ์ การเริ่มต้น 

แบรนด๑ Kate cosmetic ได๎เริ่มดําเนินการกํอตั้งเมื่อ มกราคม 2016 จากการจัดต้ังแบรนด๑  โดยริเริ่ม
จากการทําใช๎เองและบอกตํอเพื่อนท่ีมีป๓ญหาด๎านผิวพรรณให๎ทดลองใช๎และเพื่อนท่ีได๎ทดลองใช๎แล๎วเห็นผลจึง
ขอซื้อใช๎ผลิตภัณฑ๑และเป็นตัวแทนในการจัดจําหนํายผลิตภัณฑ๑ สครับข๎าวหอมมะลิ น้ําผ้ึงสับปะรด จากนั้นจึงมี
ตัวแทนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยการใช๎ผลิตภัณฑ๑ท่ีเห็นผลวํามีคุณภาพและเห็นผลความขาวใสอยํางเห็นได๎ชัด  จึง
จัดต้ังสถานท่ีประกอบธุรกิจและจําหนํายผลิตภัณฑ๑เพื่อเป็นการขยายตลาด  โดยมี ดีลเลอร๑มีการขายทาง
การตลาดออนไลน๑  และหลายชํองทางการจัดจําหนําย 

ช่ือผลิตภัณฑ๑ (TH) เคท คอสเมติก สครับสมุนไพร ช่ือผลิตภัณฑ๑ (EN) KATE COSMETIC BODY 
 HERBAL SCRUB  เลขท่ีขออนุญาต  10-1-6100029085 

สถานท่ีต้ังเลขท่ี 69 หมูํ 15 ตําบลโพธิ์งาม อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผ๎ูบริหารคือ นางสาว
สกุลเกษ ใจภักดี ซึ่งเป็นตัวนักศึกษาเอง และจึงหยิบเรื่องนี้เพื่อถํายถอดให๎กับคนท่ีสนใจได๎ศึกษาและเรียนรู๎ตํอ
ยอดทางธุรกิจ นักศึกษาได๎ทําการขอเลขท่ีจดแจ๎งเพื่อให๎มีผลิตภัณฑ๑ได๎คุณภาพตามท่ีมาตรฐานกําหนด    

 
ผังการบริหารภายในงานองค์กร KATE COSMETIC  

หน้าที่การบริหารภายในองค์กร 
 

 
 

หน้าที่การบริหารงานภายในองค์กรของนักศึกษา 
 หน๎าท่ีการบริหารงานของนักศึกษา คือการบริหารจัดการโดยรวมภายในองค๑กรของแบรนด๑ Kate 
Cosmetic ผลิตภัณฑ๑สครับขัดผิวสมุนไพร นักศึกษาได๎มุํงเน๎นดูแลในเรื่องการเลือกบรรจุภัณฑ๑และการผลิตท่ีได๎
มาตราฐาน การทําแบรนด๑โลโก๎ให๎เหมาะกับยุคสมัยเพื่อท่ีจะเป็นท่ีดึงดูดของลูกค๎าต้ังแตํแรกเห็นผลิตภัณฑ๑ 
ติดตามผลและดูแลตัวแทนหรือดีลเลอร๑วํามีความต๎องการหรือมีป๓ญหาท่ีจะชํวยเหลือแก๎ไข ตอบสนองความ
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ต๎องการของลูกค๎า โดยมีชํองทางการจัดจําหนํายท่ีสะดวกและรวดเร็ว มุํงเน๎นท่ีจะให๎ลูกค๎าได๎ใช๎ผลิตภัณฑ๑ท่ีดีมี
คุณภาพ  
 
ขั้นตอนที่นักศึกษาได้ท า  เช่น 

1. สํารวจตรวจสอบความต๎องการของลูกค๎า ต้ังแตํความคาดหวังท่ีลูกค๎าต๎องการจากผลิตภัณฑ๑   
จนถึงความพึงพอใจเมื่อลูกค๎าได๎รับสินค๎าหรือบริการแล๎ว 

2. ประเมินผลความพึงพอใจของลูกค๎า ต๎องปรับปรุงในเรื่องใด  
3. สร๎างระบบความสัมพันธ๑ระหวํางลูกค๎ากับดีลเลอร๑ โดยการจัดระบบการบริหารลูกค๎าสัมพันธ๑ 
4. สร๎างระบบการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
ผลิตภัณฑ์สครับขัดผิวสมุนไพรไทย ของ Kate Cosmetic 

 
ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สครับขัดผิวสมุนไพรไทย หลักๆ มีดังนี้ 

1. สับปะรด 
2. น้ําผ้ึง 
3. ข๎าวหอมมะลิ 
4. ขม้ิน 
5. นม 
6. น้ํามันมะกอก 



73 
 

สรรพคุณของสับปะรด 

- วิตามิน C ในสับปะรดมีมาก  จึงสามารถทําให๎ผิวมีความขาวใส 

- ชํวยเสริมสร๎างระบบภูมิค๎ุมกันในรํางกายให๎แข็งแรง 

- ชํวยลดอัตราความเส่ียงจากการเกิดโรคมะเร็ง 

- ชํวยบรรเทาและรักษาอาการหวัดได๎ 

- ชํวยให๎เลือดลมไหลเวียนได๎ดีมากขึ้น 

- ชํวยแก๎อาการท๎องผูก ขับถํายไมํสะดวก 

- ชํวยลดเสมหะในลําคอได๎ 

- ชํวยรักษาโรคความดันโลหิตสูง 

- ชํวยบรรเทาอาการของโรคบิด 

- ชํวยรักษาอาการแผลเป็นหนอง 
สรรพคุณของน้ าผึ้ง 

- ชํวยบํารุงเส๎นผมให๎นุํมนวลและเงางามเป็นธรรมชาติชํวยกําจัดสิวเส้ียนและบํารุงผิวหน๎า 

- ชํวยบํารุงผิวพรรณให๎มีความชํุมช้ืน 

- มีสรรพคุณท่ีชํวยตํอต๎านอนุมูลอิสระ 

- ชํวยรักษาโรคผิวหนังจากเช้ือรา กลาก เกล้ือน  

- น้ําผ้ึง มีสรรพคุณในการรักษาแผล เนื่องจากความเข๎มข๎นของน้ําผ้ึงจะทําให๎เช้ือโรคฝุอตาย 

- ชํวยตํอต๎านและลดอาการข๎ออักเสบ  

- ชํวยแก๎อาการท๎องผูกและท๎องเสีย โดยน้ําผ้ึงท่ีเก็บจากรังใหมํๆ จะมีสรรพคุณเป็นยาระบาย 

- ชํวยแก๎อาการท๎องผูก สํวนน้ําผ้ึงท่ีมีการเก็บ 1 ปีข้ึนไป จะชํวยแก๎อาการท๎องเสีย 

- น้ําผ้ึง ชํวยบรรเทาอาการไอ แก๎เจ็บคอ ลดเสมหะและอาการหอบ 

- ชํวยบํารุงสุขภาพสําหรับผ๎ูปุวยโรคความดันโลหิตสูง อีกท้ังยังชํวยบํารุงเลือดด๎วย 
สรรพคุณของข้าวหอมมะลิ 

- ประโยชน๑ของข๎าวหอมมะลิชํวยบํารุงผิวพรรณ ประโยชน๑ในข๎อนี้ถือวําเรียกคะแนนเสียง 
จากสาวๆ ได๎ดีทีเดียว เพราะในข๎าวหอมมะลิมีสารชนิดหนึ่งช่ือวํา “เซราไมด๑” ซึ่งสารตัวนี้มีคุณสมบัติท่ีชํวย
บํารุงผิวพรรณให๎นุํมนวลอํอนเยาว๑ ลบเลือนริ้วรอยเหี่ยวยํน ลดจุดดํางดํา ฝูา และกระ  

- สรรพคุณข๎าวหอมมะลิมีโอเมก๎า 6  ประโยชน๑ในข๎อนี้เป็นเรื่องท่ีท้ังคุณผ๎ูหญิงและคุณผ๎ูชายใน 
ข๎าวหอมมะลิมีโอเมก๎า 6 ซึ่งมีสํวนชํวยให๎ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวล ท้ังประจําเดือนก็มาเป็นปกติ นี่จึงเป็นคุณ
คําท่ีเหมาะสําหรับคุณผ๎ูหญิง ข๎าวหอมมะลิมีสํวนชํวยให๎การทํางานของระบบสืบพันธุ๑เป็นปกติ นอกจากนี้ยัง
ชํวยบํารุงชาย – หญิง วัยเจริญพันธุ๑ ชํวยลดภาวะการมีบุตรยากได๎ 

- ประโยชน๑ของข๎าวหอมมะลิชํวยลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเส๎นเลือด  
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- ประโยชน๑ของข๎าวหอมมะลิชํวยลดอัตราการเกิดโรคตํางๆ ได๎ ท้ังโรคหัวใจ โรคตับ โรคไต  
โรคเบาหวาน โรคภูมิแพ๎ และโรคความจําเส่ือม  

- สรรพคุณข๎าวหอมมะลิชํวยเพิ่มระดับ HDL ข๎าวหอมมะลิมีสํวนในการชํวยเพิ่มระดับ เอช ดี  
แอล คอเลสเตอรอล  

- ประโยชน๑ของข๎าวหอมมะลิชํวยให๎ระบบเผาผลาญทํางานได๎ดี  ข๎าวหอมมะลิมีคุณสมบัติใน 
การชํวยลดไขมันท่ีสะสมอยูํตามสํวนตํางๆ ของรํางกาย และชํวยให๎ระบบเผาผลาญทํางานได๎ดีขึ้น  

- สรรพคุณข๎าวหอมมะลิมีโอเมก๎า 3 เป็นการบํารุงสมองของเราเองอีกด๎วย ไมํเพียงแตํจะชํวย 
บํารุงแตํยังชํวยปูองกันภาวะเส่ือมของสมองได๎ ซึ่งภาวะความเส่ือมนี้เป็นสาเหตุของโรคความจําเส่ือม โรคอัลไซ
เมอร๑  

- ประโยชน๑ของข๎าวหอมมะลิชํวยเสริมสร๎างภูมิค๎ุมกัน เนื่องจากในข๎าวหอมมะลิมีวิตามินอีใน 
รูปของโทโคเฟอรอล และโทโคไทรอีนอล ซึ่งท้ังสองตัวนี้ชํวยยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระ  

- ประโยชน๑ของข๎าวหอมมะลิชํวยลดอาการอักเสบ ในข๎าวหอมมะลิมีสารไตรกรีเซอไรด๑ ท่ีชํวย 
ลดอาการอักเสบ ลดอาการบวม และยังชํวยสลายล่ิมเลือดได๎อีกด๎วย จึงทําให๎เลือดของเราไหลเวียนได๎ปกติไมํ
จับตัวเป็นล่ิม นอกจากนี้ผ๎ูปุวยไขข๎ออักเสบ หรือเป็นโรคเก๏าท๑จะเห็นผลได๎ดีมาก 
สรรพคุณของขม้ิน 

- ขม้ินชันรักษาสิวได๎  เป็นอีกหนึ่งคุณประโยชน๑ของขม้ินชัน โดยนํามาเป็นทรีทเม๎นท๑รักษา 
สิวเส้ียน สิวผด สิวอุดตัน หรือจะนําผงขม้ินชันผสมน้ําแต๎มหัวสิว ก็ชํวยให๎สิวยุบ 

- ผงขม้ินชันนํามาใช๎พอกหน๎าและขัดผิวกาย ชํวยให๎ผิวพรรณผํองใส เตํงตึง และยังชํวย 
รักษาสิวเส้ียน สิวผด สิวอุดตัน 

- ขม้ินชันชํวยเสริมสร๎างภูมิค๎ุมกันให๎รํางกายแข็งแรง ลดโอกาสการเกิดโรคได๎หลายชนิด  
และภูมิค๎ุมกันท่ีดียังทําให๎สุขภาพของผิวหนังแข็งแรงตามไปด๎วย 

- ขม้ินชันชํวยแก๎อาการผ่ืนคัน  รวมถึงชํวยรักษากลากเกล้ือนได๎ โดยนําผงขม้ินชันผสมกับน้ํา  
ทาบริเวณท่ีเป็นกลากเกล้ือน เช๎า-เย็น หลังอาบน้ําเสร็จ กลากเกล้ือนก็จะคํอยๆ หายไป  

- ขม้ินชันชํวยปูองกันการเกิดโรคมะเร็ง โดยจะยับย้ังการเติบโตและการกระจายตัวของ 
เซลล๑มะเร็งตํอมลูกหมาก มะเร็งลําไส๎ มะเร็งเต๎านม มะเร็งปอด และมะเร็งเม็ดเลือดขาว และมีบทบาทสําคัญใน
การตํอต๎านโรคท่ีมีสาเหตุมาจากความเส่ือมของรํางกาย 

- ขม้ินชันมีสรรพคุณชํวยลดการอักเสบ โดยในขมิ้นชันมีสารสําคัญท่ีมีฤทธิ์ในการลดอาการอักเสบและ
สามารถลดความเจ็บปวดท่ีรุนแรงให๎เบาลงได๎ทุกชนิด ท่ีเห็นเดํนชัดคือมีคุณสมบัติชํวย บรรเทาอาการอักเสบ
ของโรคข๎อเขําเส่ือมและโรคไขข๎ออักเสบ 

- การกินขม้ินชันเป็นประจําจะชํวยลดการบีบตัวของลําไส๎ ชํวยในการขับลม ทําให๎ระบบการขับถํายเป็น
ปกติ และยังชํวยทําความสะอาดลําไส๎ ไมํให๎มีขยะตกค๎าง ซึ่งจะสํงผลให๎ไมํเกิดแก๏สพิษท่ีเป็นสาเหตุของกล่ินตัว 
ปูองกันการเกิดโรคริดสีดวงทวารด๎วย 
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- ขม้ินชันชํวยสมานแผลในกระเพาะอาหาร โดยสารสําคัญคือน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นชัน  
แถมปูองกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได๎เป็นอยํางดี 

- สรรพคุณขม้ินชันลดคอเลสเตอรอล  

- ขม้ินชันมีฤทธิ์ชํวยในการขับและกระต๎ุนการสร๎างน้ําดี โดยน้ําดีนั้นมีบทบาทสําคัญในการชํวย 
ยํอยอาหารและดูดซึมอาหารในรํางกายให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงลดอาการท๎องอืด ท๎องเฟูอ จุกเสียด 
 

- ประโยชน๑ของขม้ินชันบรรเทาอาการของโรคเบาหวานได๎ เพราะในขม้ินชันสามารถควบคุม 
ระดับของอินซูลินให๎เหมาะสม 

- ขม้ินชันมีสํวนชํวยเพิ่มการไหลเวียนของน้ําดี ซึ่งจะมีประโยชน๑ตํอการสลายไขมันในอาหาร  
สํงผลดีตํอคนท่ีต๎องการควบคุมน้ําหนักหรืออยากลดน้ําหนัก 

- ขม้ินชันมีประโยชน๑ตํอตับ บํารุงตับ และปูองกันตับอักเสบ ชํวยขจัดสารพิษตํางๆ ในตับ  
อยํางการกินยาพาราเซตามอลมากเกินจนอาจไปทําลายตับได๎ 

- ขม้ินชันชํวยบํารุงปอด ให๎มีสุขภาพดีและแข็งแรง ลดอาการของโรคภูมิแพ๎ทางจมูกท่ีหายใจ 
ไมํสะดวก ให๎หายใจได๎สะดวกขึ้น 

- สรรพคุณของขม้ินชันชํวยบํารุงหัวใจ การกินขม้ินชันอยํางสม่ําเสมอยังสํงผลดีตํอคนท่ีปุวย 
เป็นโรคหัวใจ ระบบตํางๆ เกี่ยวกับหัวใจจะแข็งแรงขึ้น 

- ขม้ินชันมีฤทธิ์ในการชํวยบํารุงสมอง โดยจะเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของออกซิเจนให๎ดี 
ขึ้นจึงชํวยชะลอและปูองกันโรคความจําเส่ือม 

- ขม้ินชันชํวยดูแลกระเพาะป๓สสาวะให๎แข็งแรง ลดป๓ญหากล้ันป๓สสาวะไมํอยูํ 

- ประโยชน๑ของขม้ินชันตํอหญิงให๎นมบุตร โดยขมิ้นชันมีสํวนชํวยขับน้ํานมของมารดาหลัง 
คลอดบุตรได๎ 

- ขม้ินชันชํวยแก๎อาการตกขาว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสรรพคุณของขม้ินชันท่ีสาวๆ ไมํควรมองข๎ามเลย 
สรรพคุณของนม 

- ชํวยบํารุงผิวพรรณให๎เนียนนุํม  ชํุมช่ืน  มีน้ํามีนวล 

- น้ํานมมีสารอาหารครบ 5 หมูํจึงชํวยในการเจริญเติบโตของรํางกาย 

- ประโยชน๑ของการดื่มนม ชํวยทําให๎มีสุขภาพสมบูรณ๑แข็งแรง ชํวยเสริมสร๎างภูมิต๎านทานโรค 

- ชํวยซํอมแซมสํวนท่ีสึกหรอของรํางกายในวัยผ๎ูใหญํ 

- มีความสําคัญอยํางมากตํอพัฒนาการทางรํางกายและสมองของเด็ก ๆ 

- ประโยชน๑ของนม ชํวยให๎กระดูกเจริญเติบโตและแข็งแรง ซึ่งจําเป็นอยํางมากโดยเฉพาะเด็ก 
ในชํวงกํอนเข๎าวัยรุํนและชํวงวัยรุํน 

- ชํวยเพิ่มความหนาแนํนของมวลกระดูกในวัยเด็ก 
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- ด่ืมนมในชํวงวัยเด็กหรือวัยรุํนแล๎วจะชํวยทําให๎ตัวสูงขึ้น  

- ชํวยลดความเส่ียงของการเกิดโรคกระดูกพรุน กระดูกเปราะมีสํวนชํวยลดความดันโลหิต  

- ชํวยลดความเส่ียงของมะเร็งลําไส๎ใหญํ (แคลเซียม) 

- ชํวยทําให๎ระบบประสาทไวตํอส่ิงเร๎ามากขึ้น (แคลเซียม) 

- ชํวยทําหน๎าท่ียืดและหดตัวของกล๎ามเนื้อ (แคลเซียม) 

- ชํวยในการทํางานของระบบขับถําย (วิตามินบี 1) 
สรรพคุณของน้ ามะกอก 

- ทําให๎ผิวมีความนุํมล่ืน ชํุมช่ืน 

- อุดมไปด๎วยสารต๎านอนุมูลอิสระ 

- มีไขมันชนิดดีตํอสุขภาพหัวใจ 

- ปูองกันการเกิดความดันโลหิตสูง 

- ปูองกันการเกิดอาการซึมเศร๎า  ชํวยให๎มีอารมณ๑ท่ีดีได๎ 

- ปูองกันโรคกระดูกพรุน 

- ลดความเส่ียงท่ีจะเป็นโรคอัลไซเมอร๑ 

- บรรเทาอาการอักเสบ 
 

ท าไมจึงสครับผิว ?   
เป็นคําถามท่ีมักจะพบบํอย ? 
ตอบ :  เพราะปกติเซลล๑ผิวคนเราจะมีระยะเวลาท่ีเซลล๑ผิวผลัดออกเป็นระยะเวลา 28 วัน เพราะฉะนั้นการได๎ส
ครับเอาเซลล๑ผิวที่เสียหรือเส่ือมสภาพออก จึงเป็นวิธีท่ีทําให๎ มีสุขภาพผิวที่ดี  
และยังชํวยทําให๎ผิวขาวใสดูอํอนเยาว๑อีกด๎วย 
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การท างานของการผลัดเซลล์ผิว 
 
กระบวนการผลิตสครับขัดผิวสมุนไพรไทย 
วัสดุที่ใช ้

1. N 70 (ชําระล๎าง)   1 กิโลกรัม 
2. เกลือ (ปรับความข๎น)  3 ลิตร 
3. สับปะรด (บํารุงผิว)  3 ลิตร 
4. น้ําผ้ึง (บํารุงผิว)          200 ซีซ ี
5. ขม้ิน    3 ลิตร 
6. น้ํานม    5 ลิตร 
7. น้ํามันมะกอก   3 ลิตร 

ขั้นเตรียม 
1. เติมเกลือ  3  ขีด  ผลมกับน้ํา  1  ลิตร 
2. สับปะรด  1  กิโลกรัม  เติมน้ํา  3  ลิตร  ค้ันเอากากออก  ผสมนมสดคนให๎ท่ัวกันแล๎วนําไปนึ่งให๎สุก 
3. ขม้ิน  0.5 – 1  กิโลกรัม จะบด,ขูด  หรือป๓่นก็ได๎ผสมน้ํา  3  ลิตร  กรองเอาแตํน้ํา 
4. น้ําเปลํา  5  ลิตร 

วิธีท า 
1. กวนเฉพาะ N 70  ประมาณ  5  นาที 
2. เติมน้ําเกลือท่ีเตรียมไว๎  2  ลิตร (เตรียมไว๎ทั้งหมด 3 ลิตร)  กวนอีก  5  นาที 
3. เติมทุกอยํางในขั้นเตรียม  ได๎แกํ  สับปะรดท่ีนึ่งเสร็จแล๎ว,น้ําสมุนไพร,น้ําเปลํา,น้ําผ้ึง  กวนอีก 10 นาที 
4. เติมน้ําเกลือสํวนท่ีเหลือ  1  ลิตร  กวนไปอีก  5 นาที 
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5. พักไว๎อยํางน๎อย  4 – 6 ช่ัวโมง  เพื่อเขให๎ฟองยุบตัว 
6. ใช๎ KD ปรับความเข๎มกํอนบรรจุ 

 

   
 

      รูปแบบขั้นตอนและกระบวนการผลิต   รูปแบบขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์ 
 

 
กระบวนการทางการตลาดของแบรนด์  KATE COSMETIC 
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กิจกรรมหรือขั้นตอนที่ด าเนินการแต่ละขั้นตอน 
Kate cosmetic 

การบริหารทางการตลาด เป็นท้ังศาสตร๑และศิลป์ของการบริหารธุรกิจ นักศึกษาต๎องอาศัยท้ังหลักการ
ทฤษฎี และเทคนิคใหมํๆ เพื่อให๎สามารถแขํงขันอยูํในธุรกิจท่ีนับวันยิ่งมีการแขํงขันกันมากขึ้น  การท่ีจะประสบ
ความสําเร็จในการบริหารการตลาดนั้น  จึงต๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับ  ใสํใจลูกค๎า  หลั กการบริหาร
อยํางลึกซึ้งถึงความต๎องการของผ๎ูบริโภคหรือผ๎ูใช๎สินค๎า  และการสร๎างสรรค๑ส่ิงใหมํๆ เพื่อตอบสนองตํอตลาด
เปูาหมาย ( คือผ๎ูใช๎ผลิตภัณฑ๑ ) ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

ตลาดเปูาหมายในการจัดจําหนํายของผลิตภัณฑ๑สครับสมุนไพรขัดผิวสมุนไพรไทย  ได๎แกํ  ตัวแทนหรือ
ดีลเลอร๑ในการนําสินค๎าจากผ๎ูผลิตไปสํูผ๎ูบริโภค   
 การวางแผนและลงมือทําเพื่อองค๑กร ความสําเร็จตามเปูาหมายท่ีวางไว๎  และทํากิจกรรมเพื่อสํงเสริม
การขายสร๎างความมั่งคงให๎กับตัวสินค๎าหรือผลิตภัณฑ๑  การตลาดท่ีดีนั้นต๎องสร๎างความเข๎มแข็ง  และสินค๎าต๎อง
มีคุณภาพ 

 
 

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์  KATE COSMETIC 
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ตัวแทน / ดีลเลอร์ 
ตัวแทนขายหรือดีลเลอร๑  มีหน๎าท่ีจัดจําหนํายสินค๎าตามชํองทางตํางๆ  ได๎หลายชํองทาง   

มีการวางระบบไมํจัดจําหนํายข๎ามเขตพื้นท่ีของตนเอง  เชํน  มีการเปิดเพจขายออนไลน๑  หรือขายในเพจ 
Facebook,Ig หรือชํองทางอื่นๆ การมีหน๎าร๎านในการจัดจําหนําย หรือการจัดสํงตามร๎านสปาตํางๆ  เป็นต๎น 
ขึ้นอยูํกับความสะดวกและความสามารถของแตํละบุคคล 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

การส่ังของทางระบบออนไลน๑ในยุคป๓จจุบันส่ิงท่ีขาดไมํได๎ คือ  ระบบการขายออนไลน๑  เพราะป๓จจุบัน
เราไมํต๎องมีหน๎าร๎านก็สามารถขายสินค๎าได๎  โดยขายผํานระบบตํางๆ  ท่ีมีมากมายในป๓จจุบัน  “แคํคลิกชีวิตก็
จบ” 
กระบวนการส่งเสริมการตลาด 

เป็นการติดตํอส่ือสารเกี่ยวกับข๎อมูลระหวําง ผ๎ูซื้อ กับผ๎ูขายเพื่อสร๎างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อการ
ติดตํอส่ือสาร 

1.  การโฆษณา โดยใช๎ชํองทางเพจ Facebook,Ig หรือชํองทางอื่นๆ 
2.  การขายโดยใช๎ดีลเลอร๑ การขายปลีกโดยดีลเลอร๑/ตัวแทนรายใหญํท่ีรับออเดอร๑ต้ังแตํ 100 ชุด/350 

บาท และมีการสํงตามร๎านสปาในราคากิโลกรัม 550 บาท 
3.  สํงเสริมการขาย คือการจัดโปรโมช่ันสะสมยอด 100,000 บาท/รับทอง 1 สลึง 
 

 
 

ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า 
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การจัดส่งสินค้า 
การจัดสํงสินค๎าออกจากคลัง จะทําการจัดสํงสินค๎าออกจากคลังสินค๎าภายใน 24 ช่ัวโมงหลังจากคํา

ส่ังซื้อสินค๎าสมบูรณ๑เรียบร๎อย(เฉพาะในวันทําการ) สินค๎าของ Kate Cosmetic ทุกราย การจัดสํงโดยระบบ
ขนสํงท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะดําเนินการจัดสํงสินค๎าใน วันจันทร๑ - ศุกร๑  เวลา 09.00 – 15.00 น. และวันเสาร๑ 
เวลา 09.00 - 12.00 น. ระยะเวลาในการจัดสํงสินค๎าการจัดสํงสินค๎าดําเนินการด๎วยระบบรํวมกับผ๎ูให๎บริการ
จัดสํงสินค๎า เพื่อให๎เราแนํใจได๎วําสินค๎าจะจัดสํงถึงมือลูกค๎าอยํางรวดเร็ว โดยใช๎ระยะเวลาจัดสํงสินค๎าถึงมือ
ลูกค๎าไมํเกิน 2-3 วันทําการในเขตกรุงเทพ และ 3-5 วันทําการ ในเขตปริมณฑล  
 

 
 

กระบวนการจัดส่งสินค้า 
 
ผลงานของนักศึกษาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ต าแหน่ง องค์กร 
1. วิทยากรให๎ความรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  

อ.บ๎านลาด จ.เพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

2. ครูพี่เล้ียง โรงเรียนมัธยมวัดใหมํกรงทอง 

3. หลักสูตรการจัดดอกไม๎สด วิทยาลัยสารพัดชํางเพชรบุรี 

4. เข๎ารับการอบรมของธนาคารไทยพาณิชย๑ ธนาคารไทยพาณิชย๑ จํากัด(มหาชน) 

5. วิทยากร  ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการทําสครับสมุนไพร CEO Kate cosmetic 
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ประสบการณ์ของนักศึกษา 
ต าแหน่ง องค์กร 

1. เภสัชกรรมไทย สถาบันภัทรเวชสยาม 

2. ผดุงครรภ๑ไทย สถาบันภัทรเวชสยาม 

3. ผ๎ูประนีประนอม ศาลแรงงานภาค 1 
4. CEO Kate cosmetic KATE COSMETIC 

 

 
 

นักศึกษารีวิวสินค้าด้วยตัวเอง 
 
ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 

เนื่องจากป๓จจุบันผลิตภัณฑ๑สครับได๎มีออกมาจําหนํายเป็นจํานวนมากในท๎องตลาด ยิ่งการขายในภาวะ
ท่ีมีการแขํงขันมากยิ่งขึ้น  และหลักสําคัญอยํางหนึ่งท่ีเจ๎าของผลิตภัณฑ๑ควรคํานึง  ในการขายให๎ได๎มากขึ้นเป็น
ท่ีพอใจแกํลูกค๎า และลูกค๎ากลับมาใช๎ผลิตภัณฑ๑ซ้ําอีกอยํางตํอเนื่องผลิตภัณฑ๑ก็ต๎องมีคุณภาพมากตามไปด๎วย  
จากการสํารวจพบวําลูกค๎าอาจจะเปล่ียนแปลงการซื้อขายได๎ทันทีเมื่อพบวําสินค๎าไมํเป็นท่ีพอใจและจะแสวงหา
ผลิตภัณฑ๑ท่ีท่ีดีกวํา  สินค๎าท่ีดีต๎องสร๎างความพึงพอใจและประทับใจให๎กับลูกค๎า  ผลิตภัณฑ๑จะได๎รับผลเสียหาก
ไมํได๎รับการปรับปรุงแก๎ไขให๎ดีขึ้น ดังนั้นเจ๎าของผลิตภัณฑ๑ต๎องตระหนักและระลึกอยูํเสมอวํา  “ผลิตภัณฑ๑ท่ีดี
ต๎องมีคุณภาพ เห็นผลและไมํมีสารเคมีเจือปน” 

จากการเริ่มศึกษากระบวนการในการสร๎างแบรนด๑ผลิตภัณฑ๑ตั้งแตํอดีต  จนถึงป๓จจุบัน นักศึกษาได๎ลอง
ผิดลองถูกเกี่ยวกับการสร๎างแบรนด๑ผลิตภัณฑ๑  การบริหารงานต้ังแตํการคิดค๎นและออกแบบผลิตภัณฑ๑  ลองผิด
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ลองถูกสํวนผสม  จนสินค๎าท่ีได๎นํามาจําหนํายในท๎องตลาดต๎องมีคุณภาพท่ีดี  และเป็นสมุนไพรไทยท่ีไมํมี
สารเคมีเจือปน  และทําให๎ป๓จจุบันมียอดขายและตัวแทนเพิ่มมากขึ้น 

และท่ีสําคัญยิ่งผลิตภัณฑ๑ของนักศึกษาได๎จดทะเบียนพาณิชย๑  และมาตรฐานในการผลิตเลขท่ีจดแจ๎ง
ถูกต๎อง  จึงไมํมีผ๎ูใดสามารถลอกเรียนแบบได๎  จึงทําให๎ผลิตภัณฑ๑มีความนําเช่ือถือและไว๎วางใจมากในอีกระดับ
หนึ่ง 
 
3. การสังเคราะห์ข้อมูล 

รูปแบบของการบริหารการตลาดผลิตภัณฑ์สครับขัดผิวสมุนไพรไทย ของ Kate Cosmetic  ท่ี
ประสบผลส าเร็จ 

1. สร้างระบบเครือข่ายแบบเชื่อมโยงของ Kate Cosmetic   เปิดรับสมัครเกษตรกรท่ีปลูก
สับปะรดและข๎าวหอมมะลิเข๎าเป็นสมาชิกของ  Kate Cosmetic และทํา Mou เพื่อประกันราคาผลผลิตทาง
การเกษตรปูองกันไมํให๎เกษตรกรนําผลผลิตไปจําหนํายให๎กับหนํวยงานอื่น ทําให๎ Kate Cosmetic ผลิตสครับ
ขัดผิวสมุนไพรสูตรข๎าวหอมมะลิ น้ําผ้ึงสับปะรด ได๎อยํางตํอเนื่อง 

2. ใช้วัตถุดิบในการผลิตปลอดสารพิษ  Kate Cosmetic มีบริการปุ๋ยอินทรีย๑บํารุงผลผลิตให๎กับ
เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของ Kate Cosmetic โดยหักคําปุ๋ยอินทรีย๑คืนเมื่อมีการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร จึง
ทําให๎ผลผลิตท่ีนํามาใช๎ในการผลิตสครับขัดผิวสมุนไพรสูตรข๎าวหอมมะลิ น้ําผ้ึงสับปะรด ปลอดสารเคมี 100% 

3. ใช้สาร เซราไมด์ และ โอเมก้า 6 เพิ่มสรรพคุณ  ในข๎าวหอมมะลิมีสารชนิดหนึ่งช่ือวํา “เซรา
ไมด๑” ซึ่งสารตัวนี้มีคุณสมบัติท่ีชํวยบํารุงผิวพรรณให๎  นุํมนวลอํอนเยาว๑ ลบเลือนริ้วรอยเหี่ยวยํน ลดจุดดํางดํา 
ฝูา และกระ และในข๎าวหอมมะลิมีโอเมก๎า 6 ซึ่งมีสํวนชํวยให๎ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวล 

4. การบริหารการตลาด  Kate Cosmetic 1 จังหวัด 1 Dealer  มีการกําหนดพื้นท่ีในการบริหาร
การตลาด 1 จังหวัด 1 Dealer โดยใช๎อําเภอเมืองแตํละจังหวัดเป็นท่ีต้ังของ  Dealer เพื่อให๎งํายตํอการ
ตรวจเช็คและควบคุมราคา 

5. การขนส่งสินค้า Kate Cosmetic ด้วยระบบรถตู้โดยสาร  ใช๎ระบบขนสํงผํานรถต๎ูโดยสารไปยัง 
Dealer แตํละจังหวัด จากการที่เคยใช๎ระบบขนสํงปกติ จะมีคําใช๎จํายสูง  จึงปรับเปล่ียนมาใช๎ขนสํงระบบรถต๎ู
โดยสารทําให๎คําใช๎จํายในการขนสํงลดลง 10% 
 
ข้อเสนอการต่อยอดในอนาคต 

1. ขยายตลาดออกไปตํางประเทศ ในระยะเวลาไมํเกิน พ.ศ.2565   
2. เปิด Center ประจําอําเภอ การตลาดขึ้นตรงกับ Dealer ประจําจังหวัด ปีพ.ศ. 2562–2565  
3. เพิ่มสูตรที่ได๎จากสมุนไพรไทยจากการตํอยอดการเรียนเภสัชกรรมไทย  เพื่อเพิ่มความต๎องการของ

ลูกค๎าท่ีมากขึ้น และยอดขายในทางตลาด 
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Abstract  

This Disertation of the event prepared to present the form of outstanding workplace 

management in terms of safety, occupational health and working environment at the national 

level, in oil depots, PTT Public Company Limited from management in real experience 

directly of students which has been passed on to experience from work and act continuously 

over the course of over 38 years 

Based on past management experience, unless students receive the transfer of 

professional work systems directly from the agency. Students also gain experience in human 

resource management. In the command line both direct and indirect which are all basic 

practice to enhance skills in personal management and modern technology and knowledge 

increased expertise make students has been cultured from a potential organization to drive 

pushing their potential to the fullest. 

 The results of work and success in the management of outstanding enterprises In terms 

of safety, occupational health and working environment at the national level, in the case of oil 

depot, PTT Public Company Limited is a proof of work successful affecting the ability of 

management until leading the organization to outstanding enterprises safety, occupational 

health and working environment at the national level, consisting of  
1)  Activity management guidelines according to the principles of PDCA 2) Knowledge Tank 

data collection management 3) Oil depot of happiness and safety 4) Professional problem 

solving at the premier level 5) Intelligent alarm system 6) Pre-birth cutting system Touching 

Stop 

Key word: Outstanding enterprise, Oil depot management model 
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บทคัดย่อ 
 งานดุษฎีนิพนธ๑ฉบับนี้  จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารสถานประกอบการดีเดํน  
ด๎านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการทํางาน ระดับประเทศ ของคลังน้ํามัน บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน)  จากการบริหารจัดการในประสบการณ๑จริง โดยตรงของนักศึกษา ซึ่งได๎รับการถํายทอด
ประสบการณ๑ จากการทํางาน และลงมือทําปฏิบัติอยํางตํอเนื่อง ตลอดระยะเวลาในการทํางาน กวํา 38 ปี   
 จากประสบการณ๑ในการบริหารงานท่ีผํานมา นอกจาก นักศึกษาจะได๎รับ การถํายทอดระบบการ
ทํางานอยํางมืออาชีพจากหนํวยงานต๎นสังกัดโดยตรงแล๎ว. นักศึกษายังได๎รับประสบการณ๑ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล ในสายบังคับบัญชา ท้ังทางตรงและทางอ๎อม ซึ่งล๎วนแล๎วแตํเป็น พื้นฐานในการฝึกปฏิบัติ เพื่อ
สร๎างเสริมทักษะในการบริหารจัดการบุคลากร  ประกอบกับ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย. และความรอบรู๎ เช่ียวชาญท่ี
เพิ่มมากขึ้น  ทําให๎นักศึกษา ได๎รับการหลํอหลอมวัฒนธรรมจากองค๑กรท่ีมีศักยภาพ ในการขับเคล่ือน ผลักดัน
ศักยภาพของตนออกมาอยํางเต็มกําลัง  
 ผลของการทํางาน และ ความสําเร็จ ในการบริหารงานสถานประกอบการดีเดํน ด๎านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการทํางาน ระดับประเทศ ของ  คลังน้ํามัน บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) จึง
เป็นบทพิสูจน๑ของการทํางาน ท่ีประสบความสําเร็จ สํงผลตํอความสามารถในการบริหารงานจนนําพาองค๑กร สํู 
สถานประกอบการดีเดํน ด๎านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการทํางาน ระดับประเทศ 
ประกอบด๎วย 1) แนวทางการบริหารกิจกรรมตามหลักของ PDCA 2) การจัดการเก็บข๎อมูลแบบ Knowledge 
Tank 3) คลังน้ํามันแหํงความสุขและปลอดภัย 4) การแก๎ไขป๓ญหาอยํางมืออาชีพระดับพรีเมียร๑ 5) ระบบเสียง
เตือนอัจฉริยะ6) ระบบตัดกํอนเกิดเหตุ Touching Stop 
 
ค าส าคัญ: สถานประกอบการดีเดํน, รูปแบบการบริหารคลังน้ํามัน  
 
1. ความเป็นมา ความส าคัญ และวิธีการศึกษา 
1.1 ความเป็นมา สถานการณ์ และแนวคิดทั่ว ๆ ไป 
 คลังน้ํามัน บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ระดับภูมิภาค ทุกคลังน้ํามันท่ัวประเทศไทยมีกระบวนการ
ผลิต-รับ-เก็บ-จํายน้ํามัน ซึ่งกระบวนการดังกลําวทําให๎เกิดอุบัติเหตุด๎านความปลอดภัย ภายในและภายนอก
คลังน้ํามัน ด๎านอาชีวอนามัย มีผลกระทบกับสุขภาพพนักงานและชุมชน ด๎านส่ิงแวดล๎อม ท่ีเกิดประเด็นป๓ญหา
ส่ิงแวดล๎อม มีผลกระทบกับพนักงาน และชุมชนรอบคลังน้ํามัน เชํน มลพิษน้ํามันทางอากาศ การท้ิงน้ําเสียออก
สํูชุมชนภายนอก การทิ้งขยะน้ํามันอันตรายไมํเป็นรบบ และไมํเป็นไปตามข๎อกําหนดของกฎหมาย เสียงดังจาก
ป๓๊มสูบ รับ-จํายน้ํามัน การปลํอยควันดําจากรถขนสํงน้ํามันท่ีวิ่งผํานชุมชน และน้ํามันหกล๎นรั่วไหลลงพื้นไหลลง
สํูทํอระบายน้ําสาธารณะ และไหลลงสํูคลองสาธารณะชุมชน 
 ส่ิงเหลํานี้ท่ีกลําวข๎างต๎น ไมํเป็นท่ีพึงพอใจตํอชุมชน สร๎างความเดือดร๎อนเรื่องอุบัติเหตุ เรื่องป๓ญหา
ประเด็นส่ิงแวดล๎อม และป๓ญหาอื่น ๆ อีกมากมาย ชุมชนอาจขับไลํคลังออกจากพื้นท่ีได๎ ฉะนั้นผ๎ูบริหารคลัง
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น้ํามันนั้น ๆ ต๎องตระหนักและต๎องใสํใจลงมาบริหารแก๎ไขป๓ญหาเหลํานั้นให๎ได๎ และให๎หมดไปจนทําให๎ชุมชน
เกิดความพึงพอใจ และอยูํรํวมกับชุมชนรอบคลังน้ํามันได๎อยํางยั่งยืน 
 สถานการณ๑ป๓จจุบันคลังน้ํามัน บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ระดับภูมิภาค เริ่มประสบกับป๓ญหา
สถานท่ีกํอต้ังคลังน้ํามันท่ีต้ังอยูํในเขตชุมชนแออัด ซึ่งแตํเดิมเริ่มกํอต้ังคลังน้ํามัน ตอนนั้นยังไมํมีชุมชนแออัด 
คลังน้ํามันจะยึดท่ีกํอต้ังติดกับสถานีรถไฟ และรอบข๎างไมํมีชุมชนแออัด ตํอมาชุมชนแออัดมาเกิดขึ้นเรื่อย ๆ 
รอบคลังน้ํามันมากขึ้นทุก ๆ ปี สมัยนั้นจะใช๎การขนสํงทางรถไฟเป็นหลัก  90-100% ตํอมาประมาณปี พ.ศ.
2525 เริ่มมีการขนสํงทางรถยนต๑ มากขึ้นตามลําดับ ป๓จจุบันการขนสํงทางรถยนต๑เพิ่มขึ้นประมาณ 90 % 
สาเหตุนี้จึงทําให๎เกิดป๓ญหาอุบัติเหตุทางรถยนต๑ และป๓ญหาประเด็นส่ิงแวดล๎อม เป็นเหตุทําให๎เกิดผลกระทบกับ
ชุมชนรอบคลังน้ํามัน 
 แนวคิดท่ัวไป ต้ังแตํนี้เป็นต๎นไป ทุกคลังน้ํามัน ท่ีมีอยูํแล๎วหรือท่ีจะกํอต้ังใหมํ ควรออกไปหาพื้นท่ี
กว๎างๆ ท่ีไมํมีชุมชนข๎างเคียง และกันอนาคตจะเกิดชุมชนแออัด ควรจะต๎องออกแบบคลังให๎แก๎ป๓ญหาชุมชน
แออัดในอนาคต โดยการเว๎นพื้นท่ีวํางไว๎หน๎าคลัง เพื่อไมํให๎ชุมชนมาสร๎างบ๎านติดหน๎าคลัง และรอบ ๆ คลัง
น้ํามันจะต๎องปลูกปุาเป็นแนวกั้น (Buffer) ความหํางประมาณ 30-50 เมตร และมีคูน้ําล๎อมรอบเพื่อกันการบุก
รุกปุารอบคลังน้ํามัน ทําคล๎ายๆการไฟฟูาฝุายผลิตท่ีไปกํอต้ังอยูํในหุบเขา ถ๎าแบบนี้คลังน้ํามันก็จะหมดป๓ญหา
ชุมชนแออัด และหมดป๓ญหาถูกขับไลํออกจากพื้นท่ี 
1.2 สถานการณ์ในประเทศและสถานการณ์ท้องถ่ิน 
 สถานการณ๑ในป๓จจุบันนี้ หากสถานประกอบการคลังน้ํามัน บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน)ท่ัวประเทศไมํ
มีมาตรฐานการควบคุมด๎านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และด๎านป๓ญหาประเด็นส่ิงแวดล๎อม ท่ีทําให๎ชุมชน
ได๎รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ และจากป๓ญหาประเด็นส่ิงแวดล๎อม คลังน้ํามันมีสิทธิ์ถูกขับไลํออกจากพื้นท่ีได๎ ดัง
ตัวอยํางเชํน คลังน้ํามัน ปตท.จังหวัดนครราชสีมา  และคลังน้ํามันปตท.จังหวัดอุดรธานีท่ี ได๎ปิดตัวลงไปแล๎ว 
เนื่องจากอยูํในเขตชุมชนแออัด ไมํมีมาตรฐานควบคุมด๎านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และป๓ญหาด๎าน
ส่ิงแวดล๎อม (กลําวไว๎ในบทท่ี 2) 
 นัก ศึกษาไ ด๎เป็น ผ๎ูบริหารคลังน้ํ ามัน  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี  
ได๎ผลักดันการสํงประกวดสถานประกอบการดีเดํน ด๎านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการ
ทํางาน ต้ังแตํระดับจังหวัดจนถึงระดับประเทศ จนได๎รับรางวัลสถานประกอบการดีเดํน ระดับประเทศ จะแสดง
ถึงคลังน้ํามันท่ีมีมาตรฐานการบริหารจัดการด๎านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการทํางาน
ท่ีดี สร๎างความเช่ือมั่นและความมั่นใจให๎กับชุมชนรอบคลังน้ํามัน ดังนั้นจึงทําให๎คลังน้ํามันอยูํคํูกับชุมชนได๎อยําง
ยั่งยืนจนถึงป๓จจุบัน 
 
1.3 ความสนใจของเร่ืองนี้ 
 นายสุธน  ชาญสมร นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร๑ (Bodhisastra University) 
รัฐฟลอริด๎า สหรัฐอเมริกา สาขาการบริหารธุรกิจ เพื่อขอเสนอรับปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต ปี 2019 
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 ความสนใจในการทําเรื่องนี้ นักศึกษาในตําแหนํงผ๎ูบริหารคลังน้ํามัน บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 
เป็นคลังน้ํามัน  ปตท.ระดับภูมิภาค นักศึกษามีความสนใจจะบริหารคลังน้ํามันให๎มีมาตรฐาน ด๎านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการทํางานท่ีดี ส่ิงท่ีต๎องปฏิบัติมีดังนี้ 
 1. ต๎องการให๎คลังน้ํามันปฏิบัติถูกต๎องตามกฎหมายทุกเรื่อง ด๎านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดล๎อม และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 
 2. ต๎องการสร๎างความมั่นใจให๎กับชุมชนรอบคลังน้ํามัน วําเป็นคลังน้ํามันท่ีมีการควบคุมดูแล ด๎าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล๎อมท่ีมีมาตรฐาน และบริหารควบคุมไมํให๎มีข๎อร๎องเรียนจากชุมชน
รอบคลังน้ํามัน 
 3. ต๎องการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และทรัพย๑สินไมํให๎เกิดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ
ตําง ๆ  ไมํมีป๓ญหาด๎านสุขภาพ และไมํให๎มีประเด็นป๓ญหาด๎านส่ิงแวดล๎อม ท้ังภายในและภายนอกคลังน้ํามัน 
 4. ต๎องเป็นคลังน้ํามันท่ีปลอดยาเสพติด (โรงงานสีขาว) สํงเสริมให๎พนักงานและชุมชนรอบคลังน้ํามัน 
รํวมออกกายด๎วยกันสม่ําเสมอเพื่อสุขภาพ เพื่อมวลชนสัมพันธ๑ ทําโครงการรณรงค๑ต๎านยาเสพติด และมีการ
ตรวจสุขภาพพนักงานประจําทุกปี  
 นักศึกษาเป็นพนักงาน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ประจําการคลังน้ํามัน ระดับภูมิภาคหลายคลัง 
ซึ่งมีการโยกย๎ายตามตําแหนํงงาน  ตํอมาปี 2539 ได๎รับตําแหนํงผ๎ูบริหารคลังเป็นผ๎ูจัดการสํวนคลังน้ํามัน 
บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก จนย๎ายไปประจําการท่ีคลังน้ํามัน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2549-2552 นักศึกษาได๎บริหารสถานประกอบการจนได๎รับรางวัลสถานประกอบการ
ดีเดํน ด๎านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการทํางาน ระดับประเทศ ติดตํอกัน 3 ปี (ปี 
2549-2551)ท่ีประจําการ สําหรับรูปแบบการดําเนินงาน ท่ีทําให๎เกิดความสําเร็จจนได๎รับรางวัลดังกลําว จะได๎
อธิบายไว๎ในบทท่ี 2 และบทท่ี 3 ตํอไป 

 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT Public Company Limited) เป็นบริษัทด๎านพลังงานของไทยท่ี
แปรรูปมาจาก การปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย ซึ่งมาจากการรวมกิจการพลังงานของรัฐท้ัง 2 องค๑กร คือ 
องค๑การเช้ือเพลิง และองค๑การก๏าซธรรมชาติแหํงประเทศไทย  ประกอบธุรกิจก๏าซธรรมชาติ และน้ํามัน
ปิโตรเลียมครบวงจร  และธุรกิจปิโตรเคมีท่ีเน๎นการใช๎ก๏าซธรรมชาติเป็นหลัก รวมท้ังธุรกิจตํอเนื่อง มีสํานักงาน
ใหญํ ต้ังอยูํท่ี 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
 จากการสํารวจของนิตยสารฟอร๑จูนในปี พ.ศ. 2555 บริษัท ปตท. ได๎ถูกจัดอันดับให๎เป็นบริษัทยักษ๑
ใหญํอันดับท่ี 95 จาก 500 ของบริษัทยักษ๑ใหญํของโลก  และในปี พ.ศ. 2555 ปตท. เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมีรายได๎
สูงสุดของไทย รวมมูลคํารายได๎ 1,930,852 ล๎านบาท ซึ่งสํานักงานใหญํ ต้ังอยูํท่ี 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%99
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2.1 องค์การเชื้อเพลิง 
 ในรัชกาลท่ี 5 เป็นยุคท่ีไทยเริ่มมีถนน ไฟฟูา รถราง  และเมื่อปี พ.ศ. 2435 บริษัทน้ํามันตํางชาติ
บริษัทแรกท่ีเข๎ามาทํากิจการในไทย คือ บริษัท รอยัลดัทช๑ ปิโตรเลียม จํากัด จําหนํายน้ํามันก๏ าดมีเขมําควัน
น๎อย และให๎แสงสวํางกวําน้ํามันมะพร๎าว 
 ตํอมา พ.ศ. 2439 เจ๎าพระยาสุรศักด์ิมนตรี  (เจิม แสง -ชู โต) เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ 
นํารถยนต๑คันแรกมาวิ่งบนถนน  และอีก 6 ปีตํอมา ก็มีรถเมล๑ขาว จึงเริ่มนําน้ํามันเบนซินมาใช๎บริษัทตํางชาติ ก็
นําน้ํามันตําง ๆ  มาจําหนําย 
 พ.ศ. 2476 กระทรวงกลาโหม ได๎จัดต้ังแผนกเช้ือเพลิง เพื่อจัดหาน้ํามันเบนซิน น้ํามันก๏าด และ
น้ํามันหลํอล่ืน จากนั้นอีก 4 ปี ก็เปล่ียนเป็นกรมเช้ือเพลิง และกํอสร๎างคลังเก็บน้ํามันท่ีชํองนนทรีเพื่อขจัด
ป๓ญหาน้ํามันขาดแคลน 
 ในชํวง สงครามโลกครั้งท่ี 2 บริษัทน้ํามันตํางชาติหยุดค๎าน้ํามันในไทย โรงกล่ันน้ํามันท่ีสามารถกล่ัน
ได๎ 1,000 บาเรลตํอวัน ถูกระเบิดเสียหาย เรือบรรทุกน้ํามัน "สมุย" ถูก ตอร๑ปิโด จมลง 
 แตํหลังสงครามยุติ ไทยต๎องยุบกรมเช้ือเพลิง ขายกิจการ และทรัพย๑สินท้ังหมดให๎บริษั ทน้ํามัน
ตํางชาติ พร๎อมสัญญาวํา รัฐบาลจะไมํค๎าน้ํามันอีก 
 ปี พ.ศ. 2500 จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต๑ นายกรัฐมนตรี ได๎ยกเลิกข๎อผูกพันท่ีทําไว๎กับบริษัทตํางชาตินั้น 
และต้ังองค๑การเช้ือเพลิง เป็นรัฐวิสาหกิจในวันท่ี 27 มกราคม ปี 2503 โดยใช๎สัญลักษณ๑ตราสามทหาร เพื่อ
ดําเนินสถานีบริการน้ํามัน จัดหา และกล่ันน้ํามัน 

 
ภาพที่ 1  ตราสัญลักษณ์องค์การเชื้อเพลิง

สามทหาร 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่  2 ส ถ านี บ ริ ก า รอ งค์ ก า ร

เชื้อเพลิงสามทหาร 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5_(%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A1_%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87-%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%95)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5
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ภาพที่ 3 ปั๊มจ่ายน้ ามันและถัง

เ ก็บน้ า มันสถานี บ ริการองค์กา ร
เชื้อเพลิงสามทหาร 

 
 

 
 พ.ศ. 2520 ได๎มีการจัดต้ังองค๑การก๏าซธรรมชาติแหํงประเทศไทยขึ้น  และในปี พ.ศ. 2521 พลเอก
เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน๑ นายกรัฐมนตรี ตรา พ.ร.บ. การปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย นับเป็นองค๑กรของรัฐท่ีมี
อํานาจหน๎าท่ีเกี่ยวกับการปิโตรเลียมของไทยขึ้นโดยตรงเป็นครั้งแรก ป๓๊มน้ํามันท่ีใช๎ตราสามทหารจึงคํอย ๆ 
เลือนหายไป 
 ป๓จจุบัน ป๓๊มน้ํามันสามทหาร เป็นพิพิธภัณฑ๑ขนาดยํอม ต้ังอยูํท่ีสวนคุณธรรมสมานสามัคคี อําเภอ
เมือง จังหวัดลําพูน 
 
2.2 องค์การก๊าซธรรมชาติแห่งประเทศไทย 
 องค๑การก๏าซธรรมชาติแหํงประเทศไทย จัดต้ังขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค๑การก๏าซธรรมชาติ
แหํงประเทศไทย พ.ศ. 2520 มีผลบังคับใช๎ในวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2520 เนื่องจากได๎มีการเจาะสํารวจพบ
แหลํงก๏าซธรรมชาติในประเทศไทยมีปริมาณมากพอในเชิงพาณิชย๑ รัฐบาลของนายธานินทร๑ กรัยวิเชียร จึงได๎
จัดต้ังหนํวยงานรัฐวิสาหกิจขึ้น เพื่อเรํงรัดพัฒนาการนําก๏าซธรรมชาติมาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ ภายใต๎การกํากับ
ดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม 
 ตํอมาในปี พ.ศ. 2521 มีพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย พ.ศ. 2521 ประกาศบังคับ
ใช๎ ในวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ให๎โอนกิจการขององค๑การก๏าซธรรมชาติแหํงประเทศไทย ไปเป็นของ ปตท. 
กระท่ังมีการโอนกิจการอยํางสมบูรณ๑ในวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 
 
2.3  การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) 
 การปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย (ปตท.) จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย 
พ.ศ. 2521 มีผลบังคับใช๎เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2521 โดยมีวัตถุประสงค๑ในการประกอบ และสํงเสริม
ธุรกิจปิโตรเลียม รวมถึงดําเนินการธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวกับหรือตํอเนื่องกับการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมเพื่อให๎เกิด
ประโยชน๑มากท่ีสุดแกํเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ 
 ในระยะเริ่ม ต๎นให๎โอนกิจการของกรมการพลังงานทหาร  และท่ีเกี่ยวกับโรงกล่ันน้ํ ามัน 
กระทรวงกลาโหม องค๑การเช้ือเพลิง  และองค๑การก๏าซธรรมชาติแหํงประเทศไทย ไปเป็นของการปิโตรเลียม
แหํงประเทศไทย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_39
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
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 ตํอมาวันท่ี 1 ตุลาคม 2544 การปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย ได๎จดทะเบียนจัดต้ังเป็น บริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท. วัตถุประสงค๑เพื่อ  
 1. บริหารทุนด๎วยตนเอง โดยการขายหุ๎นให๎กับผ๎ูถือหุ๎นท่ัวไป แตํบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ยัง
ขึ้นกับรัฐบาล โดยกระทรวงธุรกิจพลังงาน (ซึ่งมีกระทรวงการคลังถือหุ๎น 51.11% เกินครึ่งมากท่ีสุดของผ๎ูถือ
หุ๎น) ยังคงเป็นรัฐวิสาหกิจ (Government State Enterprise) เหมือนเดิม 
 2. เพื่อความคลํองตัวในการบริหารงาน ไมํต๎องผํานการอนุมัติหลายข้ันตอนจากรัฐบาล ไมํมีแรงจูงใจ
ให๎พัฒนาอยํางยั่งยืน 
 3. เพื่อท่ีจะสามารถลงทุนได๎ทันทีโดยไมํต๎องรองบประมาณจากรัฐบาล ป๓จจุบัน บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) มีการขยายตัวเติบโตอยํางรวดเร็ว รวมท้ังธุรกิจบริษัทในเครือของ ปตท. 
ตารางที่ 1 รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นสามัญ และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ปตท. จ ากัด(มหาชน) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายปฏิบั ติกา รคลั งน้ า มัน  บ ริษัท  ปตท.จ า กั ด(มหาชน)  ระ ดับภู มิภาค มีคลั งน้ า มันอยู่ ใ น  
5 ภูมิภาค 23 คลัง ดังนี้.- (คลังน้ ามันแถบสีแดง คือ คลังน้ ามันที่นักศึกษาไปประจ าการ) 
 ภาคกลาง มี 5 คลัง 
 คลังน้ํามันพระโขนง   กรุงเทพฯ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
PTT Public Company Limited 
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 คลังน้ํามันบางจาก   กรุงเทพฯ 
 คลังน้ํามันสระบุรี   จังหวัดสระบุรี 
 คลังน้ํามันลําลูกกา   จังหวัดปทุมธานี 
 คลังน้ํามันบางปะอินทร๑   จังหวัดอยุธยา 
 ภาคตะวันออก มี 3 คลัง 
 คลังน้ํามันระยอง   จังหวัดระยอง  
 คลังน้ํามันศรีราชา   จังหวัดชลบุรี  
 คลังน้ํามันอากาศยานอูํตะเภา  จังหวัดชลบุรี  
 ภาคเหนือ มี 7 คลัง  
 คลังน้ํามันนครสวรรค๑   จังหวัดนครสวรรค๑  
 คลังน้ํามันพิษณุโลก   จังหวัดพิษณุโลก  

 คลังน้ํามันเดํนชัย   จังหวัดแพรํ  
 คลังน้ํามันลําปาง   จังหวัดลําปาง  
 คลังน้ํามันเชียงใหมํ   จังหวัดเชียงใหมํ  
 คลังน้ํามันอากาศยานเชียงใหมํ  จังหวัดเชียงใหมํ 

 คลังน้ํามันอากาศยานเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 4 คลัง 
 คลังน้ํามันนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (ปิดกิจการปี 2535 เนื่องจากอยูํในชุมชนแออัด ให๎

ไปรับท่ีคลังน้ํามันสระบุรี จังหวัดสระบุรีแทน) 
 คลังน้ํามันอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (ปิดกิจการปี 2557 เนื่องจากอยูํในชุมชนแออัด ให๎ไป

รับท่ีคลังน้ํามันขอนแกํน จังหวัดขอนแกํนแทน) 
 คลังน้ํามันขอนแกํน จังหวัดขอนแกํน (ปิดกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2557 เนื่องจากอยูํในชุมชน

แออัด และเปิดคลังน้ํามัน PTC เป็นของเอกชนแทน) 
 
 คลังน้ํามันอุบลราชธานี              จังหวัดอุบลราชธานี (กรณีศึกษา) 
  
 ภาคใต้ มี 4 คลัง 
 คลังน้ํามันสุราษฎร๑ธานี  จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 
 คลังน้ํามันปุาพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปิดกิจการปี พ.ศ.2556 น้ําทะเล

ทํวม)  
 คลังน้ํามันสงขลา จังหวัดสงขลา 
 คลังน้ํามันอากาศยานหาดใหญํ จังหวัดสงขลา 
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ภาพที่ 4 กระบวนการผลิต-รับ-เก็บ-จ่าย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (น้ ามัน) 

    สายปฏิบัติการคลังน้ ามัน ปตท. ระดับภูมิภาค 
 
 กระบวนการดังกลําวข๎างต๎น ทําให๎เกิดผลกระทบด๎านความปลอดภัย กระทบด๎านสุขภาพ  และ
กระทบ ด๎าน ส่ิ ง แวด ล๎อม  โ ร ง ก ล่ันก ารผ ลิตป ลํอยควั น ก๏ า ซขึ้ น กลา งอ ากาศ ก ารขน สํ งน้ํ า มั น  
3 ทาง สร๎างป๓ญหาอุบัติเหตุ ควันดํา เสียงดัง น้ํามันหกรั่วไหลลงพื้นถนนระหวํางทางขนสํง การเก็บน้ํามันเข๎าถัง
น้ํามันใหญํ มีไอระเหย น้ํามันรั่วไหลลงพื้น น้ํามันหกล๎นลงพื้นจากการจํายน้ํามันลงรถน้ํามัน และน้ํามันไหลลง
ทํอระบายน้ําออกสํูน้ําสาธารณะภายนอกทําให๎เกิดประเด็นส่ิงแวดล๎อมมากมาย 
 
2.4 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมประเภทน้ ามัน 
 - น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 
 - น้ํามันแก๏สโซฮอล๑ 91 (เบนซิน) 
 - น้ํามันแก๏สโซฮอล๑ 95 (ซุปเปอร๑) 
 - น้ํามัน E 20 
 - น้ํามัน E 85 
 
2.5 ประสบการณ์การท างานของนักศึกษา 
 ข๎าพเจ๎า นายสุธน ชาญสมร เกิดวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2499 ป๓จจุบันอาศัยอยูํบ๎านเลขท่ี 1/2 ถนน 
บรมไตรโลกนาถ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  

ผลิต 

- โรงกล่ันน า้มัน PTT GC ระยอง 

- โรงกล่ันน า้มัน SPRC ระยอง 

- โรงกล่ันน า้มัน IRPC ระยอง 

- โรงกล่ันน า้มันบางจาก กทม. 

รับ 

การขนส่งน า้มัน 

- ทางรถยนต์ 

- ทางรถไฟ 

- ทางเรือ 

เก็บ 

     - คลังน า้มัน ปตท.ภูมิภาค 

จ่าย 

- จ่ายน า้มันสถานีบริการ ปตท.ทั่วประเทศ 
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 เริ่มเข๎าทํางานสายปฏิบัติการคลังน้ํามัน บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) ระดับภูมิภาค ต้ังแตํ พ.ศ.2522 
จนถึง พ.ศ.2559 เกษียณอายุการทํางานเมื่อวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2559 โดยได๎ประจําการคลังน้ํามันตลอด
อายุการทํางาน ดังนี้.- 
 
ตารางที่ 2 นักศึกษาได้ประจ าการคลังน้ ามัน บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ระดับภูมิภาค  
 

คลังน้ ามัน ต าแหน่ง ปีการท างาน 
1. คลังน้ํามันนครสวรรค๑ สมุห๑บัญชี ต้ังแตํปี 2522-2530 
2. คลังน้ํามันเดํนชัย สมุห๑บัญชี/ผจ.ปฏิบัติการคลัง ต้ังแตํปี 2530-2537 
3. คลังน้ํามันนครสวรรค๑ ผจ.แผนกบริหารท่ัวไป ต้ังแตํปี 2537-2539 
4. คลังน้ํามันพิษณุโลก ผ๎ูจัดการสํวนคลังน้ํามัน ต้ังแตํปี 2539-2549 
5. คลังน้ํามันอุบลราชธานี ผ๎ูจัดการสํวนคลังน้ํามัน ต้ังแตํปี 2549-2552 
6. คลังน้ํามันระยอง  ผ๎ูจัดการสํวนคลังน้ํามัน ต้ังแตํปี 2552-2557 
7. คลังน้ํามันลําลูกกา  ผ๎ูจัดการสํวนคลังน้ํามัน ต้ังแตํปี 2557-2559 
 
2.6 กรณีศึกษา (Case Study) คลังน้ ามัน บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี 
 คลังน้ํามัน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาขน) จังหวัดอุบลราชธานี ต้ังอยูํเลขท่ี 302 ถนนกองทาง ตําบล
วารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มดําเนินการ พ.ศ.2508 นักศึกษาได๎ประจําการอยูํเมื่อ
ปี พ.ศ.2549-2552 นักศึกษาในตําแหนํงผ๎ูจัดการสํวนคลังน้ํามัน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จังหวัด
อุบลราชธานี  ได๎บริหารจัดการสถานประกอบการคลังน้ํามัน  ด๎านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล๎อมในการทํางาน โดยนักศึกษาได๎กําหนดนโยบายของคลังน้ํามัน ด๎านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และส่ิงแวดล๎อม นอกเหนือนโยบายของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพื่อสํงประกวดสถานประกอบการดีเดํน 
ด๎านความปลอดภัย อาชีนามัย และสภาพแวดล๎อมในการทํางาน ระดับประเทศ ซึ่งการประกวดแบํงออกเป็น 2 
ระดับ 
 ระดับท่ี 1 คือ  ระดับจังหวัด หมายถึง มีผลการประเมินจากคณะกรรมการ ระดับจังหวัด โดย
หนํวยงานสํานักงาน สวัสดิการ และค๎ุมครองแรงงานจังหวัด คะแนนในการตรวจประเมินด๎านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการทํางาน 80% ขึ้นไป 
 ระดับท่ี 2 คือ  ระดับประเทศ หมายถึง หนํวยงานท่ีสํงประกวดท่ีมีคะแนนมากกวํา 90% ขึ้นไป มี
สิทธิ์ประกวดระดับประเทศ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินจากสํานักงานสวัสดิการ และค๎ุมครองแรงงาน
สํวนกลาง กทม. 
 เหตุผลท่ีสํงประกวดสถานประกอบการดีเดํน ด๎านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อม
ในการทํางาน 
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 1. เปูาหมายไมํให๎เกิดอุบัติเหตุท้ังทรัพยากรบุคคลและทรัพย๑สินภายในคลังน้ํามัน และชุมชนรอบ
คลังน้ํามัน 
 2. สร๎ า งความ เ ช่ือมั่ น ให๎ กั บพนัก ง าน และ ชุมชนรอบคลังน้ํ ามั น  เ รื่ อ งความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการทํางาน 
 3. เคยมีประวัติคลังน้ํามัน 2 คลัง ถูกปิดกิจการลง เนื่องจากคลังน้ํามันดังกลําวทําให๎เกิดผลกระทบ
กับชุมชนรอบคลังน้ํามัน มีป๓ญหาเกิดอุบัติเหตุบํอย ๆ และมีป๓ญหาประเด็นส่ิงแวดล๎อมเรื่องควันดํา เสียงดัง 
ปลํอยน้ําเสียสํูชุมชน กล่ินน้ํามันมลพิษทางอากาศ ท้ิงขยะน้ํามันอันตรายไมํเป็นท่ี หรือไมํเป็นไปตามข๎อกําหนด
ของกฎหมาย 
 
2.7 ประวัติความเป็นมา คลังน้ ามัน บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี 
 เริ่มดําเนินการ ปี พ.ศ. 2508 ท่ีต้ัง เลขท่ี 302 ถนนกองทาง ตําบลวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย๑ 34190 Tel.054-223037 โทรสาร 054-226048 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่  5 สํานักงาน คลังน้ํามัน บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี 
ท่ีต้ัง 302 ถนนกองทาง ตําบลวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มดําเนินการ พ.ศ. 2508 
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ภาพที่ 6 แผนผังคลังน้ ามัน บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี  
    และชุมชนรอบคลังน้ ามัน 

 
 คลั งน้ํ ามั น บริ ษัท ปตท. จํากั ด (มหาชน) จั งหวั ดอุ บลราชธานี  มี ชุ มชนข๎ างคลั งน้ํ ามั น  
2 หมูํบ๎าน ชุมชนรวมประมาณ 500 คน เป็นชุมชนแออัดอยูํกันมามากกวํา 50 ปี 
 1. หมูํบ๎านลับแล ต้ังอยูํด๎านหน๎าทิศเหนือของคลังน้ํามัน ปตท. ติดลานจอดรถน้ํามัน ปตท. หมูํบ๎านนี้มี
ประมาณ 80 หลังคาเรือน ประชากรประมาณ 200 คน เดิมเป็นชุมชนท่ีมีป๓ญหายาเสพติด ทางคลังน้ํามัน ปตท. 
อุบลราชธานี จึงมีสํวนรํวมในการแก๎ป๓ญหานี้ โดยการจัดการแขํงขันกีฬาประจําทุกปี “โครงการแขํงขันกีฬาต๎านภัย
ยาเสพติด” ทําให๎ชุมชนลับแลปลอดยาเสพติดลดลงตามลําดับ 
 2. หมูํ บ๎ านกุ ด เปุ ง  ต้ั ง อยูํ ด๎ านข๎ า ง ทิศ ใ ต๎ ขอ งค ลั งน้ํ า มั น  ปตท .  หมูํ บ๎ านนี้ มี ป ร ะมาณ  
100 หลังคาเรือน ประชากรประมาณ 300 คน ซึ่งมีรถขนสํงน้ํามัน ปตท. วิ่งผํานทุกวัน ทําให๎เกิดป๓ญหาด๎าน
ความปลอดภัย และสภาพส่ิงแวดล๎อมเป็นพิษ ทางคลังน้ํามันได๎ประสานกับประธานหมูํบ๎าน ช่ือจําแป ได๎ตกลง
รํวมกันหาทางปูองกันป๓ญหาท่ีจะเกิดขึ้น โดยการจัดโครงการลดอุบัติเหตุ และมีมาตรการปูองกันป๓ญหาประเด็น
ส่ิงแวดล๎อม 
 1. ลดความเร็วรถขนสํงน้ํามัน 50 กม./ชม. เขตชุมชน 
 2. ลดควันดําทํอไอเสีย และลดเสียงดังรถขนสํงน้ํามัน 
 3. มาตรการปูองกันน้ํามันหกล๎นรั่วไหลลงพื้นถนนหน๎าหมูํบ๎านชุมชน 
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2.8  โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย เพื่อสุขภาพพนักงานกับชุมชนรอบคลังน้ ามัน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7 นักศึกษาเป็นผู้บริหารจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีมวลชนหน้าคลังน้ ามัน  
     ปีใหม่ประจ าปี พนักงานกับชุมชนรอบคลังน้ ามัน 

 
2.9  โครงสร้างคลังน้ ามัน บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 โครงสร้างคลังน้ ามัน บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี 
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2.10  ผลงานนักศึกษา ณ. คลังน้ ามัน บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธาน ี
 จากคลังน้ํามัน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี สํงประกวดสถานประกอบการ
ดีเดํน ด๎านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการทํางาน ซึ่งได๎รับถ๎วยรางวัลระดับประเทศ 3 
ปี ติดตํอกัน (ปี พ.ศ. 2549-2551) โดยนักศึกษาได๎นํานโยบายของคลังน้ํามัน บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) มา
กําหนดกลยุทธ๑ดังกลําวข๎างต๎น ทําให๎เกิดความสําเร็จ จนได๎รับรางวัลสถานประกอบการดีเดํน ด๎านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการทํางาน 
 
3.การสังเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 รูปแบบของ การบริหารสถานประกอบการดีเดํน ด๎านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมใน
การทํางาน ของ บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 17  แสดงแบบจ าลองความส าเร็จ (Success Model) 
 

1. แนวทางการ

บริหารกิจกรรมตาม

หลัก PDCA 

 

2. การจัดการเก็บข้อมูลแบบ 

Knowledge Tank (ทฤษฏี

ปลา) 

3.คลังน้้ามันแห่ง

ความสุขและ

ปลอดภัย 

6. ระบบตัด 
ก่อนวายวอด 

(Touching Stop) 
 

4. การแก้ไขปัญหาอย่าง

มืออาชีพระดับพรีเมียร์ 

5. ระบบเสียงเตือน

อัจฉริยะ  

(Smart Alarm) 

ความส าเร็จ 

ของการบริหารสถานประกอบการ

ดีเด่น ด้านความปลอดภยั อาชีวอ

นามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน 
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 1. การบริหารกิจกรรมตามหลักของ PDCA ยกตัวอยํางกิจกรรมการซ๎อมแผนฉุกเฉินระงับเหตุไฟ
ไหม๎ เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อระงับเหตุเมื่อเกิดไฟไหม๎ภายในคลังน้ํามัน ซึ่งมีความสําคัญกับคลังน้ํามันเป็นอยําง
มาก คลังน้ํามันได๎นํารูปแบบของ PDCA มาชํวยดําเนินการ เป็นกระบวนการการซ๎อมแผนฉุกเฉินระงับเหตุไฟ
ไหม๎ โดยมีการวางแผนฝึกซ๎อม ลงมือปฏิบัติติตามแผน ติดตามประเมินการซ๎อม ถ๎าผํานเกณฑ๑จะกําหนดเป็น
มาตรฐาน นําไปสํูการปฏิบัติในครั้งตํอไป 
  สรุปการนํารูปแบบ PDCA มาดําเนินการกิจกรรมทุก ๆ กิจกรรม รูปแบบนี้จะเป็น Process เป็น
ขั้นเป็นตอน ทําให๎กิจกรรมตําง ๆ ประสบความสําเร็จแบบมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามเปูาหมาย เป็น
รูปแบบท่ีลดขั้นตอน และลดต๎นทุน สามารถนําไปกําหนดมาตรฐานในการทํางานได๎ทุกด๎าน 
 2. การเก็บข้อมูลแบบ Knowledge Tank (ทฤษฎีปลา) ปลาจะมีสํวนประกอบ 3 สํวน 1) หัวปลา 
2) ตัวปลา 3) หางปลา 
 
 
   Sy;;;;;;;hjjs 
 
 
สํวนหัวเป็นความรู๎ของพนักงานท่ีเห็นชัดท่ีแสดงออกมา และความรู๎แฝงเป็นความรู๎ท่ีมองไมํเห็น  ผ๎ูบริหาร
สามารถทําการทดสอบให๎แสดงความรู๎ออกมา สํวนตัวปลาเป็นความรู๎ท่ีพนักงานมีอยูํในตัวท้ังหมด ผ๎ูบริหารได๎
กําหนดเป็น KPI นําเสนอคนละ 3 หัวข๎อตํอปี สํวนหางเป็นความรู๎ท่ีถูกเก็บไว๎ในถังเก็บภูมิป๓ญญาของพนักงาน 
เก็บเป็นหมวดหมูํ สะดวกในการนํามาใช๎ 
 3. การบริหารคลังน้ ามันแห่งความสุข และปลอดภัย (Happiness on Depot and Safety) 
เป็นคลังน้ํามันท่ีพนักงานปฏิบัติงานแล๎วมีความสุข เปรียบเสมือนบ๎านหลังท่ี 2 โดยนักศึกษาบริหารจัดการดังนี้ 
  3.1 ปรับปรุงสถานท่ีทํางานนําอยูํนําทํางาน โดยใช๎ระบบ 5”ส.มาดําเนินการปรับปรุงพื้นท่ี
ปฏิบัติงาน ปรับปรุงอาคารสํานักงาน จัดทําห๎องประชุม จัดทําห๎องอาหาร จัดทําห๎องพยาบาล จัดทําห๎องออก
กําลังกาย จัดทําสนามกีฬาข๎างบ๎านพักพนักงาน 
    3.2 แจกชุดปฏิบัติงานปีละ 2 ชุด และแจกอุปกรณ๑ปูองกันภัยสํวนบุคคล รองเท๎านิรภัย หมวก
นิรภัย และอุปกรณ๑ตําง ๆ ปูองกันด๎านความปลอดภัย เชํน ล่ืนล๎ม หัวชนเบย๑จําย ตกจากท่ีสูง 
  3.3  กําหนดให๎มีการออกกําลังกายทุกเช๎ากํอนปฏิบัติงาน 5 นาที หน๎าห๎องทํางาน เพื่อเตรียม
รํางกายให๎พร๎อมปฏิบัติงาน โดยให๎พนักงานทุกคนคิดทําออกกําลังกายหมุนเวียนกันทุกคนทุกวัน เพื่อทํางาน
อยํางปลอดภัยและมีความสุข  
  3.4 กําหนดให๎เลํนกีฬาฟุตบอล ตะกร๎อ และเปตองกับชุมชนทุกวันพุธ สนามข๎างบ๎านพักพนักงาน 
  3.5 จัดเล้ียงสังสรรค๑ปีใหมํพนักงาน และชุมชนรอบคลังน้ํามันทุกปี 

หวัปลา ตัวปลา หางปลา 



99 
 

 4. ระบบเสียงเตือนอัจฉริยะ (Smart Alarm) คือ ระบบท่ีนักศึกษาได๎นํามาติดต้ังเพื่อเป็นเสียง
เตือนเจ๎าหน๎าท่ีรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ท่ีชอบหลับเวรกลางคืนทุกคน โดยติดต้ัง Smart Alarm ท่ีจุดรอบ
คลังน้ํามัน 1 จุด และทุก 1 ชม. เสียง Smart Alarm จะดังในห๎อง รปภ. รปภ. ต๎องรีบไป Stop ติดต้ัง
วัตถุประสงค๑เพื่อ 
  4.1 ปูองกัน รปภ. หลับเวรกลางคืนทุกคน ทําให๎ไมํได๎ออกตรวจพื้นท่ีรอบคลังน้ํามัน อาจเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน และเหตุการณ๑ไมํสงบได๎ 
  4.2 คลังน้ํามันกําหนดให๎ รปภ. ออกตรวจพื้น ท่ีรอบคลังน้ํ ามันชํวงเวลากลางคืนทุก  
1 ชม. รปภ. ชอบหลับเวร Smart Aram จะมีหน๎าท่ีร๎องเตือนทุก 1 ชม. 
 5. ระบบตัดก่อนวายวอด (Touching Stop) ติดต้ังเพื่อปูองกันน้ํามันหกล๎นลงพื้นขณะ Loading 
น้ํามันลงชํองรถน้ํามันท่ีโรงจําย Touching Stop จะทําหน๎าท่ีตัดป๓๊มจํายน้ํามันทันที เมื่อผิวน้ํามันมาแตะงวง
จําย จะแก๎ไขป๓ญหาน้ํามันล๎นหลังคารถน้ํามันไหลลงพื้น ถ๎าน้ํามันไหลลงพื้นจะทําให๎เกิดผลกระทบดังนี้ 
  5.1 ไฟไหม๎คลังน้ํามัน และกระทบมาถึงชุมชนรอบคลัง 
  5.2 น้ํามันจะไหลลงคลองสาธารณะ ทําให๎ พืช ผัก ปลาตายเสียหาย ชุมชนรอบคลังน้ํามัน
เดือดร๎อน อาจถูกร๎องเรียน และถ๎าไมํแก๎ป๓ญหา คลังน้ํามันอาจถูกชุมชนขับไลํได๎  
 6. การบริหารงานอย่างมืออาชีพระดับพรีเมียร์ (Professional Solving Problem Premier 
Level)หมายถึงผ๎ูจัดการสํวนคลังน้ํามันเป็นผ๎ูบริหารที่สามารถมองเห็นถึงป๓ญหาแบบทะลุปรุโปรํง เนื่องจากเป็น
ผ๎ูบริหารท่ีได๎รับรางวัลสถานประกอบการดีเดํน ด๎านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการ
ทํางานระดับประเทศ ติดตํอ 3 ปีซ๎อน และได๎รับรางวัลเจ๎าหน๎าท่ีประสานงานความปลอดภัยอันดับท่ี 1 ของ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จึงสามารถแก๎ไขป๓ญหาได๎ทุก ๆ เรื่อง และแก๎ไขป๓ญหาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
เชํน ชุมชนร๎องเรียนเรื่องรถน้ํามันเกิดอุบัติเหตุบํอยในหมูํบ๎านชุมชน และมีประเด็นเรื่องส่ิงแวดล๎อมเป็นพิษ 
นักศึกษาแก๎ไขโดย ลงพื้นท่ีทุกชุมชนเพื่อรับป๓ญหามาแก๎ไข และเชิญชุมชนรํวมทําโครงการกับคลังน้ํามัน 
โครงการรณรงค๑ลดอุบัติเหตุเขตชุมชน โครงการลดน้ํามันหกล๎นรั่วไหลลงคลองน้ําสาธารณะเขตชุมชน โครงการ
อบรมดับเพลิงขั้นพื้นฐาน โครงการมวลชนสัมพันธ๑ แขํงขันกีฬาประจําปี แจกอุปกรณ๑กีฬามวลชน แจกผ๎าหํม
ชุมชนหน๎าหนาวทุกปี และอื่น ๆ ท่ีมีความเห็นเป็นมติระหวํางคลังน้ํามันกับชุมชนรอบคลังน้ํามัน 
 ตามท่ีกลําวมาแล๎วข๎างต๎น บทสรุปของแบบจําลองความสําเร็จ (Success Model) ของนักศึกษา ท่ี
ได๎บริหารสถานประกอบการดีเดํน คลังน้ํามัน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี จนได๎รับ
รางวัลสถานประกอบการดีเดํน ด๎านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการทํางาน 
ระดับประเทศ ติดตํอกัน 3 ปี 
  นักศึกษาเห็นวําการทําวิจักษณ๑ในหัวข๎อนี้มีประโยชน๑มาก ๆ สามารถนําไปเผยแพรํสํูพนักงานรุํน
หลังได๎ นักศึกษาจึงได๎มีข๎อเสนอแนะ เพื่อให๎ผลของการทําวิจักษณ๑หัวข๎อนี้เป็นต๎นแบบตัวอยํางท่ีดี และสืบทอด
แนวทางปฏิบัติสํูความสําเร็จให๎กับคลังน้ํามัน และพนักงานรุํนหลังตํอ ๆ ไป นักศึกษามีข๎อเสนอแนะดังนี้ 
 



100 
 

3.2 ข้อเสนอแนะในอนาคต 
 จากการบริหารความสําเร็จสถานประกอบการดีเดํน ด๎านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล๎อมในการทํางาน ระดับประเทศ คลังน้ํามัน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี จะ
สามารถนําไปตํอยอดให๎กับคลังน้ํามัน ปตท. อื่น ๆ   
จึงขอเสนอแนะดังนี้ 
  3.1.1 เสนอแนะให๎ทําคํูมือแผนฉุกเฉินลง Application ในโทรศัพท๑มือถือ ซึ่งสามารถเปิดคํูมือได๎
ทุกเวลาทุกสถานท่ี ปฏิบัติการทางออนไลน๑ได๎ทันทีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน แทนคํูมือแบบเป็นเลํมเมือํเกิดเหตุฉุกเฉิน
ค๎นหายาก และไมํสะดวกในการใช๎เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนอกเวลาปฏิบัติงาน 
  3.1.2 เสนอแนะให๎ติดต้ังระบบ Smart Alarm เสียงเตือน รปภ. ทุก 1 ชม. ขยายไปใช๎กับคลัง
น้ํามัน ปตท.ท่ัวประเทศ เป็นอุปกรณ๑ชํวยเตือนให๎ รปภ. เดินตรวจเวรทุก  1 ชม. เพื่อปูองกัน รปภ. หลับเวร
เพื่อปูองกันเหตุการณ๑ไมํสงบ เพื่อปูองกันการวางเพลิง เพื่อปูองกันการลักขโมยน้ํามัน อื่น ๆ 
  3.1.3 เสนอแนะให๎นําระบบ Touching Stop ขยายไปใช๎ติดต้ังคลังน้ํามัน ปตท.ท่ัวประเทศ เพื่อ
ลดป๓ญหา เรื่องน้ํามันไหลลงคลองสาธารณะชุมชน ท่ีทําให๎ เกิดผลเสียหาย พืช ผัก ปลาตาย ชุมชนรอบคลัง
น้ํามันได๎รับผลกระทบ อาจถูกร๎องเรียนได๎ 
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Abstract 

                 There are various treatments for headaches, chronic headaches and migraines such 

as the use of medications, acupuncture, operation, physiotherapy, and exercises, all of which 

would only aid the symptoms temporarily. Researcher have found that the root to headaches 

are from the vertebral column. The nerve roots play a vital role in this problem. They emerge 

out from the intervertebral foramens contains the nerve from the spinal nerve root blocks as 

well as sympathetic nerve root. An injury or compression upon the nerve root from C2-3 or the 

sympathetic nerve root block or some abnormalities to the joint between the skull and the first 

cervical vertebra causes headaches. Researchers have utilized the holistic applied 

physiotherapy technique to treat headaches. It was found that this technique was able to 

permanently heal more than 70% of patients without the help of medication. 

 

Keywords : headaches, migraine, vertebral column, spinal nerve, sympathetic nerve, holistic 

applied physiotherapy technique. 

 

บทคัดย่อ 
            การรักษาโรคปวดศีรษะ ปวดศีรษะเรื้อรัง หรือไมเกรน มีหลายวิธี เชํน กินยา ฝ๓งเข็ม ผําตัดเพื่อขยาย
หลอดเลือดในสมอง ทํากายภาพบําบัดโดยวิธีตํางๆและการให๎ออกกําลังกาย และอื่นๆอีกหลายอยํางหลายวิธี 
แตํการรักษาโดยวิธีตํางๆนั้น ก็ทําให๎หายปวดศีรษะได๎เพียงช่ัวคราว ผ๎ูวิจัยพบวํา กระดูกสันหลัง เป็นต๎นเหตุท่ี
ทําให๎เกิดอาการปวดศีรษะ ท้ังนี้เพราะรากประสาทไขสันหลังคออันท่ี 2 -3 และ รากประสาทอัตโนมัติ 
sympathetic ท่ีออกจากชํองเล็ก ๆ (intervertebral foramens ) สองข๎างของกระดูกสันหลัง ถูกกดทับหรือ
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เกิดการบกพรํองสํวนใดสํวนหนึ่ง หรือ อาจเกิดจากความผิดปกติของข๎อตํอ ระหวํางสํวนหลังลํางของกะโหลก
ศีรษะและสํวนบนของกระดูกคออันท่ี 1 จึงสํงผลทําให๎เกิดอาการปวดศีรษะ หากท้ิงไว๎นานจะเป็นกลายเป็นโรค
ปวดศีรษะเรื้อรังได๎  ผ๎ูวิจยัใช๎วิธีการแก๎ไขและรักษา แบบองค์รวม โดยใช้เทคนิคทางกายภาพบ าบัดประยุกต์ 
จึงจะสามารถรักษาและแก๎ไข ผ๎ูปุวยท่ีมีอาการปวดศีรษะเรื้อรังให๎หายขาดได๎มากกวํา 70% โดยไมํต๎องพึ่งยา
ตํอไป 
ค าส าคัญ :  ปวดศีรษะ, ไมเกรน, กระดูกสันหลัง, รากประสาทไขสันหลัง, รากประสาทอัตโนมัติ 
sympathetic,  องค๑รวม,  เทคนิคทางกายภาพบําบัดประยุกต๑.  
 
1. ความเป็นมา ความส าคัญของปัญหา และวิธีการศึกษา 

     ในยุคป๓จจุบัน  มีคนเป็นโรคภัยไข๎เจ็บ จํานวนมาก  แตํโรคยอดนิยม ท่ีเป็นกันมากแทบทุกเพศ ทุก
วัย  คือ  โรคปวดศีรษะ  มีคนปุวยด๎วยโรคนี้ มากเป็นอันดับ 3 ของโลก(1)  เป็นนาน ๆ เข๎า รักษาเทําใดก็ไมํ
หายขาด  กินแตํยาแก๎ปวด(3,23) บรรเทาอาการปวดไปเรื่อย ๆ  หลายปีเข๎า ก็กลายเป็นโรคเรื้อรัง แถมได๎โรค
กระเพาะอาหารอักเสบ กรดไหลย๎อนและอีกหลายโรคโดยไมํรู๎ตัว จากการกินยาแก๎ปวดชนิดตําง ๆมาก บางคน
มีอาการปวดศีรษะเรื้อรัง จนเหมือนเป็นสํวนหนึ่งของชีวิต  เป็นนานมาก บางคนนอนไมํหลับ ทํางานไมํได๎ ทุกข๑
ทรมาน สุดท๎ายก็กลายเป็นโรค  มีอาการผิดปกติตามรํางกาย  เกิดความวิตกกังวล เจ็บปวด บางคนคิดมากจน
คิดวําตัวเองเป็นมะเร็งหรือเนื้องอกในสมอง เกิดความทุกข๑ท้ังทางรํางกาย และจิตใจ  รักษาอยํางไรก็ ไมํหาย  
ถ๎าเป็นไมํมากรักษาหาย ก็ถือวําโชคดี  สํวนใหญํเป็นๆหายๆตลอดมา  อาการของโรคอาจแยํลงๆ  พยายามหา
หนทางรักษา เสียเงินทองมากมาย ก็ยังมีอาการปวดอยูํ 
    ตราบใดท่ียังไมํได๎  แก๎ไข กําจัด สาเหตุจริง ๆของอาการ นี้ เราก็ไมํสามารถแก๎อาการของโรคปวด
ศีรษะได๎สําเร็จ  พระพุทธเจ๎าตรัสด๎วย  หลักธรรม อริยสัจ 4  ได๎แกํ  ทุกข๑ สมุทัย นิโรธ มรรค  เป็นหัวใจของ
พระพุทธศาสนา  โดยอาศัยหลักของ เหตุและผล  โยงเอาความจริงจากธรรมชาติ มาสํูการใช๎ประโยชน๑ นํามา
จัดรูป วางระบบไว๎ให๎ เป็นท้ังวิธีการสอน ท้ังวิธีแก๎ป๓ญหา และวิธีท่ีจะลงมือทํา ส่ิงท่ีคิดวํายาก ก็เลยงํายไปหมด  
อาการการปวดศีรษะเป็น ทุกข ์ เราจําเป็นต๎องหา สาเหตุ ของ การปวดศีรษะ นั้นให๎ได๎ ไมํเชํนนั้นก็จะแก๎ได๎แคํ
เฉพาะอาการ ยาท่ีนํามารักษาก็แคํ บรรเทา ระงับ อาการปวดศีรษะได๎เพียงช่ัวคราว  ฉะนั้น การก าจัดสาเหตุ 
จึงเป็นจุดเปูาหมายท่ีเราต๎องการ  คือ  ต๎องการหายจากอาการปวดศีรษะ สําหรับข๎อสุดท๎าย ของอริยสัจ 4 ก็
คือ มรรค  เป็นวิธีปฏิบัติ ให๎เข๎าถึงจุดหมายนั้น  หาหนทาง  หาวิธี ก าจัด แก้ไข หรือ รักษา โรคปวดศีรษะ
เร้ือรังนั้นให้หาย  เป็นหนทาง แห่งการดับทุกข์ที่แท้จริง    
      ตรงกับ การรักษาทางการแพทย๑  ถ๎าเรานํามาใช๎  นํามาปฏิบัติ  ตามหลักอริยสัจ 4  เราก็สามารถ
แก๎ไขป๓ญหาได๎  โดยอาศัยหลัก ไตรสิกขา ใช๎  ศีล   สมาธิ  ปัญญา   เข๎ามาชํวยรํวมในการพิจารณา แก๎ไข
ป๓ญหาโรคปวดศีรษะเรื้อรังนี้ด๎วย  

     จากประสบการณ๑ การทํางาน การสอนทางด๎านวิชากายวิภาคศาสตร๑ (anatomy)  ท่ีคณะ
วิทยาศาสตร๑  ม .มหิดล มา  30 กวํ าปี   ต้ั ง แ ตํ  พ .ศ .  2515    ให๎แกํ   นัก ศึกษาแพทย๑ รามาธิบ ดี 
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มหาวิทยาลัยมหิดล  นักศึกษาแพทย๑กรุงเทพมหานคร  นักศึกษาเภสัชศาสตร๑   นักศึกษาเทคนิคการแพทย๑   
นักศึกษาสาธารณสุข   และ นักศึกษาพยาบาล ของมหาวิทยาลัยมหิดล  และ นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย๑ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ประกอบกับความรู๎ความชํานาญ ด๎านการวิจัยในเรื่องกระดูกเขํา กระดูกสันหลัง และ 
การรักษาผ๎ูปุวยทางด๎านกายภาพบําบัด  มา 47 ปี  จึงได๎รวบรวมข๎อมูลข๎อคิดเห็นตําง ๆ  ความสําคัญของท่ีมา 
และสาเหตุ ท่ีทําให๎เกิดความเจ็บปวด เจ็บปุวย ตามบริเวณตําง ๆของรํางกาย   ออกมาได๎หลายประเด็น  จึงพอ
สรุปได๎วํา  กระดูกสันหลัง  เป็นตัว  ต้นเหตุ ท่ีทําให๎เกิดภาวะผิดปกติ ของการเจ็บปุวย เจ็บปวด ตําง ๆ ของ
หลายๆโรค  โดยเฉพาะโรคปวดศีรษะเรื้อรัง ปวดต๎นคอ ปวดไหลํ ไหลํติด นิ้วล็อก ปวดหลัง ปวดตะโพก ปวด
เขํา ปวดส๎นเท๎า ปวดในฝุาเท๎า โรคความจําเส่ือม หรือ แม๎แตํ อัมพฤกษ๑ อัมพาต เป็นต๎น   

      ผ๎ูวิจัยได๎พยายาม ค๎นหา วิธีรักษาโรคปวดศีรษะเรื้อรัง  โดย เช่ือมระหวําง ความจริงตาม
ธรรมชาติของรํางกายมนุษย๑ ทางกายวิภาคศาสตร๑ ( anatomy ) และสรีรวิทยา ( physiology ) กับ วิถีทาง
กายภาพบําบัดประยุกต๑ ( applied  physical therapy ) นํามาประยุกต๑ใช๎ในการรักษาโรคปวดศีรษะเรื้อรังให๎
หายได๎ เพื่อผ๎ูปุวยจะได๎ไมํต๎องพึ่งยาและหายทุกข๑ทรมาน 

    ป๓จจุบัน ทางการแพทย๑ คิดวําพบ  สาเหตุ  มากมายหลายอยําง  ของโรคปวดศีรษะเรื้อรัง หรือ 
บางคนเรียกวํา ไมเกรน (migrane) (3, 22, 23) แตํ  ผลการรักษา หรือ วิธีการรักษา ในป๓จจุบันสํวนใหญํ  ยัง
ไมํประสบผลสําเร็จเทําท่ีควร  ฉะนั้นผ๎ูวิจัย จึงพยายามค๎นหา วิธีการ  ขบวนการในการรักษา เพื่อให๎บรรลุ
เปูาหมาย ให๎ผ๎ูปุวยท่ีเป็นโรคนี้จํานวนมาก หายได๎ หรือ หายขาด  พ้นจากความทุกข์  ซึ่งป๓จจุบัน เทคนิคการ
รักษา ของผ๎ูวิจัย  ก็ประสบผลสําเร็จมาก  รวมท้ังยังได๎ รับผลพลอยได๎ ทําให๎สุขภาพรํางกายสํวนอื่น ๆท่ี
บกพรํอง ดีขึ้นตามมาด๎วย  จึงทําให๎ กินได๎ นอนหลับ ขับถํายสะดวก 

      ผ๎ูวิจัย ใช๎เทคนิคการรักษา แบบ องค์รวม ( holistic ) ซึ่งยังไมํมีใครในวงการแพทย๑คิดถึงเรื่องนี้
เลย....เป็นการรักษา จาก ศีรษะถึงปลายเท้า-ปลายเท้าถึงศีรษะ( Head to Feet- Feet to Head ) ไมํใชํ 
รักษาเฉพาะจุด เฉพาะปลายเหตุ  หรือ รักษาตามอาการตรงบริเวณของโรคท่ีปรากฏเทํานั้น เราต้องรู้ ให้เท่า
ทันปัญหาของความเสื่อม ของจุดต้นเหตุของ ปัญหา ของโรคปวดศีรษะเร้ือรัง  เพื่อจะได๎ แก๎ไข กําจัด หรือ 
รักษา  ต๎องดับความ ทุกข๑ ท้ังหมดนั้นให๎ได๎ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อหาวิธีในการปูองกัน  แก๎ไข  และรักษา อาการปวดศีรษะเรื้อรังให๎หาย เป็นวิถีทางการดับทุกข๑ 

2. เพื่อเป็นการประหยัดคําใช๎จําย ในการรักษาโรคเรื้อรัง ระยะยาวให๎กับผ๎ูปุวย 

3. เพื่อประหยัดงบประมาณแผํนดิน  ท่ีรัฐบาลต๎องจํายคํารักษาพยาบาล ให๎แกํ ข๎าราชการ และ
ข๎าราชการท่ีเกษียณอายุ  ท่ีมีความเจ็บปวด  เจ็บปุวยจากโรคตํางๆ และ จากโรคปวดศีรษะเรื้อรัง จํานวน
มากมายมหาศาล 

4. เพื่อประหยัดคําใช๎จํายตําง ๆ ท่ีรัฐบาลต๎องส่ังยา จากตํางประเทศเข๎ามา 
 
 



104 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. โรคปวดศีรษะ ( headache ) – โรคท่ีมีอาการปวดท่ีบริเวณศีรษะ  ขมับ ท๎ายทอย                 

2.  เรื้อรัง ( chronic ) – อาการท่ีเกิดมานาน  รักษาเทําใดก็ไมํหาย  กลายเป็นโรคเรื้อรัง 

3. ไมเกรน ( migrane ) – เป็นโรคท่ีมีการปวดศีรษะข๎างเดียว 

4.  คลัสเตอร๑ ( cluster )  หมายถึง  อาการผิดปกติเบื้องต๎นของการปวดศีรษะอยํางรุนแรง ( severe  
primary  headache  disorder ) ลักษณะคล๎ายมีอะไรมาท่ิมแทง และอาจจะปวดแบบเต๎นตุ๏บๆ แปลบๆ  
ในขณะท่ีมีอาการปวดศีรษะข๎างเดียว มักจะรุนแรง แถมบางคนปวดเป็นเวลาด๎วย 

5.  กระดูกสันหลัง( vertebral column ) – เป็นกระดูกรูปแปลก ( irregular bone )  มีท้ังหมด 26 ช้ิน 
ประกอบด๎วย   กระดูกคอ 7 ช้ิน  กระดูกอก 12 ช้ิน  กระดูกเอว 5  ช้ิน กระดูกกระเบนเหน็บ 1 ช้ิน และ  
กระดูกหาง 1-3 ช้ิน 

6.  รากประสาท ( nerve root ) – เส๎นประสาทตอนต๎น ท่ีออกมาจากสมอง และ ไขสันหลัง 

7.  เส๎นประสาท ( nerve ) – เป็นตัวนําสัญญาณประสาท ( impulse ) ออกจากระบบประสาทสํวนกลาง 
( สมอง และไขสันหลัง ) ไปเล้ียงสํวนตําง ๆ ของรํางกาย และนําสัญญาณจากสํวนตํางๆ ของรํางกาย เชํน 
กล๎ามเนื้อ ผิวหนัง กระดูก ข๎อตํอ อวัยวะภายใน ฯลฯ ผํานกลับไปไขสันหลัง และไปแปรผลท่ีสมอง 

8.   เส๎นประสาทอัตโนมัติ ( Autonomic Nerve ) – เป็นตัวนําสัญญาณ ออกจากไขสันหลังโดยตรง  
สมองควบคุมไมํได๎ มันทํางานตามแบบแผนของมัน  ทํางานเองโดยอัตโนมัติ ฝากไปกับเส๎นประสาทธรรมดาทุก
เส๎น โดยถูกสํงไปเล้ียงผิวหนัง กระดูก และอวัยวะภายใน  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให๎ผ๎ูท่ีเป็นโรคปวดศีรษะเรื้อรัง  หายจากความทุกข๑ทรมานท่ีได๎รับ  ซึ่งถือวําเป็นการทําให๎เกิด
ความสุขกาย  สุขใจ คลายทุกข๑ อยํางแท๎จริง 

2. เป็นการชํวยเหลือให๎ ผ๎ูปุวยด๎วยโรคปวดศีรษะเรื้อรังมีความปลอดภัย  ไมํต๎องรับประทานยามาก  
เพราะยาเป็นสารแปลกปลอม เข๎าไปในรํางกายเกินความจําเป็น จะมีผลข๎างเคียง ไมํดี ตํออวัยวะอื่นในรํางกาย
ด๎วย 

3. เพื่อประหยัดคําใช๎จํายให๎กับผ๎ูปุวย ไมํต๎องเสียคําใช๎จํายในการรักษาในระยะยาว   

4. เป็นการประหยัดงบประมาณของประเทศชาติ    ทําให๎รัฐบาลไมํต๎องส่ังซื้อยาแพงๆ จากตํางประเทศ
เข๎ามา  และยังประหยัดงบประมาณ ไมํต๎องจําย เพื่อการรักษาพยาบาล ให๎แกํ ข๎าราชการ ลูกจ๎าง ข๎าราชการ
บํานาญ ท่ีปุวยเรื้อรังด๎วยโรคปวดตําง ๆ โดยเฉพาะโรคปวดศีรษะเรื้อรัง ซึ่งมีจํานวนมาก 
                                  
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผ๎ูวิจัย ได๎พยายามค๎นคว๎า หาข๎อมูลตําง ๆ จากนักวิจัยและแพทย๑ผ๎ูเช่ียวชาญด๎าน สมอง   ประสาท  
กระดูก และ จากงานวิจัยของนักวิจัยตําง ๆ ท้ังในประเทศและตํางประเทศ โดย นักวิชาการทางการแพทย๑ ได๎
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ให๎ความเห็นตําง ๆกัน ในเรื่องของอาการปวดศีรษะ ในระยะ 10 กวําปี ย๎อนหลัง  พบวํา สาเหตุตําง ๆ ของโรค
ปวดศีรษะเรื้อรังนั้น สามารถวิเคราะห๑ได๎ โดยอาศัยข๎อมูลตําง ๆ (8)  ดังนี้ 

ในทางการแพทย์ แบ่งอาการปวดศีรษะ ออกเป็น 2 ประเภท คือ :  
1.   ปวดศีรษะชนิดเฉียบพลัน   ซึ่งมักจะมีสาเหตุจากการอักเสบ หรือติดเช้ือในบริเวณโพรงจมูก คอ 

ปาก หู ตา และ ฟ๓น 
2.   ปวดศีรษะเรื้อรัง   ซึ่งมักมีสาเหตุใหญํๆ ดังนี้ 

              2.1 โรคไมเกรน ความจริงไมํนําจะจัด วําเป็นโรค แตํอยํางใด เพราะเป็นภาวะท่ีหลอดเลือดแดงใน
สมองบีบตัว และ คลายตัวมากกวําปกติ ในคนปกติ หลอดเลือดแดง มีอยูํมากมายในสมอง จะมีการบีบตัวและ
คลายตัว อยูํเสมอ แตํไมํมาก จึงไมํปวดหัว ฉะนั้นในผ๎ูปุวยไมเกรน จะไมํพบพยาธิสภาพใด ๆในหลอดเลือดแดง
ในสมอง จึงไมํต๎องกังวลวําจะเกิด อัมพฤกษ๑ อัมพาต หรือ ความพิการแตํอยํางใด                                                                                                       

อาการของโรคไมเกรน ประกอบด้วยลักษณะต่าง ๆ    ดังนี้  

1.  ปวดศีรษะครึ่งซีก (5) อาจเป็นบริเวณขมับหรือท๎ายทอย แตํบางครั้งก็อาจเป็นสองข๎างพร๎อมกัน 
หรือ เป็นสลับข๎างกันได๎ 

2.  ลักษณะการปวดศีรษะ สํวนมากจะปวดต๎ุบๆ  นาน ๆ ครั้งอาจปวดเกิน  20  นาที ( ยกเว๎นได๎
รับประทานยา ) แตํบางครั้ง ถ๎าเป็นรุนแรงมาก อาจปวดเป็นวันๆ หรือสัปดาห๑ก็ได๎ ผ๎ูปุวยบางราย อาจมีปวด
ต้ือๆสลับกับปวดต๎ุบๆในสมองก็ได๎    อาการปวดศีรษะมักเป็นรุนแรง  และสํวนมากจะมีคล่ืนไส๎ หรืออาเจียน
รํวมด๎วยเสมอ โดยอาจเป็นขณะปวดศีรษะ กํอนหรือหลังปวดศีรษะก็ได๎ บางรายมีอาการคล่ืนไส๎อาเจียนมาก 
จนรับประทานอะไรไมํได๎  สํวนใหญํของ ผ๎ูปุวยไมเกรน กํอนจะมีอาการปวดศีรษะ จะมีอาการนํามากํอน ได๎แกํ 
เคืองตา  น้ําตาไหล มีคล่ืนไส๎ อาเจียน เวียนศีรษะ (3,6) ในบางรายอาจมีอาการตาพรํามัว หรือเห็นแสง
ระยิบระยับรํวมด๎วย หลังจากนั้นประมาณ 15-30  นาที จะเริ่มมีอาการปวดศีรษะ อาการปวด  จะเป็นมากขึ้น
เรื่อย ๆ จนถึงจุดสูงสุด ในเวลาหลาย ช่ัวโมง อาจถึงเป็นวัน  และปวดเชํนนั้นไปเรื่อย ๆ กินเวลา 1-3 วัน   
หลังจากนั้นจะดีขึ้นเรื่อย ๆ จนหายไปได๎ในเวลา 1-2  วัน(7,8,9)  
            สํวนปวดศีรษะแบบ คลัสเตอร๑ คล๎าย ไมเกรน แตํจะมีลักษณะรุนแรง เหมือนมีอะไรแหลมคมมาท่ิม
แทง อยํางรุนแรงในขณะท่ีมีอาการปวดศีรษะ ข๎างเดียว และเต๎นตุ๏บๆ  และอาการปวดศีรษะแบบคลัสเตอร๑ 
(22) ก็เป็นข๎างเดียวได๎   ตําแหนํงของอาการปวด อาจไมํสัมพันธ๑กับตําแหนํงของพยาธิสภาพ สํวนใหญํจะปวด
เป็นเวลาเดียวกันในทุกปี  อาการปวดศีรษะแบบคลัสเตอร๑นี้ ผ๎ุวิจัยยังไมํเคยพบ ไมํเคยรักษามากํอน                                               
              2.2 โรคปวดศีรษะจากความเครียด (2) สํวนมาก แพทย๑ผ๎ูเช่ียวชาญทางด๎านสมอง และไขสันหลัง 
มักมีความเห็นวํา อาการปวดศีรษะไมเกรนจะถูกกระต๎ุน ได๎ด๎วยสาเหตุตําง ๆ เชํน ความเครียด อดนอน ต่ืนเต๎น 
มีประจําเดือน และจากการรับประทานอาหารบางอยําง  ถ๎าเด็กปวดหัวไมเกรนบํอย อาจต๎องให๎พํอแมํ จด
รายการอาหารที่เด็กรับประทานใน 12 ช.ม.กํอนเป็นไมเกรน การกระทบกระเทือนท่ีศีรษะเล็ก ๆ น๎อย ๆ อาจ
กระต๎ุนให๎เกิดไมเกรนได๎เชํนกัน  
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อาการปวดศีรษะ ท่ีเกิด เนื่องมาจากโรคอื่น ๆ สามารถแบํง ชนิดของการปวดศีรษะ ได๎หลายอยําง  
ดังตํอไปนี้คือ  

1.  ปวดศีรษะแบบเฉียบพลัน ครั้งแรก  
2.  ปวดศีรษะแบบเฉียบพลัน ท่ีเกิดซ้ํา  
3.  ปวดศีรษะแบบเรื้อรัง แตํไมํปวดมากขึ้น  
4.  ปวดศีรษะแบบเรื้อรัง ท่ีปวดมากขึ้นเรื่อยๆ  

                 
2.3 ภาวะเนื้องอกในสมอง หรือการตกเลือดในสมองนั้น พบได๎น๎อยมาก ไมํถึง 0.01 % ของผ๎ูท่ีมี

อาการปวดหัวท้ังหมด ดังนั้น ถ๎าใครปวดหัว และกังวลวํา ตัวเองจะมีเนื้องอกในสมอง หรือมีเลือดออกในสมอง
นั้น มีโอกาสเป็นจริงน๎อยมาก แตํมักจะปวดศีรษะจากความเครียด หรือจากโรคไมเกรน มากกวํา 

มีคน ถามว่า โรคไมเกรน กับ โรคปวดศีรษะจากความเครียดนั้น  อยํางไหนจะพบมากกวํากัน   
ค าตอบ  คือ โรคไมเกรนจะพบราว  7% ของประชากร  สํวนโรคปวดศีรษะจากความเครียดนั้น ขึ้นอยูํกับ
สภาวะส่ิงแวดล๎อม เศรษฐานะ และ สภาพของสังคมในเมืองหลวงจะพบประชากรเป็นโรคปวดศีรษะมากกวําใน
ชนบท   

ป๓จจุบันนี้ คงยอมรับวํา เกือบทุกคนมีความเครียด แตํใครจะปวดหัวหรือไมํ ขึ้นอยูํกับรูปแบบตําง 
ๆ ของการแสดงออก ของอาการเครียด เชํน  ปวดหัว ปวดท๎อง นอนไมํหลับ หงุดหงิด เบื่ออาหาร ท๎องผูก 
ท๎องอืดเฟูอ ตลอดจนท๎อแท๎ เบื่อหนํายได๎  แตํในความเป็นจริง แทบจะทุกคนเคยปวดศีรษะ หรือ ปวดศีรษะ
บํอย ๆ หรือ ปวดศีรษะเรื้อรัง  

แม๎วําป๓จจุบันการแพทย๑ตะวันตกได๎เจริญก๎าวหน๎าไปมากแล๎วก็ตาม มีการค๎นคว๎า วิจัย  แตํก็ไมํ
สามารถค๎นพบสาเหตุท่ีแท๎จริง ท่ีจะแก๎ไขอาการปวดศีรษะแบบไมเกรนให๎หายขาดได๎    ทําให๎ต๎องพยายามหา
วิธีการรักษาและวินิจฉัย(6,13) ในรูปแบบตําง ๆตํอไป จึงเพียงแคํสันนิษฐานวํา ไมเกรน หรือ คลัสเตอร๑ อาจ
เกิดจาก การบีบตัว หรือ ขยายตัว หรือการอักเสบ ของหลอดเลือดในสมองมากกวําปกติ(3)  จึงเป็นผลทําให๎ 
เกิดอาการปวดศีรษะขึ้นอยํางรุนแรงและรวดเร็ว   เคยมีนักวิจัยบางทําน ต้ังทฤษฎีวํา สาเหตุการปวดศีรษะเกิด
จาก อาการตึงตัวของกล๎ามเนื้อบริเวณต๎นคอและรอบศีรษะ แตํป๓จจุบัน ผ๎ูเช่ียวชาญและนักวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง
ปวดศีรษะ ตํางพาเช่ือกันวํา นําจะมีสาเหตุเชํนเดียวกันกับการปวดศีรษะแบบไมเกรน และ คลัสเตอร๑  เลิก
คิดถึงเรื่อง การเกร็งตัว การผิดปกติ ของการทํางานของกล๎ามเนื้อรอบศีรษะและคอ   

ผ๎ูวิจัย เช่ือวํา การแพทย๑ตะวันตก ก็ยังไมํสามารถแก๎ไขหรือรักษาอาการปวดศีรษะเรื้อรังให๎
หายขาดได๎อยํางยั่งยืน นอกจากให๎กินยาชนิดตํางๆ  เพื่อลดอาการปวดช่ัวคราว(9,13)  จนกระเพาะอาหารมี
ป๓ญหา บางทํานก็เช่ือวํา ไมเกรน มีป๓ญหาจากหลอดเลือดในสมองผิดปกติ(3,7) จึงใช๎วิธีการผําตัดเส๎นเลือดใน
สมอง เพื่อแก๎ไขเส๎นเลือดท่ีบกพรํอง แตํอาการปวดศีรษะ ก็ยังไมํหายขาด มีนักวิจัยหลายกลํุมได๎พยายามค๎นหา
ความสัมพันธ๑ของคนปวดศีรษะไมเกรนกับความเส่ียงของการเป็น Stroke  แตํผล ออกมาวํา ไมํนําจะเกี่ยวกัน 
ยกเว๎นคนปวดศีรษะไมเกรนท่ีมีอาการเห็นแสงแวบวาบ ( Aura ) อาจมีความเส่ียงของการเป็น Stroke ได๎บ๎าง
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(10)  นอกจากนี้ ยังมีแพทย๑และนักวิจัยบางทําน พยายามใช๎ คาร๑บอนไดออกไซและออกซิเจน เอามาให๎ ผ๎ูปุวย
สูดดม ( Inhale )แทน โดยพยายามไมํใช๎ยา แตํก็แคํทุเลาอาการเทํานั้น(14)  มีนักวิจัยบางกลํุมสรุปวํา คนท่ี
ปวดศีรษะเรื้อรัง เกิดจากกรรมพันธุ๑ ไมํมีทางรักษาให๎หายได๎ ต๎องใช๎ยารักษา และอาจต๎องเพิ่มยาเพื่อให๎หาย
ปวด เพื่อให๎คุณภาพชีวิตดีขึ้น(15)  มีนักกายภาพบําบัดบางกลํุมพยายามอธิบายเรื่องของ Articular (ข๎อตํอ) 
และ Myofacial (พังผืดท่ีเกิดในกล๎ามเนื้อ ) Dysfunction ทําให๎เกิดอาการปวดศีรษะได๎(16) และยังมีนัก
กายภาพบําบัดอีกหลายทําน พยายามใช๎การออกกําลังกายมาประกอบการรักษาอาการปวดศีรษะ แตํก็ยังไมํ
ได๎ผลเทําใด(17,19,20)  นักวิจัยและแพทย๑หลายทํานได๎คิดใกล๎เข๎ามา วําอาการปวดศีรษะเรื้อรัง นําจะ
เกี่ยวข๎องกับข๎อตํอตรงกระโหลกศีรษะและกระดูกคออันท่ี 1 จึงพยายามรักษาแบบพื้นฐาน โดยให๎ ผ๎ุปุวย
พักผํอน ใสํปลอกคอ และออกกําลังกายกล๎ามเนื้อคอให๎แข็งแรง เมื่อไมํได๎ผล ก็ผํา ตัดยึด โดยใสํ Screw และ 
Rod Fixation เลย การผําตัดมีผลเสียมากมาย เกิดอันตราย และคําใช๎จํายสูง บางคนฉีด Stem cell ให๎ด๎วย
(18)  จากความพยายามค๎นคว๎า หาวิธีรักษาและแก๎ไขอาการปวดศีรษะเรื้อรังหลายๆด๎าน ก็ยังไมํได๎ผลเป็นท่ี
พอใจ 

ผ๎ูวิจัยได๎  ประยุกต๑เทคนิคทางกายภาพบําบัดมาใช๎ ในการรักษาและแก๎ไขอาการปวดศีรษะเรื้อรัง
โดยอาศัย หลักพื้นฐานความจริง ทางกายวิภาคศาสตร๑และสรีรวิทยา  แตํ การแก้ไข รักษา จ าเป็นต้องแก้ไข
ทั้งระบบ ทุกส่วน โดยเฉพาะกระดูกสันหลัง ไม่ใช่แก้ไข แค่จุดใดจุดหนึ่ง หากเราเอาพื้นฐานของรํางกาย
มนุษย๑ มาคิด ตามหลักวิชาการ โดยใช๎เหตุและผล ก็คิดวํา กระดูกสันหลังและเนื้อเยื่อที่อยู่รอบตัวมัน เป็น
ต้นเหตุ ของโรคนี้ แนํนอน เมื่อหาเหตุได๎แนํๆแล๎วก็ต๎องสามารถแก๎ไขอาการปวดศีรษะให๎หายได๎  โดยคํอยๆลด
ยาลง จนไมํต๎องใช๎ยา และสํวนใหญํ 70% ไมํคํอยกลับมาเป็นอีกเลย 
 
อะไรเล่า ที่เป็นต้นเหตุที่แท้จริง                                         

ผ๎ูวิจัยคิดวํา สาเหตุตําง ๆของโรคปวดศีรษะเรื้อรังนั้น สามารถวิเคราะห๑ได๎ โดยอาศัยป๓จจัย และ
ข๎อมูลตําง ๆ  แบํงออกเป็น  4 หัวข๎อใหญํๆ  ดังนี้  

1. ระบบการไหลเวียนของโลหิต    
นักวิชาการผ๎ูเช่ียวชาญทางการแพทย๑หลายทําน ให๎ความเห็นในเรื่องของโรคปวดศีรษะเรื้อรัง ท่ีมี

ลักษณะเฉพาะตัวที่สําคัญคือ โรคไมเกรน (3,7)  คือ โรคท่ีเกิดจากการบีบตัว และคลายตัว ของหลอดเลือดแดง
ในสมอง มากกวําปกติ ทําให๎เกิดอาการปวดศีรษะขึ้นอยํางรุนแรงและรวดเร็ว  ลักษณะการปวดอาจเป็นแบบ
ต๎ุบ ๆ คล๎ายการเต๎นของหัวใจ เนื่องจากความผิดปกติอยูํท่ีหลอดเลือด ซึ่งไปเล้ียงในสมอง   

โรคไมเกรนนี้ รู๎จักมาต้ังแตํสมัยกรีก Hippocrates บิดาแหํงการแพทย๑ ราวสองพันปีมาแล๎ว    
คําวําไมเกรน (Migrane) นี้มาจากคําสองคําคือ  HEMI + CRANIUM  คําวํา   HEMI  แปลวํา ครึ่งซีก  สํวน 
CRANIUM  แปลวํา ศีรษะหรือหัว  เมื่อเอาคําสองคํา  มาผสมกันเป็น HEMICRANIUM  แตํยาวเกินไป จึงตัด   
"HE" สํวนหน๎า และ "IUM" สํวนหลังท้ิง จึงเหลือ "MICRAN" ในภาษาลาติน  ภาษาอังกฤษจึงมาแปลงใหมํเป็น  
MIGRANE  ในภาษาไทยมีคําแปลวํา      " โรคตะกัง " แตํไมํเป็นท่ีนิยมใช๎กัน จึงมักเรียกทับศัพท๑กันวํา  " โรค
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ไมเกรน "  ในสหรัฐอเมริกาพบวํา ไมเกรน เป็นโรคท่ีทําให๎คนเจ็บปุวยมาก จนไมํสามารถทํากิจวัตรประจําวันได๎
ติดอันดับ 6 ของโลก(2)  จนถึงป๓จจุบันวงการแพทย๑ก็ยังไมํรู๎สาเหตุท่ีแท๎จริงของการเกิดอาการปวดศีรษะ  
ฉะนั้น การวินิจฉัยและการรักษาก็ยังต๎องทํากันตํอไป(5)   

2. ระบบประสาท   นับเรียง ต้ังแตํ ตัวเนื้อสมองลงมา จนถึง เส๎นประสาทตําง ๆ ท่ีมาเล้ียงบริเวณ
ศีรษะ ใบหน๎า ต๎นคอ แผํนหลัง ก็มีผล อาจทําให๎เกิด อาการปวดศีรษะได๎ ได๎แกํ 

2.1   เก่ียวกับ สมอง อาจเกิดจากการติดเช้ือ เนื้องอก มะเร็ง หรือ การบกพรํองของโพรงใน
สมอง หรือน้ําในโพรงสมอง ความดันภายในกะโหลกศีรษะ เกิดการบีบตัว และคลายตัว ของหลอดเลือดแดงใน
สมอง มากกวําปกติ 

2.2   เก่ียวกับ เส้นประสาท เชํน เกิดการอักเสบ หรือมีการบกพรํอง ของปมประสาท 
(ganglion)  รากประสาท (nerve root ) หรือ เส๎นประสาท( nerve fiber ) ซึ่งสํงไปเล้ียงบริเวณตําง ๆ ท่ี
ใบหน๎า  หนังศีรษะ  กล๎ามเนื้อต๎นคอ และแผํนหลัง ฯลฯ  

2.3   เก่ียวกับความผิดปกติ ของระบบประสาทรับสัมผัสพิเศษต่างๆ (sensory organs ) เชํน 
ตา หู จมูก ล้ิน เป็นต๎น  ก็ทําให๎ปวดศีรษะได๎เชํนกัน 

2.3.1  การอักเสบของไซนัส ในโพรงจมูก ก็ทําให๎เกิดอาการปวดศีรษะบริเวณจมูก โหนก
แก๎ม หน๎าผาก หรือรอบเบ๎าตาได๎    

2.3.2  ความผิดปกติ ของระบบการรับรู้ในการทรงตัวของหูชั้นใน  ท่ีเรียกวํา 
semicircular canal  แพทย๑สํวนใหญํ เช่ือวํา หาก semicircular canal เกิดผิดปกติ จะมีผล ทําให๎เกิดอาการ
เวียนศีรษะ หน๎ามืด ตาลาย บ๎านหมุน ปวดศีรษะได๎   โดยท่ัวไปทางการแพทย๑ มักคิดวํา ถ๎ามีอาการวิงเวียน
ศีรษะ คล๎ายบ๎านหมุน คล่ืนใส๎ อาเจียน รักษาไมํหายสักที  ต๎องเกี่ยวข๎องกับน้ าในหูผิดปกติ  ซึ่งบางครั้งการ
วินิจฉัย อาจมีการผิดพลาดได๎  หากไมํตรวจรํางกายให๎ละเอียด  เพราะ ประมาณ พศ. 2551  สิบกวําปีมาแล๎ว 
ผ๎ูวิจัยเกิดมีอาการเหลํานี้ ไปนอนรักษาท่ีโรงพยาบาล แพทย๑ให๎นอนหงายบนเตียง ห๎อยหัวลงข๎างเตียง และ
แพทย๑ก็เอามือประคองท่ีคางและหัว จับหมุนศีรษะไปมา 45 องศา โดยแพทย๑ทาง หู คอ จมุก บอกวํา หมุนคอ
เพื่อปรับน้ําในหูให๎เทํากัน  อาการเวียนหัว บ๎านหมุนก็ทุเลาลง  และให๎ยามาทานตํอ  ผ๎ูวิจัยสนใจเรื่องนี้มากอยูํ
แล๎ว สังเกตวําหากทําแคํนี้เพื่อให๎ semicircular canal ซึ่งฝ๓งอยุํในหูช้ันใน และภายในทํอของมันมีน้ําอยูํ  เกิด
การปรับตัว ทําให๎เส๎นประสาทสํวนท่ีรับการทรงตัว รู๎สึกดีขึ้น หายเวียนศีรษะบ๎ านหมุนได๎จริง... เท่านั้น จริง
หรือ... ไมํนําเป็นไปได๎ ไมํนําเกี่ยวกันมากนัก ไมํนําจะเป็นสาเหตุท่ีแท๎จริง   

จากการเป็น อาจารย๑สอนผําศพมาต้ังแตํ พศ. 2515  จึงลองมาพิจารณาดู  เวลาให๎
นักศึกษาแพทย๑แกะ ดู semicircular canal ในหูช้ันใน ตอนผํากระโหลกในศพ กวําจะสกัดมันออกมาได๎ท้ัง 3 
อันแบบสวยๆ  ก็ทํากันแสนลําบากยากเย็น ภายในทํอคล๎ายหลอดของ semicircular canal จะมีน้ําขังอยูํ จึง
พากันเรียกวํา น้ําในหู  ไมํนําจะเกี่ยวอะไร ถ๎าไมํได๎เกิดจากอุบัติเหตุ กะโหลกศีรษะร๎าว แตก บกพรํอง หรือ ติด
เช้ือ                          
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2.3.3 ความผิดปกติ ของเส้นประสาทสมองเส้นที่ 8 ส่วนที่รับรู้การทรงตัว   มีแพทย๑
ทางระบบประสาทหลายทําน คิดไปอีกแนววํา นําจะเกี่ยวกับเส๎นประสาทสมองเส๎นท่ี 8 สํวนท่ีรับรู๎เกี่ยวกับการ
ทรงตัว (Vestibular nerve) เกิดการบกพรํองมากกวําจะเป็นน้ําในหูผิดปกติ       

หากกระดูกคอมีปัญหา เคล่ือนหรือบิดตัว จะมีผลทําให๎เยื่อหุ๎มสมองถูกดึงรั้งมาก จนตึง 
รั้งไปถูกเส๎นประสาทสมองเส๎นท่ี 8 ซึ่งมีช่ือเรียกวํา Vestibulo-Cochlear nerve  ก็อาจจะเกิดอาการวิงเวียน
ศีรษะ การทรงตัวไมํดี แตํถ๎าเกิดจากอันนี้ นําจะมีอาการผิดปกติของการได๎ยินผิดปกติรํวมด๎วย..บ๎าง.. เชํน ได๎
ยินเสียงมดเดินในหู เสียงคล๎ายรถไฟวิ่ง ฯลฯ เพราะเส๎นประสาทสมองเส๎นท่ี 8 เรียกวํา Vestibulo-Cochlear 
nerve  ซึ่งเป็นเส๎นประสาทสมอง ท่ีรับความรู๎สึกจากภายนอก เข๎ามาแปรผลท่ีสมองเทํานั้น มี 2 สํวน ได๎แกํ 
Vestibular part  รับรู๎เกี่ยวกับการทรงตัว และ Cochlear part รับรู๎เกี่ยวกับการได๎ยิน หากสํวนของการทรง
ตัวหากบกพรํอง สํวนของการได๎ยินก็นําจะมีผิดปกติ..บ๎าง...  เพราะเส๎นประสาท ท้ังสองสํวนแนบติดชิดกันมาก   
ฉะนั้น อาการวิงเวียนศีรษะ คล้ายบ้านหมุน คล่ืนใส้ อาเจียน ก็ไม่น่าจะมีผลจากน้ําในหู หรือจากส่ วนของ
เส้นประสาทสมองเส้นท่ี 8 ผิดปกติ..แน่นอน เหตุและผล...ตกไป 

แต่การจับผู้ปุวยนอนหงายบนเตียง ห้อยหัวลง และแพทย์ก็เอามือประคองที่คางและ
หัว หมุนไปมา 45 องศา นี่ตํางหาก เป็นการปรับให๎ข๎อตํอ ตรงกระดูกคอและกะโหลกศีรษะ( Atlanto-
Occipital Joint ) เคล่ือนเข๎าล๏อค สวมกันได๎ ก็จะทําให๎เยื่อหุ๎มสมอง ( Meninges ) ซึ่งแนบชิดติดกับเนื้อของ
ก๎านสมอง( brain stem )  หยํอนลง หายตึงตัว ไมํกระชากเนื้อของก๎านสมอง อาการวิงเวียนศีรษะ คล๎ายบ๎าน
หมุน คล่ืนใส๎ อาเจียน ก็จะหายไป อาจมีสํวนทําให๎ เส๎นประสาทสมองเส๎นท่ี 8 หายจากการถูกระชากด๎วย แบบ
เดียวกับท่ีผ๎ูวิจัยใช๎รักษา แก๎ไขผ๎ูปุวย ท่ีมีอาการดังกลําว ท่ีคลินิกเป็นประจํา แตํผ๎ูวิจัยจะทําในทํานั่งหรือนอนก็
ได๎  ถ๎าการท่ีข๎อตํอระหวํางกระโหลกศีรษะและของกระดูกสันหลังคออันท่ี 1 เกิดบกพรํอง มีการบิดตัว เอียงตัว 
หรือ เคล่ือนออกจากเบ๎า โดยไมํรู๎ตัว ตาเรามองไมํเห็น  การตรวจดูด๎วย Xray ธรรมดา ก็เพียงพอ ไมํต๎องทํา 
MRI ให๎เปลืองคําใช๎จําย เมื่อเย่ือหุ๎มสมอง เข๎าสํูภาวะปกติ สัญญาณท่ีสํงจากก๎านสมอง ซึ่งเป็นศูนย๑รวมของชีวิต 
(vital center) ก็เข๎าสํูภาวะปกติ จะแปรผลปกติ    จึงไม่น่าเป็นความผิดปกติของ ระบบการรับรู้ในการทรง
ตัวของหูชั้นใน เพราะผ๎ูวิจัยได๎รักษา แก๎ไขตามวิธีท่ีทํามา โดยอาศัยหลักความจริง ตามธรรมชาติ ตามหลัก
พื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร๑ สํวนใหญํก็สามารถรักษาอาการเวียนศีรษะ บ๎านหมุน คล่ืนไส๎ อาเจียน ให๎หายได๎
ในทันที โดยไมํต๎องทานยาด๎วย ทุกอยํางก็เข๎าสํุสภาวะปกติได๎ แตํหากมีอาการปวดมานาน ก็ต๎องรักษาแบบ 
องค๑รวม ด๎วย  

2.3.4 มีแสงวูบวาบต่าง ๆที่ตา (4,22)  ปกติตรวจในดวงตา แล๎ว ไมํนําจะมีอะไรผิดปกติ
แนํนอน  ผ๎ูวิจัยคิดวํา ขณะท่ีเกิดแสงวูบวาบ นําจะเกิดจากบริเวณก๎านสมอง เกิดการบกพรํองของเยื่อหุ๎มสมอง 
ตึง กระชากก๎านสมอง คงเกิดการผิดปกติจากการเคล่ือน หรือ เล่ือนตัวของกระดูกสันหลังสํวนคอ อันท่ี 1 หรือ 
2 ไปกดทับเส๎นเลือด vertebral artery ท่ีร๎อยในกระดูกคอ หรือมีการกระชากถูกเยื่อหุ๎มสมอง ท่ีแนบติดกับ
ก๎านสมอง จึงทําให๎การแปรผลจากสมอง สํวน occipital lobe ( การมองเห็น )ให๎เห็นแสงวูบวาบ คล๎าย แฟลช 
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ได๎  ผ๎ูวิจัยได๎รักษา แก๎ไขตามเทคนิคท่ีทํามา ก็ได๎ผลหลายราย แตํคนไข๎ประเภทนี้มักไปโรงพยาบาล ไมํคํอย
มาถึงมือผ๎ูวิจัยมาก 
 

3.  ระบบกล้ามเนื้อ หากกล๎ามเนื้อเกิดการอักเสบ มีการเกร็งตัว ( spasm ) รอบบริเวณคอ  สะบัก 
ไหลํ แขน หรือ ปวดหลังเรื้อรัง นาน ๆ  ก็อาจมีผล กระทบไปบีบรัด รากประสาทไขสันหลังคอ (C2-3 )  ชํวง
บนๆ (ดูภาคผนวก 1) ซึ่งไปเล้ียงด๎านข๎างของหนังศีรษะตรงขมับ( ภาพท่ี 2)  ก็จะทําให๎ปวดศีรษะได๎เชํนกัน 
วิธีแก๎ไขตามหลักพื้นฐานโดยอาศัยความจริงตามหลักกายวิภาคศาสตร๑ของผ๎ูวิจัย คือ แก๎ไขการอักเสบ การ
เกร็งตัว ของกล๎ามเนื้อบริเวณคอ สะบัก ไหลํ แขน และหลังให๎หาย รากประสาทไขสันหลังคออันท่ี 2-3 ก็ไมํถูก
กด หายอักเสบ ก็จะหายจากอาการปวดศีรษะได๎แนํนอน 
 

4.  ระบบโครงกระดูก (ดู ภาพท่ี1) สาเหตุสําคัญท่ีทําให๎เกิดอาการปวดศีรษะ สํวนมากมักเกิดจาก
ป๓ญหาความบกพรํอง มีส่ิงผิดปกติ หรือมีการเล่ือนตัวของ กระดูกสันหลัง หรือ หมอนรองกระดูกปล้ินไปกดทับ
รากประสาท โดยเฉพาะกระดูกสันหลังส่วนคอ (cervical vertebrae) อันท่ี 2-3   ซึ่งซํอนอยูํภายใน ตามอง
ไมํเห็น ทําให๎เราคิดไมํถึงวํา มันจะเป็น ตัวต้นเหตุ ท่ีทําให๎เกิดอาการปวดศีรษะได๎เลย  

 
                          

ภาพที1่.  ภาพด้านต่าง ๆของกระดูกสันหลัง 
จาก Clinically   Oriented   Anatomy. 6th ed. 
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มีนักวิจัยบางทําน ก็ มีรายงานวํา กระดูกสันหลังส่วนคอ นําจะเป็นสํวนหนึ่งของต๎นเหตุ แหํงการ
ปวดศีรษะได๎  แตํหลังจากรักษาด๎วย ยาชนิดตําง ๆ ไปนาน ก็ไมํหายสักที บางทํานก็ใช๎ วิธีฝ๓งเข็ม ผํอนคลาย
กล๎ามเนื้อตรงคอ ก็หายไปช่ัวคราวบ๎าง แตํก็เป็นกลับมาอีก ท้ังนี้เพราะไป รักษาแต่ปลายเหตุ เฉพาะบริเวณที่
ปวดโดยไม่รักษาแบบ องค์รวม ก็ไม่หายจริง  จึงไมํมีผ๎ู อยากคิด ค๎นคว๎า เรื่อง กระดูกสันหลังคอตํอ มากนัก 

เราทราบแล๎ววําอาการปวดศีรษะนั้น มีสาเหตุตําง ๆ หลายอยําง   เรารู๎วํา  อาการปวดศีรษะแบบ
ตําง ๆนั้นเป็น ทุกข๑  เป็นป๓ญหาท่ีเกิดกับมนุษย๑ต้ังแตํสมัยโบราณ   ถ๎าสังเกตให๎ดีจะพบวํา ในยุคป๓จจุบัน มีคน
เป็น ทุกข ์จากโรคปวดศีรษะเรื้อรังนี้มาก โดยเฉพาะคนหนุํมสาว ท่ีทํางานออฟฟิต เป็นโรคนี้มากกวําคนในสมัย
โบราณ จึงเรียกโรคนี้วํา Office Syndrome ทําไมจึงเป็นเชํนนั้น  นําจะเป็นได๎วํา คนโบราณมักอาศัยอยูํกับท่ี 
ไมํเดินทางไปไหนมาไหนมาก  ถึงจะเดินทางมาก ก็ไมํใช๎ เทคโนโลยีตําง ๆมาก  สํวนใหญํเป็นการเดินเท๎า  แตํ
ป๓จจุบันมี รถยนต๑ รถเมล๑  โดยสาร  เครื่องบิน ฯลฯ  การเดินทางอาจมีการกระทบกระแทก กระเทือน การเดิน
ทางไกล  นั่งนาน งํวง นอนหลับคอเอียง พับ ตะแคง ในรถท่ีกระเทือนบ๎าง ในเครื่องบินท่ีขึ้นลง กระชากบ๎าง  
การหยุด การจอด การกระแทก ของเครื่องบิน รถยนต๑ และ เครื่องเลํนตํางๆ  กระทบกระเทือนตํอ กระดูกสัน
หลังสํวนคอ สํวนอก และสํวนเอว ของผ๎ูโดยสาร  และ ของผ๎ูเลํน อยํางมาก  อาจแรงหรือเบา แล๎วแตํกรณี เด็ก 
ๆ และหนุํมสาว มักชอบนั่งก๎มหน๎าเลํนโทรศัพท๑มือถือ จึงมีผล ทําให๎กระดูกสันหลังสํวนคอผิดปกติได๎ อาจจะทํา
ให๎ เป็นโรคปวดศีรษะเรื้อรังได๎ในระยะยาว  

จากรายงานตําง ๆ  มักพบอาการปวดศีรษะนี้มาก ในคนวัยทํางาน ในผ๎ูหญิงเป็นมากกวําผ๎ูชาย   
เป็นไปได๎ไหมวํา ผ๎ูหญิงทํางานบ๎านมาๆ ก๎มๆเงยๆ ยกของหนัก  จึงเกิดการเกร็งตัวของกล๎ามเนื้อแผํนหลัง ไหลํ 
ต๎นคอ สํวนคนในวัยทํางาน ก็ใช๎กล๎ามเนื้อคอ และหลังมากเชํนกัน โดยเฉพาะพวกท่ีใช๎อุปกรณ๑โทรศัพท๑มือถือ
(12,21) คอมพิวเตอร๑ตําง ๆ แถมยังนั่งผิดสุขลักษณะอีกด๎วย เชํน นั่งไขวํห๎าง นั่งทํางานตัวเอียง เป็นต๎น 

 ในฐานะท่ีผ๎ูวิจัย ได๎รักษาผ๎ูปุวยปวดศีรษะเรื้อรัง มากวํา 40 ปี พอจะลงความเห็นได๎วํา  สาเหตุของ
โรคปวดศีรษะเรื้อรัง มี สาเหตุหลัก ทมาจากความผิดปกติ บกพรํองบริเวณ กระดูกสันหลัง อยํางแนํนอน 
โดยเฉพาะกระดูกสันหลังส่วนคอ  ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของงานวิจัย เรื่องนี้   

จากการติดตามวรรณกรรมตําง ๆ ( References ) ตามท่ีนักวิจัย ท้ังในและตํางประเทศรวมท้ัง
แพทย๑ผ๎ูเช่ียวชาญด๎านนี้หลายทําน ได๎ให๎ความเห็นวํา  การนอนหลับพักผํอนให๎พอเพียง  ไมํเครียด  กินยาระงับ
ปวด 
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               ภาพที่ 2. แสดงแผนภาพการจัดเรียงของเส้นประสาทคอและเส้นประสาทสมองเส้นที่ 5  

    (ภาพจาก Google) 
 

หรือแม๎แตํฝ๓งเข็ม ก็เพียงแคํให๎อาการปวดทุเลาลงเทํานั้น หากไมํปรับเปล่ียนแก๎ไข ต๎นเหตุ ของการกด
ทับของรากประสาท  C2-3  (ดู ภาคผนวก 1) และ ทําการแก๎ไขแบบองค๑รวม ก็จะไมํมีวันหายปวดศีรษะได๎ 
เพราะบริเวณท่ีเส๎นประสาทท่ีไปเล้ียงตรงศีรษะยังถูกกดทับอยูํ อาจจะหายปวดได๎เพียงช่ัวคราว แตํไมํมีวันหาย
ปวดได๎อยํางยั่งยืนแนํนอน  

มีนักวิจัยและแพทย๑หลายทํานลงความเห็น เอํยถึง การตีบ หรือ อุดตัน โปุงพอง ของเส๎นเลือดฝอยเล็ก 
ๆในสมอง ซึ่งอาจทําให๎เกิดการปวดศีรษะอยํางรุนแรงได๎  แตํไมํมีใครคิดวํา  อะไรคือ ต้นเหตุ  คิดถึงแตํปลาย
เหตุ แก๎ไขโดยการให๎ยาระงับปวด สุดท๎ายก็ จะลงเอยด๎วยการผําตัด คนไข๎ก็ยังคงปวดศีรษะอยุํ แถมมีบาดแผล
เพิ่ม และเสียคําใช๎จํายไปมากมาย             

ลองพิจารณาดู กระดูกสันหลังสํวนคอ มี vertebral artery (ภาพที่ 3 ) ซึ่งเป็นเส๎นเลือดเล็ก ๆ  ร๎อย
อยูํในปีกของกระดูกคอ (foramen transversarium )  จะเห็นวํา  vertebral artery  มีความสําคัญ  เพราะ 
มันต๎องสํงเลือดไปเล้ียงสมองสํวนหลังเกือบท้ังหมด (ดูภาคผนวก 2)  ฉะนั้น หากเส๎นเลือดเส๎นนี้เกิดการตีบ 
หรือ อุดตัน เพราะการบกพรํองของกระดูกสันหลังสํวนคอ ( อาจเกิดจากกระดูกสันหลังสํวนคอ ตรงหรือแอํน
มากไป เล่ือนหรือ หักงอ ) ก็จะมีผลทําให๎เลือดไปเล้ียงสมองไมํพอ เกิดภาวะ ตีบหรืออุดตัน ของเส๎นเลือดฝอย
เล็ก ๆในสมองได๎ อาจทําให๎เกิดอาการปวดศีรษะอยํางรุนแรงได๎  จึงแนะนําให๎พิจารณา แก้ไขตรงนี้ก่อนท่ีจะให๎
กินยา ฉีดยา ซึ่งมีอันตรายตํออวัยวะภายใน  
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ภาพที 3.  แสดงเส้นเลอืด Vertebral Artery  ร้อยอยู่ในปีกของกระดูกคอ 

( ภาพจาก Google ) 
                  

หากต๎องใช๎ ยาระยะยาว อยํา รีบดํวน ผําตัด เพราะอันตราย และเสียคําใช๎จํายสูง ซึ่งไมํใชํหนทางแก๎ไข
ท่ีถูกต๎องอยํางแนํนอน  

เมื่อทราบวําอาการปวดศีรษะเป็น ทุกข๑  ต๎นเหตุของทุกข๑ คือ กระดูกสันหลัง  ตามเหตุและผล ตาม
ความจริงทางกายวิภาคศาสตร๑  ถ๎าแก๎ต๎นเหตุแหํงทุกข๑นั้นได๎ ก็จะดับทุกข๑ได๎อยํางยั่งยืน เรารู๎วําเมื่อกําจัด เหตุ
แหํงทุกข๑ได๎  เราก็จะเข๎าถึงจุดหมายท่ีต๎องการได๎ แตํท้ังหมดนี้จะสําเร็จได๎ก็ด๎วยการ ลงมือท า=มรรค ในอริยสัจ 
4  ข๎อสุดท๎ายคือ มรรค  โดยอาศัย หลักความจริงของธรรมชาติ  ซึ่งผ๎ูวิจัยจะใช๎ในการแก๎ป๓ญหาตําง ๆท่ีเกิดขึ้น 
วางใจ หาทางปฏิบัติตํอมันให๎ถูก เพื่อกระดูกสันหลังทุกส่วน กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ให้ได้ ตามท่ีมันควรจะเป็น 
หรือเทําท่ีจะทําได๎  ต้องแก้ไขข้อต่อต่าง ๆ การเรียงตัวของกระดูกสันหลังทุกส่วน ให้เข้าท่ี  ให้หายจากการ
อักเสบ  แก้ไขเนื้อเยื่อโดยรอบกระดูกสันหลัง  ได้แก่  กล้ามเนื้อ  เส้นเอ็น  พังผืด  เส้นประสาท และ เส้นเลือด 
ท่ีอยู่โดยรอบกระดูกสันหลังท้ังแท่ง ให้หายจากการอักเสบ ให้เข้าสู่ภาวะปกติให้ได้   รวมท้ัง คลาย หรือ ยืด
กล้ามเนื้อส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ท่ีมีส่วนมายึดติด มาเกาะท่ีกระดูกสันหลัง เช่น จากบริเวณสะบัก ไหล่ ตะโพก 
แขน และขา  ถึงจะสามารถทําให้หายปวดศีรษะได้  ตรงตามทรรศนะของแพทย๑จีน  ท่ีคิดวํา การปวดศีรษะ 
สะท๎อนให๎เห็นถึงความเส่ือมโทรมในรํางกาย  เกิดจากสภาวการณ๑เส่ือมโทรมของตับ ท่ีสํงความร๎อน (หยาง)ไป
กระทบศีรษะ ไตไมํสามารถสํงความเย็น(หยิน)ไปชํวยแก๎ไข ปรับสมดุลภายในรํางกายได๎   

การกินยา  หรือ ฉีดยา ก็เป็นขบวนการท่ีเอาสารเคมีไปกด หรือ บีบการทํางานของระบบประสาทให๎
หยุดส่ังการช่ัวคราว  พอฤทธิ์ยาหมดก็จะปวดตามเดิม  หรือ แม๎แตํการผําตัดหลอดเลือดในสํวนลึกของสมอง 
เพื่อให๎มีการไหลเวียนของเลือดในสมองดีขึ้น ซึ่งจะเห็นจากการทดลอง และวิจัยจากคณะวิจัยหลายสถาบันได๎
ทํามาแล๎ว  ก็ยังไมํสามารถแก๎ไขสาเหตุของการ ปวดศีรษะอยํางยั่งยืนได๎ แม๎แตํ การใช๎กัญชามารักษาก็ยังไมํ
ได๎ผลเต็มท่ี(11)  ได๎มีหลักฐานทางวิชาการใหมํๆของ นพ.แอนดรูว๑ ดาวน๑สัน ผ๎ูอํานวยการแผนกบริการรักษา
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เกี่ยวกับโรคปวดหัวของโรงพยาบาลคิงส๑ คอลเลจ ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ กลําวให๎ความเห็นวํา “เป็น
ท่ีสงสัยกันมาเป็นเวลาหลายปีแล๎ววําไฮโปทาลามัส( Hypothalamus ) นําจะมีสํวนเกี่ยวข๎องในชํวงต๎นๆ ของ
การเกิดไมเกรนกําเริบ  แตํยังมีป๓จจัยอีกหลายป๓จจัยท่ีเข๎ามามีสํวนเกี่ยวข๎องในการเกิดไมเกรนกําเริบในระยะ
ต๎นๆ ด๎วยเชํนกัน  ซึ่ง นพ.ดาวน๑สัน วํา มีหลักฐานทางวิชาการใหมํ ท่ีระบุถึงการกระต๎ุนของสมองสํวนไฮโปทา
ลามัสนําจะเป็นคําอธิบายวํา ทําไมยาไมเกรนบางชนิด เป็นต๎นวํา triptans (ดูภาคผนวก 3) ถึงสามารถหยุดไม
เกรนกําเริบได๎ในบางกรณี จะเห็นวํานักวิชาการผ๎ูเช่ียวชาญโรคปวดศีรษะสํวนใหญํ ใช๎แตํ ยา ระงับปลายเหตุ 
ซึ่งจะมีผลเสียตํอสุขภาพรํางกายอยํางมากในระยะยาว 

ผ๎ูวิจัยใช๎เวลายาวนาน ในการสังเกต ทดลอง แก๎ไข กวําจะค๎นพบหนทาง ในการพัฒนา รักษาโรคปวด
ศีรษะเรื้อรัง มุํงกําจัดต๎นเหตุ ท่ีทําให๎เกิดความทุกข๑นั้นให๎ได๎ เพื่อให๎เกิดประโยชน๑ ความสุข  ปลดทุกข๑ และ
ประหยัด คําใช๎จําย ไมํต๎องกินยานาน  แกํผ๎ูท่ีปุวยเป็นโรคปวดศีรษะเรื้อรัง  โดยใช๎เทคนิคการดูแลกระดูกสัน
หลัง  การดูแลรักษารํางกาย ต๎องดูแลต้ังแตํบนลงลําง ลํางขึ้นบน ไมํใชํ  ปวดศีรษะ ก็ดูแคํตรงท่ีปวด และ 
กระดูกคอ เทํานั้น ต๎องตรวจดูทุกสํวนของรํางกาย เพราะเวลารํางกายทํางาน ทุกสํวนต๎องสัมพันธ๑กัน และ
จะต๎องออกก าลังทุกสํวนของรํางกายให๎แข็งแรง การออกกําลังกาย ก็ต๎องให๎ถูกต๎อง และถูกวิธี ตามหลัก
วิชาการ ทางกายวิภาคศาสตร๑ 

การกินยา หรือ ฉีดยา ก็เป็นขบวนการท่ีเอาสารเคมีไปกด หรือ บีบการทํางานของระบบประสาทให๎
หยุดส่ังการ หายปวดได๎ช่ัวคราว  พอฤทธิ์ยาหมดก็จะปวดตามเดิม  หรือ แม๎แตํการผําตัดเส๎นเลือดในสํวนลึก
ของสมอง เพื่อให๎มีการไหลเวียนของเลือดในสมองดีขึ้น ซึ่งจะเห็นจากการทดลอง และวิจัยจากคณะวิจัยหลาย
ทํานได๎ทํามาแล๎ว  ก็ยังไมํสามารถแก๎ไขสาเหตุของการปวดศีรษะนั้นอยํางยั่งยืนได๎  
                      

ฉะนั้น งานวิจัยนี้ นําจะเป็น หนทาง เพื่อนําไปใช๎ในการพัฒนา ดูแล รักษาแก๎ไข อาการปวดศีรษะ
เรื้อรัง เป็นการมุํง ดูแลรักษาและ แก๎ไข กระดูกสันหลัง และเนื้อเยื่อโดยรอบกระดูกสันหลัง ให๎หายอักเสบ 
รวมท้ังการปรับจัดกระดูกสันหลัง ให๎เข๎าท่ี เพื่อให๎เส๎นประสาทท้ัง 3 ชุด รอดพ๎นจากการถูกกดทับ สัญญานท่ี
สํงไปเล้ียง กล๎ามเนื้อแผํนหลังท้ังสองช้ัน ก็ คลายตัว หดตัวตามปกติไมํแข็งขืน ทํางานได๎ตามปกติ นี่เป็นหนทาง
กําจัดต๎นเหตุ แหํง ทุกข๑ นั้นได๎ ผ๎ูปุวยจะหายจากโรคปวดศีรษะเรื้อรังได๎ สุดท๎ายไมํต๎องพึ่งยาเลย  จะเห็นวํา
เทคนิคการรักษา แบบ องค์รวม ( holistic )  ไมํใชํการรักษาเฉพาะจุด เฉพาะปลายเหตุ  หรือ รักษาตาม
อาการตรงบริเวณของโรคท่ีปรากฏเทํานั้น แตํเป็นการรักษาท้ังระบบของรํางกาย ยังได๎รับผลพลอยได๎ อวัยวะ
ภายในปรับตัวได๎ ทํางานตามปกติ รํางกายก็เข๎าสํูภาวะปกติ กินได๎ นอนหลับสบาย ขับถํายสะดวก ผิวหนังสดใส 
มวลกระดูกแข็งแรงขึ้น เทํานี้ ผ๎ูปุวยก็มีความสุขมากพอแล๎ว 
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3. สรุป และ สังเคราะห์     
ผลจากการรักษา ได้รับผลดี ตามขั้นตอน ดังนี้  
1. Relaxation การใช๎ เครื่องไฟฟูากระต๎ุนท่ีแผํนหลัง กระแสไฟท่ีออกมาจะไปกระต๎ุนสัญญาน

ประสาท ท่ีออกมาสองข๎างของกระดูกสันหลัง ซึ่งมี 2 ชุด  
ก. Spinal nerve มี 31 คํู (ภาพที่ 5)  เป็นเส้นประสาทธรรมดา วิ่งออกมาจาก ชํองเล็ก ๆ เรียก

Intervertebral Foramen  ออกจากด๎านข๎างของกระดูกสันหลัง 2 ข๎าง สํงไปเล้ียง ผิวหนัง กล้ามเนื้อ ตาม
รูปแบบทางกายวิภาคศาสตร๑   เส้นประสาทธรรมดา ออกจากไขสันหลัง  มีสํวนประกอบ 3 สํวน Motor 
,Sensory, และ Autonomic part ฝากมา ส่ังงานจากสมอง สํงไป ผิวหนัง รับความรู๎สึกตําง ๆจากผิวหนัง 
และกล๎ามเนื้อ  หาก Spinal nerve เกิดทํางานบกพรํอง 

    
ภาพที่ 5.   Spinal nerve มี 31 คู่ มองทางด้านหลัง 

(ภาพจากGoogle) 
                 - ในสํวนท่ีไปเล้ียงกล้ามเนื้อ แรกๆ จะทําให๎กล๎ามเนื้อเกิดอาการแข็งเกร็ง ปวดเมื่อย หาก
ปลํอยท้ิงไว๎นาน ไมํรักษาให๎ถูกต๎องถูกวิธี หรือได๎รับการรักษาแตํไมํแก๎ไขต๎นเหตุจริงๆ อาจทําให๎เกิดกล๎ามเนื้อ
อํอนแรง ลีบลงได๎    
                 - ในสํวนท่ีไปเล้ียง ผิวหนัง สัญญานประสาท จะไปรับความรู๎สึกท่ีผิวหนัง เชํน ร๎อน เย็น สัมผัส 
ความเจ็บปวด หรือ ชา เป็นต๎น หากเส๎นประสาทเกิดป๓ญหา ระยะแรกอาจทําให๎เกิดอาการปวด หากปลํอยไว๎
นานโดยไมํได๎รับการรักษาท่ีถูกต๎อง อาจจะทําให๎เกิดอาการชาได๎  
                 - สํวนของเส๎นประสาทอัตโนมัติซิมพาเตติก ท่ีฝากมา จะกลําวตํอไปในข้อ ข.                   
                   ฉะนั้นการรักษาด๎วยการผํอนคลายโดยสํงผลไปทางเส้นประสาทธรรมดา วิธีนี้ จะเกิดผลดีตํอ 
ผิวหนัง และกล้ามเนื้อ รวมท้ังกระดูก และอวัยวะภายในท้ังหมด ซึ่งมีผลจากเส๎นประสาทอัตโนมัติซิมพาเต
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ติก ท้ังหมดนี้ ใครจะเถียงไมํได๎เลย เพราะมันคือ หลักพื้นฐาน ความจริงทางวิชาการ ทางกายวิภาคศาสตร๑ 
(anatomy) อยํางแท๎จริง 

ข. Sympathetic nerve (ภาพที่ 7) รากของเส๎นประสาทนี้ ออกจากด๎านข๎างของไขสันหลังตรง 
Lateral horn of spinal cord ของกระดูกอก อันท่ี 1 ถึง กระดูกเอว อันท่ี1 หรือ 2  เส๎นประสาทอัตโนมัติ
ซิมพาเตติก ทํางานเองโดยอัตโนมัติ สมองควบคุมการทํางานไมํได๎ มันจะส่ังการเอง โดยการสํงสัญญาณ
ประสาทอัตโนมัติไป 3 แหํง คือ ผิวหนัง กระดูก และอวัยวะภายในทั้งหมด  โดยฝาก รํวมไปกับ 
เส๎นประสาท Spinal nerveไปเล้ียงตามแบบแผนของมัน โดยรวมๆ จะไปเล้ียงดังนี้ 
 

 
 

                                                   
ภาพที่ 6.    แสดงส่วนประกอบต่างๆของผิวหนัง 

( ภาพจาก Google ) 
           1.  ในสํวนท่ีสํงไปเล้ียงผิวหนัง (ภาพที6่) จะตํางจากเส๎นประสาทธรรมดา สัญญานประสาทอัตโนมัติ
ซิมพาเตติก จะสํงไปเล้ียง ตํอมเหงื่อ(Sweat gland)  ตํอมไขมัน(Oil or Sebaceous gland) กล๎ามเนื้อท่ีทํา
ให๎ขนต้ัง (Arrector Pili muscle) และหลอดเลือดตําง ๆ  (Blood vessels)  หากเกิดบกพรํอง จะทําให๎ตํอม
ไขมันขับของเสีย ทํางานได๎ไมํดี เชํน  ตํอมไขมันขับไขมันไมํสะดวก ไขมันจับเป็นก๎อนไหลออกไมํได๎ เกิดการ
อุดตัน จะทําให๎เกิดเป็น สิวท่ีใบหน๎า บริเวณหน๎าอก ท๎องแขน หลัง หรือบริเวณก๎น ขึ้นอยูํวําเกิดความ
บกพรํองท่ีเส๎นประสาทนั้น ตรงสํวนไหน แตํถ๎าไปกระทบถูกกล๎ามเนื้อที่ทําให๎ขนต้ัง ขนจะลุกต้ัง รูขนจะกว๎าง 
ผิวหนังเป็นตํุมเห็นได๎ชัดเจน หากไปกระทบหลอดเลือดฝอยท่ีสํงไปยังผิวหนังก็ จะทําให๎เกิดผ่ืนแดง เป็นแผล
งําย หากไมํรักษาอาจทําให๎เกิดแผลเรื้อรัง รักษายาก ถ๎ามีผลตํอตํอมเหงื่ออาจทําให๎เหงื่อไหลออกมาก 
          2. ในสํวนท่ีสํงไปเล้ียงกระดูก ถ๎าเส๎นประสาทอัตโนมัติเกิดบกพรํอง หากยังอยูํในวัยหนุํมสาว ยัง
แข็งแรง จะเป็นแคํสิว รูขนกว๎าง ผิวหนังเป็นตํุม รักษาไมํคํอยยอมหาย แตํเมื่ออายุมากขึ้น เส๎นประสาท
อัตโนมัติยังบกพรํอง จะทําให๎เส๎นเลือดฝอยหดตัว ทําให๎เส๎นเลือดท่ีนําเ ลือดไปเล้ียงเนื้อกระดูกไมํพอ เนื้อ
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กระดูกจะคํอย ๆ บางลง กลายเป็นโรคกระดูกบาง นานไปจะเป็นโรคกระดูกพรุนเมื่ออายุมากขึ้น จากการ
รักษาด๎วยเทคนิคแบบ องค์รวม ของผู้วิจัย พบวําคนท่ีกลายเป็นโรคกระดูกบางหรือกระดูกพรุน (มีผลตรวจ
มวลกระดูกมากํอนรักษา) จะมีความหนาแนํนของมวลกระดูกเพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็วโดยให๎รับประทานแค
ลเซี่ยมรํวมด๎วย ซึ่งเดิม กํอนได๎รับการรักษาเทคนิคของผ๎ูวิจัย ผ๎ูปุวยนั้นได๎รับประทานยาเพิ่มมวลกระดูกพร๎อม
แคลเซี่ยม มาหลายปี ผลตรวจมวลกระดูกก็เพิ่มเพียงเล็กน๎อย แบบไมํเป็นท่ีนํา พอใจ   แสดงวําการ กระต๎ุน
สัญญานประสาทอัตโนมัติซิมพาเตติก  จะสํงผลไปเล้ียงหลอดเลือด ท่ีสํงไปเล้ียงเนื้อกระดูก ทําให๎มีอาหารเข๎า
ไป เล้ียงในเนื้อกระดูกได๎  ผลการตรวจมวลกระดูกหลังการรักษาด๎วย เทคนิคแบบ องค์รวม ของผู้วิจัย จึง
พบวํามีมวลกระดูกเพิ่มขึ้นอยํางเป็นท่ีนําพอใจ 

 3. ในสํวนท่ีไปเล้ียงตํอมตําง ๆ และ กล๎ามเนื้อเรียบ ของ อวัยวะภายใน ภายในรํางกาย จะมีผลทําให๎
เซลล๑ในอวัยวะภายใน มีการขยับทํางานได๎เอง        
 

ดูภาพที่ 7 ด้านล่าง ตรงแกนกลางคือไขสันหลัง  สองด้าน มีรากประสาทออกมา  ดูที่ไขสันหลัง 
ระดับ T1-4 มีแขนงของรากประสาทมารวมตัวกันเป็นแผง เรียก Plexus มาเล้ียง หัวใจ ปอด และหลอดลม 
ฉะนั้น หากมีป๓ญหาบกพรํองตรงกระดูกอกนี้ เชํน มีการอักเสบ คด งอ หรือ ตรงเกินไป จะเกิดโรคตามมา อาทิ
เชํน 

1.  โรคหัวใจ ถ๎ากระดูกสันหลังอก เกิดป๓ญหา เส๎นประสาทซิมพาเตติก ถูกกดแรง สัญญานมันจะวิ่ง
ไปกระต๎ุนท่ีหัวใจแรง หัวใจก็จะเต๎นแรง อัตราการเต๎นของหัวใจจะเร็ว ถี่ขึ้น  ความดันโลหิตจะสุง ถ๎าสัญญานท่ี
ไปกระต๎ุนท่ีหัวใจตํ่า หัวใจก็จะเต๎นเบา ความดันโลหิตจะตํ่า นานๆเข๎า ซิมพาเตติก จะทํางานผิดปกติ พาราซิม
พาเตติก ก็จะทํางานผิดปกติไปด๎วย การทํางานของหัวใจเริ่มบกพรํอง ขณะเดียวกันหลอดเลือดท่ีนําอาหารมา
เล้ียงหัวใจก็จะถูกกระทบ มันจะหดตัวแรง  

http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1/
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A/
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ภาพที่ 7.  แสดงสํวนประกอบของเส๎นประสาทอัตโนมัติ 
และนาน เพราะสัญญานซิมพาเตติก ไปกระต๎ุนท่ีหลอดเลือดทําให๎มันหดตัวบีบเลือดออก  สํวน พาราซิมพาเต
ติก (Parasympathetic = Vagus nerve = ตัวห๎าม ชะลอการทํางานของ Sympathetic n.)ไมํสามารถไป
ชะลอหรือทําให๎ซิมพาเตติกลดการบีบตัวได๎ ทําให๎การหด ขยายของหลอดเลือดผิดปกติ กลายเป็นเส๎นเลือด
หัวใจตีบ หัวใจจะขาดเลือดมาเล้ียง สํงผลให๎กล๎ามเนื้อหัวใจอํอนแรง ต๎องทํางานหนัก นานๆไปมีไขมันมาเกาะ 
แข็งตัว เลยไปกันใหญํ ถึงขั้นต๎องผําตัดเปล่ียนหลอดเลือดหรือขยายหลอดเลือด หรือล้ินหัวใจรั่ว 

2.  โรคเกี่ยวกับปอด ถ๎าสัญญานประสาทซิมพาเตติก ทํางานผิดปกติ จะทําให๎เราเหนื่อยงําย หายใจ
ไมํท่ัวท๎อง เป็นท่ีบํงบอกวําระยะยาวเราจะขาดออกซิเจน จะอํอนเพลีย ออกกําลังไมํได๎ นี่เป็นสัญญานเตือนภัย
แล๎ว การแลกเปล่ียนออกซิเจนและคาร๑บอนไดออกไซด๑ไมํดีเทําท่ีควร ทําให๎การหายใจผิดปกติ ถ๎าสูบบุหรี่มาก
อาจทําให๎ถุงลมโปุงพองงําย หากเส๎นประสาทซิมพาเตติก ท่ีสํงมาบกพรํอง ก็จะทําให๎หลอดลม ปอด ขับฝุุน
ออกมาไมํได๎ ถ๎าท้ิงไว๎นานอาจเกิดเนื้อร๎ายได๎ ควรหาโอกาส ไปตรวจการนอนหลับบ๎าง 

3.  โรคเกี่ยวกับหลอดลม จะอักเสบ เป็นหวัดบํอย ๆ เรื้อรัง รักษายังไงก็ไมํหายจนในท่ีสุด อาจเป็น
ไซนัสได๎  ทํานคงสงสัยกันละ..เอ..?.แค่ กระดูกอก มีปัญหา..ทําไม..เกี่ยวกับการเป็นหวัด  เป็นไซนัสได๎ เพราะ
สัญญานประสาทซิมพาเตติก ท่ีมาเล้ียงหลอดลมบกพรํอง เส๎นประสาทซิมพาเตติกตรงอก ถูกกด จะสํงสัญญาน
มาแรง ไมํหยุด มันจะไปกระต๎ุนให๎เยื่อบุหลอดลม หล่ังน้ําเมือกออกมามากเกินไป ถ๎ามีฝุุนละอองแม๎เพียง
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เล็กน๎อยมาเกาะ ก็จะทําให๎เกิดการแพ๎ ระคาย อาจเกิดอาการสําลัก ไอ หรือจาม สํวนพาราซิมพาเตติกก็ไมํสาม
รถ เอาชนะ ห๎ามไมํไหว จึงทําให๎ระบบทางเดินหายใจผิดปกติพิการได๎ หากเป็นเรื้อรังจะลามเข๎าไปในโพรงจมูก 
เข๎าไปในโพรงไซนัส ทําให๎เป็นโรคไซนัสอักเสบเรื้อรัง เป็นหวัดไมํหายสักที จึงนิยมเรียกกันวํา โรคภูมิแพ้ ท่ีคิด
วํารักษาแสนยาก หากหลอดลมอักเสบก็จะไอเรื้อรังได๎ หากรักษากระดูกสันหลังและรากประสาท ท่ีสํงมาท่ี
หลอดลมให๎เข๎าสํูภาวะปกติได๎ อาการของโรคภูมิแพ๎จะคํอยๆทุเลาลง จนในท่ีสุดก็หายไปได๎  ฉะนั้น ผลพลอยได๎ 
จากการรักษาโรคปวดศีรษะเรื้อรัง โรคภูมิแพ๎จะคํอยๆหายไปด๎วย ให๎สังเกตดูวํา คนท่ีเป็นโรคภูมิแพ๎ มักมี
อาการปวดศีรษะรํวมด๎วยประจํา 
 

T5–9 (ดูภาพท่ี 7) สํงไปเล้ียง ตับ ไต ม๎าม ตับอํอน ลําไส๎ ใส๎ต่ิง และ กระเพาะอาหาร หากเกิดคว าม
บกพรํองจะสํงผลตํออวัยวะเหลํานี้ ได๎แกํ  

1. ตับ เป็นอวัยวะสําคัญและใหญํท่ีสุด ทําหน๎าท่ีคล๎ายโรงงานเก็บกักขยะ ทําลายของเสียและสารพิษตําง 
ๆท่ีเข๎ามา บางสํวนคอยกําจัดเช้ือโรคท่ีเข๎ามาในรํางกาย เป็นแหลํงสะสมธาตุเหล็ก ผลิตน้ําดี ไว๎ชํวยยํอยไขมัน 
หากสัญญาณประสาทท่ีสํงมาเล้ียงบกพรํอง ของเสียท่ีมาเก็บค่ังค๎างอยูํขับออกไมํได๎ ถ๎าเซลล๑ตับเกิดความ
ผิดปกตินานเข๎า อาจจะทําให๎เซลล๑เกิดการเปล่ียนแปลงกลายเป็นมะเร็งได๎  

2. ไต ทําหน๎าท่ีดูแลปริมาณน้ําในรํางกายท่ีเกินความต๎องการ ไตมีโรงงานเล็ก ๆ (Glomerulus) คอยตรวจเก็บ
สารท่ีถูกท้ิงมา เชํนโปรตีน คีโทน (Ketone) เป็นต๎น นํากลับไปใช๎ได๎ใหมํ กําจัดเพียงน้ําสํวนเกินท้ิงออกมา หาก
สัญญาณประสาทท่ีสํงมาเล้ียงไตบกพรํอง การทํางานของโครงสร๎างในไตจะเสีย วันใดท่ีตรวจป๓สสาวะแล๎วพบส่ิง
ผิดปกติออกมา หมายถึง ภาวะการทํางานของโครงสร๎างในไตเริ่มเสียแล๎ว ป๓จจุบันโรคไตเป็นโรคท่ีพบมากท่ีสุด
โรคหนึ่ง และผ๎ูปุวยต๎องทนทุกข๑ทรมานกับการฟอกไตและสุดท๎ายก็ต๎องจากไปด๎วยความทุกข๑ทรมาน แถมต๎อง
เสียเงินทองมากมายด๎วย 

3. ม้าม  เป็นอวัยวะท่ีดูแลเม็ดเลือดของเรา เป็นตัวสร๎างภูมิค๎ุมกัน เก็บสะสมธาตุเหล็ก  หากสัญญาณ
ประสาทท่ีสํงมาเล้ียงม๎าม เกิดการบกพรํอง เราจะเสียภูมิค๎ุมกันไป ทําให๎เจ็บปุวย ติดเช้ืองํายด๎วย 

4. ตับอ่อน ทําหน๎าท่ีผลิตอินซูลินเกี่ยวกับน้ําตาลในเลือด หากสัญญาณประสาทท่ีสํงมาเล้ียงบกพรํองจะ
ทําให๎เป็นโรคเบาหวานได๎งําย 

5. ล าไส้เล็กและล าไส้ใหญ่ ลําไส๎เล็กทําหน๎าท่ีดูดซึมเอาอาหารไปเล้ียงรํางกาย สํวนลําไส๎ใหญํทําหน๎าท่ี
เก็บกักของเสียเพื่อรอเวลาขับถํายออกไป หากสัญญาณประสาทท่ีสํงมาเล้ียงบกพรํอง รํางกายอาจได๎
สารอาหารเข๎าไปเล้ียงรํางกายไมํเพียงพอ และอาจมีผล ทําให๎ท๎องผูกหรือท๎องเสีย เป็นเนื้องอก หรือ กลายเป็น
เนื้อร๎ายได๎งําย 

6. กระเพาะอาหาร เป็นอวัยวะแรกที่บอกได๎วํา กระดูกอกเริ่มมีป๓ญหาแล๎ว สัญญาณประสาทซิมพาเตติก
ท่ีสํงออกมาเล้ียงเริ่มบกพรํอง เริ่มจากการมีแก๏สมาก ท๎องจะอืด ผายลมบํอย ๆนานเข๎า จะเริ่มเรอ มากขึ้น
เรื่อยๆหากปลํอยเอาไว๎นาน เพราะสัญญาณประสาทอัตโนมัติซิมพาเตติก จะทําให๎กระเพาะอาหารหล่ังกรด
ออกมา (โดยปกติกระเพาะอาหารจะหล่ังกรดเพียง 3 เวลากํอนอาหาร เพื่อใช๎กรดนั้นออกมาชํวยยํอยอาหาร)  
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ถ๎ากรดถุกหล่ังออกมาตลอดเวลา เพราะเส๎นประสาทอัตโนมัติซิมพาเตติกเกิดป๓ญหา ถุกกด หรืออักเสบ ใน
กระเพาะอาหารไมํมีอาหารให๎ยํอย น้ํายํอย เป็นกรด จะยํอยเนื้อเยื่อในกระเพาะอาหารเอง ชํวงแรกจะทําให๎
กระเพาะอาหารเริ่มแดง คํอยๆอักเสบ จะปวดท๎อง นานไปจะทําให๎เกิดแผลในกระเพาะอาหาร จากนั้นหูรูด
ระหวํางกระเพาะอาหารและหลอดอาหารก็จะอักเสบตาม มีผลทําให๎เวลานอน กรดและอาหารท่ีเหลือค๎างใน
กระเพาะอาหาร จะไหลย๎อนขึ้นมาท่ีหลอดอาหาร ขึ้นมาถึงหลอดคอ (Pharynx) ทําให๎เกิดการระคายคอ กลํอง
เสียงแดง อักเสบ ไอ ตอนกลางคืนจะไอมาก เรื้อรัง รักษาเทําใดไมํหาย บางคนไอมาก ไอท้ังวัน แม๎จะกินยาแก๎
ไอ ก็ไมํหยุดไอ จนไมํสามารถทํางานได๎ เพราะไมํได๎แก๎ท่ีต๎นเหตุคือ กระดูกสันหลัง หากเกิดอาการ ท๎องอืด ผาย
ลมบํอย ๆ เรอ  หรือมีกรดไหลย๎อน เบ้ืองต๎นขอแนะนําให๎จิบน้ําบํอย ๆ เพื่อให๎กรดท่ีหล่ังออกมาเจือจาง ไมํกัด
เนื้อเยื่อในกระเพาะอาหารมาก และไมํควรรับประทานอาหาร 2–3 ช่ัวโมงกํอนนอน และถ๎ามีอาการมาก ควร
รีบปรึกษาแพทย๑ หรือ ผ๎ูชํานาญการแก๎ไขท่ีกระดูกสันหลัง 

        ไมํวําจะเป็นกรดไหลย๎อน ไขมันพอกตับ เนื้องอกในมดลูก ปวดท๎อง การขับถํายผิดปกติ ปวด
ประจําเดือน สุดท๎ายจะทําให๎นอนไมํหลับ การรักษาด๎วยเทคนิคแบบ องค์รวม ของผู้วิจัย พบวําผ๎ูปุวยจะ
สามารถนอนหลับได๎ในเร็ววัน อยํางเป็นท่ีนําพอใจ 
 

T10–12 (ดูภาพท่ี 5) ถ๎าบกพรํองจะมีอาการปวดหลังตรงบั้นเอว ( สังเกตให๎ดี ตามหลักกายวิภาค
ศาสตร๑ การปวดหลัง ไมํเกี่ยวกับกระดูกเอวหรือเส๎นประสาทเอวเลย  ) เพราะมีเส๎นประสาทไขสันหลัง ออกมา
เล้ียงหลังตรงบั้นเอว ทําให๎ปวดหลังได๎  และเส๎นประสาทนี้จะวิ่งลงไปเล้ียงจนถึงหน๎าท๎อง ชํวงตรงระหวํางสะดือ
ถึงหัวเหนํา หากมีป๓ญหาบกพรํอง อาจจะมีอาการคล๎ายปวดหนํวงในท๎อง จนทําให๎เข๎าใจผิด คิดวํา มีส่ิงผิดปกติ
ในชํองท๎อง  ระวังการวินิจฉัยผิดพลาด           
                จะเห็นได๎วํา เมื่อเรากระต๎ุนแผํนหลังไมํวําจะใช๎ไฟฟูา(ES)  หรือออกกําลังกาย หรือนวดด๎วยมือ 
อยํางถูกต๎อง ถูกวิธี   ก็จะมีผลตํอเส๎นประสาทท้ังสองชนิดนี้ มันจะสํงผลดี ไปท่ีผิวหนัง กระดูก กล๎ามเนื้อ 
และอวัยวะภายใน แนํนอน  การกระต๎ุนเส๎นประสาทอัตโนมัติ Sympathetic ตามสํวนตําง ๆ จะทําให๎อวัยวะ
ภายในแข็งแรง ทํางานได๎เต็มท่ี มีผลทําให๎รํางกายสดช่ืน ผิวพรรณนวลเนียน ชํุมช้ืน กระดูกแข็งแรงด๎วย  
ฉะนั้น การรักษาแบบ องค์รวม ด้วยเทคนิคของผู้วิจัย จะเห็นผลเช่นนี้แน่นอน 
                  

4. Strengthening muscle การออกกําลังกายด๎วยตนเองมีความสําคัญ จําเป็นอยํางมากท่ีต๎อง
สอนให๎ผ๎ูปุวยนั้นออกกําลังกายด๎วยตนเอง เพื่อรักษาสมรรถภาพการทํางานของกล๎ามเนื้อให๎แข็งแรง แตํต๎อง
สอนแบบงํายๆ สะดวกและทําได๎ทุกสถานท่ี (ผ๎ูปุวยถึงจะทํา ) และควรให๎ถูกต๎องตามหลักวิชาการและพยาธิ
สภาพของผ๎ูปุวยนั้น ๆ      เราสามารถใช๎ไฟฟูา ES ชํวย หากผ๎ูปุวยนั้นไมํสามารถออกกําลังกาย เองได๎ หรือ 
อยูํในสภาพนอนติดเตียง จะสามารถชํวยให๎ผิวหนัง กระดูก กล๎ามเนื้อ และอวัยวะภายใน แข็งแรงได๎ดีเชํนกัน 
หากทําการรักษาอยํางสม่ําเสมอ ตํอเนื่องกัน ก็สามารถชํวยฟื้นฟูผ๎ูปุวยนั้นให๎คํอยๆดีข้ึน จนสามารถออกกําลัง
กายด๎วยตนเองได๎   
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        5.  Rearrange Vertebral Column   

                      การจัดเรียงกระดูกสันหลัง (vertebral column)ให้เข้าสู่ภาวะปกติ ต๎องจัดท้ังกระดูก คอ 
อก และเอว ให๎ข๎อตํอตํางๆท่ีผิดปกติเข๎าท่ี เพื่อให๎ชํองเล็ก ๆ (intervertebral foramen) ท่ีอยูํระหวํางตัว
กระดูกสันหลัง ท่ีเป็นทางออกของเส๎นประสาทขยายใหญํขึ้น ไมํกดทับเส๎นประสาท เส๎นประสาทก็สามารถสํง
สัญญานไปเล้ียงสํวนตําง ๆได๎เต็มท่ี ทุกอยํางก็จะเข๎าสํูภาวะปกติเอง 

                      การจัดเรียงกระดูกคอ ( cervical vertebrae )ให้เข้าสู่ภาวะปกติ สําคัญมาก  จะทําให๎ 
เส๎นเลือด vertebral artery (ดู ภาคผนวก 2) ท่ีร๎อยอยูํภายในกระดูกคออันท่ี 1-6 ไมํบิด ไมํหักงอ ไมํตีบ 
เลือดก็สามารถวิ่งขึ้นไปเล้ียงสมองสํวน occipital lobe , cerebellum และ brain stem (ภาพท่ี 8)ได๎เต็มท่ี 
หากบกพรํองจะมีผลเสียดังนี้  

ก.  occipital lobe มีเซลล๑สมองท่ีเกี่ยวข๎องกับการมองเห็น หากขาดเลือด เทํากับการขาด
อาหาร ถ๎าเซลล๑สมองพวกนี้ขาดอาหาร จะเส่ือมสภาพ ตาจะฝูาฟาง มัว ไมํชัดเจนเทําท่ีควร ตรวจทุกอยํางใน
ลูกตาก็ไมํพบความผิดปกติ                   

ข.  cerebellum ทําหน๎าท่ีควบคุมความสมดุลของรํางกาย (equilibrium and balance ) 
หากขาดเลือดไปเล้ียง  เซลล๑ขาดอาหาร จะทํางานไมํได๎ดี จะเดินสะดุด เตะโนํนนี่ ให๎สังเกต ถ๎ามีรอยเขียว
ตามตัวโดยไมํทราบสาเหตุ เป็นสัญญานบํงบอกวํา สมองสํวนนี้เริ่มแยํ เซลล๑เริ่มขาดอาหารแล๎ว       

ค. brain stem คือ ก๎านสมอง จะมีหน๎าท่ีในการรับข๎อมูลจากภายนอก เข๎าไปยังสมอง และ 
สํงข๎อมูลตําง ๆจากสมองถํายทอดไปยังสํวนตําง ๆ ของรํางกาย จึงมีบทบาทสําคัญในการทํางานของสมอง 
เชํน การมีสติรู๎สึกตัว การรับรู๎ และการเคล่ือนไหวรํางกาย หากเลือดมาเล้ียงสํวนนี้ไมํพอ เซลล๑ขาดอาหาร เรา
ก็จะอาการไมํคํอยดี และหากสมองสํวนนี้ตาย เราก็ยังมีชีวิต แตํจะไมํรุ๎สึกตัว เป็นเจ๎าชาย เจ๎าหญิง นิทรา 

ยังมีผลเสียมากกว่านี้อีก หาก vertebral artery ท่ีร๎อยอยูํภายในกระดูกคออันท่ี 1-6 บิด หัก
งอ ตีบ เลือดไปเล้ียง สมอง 3สํวนหลังนี้ ได๎ไมํเต็มท่ี ธรรมชาติของรํางกายจะส่ังให๎หัวใจป๓้มแรงๆ เพื่อสํงเลือด 
ให๎ผํานเส๎นเลือดใหญํท่ีคอ เรียก common carotid artery (ภาพที 3,4) สํงเข๎าสมองโดยผํานทาง Internal 
carotid artery เพื่อเข๎าไปเล้ียงสมองสํวนท่ีเหลือด๎านหน๎าท้ังหมด  หัวใจจะป๓้มแรง เพื่อเพิ่มเลือดให๎ไหลไป
ชํวย vertebral artery (ภาพที 3)ทันที จะเกิดแรงดันสูง ความดันโลหิตจะสูงตาม นานเข๎า ถ๎าหลอดเลือดใน
รํางกายตีบ หรือ เริ่มอุดตันจะกลายเป็นโรคความดันโลหิตสูงตามมา หากหลอดเลือดฝอยในสมองเปราะ( 
aneurysm ) ความดันโลหิตท่ีป๓้มมาแรงๆ ก็อาจทําให๎หลอดเลือดฝอยในสมองแตกได๎ กลายเป็นอัมพฤกษ๑ 
อัมพาตได๎เลย ซึ่งเป็นกันมาก เพราะไมํรู๎สาเหตุวํา กระดูกต๎นคอมีป๓ญหา 

การดูแลรักษารํางกายต๎องดูแล จากบนลงลําง จากลํางขึ้นบนไมํใชํแคํโรคปวดศีรษะก็ดูแลรักษา
แคํต๎นคอ กระดูกคอเทํานั้น ต๎องตรวจดู รักษาทุกสํวนท่ีบกพรํอง และออกกําลังกระดูกสันหลังให๎ถูกต๎อง และ
ถูกวิธี ตามหลักวิชาการ   การกินยาหรือ ฉีดยา ก็เป็นขบวนการท่ีเอาสารเคมีไปกด หรือ บีบการทํางานของ
ระบบประสาทให๎หยุดส่ังการ จะทําให๎หายปวดได๎ช่ัวคราว  พอฤทธิ์ยาหมดก็จะปวดตามเดิม  หรือ แม๎แตํการ
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ผําตัดหลอดเลือดในสมอง เพื่อให๎มีการไหลเวียนของเลือดในสมองดีขึ้น ซึ่งจะเห็นจากการทดลอง และ
งานวิจัยจาก คณะนักวิจัยหลายทํานได๎ทํามาแล๎ว  ก็ยังไมํสามารถแก๎ไขสาเหตุของการปวดศีรษะนั้นได๎  

ทําไมจึงต๎องออกกําลัง???....มีคนไข๎ชอบถามวํา เสียเงินรักษาหายแล๎ว ทําไมยังต๎องออกกําลัง
อีก..ท้ังนี้..เพื่อคงสภาพการเรียงตัวของโครงสร๎างของกระดูกสันหลังไว๎ไมํให๎เคล่ือนออกไปอีก ไมํให๎หมอนรอง
กระดูกฉีกขาด จะได๎ไมํปล้ินออกมากดทับเส๎นประสาทได๎ เพราะกระดูกสันหลังจะต๎องมีกล๎ามเนื้อที่แข็งแรง มี
พังผืด มีเอ็นมายึดกระชับเอาไว๎ จึงจะทํางานได๎ปกติ  ฉะนั้นจึงต๎องออกกําลังกายสม่ําเสมอ เพื่อเสริมความ
แข็งแรงให๎กล๎ามเนื้อ  แตํการออกกําลังกายอยํางเดียวโดยรับประทานอาหารไมํเพียงพอ ก็ไมํถูกต๎อง อาหารท่ี
สําคํญในการเพิ่มกล๎ามเนื้อคือโปรตีน ถ๎าโปรตีนไมํเพียงพอ กล๎ามเนื้อ และ เซลล๑สมองก็พัฒนาไมํดี กล๎ามเนื้อ
ก็ไมํแข็งแรง แถมจะเป็นโรคสมองเส่ือมเมื่ออายุมากขึ้นเชํนกัน 

ฉะนั้น การพัฒนาเพื่อ ดูแล รักษา แก๎ไข ผ๎ูปุวยท่ีมีอาการปวดศีรษะเรื้อรัง  จะต๎องรู้ให๎เทําทัน
ป๓ญหาของความเส่ือม ต๎องแก๎ไข ต๎นเหตุ ท่ีเกิดจากความบกพร่องบริเวณกระดูกสันหลัง ให๎เข๎าสํูภาวะปกติ 
หรือใกล๎เคียงให๎ได๎ เพื่อให๎ผ๎ูท่ีปุวย ท่ีเป็นโรคปวดศีรษะเรื้อรัง  หายจากโรค โดยพึ่งยาน๎อยท่ีสุด จนสุดท๎ายไมํ
ต๎องพึ่งยาเลย  ด๎วย วิถีทางธรรมชาติและความเป็นจริงตามหลักกายวิภาคศาสตร๑โดยใช๎  เทคนิคทาง
กายภาพบ าบัดประยุกต์  แบบ องค์รวม ตามที่ผู้วิจัยได้ท าการทดลองมาแล้ว 
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Abstract 

Research of Leadership Model Used in Community Development in Pa Daet Sub-

district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province, aims to search for leadership 

model in community development by sharing work experience, work procedures that result in 

community development until success. The researcher has been working as a community 

leader, sub-district headman of Pa Daet Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang 

Mai Province, for 8 years. Data has been collected from direct experience of the researcher 

himself by working with villagers and community leaders, leaders from various organizations 

in the area. 

The tools for collecting data are the researcher himself and various collecting forms. 

Analyze and synthesize the data by categorizing and looking at the interrelationship of each 

step to form the successful leadership model of community development with success is 

evident. 

The research found that there are 7 important components leading to leadership model 

used in community development: (1) being a leader resulting from community development; 

(2) being a leader to resolve problems rigorously that never discourage problems and 

obstacles; (3) being a leader who gives importance to the people as a center; (4) being a leader 

that values the goals of work, then goes back to the budget; (5) being an integrated leader for 

maximum effects; (6) being a network leader; (7) being a leader who focuses on continuous 

learning in various fields. 

Key Words: Leadership model of community development refers to leadership used in 

community development administration of Mr. Wirachai Chaimongkol, Pa Daet Sub-district 

Headman. 
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บทคัดย่อ 
งานวิจักษณ๑เรื่อง   รูปแบบ ของภาวะผ๎ูนําท่ีใ ช๎ในการพัฒนาชุมชน  ตําบลปุาแดด อําเภอเมือง

เชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ มีวัตถุประสงค๑เพื่อ  ค๎นหาแนวทาง ภาวะผ๎ูนําในการพัฒนาชุมชน โดยได๎ถํายทอด
ประสบการณ๑การทํางาน ขั้นตอนการทํางาน ท่ีสํงผล การพัฒนาชุมชน จนประสบความสําเร็จ โดยผ๎ูวิจักษณ๑มี
ประสบการณ๑ในการทํางานในหน๎าท่ี เป็นผ๎ูนําชุมชน ในตําแหนํงกํานันตําบลปุาแดด อําเภอเมืองเชียงใหมํ  มา
ตลอด 8 ปี โดยเก็บข๎อมูลจากประสบการณ๑ตรงของผ๎ูวิจักษณ๑เองท่ีทํางานรํวมกับชาวบ๎านและผ๎ูนําชุมชน ผ๎ูนํา
จากองค๑กรตํางๆ ในพื้นท่ี  

เครื่องมือในการเก็บข๎อมูล คือ ตัวผ๎ูวิจักษณ๑เองและแบบบันทึกข๎อมูลตํางๆ วิเคราะห๑และสังเคราะห๑
ข๎อมูลโดยการจัดหมวดหมูํและดูความสัมพันธ๑เช่ือมโยงของแตํละขั้นตอนจนเกิดเป็นรูปแบบ ภาวะผ๎ูนํา ของการ
พัฒนาชุมชน ท่ีประสบความสําเร็จ มีผลงานเป็นท่ีประจักษ๑ 

จากผลการ วิจักษณ๑  พบวํา  รูปแบบ ของภาวะผ๎ูนําท่ีใช๎ในการพัฒนาชุมชน มีองค๑ประกอบสําคัญ 7 
ประการ คือ (1) เป็นผ๎ูนําท่ีเกิดจากการพัฒนาชุมชน (2) เป็นผ๎ูนํา กับการตํอส๎ู เมื่อเกิดป๓ญหา ไม่ย่อท้อต่อ
ป๓ญหาและอุปสรรคสรรค๑ (3) เป็นผ๎ูนําท่ีให๎ความสําคัญกับประชาชน เป็นศูนย๑กลาง (4) เป็นผ๎ูท่ีให๎ความสําคัญ 
ตํอเปูาหมายของการทํางาน แล๎วถึงย๎อนกลับมาในเรื่องของงบประมาณ  (5) เป็นผ๎ูนําแบบบูรณาการเพื่อให๎
เกิดผลสูงสุด (6) เป็นผ๎ูนําท่ีสร๎างเครือขําย (7) เป็นผ๎ูนําท่ีให๎ความสําคัญกับการเรียนรู๎ในด๎านตํางๆ  
 
คําสําคัญ :   รูปแบบของ ภาวะผ๎ูนํา ของการพัฒนาชุมชน หมายถึง  ภาวะผ๎ูนํา ท่ีใช๎ในการบริหารงานในการ
พัฒนาชุมชน ของ นายวีระชัย ไชยมงคล กํานันตําบลปุาแดด  
 
1. ความเป็นมา ความส าคัญของเร่ือง และวิธีการศึกษา 
1.1 ความเป็นมาของผู้น าชุมชน 

การอยูํในชุมชนสังคมมีความแตกตํางและหลากหลาย ท้ังในด๎านของความรู๎สึกนึกคิดความต๎องการ ทา
ให๎มนุษย๑มีปฏิสัมพันธ๑ระหวํางกันและจะทาให๎เกิดการพัฒนา ในขณะเดียวกันก็เกิดป๓ญหาระหวํางกัน เพื่อให๎
เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี ตอบสนองตํอความต๎องการเพื่อบรรลุประโยชน๑และความสําเร็จท่ีเป็น
จุดหมาย ต๎องอาศัยการรํวมแรงรํวมใจระหวํางกันเป็นส่ิงสําคัญ ส่ือกลางท่ีสําคัญในการชํวยประสานคนใน
ชุมชนให๎เกิดความรํวมแรงรํวมใจ คือ “ผ๎ูนาชุมชน”มนุษย๑ถือวําเป็นสัตว๑สังคมมีการดํารงชีพเป็นกลํุม เป็นชุมชน 
การอยูํรํวมกันเป็นสังคมจึงมีความแตกตํางกันหลากหลายทางสังคมท้ังในด๎านความต๎องการ  ความรู๎สึกนึกคิด 
มนุษย๑จึงมีปฏิสัมพันธ๑ระหวํางกันเพื่อกํอให๎เกิดการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาไปในทางท่ีดี  สนองตํอความ
ต๎องการและบรรลุยังประโยชน๑และความสําเร็จท่ีเป็นจุดมุํงหมาย ต๎องอาศัยความสามัคคีระหวํางกันเป็นสําคัญ 
ซึ่งส่ือกลางท่ีสําคัญในการชํวยประสานคนให๎บริหารงานได๎อยํางสมบูรณ๑ ถูกต๎อง เหมาะสม นั้นก็คือ “ผ๎ูนํา”ซึ่ง
เป็นบุคคลท่ีจะมาชํวยเป็นกําลังแรงใจและมันสมองในการปฏิบัติงานรํวมกัน เหตุนี้ในการพัฒนาชุมชน ผ๎ูนํา
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ชุมชนถือวําเป็นบุคคลท่ีมีความรู๎ ความสามารถท่ีจะระดมพลและทรัพยากรในด๎านตํางๆ เพื่อใช๎ในการบริหาร 
การพัฒนาหรือรํวมกิจกรรมของชุมชน เพื่อให๎การพัฒนานั้นไปสํูจุดมุํงหมายได๎ดียิ่งขึ้น 

ป๓จจุบันเป็นท่ียอมรับกันแล๎ววํา ผ๎ูนํา (Leader) เป็นป๓จจัยท่ีสําคัญยิ่งประการหนึ่งตํอความสําเร็จ ของ
องค๑การท้ังนี้ เพราะผ๎ูนํามีภาระหน๎าท่ี และความรับผิดชอบโดยตรงท่ีจะต๎องวางแผนส่ังการดูแล และควบคุมให๎
บุคลากรขององค๑การปฏิบัติงานตํางๆ ให๎ประสบความสําเร็จตามเปูาหมาย และวัตถุประสงค๑ท่ีต้ังไว๎ป๓ญหาท่ีเป็น
ท่ีสนใจของนักวิชาการและบุคคลท่ัวไปอยูํตรงท่ีวํา ผ๎ูนําทําอยํางไรหรือมีวิธีการนําอยํางไรจึงทําให๎
ผ๎ูใต๎บังคับบัญชาหรือผ๎ูตามเกิดความผูกพันกับงานแล๎วทํุมเทความสามารถ และพยายามท่ีจะทําให๎งานสําเร็จ
ด๎วยความเต็มใจ ในขณะท่ีผ๎ูนําบางคนนําอยํางไร นอกจากผ๎ูใต๎บังคับบัญชาจะไมํเต็มใจในการปฏิบัติงานให๎
สําเร็จอยํางมประสิทธิภาพแล๎ว ยังเกลียดชังและพร๎อมท่ีจะรํวมกันขับไลํผ๎ูนําให๎ไปจากองค๑การ การมีภาวะ
ความเป็นผ๎ูนํา (Leadership) นับวํามีความสําคัญอยํางมาก เพื่อท่ีจะทําให๎องค๑กรพร๎อมรับกับการ เปล่ียนแปลง 
(Change) ซึ่งเกิดขึ้นอยํางรุนแรงมากในขณะนี้ นิยาม “ผ๎ูนํา” ในด๎านตํางๆ มีมากมาย หลากหลายทฤษฎี 
ขึ้นอยูํกับวําใครจะชอบแบบไหน และแตํละคนนั้นก็มี Style ของความเป็นผ๎ูนําท่ีแตกตํางกันดังนั้น การจะบอก
วําผ๎ูนําแบบไหนดีท่ีสุดหรือดีกวํากันนั้นคงไมํสามารถบอกได๎แนํชัด และไมํสมควรท่ีจะนํามาพูดกันด๎วย เพราะ
ผ๎ูนําแตํละแบบก็มีข๎อดี-ข๎อเสียท่ีมีความแตกตํางกันออกไป รวมท้ังยังขึ้นอยูํกับสถานการณ๑ท่ีแตกตํางกัน ความ
เป็นผ๎ูนําก็อาจแตกตํางกันไปด๎วย  
 
1.2 ความสนใจของผู้ศึกษา 

การพัฒนาความรู๎และทักษะของผ๎ูนําเป็นส่ิงท่ีจําเป็นอยํางยิ่ง     เพราะการเสริมสร๎างความรู๎และ
พัฒนาทักษะจะทําให๎ผ๎ูนําชุมชนมีโลกทัศน๑ใหมํตํองานพัฒนา การพัฒนาความรู๎ ทักษะของผ๎ูนําจึงเป็นส่ิงจะต๎อง
นํามาพิจารณาควบคํูไปกับการทํางานพัฒนาชุมชนมาประยุกต๑ใช๎ได๎ตามความเหมาะสมในแตํละชุมชนผ๎ูนําโดย
สํวนใหญํจะเป็นบุคคลท่ีมีความสนใจใฝุรู๎ศึกษาและพัฒนาตนเองอยูํเสมอ จะศึกษาด๎วยตนเอง วิธีการศึกษาด๎วย
ตนเองนั้น อาจเป็นการสังเกตส่ิงท่ีตนเองพบเห็น แล๎วจดจํามาทดลองปฏิบัติ หรือผํานการพูดคุยแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกับบุคคลตํางๆจัดกลํุมพูดคุยสนทนา หลังจากผํานการไปศึกษาดูงานภายนอกลักษณะทางสังคม
และวัฒนธรรม ตลอดจนสถานการณ๑ของชุมชนของตน536 วารสารสันติศึกษาปริทรรศน๑ มจร ปีท่ี 6 ฉบับ
พิเศษหลักการดําเนินงานพัฒนาชุมชนจากแนวคิดพื้นฐาน หลักการพัฒนาได๎นํามาใช๎เป็นหลักในการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชน ดังตํอไปนี้ 

1. ยึดหลักความมีศักด์ิศรีและศักยภาพของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให๎ประชาชนในท๎องถิ่นใช๎
ศักยภาพท่ีมีอยูํให๎มากท่ีสุด และต๎องเช่ือมั่นวําประชาชนนั้นมีศักยภาพท่ีจะใช๎ความรู๎ ความสามารถท่ีจะ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองได๎ จึงต๎องให๎โอกาสประชาชนในการคิด วางแผน เพื่อแก๎ป๓ญหาชุมชนด๎วยตัวของเขาเอง 

2. ยึดหลักการพึ่งตนเองของประชาชน ยึดมั่นเป็นหลักการสําคัญวําต๎องสนับสนุนให๎ประชาชน
พึ่งตนเองได๎ โดยการสร๎างพลังชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน สํวนรัฐบาลจะชํวยเหลือสนับสนุนอยูํเบื้องหลัง และ
ชํวยเหลือในสํวนท่ีเกินขีดความสามารถของประชาชน 
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3. ยึดหลักการมีสํวนรํวมของประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให๎ประชาชนในชุมชนรํวมคิด ตัดสินใจ
วางแผน ปฏิบัติตามแผน และติดตามประเมินผลในกิจกรรม หรือโครงการใดๆ ท่ีจะทําในชุมชนท๎องถิ่น เพื่อให๎
ประชาชนได๎มีสํวนรํวมอยํางแท๎จริงในการดําเนินงาน  อันเป็นการปลูกฝ๓งจิตสํานึกในเรื่องความเป็นเจ๎าของ
โครงการ หรือกิจกรรม 

4. ยึดหลักประชาธิปไตย ในการทํางานพัฒนาชุมชน จะต๎องเริ่มด๎วยการพูดคุย ประชุม ปรึกษาหารือ
รํวมกัน คิดรํวมกัน ตัดสินใจและทํารํวมกัน รวมถึงรับผิดชอบรํวมกันภายใต๎ความชํวยเหลือซึ่งกันและกันตาม
วิถีทางแหํงประชาธิปไตยกระแสในป๓จจุบันไ ด๎มุํ ง ให๎ความสนใจกับภาวะ ผ๎ูนํ าแบบเปล่ียนแปลง  
(Transformational Leadership)  

ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุให๎ผ๎ูวิจักษณ๑สนใจท่ีจะทําหัวข๎อวิจัย เรื่อง  ภาวะผ๎ูนํากับการพัฒนาชุมชน วําภาวะ
ผ๎ูนําท่ีมีความสามารถพิเศษ (Charismatic leadership) ซึ่งแนวคิดเหลํานี้ได๎พยายามอธิบายวํา ผ๎ูนําประสบ
ความสําเร็จในระดับสูงในการจูงใจสมาชิก ความผูกพันตํอองค๑การ ความเคารพนับถือ ความไว๎วางใจ ความช่ืน
ชมในตัวผ๎ูนํา การอุทิศตนในการทํางาน ความจงรักภักดี และการปฏิบัติงานของสมาชิกได๎อยํางไร และยัง
พยายามอธิบายอีกวํา ผ๎ูนําบางคนสามารถนําองค๑การหรือหนํวยงานของตนประสบความสําเร็จอยํางยอดเยี่ยม
ได๎อยํางไร เนื่องจากการดําเนินธุรกิจขององค๑การในยุคโลกาภิวัตน๑ท่ีมีการลงทุนหรือดําเนินธุรกิจข๎ามประเทศ 
ทําให๎หลายๆองค๑การมุํงสร๎างผ๎ูนําท่ีสามารถบริหารและจัดการคนในประเทศท่ีไปลงทุนหรือดําเนินธุรกิจ  
ประกอบกับแนวคิดท่ีมีอยูํยังอาจไมํเพียงพอตํอการสร๎างรูปแบบภาวะผ๎ูนําท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงนําไปสํูการ
พัฒนาแนวคิดการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมขึ้น ผ๎ูนําชุมชนจึงต๎องมีการเรียนรู๎ในด๎านตํางๆ เพื่อปรับตัวให๎ทัน
ตํอสถานการณ๑การเปล่ียนแปลงอยูํตลอดเวลา  
 
1.3 วิธีการศึกษา  

เนื่องด๎วย ผ๎ูวิจักษณ๑ เป็นดํารงตําแหนํงกํานันตําบลปุาแดด อําเภอเมืองเชียงใหมํ อีกท้ังยังดํารง
ตําแหนํงนายกสมาคมกํานันผ๎ูใหญํบ๎าน  ฯ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ  ดังนั้น งานวิจักษณ๑ เรื่อง                 
รูปแบบ ของภาวะผ๎ูนําท่ีใช๎ในการพัฒนาชุมชน เป็นขบวนการสํงเสริมความเป็นอยูํของประชาชนให๎ดีขึ้น  จึงใช๎
วิธีเก็บข๎อมูลจากประสบการณ๑ตรงของผ๎ูวิจักษณ๑เอง ท่ีทํางานรํวมกับชาวบ๎านในชุมชน มานานมากวํา 8 ปี โดย
มีเครื่องมือในการเก็บข๎อมูล คือตัวผ๎ูวิจักษณ๑เอง และบันทึกข๎อมูลตํางๆ แล๎วนํามาวิเคราะห๑และสังเคราะห๑
ข๎อมูลด๎วยการจัดหมวดหมูํ และดูความสัมพันธ๑เช่ือมโยงของแตํละขั้นตอน จนเกิดเป็นรูปแบบ ของ รูปแบบ 
ของภาวะผ๎ูนําท่ีใช๎ในการพัฒนาชุมชน  เกิดขบวนการสํงเสริมความเป็นอยูํของประชาชนให๎ดีขึ้น   
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 แรงบันดาลใจ  

        แรงบันดาลใจให๎ผ๎ูวิจักษณ๑สนใจค๎นหาแนวทาง  รูปแบบ ของภาวะผ๎ูนําท่ีใช๎ในการพัฒนาชุมชน  เพื่อ 
ขบวนการสํงเสริมความเป็นอยูํของประชาชนให๎ดีขึ้น  นั้น  เริ่มจากตัวผ๎ูวิจักษณ๑เอง ท่ีมีโอกาสได๎เรียน คณะ
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ศึกษาศาสตร๑มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ระหวํางท่ีเรียนก็ได๎มีโอกาส ทํางานด๎านกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา ได๎ทํา
กิจกรรมท้ังในรั้วมหาวิทยาลัย และกิจกรรมรํวมกับชุมชน ทําให๎เกิดแรงบันดาลใจวํา การทํางานรํวมกับคนผ๎ูหมูํ
มาก และการทํางานรํวมกับชุมชน เป็นการท๎าทายอยํางหนึ่ง เป็น งานท่ีไมํซ้ําซาก มีป๓ญหาท่ีให๎เฉพาะหน๎า
ตลอดเวลา  และเป็นงานท่ีเราสามารถจะแสดงศักยภาพของเราได๎อยํางเต็มท่ี และส่ิงท่ีมีความสุขท่ีสุดของตัวผ๎ู
วิจักษณ๑เอง คือ การได๎ ออกแบบ นวัฒตกรรม ใหมํๆ ขึ้นมา ท้ังด๎านการบริหารงานในชุมชนตามฉบับแนวคิด
ของตัวเอง ท้ังในรูปของ ส่ืงประดิษฐ๑ เพื่อพัฒนาความเป็นอยูํของประชาชนให๎ดีขึ้นนั้น เป็นความสุขท่ีสุดของตัว
ผ๎ูวิจักษณ๑  

ตัวผ๎ูวิจักษณ๑เอง เกิดมาจากครอบครัวชาวนไรํชาวนา ได๎ผํานชีวิตท่ีขาดความพร๎อม และการท่ี
ครอบครัวเราไมํมีความพร๎อม ประสบการณ๑ท่ีเราได๎พบเจอก็คือ การท่ีเราได๎รับการชํวยเหลือจาก คนรอบข๎าง 
เพื่อนบ๎าน ญาติ และผ๎ูนําชุมชนนั้น มันคือการหยิบยื่นโอกาส ให๎เราได๎เดินไปถึงเปูาหมายท่ีสําเร็จในชีวิต ได๎ 
ในทางตรงข๎ามถ๎าเรา ขาดผ๎ูนําชุมชนท่ีดี มีความต้ังใจในการทํางาน ชุมชนนั้น ๆ รํวมถึงประชาชนในพื้นท่ีนั้น ก็
ขาดโอกาส ในหลายๆ ด๎าน ไมํวําจะเป็นความเป็นอยูํ ส่ิงอํานวยความสะดวก ท้ัง อุปโภค บริโภค จะสังเกตได๎วํา 
ทุกประเทศ ในโลกนี้ ความเจริญก็จะอยูํในบางพื้นท่ี หรือบางเมืองเทํานั้น นั้นไมํได๎หมายความวําชุมชนนั้นมี
ทรัพย๑กรมนุษย๑และทรัพยกรธรรมชาติท่ีดี หัวใจสําคัญคือผ๎ูนํานั้ น คือการนําทรัพย๑กร ตามพื้นท่ีเหลํานั้น 
นําไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดให๎ได๎มากตํางหาก  จะเห็นได๎วํา ภาวะผ๎ูนําในการปฏิบัติงานของผ๎ูวิจักษณ๑ ใน
ฐานะผ๎ูนําชุมชนนั้น เป็นขบวนการสํงเสริมความเป็นอยูํของประชาชนให๎ดีขึ้น  เป็นหัวใจหลักหัวใจสําคัญของ
ความเป็นอยูํของประชาชน การมีผ๎ูนําเป็นแคํคนดีนั้นยังไมํพอ แตํจะต๎องมีวิสัยทัศน๑ในการพัฒนาด๎วย สํวน
ความดีนั้นเป็นองค๑ประกอบของการไมํทุจริต ซื่อตรง โปรํงใส อยํางท่ีเคยพบเห็นผ๎ูนําบางองค๑กร มีประวัติเป็น
คนดี แตํการทํางานหรือหนํวยงานองค๑กรกับไมํได๎รับการพัฒนา นั้นหมายความวํา ผ๎ูนํา จะต๎องมีความดี  มี
ความรู๎  มีความเข๎าใจ  ขยัน และหมั่นพัฒนาตัวเอง หาความรู๎หาข๎อมูลตํางๆ ท้ังในประเทศ และตํางประเทศ 
นําข๎อมูลเหลํานั้นมาประกอบกับการพัฒนาชุมชนท่ีสอดคล๎อง กับบริบทของพื้นท่ีตัวเอง   

แรงบันดาลใจในการศึกษาค๎นคว๎าครั้งนี้ก็คือตัว ผ๎ูวิจักษณ๑ เป็น ผ๎ูนําชุมชน ดํารงตําแหนํงกํานันและ
ผ๎ูใต๎บังคับบัญชา ผ๎ูใหญํบ๎าน จํานวน 13 หมูํบ๎าน ในพื้นท่ีตําบลปุาแดด โดยศึกษาวํา ระดับการศึกษาและวุฒิ
การศึกษาของผ๎ูนํา ไมํได๎บํงบอกช้ีชัดได๎วํา ผ๎ูนําจะต๎องจบการศึกษาด๎านพัฒนาชุมชน หรือรัฐศาสตร๑ ด๎าน
การเมือง การปกครอง แตํการจะเป็นผ๎ูนําชุมชนนั้นสามารถจะจบการศึกษาด๎านใดก็ได๎ ขึ้นอยูํกับความต้ังใจ 
ความคิดริเริ่มท่ีจะพัฒนาชุมชน ความมุํงมั่น และรักในงานจิตอาสา มีภาวะความเป็นผ๎ูนํา โดยเฉพาะตัวผ๎ู
วิจักษณ๑เอง ก็ได๎จบการศึกษา ศึกษาศาสตร๑ แตํก็ได๎ใช๎ความศาสตร๑ความเป็นครู นํามาปฏิบัติหน๎าท่ี เ ป็นผ๎ูนํา
ชุมชน จนประสบความสําเร็จ มีผลงานเป็นท่ีประจักษ๑ ได๎รับรางวัล ระดับประเทศ หลากหลายรางวัล ได๎
อยํางไร จึงเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาค๎นคว๎า ครั้งนี้ 
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2.3 กิจกรรมหรือขั้นตอนที่ด าเนินการแต่ละขั้นตอน หรือ แต่ละเร่ือง   
ผ๎ูวิจักษณ๑ได๎เรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร๑ มีความรู๎ในศาสตร๑ของครูในการ

สอน ซึ่ง ผ๎ูวิจักษณ๑เองจะต๎อง นําความรู๎ท่ีเรียนไปประกอบอาชีพทางด๎านครู แตํโดยความรักในการทํางานใน
ภาคชุมชน จึงได๎อาสาตัวเอง ลงสมัครรับเลือกต้ัง เป็นผ๎ูใหญํบ๎านเดือน พฤษภาคม พศ.2555 จากนั้นในปี
เดียวกัน ก็ได๎รับเลือกให๎ดํารงตําแหนํง กํานันตําบลปุาแดด ในเดือน กันยายน 2555 จนถึงป๓จจุบัน 

เมื่อผ๎ูวิจักษณ๑ ได๎รับให๎ดํารงตําแหนํง กํานันตําบลปุาแดด ซึ่งเหลือระยะเวลา แคํ 3 เดือน ก็ได๎เริ่มวาง
แผนการพัฒนาโดยการ เข๎าพบปะพูดคุยกับชาวบ๎าน ท้ัง 13 หมูํบ๎าน ท้ังในรูปแบบทางการคือการเรียนประชุม 
และในรูปของการไปพบปะพูดคุยแบบกันเอง ถึงในท่ีพักอาศัยของชาวบ๎าน เพื่อเก็บรวบรวมป๓ญหาตํางๆ โดย
การพูดคุยสนทนานั้น ทางผ๎ูวิจักษณ๑ โดยการซักถาม จะไมํไปช้ีนําทาง แตํ เปิดโอกาสให๎ชาวบ๎านได๎พูดได๎ระบาย
ออกมา เพราะจะได๎ข๎อมูลท่ีแท๎จริง เพราะการไปให๎หัวข๎อและช้ีนํานั้น ผ๎ูวิจักษณ๑ มองมุมตํางวํา ประเทศไหนก็
ตามจะพัฒนาด๎านไหน ยํอมมีข๎อด๎อย ข๎อเดํน ไมํมีอะไรสมบูรณ๑ แบบ 100 %  เพราะชาวบ๎านมีความต๎องการท่ี
ไมํเหมือนกัน  จึงใช๎วิธีให๎ชาวบ๎านได๎ เลือก ความต๎องการและความเดือดร๎อน มากท่ีสุด อยํางน๎อยมา 3  
ประเด็น และตัวผ๎ูวิจักษณ๑ เองก็จะเข๎ามาสอบถามเป็นประจําทุกๆ ปี ชํวงนี้ปี 2555 เป็นชํวงท่ีผ๎ูวิจักษณ๑ เก็บ
รวบรวมข๎อมูลป๓ญหาของชาวบ๎าน ท้ัง 13 หมูํบ๎าน      

 เมื่อผ๎ูวิจักษณ๑ ได๎รับข๎อมูลจากการลงพื้นท่ีพบปะชาวบ๎านแล๎ว ก็ได๎นํา ข๎อป๓ญหาตํางๆ โดยแยก
ออกเป็นแตํละหมูํบ๎าน มาจัดเรียง และตรวจสอบ วําป๓ญหาใดท่ี มีความต๎องการกันมากกวําครึ่ง หนึ่ง หรือ 6 
หมูํบ๎าน และป๓ญหาใดเป็นป๓ญหาเฉพาะของหมูํบ๎านนั้น เชํน หมูํบ๎านอมรนิเวศน๑ หมูํท่ี 10 เป็นหมูํบ๎านจัดสรร ก็
ต๎องการในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องทรัพย๑สิน และเรื่องของขยะ แตํถ๎าเป็นหมูํบ๎าน วังค๑สิงค๑คํา หมูํท่ี 6  
จะเป็นหมูํบ๎านด้ังเดิม ก็ยังประกอบอาชีพทํางานเกษตรกร ต๎องการในเรื่องของน้ําท่ีใช๎ในการทําพืชไรํ พืชสวน 
และไมํมีเรื่องใดท่ีมีความต๎องการเชํนเดียวกัน ท้ัง 13 หมูํบ๎าน  จะเห็นได๎วําถึงแม๎จะอยูํในตําบลเดียวกันนั้น 
ความเดือดร๎อน ความต๎องการก็แตกตํางกันออกไป นั้นหมาย ถึงวําการพัฒนา หรือการชํวยเหลือ ไมํสามารถจะ
ทําในภาพระดับตําบลได๎ ต๎องแก๎ป๓ญหาในระดับหมูํบ๎านกํอน  

ส่ิงท่ีผ๎ูประวิจักษณ๑ จะต๎องดําเนินการในขั้นตํอไป ก็ต๎องมาแยกหมวดหมูํถึงความเดือนร๎อนและใช๎
การวิเคราะห๑วํา  แตํละโครงการนั้นต๎องใช๎งบประมาณเทําไร เพราะเป็นไปไมํได๎เลยท่ีจะไมํใช๎งบประมาณ 
แตกตํางกันแคํวําใช๎งบประมาณมากน๎อยเพียงใดเทํานั้น โดยผ๎ูวิจักษณ๑ ได๎ศึกษาระเบียบของหนํวยงานราชการ 
เชํน เทศบาลตําบลปุาแดด องค๑การบริหารสํวนจังหวัด และข๎อระเบียบของอําเภอเมืองเชียงใหมํ ในการใช๎
งบประมาณการบริหารงานในการพัฒนาชุมชนตามโครงการตํางๆ และแผนงานในการพัฒนาแตํละปี เพื่อนํามา
เทียบเคียงป๓ญหาและความเดือนร๎อนของชาวบ๎านนั้น ผ๎ูวิจักษณ๑ได๎รวบรวม แบํงหมวดหมูํป๓ญหาเอาไว๎  

 
           เมื่อทราบถึง ป๓ญหาแล๎ว เพื่อให๎สอดคล๎องกับงบประมาณท่ีภาครัฐในพื้นท่ี ได๎จัดต้ังเอาไว๎ ตาม 

แผนการพัฒนา ผ๎ูวิจักษณ๑ก็ คัดป๓ญหาความเดือนร๎อนประสานแจ๎งไปยังหนํวยงานตํางๆ ในระดับพื้นท่ี ซึ่งเป็น
หน๎าท่ีของผ๎ูนําชุมชน กํานันผ๎ูใหญํบ๎านอยูํแล๎ว เพื่อเป็นการยื่นยันข๎อมูล อีกครั้งวําป๓ญหาเหลํานี้ทางหนํวยงาน
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ของภาครัฐสามารถจะแก๎ป๓ญหาได๎  ผ๎ูวิจักษณ๑ใช๎เวลาชํวง ปี 2556 ในการสํงเรื่องป๓ญหาความเดือนร๎อนตํางๆ 
ของประชาชน ท่ีผ๎ูวิจักษณ๑ได๎ลงพื้นท่ีในชํวง ปี 2555  ไปยังหนํวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข๎อง แตํในการปฏิบัติหน๎าท่ี
ในฐานะกํานันตําบลปุาแดดนั้น ก็ต๎องทําหน๎าท่ีตามปกติ ตามหนังสือส่ังการของทางภาครัฐและปฏิบัติ หน๎าท่ี
ตาม นโยบายของรัฐบาลไปด๎วย พร๎อม ๆ กัน 

 จากการทํางาน ลงพื้นท่ีพบปะ ชุมชน ในปี 2555  และปี 2556ก็ได๎ดําเนินประสานงาน สํง
เรื่องป๓ญหาตําง ๆ ไปยังหนํวยงานตํางๆ เป็นท่ีเรียบร๎อยแล๎วนั้น  แตํท่ีนําสนใจ ท่ีผ๎ูวิจักษณ๑ได๎พบป๓ญหาความ
เดือนร๎อนท่ีมีข๎อจํากัดของภาครัฐ ติดขัดในข๎อระเบียบตํางๆ สามารถแก๎ไขชํวยเหลือในชํวงเวลา ส้ันๆ ใน
ระยะเวลา 3-5 ปี ส่ิงท่ีผ๎ูวิจักษณ๑ได๎พบป๓ญหา พอสรุปได๎ ดังนี้ คือ 

1. ป๓ญหาด๎านสุขภาพ ในการรับบริการ การรักษา สถานพยาบาลท่ีอยูํไกล  จากพื้นท่ี ทําให๎ต๎องต่ืน
แตํเช๎า และกลับมาบําย เสียเวลาท้ังวัน และต๎องหยุดงาน กรณี ผ๎ูสูงวัย เป็นเรื่องจําเป็นท่ีญาติๆ ก็ต๎องหยุดงาน
เพื่อนําสํงญาติไปมอบแพทย๑เพื่อตรวจรักษา 

2. ด๎านอาชีพ ท่ีรองรับผ๎ูวัยเกษียณ แตํไมํใชํข๎าราชการ ไมํมีรายได๎จากเงินเกษียณอายุ แตํยังมีสุขภาพ
ท่ีแข็งแรง และยังต๎องมีภาระเล้ียงดูครอบครัว 

3. บ๎านพักฉุกเฉิน กรณีท่ี ญาติพี่ต๎องเสียชีวิตอยํางกะทันหัน ไมํมีใครดูแล ไมํมีท่ีพักอาศัย 
4. เรื่องของกล่ินน้ําเนําเสียจากลําคลองแมํขํา ท่ีไหลผํานชุมชน จํานวน 7 ชุมชน 
5. น้ําด่ืมท่ีตํางจากเมื่อกํอนท่ีใช๎น้ําใต๎ดิน แตํขณะนี้ไมํสามารถนําน้ําใต๎ดินมาใช๎ด่ืมกินได๎ เป็นภาระท่ี

จะต๎องหาคําใช๎จํายมาช้ือน้ําด่ืมในการบริโภค อุปโภค 
จะเห็นได๎วําทุกพื้นท่ี ทุกชุมชนทุกองค๑กร  ต้ังแตํระดับชุมชน ถึงระดับประเทศ  ถ๎าไมํมีงบประมาณใน

การเข๎ามาสนับสนุนแล๎ว ทุกอยํางจะไมํสามารถขับเคล่ือนได๎ ป๓ญหาความเดือนร๎อนก็ไมํสามารถจะแก๎ได๎ 
ประชาชน ชาวบ๎านในพื้นท่ีก็ต๎องใช๎ชีวิต อยากลําบาก ไมํมีความสุขเทําท่ีควร โดยผ๎ูวิจักษณ๑ต๎องการให๎เกิด
แนวคิดทางสังคมและทฤษฎีสังคม ใหมํขึ้นมาคือ การรู๎จักพึ่งพาตนเอง การท่ีชุมชนรู๎จักการรวมตัวเพื่อสร๎าง
ส่ิงประดิษฐ๑นวัตกรรม หรือโครงการตําง ท่ีมาแก๎ไขความเดือดร๎อนในชุมชน ของตัวเอง เพื่อเป็นประโยชน๑ของ
ตัวเอง โดยมีหลักการที่วํา การจะทําโครงการใดๆ นั้น จะไมํเอางบประมาณเป็นท่ีต้ัง และน๎อมนําเอาหลักของ 
แนวคิดและทฤษฎี ศาสตร๑พระราชา ราชการท่ี 9พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรง ได๎นํามาเป็นแนวทาง
ดําเนินการ โดยเฉพาะ เรื่องของการระเบิดจากข๎างใน ก็คือชุมชนชํวยคิด ชํวยทํา ลงมือทําเองกํอน แล๎ว สํวน
ไหนท่ีเกินกําลัง ถึงจะเกิดการร๎องขอไปยังภาครัฐ 

จากป๓ญหาดังกลําว ชํวงในปีนี้ 2557 นี้ผ๎ูวิจักษณ๑ จึงได๎เริ่มเขียนโครงการ เพราะโครงการทุกอยํางนั้น
ต๎อง จะต๎องมีท่ีมาท่ีไป เหตุผล วัตถุประสงค๑ ท่ีจะเป็นเอกสารให๎เกิดการประชุมประชาชนในพื้นท่ี ซึ่ง ก็ใช๎เวลา
พอสมควรในการดําเนินงานเขียนโครงการ เพราะต๎องทํางานตามภารกิจหน๎าท่ีหลัก ท่ีได๎รับคําส่ังมาจากทาง
รัฐบาลผํานมายังจังหวัด และงานในเรื่องของกิจกรรมตํางๆ ในพื้นท่ี เพราะในรอบ 1 ปี ก็จะมีงานกิจกรรมตํางๆ 
ท่ีต๎องรับผิดชอบทุกอยํางเชํน งานเข๎าเวรตรวจตราความเรียบร๎อย การเดินทางบนท๎องถนน ในชํวงต๎นปี คือ
เรียนโครงการนี้วํา 7 วันอันตราย พอชํวงเดือน เมษายน ก็จะมีงานประเพณี สงกรานต๑ ถัดมาก็มีงานลอย
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กระทง งานไม๎ดอกไม๎ประดับ และการกาชาดในชํวงฤดูหนาว งานทอดกฐิน และรํวมถึงงานเทศกาลคริสต๑มาส 
เพราะผ๎ูนําชุมชนต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมได๎ทุกศาสนา ซึ่งงานประเพณีเหลํานี้ ผ๎ูวิจักษณ๑ และผ๎ูนําชุมชนไมํสามารถ
ท่ีจะปฎิเสธได๎ เป็นงานท่ีต๎องกระทําให๎ดียิ่งๆ ข้ึนไป และทุกๆ เดือน ก็มีกิจกรรมด๎านการรณรงค๑ ในการปูองกัน
ปราบปรามในเรื่องของยาเสพติด มีการประชุมภายในหมูํบ๎านทุกๆ เดือน และท่ีขาดไมํได๎ในสังคมไทยก็คือ งาน
สูญเสียชีวิต ท่ีผ๎ูนําชุมชนจะต๎องเข๎าไปดูและท้ังการจัดสถานท่ี จนถึงพิธีการตํางๆ จนส้ินสุดพิธีการ นี้คืองาน
สํวนหนึ่งท่ี ผ๎ูวิจักษณ๑ ในฐานะผ๎ูนํา จะต๎องปฏิบัติ ขาดเว๎นไมํได๎   

แตํยังไงแล๎วก็ต๎องใช๎เวลาสํวนหนึ่งไปประกอบอาชีพเพื่อสร๎างรายได๎ เพราะการดํารงตําแหนํงกํานัน ไมํ
มีเงินเดือนประจํา แตํเรียกวํา คําตอบแทน เดือนละ 10,000 บาท ไมํมีสวัสดิการใดๆ เหมือนข๎าราชการท่ัวไป 
จะเห็นได๎วําในรอบ 1 ปี มีหน๎าท่ีงาน ในการปฏิบัติไมํได๎น๎อยเลย ถ๎าผ๎ูนํา ชุมชนไหน ไมํมีความเข็มแข็ง ไมํ
ทํางานให๎หนัก ไมํคิดการวางแผนการ ก็จะไมํประสบความสําเร็จในการเข๎ามาทํางานตรงนี้ นั้นหมายความวํา 
ผ๎ูนําชุมชน กํานันผ๎ูใหญํบ๎านนั้น เชํนเดียวกับผ๎ูวิจักษณ๑ จะต๎องมีความพร๎อม ท้ังด๎านความคิด พร๎อมท้ังความรู๎ 
พละกําลังท่ีแข็งแรง คือมีสุขภาพท่ีดี นั้นเอง ซึ่งก็มีน๎อยมาก ท่ีจะประสบความสําเร็จ แล๎วการท่ีจะ บํงบอกวํา
ทํางานพัฒนาชุมชนประสบความสําเร็จนั้น ก็คือการได๎รับรางวัล ประกาศณียบัตร นั้นเอง 

ผ๎ูวิจักษณ๑ทําโครงการตํางๆ โดยจะไมํคํานึงถึงงบประมาณของภาครัฐ จะระดมทุนกันเองในพื้นท่ี เชํน 
ทอดผ๎าปุา จัดกิจกรรมกรกุศล และยังดําเนินการเขียนโครงการของบประมาณไปยัง ชาวสวิตเซอร๑แลนด๑ 
(Switzerland) โดยผํานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย๑ ตลอดระยะเวลาท่ีผ๎ูประวิจักษณ๑ ได๎ทํา
หน๎าท่ีผ๎ูนําชุมชนในตําแหนํง กํานัน ตําบลปุาแดด อําเภอเมือง เชียงใหมํ ได๎ดําเนินการโครงการท่ีประสบ
ความสําเร็จ สํงผลให๎ได๎รับรางวัล ตํางๆ  ดังนี้ 

เรื่องท่ี 1 เริ่มดําเนินการ ปี  2555  เป็นผ๎ูคิดเริ่มพัฒนาชุมชน คลินิกใกล๎บ๎านใกล๎ใจ และบ๎านพัก
ฉุกเฉินจนได๎รับ รางวัลชุมชน ตําบลต๎นแบบ หํวงใยไมํท้ิงกัน ระดับประเทศ ผลงาน คลินิกใกล๎บ๎านใกล๎ใจ และ
บ๎านพักฉุกเฉิน  ของ กระทรวงพัฒนาสังคม ฯ ปี 2560  โดยมีผลงานดังนี้ 

ผ๎ูวิจักษณ๑ ได๎ทํางานชํวยเหลือชุมชน และชํวยเหลือ  ผ๎ูอยูํในภาวะยากลําบาก นอกเหนือจากการปฏิบัติ
หน๎าท่ี ของตําแหนํง กํานัน  โดยถือคติวํา “เมื่อเคยผํานความจนความอยากลําบากมา เราก็ต๎องหัดชํวยเหลือ
ผ๎ูอื่นตํอ”  ผ๎ูวิจักษณ๑ ได๎เสียสละท้ังแรงกาย กําลังทรัพย๑ และสติป๓ญญา ท่ีมีอยูํชํวยเหลือ ผ๎ูอยูํในภาวะ
ยากลําบาก  โดยใช๎บุคคลกร ท่ีเป็น คนในครอบครัวของผ๎ูวิจักษณ๑ ท้ังคุณพํอ คุณแมํ และญาติพี่น๎องของตัวผ๎ู
วิจักษณ๑ เป็นกําลังหลักในการทํางาน  แบํงหน๎าท่ีการทํางาน เชํน คุณพํอทําหน๎าท่ี เป็นคนสวนดูและอาคาร
สถานท่ี  คุณแมํทําหน๎าท่ี เป็นฝุายทําความสะอาดอาคารห๎องพัก  และจัดเตรียมทําอาหารให๎ผ๎ูอยูํในภาวะ
ยากลําบาก ท่ีเข๎ามาอาศัยในบ๎านพักฉุกเฉิน  และให๎พี่ชาย ก็ทําหน๎าท่ี เป็นผ๎ูดูแลรักษาความปลอดภัย โดยผ๎ู
วิจักษณ๑ มีเปูาหมาย  ดังนี้  

1. การชํวยเหลือ ในด๎าน ลดความเล่ือมลํ้าของสังคมและการสร๎างโอกาส การเข๎าถึงบริการของรัฐ เชํน 
การชํวยสงเคราะห๑เด็กพิการ เด็กนักเรียนยากจน สตรี ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูด๎อยโอกาส 
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2. โครงการ ให๎การศึกษาและ การเรียนรู๎ ฝึกอาชีพ ตํางๆ การทํา เกษตรพอเพียง   ให๎กับ ชาวบ๎านท่ี
ยากจน     คนเรํรํอน  ผ๎ูพ๎นโทษ และครอบครัวผ๎ูติดเช้ือ เอช ไอ วี (HIV) เป็นต๎น 

3. การยกระดับคุณภาพบริการด๎านสาธารณสุขและสุขภาพประชาชน เชํน การจัดทํา ศูนย๑ คลินิก
ชุมชน ตรวจรักษาโรค การเฝูาระวังโรคระบาด การรณรงค๑ปูองกันอุบัติเหตุ เพื่อลดผ๎ูพิการในสังคม 

 
โครงการนี้เป็นคุณประโยชน๑ตํอผ๎ูท่ีอยูํในภาวะยากลําบาก ดังนี้ 
1. โครงการ : บ๎านพักฉุกเฉิน พักฟรี สําหรับผ๎ูอยูํในภาวะลําบาก โดยไมํใช๎งบประมาณจากภาครัฐ   

ขั้นที่  1     จัดทําโครงการ โดยการ ขอคําแนะนํา จาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑  
และบ๎านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหมํ  ในชํวงเดือน กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๕ 

ขั้นท่ี  2    เริ่ม กํอสร๎าง ห๎องพักจํานวน ๑๐ ห๎อง ห๎องตรวจรักษาโรค ห๎องฝึกอาชีพ   ห๎องน้ํา 
ห๎องอํานหนังสือ โดยการประสานงานของหนํวยงานบ๎านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหมํ จึงได๎รับงบประมาณ 
จากชาวตํางชาติมาบางสํวน และใช๎เงินสํวนตัวของครอบครัวของผ๎ูวิจักษณ๑  งบประมาณในกํอสร๎าง 800 ,000 
บาท ได๎รับการชํวยเหลือแรงงานกํอสร๎างจากชาวบ๎านในพื้นท่ี  เริ่มกํอสร๎าง ในชํวง เดือน  กุมภาพันธ๑ 2556 

ขั้นที่ 3    เริ่ม เปิดดําเนินการบ๎านพักฉุกเฉิน ในชํวงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖เป็นต๎นมา 
     ขั้นที่ 4    ดําเนินการอยํางตํอเนื่อง เพื่อเกิดประโยชน๑ตํอชุมชน และผ๎ูอยูํในภาวะลําบาก ดังนี้ 

- จัดกิจกรรม ฝึกอาชีพ ในด๎านตําง ๆ เพื่อให๎ ผ๎ูอยูํในภาวะลําบาก มีอาชีพ มีรายได๎ 

- จัดทําสวนเกษตรตัวอยําง ตามแนวเกษตรพอเพียง ให๎เป็นแบบอยําง  

- สร๎างภาคีเครือขําย เพื่อการชํวยเหลือ ผ๎ูอยูํในภาวะลําบาก ในการสํงตํอเพื่อการดูแล เชํน 
หนํวยงานธรรมปกรณ๑ เชียงใหมํ  บ๎านพักเด็กและครอบครัว หนํวยงานบ๎านหยาดฝน เป็น
ต๎น 

- ออกชํวยเหลือ ออกพื้นท่ีตามชุมชน และสานหนํวยงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย๑  ในพื้นท่ี  เพื่อการชํวยเหลือผ๎ูอยูํในภาวะลําบาก  ได๎อยํางทันทํวงที และเหมาะสม 

 
2.  โครงการ คลินิกตรวจรักษา “ใกล๎บ๎าน ใกล๎ใจ”  และตรวจรักษาฟรี  สําหรับผ๎ูอยูํในภาวะลําบาก  

โดยไมํใช๎งบประมาณจากภาครัฐ  
  

ขั้นที่ 1    จัดทําโครงการ ในชํวง เดือน   กุมภาพันธ๑ 2556 ขอคําแนะนํา จาก หนํวยงาน พัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ และสาธารณสุขจังหวัด  ได๎รับความรํวมมือจาก โรงพยาบาลใกล๎หมอ และ
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล ผลัดเปล่ียนกันมาตรวจรักษา โดยบุคคลท่ัวไป ใช๎สิทธิ บัตรสุขภาพ หรือ
ประกันสังคม   แตํ ผ๎ูอยูํในภาวะลําบาก  ให๎ตรวจรักษาฟรี 

ขั้นที่ 2   เริ่ม กํอสร๎าง  อาคารคลินิกตรวจรักษา  และจัดหาอุปกรณ๑ ทางการแพทย๑  ในชํวง เดือน  
เมษายน 2556 
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ขั้นที่ 3   เริ่ม เปิดดําเนินการ คลินิกตรวจรักษา “ใกล๎บ๎านใกล๎ใจ”  ตรวจรักษาฟรี  สําหรับผ๎ูอยูํใน  
ภาวะลําบาก ในชํวง เดือน ธันวาคม 2556  เป็นต๎นมา 

ขั้นที่ 4    ดําเนินการอยํางตํอเนื่อง เพื่อเกิดประโยชน๑ตํอชุมชน และผ๎ูอยูํในภาวะลําบาก ดังนี้ จัดหา
เครื่องมือแพทย๑ ให๎ยืมฟรี สําหรับผ๎ูปุวยท่ีนอนติดเตียง และผ๎ูปุวยระยะสุดท๎าย สาเหตุเพราะไมํมีเงินช่ือ
เครื่องมือแพทย๑ เริ่มดําเนินการ ปี 2557   คือ โครงการให๎ยืมเครื่องมือแพทย๑ ฟรี  บริการให๎ยืมเตียงนอน ถัง
ออกชิเจน ไม๎พยุง ท่ีนอนเตียงลม พร๎อมกับรับบริจาคเครื่องมือแพทย๑ โดย ให๎บริการให๎ยืมฟรี ท่ัวจังหวัด
เชียงใหมํ 

 
เรื่องท่ี 2  เริ่มดําเนินการ ปี 2560   เสนอของบประมาณจากมูลนิธิคริสตจักร ประเทศสวิตเซอร๑แลนด์  

ในการผลิตน้ําด่ืมเพื่อให๎ชาวบ๎านได๎มีน้ําด่ืมในราคาถูก และชํวยเหลือผ๎ูท่ีด๎อยโอกาสทางสังคม 
     เรื่องท่ี  3  ผ๎ูวิจักษณ๑ ทําหน๎าท่ีประธานการศึกษาโรงเรียนวัดปุาแดด โดยทํา โครงการ อินเทอร๑เน็ต
ปลอดภัยและปูองกันการค๎ามนุษย๑ โรงเรียนสีขาว และ ระดมทุนสร๎างอาคารเรียน ห๎องเรียน พร๎อมกับหา
ทุนการศึกษา 

เรื่องท่ี 4  โครงการ นวัตกรรมการ การบําบัดน้ําเสีย ๓ ระบบ ของกระทรวงทรัพย๑ฯ 
 

 
เรื่องท่ี 5  เริ่มดําเนินการ ปี 2556   เป็นผ๎ูคิดเริ่มพัฒนาชุมชน โดยกํอต้ัง กลํุม “เฮาฮักคลองแมํขํา”  

ในพื้นท่ี อําเภอเมืองเชียงใหมํ อําเภอแมํริม อําเภอหางดง ท่ีมี  คลองแมํขําไหลผําน   โดยเป็นตัวแทน เข๎า
นําเสนอ ป๓ญหาในการพัฒนาคลองแมํขํา ตํอทํานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล๎อมสภาพ
ท่ัวไปของลําน้ําแมํขํา  

น้ําแมํขําเป็นทางน้ําธรรมชาติมีสภาพคดเค้ียวไปมาและลาดไหลลงจากทางทิศเหนือไปสํูทิศใต๎ อยูํ
ระหวํางกลางของบริเวณท่ีดินนอกกําแพงเมืองเชียงใหมํด๎านตะวันออกกับแมํน้ําปิง ต๎นกําเนิดของน้ําแมํขําเริ่ม
จากลําธารและลําเหมืองด๎านทิศตะวันตก ซึ่งรับน้ํามาจากห๎วยแมํหยวก ห๎วยแมํขัวมุง ห๎วยชํางเค่ียน และห๎วย
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แก๎วจากดอยสุเทพ จากนั้นไหลมารวมเป็นทางน้ําใหญํท่ี หนองน้ําใหญํ บริเวณทํุงปุาแพํง ในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหมํด๎านเหนือฝ๓่งตะวันตกของแมํน้ําปิง 

นอกจากน้ําท่ีไหลมาจากห๎วยด๎านทิศตะวันตกแล๎ว น้ําแมํขํายังมีต๎นน้ํามาจากทางทิศเหนือ ได๎แกํ น้ํา
แมํสาและน้ําแมํชะเยืองซึ่งมีแหลํงต๎นน้ํามาจากดอยสูงในเขตอําเภอแมํริมไหลผํานมายังตําบลแมํสา และตําบล
ดอนแก๎ว ซึ่งในอดีตปริมาณน้ํานั้นมีมาก แตํในป๓จจุบันการเปล่ียนแปลงทางสังคม และความทันสมัยทาง
เทคโนโลยีท่ีต๎องการปูองกันน้ําทํวมเมืองเชียงใหมํ ทําให๎ทรัพยากรธรรมชาติของน้ําแมํขําไมํได๎รับการดูแลรักษา 
ลําน้ําขาดหายและไมํมีน้ําดังเชํนในอดีต 

โดยสรุป น้ําแมํขําในชํวงต๎นจะมีลําน้ําสาขายํอยซึ่งเป็นแหลํงต๎นน้ําจํานวนหลายสาย ได๎แกํ น้ําแมํ
หยวก ห๎วยแมํขัวมุง ห๎วยชํางเค่ียน น้ําแมํสา น้ําแมํชะเยือง และมีลําน้ําสาขายํอยท่ีไหลมาบรรจบในชํวงกลาง
น้ํา เชํน ลําเหมืองกาง รํองกระแจะ และลําคูไหว ซึ่งน้ําแมํขําสายหลักจะไหลผํานตําบลดอนแก๎ว เขตอําเภอแมํ
ริม ไหลผํานเขตเทศบาลนครเชียงใหมํ เทศบาลตําบลปุาแดด เทศบาลตําบลแมํเหียะ อําเภอเมือง จากนั้นไหล
เรื่อยไปจนถึงเขตเทศบาลตําบลสันผักหวาน และไหลลงสํูแมํน้ําปิงในเขตองค๑การบริหารสํวนตําบลสบแมํขํา 
อําเภอหางดง 

จุดเริ่มต๎นหรือแรงบันดาลใจในการดําเนินงานอนุรักษ๑ธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมของชุมชน (กลํุม) หรือ 
เครือขํายชุมชน  
 

คลองแมํขําหรือท่ีคนเชียงใหมํเรียกวํา “น้ําแมํขํา” เป็นหนึ่งในไชยมงคลเจ็ดประการของการเลือกพื้นท่ี
ในการสร๎างเมืองเชียงใหมํโดยพญามังราย เมื่อปี พ.ศ. 1839 หรือ 716 ปีมาแล๎วมีความสําคัญในทาง
ยุทธศาสตร๑ในฐานะเป็นคูเมืองช้ันนอกของเมืองเชียงใหมํทางด๎านตะวันออกและด๎านใต๎ ในอดีตได๎เอื้อประโยชน๑
อยํางใหญํหลวงในด๎านการระบายน้ําจากเขตเมืองสํูแมํน้ําปิง เป็นแหลํงน้ําใช๎เพื่อเกษตรกรรม การอุปโภค
บริโภค และการสัญจรทางน้ํา เอื้อตํอวิถีวัฒนธรรมตลอดจนการดําเนินชีวิตของชาวเมืองเชียงใหมํมาช๎านาน ซึ่ง
ในอดีตปริมาณน้ํานั้นมีมาก แตํในชํวงระยะเวลา 20-30 ปี ท่ีผํานมา การเจริญเติบโตของเมืองเชียงใหมํ
โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหมํซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีชุมชนเข๎ามาอยูํอาศัยอยํางหนาแนํนมากกวํา 20 ชุมชน 
ได๎ทําให๎น้ําแมํขําถูกทําลาย มีการรุกลํ้าน้ํา การท้ิงขยะ ระบายน้ําท้ิงจากอาคารบ๎านเรือนและสถาน
ประกอบการ ทําให๎เกิดสภาวะเส่ือมโทรมทางด๎านกายภาพ และระบบนิเวศของแหลํงน้ําธรรมชาติไมํได๎รับการ
ดูแลรักษา ลําน้ําธรรมชาติจึงขาดหายและไมํมีน้ําไหลผํานดังเชํนในอดีตไมํสามารถใช๎เป็นเส๎นทางระบายน้ํา
หลาก สร๎างความเสียหายและผลกระทบตํอเขตเมืองช้ันในซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจและท่ีอยูํอาศัยสําคัญ และ 
กํอให๎เกิดป๓ญหาคุณภาพน้ําท่ีเนําเสียอยํางรุนแรงเป็นแหลํงมลพิษทางน้ําและมลทัศน๑อยูํกลางเมืองโดยเฉพาะ
ในชํวงฤดูแล๎งท่ีน้ํามีปริมาณน๎อย ทําให๎คุณคําทางด๎านสุนทรียภาพและประวัติศาสตร๑ท่ีเคยมีอยํางสูงในอดีตได๎
สูญเสียไป 

ในป๓จจุบันคนเชียงใหมํได๎เกิดการเรียนรู๎จากความผิดพลาดในอดีต ได๎เกิดกระแสความต่ืนตัว ความ
ตระหนักและพลังความรํวมมือของคนเชียงใหมํทุกหมูํเหลํา ท้ังสถาบันการศึกษา หนํวยงาน องค๑กรตํางๆ ทุก
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ระดับทุกภาคสํวน ท่ีจะรํวมกันอนุรักษ๑ พัฒนาและฟื้นฟูคลองแมํขําให๎กลับมามีคุณคํา เป็นไชยมงคลและเป็น
เอกลักษณ๑ของเมืองขึ้นมาใหมํอีกครั้งหนึ่ง และท่ีสําคัญเพื่อแก๎ไขและบรรเทาป๓ญหาตํางๆท่ีได๎ เกิดขึ้นดังกลําว
ข๎างต๎น ท้ังด๎านน้ําทํวม น้ําเนําเสีย และมลทัศน๑ของเมือง ท้ังนี้เพื่อให๎เมืองเชียงใหมํเป็นเมืองนําอยูํและมีความ
มั่นคงท้ังทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล๎อมและวัฒนธรรม และมีการพัฒนาท่ียั่งยืนอยํางแท๎จริง ในวาระ
โอกาสท่ีเมืองเชียงใหมํจะมีอายุครบ 720 ปี หรือ 60 รอบนักษัตร ในปี พ.ศ. 2559 ท่ีจะถึงนี้ จึงถือเป็น
กาลเวลาอันเหมาะสมและเป็นมงคลท่ีคนเชียงใหมํรํวมกับภาครัฐจะอนุรักษ๑ฟื้นฟูและพัฒนาคลองแมํขําและ
เมืองเชียงใหมํให๎เป็นเมืองแหํงไชยมงคลเพื่อประชาชนทุกหมูํเหลําจะได๎มีความสุขอยํางยั่งยืนสืบไป 
จากข๎อความข๎างต๎น จึงเป็นท่ีมาของ กลํุม ชาวบ๎าน ท้ังผ๎ูได๎รับความเดือนร๎อน และประชาชนริมคลองแมํขํา ผ๎ู
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงรํวมตัว โดยมีผ๎ูนําชุมชนเป็นผ๎ูขับเคล่ือน มีการประชุมชาวบ๎าน และกํอต้ัง กลํุม  
“เฮาฮักคลองแมํขํา”  เพื่อทํากิจกรรมตํางให๎คลองแมํขํามีน้ําใสกลับคืนมา  เป็นเวลา  5 ปี แล๎ว 

รูปแบบ กิจกรรมท่ีดําเนินงาน 
หลักการทํางานนั้น  ทํางานแบบบูรณาการทํางานรํวมกับทุก  ๆฝุาย  ทุกองค๑กร ท้ังภาครัฐ เอกชน และ ชาวบ๎านใน

ชุมชน โดยชุมชนตําบลปุาแดด  จะมีเปูาหมายหลัก คือ การรํวมกลํุม “เฮาฮักคลองแมํขํา”    
1.ฟื้นฟูปรับปรุงทางน้ําและทางระบายน้ํา ขุดลอกขจัดส่ิงกีดขวางในคูคลองแมํขําและทางน้ําสาขา 

รวมท้ังทางระบายน้ําอยํางครบวงจรตั้งแตํต๎นน้ําถึงปลายน้ํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ําและบริหาร
จัดการน้ําหลากและน้ําแล๎งในพื้นท่ี ให๎มีความสอดคล๎องเหมาะสมกับระบบนิเวศธรรมชาติและสภาพภูมิทัศน๑ 

2.พัฒนาและจัดต้ังเครือขํายการอนุรักษ๑และพัฒนาคูคลองแมํขําในระดับชุมชนท๎องถิ่นและจังหวัด 
รวมท้ังระดับประเทศและเครือขํายนานาชาติ โดยประชาชนให๎ความสําคัญในการเข๎ารํวมวางแผน พัฒนาฟื้นฟู 
และบริหารจัดการ 

 ข๎อมูลหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการดําเนินงานท่ีสอดคล๎องกับหัวข๎อการประกวด คือ “วิถีพอเพียง 
แบํงป๓น ผูกพัน ดิน น้ํา ปุา” การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการส่ิงแวดล๎อมในเมือง การสร๎างพื้นท่ีสี
เขียว การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการป๓ญหาภาวะมลพิษด๎านน้ํา อากาศ ขยะ และการ
อนุรักษ๑พลังงาน รวมไปถึงกิจกรรมสร๎างจิตสํานึก การสร๎างประชาสังคม  
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    รูปภาพประกอบ ในกิจกรรมตํางๆ ท่ีกลํุม“เฮาฮักคลองแมํขํา” ได๎ดําเนินการ 
 

 
 

 
 

 
    วัตถุประสงค์และเปูาหมายในการด าเนินงาน 

1. เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพโครงสร๎างพื้นฐานและส่ิงปลูกสร๎างเดิม เชํน ประตูระบายน้ํา ระบบ
ดักขยะในน้ํา คันปูองกันน้ําทํวม ตล่ิง สะพานคนเดิน ทางเดินเท๎า เพื่อปูองกันและบรรเทาป๓ญหาน้ําทํวม น้ํา
แล๎งและน้ําเนําเสียในเขตเมืองเชียงใหมํและเขตชุมชนท่ีน้ําแมํขําไหลผําน โดยให๎มีความสอดคล๎องเหมาะสมกับ
ระบบนิเวศธรรมชาติและสภาพภูมิทัศน๑ 
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2. เพื่อฟื้นฟูปรับปรุงทางน้ําและทางระบายน้ํา ขุดลอกขจัดส่ิงกีดขวางในคูคลองแมํขําและทางน้ํา
สาขา รวมท้ังทางระบายน้ําอยํางครบวงจรต้ังแตํต๎นน้ําถึงปลายน้ํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ําและ
บริหารจัดการน้ําหลากและน้ําแล๎งในพื้นท่ี 

3. เพื่อ พัฒนาและจัดต้ังเครือขํายการอนุรักษ๑และพัฒนาคูคลองแมํขําในระดับชุมชนท๎องถิ่นและ
จังหวัด รวมท้ังระดับประเทศและเครือขํายนานาชาติ โดยประชาชนให๎ความสําคัญในการเข๎ารํวมวางแผน 
พัฒนาฟื้นฟู และบริหารจัดการ 

4. เพื่อ กําหนดมาตรการทางกฎหมายและข๎อบังคับใช๎ตํางๆ ในการใช๎ประโยชน๑น้ําแมํขําและพื้นท่ี
ริมฝ๓่งน้ํา ให๎รัดกุมและมีผลบังคับใช๎ได๎จริงในระยะยาว จัดให๎มีระบบการบริหารจัดการแบมีสํวนรํวม เกี่ยวกับ
การบุกรุกพื้นท่ีน้ําแมํขํา การท้ิงน้ําเสียและส่ิงปฏิกูล 

5. เพื่อ กําหนดมาตรการในการบริหารจัดการ และจัดต้ังคณะกรรมการอํานวยการ และ
คณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อทําหน๎าท่ีกําหนดนโยบาย วางแผน ประสานงาน การดํา เนินงาน และติดตาม
ประเมินผล ท่ีบูรณาการมาจากทุกภาคสํวนท่ีเกี่ยวข๎อง 
 

เศรษฐกิจชุมชนท่ีสอดคล๎องกับการใช๎ประโยชน๑ทรัพยากรดิน น้ํา ปุา อยํางยั่งยืน และการดําเนิน
กิจกรรมทางด๎านส่ิงแวดล๎อม  

คลองแมํขํา เป็น แหลํงเรียนรู๎ แหลํงทํองเท่ียวด๎านการอนุรักษ๑ฟืน้ฟูแหลํงน้ํา การจัดการส่ิงแวดล๎อมใน
เมือง ตลอดจนระบบนิเวศธรรมชาติ มีการฟื้นฟูมติิด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรมและประเพณี วิถีชีวิตของผ๎ูคน
กับสายน้ํา เป็นแหลํงเศรษฐกิจของชุมชน และสะท๎อนภูมิป๓ญญาในการแก๎ไขป๓ญหาคุณภาพน้ํา โดยใช๎มิติทาง
วัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับการใช๎เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม คลองแมํขํา ทรงคุณคํา สามารถฟื้นฟู อยูํท่ีทุกๆ คน 
ทุกๆ ภาคสํวน ชํวยกันดําเนินการตามแผนแมํบทอยํางตํอเนื่อง 

สุขภาวะและส่ิงแวดล๎อมชุมชน เชํน ระบบสาธารณสุข การจัดการขยะ น้ําเสีย 
การตั้งกลํุม“เฮาฮักคลองแมํขํา”  คือการ สร๎างความต่ืนตัว ในความพยายามบริหารจัดการ ”คลองแมํ

ขํา” ของหลายๆ ภาคสํวนท่ีรํวมสานพลังเป็นคณะทํางาน ”จัดทําแผนพัฒนาคลองแมํขําแบบบูรณาการ” อีก
ครั้งนําจะเป็นนิมิตหมายท่ีดี ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร๑ฟื้นฟู พัฒนาคลองแมํขํา คลองแหํงประวัติศาสตร๑ท่ี มี
สภาพเสมือนลมหายใจรวยริน ให๎มีสีสันมีชีวิตเป็นไปตามรูปแบบท่ีกําหนดขึ้นสํูเปูาหมายท่ีวาดหวังกันไว๎คงไมํ
ต๎องย๎อนรอยอดีต บอกเลําความสําคัญของ 1 ใน 7 ไชยมงคล องค๑ประกอบหนึ่งของชัยภูมิสร๎างเวียงเชียงใหมํ 
เพราะคลองแมํขํา ต้ังแตํอดีต จนถึงวันนี้ ได๎ทําหน๎าท่ี อยํางสมบูรณ๑แบบแล๎ว กับการรับใช๎เมือง ในการเป็น 
“แหลํงน้ํา…เพื่อชีวิตคนเมือง  

ต๎นตอของป๓ญหาคลองแมํขําเกิดจาก จิตสํานึกของผ๎ูคนในสังคม ท่ีไมํรํวมดูแลรักษาสภาพส่ิงแวดล๎อม
ของแหลํงน้ําตามธรรมชาติ หากติดตามข๎อมูลจากการนําเสนอของ ผ๎ูมีสํวนรํวมรับผิดชอบ..วิจัยเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ภายใต๎โครงการ “อนุรักษ๑ ฟืน้ฟูคลองแมํขํา” โดยกระบวนการมีสํวนรํวมจะพบวํา ข๎อมูล 
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สภาพป๓ญหาคลองแมํขํา ระบุชัดเจน ลําน้ําแมํขํามีวัชพืชขึ้นตลอดสาย ปริมาณไมํมากแตํ สภาพน้ํามีสีดําและสํง
กล่ินเหม็น 

กระบวนการถํายทอดรุํน สํูรุํน 
1. คณะกรรมการจะผลัดเปล่ียนกันเป็น ทุก 2 ปีโดยสํงตัวแทนหมูํบ๎าน ละ 6 คน และคณะกรรมการ

จะต๎องมีเยาวชนไมํน๎อยกวํา  50 % ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 
2. กิจกรรมทุกกิจกรรม จะต๎องเชิญชวนให๎เยาวชนเข๎ารํวม สถานบันการศึกษาตํางๆ เข๎ารํวม  
3. ศูนย๑ กศน.อําเภอเมืองเชียงใหมํ เปิดหลักสูตรท๎องถิ่น เรื่อง การแก๎ไขป๓ญหาน้ําเนําเสียในแมํน้ําลํา

คลอง : คลองแมํขํา ปลูกฝ๓งให๎นักศึกษา กศน.มีความรักและความผูกพันกับท๎องถิ่น 
4. ป๓ญหา/อุปสรรค ท่ีเกิดขึ้นจากการทํากิจกรรมและวิธีการแก๎ไข   ป๓ญหาท่ีเกิดขึ้นก็ คงเป็น

งบประมาณในการจัดช้ืออาหารเครื่องด่ืม ท่ีเราจะต๎องดูแลเยาวชน นักเรียนนักศึกษา แตํชาวบ๎านเองหาทาน
กันเองได๎  และเครื่องมือในการใช๎รณรงค๑ แตํเราก็แก๎ป๓ญหาได๎ทุกครั้งจากการรํวมด๎วยชํวยกัน การของน้ําด่ืม
จากหนํวยงานตํางๆ ท่ีเขาทําแจกอยูํแล๎ว  สํวนอาหารเราก็ใช๎เงินทอดผ๎าปุาบ๎าง ชํวยๆ กันเอามาจากบ๎านบ๎าง 

5. การสนับสนุนจากองค๑กรหรือหนํวยงานตําง ๆ การทํางานเป็นแบบบูรณาการเพื่อให๎เกิดผลสูงสุด 
เราเชิญทุกหนํวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนตามแตํเขาจะสะดวกมาหรือไหม เพราะเราทําบํอย เขาจะมารํวมทุก
ครั้งก็คงไมํใชํ เหมือนเราเชิญ  ปตท.  แตํเราไมํได๎ไปของงบประมาณ เราคิดวําอันไหนทํากํอนได๎ทําไปกํอน 
  6. การขับเคล่ือนขยายการอนุรักษ๑ไปสํูชุมชนข๎างเคียงหรือองค๑กรอื่นๆ ในชุมชน/การสร๎างเครือขําย 
เป็นเปูาหมายภารกิจหลักอยูํแล๎ว เราเขียนระเบียบไว๎วําสมาชิกทุคคนต๎องเพิ่มเครือขํายเพิ่มสมาชิก และสืบ
ทอดไปยังคนรุํนหลัง เพราะคลองแมํขําเป็นคลองท่ียาว  เป็น ๗ ส่ิง ชัยมงคลของเมืองเชียงใหมํ ทุกคนต๎องมา
รํวมกัน รักและหวงแหม เพราะเป็นมรดกของทุกคน 

7. ผลท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน วันนี้ เราสําเร็จแล๎ว เราทําให๎คนเชียงใหมํ จนถึง รัฐบาลทราบแล๎ว 
วําเรามีป๓ญหาคลองแมํขําเนําเสีย คนเชียงใหมํทุกคนรู๎แล๎วทราบแล๎ววําเป็นสํวนหนึ่งท่ีทําให๎คลองแมํขําเนําเสีย  
แตํขั้นตอนตํอไปจะทํายังไงวํา จะทําให๎น้ําเนําเสียน๎อยลง หรือไมํปลํอยน้ําเนําเสียลงคลองแมํขําน๎อยลง นั้นคือ
ภารกิจของเราตํอไป 

8. จุดเดํนของผลงานสะท๎อนวิถีพอเพียง แบํงป๓น ผูกพัน ดิน น้ํ า ปุา ” การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
     8.1. เราเริ่มทําจากผ๎ูนําชุมชน และผํานคณะกรรรมหมูํบ๎าน ทํางานอยํางมีแบบแผน เพราะเรา เน๎น
การมีสํวนรํวมเน๎นทํางานเป็นทีม มากวําเป็น one แมนโชว๑ เพราะเราทํากับธรรมชาติ ท่ีเป็นแมํน้ําท่ียาว 

   8.2. เราประชุมทําความเข๎าใจ โดย มีมติในท่ีประชุมในหมูํบ๎าน วําทุกคนในพื้นท่ี คือสมาชิก ทุกเพศ 
ทุกวัย ทุกเช่ือชาติศาสนา  เป็นสมาชิก กลํุม “เฮาฮักคลองแมํขํา”   เทํากับ เรามีสมาชิก ๑๓ หมูํบ๎าน 17,000 
คน 
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   8.3. เราทํางานเราทํากิจกรรมไมํมุํงเน๎นแตํงบประมาณเป็นท่ีต้ัง ไมํมีเราก็ทํากิจกรรมได๎ ชํวงแรกๆ 
เราทํากิจกรรมงบไมํมีเลยแม๎แตํบาทเดียว เพราะนานไปเราได๎การชํวยเหลือจากเพื่อสมาชิก เพราะเขาไมํมีเวลา
มารํวมกิจกรรมเขาน้ําเงินมาชํวยชื้ออาหาร 

   8.4. เราไมํตํานิใคร บางครั้งเราพบเขากระทําผิดทําไมํถูกต๎องเราก็นิ่งเฉย เราให๎เขารู๎ตัวเอง เราใช๎
กิจกรรมเป็นตัวกําหนดทุกอยําง ใช๎กิจกรรมเป็นตัวเปล่ียนแปลงพฤติกรรมคน 

   8.5. จุดเดํนของเรา ผําน สโลแกน คือเราบอกชาวบ๎านวํา  “คืนน้ําใสให๎คลองแมํขํา”  เพราะทุกคน
รู๎อยูํวําคลองแมํขําสําคัญกับเราอยํางไร ท้ังใช๎บริโภค และการทําเกษตร  

 สํวนรัฐบาล เราให๎  สโลแกนบอกไปวํา  “การลงทุนพัฒนาคลองแมํขํา คือกําไรประเทศชาติ”  
 

แผนงานในอนาคต 
แผนชุมชนเรา  เราทําไปอยํางตํอเนื่องไป  ชํวงไหนวํางเว๎นจากภารกิจก็มารํวมทํากิจกรรมกัน ไมํหนักเกินไป ไมํ

หยํอนเกินไป และเราพยายามให๎เป็นกิจกรรมหลักในชุมชน หรือเป็นประเพณีท่ีทํากันอยํางตํอเนื่องในเรื่องของพัฒนาคลอง
แมํขํา  หน๎าท่ีผ๎ูใหญํในวันนี้  คือปลูกฝ๓งให๎ลูกหลาน เยาวชนเรา ให๎รู๎ให๎ทราบ วําไมํให๎นําน้ําเนําเสียลงสํูคลํองแมํขําหรือ
แมํน้ําลําคลองทุกท่ี  เราไมํมีงบประมาณ หรือเอางบประมาณเป็นท่ีต้ัง   ทางการเขาเสนองบพัฒนาคลองแมํขํา เป็น 1,000 
ล๎าน เป็นเรื่องของเขา   เราคิดอยูํอยํางเดียววําเราจะ สร๎าง จิตใต๎สํานึกมากกวํา ท่ียั่งยืน  และยาวนาน เพราะมันมาจากพฤต
กรรมคนท่ีทําให๎น้ําเนําเสีย 

 
2.4 ผลส าเร็จของการด าเนินงาน   

ผ๎ูวิจักษณ๑ประสบความสําเร็จในการวางแผนการคิดการทําดังนี้ 
1. ผ๎ูวิจักษณ๑เริ่มทําจากผ๎ูนําชุมชน และผํานคณะกรรรมหมูํบ๎าน ทํางานอยํางมีแบบแผน เพราะเน๎น

การมีสํวนรํวมเน๎นทํางานเป็นทีม มากวําเป็น one แมนโชว๑  
2. ผ๎ูวิจักษณ๑ประชุมทําความเข๎าใจ โดย มีมติในท่ีประชุมในหมูํบ๎าน วําทุกคนในพื้นท่ี คือสมาชิก ทุก

เพศ ทุกวัย ทุกเช่ือชาติศาสนา   
3.ผ๎ูวิจักษณ๑ทํากิจกรรมไมํมุํงเน๎นแตํงบประมาณเป็นท่ีต้ัง ไมํมีเราก็ทํากิจกรรมได๎ ชํวงแรกๆ ทํา

กิจกรรมงบไมํมีเลยแม๎แตํบาทเดียว ได๎รับการชํวยเหลือจากเพื่อสมาชิก เพราะเขาไมํมีเวลามารํวมกิจกรรมเขา
น้ําเงินมาชํวยชื้ออาหาร  

 
2.5 ผลกระทบของงานที่เกิดขึ้น  

2.5.1. การสร๎างคลินิก ใกล๎บ๎าน ใกล๎ใจ สร๎างความสะดวกสบายตํอคนไข๎ และไมํต๎องเดินทางไกล และ
ไปรอคิวนานในการรักษา ทําให๎สํงผลกระทบตํอ คลินิกหมอเอกชน โรงพยาบาลเอกชน เพราะชาวบ๎านเลือกท่ี
จะใช๎บริการของทางภาครัฐท่ีเราทํา คือโครงการ คลินิก ใกล๎บ๎านใกล๎ใจ ท่ีอยูํใกล๎บ๎าน จากเมื่อกํอนเลือกใช๎
โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกเอกชน  
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2.5.2.โครงการให๎ยืมเครื่องมือแพทย๑นั้น ก็คือการนํากลับมาใช๎ใหมํ ผลัดเปล่ียนกันยืม สํงผลกระทบตํอ 
บริษัทห๎างร๎าน ผ๎ูผลิต และจําหนําย เครื่องมือแพทย๑ เพราะประชาชนเลือกจะยืมมากกวําจะช้ือของใหมํมาใช๎  

2.5.3.โครงการพัฒนาคลองแมํขํา การเรียกร๎องการทํางานของวิจักษณ๑ สํงผลให๎เจ๎าหน๎าท่ีออกมาใช๎
กฎหมาย บังคับอยํางจริงจัง ในเรื่องของการควบคุมการปลํอยน้ําเนําเสีย  และการบุกรุลุกลํ้าลําคลอง  สํงผล
กระทบกับชาวบ๎านผ๎ูท่ีอาศัยริมคลอง ต๎องรื้อถอนบ๎าน รื้อรั้วบ๎าน ต๎องสูญเสียทรัพย๑สิน   

2.5.4.โครงการน้ําด่ืม ยํอมสํงผลกระทบตํอผ๎ูประกอบการเอกชนในพื้นท่ี เป็นโรงงานผลิตน้ําด่ืม เพราะ
ชุมชนเราผลิตกันเอง และจําหนํายในราคาท่ีถูกกวํา เกิดการแยํงตลาด แยํงลูกค๎า  

2.5.5. ผลกระทบกับนักการเมือง และผ๎ูนําชุมชนข๎างเคียง  การท่ีผ๎ูวิจักษณ๑ ทํางานในชุมชนและมี
ผลงาน โดดเดํนนั้น ก็เกิดข๎อเปรียบเทียบ ระหวําง ผ๎ูนําชุมชนข๎างเคียง ทําให๎ผ๎ูนําชุมชนข๎างเคียงถูกชาวบ๎านตํา
นิ เชํนเดียวกัน ผ๎ูวิจักษณ๑ ก็เคยถูกเปรียบเทียบและถูกชาวบ๎านตํานิเชํนกัน วําเหตุ ใดถึงไมํทําโครงการ แบบ
ชุมชนข๎างเคียง  และผลกระทบกับนักการเมืองในพื้นท่ี เพราะความเป็นจริงแล๎วนักการเมืองต๎องการผลงาน 
ช่ือเสียง และต๎องการความนิยมจากชาวบ๎าน การท่ีผ๎ูวิจักษณ๑ไมํได๎เชิญนักการเมืองในพื้นท่ี เข๎ารํวมทําโครงการ 
หรือกิจกรรมนั้น ทําให๎นักการเมืองเกิดผลกระทบในเรื่องของความนิยม และสร๎างผลงาน 

 
2.6 ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข  

2.6.1 ปัญหาขาดงบประมาณ ท้ังการกํอสร๎างอาคาร การจัดช้ือเครื่องมือ อุปกรณ๑ตํางๆ  โดยเฉพาะ 
การจัดช้ืออาหารเครื่องด่ืม ท่ีเราจะต๎องดูแลเยาวชน นักเรียนนักศึกษา และชาวบ๎านท่ีมาชํวยในการทํากิจกรรม
ในการพัฒนาชุมชน  แตํผ๎ูจักษณ๑ ก็จะแก๎ไขป๓ญหาได๎ทุกครั้ง จากการรํวมด๎วยชํวยกัน การขอรับการชํวยเหลือ
น้ําด่ืมจากหนํวยงานตํางๆ ท่ีเขาทําแจกอยูํแล๎ว  สํวนอาหารเราก็ใช๎เงินทอดผ๎าปุาบ๎าง ชํวยๆ กันเอามาจากบ๎าน
บ๎าง  ผ๎ูวิจักษณ๑ พยายาม ทําโครงการตําง  ๆอยํางตํอเนื่อง คํอย  ๆคิดทําไป ไมํรีบร๎อนเพราะงบประมาณเราไมํมี  ชํวงไหน
วํางเว๎นจากภารกิจก็มารํวมทํากิจกรรมกัน ไมํหนักเกินไป และเราพยายามให๎มีกิจกรรมหลักในชุมชนอยํางตํอเนื่อง หรือเป็น
ประเพณีท่ีทํากันอยํางตํอเนื่อง ผ๎ูวิจักษร๑กลําวในท่ีประชุมชาวบ๎านเสมอ วําหน๎าท่ีผ๎ูใหญํในวันนี้  คือปลูกฝ๓งให๎ลูกหลาน 
เยาวชนเรา  เสียสละเพื่อชุมชน  และอยําได๎กังวลเรื่องไมํมีงบประมาณ  ไมํควรเอางบประมาณเป็นท่ีต้ัง  หรือเห็นวําไมํมี
งบประมาณ ก็ไมํดําเนินการใด  ๆ เลย ควร สร๎าง จิตใต๎สํานึกมากกวํา ท่ียั่งยืน  และชํวยผลัดดันให๎เกิดผลอยํางตํอเนื่อง 

 
2.6.2 ปัญหาจากตัวนักพัฒนา ชํวงแรกๆ ผ๎ูวิจักษณ๑ยังมีความรู๎ความเข๎าใจ และอุดมการณ๑การพัฒนา

ไมํดีพอ เมื่อต๎องเข๎าไปอยูํในชุมชนต๎องเผชิญกับป๓ญหาและความยากลําบากของประชาชนจึงขาดขวัญ-กําลังใจ 
ไมํสามารถดําเนินการ และหรือเกิดความท๎อถอยหรือไมํสามารถทํางานอุทิศทํุมเทให๎กับการพัฒนาได๎ แตํผ๎ู
วิจักษณ๑ เข๎าปรึกษา และพูดคุยกับผ๎ูนําองค๑กรตํางๆ และผ๎ูนําชุมชน ท่ีมีผลงาน และประสบความสําเร็จ เพื่อ
เข๎าปรึกษา และขอคําแนะนํา แล๎วนํามาปรับใช๎ และท่ีสําคัญคือกําลังใจของคนรอบกาย ครอบครัว ญาติ ๆ ของ
ตัวผ๎ูวิจักษณ๑เอง 
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      2.6.3 ปัญหาจากวิธีการด าเนินงานของรัฐบาล ซึ่งมีท้ังในแงํการพัฒนาและระเบียบมากมาย รัฐบาล
หรือหนํวยงานของรัฐ เป็นผ๎ูจัดการทําให๎หมดเหมือนแมํท่ีดูแลปกปูองลูกจนในท่ีสุดก็ไมํสามารถชํวยตัวเองได๎ 
โดยเฉพาะการใช๎งบประมาณ การใช๎พื้นท่ีสาธารณะ บางอยํางการพัฒนานั้น ประชาชนต๎องริเริ่มและดําเนินการ
เอง จึงทําให๎ประชาชนเกิดความสับสน และไมํอยากเข๎ามารํวมกระบวนการพัฒนา ยกให๎เป็นหน๎าท่ีของภาครัฐ 
เพราะชุมชนทําอะไรก็ติดขัด ติดระเบียบไปหมด โดยผ๎ูวิจักษณ๑ ใช๎วิธีการแก๎ไข ด๎วยดําเนินการหางบประมาณ
ด๎วยตนเอง และการศึกษาหาชํองทางท่ีดี และไมํกระทบกับภาครัฐและไมํผิดระเบียบ และให๎กําลังใจชาวบ๎านวํา
เราทําได๎ ผ๎ูวิจักษณ๑ ทําหน๎าท่ีเหมือน คนกลางเช่ือมโยงระหวําง ชาวบ๎าน กับภาครัฐ  

 
      2.6.4 ปัญหาความซ้ าซ้อนของกิจกรรมการพัฒนา ความสับสน ซ้ําซ๎อนของหนํวยงานท่ีเข๎าไป
ดําเนินการเรื่องเดียวกัน จนสํงผลให๎เกิดป๓ญหาการเกี่ยงและการไมํรับผิดชอบเมื่อเกิดป๓ญหา มีหนํวยงานองค๑กร
หลาย ๆ องค๑กรท่ีเข๎ามาทํางานเดียวกันในชุมชน แตํขาดความรู๎ความเข๎าใจบริบทในพื้นท่ี ไมํประสานงานกับ
ผ๎ูนําท๎องท่ี ท๎องถิ่น  ซึ่งอาจมีรูปแบบวิธีการทํางานท่ีเหมือนหรือตํางกัน  ทําให๎ประชาชนท่ีเกี่ยวข๎องด๎วยเกิด
ความสับสนและในขณะเดียวกันหนํวยงานนั้นก็แกํงแยํงงานและหรือโยนความรับผิดชอบไปให๎หนํวยงานเมื่อ
เกิดป๓ญหา ผ๎ูวิจักษณ๑ แก๎ป๓ญหาโดยการเชิญมารํวมประชุม วําจะแบํงหน๎าท่ีกันทํายังไง เปิดใจรับฟ๓ง ใคร
รับผิดชอบยังไง ทําได๎ในสํวนไหน  โดยเฉพาะ กํานันผ๎ูใหญํบ๎านเป็นผ๎ูนําท๎องท่ี กับเทศบาลซึ่ งเป็นผ๎ูท๎องถิ่น แตํ
อยูํในพื้นท่ีเดียวกัน ภาระหน๎าท่ี เปูาหมายเดียวกัน ถ๎าไมํมีการพูดคุย ก็จะเกิดป๓ญหา แยํงชิงมวลชน และแยํงชิง
ผลงานแตํสุดท๎ายก็จะไมํมีผลงานท่ีสําเร็จเพราะผ๎ูนําเกิดการความขัดแย๎งกันเสียมากกวํา  
 
3. การสังเคราะห์ข้อมูล 
3.1 รูปแบบ ภาวะผู้น าในการพัฒนาชุมชน   

3.1 ผ๎ูนําท่ีเกิดจากการพัฒนาชุมชน ทําให๎ชาวชุมชนเช่ือมั่นและเข๎ารํวมกิจกรรม ตลอด เน๎นการ
ประชาสัมพันธ๑ การประชุม การประสานกับเพื่อนชุมชนอื่นๆ และพยายามถํายทอดเรื่องราวข๎อราชการ หรือ
เนื้อหาโครงการ ท่ีเป็นประโยชน๑ตํอชาวบ๎าน และชุมชน  ชาวบ๎านเข๎าใจงําย มีความโปรํงใส เคารพกติกาท่ีวาง
รํวมกัน 

3.2  เป็นผ๎ูนํา กับการตํอส๎ู เมื่อเกิดป๓ญหา ไม่ย่อท้อต่อป๓ญหาและอุปสรรคสรรค๑ ผ๎ูวิจักษณ๑ ต๎องเจอ
สถานการณ๑ต๎องเผชิญหน๎ากับทางราชการ หนํวยงานตําง ๆ โดยเฉพาะผ๎ูเสียประผลโยชน๑ และพยายามหาทาง
ออกเพื่อให๎ประสบผลสําเร็จตามจุดมุํงหมายท่ีวางไว๎ โดยมุํงความสําเร็จเป็นสําคัญ ประโยชน๑ ต๎องพยายามให๎
สําเร็จและตํอเนื่อง ถึงแม๎วําจะมีคนขัดขวาง หรือคนสํวนน๎อยไมํเห็นตามเพราะเสียผลประโยชน๑ ผ๎ูวิจักษณ๑ ก็ไมํ
ยํอท๎อ บางเรื่องบางโครงการ ผ๎ูวิจักษณ๑เองต๎องถูกร๎องเรียน แตํในเมื่อเราทําจริงไมํได๎เห็นแกํประโยชน๑ ใดๆ เรา
ก็ไมํผิด การทํางานต๎องรอบคอบ รู๎เรื่อง กฎระเบียบ และข๎อกฎหมายด๎วย ผ๎ูวิจักษณ๑ ใช๎การศึกษาท่ีเรียนจบมา 
คือวิชาชีพครู ท้ังการใช๎จิตวิทยา การส่ือสารท่ีถูกต๎อง ตลอดจนกระต๎ุนและเร๎งเร๎าให๎ประชาชนมองเห็นป๓ญหา
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ของตนเองการพัฒนาชุมชน เป็นขบวนการสํงเสริมความเป็นอยูํของประชาชนให๎ดีขึ้น หรืออาจกลําวได๎งํายๆ 
คือผ๎ูท่ีมีสามารถชักจูงคนในสังคมของตนได๎ 

3.3 เป็นผ๎ูนําท่ีให๎ความสําคัญกับประชาชน เป็นศูนย๑กลาง ผ๎ูวิจักษณ๑ มีหลักการดําเนินการและการ
ริเริ่มจากประชาชนเอง คือการรับฟ๓งประชาชน  การรับฟ๓งความคิดเห็น การรู๎จักเข๎าพบปะถึงท่ีพักอาศัย  การ
พัฒนาชุมชนจะมีป๓จจัยหลายอยํางท่ีจะสํงผลให๎ชุมชนพัฒนาแตํส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ชาวบ๎านและผ๎ูนําชุมชน ถ๎า
ขาดสองอยํางนี้ก็จะพัฒนาไมํสําเร็จ การกําหนดความต๎องการ แล๎วรํวมมือกันปฏิบัติตามโครงการนั้นๆ ส่ิงท่ีต๎อง
คํานึงในการพัฒนาชุมชนอีกอยํางคือ ป๓จจัยท่ีสามารถทําให๎ชุมชนพัฒนา ได๎แกํ หนํวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
ท่ีมีสํวนชํวยเหลือในการพัฒนาชุมชน  ผ๎ูวิจักษณ๑ทําให๎คนในชุมชนเช่ือมั่นในตัวผ๎ูนํา และต๎องทําให๎คนในชุมชน
เข๎ามารํวมมือให๎การมีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชนไปพร๎อมๆกัน ข๎อดีของการให๎คนในชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมใน
การพัฒนา คือสามารถแก๎ป๓ญหาของคนในชุมชนได๎อยํางตรงจุดและเป็นป๓ญหาท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชนจริงไมํใชํ
เป็นแผนพัฒนาจากภาครัฐ 

 3.4 เป็นผ๎ูท่ีให๎ความสําคัญตํอเปูาหมายของการทํางาน แล๎วถึงย๎อนกลับมาในเรื่องของงบประมาณ 
ถึงแม๎วําบางชุมชนจะมีโครงสร๎างพื้นฐานภายในชุมชนดีสภาพส่ิงแวดล๎อมภายในชุมชนสมบูรณ๑ มีทุนในชุมชน
มากมาย แตํถ๎าผ๎ูนําชุมชนบริหารจัดการไมํได๎ ทําไมํเป็น ส่ิงท่ีมีอยูํในชุมชนเหลํานั้นก็สูญเปลํา ทําให๎การพัฒนา
ชุมชนจะต๎องมีผ๎ูนําชุมชนท่ีมีศักยภาพและเป็นท่ียอมรับของคนในชุมชนในทุกๆ และการทํา การคิดทําส่ิงใดๆ 
นั้น อยําได๎เอา งบประมาณเป็นท่ีต้ัง เพราะถ๎างบประมาณไมํมี ทุกอยํางจะจบลงทันท่ี หยุดทํา ทําที แบบนี้
ภาวะผ๎ูนําไมํมี ผ๎ูนําท่ีดี ควรสํงเสริมให๎ชาวบ๎านหัดชํวยตัวเองกํอน รํวมกลํุมชํวยตัวเองกันกํอน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงคือ การเพิ่งตนเอง เพิ่งส่ิงรอบตัวกํอน และมีความสุขกับส่ิงท่ีมี พอใจในส่ิงท่ีมี แบบนี้ชีวิตก็
เป็นสุข หลังจากนั้น ถ๎าขาดส่ิงใดก็คํอยร๎องขอไปยังสํวนราชการ 

3.5.เป็นผ๎ูนําแบบบูรณาการเพื่อให๎เกิดผลสูงสุด  ผ๎ูวิจักษณ๑ เชิญทุกหนํวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน
ตามแตํเขาจะสะดวกมาหรือไหม เพราะเราทําบํอย เขาจะมารํวมทุกครั้งก็คงไมํใชํ เราควรเข๎าหา เข๎าพบทุก
หนํวยงานในพื้นท่ี ต้ังแตํระดับชุมชน จนถึงระดับประเทศ และควรเข๎าหาภาคเอกชน การเข๎าไปพบปะ การนํา
ตัวผ๎ูวิจักษณ๑เองไปเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ และกิจกรรมของทุกๆ ศาสนา และควรเข๎ารํวมกิจกรรมกับพื้นท่ีรอบๆ 
ข๎าง ชุมชน ตําบลอื่น ตํางอําเภอด๎วย และรู๎จักให๎การชํวยเหลือผ๎ูอื่น ชุมชนอื่น และท่ีขาดไมํได๎ ก็คือการนํา
ชาวบ๎านในพื้นท่ีของผ๎ูวิจักษณ๑เข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ นอกพื้นท่ี 

3.6. เป็นผ๎ูนําท่ีสร๎างเครือขําย เป็นเปูาหมายภารกิจท่ีต๎องทําอยํางเนื่อง  ผ๎ูวิจักษณ๑ได๎ย้ํากับชาวบ๎านทุก
คนต๎องเพิ่มเครือขํายเพิ่มสมาชิก และสืบทอดไปยังคนรุํนหลัง ภาวะผ๎ูนําท่ีมีความสามารถพิเศษ (Charismatic 
leadership) ผ๎ูนําประสบความสําเร็จในระดับสูง ในการจูงใจสมาชิก ความผูกพันตํอองค๑การ ความเคารพนับ
ถือ ความไว๎วางใจ ความช่ืนชมในตัวผ๎ูนํา การอุทิศตนในการทํางาน  

3.7. ผ๎ูนําท่ีให๎ความสําคัญกับการเรียนรู๎ในด๎านตํางๆ เพื่อปรับตัวให๎ทันตํอสถานการณ๑การเปล่ียนแปลง
อยูํตลอดเวลา นําหลักการดําเนินงานพัฒนาชุมชนจากแนวคิดพื้นฐาน นําหลักการพัฒนามาใช๎เป็นหลักในการ
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ดําเนินงานพัฒนาชุมชน และในยุคป๓จจุบัน ผ๎ูนําจะต๎องเรียนรู๎เรื่องเทคโนโลยีตํางๆ  เพื่ อนํามาใช๎ให๎เกิด
ประโยชน๑ตํอการพัฒนาชุมชน 
3.2 ข้อเสนอแนะ 

3.2.1 มุ่งม่ันในการท างาน ภาวะผ๎ูนําท่ีใช๎ในการพัฒนาชุมชน  ต๎องมีพลังในการทํางาน มุํงมั่นสํู
เปูาหมาย เพื่อขับเคล่ือนทีมให๎กระตือรือร๎นไปพร๎อม ๆ กันผ๎ูนําดีต๎องเป็นนักส่ือสารท่ีดีด๎วย ส่ือสารได๎ตรง
ประเด็น แมํนยํา ไมํอ๎อมค๎อม ไมํวําจะเป็นการชมเชย วิจารณ๑เชิงสร๎างสรรค๑ การบอกเปูาหมายและส่ิงท่ีควรทํา
อยํางชัดเจน และควรส่ือสารอยํางพอเหมาะพอดี มีการลําดับความสําคัญอยํางเหมาะสม 

3.2.2  กล้าหาญและตรงไปตรงมา ภาวะผ๎ูนําท่ีใช๎ในการพัฒนาชุมชน   ต๎องกล๎าเผชิญกับป๓ญหา กล๎า
พูดให๎ทีมรู๎ถึงจุดอํอนของตัวเอง หรือส่ิงท่ีงานออกมาไมํได๎อยํางท่ีคาดหวัง เพื่อท่ีทีมจะชํวยแก๎ป๓ญหาได๎ชัดเจน
และไมํสับสน มีสํวนรํวมกับทีมการเป็นผ๎ูนําไมํใชํการส่ังการหรือควบคุมเทํานั้นแตํต๎องมีสํวนรํวมกับทีม 
โดยเฉพาะในชํวงเวลาท่ีทีมมีป๓ญหาหรือต๎องการความชํวยเหลือ และท่ีสําคัญคือต๎องแนํใจวํา ทีมเข๎าใจส่ิงท่ี
กําลังทําอยูํรํวมกัน 

3.2.3 เป็นผู้ฟังที่ดี และเป็นผู้ตามที่ดี ภาวะผ๎ูนําท่ีใช๎ในการพัฒนาชุมชน    ท่ีดีจะเป็นผ๎ูฟ๓งท่ีดีด๎วย 
ต๎องฟ๓งเป็นและถามเป็น เพื่อท่ีจะได๎ข๎อมูลและเข๎าใจส่ิงท่ีเกิดขึ้นชํวยตอบสนองได๎อยํางมีประสิทธิภาพเข๎าถึง
ประเด็นตําง ๆ ได๎รวดเร็วขึ้นผ๎ูนําท่ีดีจะเป็นผ๎ูตามท่ีดีด๎วย ด๎วยการให๎คําของทุกคนในทีม สร๎างแรงบันดาลใจ
รํวม สํงเสริมให๎ลูกทีมส่ือสาร ระดมความคิดและเปิดกว๎าง เพราะไมํอยํางนั้นผ๎ูนําจะกลายเป็นผ๎ูบังคับทันที 

3.2.4 รู้จักลูกทีม ภาวะผ๎ูนําท่ีใช๎ในการพัฒนาชุมชน  ต๎องรู๎จักจุดเดํนจุดด๎อยของลูกน๎อง และรู๎วําวํา
อะไรบ๎างท่ีทําให๎ทีมทํางานได๎ดี ผ๎ูนําควรจะต๎องรู๎ถึงชีวิตสํวนตัวลูกทีมด๎วย เพราะจะชํวยให๎เข๎าใจและผลักดันได๎
อยํางเหมาะสม เป็นเจ๎าของงานและความรับผิดชอบถึงจะมีการแบํงงานให๎ลูกน๎องในทีมไปแล๎ว แตํผ๎ูนํายังคง
ความเป็นเจ๎าของงานและความรับผิดชอบอยํางเต็มท่ีตลอดเวลา ผ๎ูนําท่ีดีจะเป็นผ๎ูตามท่ีดีด๎วย ด๎วยการให๎คํา
ของทุกคนในทีม สร๎างแรงบันดาลใจรํวม สํงเสริมให๎ลูกทีมส่ือสาร ระดมความคิดและเปิดกว๎าง เพราะ
ไมํอยํางนั้นผ๎ูนําจะกลายเป็นผ๎ูบังคับทันที 

3.2.5  มีระบบและระเบียบ ภาวะผ๎ูนําท่ีใช๎ในการพัฒนาชุมชน  ท่ีมีระบบและระเบียบจะชํวยทําให๎ทุก
อยํางชัดเจน ไมํวุํนวายไมํสับสน ชํวยให๎ทีมงานได๎อยํางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ มอบหมายงานอยํางมี
ประสิทธิภาพ ผ๎ูนําท่ีดีไมํต๎องทําเองหมดทุกอยําง เมื่อมอบหมายงานให๎ทีมหลักสําคัญคือควรทําให๎ลูกทีมรู๎สึกวํา
เขามีความสําคัญ และรู๎สึกถึงความเป็นเจ๎าของในงานท่ีได๎รับมอบหมายอยํางเด็มท่ี 
3.3 คุณธรรมจริยธรรมที่ใช้ในการท างาน 

3.3.1 หลักการดําเนินงานพัฒนาชุมชนจากแนวคิดพื้นฐาน หลักการพัฒนาได๎นํามาใช๎เป็นหลักในการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชน ดังตํอไปนี้ 

1. ยึดหลักความมีศักด์ิศรีและศักยภาพของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให๎ประชาชนในท๎องถิ่นใช๎
ศักยภาพท่ีมีอยูํให๎มากท่ีสุด และต๎องเช่ือมั่นวําประชาชนนั้นมีศักยภาพท่ีจะใช๎ความรู๎ ความสามารถท่ีจะ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองได๎ จึงต๎องให๎โอกาสประชาชนในการคิด วางแผน เพื่อแก๎ป๓ญหาชุมชนด๎วยตัวของเขาเอง 
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2. ยึดหลักการพึ่งตนเองของประชาชน ยึดมั่นเป็นหลักการสําคัญวําต๎องสนับสนุนให๎ประชาชน
พึ่งตนเองได๎ โดยการสร๎างพลังชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน สํวนรัฐบาลจะชํวยเหลือสนับสนุนอยูํเบ้ืองหลัง และ
ชํวยเหลือในสํวนท่ีเกินขีดความสามารถของประชาชน 

3. ยึดหลักการมีสํวนรํวมของประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให๎ประชาชนในชุมชนรํวมคิด ตัดสินใจ
วางแผน ปฏิบัติตามแผน และติดตามประเมินผลในกิจกรรม หรือโครงการใดๆ ท่ีจะทําในชุมชนท๎องถิ่น เพื่อให๎
ประชาชนได๎มีสํวนรํวมอยํางแท๎จริงในการดําเนินงาน  อันเป็นการปลูกฝ๓งจิตสํานึกในเรื่องความเป็นเจ๎าของ
โครงการ หรือกิจกรรม 

4. ยึดหลักประชาธิปไตย ในการทํางานพัฒนาชุมชน จะต๎องเริ่มด๎วยการพูดคุย ประชุม ปรึกษา 
หารือรํวมกัน คิดรํวมกัน ตัดสินใจและทํารํวมกัน รวมถึงรับผิดชอบรํวมกันภายใต๎ความชํวยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามวิถีทางแหํงประชาธิปไตย 
 

3.3.2 ผู้วิจักษณ์ได้ยึดหลัก ธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่ดี เป็นหลักของภาวะผู้น า การน ามา
ปกครองชาวบ้านในชุมชน ให้เกิดความสงบสุขโดยยึดหลักพื้นฐาน 6 ประการ คือ 

1. หลักนิติธรรม หมายถึง การกําหนดกฎ กติกา ท้ังในสํวนของกฎติกาท่ีในชุมชนกําหนดขึ้นมาเอง 
และมีการปฏิบัติตามกฎ กติกาท่ีตกลงกันไว๎อยํางเครํงครัดโดยคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของ
ประชาชน  

2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต๎องดีงาม การสํงเสริมสนับสนุนให๎ประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพร๎อมกัน เพื่อให๎ชาวบ๎าน มีความซื่อสัตย๑ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจน
เป็นนิสัย  

3. หลักความโปรํงใส หมายถึง การสร๎างความไว๎วางใจซึ่งกันและกันของคนในชุมชน โดยปรับปรุง
กลไกการทํางานขององค๑กรทุกองค๑กรให๎มีความโปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎  

4. หลักการมีสํวนรํวม หมายถึง การเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมรับรู๎และแสดงความคิดเห็น 
ตัดสินใจป๓ญหาสําคัญของประเทศ ไมํวําด๎วยวิธีการแสดงความคิดเห็น การตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ 
การทําประชาพิจารณ๑ การรํวมลงประชามติ หรืออื่นๆท่ีเปิดให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวม  

5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง ผ๎ูนําชุมชน และชาวบ๎านในชุมชน การตระหนักในสิทธิหน๎าท่ี ความ
สํานึกในความรับผิดชอบตํอสังคม การใสํใจป๓ญหาสาธารณะของบ๎านเมืองและการกระตือรือร๎นในการแก๎ป๓ญหา 
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตํางและความกล๎าท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทําของ
ตนเอง  

6. หลักความค๎ุมคํา หมายถึง การบริหารจัดการและใชํทรัพยากรท่ีมีอยูํในชุมชน อยํางจํากัดเพื่อให๎เกิด
ประโยชน๑สูงสุดแกํสํวนรวม โดยการรณรงค๑ให๎คนในชุมชน มีความประหยัด ใช๎ของอยํางค๎ุมคํา สร๎างสรรค๑ และ
มีการรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให๎สมบูรณ๑ยิ่งขึ้น 
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Abstract 

 The Vijarakrung Festival, the model of library development at KhukhanRatbamrung 

School to be a learning center for local wisdom. To be a source of learning local wisdom the 

illustrator has more than 40 years of library experience and local wisdom in the community, 

using methods based on his own library local community experience.  

 The results showed that Model of development of Khukhan Ratbamrung School 

Library to be a learning center for local wisdom.  

 The key elements that contribute to success are as follows: 1) Faith 2)Participation 3) 

Perseverance 4) Sacrifice 5) Transparency 6) Using the principles. 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจักษณ๑เรื่อง รูปการพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียนขุขันธ๑ราษฏร๑บํารุงให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่น  มีวัตถุประสงค๑ เพื่อศึกษารูปการพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียนขุขันธ๑ราษฏร๑บํารุงให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิ่น  ผ๎ูวิจักษณ๑มีประสบการณ๑ในการทํางานด๎านห๎องสมุดและภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นในชุมชนมากกวํา  
40  ปี  ใช๎วิธีการศึกษาจากความรู๎ประสบการณ๑ในการทํางานท่ีเกี่ยวกับห๎องสมุดและชุมชนในท๎องถิ่นของ
ตนเอง 
 ผลจากการวิจักษณ๑พบวํา รูปแบบการพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียนขุขันธ๑ราษฏรบํารุงให๎เป็นแหลํง
เรียนรู๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น มีองค๑ประกอบสําคัญท่ีนําไปสํูความสําเร็จดังนี้ 1)  ความศรัทธา 2) การมีสํวนรํวม 3) 
ความวิริยะอุตสาหะ 4) การเสียสละ 5) ความโปรํงใส  6)  การใช๎หลักธรรม 
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ค าส าคัญ: รูปแบบความสําเร็จ หมายถึง หลักการท่ีเป็นแบบแผนเกี่ยวข๎องกันชัดเจนท่ีนําไปสํูความสําเร็จ,   
การพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียนขุขันธ๑ราษฏร๑บํารุงให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
1. ความเป็นมา ความส าคัญของวิธีทดรองการศึกษา 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของเมือง 
 ผ๎ูวิจักษณ๑ เมื่อศึกษาจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จึงสอบเข๎าศึกษาตํอท่ีวิทยาลัยครูอุบลราชธานีใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา และเมื่อศึกษาจบเสียบรรจุเป็นข๎าราชการ ตําแหนํงครู ท่ีโรงเรียนนิคม 3 
(กรมประชาสงเคราะห๑ ) ตําบลหนองฉลอง อําเภอขุขันธ๑ จังหวัด ศรีสะเกษ เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2512 
ตํอมาได๎ศึกษาตํอระดับปริญญาตรี ท่ีวิทยาลัยครูสุรินทร๑ วิชาเอกบรรณารักษ๑ และทําหน๎าท่ีเป็นครูบรรณารักษ๑
ห๎องสมุดโรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห๑) ด๎วย เมื่อเกษียณอายุราชการ ได๎มาดํารงตําแหนํงครูท่ีปรึกษา
ผ๎ูบริหารโรงเรียนขุขันธ๑ราษฎร๑บํารุง ตําบลห๎วยเหนือ อําเภอขันธ๑ จังหวัดศรีสะเกษ ได๎รับมอบหมายให๎ทําหน๎าท่ี
ดูแลห๎องสมุดโรงเรียน และเป็นครู บรรณารักษ๑ มีประสบการณ๑มากวํา 30 ปี ได๎จัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน 
การใช๎ห๎องสมุดอยําง ตํอเนื่อง จึงเกิดแนวคิดท่ีจะนําเอาผลงานนักเรียนท่ียอดเยี่ยม และนําช้ินงานดีเดํน และ
ประวัติของปราชญ๑ ชาวบ๎านภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นมารวบรวมไว๎ในห๎องสมุดของโรงเรียน เพื่อให๎นักเรียน ชุมชน 
และผ๎ูสนใจ เข๎ามา ศึกษาหาความรู๎ได๎ อีกท้ังเป็นการอนุรักษ๑ สํงเสริมปราชญ๑ชาวบ๎าน ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ด๎าน
ศิลปหัตถกรรม ตํางๆอีกด๎วย โดยจัดเป็นอีกสํวนหนึ่งของห๎องสมุดท่ีมีพื้นท่ีห๎องใกล๎กัน เพื่อสะดวกในการศึกษา
ค๎นคว๎า 
 การอํานมีความสําคัญและเป็นรากฐานของการเรียนรู๎ ท่ีสําคัญอยํางยิ่ง ประชาชนชาวไทย 
โดยเฉพาะเยาวชน สํวนใหญํกลับละเลยการอําน ไมํมีนิสัยรักการอํานเป็นพื้นฐานของชีวิต ซึ่งสํงผลกระทบ ตํอ
การศึกษาของประเทศในภาพรวม ในประเทศไทยต๎องผลักดันการอํานให๎เป็นวาระแหํงชาติ มีการทํุมเท 
งบประมาณในการพัฒนาให๎เยาวชนไทย มีนิสัยรักการอําน อีกท้ังสํงเสริมในการเรียนรู๎ สภาพความเป็นอยูํ ใน
ชุมชน เน๎นการศึกษาตลอดชีวิต 
 จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดท่ีอยูํในภาคอีสานใด๎ มีท้ังหมด 22 อําเภอ อําเภอขุขันธ๑เป็น อําเภอ
หนึ่งท่ีอยูํในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นอําเภอท่ีประชากรใช๎ภาษาถิ่นหลายภาษา เชํน ภาษาถิ่นสาว ภาษา ถิ่นเขมร 
ภาษาถิ่นสํวย และภาษาไทยกลางบางสํวน 
 โรงเรียนขุขันธ๑ราษฎร๑บํารุง เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญํพิเศษ ต้ังอยูํใจกลางเมืองขุขันธ๑ 
นักเรียนมีจํานวน 2,500 คน ซึ่งมาจากหลายพื้นท่ี สํวนมากอยูํตะเข็บชายแดนประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา 
เด็กเหลํานี้ไมํมีโอกาสได๎พบเห็นภูมิป๓ญญาของชุมชนแตํละชุมชน เนื่องจากขาดโอกาสและงบประมาณ ด๎วย 
แรงบันดาลใจท่ีอยากให๎นักเรียนได๎รู๎จักอนุรักษ๑ ฟื้นฟู  ฝึกทํา ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นท่ีกําลังจะเลือนหายไป เพราะ
เทคโนโลยีใหมํได๎เข๎ามาตามยุคสมัยให๎ได๎อยูํสืบสานถึงรุํนลูกหลาน จึงได๎รวบรวมหัตถกรรมหลากหลาย ของแตํ
ละชุมชน อีกท้ังนําวัสดุในท๎องถิ่นและเศษวัสดุมาประดิษฐ๑เป็นเครื่องใช๎สอยในครัวเรือน โดยใช๎ ห๎องสมุด
โรงเรียนขุขันธ๑ราษฎร๑บํารุงเป็นแหลํงเรียนรู๎ภูมิป๓ญญาหัตถกรรมพื้นบ๎านของชุมชน 
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1.2  สถานการณ์เฉพาะในท้องถ่ินเทศบาลเมืองขุขันธ์ 
 ในการสํงเสริมพัฒนาภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น โดยอาศัยห๎องสมุดเป็นแหลํงเรียนรู๎ ห๎องสมุด ความสําคัญ
ตํอผ๎ูเรียนเป็นอยํางยิ่ง เพราะเป็นแหลํงรวบรวมวิทยาการหลักของโรงเรียน ชํวยสํงเสริมการเรียน สอนท่ีเน๎น
ผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ และการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง ตามศักยภาพของแตํละบุคคล ชํวยสํงเสริมความคิด 
สร๎างสรรค๑ รวมท้ังมีสํวนปลูกฝ๓งนิสัยรักการอําน และรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ 
 ห๎องสมุดโรงเรียนในป๓จจุบันจําเป็นต๎องพัฒนาให๎ก๎าวหน๎า โดยผสมผสานกับความมีชีวิตชีวา สดช่ืน 
แจํมใส หรือท่ีเรียกวําห๎องสมุดมีชีวิต มิใชํเป็นเพียงห๎องสมุดท่ีรวบรวมหนังสือไว๎ให๎บริการแตํอยํางเดียว แตํ
จะต๎องทําหนังสือให๎มีชีวิต มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีความเคล่ือนไหวอยูํตลอดเวลา มีก ารจัดอาคาร 
สถานท่ีท่ีนําเข๎าใช๎ มีบรรยากาศท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ และมีการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการให๎ 
เหมาะสมกับสภาพห๎องสมุดของแตํละสถานท่ี 
นอกจากการกําหนดเปูาหมายของการพัฒนาห๎องสมุดให๎มีชีวิตแล๎ว กระทรวงศึกษาธิการ ยังได๎ กําหนด
นโยบายการพัฒนาห๎องสมุดของสถานศึกษาให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ เป็นแหลํงค๎นคว๎าของนักเรียน ครู ผ๎ูบริหาร 
ผ๎ูปกครอง และชุมชนได๎อยํางสมบูรณ๑ โดยการกําหนดแนวทางให๎เป็นห๎องสมุด 3 ดี ท่ีเน๎นการพัฒนา ใน 3 องค๑ 
ประกอบหลัก ได๎แกํ หนังสือดี บรรยากาศดี บรรณารักษ๑ดี ท้ังนี้ เนื่องจากห๎องสมุดในโรงเรียน เปรียบเสมือน
ขุมทรัพย๑ทางป๓ญญา เป็นแหลํงความรู๎ทุกแขนง ทุกศาสตร๑ และห๎องสมุดยังเป็นป๓จจัยสําคัญท่ีชํวย สนับสนุน 
สํงเสริมให๎นักเรียนมีนิสัยรักการอําน ห๎องสมุดจึงเปรียบเหมือนโลกใบใหญํแหํงการเรียนรู๎ เป็นแหลํง บันเทิง 
ประเทืองป๓ญญา ห๎องสมุดจึงควรท่ีจะดําเนินการให๎ตอบสนองความต๎องการของผ๎ูใช๎ บรรณารักษ๑เป็นมิตร กับ
ผ๎ูใช๎ วัสดุอุปกรณ๑ ครุภัณฑ๑ทันสมัย นําสนใจใครํครวญเรียนรู๎ สถานท่ี และบรรยากาศเอื้อตํอการเรียนรู๎ มี 
หนังสือหลากหลายประเภทอยํางเพียงพอ และตรงกับความต๎องการ 
 
1.3  ความสนใจในการศึกษา 
 จากอดีตจนถึงป๓จจุบัน ผ๎ูเขียนได๎เข๎ารํวมกับชุมชนในพื้นท่ี ไมํวําจะเป็นการไปเยี่ยมบ๎านนักเรียน 
การรํวมงานบุญ ประเพณี งานจิตอาสา ได๎เห็นสภาพจริง ได๎เห็นศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎าน กําลังจะเลือนหายไป 
จากชุมชน จึงเกิดแนวความคิดสนใจท่ีจะนําผลงานปราชญ๑ชาวบ๎าน ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่ น มาเช่ือมโยงกันกับ 
ห๎องสมุดให๎เป็นหนึ่งเดียว โดยได๎รับความเห็นชอบและให๎ความรํวมมือจากทุกฝุาย คือ ผ๎ูบริหาร ครู นักเรียน 
ผ๎ูปกครอง พระสงฆ๑ ผ๎ูนําชุมชน เป็นต๎น ห๎องสมุดโรงเรียนขุขันธ๑ราษฎร๑บํารุงจึงเป็นท่ีรู๎จักในชุมชน เป็นแหก 
ค๎นคว๎าด๎านศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านมาเป็นเวลามากกวํา 3 ปี นอกจากการสําเร็จด๎านการพัฒนาห๎องสมุดให๎เป็น 
แหลํงเรียนรู๎ของชุมชนแล๎ว ยังสร๎างความรัก สมัครสมานสามัคคี ปรองดองระหวํางบ๎าน วัด โรงเรียน อีกด๎วย 
 
1.4  วิธีการศึกษา 
 งานวิจักษณ๑รูปการพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียนขุขันธ๑ราษฏร๑บํารุงให๎เป็นแหลํง เรียนรู๎ภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่น ครั้งนี้ ใช๎วิธีการศึกษาจากประสบการณ๑การทํางานบรรณารักษ๑ห๎องสมุดโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญํ 
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เป็นเวลานานมากกวํา 40 ปี และมีสํวนรํวมกิจกรรมด๎านภูมิป๓ญญาในชุมชนมาโดยตลอด และผ๎ูวิจักษณ๑มี
ภูมิลําเนาในเขตอําเภอขุขันธ๑ จังหวัดศรีสะเกษ จึงมีความรู๎ด๎านภูมิป๓ญญาและมีความรู๎จักค๎ุนเคยกับปราชญ๑
ชาวบ๎าน ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นเป็นอยํางดี ได๎นําความรู๎ประสบการณ๑มาใช๎ในรูปการพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียนขุขันธ๑
ราษฏร๑บํารุงให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นจนประสบผลสําเร็จ 
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1  แรงบันดาลใจ  
 ผ๎ูวิจักษณ๑มีแรงบันดาลใจจากท่ีตนเองรับราชการครูถึงเกษียณอายุราชการ และเป็นครูตํอท่ี
โรงเรียนขุขันธ๑ราษฏร๑บํารุงถึงป๓จจุบันมากกวํา 10 ปี เกิดท่ีอําเภอขุขันธ๑ จังหวัดศรีสะเกษ ได๎เรียนรู๎วัฒนธรรม
ประเพณีของชุมชน จึงเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะอนุรักษ๑วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให๎คงอยูํกับลูกหลานสืบไป 
กอร๑ปด๎วยผ๎ูศึกษาจบการศึกษาวิชาเอกบรรณารักษ๑ และทําหน๎าท่ีบรรณารักษ๑ห๎องสมุดมาโดยตลอด จึงเกิดแรง
บันดาลใจท่ีจะนําองค๑ความรู๎ของปราชญ๑ชาวบ๎าน ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นในสาขาตํางๆ ท่ีมีในท๎องถิ่นมาไว๎ห๎องสมุด
จัดเป็นห๎องสมุดภูมิป๓ญญาไทยอีกห๎องหนึ่ง ติดกับห๎องสมุดเพื่อให๎นักเรียน ผ๎ูสนใจเข๎าไปใช๎บริการได๎ให๎บริการ
เชํนเดียวกับห๎องสมุด จึงได๎ดําเนินการจนสําเร็จเป็นประจักษ๑ และพัฒนาปรับปรุงห๎องสมุดโรงเรียนขุขันธ๑
ราษฏร๑บํารุงให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
 
2.2  บริบทของเร่ือง  สถานการณ์ การเริ่มต้น  
 ผ๎ูวิจักษณ๑เริ่มรับราชการครู เมื่อปี พ.ศ. 2512 ท่ีโรงเรียนนิคม 3 ( กรมประชาสงเคราะห๑) ตําบล 
หนองฉลอง อําเภอขุขันธ๑ จังหวัดศรีสะเกษ และไปศึกษาตํอป๓จจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร๑ ) เอก
บรรณารักษ๑ศาสตร๑ และสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2524 
 ได๎หน๎าท่ีเป็นผ๎ูดูแลห๎องสมุด ซึ่งเป็นห๎องสมุดขนาดกลาง ผ๎ูเขียนได๎นําความรู๎ ความสามารถ ท่ีได๎
รับมาทํุมเทให๎กับห๎องสมุดอยํางเต็มความสามารถ มีการพัฒนา ปรับปรุง ตามหลักการและรูปแบบการจัด
ห๎องสมุดมีชีวิต มี นักเรียน ผ๎ูปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนใกล๎เคียงได๎ศึกษา ดูงานอยูํเนืองๆ สํงผลให๎
เป็นห๎องสมุด แบบอยําง และได๎รับรางวัลดีเดํน จากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ทําให๎
โรงเรียนนิคม 3 (กรม ประชาสงเคราะห๑) เป็นท่ีรู๎จักของคนท่ัวไป สร๎างความภาคภูมิใจให๎กับคณะครู นักเรียน 
ผ๎ูปกครอง และชุมชน เป็นอยํางยิ่ง และสํงผลพลอยได๎ คือ ผ๎ูเขียนได๎รวบรวมผลงานและขอเสนอตําแหนํง
อาจารย๑ 3 ระดับ 8 (ค.ศ. 3) ปรากฏวํา ผําน และได๎รับบรรจุเป็นครู ค.ศ. 3 คนแรกของอําเภอขุขันธ๑ 
ระดับประถมของจังหวัดศรีสะเกษ 
 ผ๎ูเขียนเกษียณอายุราชการ  เมื่อปี พ.ศ. 2551 ได๎เข๎ามาปฏิบัติหน๎าท่ีท่ีอยูํโรงเรียนขุขันธ๑ร าษฎร๑
บํารุง ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญํพิเศษ มีนักเรียนแตํละปีไมํน๎อยกวํา 2.500 คน คร จํานวน 120 คน มี
รถรับ - สํงนักเรียน จํานวน 30 คัน จากการที่ฝุายบริหารเห็นวําผ๎ูเขียนเรียนจบเอกวิชาบรรณารักษ๑ศาสตร๑ จึง
มอบหมายงานพิเศษให๎ ดูแลห๎องสมุดโรงเรียน 
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 1) โรงเรียนขุขันธ๑ราษฎร๑บํารุง มีนโยบายให๎ครูทุกคนออกเยี่ยมบ๎านนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 
เพื่อเป็น การเช่ือมสัมพันธไมตรีกับผ๎ูปกครองนักเรียน ตลอดจนทราบสภาพความเป็นอยูํของนักเรียน เพื่อทราบ
ข๎อมูล นักเรียนเป็นรายบุคคล ผ๎ูเขียนได๎รับคําส่ังให๎ออกเยี่ยมบ๎านนักเรียนตามวัน เวลาท่ีคําส่ังโรงเรียนกําหนด 
และได๎ ออกปฏิบัติหน๎าท่ีท่ีได๎รับมอบหมาย ส่ิงท่ีพบเห็นในชุมชนของนักเรียน คือ การดําเนินชีวิตของคนในแตํ
ละ หมูํบ๎าน ซึ่งสํวนมากมีอาชีพในการทํานา ทําไรํ ทําสวน และรับจ๎างท่ัวไป 
 ส่ิงท่ีเป็นแรงบันดาลใจและประทับใจ คือ ใต๎ถุนบ๎านแตํละหลังคามีผ๎ูเฒํา ผ๎ูแกํ ผ๎ูสูงอายุ ซึ่งออกไป
ทํานา ทําไรํ ทําสวน ไมํได๎ เนื่องจากเดินไมํสะดวก กําลังเหลาไม๎ไผํเป็นตอก ตากแดดให๎แห๎งพอหมาด แล๎ว
นํามาจัก สานเป็นเครื่องใช๎สอยในครัวเรือน เชํน ตะกร๎า กระบุง ครุ กระดูบ เซียนหมาก กระต๊ิบข๎าว ชะนาง ไซ 
ฆํอง และอื่นๆ ท่ีนํามาใช๎สอยและเป็นอุปกรณ๑ในการทํามาหากิน 
 ผ๎ูวิจักษณ๑เห็นวํา ส่ิงท่ีทําอยูํนั้น เป็นศิลปหัตถกรรมหรือภูมิป๓ญญาชาวบ๎าน ซึ่งพวกเขา จะคิดเอง 
ทําเอง และสอนให๎แกํกันและกันตํอมาเรื่อยๆ จนสามารถทําได๎ ทุกหลังคาเรือน หากไมํมีใครสืบทอดส่ิงท่ีมีคํา
เหลํานี้ก็จะสูญหายตามกาลเวลา 
 โรงเรียนขุขันธ๑ราษฎร๑บํารุง เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญํพิเศษ ต้ังอยูํใจกลางเมืองขบน 5 
นักเรียนมีจํานวน 2500 คน ซึ่งมาจากหลายพื้นท่ี สํวนมากอยูํตะเข็บชายแดนประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา 
เด็กเหลํานี้ไมํมีโอกาสได๎พบเห็นภูมิป๓ญญาของชมชนแตํละชุมชน เนื่องจากขาดโอกาสแสง 99 แรงบันดาลใจท่ี
อยากให๎นักเรียนได๎รู๎จักอนุรักษ๑ ฟื้นฟู ฝึกทํา ภูมิป๓ญญาท๎องถนน 
 เนื่องจากขาดโอกาสและงบประมาณ ด๎วยเพราะเทคโนโลยีใหมํได๎เข๎ามาตามยุคสมัยให๎ได๎อยูํสืบ
สานถึงรุํนลูกหลาน จึงได๎รวบรวมหัตถกรรมหลากหลายของแตํละชุมชน อีกท้ังนําวัสดุในท๎องถิ่นและเศษวัสดมา
ประดิษฐ๑เป็นเครื่องใช๎สอยในครัวเรือน โดยใช๎ห๎องสมุดโรงเรียนขุขันธ๑ราษฎร๑บํารุงเป็นแหลํงเรียนรู๎ภูมิป๓ญญา
หัตถกรรมพื้นบ๎านของชุมชน 
  
 งานจักสานเป็นงานหัตถกรรมที่ชาวบ้านท าเพื่อใช้ในครัวเรือนมาแต่โบราณแม้ในปัจจุบัน 
 งานจักสานหรือเครื่องจักสานจะมีอยูํน๎อย แตํก็ยังคงมีอยูํท่ัวไป ทุกภาคในประเทศ นอกเหนือจาก
ประโยชน๑ใช๎สอยแล๎ว งานจักสานยังสะท๎อน วัฒนธรรม สะท๎อนความคิดสร๎างสรรค๑ และ ภูมิป๓ญญาของ
ชาวบ๎านได๎อีกด๎วย (บุญเลิศ มรกต 2545) ในขณะท่ีสภาพสังคม เศรษฐกิจป๓จจุบันท่ี เปล่ียนไปจากเดิม การไป
มาหาสํูกันระหวํางเมืองกับชนบทติดตํอกันได๎สะดวก รวมถึงความ เจริญก๎าวหน๎าทางกระแสวัฒนธรรมตะวันตก
เข๎ามาแทนท่ีวัฒนธรรมเดิมทําให๎สภาพความเป็นอยูํ การ ดํารงชีวิตของคนในชุมชนเปล่ียนแปลงไป ซึ่งมี
ผลกระทบทําให๎งานจักสานหรืออาชีพจักสานลดน๎อยลง ไปเรื่อยๆ จนถึงเพื่อการสํงเสริมความรู๎ด๎านงานจักสาน
แกํผ๎ูท่ีสนใจในอาชีพ ได๎สืบทอดงานจักสานให๎คง อยูํตํอไป การประกอบอาชีพในทุกวันนี้มีหลากหลายทางมีการ
นําเอาเทคโนโลยีเข๎ามาเกี่ยวข๎อง มากมายและมีความสะดวกสบายมากขึ้นอยากกินปลาก็เดินไปซื้ออยูํตลาด จน
คนในยุคป๓จจุบันไมํรู๎จัก กรรมวิธีขั้นตอนในอุปกรณ๑ในการประยุกต๑เลือกนําภูมิป๓ญญาพื้นบ๎านท่ีได๎จากไม๎ไผํเอา
วัสดุธรรมชาติ อยํางไม๎ไผํมาใช๎ในการทํามาหากินไมํรู๎จักอุปกรณ๑พื้นบ๎านอีสาน ท่ีปูุยําจักรสานขึ้น อยํางเชํน สํุม
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ไกํ การ สานกระด๎ง กระติบข๎าว อีโฮํงใช๎รํอนปลา กระชังใสํปลาซึ่งอุปกรณ๑บางอยํางเราก็ไมํรู๎จัก จึงจําเป็น 
อยํางมากท่ีเราควรจะศึกษาข้ันตอนในการทําอุปกรณ๑พื้นบ๎านตํางๆเพื่อจะได๎สืบสานตํอไปคํูไว๎ให๎อยูํกับ คนไทย
ไปยาวนาน 
 
2.3  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนการดําเนินงานในรูปการพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียนขุขันธ๑ราษฏร๑บํารุงให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิ่น  ผ๎ูวิจักษณ๑หลังเกษียณอายุราชการได๎ทําหน๎าท่ีครูสอนในระดับประถมศึกษาและทําหน๎าท่ี
บรรณารักษ๑ห๎องสมุดโรงเรียนขุขันธ๑ราษฏร๑บํารุงสอดคล๎องกับนโยบาย สํานักงานการประถมศึกษาและนโยบาย
ของโรงเรียน ปลายปี 2558  ห๎องสมุดภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นพร๎อมกับการปรับปรุง ห๎องสมุดภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
พร๎อมกับการปรับปรุงห๎องสมุดเดิมให๎ดียิ่งขึ้น ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 การบริหารและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขุขันธ๑ราษฎร๑บํารุงนั้น ยึดแนวทางตาม 
นโยบายจัดการศึกษาของรัฐบาล โดยเฉพาะตามกรอบท่ีกําหนดไว๎ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติท่ีดีและ
มี คุณภาพ ท้ังในด๎านอาคารสถานท่ี ครู บุคลากร ส่ือ อุปกรณ๑การเรียน และกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนตามท่ี
กําหนดไว๎ ใน พ.ร.บ. ระเบียบและกฎกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดให๎นักเรียนทุกคน ทุกระดับการศึกษาได๎รับ
การบริการ การศึกษาอยํางมีคุณภาพ เสมอภาคในเรื่องโอกาส โดยไมํต๎องใช๎จํายเงินเพิ่มเติมใดๆท้ังส้ิน ห๎องสมุด
เป็นแหลํง เรียนรู๎ท่ีสําคัญท่ีนักเรียนจะได๎ค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎วยตนเอง ด๎วยเหตุนี้จึงสมควรพัฒนาห๎องสมุด
โรงเรียนให๎เป็นแหลํง เรียนรู๎ท่ีครบวงจร โดยท้ังท่ีเป็นส่ิงพิมพ๑ เทคโนโลยี และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นเข๎ามาบูรณา
การอยํางมีระบบ 
 ประชุมคณะครู เพื่อเสนอแตํงต้ังคณะทํางานและมอบหมายงานรับผิดชอบ 
 ฝุายอาคารสถานท่ีผ๎ูศึกษาได๎รํวมวางแผนในการดําเนินการดังนี้ 
 1)สํารวจพื้นท่ี เพื่อทําเป็นห๎องภูมิป๓ญญา ใช๎ห๎องท่ีติดกับห๎องสมุดโรงเรียนเพื่อให๎ผ๎ูใช๎บริการ ได๎รับ
ความสะดวก 
 2) วางแผนในการจัดวางตําแหนํงท่ีต้ังส่ิงของตํางๆ 
 3) จัดแสดงผลงานภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นที่ต้ังผลงานนักเรียน 
 4) จัดบรรยากาศภายในห๎องภูมิป๓ญญาให๎เป็นระเบียบสวยงามสะอาด 
 ฝุายคัดเลือกและสรรหา มีหน๎าท่ีสรรหาปราชญ๑ชาวบ๎าน ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นในชุมชนและคัดเลือก
ผลงานนักเรียนมาจัดแสดงไว๎ในห๎องภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
 1) คัดเลือกภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ปราชญ๑ผ๎ูรู๎สาขาตํางๆท่ีมีในชุมชน เพื่อนําผลงาน ประวัติมาจัดไว๎
ในห๎องภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
 2) คัดเลือกผลงานนักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นและตอนปลาย ท่ีมี
ผลงานดีเดํนด๎านภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นมาจัดแสดง ไว๎ท่ีห๎องภูมิป๓ญญาไทย จากกลํุมประสบการณ๑สาระการเรียนรู๎
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การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรู๎สังคม ศาสนาและวัฒนธรรมและกลํุมประสบการณ๑สาระ
ภาษาไทย 
 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

 1.  ภูมิปัญญาด้านการทอสื่อ 
 นางมี พันธ๑แกํน อายุ 50 ปี    บ๎านเลขท่ี 25 หมูํบา๎นเขวิก ตําบลสะเดาใหญํ อําเภอขุขันธ๑ จังหวัด
ศรีสะเกษ     อาชีพทํานา 

 
 

 การทอส่ือเตยหนาม เป็นภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นของชุมชนบ๎านเขวิก ตําบลสะเดาใหญํ อําเภอขุขันธ๑ 
จังหวัด ศรีสะเกษ ซึ่งมีผ๎ูนําในหมูํบ๎านเขวิก คือ นางมี พันธ๑แกํน อายุ 50 ปี อาชีพทํานา บ๎านเลขท่ี 25 หมูํบ๎าน
เขวิก ตําบลสะเดาใหญํ อําเภอขุขันธ๑ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ด้านความรู้ความสามารถ 
 นางมี พันธ๑แกํน จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีโรงเรียนบ๎านเขวิก ตําบลสะเดาใหญํ อําเภอขุขันธ๑ 
จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อเรียนจบแล๎วได๎ออกมาอยูํบ๎านและได๎ชํวยพํอแมํทํานา ในชํวงหลังจากการทํานาก็จะไป 
รับจ๎างตัดเตยหนามให๎กับคนในหมูํบ๎านเพื่อทอส่ือ ตํอมาภายหลังเมื่อมีองค๑การบริการสํวนตําบลสะเดาใหญํ 
บ๎านเขวิกจึงได๎มีการประชาสัมพันธ๑ ให๎ผ๎ูท่ีสนใจในการทอส่ือเตยหนามไปรับความรู๎ และลงมือปฏิบัติจริง โดยมี
ผ๎ูเช่ียวชาญและวิทยากรมาแนะนําและให๎คําปรึกษา ซึ่ง นางมี พันธ๑แกํน ได๎รับคัดเลือกเป็นตัวแทน หมูํบ๎านเข
วิก เพื่อไปศึกษาหลักการและลงมือปฏิบัติรํวมกับตัวแทนในหมูํบ๎านอื่นในเขตอําเภอขุขันธ๑ จากนั้น ได๎นําความรู๎
ความสามารถท่ีได๎รับมาถํายทอดให๎กับผ๎ูท่ีสนใจในหมูํบ๎านเขวิก โดยเฉพาะแมํบ๎านวัย ทํางานอายุประมาณ 30 
– 50 ปี โดยจัดต้ังเป็นชมรมกลํุมทอส่ือเตยหนามบ๎านเขวิก จากนั้นได๎มีผลงาน ปรากฏและเป็น 0 - TOP ของ
หมูํบ๎านเขวิก ได๎รับรางวัลจากนายอําเภอขุขันธ๑ในปี 2559 เป็นการฟื้นฟู ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นท่ีมีคํา และใช๎
ประโยชน๑ได๎ในครัวเรือนและทําได๎ตํอเนื่อง สามารถถํายทอดถึงรุํนลูกรุํน หลานจนถึงทุกวันนี้ 
 2. ภูมิปัญญาด้านการทอผ้า 
 นางสมบัติ จันดํา อายุ 60 ปี    อยูํบ๎านเลขท่ี 3 หมูํท่ี 17 บ๎านสนวน ตําบลสะเดาใหญํ อําเภอขุ
ขันธ๑ จังหวัดศรีสะเกษ    มีอาชีพทํานา 
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 ด้านความรู้ความสามารถ 
 นางสมบัติ จันดํา เป็นผ๎ูมีความสนใจในด๎านการทอผ๎า หลังจากเสร็จภารกิจจากการทํานาก็จะจับ 
กลํุมแมํบ๎านภายในหมูํบ๎านสนวนทําการทอผ๎า เริ่มต๎นจากการทําไว๎ใช๎เองจนมีชาวบ๎านในเขตอําเภอไพรบึง มี
ความสนใจในการทอผ๎า จึงได๎เอาการทอผ๎าท่ีเสร็จแล๎วไปเป็นตัวอยํางและแนวทางตํอไป และด๎วยความ สนใจ 
ความชอบ จึงทําให๎งานทอผ๎าหมูํบ๎านสนวนมีผ๎ูคนรู๎จักมากขึ้น และมีการพัฒนาลายใหมํๆขึ้นมา เพื่อให๎ทันสมัย
ยิ่งขึ้น และยังชํวยให๎คนรุํนหลังได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ สามารถถํายทอดถึงรุํนลูกรุํน หลานจนถึงทุกวันนี้ 
 รางวัลได๎รับ เคยได๎เป็นตัวอยํางในการใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ จากองค๑กรบริหารสํวนตําบล 
สะเดาใหญํและเป็นต๎นแบบในการทอผ๎าลวดลายตํางๆ 
 3. ภูมิปัญญาด้านการท าบายศรี 
 แมํกันยา พลภักดี อายุ 75 ปี   อยูํบ๎านเลขท่ี 198 หมูํ 1 ตําบลห๎วยเหนือ อําเภอขุขันธ๑ จังหวัดศรี
สะเกษ   มีอาชีพทํานา 
 

   
 ภูมิปัญญาด้านการท าบายศรี 
 แมํกันยา พลภักดี เป็นผ๎ูมีความสนใจในด๎านงานใบตองโดยเฉพาะ ต้ังแตํเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 
3 เมื่อเรียนจบก็ไมํได๎เรียนตํอ เนื่องจากครอบครัวยากจน เมื่อยํางเข๎าสํูวัยสาวจึงได๎แตํงงานมีครอบครัว และได๎ 
รับจ๎างทําบายศรีมาตลอดโดยมีพํอบ๎านหัวหน๎าครอบครัวเป็นผ๎ูคอยชํวยเหลือ ด๎วยทําเนียบโบราณมักนิยมให๎ผ๎ูท่ี
มี ความพร๎อม เชํน มีสามี ภรรยา อยูํพร๎อมหน๎าจึงจะให๎ทําบายศรี เพื่อเป็นสิริมงคลกับงานของตนเอง ดังนั้น 
แมํกันยา พลภักดี จึงมีคนรู๎จักมากมายท้ังใกล๎และไกล เมื่อมีคนหรือในชุมชนมีงานก็จะมาบอกกลําวให๎ไปเป็นผ๎ู
จับ ใบตองท่ีจะทําบายศรีกํอน จากนั้นคํอยให๎คนท่ีไปชํวยทําตํอ และด๎วยความสนใจ ความชอบ จึงทําให๎งาน
พัฒนาขึ้น เรื่อยๆตามลําดับ จนได๎เป็นตัวแทนจัดทําบายศรีของหมูํบ๎านบก และได๎เป็นจิตอาสาชํวยเหลืองานใน
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ชุมชนในอําเภอ ของตนเองมาตลอด จนเป็นท่ีรู๎จักของคนท่ัวไป และได๎รับความไว๎วางใจให๎เป็นแมํดีเดํนของ
ชุมชนบ๎านบกในปี พ.ศ.2560 สร๎างความภาคภูมิใจให๎กับครอบครัวและญาติมิตรเป็นอยํางยิ่ง และเมื่อมีงาน
มงคลทุกครั้ง ก็จะเชิญ แมํกันยา พลภักดี ไปเป็นผ๎ูจัดทําบายศรีจนทุกวันนี้ 
 รางวัลท่ีภาคภูมิใจ คือ ได๎รับรางวัลแมํดีเดํน ( แมํผ๎ูให๎) จากชุมชนบ๎านบก 
 4. ภูมิปัญญาด้านการจักสาน 
 นางสมัย ปานคํา อายุ 82 ปี    ภูมิลําเนาอยูํบ๎านเลขท่ี 5 ตําบลดองกําเม็ด อําเภอขุขันธ๑ จังหวัดศรี
สะเกษ    อาชีพทํานา 

    
 ภูมิปัญญาด้านการจักสาน 
 นางสมัย ปานคํา ในสมัยเด็กเป็นคนขยันและมีความสนใจในด๎านจักสาน เนื่องจากมีพํอแมํเป็น 
ภูมิป๓ญญาด๎านจักสาน ครุ กระบุง ตะกร๎า และของใช๎ในครัวเรือนท่ีใช๎ไม๎ไผํ แมํสมัย ปานคํา จึงได๎ชํวยเหลือ 
ครอบครัว และเรียนรู๎จนได๎รับประสบการณ๑ตรง สามารถสานตะกร๎า ครุ กระบุงได๎ สืบทอดจากพํอแมํเนื่องจาก 
นางสมัย ปานคํา เป็นผ๎ูมีฝีมือจึงได๎พัฒนางานจักสานมาเรื่อยๆ และตํอมาได๎ทําจําหนํายหารายได๎เล้ียง
ครอบครัวให๎ มีฐานะดีขึ้น จากนั้นได๎เป็นวิทยากรชาวบ๎าน ฝึกให๎ชาวบ๎านท่ีสนใจได๎มาเรียนรู๎ และฝึกทําเครื่อง
จักสาน เพื่อ นําไปใช๎ในครอบครัวและจําหนํายได๎ บางครั้งก็มีลูกค๎าจากชาวบ๎านอื่นมาส่ังทําในส่ิงท่ีต๎ องการ
อยากได๎ ซึ่งงานแตํละ ช้ินประณีต สวยงาม จึงเป็นการนําพาให๎ลูกค๎ามาส่ังงานเรื่อยๆ ทําให๎ชาวบ๎านดองกําเม็ด
มีรายได๎ทุกครัวเรือน เป็น การแบํงเบาภาระครอบครัวได๎อีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการทํานา 
 ตํอมาเมื่อมีองค๑การบริหารสํวนตําบลดองกําเม็ด เห็นความสามารถ ความถนัด ด๎านการจักสาน 
ของชุมชนจึงจัดให๎มีการต้ังชมรมภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นและจัดฝึกอบรมการปฏิบัติจริงเป็น 0 - TOP ของหมูํบ๎าน 
และ มีการประชาสัมพันธ๑ให๎เป็นท่ีรู๎ จักของหมูํบ๎าน ชุมชนใกล๎เคียง ทําให๎คุณภาพชีวิตของหมูํบ๎านดีขึ้น
ตามลําดับ 
 จึงนับวํา นางสมัย ปานคํา เป็นผ๎ูท่ีนําความเจริญมาสํูชุมชน และเป็นท่ียอมรับของคนในหมูํบ๎าน 
ตําบล อําเภอ และเคยได๎รับเชิญเป็นวิทยากรให๎ความรู๎และฝึกปฏิบัติให๎กับโรงเรียนใกล๎บ๎าน ซึ่งเป็นรางวัลชีวิตท่ี
มี คํายิ่งแม๎ไมํเป็นลายลักษณ๑อักษร แตํเป็นความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจในการทําความดีตํอไป 
 5. ภูมิปัญญาด้านพราหมณ์ 
 นายบุญสํง คํามั่น อายุ 44 ปี   ภูมิลําเนา บ๎านเลขท่ี 198 หมูํ 1 ตําบลห๎วยเหนือ อําเภอขุขันธ๑ 
จังหวัดศรีสะเกษ   อาชีพรับราชการครู 
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 ด้านความรู้ความสามารถ 
 เป็นผ๎ูท่ีมีความรู๎ ความสมารถ สมองดี จดจําตําราได๎อยํางแมํนยํา ชัดเจน เนื่องจากเคยบวชเรียน 
เป็นเจ๎าอาวาส แล๎วสึกออกมาสอบเป็นพนักงานราชการครู สอนอยูํโรงเรียนบ๎านหัวเสือ อําเภอขุขันธ๑ จังหวัด 
ศรีสะเกษ จนทุกวันนี้ 
 นายบุญสํง คํามั่น เป็นบุคคลท่ีมีบุคลิก ทําทาง แข็งแรง สมบูรณ๑ พูดดังฟ๓งชัด กล๎าและมั่นใจ ใน
งานท่ีได๎รับมอบหมาย มีวาทศิลป์ในการพูด เมื่อครั้งบวชเรียนก็เป็นท่ีเคารพนับถือ ศรัทธา จากคนท่ัวไป
อยูํแล๎ว และเมื่อสึกออกมาก็ไดทําหน๎าท่ีเป็นผ๎ูท่ีดูฤกษ๑ยามและเป็นพราหมณ๑ ตอนแรกก็ยังไมํเป็นท่ีรู๎จักของคน
ท่ัวไป แตํ ตํอมาได๎ฝึกฝนในด๎านพราหมณ๑จนเป็นท่ียอมรับ และศรัทธาของคนในหมูํบ๎าน โรง เรียน ตําบล 
อําเภอ และจังหวัด และงานท่ีได๎รับและเป็นเกียรติ คือ การได๎เป็นพํอพราหมณ๑ในงานเกษียณอายุราชการของ
ข๎าราชการช้ันผ๎ูใหญํใน จังหวัดศรีสะเกษ นํามาซึ่งความภาคภูมิใจและกําลังใจในการท่ีจะพัฒนาตนเองอยูํ
ตลอดเวลา แม๎รางวัลท่ีได๎รับไมํได๎ เป็นรูปธรรม แตํเป็นนามธรรมท่ีอยูํในใจ ท่ีสามารถชํวยเหลือสังคมได๎อยําง
เต็มความสามารถ และได๎รับคําชมเชย จากคนท่ัวไป 
  2.3 ฝุายห๎องสมุด มีหน๎าท่ีบริการจัดการห๎องสมุด และห๎องภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นด๎วย 
   2.3.1 การกําหนดหน๎าท่ีดูแลห๎องสมุดโรงเรียนและห๎องภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น โดย
บรรณารักษ๑ห๎องสมุด 
   2.3.2 การกําหนดเวลาในการให๎บริการ 
   2.3.3 กําหนดระเบียบการใช๎ห๎องสมุดและห๎องภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
   2.3.4 จัดทําแบบบสอบถามความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะ 
 3) การจัดกิจกรรมสํงเสริมภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น การจัดกิจกรรมสํงเสริมภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นได๎รํวมกับ
ฝุายวิชาการ จัดกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับนโยบายของโรงเรียน นโยบายของสํานักงานการศึกษาชาติ เน๎นผ๎ูเรียน
เป็นสําคัญ เต็มตามศักยภาพของบุคคล ให๎มีความรู๎ทักษะในการทํางานคิด เป็น แก๎ป๓ญหาในการทํางานได๎ด๎วย
ตนเอง ครูเป็นผ๎ูกํากับในการปฏิบัติ สามารถนําความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวัน และเข๎ารํวมการแขํงขัน
ในระดับอําเภอ จังหวัดและประเทศได๎ ผ๎ูวิจักษณ๑จะขอกลําวถึงในบางสํวนท่ีมีสํวนรํวมในกิจกรรม เชํน กลํุม
สาระการอาชีพและเทคโนโลยี กลํุมสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม กลํุมสาระภาษาไทย โดยเชิญภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่น ปราชญ๑ มาเป็นวิทยากร สาขาตํางๆ ดังนี้ 
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  1. การประดิษฐ๑วัสดุจากธรรมชาติ 
   - งานจักสาน 
   - งานทอเส่ือ 
   - งานทอผ๎า  
  2. การประดิษฐ๑วัสดุจากของเหลือใช๎ 
  3. การประดิษฐ๑พานบายศรี 
  4. พิธีกรรมตํางๆ 
   - พิธีบายศรีสํูขวัญ 
   - พิธีแซนโดนตา 
  5. การเขียนเรียงความ 
  6. การวาดภาพระบายศรี 
  7. การพูด 
  8. การตอบป๓ญหา 
 การจัดกิจกรรมวันสําคัญทางโรงเรียนได๎มีนโยบายรํวม 3 ฝุาย บ๎าน โรงเรียน วัด มีโอกาสได๎รํวม
กิจกรรมระหวํางผ๎ูปกครอง ครู พระสงฆ๑ เป็นการสร๎างความรักความสามัคคีรํวมระหวํางครูนักเรียน  ผ๎ูปกครอง 
บุตรหลานสร๎างความเช่ือมั่น ความศรัทธาซึ่งกันและกัน  
 ในการจัดกิจกรรมแตํละครั้งได๎จัดประเมินผลรายงานผลตํอผ๎ูบังคับบัญชา และเผยแพรํตํอชุมชน 
 
2.4  ผลส าเร็จ 
 จากการที่พัฒนาห๎องสมุดโรงเรียนขุขันธ๑ราษฏร๑บํารุงให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
 1. ห๎องสมุดได๎รับการปรับปรุงพัฒนาดีขึ้น 
 2. มีห๎องสมุดภูมิป๓ญญาเพิ่มอีก 1 ห๎อง เพื่อให๎บริการนักเรียนและผ๎ูสนใจศึกษาในเรื่องภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่น 
 3. เกิดการประสานสัมพันธภาพท่ีดีระหวํางวัด บ๎าน โรงเรียน 
 4. ปราชญ๑ชาวบ๎าน ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเองท่ีได๎รับการยกยํองชมเชย 
 5. นักเรียน ครู ผ๎ูปกครอง ภาคภูมิใจ รักท๎องถิ่น ชุมชน โรงเรียน มากขึ้น 
 6. เกิดความรัก ความภูมิใจ ความศรัทธา ความสามัคคีตํอโรงเรียน บ๎าน ชุมชน บรรพบุรุษของ
ตนเอง 
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2.5 ปัญหาและการแก้ไข 
 จากสภาพป๓ญหาท่ีพบดังนี้ 
 ด๎านงบประมาณท่ีจะนํามาใช๎จํายในการพัฒนา ซึ่งเกี่ยวกับระบบราชการ การพัฒนาจึงทําได๎ด๎วย
ความอดออม คํอยเป็นคํอยไป ผ๎ูวิจักษณ๑จึงต๎องมีความเสียสละ เอาใจใสํจึงจะสําเร็จ 
 การทําความเข๎าใจกับคณะบุคคลนั้นยํอมมีความคิดเห็นตํางกัน ต๎องใช๎ความพยายาม และ
ระยะเวลาจึงสําเร็จ 
 
3.การสังเคราะห์ข้อมูล 
3.1  รูปแบบความส าเร็จการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนขุขันธ์ราษฏร์บ ารุงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
      ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 การพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียนขุขันธ๑ราษฏร๑บํารุงให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น จากความรู๎
ประสบการณ๑ในการทํางานมากกวํา 30 ปี ป๓จจุบันตําแหนํงครูโรงเรียนขุขันธ๑ราษฏร๑บํารุง และทําหน๎าท่ี
บรรณารักษ๑ห๎องสมุดของโรงเรียนมีหลักการรูปแบบท่ีนําไปสํูความสําเร็จดังนี้ 
 1. ปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียนและสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดําเนินการให๎เป็นไป
ตามระเบียบ นโยบายของโรงเรียนและนโยบายสํานักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2. มีเปูาหมายชัดเจน  การปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดและรายงานผลการดําเนินงาน 
 3. มีข๎อมูลท่ีเป็นจริง  มีข๎อมูลห๎องสมุดโรงเรียนและข๎อมูลภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นเชิงลึกเป็นป๓จจุบัน 
 4. มีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี ตํอนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน 
 5. มีความอดทนขยันหมั่นเพียร  มีความมานะ อดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน เป็น
แบบอยํางให๎กับบุคคลอื่นได๎ 
 6. มีความเสียสละ เป็นผ๎ูมีความเสียสละในการทํางาน ท้ังกําลังกาย กําลังใจและกําลังทรัพย๑ 
 7. มีหลักธรรมในการทํางาน ยึดหลักธรรมในพุทธศาสนา คือ อิทธิบาท 4 (Bassis for Success) 
คือ ฉันทะ (Wish Desire) วิริยะ (Effort Exertion) จิตตะ (A Thought) วิมังสา (Measurement Judgment) 
 
3.2  ข้อเสนอแนะ 
 การปฏิบัติงานในระบบของทางราชการ ต๎องปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอนในเรื่องนั้นๆ  อยําง
ถูกต๎อง ผ๎ูปฏิบัติต๎องมีความอดทน ขยันหมั่นเพียร เสียสละ และมีมนุษยสัมพันธ๑ท่ีดี ตํอบุคคลตํางๆ จึงจะสํงผล
ให๎งานสําเร็จตามเปูาหมายท่ีต้ังไว๎ 
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Abstract 

 Model development of Baan Ta Pin Village with the Sandonta Tradition has a purpose 

To study the model of successful development of Ta Pin The performers have experience 

working in connection with local culture and traditions, especially Sandonta, as a local and 

cultural vice president of Khu khan District for more than 50 years. Using educational 

methods based on knowledge, work experience. 

 The results of the analysis showed that Ban Ta Pin development model With the 

Sandakan tradition There are important elements that will lead to success as follows: 1) Being 

honest 2) Knowledge 3) Participation 4) Knowing 5) Knowing the mind 6) Using knowledge 

7) Knowing 

 

Keyword :  Success pattern means a clear and relevant pattern that leads to success. Ban Ta 

Pin Development With the Sandakan tradition 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจักษณ๑เรื่อง รูปแบบการพัฒนาบ๎านตาปิ่น  ด๎วยประเพณีแซนโดนตามีวัตถุประสงค๑ เพื่อ
ศึกษารูปแบบความสําเร็จการพัฒนาบ๎านตาปิ่น ผ๎ูวิจักษณ๑มีประสบการณ๑ในการทํางานท่ีเกี่ยวข๎องกับประเพณี
วัฒนธรรมของท๎องถิ่น โดยเฉพาะ แซนโดนตา  ในฐานะคนในพื้นท่ีและตําแหนํงรองประธานวัฒนธรรมอําเภอขุ
ขันธ๑ มากกวํา 50 ปี ใช๎วิธีการศึกษาจากความรู๎ประสบการณ๑ในการทํางาน 
 ผลจากการวิจักษณ๑พบวํา รูปแบบการพัฒนาบ๎านตาปิ่น  ด๎วยประเพณีแซนโดนตา มีองค๑ประกอบ
สําคัญท่ีจะนําไปสํูความสําเร็จดังนี้ 1) มีความซื่อสัตย๑  2) มีความรู๎ 3) การมีสํวนรํวม 4) การรู๎จัก 5) การรู๎ใจ 6) 
การรู๎ใช๎ 7)  การรู๎รักษา 
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ค าส าคัญ :  รูปแบบความสําเร็จ หมายถึง หลักการท่ีเป็นแบบแผนเกี่ยวข๎องกันชัดเจนท่ีนําไปสํูความสําเร็จ ,   
การพัฒนาบ๎านตาปิ่น  ด๎วยประเพณีแซนโดนตา 
 
1. ความเป็นมา ความส าคัญของวิธีทดรองการศึกษา 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของเมือง 
 เทศบาลเมืองขุขันธ๑ อําเภอขุขันธ๑ จังหวัดศรีสะเกษ บริเวณแหํงนี้ และจังหวัดสุรินทร๑ ในป๓จจุบัน 
เป็นท่ีอาศัยของชนชาติเขมรและชนชาติกุย  จนเรียกวํา เขมรปุาดง มีชุมชนท่ีสําคัญคือ บ๎านปราสาทส่ีเหล่ียม
โคกลําดวน  และยกระดับเป็นเมืองขุขันธ๑  ปี พ.ศ.2302  ในรัชสมัยพระเจ๎าเอกทัศน๑ แหํงกรุงศรีอยุธยา  ซึ่งมี
ตากะจะ เป็นหัวหน๎าหมูํบ๎าน ขณะนั้นตํอมาพระเจ๎าอยูํหัวจึงโปรดเกล๎าฯ พระราชทานบรรดาศักด์ิให๎ตากะจะ
เป็นหลวงแก๎วสุวรรณ  ตําแหนํงหัวหน๎านายกองปกครองหมูํบ๎าน พ.ศ.2306  ได๎เล่ือนบรรณดาศักด์ิ เป็นพระ
ไกรภักดีศรีลดําวน เจ๎าเมืองขุขันธ๑ ตํอมา พ.ศ. 2318-2321  สมัยสมเด็จพระเจ๎ากรุงธนบุรี  โปรดเกล๎าให๎ พระ
ยาจักรี (ทองด๎วง)  ไปทําสงครามกับเวียงจันทน๑หลายครั้ง พระไกรภักดีศรีนครลําดวนได๎เกณฑ๑กําลังไปชํวยรบ
จนได๎รับชัยชนะทุกครั้ง จึงโปรดเกล๎าเล่ือนบรรดาศักด์ิเป็นพระยาไกรภักดีศรีนคร ลําดวน เป็นบรรพบุรุษส
ผ๎ูสร๎างเมืองขุขันธ๑ถึงแกํอนิจกรรม ใน ปี พ.ศ.2321 
 

 
อนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศีนครล าดวน (ตากะจะ) 

ผู้สร้างเมืองขุขันธ์ 
 
 เทศบาลเมืองขุขันธ๑ อําเภอขุขันธ๑ จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด๎วย 6 ชุมชน ดังนี้ 1) ชุมชนบ๎านภูมิ
เหนือ 2) ชุมชนบ๎านภูมิใต๎ 3) ชุมชนบ๎านตาปีน 4)  ชุมชน บ.ข.ส. 5) ชุมชนบ๎านภูมิตะวันตก 6) ชุมชนบ๎านห๎วย 
ในชุมชนประกอบด๎วยกลํุมชนเผํา  เชํน ไทย ลาว กุย และเขมร  วิถีชีวิตของแตํละชนเผํา มีท้ังสํวนท่ีเหมือนกัน
และแตกตํางกัน  บางชนเผํา เชํน เขมร  เป็นชนเผําขนาดใหญํบางชนเผํา ก็มีขนาดเล็ก เป็นชนกลํุมน๎อย เป็น
ธรรมชาติของมนุษย๑กลํุมท่ีใหญํกวํา เข๎มแข็งกวํา ยํอมได๎เปรียบทางสังคม  มีการกระทบกระท่ังกันบ๎าง แตํไมํ
ถึงกับฆําฟ๓นเพื่อชัยชนะ  ทุกชนเผําท่ีกลําวมาล๎วนยึดมั่นในหลักพระพุทธศาสนา จารีตประเพณีไปปฏิบัติสืบ
ทอดจากบรรพบุรุษปุูยําตายาย  ประเพณีเชนโฏนตา  เป็นประเพณีกราบไหว๎หรือ เซํนไหว๎บรรพบุรุษ  ทุกชน
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เผํายึดถือปฏิบัติอยํางเครํงครัด ประเพณีเชนโฏนตาจัดขึ้นในวันแรม 15 คํ่า เดือน 10 ของทุกปี เรียกอีกช่ือหนึ่ง
คือวันสารทเขมร  บุตรหลานท่ีไปประกอบอาชีพไปเรียนหนังสือ นอกพื้นท่ีจะต๎องกลับมารํวมพิธีเซํนไหว๎บรรพ
บุรุษ เพื่อทําบุญอุทิศสํวนกุศลให๎บรรพบุรุษท่ีลํวงลับไปแล๎ว และเพื่อให๎การประกอบอาชีพมีความเจริญยิ่งขึ้น 
 
1.3  ความสนใจในการศึกษา 
 ผ๎ูวิจักษณ๑ มีภูมิลําเนาอยูํท่ีอําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อเรียนสําเร็จ ได๎รับบรรจุ
แตํงต้ังเป็นข๎าราชการในจังหวัดศรีสะเกษ ได๎รับการซึมซับวัฒนธรรมของชาวเขมร  สืบทอดตามบรรพบุรุษปูุยํา
ตายาย  ในปี พ.ศ.2536 ได๎เข๎ารับตําแหนํงสายบริหารในตําแหนํง ผ๎ูชํวยศึกษาธิการอําเภอขุขันธ๑  ความผูกพัน
ด๎านวัฒนธรรมประเพณี  จากวัยเด็กถึงวัยทํางาน มีความผูกพันโดยเฉพาะสายบริหารผ๎ูชํวยศึกษาธิการอําเภอ  
ซึ่งรับผิดชอบด๎านวัฒนธรรมประเพณีโดยตรง  รํวมกับองค๑กร หนํวยงาน ชุมชน เป็นผ๎ูนําด๎านศาสนพิธี  
พิธีกรรมตํางๆ พิธีกร  ทําหน๎าท่ีอาจารย๑พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษในปี พ.ศ. 2545-2553  ทําหน๎าท่ี
วิทยากรบรรยายท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต ในปี 2552 -2554  และทําหน๎าท่ีวัฒนธรรม อําเภอขุขันธ๑ใน ปี พ.ศ. 
2536-2544  เมื่อเกษียณอายุราชการแล๎ว ได๎ทํางานรํวมกับชุมชนเทศบาลเมืองขุขันธ๑ ซึ่งเป็นชุนท่ีผ๎ูวิจักษณ๑
ค๎นคว๎าพักอาศัยกับครอบครัว เป็นผ๎ูนําเป็นท่ีปรึกษาด๎านวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนและอําเภอ 
 ผ๎ูวิจักษณ๑จึงมีความสนใจวัฒนธรรมประเพณีโดยเฉพาะเรื่องพิธีแซนโฎนตา ท่ีมีความสําคัญตํอชาว
เขมรในชุมชน เพื่อนํามาใช๎เป็นนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชุขันธ๑ 
 
1.4  วิธีการศึกษา 
 งานวิจักษณ๑ เรื่อง รูปแบบการพัฒนาบ๎านตาปิ่น ด๎วยประเพณีแซนโดนตา ใช๎วิธีศึกษาจาก
ประสบการณ๑ความรู๎ของผ๎ูวิจักษณ๑ท่ีได๎ทําหน๎าท่ีผ๎ูนําทางวัฒนธรรม การมีสํวนรํวมตลอดระยะเวลามากกวํา 50 
กวําปี ถึงป๓จจุบันก็ยังดําเนินการอยูํด๎วยตําแหนํงหน๎าท่ี ครู รองประธานวัฒนธรรมอําเภอขุขันธ๑ และมี
ครอบครัวอยูํในพื้นท่ีทําการพัฒนาซึ่งเป็นองค๑ประกอบหนึ่งท่ีนําไปสํูผลสําเร็จ 
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แรงบันดาลใจ  
 ผ๎ูวิจักษณ๑เป็นสํวนหนึ่งท่ีเห็นการดําเนินชีวิตของชุมชน ท่ีอยูํในเขตเทศบาลตําบลเมืองขุขันธ๑ ได๎รู๎ 
เห็นถึงความรํวมมือ ความสามัคคี ในการรํวมกิจกรรม ด๎านวัฒนธรรม ประเพณี ท่ีดีงามของแตํละชุมชนมา 
ตลอด มีความประทับใจในกิจกรรมของแตํละชุมชนปฏิบัติ และคิดในใจวํา ถ๎าผ๎ูวิจักษณ๑มีโอกาสได๎รํวมในการ
จัด กิจกรรมวันสําคัญหรือวัฒนธรรมประเพณี ก็จะรํวมกิจกรรม และแสดงความคิดเห็นและนําพาให๎พัฒนาขึ้น 
เมื่อ ผ๎ูวิจักษณ๑ได๎เปล่ียนสายงานราชการจากข๎าราชการครู มาอยูํสํานักงานศึกษาธิการ ได๎สัมผัสกับงาน
วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนมากขึ้น จึงคิดอยูํเสมอวํา เมื่อเกษียณอายุราชการ จะเข๎าไปชํวยเหลือวัฒนธรรม
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ประเพณี เพราะคิดวํา การท่ีประชาชน คนไทย จะอยูํดีมีสุข ต๎องมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามยึดเหนี่ยวจิตใจ 
เป็นการขัด เกลาจิตใจให๎ใสสะอาด และอยูํรํวมกันอยํางสงบสุข 
 และเมื่อเกษียณอายุราชการ ผ๎ูวิจักษณ๑ ได๎รับคัดเลือกให๎เป็นประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอขุขันธ๑ 
ซึ่งเป็นงานท่ีอยูํในใจของผ๎ูวิจักษณ๑อยูํแล๎ว จึงได๎ทํุมแรงกายแรงใจมาด๎านวัฒนธรรมประเพณีเป็นสําคัญ โดยนํา 
ประเพณีแซนโฎนตาของชุมชนเทศบาลตําบลเมืองขุขันธ๑เป็นกิจกรรมเดํน และดําเนินการประชาสัมพันธ๑ให๎เป็น
ท่ี รู๎จกัของคนท่ัวไป ด๎วยการที่เห็นชุมชนแตํละชุมชนมีความขยันหมั่นเพียร เห็นความต้ังใจ และมีความสามัคคี 
ในการท่ีได๎รํวมจัดทําวัฒนธรรมประเพณีตํางๆอยํางพร๎อมเพรียงกัน โดยเฉพาะในเรื่องประเพณีแซนโฎนตา ซึ่งมี 
ความเช่ือวําถ๎าครัวเรือนใดไมํได๎กระทําในกิจกรรมนี้ก็จะมีอันเป็นไป โดยจะถูกบรรพบุรุษสาปแชํง ไมํให๎ทํามา
หา กินเจริญรุํงเรือง แตํถ๎าหากครอบครัวใดท่ีได๎เชํนไหว๎แซนโฎนตา ก็จะพบแตํส่ิงท่ีดีงามและเจริญรุํงเรืองใน
ด๎าน ตํางๆ ดังนั้น แตํละครัวเรือนในอําเภอขุขันธ๑จึงยึดถือเป็นประเพณีสืบทอดกันมาจนถึงป๓จจุบัน แม๎วํา
ลูกหลาน หรือสมาชิกในครอบครัวจะไปทํามาหากินท่ีใดก็จะต๎องนัดหมายกันกลับมาทําประเพณีแซนโฎนตา
ด๎วยกันให๎ได๎ ถ๎าไมํใดมาจริงๆก็จะฝากเป็นส่ิงของหรือเงินทองมาวางเชํนท่ีบ๎านของตัวเอง 
 
ประเพณีแซนโฎนตา 
 ประเพณี “แซนโฏนตา” ของชาวอําเภอขุขันธ๑ ซึ่ง 80% ของประชากรจะเป็นชนเผําเขมร สํวย 
และเยอร๑ นั้นจะถือ ปฏิบัติในขนบประเพณีเดียวกัน ทุกเทศกาลท้ังจารีตและประเพณีเกี่ยวกับการบําเพ็ญกุศล
ทางศาสนา และระเบียบพิธีในการดําเนินชีวิต เพื่อความสงบสุขเป็นศิริมงคล เชํนพิธีสํูขวัญบายศรีให๎แกํ
ลูกหลานญาติมิตร ในโอกาสท่ีมีการเปล่ียนแปลงชีวิตใหมํท้ังในด๎านบวกและลบ เชํน การประกอบพิธีสํูขวัญ
บายศรีให๎ลูกหลานในพิธีแตํงงาน พิธีอุปสมบท พิธีขึ้นบ๎านใหมํ หรือการเล่ือนช้ันเล่ือนตําแหนํง เป็นต๎น สํวนใน
ด๎านตรงกันข๎ามนั้นก็หมายถึง ในกรณีท่ีลูกหลานญาติมิตร ได๎ประสบเคราะห๑กรรมตํางๆ เชํน ได๎รับอุบัติเหตุ
ร๎ายแรงแทบเอาชีวิต ไมํรอดหรือพื้นจากอาการปุวยหนักหรือได๎รับหมายเรียกเกณฑ๑ทหาร เป็นต๎น ญาติผ๎ูใหญํ 
หรือบิดามารดาจัดทําพิธีบายศรีสํูขวัญให๎ ลูกหลาน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองแสดงความยินดี และรับขวัญให๎
กําลังใจในโอกาสดังกลําว 
 สํวนการพิธีบําเพ็ญกุศลตามคติทางพระพุทธศาสนานั้น นอกจากจะมีการทําบุญเล้ียงพระ ตัก
บาตร ถวายภัตตาหารแดํพระภิกษุ สามเณร ในเทศกาลประจําปีแล๎ว “ประเพณีแซนโฏนตา” ก็เป็นอีกพิธีหนึ่ง
ท่ีลูกหลานชาวอําเภอขุขันธ๑ รวมไปถึงอําเภอใกล๎เคียงยังคงให๎ ความสําคัญยิ่ง ท่ีแม๎ตัวเองจะเดินทางไปประกอบ
อาชีพอยูํหํางไกลเพียงใดก็จะต๎องหาโอกาสกลับภูมิลําเนาเดิมเพื่อไปรํวมพิธีนี้กับ ครอบครัวให๎จงได๎ แม๎
กาลเวลาและยุคสมัยจะเปล่ียนแปลงไปสํูระบบอีเลคโทรนิคอยํางสมบูรณ๑ เชํน ในยุคป๓จจุบันนี้ ก็หาได๎ทําให๎ 
ความสําคัญของประเพณีแซนโฏนตา เส่ือมคลายลงไปได๎ไมํ ลูกหลานรุํนหลังกลับจะนําระบบเทคโนโลยี
สมัยใหมํเข๎าไปประยุกต๑ใช๎ให๎เกิด ประโยชน๑ในพิธีการนี้ได๎เป็นอยํางดี เชํน การใช๎โทรศัพท๑นัดหมายเรียกเครือ
ญาติเตรียมการอยํางไรฯ เป็นต๎น และบางครอบครัวบาง ตระกูลก็สามารถจัดบันทึกภาพกิจกรรมสําคัญในวันนี้
ให๎ลูกหลานท่ีอยูํไกลให๎มีโอกาสได๎รับรู๎รับชมด๎วย เรียกได๎วําระบบการส่ือสาร สมัยใหมํยิ่งอํานวยประโยชน๑ให๎
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ลูกหลานสามารถรวมตัวกันได๎ดียิ่งขึ้น และเป็นเครื่องมือในการถํายทอดหรือปลูกฝ๓งคํานิยมประจําถิ่น ประจํา
เผําได๎แนํนแฟูน ยิ่งขึ้น 
 เทศกาลโคนตาอยูํระหวํางวันขึ้น 14-15 คํ่า เดือน 10 ถึงวันแรม 14-15 คํ่า เดือน 10 ซึ่งก็คือวัน
สารทของ พุทธศาสนิกชนนั่นเองตํางแตํวําพุทธศาสนิกชนอื่นนั้นจะให๎ความสําคัญของวันนี้แคํการไปทําบุญท่ีวัด
ธรรมดาๆ เทําๆ กับวันสําคัญทาง ศาสนาอื่นๆ แตํประชากรในท๎องถิ่นท่ีอําเภอขุขันธ๑และอําเภอใกล๎เคียง
ดังกลําวนั้น จะถือวําเป็นพิธีสําคัญมากสําหรับสมาชิกทุกคนใน ครอบครัว แทบจะทุกครัวเรือนเลยทีเดียว ท้ังนี้
ได๎หมายรวมไปถึงประชากรบางสํวนท่ีย๎ายเข๎ามาอยูํในเขตพื้นท่ีใหมํท้ังพํอค๎าและราชการ หรือผ๎ูประกอบการ
อื่นๆ ท่ีเป็นคนตํางถิ่น ซึ่งถึงแม๎จะมีสํวนรํวมในการประกอบพิธี แตํก็สามารถใช๎โอกาสนี้แสวงหาประโยชน๑ด๎วย
การ จัดหาสินค๎าในเทศกาลมาจัดจําหนํายได๎เป็นลํ่าเป็นสันเลยทีเดียว  
 ที่มาของศรัทธาอันม่ันคง  
 ในสมัยโบราณปูุ ยํา ตา ยายจะให๎ความเคารพนับถือศาสนาเป็นส่ิงสําคัญเหนือกวําส่ิงอื่นใดท้ังหมด 
การใดท่ีจะเกี่ยวข๎องกับวัด อาราม หรือกับพระสงฆ๑องค๑สามเณรแล๎วละก๎อ จะต๎องจัดทําด๎วยความพิถีพิถัน
ประณีตเป็นพิเศษตามอัตภาพของตนๆ เชํน การเตรียม อาหารท่ีจะนําไปวัด ปิ่นโตท่ีทําสะอาคดีแล๎วและจะ
นํามาตักอาหารใสํจะต๎องมีภาชนะรองอีกทีหนึ่งแล๎วก็จะตักข๎าวปากหม๎อ ตักแกงถ๎วย แรก หรือน้ําพริกผักต๎มก็
จะจัดทําด๎วยความประณีตเรียบร๎อยคัดแตํส่ิงท่ีดีพิเศษลงสําหรับเสร็จแล๎วตั้งไว๎ในท่ีสูงปูองกันมิให๎ลูกหลานหยิบ 
ยื่นส่ิงของข๎ามไปข๎ามมาอันจะเป็นบาปแกํลูกหลานได๎ 
 ในเทศกาลวันสารทหลัง “ประเพณีแซนโฏนตา” แล๎วเช๎าวันรุํงขึ้นจะมีการจัดเตรียมของไปใสํ
บาตรและเล้ียงพระ ชํวงนี้จะมีการชัก บังสุกุลอุทิศสํวนกุศลรํวมกันท้ังหมูํบ๎าน โดยลูกหลายจะนําป๓จจัยใสํซอง
พร๎อมด๎วยรายช่ือบิดามารดา ปูุยํา ตายาย และญาติในสาย ตระกูลของใครของมันใสํพานจัดวางบนผ๎าขาวท่ีปู
เตรียมไว๎ด๎านหน๎า พร๎อมด๎วยสํารับกับข๎าวขนม ผลไม๎ตํางๆ เมื่อผ๎ูนําหมูํบ๎านจัดด๎ายสายสิญจน๑เรียบร๎อยแล๎ว
พระสงฆ๑จะสวดมาติกาบังสุกุลให๎ จากนั้นผ๎ูนําหมูํบ๎านก็จะนํารายช่ือของญาติโกโหติกาท้ังหลายออกมาจุดไฟ ใสํ
ลงในภาชนะ เชํน นําถาด เป็นต๎น แล๎วพระสงฆ๑ก็จะกรวดน้ําลงบนเถ๎ากระดาษรายช่ือ ท่ีเผาไฟแล๎วนั้นอีกทีหนึ่ง 
หลังจากนั้นก็จะมี การแสดงธรรมดาเทศนาเกี่ยวกับเรื่องราวในเทศกาลวันสารทวํามีความเป็นมาอยํางไร และ
ทําไมจึงต๎องทําไมํทําไมํได๎หรือ ใจความโดยสรุปตามพระคัมภีร๑ท่ีพระสงฆ๑ทํานแสดงในวันนั้นมีดังนี้ 
 อันมนุษย๑ชาติ ทุกศาสนา ทุกภาษา ท่ัวโลกนั้นเมื่อตํางคับจิตละสังขารไปแล๎วจิตวิญญาณก็จะถูก
ฉุดดึงไปตามอํานาจของกรรม ท่ีทุกคนได๎กระทําไว๎กํอนตาย เมื่อทําดีมีกุศลส่ังสมไว๎มากจิตวิญญาณนั้นก็จะอุบัติ
ในทิพยสถานตามลําดับแหํงภพภูมิของตน แตํก็มีเป็น สํวนน๎อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับฝุายท่ีถูกบาปอกุศลฉุด
รั้งไปสํูอบายภูมิโดยไมํมีอํานาจใดทัดทานได๎ จํานวนสัตว๑นรกในอบายภูมิแตํละ ขมนั้นจึงมีมากมายมหาศาล
แออัด ยัดเยียด เบียดเสียดกันอยูํในทํามกลางความเจ็บปวดทุกทรมานจากการลงทัณฑ๑ของเหลํานายนิริยะบาล 
ท่ีไมํการยกเว๎นหรือให๎อภิสิทธิ์แกํใครทั้งส้ิน 
 การเวลาในอเวจีมหานรกนั้น นานนับเป็นอสังไขยกัปป์กัลป์เลยทีเดียว แตํในรอบ 1 ปี นักษัตรของ
โลกมนุษย๑พระยายมราช ทํานจะอนุญาตให๎นายนิริยะบาลปลํอยสัตว๑นรกท้ังหลายให๎ขึ้นไปรับบุญกุศลจากลุก
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หลานญาติมิตรพี่น๎องได๎ 1 ครั้ง ใน 10 เดือน นับต้ังแตํวันขึ้น 14-15 คํ่า เป็นต๎นไปจนถึงวันแรม 14-15 คํ่า 
เดือน 10 แล๎ว จึงคํอยกลับไปรับโทษในอเวจีมหานรกตํอไปจนกวํา จะส้ินกรรม เหลํามนุษย๑ท่ี เป็นสัตว๑นรก
ท้ังหลายนี้ เมื่อได๎รับอนุญาตให๎กลับไปหาลูกหลานญาติพี่น๎องก็ดีใจ ความท่ีต๎องทนอดอยากหิว โหยอยูํในรก
เป็นเวลานาน เมื่อขึ้นมาเห็นข๎าวปลาอาหาร ขนมนมเนย พร๎อมด๎วยผลไม๎เผือกมันอันอุดมสมบูรณ๑ท่ีลูกหลาน
จัดเตรียมไว๎ ให๎ก็ปล้ืมอกปล้ืมใจ พอใจสมปรารถนา เมื่อถึงกําหนดท่ีจะต๎องกลับไปรับโทษตํอ ก็จะอํานวยอวย
พรให๎ลูกหลานประสพแตํส่ิงท่ีดีงามท่ี เป็นสิริมงคลไพบูรณ๑พูนผลด๎วยจตุรพิธพรชัยหํางไกลจากสรรพยันตราย
ท้ังปวง 
 สํวนพวกท่ีขึ้นมาแล๎วเมื่อได๎เท่ียวเดินหาตามบ๎านเรือนของลูกหลานคนโน๎นคนนี้ท่ัวทุกคนแล๎วก็
สอดสํายสายตาแลลอดตามชํอง ประตูหน๎าตําง หรือตามรอยแยกชํองโหวํของฝาบ๎านนั้นๆ ไมํเห็นลูกหลานต้ัง
สํารับคับค๎นไว๎ให๎ เลยก็เกิดความกําสรดโศรก เสียใจด๎วย ความผิดหวังแล๎วก็เลยพานพาโลโกรธเคืองให๎ลูกหลาน
ท่ีใจจืดใจคําท่ีแม๎จะเล้ียงดูปูุยําตาทวดสักปีละครั้งก็ทําให๎ไมํได๎ สัตว๑นรกเหลํานี้ก็ จะลุแกํโทษะ กลําววาจาอัน
เป็นโทษ สาปแชํงลูกหลานให๎มีอันเป็นไป ให๎ได๎รับความเดือนร๎อนนานาประการ ขาดแคลนในเครื่อง อุปโภค
บริโภคมีอุปสรรคขัดข๎องในการดําเนินชีวิต จะคิดจะทําส่ิงใดก็มีแตํความล๎มเหลว จนกวําจะส้ินอายุขัย....ดังนี้
เป็นต๎นไป 
 เนื้อหาโดยสรุปจากพระคัมภีร๑ท่ีพระสงฆ๑ได๎แสดงในวันนั้นเอง คือ หัวใจเรื่องราวความเป็นมาของ
ประเพณี “แซนโฏนตา” ท่ี ได๎รับการถํายทอดสํูบุตรหลานรุํนหลังตํอเนื่องยาวนาน รุํนตํอรุํนตราบเทําทุกวันนี้ 
ซึ่งท้ังหมดคือกุญแจไขปริศนาท่ีวํา “ทําอะไรเหมือน งมงายทําให๎ส้ินเปลืองเปลําๆ ภูตผีปีศาจ ไมํได๎มีจริงทุกส่ิง
ล๎วนสมมุติเหลวไหลท้ังส้ิน” ปริศนาเหลํานี้มีคําตอบจากลูกหลานท่ียังให๎ความ ศรัทธา เช่ือถือในพระคัมภีร๑ทาง
ศาสนาอยํางแนํวแนํมั่นคงหนึ่ง อีกประการหนึ่งก็ยังให๎ความเคารพรักเมตตาสงสารญาติโกโหติกา เหลํานั้นอยําง
เต็มเปี่ยม เขาเหลํานั้นคิดงํายๆ วํา ความส้ินเปลืองท้ังหมดในวันนี้ 1 วัน สําหรับญาติผ๎ูนําสงสาร มิได๎ทําให๎
ลูกหลานถึงทํา ล๎มละลายอยํางแนํนอน ทุกคนยินดีและเต็มใจ ท่ีจะแสวงหาส่ิงท่ีปูุยําตายาย เคยชอบมาเตรียม
ไว๎อยํางเต็มท่ี ภายหลังเมื่อสํงควงวิญญาณ เหลํานั้นกลับแล๎ว ลูกหลานก็สามารถนําอาหารมาเล้ี ยงคูรํวม
รับประทานกันได๎ ถือวําเป็นอาหารมงคลท่ีปูุยําตายายมอบไว๎ให๎ลูกหลาน พร๎อมกับคําอวยพร 
 สํวนข๎อท่ีวําไมํทําไมํได๎หรือ? ตอบวํา ได๎เหมือนกัน ถ๎าลูกหลานกลํุมใดเห็นเป็นเรื่องเหลวไหลไร๎
สาระ สามารถทําจิตใจให๎ มั่นคงไมํหวั่นไหว หวาดระแวงวําจะต๎องคําสาปจากบรรพบุรุษอันจะคอยทําให๎ชีวิตไมํ
สงบสุข ขึ้นอยูํกับความรู๎สึกของลูกหลานรุํนใหมํ ของแตํละตระกูลแตํสํวนมากแล๎วไมํกล๎าเส่ียงแม๎วําจะมองไมํ
เห็นเป็นรูปธรรม เพราะอุบัติภัยในโลกมนุษย๑นี้มีให๎เห็นอยูํตลอดเวลา และ รุนแรงร๎ายกาจกวําสมัยโบราณหลาย
เทํานัก ลูกหลานท่ีต๎องเดินทางไกลไปประกอบอาชีพเส่ียงโชคยังตํางแคนตํางจังหวัดตามโรงงาน อุตสาหกรรม 
รับจ๎างท่ัวไปหรือเสียงภัยเส่ียงชีวิตในทะเลมหาสมุทรก็มากมาย ล๎วนต๎องการขวัญและกําลังใจเป็นอยํางยิ่ง 
อยํางน๎อยก็ ขอให๎มีชํองทางประกอบอาชีพ มีรายได๎เล้ียงชีวิต จุนเจือครอบครัวให๎สามารถคํารงชีพอยูํได๎จนมี
โอกาสได๎กลับมาพบกันในรอบปีของ เทศกาลสารทอีกครั้งหนึ่งก็ถือวําเป็นพรอันประเสริฐยิ่งแล๎วสําหรับพวกเขา 
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 ถ๎าจะถามวําแล๎วสังคมได๎สาระอะไรจากประเพณีแซนโฏนตานี้บ๎าง ก็จะตอบได๎วําส่ิงท่ีสังคมได๎รับ
นั้นไมํสามารถจะประเมินได๎ด๎วย มาตราตวงวัดชนิดใดท้ังส้ิน ด๎วยเป็นส่ิงผุดขึ้นในดวงจิตอันละเอียดอํอนของ
ลูกหลานเอง อันเป็นความดีงามเพียบพร๎อมไปด๎วย คุณลักษณะท่ีสังคมอื่นสัมผัสได๎ยาก จนอาจจะมองผํานเลย
ไปกลายเป็นเรื่องงมงายไร๎สาระ โดยแท๎ท่ีจริงนั้น สาระสําคัญของพิธีการนี้ได๎ สะท๎อนให๎เห็นคุณธรรมความ
กตัญ๒ูรู๎คุณของบรรพบุรุษในสายตระกูลท้ังโดยตรงและโดยอ๎อม โดยตรงหมายถึงผ๎ูสืบทอดสายโลหิต โดยอ๎อม
หมายถึงผ๎ูท่ีเข๎ามาเกี่ยวข๎องภายหลัง เชํน เขย สะใภ๎ เป็นต๎น 
 นอกจากสังคมจะได๎รับรู๎ถึงคุณธรรมความกตัญ๒ูท่ีถูกปลูกฝ๓งสืบทอด เช่ือมโยงมาอยํางเหนียว
แนํนไมํขาดสายแล๎ว ยังมี คุณธรรมพิเศษควบคํูกันมาอีกคํูหนึ่งซึ่งถือวําเป็นคุณธรรมท่ีค้๎าจุนโลก คือ ความ
เมตตาสงสาร ความเวทนาอาทร หํวงใย ไมํอยากให๎ บรรพบุรุษเหลํานั้นผิดหวังโศกเศร๎าเสียใจ ความรู๎สึกท่ีดี
งามเหลํานี้เองท่ีผลักดันให๎เกิดภาพรวมเป็นรูปธรรม ตามท่ีปรากฏในสายตาของ สังคม ท๎าทาย ยุคสมัยและ
กาลเวลาอยํางเด็ดเด่ียวมั่นคง ประกาศเอกลักษณ๑เฉพาะตัวให๎สังคมต๎องยอมรับโดยไมํมีส่ิงใดมาโยกคลอนได๎ 
 เพราะนั้น เราจึงจะมองเห็นภาพเขาเหลํานั้นอุ๎มลูกจูงหลานเข๎าในเมืองเพื่อจับจํายซื้อหาส่ิงตํางๆ 
เตรียมไว๎สําหรับพิธีแซนโคน ตา โดยเฉพาะกล๎วยนั้นจะเป็นธัญพืชท่ีสําคัญ ท่ีเขาจะนําไปแปรรูปเป็นข๎าวต๎ม 
ขนมชนิดตํางๆ ประชาชนท่ีอยูํตามหมูํบ๎านท่ีหํางไกล และมีฐานะยากจน ไมํมีเงินทองท่ีจะซื้อหาอะไรได๎นั้น 
อยํางน๎อยก็ขอให๎มีกล๎วยน้ําว๎าสุก สําหรับหํอข๎าวต๎มตํางๆ ใสํสํารับพร๎อมด๎วยไกํ ยํางๆ ปลายําง เคียงน้ําพริก
ถ๎วยเล็ก เทํานั้นลูกหลานก็ยังพอใจจะทําให๎บรรพบุรุษของตนได๎ 
 จึงเมื่อถึงเทศกาลโคนตาจึงมีรถขนกล๎วยทุกชนิด บํายหน๎าเข๎าสํูตลาดขุขันธ๑ อยํางมากมายอยําง
ตํอเนื่องและกองเป็นภูเขาเหลํากา แล๎วยังขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเททําอีกตํางหาก นั่นคือส่ิงท่ีสังคมได๎รับจาก
การสืบสานประเพณีนี้โดยตรง ขั้นตอนพิธีการ 
 ชํวงเวลาของเทศกาลสารท คือ ระหวํางวันขึ้น 14-15 คํ่า เดือน 10 ถึงวําเป็นวันสารทน๎อย 
ชาวบ๎านท่ีเป็นชนเผําเขมร สํวย และเขอร๑ จะเพียงแตํไปทําบุญตักบาตรท่ีวัดธรรมคาเหมือนวันพระท่ัวไป แตํ
ชนเผําลาวจะทําพิธีตรุษสารทในชํวงนี้ จึงเรียกอีกอยํางหนึ่ง วําวันสารทลาว สํวนชนเผําเขมร สํวย และเยอร๑ 
นั้นจะไปทําพิธีตรุษสารทใหญํ ท่ีเรียกวํา ประเพณีแซนโฏนตานี้ในชํวงวันแรม 14-15 คํ่า ของเดือน 10 โดยจะ
เริ่มทําขนมข๎าวต๎มตํางๆ ให๎เรียบร๎อยต้ังแตํวันแรม 13 คํ่า รวมท้ังการจัดเตรียมอาหารท่ีปูุยําตายายชอบ ก็จะ 
จัดเตรียมซื้อหาอุปกรณ๑ไว๎ให๎พร๎อมสรรพ ในสมัยกํอนนั้นทุกบ๎านจะตํางคนตํางทําของใครของมัน ป๓จจุบันนี้
สะดวกขึ้น เพราะมีผ๎ูรับทํา ขนมข๎าวต๎มตํางๆตามส่ัง แตํราคาจะแพงกวําปกติ เพราะแมํค๎าต๎องทําสํงหลายราย 
จึงเรียกคําแรงแพงเป็นพิเศษ แตํผ๎ูส่ังก็ยินดีจํายเพราะ สะดวกกวําทําเองหลายเทํานัก 
 ประเภทขนมตํางๆ ท่ีจะขาดไมํได๎ ได๎แกํขนมเทียน ท้ังไส๎เค็มและไส๎หวาน ไส๎หวานต๎องใช๎มะพร๎าว
ทึนทึก แตํในป๓จจุบันนี้ บางคนก็จะใช๎ถั่วเพราะสะดวกกวํา นอกจากนี้ก็จะมีขนมเขํง ซึ่งได๎รับอิทธิพลจาก
ตรุษจีนด๎วย ในป๓จจุบันนี้ก็มีขนมหลากหลายให๎เลือก ซื้อไปเพิ่มเติม ข๎าวเมํ า ข๎าวกระยาสารท ก็ขาดไมํได๎
เชํนเดียวกัน 
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 ประเภทข๎าวต๎ม ได๎แกํ ข๎าวต๎มหมู ข๎าวต๎มกล๎วย ข๎าวต๎มดําง ข๎าวต๎มมะพร๎าว (ใช๎กะทิสดคลุก
ข๎าวสารเหนียวที่แชํน้ําพอนิ่ม เคล๎าเกลือให๎พอดีแล๎วหํอด๎วยใบมะพร๎าว) 
 ประเภทผลไม๎เผือกและมัน ได๎แกํ กล๎วยสุกชนิดตํางๆ ท้ังกล๎วยน้ําว๎า กล๎วยไขํ กล๎วยหอม เผือกต๎ม 
มันต๎ม ฟ๓กข๎าวโพดต๎ม อ๎อยควั่น ส๎มโอและผลไม๎อื่นๆ ตามฤดูกาล ในป๓จจุบันนี้แมํค๎าได๎จัดใสํถุงรวมกันขาย ใน
ราคาถุงละ 10 บาท ก็ชํวยให๎ความสะดวก ให๎แกํผ๎ูท่ีมีเบี้ยน๎อยหอยน๎อยได๎มีโอกาสได๎หาซื้อผลไม๎ชิดตํางๆ ไป
เพื่อโดนตาของตนด๎วย 
 อาหารตํางๆ ได๎แกํ ข๎าวสวย ข๎าวเหนียว ประเภท แกงชนิดตํางๆ ผัด ยํางชนิดตํางๆ เชํน ปลายําง 
ไกํยําง เป็ดยําง เนื้อยําง หมู ยําง ฯลฯ 
 เครื่องด่ืมตํางๆ เชํนท่ีขาดไมํได๎คือ เหล๎า น้ําอัดลม น้ําสะอาด ฯลฯ 
 เครื่องนุํงหํม เครื่องแตํงตัว เชํน ผ๎านุํง โสรํง เส้ือ กระจก แปูง หวี  ท้ังหมดนี้ คือ ส่ิงท่ีต๎องเตรียมไว๎ 
ต้ังแตํวันแรม 13 คํ่า ให๎ครบถ๎วนสมบูรณ๑ พอเช๎าวันรุํงขึ้นเป็นวันแรม 14 คํ่า ซึ่งเป็นวัน ประกอบพิธีเจ๎าบ๎านจะ
เตรียมปูลาดอาสนะ ด๎วยท่ีนอนนุํม ปูทับด๎วยผ๎าขาว ละจัดวางเครื่องบัดพลี บําบวงทุกอยํางท่ีเตรียมไว๎ให๎ 
เรียบร๎อยเป็นหมวดหมูํ นับต้ังแตํข๎าวสารเจ๎า ข๎าวสารเหนียว ใสํขันใบใหญํต้ังไว๎เป็นประธานข๎างประตูทางเข๎า 
จะมีขันใสํน้ําลอยกลีบ ดอกไม๎สําหรับปูุยําตายายจะได๎ล๎างหน๎าล๎างตา ล๎างมือล๎างเท๎า แล๎วสวมใสํผ๎าผํอนทํอน
สไบท่ีลูกหลานจัดใสํพานเตรียมไว๎ให๎ พร๎อมด๎วย เครื่องหอมกระแจะจันทน๑ เชํน น้ําอบไทย แปูงหอม และขมิ้น
ผง เป็นต๎น นอกจากนี้ก็ยังมีสร๎อยถนิมพิมพาภรณ๑ ให๎ทํานเลือกประคับ ตามอัธยาศัย ถัดจากนั้นไป ก็จะเป็น
ข๎าวต๎มขนมผลไม๎ และสํารับกับข๎าวครบเครื่อง สํวนเครื่องด่ืมนานาชนิดพร๎อมด๎วยแก๎วนั้นจะเตรียม ไว๎หน๎า
สํารับ ซึ่งจะมีท้ังดีกรีอํอน แกํ ตามรสนิยมของลูกหลานเองด๎วย เพราะลูกหลานเตรียมตัวเป็นลูกศิษย๑ของโคน
ตาอยํางเต็มท่ี และ ถือเป็นโอกาสอันดีท่ีสมาชิกในครอบครัวยินดีและเต็มใจในการด่ืมกินของลุกหลานท่ีชอบ
ของมึนเมาเป็นกรณีพิเศษ เพราะนานๆ ลูกหลานหรือพี่ๆ น๎อง ๆ จะมีโอกาสได๎พบกันพร๎อมหน๎าพร๎อมตากันสัก
ครั้งซึ่งเป็นบรรยากาศท่ีทําให๎ประมุขของครอบครัว ความสุขมี ความสบายใจ อิ่มใจและปล้ืมใจเป็นพิเศษ 
 เมื่อต้ังเครื่องพร๎อมแล๎วในชํวงท่ีรอเวลาก็จะมีลูกหลานท่ีเกี่ยวกองทยอยนําข๎าวปลาอาหารและ
ขนมนมเนยไปไหว๎ปูุยําด๎วย ของ เซํนไหว๎ก็ยิ่งจะอุดมสมบูรณ๑ ตามจํานวนของสมาชิกในแตํละครอบครัว แตํละ
ตระกูล พอถึงเวลาประมาณ 17 นาฬิกา ผ๎ูเป็นประธาน ของตระกูลก็จะเรียกชุมชุมลูกหลานให๎มานั่งพร๎อมหน๎า
กันแล๎ว ประธานก็จะจุดธูปเทียน ป๓กท่ีเชิงเทียน สํวนรูปจํานวนหนึ่งก็ป๓กตาม เครื่องเซํนไหว๎ตํางๆ จนครบ 
จากนั้นประธานก็จะนําลูกหลานในครั้งนี้กลําวคําบูชาพระรัตนตรัย พร๎อมๆ กัน เมื่อจบคําบูชาพระรัตนตรัย 
แล๎วประชานก็จะต้ังนะโม 3 จบ แล๎วสวดชุมชนุมเทวดาให๎ทํานลงมารับรู๎รับทราบเป็นสักขีพยานในการพิธี 
“แซนโฏนตา” ของลูกหลานในครั้งนี้ พร๎อมท้ังอนุโมทนาสาธุในมุทิตาจิตอันยิ่งใหญํของลูกหลานในครั้งนี้ ถัด
จากนั้นผ๎ูเป็นประธานก็จะเริ่มรินน้ําสะอาดลง ในภาชนะเป็นประถม พร๎อมท้ังกลําวอัญเชิญดวงวิญญาณของ
ปูุยําตาทวดท้ังหลายท่ีลํวงลับไปแล๎วทุกคน โดยระบุเช่ือและนามสกุล คณะชาติท่ีนั่งแวดล๎อมก็จะชํวยกันเรียก
ขานเทําท่ีระลึกได๎ ท่ีจ๎าช่ือไมํได๎ก็จะระบุบรรพบุรุษรวมๆ วําโดนตา ซึ่งหมายถึงบรรพบุรุมท่ี ลํวงลับไปแล๎วใน
อดีตทุกรุํนทุกวัยนั่นเอง ญาติๆ ท่ีมารํวมพิธีก็จะผลัดเปล่ียนกันเข๎าไปกรวดน้ําพร๎อมท้ังกลําวเชิญโดนตาให๎มารับ
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เครื่อง สักการะบูชาท้ังหลายท่ีลูกหลานจัดตกแตํงไว๎ ให๎โดยท่ัวกันจงทุกทํานทุกคนพร๎อมท้ังจารนัยช่ือของขนม
ผลไม๎ อาหารคาวหวานตํางๆ ท่ี ปูุยําตายายเคยชอบวําลูกหลานได๎ตระเตรียมไว๎ให๎แล๎วอยํางครบถ๎วนบริบูรณ๑
เชิญโดนตาทุกทํานได๎เข๎ามารับรู๎รับทราบและรับเอาเป็น สมบัติทิพย๑ของทุกทํานให๎อิ่มเอมเปรมปรีคาสม
ปรารถนาของทุกทํานเถิด การกรวดน้ํา ในพิธีตอนนี้จะเป็นพิธีเซํนไหว๎บวงสรวงคล๎ายๆ กัน กับการกรวดน้ํา
อุทิศสํวนกุศลหลังจากการทําบุญท่ัวไป แตํเป็นการเรียกช่ือจําเพาะจงให๎ญาติโกโหติกาเหลํานั้นได๎มารับเครื่อง 
กระยาหารทั้งปวงจากลูกหลานโดยตรงเทํานั้น การกรวดน้ําลงภาชนะหน๎าเครื่องเซํนไหว๎ในพิธีนี้จะทําประมาณ 
2-3 ครั้ง โดยประมาณวําญาติแตํละคนตํางก็เดินทางมาจากคนละทิศคนละทาง หรือคนละภพภูมิ ระยะทาง
ใกล๎ไกลไมํเทํากัน เพราะฉะนั้น ลูกหลานจึงจะต๎องเรียกเชิญอีก 2-3 ครั้ง เพื่อมิให๎ผ๎ูท่ีเดินทางมาถึงท่ีหลังเพื่อน 
เกิดความเก๎อเขินกระคํางอาย ก็คงจะอนุมานเอาจากการ ดําเนินชีวิตของเราในโลกแหํงความเป็นจริงในป๓จจุบัน
นั่นเองเป็นบรรทัดฐาน จากนั้นก็จะท้ังชํวงระยะหนึ่ง กะวําโดนตาอิ่มหนําสําราญ ท่ัวหน๎ากันแล๎ว จึงกรวดน้ําอีก
ครั้ง เป็นการลาสํารับบอกให๎ปูุยําตายายล๎างมือล๎างปากเค้ียวหมากสูบบุหรี่ ให๎สบายอกสบายใจ แล๎วจึง คํอยตา
ลูกหลานไปวัดเพื่อรับศีลและฟ๓งพระเจริญพระพุทธมนต๑ 
 จากนั้นก็จะถอยสํารับกับข๎าวลงมาเล้ียงดูกันเอง เอาไว๎เฉพาะส่ิงท่ีไมํบูดไมํเสียเป็นบางอยําง สํวน
หลังจากรับประทานอาหาร รํวมกัน เสร็จแล๎วผ๎ูเฒําผ๎ูแกํก็จะชวนลูกหลานไปวัดเพื่อฟ๓งพระเจริญพระพุทธมนต๑ 
โดยไมํลืมท่ีจะเชิญโคนตาไปด๎วย 
 ในระหวํางเวลาวํางขณะท่ีรอลูกหลานนั้น เจ๎าบ๎านจะต๎องจัดเตรียม ส่ิงท่ีจะต๎องใช๎ในพิธีภาค
กลางคืน ในชํวงเวลาดึกสงัด (ประมาณ 02.00 น. ) กับภาคเช๎าตรูํ (ประมาณ 05.00 น.) อีก 2 รายการ ดังนี้ 
คือ 
 1.  เย็บกระทงเล็กๆ ประมาณ 20–30 กระทง ใสํส่ิงของทุกชนิดท่ีรับประทานได๎ เตรียมไว๎อีกด๎าน
หนึ่ง นอกจากนี้ก็เย็บ กระทงใบใหญํสัก 2 ใบ บรรจุขนมผลไม๎หมากพลู บุหรี่ และภาชนะใสํน้ํา ไปต้ังไว๎นอกรั้ว
บ๎าน (ใช๎ไกระดานแผํนเล็ก ๆ ดอกติดกับท่ี เป็นหลักหรือจะวางบนต๎นไม๎ก็ได๎) สําหรับผีท่ีไมํมีญาติทําให๎แล๎วจุด
เทียนบอกกลําว เชิญชวนให๎เข๎ามาด่ืมกิน โภชนาอาหารตํางๆ ให๎อิ่ม หมีพีมันอยําได๎น๎อยอกน๎อยใจเลย เมื่ออิ่ม
หนําสําราญแล๎วก็ให๎ไปวัดรับศีลฟ๓งธรรมแล๎วอํานวยอวยพรให๎ลูกหลานมีความสุข ความเจริญ วัฒนาถาวรสืบไป
หรืออะไรในทํานองนี้ ซึ่งก็สุดแท๎แตํจะสรรหาถ๎อยคําท่ีเป็นมงคลท่ีเราต๎องการหรืออีกนัยหนึ่งก็คือเราอวยพรให๎
ตัวเรา นั่นเอง 
 2.  จัดของลงใสํภาชนะอีกใบหนึ่งอาจจะใช๎กาละมังใบยํอม ๆ ก็ได๎ โดยจัดให๎มีถ๎วยใบหนึ่งใสํไว๎
ตรงกลางเย็บกรวยด๎วยใบตอง ข๎างในกรวยใสํข๎าวเหนียวนึ่งหรือหุงสุกแล๎วปิดปากกรวยด๎วยเงินเหรียญ สมัยแตํ
กํอนเป็นเหรียญ 1 บาท ป๓จจุบันเปล่ียนเป็น 5 หรือ 10 บาทตามยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป แล๎วนํากรวยวางลงในถ๎วย
ยอดกรวยคล๎องด๎วยฝูาย 1 ใจรอบๆ ถ๎วยท่ีใสํกรวยก็จะจัดวางกล๎วยน้ําว๎าสุก 1 หวี ข๎าวต๎มคําง 1 พวง ข๎ามต๎ม
ผัดหรือข๎าวต๎มอื่น ๆ พร๎อมด๎วยขนมในพิธีอีกอยํางละ 2–4  อัน และท่ีขาดไมํได๎คือ อาหารแห๎งๆ เชํน ไกํ ยําง 
ปลาหรือหมูยํางแล๎วแตํใสํลงไปด๎วย 2 รายการนี้เตรียมให๎เรียบร๎อยแตํตอนเย็นกํอนไปวัด 
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 กลับจากวัดแล๎วก็เตรียมหุงข๎าวเหนียวไว๎ให๎เรียบร๎อย ตกดึกสงัดประมุขของบ๎านก็จะเรียกปลุก
ลูกหลานให๎ลุกขึ้นมาจับ “บาย เป็น” (ข๎าวเหนียวสุก 1 ถ๎วย ท่ีประมุขของบ๎านเตรียมไว๎) ใสํลงในกระทงเล็กๆ 
ท่ีเตรียมไว๎ทุกคนโดยการขาน ช่ือญาติพี่น๎องท่ีลํวงลับ ไปแล๎วทุกช่ือควบกับการหยิบข๎าวเหนียวในกระทงทุกครั้ง 
สําหรับเด็กๆ ก็เพียงแตํให๎จับข๎าวใสํลงในกระทงให๎ผ๎ูใหญํเรียกช่ือแทน ระหวํางนั้นผ๎ูเป็นประมุขของบ๎านก็จะ
กรวดน้ําบอกกลําวอีกครั้งหนึ่งให๎ปูุยํา ตายายท้ังหลายมารับเอาอานิสงส๑ท่ีลูกหลานได๎ต้ังใจจัดทําให๎ ในครั้งนี้ 
โดยท่ัวกัน เมื่อทํานได๎รับแล๎วก็ขอให๎ทํานจงอํานวยพรให๎ลูกหลานอยูํเย็นเป็นสุขสวัสดีมีชัย ปราศจากพิบัติภัย
อันตรายท้ังปวงจะ ประกอบกิจการงานใด ก็ขอให๎เจริญรุํงเรืองปราศจากอุปสรรคป๓ญหา จะยาตราไปในทิศทาง
ใดท้ังใกล๎และไกล ก็ขอให๎ปลอดภัยในทุก สถานในกาลทุกเมื่อเทอญ เมื่ออวยพรลูกหลานเสร็จแล๎วก็ให๎ไปวัดอีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อแหํข๎าว กระยาสารท หรือท่ีชาวบ๎านเรียกวํา “บาย ตะเบิดตะโบร” (คําท๎ายอํานออกเสียงกึ่ง
อักษรนํากึ่งตัวสะกด) พร๎อมลูกหลานในตอนตี 5 ซึ่งเมื่อถึงเวลาก็จะได๎ยินบ๎านใกล๎เรือนเคียง เรียกกันเกรียว
กราว แล๎วตํางก็จะประครองภาชนะท้ังสองอยํางท่ีเตรียมไว๎แล๎วนั้นไปวัดโดยไมํลืมท่ีจะเรียก “โคนตา” ไปด๎วย 
เมื่อไป ถึงพร๎อมหน๎ากันแล๎วประธานก็จะประกาศบอกเริ่มพิธี ทุกคนก็จะจุดเทียนป๓กในภาชนะของตน ไหว๎พระ
รับศีลแล๎วก็ทําพิธีประทักษิณ ด๎วยการประคองภาชนะของตนแหํรอบอุโบสถ 3 รอบแล๎วจึงถวายพระสงฆ๑ 
เฉพาะส่ิงของท่ีอยูํในกาละมัง สํวนกระทงเล็กๆ 20 -30 กระทงนั้น เมื่อพระสวดมาติกาบังสุกุลและอนุโมทนาให๎
แล๎ว ก็จะนํากลับไปใสํตามหัวไรํปลายนา เพื่อความอุดมสมบูรณ๑ของพืชพันธ๑ธัญญาหารตํอ ไป หลังจากนั้นก็จะ
กลับมาเตรียมข๎าวปลาอาหารไปใสํบาตรเล้ียงพระท่ีวัด ซึ่งเป็นชํวงสุดท๎ายของพิธี ในชํวงนี้ทางวัดเองก็ จะจัดให๎
มีการสวดญาติกาบังสุกุลอุทิศสํวนกุศลให๎อดีตเจ๎าอาวาสผ๎ูมีคุณูปการณ๑ตํอหมูํบ๎าน ตํอชุมชนรํวมกับบรรพชนอื่น 
ๆด๎วยในคราว เสากัน หลังจากเสร็จพิธีแล๎วก็จะรํวมกันใสํบาตรรถวายภัตตาหารแดํพระภิกษุสามเณร ลําดับ
ตํอจากนั้นพระสงฆ๑ก็แสดงพระธรรม เหมาเกี่ยวกับความเป็นมาของเทศกาลสารท ตลอดจนอานิสงส๑และโทษ
ของการจัดทําและไมํได๎จัดทําตามท่ีได๎กลําวถึงในตอนต๎น โดย สรุปแล๎วในหัวข๎อ “ท่ีมาของศรัทธาอันมั่นคง” 
เมื่อจบการแสดงพระธรรมเทศนาแล๎วญาติโยมถวายป๓จจัยไทยธรรมพระสงฆ๑ อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธีการ
ทางศาสนาเพียงเทํานี้ แตํทางบ๎านจะยังไมํเก็บเครื่องเชํน ในวันนั้นผ๎ูเฒําผ๎ูแกํบอกให๎ต้ังไว๎กํอนสักวัน - สองวัน 
อ๎างวําปุูยําบางทํานมาถึงหลังเพื่อนอาจจะยังต๎องการข๎าวปลาอาหารอยูํก็ให๎รอไว๎กํอน 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 การพัฒนาชุมชนบ๎านตาปิ่น  ตําบลห๎วยเหนือ  อําเภอขุขันธ๑  จังหวัดศรีสะเกษ ด๎วยประเพณีแซน
โฎนตา ซึ่งได๎รับความรํวมมือรํวมแรงรํวมใจของทุกภาคสํวนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน องค๑กร ผ๎ูนําชุมชน องค๑กร 
ผ๎ูนําชุมชน องค๑กรเครือขํายในหมูํบ๎านและประชาชนทุกคนในชุมชน 
 พิธีแซนโฎนตา เขมรเรียก “เบ็ญธม”  ตรงกับวันแรม 15 คํ่า เดือน 10 ของทุกปี ความสําคัญของ
ประเพณีแซนโฎนตาได๎ปฏิบัติสืบทอดกันมาแตํครั้งบรรพบุรุษของชาวขุขันธ๑ เช่ือวํา เป็นการแสดงความกตัญ๒ู
กตเวที ตํอบรรพบุรุษท่ีลํวงลับไปแล๎ว เมื่อถึงวันแรม 14 คํ่า เดือน 10  กํอนวันงานพิธีแซนโฎนตา 1 วัน บุตร
หลาน ญาติพี่นองท่ีไปประกอบอาชีพที่อยูํนอกเขตพื้นท่ี ไมํวําจะอยูํใกล๎หรือไกลจะต๎องกลับบ๎านเพื่อมารํวมพิธี
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แซนโฎนตา ท่ีทุกคนชาวเขมร ลาว ไทย และกุย อําเภอขุขันธ๑  ให๎ความสําคัญพิธีนี้มากท่ีสุด พิธีแซนโฎนตา
สะท๎อนให๎เห็นถึงความรักความสามัคคี ความผูกพันของสมาชิกทุกคน ในครอบครัวและชุมชน 
 ผ๎ูวิจักษณ๑ได๎นําพิธีแซนโฎนตามาพัฒนาชุมชนบ๎านตาปิน ตําบลห๎วยเหนือ อําเภอขุขันธ๑ จังหวัดศรี
สะเกษ ได๎สําเร็จมีวิธีการขั้นตอนรายละเอียดดังนี้ 
 1)  รํวมคิด  การมีสํวนรํวมของทุกคนในชุมชนได๎มีสํวนในการรํวมคิดของผ๎ูนําชุมชน ผ๎ูรู๎ ปราชญ๑ 
องค๑กรทุกคนในชุมชน ได๎จัดให๎มีการประชุมเพื่อแจ๎งวัตถุประสงค๑ในการดําเนินงาน 
  รู้จัก การทําความรู๎จักกับประเพณีแซนโฏนตานั้น อาจวิเคราะห๑โดยใช๎แผนภาพแสดงสภาพ
ของ ประเพณีแซนโฏนตาในอดีต และป๓จจุบันได๎ดังนี้ 
 ประเพณีแซนโฏนตาในอดีตนั้น จะจัดขึ้นในชํวงวันแรม 14-15 คํ่า เดือน 10 ของทุกปี โดยคนใน
ครอบครัวจะชํวยกัน จัดเตรียมอาหารคาว หวาน และอุปกรณ๑ตํางๆ ท่ีใช๎ในการประกอบพิธี ท่ีสามารถหาได๎งําย
ในท๎องถิ่น เชํน ปลายําง ไกํยําง กล๎วย ข๎าวโพด อ๎อย ข๎าวสวย ข๎าวเหนียว เหล๎า น้ําสะอาด ผ๎าถุง โ สรํง ฯลฯ 
รวมท้ังข๎าวปลาอาหารสําหรับรับประทานรํวมกันในหมูํญาติพี่ น๎องท่ีมารํวมประกอบพิธี โดยจะชํวยกัน
จัดเตรียมให๎เสร็จต้ังแตํวันแรม 13 คํ่า 
 เมื่อถึงวันแรม 14 คํ่า แตํละครอบครัว จะจัดสํารับข๎าวปลาอาหาร ขนมข๎าวต๎ม นําไปยังบ๎านของผ๎ู
อาวุโสใน ครอบครัว เชํน บ๎านปูุ ยํา หรือ บ๎านตา ยาย และจัดประกอบพิธีท่ีบ๎านของตนกับลูกหลาน เสร็จก็จะ
ไปรํวมประกอบพิธีท่ีบ๎านผ๎ู อาวุโส ซึ่งนอกจากจะนําเครื่องเซํนไหว๎ไปแล๎ว ยังนําอาหารไปรับประทานรํวมกัน 
นับเป็นโอกาสอันดีในการท่ีลูกหลาน ญาติพี่น๎องจะ ได๎ทําความรู๎จักกัน ซึ่งจะสํงผลให๎เกิดความรักความสามัคคี
กันในครอบครัวและชุมชน 
 การประกอบพิธีเซํนไหว๎ท่ีบ๎านผ๎ูอาวุโสในครอบครัวนั้น จะเริ่มทําในเวลาประมาณ 12.00 น. จะทํา
กี่ครั้งก็ได๎ไมํจํากัด แล๎วแตํวํามีลูกหลานมาถึงเมื่อใด ก็จะเรียกญาติๆ รวมตัวกันเพื่อรํวมทําพิธีในตอนนั้น 
จนกระท่ังถึงเวลาประมาณ 15.00 น. หลังจากรับประทานอาหารเย็นรํวมกันแล๎ว ก็จะไปวัดเพื่อฟ๓งเจริญพระ
พุทธมนต๑ ซึ่งลักษณะนี้อาจเป็นภูมิป๓ญญาชาวบ๎านในการ ควบคุมการด่ืมเหล๎า เพราะเมื่อญาติพี่น๎องมารวมตัว
กันมากๆ ก็จะพากันด่ืมเหล๎า แตํถ๎ามีพิธีในการไปวัดในตอนเย็นก็จะเป็นการควบคุม วําต๎องไมํให๎เมาเพราะจะ
ไปวัดไมํได๎ 
 จากนั้น เวลาประมาณ 04.00 น. ของวันแรม 15 คํ่า สมาชิกในครอบครัวก็จะนํา บายตะเบิดตะ
โบร หรือสํารับข๎าวปลาอาหารสําหรับถวายพระแหํไปวัดเพื่อทําพิธี โดยเมื่อถึงวัดจะมีการแหํรอบโบสถ๑ 3 รอบ 
จากนั้นจึงทําพิธีทางศาสนา และถวายพระตํอไป สํวนบายเป็นท่ีเตรียมไปด๎วยนั้นก็จะนําไปเซํนไหว๎ผีไมํมีญาติ
หรือผีตายโหง และผีตาแฮกตามไรํนาเพื่อความอุดม สมบูรณ๑ตํอไป 
 สํวนประเพณีแซนโฏนตาในป๓จจุบันนั้น แบํงออกเป็น 2 รูปแบบ คือ พิธีกรรมท่ีทํากันในครอบครัว 
และพิธีท่ีเป็นงานประจําปีของอําเภอ ดังนี้ 
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 1) พิธีกรรมที่ท ากันในครอบครัว  
 จะยังคงจัดในชํวงวันแรม 14-15 คํ่า เดือน 10 ของทุกปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2551 นี้ ตรงกับวันอาทิตย๑ท่ี 
28 กันยายน 2551 และวันจันทร๑ที่ 25 กันยายน 2551 จากอดีตท่ีเคยทําพิธีในทุกครอบครัว แล๎วจึงไป รวมกัน
ทําพิธีท่ีบ๎านปูุ ยํา หรือ ตา ยาย นั้น ป๓จจุบันก็เหลือเพียงการทําท่ีบ๎านปูุยํา หรือตายายเทํานั้น และจากการท่ี
สมาชิกใน ครอบครัวทุกคนต๎องมาชํวยกันตระเตรียมข๎าวปลาอาหาร และส่ิงของท่ีต๎องใช๎ สมาชิกในครอบครัว
บางคนท่ีย๎ายถ่ินฐานไปอยูํท่ีอื่นและ แตํงงานกับคน ตํางวัฒนธรรมก็อาจเพียงสํงเงินมาชํวยซื้อข๎าวปลาอาหาร 
และส่ิงของเทํานั้น 
 ในสํวนของข๎าวปลาอาหาร และส่ิงของในพิธี ซึ่งในอดีตสามารถหาได๎งํายในท๎องถิ่นและไมํต๎องซื้อ
หา เชํน กล๎วย อ๎อย น้ําสะอาด ไกํ ปลา ฯลฯ ซึ่งเป็นภูมิป๓ญญาในการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของคนใน
ชุมชน ป๓จจุบันก็มีอาหาร และส่ิงของอื่นๆ ท่ีสามารถหาซื้อได๎ในตลาดเพิ่มข้ึนมา เชํน น้ําอัดลม เครื่องด่ืมชูกําลัง 
เบียร๑ ผลไม๎ท่ีไมํได๎ปลูกในท๎องถิ่น เชํน แอบเป้ิล องุํน และ อาหารคาว อื่นๆ เชํน เป็ดพะโล๎ หมูหัน ขาหมูพะโล๎ 
ฯลฯ เพิ่มข้ึนมา ซึ่งล๎วนแล๎วแตํต๎องใช๎เงินในการซื้อหา และการเตรียมเครื่องเซํน ไหว๎นั้น จากการท่ีชํวยกันหา
และหํอข๎าวต๎ม และทํากับข๎าว ก็เปล่ียนเป็นส่ังซื้อจากพํอค๎า แมํค๎า ในตลาดหรือผ๎ูท่ีรับจ๎างทํา สํวนจํานวน ท่ี
เตรียมนั้นจากท่ีเคยเตรียมให๎เพียงพอสําหรับรับประทานรํวมกันใน หมูํญาติพี่น๎อง ลูกหลานก็เตรียมเฉพาะพอ
ทําพิธีเทํานั้น ซึ่งในสํวนนี้จะทําให๎คุณคํา ของพิธีท่ีเป็นโอกาสในการสร๎างความสามัคคีกันในครอบครัวและ
ชุมชนขาดหายไป 
 สําหรับข้ันตอนในการประกอบพิธีนั้น การไปฟ๓งเจริญพระพุทธมนต๑เย็นท่ีวัดขาดหายไปโดยเฉพาะ
ครอบครัวท่ี อยูํในเขตเทศบาล จะเหลือท่ียังทําอยูํในหมูํบ๎านนอกเขตเทศบาลเป็นสํวนใหญํ เพราะโดยมากจะ
ถือเป็นงานท่ีเน๎นความรื่นเริงจากการ ได๎มาพบปะกันของญาติพี่น๎อง การท่ีต๎องไปวัดตอนเย็นจะทําให๎เสียเวลา
ในการสังสรรค๑รํวมกัน และบางครอบครัวท่ีเดินทางมาจาก ตํางอําเภอหรือตํางจังหวัด และมีภาระ ในการ
ประกอบอาชีพต๎องรีบเดินทางกลับ 
 และในพิธีภาคเช๎า จากการสังเกตจะพบเห็นเฉพาะคนในวัย กลางคน และสูงอายุเป็นสํวนใหญํ ซึ่ง
จากการสัมภาษณ๑บางครอบครัว ลูกหลานกลับตํางจังหวัดหมด ปูุยํา ตายาย ท่ีสูงอายุมากๆ ไมํสามารถไปวัด 
ในตอนเช๎าได๎ ต๎องวําจ๎าง/ไหว๎วานลูกหลานบ๎านอื่นนําบายตะเบิดตะโบรและ บายเป็นไปท่ีวัดแทน 
 2) งานเทศกาลกล้วยแสนหวี ประเพณีแซนโคนคา บูชาศาลหลักเมืองอ าเภอขุขันธ์  
 ประเพณีแซนโฏนตาได๎รับการสํงเสริมให๎จัดเป็นประเพณีประจําปี ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 โดยมี
การทําประชา ผ๎ูแทนองค๑กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ปราชญ๑ชาวบ๎าน ผ๎ูทรงคุณวุฒิ ได๎อภิปรายรํวมกัน
และมีมติเห็นชอบให๎มีการจัดมีวัตถุประสงค๑เพื่อสํงเสริม อนุรักษ๑ วัฒนธรรมอันดีงามของชาวขุขันธ๑ มีก๎าหนดจัด
งานในวันแรม 13 คํ่าเดือน 10 กํอน ะกอบพิธีในครอบครัว กําหนดจัดงาน ณ บริเวณสนามด๎านหน๎าและถนน
โดยรอบท่ีวําการอําเภอขุขันธ๑ ซึ่งการจัดงานในปีแรกมีงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อกิจกรรม ดังนี้ 
 -  การประกอบประเพณีแซนโฏนตา ซึ่งมีลักษณะเป็นการสาธิต  
 -  การจําหนํายผลผลิตหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑ และสินค๎าราคาถูก 



172 
 

 - การประกวดทําข๎าวต๎มมัดชิงถ๎วย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 
 - การแสดงบนเวทีของนักเรียน นักศึกษา และศิลปินอาชีพ 
 จนกระท่ังถึงป๓จจุบัน คือ ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นการจัดงานเทศกาลกล๎วยแสนหวี ประเพณี แซน
โฏนตา บูชาศาลหลักเมืองอําเภอขุขันธ๑ มีกําหนคการจัดงานในวันท่ี 25 -26 กันยายน 2551 สถานท่ีจัดงาน
ยังคงกําหนดเป็น บริเวณอนุสาวรีตากะจะ และบริเวณถนนโดยรอบท่ีวําการอําเภอเชํนเดิมมีการแตํงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงาน จัดประชุมมอบหมาย ภารกิจ และติดตามความก๎าวหน๎าในการดําเนินงาน มีการระ
คมทรัพยากร ท้ังงบประมาณ และบุคลากรจากหนํวยงานท้ัง ภาครัฐและเอกชนในการจัดงาน และมีร๎านค๎า
จําหนํายสินค๎าและผลไม๎ตามถนนโดยรอบท่ีวําการอําเภอขุขันธ๑ 
 จะเห็นได๎วําลักษณะการจัดงานประเพณีแซนโฏนตาท่ีเป็นประเพณีประจําปีของอําเภอ มีความ
แตกตํางกับพิธีกรรมท่ีจัดใน ครอบครัว ซึ่งสามารถจําแนกความแตกตํางได๎ ดังนี้ 
 - สถานท่ีในการเจริญพระพุทธมนต๑เย็นเปล่ียนจากทําท่ีวัดมาทําท่ีปะรําพิธี และผ๎ูเข๎ารํวมพิธีสํวน
ใหญํเป็นข๎าราชการ จากหนํวยงานตํางๆ เจ๎าหน๎าท่ีจากองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น คณะกรรมการบริหารสภา
วัฒนธรรมอําเภอ ฯลฯ 
 - วัตถุประสงค๑การทําพิธีในครอบครัวจะเป็นการเซํนไหว๎ผีบรรพบุรุษ แตํงานประเพณี ประจําปี
ของอําเภอจะเป็นการเซํนไหว๎ศาลหลักเมือง ศาลพระภูมิ และควงวิญญาณเจ๎าเมือง 
 - สถานท่ีประกอบพิธี คือ บริเวณอนุสาวรีย๑ ไมํใชํบ๎านหรือวัด - ผ๎ูนําในการทําพิธี คือ พราหมณ๑ 
ไมํใชํผ๎ูสูงอายุในครอบครัว 
 - การแหํเครื่องเซํนไหว๎ซึ่งทําโดยคนในครอบครัวหรือญาติจากบ๎านไปวัด กลายเป็นการแหํจาก
โรงเรียนมายังบริเวณ สนามหน๎าท่ีวําการอําเภอ มีการฟูอนรําประกอบขบวนอยํางสวยงาม จัดขบวนช๎างสําหรับ
ประธานในพิธีเปิดนั่งรํวมในขบวนแหํ และมี การประการประกวดขบวนแหํจากแตํละตําบลด๎วย 
 - ลักษณะเครื่องเซํนท่ีเตรียมทําพิธีในครอบครัวจะทําเพื่อให๎เพียงพอสําหรับทําพิธี รับประทาน
รํวมกันในหมูํญาติพี่น๎อง และทําบุญถวายพระ แตํในงานประเพณีประจําปีจะต๎องทําอยํางยิ่งใหญํเพราะเป็นการ
ประกวดชิงรางวัล 
 - มีการประกวดเครื่องเซํนไหว๎ ได๎แกํ การประกวดกล๎วย และการประกวดข๎าวต๎มมัด – มีพิธีเปิด
งานโดยผ๎ูวําราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
 - ลําดับข้ันตอนการประกอบพิธีโดยรวมแตกตํางจากการประกอบพิธีในครอบครัวโดยส้ินเชิง   
 เคร่ืองบวงสรวง  เคร่ืองเซ่นไหว้ 
 การเตรียมการก่อนถึงวันแซนโฏนตา 
 เมื่อใกล๎จะถึงวันแซนโฏนตาคือ วันแรม 14 คํ่า และแรม 15 คํ่า เดือน 10 ชาวบ๎านจะมีการเตรียม
ส่ิงของอุปกรณ๑ เครื่องใช๎ ตํางๆสําหรับประกอบพิธีในการแซนโฏนตากํอน 3-4 วัน โดยชาวบ๎านจะจัดเตรียม
ข๎าวสาร ข๎าวเหนียว) กล๎วย สําหรับกล๎วยนี้จะใช๎เป็น จํานวนมากเพื่อนําไปทําบุญท่ีวัดและสํง โคนตาด๎วย
นอกจากนี้จะมีการเตรียมใบกล๎วย ใบมะพร๎าวอํอน สําหรับใช๎หํอข๎าวต๎มพร๎อมท้ังเนื้อ หมู เนื้อวัว เป็ด ไกํ ปลา 
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ผลไม๎ ขนมนมเนยทุกชนิด เพื่อใช๎ในการเซํนไหว๎บรรพบุรุษและนําไปทําบุญท่ีวัดนับวําเป็นการทําบุญท่ี ยิ่งใหญํ
ท่ีสุดในรอบปี การทําบุญวันสารทและการแซนโฏนตาจะต๎องใช๎กล๎วยเป็นจํานวนมาก ดังนั้น จะเห็นวํา เมื่อถึง
เดือน 10 จะ มีเกษตรกรและพํอค๎ากล๎วยบรรทุกกล๎วยใสํรถสิบล๎อมาจําหนํายให๎กับประชาชนอําเภอ ขุขันธ๑เป็น
จํานวนมาก ทางเทศบาลจัด สถานท่ีให๎จําหนํายเป็นแนวยาวตลอดเส๎นทางหน๎าตลาดสด 
  
 การห่อข้าวต้ม  
 ชาวบ๎านจะเริ่มหํอข๎าวต๎มกํอนถึงวันสารทประมาณ 1 วัน ในวันนี้ชาวบ๎านจะเริ่มทําการหํอข๎าวต๎ม
ต้ังแตํเช๎า พร๎อมท้ัง เตรียมเนื้อหมู เป็ด ไกํ นํามาเสียบไม๎ยํางเตรียมเอาไว๎ ในวันนี้จะมีการฆําสัตว๑เชํน วัว หมู 
ควาย เป็ด ไกํ ถ๎าเป็นสัตว๑ใหญํจะนําไปแบํงป๓น กันเป็นกอง ๆ เพื่อเฉล่ียเงินกัน ภาษาพื้นบ๎านเขมรเรียกวํา “ตก
ภูท” หมายถึงการนําเนื้อมาแบํงให๎เทํา ๆ กันจากนั้นจึงนําเนื้อท่ีแบํง กันเสร็จแล๎วไปประกอบอาหาร เพื่อเล้ียง
ญาติพี่น๎องในครอบครัวตํอไป การหํอข๎าวต๎มนี้จะเป็นหน๎าท่ีของฝุายสุภาพสตรีซึ่งเป็นแมํบ๎าน พร๎อมท้ังลูกหลาน
มาชํวยกันทําเริ่มจากการเตรียมข๎าวเหนียว และมะพร๎าวซึ่งจะใช๎เป็นจํานวนมาก พอสมควรนํามาขุดค้ันเอากะทิ 
เมื่อ ได๎น้ํากะทิมาแล๎วจะนําไปเค่ียวในกระทะให๎แตกมัน จากนั้นจึงนําข๎าวเหนียวท่ีเตรียมไว๎ใสํลงไปผัดคลุกเคล๎า
ให๎เข๎ากับกะทิ เมื่อเข๎ากันดี แล๎วจึงนําถั่วดําท่ีค่ัวสุกแล๎วหรืองาหรือใบกระชาย (ภาษาไทยเรียกวํา กุ๎ยชํายเขียว) 
ใสํลงไปผัดให๎เข๎ากัน จึงนํามาหํอในใบตองหรือใบ มะพร๎าว บางคนก็ใสํกล๎วยสุก โดยนํามาปาดแบํงครึ่งทําเป็น
ไส๎ เมื่อหํอเสร็จแล๎วจะใช๎ตอกไม๎ไผํซึ่งเตรียมไว๎มามัดให๎เรียบร๎อย นําไปใสํ หม๎อต๎มให๎สุกเป็นขั้นตอนสุดท๎า ย 
สํวนผ๎ูชายซึ่งเป็นพํอบ๎านหรือคนหนุํมก็จะเตรียมเนื้อหมู หรือเนื้อวัว เนื้อควาย เป็ด ไกํ ปู ปลา อาหารทุกอยําง 
มาทําเตรียมไว๎แตํส่ิงท่ีจะขาดไมํได๎คือ ไกํยําง จะต๎องมีทุกบ๎านทุกครอบครัว การยํางไกํนี้จะต๎องนํามายํางท้ังตัว
หรือแบํง ครึ่งก็ได๎ สํวนมากจะยํางท้ังตัว สํวนเครื่องในก็จะนํามายํางตํางหาก รวมท้ังเนื้อหมู เนื้อวัว ปู ปลา ก็
จะนํามาหนีบ หรือเสียบไม๎ไผํยําง เตรียมไว๎เชํนเดียวกัน 
 ชุดส ารับส าหรับแซนโฏนตาในหมู่บ้าน ในชนบท  
 ส่ิงท่ีต๎องเตรียมไว๎สําหรับไว๎ใสํในชุดเครื่องแซนโฏนตา นางสาย มนต๑ฤทธานุภาพ (อายุ 68 ปี) 
อธิบายไว๎ดังนี้ 
 1.  กระบุง (เขมรเรียกวํา กันจือ) หรือถาด ถาดใช๎สําหรับเชํนท่ีบ๎านสําหรับใสํข๎าวต๎ม หมูยําง ไกํ
ยําง ปลายําง ผลไม๎ กล๎วย เผือก มัน 
 2.  ข๎าวต๎มใช๎สําหรับใสํกระบุงและนําข๎าวต๎มมาตัดแบํงครึ่งสําหรับเชํน 
 3.  ไกํยําง เป็ดยําง หมูยําง ปลายําง เนื้อวัวยําง เนื้อควายยําง แล๎วแตํจะเตรียมไว๎ อาจมีบางอยําง
หรือทุกอยํางก็ได๎ แตํสํวนมากจะมี 2-3 อยํางขึ้นไป 
 4.  กล๎วยสุก จะต๎องเตรียมไว๎เป็นหวี  
 5.  ผลไม๎ตําง ๆ เชํน เผือก มัน ส๎ม อ๎อย  
 6.  ขนมตําง ๆ  
 7.  ข๎าวเหนียวหรือข๎าวสวยและกับข๎าวที่ใสํในถ๎วยใบเล็ก ๆ  
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 8.  ธูป เทียน อยํางละ 1 หํอ  
 9.  สตางค๑ 2 บาท หรือมากกวํานั้นก็ได๎ใสํในซอง หมาก พลู  
 10. น้ํา 1 แก๎ว ไว๎สําหรับเชํน  
 11. เหล๎า 1 ขวด สํวนมากจะใช๎เหล๎าขาวแตํจะเป็นเหล๎าอื่นหรือเบียร๑ก็ใช๎ได๎ ใช๎สําหรับเซํน 
เชํนเดียวกัน  
 12. น้ําอัดลม 1 ขวด ใช๎สําหรับ เชํน 
 13. ผ๎าถุง (ผ๎าไหม) ผ๎าขาวม๎า โสรํง (ผ๎าไหม) อยํางละ 1 ผืน พับอยํางดีใสํพานวางไว๎ เตรียมไว๎
สําหรับใสํไปวัดรับศีล รับพรที่วัด 
 ผ๎ูวิจักษณ๑วิเคราะห๑พิธีกรรมแซนโฏนตาตามแนวทางการ “รู๎จัก” ดังกลําวข๎างต๎น สรุปได๎วํา 
สถานภาพของพิธีแซน โดนตาในป๓จจุบันกําลังผิดเพี้ยนไปจากเดิม ถึงแม๎การจัดงานในปีแรก พ.ศ.2554 จะมี
การคัดค๎าน เนื่องจากเกรงวําจะ เป็นการล๎อเลียนพิธีกรรมอันศักด์ิสิทธิ์ ทําให๎ผีบรรพบุรุษโกรธเคือง สาปแชํง 
แตํจากการประเมินผลการจัดงาน โดยสํุมตัวอยําง ผ๎ูเข๎ารํวมงานบางสํวนมีความพึงพอใจตํอการจัดงานโดยเฉล่ีย 
ในระดับมากแสดงวําประชาชนเริ่มยอมรับการเปล่ียนแปลงได๎ จนกระท่ังในป๓จจุบันถึงแม๎รูปแบบการจัดงาน จะ
เปล่ียนแปลงไปเป็นอยํางมากแตํไมํมีผ๎ูคัดค๎านการจัดงาน แสดงวําประชาชนยอมรับ กับการเปล่ียนแปลง
ดังกลําวได๎ แตํก็มีข๎อเสนอแนะบางประการ ได๎แกํ เพื่อเป็นการสํงเสริมการเกษตรของชาวอําเภอขุขันธ๑กล๎วยท่ี
จะ สํงเข๎าประกวดต๎องเป็นกล๎วยที่ปลูกในพื้นท่ีอําเภอขุขันธ๑เทํานั้น และเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมทางด๎าน
อาหาร การประกวด ข๎าวต๎มมัดจะต๎องมีการแสดงขั้นตอนในการทําเพื่อให๎คณะกรรมการและผ๎ูเข๎ารํวมงานได๎ 
ชมด๎วย ไมํใชํนําข๎าวต๎มมัดท่ีสําเร็จแล๎วมาสํง เข๎าประกวด 
 2) รํวมวางแผนและรํวมตัดสินใจ ได๎จัดประชุมคณะทํางาน เพื่อวางแผนการดําเนินงานรํวมกัน 
มอบหมายภารกิจ ตัดสินใจในการบริหารและระดมทรัพยากร งบประมาณ บุคลากรและวัสดุอุปกรณ๑รํวมกัน 
  รู้ใจ  จากการวิเคราะห๑สํวนเนื้อหาคุณคํา ความหมาย และสํวนท่ีเป็นรูปแบบของพิธีกรรม
แซนโตนตาในอดีต และป๓จจุบัน ตามแนวคิด “ต๎นไม๎แหํงคุณคํา” ปรากฏผลการศึกษาดังนี้ 
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 การวิเคราะห์พิธีกรรมแซนโฏนตาในอดีตโดยใช้แนวคิด “ต้นไม้แห่งคุณค่า” 
 พิธีกรรมแซนโฏนตามาจากความเช่ือในเรื่องผีโดยเฉพาะผีบรรพบุรุษ สํวนท่ีเป็นรากเหง๎าของ
พิธีกรรม คือ การแสดงความกตัญ๒ู การสร๎างความสัมพันธ๑ในครอบครัว และความสามัคคีในชุมชน สําหรับ
รูปแบบของพิธีกรรม แกํนแท๎จริงๆ ก็ คือ การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ จะเห็นได๎จากเครื่องเซํนไหว๎ท่ีจําเป็น
จะต๎องมีในพิธีกรรม เชํน กล๎วย เผือก มัน ปลายําง น้ําสะอาด ฯลฯ ล๎วนแล๎วแตํเป็นส่ิงของท่ีมีในท๎องถิ่น โดย
อาจ ไมํต๎องซื้อหา สํวนท่ีเป็นกระพี้ก็คือ การชํวยกันจัดหาหรือจัดเตรียมเครื่องเซํนไหว๎ ของญาติพี่น๎อง สํวนท่ี
เป็นเปลือกของพิธีกรรม ก็คือ การทําพิธีรํวมกัน 
 ในสํวนของดอกและใบของพิธีกรรมก็คือ เครื่องเซํนไหว๎ในพิธี ขั้นตอนการทําพิธี และการพบปะ 
สังสรรค๑ของคนในครอบครัวชุมชน 
 

 
 
 การวิเคราะห์พิธีกรรมแซนโฏนตาในปัจจุบันโดยใช้แนวคิด “ต้นไม้แห่งคุณค่า  
 ประเพณีแซนโฏนตาในป๓จจุบัน จากการวิเคราะห๑อาจแยกได๎เป็น  2  ประเด็น ดังนี้ 
 1. พิธีกรรมท่ีทํากันในครอบครัว คุณคํา ความหมายของพิธีกรรมยังคงเหมือนเดิม  คือ ความ
กตัญญ ความสัมพันธ๑ในครอบครัว และความสามัคคีในชุมชน เพียงแตํคุณคํา ความหมายเหลํานี้อาจ เลือนราง
ไปจนแทบ สูญหาย 
 สําหรับรูปแบบของพิธีกรรม ในสํวนของแกํนกลายเป็นการระดมความรํวมมือ คือ การระคมเงิน
จากสมาชิกในครอบครัวเพื่อซื้อเครื่องเซํนไหว๎ กระพี่ คือ การจัดเตรียมของเซํนไหว๎ เชํน จากท่ีเคยรํวมกันทํา
ข๎าวต๎มมัด ก็กลายเป็นเพียงชํวยกันจัดใสํภาชนะเทํานั้น และในสํวนของเปลือก จากท่ีสมาชิกทุกคนต๎องมารํวม
พิธี บางคนอาจเพียงแคํสํงเงินมา ชํวยซื้อเครื่องเซํนไหว๎เทํานั้น และบางคนอาจมารํวมเฉพาะเซํนไหว๎แตํไมํรํวม
ในพิธีทําบุญท่ีวัดเนื่องจากอยูํตํางจังหวัดมีภาระการทํางาน ต๎องรีบเดินทางกลับ 
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 ในสํวนของคอกและใบ คือ ลักษณะของเครื่องเซํนไหว๎ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากท่ีหาได๎ ในท๎องถิ่น 
โดยไมํต๎องซื้อหา กลายเป็นสินค๎าจากตลาดและห๎างสรรพสินค๎า สํวนการพบปะสังสรรค๑นั้นจะทําเฉพาะใน
ครอบครัวตนเอง ไมํมีการสังสรรค๑รํวมกันกับเพื่อนบ๎านหรือคนในชุมชนครอบครัวอื่น 
 2. การจัดงานประเพณีประจ าปีของอ าเภอ คุณคํา/ความหมายของพิธีกรรมถึงแม๎จะ มีสํวนใน
การสร๎างความสามัคคีของคนในชุมชน แตํจุดประสงค๑หลัก เป็นเพื่อประชาสัมพันธ๑ประเพณีท่ีดีงามให๎
สาธารณชนได๎รู๎จักและ สํงเสริมการทํองเท่ียว โดยใช๎มิติทางวัฒนธรรม 
 สําหรับรูปแบบ แกํนของพิธีกรรม คือ เน๎นการระดมความรํวมมือจากบุคคล/ องค๑กร เป็นหลัก ดัง
จะเห็นได๎จากการระดมงบประมาณเพื่อจัดงาน ในสํวนของกระพี้ คือ การระดมงบประมาณและคนในการ 
จัดเตรียมเครื่องเซํนไหว๎จํานวนมากซึ่งอาจมากเกินความจําเป็นแตํก็ต๎องทําอยํางยิ่งใหญํเพื่อการประกวดชิง
รางวัล และในสํวนของ เปลือก คือ การระคมคนมารํวมในขบวนแหํและการประกอบพิธี ณ บริเวณหน๎าท่ีวํา
การอําเภอขุขันธ๑ ซึ่งต๎องใช๎พาหนะจํานวนมากใน การขนสํงคนทําให๎เกิดความส้ินเปลืองเพิ่มข้ึน 
 ในสํวนของดอกและใบท่ีเปล่ียนแปลงไป คือ รูปแบบของการจัดงานท่ีแตกตํางกับ การทําพิธีใน 
ครอบครัว และมีการประกวดชิงรางวัล ได๎แกํ การประกวดขบวนแหํเครื่องเซํนไหว๎ การประกวดกล๎วย การ
ประกวดข๎าวต๎มมัด ฯลฯ 
 ผ๎ูวิจักษณ๑ได๎วิเคราะห๑ตามแนวคิดค๎นไม๎แหํงคุณคําในอดีตและป๓จจุบันนี้ แสดงให๎เห็นวําคนใน
ชุมชนรับรู๎ และตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงท่ีทําให๎ประเพณีแซนโฏนตามีความผิดเพี้ยนไป โดยกลํุมปราชญ๑
ชาวบ๎าน และพระภิกษุสงฆ๑ เห็นวําภาครัฐ และองค๑กรตํางๆ ให๎ความสําคัญกับการจัดงานประเพณีประจําปีมาก
เกินไป จนละเลยความสําคัญของการทําพิธีในครอบครัวซึ่งเป็น คุณคํา ความหมายท่ีแท๎จริงของพิธีกรรม ดังนั้น
จึงควรจะมีการสํงเสริมการทําพิธีในครอบครัวให๎มากขึ้น เชํน สถานศึกษาควรจะ บรรจุเรื่องประเพณีแซนโฏน
ตาในหลักสูตรท๎องถิ่น มีการเรียนการสอนทําเครื่องเซํนไหว๎ เชํน ข๎าวต๎มมัด สํงเสริมพิธีทําบุญท่ีวัดท้ังในภาค 
เย็นและภาคเช๎า 
 3. ร่วมปฏิบัติตามแผนที่ก าหนด 
  3.1 คณะทํางานรํวมศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลรํวมกัน จากปราชญ๑ชาวบ๎าน ผ๎ูรู๎ เพื่อนํามาใช๎
ประกอบเป็นแนวทางการปฏิบัติ 
  3.2 คณะทํางานแตํละคณะทําข๎อมูลท่ีได๎มาประยุกต๑จัดเตรียมขั้นตอนเพื่อใช๎ในพิธีแซนโฏนตา
ประจําป ี
 4. รู้ใช ้
  การศึกษาและวิเคราะห๑บทบาทหน๎าท่ีของพิธีกรรมแซนโฏนตาในอดีตและป๓จจุบัน ปรากฏผล
การศึกษาดังนี้  
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 บทบาทหน๎าท่ีของพิธีกรรมแซนโฏนตาในอดีต คือ การปลูกฝ๓งความกตัญญท้ังตํอบรรพบุรุษและ
ญาติมิตร ท่ีลํวงลับไป แล๎วและท่ียังมีชีวิตอยูํ ปลูกฝ๓งการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจโดยวิเคราะห๑จากเครื่องเซํน
ไหว๎ท่ีมีในท๎องถิ่น โดยอาจไมํต๎องซื้อหา การสร๎างความสัมพันธ๑ในครอบครัวจากการท่ีมาทําพิธีรํวมกันก็จะเป็น
โอกาสให๎ญาติพี่น๎องได๎ทําความรู๎จัก พบปะพูดคุย หรือท่ีมีป๓ญหาต้ังก็จะเป็นโอกาสในการปรับความเข๎าใจกัน 
การสร๎างความสามัคคีในชุมชน การปลูกฝ๓งการทําบุญ การให๎ทาน ตลอดจนเป็น โอกาสท่ีญาติพี่น๎องและคนใน
ชุมชนจะได๎มีการพบปะสังสรรค๑สร๎างความสนุกสนานกัน นอกจากนี้ยังชํวยสร๎างความมั่นคงทางจิตใจใน การ
ดํารงชีวิตด๎วย จากความเช่ือท่ีวําให๎ใครหรือครอบครัวใดได๎ทําพิธี บรรพบุรุษท่ีลํวงลับไปแล๎วก็จะอวยพรให๎มี
ความเจริญรุํงเรือง หากใครหรือครอบครัวใดไมํทําพิธีบรรพบุรุษก็จะสาปแชํงให๎ประสบแตํความหายนะ 
 
 การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของพิธีกรรมแซนโฏนตาในปัจจุบัน  
 บทบาทหน้าที่ของพิธีกรรมแซนโฏนตาในปัจจุบัน คือ 
 บทบาทหน๎าท่ี ยังเหลืออยูํ คือ การปลูกฝ๓งความกตัญ๒ูท้ังตํอบรรพบุรุษ ท่ีลํวงลับไปแล๎วและท่ียัง
มีชีวิตอยูํ การสร๎าง ความสัมพันธ๑ในครอบครัว การสร๎างความสามัคคีในชุมชน การปลูกฝ๓งการทําบุญ  การให๎
ทาน และเป็นโอกาสในการพบปะสังสรรค๑ สร๎างความสนุกสนาน 
 บทบาทหน๎าท่ีท่ีหายไป คือ การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได๎จากการระดมเงินจาก
สมาชิกในครอบครัวเพื่อซื้อหา เครื่องเซํนไหว๎จากตลาดหรือห๎างสรรพสินค๎าหรือการระคมงบประมาณและ
กําลังคน เพื่อจัดเตรียมเครื่องเซํนไหว๎ในการประกวดขบวนแหํ และรํวมพิธี ณ บริเวณหน๎าท่ีวําการอําเภอ 
นอกจากนี้หน๎าท่ีสร๎างความมั่นคงทางจิตใจในการดํารงชีวิตก็สูญหายไป ดังจะเห็นได๎ จากสมาชิกบางคนใน

หน้าที่ของ
พิธีกรรม

แซนโฏนตา
ในอดีต 

การระดม
ทรัพยากร 

ปลูกฝัง
ความ
กตัญญู 

สร้างสาย
สัมพันธ์ใน
ครอบครัว 

สร้างความ
สามัคคีใน

ชุมชน 

ปลูกฝังการ
ให้ทาน 

ความ
สนุกสนาน 

ส่งเสริม
การ

ท่องเที่ยว 
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ครอบครัวท่ีเดินทางไปประกอบอาชีพในตํางจังหวัดก็ไมํได๎เดินทางมารํวมพิธี หรือบางคนท่ีแตํงงานกับคนตําง 
วัฒนธรรมก็ไมํประกอบพิธีในครอบครัวแล๎ว 
 บทบาทหน๎าท่ีท่ีเพิ่มขึ้นมา คือ การสํงเสริมการทํองเท่ียวโดยมีการสํงเสริมให๎ประเพณีแซนโฏ
นตากลายเป็นงานประจําปีของ อําเภอ ซึ่งรูปแบบในการจัดงานแตกตํางไปจากรูปแบบของการทําพิธีใน
ครอบครัว และการระคมความรํวมมือในการจัดงานโดยเฉพาะ การจัดงานประเพณีประจําของอําเภอซึ่งต๎องใช๎
เวลาในการเตรียมงาน ใช๎งบประมาณและบุคลากรจํานวนมากในการจัดงาน 
 5. รู้รักษา 
 จากการศึกษาและวิเคราะห๑สถานภาพของพิธีกรรมแซนโฏนตา ตามหลัก “รู๎จัก” ซึ่งปรากฏผลวํา
สภาพของประเพณีแซนโฏนตา ในป๓จจุบันกําลังผิดเพี้ยนไปจากคุณคําหรือความหมายท่ีแท๎จริงของพิธีกรรม 
ถึงแม๎จะมีการสํงเสริม อนุรักษ๑โดยองค๑กรตํางๆ ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน แตํก็ไมํได๎สํงเสริมในสํวนของคุณคํา
ท่ีแท๎จริง ดังนั้นการท่ีจะอนุรักษ๑ หรือรักษาพิธีกรรมแซนโฏนตาให๎ยั่งยืนอยําง แท๎จริงนั้น ต๎องใช๎วิธี “ต๎นไม๎แหํง
คุณคํา” เพื่อปลูกฝ๓งให๎คนในชุมชน โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งจะเป็นผ๎ูสืบสานพิธีกรรมตํอไปในอนาคต ได๎เข๎าใจใน
เนื้อหา คุณคํา ความหมายของพิธีกรรมอยํางแท๎จริง และสามารถอนุรักษ๑ สืบสานพิธีกรรมให๎ยั่งยืนตํอไป  
 6. ร่วมติดตามประเมินผล  ได๎มีการติดตามและประเมินผล ต้ังแตํระยะแรก คือ การรํวมคิด 
รํวมวางแผนและรํวมตัดสินใจ ในระยะท่ี 2  รํวมปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนด คือวันจัดงานแซนโฏนตา คือวันแรม 
14-15  คํ่าเดือน 10 ของทุกปี  มาสรุปผลการจัดพิธีแซนโฏนตา  เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงแก๎ไข
อนุรักษ๑พิธีแซนโฏนตาตํอไป 
 
3. การสังเคราะห์ข้อมูล 
3.1  รูปแบบการพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองขุขันธ์ด้วยประเพณีแซนโฏนตา 
 ซึ่งมีประชาชนได๎อาศัยอยูํรํวมกัน ไทย ลาว เขมร  สํวน(กุย) มีวัฒนธรรมประเพณี พิธีกรรม ท่ี
ใกล๎เคียงกันคือพิธีแซนโฏนตา และท่ีสําคัญคือ นับถือศาสนาพุทธ 
 การพัฒนาบ๎านตาปิ่น  เทศบาลเมืองขุขันธ๑  เพื่อการพัฒนาชุมชนให๎เจริญยิ่งขึ้น มีความเข๎มแข็ง มี
ความรักความสามัคคี  อยูํรํวมกันอยํางสันติ  ชุมชนพึ่งพาตนเองได๎อยํางยั่งยืน  พิธีแซนโฏนตาเป็นพิธีท่ีเขมร
ปฏิบัติสืบทอดจากบรรพบุรุษถึงป๓จจุบันโดยเครํงครัดจึงเป็นพิธีกรรมท่ีนํามาพัฒนาชุมชนให๎เจริญก๎าวหน๎าได๎
สําเร็จ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. มีความซื่อสัตย๑สุจริตตํอหน๎าท่ีและตํอผ๎ูอื่น ประพฤติตนเป็นแบบอยํางของชุมชน มีจิตใจโอบ
อ๎อมอารีย๑ ให๎คําแนะนําปรึกษากับทุกคน  ทุกชนช้ันอยํางเทําเทียมกัน 
 2. มีความรู๎ มีความสามารถเป็นผ๎ูนําด๎านวิชาการ  
 3. การมีสํวนรํวม ให๎โอกาสทุกคนในการมีสํวนรํวมในการคิด ปฏิบัติ รํวมแก๎ป๓ญหาท่ีเกิดขึ้น
รํวมกัน 
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 4. การรู๎จัก รู๎ จักพิธีแซนโฏนตาโดยทุกคนในครอบครัวจัดทําพิธีเพื่อแสดงความกตัญ๒ูและ
ความสัมพันธ๑อันดีในครอบครัว ซึ่งประกอบด๎วยข๎าวปลาอาหาร คาวหวานและเครื่องบวงสรวง เซํนไหว๎ 
 5. การรู๎ใจ พิธีแซนโฏนตามาจากความเช่ือเรื่องผี  โดยเฉพาะผีบรรพบุรุษ  เพื่อให๎มีจิตใจมี
ความสุขสบายใจจึงต๎องมีพิธีกรรมนี้ เพื่อการแสดงความกตัญ๒ู การสร๎างความสัมพันธ๑ในครอบครัว ความ
สามัคคี ในชุมชน โดยการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ และเห็นได๎จากเครื่องเซํนไหว๎ท่ีจําเป็นจะต๎องมีในพิธีกรรม
ล๎วนแตํมีในท๎องถิ่นไมํต๎องซื้อหา  รํวมกันจัดหาจัดเตรียมเซํนไหว๎ของญาติพี่น๎อง มารทําพิธีกรรม 
 6. การรู๎ใช๎ คือการปลูกฝ๓งความกตัญ๒ูตํอบรรพบุรุษและญาติมิตร  ท่ีลํวงลับไปแล๎ว และยังมี
ชีวิตอยูํปลูกฝ๓งการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ สร๎างความสัมพันธ๑อันดีในครอบครัว เป็นโอกาสให๎ญาติพี่น๎องได๎
ทําความรู๎จักพบปะพูดคุย หรือมีป๓ญหาขัดแย๎ง ก็จะเป็นโอกาสปรับความเข๎าใจ ปลูกฝ๓งการทําบุญให๎ทาน สร๎าง
ความสามัคคี สร๎างความมั่นคงทางจิตใจด๎วย 
 7. การรู๎รักษา รู๎อนุรักษ๑และรักษาพิธีกรรมแซนโฏนตาให๎ยั่งยืน และเพื่อปลูกฝ๓งให๎คนในชุมชน
โดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งจะเป็นผ๎ูสืบสานพิธีกรรมตํอไปในอนาคตได๎เข๎าใจในเนื้อหา คุณคํา ความหมายของ
พิธีกรรมอยํางแท๎จริง และสามารถอนุรักษ๑สืบสานให๎ยั่งยืนตํอไป 
 
3.2  ข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาท่ีใช๎หรือเกี่ยวข๎องกับวัฒนธรรม ประเพณี เกี่ยวข๎องกับความเช่ือ มีความละเอียดอํอน 
การพัฒนาแบบคํอยเป็นคํอยไป เมื่อเกิดความรักความศรัทธาแล๎ว การขับเคล่ือนก็เป็นไปได๎เอง ทําให๎การ
พัฒนาประสบผลสําเร็จ 

 
ประเพณีแซนโดนตาอ าเภอขุขันธ์ ประจ าปี 2562 
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เคร่ืองเซ่นไหว้ 
 

 
 
 
 

 
 
 

การแต่งกายชาย หญิง 
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ขบวนแห่พิธแีซนโดนตา 
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Abstract 

 I have a measured approach to development centered learning community of Ban 

Awoi. From the study visit in the provinces of Northern, Central, Southern and Eastern 

provinces. When I came out of the temple, on June 1, 2543 he was appointed pastor on 14 

July 2543. The action plan was developed in the steps below. 

 1. Meeting novice monks in temples and regulate the practice of the monks in the 

monastery as a line. 2. Ministry in a meeting with community leaders in the village. 

Qualifying for a churchwarden and temple committee. 3. Appointment of a representative of 

one of the residents in the development of measurement. The division is responsible for each 

segment. The village temple committee meetings clergy, teachers, schools and communities, 

Ban Awoi. Agreed to work together to develop a plan to measure four aspects: 1. 

Development of artifacts. 2. Development of Religious People 3. and 4.Development of 

Spiritual Development ordinances.     

 Method 1. Study the context of a community and its bay. 2. The advantage of the 

strengths of the community in the development of the temple. 3. The results of the 4 sides of a 

document and recording events in the development of measurement is central to the learning 

community of Ban Awoi . According to various online media relations 

 

Keywords: participation and the development of a community-centered learning community. 

 
บทคัดย่อ 
 แนวทางการพัฒนาวัดให๎เป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎ของชุมชนบ๎านอาวอย จากการท่ีได๎ไปศึกษาดูงานใน
ตํางจังหวัดท้ังภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต๎ และภาคอีสานหลายจังหวัด โดยเมื่อข๎าพเจ๎าออกมาอยูํจําพรรษา 
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เมื่อวันท่ี  1 มิถุนายน 2543  ได๎รับแตํงต้ังเป็นเจ๎าอาวาส ในวันท่ี 14 กรกฏาคม  พ.ศ. 2543  จึงได๎ดําเนินการ
วางแผนงานในพัฒนาวัดตามข้ันตอนดังตํอไปนี้ 
 1. ประชุมพระสงฆ๑สามเณรในวัดและวางระเบียบการปฏิบัติของพระภิกษุสามเณรในวัดให๎เป็นแนว
เดียวกัน   
 2. คณะสงฆ๑ในวัดรํวมประชุมกับผ๎ูนําชุมชนในหมูํบ๎าน เพื่อคัดเลือกเป็นไวยาวัจกรและกรรมการวัด   
 3. แตํงต้ังกรรมการวัดขึ้นมาคณะหนึ่งเป็นตัวแทนชาวบ๎านในการพัฒนาวัด  การแบํงงานให๎ได๎
รับผิดชอบในแตํละสํวนงาน ท่ีประชุมพระสงฆ๑ ผ๎ูใหญํบ๎าน กรรมการวัดคณะครูโรงเรียนและชุมชนบ๎านอาวอย 
ตกลงกันรํวมมือกันวางแผนการพัฒนาวัด 4 ด๎าน ประกอบด๎วย  1.พัฒนาด๎านศาสนวัตถุ  2.พัฒนาด๎านศาสน
บุคคล   3.พัฒนาด๎านศาสนธรรม และ 4.พัฒนาด๎านศาสนพิธี    
 วิธีการศึกษา 1. ศึกษาข๎อมูลบริบทของวัดและชุมชนบ๎านอาวอย  2.ศึกษาข๎อดีคือจุดแข็งชุมชนในด๎าน
การพัฒนาของวัด  3.นําผลของการพัฒนาท้ัง 4 ด๎านมาจัดทําเอกสารและบันทึกภาพกิจกรรมในการพัฒนาวัด
ให๎เป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎ของชุมชนบ๎านอาวอย เพื่อประชาสัมพันธ๑ตามส่ือออนไลน๑ตํางๆ   
 
ค าส าคัญ :  การมีสํวนรํวมการพัฒนาของวัดและชุมชนให๎เป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎ของชุมชน 
 
1. ความเป็นมา  ความส าคัญของเร่ือง  และวิธีการศึกษา 
1.1 ความเป็นมา สถานการณ์ทั่วไป แนวคิดทั่วไป 
 ในอดีตวัดถือได๎วํา เป็นศูนย๑กลางและเป็นศูนย๑รวมจิตใจของคนในชุมชน รวมท้ังคนในชุมชนรอบๆ วัด
ยังใช๎วัดเป็นสถานท่ีพบปะสังสรรค๑ และทํากิจกรรมตํางๆ รํวมกัน เชํน การประชุมหมูํบ๎าน การประชุมราชการ 
หรือให๎วัดเป็นศูนย๑การเรียนรู๎ แตํในป๓จจุบันทํามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคม วัฒนธรรมตะวันตกท่ี
ไหลบําเข๎ามาสํูสังคมไทย ทําให๎เด็ก เยาวชน และประชาชน หันไปยึดติดในวัตถุนิยมมากเกินไป เป็นผลให๎คน
หํางไกลจากวัดโดยไมํรู๎ตัว วัดจึงได๎ลดบทบาทจากในอดีต สังคมไทยต้ังแตํอดีตจนถึงป๓จจุบันนี้ หมูํบ๎านแตํละ
หมูํบ๎านตําง มี วัดประจําหมูํบ๎านของตนเป็นศูนย๑กลาง ซึ่งถือวําเป็นสมบัติรวมของคนท้ังหมูํบ๎าน วัดจึงเป็นศูนย๑
รวมประชาชนและมีบทบาทดังตํอไปนี้เป็นสถานศึกษา  สําหรับชาวบ๎านจะสํงบุตรมารับการ ฝึกอบรม ทาง
ศีลธรรมและเลําเรียนวิชาการตําง ๆ  เป็นสถานสงเคราะห๑ บุตรหลานของชาวบ๎านท่ียากจน ได๎มา อยูํ อาศัย
เล้ียงชีวิตและศึกษาเลําเรียน ตลอดจนผ๎ูใหญํท่ียากจนมาอาศัยเล้ียงชีพ   เป็นสถานพยาบาล รักษาคนเจ็บปุวย
ตามแผนโบราณ  เป็นท่ีพักคนเดินทาง  เป็นสโมสรที่ชาวบ๎านพบปะสังสรรค๑ และพักผํอนหยํอนใจ  เป็นสถานท่ี
บันเทิง ท่ีจัดงานเทศกาลและมหรสพตําง ๆ สําหรับ ชาวบ๎าน   เป็นท่ีไกลํเกล่ียข๎อพิพาท คือ พระสงฆ๑เป็นท่ี
ปรึกษา แก๎ป๓ญหา ชีวิตครอบครัว  เป็นศูนย๑กลางศิลปะและวัฒนธรรม วัดเป็นท่ีรวมศิลปกรรมตําง ๆ ของชาติ 
ซึ่งเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ๑  เป็นคลังพัสดุ สําหรับเก็บของใช๎ตําง ๆ ท่ีชาวบ๎านได๎ใช๎รํวมกัน เมื่อมีงานวัดหรือยืมไป
ใช๎เมื่อตนมีงานบ๎านเป็นศูนย๑กลางการบริหารหรือการปกครอง ท่ีกํานันหรือผ๎ูใหญํบ๎าน   จะเรียกลูกบ๎านมา
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ประชุม เพื่อบอกแจ๎งกิจกรรมตําง ๆ  เป็นท่ีประกอบพิธีกรรมหรือให๎บริการด๎านพิธีกรรม อันเป็นเรื่อง ผูกพัน
กับชีวิตของทุกคนในระยะตําง ๆ ของชีวิต  
 เมื่อข๎าพเจ๎ามาอยูํดูแลวัดบ๎านอาวอยในวันท่ี 1 มิถุนายน  2543 นั้น รู๎สึกวําวัดนี้เศร๎าหมํองหมองมาก 
กุฏิ  ศาลา และเสนาสนะตํางๆ ผุพัง ไมํเจริญตาเหมือนเมื่อครั้ง  20 กวําปีผํานมา พออยูํระยะหนึง่ก็เริ่มศึกษา
บริบทของวัดและชุมชน เริ่มมีความคิดท่ีจะพัฒนาวัดและชุมชนท่ีเป็นบ๎านเกิดของผ๎ูวิจักษณ๑  
  
1.2 ความสนใจของการศึกษา 
 ผ๎ูวิจักษณ๑มีความสนใจท่ีจะศึกษาวัดบ๎านอาวอย  ด๎วยสาเหตุ  2  ประการ  คือต๎องการพัฒนาวัดบ๎าน
อาวอยให๎เปน็ศูนย๑กลางของชุมชน  เพราะจากสภาพที่เห็นในวันแรกที่มาภูมิทัศน๑ไมํดีสภาพรกรุงรัง ศาสนสถาน
ผุพังไมํมีการบูรณะซํอมแซมและเป็นบ๎านเกิดของผ๎ูวิจักษณ๑เอง  ประการท่ีสอง  เมื่อได๎รับการแตํงต้ังเป็นเจ๎า
อาวาสแล๎วต๎องเป็นหน๎าท่ีท่ีจะต๎องพัฒนาวัดให๎มีความเจริญรุํงเรืองทัดเทียมกับวัดอื่นๆท่ัวไป  เริ่มสนใจท่ีจะ
พัฒนาวัดอยํางเป็นระบบจึงกําหนดเป็นยุทธศาสตร๑ขึ้น  
 
1.3 วิธีการศึกษา 
 1.  ศึกษาข๎อมูลบริบทของวัดอาวอยและชุมชนบ๎านอาวอยในการพัฒนา 4 ด๎าน   
 2. ศึกษาข๎อดีคือ  จุดแข็งและจุดท่ีต๎องพัฒนาวัดและชุมชนบ๎านอาวอย  
 3. จากประสบการณ๑ของผ๎ูวิจักษณ๑ท่ีมีประสบการณ๑มามากกวํา  20  ปีมาบูรณาการใช๎รํวมกันพัฒนา
จนสําเร็จลุลํวงด๎วยดี  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 การพัฒนาวัดอาวอยให๎เป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎ของชุมชนบ๎านอาวอย การจะพัฒนาวัดให๎เป็น
ศูนย๑กลางการเรียนรู๎ ต๎องมีแรงบันดาลใจด๎วยถึงจะสําเร็จ  เคยมีคําคมหนึ่งกลําวไว๎วํา “แรงบันดาลใจ” 
สามารถเกิดข้ึนจากสามส่ิง  หนึ่ง คือ “การเดินทาง”    สอง  “การอํานหนังสือ” คือการได๎ศึกษาเลําเรียน การ
ฟ๓งและสาม คือ “ประสบการณ๑ตรง”  เหตุเพราะหนังสือ ไมํใชํแคํกระดาษปึกหนึ่งท่ีไร๎ชีวิต ทวํากลับเต็มไปด๎วย
เรื่องราวของผ๎ูคน ธรรมชาติ และส่ิงแวดล๎อมมากมาย ซึ่งทําให๎เราสามารถเรียนรู๎โลกกว๎างผํานความคิดท่ีถูก
ถํายทอดลงในหน๎ากระดาษ แตํป๓จจุบันได๎เปล่ียนมาเป็นหน๎าจอโทรศัพท๑  ดังนั้นจึงไมํใชํเรื่องแปลกนัก หาก
หนังสือเลํมหนึ่งจะสามารถเปล่ียนชีวิตคนได๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง นักอํานท่ีเป็นเ ด็ก ซึ่งจะเติบโตขึ้นเพื่อเป็น
บุคคลของสังคมตํอไปในอนาคต พวกเขาเหลํานั้นจึงจําเป็นท่ีจะต๎องได๎รับการปลูกฝ๓งการอํานอยํางมี
ประสิทธิภาพ การเดินทาง เป็นการเรียนรู๎ที่ทําให๎ได๎รู๎ได๎เห็นส่ิงตํางๆ  
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2.1 แรงบันดาลใจ 
 แรงบันดาลใจทําให๎ข๎าพเจ๎าได๎คิดวิจัยเรื่องนี้ เนื่องในชํวงท่ีไปโรงเรียน  ชํวยพํอแมํไปสํงปิ่นโตท่ีวัดด๎วย 
เพราะทํานเป็นผ๎ูอุปถัมภ๑พระภิกษุสามเณรในวัดด๎วย เพราะในหมูํบ๎านจะมีการแบํงการอุปถัมภ๑พระเณรกัน ถ๎ามี
ลูกหลานบรรพชาอุปสมบท ก็จะไปรับเป็นผ๎ูอุปถัมภ๑ ถวายข๎าวปลาอาหารและป๓จจัยส่ี ตลอดท่ีพระภิกษุ
สามเณรรูปนั้นยังดํารงเพศบรรพชิตอยูํ พอลากสิกขาบทแล๎วก็ถือวําส้ินสุดกันไป  แล๎วก็อุปถัมภ๑รูปอื่นตํอไปอีก  
ความคิดก็แวบข้ึนมาเมื่อเห็นพี่ชายบวชก็อยากจะบวชด๎วย แตํแมํไมํให๎บวชเพราะยังเด็กอยูํ ก็เลยชํวยทํางานทํา
ไรํ ไถนาตามประสาเด็กบ๎านนอก  เมื่ออายุ  15-19   ปี แมํก็ให๎บวชไปบวชท่ีวัดขนุน  โดยมีพระครูพิทักษ๑คณา
นุศิษย๑ เป็นพระอุป๓ชฌาย๑ ตําบลโสน อําเภอขุขันธ๑  จังหวัดศรีสะเกษ 
 ในขณะท่ีบวชโยมแมํก็จะบอกแตํวําให๎เรียน ให๎เรียน ทํานไปเจอพระกัมมัฏฐานมีกลดมีบาตรใหญํ นั่ง
อยูํใต๎ต๎นไม๎ ใกล๎ๆ บ๎านสนาม  แมํก็มาเรียกให๎เป็นเรียนกับพระกัมมัฏฐาน  ก็เลยได๎ตามพระท่ีแมํบอกไปถึง
จังหวัดสุรินทร๑  ทํานอยูํอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร๑ แตํกํอนถนนหนทาง ยังเป็นทางลูกรังและดินทรายอยูํ การ
ไปเรียนแตํกํอนก็ลําบากต๎องเดินไป และต๎องหาท่ีเรียนไปถึงอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร๑ ตอนคํ่านอนจําวัดก็คิด
วําคงจะไมํได๎อะไรเพราะทํานไมํได๎มีคาถาอาคมอะไรมากนัก  ก็ลาทํานไปท่ีวัดพรหมสุรินทร๑ เพราะมีเณรวัดอา
วอย อยูํรูปหนึ่งมาเรียนบาลี ก็คิดวําจะเรียนบาลี   การอยูํท่ีวัดพรหมสุรินทร๑นี้จะลําบากหนํอยเพราะมีพระเณร
จํานวนมาก การบิณฑบาตแตํกํอน ต๎องเดินบิณฑบาตเข๎าไปในเมือง ถนนข๎างทางจะมีปุาหญ๎าขึ้นปรกคุม หําง
ตัวเมืองพอสมควร ไมํเหมือนป๓จจุบันที่มีเมืองล๎อมรอบเจริญไปหมด  ตอนเพลการจัดภัตตาหารเพล ก็จะมีการ
หุงข๎าวใสํกระทะใบใหญํ ในแตํละวันจะมีพระอาจารย๑ดูแลให๎พระเณร ทํางานหุงหาอาหาร ถวายเพลพระเณร 
เพราะมีพระเณรมาก 20-30 รูป มาเรียนบาลี  รอการเปิดเรียนบาลีอยูํหลายอาทิตย๑ โรงเรียนยังไมํได๎เปิดเรียน 
ก็เลยกับวัดบ๎านอาวอย  พอจะไปอีกก็มีพระบอกวํา ไมํต๎องไปหรอก อยูํวัดก็มีเรียนนักธรรม ดังนั้นจึงอยูํวัด
เข๎าพรรษาท่ีวัด ตอนเข๎าพรรษาทางทํานเจ๎าอาวาสก็เชิญอาจารย๑เล่ือน สุวันที มาสอนนักธรรมช้ันตรี  ประธาน
หนํวยสอบ อํานคําปราศรัยแมํกองสนามหลวง ประธานหนํวยสอบ คือพระครูโสภิตธรรมขันธ๑   (เอี้ยง ผคุโณ)   
เจ๎าคณะอําเภอขุขันธ๑  สอบท่ีโรงเรียนขุขันธ๑  มีพระเณรท่ีเข๎ารํวมสอบ ท้ังนักธรรมช้ันตรี โท เอก ประมาณ  
700 รูป  เมื่อประกาศผลสอบ ก็ปรากฏวําสอบได๎นักธรรมช้ันตรี จึงคิดวําจะเรียนนักธรรมช้ันโทตํอ  เมื่ออายุ
ยี่สิบปี แมํก็ให๎อุปสมบท  เมื่ออุปสมบทเสร็จก็ไปจําพรรษาท่ี วัดบ๎านแต๎  ตําบลแต๎  อําเภออุทุมพรพิสัย  
จังหวัดศรีสะเกษ ตอนไปวัดบ๎านแต๎นี้ เดินจากวัดไปศรีสะเกษ ได๎เรียนแตํไมํใช๎ทางโลก เรียนนักธรรมและได๎ฝึก
เป็นพระนักเทศน๑ นักเผยแผํด๎วย ในการเทศน๑สมัยนั้นใช๎การเทศน๑เสียงหรือเทศน๑แหลํ ทํานเจ๎าอาวาส วัดบ๎าน
แต๎ ทํานเป็นนักเผยแผํช้ันเอกระดับต๎นๆ ของจังหวัดเลยทีเดียว เรียกวําหลวงพํอปลา เป็นพระท่ีเทศน๑แหลํ 
เทศน๑ได๎ไพเราะ ในชํวงอยูํวัดบ๎านแต๎ อุทุมพรพิสัย ได๎เรียนนักธรรมช้ันโทด๎วย และได๎สอบท่ีอําเภออุทุมพรพิสัย 
และผลการสอบปรากฏวําสอบนักธรรมช้ันโทผํานอีก  
 กอรปกับแมํบอกให๎เรียนอยูํแล๎ว ไปอยูํท่ีไหนแมํก็จะส่ังคนนั้น คนนี้ไปบอกให๎เรียน ถามทํานวําเรียน
อะไร แมํตอบวําเรียนอะไรก็เรียนไป  จึงได๎ออกจากวัดบ๎านอาวอยไปเรียนหนังสือ โดยการแนะนําของน๎องชาย 
คือ พระพล หรือนายหมูํใหญํพล รัตนา  ท่ีบวชแล๎วก็ได๎ไปเรียน   จําวัดท่ีวัดบ๎านพายุห๑ ตําบลพายุห๑ อําเภอ
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พายุห๑ จังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อไปถึงก็สมัครเรียน โรงเรียนศึกษาผ๎ูใหญํวัดพายุห๑ การบิณฑบาตก็ลําบาก
เหมือนกัน เพราะภิกษุสามเณรมากมาเรียนหนังสือศึกษาผ๎ูใหญํระดับ 3 อยูํวัดพายุห๑ได๎ประมาณ 1  เดือน ก็เลย
ย๎ายไปอยูํวัดดงบัง  ตําบลจาน อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  
การศึกษาเรียนรู๎นอกระบบและตามอัธยาศัย หลังจากเรียนจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จากโรงเรียนบ๎านอาวอย  
ตําบลโสน  อําเภอขุขันธ๑  จังหวัดศรีสะเกษแล๎ว ก็ได๎บวชเป็นสามเณรและได๎ศึกษานักธรรมช้ันตรี ช้ันโท และ
ช้ันเอก ทางกรมศาสนามีระเบียบวําด๎วยการเทียบระดับการเรียนนักธรรมได๎นักธรรมช้ันเอก พอวันท่ี 10 
พฤษภาคม 2525 ก็ได๎เข๎าไปเรียนในตัวเมืองศรีสะเกษ  เข๎าพักท่ีวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม โดยพระอธิการเหล็ก  
มหาปุญโญ เจ๎าอาวาสวัดบ๎านดงบัง ทํานนําไปฝากไว๎ ท่ีวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม กับ พระเดชพระคุณพระ
เกษตรศีลาจารย๑  เจ๎าอาวาสและรองเจ๎าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ทํานรับไว๎ แล๎วให๎ไปพักอยูํกับพระปลัดทอง
อินทร๑   อินทป๒ฺโญ   หรือพระครูศิริมงคลสาร ผ๎ูชํวยเจ๎าอาวาส ได๎ท่ีพักแล๎ว  การเรียนบาลีเรียนท่ีวัดเจียงอีศรี
มงคลวราราม โดย พระอาจารย๑มหาสนอง   อาทฺโร  พธ.บ., ป.ธ.6 เป็นอาจารย๑สอนท่ีวัด  สํวนวิชาสายสามัญ
ไปเรียนอยูํโรงเรียนวัดหลวงวิทยา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4- 6  หลังจากสอบได๎ ป.ธ.1-2 แล๎วและ สอบได๎ 
เปรียญธรรม สามประโยค  สอบจบ แล๎วหลวงเจ๎าคุณก็ไมํให๎ไปเรียนตํอ แตํทํานให๎สอนท่ีโรงเรียนศรีเกษตร
วิทยา ในวิชาธรรมวินัย ศาสนพิธี แมํโยมแมํก็มาเสียชีวิต ชํวงท่ีกําลังเริ่มทํางาน โดยยังไมํมีป๓จจัยอะไรเลย แม๎น
แตํกลับบ๎านมางานศพแมํก็ยังลําบาก ศึกษาเลําและสอบ  พ.ม.ได๎ หลวงพํอเจ๎าคุณเกษตรศรีลาจารย๑ก็บอกให๎
ชํวยสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาท่ีวัด เพราะครูสอนไมํมาก นักเรียนก็มากขึ้นและได๎ศึกษา
ตํอจนจบปริญญาตรี เมื่อจบปริญญาตรีแล๎ว ก็ได๎เข๎าเป็นครูสอนใน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  อีกเหมือนเดิม  
 ในขณะท่ีอยูํวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามนั้น หลวงพํอเจ๎าอาวาส คือ พระเกษตรศีลาจารย๑ ทํานเป็น
นักพัฒนา โดยเฉพาะวัดเจียงอีฯ มีพระภิกษุสามเณรมาก เป็น 100 รูป แบํง เป็น 3 คณะ  แตํละคณะ จะมี
หัวหน๎าคณะชํวยดูแลพระภิกษุสามเณร คณะละ 30-40 รูป และจะชํวยกันพัฒนา กุฏิ วิหาร อุโบสถ โรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญ กําแพงวัด พัฒนาวัดให๎รํมรื่น รํมเย็น กํออิฐ ฉาบปูน ตีตะปู เล้ือยไม๎ สร๎างกุฏิ 
เรียนหนังสือไปด๎วย ชํวยหลวงพํอเจ๎าอาวาสพัฒนาวัดไปด๎วย สํวนงานด๎านเอกสารก็ได๎มีโอกาสจากโรงเรียนศรี
เกษตรวิทยา และเมื่อปี พ.ศ.2530 หลวงพํอเจ๎าคุณเกษตรศีลาจารย๑ มรณภาพลง ทางการคณะสงฆ๑ก็ได๎แตํงต้ัง
พระเทพวรมุนี ขึ้นเป็นเจ๎าอาวาสแทน และทํานก็ได๎บริหารงานวัดและงานคณะสงฆ๑ด๎วยดีตลอดมา  
 พอปี 2543 พระเทพวรมุนี เจ๎าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ได๎ให๎ออกไปปฏิบัติศาสนากิจ ชํวย
ดูแลวัดอาวอย เพราะมีญาติโยมไปอาราธนาให๎ไปจําพรรษาและดูแลวัดอาวอย เมื่อมาเห็นวัดอาวอยแล๎ว เห็น
วําเสนาสนะเกําชํารุดทรุดโทรม การสร๎างเสนาสนะยังไมํเป็นระเบียบเรียบร๎อย ระเกะระกะ ส่ิงท่ีมาตรฐานท่ี
เห็นก็คืออุโบสถ เมรุ เป็นทรงไทยนิยม ศาลาการเปรียญเกํารั่ว ถ๎าฝนตกเวลาประกอบกิจกรรมทําวัตร สวดมนต๑
ทําบุญก็จะหลบหาท่ีไมํรั่ว อุโบสถก็เกําและรั่ว  คิดในใจท่ีออกไปอยูํวัดอาวอย ตามท่ีพระเทพวรมุนี หลวงพํอ
เจ๎าอาวาสวัดเจียงอีฯ ทํานบอกวําให๎ไปอยูํสักพักหนึ่งแล๎วจึงกลับเพื่อเป็นกําลังใจญาติโยม แตํเมื่อมาคิดวําเราได๎
ฝึกการทํางานมาอยํางดีแล๎ว จบก็ต้ังปริญญาตรีมาแล๎ว ถ๎าจะกลับเข๎าไปวัดท่ีพัฒนาแล๎ว คนอื่นเขาจะหัวเราะ
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เอาวํา ไมํมีความสามารถ แตํก็นึกเสียดายโรงเรียนท่ีเคยสอน ครูอาจารย๑ ผ๎ูหลักผ๎ูใหญํท่ีเคยพบกันในชุมชน ลูก
ศิษย๑ท่ีเคยดูแล อุปถัมภ๑อุป๓ฏฐาก และญาติโยมท่ีค๎ุนเคยสนิทสนม และก็สถานท่ีเคยอยูํอาศัยมาต้ังนาน 20 กวํา
ปี  หลวงพํอเจ๎าอาวาสทํานบอกวํา ถ๎าหลวงพํอคิดถึงถ๎าโยมท่ีจังหวัดศรีสะเกษ ก็เข๎าไปเยี่ยมหรือเขาจะออกมา
เย่ียมเอง ใหมํๆ ก็เป็นเชํนท่ีคิด แตํนานๆ ไปก็คงหํางเหินกันไปเอง และเราก็เข๎าไปเยี่ยมกราบทํานและพบญาติ
โยมเป็นบางครั้ง   
 เมื่อข๎าพเจ๎าออกมาอยูํจําพรรษาท่ีวัดอาวอยต้ังแตํ 1 มิถุนายน 2543  ก็ยังไมํได๎รับการแตํงต้ังเป็นเจ๎า
อาวาส จึงไมํสามารถท่ีจะดําเนินการทําอะไรได๎อยํางเต็มรูปแบบ แตํเมื่อได๎รับแตํงต้ังเป็นเจ๎าอาวาสแล๎ว จึงจะ
ประชุมสงฆ๑วัดอาวอยและต้ังคณะกรรมการวัด และประชุมชาวบ๎านรํวมกัน และ เมื่อวันท่ี 14 กรกฏาคม  พ.ศ. 
2543 ได๎รับแตํงต้ังเป็นเจ๎าอาวาส  จึงได๎ดําเนินการวางแผนงานในพัฒนาตามข้ันตอนดังตํอไปนี้ 
 1. ประชุมพระสงฆ๑สามเณรในวัด จํานวน 21 รูป เพื่อวางระเบียบการปฏิบัติของพระเณร 
ในวัดให๎ ไปในแนวเดียวกัน ลงทําวัตรสวดมนต๑รํวมกัน 
 2. รํวมประชุมกับผ๎ูใหญํบ๎าน อ.บ.ต. บ๎านอาวอย เพื่อคัดสรรค๑ คนท่ีจะเป็นไวยาวัจกรและกรรมการ
วัดเพื่อแตํงต้ังเป็นกรรมการวัด 
 3. แตํงต้ังกรรมการวัดขึ้นมาคณะหนึ่งเป็นตัวแทนชาวบ๎านในการพัฒนาวัด แบํงงานให๎กรรมการวัดได๎
รับผิดชอบในแตํละสํวนงาน ไมํให๎ซ้ําช๎อนกัน   
 4. ท่ีประชุมพระภิกษุสงฆ๑ ผ๎ูใหญํบ๎าน อ.บ.ต.กรรมการวัดและคณะชาวบ๎านตกลงกันและรํวมมือกัน
คิดดําเนินการวางแผนการพัฒนาวัด 4 ด๎านด๎วยกัน คือ  
  1. พัฒนาด๎านศาสนวัตถุ   
  2. พัฒนาด๎านศาสนบุคคล    
  3. พัฒนาด๎านศาสนธรรม และ  
  4. พัฒนาด๎านศาสนพิธี   โดยขอแยก การพัฒนาวัดอาวอยให๎เป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎ของชุมชน
บ๎านอาวอย เป็นด๎านๆ อีกนัยหนึ่งก็ได๎ไปศึกษาดูงานในท่ีวัดตํางๆ ไมํวําจะเป็นภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต๎ 
แม๎นแตํในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได๎ไปดูมาแล๎ว  
 
2.2 บริบทของเร่ืองที่ท า สถานการณ์ การเริ่มต้น 
 เมื่อปี 2543 พระเทพวรมุนี เจ๎าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ได๎ให๎ข๎าพเจ๎าออกไปปฏิบัติศาสนากิจ 
ชํวยดูแลวัดอาวอย เพราะมีญาติโยมไปอาราธนาให๎ไปจําพรรษาและดูแลวัดอาวอย เมื่อมาเห็นวัดอาวอยแล๎ว 
เห็นวําเสนาสนะเกําชํารุดทรุดโทรม การสร๎างเสนาสนะยังไมํเป็นระเบียบเรียบร๎อย  ส่ิงท่ีมาตรฐานท่ีเห็นก็คือ
อุโบสถ เมรุ เป็นทรงไทยนิยม ศาลาการเปรียญเกํารั่ว ถ๎าฝนตกเวลาประกอบกิจกรรมทําวัตร สวดมนต๑ทําบุญก็
จะหลบหาท่ีไมํรั่ว อุโบสถก็เกําและรั่ว  การปลูกต๎นไม๎ถี่ไมํถึงเมตร สถานท่ีรกรุงรัง ไมํเป็นท่ีเป็นทาง ตามท่ี
พระเทพวรมุนี หลวงพํอเจ๎าอาวาสวัดเจียงอีฯ ทํานบอกวําให๎ไปอยูํสักพักหนึ่งแล๎วจึงกลับเพื่อเป็นกําลังใจญาติ
โยม แตํเมื่อมาคิดวําเราได๎ฝึกการทํางานมาอยํางดีแล๎ว จบก็ต้ังปริญญาตรีมาแล๎ว ถ๎าจะกลับเข๎าไปวัดท่ีพัฒนา
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แล๎ว  ตอนอยูํท่ีวัดอาวอยก็ได๎ศึกษาบริบทของวัดและชุมชนบ๎านอาวอยมาตลอดเวลาและคิดท่ีจะพัฒนาส่ิงใด
กํอนหลัง อีกนัยหนึ่งก็ได๎ไปศึกษาดูงานในท่ีวัดตํางๆ ไมํวําจะเป็นภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต๎ แม๎นแตํใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได๎ไปดูมาแล๎วและเมื่อข๎าพเจ๎าได๎รับแตํงต้ังเป็นเจ๎าอาวาสโดยสมบูรณ๑ บริบทวัดอา
วอยและชุมชนบ๎านอาวอย โดยได๎ศึกษาข๎อมูลวัดอาวอย 
 
 ข้อมูลวัดอาวอย 
 วัดอาวอย ต้ังอยูํ เลขท่ี 150 หมูํท่ี  2 ตําบลโสน อําเภอขุขันธ๑ จังหวัดศรีสะเกษ สร๎างกํอน  พ.ศ. 2484  
มีเนื้อที่ 9 ไรํ  3 งาน  2  ตารางวา ได๎รับวิสุงคามสีมา ประมาณ พ.ศ. 2508 
 ทิศเหนือ     จด โรงเรียนบ๎านอาวอย           
 ทิศตะวันออก    จดท่ี นางถาวร   น๎อยสงวน 
 ทิศใต๎         จดถนนสาธารณะของหมูํบ๎าน  
 ทิศตะวันตก    จดถนนสาธารณะของหมูํบ๎าน 
 สาเหตุการสร๎างวัด เมื่อประมาณกํอน ปี พ.ศ. 2484 คนเฒําแกํพํอแมํรุํนปูุยํา ตา ยาย ชักชวนหาท่ีดิน
สร๎างวัด โดยมีพํอกํานันทองคํา จินดาวงษ๑เป็นผ๎ูนํา และมี คุณยายเนียม  อัจนา และคุณยายเข็มมา น๎อยสงวน  
พร๎อมครอบครัว บริจาคท่ีดินสร๎างวัด 6 ไรํ ซื้อเพิ่มเติม ปี 2558 อีก 2 ไรํ   เดิม กํานันทองคํา  จินดาวงศ๑พร๎อม
ทายกทายิกาโดยและพํอพราหมณ๑คูณ พํอพราหมณ๑ผาย ถือศีลแปด ได๎นุํงขาวหํมขาว เข๎าวัดปฏิบัติธรรมตลอด
มา เมื่อสร๎างวัดโดยชาวบ๎านละลมได๎บริจาคบ๎านให๎หนึ่งหลัง ชาวบ๎านได๎นําเกี่ยวไปรื้อขนมาสร๎างกุฏิศาล า 1 
หลัง แล๎วชาวบ๎านก็ไปนิมนต๑พระฤกษ๑ มาอยูํจําพรรษา และมีหลวงปูุมามาอยูํจําพรรษาด๎วย ตํอมาก็สลับเปล่ียน
พระมาจําพรรษามากบ๎าง น๎อยบ๎าง ตามฐานะของวัด สมัยสร๎างสนามบ๎านอาวอย คนเฒําคนแกํเลําวํา มี
ประชาชนมาพักทํางานสร๎างสนามเต็มสนามวัด ไมํวําจะเป็นบนศาลา ใต๎ศาลาการเปรียญมีแตํคนมาพักเพราะ
มากันทุกอําเภอทุกหมูํบ๎านโดยเกณฑ๑มาสร๎างสนามอาวอยหมด ในสมัยนายอําเภอตํุน  สุวรรณกูต
 ป๓จจุบัน วัดบ๎านอาวอยได๎เริ่มพัฒนา มาต้ังปี พ.ศ.2543  ได๎กํอสร๎างถาวรวัตถุท่ีมั่นคงแข็งแรงปราณีต
สวยงามมากขึ้น เป็นลักษณะวัดและวังมากขึ้น  คือลักษณะทรงไทยประยุกต๑ หลายหลัง กํออิฐฉาบปูน โครง
เหล็ก โดยอาศัยความศรัทธาและการนําของเจ๎าอาวาสแตํละรูปพร๎อมพระภิกษุสามเณรได๎นําพาพุทธศาสนิกชน 
ประพฤติวัตรปฏิบัติธรรม ประกอบกิจกรรม ตามประเพณีตําง ๆ โดย แบํงการจัดทํารูปแบบการพัฒนาวัดอา
วอยให๎เป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎ของชุมชนบ๎านอาวอย  ออกเป็น  4  ด๎าน ประกอบด๎วย  
 1. การพัฒนาวัดอาวอยให๎เป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎ของชุมชนบ๎านอาวอย ด๎านศาสนวัตถุประกอบไป
ด๎วย  1) อุโบสถ   2) ศาลาการเปรียญ  3) กุฏิ   4) ศาลาหอฉัน 5) หอระฆัง  6) หอสรง 7) เมรุ  8) ศาลา
บําเพ็ญกุศล  9) ห๎องน้ํา ห๎องส๎วม 10) พระพุทธรูป  11) ศูนย๑อบรมเด็กกํอนเกณฑ๑ 1  ศูนย๑  12)  ศูนย๑
การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑  1  ศูนย๑  
 2. การพัฒนาวัดอาวอยให๎เป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎ของชุมชนบ๎านอาวอย ด๎านศาสนบุคคล
ประกอบด๎วย 1) พระภิกษุ   2) สามเณร   3) แมํชี   4) ศิษย๑วัด       
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 3.  การพัฒนาวัดอาวอยให๎เป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎ของชุมชนบ๎านอาวอย ด๎านศาสนธรรม 
ประกอบด๎วย  1)พระไตรปิฎก  2)ต๎ูพระไตรปิฏก  3)ใบลาน จารึก พระธรรม   4)พระพุทธรูป หลายรุํน หลาย
ขนาด  
 4. การพัฒนาวัดอาวอยให๎เป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎ของชุมชนบ๎านอาวอย ด๎านวัฒนธรรมประเพณี
และศาสนพิธี วัดอาวอยจัดพิธีกรรมประจําตลอดท้ังปี อันประกอบด๎วย 
  1) บุญ ไหว๎พระทําวัตรสวดมนต๑วันประจําวัน  
  2) บุญตักบาตร ปีใหมํ  
  3) บุญกองข๎าวใหญํเดือน 3 ขึ้น 3 คํ่า ทุกปี  
  4) บุญตักบาตรวันสงกรานต๑ สรงน้ําพระทุกปี  
  5) บุญตักบาตรเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา 
  6)  บุญแหํเทียนเข๎าพรรษาทุกปี  
  7) บุญประเพณีบุญสลากภัต เดือน 9   
  8) บุญประเพณีบุญสารทเดือน 10 
  9) บุญประเพณี  ออกพรรษา  
  10) ตักบาตรเทโวโรหณะ  
  11) บุญกฐิน  
  12) ประเพณีลอยกระทง 
  13) บุญตักบาตรเวียนเทียนวันมาฆบูชา  
  14) บุญตักบาตรเวียนเทียนวันวิสาขบูชา 
 5. การพัฒนาวัดอาวอยให๎เป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎ของชุมชนบ๎านอาวอย จัดกิจกรรมวันสําคัญชาติ  
  1) บุญตักบาตร  ถวายราชสักการะ  วันแมํแหํงชาติทุกปี   
  2) บุญตักบาตร ถวายราชสักการะ  วันพํอแหํงชาติทุกปี 
 
 ปูชนียวัตถุ ท่ีสําคัญในวัด  มีพระพุทธรูปสําริด 3 องค๑ พระประธานปางมารวิชัย จํานวน 1 องค๑ 
ประดิษฐานในอุโบสถ   1  องค๑ ศาลาการเปรียญ 1 องค๑ ศาลาบําเพ็ญกุศล 1 องค๑  เป็นท่ีคารพศรัทธายิ่งของ
ชาวบ๎าน  เป็นศูนย๑กลางทางการศึกษาของคณะสงฆ๑ในเขตการปกครองในด๎านทุนวัฒนธรรม และภูมิป๓ญญาวัด
อาวอย ต้ังอยูํในหมูํบ๎านด้ังเดิมท่ีมีประวัติความเป็นมายาวนาน และโดยเฉพาะอยํางยิ่งความเข๎มแข็งทางทุนทาง
ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น วัดจึงมีศักยภาพสูงในพัฒนาให๎เป็นแหลํงการเรียนรู๎และศูนย๑กลางทางวัฒนธรรม ของ
หมูํบ๎าน และอําเภอในอนาคตมาแตํต๎นและกําลังดําเนินไปในอนาคต 
 ในด๎านทุนทรัพยากรสนับสนุนฝุายฆราวาส วัดอาวอยมีคณะศรัทธาสนับสนุนวัดในการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาสาธารณูปการและการศาสนศึกษาของวัดซึ่งทําอยํางโปรํงใส มีสํวนรํวม และตํอเนื่อง อยํางไรก็ตาม ด๎วย
เหตุท่ีในป๓จจุบัน วัดอาวอย  มีอุปสรรคในการพัฒนาวัดในหลายด๎าน เพื่อให๎การพัฒนาวัดในระยะตํอจากนี้ 
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สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของคณะสงฆ๑ การเปล่ียนแปลงในการพัฒนาวัด ตามแผนยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาจังหวัด คณะสงฆ๑ กรรมการวัด ทายก ทายิกา สัปบุรุษ  ประชา สังคม และปราชญ๑ชุมชน จึงได๎รํวมกัน
กําหนดวิสัยทัศน๑และยุทธศาสตร๑การพัฒนาวัดอาวอย ให๎สอดคล๎องกับศักยภาพของวัดและหมูํบ๎าน พร๎อมท้ัง
กําหนดเปูาหมายการพัฒนาท่ีกํอให๎เกิดประโยชน๑ตํอสํวนรวมของชุมชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยได๎
จัดทําแผนพัฒนาวัด (พ.ศ.2543-2566) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารยุทธศาสตร๑ และบูรณาการการพัฒนา
งาน  6 ด๎านคือ งานปกครอง งานศาสนศึกษา งานเผยแผํ งานศึกษาสงเคราะห๑ งานสาธารณูปการ และ
งาน  สาธารณสงเคราะห๑ ตามหลักเกณฑ๑และวิธีการ และระเบียบแบบแผนของคณะสงฆ๑ให๎เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ  
 
2.3 กิจกรรมหรือขั้นตอนที่ด าเนินการแต่ละขั้นตอน หรือแต่ละเร่ือง 
 การจะพัฒนาวัดให๎เป็นผลสําเร็จ ต๎องมีสํวนรํวมจากหลายสํวนด๎วยกันโดยเฉพาะกรรมการวัด 
ไวยาวัจกรวัด ผ๎ูนําหมูํบ๎าน เยาวชนในหมูํบ๎านและโรงเรียน เพราะวัดบ๎านโรงเรียนต๎องรํวมมือกันจึงจะพัฒนาได๎ 
เริ่มจากการประชุมกรรมการวัด เพื่อสร๎างรูปแบบการพัฒนาวัดอาวอยให๎เป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎ของชุมชน
บ๎านอาวอยความมุํงหมาย เพื่อบํารุงรักษาและสํงเสริมสร๎างวัดให๎เป็นท่ีอํานวยประโยชน๑แกํประชาชนหรือสังคม
ผ๎ูเป็นเจ๎าของวัดนั้นให๎วัฒนาสถาพรสืบตํอไป กิจการของพระภิกษุสามเณรและคณะกรรมการวัดท่ีจะรํวมมือ
เพื่อการพัฒนา 3 ข๎อดังนี้   
 1. การบูรณะและพัฒนาวัด  
 2. การกํอสร๎างและบูรณปฏิสังขรณ๑เสนาสนะ  
 3. การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด      
 การพัฒนาวัดอาวอยให๎เป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎ของชุมชนบ๎านอาวอย ต๎องมีการบูรณะและพัฒนาวัด 
วัดวาอารามเมื่อสร๎างขึ้นแล๎วจําเป็นต๎องดูแลรักษาอยูํเสมอ  เสนาสนะศาสนวัตถุใดท่ีชํารุดทรุดโทรม ก็บูรณ
ซํอมแซมให๎คือคงสภาพเดิมสมควรรื้อปลูกสร๎างใหมํก็ต๎องรื้อ เป็นหน๎าท่ีของเจ๎าอาวาสท่ีจะต๎องยึดหลักอุปฐาน
สัมปทา ถึงพร๎อมด๎วยความหมั่น อารักขาสัมปทา ถึงพร๎อมด๎วยการรักษา  วัดอาศัยสมภาร วัดสวย  สมภาร
อาศัยวัด  วัดเส่ือม เพราะนิ่งดูดาย  เนื่องจากขาดอุปฐานสัมปทา และอารักขาสัมปทานั้นเอง  
 กํอนการพัฒนาวัดต๎องเริ่มจากส่ิงท่ีต้ังวัดกํอน สถานท่ีต้ังมีท่ีดินถูกต๎องหรือไมํและมีเอกสารสําคัญ
หรือไมํ ถ๎ามีแล๎วเอกสารอยูํท่ีไหน อยูํกับใคร เชํน โฉนดท่ีดิน ต๎องสํารวจดังนี้  
 1. ท่ีดินท่ีต้ังวัด ควรจัดให๎มีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดินไว๎เป็นหลักฐานลงทะเบียนไว๎ 
 2. ปูายช่ือวัด กํอนท่ีจะเข๎าไปในวัดไหนมักจะมองหาปูายช่ือวัดกํอน แตํบางวัดก็ไมํเขียนช่ือปูายวัดไว๎  
จึงควรทําเสียทุกๆ วัด ปูายช่ือวัด หากเป็นวัดท่ีอยูํไกลจากถนนหลวงหรือหํางจากคลองใหญํ ควรติดปูายช่ือวัด
ไว๎ท่ีปากทางเข๎าอีกปูายหนึ่ง ควรระบุตําบล อําเภอ จังหวัด ของวัดไว๎ท่ีปูายวัดดังนี้  “วัดอาวอย ตําบลโสน 
อําเภอขุขันธ๑ จังหวัดศรีสะเกษ” 
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 3. เขตวัด อาณาเขตของวัดควรมีกําแพงหรือวัตถุอื่นบอกสัญลักษณ๑วํา เป็นเขตแดนของวัดวัดใดไมํมี
กําลังทุนทรัพย๑เพียงพอ ท่ีจะกํอกําแพงหรือทํารั่วถาวร จะปลูกไม๎ยืนต๎นหรือไม๎ผล เชํน 
 4. แผนผังวัด วัดท่ีสร๎างขึ้น ต๎องมีแผนผัง ส่ิงกํอสร๎างของวัดสร๎างตามแผนผังแบบ   
สํวนท่ีสร๎างมากํอน ควรทําแผนผังวัดไว๎เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร๎อยปูองกันการโต๎แย๎งท่ีจะเกิดขึ้นวํา อะไร
ควรจะปลูกสร๎างใหมํจะสร๎างท่ีตรงไหนแผนผังวัดควรกําหนดการปลูกสร๎างภายในวัด 
 5. บริเวณวัด ควรปลูกต๎นไม๎ผล ไม๎ดอก ไม๎ใบ ท่ี เกี่ยวกับการเรียนพุทธประวัติ หรือต๎นไม๎เป็น
สัญลักษณ๑ของช่ือวัดช่ือหมูํบ๎านและควรมีปูายบอกช่ือต๎นไม๎ท่ีควรศึกษา  
 6. ลานวัด ควรป๓ดกวาดให๎สะอาดหรือทําเป็นสนามหญ๎า ลาดปูน กําจัดขยะมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลมีถัง
รับรองเผาขยะต้ังไว๎เป็นระยะ 
 เมื่ออกมาอยูํจําพรรษาท่ีวัดอาวอยต้ังแตํ 1 มิถุนายน 2543  ก็ยังไมํได๎รับการแตํงต้ังเป็นเจ๎าอาวาส จึง
ไมํสามารถท่ีจะดําเนินการทําอะไรได๎อยํางเต็มรูปแบบ แตํเมื่อได๎รับแตํงต้ังเป็นเจ๎าอาวาสแล๎ว จึงจะประชุมสงฆ๑
วัดอาวอยและต้ังคณะกรรมการวัด และประชุมชาวบ๎านรํวมกัน และ เมื่อวันท่ี 14 กรกฏาคม   2543 ได๎รับ
แตํงต้ังเป็นเจ๎าอาวาส  จึงได๎ดําเนินการวางแผนงานในพัฒนาตามข้ันตอนดังตํอไปนี้ 
 1. ประชุมพระสงฆ๑สามเณรในวัด จํานวน 21 รูป เพื่อวางระเบียบการปฏิบัติของพระเณรในวัดให๎ ไป
ในแนวเดียวกัน ลงทําวัตรสวดมนต๑รํวมกัน 
 2. รํวมประชุมกับผ๎ูใหญํบ๎าน อ.บ.ต. บ๎านอาวอย เพื่อคัดสรรค๑ คนท่ีจะเป็นไวยาวัจกรและกรรมการ
วัดเพื่อแตํงต้ังเป็นกรรมการวัด 
 3. แตํงต้ังกรรมการวัดขึ้นมาคณะหนึ่งเป็นตัวแทนชาวบ๎านในการพัฒนาวัด แบํงงานให๎กรรมการวัดได๎
รับผิดชอบในแตํละสํวนงาน ไมํให๎ซ้ําช๎อนกัน   
 อีกนัยหนึ่งก็ได๎ไปศึกษาดูงานในท่ีวัดตํางๆ ไมํวําจะเป็นภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต๎ แม๎นแตํในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือก็ได๎ไปดูมาแล๎ว ท่ีประชุมพระภิกษุสงฆ๑ ผ๎ูใหญํบ๎าน อ.บ.ต.กรรมการวัดคณะครูโรงเรียน
และคณะชุมชนบ๎านอาวอยตกลงกันและรํวมมือกันคิดวางแผนการพัฒนาวัด 4 ด๎านด๎วยกัน ประกอบด๎วย 
 1. พัฒนาด๎านศาสนวัตถุ     
 2. พัฒนาด๎านศาสนบุคคล    
 3. พัฒนาด๎านศาสนธรรม และ   
 4. พัฒนาด๎านศาสนพิธี    
 โดยขอแยก การพัฒนาวัดอาวอยให๎เป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎ของชุมชนบ๎านอาวอย ดังตํอไปนี้ 
 1. พัฒนาด้านศาสนวัตถุ 
  อาศัยอํานาจท่ีเป็นเจ๎าอาวาสเรียกให๎มีการประชุมคณะกรรมการวัดกรรมการหมูํบ๎านอาวอย เพื่อ
รํวมกันในการพัฒนาวัดอาวอยให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ของชุมชนบ๎านอาวอย โดยการวางนโยบายและการกํอสร๎าง
เสนาสนะและเสนาสนะใดท่ีมีอยูํกํอนแล๎วเกําผุพังก็รื้อทําใหมํปรับสถานท่ี จัดภูมิทัศน๑ใหมํ ท้ังหมดดังตํอไปนี้ 
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  1.1 ปี พ.ศ. 2543 สร๎างกุฏิพักพระภิกษุสามเณร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน ช้ันลํางเป็น
คอนกรีต ช้ันบนเป็นไม๎ หลังคามุงด๎วยกระเบ้ืองลอนคํู มีห๎องน้ําในตัว ขนาดกว๎าง 10 เมตร ยาว  10 เมตร รวม
เงินท้ังส้ิน  981, 983  บาท  
  1.2  ปี พ.ศ. 2544- 2545  สร๎างศาลาบําเพ็ญกุศล 1 หลัง ช้ันเดียว ขนาดกว๎าง 18  เมตร ยาว 36  
เมตร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องลอนคํู ปูพื้นด๎วยกระเบื้องเซรามิค รวมเงินท้ังส้ิน   
1,584,569 บาท 
  1.3 ปี พ.ศ. 2545  สร๎างกุฏิ  1 หลัง ลักษณะทรงไทย หลังคามุงกระเบ้ือง มีมุกหน๎า ขนาดกว๎าง 8  
เมตร  ยาว 12 เมตร  รวมคํากํอสร๎าง  รวมเงินท้ังส้ิน   834,500 บาท  
  1.4 ปี พ.ศ.2546 สร๎างหอฉันภัตตาหารเป็นอาคารคอนกรีต ขนาดกว๎าง 8 เมตร ยาว  22 เมตร 
ลักษณะทรงไทยประยุกต๑ ปูพื้นกระเบ้ือง 1 ช้ัน รวมเงินท้ังส้ิน  589,981 บาท 
  1.5 ปี พ.ศ.2546  สร๎างกุฏิ 2 ช้ันช้ันลําง เป็นคอนกรีต ช้ันบท เป็นไม๎ กว๎าง 8 เมตร ยาว  12 
เมตร ลักษณะทรงไทยประยุกต๑ รวมเงินท้ังส้ิน  989,981 บาท 
  1.6 ปี พ.ศ. 2547 ปรับปรุงภูมิทัศน๑ ภายในวัด เทถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว๎าง 4 เมตร 
ยาว 430 เมตร รวมเงินท้ังส้ิน 452,000 บาท 
  1.7 ปี พ.ศ. 2547 สร๎างหอระฆัง คอนกรีต เสริมเหล็ก 3 ช้ัน ขนาดกว๎าง 4 เมตร สูง 12 เมตร 
รวมเงินท้ังส้ิน 492,000 บาท 
  1.8 ปี พ.ศ. 2549 สร๎างกุฏิคอนกรีต 2 ช้ัน ขนาดกว๎าง 12 เมตร ยาว 16 มีห๎องน้ําในอาคาร ทรง
ไทยประยุกต๑ หลังคามุํงด๎วยกระเบ้ืองชีแพ็ค รวมเงินท้ังส้ิน 1,654,899 บาท 
  1.9 ปี พ.ศ. 2552- 2554 สร๎างศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีต 2 ช้ัน มีมุกหน๎า หลังคาทรง
ไทยประยุกต๑ มุงกระเบ้ืองชีแพ็ค รวมเงินท้ังส้ิน 9,536,879 บาท 
  1.10 ปี พ.ศ.2555 - 2556   สร๎างกําแพงแก๎วรอบอุโบสถ พร๎อมประดับลาย ทาสีทอง รวมเป็น
เงินท้ังส้ิน 435,651 บาท  
  1.11 ปี พ.ศ.2557  สร๎างศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ ทรงไทย ขนาดกว๎าง  6 เมตร ยาว 
12 เมตร มีมุกหน๎า 3 เมตร หลังมุงสันไท รวมเงินท้ังส้ิน  354,989  บาท 
  1.12 ปี พ.ศ. 2558-2559 สร๎างกําแพงรอบบริเวณวัด สูง 2 เมตร ยาว 380 เมตร รวมเงินท้ังส้ิน 
692,560 บาท 
  1.13 ปี พ.ศ.2560 สร๎างอาคารภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นวัดอาอวย ขนาดกว๎าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร 
ลักษณะทรงไทยประยุกต๑ หลังคามุงสันไท รวมเงินท้ังส้ิน 295,439 บาท 
  1.14 ปี พ.ศ. 2561 ซุ๎มประตูวัดด๎านตะวันออก 6 เมตรสูง 12   เมตร รวมเงินท้ัง 636,984 บาท   
  1.15 ปี พ.ศ. 2562 กํอสร๎าง เจดีย๑ศรีมงคลป๓ตจันตทวาราม วัดอาวอย ขนาดกว๎าง 10 เมตร สูง 
29 เมตร ใช๎งบในการดําเนินท้ัง รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 3,850,543 บาท 
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  รวมการพัฒนารํวมกันระหวํางวัดอาวอยและชุมชนบ๎านอาวอยให๎เป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎ของ
ชุมชนบ๎านอาวอย  15  ราย รวมเป็นเงินท้ังส้ินเป็น  22,400,975  บาท (ยี่สิบสองล๎านส่ีแสนเก๎าร๎อยเจ็ดสิบห๎า
บาทถ๎วน) 
  พัฒนาบูรณะปฏิสังขรณ์ด้านศาสนวัตถุ 
  การบูรณปฏิสังขรณ๑วัด ด๎านอาคารเสนาสนะเพื่อให๎เสนาสนะมั่นคงแข็งแรงให๎ใช๎ได๎ทนทานและ
รักษาศิลปไว๎ จึงได๎ดําเนินการบูรณอาคารเสนาสนะดังนี้ 
  2.1  ปี พ.ศ.2546  บูรณะห๎องน้ําห๎องส๎วม หลังเกํา จาก 5 ห๎อง เป็น 10 ห๎อง มุงหลังสันไท 
เปล่ียนโถส๎วมและทาสีใหมํ รวมเงินบูรณะท้ังส้ิน   432,579   บาท 
  2.2 ปี พ.ศ.2547  บูรณะกุฏิ เปล่ียนเสาไม๎เป็นเสาปูน ขนาดกว๎าง  6  เมตร  ยาว  8  เมตร ให๎มั่น
แข็งแรงขึ้นใหมํ เปล่ียนมุงหลังคาสันไท   232,579   บาท 
   2.3 ปี พ.ศ.2548 ปรับพื้นอาคารศูนย๑พัฒนาเด็กกํอนเกณฑ๑ในวัดยกพื้นให๎สูงขึ้น 60 ซม. ขนาด
กว๎าง 10  เมตร  ยาว  40 เมตร รวมเป็นเงินท้ัง  342,564  บาท  
  2.4 ปี พ.ศ.255 3 ปรับปรุง ศาลาบําเพ็ญกุศล ทําฟูาเพดาน ทาสีใหมํ จัดทําฐานพระพุทธรูป
ใหมํพร๎อมทาสี ติดลวดลายสวยงาม  รวมเงินบูรณะท้ังส้ิน  518,954  บาท 
  2.5 ปี พ.ศ.2557 บูรณะอุโบสถ เปล่ียนกระเบื้องใหมํ ทําฟูาเพดาน ทาสีใหมํ ปรับปรุงพื้นบริเวณ
รอบอุโบสถใหมํ รวมเงินบูรณะท้ังส้ิน  789,529  บาท   รวมการบูรณะพัฒนารํวมกันระหวํางวัดอาวอยและ
ชุมชนบ๎านอาวอยให๎เป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎ของชุมชนบ๎านอาวอย  5  ราย รวมเป็นเงินท้ังส้ินเป็น  
2,316,205  บาท ( สองล๎านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร๎อยห๎าบาทถ๎วน) 
  รวมเงินในการพัฒนาด๎านศาสนวัตถุ ท้ังการกํอสร๎างและบูรณปฏิสังขรณ๑  รวมเป็นจํานวนเงิน
ท้ังส้ิน 24,717180  บาท (ยี่สิบส่ีล๎านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร๎อยแปดสิบบาทถ๎วน) 
 สรุปได๎วํา การพัฒนาด๎านศาสนวัตถุ มีความเจริญก๎าวหน๎าไปด๎วยดี ได๎อาคารเสนาสนะท่ีมั่นคงถาวร
สวยงาม ภูมิทัศน๑ภายในวัดรํมรื่น สมกับเป็นวัด เพราะชุมชนให๎ความรํวมมือรํวมใจกันเป็นอยํางดี ท้ังกําลังกาย
และกําลังทรัพย๑ จนได๎เป็นวัดแกํนนําในโครงการหมูํบ๎านรักษาศีล 5 ของเขตตําบลโสน และเป็นศูนย๑พัฒนาเด็ก
กํอนเกณฑ๑ในวัดระดับภาค เมื่อ พ.ศ. 2558 และเป็นหมูพัฒนาอยูํดีมีสุข ปี พ.ศ.2559 และในปี พ.ศ.2560 
ได๎รับคัดเลือกเป็นหมูํบ๎าน นววิถี หมูํบ๎านทํองเท่ียวโอท๏อป  
 สรุปได๎วํา การพัฒนาด๎านศาสนวัตถุ มีความเจริญก๎าวหน๎าไปด๎วยดี ได๎อาคาร เสนาสนะท่ีมั่นคงถาวร
สวยงาม ภูมิทัศน๑ภายในวัดรํมรื่น สมกับเป็นวัด เพราะชุมชนให๎ความรํวมมือรํวมใจกันเป็นอยํางดี ท้ังกําลังกาย
และกําลังทรัพย๑ จนได๎เป็นวัดแกํนนําในโครงการหมูํบ๎านรักษาศีล 5 ของเขตตําบลโสน และเป็นศูนย๑พัฒนาเด็ก
กํอนเกณฑ๑ในวัดระดับภาค เมื่อ พ.ศ. 2558 และเป็นหมูํพัฒนาอยูํดีมีสุข ปี พ.ศ.2559 และในปี พ.ศ.2560 
ได๎รับคัดเลือกเป็นหมูํบ๎าน นววิถี หมูํบ๎านทํองเท่ียวโอท๏อป  
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 2. พัฒนาด้านศาสนบุคคล  
  การท่ีบุคคลจะมีความรู๎มีความประพฤติงามนั้น ต๎องอาศัยรูปแบบ หรือแบบอยํางท่ีดี เมื่อแบบดี 
มั่นคงแข็ง การพัฒนารูปแบบก็จะดีไปด๎วย การจะพัฒนาได๎นั้นต๎องอาศัยผ๎ูมีความรู๎ มีความสามารถ ในการ
แสดงธรรม การปฏิบัติธรรม การศึกษาดูงานและรับฟ๓งความคิดเห็นของคนอื่นกํอน การประชุมรํวมกับ
คณะกรรมการวัดกรรมการหมูํบ๎านอาวอย ก็เชํนเดียวกัน  ในการพัฒนาบุคคลนั้น ต๎องให๎พระสงฆ๑ได๎เข๎ารับการ
อบรมด๎วย เพื่อพัฒนาพระสงฆ๑ให๎เป็นครูสอนศีลธรรมในวัดและโรงเรียน ลูกหลานเมื่ออุปสมบทมาแล๎วต๎อง
ศึกษาเลําเรียนพระธรรมวินัย และเข๎าสอบธรรมสนามในแตํละปี  พร๎อมกันนี้ได๎เปิดศูนย๑พระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย๑ข้ึน  วัดอาวอยและชุมชนบ๎านอาวอย มีศาสนบุคคลสําคัญท่ีจะต๎องพัฒนา ประกอบด๎วย   1) พระภิกษุ 
2) สามเณร 3) อุบาสก 4) อุบาสิกา 
  เมื่อมีลูกหลานชาวบ๎านบรรพชาอุปสมบทเข๎ามาในวัด ทางเจ๎าอาวาสก็จะให๎การอบรมบํมนิสัยให๎
เป็นพระภิกษุ สามเณรท่ีดี ปฏิบัติถูกต๎องตามพระธรรมวินัย เมื่อบวชเข๎าสํูรํมกาสาวพัสแล๎วให๎รู๎ จักหน๎าท่ีของ
พระสงฆ๑ในการศึกษาปฏิบัติ  พระสงฆ๑ทุกรูปในพระพุทธศาสนา จะต๎องปฏิบัติตามพระวินัยในพระพุทธศาสนา
เพราะถือเป็นกฏระเบียบท่ีพระพุทธเจ๎าทรงบัญญัติขึ้น เพื่อให๎พระสงฆ๑อยูํรํวมกันอยํางสงบไมํสร๎างความเส่ือม
เสียให๎แกํพระพุทธศาสนา ท้ังยังเป็นการสร๎างศรัทธาให๎แกํผ๎ูพบเห็นด๎วย วินัยของสงฆ๑ในสมัยพุทธกาลพระสงฆ๑
จะต๎องมีกิจวัตร  2  อยําง 
        1.  นิสัย 4 หมายถึง  ต๎องอาศัยป๓จจัย  4  อยํางในการดําเนินชีวิต คือ 
            1.1 บิณฑบาตเป็นกิจวัตร คือ ไมํประกอบอาชีพใด ๆ นอกจากบิณฑบาตเล้ียงชีพ 
การบิณฑบาต รู๎จักวิธีการเดินบิณฑบาต เส๎นทางบิณฑบาต การสํารวมเม่ือเวลาเดินรับบิณฑบาต เชํน ไมํพูดคุย
กันเสียงดัง ไมํเหลียวหน๎าแลขวา แบบไมํสํารวม  การล๎างบาตร การฉันข๎าวในบาตร การเก็บรักษาบาตรของ
ตนเอง เป็นต๎น 
         1.2 ถือผ๎าบังสกุลเป็นกิจวัตร คือ นําผ๎าท่ีท้ิงแล๎วมาเย็บเป็นจีวร ตํอมาพระองค๑อนุญาตให๎รับ
ผ๎าท่ีมีผ๎ูนํามาถวายได๎  การนุํงหํมผ๎าไตรจีวรให๎เรียบร๎อย รู๎จักผ๎าจีวร ผ๎าสังฆาฏิ และผ๎าสบง อังศะ รัดประคต
เอว การรักษาผ๎าครองของตน การเก็บรักษา การชัก การย๎อม การรู๎จักพินทุ จีวร สังฆาฏิ สบง ใช๎สีในการพินทุ 
การหํมผ๎าเข๎าในบ๎านต๎องหํมคลุมไหล การอยูํในวัดและประกอบกิจกรรมสงฆ๑ต๎องหํมเฉวียงบํา เป็นต๎น   
          1.3 อยูํโคนต๎นไม๎เป็นกิจวัตร คือ อาศัยอยูํตามถํ้า ปุา โคนต๎นไม๎ จะอยูํประจําเฉพาะฤดูฝน  3  
เดือนเทํานั้น การอยูํโคนไม๎ คือการรักษาความสะอาด ป๓ดกวาด อาวาสวิหาร ลานเจดีย๑ รักษาความสะอาด กุฏิ
ท่ีอยูํของตน รักษาสถานท่ีบริเวณวัดให๎สะอาด รํมรื่น ดูแลต๎นไม๎ ปลูกเพิ่ม เสริมตรงท่ีขาด เป็นการดูแล
เสนาสนะของวัด ให๎เกิดความสวําง ความสงบ รํมเย็นเป็นสุขใจ การอยูํโคนไม๎ก็เหมือนกับการอยูํอาศัยกุฏิวิหาร 
ให๎พระสงฆ๑ ดูแลกุฏิ วิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ เจดีย๑และส่ิงกํอสร๎างอื่นๆ ภายในวัดด๎วย ให๎มั่นคงถาวร ถือ
วําบําเพ็ญประโยชน๑ตํอตนเองและสังคม ในป๓จจุบันมีการกํอสร๎าง เสนาสนะภายในวัด พระก็เข๎าไปมีบทบาทใน
การพัฒนา ท้ังภายในวัดและนอกวัด ดังนั้น จึงต๎องศึกษาและมั่นคงในพระธรรมวินัยอยํางมาก   
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           1.4 ฉันยาดองด๎วยน้ํามูตรเนํา คือ ฉันยาสมุนไพรรักษาโรคตามท่ีหาได๎ การฉันยาในป๓จจุบันนี้
ไมํต๎องดอง เพราะมียาแผนป๓จจุบันให๎รักษาโรคตามอาการท่ีเจ็บปุวย พระสงฆ๑ท่ีบรรพชาอุปสมบทแล๎ว เมื่อ
เวลาอาพาธ ก็ต๎องรักษามีแพทย๑คอยดูแลอาการและถวายยาให๎นําไปฉันในวัด จึงไมํจําเป็นต๎องฉันยาดองแบบ
สมัยกํอน 
        2. อกรณียกิจ 4 หมายถึง ส่ิงท่ีพระสงฆ๑ไมํทํา 4 อยําง คือ 
            2.1 ไมํเกี่ยวข๎องกับกามารมณ๑ 
            2.2 ไมํลักทรัพย๑ 
            2.3 ไมํฆําสัตว๑ 
           2.4 ไมํอวดคุณวิเศษท่ีตนไมํมี 
  หน๎าท่ีของพระสงฆ๑ในการศึกษาอบรม   พระสงฆ๑จะต๎องฝึกอบรม กาย วาจา ใจ ให๎ครบสมบรูณ๑ 3 
ด๎าน คือ 
        1. ด๎านศีล ต๎องควบคุม กาย วาจา ให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อย งดเว๎นจากข๎อห๎ามท่ีพระพุทธเจ๎าทรง
บัญญัติไว๎ ศีลของพระสงฆ๑มี 2 อยําง คือ 
            1.1 ศีลในปาติโมกข๑ คือ ศีล 227 ข๎อ ของพระภิกษุและศีล 311 ข๎อ ของภิกษุณี 
            1.2 ศีลนอกปาติโมกข๑ คือ ศีลเล็ก ๆ น๎อย ๆ เชํน ข๎อบัญญัติท่ีเกี่ยวกับมารยาทตํางๆ เพื่อ
ความดีงามของสถาบันสงฆ๑ 
       2.  ด๎านสมาธิ พระสงฆ๑ต๎องฝึกฝนจิตใจด๎วยการฝึกเจริญภาวนา เพื่อทําจิตใจให๎สงบ ขํมกิเลสได๎ที
ละน๎ อย  ๆ  จนมากขึ้ น ถึ ง ขั้ น วิ ป๓ สนา  ภาวนา  คือ  เกิ ดป๓ญญารู๎ แ จ๎ ง  แ ล๎ว สละกิ เ ลส ไ ด๎ เ ด็ดขาด 
        3.  ด๎านป๓ญญา พระสงฆ๑จะต๎องศึกษาอบรมตนเองให๎เป็นผ๎ูมีป๓ญญา 2 ด๎าน คือ มีป๓ญญาในสรรพ
วิทยาการท้ังหลายท่ีเป็นป๓จจุบัน เชํน พระสงฆ๑มีความรู๎เรื่องคอมพิวเตอร๑ก็จะชํวยอธิบายหลักธรรมได๎กว๎าง
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้พระสงฆ๑จะต๎องมีป๓ญญาในทางธรรมโดยเข๎าใจโลกและชีวิตการปลํอยวางความติดยึด
ตามลําดับ แล๎วพยายามลดละความโลภ โกรธ หลง ให๎ลดลงจนกระท่ังหมดไปโดยส้ินเชิง 
  การพัฒนาวัดอาวอยให๎เป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎ของชุมชนบ๎านอาวอย  พระภิกษุควรศึกษาปฏิบัติ
ธรรม เผยแผํคําสอน สืบตํอพระพุทธศาสนา  มีคุณธรรมและหลักความประพฤติท่ีต๎องปฏิบัติหน๎าท่ีของ
พระภิกษุท่ีสัมพันธ๑กับคฤหัสถ๑ ได๎แกํ การให๎ความอนุเคราะห๑ชาวบ๎าน ตามหลักปฏิบัติในฐานะท่ีพระภิกษุเป็น
เสมือนทิศเบ้ืองบนได๎แกํ 
  1. ห๎ามปรามสอนให๎เว๎นจากความช่ัว คือ งดเว๎นจากการเบียดเบียนกัน ไมํทําลายท้ังชีวิตตนเอง
และผ๎ูอื่น 
  2.  แนะนําส่ังสอนให๎ต้ังอยูํในความดี งดเว๎นอบายมุข 6 
  3.  อนุเคราะห๑ด๎วยความปรารถนาดีด๎วยน้ําใจอันงามโดยยึดถือหลักสังคหวัตถุ 4 
  4.  ให๎ได๎ฟ๓งได๎รู๎ส่ิงท่ียังไมํเคยรู๎ไมํเคยฟ๓ง คือ สอนให๎รู๎จักแยกแยะมิตรแท๎ มิตรเทียม ให๎คบบัณฑิต
เพื่อประโยชน๑ในการดํารงชีพ 
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  5.  ช้ีแจงอธิบายทําส่ิงท่ีเคยฟ๓งแล๎วให๎เข๎าใจแจํมแจ๎ง ในส่ิงท่ีสดับเลําเรียนมาแล๎ว เชํน การ
แสวงหาทรัพย๑โดยวิธีสุจริต การรู๎จักรักษาทรัพย๑ และการดํารงชีวิตตามฐานะ 
  6.  บอกทางสวรรค๑ให๎ คือ การแนะนําวิธีครองตน ครองคน ครองงาน หรือวิธีครองชีวิตให๎ได๎รับ
ผลดีมีความสุข  
  การพัฒนาอีกด๎านหนึ่งก็ด๎วยการตั้งศูนย๑ขึ้นมา เพื่อให๎บุตรหลานบ๎านอาวอยได๎บรรพชาอุปสมบท
หรือได๎สมัครเรียนในวิชาธรรมศึกษา เบญจศีลเบญจธรรม ตลอดท้ังอบรมประชาชนชาวบ๎านอาวอยให๎เกิดการ
เรียนรู๎นอกห๎องเรียน ไมํจําเป็นต๎องไปนั่งเรียนให๎ลําบาก เพราะป๓จจุบันส่ือตําง ๆ ในมือเราท้ังหมด มีการสอน
ธรรมศึกษาเพื่อขอ เข๎าสอบธรรมศึกษา ต้ังแตํปี พ.ศ.2545 จนถึงป๓จจุบัน  โดยขอยกตัวอยําง  5  ย๎อนหลัง 5 ปี 
ดังตารางตํอไปนี้ 
 
 การพัฒนาการศึกษาในปี  2557 นี้มีพระภิกษุสามเณรที่เข๎าสอบนักธรรมตรี นักธรรมโท และนักธรรม
เอก 19 รูป มีนักธรรมศึกษาช้ันตรี ช้ันโท และช้ันเอก  99 คน มีสอบบาลี เปรียญธรรม 1-2  และ เปรียญธรรม 
3 ประโยค  5 รูป  สํงสอบท้ังหมด  123 รูป/คน  โดยรวมคิดเฉพาะผ๎ูคงสอบ  98  รูป/คน สอบได๎ 50 รูป/คน 
คิดเป็นร๎อยละ   40 %    ผลการสอจะได๎น๎อยเพราะขาดพระท่ีเป็นครูสอนและครูฆารวาสครูในโรงเรียนก็สอน
ไมํเข๎าใจ ในหลักธรรม 
 การพัฒนาการศึกษาในปี 2558 นี้มีพระภิกษุสามเณรที่เข๎าสอบนักธรรมตรี นักธรรมโท และนักธรรม
เอก 19 รูป มีนักธรรมศึกษาช้ันตรี ช้ันโท และช้ันเอก  94 คน มีสอบบาลี เปรียญธรรม 1-2  และ เปรียญธรรม 
3 ประโยค 5  รูป  สํงสอบท้ังหมด  118 รูป/คน  โดยรวมคิดเฉพาะผ๎ูคงสอบ  100  รูป/คน สอบได๎  85  รูป/
คน คิดเป็นร๎อยละ   85 %    ผลการสอบจะได๎น๎อยเพราะขาดพระท่ีเป็นครูสอนและครูฆารวาสครูในโรงเรียนก็
สอนไมํเข๎าใจ ในหลักธรรม 
 การพัฒนาการศึกษาในปี 2559  นี้มีพระภิกษุสามเณรที่เข๎าสอบนักธรรมตรี นักธรรมโท และนักธรรม
เอก 20 รูป มีนักธรรมศึกษาช้ันตรี ช้ันโท และช้ันเอก  92 คน มีสอบบาลี เปรียญธรรม 1-2  และ เปรียญธรรม 
3 ประโยค  2  รูป  สํงสอบโดยรวม  114  รูป/คน คงสอบ 97  รูป/คน ผลสอบได๎  71  รูป/คน คิดเป็นร๎อยละ  
73.19 %  ผลการสอบได๎น๎อยเพราะขาดพระท่ีเป็นครูสอนและครูฆารวาสครูในโรงเรียนก็สอนไมํเข๎าใจ ใน
หลักธรรม 
 การพัฒนาการศึกษาในปี 2560  นี้มีพระภิกษุสามเณรที่เข๎าสอบนักธรรมตรี นักธรรมโท และนักธรรม
เอก  15 รูป มีนักธรรมศึกษาช้ันตรี ช้ันโท และช้ันเอก  115 คน มีสอบบาลี เปรียญธรรม 1-2  และ เปรียญ
ธรรม 3 ประโยค  4  รูป  คงสอบ  97 รูป/คน สอบได๎  50  รูป/คน   คิดเป็นร๎อยละ   51.54 %    ผลการ
สอบจะได๎น๎อยเพราะขาดพระท่ีเป็นครูสอนและครูฆารวาสครูในโรงเรียนก็สอนไมํเข๎าใจ ในหลักธรรม 
 การพัฒนาการศึกษาในปี 2561  นี้มีพระภิกษุสามเณรที่เข๎าสอบนักธรรมตรี นักธรรมโท และนักธรรม
เอก รวม 23 รูป มีนักธรรมศึกษาช้ันตรี ช้ันโท และช้ันเอก รวม 121 คน มีสอบบาลี เปรียญธรรม 1-2  และ 
เปรียญธรรม 3 ประโยค  -  รูป  สํงเข๎าสอบ  144  รูป/คน คงสอบ 134    รูป/คน สอบได๎  95 รูป/คน  คิด
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เป็นร๎อยละ   70.89 %   ผลการสอบจะได๎น๎อยเพราะขาดพระท่ีเป็นครูสอนและครูฆารวาส ครูในโรงเรียนก็
สอนไมํเข๎าใจ ในหลักธรรม 
 ดังนั้น การพัฒนาวัดอาวอยให๎เป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎ของชุมชนบ๎านอาวอย ด๎านศาสนบุคคลนี้ได๎
ดําเนินการมาต้ังแตํ พ.ศ. 2543 โดยมีการต้ังศูนย๑พัฒนาเด็กกํอนเกณฑ๑วัดบ๎านอาวอย มีครู 6  คน มีนักเรียน
กํอนอนุบาล 150  คน แตํป๓จจุบันนี้เด็กลดลงเหลือ  69  คน และครูก็ลดลงเหลือ 3 คน โดยอีก 3 คนได๎ย๎ายไป
ประจําศูนย๑อื่นๆ  ตํอไป  
 
 3. ด้านศาสนธรรม 
  การพัฒนาด๎านศาสนธรรม ต๎องมีการวางแผนไวว๎าํจะดําเนินการทําอะไรกํอน อะไรหลัง เพื่อไมํให๎
ชํ้าซ๎อนกันในการทํางาน สําหรับพระสงฆ๑ท่ีบรรพชาอุปสมบทมาแล๎ว  มีหน๎าท่ีและบทบาทท่ีต๎องรับผิดชอบ ซึ่ง
ได๎รับการแตํงต้ังโดยตรงและเป็นหน๎าท่ีท่ีต๎องปฏิบัติ  ดังนี ้
             1. การศึกษาแกํพระภิกษุสามเณรและชุมชนบ๎านอาวอย  ได๎แก ํงานบริหารและเป็นครูสอน
นักเรียนศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ ศูนย๑พัฒนาเด็กกํอนเกณฑ๑ในวัดและนอกวัด 
  2. การเผยแผํพระพุทธศาสนา   ได๎แกํ   การสอน การอบรม  การแสดงธรรม  การปาฐกถาธรรม 
และการปฏิบัติ 
             3. การกํอสร๎างและการบูรณะปฏิสังขรณ๑วัดวาอาราม    หมายถึง  การเป็นผ๎ูดูแลการสร๎างวัดวา
อาราม และรักษาบูรณะซํอมแซม 
             4. การบําเพ็ญสาธารณประโยชน๑แกํสังคม ได๎แกํ การมีสํวนรวมในการทําประโยชน๑แกํสังคมด๎าน
ตํางๆ เชํน การตํอต๎านยาเสพติด การบริจาคเงินทุนแกํหนํวยงานตํางๆ  และการสํงเสริมวิชาชีพตํางๆ เป็นต๎น 
  5. การจัดส่ือหอกระจายขําว  ทําเอกสารธรรม  การแสดงธรรมในงานตํางๆ  
  หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัย 
            พระภิกษุสงฆ๑ ซึ่งเป็นบรรพชิตในวัดอาวอย  มีหน๎าท่ีศึกษา ปฏิบัติธรรม   เผยแผํคําสอน และสืบ
ตํอพระพุทธศาสนาโดยตรง มีคุณธรรมและหลักความประพฤติท่ีต๎องปฏิบัติมากมาย  แตํกลําวตามหน๎าท่ีทาง
ศาสนาแล๎ว มี  6  อยําง  ได๎แกํ 
  1.  ห๎ามปรามสอนให๎เว๎นจากความช่ัว 
  2.  แนะนําส่ังสอนให๎ต้ังอยูํในความดี 
  3.  อนุเคราะห๑ด๎วยความปรารถนาดี 
  4.  ให๎ได๎ฟ๓ง ได๎รู๎ส่ิงท่ียังไมํเคยรู๎ ไมํเคยฟ๓ง 
  5.  ช้ีแจงอธิบาย ทําส่ิงท่ีเคยฟ๓งแล๎วให๎เข๎าใจแจํมแจ๎ง 
  6.  บอกทางสวรรค๑ สอนวิธีดําเนินชีวิตให๎ประสบความสุข ความเจริญในชีวิต 
  สรุปวํา การพัฒนาด๎านศาสนธรรมนี้ต๎องมีการวางแผนไว๎วําจะดําเนินการทําอะไรกํอน อะไรหลัง 
เพื่อไมํให๎ชํ้าซ๎อนกันในการทํางาน สําหรับพระสงฆ๑วัดและชุมชนบ๎านอาวอย มีหน๎าท่ีและบทบาทรํวมกัน โดยให๎
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ชุมชนรักษาศีล 5 ตามอัตภาพของตน เชํนงานบวชปลอดเหล๎าเป็นต๎น ให๎ชุมชนรํวมกันกับเจ๎าอาวาสวัดในการ
ประชาสัมพันธ๑รณรงค๑ให๎รํวมกันปฏิบัติ  
 
  การพัฒนาด๎านศาสนธรรมนี้ต๎องมีการวางแผนไว๎วําจะดําเนินการทําอะไรกํอน อะไรหลัง เพื่อไมํให๎
ชํ้าซ๎อนกันในการทํางาน สําหรับพระสงฆ๑วัดและชุมชนบ๎านอาวอย  มีหน๎าท่ีและบทบาทรํวมกัน โดยให๎ชุมชน
รักษาศีล 5 ตามอัตภาพของตน เชํนงานบวชภาคฤดูร๎อน การอบรมคุณธรรม จริยธรรมแกํเด็กและเยาวชน  
การรํวมดําเนินการกับ องค๑การบริหารสํวนตําบลก็เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีจะทําให๎การอบรมการนําหลักธรรมไปเผยแผํ
ได๎กว๎างขวางมากขึ้น เป็นต๎น ให๎ชุมชนรํวมกันกับเจ๎าอาวาสวัดในการประชาสัมพันธ๑รณรงค๑ให๎รํวมกันปฏิบัติ  
 
 4. ด้านศาสนพิธี 
        ศาสนพิธี เป็นพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ ซึ่งถือปฏิบัติเป็นแบบอยําง เป็นธรรมเนียมสืบตํอกันมา 
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร๎อยสวยงามเป็นแบบเดียวกัน เหตุให๎เกิดศาสนพิธีนี้คือความนิยมทําบุญของ
พุทธศาสนิกชนซึ่งไมํวําจะปรารภเหตุอะไรทํากัน ก็มักจะให๎ตรงและครบตามหลักวิธีทําบุญในทาง
พระพุทธศาสนา ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ๎าทรงแนะแนวไว๎ 3 หลัก คือ 
  1. ทาน การบริจาควัตถุส่ิงของของตนเพื่อประโยชน๑แกํผ๎ูอื่น 
       2. ศีล การรักษากายวาจาให๎สงบเรียบร๎อย 
       3. ภาวนา การยกระดับจิตให๎สูงขึ้นด๎วยการอบรมให๎สงบนิ่งและให๎เกิดป๓ญญา 
  ศาสนพิธีมี ในพระพุทธศาสนาแบํงศาสนพิธีออกเป็น  4  หมวดใหญํๆ ดังนี้ 
        1. กุศลพิธี  เป็นพิธีเกี่ยวกับการอบรมความดีงามทางพระพุทธศาสนาเฉพาะบุคคล เชํน การ
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  การเวียนเทียนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  และการรักษาศีลประเภทตํางๆ 
เป็นต๎น 
        2. บุญพิธี  เป็นพิธีทําบุญเนื่องด๎วยประเพณีในครอบครัวซึ่งเป็นประเพณีท่ีเกี่ยวกับการดําเนิน
ชีวิตของคนท่ัวไปมี 2 ประเภท คือ 
        3. ทานพิธี  เป็นพิธีถวายทานตํางๆ เชํน การถวายทาน เครื่องนุํงหํม ยารักษาโรค เป็นต๎น 
         4. ปกิณกะพิธี  เป็นพิธีเบ็ดเตล็ด  ได๎แกํ  การอาราธนาศีล การประเคนของพระ เป็นต๎นในบทนี้
จะนํามาเฉพาะพิธีท่ีสําคัญๆ  อันเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของชาวพุทธเสมอๆ   
  ศาสนาพิธีในพระพุทธศาสนาประกอบด๎วย ศาสนาพิธีอันเนื่องด๎วยพุทธบัญญัติ และศาสนาพิธีท่ี
พระพุทธศาสนาเข๎าไปเกี่ยวข๎อง ดังนี้ 
      การปฏิบัติตามศาสนาพิธีอันเนื่องด๎วยพุทธบัญญัติ ประกอบด๎วย พิธีถวายสังฆทาน  พิธีปวารณา 
พิธีเวียนเทียน พิธีถวายผ๎าอาบน้ําฝน พิธีทอดกฐิน เป็นต๎น  การถวายสังฆทาน การถวายทานวัตถุท่ีควรแกํ
สงฆ๑  การถวายทานมี  2  ลักษณะ คือ 

http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89.html
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
http://www.dmc.tv/seach/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://www.dmc.tv/index.php?module=articles&action=showarticles&group=%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&om=330
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                1)  ถวายเจาะจงเฉพาะรูปนั้น เรียกวํา ปาฏิบุคลิกทาน ไมํจําต๎องมีพิธีกรรมอะไรในการถวาย 
เพราะผ๎ูถวายเกิดศรัทธา จะถวายส่ิงไร ก็จัดส่ิงนั้นมอบถวายเฉพาะรูปนั้น เป็นรายบุคคล สําเร็จเป็นทานแล๎ว  
  2) ถวายไมํเจาะจงรูปใด มอบเป็นของกลางให๎สงฆ๑จัดเฉล่ียกันใช๎สอยเอง อีกอยํางหนึ่ง 
เรียกวํา “สังฆทาน”เป็นการถวายสงฆ๑เกี่ยวกับพระสงฆ๑สํวนรวมในวัด จัดเป็นการสงฆ๑ไมํใชํการบุคคลดังกลําว 
               สังฆทานมีมาต้ังแตํครั้งสมัยพุทธกาล ผ๎ูรับจะเป็นพระภิกษุหรือสามเณร วัตถุท่ีถวายจะมากหรือ
น๎อยตามแตํสมควร อันประกอบด๎วยภัตตาหารและบริวารของใช๎ท่ีเหมาะสมแกํสมณบริโภค ถวายกี่รูปก็ได๎
แล๎วแตํศรัทธา จะถวายท่ีวัดหรือสถานท่ีอื่น เชํน  ท่ีบ๎านหรือสถานท่ีประกอบพิธี 
          พิธีเวียนเทียนพระภิกษุ สามเณรวัดและชุมชนบ้านอาวอย 
               พิธีเวียนเทียน เป็นการท่ีชาวพุทธนําดอกไม๎ และจุดธูปเทียน ประนมมือเดินเวียนขวาท่ี เรียกวํา 
ประทักษิณ รอบปูชนียวัตถุในวัดหรือในสถานท่ีท่ีถือวําเกี่ยวกับพระพุทธเจ๎า โดยเดินวน 3 รอบ น๎อมระลึกถึง
คุณพระรัตนตรัย เสร็จแล๎วนําดอกไม๎ธูปเทียนป๓กบูชาท่ีปูชนียวัตถุท่ีเวียนนั้น  ถือเป็นการแสดงสักการะบูชา   
  1. วันสําคัญท่ีเวียนเทียนมี 3 วัน คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาฬหบูชา ระเบียบของ
พิธีมีอยูํวําเมื่อถึงกําหนดวันสําคัญนั้น ให๎ทางวัดประกาศให๎ชาวบ๎านทราบเรื่องการกําหนดเวลาในประกอบ
พิธี      
                2.  เมื่อถึงเวลากําหนด  ทางวัดตีระฆังสัญญาณให๎มาประชุมพร๎อมกันท่ีหน๎าอุโบสถหรือลานพระ
เจดีย๑  โดย 1)ภิกษุอยูํแถวหน๎า 2) ถัดมาคือสามเณร  3)ท๎ายสุดชาวบ๎าน  ทุกคนถือดอกไม๎ธูปเทียนแล๎วประนม
มือหันหน๎าเข๎าหาปูชนียสถานท่ีจะเวียน             
  พิธีถวายผ้าอาบน้ าฝนพระภิกษุ สามเณรวัดและชุมชนบ้านอาวอย 
             ผ๎าอาบน้ําฝน หรือเรียกวํา ผ๎าวัสสิกสาฎก คือ ผ๎าสําหรับใช๎นุํงเวลาอาบน้ําฝนหรือผ๎าอาบน้ํา เดิมที
พระพุทธเจ๎าทรงอนุญาตให๎ภิกษุสงฆ๑ทรงไว๎แตํผ๎าสามผืน คือ ไตรจีวร ประกอบด๎วย  
1) สังฆาฏิ ผ๎าคลุมช้ันนอก    2) อุตตาสงค๑ ผ๎าหํม (จีวร)    3) อันตรวาสก ผ๎านุํงหรือสบง 
              สมัยนั้นยังไมํมีการอนุญาตเรื่องผ๎าอาบน้ําฝน เมื่อเวลาฝนตกภิกษุบางรูปอยากจะอาบน้ําฝน จึง
เปลือยกายอาบน้ําฝน  ครั้งหนึ่งนางวิสาขาใช๎นางทาสีไปยังอาราม นางทาสีเห็นภิกษุเปลือยกายอาบน้ําฝนก็
เข๎าใจวําเป็นชีเปลือย จึงกลับมาบอกนางวิสาขาวําไมํมีภิกษุในอารามเลย ตํอจากนั้นนางวิสาขาจึงได๎ทูลขอพร
ตํอพระพุทธเจ๎าเพื่อจะถวายผ๎าสําหรับผลัดอาบน้ําฝนแกํภิกษุท้ังหลายพระพุทธเจ๎าก็ทรงอนุญาตให๎ภิกษุ
ท้ังหลายรับผ๎าอาบน้ําฝนได๎  ทรงบัญญัติการสอยไว๎วํา 
                1. ต้ังแตํแรม 1 คํ่าเดือน7  ถึงวันเพ็ญเดือน 8  (รวมเวลา 2 ป๓กษ๑เป็นเวลา 1 เดือนในปลายฤดู
ร๎อน)  นี้เป็น เวลาแสวงหา 
                2. ต้ังแตํขึ้น 1 คํ่าเดือน 8 ถึงวันเพ็ญ เป็นเวลากึ่งเดือนท๎ายฤดูร๎อน เป็นเวลาทํานุํงหํม 
                3. ต้ังแตํแรม 1 คํ่าเดือน 8 ไปจนส้ินฤดูฝน คือ เพ็ญเดือน 12 รวมเวลา 4 เดือน นี้เป็นเวลา
อธิษฐานใช๎สอย  
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         พิธีทอดกฐินพระภิกษุ สามเณรวัดและชุมชนบ้านอาวอย 
           ความเป็นมา ครั้งหนึ่งภิกษุประมาณ 30 รูปชาวเมืองปาฐา มีความประสงค๑จะไปเฝูาพระพุทธเจ๎า 
ณ เมืองสาวัตถี จึงพากันเดินทางจากเมืองปาฐาไปเมืองสาวัตถี ระหวํางทางต๎องผํานเมืองสาเกต ซึ่งเป็นเวลาท่ี
ตรงกับวันเข๎าพรรษาพอดี จึงทําให๎ภิกษุเหลํานั้นจะเดินทางตํอไปไมํได๎  แตํระหวํางจําพรรษาเกิดความอยากเฝูา
พระพุทธเจ๎าเร็วๆ พอออกพรรษาจึงเดินทางไปสาวัตถีทันที  เวลานั้นฝนยังคงตกมาก ทางก็เต็มไปด๎วยโคลนจึง
พากันเลอะเทอะไปหมด เมื่อมาถึงสาวัตถีก็เข๎าเฝูาพระพุทธเจ๎า พระองค๑ทรงทราบความลําบากของพระ
เหลํานั้น จึงทรงอนุญาตให๎พระภิกษุทําพิธีกรานกฐิน ในระยะเวลาภายหลังออกพรรษาไปแล๎ว 1 เดือน 
พระภิกษุท่ีได๎รับกฐินและกรานกฐินแล๎ว ยํอมได๎อานิสงส๑ตามพระวินัย  
  การประกอบพิธีกรรมทุกประเภทควรค านึงถึงหลักอย่างน้อย   4  ประการ คือ 
  1.  ต๎องประหยัด คือใช๎จํายเฉพาะในส่ิงท่ีจําเป็น ไมํฟุุมเฟือย ไมํทําแบบตําน้ําพริกละลายแมํน้ํา 
ตัดส่ิงท่ีไมํเกิดบุญไมํเกิดกุศลออกเสีย ยิ่งส่ิงท่ีเป็นอบายมุขตํางๆ ด๎วยแล๎วไมํควรจัดให๎มีขึ้นในพิธีกรรมเป็น
เด็ดขาด เพราะนอกจากจะไมํเป็นบุญเป็นกุศลแล๎ว ยังจะพลอยเป็นบาปเป็นกรรมไปเสียอีกด๎วย 
  2.  ต๎องให๎ได๎ประโยชน๑และค๎ุมคํา คือส่ิงท่ีทําท่ีลงทุนไปนั้นต๎องให๎ได๎ให๎เป็นประโยชน๑ตํอตัวเอง
หรือผ๎ูอื่นท่ีเราต๎องการให๎ได๎รับประโยชน๑อยํางแท๎จริง ทําแล๎วให๎มีกําไรมากกวําขาดทุนหรือให๎เป็นกําไรท้ังหมด 
คือให๎เป็นบุญมากกวําเป็นบาป หรือให๎เป็นบุญล๎วนๆ ไมํมีบาปเข๎ามาปน 
   3.  ต๎องถูกต๎องตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม คือทําให๎ถูกหลักเกณฑ๑แหํงการทําบุญ
นั้นๆ ตัดพิธีกรรมสํวนเกินออกเสีย แตํเมื่อตัดแล๎วต๎องไมํเสียแบบแผนท่ีดีงาม ท่ีมีเหตุมีผลต๎นปลายซึ่งนิยมกัน
มา ท้ังนี้มิใชํวําต๎องทําตามอยํางท่ีเขาทํามาท้ังหมดเสมอไป เพราะพิธีกรรมท่ีทําตามอยํางกันมานั้นมักจะเป็น
พิธีกรรมสํวนเกินเสียเป็นสํวนใหญํ บางทีก็ทํากันไปโดยไมํรู๎วําทํากันไปทําไมก็มี เห็นเขาทําก็ทําตามเขาบ๎าง 
หรือทําไปด๎วยความจําใจ ถ๎าไมํทําก็กลัววําเขาจะตําหนิหรือติฉินเอาก็มี 
  4.  ต๎องให๎เหมาะสม คือเวลาทําต๎องดูฐานะความเป็นอยูํดูกําลังของตัวกํอนวําควรทําได๎เพียงไรแคํ
ไหน มีแคํไหนก็ควรทําแคํนั้น ไมํจําเป็นต๎องทําให๎เทําเขาหรือให๎เหมือนเขาเสมอไป อยําถึงกับต๎องไปกู๎หนี้ยืมสิน
เขามาทํา เพราะจะทําให๎เดือดร๎อนในภายหลังได๎การประกอบพิธีกรรมท่ีถูกต๎องตามหลักเกณฑ๑ยํอมได๎ผลไมํ
น๎อยและทําได๎ไมํยากนัก เป็นทางบุญแนํแท๎ ทําแล๎วยํอมได๎บุญสมประสงค๑  
  สรุปวํา ศาสนพิธี เป็นพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งถือปฏิบัติเป็นแบบอยําง เป็นธรรมเนียมสืบตํอกันมา 
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร๎อยสวยงามเป็นแบบเดียวกัน เหตุให๎เกิดศาสนพิธีนี้คือความนิยมทําบุญของ
พุทธศาสนิกชนซึ่ง ไมํวําจะปรารภเหตุอะไรทํากัน ก็มั กจะให๎ตรงและครบตามหลักวิธี ทําบุญในทาง
พระพุทธศาสนา ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ๎าทรงแนะแนวไว๎ 3 หลัก คือ    
  1. ทาน การบริจาควัตถุส่ิงของของตนเพื่อประโยชน๑แกํผ๎ูอื่น     
  2. ศีล การรักษากายวาจาให๎สงบเรียบร๎อย 
  3. ภาวนา การยกระดับจิตให๎สูงขึ้นด๎วยการอบรมให๎สงบนิ่งและให๎เกิดป๓ญญา 

http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
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  การพัฒนาด๎านศาสนพิธี สํวนมากวัดอาวอยและชุมชนบ๎านอาวอยจะประกอบพิธีตาม           ฮี
ตสิบสอง  คําวํา ฮีตสิบสอง มาจากคําสองคําได๎แกํ ฮีต คือคําวํา จารีต ซึ่งหมายถึง ความประพฤติ ธรรมเนียม 
ประเพณี ความประพฤติท่ีดี และ สิบสอง หมายถึง สิบสองเดือน ดังนั้นฮีตสิบสองจึงหมายถึงประเพณีท่ีชาว
ลาวในภาคอีสาน และประเทศลาว ปฏิบัติกันมาในโอกาสตําง ๆ ท้ังสิบสองเดือนของแตํละปี เป็นการผสมผสาน
พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับเรื่องผีและพิธีกรรมทางการเกษตร เข๎ากับพิธีกรรมทางพุทธศาสนานักปราชญ๑โบราณ มาแยก
ขั้นตอนปฏิบัติเป็น  เดือนอ๎าย - บุญเข๎ากรรม    เดือนยี่ - บุญคูนลาน     เดือนสาม - บุญข๎าวจ่ี  เดือนส่ี - บุญ
พระเวส       เดือนห๎า - บุญสงกรานต๑       เดือนหก - บุญบั้งไฟ   เดือนเจ็ด - บุญซําฮะ  เดือนแปด – บุญ
เข๎าพรรษา    เดือนเก๎า - บุญข๎าวประดับดิน   เดือนสิบ - บุญข๎าวสาก   เดือนสิบเอ็ด - บุญออกพรรษา    
เดือนสิบสอง - บุญกฐิน   การพัฒนาด๎านศาสนพิธีนั้น จะได๎นําเสนอ  ฮีตสิบสอง  ในรูปตารางดังนี้   
 
2.4 ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
 การพัฒนาวัดอาวอยให๎เป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎ของชุมชนบ๎านอาวอย กิจกรรมวัดอาวอย  การพัฒนา
ด๎านศาสนพิธีวัดอาวอยจัดพิธีกรรมประจําตลอดท้ังปี โดยมีสํวนรวมของประชาชนชาวบ๎านอาวอย มีผลสําเร็จ
ของการดําเนินงาน เชํน การสร๎างกุฏิ ปรับปรุงภูมิทัศน๑  สร๎างโรงครัว สร๎างห๎องน้ํา ห๎องส๎วม สร๎างศาลาการ
เปรียญ สร๎างศาลาบําพัญกุศล  สร๎างถนนคอนกรีต โครงการต๎นไม๎พูดได๎ ปรับปรุงบริเวณรอบวัด บูรณอุ โบสถ
หลังใหมํ สร๎างเจดีย๑ เป็นต๎น  
 
2.5  ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข 
 ป๓ญหาอุปสรรค และการแก๎ไขการพัฒนาวัดอาวอยให๎เป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎ของชุมชนบ๎านอาวอย    
 1. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู๎ความสามารถในด๎านการเป็นพระวิทยากรในการดําเนินงานการ 
วัดอาวอยให๎เป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎ของชุมชนบ๎านอาวอย    
 2. ขาดบุคลากรท่ีมีความรับผิดในงานการพัฒนา การดูแลรักษาเสนาสนะท่ีมีแล๎วให๎สะอาดในการ
พัฒนาวัดอาวอยให๎เป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎ของชุมชนบ๎านอาวอย    
 3. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู๎ความสามารถในงานการกํอสร๎าง การออกแบบ การวางแผนงานการพัฒนา
วัดอาวอยให๎เป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎ของชุมชนบ๎านอาวอย    
 4. ขาดงบประมาณในการดําเนินงานการพัฒนาวัดอาวอยให๎เป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎ของชุมชนบ๎าน
อาวอย    
 5. พระท่ีอุปสมบทในป๓จจุบัน สํวนมาก มีแตํลาบวช 5 วัน 7 วัน อยํางนานท่ีสุด 15 วัน นอกนั้นจะ
เป็นท่ีบวชเมือ่อายุมากแล๎ว แม๎นแตํทํองบํนสาธยายมนต๑ก็ยังลําบาก 
 6. เด็กและเยาวชนท่ีจะบวชสืบตํออายุพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการพัฒนาวัดอาวอยให๎เป็น
ศูนย๑กลางการเรียนรู๎ของชุมชนบ๎านอาวอย ก็ไมํมี   
  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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 แนวทางการแก้ไขปัญหา  
 การพัฒนาวัดอาวอยให๎เป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎ของชุมชนบ๎านอาวอย    พอมีแนวทางในการ
แก๎ป๓ญหาด๎วยวิธีการประชุมปรึกษาหารือกับพระสงฆ๑ในวัดคณะผ๎ูนําหมูํบ๎าน ครูในโรงเรียนและชุมชนเพื่อวาง
รูปแบบการพัฒนาให๎เป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎ของชุมชนบ๎านอาวอย ตํอไปนี้    
 1. ดําเนินการจัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร๎อน ในชํวงเดือนเมษายนเพื่อให๎เด็กและ
เยาวชนได๎ใช๎เวลาให๎เป็นประโยชน๑ตํอตนเองและครอบครัว สังคม 
  2. ดําเนินการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ในวัดเพื่อให๎เยาวชนได๎เข๎าวัด ในการใชํ
เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ในวันเสาร๑ อาทิตย๑ 
  3. ดําเนินการจัดการศึกษาศูนย๑พัฒนาเด็กกํอนเกณฑ๑ในวัด เพื่อเปิดโอกาสให๎ผ๎ูปกครองนํา
ลูกหลานมาศึกษาภายในวัด ได๎ใกล๎ชิดพระพุทธศาสนามากขึ้น 
  4. ดําเนินการจัดกิจกรรมในงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและงานวัฒนธรรมประเพณีฮีตสิบ
สอง คลองสิบส่ี 
  5. ดําเนินการรับบริจาคงบประมาณจากประชาชนในหมูํบ๎านและชาวพุทธท่ัวไปท่ีมีศรัทธา ให๎
สนับสนุนกิจกรรมท่ีทางวัดจัดขึ้น 
  6. ดําเนินการจัดกิจกรรมอบรมมรรคทายกน๎อยและจัดบวชชีพราหม๑ในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
  7. ดําเนินการประชาสัมพันธ๑กิจกรรมตํางๆ ของวัดและชุมชนผํานทาง ส่ือดิจิตอล เชํน 
ประชาสัมพันธ๑ทางเฟสบุค ทางไลน๑ ทางจุลสาร เอกสาร ทางสถานีวิทยุ ทางหอกระจายขําว  

 
3. การสังเคราะห์ข้อมูล 
3.1  รูปแบบการพัฒนาวัดอาวอยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนบ้านอาวอย 
 การพัฒนาวัดอาวอยให๎เป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎ของชุมชนบ๎านอาวอย  จากประสบการณ๑ในการ
ทํางานการพัฒนาด๎านการศึกษา  ด๎านพัฒนาชุมชน  ด๎านศาสนสถานและศาสนวัตถุมามากกวํา  20  ปี  
ป๓จจุบันผ๎ูวิจักษณ๑ตําแหนํงเจ๎าอาวาสวัดอาวอย  รองเจ๎าคณะอําเภอขุขันธ๑   มีหลักการและรูปแบบท่ีนําไปสํู
ความสําเร็จดังนี้ 
 1. ความศรัทธา  ความศรัทธาท่ีมีตํอพระพุทธศาสนา  มี  4 อยํางคือ กัมมสัทธา  วิบากสัทธา  
กัมมัสสกตาสัทธาและตถาคตโพธิสัทธา  และความสัทธาของชุมชนท่ีมีตํอผ๎ูวิจักษณ๑  
 2. การมีเปูาหมายท่ีชัดเจน  การปฏิบัติตามแผนงาน  ยุทธศาสตร๑มีการกําหนดเปูาหมายท่ีชัดเจน 
 3. การมีสํวนรํวม    การมีสํวนรํวมของทุกคนในชุมชนเปิดโอกาสให๎ทุกคนได๎รํวมคิด  รํวมทํา  
รํวมกันแก๎ป๓ญหา  เป็นการสร๎างสมานฉันท๑ในสังคมชุมชน  
 4. การพัฒนาตนเอง  การพัฒนาตนเองด๎วยการศึกษาเรียนรู๎เพิ่มพูนประสบการณ๑เพื่อท่ีจะนําความรู๎
นั้นๆ  มาประยุกต๑ใช๎ในการพัฒนา 
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 5. การเสียสละ   การทํางานใดๆท่ีจะให๎เกิดความสําเร็จตามเปูาหมายท่ีต้ังไว๎นั้นตนเองจะต๎องมีความ
เสียสละเวลา  กําลังกาย  กําลังใจและกําลังทรัพย๑ 
 6. มานะอดทนขยันหมั่นเพียร   เพื่อให๎เกิดความสําเร็จบรรลุจุดประสงค๑จะ ต๎องมีความต้ังใจทํางานท่ี
ทําด๎วยความขยันหมั่นเพียรมีความอดทน 
 7. การใช๎หลักธรรม  การประพฤติปฏิบัติตนโดยเครํงครัดตามหลักพระธรรมวินัยด๎วยจิตอันบริสุทธิ์
เป็นกุศล  ให๎โอกาสกับทุคนอยํางเทําเทียมจึงเกิดผลสําเร็จเกิดแรงเล่ือมใสศรัทธา 
 
 3.2 ข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาวัดกับชุมชน ให๎เกิดการชํวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนั้น    ผ๎ูนําชุมชนควรเห็นความสําคัญ
กิจกรรมทางพุทธศาสนาท่ีกําหนดไว๎เป็นหลักการตามยุทธศาสตร๑การพัฒนาอยํางตํอเนื่องและรํวมมือพัฒนาให๎
เกิดเป็นรูปธรรม  ภูมิทัศน๑สะอาด  สงบ  สวําง  รํมรื่น รํมเย็นเป็นท่ีประทับใจแกํพุทธศาสนิกชนท่ีเข๎ามาใช๎
บริการเกิดความรู๎สึกอยากท่ีจะกลับมาอีก 
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Abstract 

The objective of this article is to study the success of HIV/AIDS organizational 

management at Mplus Foundation. The researcher helped found Mplus in 2002 and has acted 

as the director of Mplus Foundation for 17 years. All data in this research comes from his own 

actual work with Mplus, his observations, and case interviews with administrative and 

operative staff. This research is qualitative research with reliability and accuracy validated 

using the Triangulation method.  

The results found that the success of HIV/AIDS organizational management at Mplus 

Foundation depend on internal and external factors. The internal factors consist of 

1.Deliberation administration, 2. Culture and leadership, 3. Teamwork, 4. Opinion and 

perspective, 5. Generating activities for key population, 6. Employee motivation, and 7. 

Quality of performance. The external factors include 1. Networking with partner 

organizations,               2. Compliance of work with funding requirements, and 3. Growth of 

technology and innovation.  

 

Keywords:  Success model means to external and internal factors lead to success,  HIV/AIDS 

organizational management, Mplus Foundation, HIV/AIDS organization 

 

บทคัดย่อ 
การวิจักษณ๑เรื่องนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษารูปแบบของความสําเร็จในการบริหารองค๑กรพัฒนาเอกชน

ด๎านเอดส๑และเอชไอวี โดยใช๎มูลนิธิเอ็มพลัส เชียงใหมํ เป็นพื้นท่ีหรือขอบเขตในการศึกษา โดยผ๎ูวิจักษณ๑เป็นผ๎ู
รํวมกํอตั้งมูลนิธิเอ็มพลัสต้ังแตํ ปี 2545 จนถึงป๓จจุบันรํวมระยะเวลาในการทํางานในตําแหนํงบริหารในมูลนิธฺ้นี้ 
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เป็นเวลา 17 ปี ผ๎ูวิจักษณ๑เริ่มศึกษาโดยการเก็บข๎อมูลจากการปฏิบัติงานจริง การสังเกต การศึกษาจาก
ประสบการณ๑ตรงท้ังในสํวนท่ีเป็นข๎อผิดพลาดและข๎อท่ีเป็นผลสําเร็จ นอกจากนี้ยังรวบรวมข๎อมูลจากการ
สัมภาษณ๑ และการสอบถามเจ๎าหน๎าท่ีในมูลนิธิทั้งในระดับบริหารและ ระดับปฏิบัติการ การวิจักษณ๑เรื่องนี้เป็น
การวิจักษณ๑ในเชิงคุณภาพโดยทดสอบความเท่ียงตรง และความนําเช่ือถือด๎วยวิธีการตรวจข๎อมูลแบบสามเส๎า 
(Triangulation method)  

ผลการวิจักษณ๑พบวํา รูปแบบของความสําเร็จในการบริหารองค๑กรพัฒนาเอกชนด๎านเอดส๑ กรณีศึกษา 
มูลนิธิเอ็มพลัส เชียงใหมํ โดยแบํงรูปแบบตามสภาพแวดล๎อมภายในและภายนอก โดยรูปแบบของความสําเร็จ
ท่ีเกิดภายใต๎สภาพแวดล๎อมภายในประกอบด๎วย 1. การบริหารจัดการแบบปรึกษาหารือ 2. การสร๎างวัฒนธรรม
องค๑กรและภาวะผ๎ูนํา 3. การเรียนรู๎รํวมกันเป็นทีม 4. วิธีการคิดและมุมมองท่ีเปิดกว๎าง  5. การออกแบบและ
สร๎างกิจกรรมท่ีหลากหลาย 6. การสร๎างแรงจูงใจในการทํางาน 7. การรักษาและพัฒนาคุณภาพงานอยําง
สม่ําเสมอ สํวนรูปแบบความสําเร็จภายใต๎สภาพแวดล๎อมภายนอกประกอบด๎วย 1. การสร๎างและพัฒนา
เครือขํายการทํางาน 2. ความสอดคล๎องของงานกับแหลํงทุน 3. ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
ค าส าคัญ  - รูปแบบของความสําเร็จ หมายถึง องค๑ประกอบภายใน 7 ด๎าน และภายนอก 3ด๎าน ท่ีนําไปปฏิบัติ 

สํูความสําเร็จ, องค๑กรพัฒนาเอกชนด๎านเอดส๑และเอชไอวี, มูลนิธิเอ็มพลัส 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของเร่ือง 
1.1 โรคเอดส์สถานการณ์โรคการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 

(1) ประเทศไทยมีผ๎ูติดเช้ือเอชไอวีท่ียังมีชีวิตอยูํจํานวน 439,610 คน เป็นผ๎ูติดเช้ือเอชไอวีรายใหมํ 
จํานวน 5,529 คน (Spectrum-AEM,26 มีนาคม 2561) ชํวงระยะเวลา 5 ปีท่ีผํานมานั้นพบวําสัดสํวนผ๎ูติดเช้ือ
รายใหม ํ วัยผ๎ูใหญํ(อายุ15 ปีข้ึนไป)ร๎อยละ45เป็นกลํุมประชากรหลักได๎แกํชายมีเพศสัมพันธ๑กับชาย(MSM)หญิง 
ข๎ามเพศ (TG) พนักงานบริการชาย (MSW) พนักงานบริการหญิง (FSW) รวมถึงผ๎ูใช๎ยาด๎วยวิธีฉีด(PWID) หาก 
พิจารณาตามชํองทางการติดเช้ือฯพบวํา ชํองทางการติดเช้ือของผ๎ูติดเช้ือท่ีมากท่ีสุด คือ เพศสัมพันธ๑ระหวําง 
ชายกับชาย ร๎อยละ 41.8 หากรวมชํองทางท่ีมีความสัมพันธ๑กลํุมประชากรหลัก ได๎แกํ การขายบริการทางเพศ 
และการแลกเปล่ียนเข็มฉีดยาแล๎ว พบวํามีสัดสํวนมากกวําครึ่ง (ร๎อยละ 55.4) สอดคล๎องกับผลการสํารวจอัตรา 
ความชุกของการติดเช้ือเอชไอวีในกลํุมประชากรท่ัวไปมีแนวโน๎มลดลงมาอยํางตํอเนื่อง โดยปี 2560 อัตราความ 
ชุกในกลํุมหญิงต้ังครรภ๑ร๎อยละ 0.5 และป ี2558 ชายท่ีมารับการเกณฑ๑ทหารลดลงเหลือเพียงร๎อยละ 0.6  

(2) ข๎อมูลจากระบบการเฝูาระวังการติดเช้ือเอชไอวีและพฤติกรรมท่ีสัมพันธ๑กับการติดเช้ือเอชไอวี  
(Integrated Biological Behavioral Surveillance : IBBS) ในปี พ.ศ. 2559 พบวําความชุกในกลํุมชายมี 
เพศสัมพันธ๑กับชายสูงถึงร๎อยละ 21.6 สํวนพนักงานบริการชายและกลํุมหญิงข๎ามเพศ มีความชุกของการติดเช้ือ 
ร๎อยละ 10.2 ร๎อยละ 14.1 ตามลําดับ ในขณะท่ี กลํุมพนักงานบริการหญิงท่ีสังกัดสถานบริการ มีความชุกร๎อย 
ละ 1.0 สํวนความชุกของการติดเช้ือฯในกลํุมผ๎ูใช๎ยาด๎วยวิธีฉีด ปี 2557 ร๎อยละ 20 นอกจากนี้สถานการณ๑การ 
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ถํายทอดเช้ือเอชไอวีในเด็กทารก พบวําลดลงอยํางมาก โดยอัตราการถํายทอดเช้ือเอชไอวีจากแมํสํูลูกใน  ปี 
2560 อยูํท่ีร๎อยละ 1.7  

ในปี พ.ศ. 2559 ความครอบคลุมของการรับบริการปูองกันและตรวจเอชไอวี (Reach) ในกลํุม 
ประชากรหลักยังต้ํากวําเปูาหมายท่ีต้ังไว๎ กลํุมพนักงานบริการชาย  (MSW) ได๎ร๎อยละ 72 สํวนกลํุมชาย          
มีเพศสัมพันธ๑กับชาย (MSM รวม TG) และกลํุมผ๎ูต๎องขัง ร๎อยละ 59 สํวนกลํุมพนักงานบริการหญิง (FSW) ร๎อย 
ละ 22 และกลํุมผ๎ูใช๎ยาฯ (PWID) ร๎อยละ 36 สํวนความครอบคลุมของการตรวจเอชไอวี (Test) ในกลํุม 
ประชากรหลัก พบวํามีสัดสํวนต้ํามากในทุกกลํุมเพียงร๎อยละ  20 สําหรับพื้นท่ีกรุงเทพมหานครมีอัตราการ 
ตรวจหาเอชไอวีตํ่าท่ีสุดเพียงร๎อยละ17 สําหรับการรับบริการด๎านปูองกันและการตรวจหาเอชไอวีของกลํุม
พนักงานบริการหญิงท่ีไมํสังกัดสถานบริการ (nonvenue FSW) กับกลํุมพนักงานบริการท่ีสังกัดสถานบริการ 
(Venue FSW) พบวํากลํุมท่ีสังกัดสถานบริการมารับบริการสูงกวํากลํุมท่ีไมํสังกัดสถานบริการ (ร๎อยละ 89 และ 
ร๎อยละ43) สอดคล๎องกับสถานการณ๑การติดเช้ือหนองใน ท่ีพบวํากลํุมท่ีไมํสังกัดสถานบริการ มีการติดเช้ือ  
หนองในสูงกวํากลํุมท่ีสังกัดสถานบริการ (ร๎อยละ 7.3 และ ร๎อยละ 4.2)  
 
การดูแลรักษาและการเสียชีวิตจากเอดส์  

จากข๎อมูลการให๎บริการผ๎ูติดเช้ือเอชไอวี (National AIDS Program : NAP) ในปี 2561 มีจํานวนผ๎ู         
ท่ีทราบผลการติดเช้ือเอชไอวีสะสม จํานวน 577,250 ราย ได๎รับยาต๎านไวรัสเพียง 447,266 ราย (ร๎อยละ 
77.5) ผ๎ูเสียชีวิตสํวนใหญํเป็นกลํุมท่ียังไมํลงทะเบียนและลงทะเบียนแตํยังไมํได๎รับยาต๎านไวรัส คิดเป็น ร๎อยละ  
36.5 และ 52.9 ขณะท่ีผ๎ูรับยาต๎านไวรัสเสียชีวิตน๎อยสุด คือ ร๎อยละ 13.8 การเสียชีวิตในกลํุมผ๎ูรับยาต๎านไวรัส
สํวน ใหญํเสียชีวิตในหนึ่งปีแรกของการรักษา เหตุจากเข๎าส้ํระบบบริการเมื่อภูมิต๎านทานตํ่ามากแล๎ว โดยข๎อมูล
จาก NAP พบวํา คํามัธยฐานของ CD4 ในกล้ํมกํอนเริ่มยาต๎านไวรัส พบวํา ยังคงตํ่ากวํา 200 cells มาตลอด 
จาก คํามัธยฐาน CD4 ในชํวงปี 2557-2559 มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มจาก 129 cells เป็น 186 cells และ 
194 cells แตํในป ี2560 กลับลดลงเหลือเพียง 167 cells เมื่อพิจารณาร๎อยละของ CD4 ครั้งแรก ในผ้๎ติดเช้ือ
ราย ใหมํ พบวํา ร๎อยละ 53.7 มีระดับ CD4 น๎อยกวํา 200 cells เชํนเดียวกับผ๎ูรับยาต๎านไวรัสรายใหมํพบวํามี
ระดับ CD4 ครั้งแรกขณะเริ่มยาน๎อยกวํา 200 cells ร๎อยละ 53.4  

ประเทศไทยมีการรักษาด๎วยยาต๎านไวรัสมากกวํา 20 ปี และมีจํานวนสะสมของผ้๎ติดเช้ือท่ีกินยาต๎าน 
ไวรัสเพิ่มมากขึ้น โอกาสท่ีจะเกิดเช้ือด้ือยาก็มีมากขึ้น ต้ังแตํปี พ.ศ. 2549 ได๎มีการเฝูาระวังการเกิดเช้ือด้ือยา 
ต๎านไวรัสของประเทศไทย ซึ่งพบวํามีแนวโน๎มของอัตราการเกิดเช้ือด้ือยาต๎านไวรัสในกลํุมผ๎ูติดเช้ือกํอนเริ่มยา  
สูงขึ้น โดยเพิ่มจากร๎อยละ 2.0 ในปีพ.ศ. 2549 เป็นร๎อยละ 5.6 ในปี พ.ศ. 2556 และเมื่อติดตามผ้๎ติดเช้ือท่ีกิน 
ยาต๎านไวรัสไปข๎างหน๎าพบวํา อัตราการเกิดเช้ือด้ือยาเพิ่มขึ้นกวํากํอนเริ่มยา ปี พ.ศ. 2560 ได๎มีการสํารวจความ 
ชุกของเช้ือเอชไอวี ด้ือยาต๎านไวรัส ในกลํุมผ๎ูติดเช้ือเอชไอวีและผ้๎ปุวยเอดส๑กํอนเริ่มรับการรักษา พบวําความชุก 
ของการดื้อยาต๎านไวรัสกํอนเริ่มการรักษาในกลํุมผ๎ูติดเช้ือเอชวีและผ๎ูปุวยเอดส๑ร๎อยละ 8.2 เมื่อแบํงตามประวัติ 

เคยรับยาต๎านไวรัสมากํอน พบวํา ในกลํุมผ๎ูท่ียังไมํเคยกินยาต๎านไวรัสมากํอน (nai ve) มีความชุกของการด้ือยา 
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ต๎านไวรัสร๎อยละ 7.3 และกล้ํมผ๎ูท่ีเคยกินยาต๎านไวรัสมากํอน (experienced) มีความชุกร๎อยละ 19.3 เมื่อแบํง 
ตามกล้ํมยาต๎านไวรัส พบความชุกของการด้ือยากลํุม NRTIs ร๎อยละ 0.2 กลํุม NNRTIs ร๎อยละ 8.1 กลํุม PIs 
ร๎อยละ 1.2 ด้ือท้ังยากล้ํม NRTIs และ NNRTIs ร๎อยละ0.1 และด้ือท้ังยากลํุม NNRTIs และ PIs ร๎อยละ 1.1 
อยํางไรก็ตาม ควรจะมีการเฝูาระวังเช้ือด้ือยากํอนเริ่มการรักษาอยํางตํอเนื่องทุกสามปี และมาตรการปูองกัน  
และตอบโต๎ตํอการเกิดเช้ือเอชไอวีด้ือยา  

 
1.2  แรงบันดาลใจ 
      ผ๎ูวิจักษณ๑ ไมํเคยท่ีจะต้ังคําถามกับตัวเอง ในการท่ีสละอาชีพท่ีตนเองรักและใสํใจมาตลอดท้ังชีวิต           
ผ๎ูวิจกัษณ๑เองใฝุฝ๓นมาตลอดต้ังแตํเด็ก ๆ วําอยากจะเป็นครูสอนหนังสือ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะบิดาของผ๎ูวิจักษณ๑
เป็นข๎าราชการครู และกวําครึ่งหนึ่งของญาติท้ังฝุายผ๎ูเป็นบิดา และมารดาล๎วนแล๎วแตํมีอาชีพสอนหนังสือ      
ผ๎ูวิจักษณ๑เริ่มพยายามเป็นครูตั้งแตํจําความได๎ก็ประมาณ อยูํม. 1 อายุประมาณ 12-13 ปี ตอนนั้นทุกส้ินเดือนผ๎ู
วิจักษณ๑จะเดินทางเข๎าในเมือง (บ๎านเดิมอยูํอําเภอ สารภี หํางจากเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร) ไปกับปูุผ๎ูเป็น
ข๎าราชการบํานาญ เข๎าเมืองเพื่อไปรับเงินเดือนท่ีศาลากลางจังหวัด ทุกๆ เดือน ซึ่งทุกครั้งเมื่อรับเงินเดือนแล๎วก็
มักจะแวะเข๎าตลาดวโรรส เชียงใหมํตลอด และปูุจะพาไปร๎านเครื่องเขียนรัตนผล อยูํบํอยๆ ผ๎ูวิจักษณ๑ก็จะซื้อ 
แผํนภาพรูปตํางๆ ติดมือกลับบ๎านด๎วย และรอบบ๎านนั้นก็จะมีเพื่อนรุํนราวคราวเดียวกัน มักมารํวมตัวท่ีบ๎าน     
ผ๎ูวิจักษณ๑ เพื่อเลํนตามประสาเด็กๆ แตํสําหรับผ๎ูวิ จักษณ๑มักจะเลํนสอนหนังสือ ซึ่งกอปรบ๎านปูุของผ๎ูวิจักษณ๑ 
เป็นสถานรับเล้ียงเด็กเล็กซึ่งปูาลูกของปูุเป็นคนดูแล ผ๎ูวิจักษณ๑จึงอาศัยสถานท่ีนี้เป็นท่ีเลํนสอนหนังสือ โดย
อาศัยภาพเหลํานั้นอธิบายหรือเป็นอุปกรณ๑ในการเลํน ตลอดจนมีการคิดค๎นการเลํนใหมํๆ ตามรายการบันเทิง
จากโทรทัศน๑ เชํนเกมใบ๎คํา การตอบป๓ญหาตํางๆ แมํและปูุเป็นผ๎ูสนับสนุนของรางวัล สํวนใหญํก็เป็นขนมหรือ
ลูกอม เด็กๆ รอบบ๎านก็เลํนด๎วยกันอยําง สนุกสนาน และทุกๆ เดือนผ๎ูวิจักษณ๑ก็จะมีภาพใหมํไปให๎เพื่อนได๎ดูกัน 
      ผ๎ูวิจักษณ๑เองไมํเคยเรียนวิชาครู แตํได๎ประสบการณ๑การสอน จากท้ังปูุ และพํอ และถ๎ามีโอกาสมักจะ
ติดตามพํอไปอยูํในห๎องเรียนกับพํอ และท้ังปูา น๎า ก็มีการสอนพิเศษให๎กับเด็กๆรอบบ๎าน ดังนั้นบรรยากาศของ
การเรียนหนังสือมันจึงอยูํรอบๆ ตัว และแนํนอน อาชีพแรกของผ๎ูวิจักษณ๑ คืออาจารย๑ ท้ังๆ ท่ีสําเร็จการศึกษา
มาทางด๎านบริหารธุรกิจ การตลาด แตํก็มาสอนหนังสือในวิทยาลัยเอกชน ทางด๎านบริหารธุรกิจ เรียกวําไมํเคย
ทําธุรกิจใด ๆเลย ดังนั้นการสอนจึงเป็นหลักการหรือทฤษฎีล๎วนๆ ในยุคสมัยนั้นไมํมี internet ใดๆ ท้ังส้ิน 
ความรู๎จึงมาจากตําราเป็นสํวนใหญํ ผ๎ูวิจักษณ๑ ไมํเคยทํางานหรืออาชีพอื่น นอกจากสอนหนังสือ ตลอด
ระยะเวลา 12 ปี แตํแล๎วก็มีจุดหักเหของชีวิตท่ีทําให๎ผ๎ูวิจักษณ๑ได๎ใครํครวญกับชีวิตและตัดสินใจเปล่ียนแปลง
แนวทางการทํางานของตน ปี 2546 พี่ชายของผ๎ูวิจักษณ๑ ซึ่งเป็นคํูแฝดพี่ได๎เสียชีวิตจากโรคเอดส๑ ซึ่งในขณะนั้น
ความก๎าวหน๎าในการรักษา ตลอดจนยารักษาเองไมํได๎มีประสิทธิภาพใดๆ ในยุคนั้นใครเป็นก็ จําเป็นต๎องยอมรับ
เปูาหมายของชีวิต คือความตาย และแนํนอนพี่ชายของผ๎ูวิจักษณ๑ก็ต๎องจบชีวิตเชํนกัน แตํในขณะท่ีเขามีอาการ
เป็นโรคเอดส๑นั้นผ๎ูวิจักษณ๑เองได๎มีโอกาสดูแล และท่ีสําคัญพยายามเรียนรู๎กับโรคเหลํานี้ ผ๎ูวิจักษณ๑ เข๎าพบกับ
หมอ กับองค๑กรตํางๆ ท่ีทํางานด๎านนี้เพื่อขอความรู๎เรื่องโรคเอดส๑ ในยุคสมัยนั้นข๎อมูลความรู๎เรื่องพวกนี้น๎อย
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มาก รู๎อยํางเดียวคือเป็นแล๎วตาย ในขณะผ๎ูวิจักษณ๑เองก็ยังสอนหนังสืออยูํ แตํมีชํวงหนึ่งมีองค๑กรระหวําง
ประเทศองค๑กรหนึ่งช่ือ องค๑กร PATH มาติดตํอให๎ผ๎ูวิจักษณ๑รํวมเป็นผ๎ูทําวิจัย สถานการณ๑และพฤติกรรมเส่ียง
ทางเพศในกลํุมผ๎ูชายในจังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งเกี่ยวข๎องกับการเป็นโรคเอดส๑  ซึ่งหลังจากเสียพี่ชาย โครงการนี้เข๎า
มาในชีวิตหลังจากนั้นอีกไมํกี่เดือน ผ๎ูวิจักษณ๑ไมํรี่รอท่ีจะตัดสินใจ หากแตํตอบตกลงเข๎ารํวมทันที 
      การได๎ริเริ่มทํางานด๎านเอดส๑ครั้งแรกในฐานะผ๎ูชํวยนักวิจัย ผ๎ูวิจักษณ๑คิดวําไมํใชํเรื่องบังเอิญ หากแตํมันคือ
ผลของการตั้งจิตอธิฐานขอปวารณาตนเองทํางานเพื่อสังคมคือ การรณรงค๑ปูองกันเอชไอวี และสุดท๎ายงานนั้นก็
อาชีพที่สอง ในฐานะนักพัฒนาสังคมด๎านเอชไอวีและเอดส๑ และสิทธฺ้มนุษยชน ซึ่งในความเป็นจริงก็ไมํพ๎นจาก
การสอน หรืออบรม เพียงไมํใชํอาจารย๑ท่ีสอนหนังสือในระบบโรงเรียน แตํเป็นนักฝึกอบรม ให๎ความรู๎ ความ
เข๎าใจในการปูองกัน ดูแลรักษา โรคเอดส๑และโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑ ตลอดระยะเวลา 2546 จนถึงป๓จจุบัน 
(2562) 16 ปี ของนักกิจกรรม นักขับเคล่ือน นักพัฒนาสังคมท่ีอยูํในแวดวงเอดส๑ สิทธิทางเพศ สิทธิมนุษยชน 
ถือเป็นประสบการณ๑ท่ีทรงคุณคําท่ีผ๎ูวิจักษณ๑ได๎รับ และคิดวําจะยังคงทํางานแบบนี้อีกตํอไป 
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

2.1 บริบทการท างาน สถานการณ์ และการเริ่มต้น 
ในชํวงเริ่มต๎นองค๑กร ย๎อนกลับไปเมื่อ ปี พ.ศ. 2545 บริบทในการทํางานด๎านเอดส๑และเอชไอวีท่ี

จําเพาะกลํุมชายท่ีมีเพศสัมพันธ๑กับชาย และผ๎ูหญิงข๎ามเพศ ยังไมํปรากฏหรือเป็นเรื่องใหมํในการริเริ่มท่ีจะทํา
ในพื้นท่ีเมืองเชียงใหมํ เชียงใหมํถูกมองวํา หรือให๎คําวําเป็นเมืองวัฒนธรรม ท่ีประกอบด๎วยศีลธรรมคุณธรรมสูง 
ซึ่งกลายเป็นข๎อกังวลสําหรับทีมงานในเรื่องท่ีจะริเริ่มโครงการ จําเพาะกับกลํุมเปูาหมายดังกลําว การจะพูดถึง
ประเด็นเรื่องเพศ ความหลากหลายทางเพศ ท่ีโยงไปถึงโรคท่ีสังคมในขณะนั้นรู๎สึกกลัว และรังเกียจยังเป็นข๎อ
กังวล ยิ่งไปกวํานั้นทํากับกลํุมผ๎ูชายท่ีไมํระบุความเป็นชายตามกระแสสังคมหลักด๎วย ซึ่งความกังวลเหลํานี้ทําให๎
การออกแบบโครงการจึงเหมือนกับการโยนหินถามทาง วําถ๎าโครงการจะดําเนินกิจการเกี่ยวกับประเด็นนี้ กับ
กลํุมเฉพาะคนกล้ํมนี้  สังคม จะตอบสนองอยํางไร ซึ่งมันทําในชํวงปีแรกจึงเป็นเหตุให๎โคร งการระบุ
กลํุมเปูาหมายกับชายท่ัวไป และประเด็นก็ระบุบเรื่องสุขภาพทางเพศ ในมิติของโรคมากกวําประเด็นป๓ญหาทาง
สังคมเป็นประเด็นนํา การส่ือสารสาธารณะตํอเรื่องกลําวต๎องระมัดระวังในเนื้อหาท่ีไมํไปกระทบตํอความรู๎สึก
ของสาธารณะชน ไมํไปกระทบตํอความสัมพันธ๑ในการทํางานระหวํางองค๑กร และภาครัฐ ดังนั้น บริบทแบบนี้ใน
เมื่อเกือบ 20 ปี ในเมืองเชียงใหมํ  
     แตํหลังจากหนึ่งปี แรก องค๑กรจึงตัดสินใจท่ีจะระบุบความชัดเจนในการทํางาน พร๎อมท้ังระบุบกลํุม
เปูาหมายให๎ชัดเจน จึงมีการออกแบบโครงการใหมํ (Re-Designing Program) โดยกําหนดวําคือประเด็นเรื่อง
การปูองกันเอดส๑และเอชไอวีในกลํุมชายท่ีมีเพศสัมพันธ๑กับชาย และผ๎ูหญิงข๎ามเพศ ในเมืองเชียงใหมํ ในชํวง
แรกพื้นท่ีทํางานสํวนใหญํอยูํสถานศึกษา และชุมชนท่ีเป็นสถานบันเทิง และแหลํงพบปะของกลํุมคนดังกลําว 
ซึ่งป๓จจัยท่ีทีมงานตัดสินใจออกแบบโครงการให๎สอดคล๎องกับกับความต๎องการขององค๑กรด๎วยนั้นคือ สาเหตุจาก
แหลํงทุนท่ีให๎งบประมาณกําหนดเปูาหมายของทุนในประเด็นและกลํุมเปูาหมายดังกลําว ในขณะเดียวกันในชํวง
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ปีแรกเราเห็นการตอบรับท่ีดีจากชุมชน และกลํุมเปูาหมาย เราชํองทางท่ีจะสร๎างการมีสํวนรํวมในการทํางานกับ
ชุมชน เพื่อสร๎างการยอมรับ เราเห็นวํากลํุมเปูาหมายท่ีเรากําหนดไว๎มีมากพอท่ีจะกําหนดเป็นเปูาหมายทํางาน
ด๎วย และคนเหลํานี้สะท๎อนป๓ญหา และความต๎องการอยํางชัดเจน ทําให๎การออกแบบโครงการสอดคล๎องตํอ
สถานการณ๑ป๓ญหาและความต๎องการของกลํุมเปูาหมายด๎วย  
      ในชํวงเริ่มต๎นความรู๎ ความเข๎าใจ ข๎อมูล นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนบุคคลกรท่ีสนใจ หรือเข๎าใน
ประเด็นเรื่องเอดส๑และเอชไอวีในกลํุมเปูาหมายดังกลําวนั้น ไมํมี การทํางาน การสร๎างประสบการณ๑ตรง 
ตลอดจนการสร๎างเครือขํายรํวมมือกับภาคเอกชน และภาครัฐ และการแสวหาการมีสํวนรํวมจากองค๑ท่ีมี
ประสบการณ๑ ตํางๆ เหลํานี้ ทําให๎เราสามารถสร๎างองค๑ความรู๎ใหมํๆ ให๎กับสังคม เราเช่ือวํางานปูองกันเอดส๑
และเอชไอวีจะสําเร็จได๎ต๎องทํางานแบบเครือขําย และการมีสํวนรํวมของแตํละฝุายจึงจะสําเร็จได๎ ในขณะ
เดียวกับ ความเข๎มแข็งขององค๑กร เป็นอีกมิติท่ีสําคัญตํอความสําเร็จ คนท่ีริเริ่มโครงการ ทุกคนจากฝ๓่งชุมชน
มีอัตลักษณ๑เดียวกัน เผชิญเดียวกัน ต๎องการแบบเดียวกัน และความรู๎สึกถึงการเป็นเจ๎าป๓ญหาเดียวกัน (Sense 
of Belonging)  แล๎วมารํวมตัวกัน ตลอดจนการสร๎างวัฒนธรรมองค๑กร ท่ีให๎ความสําคัญกับความเป็นผ๎ูอาวุโส 
การให๎เกียรติซึ่งกันและกัน การอยูํแบบพี่น๎อง มากกวําเจ๎านายลูกน๎อง วัฒนธรรมแบบเปิด ท่ีทุกคนมีสิทธิ์พูด 
แสดงออก สะท๎อนความรู๎สึกป๓ญหาได๎อยํางตรงไปตรงมา การสร๎างระบบการรับฟ๓งกัน การบริหารแบบทีม
บริหาร มากกวํา คนเดียวบริหาร เหลํานี้คือได๎สร๎างบรรยากาศของการทํางานเอื้อเฟื้อซึ่งกัน และกัน 
ผ๎ูอํานวยการ รองผ๎ูอํานวยการ ทําหน๎าท่ี เหมือนผ๎ูประสาน และอํานวยให๎เกิดการทํางาน (Facilitator) แตํ
วัฒนธรรมองค๑กรแบบนี้มิได๎เกิดโดยธรรมชาติ หากแตํเป็นฉันทํามติของการอยูํกันแบบไมํได๎มีลายลักษณ๑อักษร
ใดๆ คนทํางานรู๎ เข๎าใจและซึมซับกับมันได๎ เพราะด๎วยคนสํวนใหญํไมํมีการลาออกหรือ เปล่ียนงานบํอยในการ
ทํางานท่ีดี จึงเป็นเหตุให๎เขาเหลํานี้จึงเป็นผ๎ูมีบทบาทสําคัญตํอการสร๎างวัฒนธรรมองค๑กร และส่ิงแวดล๎อมหรือ
บริบทท่ีดี ตํอความสําเร็จของงานด๎วยกัน 
 
2.2 กิจกรรมหรือขั้นตอนที่ด าเนินการแต่ละขั้นตอน หรือแต่ละเร่ือง  

2.2.1  .การจัดท าแผนที่ชุมชน  เพื่อใช๎ประโยชน๑ในการวางแผนการเข๎าถึงกลํุมเปูาหมายตามบริบท
พื้นท่ีโดย 

2.2.1.1 รวบรวมฐานข๎อมูลเดิมท่ีมีอยูํ เพื่อนํามาเป็นจุดเริ่มต๎นในการวางแผนการสํารวจชุมชน 
2.2.1.2 สํารวจชุมชน ทําแผนท่ีชุมชน เครือขํายทางสังคมของกลํุมประชากรเปูาหมาย โดยจะ

ได๎ข๎อมูลประกอบด๎วย 
-   จํานวนจุดรวมตัว ของกลํุมประชากรเปูาหมาย 
-   ประมาณการจํานวนกลํุมประชากรเปูาหมายในแตํละจุดรวมตัว 
-   แผนท่ีจุดรวมตัวของกลํุมประชากรเปูาหมาย   
-   ชํวงเวลาท่ีมีการรวมตัวกลํุมประชากรเปูาหมายหรือสามารถท่ีจะเข๎าถึงได๎ 
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2.2.1.3 ใช๎ประโยชน๑จากข๎อมูลท่ีได๎ในการวางแผนการทํางาน การออกแบบกิจกรรมให๎
สอดคล๎องตรงตามความต๎องการของกลํุมเปูาหมาย 

2.2.2. การให้บริการเชิงรุกเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มประชากรหลัก )Reach (เพื่อให๎กลํุมประชากรหลักได๎
เข๎าถึงบริการปูองกัน โดยผ๎ูให๎บริการเชิงรุก หรือ เครือขํายเพื่อน หรือโดยใช๎ส่ือสังคมทางอิเล็กทรอนิกส๑  )social 
media  (บริการประกอบด๎วย  

2.2.2.1 การให๎ข๎อมูลความรู๎เรื่องการปูองกันเอชไอวีเพื่อให๎มีเพศสัมพันธ๑ท่ีปลอดภัย และ
ประโยชน๑ของการตรวจเอชไอวี รวมถึงเรื่องการตรวจคัดกรองโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑ 
และ การลดอันตรายจากการใช๎ยา 

2.2.2.2. การกระจายถุงยางอนามัย สารหลํอล่ืน )สําหรับ MSM ,TG( 
 2.2.2.3 การให๎ข๎อมูลวําจะรับบริการตรวจเอชไอวี , ตรวจคัดกรองโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑ 
หรือสํงตํอไปรับบริการดังกลําว 
 2.2.2.4.การลงทะเบียนรับบริการโดย หมายเลขประจําตัวประชาชน13 หลัก 

2.2.3. การเข้าสู่ระบบบริการ )Recruit (โดยสํงตํอจากผ๎ูให๎บริการเชิงรุก หรือเครือขํายเพื่อน หรือ
ผํานการนัดหมายทางส่ือสังคมทางอิเล็กทรอนิกส๑ หรือเข๎าสํูระบบบริการด๎วยตนเอง ไปท่ีสถานพยาบาล หรือ 
ศูนย๑บริการชุมชน )Drop-in Center  (หรือหนํวยบริการเคล่ือนท่ี บริการได๎แกํ  

2.2.3.1. บริการให๎การปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวี  )pre-test counseling  (โดยอาจตรวจหรือ
ยังไมํตรวจHIV 
2.2.3.2. บริการตรวจคัดกรองและรักษาโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑  

 2.2.4. การให้บริการส่งต่อกลุ่มเปูาหมายเพื่อรับการตรวจเอชไอวี (Refer to Test) ดําเนินการ
นัดหมายกลํุมเปูาหมายและสํงตํอให๎ได๎รับบริการตรวจการติดเช้ือเอชไอวี ท  ี่คลินิกเทคนิคการแพทย๑เอ็มพลัส ซึ่ง

เป็นสถานท่ีสํงตํอ การให๎บริการตรวจเอชไอวี ของโรงพยาบาลนครพิงค๑ จังหวัดเชียงใหมํรวมถึงการออกออก
หนํวยโมบายบริการสุขภาพเคล่ือนท่ี  ให๎บริการ  และรับผลการตรวจแบบเป็นจํานวน positive กี่ราย  
Negative กี่ราย  
 2.2.5 วิธีการด าเนินโครงการ 

2.2.5.1 วางแผนการเข๎าถึงกลํุมเปูาหมายโดยใช๎ข๎อมูลจากการทําแผนท่ีชุมชน มากําหนดพื้นท่ีใน
การลงทํากิจกรรมแตํละเดือน  

2.2.5.2 กําหนดเปูาหมายในการเข๎าถึงกลํุมเปูาหมายแตํละ ครั้งเพื่อให๎การดําเนินงานเป็นไปตาม
กรอบระยะเวลาของโครงการ และให๎บริการ Retain ได๎ตรงตามระยะเวลาและเปูาหมาย 

2.2.5.3 จัดประชุมสร๎างความรํวมมือในการพัฒนาระบบบริการรํวมกัน ระหวําง มูลนิธิเอ็มพลัส 
และ โรงพยาบาลนครพิงค๑ จังหวัดเชียงใหมํ 

2.2.5.4 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ๎าหน๎าท่ีด๎านการเข๎าถึง(Reach- Recruit) การให๎คําปรึกษาและ
ดูแลติดตามกลํุมเปูาหมายหลังทราบผล  



211 
 

2.2.5.5 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนําในชุมชนด๎านการเข๎าถึงกลํุมเพื่อน(Reach- Recruit) 
2.2.5.6 ลงพื้นท่ีเปูาหมายตามแผนให๎ความรู๎ด๎านการปูองกันเอชไอวี/เอดส๑และโรคติดตํอทาง

เพศสัมพันธ๑ แกํกลํุมเปูาหมายท้ังแบบตัวตํอตัว และ จัดกิจกรรมเพิ่มสร๎างการรวมตัว 
2.2.5.7 ค๎นหากลํุมเปูาหมาย ในพื้นท่ีออนไลน๑ผําน Application ท่ีเป็นท่ีนิยมในการใช๎หาคํูของ

กลํุม MSM/TG แนะนําบริการและสํงตํอเข๎ารับบริการตรวจเอชไอวี โดยใช๎กลยุทธ๑การเข๎าถึงและรูปแบบ
เฉพาะท่ีทางมูลนิธิเอ็มพลัสออกแบบโมเดลการทํางานไว๎ 

2.2.5.8 เจ๎าหน๎าท่ีเอ็มพลัส แกนนําในชุมชน ประเมินความเส่ียง และแนะนํากลํุม MSM/TG เข๎าสํู
การตรวจ ท่ี คลินิกเทคนิคการแพทย๑เอ็มพลัส ท่ีมีบริการให๎การปรึกษา ตรวจเอชไอวีและตรวจคัดกรอง
โรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑ 

2.2.5.9 สํงตํอกลํุมMSM/TG เข๎าสํูระบบบริการให๎การปรึกษา ตรวจเอชไอวีและตรวจคัดกรอง
โรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑ โดยความรํวมมือในการจัดบริการโดย คลินิกเทคนิคการแพทย๑เอ็มพลัส และ 
โรงพยาบาลนครพิงค๑ จังหวัดเชียงใหมํ การให๎บริการสํงตํอท่ีดําเนินงานป๓จจุบันประกอบด๎วย ดังนี้ 

- บริการสํงตํอตรวจเอชไอวีและตรวจคัดกรองโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑ จันทร๑ -ศุกร๑ 
13.00- 19.30 น. ทุกวันจันทร๑- วันศุกร๑ 

- การจัดบริการหนํวยบริการเคล่ือนท่ี (mobile VCT) ความรํวมมือระหวํางคลินิกเทคนิค
การแพทย๑เอ็มพลัส และโรงพยาบาลนครพิงค๑ จังหวัดเชียงใหมํ ไปยังจุดรวมตัวของกลํุมเปูาหมาย หรือมีการนัด
หมายรวมตัวผํานแกนนํา และ จัดกิจกรรมเพื่อสร๎ างการรวมกลํุม เชํน การจัดการแขํงขันวอลเลย๑บอล และ 
ออกหนํวยบริการตามจุดรวมตัวตอนกลางคืน รวมกึงกิจกรรมภาคสนามแบบ กลํุม 10-15 คน เป็นต๎น 

- บริการประสานสิทธิและสํงตํอกลํุมเปูาหมายเข๎าสํูระบบการรักษาด๎วยยาต๎านไวรัส  โดย
ได๎รับความรํวมมือจากโรงพยาบาลนครพิงค๑ จังหวัดเชียงใหมํ จัดรูปแบบบริการ Same Day ART ให๎สําหรับ
ผ๎ูรับบริการที่มีความพร๎อมเริ่มการรักษาไว โดยจะได๎รับยาต๎านไวรัสภายในวันเดียว 

- บริการสํงตํอกลํุมเปูาหมายท่ีมีผลเลือดลบ มีความเส่ียงสูง และมีความต๎องการรับบริการ
ยา PrEP โดยสํงตํอเข๎าโครงการ เพร็พ พระองค๑โสม ( Princess PrEP ) ภายใต๎การดูแลของศูนย๑วิจัยโรคเอดส๑
สภากาชาดไทย 

2.2.5.10 แจกอุปกรณ๑ปูองกัน ได๎แกํถุงยางอนามัย / สารหลํอล่ืน / แผํนพับและส่ือึความรู๎เกี่ยวกับ 
เอชไอวี /เอดส๑ และ เรื่องโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑ รวมถึง สถานบริการท่ีเป็นมิตร  

2.2.5.11 ติดตามกลํุมเปูาหมายให๎กลับมาตรวจซ้ําอยํางน๎อยปีละ2 ครั้ง 
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ตัวอย่างภาพกิจกรรม 
 

 
 

การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหนํวยตรวจทางห๎องปฏิบัติการเอชไอวี  )Anti-HIV laboratory) 
มูลนิธิเอ็มพลัส จากคณะกรรมการตรวจประเมินห๎องปฏิบัติการฯโดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ 
เขต 1เชียงใหมํ วันท่ี 2 เมษายน 2562 ณ คลินิกเทคนิคการแพทย๑เอ็มพลัส 
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การแขํงขันMplus Volleyball League 2019  
สนามท่ี 3 สันผีเส้ือ วันท่ี 20-22 มีนาคม 2562 

และการออกหนํวยตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี 
 
 

 
 

การจัดกิจกรรม ประกวด ดาว )TG (7 สถาบัน 
18 กุมภาพันธ๑ 2562  อุทยานการค๎ากาดสวนแก๎ว 

ซึ่งเป็นตัวแทนดาวของแตํละสถาบันที่เป็นสาวประเภทสองเข๎ารํวมการแขํงขันในครั้งนี้และมีกิจกรรมออกหนํวย
ตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี เพื่อความสะดวกสบายของผ๎ูท่ีเข๎ารํวมกิจกรรม 

 

 
 

กิจกรรมกลํุมสาวประเภทสอง ให๎ความรู๎เรื่องฮอร๑โมน และชักชวนตรวจเอชไอวี 19 มิถุนายน 2562 
ซึ่งเป็นกิจกรรมให๎ความรู๎และเทคนิคการดูแลตัวเอง โดยมี Net idol ท่ีมีความรู๎และความสามารถ 
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กิจกรรม บน Social Network  ผลิตส่ือออนไลน๑ ตํางๆ 

 )Facebook , Application ( เป็นการโปรโมทกิจกรรมและการให๎ความรู๎ 
 

 
 

การให๎บริการตรวจ HIV และคัดกรองโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑ 
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ของ คลินิกเทคนิคการแพทย๑เอ็มพลัส เปิดให๎บริการทุกวันจันทร๑ – วันศุกร๑ 
และ วันอาทิตย๑สุดท๎ายของเดือนเวลา 13.00 – 19.30 น. 

 
การออกหนํวย บริการเคล่ือนท่ี Mobile VCT ตามวาระ และกิจกรรมตํางๆ 

เพื่อการเข๎าถึงกลํุมเปูาหมายและเพื่ออํานวยความสะดวกของผ๎ูท่ีมีความสนใจ 
 

2.4 ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
1. ปี 2560 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได๎ประกาศเกียรติคุณ ให๎มูลนิธิเอ็มพลัส เชียงใหมํ 

ผํานการประเมินมาตรฐานศูนย๑บริการชุมชน สําหรับการจัดบริการเอชไอวีและเอดส๑ โรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑
และวัณโรค โดยเป็นการรับรองในระดับเพชร (Diamond)  

2. ปี 2560 สภาเทคนิคการแพทย๑ ได๎ให๎การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ห๎องปฏิบัติ คลินิก
เทคนิคการแพทย๑เอ็มพลัส เชียงใหมํ (Laboratory Accreditation : LA)  ซึ่งเป็นการรับรองระบบบริหารงาน
คุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย๑ 2560 สําหรับห๎องปฏิบัติการทางการแพทย๑ รับรองรอบท่ี 1 (วันท่ี 7 
สิงหาคม ถึง 6 สิงหาคม 2564) 

3. ปี 2560 มูลนิธิเอ็มพลัส เชียงใหมํ ได๎รับเลือกให๎เป็นหนํวยบริการท่ีให๎ยาต๎านไวรัสเอดส๑ กํอนการ
สัมผัสเช้ือ (PrEP) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระวรวงค๑เธอ พระองค๑เจ๎าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
เนื่องในโอกาสท่ีทรงเจริญพระชันษาครอบ 5 รอบ (โครงการเพร็พ พระองค๑โสม) 

4. ปี 2562 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ ออก
ประกาศ ขึ้นทะเบียนให๎มูลนิธิเอ็มพลัส เชียงใหมํ เป็นหนํวยบริการตามกฎหมายวําด๎วยหลักประกันสุขภาพ
แหํงชาติ ประเภทหนํวยบริการที่รับการสํงตํอเฉพาะด๎านเทคนิคการแพทย๑ 
       ความสําเร็จในการบริหารองค๑กรพัฒนาเอกชนด๎านเอดส๑ และเอชไอวี กรณีของมูลเอ็มพลัส เชียงใหมํ 
แบํงได๎ 2 องค๑ประกอบใหญํ ๆ คือ องค๑ประกอบท่ี 1 ประกอบด๎วย 2 ป๓จจัยหลัก คือ ป๓จจัยภายใน และป๓จจัย
ภายนอก ซึ่งในแตํละป๓จจัยแยกได๎ ดังนี้ คือ 
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ปัจจัยภายใน ได๎แกํ  
1. การมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน ซึ่งจัดการบนพื้นฐานของตําแหนํง บทบาทภาระหน๎าท่ี 

ซึ่งเป็นโครงสร๎างการบริหารจัดการภายใน ซึ่งแบํงออกเป็นฝุาย ดังนี้ 
 ฝุายบัญชีและการเงิน, ฝุายภาคสนามหรือพื้นท่ี และฝึกอบรม, ฝุายรณรงค๑ทางสังคม, ฝุายติดตามและ

ประเมินผล และในสํวนของศูนย๑คลินิกเทคนิคการแพทย๑ ประกอบด๎วย งานเวชทะเบียน , งานให๎คําปรึกษา, 
งานห๎องปฏิบัติการและ งานดูแลรักษา เป็นต๎น ดังแผนผังโครงสร๎างการบริหารข๎างลํางนี้  
 

 
 

2. องค์กรมีระบบพัฒนาคุณภาพเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง  ทางมูลนิธิฯ มีความรํวมมือกับศูนย๑วิจัยโรค
เอดส๑ สภากาชาดไทย กองโรคเอดส๑ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดให๎มีการรับรองคุณภาพบุคคลกร 
(Certified) ในระดับชุมชนทีทําการปฏิบัติการในสถานประกอบด๎านสาธารณสุข เชํนคลินิกเทคนิคการแพทย๑ 
โดยมีหลักสูตรอบรม มีการฝึกปฏิบัติ  มีทดสอบความรู๎และทักษะ การช่ัวโมงในการทํางาน และกําหนดให๎ยื่น
ขอบัตรอนุญาตในการประกอบการเป็นเจ๎าหน๎าท่ีให๎บริการในคลินิกได๎ โดยมีใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน  

3. มีระบบการจัดการบริการใช้หลักผู้รับบริการเป็นส าคัญ  ในการออกแบบกิจกรรม และการ
ให๎บริการในประเด็นการดูแลรักษา ทางองค๑กรใสํใจความสะดวกในการมารักบริการของกลํุมเปูาหมาย เชํน 
การกําหนดเวลาให๎สอดคล๎องกับความต๎องการ การเลือกของสมนาคุณหลังการตรวจตามความต๎องการ
กลํุมเปูาหมาย เป็นต๎น ตลอดจนการออกบแบบกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับวิถีชีวีต และความต๎องการท่ี
หลากหลาย เพื่อรองรับกับทุกกลํุม  
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4. มีวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นคนเป็นส าคัญ  อาศัยแนวคิดมนุษย๑นิยม ท่ีเข๎าใจในความจําเป็นขั้น
พื้นฐาน (Basic human Needs) ของความเป็นมนุษย๑ตามลําดับ ของมาสโลว๑ ในเรื่องความต๎องการด๎าน
รํางกายหรือกายภาพ, ความต๎องการด๎านความมั่นคง, ความต๎องการด๎านความรักและความเป็นเจ๎าของ , ความ
ต๎องการเกียรติยศช่ือเสียงและ ความต๎องการความสมบูรณ๑ของชีวิต โดยนํามาประยุกต๑ใช๎ในการบริหารบุคคล
ขององค๑กร เพื่อสร๎างวัฒนธรรมองค๑กรให๎กับเจ๎าหน๎าท่ีเป็นแนวปฏิบัติรํวมกัน  

5. กิจกรรมสร้างสรรค์และหลากหลายสนองตอบกับการแก้ปัญหา  จากลักษณะกลํุมเปูาหมาย      
มีหลายลักษณะ ดังนั้นความต๎องการในการจัดกิจกรรมจึงหลากหลาย ซึ่งทางองค๑กรเน๎นการปรึกษาหารือกับ
กลํุมเปูาหมายถึงกิจกรรมท่ีสอดคล๎องตํอความต๎องการอยูํตลอดทุกชํวงของการทํางาน ซึ่งสํวนใหญํแบํงตาม
เวลาตามเทศกาล ปีปฏิทิน เป็นต๎น 

6. การบริหารงานและการด าเนินงานเน้นความเป็นทีมเป็นหลัก  การบริหารเป็นลักษณะแนวราบ 
(Horizontal) ไมํใชํแนวตั้ง (Vertical) ลักษณะเป็นทีมในการบริหาร สมาชิกทีมบริหารก็มาจากตัวแทนหัวหน๎า
ฝุายแตํละฝุาย การบริหารเป็นระบบเปิด เน๎นการปรึกษาหารือ เสียงข๎างมาก และเน๎นการแลกเปล่ียนข๎อมูลชัก
ถาม และเสนอความคิดเห็นมากกวํามีสูตรสําเร็จตายตัว หากแตํยึดหยุํน และปรับเปล่ียนตามสถานการณ๑ได๎ 
ตลอดเวลา 
        7. ระบบการให้บริการเป็นระบบเปิดเน้นการเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน  การให๎บริการขององค๑กร
ต๎องเช่ือมโยงการบริการกับหนํวยงานราชการของรัฐในแตํท่ีซึ่งมีลักษณะและเหมือนตํางกัน ทําให๎การทํางาน
ขององค๑กรต๎องปรับให๎เข๎ากับท่ีมี ตลอดจนยึดหยุํน และเปิดกว๎างในการปรับเปล่ียนให๎สอดคล๎องระหวํางกัน
อยํางท่ีไมํเป็นอุปสรรคในการเข๎าถึงการรับบริการของกลํุมเปูาหมาย  

8. ระบบการบริการภายในองค์กรผ่านการก าหนดมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐ   เพื่อให๎ได๎
มาตรฐานในการให๎บริการทางการแพทย๑ ตลอดจนอุปกรณ๑ท่ีทันสมัยในการบริการทางองค๑กรจึงเข๎ารับการ
ตรวจมาตรฐานจากสภาเทคนิคการแพทย๑ จนได๎รับมาตรฐาน  LA : Laboratory Accreditation ซึ่งเป็น
มาตรฐานสากลในการให๎บริการด๎านเทคนิคการแพทย๑  

 
ปัจจัยภายนอก มีดังนี้  

1. การท างานแบบความร่วมมือระหว่างองค์กร รัฐ เอกชน ความสําเร็จของมูลนิธิฯได๎ได๎เกิดจากการ
ทํางานแตํเพียงลําพัง หากแตํต๎องรํวมมือ ประสาน และเช่ือมโยง กิจกรรม การบริการ ตลอดจนผลักดันใน
ระดับนโยบายรํวมกัน ในทุกภาคสํวนท้ังภาครัฐ เอกชน ดังนั้นองค๑กรจึงจําเป็นต๎องเข๎าใจระบบการทํางาน และ
มีความชัดเจนในระบบดังกลําว ท้ังนี้เพื่อสร๎างกลไกในการให๎บริการอยํางตํอเนื่อง ไมํขาดตอนในการบริการจาก
องค๑กรสํูระบบหรือแนวปฏิบัติแหํงรัฐ  

2. มีการผลักดันนโยบายที่เอื้อต่อการท างานโดยภาคชุมชน จากการทํางานในภาคปฏิบัติ มุํงสํูการ
ผลักดันนโยบายให๎เข๎ามารับรองการทํางานหรือแนวปฏิบัติในระดับชุมชน โดยชุมชนจําเป็นต๎องแสดงความ
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เช่ือมั่นในการจัดการบริการท่ีมีคุณภาพ ตลอดสามารถสร๎างตนเองให๎ได๎มาตรฐานตามท่ีกําหนดและ เข๎าสํูเกณฑ๑
เงื่อนไขในแนวปฏิบัติท่ีดี ของหนํวยงานภาครัฐท่ีกําหนดไว๎  

3. มีการออกระเบียบข้อปฏิบัติมารับรองการบริการขององค์กร การรับประกันหรือการรับรอง
มาตรฐานการให๎บริการนั้นจําเป็นจะต๎องมีความชัดเจน ออกเป็นหนังสือระเบียบ เอกสารยืนยัน เพื่อเป็น
หลักฐานท่ีชัดเจนของการผํานมาตรฐาน เพื่อสร๎างความมั่นใจให๎กับผ๎ูมารับบริการ สามารถอํ้นใจ และเช่ือมั่นใน
บริการท่ีมีอยูํ  ซึ่งการพัฒนาเพื่อการับรองนี้ต๎องมีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง ตามเงื่อนไขของการตรวจสอบ 
ดังนั้นองค๑กรจะหยุดนิ่งในการพัฒนาการบริการไมํ้ได๎  

4. ชุมชนกลุ่มเปูาหมายให้ความไว้วางใจ เชื่อม่ันในการท างาน  การสร๎างความสัมพันธ๑อันดี 
ตลอดจนมีความมุํงมั่นในการพัฒนาคุณภาพของการให๎บริการขององค๑กร เป็นส่ิงสําคัญ เพราะจะชํวยให๎องค๑กร
สามารถดําเนินกิจการได๎อยํางสะดวก ราบรื่น ฉะนั้นการใกล๎ชิดกับชุมชน การเป็นสํวนหนึ่งของชุมชน และ
ชุมชนก็เป็นสํวนหนึ่งขององค๑กรยํอมสร๎างผลประโยชน๑รํวมกันได๎อยํางยั่งยืน  

5. การมีระบบการท างานเชื่อมโยงระหว่างองค์กรกับภาครัฐอย่างชัดเจน มูลนิธิฯได๎มีโอกาสในการ
เซ็นสัญญารํวมกันหรือทําข๎อตกลงรํวมกันในการสํงตํอเคส และทํางานรํวมกันกับโรงพยาบาลนครพิงค๑ เชียงใหมํ 
ซึ่งกลายเป็นตัวอยํางของการทํางานรํวมกันระหวํางองค๑กรภาคประสังคมกับหนํวยภาครัฐ อยํางมีเปูาหมาย
ชัดเจน ซึ่งจะแบบอยํางให๎โรงพยาบาลอื่น ๆ สามารถขยายการทํางานรํวมกับชุมชนมากขึ้น  
      6. มีการประเมินผลจากหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ าเสมอ   การติดตามและประเมินผลจาก
หนํวยงานภายนอกท่ีไมํมีสํวนได๎เสียกับองค๑กร นั้นชํวยให๎องค๑กร ได๎เรียนข๎อผิดพลาด และสํวนท่ีต๎องปรับปรุง 
ตลอดสํวนดีท่ีต๎องรักษาจากการประเมินนั้นๆ ท้ังนี้ การประเมินยํอมมีกรอบเวลาการประเมินท่ีชัดเจน ใน
ขณะเดียวกัน การประเมินผลบนหลักฐาน เอกสารอ๎างอิงตํางๆ ทําให๎ระบบการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานได๎รับ
การพัฒนาอยํางเป็นระบบไปด๎วย ซึ่งเอื้อตํอการบริหารงานอยํางมีทิศทางมากขึ้น   

7. มีการก าหนดข้อตกลงในการท างานกับภาครัฐ (MOU) ภาคีความรํวมมือระหวํางรัฐกับองค๑กร ท่ี
ทํางานในฐานะเครือขํายระหวํางกันจนไว๎เนื้อเช่ือใจ และผลสุดท๎ายตกลงดําเนินกิจการรํวมกันนั้นถือวําเป็นอีก
ตัวอยํางอยํางสําเร็จขององค๑กรในการทํางานชุมชนท่ีรัฐเข๎ามามีบทบาทในการพัฒนารํวมกัน  

8. มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการท างานและงานบริหารขององค์กร  ผลงานอันเป็นท่ี
ประจักษ๑ตํอชุมชนและสังคมในวงกว๎างจนสามารถปรับเปล่ียนนโยบายในระดับโครงสร๎างได๎ จากการงานใน
ระดับชุมชน เป็นข๎อพิสูจน๑ถึงความสําเร็จท่ีท๎ายสุด หนํวยงานตําง ๆ ไมํวําภาครัฐหรือเอกชนก็รํวมสํวนหนึ่งของ
ความสําเร็จรํวมกัน ซึ่งด๎วยเหตุนี้เราจะคํานึงถึงการทํางานบนฐานของ การทําความดี การมีคุณธรรมจริยธรรม 
ท่ีจะสุดพยุงความมั่นคงและความยั่งยืนขององค๑กรตลอดไป  
 
2.5   ผลกระทบของงานที่เกิดขึ้น 

เนื่องจากการดําเนินงานของมูลนิธิฯ มีความหลากหลายในการจัดกิจกรรมท้ังรูปแบบและเนื้อ       
เพื่อสร๎างชํองทางหรือเป็นเครื่องมือในการเข๎าถึงกลํุมเปูาหมาย บนฐานของความต๎องการของกลํุมเปูาหมายเป็น
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สําคัญซึ่งการดําเนินกิจกรรมเหลํานี้ สํงผลกระทบให๎หลายหนํวยงานและองค๑กรภาคประสังคมนํา เอารูปแบบ
การดําเนินกิจกรรมท่ีหลากหลายไปประยุกต๑ใช๎ในแตํละพื้นท่ี หรือองค๑กร การดําเนินงานของมูลนิธิในสํวนของ
การจัดต้ังคลินิกเทคนิคการแพทย๑ ถูกทําให๎เป็นโมเดลการทํางานท่ีให๎บทบาทกลํุมประชากรหรือกลํุมเปูาหมาย
ดําเนินงานภายใต๎การกํากับดูแลจากนักวิชาชีพทางการสาธารสุข เชํน แพทย๑ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย๑ 
ภายใต๎แนวคิด KPLHS : Key Population - Led Health Services ซึ่งการดําเนินงานดังกลําวมีผลตํอการ
เปล่ียนแปลงเชิงระเบียบ นโยบาย ท่ีเอื้อตํอการทํางานของชุมชน เชํน การออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขให๎
ชุมชนสามารถดําเนินกิจการทางแพทย๑ ภายใต๎การกํากับดูแลจากวิชาชีพอยํางถูกต๎องการกฎหมาย และ มีการ
ออกประกาศจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ รับรองให๎มูลนิธิเอ็มพลัสเป็นหนํวยงานภาคีการทํางาน
รํวมการสํงตํอสํูหนํวยพยาบาล ภายใต๎ โปรแกรมเอดส๑แหํงชาติ (National Aids Program) ซึงถือเป็น
หนํวยงานชุมชนแหํงแรกของประเทศไทยท่ีได๎รับการรับรอง ซึ่งจะเป็นตัวอยํางและแนวปฏิบัติให๎กับหนํวย
ชุมชนอื่น ๆตํอไปในอนาคต 
 
2.6 ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข  

2.6.1 จากการจัดบริการในชํวงแรกโดยชุมชนถูกมองวํา เป็นการจัดการซ้ําซ๎อนกับบริการของภาครัฐ 
ดังนั้น จึงดําเนินการแก๎ไขโดย จัดเวทีปรึกษาหารือ และสร๎างความเข๎าใจระหวํางมูลนิธิฯ กับหนํวยงาน
สถานพยาบาลจากท้ังภาครัฐเอกชน และแหลํงทุน ตลอดจนแสวงหาความรํวมมือระหวํางกัน ในการจัดต้ังเป็น
คณะทํางานรํวมระหวํางมูลนิธิกับหนํวยงานภาคีท่ีเกี่ยวข๎อง 

2.6.2 การดําเนินงานแหลํงทุนท่ีเป็นภาครัฐ ยังคงประสบป๓ญหาเรื่องการให๎ทุน ไมํสอดคล๎องกับ
สถานการณ๑การดําเนินงานกับป๓จจุบัน ตลอดจนไมํสอดคล๎องกับกรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสม สํงผลให๎
งบประมาณกับการจัดสรรไมํตรงกัน ซึ่งได๎ดําเนินการแก๎ไข โดยมีการสรุปข๎อป๓ญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 
หรือจัดทํารายงานสะท๎อนถึงสภาพป๓ญหาให๎กับแหํลงทุน พร๎อมท้ังจัดเวทีแลกเปล่ียนพูดคุยถึงสภาพการทํางาน
ท้ังท่ีเป็นทางการ และไมํเป็นทางการ 

2.6.3 ความไมํไว๎วางใจหรือเช่ือใจคุณภาพของการให๎บริการโดยชุมชนท่ีไมํได๎เป็นนักวิชาชีพทางด๎าน
สาธารณสุข ซึ่งป๓ญหาดังกลําวได๎จัดให๎มีความรํวมมือกันในการพัฒนาศักยภาพคนทํางานจากชุมชม โดยความ
รํวมมือ กับศูนย๑วิจัยโรคเอดส๑ สภากาชาดไทย และกองโรคเอดส๑ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพัฒนา
หลักสูตร และรูปแบบกิจกรรมเพื่อดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรตํางๆ ท่ีเกี่ยวกับประสิทธิภาพและ
คุณภาพของการให๎บริการ โดยการให๎ผ๎ูเรียนทดสอบความรู๎ ความสามารถ ตลอดจนฝึกงานตามเกณฑ๑ของ
หลักสูตรและเพื่อขอรับการรับรองหรือ  Certified จากกระทรวงโดยตรงหลังจากเข๎าเรียนในหลักสูตรตํางๆ จน
ครบ 

2.6.4 ขาดหลักฐาน และตัวอยํางท่ีดีของการให๎บริการโดยกลํุมเปูาหมายท่ีเป็นกลํุมประชากรหลัก ซึ่ง
ในท่ีนี้คือ กลํุมชายท่ีมีเพศสัมพันธ๑กับชาย และผ๎ูหญิงข๎ามเพศ ดังนั้นแหลํงทุนจึงสนับสนุนให๎เกิดการให๎บริการ
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โดยชุมชน เพื่อสร๎างตัวอยํางท่ีดี หรือแนวปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินกิจการ อันเป็นเหตุการปรับเปล่ียนแนว
ทางการทํางานท่ีตอบสนองตํอการสร๎างระบบ และวิธีการท่ีดี ท่ีพัฒนาขึ้นบนฐานชุมชน 

 
2.6.5 ความกังวลในคุณภาพและมาตรฐานการให๎บริการ ท้ังบุคลากร และองค๑กร ซึ่งการสร๎างคุณภาพ

และพัฒนาคุณภาพขององค๑กร ทางแหลํงทุนท้ังท่ีเป็นภาครัฐ และองค๑กรระหวํางประเทศจึงพัฒนาแนวการการ
รับรององค๑กร (Accreditation) ของหนํวยงานชุมชน โดยกําหนดมาตรฐานท่ีเป็นสากล ตลอดจนแนวทางการ
ปฏิบัติไปสํูมาตรฐานดังกลําว และมีการประเมินการดําเนินงานและผลการดําเนินงานขององค๑กรอยํางเป็น
ระบบและมาตรฐาน 

 
3. การสังเคราะห์ข้อมูล 
3.1 รูปแบบของความส าเร็จในการบริหารองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์และเอชไอวี ของมูลนิธเิอ็มพลัส 
        รูปแบบของความสําเร็จในการบริหารองค๑กรพัฒนาเอกชนด๎านเอดส๑และเอชไอวี กรณีศึกษามูลนิธิ
เอ็มพลัส เชียงใหมํ สามารถสรุปผลการวิจักษณ๑ ในการศึกษารูปแบบความสําเร็จในการบริหาร ได๎ดังนี้ 

3.1.1.การบริหารจัดการแบบปรึกษาหารือ 
กระบวนการบริหารจัดการเน๎น การมีสํวนรํวมในการบริหารของเจ๎าหน๎าท่ี ทุกฝุายต้ังแตํทีมปฏิบัติการ

จนถึงหัวหน๎างาน ทุกคนมีสํวนในการคิด วิเคราะห๑ ออกแบบงานรํวมกันต้ังแตํ การรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร         
การแบํงป๓นข๎อมูล ปรึกษาหารือ ตัดสินใจ ติดตามตรวจสอบ ท้ังยังเปิดโอกาสให๎ทีมงานหรือเจ๎าหน๎าท่ี รํวมกัน
กําหนดนโยบายแผนงานของแตํละฝุายรํ วมกัน ท้ังนี้ การปรึกษาหารือจะมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ตํอเมื่อมี
บรรยากาศของการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ ระหวํางกัน การให๎อิสระภาพ และเสรีภาพในการคิด วิพากษ๑ วิจารณ๑
รํวมกัน ตลอดจนหาข๎อสรุปหรือหาทางออกรํวมกันโดยยึดหลักประชาธิปไตยในการปรึกษาหารือ 
)Deliberative Democracy) เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
 

3.1.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรและภาวะผู้น า 
วัฒนธรรมองค๑กร เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับทัศนคติ ความเช่ือ คุณคํา วิถีปฏิบัติหรือพฤติกรรมของบุคลากร

ท่ีปฏฺ้บัติกันจนเป็นลักษณะเดียวกันหรือเข๎าใจไปในแนวทางเด่ียวกันภายในองค๑กร  ซึ่งวัฒนธรรมองค๑กรของ
มูลนิธิเอ็มพลัส มีลักษณะขององค๑กรแบบเปิดกว๎าง การทํางานเป็นแบบพี่น๎อง มากกวําเจ๎านายและลูกน๎อง การ
ให๎เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน การรับฟ๓ง และพูดคุยกัน ตลอดจนการอาศัยวัฒนธรรมองค๑กร เป็นฐานราก
ในการสร๎างผ๎ูนํา ซึ่งในระยะแรกการเป็นผ๎ูนําของทีมงานมีลักษณะเป็นผ๎ูนําโดยธรรมชาติ หลังจากนั้นเมื่อมี
ระบบโครงสร๎างการบริหารแบบฝุายงานท่ีเป็นทางการ จึงเริ่มนําเอาผ๎ูนําธรรมชาติดังกลําวมาเข๎าสํูระบบท้ังนี้
ผ๎ูนําเหลํานี้จะถูกกกําหนดบทบาทหน๎าท่ีท่ีชัดเจน และเป็นทางการมากขึ้น ท้ังยังมีสํวนสนับสนุนในการสร๎าง
วัฒนธรรมองค๑กรให๎ตํอเนื่องและเข็มแข็งมากขึ้น ดังนั้น วัฒนธรรมองค๑กรกับการสร๎างผ๎ูนําจึงมีสํวนเอื้อตํอการ
ทํางานรํวมกัน 
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3.1.3 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
ลักษณะการทํางานของมูลนิธิเอ็มพลัส เน๎นและให๎ความสําคัญกับความเป็นทีม ดังนั้น ผลจากการทํางาน

ของทีมงาน จึงเป็นบทเรียนรํวมกันในทีม ซึ่งมีท้ังระดับความรู๎ภายในตน และความรู๎รํวมกัน หรือความรู๎ของ
องค๑กร ซึ่งความรู๎ท้ังสองลักษณะเน๎น การลงมือปฏิบัติจริง จากประสบการณ๑ตรง แล๎วจึงคํอยนํามาสรุปเป็น
บทเรียน หรือหลักการ แนวทางท่ีดีรํวมกัน ซึ่งนําไปสํูการทํางานในครั้งตํอไป ดังนั้น การทํางานในลักษณะ
ดังกลําวจึงอนุญาตให๎เกิดผิดพลาดได๎ หากแตํต๎องมีกระบวนหรือพื้นท่ี ท่ีเปิดโอกาสให๎นําความผิดพลาดนั้น
มารํวมกันแก๎ไข อยํางปราศจากการเพ็งโทษ หรือกลําวโทษในตัวผ๎ูกระทําแตํอยํางใด  
               

3.1.4 วิธีคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง 
การเปิดโอกาส และสร๎างพื้นท่ี หรือสร๎างบรรยากาศท่ีเอื้อตํอการสร๎างความคิดท่ีเปิดกว๎างนั้น มีความ

จําเป็นตํอความคิดสร๎างสรรอยํางยิ่ง เจ๎าหน๎าท่ีจะได๎รับแรงกระต๎ุนในการทํางานจากหลายป๓จจัย เชํน เปูาหมาย
การเข๎าถึง การสร๎างมาตรฐานในการงาน คุณภาพท่ีคาดหวัง เป็นต๎น แตํหากความคิดใหมํ ๆ หรือความคิด
สร๎างสรร ต๎องไมํอยูํภายใต๎ภาวะกดดัน แตํต๎องเป็นภาวะท่ีเปิดกว๎าง อิสระในการคิด ออกแบบอยํางหลากหลาย
รูปแบบ เพื่อหาแนวปฏิบัติท่ีดี ส่ิงสําคัญคือทีมงานต๎องเห็นภาพความสําเร็จรํวมกัน เช่ือมโยงความคิดท่ี
หลากหลาย หรือเป็นนามธรรมให๎เป็นรูปธรรมมากขึ้น ในขณะเดียวกันการติดตามสถานกาณ๑ หรือรอบรู๎กับ
เปล่ียนแปลงความรู๎ใหมํ ๆ จะชํวยให๎ความคิดและมุมมองเปิดกว๎าง ทันสมัย และทันเหตุการณ๑ เพราะงาน
รณรงค๑จําเป็นต๎องได๎ความใหมํของข๎อมูลอยูํเสมอ 
 

3.1.5 ออกแบบและสร้างกิจกรรมที่หลากหลาย 
กิจกรรมท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการ หรือตอบโจทย๑วิถีชีวิตของกลํุมเปูาหมายได๎นั้น ยํอมนํามาซึ่ง

ความสําเร็จในการเข๎าถึงกลํุมเปูาหมาย ซึ่งการตอบสนองความต๎องการของกลํุมเปูาหมายนั้น ยํอมมีการ
เปล่ียนแปลงอยูํตลอด ความซ้ําซากจําเจ ยํอมไมํกํอให๎เกิดความสนใจ หรือขาดแรงกระต๎ุนในการเข๎ารํวม
กิจกรรม ดังนั้นนอกจาก กิจกรรมท่ีหลากหลายแล๎ว ทางทีมงานต๎องเข๎าใจในวิถีชีวิต ตลอดจนพฤติกรรมของ
กลํุมเปูาหมายเพิ่งการออกแบบกิจกรรมนั้นต๎องตอบสนองความต๎องการของกลํุมเปูาหมายเป็นสําคัญ 
 

3.1.6 สร้างแรงจูงใจในการท างาน 
ลักษณะของการสร๎างแรงจูงใจของมูลนิธิเอ็มพลัส อาศัยแนวคิด เรื่อง การมีความสุขจากการทํางาน 

(Happy workplace) นอกจากเปูาหมายคือความท๎าทายท่ีต๎องไปถึงรํวมกันแล๎ว ทํามกลางเส๎นทางของการ
เดินทางไปสํูความสําเร็จ ยํอมต๎องเป็นเส๎นทางแหํงความสุขด๎วย การทํางานด๎วยความสนุกสนาน ทํางานบ๎างเลํน
บ๎าง รํวมท้ังฉลองความสําเร็จรํวมกันเป็นระยะ ในขณะเดียวความรักความสามัคคี ความเป็นพวกเดียวยํอมทํา
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ให๎ความรู๎สึกผูกพัน ความเป็นครอบครัว จึงมิเกิดการแบํงแยํงหรือขัดแย๎งกันเอง ดังนั้น ความสุขจึงเป็นพื้นฐาน
สําคัญของการสร๎างแรงจูงใจในการทํางานรํวมกัน 
 

3.1.7 รักษาและพัฒนาคุณภาพของงานอย่างสม่ าเสมอ 
คุณภาพของงานเป็น ผลลัพธ๑ท่ีดีของการทํางาน ในการทํางานถูกกําหนดเปูาหมายท้ังในสํวนเปูาหมาย

เชิงคุณภาพ และเปูาหมายในเชิงปริมาณ ซึ่งการเข๎าถึงเปูาหมายท้ัง 2 ลักษณะ อยํางตํอเนื่องนั้น ทีมงานต๎อง
รักษามาตรฐานในงานและพัฒนางานอยํางสม่ําเสมอ ท้ังนี้ ต๎องอาศัยการทํางานเป็นทีม ท่ีเข๎าใจสถานการณ๑
และสภาพป๓ญหา ความต๎องการของกลํุมเปูาหมายเป็นสําคัญ การละท้ิงคุณภาพมันหมายถึงการยุติในการ
พัฒนา ดังนั้นจึงเช่ือมโยงถึงคุณภาพของคนทํางานเชํนกัน ซึ่งเป็นเหตุให๎มูลนิธิฯต๎องรักษาคนทํางานท่ีมีคุณภาพ
และมีความรู๎ไว๎ด๎วย และนั้นเป็นข๎อดีท่ีทําให๎มูลนิธิมีอัตราการออกงาน หรือการ  turn over ตํ่า  
 

3.1.8 สร้างและพัฒนาเครือข่ายการท างาน 
เปูาหมายในการทํางานขององค๑กร คือเปูาหมายรํวมของประเทศในการยุติป๓ญหาเอดส๑ในสังคมไทย 

ดังนั้น จึงจําเป็นต๎องทํางานแบบมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนการทํางาน   องค๑กรจึงต๎องสร๎างความสัมพันธ๑ท่ีดี 
และรํวมกันพัฒนาเครือขํายในการทํางานกับองค๑กรอื่น เครือขํายองค๑กรท่ีเกี่ยวข๎องจะดําเนินการพัฒนารูปแบบ
การทํางานภายใต๎ รูปแบบท่ีเรียกวํา KPLHS Model : Key Population-led health services หรือ การ
ให๎บริการด๎านสุขภาพ ท่ีนําโดยกลํุมประชากรหลัก ซึ่งได๎แกํ กลํุมชายท่ีมีเพศสัมพันธ๑กับชาย และกลํุมผ๎ูหญิง
ข๎ามเพศ เป็นสําคัญ  
 

3.1.9. ความสอดคล้องของงานกับแหล่งทุน 
การทํางานท่ีกําหนดเปูาหมายรํวมกันระหวํางแหลํงทุน และองค๑กร บนฐานของการประเมินศักยภาพ

รํวมกัน เพื่อกําหนดเปูาหมายของงานในแตํละสํวน ดังนั้นการทํางานหรือการออกแบบกิจกรรมใดๆ ก็เป็นไป
เพื่อไปสํูเปูาหมายท่ีกําหนดท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ทางมูลนิธิได๎รักษามาตรฐานการทํางานตาม
เปูาหมายมาโดยตลอด ซึ่งเป็นเหตุให๎ทางแหลํงทุนได๎รํวมสร๎างการพัฒนาอยํางตํอเนื่องมาโดยตลอด 
 

3.1.10. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สังคมป๓จจุบันถูกขับเคล่ือนไปด๎วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การติดตํอส่ือสารท่ี ความสะดวก รวดเร็ว 

ตลอดจนการให๎บริการหรือการเข๎าถึงบริการของกลํุมเปูาหมายก็ให๎ความสําคัญในลักษณะดังกลําว ดังนั้นจึง
รํวมกับแหลํงทุนในการพัฒนารูปแบบการให๎บริการใหมํ ๆ ท่ีทันสมัย เข๎าถึงงําย สะดวกรวดเร็ว เชํน การใช๎
รูปแบบการเข๎าถึงกลํุมเปูาหมาย โดยผํานรูปแบบท่ีเรียกวํา Enhance peer mobilizer, Index testing , Self 
testing และการส่ือสารผําน Application ใหมํ ๆ ท่ีกลํุมเปูาหมาย เชํน Blued , Hornet , Grinder เป็นต๎น มี
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การให๎บริการนัดหมายการตรวจสุขภาพผําน Online การให๎คําปรึกษาผําน line App. ท้ังนี้เพื่อตอบสนอง
ความต๎องการและวิถีชีวิตของกลํุมเปูาหมายท่ีเปล่ียนไปตามการเติบโตของเทคโนโลยีตํางๆ เป็นสําคัญ 
      
3.2 ข้อเสนอแนะ 

3.2.1 ในการกําหนดเปูาหมายความสําเร็จ ในทุกระดับของการดําเนินต๎องคํานึงถึงการมีสํวนรํวมของ
ทีมงาน และทีมงานต๎องสามารถเห็นภาพของความสําเร็จเป็นภาพเดียวกันของทีมดังนั้นผ๎ูบริหารต๎องส่ือสาร
ทิศทางทํางานท่ีชัดเจน เพื่อไปสํูเปูาหมายเดียวกัน 

3.2.2 การออกแบบระบบงาน เพื่อนําไปสํูการปฏิบัติผ๎ูบริหารต๎องมีทักษะในการจัดการทรัพยากรได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุํนในการจัดการ ประเมินความค๎ุมทุนได๎ในแตํละกิจกรรม 

3.2.3 การกํากับไมํใชํการควบคุม ดังนั้นต๎องให๎อิสระกับทีมงานในการทํางาน ผ๎ูบริหารเพียงชํวยกํากับ 
แนะนํา ทิศทางท่ีควรจะเป็น ในขั้นตอนนี้ ควรมีการกระจายอํานาจตามบทบาทหน๎าท่ีอยํางมีประสิทธิผล  

3.2.4 การวัด วิเคราะห๑ ทบทวนผลการดําเนินงาน ต๎องอยูํบนฐานของข๎อมูล ข๎อเท็จจริ งท่ีจัดเก็บอยําง
เป็นระบบท้ังในเชิงปริมาณ และคุณภาพ การกําหนดกิจกรรมหรือดําเนินงานใดๆ ควรอาศัยข๎อมูลดังกลําว ไมํ
ลดความเส่ียงในความไมํค๎ุมในการจัดการทรัพยากร และการวิเคราะห๑ต๎องอาศัยการปรึกษาหารือจากทุกฝุายท่ี
เกี่ยวข๎อง  

3.2.5 การสร๎างแรงจูงใจ เป็นส่ิงสําคัญท่ีผ๎ูบริหารต๎องคํานึงถึง นอกจากการเข๎าถึงเปูาหมายท่ีกําหนดแล๎ว 
การสร๎างบรรยากาศของความสําเร็จก็เป็นส่ิงจําเป็น ผ๎ูบริหารควรสร๎างความรํวมและการมีสํวนรํวมระหวํางกัน
ในการสร๎างบรรยากาศและแรงจูงใจรํวมกันกับทีมงาน 

3.2.6 การทบทวน ปรับปรุงและแลกเปล่ียนเรียนรู๎ ผ๎ูบริหารต๎องเป็นผ๎ูนําให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎ซึ่งกัน
และกันอยํางตํอเนื่อง หาแนวทางในการดึงเอาศักยภาพ หรือความรู๎ภายในตนของแตํละคนมาเป็นชุดความรู๎
รํวมกัน หรือบูรณาการความรู๎ท่ีมีอยูํอยํางเป็นระบบ ท้ังนี้เพื่อนําความรู๎เหลํานั้นไปปรับปรุงงานท่ีทําอยูํ 

3.2.7 การสร๎างความยั่งยืนและความมั่นคงอยํางตํอเนื่องนั้น ผ๎ูบริหารต๎องมีแผนยุทธศาสตร๑วําด๎วยเรื่อง
ดังกลําว และแสวงหาโอกาสในการเข๎าถึงแหลํงทุนใหมํ ตลอดจัดการบริหารงานอยํางมีประสิทธิภาพ เพื่อมิให๎
เกิดการทรัพยากรในการบริหารงาน 

 
3.3 คุณธรรม จริยธรรมที่ใช้ในการท างาน 
 จากการดําเนินงานของมูลนิธิฯ   ได๎ดําเนินงานบนฐานของหลักการบริหารท่ีสอดคล๎องกับการจัดการ
ของแหลํงทุนเป็นสําคัญ ซึ่งมูลนิธิฯ ได๎ใช๎แนวคิดในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลมาเป็นหลักคุณธรรมจริยธรรมใน
การทํางาน ท่ีประกอบไปด๎วยหลักการ ดังนี้ 

3.3.1. หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายท่ีถูกต๎อง เป็นธรรม การดําเนินการให๎ถูกต๎องตามหลัก
กฎหมาย การกําหนดกฎ กติกา และมีการปฏิบัติตามกฎ กติกาท่ีตกลงกันไว๎อยํางเครํงครัดโดยคํานึงถึงสิทธิ 
เสรีภาพ ความยุติธรรมของประชาชน 
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3.3.2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต๎องดีงาม การสํงเสริมสนับสนุนให๎ประชาชน
พัฒนาตนเองไปพร๎อมกัน เพื่อให๎คนไทยมีความซื่อสัตย๑ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต
จนเป็นนิสัย 

3.3.3. หลักความโปรํงใส หมายถึง การสร๎างความไว๎วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุง
กลไกการทํางานขององค๑กรทุกองค๑กรให๎มีความโปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎ 

3.3.4. หลักการมีสํวนรํวม หมายถึง การเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมรับรู๎และแสดงความคิดเห็น 
ตัดสินใจป๓ญหาสําคัญของประเทศ ไมํวําด๎วยวิธีการแสดงความคิดเห็น การตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ 
การทําประชาพิจารณ๑ การรํวมลงประชามติ หรืออื่นๆท่ีเปิดให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวม 

3.3.5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน๎าท่ี ความสํานึกในความรับผิดชอบตํอ
สังคม การใสํใจป๓ญหาสาธารณะของบ๎านเมืองและการกระตือรือร๎นในการแก๎ป๓ญหา ตลอดจนการเคารพใน
ความคิดเห็นท่ีแตกตํางและความกล๎าท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทําของตนเอง 

3.3.6. หลักความค๎ุมคํา หมายถึง การบริหารจัดการและใชํทรัพยากรท่ีมีอยูํอยํางจํากัดเพื่อให๎เกิด
ประโยชน๑สูงสุดแกํสํวนรวม โดยการรณรงค๑ให๎คนไทยมีความประหยัด ใช๎ของอยํางค๎ุมคํา สร๎างสรรค๑สินค๎าและ
บริการท่ีมีคุณภาพสามารถแขํงขันได๎ในเวทีโลก และมีการรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให๎สมบูรณ๑ยิ่งขึ้น 
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Abstract 

During the past 5 years, rapid communication technology development has 

dramatically changed on mass media and relating activities for general people.  One of the 

highest impact is online technologies that induced various changes or dilemma of relating 

counterparts for their survival under the changes.  

This thesis has been a demonstration of adaptive strategies of a local newspaper 

“Thaisaeree” located in Khon Kaen city, under the global “online” changes.  The changes 

have directly affected the survival of the newspaper and management team.  There are 

numbers of the adaptive strategies which included adoption of local news to attract local 

people, instead of general national news of bigger newspaper (of the national newspapers).  

Moreover, the news has been shifted from mostly social news to micro-economics, local 

businesses, local trading and local investment.  This adaptation has been coincided with online 

activities.  As a result, reduction of newspaper reproduction number was done for diversion of 

the cost to support an additional online administration staff.  The changes has increased the 

visitors through smart phones and facebook.  Besides, there have been creations of the 

webpage “Thaisaeree” management, online newspaper, Line application with more than 115 

Line groups and more than 200 members within each group. As a result, there were 

inreasingly online news readers with time.  On the advertisment aspect, the newspaper has 

also created services through newspaper and more than 30 LED smart boxes and signs with an 

expectations of more than 2 million of Khon Kaen citizens as customers.   

Moreover adaptation of the newspaper was also on production system for smaller and 

higher printing quality for carrying and keeping quality. However, problems of the 

newspapers were still on continue stable income development which is under negotiations 
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with supporters and additional beneficial both short and longterm promotions.  All of those 

strategies have been under trials and investigations for adaptive survivals of the local 

newspaper and hopefully the expectations could be achieved. 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจักษณ๑เรื่อง รูปแบบของการบริหารจัดการหนังสือพิมพ๑ไทยเสรี รองรับส่ือออนไลน๑ ท่ีผ๎ูศึกษาได๎

ทําขึ้น มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาแนวทางการปรับตัวของหนังสือพิมพ๑ไทยเสรี รองรับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากส่ือ
ออนไลน๑ท่ีเข๎ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้นในป๓จจุบัน และป๓ญหาด๎านธุรกิจท่ีเกิดขึ้นของหนังสือพิมพ๑ไทยเสรี 
เพื่อเตรียมพร๎อมรับสถานการณ๑และการเปล่ียนพฤติกรรมของคนในสังคม การปรับแนวคิด การทํา งานของ
หนังสือพิมพ๑ไทยเสรี เพื่อให๎สามารถรับมือกับวิกฤตตํางๆ ท่ีกําลังเกิดขึ้นอยํางมีสติ และก๎าวผํานวิกฤตวงการ
ส่ือสารมวลชน เพื่อยืนอยูํได๎ในยุคส่ือสังคมออนไลน๑ 

กลยุทธการทํางาน เริ่มด๎วยการเปิดศูนย๑ขําวท๎องถิ่น เพื่อเพิ่มความสนใจและใกล๎ชิดกับคนในท๎องถิ่น
มากขึ้น และ ปรับปรุงจากเดิมเป็นขําวสังคม เหตุการณ๑ท่ัวไปท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีจังหวัดขอนแกํน ก็เปล่ียนมา
นําเสนอขําวด๎านเศรษฐกิจในระดับจุลภาค ขําวธุรกิจ การค๎า การลงทุน การปรับรูปแบบใหมํเพื่อให๎สอดคล๎อง
กับส่ือออนไลน๑ท่ีเข๎ามามีบทบาทท่ีสําคัญในสังคม  ได๎สร๎างเวปไซต๑ไทยเสรี ขึ้นท้ังนี้เพื่อเป็นการขยายชํอง
ทางการนําเสนอขําวสาร และรองรับขําวจากการนําลงตีพิมพ๑ในหนังสือพิมพ๑ไทยเสรี โดยขยายชํองทางการ
เผยแพรํผํานส่ือออนไลน๑ และ โดยการลดยอดพิมพ๑ลง เพื่อนํามาเป็นคําใช๎จํายในการดูแล เวปไซต๑ ไทยเสรี ซึ่ง
เพิ่ม จนท. มาทําหน๎าท่ีจัดการดูแลปรับปรุง เวปไซต๑ ไทยเสรี ให๎ทันสมัย และอัพขําวสารประจําวันอยําง
ตํอเนื่อง พร๎อมเพิ่มการนําเสนอ “ขําวดํวนไทยเสรี” เพื่อเป็นการนําเสนอขําวอยํางท่ัวถึงทุกภูมิภาค ทําให๎
จํานวนผ๎ูเข๎าเย่ียมชมเว็บไซต๑ไทยเสรีออนไลน๑เพิ่มข้ึนมากไปด๎วย เพื่อรองรับการใช๎งานบนสมาร๑ทโฟน และเพิ่ม
ชํองทางการเข๎าถึงให๎มากขึ้นใน เฟซบุ๏ค  

นอกจากนี้ ยังได๎มีการสร๎าง เพจไทยเสรี และกลํุมขําวไทยเสรีออนไลน๑ ในไลน๑กลํุมตํางๆ และยังได๎เข๎า
รํวมในกลํุมขําว และกลํุมหนํวยงาน องค๑กรตํางๆ ท่ัวประเทศอีก รวมท้ังส้ิน 115 กลํุม ซึ่งแตํละกลํุมจะมีสมาชิก
ประมาณกลํุมละ 200 รายข้ึนไป ทําให๎มีผ๎ูเข๎ามาอํานขําวในเวปไซท๑ไทยเสรีเพิ่มมากขึ้นอยํางตํอเนื่อง รับผลิตส่ือ
โฆษณาทุกรูปแบบครบวงจรท้ังแบบปูาย ปูายไฟ LED Smart BOX ซึ่งเป็นนวัตกรรมส่ือประชาสัมพันธ๑ ทําให๎
รูปแบบการเข๎าถึงผ๎ูคนมากยิ่งขึ้น สามารถเข๎าถึงประชากรได๎เกือบสองล๎านคนท้ังจังหวัดขอนแกํน และมีจุด
แสดงมากกวํา 30 แหํง ในพื้นท่ีจังหวัดขอนแกํน 

ยังมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบหนังสือพิมพ๑ให๎เป็นฉบับท่ีผ๎ูบริโภคสามารถพกพาได๎สะดวก เชํน มีรูปแบบ
กะทัดรัด ตัวหนังสือไมํเลอะ สามารถเก็บไว๎ได๎นาน ก็เป็นการจัดการอีกด๎านหนึ่ง 

การแก๎ไขป๓ญหาของหนังสือพิมพ๑ไทยเสรี ผ๎ูศึกษามองหาเห็นโอกาส และผลกระทบท่ีต๎องตามมาอยําง
แนํนอน จึงเตรียมสถานการณ๑รองรับ โดยสร๎าง เว็ปไซต๑ ไทยเสรีออนไลน๑ เป็นการเพิ่มชํองทาง และทําควบคํู
กับหนังสือพิมพ๑ไทยเสรี เพื่อเป็นการขยายชํองทางการนําเสนอขําว เพิ่มทางเลือกให๎ผ๎ูสนับสนุนท่ีลงโฆษณาท้ัง
หนังสือพิมพ๑ และส่ือออนไลน๑ และยังขยายฐานผ๎ูอํานหนังสือพิมพ๑ ได๎เข๎าไปเยื่ยมชมท่ีเว็ปไซต๑ และผ๎ูเข๎ามาอําน
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ขําวท่ีเว็ปไซต๑ ได๎รู๎จักและเห็นหนังสือพิมพ๑ไทยเสรี เป็นการสร๎างความนําเช่ือถือให๎กับผ๎ูอํานและผ๎ูให๎การ
สนับสนุนเพิ่มข้ึน  

 
1.ความเป็นมาความส าคัญของหนังสือพิมพ์ และวิธีการศึกษา 
1.1 ความเป็นมา สถานการณ์ทั่วไป 
 หนังสือพิมพ๑ เป็นส่ือท่ีอยูํคํูกับสังคมไทยมานานหลายทศวรรษ และมีบทบาทท่ีสําคัญหลากหลาย
รูปแบบในการช้ีนําสังคม และเปล่ียนแปลงสังคมในบางบริบท ทําหน๎าท่ีแจ๎งขําวสารให๎ประชาชนทราบ สืบ
เสาะหาข๎อเท็จจริง และรายงานแบบเจาะลึก รวมรวมข๎อมูล เปิดโปงการทุจริต และยังมีบทบาทการเป็นสุนัข
เฝูายาม จับตาดูการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าท่ีภาครัฐ ทําหน๎าท่ีพิทักษ๑ ปกปูอง ผลประโยชน๑ของประชาชน จาก
กลํุมอิทธิพล นักการเมือง  
   บทบาทของหนังสือพิมพ๑ ทําหน๎าท่ีรับเรื่องราวร๎องทุกข๑ เป็นกระบอกเสียงให๎ประชาชนท่ีไมํได๎รับความ
เป็นธรรมจากเจ๎าหน๎าท่ีรัฐ หรือภาคเอกชน ดังนั้น ส่ือส่ิงพิมพ๑จึงมีบทบาทท่ีสําคัญและมีอิทธิพลตํอสังคม ส่ือ
ส่ิงพิมพ๑เป็นเครื่องมือส่ือสารของสังคม ให๎ประโยชน๑ทางการศึกษา ทําให๎คนเกิดความรู๎อยํางกว๎างขวาง ชํวยใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ๑ เผยแพรํขําวสารท้ังในภาคธุรกิจเอกชนและหนํวยงานภาครัฐ เป็นส่ือในการชํวย
เรียกร๎องสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคเพื่อให๎มีการเปล่ียนแปลงสังคมไปในวิถีทางท่ีถูกต๎องยุติธรรม 
 
1.2 ความส าคัญของหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน 
   หนังสือพิมพ๑ท๎องถิ่น เกิดมาจากจิตสํานึกของคนท๎องถิ่น ท่ีมุํงแสวงหาความถูกต๎องในสังคม และใช๎
หนังสือพิมพ๑เป็นส่ือกลางในการถํายทอดเหตุการณ๑ ป๓ญหาท่ีเกิดขึ้นในท๎องถิ่นให๎สังคมรับรู๎ มีสํวนรํวมในการ
แก๎ป๓ญหา มีสํวนรํวมในการนําเสนอความคิด เพื่อเป็นการพัฒนาท๎องถิ่นให๎เข๎มแข็ง และเป็นสํวนหนึ่งในการ
สร๎างภาพลักษณ๑ให๎กับชุมชนในท๎องถิ่น ทําให๎คนในท๎องถิ่นตระหนักถึงความสําคัญและสํานึกรักในชุมชน เกิด
ความหวงแหน เก็บรักษาไว๎ให๎เป็นวิถีของชุมชนท๎องถิ่นที่มีความแตกตํางกันในแตํละภูมิภาคให๎คงอยูํสืบตํอไป  
   หนังสือพิมพ๑ ท๎องถิ่น ยังสามารถใช๎เป็นส่ือกลางในการนําเสนอ เรื่ องราว ขําวสาร โฆษณา
ประชาสัมพันธ๑ตํางๆ การถํายทอดเหตุการณ๑สําคัญๆ ของท๎องถิ่น ของชุมชน การสืบทอดกิจกรรมด๎านศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม และยังเป็นส่ือกลางในการรํวมแก๎ป๓ญหาชํองวํางระหวํางภาครัฐ กับประชาชน รํวม
สร๎างสรรค๑ ในรูปแบบการประชาสัมพันธ๑ผํานส่ือหนังสือพิมพ๑ท๎องถิ่น ทําให๎เกิดเป็นความ สมานสามัคคีในระดับ
ชุมชน 
 
1.3 ความน่าสนใจ ข้อดี ข้อเสีย  
   หนังสือพิมพ๑ เป็นส่ือท่ีเราต๎องเห็นและสัมผัสอยูํแทบทุกวัน เป็นส่ือท่ีสังคมให๎ความสําคัญ ให๎ความ
สนใจ และมีอิทธิพลตํอชีวิตประจําวันของผ๎ูบริโภคอยํางมาก โดยเฉพาะในชีวิตประจําวันของคนในสังคมเมืองท่ี



228 
 

มีความเจริญ จะได๎รับความสนใจในการอํานหนังสือพิมพ๑กันอยํางแพรํหลาย และยังใช๎หนังสือพิมพ๑เป็นส่ือเพื่อ
การโฆษณากิจกรรมตํางๆ หรือ นําเสนอขําวสาร ขําวประชาสัมพันธ๑ไปสํูกลํุมเปูาหมาย 
  ข๎อดีของหนังสือพิมพ๑ คือสามารถเข๎าถึงกลํุมเปูาหมายได๎ทุกกลํุมอยํางกว๎างขวาง เป็นส่ือท่ีมีความ
นําเช่ือถือจากคนท่ัวไป และยังสามารถเก็บบันทึกเรื่องราว เหตุการณ๑ตํางๆ ท่ีเกิดขึ้นให๎ชาวโลกได๎รับรู๎ ใช๎เป็น
ส่ือท่ีถํายทอดศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท่ีงดงามหลายยุค หลายสมัย ให๎เป็นท่ีรู๎จัก เป็นส่ือท่ีสามารถ
เปล่ียนแปลงและสะท๎อนสังคมในทุกด๎าน เป็นเอกสารหลักฐานท่ีใช๎เก็บไว๎อ๎างอิงถึงเรื่องราวเหตุการณ๑ตํางๆ ท่ี
เกิดขึ้นในอดีตท่ีผํานมา 
  ข๎อเสียของหนังสือพิมพ๑ เมื่อสังคมเปล่ียน ความนิยมในการอํานหนังสือพิมพ๑เริ่มลดน๎อยลงไปอยํางมาก 
แตกตํางจากอดีตท่ีผํานมา ท่ีมีหลายกลํุม หลากหลายอาชีพ นิยมเลือกเสพขําวสารจากหนังสือพิมพ๑เพื่อติดตาม
ขําวสารในทุกเช๎า สังคมให๎ความสําคัญกับการนําเสนอขําวจากหนังสือพิมพ๑ทุกสํานัก เพื่อเปรียบเทียบและ
วิเคราะห๑ขําวจากหนังสือพิมพ๑มากท่ีสุด ป๓จจุบัน เมื่อมีส่ือออนไลน๑เข๎ามา และขยายการเข๎าถึงประชาชนเพิ่ม
มากขึ้น สํงผลทําให๎พฤติกรรมของกลํุมคนอํานเปล่ียนไปจากเดิม ทําให๎หนังสือพิมพ๑หลายสํานักต๎องทยอยปิด
ตัวเองไป 
1.4 วิธีการศึกษา 
  จากสถานการณ๑ความเปล่ียนแปลงของสังคม ในอดีตท่ีนิยมการอํานขําวสาร เรื่องราวตํางๆ จาก
หนังสือพิมพ๑ ป๓จจุบัน ก๎าวสํูยุคเทคโนโลยีท่ีมีดาวเทียมและการส่ือสารแบบออนไลน๑ ให๎ความสะดวก รวดเร็ว 
สามารถสํงขําวสารให๎รับรู๎ทันทีท่ัวโลกในเวลาเพียงเสียววินาที การอํานเรื่องราวขําวตํางๆบนสมาร๑ทโฟน หรือ
มือถือ จึงเป็นกระแสท่ีมาแรงมาก ท้ังยังสร๎างผลกระทบตํอหนังสือพิมพ๑ท้ังสํวนกลางและสํวนภูมิภาค ท่ีอาจทํา
ให๎หมดยุคส่ือหนังสือพิมพ๑ได๎ในอนาคต  
      ผ๎ูศึกษาเลือกการเข๎าถึงส่ือออนไลน๑โดยการเปิดเว็ปไซค๑ไทยเสรีออนไลน๑ www.thaisaeree.info เป็น
การปรับตัวเพื่อให๎สามารถเช่ือมโยง และคงความเป็นหนังสือพิมพ๑ท๎องถิ่นไว๎ และยังรักษาฐานผ๎ูอํานเดิม เพิ่ม
ขยายชํองทางการส่ือสารให๎สามารถเข๎าถึงกันได๎ท้ังหนังสือพิมพ๑และส่ือออนไลน๑ เป็นกรณีศึกษาในการปรับตัว
ของ “หนังสือพิมพ๑ไทยเสรี รองรับกระแสส่ือออนไลน๑” เพื่อรองรับผ๎ูอํานหนังสือพิมพ๑ชุดเดิม และเป็นการเพิ่ม
ผ๎ูอํานท่ีนิยมเสพขําวบนมือถือให๎มีโอกาสเข๎าถึงหนังสือพิมพ๑มากขึ้น  
 
2. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
2.1 แรงบันดาลใจ 
  ผ๎ูศึกษาเห็นวํา “หนังสือพิมพ๑” เป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลตํอสังคมโดยสํวนรวมมาต้ังแตํอดีตจนถึงป๓จจุบัน 
บุคคลท่ีจะมาทําหน๎าท่ีเป็น “นักขําว” ผ๎ูนําเสนอเรื่องราวขําวสารตํางๆ ให๎สังคมท่ัวไปรับทราบ จําเป็นต๎อง มี
คุณธรรม จริยธรรม ในการนําเสนอขําวสารอยํางถูกต๎องและ เป็นธรรม เพราะ มีบทบาทสําคัญมากท่ีสุด ในการ
ทํา ส่ือหนังสือพิมพ๑ ทําให๎เกิดแนวคิดขึ้นวํา ในขณะท่ี หนังสือพิมพ๑สํวนกลางจํากัดด๎วยเงื่อนไขหลายประการ 
จํากัดด๎วยเวลาท่ีต๎องรวดเร็วท้ังในการพิมพ๑ การขนสํง และจํากัดด๎วยพื้นท่ีนําเสนอขําว ทําให๎การนําเสนอ
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เรื่องราวขําวตํางๆ ล๎วนเป็นขําวท่ีเกิดขึ้นรวมกระจุกอยูํในพื้นท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล  หรือจังหวัดหัวเมือง
หลักท่ีมีความเจริญเติบโตสูง การจะได๎รับรู๎ขําวสารในแตํละจังหวัดมีโอกาสน๎อยมาก  
  แรงบันดาลใจท่ีต๎องการเป็นผ๎ูนําสาร ด๎วยการทําหนังสือพิมพ๑ท๎องถิ่น และนําเสนอขําวในท๎องถิ่น เพื่อ
ชํวยกระต๎ุนสังคมเมือง และยังเป็นส่ือกลางในการนําเสนอ เรื่องราว ขําวสาร ตํางๆ การถํายทอดเหตุการณ๑
สําคัญๆ ของท๎องถิ่น ของชุมชน การสืบทอดกิจกรรมด๎านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และยังเป็น ส่ือกลางท่ี
รํวมแก๎ป๓ญหาในชุมชนท๎องถิ่น การแก๎ป๓ญหาชํองวําง ระหวํางภาครัฐ กับประชาชน และยังเป็นส่ือกลางในการ
สร๎างกิจกรรมรํวมกัน ระหวํางหนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ให๎ทุกคนมีสํวนรํวมสร๎างสรรค๑ 
แก๎ป๓ญหาตํางๆ ของท๎องถิ่นนั้นๆ ในรูปแบบการประชาสัมพันธ๑ ผํานส่ือหนังสือพิมพ๑ท๎องถิ่น ทําให๎เกิดเป็นความ
สมานสามัคคีในระดับชุมชน เป็นท่ีมาของการขอจดต้ังเป็นหนังสือพิมพ๑ท๎องถิ่น โดยใช๎ช่ือวํา “หนังสือพิมพ๑ไทย
เสรี” 
  หนังสือพิมพ๑ไทยเสรี มี Motto ในการทํางานวํา “อิสระทางความคิด ในการทํางาน” เพราะการทํางาน
ด๎านส่ือมวลชน จะต๎องปราศจากการครอบงําทางความคิด ไมํมีการช้ีนําในการนําเสนอขําวสาร แตํทุก เรื่องท่ี
นําเสนอต๎องอยูํบนพื้นฐานของความถูกต๎อง และประชาชนได๎รับประโยชน๑จากข๎อมูลขําวสาร  
 ผ๎ูกํอต้ัง หนังสือพิมพ๑ไทยเสรี มี 3 ทําน คือ 1.ร.อ.พิสิษฐ๑ ชาญเจริญ , 2.นายยุทธพงษ๑ พึ่งแรงตน 
(เสียชีวิตแล๎ว) และตัวผ๎ูศึกษา คือ นางสุพัตรา ศุขโข คําวํา“ไทยเสรี” เครื่องหมาย “ไ” มาจากสัญลักษณ๑ “บู
มเมอแรง” (boomerang) 3 ตัวรวมกัน บูมเมอแรง คืออาวุธลําสัตว๑ของชนพื้นเมืองในประเทศออสเตรเลีย ท่ี
ขว๎างไปแล๎วจะวกกลับมาหาผ๎ูขว๎าง การทําหน๎าท่ีส่ือมวลชน จึงเปรียบเสมือนกระจกสะท๎อนส่ิงท่ีเกิดขึ้นในสังคม 
ให๎คนท่ัวไปได๎รับทราบเรื่องราวตํางๆได๎ หากส่ิงท่ีเรากระทําเป็นเรื่องดี ก็จะได๎รับความช่ืนชม คําสรรเสริญ แตํ
หากเราประพฤติตนไมํดี ไร๎จรรยาบรรณ ไมํมีจริยธรรม ส่ิงท่ีสะท๎อนกลับมาก็จะเป็นเรื่องไมํดีงาม ขาดความ
นําเช่ือถือ และสุดท๎ายจะไมํมีท่ียืนในสังคม 
  ความภาคภูมิใจในการทําหน๎าท่ีเป็นส่ือกลาง ได๎นําเสนอเรื่องราว และเหตุการณ๑ตํางๆ ท่ีเกิดขึ้นในวิถี
ชุมชนเมืองท่ีงดงาม สืบทอดตํอกันมา หลายยุค หลายสมัย การได๎เป็นกระบอกเสียงให๎ประชาชนท่ีหาเช๎ากินคํ่า 
การได๎รํวมกันสืบค๎น ตรวจสอบ เฝูาระวังการทํางานท่ีอาจนํามาซึ่งการคอรัปช่ันของหนํวยงานตํางๆ และการได๎
เชิดชูบุคคลท่ีมีผลงานดีเดํน เป็นท่ีประจักษ๑ในชุมชน เป็นกระบอกเสียงเชิดชูคนดี และตรวจสอบคนไมํดีไมํให๎มี
อํานาจในสังคม ทําให๎สังคมได๎รับรู๎วํา ในหลายจังหวัดยังมีนักธุรกิจ ท่ีประสบความสําเร็จ ท่ีนํายกยํองอีกมาก 
ในชุมชนท๎องถิ่นยังมีเรื่องราวดีๆ ท่ีเกิดขึ้น และพร๎อมชํวยกันกระจายสํูสังคมในวงกว๎างผํานส่ือหนังสือพิมพ๑ไทย
เสรี  
2.2 บริบทของหนังสือพิมพ์ไทยเสร ี
   หนังสือพิมพ๑ไทยเสรี ได๎ยื่นคําขอจดแจ๎งการพิมพ๑ ตํอเจ๎าพนักงานการพิมพ๑จังหวัดขอนแกํน และได๎รับ
ใบอนุญาต ลงวันท่ี 14 มกราคม 2548 โดยมี นายพิสิษฐ๑ ชาญเจริญ เป็นเจ๎าของ นางสุพัตรา ศุขโข เป็นผ๎ูพิมพ๑ 
ผ๎ูโฆษณา และบรรณาธิการ มีวัตถุประสงค๑เผยแพรํขําวสารท่ัวไปให๎ประชาชนได๎รับทราบ ภาษาท่ีหนังสือพิมพ๑
จะออก ภาษาไทย ขนาดตัด 2 ไมํเย็บเลํม เป็นหนังสือพิมพ๑รายเดือน สํานักงานหหนังสืทอพิมพ๑ไทยเสรี ต้ังอยูํ
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เลขท่ี 76 ถนนกสิกรทํุงสร๎าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแกํน และพิมพ๑ที่ รุํงกิจการพิมพ๑ เลขท่ี 55/28 ถนนดาวดึงส๑ 
ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค๑ 
    คณะทํางานของหนังสือพิมพ๑ไทยเสรี ประกอบด๎วย ท่ีปรึกษา ได๎แกํ พล.ต.อ.ศักดา เตชะเกรียงไกร, 
รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด, ดร.อาทิตย๑ ฉัตรชัยพลรัตน๑ กองบรรณาธิการ ได๎แกํ น.ส.เพ็ญศิริ นาคทน, นายรณชิต 
ชาญเจริญ, นายอนุสรณ๑ ศุขโข,นายประคอง หนูราช,นายพันธ๑ศักดิ์ วีระชัย และนายภัทรวินทร๑ ลีปาน ยอด
พิมพ๑ครั้งละ 2,000 ฉบับ ใช๎กระดาษปอนด๑ขาว ขนาด 80 แกรม 12 หน๎า (3 คํู) พิมพ๑สีส่ี 1 คํู ท่ีเหลือเป็นสี
ขาว/ดํา ราคาจําหนําย ฉบับละ 10 บาท ฉบับปฐมฤกษ๑วางแผงจําหนํายเมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ๑ 2548  
 ผ๎ูศึกษา เป็นผ๎ูได๎รับอนุญาตในการจดต้ังหนังสือพิมพ๑ไทยเสรี ในตําแหนํง บรรณาธิการ ผ๎ูพิมพ๑ ผ๎ู
โฆษณา โดยต้ังศูนย๑รวมขําวท่ีจังหวัดขอนแกํน ณ เลขท่ี 76 ม. 20 ถนนกสิกรทํุงสร๎าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.
ขอนแกํน และจัดต้ังศูนย๑ขําวเพิ่มท่ีจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย นอกจากทําหน๎าท่ีบรรณาธิการแล๎ว 
ยังทําหน๎าท่ีในการเดินตลาด เพื่อหาโฆษณานํามาบริหารจัดการเป็นคําใช๎จํายของหนังสือพิมพ๑ไทยเสรี และยังมี
บุคลากรอื่นๆ ท่ีรับหน๎าท่ีตํางๆ ในสํานักพิมพ๑ อาทิ ผ๎ูส่ือขําว จนท. นําสํงหนังสือพิมพ๑วางแผงจําหนํายในเขต
จังหวัดท่ีประจํา และแจกจํายให๎กับหนํวยงาน สํวนราชการ โรงพยาบาล ธนาคาร สถานีรถประจําทาง ทํา
อากาศยาน และห๎างร๎านตํางๆ เพื่อเป็นการขยายพื้นท่ี และเข๎าถึงกลํุมเปูาหมายตํางๆ  
   การบริหารจัดการคําใช๎จําย ในการจัดพิมพ๑แตํละเดือน และคําการดําเนินงาน โดยมีต๎นทุนหลักได๎แกํ 
คําพิมพ๑ ฉบับละ 35 บาท พิมพ๑ครั้งละ 2,000 ฉบับ เป็นเงิน 70,000 บาท พนักงานประจํา 2 คน คนละ 7,500 
บาท/เดือน เป็นเงิน 15,000 บาท คําใช๎จํายสํานักงาน ไฟฟูา โทรศัพท๑ ไวไฟ เครื่องด่ืม และอื่นๆ เดือนละ 
15,000 บาท รวมคําใช๎จํายเดือนละประมาณ 100 ,000 บาท ท้ังนี้ มีรายได๎หลักจากผ๎ูสนับสนุน ลงโฆษณา 
จํานวน 22 ราย เป็นเงินรวม 120 ,000 บาท สํวนการวางแผงจําหนํายนั้น เป็นการฝากวางจําหนํายด๎วยการ
มอบหนังสือพิมพ๑ให๎กับร๎านค๎า ไมํคิดคําหนังสือเป็นการสร๎างพันธ๑มิตร สร๎างเครือขําย และเป็นการ ขยาย
ชํองทางให๎ผ๎ูบริโภคเข๎าถึงหนังสือพิมพ๑ท๎องถิ่นมากขึ้น 
  การวางหนังสือพิมพ๑ท๎องถิ่นบนแผงจําหนํายหนังสือทุกประเภท นอกจากจะทําให๎บุคคลท่ัวไปได๎พบ
เห็น ยังเป็นการขยายฐานด๎านโฆษณาประชาสัมพันธ๑จากออแกไนท๑ ท่ีต๎องการจัดกิจกรรมสํงเสริมการขายใน
พื้นท่ีแตํละจังหวัด ได๎ติดตํอขอลงโฆษณา เพื่อประชาสัมพันธ๑งาน จึงเป็นการเสริมรายได๎เพิ่มอีกสํวนหนึ่งด๎วย 
โดยหนังสือพิมพ๑ไทยเสรี ได๎กําหนดราคา คําโฆษณา มีรายการดังนี้  

1. เต็มหน๎า ขาว-ดํา ราคา 10,000 บาท/เดือน หน๎า 4 สี ราคา 20,000 บาท/เดือน 
2. ครึ่งหน๎า ขาว-ดํา ราคา   5,000 บาท/เดือน หน๎า 4 สี ราคา 10,000 บาท/เดือน 
3. ขนาด ขาว-ดํา 7 x 9 นิ้ว ราคา 3,000 บาท/เดือน หน๎า 4 สี ราคา 6,000 บาท/เดือน                  
4. ขนาด ขาว-ดํา 5 x 7 นิ้ว ราคา 2,000 บาท/เดือน หน๎า 4 สี ราคา 3,000 บาท/เดือน 
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2.3 ขั้นตอนการปรับตัวของหนังสือพิมพ์ไทยเสรี รองรับสื่อออนไลน ์
    เมื่อหนังสือพิมพ๑ไทยเสรี ได๎รับความเช่ือมั่นในผลงานและคุณภาพของการนําเสนอขําวสาร เหตุการณ๑
บ๎านเมืองในท๎องถิ่นผํานส่ือหนังสือพิมพ๑ท๎องถิ่นแล๎ว ผ๎ูศึกษาและทีมบริหารจึงวางแผนขยายเขตพื้นท่ีบริการ 
จากเดิมท่ีนําเสนอขําวเฉพาะในพื้นท่ีจังหวัดขอนแกํน ผ๎ูศึกษาได๎หาผ๎ูส่ือขําวเพิ่มในพื้นท่ีจังหวัดอุดรธานี และ
จังหวัดหนองคาย โดยใช๎ถนนมิตรภาพเป็นหลักเพราะสะดวกในการสํงหนังสือให๎กับศูนย๑ขําวทั้ง 2 แหํง  
  2.3.1 การเปิดศูนย๑ขําวเพิ่มขึ้น ไมํต๎องเสียคําใช๎จํายแตํอยํางใด เนื่องจากเป็นพันธ๑มิตรท่ีมีความสัมพันธ๑
เป็นการสํวนตัวกับ ทีมขําวในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย อยูํแล๎ว โดยผ๎ูส่ือขําวแตํละศูนย๑ขําวได๎ทํา
หน๎าท่ีเป็นสติงเกอร๑ นักขําวอิสระสํงขําวให๎กับสํานักขําวทีวี และหนังสือพิมพ๑สํวนกลาง คนละหลายฉบับ ซึ่ง
การนําเสนอขําวสํวนกลางและท๎องถิ่นจะตํางกันท่ีรายละเอียด เนื้อหา เนื่องด๎วยพื้นท่ีหนังสือพิมพ๑สํวนกลางจะ
จํากัดด๎วยพื้นท่ี ทําให๎รายละเอียดไมํสมบูรณ๑เทําหนังสือพิมพ๑ท๎องถิ่น ท่ีสามารถลงรายละเอียดของขําวนั้นๆ ได๎
อยําครบถ๎วน  อีกท้ังยังมีการปรับเปล่ียนประเด็น แบบเจาะลึกถึงมุมมองท่ีแตกตํางระหวํ างสังคมเมือง และ
สังคมท๎องถิ่น  
    2.3.2 ได๎มีการปรับรูปแบบขําวท่ีนําเสนอจากเดิมเป็นขําวสังคม เหตุการณ๑ท่ัวไปท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี
จังหวัดขอนแกํน ก็เปล่ียนมานําเสนอขําวด๎านเศรษฐกิจในระดับจุลภาค ขําวธุรกิจ การค๎า การลงทุน เนื่องจาก
ผ๎ูศึกษาเล็งเห็นวํา หนังสือพิมพ๑ไทยเสรี จะวางบนแผงจําหนํายหนังสือทุกวันท่ี 5 ของเดือน และจะอยูํบนแผง
จําหนํายยาวนานถึง 30 วัน จึงได๎เปล่ียนรูปแบบการนําเสนอขําวใหมํ  โดยขําวท่ีนําลงตีพิมพ๑ จะต๎องเป็นขําวท่ี
ตกผลึกแล๎ว เป็นขําวท่ีไมํตาย สามารถหยิบมาอํานได๎ตลอดเวลา  นําเสนอข๎อมูลแบบเจาะลึกเพื่อใ ช๎เป็นฐาน
และแนวทางให๎กับผ๎ูประกอบการตํางถิ่น ท่ีต๎องการศึกษาแนวทางกํอนการลงทุนในพื้นท่ีจังหวัดขอนแกํน และ
ภาคอีสานตอนบน 
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  2.3.3 จากสถานการณ๑ส่ือสังคมออนไลน๑ เริ่มเข๎ามามีบทบาทในสังคม และได๎รับความนิยมมากขึ้น
เรื่อยๆ ซึ่งมาจากการใช๎งานท่ีงําย เข๎าถึงกลํุมคนได๎ทุกกลํุม มีพัฒนาการเปล่ียนแปลงแบบรวดเร็วตลอดเวลา 
เทคโนโลยีการส่ือสารและอินเทอร๑เน็ต ท่ีได๎รับความสนใจจากประชาชนทุกกลํุม ทําให๎วงการส่ือสารท้ังวิทยุ ทีวี 
และหนังสือพิมพ๑ ตํางได๎รับผลกระทบท่ีเพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็ว ไมํเฉพาะในสํวนกลางเทํานั้น แตํหมายถึง
ผลกระทบตํอวงการส่ือสารมวลชนทุกแขนง ผ๎ูศึกษาเล็งเห็นวํา หนังสือพิมพ๑ไทยเสรี ต๎องได๎รับผลกระทบจากส่ือ
ออนไลน๑อยํางแนํนอน จึงมีการปรับรูปแบบใหมํเพื่อให๎สอดคล๎องกับส่ือออนไลน๑ท่ีเข๎ามามีบทบาทท่ีสําคัญใน
สังคม 
  ในปี พ.ศ. 2555 หนังสือพิมพ๑ไทยเสรี ได๎สร๎างเวปไซค๑ ไทยเสรี www.thaisaeree.com ขึ้น โดยมีผ๎ู
ศึกษา ซึ่งเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ๑ไทยเสรี มาทําหน๎าท่ีบรรณาธิการขําว บนเว็ปไซค๑ “ขําวไทยเสรี
ออนไลน๑” อีกตําแหนํงหนึ่ง โดยในเบื้องต๎น www.thaisaeree.com ใช๎โปรแกรมสร๎างเว็บสําเร็จรูป  joomla 
เป็นตัวเขียนเนื่องจากเป็นโปรแกรมท่ีมีการทํางานไมํยุํงยาก และเป็นโปรแกรมฟรี ท้ังนี้เพื่อเป็นการขยายชํอง
ทางการนําเสนอขําวสาร และรองรับขําวจากการนําลงตีพิมพ๑ในหนังสือพิมพ๑ไทยเสรี โดยมีสมาชิกเข๎าเยี่ยมชม
วันละประมาณ 18,000 – 20,000 คน ภายในระยะเวลา 1 ปีท่ีเปิด เวปไซค๑ ไทยเสรี มียอดคนดูมากกวําหนึ่ง
ล๎านหกหมื่นเก๎าพันราย 
   2.3.4 หนังสือพิมพ๑ไทยเสรี และเว็ปไซค๑ไทยเสรีออนไลน๑ ยังได๎มีการพัฒนาเวปไซต๑ตํอไปอีกอยําง
ตํอเนื่อง เพื่อรองรับความสามารถในการแขํงขัน และนําเสนอขําวผํานส่ือออนไลน๑ควบคํูไปกับการจัดพิมพ๑
รูปเลํม โดยขยายชํองทางการเผยแพรํผํานส่ือออนไลน๑ เชํน เฟสบุ๎ค ทวิตเตอร๑   
 2.3.5 มีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงรูปแบบหนังสือพิมพ๑ให๎เป็นฉบับท่ีผ๎ูบริโภคสามารถพกพาได๎สะดวก 
เชํน มีรูปแบบกะทัดรัด ตัวหนังสือไมํเลอะเทอะ สามารถเก็บไว๎ได๎นาน  นําเสนอขําวเชิงรุก เจาะประเด็นขําว
ร๎อนให๎คนในท๎องถิ่นได๎มีเวทีแสดงความคิดเห็น 
   2.3.5 มีการปรับลดปริมาณการผลิตหนังสือพิมพ๑ไทยเสรีในรูปแบบ News Paper โดยลดยอดพิมพ๑ลง 
จากเดิม 2,000 ฉบับตํอเดือน มาเป็น 1,000 ฉบับตํอเดือน เพื่อนํารายได๎มาเป็นคําใช๎จํายในการดูแลเวปไซค๑ 
ไทยเสรี ซึ่งเพิ่ม จนท. มาทําหน๎าท่ีแอดมิน ดูแลปรับปรุงเวปไซค๑ ไทยเสรี ให๎ทันสมัย และอัพขําวสารประจําวัน
อยํางตํอเนื่อง พร๎อมเพิ่มการนําเสนอ “ขําวดํวนไทยเสรี” เพื่อเป็นการนําเสนอขําวอยํางท่ัวถึงทุกภูมิภาค ทําให๎
จํานวนผ๎ูเข๎าเย่ียมชมเว็ปไซค๑ไทยเสรีออนไลน๑เพิ่มข้ึนมากไปด๎วย  
 2.3.6 เมื่อเว็ปไซค๑ไทยเสรีออนไลน๑ ได๎รับความนิยมเพิ่มขึ้นตามลําดับ จึงได๎มีการปรับรูปแบบ ขําวไทย
เสรีออนไลน๑ ท่ีนําเสนอบนเวปไซค๑ไทยเสรี โดยเปล่ียนโดเมน และซื้อพื้นท่ีเพิ่ม เพื่อรองรับภาพขําวกราฟฟิก 
แ ล ะ วี ดี โ อ  ค ลิ ป ขํ า ว  โ ด ย จ า ก เ ดิ ม  www.thaisaeree.com จ ด เ พิ่ ม เ ติ ม อี ก  1  เ ว ป ไ ซ ค๑  คื อ 
www.thaisaeree.info เพื่อรองรับการใช๎งานบนสมาร๑ทโฟน และเพิ่มชํองทางการเข๎าถึงให๎มากขึ้นใน เฟซบุ๏ค  
       2.3.7 ได๎มีการสร๎าง เพจไทยเสรี และกลํุมขําวไทยเสรีออนไลน๑ ในไลน๑กลํุมตํางๆ และยังได๎เข๎ารํวม
ในกลํุมขําว และกลํุมหนํวยงาน องค๑กรตํางๆ ท่ัวประเทศอีก รวมท้ังส้ิน 115 กลํุม ซึ่งแตํละกลํุมจะมีสมาชิ ก
ประมาณกลํุมละ 200 รายข้ึนไป ทําให๎มีผ๎ูเข๎ามาอํานขําวในเวปไซค๑ไทยเสรีเพิ่มมากขึ้นอยํางตํอเนื่อง  
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   2.3.8 นอกจากจะผลิตขําวเผยแพรํทางเวปไซค๑ ไทยเสรี www.thaisaeree.com แล๎ว ในปี 2557 ได๎
รํวมมือกับ นายอภิชา กิตติสุวรรณ๑ กรรมการบริหาร บริษัท โฟกัสแอดเวอร๑ไทซิ่ ง จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทรับผลิต
ส่ือโฆษณาทุกรูปแบบครบวงจรท้ังแบบปูาย ปูายไฟ LED Smart BOX ซึ่งเป็นนวัตกรรมส่ือประชาสัมพันธ๑ ทํา
ให๎รูปแบบการเข๎าถึงผ๎ูคนมากยิ่งขึ้น สามารถเข๎าถึงประชากรได๎เกือบสองล๎านคนท้ังจังหวัดขอนแกํน และมีจุด
แสดงมากกวํา 30 แหํง ในพื้นท่ีจังหวัดขอนแกํน 
     ในขณะนั้นจอ LED กําลังเริ่มเข๎ามามีบทบาทในการโฆษณาของเมืองไทย ซึ่ง บริษัท โฟกัสแอดเวอร๑ไท
ซิ่ง จํากัด เป็นเจ๎าแรกท่ีมีจอ LED ในจังหวัดขอนแกํน และมีทีมงานพัฒนาสินค๎าในแบนด๑ “Foco Digital 
Signage” ซึ้งใช๎ควบคุมจอ LED ทุกจอ และพัฒนาระบบ CLOUD SERVER เพื่อขยาย และควบคุมจอได๎ท่ัว
โลกโดยผําน Internet และยังสามารถถํายทอดสดผํานจอ LED 
          การนํา “ขําวดํวนไทยเสรี” ขึ้นเป็นขําวตัววิ่งบนจอ LED ซึ่งติดต้ังในพื้นท่ีจังหวัดขอนแกํนกวํา 30 แหํง 
มีการเพิ่มปริมาณขําวท่ีนําเสนอทุกต๎นช่ัวโมง เป็นการแขํงขันท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ การพิ่มชํองทาง
นําเสนอขําวทําให๎ “หนังสือพิมพ๑ไทยเสรี และ เว็ปไซค๑ไทยเสรีออนไลน๑” เป็นท่ีรู๎จักท่ัวทุกภูมิภาคท้ังในและ
ตํางประเทศ 
 
2.4 ผลส าเร็จของการปรับตัวของหนังสือพิมพ์ไทยเสรี รองรับสื่อออนไลน์ 
   2.4.1 จากอดีตท่ีผํานมาผ๎ูศึกษาเห็นวํา หนังสือพิมพ๑เป็นผ๎ูเลือกท่ีจะนําเสนอขําวและนําเสนอผํานส่ือ
หนังสือพิมพ๑ ผ๎ูอํานหนังสือพิมพ๑จึงได๎รับขําวสารท่ีอาจไมํตรงกับความต๎องการท่ีอยากรับทราบ รับรู๎เรื่องราว
ตํางๆ แตํในป๓จจุบัน หนังสือพิมพ๑ และการนําเสนอขําว เป็นไปตามความต๎องการของประชาชนและผ๎ูอําน ท่ี
เป็นฝุายช้ีนําให๎หนังสือพิมพ๑ควรนําเสนอเรื่องนั้น เรื่องนี้ ตามท่ีผ๎ูอํานสนใจ จึงเป็นผลให๎การปรับตัวของ
หนังสือพิมพ๑ไทยเสรีได๎รับความนิยมตํอไป  
   2.4.2 ในยุคความเปล่ียนแปลง การปรับเปล่ียนแนวคิดให๎สอดคล๎องกับผ๎ูอํานในป๓จจุบัน และ สามารถ
ยืดหยุํนจํานวนการผลิตตามกําลังในแตํละเดือน จึงเป็นความมั่นคงท่ีหนังสือพิมพ๑ไทยเสรี สามารถรักษาฐาน
ผ๎ูอํานไว๎ได๎เป็นผลสําเร็จ และยังขยายฐานผ๎ูอํานเพิ่มขึ้น เมื่อมีผ๎ูอํานขําวบนเว็ปไซค๑ไทยเสรีออนไลน๑ สนใจ
เนื้อหาและเข๎ามาสืบค๎นข๎อมูลตามลิงค๑ท่ีแนบ  จึงเป็นการเพิ่มทางเลือกให๎กับผ๎ูอําน โดย ขยายฐานผ๎ูอําน
หนังสือพิมพ๑ ไปท่ีเว็ปไซค๑ และมีผ๎ูอํานขําวบนเว็ปไซค๑ไทยเสรีออนไลน๑ มาท่ีหนังสือพิมพ๑  
   2.4.3 การท่ีส่ือออนไลน๑ เข๎ามามีบทบาทสําคัญในสังคมป๓จจุบัน และยังเข๎าถึงประชาชนทุกกลํุม ทุก
เพศ และทุกวัย การทําส่ือหนังสือพิมพ๑ไทยเสรี ควบคํู กับส่ือไทยเสรีออนไลน๑ เป็นการบริหารจัดการท่ีสามารถ
เข๎าถึงยุค “ส่ือสังคมดิจิทอล” โดยไมํต๎องใช๎ต๎นทุนการผลิตสูง มีบุคลากรในองค๑กรน๎อย แตํสามารถเพิ่มชํองทาง
การกระจายขําวสารได๎อยํางท่ัวถึงและรวดเร็ว ท้ังเฟสบุ๏ค อินสตาแกนม ทวิตเตอร๑ และกลํุมไลน๑ กวํา 115 กลํุม
ท่ีสามารถเข๎าถึงเว็ปไซค๑ขําวของไทยเสรีออนไลน๑ และเป็นผลสําเร็จแบบคํูขนาน ของการปรับตัวหนังสือพิมพ๑
ไทยเสรี รองรับส่ือออนไลน๑ 
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 2.5 ผลกระทบของหนังสือพิมพ์ไทยเสรี ในการปรับตัวสู่สื่อออนไลน์ 
  หนังสือพิมพ๑ไทยเสรี ได๎รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร๑ ร๎อยละ 90 เป็นบริษัท ห๎างร๎าน หรือคนท่ีรู๎จัก
มักค๎ุน เป็นผ๎ูท่ีเอื้อผลประโยชน๑ซึ่งกันและกัน ทําให๎หนังสือพิมพ๑ไทยเสรีอยูํมาได๎ทํามกลางวิกฤติของการส่ือสาร 
และตัวผ๎ูศึกษายังได๎ปรับกลยุทธ๑ในการเจาะตลาดหาผ๎ูสนับสนุนรายใหมํๆ โดยใช๎ความนําเช่ือถือ และความเป็น
เอกลักษณ๑ของตัวบุคคลและส่ือหนังสือพิมพ๑เป็นใบเบิกทาง  
   นอกจากรายได๎หลักผ๎ูสนับสนุนรายเดือนแล๎ว ยังมีลูกค๎าจากสํวนกลางท่ีลงพื้นท่ีภูมิภาคจัดกิจกรรม
สํงเสริมการขาย ลูกค๎ากลํุมออแกไนเซอร๑ท่ีมีความเช่ือถือ ศรัทธา เช่ือมั่นในการวางแผงหนังสือพิมพ๑ท่ีตรงเวลา 
และลูกค๎าท่ีจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ๑องค๑กร และยังมีงบประมาณในการสนับสนุนจากบริษัท ห๎างร๎าน 
ห๎างหุ๎นสํวน ท่ีต๎องมีการประชาสัมพันธ๑การเปล่ียนแปลงผ๎ูถือห๎ุน ประชุมประจําปีของหุ๎นสํวนตํางๆ ซึ่งเป็นภาค
บังคับจากกระทรวงพาณิชย๑ท่ีให๎มีประกาศโฆษณาให๎ประชาชนได๎รับทราบการทํางานของคณะกรรมการของ
บริษัท ห๎างร๎าน ซึ่งเป็นการลงประกาศประจําปี  เป็นรายได๎เสริมจากการจัดกิจกรรมประจําปี  
  เมื่อรูปแบบการส่ือสารเปล่ียนไป ผ๎ูบริโภคมีการปรับพฤติกรรมโดยให๎ความสนใจในส่ือออนไลน๑มากขึ้น 
จึงเกิดผลกระทบจากโฆษณาในส่ือหนังสือพิมพ๑ตามไปด๎วย ลูกค๎าจาก บริษัท ห๎างร๎าน รวมไปถึงร๎านค๎าเล็กๆ ท่ี
มีหน๎าร๎านและไมํมีหน๎าร๎าน ตํางใช๎ส่ือโซเชียลออนไลน๑โฆษณาประชาสัมพันธ๑ขายสินค๎าโดยไมํต๎องเสีย
งบประมาณในการลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ๑ และยังทําให๎พฤติกรรมผ๎ูบริโภคเปล่ียนไป โดยการส่ังซื้อสินค๎า
ทางส่ือออนไลน๑ ท่ีอํานวยความ 
สะดวก รวดเร็ว ในการจัดสํงสินค๎าถึงบ๎านโดยไมํต๎องเสียเวลาในการเดินทาง ทําให๎ยอดโฆษณาเดิมท่ีเคยจัดสรร
ให๎การสนับสนุนหนังสือพิมพ๑เริ่มลดจํานวนลงไป 
  ผ๎ูศึกษา ได๎เห็นผลกระทบจากความเปล่ียนแปลงของสังคมไทย ท่ีมีการปรับเปล่ียนอยํางรวดเร็ว รวมไป
ถึงพฤติกรรมของคนอํานหนังสือพิมพ๑ก็ลดลงไปด๎วยเชํนกัน การประกาศปิดตัวของส่ือหนังสือพิมพ๑ท่ีเคยได๎รับ
ความนิยมอยํางมาก ถึงมากท่ีสุดหลายฉบับโดยหันไปพัฒนาส่ือออนไลน๑แทน เพื่อให๎สอดคล๎องกับผ๎ูบริโภคท่ี
เปล่ียนการอํานหนังสือพิมพ๑ ไปอํานขําวบน โทรศัพมือถือแทน ทําให๎เกิดวิกฤติผลกระทบตํอส่ือหนังสือพิมพ๑
โดยสํวนรวม  เพราะ ต๎องแบกภาระต๎นทุนท่ีสูง สัดสํวนรายรับ กับรายจําย ไมํสมดุลกัน เป็นสถานการณ๑ผลท่ี
เกิดขึ้นจาก ส่ือออนไลน๑ และสํงผล กับ หนังสือพิมพ๑โดยสํวนรวม 
 
2.6 อุปสรรค์และการแก้ไข 
   ป๓ญหาและอุปสรรค๑ท่ีเป็นตัวชี้วัดทําให๎หนังสือพิมพ๑ไทยเสรียังคงอยูํตํอไปได๎หรือไมํนั้น ขึ้นอยูํกับรายได๎
หลักจากการลงโฆษณาประชาสัมพันธ๑ ของบริษัทห๎างร๎าน ท่ีให๎การสนับสนุน โดยมีความเช่ือมั่นตํอหนังสือพิมพ๑ 
ซึ่งป๓ญหาของหนังสือพิมพ๑ไทยเสรี คือยังไมํสามารถดําเนินการหารายได๎หลักให๎เป็นไปตามเปูาท่ีต๎องการได๎ 
จําเป็นต๎องมีการสร๎างความสัมพันธ๑กับผ๎ูให๎การสนับสนุน หรือการทําโปรโมช่ันลดราคาโฆษณาแบบเหมาจําย
รายปี 
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   ป๓ญหาจากผ๎ูบริโภคขําวหนังสือพิมพ๑ลดลง เยาวชนคนรุํนใหมํ ไมํนิยมอํานหนังสือท่ีมีรายละเอียดมาก
นัก หรืออํานหนังสือไมํเกิน 3 บรรทัด  จึงหันไปอํานขําวบนส่ือออนไลน๑แทนทําให๎เกิดวิกฤติผลกระทบท่ี เป็น
ป๓ญหาใหญํของส่ือหนังสือพิมพ๑โดยสํวนรวม  เพราะต๎องแบกภาระต๎นทุนท่ีสูง สัดสํวนรายรับ กับรายจํายไมํ
สมดุลกัน เป็นสถานการณ๑ท่ีเกิดจากส่ือออนไลน๑ เข๎ามามีบทบาทสําคัญในป๓จจุบัน  
     
  การแก๎ไขป๓ญหาของหนังสือพิมพ๑ไทยเสรี ผ๎ูศึกษามองหาเห็นโอกาส และผลกระทบท่ีต๎องตามมาอยําง
แนํนอน จึงเตรียมสถานการณ๑รองรับ โดยสร๎าง เว็ปไซค๑ ไทยเสรีออนไลน๑ เป็นการเพิ่มชํองทาง และทําควบคํู
กับหนังสือพิมพ๑ไทยเสรี เพื่อเป็นการขยายชํองทางการนําเสนอขําว เพิ่มทางเลือกให๎ผ๎ูสนับสนุนท่ีลงโฆษณาท้ัง
หนังสือพิมพ๑ และส่ือออนไลน๑ และยังขยายฐานผ๎ูอํานหนังสือพิมพ๑ ได๎เข๎าไปเยื่ยมชมท่ีเว็ปไซค๑ และผ๎ูเข๎ามาอําน
ขําวท่ีเว็ปไซค๑ ได๎รู๎จักและเห็นหนังสือพิมพ๑ไทยเสรี เป็นการสร๎างความนําเช่ือถือให๎กับผ๎ูอํานและผ๎ูให๎การ
สนับสนุนเพิ่มข้ึน  
 
3.การสังเคราะห์ข้อมูล 
3.1 รูปแบบของการบริหารจัดการหนังสือพิมพ์ไทยเสรี รองรับกระแสสื่อออนไลน ์
  3.1.1 หนังสือพิมพ๑ไทยเสรี ได๎มีการนําเสนอขําวบนส่ือออนไลน๑ มาต้ังแตํ ปี 2555 ซึ่งเป็นชํวงท่ีส่ือ
ออนไลน๑เริ่มเข๎ามามีบทบาททางสังคมมากขึ้น โดยสร๎างเวปไซค๑ไทยเสรีออนไลน๑ เพื่อเป็นการขยายชํองทางการ
นําเสนอขําว เพิ่มทางเลือก และขยายฐานผ๎ูอํานหนังสือพิมพ๑ ไปท่ีเว็ปไซค๑ และท่ีเว็ปไซค๑ มาอํานหนังสือพิมพ๑ 
   3.1.2 การนําเสนอเรื่องราวขําวสารท่ีเกิดขึ้นในท๎องถิ่น หนังสือพิมพ๑ไทยเสรี  ทําหน๎าท่ีเป็น
กระบอกเสียงสําคัญ ในการนําเสนอป๓ญหา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมสร๎างสรรค๑ตํางๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
ท๎องถิ่นให๎เป็นท่ีประจักษ๑แกํสังคม 
   3.1.3 หนังสือพิมพ๑ และเวปไซค๑ ไทยเสรีออนไลน๑ ท่ีนําเสนอบนเว็ปไซค๑ไทยเสรี ได๎มีการปรับโดเมน 
และซื้อพื้นท่ีเพิ่ม เพื่อรองรับการนําเสนอภาพขําว ภาพ VDO และคลิปขําว โดยมีเจ๎าหน๎าท่ีเฉพาะ ท่ีเป็นผ๎ูดูแล 
เพจ และทําหน๎าท่ีคัดกรอง ตรวจสอบความถูกต๎องของขําว กํอนนําเสนอทุกครั้ง เพื่อสร๎างความเช่ือมั่นให๎กับผ๎ู
เข๎ามาสืบค๎นข๎อมูลขําวจาก เว็ปไซค๑ไทยเสรี  
    3.1.4 ปรับรูปแบบ ออนไลน๑ โดยจดโดเมนจากเดิมท่ีใช๎ www.thaisaeree.com เพิ่มข้ึนอีกหนึ่งโดเมน 
www.thaisaeree.info  เพื่อเป็นเวปสํารอง และรองรับการใช๎งานบนสมาร๑ทโฟน  ท้ังยังเป็นการเพิ่ม 
Platform ชํองทางการเข๎าถึง บน Facebook โดยสร๎างกลํุม “ขําวไทยเสรีออนไลน๑” และเพจ ท่ีสามารถเข๎าถึง 
เว็ปไซค๑ไทยเสรีได๎ทุกชํองทาง 
  3.1.5 การนําเสนอขําวสารของหนังสือพิมพ๑ไทยเสรี มีกองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต๎องและ
เท่ียงตรงของข๎อมูล กํอนนําเสนอและเผยแพรํออกไป ท้ังนี้ เพื่อให๎เกิดความนําเช่ือถือมากยิ่งขึ้น   
 3.1.6  หนังสือพิมพ๑ไทยเสรี ทําหน๎าท่ีเป็นสุนัขเฝูาบ๎าน ในการตรวจสอบการทํางาน และการใช๎
งบประมาณของภาครัฐ เพื่อให๎หนํวยงานมีการทบทวนในการใช๎งบประมาณ และยังเกรงกลัวตํอการถูก
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ตรวจสอบจากหนังสือพิมพ๑  ซึ่งจะมีการนําเสนอข๎อคิดเห็นในเรื่องผลกระทบ และความเดือดร๎อนของชุมชนใน
พื้นท่ี เป็นอีกหนึ่งบทบาทสําคัญของการทําหน๎าท่ีของหนังสือพิมพ๑ไทยเสรี 
    3.1.7 การเปล่ียนแปลงรูปเลํมแบบใหมํให๎กะทัดรัดสามารถพกพาได๎สะดวก นอกจากเป็นการลดต๎นทุน
การผลิตแล๎ว ยังเป็นการตอบสนองความต๎องการของผ๎ูบริโภคตามยุคสมัยท่ีเปล่ียนไปอีกด๎วย  

 
3.2  ข้อเสนอแนะ 
         หากย๎อนหลังกลับไป 3-5 ปี วงการส่ือสารมวลชนมีความเปล่ียนแปลงบริบททางสังคมแบบรวดเร็ว 
หนังสือพิมพ๑คือผ๎ูท่ีมีอิทธิพลทางสังคม เป็นกระบอกเสียงแทนประชาชนในการตรวจสอบอํานาจการใช๎เงินภาษี 
ตรวจสอบการบริหารประเทศเพื่อไมํให๎รํวมกันคอรัปช่ัน ผ๎ูส่ือขําวหนังสือพิมพ๑เป็นผ๎ูมีคุณธรรม จริยธรรมในการ
นําเสนอขําวอยํางถูกต๎องและเป็นธรรมกับทุกฝุาย ทําให๎ส่ือหนังสือพิมพ๑ เป็นท่ียอมรับจากประชาชน 
  ป๓จจุบัน ส่ือส่ิงพิมพ๑หลายสํานักออกมาประกาศปิดตัวเหลือไว๎เพียงตํานาน  สาเหตุมาจากสถานการณ๑
ท่ีไมํสามารถรองรับภาวะ ‘ขาดทุน’ ได๎ ขณะท่ีสํวนหนึ่งมาจากภาวะ ‘Digital Disruption’ ท่ี ‘พํนพิษ’ ทําให๎ 
ส่ือหนังสือพิมพ๑ รวมถึงส่ือโทรทัศน๑ท่ีประชาชนเริ่มเข๎าถึงน๎อยลงไปเรื่อยๆ คนรุํนใหมํหันมาเสพส่ือออนไลน๑เป็น
หลัก และนับวันยิ่งมีอิทธิพลตํอประชาชนมากยิ่งขึ้น และส่ือท่ีมาแรงท่ีสุดคือส่ือออนไลน๑ท่ีมีจํานวนผ๎ูบริโภค
เพิ่มข้ึนอยํางตํอเนื่อง 
  ผ๎ูศึกษาเห็นวํา การใช๎ส่ืออยํางชาญฉลาดจะชํวยสร๎างประสบการณ๑ท่ีดี และแปลกใหมํให๎กับผ๎ูบริโภคได๎ 
การเผยแพรํข๎อมูลขําวสารใดๆ ผํานส่ือต๎องรับผิดชอบตํอ Content ท่ีนําเสนอออกไป ท่ีผํานมาการทํางานของ
หนังสือพิมพ๑ไทยเสรีคือการคัดกรอง / ตรวจสอบความถูกต๎องกํอนนําเสนอทุกประเด็น เพราะเป็นส่ิงสําคัญมาก 
แตํในยุคส่ือออนไลน๑ ขําวสารแพรํกระจายไปเร็วมาก หากไมํระวังในเรื่องข๎อมูล ความถูกต๎องให๎ดี “ช่ือเสียง” ท่ี
สร๎างมาอาจกลายเป็น “ช่ือเสีย” ในเสียววินาที  
   ท่ีสําคัญ เมื่อส่ือออนไลน๑เข๎ามามีบทบาทในสังคม และสามารถขยายฐานการเข๎าถึงประชาชนทุกกลํุม 
ทุกเพศ ทุกวัยอยํางรวดเร็ว จึงสํงผลกระทบโดยตรงตํอพฤติกรรมผ๎ูบริโภคท่ีมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกรับส่ือ 
และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ๑บนส่ือออนไลน๑จึงเป็นการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตํางและ
หลากหลายหลายอารมณ๑ แตํละคนจะเลือกใช๎เลือกแสดงในแบบท่ีตนเองช่ืนชอบ การแสดงความรุนแรง การใช๎
คําพูดท่ีก๎าวลํวง และพฤติกรรมท่ีไมํเหมาะสม จึงยังไมํมีหนํวยงานใดสามารถเข๎ามาควบคุมผ๎ู ใช๎งานบนส่ือ
ออนไลน๑ได๎เลย 
   หนังสือพิมพ๑ไทยเสรี เป็นเหมือนสัญลักษณ๑ของเมืองขอนแกํน ท่ีเป็นมากกวําการนําเสนอขําวท๎องถิ่น
เพียงอยํางเดียว แตํได๎สร๎างมาตรฐานความนําเช่ือถือให๎เกิดกับคนในท๎องถิ่น จึงสามารถฝุาฟ๓นวิกฤตและอยูํรอด
มาได๎ถึงทุกวันนี้ รํวม 20 ปีท่ีนําเสนอขําวสํูสาธารณะชน และยังพัฒนาการนําเสนอขําวและการเข๎าถึงส่ือบน
ออนไลน๑ เพื่อให๎ทันตํอพฤติกรรมผ๎ูบริโภค  
 
 



237 
 

Model of Success of Debt management NPL of the  

Government Housing Bank 

รูปแบบความส าเร็จของการจัดการหนี้ NPL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
 

Dr. Phanpaphorn  Surinmongkhon 

ดร.พรรณปพร  สุรินทร์มงคล 
 
 

A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements  

for the degree of Doctor of Philosophy in Social Economic 

At Bodhisastra University, Florida State, USA. 

Academic Year 2019 

 

 

Abstract  

The objective of research of “Model of Success of Debt management NPL of the 

Government Housing Bank” is to study the Model of Success of Debt management NPL of the 

Government Housing Bank. Which the researcher has experienced for over 26 years. Qualitative 

data are formally collected at Government Housing Bank Chiang Mai Brunch, from June 2019 to 

September 2019. The collected data tools were Self-evident then analysed and synthesized by 

qualitative methods. Important tools for collecting data for reliable research results and resulting 

in trust in the quality of qualitative research. The researcher used the method of data validation 

before analysis. With a triangular inspection method. It consists of the following steps: 1) 

Examining the data triangles by considering different time sources, sources, locations, and 

personal sources. Will be the same or not If the information in different locations is the same or 

not and if the person who gave the information changed the information will be the same or not 2) 

Researcher triangle about the researcher. By changing observers or interviews and 3) checking the 

triangles on how to gather data. By using different data collection methods in order to gather the 

same information, such as using observation methods along with questioning  

The research shows there are 7 patterns of Model of Success of Debt management NPL 

of the Government Housing Bank as follows 1. Knowing the Bank's products 2. Knowing the 

problem of debt occurrence 3. Target customers clearly 4. The form of debt collection 5. Focusing 

on building organizations to have good governance. 6. Modern service forms. 7. To be a financial 

institution with international quality 

 

Key Word:  Success Model means principle patterns which correlated distinctively to the ultimate 

goal.   Debt management NPL means Debt management of the Government Housing Bank 
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บทคัดย่อ 
งานวิจักษณ๑เรื่องรูปแบบความสําเร็จของการจัดการหนี้ NPL ของธนาคารอาคารสงเคราะห๑ มีวัตถุประสงค๑

เพื่อสังเคราะห๑รูปแบบการจัดการหนี้ NPL ของธนาคารอาคารสงเคราะห๑ โดยผ๎ูวิจักษณ๑มีประสบการณ๑ในการ
ทํางานในธนาคารอาคารสงเคราะห๑ มาตลอด 26 ปี และเก็บข๎อมูลเชิงคุณภาพอยํางเป็นทางการท่ี ธนาคาร
อาคารสงเคราะห๑ สาขาเชียงใหมํ ต้ังแตํเดือนมิถุนายน 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562 เครื่องมือในการเก็บ
ข๎อมูลคือ ตัวผ๎ูวิจักษณ๑เอง วิเคราะห๑และสังเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยวิธีการเชิงคุณภาพ เครื่องมือสําคัญท่ีใช๎ในการเก็บ
ข๎อมูลเพื่อให๎ผลการวิจักษณ๑มีความนําเช่ือถือ และเกิดความไว๎วางใจในคุณภาพของงานวิจักษณ๑เชิงคุณภาพ ผ๎ู
วิจักษณ๑ใช๎วิธีการตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลกํอนนําไปวิเคราะห๑ ด๎วยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส๎า  
ประกอบด๎วยขั้นตอน ได๎แกํ 1) การตรวจสอบสามเส๎าด๎านข๎อมูล โดยพิจารณาแหลํงเวลา แหลํงสถานท่ี และ
แหลํงบุคคลท่ีแตกตํางกัน กลําวคือ ถ๎าข๎อมูลตํางเวลา  กันจะเหมือนกันหรือไมํ ถ๎าข๎อมูลตํางสถานท่ีจะ
เหมือนกันหรือไมํ และถ๎าบุคคลผ๎ูให๎ข๎อมูลเปล่ียนไปข๎อมูลจะเหมือนเดิมหรือไมํ 2) การตรวจสอบสามเส๎าด๎านผ๎ู
วิจักษณ๑ โดยการเปล่ียนตัวผ๎ูสังเกตหรือสัมภาษณ๑และ 3) การตรวจสอบสามเส๎าด๎านวิธีรวบรวมข๎อมูล โดยใช๎วิธี
เก็บรวบรวมข๎อมูลตําง ๆ กัน เพื่อรวบรวมข๎อมูลเรื่องเดียวกัน เชํน ใช๎วิธีสังเกตควบคํูไปกับการซักถาม 

จากผลการวิจักษณ๑พบวํา รูปแบบความสําเร็จของการจัดการหนี้ NPL ของธนาคารอาคารสงเคราะห๑
มีองค๑ประกอบสําคัญอยูํ 6 ประการ คือ 1. รู๎จักผลิตภัณฑ๑ของธนาคาร  2. รู๎จักป๓ญหาของการเกิดหนี้ 3. 
กลํุมเปูาหมายลูกค๎าชัดเจน 4. วิธีการติดตามหนี้ 5. มุํงสร๎างองค๑กรให๎มีธรรมาภิบาล 6. รูปแบบการบริการท่ี
ทันสมัย 7. เป็นสถาบันการเงินท่ีมีคุณภาพในระดับสากล 
 
คําสําคัญ :  รูปแบบความสําเร็จ หมายถึง หลักการที่เป็นแบบแผนท่ีเกี่ยวข๎องกันชัดเจนท่ีนํามาสํูความสําเร็จ, การ
จัดการหนี้ NPL หมายถึง การจัดการหนี้ NPL ของธนาคารอาคารสงเคราะห๑ 
 
1. ความเป็นมา ความส าคัญของเร่ือง และวิธีการศึกษา 
1.1 ความเป็นมา สถานการณ์ทั่วไป แนวคิดทั่วไป  

“หนี้สิน” เป็นคําท่ีเดินคํูขนานกับวิถีชีวิตของทุกคนมาช๎านาน หลายคนรู๎เหตุของการกํอเกิดและ
เพิ่มพูนป๓ญหาหนี้สิน แตํก็ยังไมํเห็นหนทางท่ีจะหลุดจากวังวนของหนี้สินทําได๎เพียงดําเนินชีวิตตํอไป เงินท่ีหา
มาได๎นอกจากใช๎จํายในครอบครัวแล๎วยังต๎องนําไปใช๎เจ๎าหนี้ บางคนหาไมํทันก็ต๎องกู๎หมุนเวียนไปเรื่อย ๆ 
กลายเป็นปมหนี้สินท่ียากจะหลุดพ๎น 

บางคนมีการปรับเปล่ียนมุมมอง ทัศนคติ วิธีคิด พฤติกรรมตํอการดําเนินชีวิตท่ีพยายามพึ่งพิงทุนเดิม
ของตนเองให๎มากท่ีสุด ขณะเดียวกันหลายคนเกิดความทุกข๑ร๎อนกับวงจรหนี้สินท่ียังไมํหลุดพ๎นจึงเกิดความ
สนใจและปรับเปล่ียนการดําเนินชีวิต โดยการทําบัญชีครัวเรือน การลดต๎นทุนทางการผลิต การใช๎ชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต๎น 
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วันนี้จากโจทย๑เรื่องหนี้สิน สามารถสานตํอแตกยอดไปสํูการดําเนินกิจกรรมท่ีหลากหลายและตอบ
โจทย๑วิถีชีวิตท่ีพยายามดําเนินตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง พยายามท่ีจะปรับตัวทํามกลางกระแสการ
เปล่ียนแปลงโดยการประยุกต๑ภูมิป๓ญญาและความรู๎สมัยใหมํมาผสมผสานเป็นความรู๎ในการดําเนินชีวิตบนฐาน
ทุนเดิม ท้ังทุน  ความรู๎ ทุนทรัพยากร และทุนบุคคลท่ีได๎รํวมแรงรํวมใจ รํวมคิดรํวมทํา  รํวมรับผิดชอบ ด๎วย
ความรู๎สึกความเป็นเจ๎าของท่ีอยูํอาศัยอยํางแท๎จริง 

สรุปผลจากการดําเนินงานจัดการหนี้สิน ด๎วยการปรับโครงสร๎างหนี้สินของลูกค๎าอยํางมีสํวนรํวมเพื่อ
แก๎ป๓ญหาหนี้สินอยํางยั่งยืน ทําให๎ผลจากการดําเนินการนั้นได๎รูปแบบ/วิธีการในการจัดการและปรับโครงการ
หนี้สินอยํางมีสํวนรํวมของลูกค๎า ความพยายามในการลดภาระหนี้สินให๎กับคนในครอบครัว ด๎วยการคล่ีคลาย
ปมหนี้สินการจัดการหนี้เสีย ซึ่งเสียงสะท๎อนจากลูกค๎าท่ีได๎เข๎ารํวมกระบวนการครั้งนี้เห็นประโยชน๑อยํางมาก
และเป็นการชํวยคล่ีคลายป๓ญหาหนี้สินได๎อยํางแท๎จริง แตํการดําเนินงานก็ยังคงต๎องดําเนินตํอไปอยํางตํอเนื่อง
และทําให๎เป็นเรื่องของลูกค๎า NPL ทุกคนต๎องให๎ความสําคัญและทําความเข๎าใจด๎วยจิตสาธารณะ 

 
1.2 สถานการณ์เฉพาะในประเทศ หรือในท้องถ่ิน  

ธนาคารอาคารสงเคราะห๑เป็นสถาบันการเงินท่ีมีบทบาทสําคัญในการให๎สินเช่ือท่ีอยูํอาศัย และยัง
เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ทําหน๎าท่ีให๎บริการด๎านสินเช่ือท่ีอยูํอาศัยเพื่อให๎ประชาชนมีท่ีอยูํอาศัยอยําง
เหมาะสม รวมท้ังกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม ธนาคารดําเนินนโยบายโดยยึด
หลักการและเจตนารมณ๑ในการชํวยเหลือผ๎ูมีรายได๎น๎อยถึงปานกลางให๎สามารถมีท่ีอยูํอาศัยเป็นของตนเอง ด๎วย
เงื่อนไขท่ีผํอนปรนโดยใช๎อัตราดอกเบี้ยเงินกู๎ท่ีตํ่า เพื่อชํวยเหลือและลดภาระผ๎ูกู๎ รวมถึงออกผลิตภัณฑ๑สินเช่ือ
รูปแบบใหมํเพื่อสามารถให๎บริการเข๎าถึงกลํุมลูกค๎า ธนาคารอาคารสงเคราะห๑มีความเช่ียวชาญในธุรกิจและ
สามารถครองสํวนแบํงตลาดสินเช่ือท่ีอยูํอาศัยสูงสุดได๎ และเป็นสถาบันการเงินเฉพาะด๎านท่ีให๎บริการด๎าน
สินเช่ือท่ีอยูํอาศัยเพียงอยํางเดียวจึงมีความชํานาญการดําเนินการด๎านธุรกิจและการจัดองค๑กรสําหรับสินเช่ือท่ี
อยูํอาศัย ซึ่งอาจเป็นเหตุผลสําคัญท่ีทําให๎ธนาคารอาคารสงเคราะห๑มีตลาดสินเช่ือท่ีอยูํอาศัยสูงสุดมาโดยตลอด 
เมื่อเทียบกับสถาบันการเงินอื่น ๆ อยูํท่ี 25-35%  โดยต๎นปี 2550 ยอดสินเช่ือท่ีบุคคลท่ัวไปคงเหลือของสถาบัน
การเงินท้ังระบบในไตรมาสแรก จํานวนท้ังส้ิน 1,479,903 ล๎านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2549 ร๎อยละ 
5.17 การขยายตัวของสินเช่ือดังกลําวสํงผลให๎ประชาชนมีกรรมสิทธิ์เพิ่มมากขึ้นในธุรกรรมสินเช่ือท่ีอยูํอาศัยนั้น 
ท้ังประชาชนผ๎ูกู๎และธนาคารผ๎ูให๎กู๎ ตํางก็เผชิญกับป๓ญหาความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นโดยผ๎ูกู๎ อาจประสบความเส่ียงในแงํ
ท่ีไมํอาจชําระหนี้ได๎ตามกําหนดในสัญญา ต๎องเสียคําปรับหรือหากค๎างหลายเดือนก็จะถูกผ๎ูให๎กู๎บังคับจํานอง
ขายทอดตลาดทรัพย๑สินได๎ ทําให๎อาจต๎องสูญเสียอสังหาริมทรัพย๑ของตนไป สํวนผ๎ูให๎กู๎นั้นหากไมํได๎รับการชําระ
หนี้ตามสัญญา จะทําให๎ขาดรายได๎หรือทําให๎ได๎รับผลตอบแทนตํ่ากวําเปูาหมาย หากต๎องมีการบังคับจํานองขาย
ทอดตลาดทรัพย๑สิน เงินท่ีได๎อาจจะไมํค๎ุมกับหนี้ค๎างชําระ และคําใช๎จํายท่ีต๎องเสียไปในการดําเนินการตาม
กฎหมาย ทําให๎ผ๎ูให๎กู๎อาจต๎องเสียเงินท่ีให๎กู๎ไปบางสํวน พร๎อมกับดอกเบี้ยท่ีควรได๎รับ ในปี 2550 มีเหตุการณ๑
หลายประการท่ีมีแนวโน๎มจะสํงผลกระทบตํอความเส่ียงในการกู๎และปลํอยสินเช่ือท่ีอยูํอาศัยมากขึ้น เชํน ภาวะ
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เศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลง ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกท่ียังอยูํในระดับสูง การเมืองในประเทศท่ียังไมํ
แนํนอน อัตราดอกเบ้ียเงินกู๎ท่ียังสูง ซึ่งจะสํงผลกระทบตํอกําลังซื้อของประชาชนท่ัวไปเป็นอยํางมาก ทําให๎ผ๎ูท่ีมี
ความต๎องการซื้อบ๎านชะลอการตัดสินใจออกไป สําหรับผ๎ูซื้อบ๎านไปแล๎ว อาจมีป๓ญหาในการผํอนชําระเงินงวด 
เนื่องจากรายได๎เพิ่มข้ึนไมํทันคําใช๎จําย ซึ่งจะทําให๎สถาบันการเงินประสบป๓ญหาหนี้ท่ีไมํกํอให๎เกิดรายได๎ (NPL) 
เพิ่มข้ึนและมีสินทรัพย๑รอการขาย (NPA) ในครอบครองมากขึ้นตามไปด๎วย 

ถึงแม๎วํา ธนาคารอาคารสงเคราะห๑จะมีการบริหารสินเช่ือท่ีดี ธนาคารยังมีหนี้ค๎างชําระเกิดขึ้น โดย
ผลการดําเนินงานท่ีผํานมาธนาคารมีหนี้ท่ีไมํกํอให๎เกิดรายได๎ป๓จจุบันอยูํท่ี 4.86% ของสินเช่ือรวม สูงกวําส้ินปี 
2561 อยูํท่ี 4.17% เพราะลูกค๎าสํวนใหญํได๎รับผลกระทบจากป๓ญหาเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว (ธนาคารอาคาร
สงเคราะห๑, 2562) การมีหนี้ค๎างชําระทําให๎ธนาคารมีคําใช๎จํายในการติดตามหนี้ต้ังแตํเริ่มค๎างชําระรายละ 
1,000 บาท และลูกค๎าต๎องรับภาระคําใช๎จํายในการติดตามหนี้เมื่อถูกสํงดําเนินคดี คําใช๎จํายในการติดตามหนี้
เป็นคําใช๎จํายทางตรงของธนาคาร มีการจ๎างพนักงานเพิ่มเพื่อติดตามหนี้ค๎างชําระ และทางธนาคารต๎องมีการต้ัง
สํารองหนี้สูญตามเกณฑ๑ธนาคารแหํงประเทศไทยตามมาตรฐานการบัญชีใหมํฉบับท่ี 39 ซึ่งจะสํงผลให๎ธนาคาร
ต๎องต้ังสํารอง 100% ทําให๎เงินท่ีให๎สินเช่ือในระบบลดลง รายได๎จากการประกอบการของธนาคารลดลงตาม 
ในขณะท่ีคําใช๎จํายเทําเดิมหรือมีแนวโน๎มมากขึ้น ทําให๎ธนาคารมีผลกําไรจากการประกอบการลดลง 
 
1.3 ความสนใจของผู้ศึกษา 

ผ๎ูวิจักษณ๑ได๎เข๎าทํางานในธนาคารอาคารสงเคราะห๑ เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2536 เนื่องจากธนาคาร
อาคารสงเคราะห๑ (Government Housing Bank) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลัง จัดต้ังขึ้นโดยกฎหมายเมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2496 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลย
เดช ได๎มีพระบรมราชโองการโปรดเกล๎าฯ ให๎ประกาศวํา โดยท่ีเป็นการสมควรให๎มีธนาคารอาคารสงเคราะห๑ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อชํวยเหลือทางการเงิน ให๎ประชาชนได๎มีท่ีอยูํอาศัยตามควรแกํอัตภาพ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล๎าฯให๎ตรา “พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห๑ พ.ศ.2496” ขึ้น และได๎มีการประกาศลงในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2496 

ตลอดระยะเวลาท่ีทํางานในธนาคารแหํงนี้ ผ๎ูวิจักษณ๑ได๎ปฏิบัติงานในสายงานบริหารหนี้มาตลอด 26 
ปี ทําให๎ทราบขั้นตอนและวิธีการดําเนินการในเรื่องของการจัดการหนี้ NPL และได๎ดําเนินการชํวยเหลือลูกหนี้ท่ี
ประสบป๓ญหาหนีค๎างชําระให๎พ๎นจากการเป็นหนี้ท่ีไมํกํอให๎เกิดรายได๎ (NPL) จนกลับสํูวัฏจักรปกติ ทําให๎เข๎าถึง
แหลํงเงินทุนได๎อีกครั้งและดําเนินชีวิตตํอไปได๎ 

ผ๎ูวิจักษณ๑ได๎ค๎นพบวํา ในชีวิตคนเรามีความใฝุฝ๓นท่ีจะมีบ๎านเป็นของตนเองเพื่อสร๎างครอบครัว ซึ่งเป็น
หนึ่งในป๓จจัยส่ีสําหรับมนุษย๑ เพื่อสร๎างความมั่นคงให๎แกํครอบครัว องค๑กรหนึ่งท่ีสนับสนุนการมีบ๎านของคนไทย 
นั่นคือ ธนาคารอาคารสงเคราะห๑ (ธอส.) (Government Housing Bank) สถาบันการเงินแหํงนี้ได๎กํอต้ังขึ้นกวํา 
6 ทศวรรษ แตํการท่ีจะนําพาองค๑กรให๎เดินหน๎าตํอไปได๎อยํางยั่งยืน จะต๎องอาศัยองค๑ความรู๎ท่ีส่ังสมมาประกอบ
กับความคิดสร๎างสรรค๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานบนเวทีการแขํงขันในป๓จจุบันและมุํงสํูอนาคต 



241 
 

1.4 วิธีการศึกษา 
ผ๎ูวิจักษณ๑ได๎เรียนรู๎รูปแบบความสําเร็จของการจัดการหนี้ NPL ของธนาคารอาคารสงเคราะห๑ จากการ

ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 26 ปี ท่ีผํานมา  มีระเบียบและคํูมือปฏิบัติงานเป็นแนวทางในการบริหารจัดการหนี้ 
NPL ท้ังระบบ  และผ๎ูวิจักษณ๑ได๎นํามาเป็นแนวทางท่ีจะชํวยเหลือลูกหนี้ โดยคํานึงถึงประโยชน๑สูงสุดท้ังของ
ธนาคารและของผ๎ูมีสํวนได๎เสีย ซึ่งการเจรจาปรับปรุงโครงสร๎างหนี้และเลือกมาตรการให๎เหมาะสมกับลูกหนี้ เป็น
การแก๎ไขหนี้ท่ีไมํกํอให๎เกิดรายได๎ (NPL) อยํางมีประสิทธิภาพ  

 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 แรงบันดาลใจ 

ผ๎ูวิจักษณ๑มีแรงบันดาลใจมาจากพํอแมํท่ีใฝุฝ๓นให๎ผ๎ูวิจักษณ๑ทํางานธนาคารท่ีเป็นองค๑กรของรัฐ ท่ีมี
สวัสดิการท่ีดีมีความมั่นคง และเป็นอาชีพที่มีเกียรติ นอกจากนั้นผ๎ูวิจักษณ๑ยังมีความภูมิใจวํา การเป็นพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ของธนาคารอาคารสงเคราะห๑ สังกัดกระทรวงการคลังนั้น สามารถชํวยเหลือให๎ผ๎ูมีรายได๎น๎อยและ
รายได๎ปานกลาง มีบ๎านเป็นของตนเองได๎ 

สํวนแรงบันดาลใจในการพัฒนาและเรียนรู๎นั้น สํงผลให๎เกิดองค๑ความรู๎จากประสบการณ๑ในการ
ทํางานนํามาตํอยอดในการกําหนด วิเคราะห๑และวางแผนให๎เกิดความเหมาะสมกับการจัดทําโครงการและ
เงื่อนไขในการแก๎ไขป๓ญหาหนี้ NPL เพื่อให๎ลูกหนี้ทราบถึงทางออกของการจัดการหนี้สินอยํางท่ัวถึง อาทิ
เรื่องราวของลูกหนี้ท่ีนําประทับใจจนกลายเป็นแรงบันดาลใจท่ีจักมุํงมั่นทํางานในสายงานนี้ตํอไป คือ 

 เรื่องแรก คือ มีลูกหนี้สองสามีภรรยามาขอความชํวยเหลือ เนื่องจากไมํมีความสามารถในการชําระ
หนี้จนบา๎นถูกยึดทรัพย๑และอยูํระหวํางขายทอดตลาด ได๎แจ๎งวําสามีเป็นข๎าราชการตํารวจช้ันประทวนเงินเดือน
น๎อยและได๎กู๎เงินสวัสดิการของตํารวจจนเงินเดือนสุทธิไมํเพียงพอตํอการยังชีพ สํวนภรรยาทําธุรกิจสํวนตัวและ
ถูกเพื่อนโกงเงินจนปิดกิจการ ป๓จจุบันมีหนี้นอกระบบต๎องผํอนชําระหนี้หลายทางและมีภาระเรื่องการศึกษา
ของบุตรอีก 2 คน จึงเป็นเหตุให๎เกิดความเครียดและกังวลตํอป๓ญหาดังกลําว หลังจากท้ังสองได๎เลําเหตุการณ๑ท่ี
เกิดขึ้นให๎ผ๎ูวิจักษณ๑ฟ๓งจนจบแล๎ว ก็ได๎ทราบวําหากวันนี้เข๎ามาพูดคุยกับพนักงานธนาคารแล๎วไมํสามารถให๎ความ
ชํวยเหลือได๎ ท้ังสองจะหาทางออกโดยการฆําตัวตาย ผ๎ูวิจักษณ๑ได๎ฟ๓งแล๎วยอมรับวําตกใจและกดดันมาก จึงใช๎
ความพยายามท่ีจะพูดคุยอยํางเป็นกันเองและให๎กําลังใจ เข๎าใจในป๓ญหาท่ีเกิดขึ้น ได๎หาทางออกโดยให๎ประนอม
หนี้ตามกําลังท่ีมีอยูํและแนะนําอาชีพให๎กับลูกหนี้ท้ังสองเพื่อหารายได๎ให๎เพียงพอตํอการยังชีพ ด๎วยความเพียร
และอดออมของลูกหนี้ทําให๎วันนี้ท้ังสองทํานสามารถชําระหนี้ปิดบัญชีกับ ธอส.ได๎เป็นผลสําเร็จ มีความสุขและ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ทําให๎ผ๎ูวิจักษณ๑มีความสุขตามไปด๎วยและเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะชํวยเหลือลูกหนี้ตํอไป 

 เรื่องราวตํอไปนี้ก็เป็นอีกแรงบันดาลใจท่ีทําให๎ผ๎ูวิจักษณ๑อยากปฏิบัติงานในสายงานบริหารหนี้ตํอไป คือ 
ลูกหนี้รับราชการครูมีหนี้สินหลายสถาบันการเงินรวมท้ัง ธอส. ถูกสถาบันการเงินอื่นฟูองล๎มละลายและถูกอายัด
เงินเดือน ทําให๎เกิดความเดือดร๎อนเป็นอยํางมาก ผ๎ูวิจักษณ๑ได๎ฟ๓งเรื่องราวแล๎วได๎ประสานงานกับฝุายกฎหมาย
สํานักงานใหญํเพื่อหาแนวทางแก๎ไขในทันที เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อนของลูกหนี้ท่ีกลัวจะถูกไลํออก ผ๎ูวิจักษณ๑ก็
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สามารถชํวยเหลือลูกหนี้รายนี้ได๎สําเร็จ โดยการชํวยลูกหนี้เจรจาตํอรองยอดหนี้กับสถาบันการเงินอื่นและปิดบัญชี
ได๎ในท่ีสุด สํวนหนี้ของธอส.ลูกหนี้ก็ผํอนชําระได๎เป็นปกติและเป็นลูกหนี้ช้ันดีมาโดยตลอด ซึ่งเรื่องราวนี้เป็นแรง
บันดาลใจอีกเรื่องหนึ่งท่ีทําให๎ผ๎ูวิจักษณ๑มีความสุขในการทํางาน 

งานบริหารหนี้เป็นงานท่ีต๎องรับฟ๓งป๓ญหาและหาแนวทางในการแก๎ไขป๓ญหา เพราะลูกหนี้ท่ีมาติดตํอ
ธนาคารเป็นลูกหนี้ท่ีมีหนี้ค๎างชําระเกิดความเดือดร๎อน สํงผลให๎ไมํสามารถผํอนชําระหนี้ได๎ตามกําหนด ผ๎ู
วิจักษณ๑ปฏิบัติงานมาหลายหน๎าท่ีป๓จจุบันดํารงตําแหนํงหัวหน๎าบริหารหนี้สาขาเชียงใหมํ ได๎พบเจอป๓ญหา
มากมายของลูกหนี้ ท้ังป๓ญหาครอบครัว งาน การศึกษาบุตร ฯลฯ จนทําให๎พนักงานสํวนใหญํไมํสนใจท่ีจะ
ปฏิบัติงานด๎านนี้ แตํผ๎ูวิจักษณ๑กลับมีความคิดตรงกันข๎าม การได๎รับรู๎ป๓ญหาของลูกหนี้แล๎วสามารถให๎ความ
ชํวยเหลือและแก๎ไขป๓ญหาจนบรรเทาความเดือดร๎อนได๎นั้น ทําให๎เกิดความสุขท้ังผ๎ูให๎และผ๎ูรับจนสามารถรักษา
บ๎านให๎กับลูกหนี้ไว๎ได๎ เรื่องราวดังกลําวข๎างต๎นเป็นเพียงสํวนหนึ่งของเรื่องราวมากมายท่ีเกิดขึ้นกับผ๎ูวิจักษณ๑ ซึ่ง
เป็นแรงบันดาลใจท่ีดีเป็นแรงขับให๎ผ๎ูวิจักษณ๑มีความมุํงมั่นต้ังใจปฏิบัติงานในหน๎าท่ีนี้เพื่อให๎ความชํวยเหลือ
ลูกหนี้ท่ีได๎รับความเดือดร๎อนให๎รักษาบ๎านไว๎ได๎ 

 
2.2 บริบทของเร่ืองที่ท า สถานการณ์ การเริ่มต้น 

ผ๎ูวิจักษณ๑ทํางานในธนาคารอาคารสงเคราะห๑มาต้ังแตํปี พศ. 2536 ซึ่งเป็นชํวงท่ีธนาคารมีการ
ขยายตัวอยํางมากท้ังในด๎านปริมาณการให๎เงินกู๎ท่ีอยูํอาศัย และสํวนแบํงการตลาดตลอดจนกําไรสุทธิ ตํอมาชํวง
ปี พ.ศ. 2540-2542 เกิดเหตุการณ๑วิกฤตเศรษฐกิจอยํางรุนแรง ทําให๎สถานการณ๑หนี้ท่ีไมํกํอให๎เกิดรายได๎
ขยายตัวธนาคารอาคารสงเคราะห๑ก็ได๎รับผลกระทบ ธนาคารก็ได๎มีบทบาทในการชํวยฟื้นฟูธุรกิจท่ีอยูํอาศัยและ
อสังหาริมทรัพย๑ตามนโยบายของรัฐบาล โดยแสดงบทบาทนําในเรื่องการประนอมหนี้และการปรับปรุง
โครงสร๎างหนี้กับลูกค๎าผ๎ูกู๎เงินซื้อบ๎านโดยมีมาตรการท่ีชัดเจนถึง 14 มาตรการในการประนอมหน๎้ชํวยบรรเทา
ความเดือดร๎อนของลูกค๎าได๎อยํางมาก ธนาคารได๎มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสํงเสริม
ให๎ประชาชนได๎มีท่ีอยูํอาศัยเป็นกรรมสิทธ๑้ของตนเอง รวมท้ังการกระต๎ุนอสังหาริมทรัพย๑และภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ จนทําให๎ธนาคารได๎รับรางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเดํน” ติดตํอกัน 3 ปี และในปีพ.ศ. 2562 
ธนาคารอาคารสงเคราะห๑ได๎รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินงานของหนํวยงาน
ภาครัฐ (ITA) ได๎คะแนน 99.06 สูงสุดอันดับ 1 ถือเป็นคะแนนประเมินท่ีสูงท่ีสุดเป็นอันดับ 1 ปีท่ี 3 ติดตํอกัน 
ซึ่งเป็นผลมาจากการดําเนินงานในปี 2562 ซี่งธนาคารมี Key change (Support) หรือการเปล่ียนแปลงท่ี
สําคัญท่ีสามารถนํามาสนับสนุนการดําเนินงานของธนาคารเพิ่มขึ้น คือด๎าน Learning หรือการเรียนรู๎จากผล
การประเมินในปีท่ีผํานมา นํามาเป็นข๎อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อสร๎างความโปรํงใสใน
การดําเนินงานให๎มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ความสําเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการมีนโยบายท่ีชัดเจนจาก
คณะกรรมการธนาคาร ฝุายจัดการ และมีการส่ือสารถํายทอดอยํางท่ัวถึง และพนักงานรํวมมือกันนําไปสํูการ
ปฏิบัติ พร๎อมนําเทคโนโลยีมาใช๎ในการติดตามผล ซึ่งเกิดจากการมีทีมเวิร๑คท่ีดี มีกระบวนการทํางานท่ีชัดเจน 
การมีสํวนรํวมของท้ังผ๎ูบริหารและพนักงานท่ัวท้ังองค๑กร ทําให๎พนักงานเกิดความรักความผูกพันในองค๑กร 
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พร๎อมสร๎างภาพลักษณ๑และช่ือเสียงให๎กับองค๑กร รวมถึงได๎รับความรํวมมือจากลูกค๎า คํูค๎า คํูความรํวมมือ และ
หนํวยงานกํากับฯ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค๑กร อีกท้ัง ธอส. ยังนําหลัก 3 Lines of Defense มาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานท่ีต๎องรํวมกันรับผิดชอบตํอผลการปฏิบัติงาน เพื่อให๎งานมีประสิทธิภาพ บรรลุ
เปูาหมาย สามารถสํงมอบบริการให๎กับลูกค๎าอยํางพึงพอใจและเกิดความเช่ือมั่นแกํผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียวํา ธอส. 
ดําเนินงานอยํางมีคุณธรรม เปิดเผย โปรํงใส และตรวจสอบได๎ ด๎วยประสบการณ๑ในการทํางานท่ีธนาคารอาคาร
สงเคราะห๑มาเป็นเวลากวํา 26 ปี จึงสํงผลให๎มีประสบการณ๑และได๎เรียนรู๎ในการทํางานจนครบทุกงาน ตาม
กระบวนการของธนาคาร ต้ังแตํงานสินเช่ือ งานการเงิน งานบัญชี และงานจัดการหนี้ท่ีไมํกํอให๎เกิดรายได๎ สํงผล
ให๎งานจัดการหนี้ท่ีไมํกํอให๎เกิดรายได๎ ท่ีรับผิดชอบประสบความสําเร็จในการดําเนินงานบรรลุเปูาหมายมาอยําง
ตํอเนื่อง 

จากการเป็นพนักงานในองค๑กรนี้ ทําให๎ผ๎ูวิจักษณ๑ได๎ตระหนักถึงหน๎าท่ีและความรับผิดชอบท้ังตํอ
ตนเอง ตํอเพื่อนรํวมงาน ตํอผ๎ูมีสํวนได๎เสีย และตํอองค๑กร จึงทําให๎ผ๎ูวิจักษณ๑มีความเจริญก๎าวหน๎าในหน๎าท่ีการ
งานมาเป็นลําดับ 
 
2.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงานแต่ละด้าน 

2.3.1 การก าหนดนโยบายการปล่อยสินเชื่อ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห๑ มีการจัดการงานสินเช่ือท่ีดี หัวใจสําคัญคือ การไมํเกิดการค๎างชําระหรือ

เกิดหนี้สูญในสินเช่ือท่ีอยูํอาศัยนั้น ๆ โดยอาศัยการกําหนดนโยบายและเกณฑ๑ในการปลํอยสินเช่ือท่ีรัดกุม 
สินเช่ือท่ีอยูํอาศัยเป็นสินเช่ือท่ีมีวงเงินกู๎คํอนข๎างสูงมากเมื่อเทียบกับสินเช่ือบุคคลประเภทอื่น ๆ เนื่องจากท่ีอยูํ
อาศัยเป็นทรัพย๑สินท่ีมีราคาแพงมากท่ีสุดในชีวิตคนท่ัวไป โดยสัดสํวนเป็นเงินหลายเทําตัวของเงินได๎ของบุคคล 
และของครอบครัว จึงต๎องมีการกําหนดสัดสํวนของราคาท่ีอยูํอาศัยตํอรายได๎ของครอบครัวท่ีเหมาะสม ซึ่งถ๎า
สัดสํวนมีจํานวนท่ีสูง ธอส.ยํอมจะมีความเส่ียงในการปลํอยสินเช่ือท่ีสูง เนื่องจากเงินกู๎ท่ีอยูํอาศัยมีวงเงินท่ีสูง 
ดังนั้นจึงนับเป็นเงินกู๎ระยะยาว มีระยะเวลาการชําระหนี้คืนนานยิ่งกวําสินเช่ือบุคคลประเภทอื่น โดยยาวนาน
ถึง 30 ปี สถาบันการเงินสํวนใหญํมักจะกําหนดให๎ระยะเวลากู๎เมื่อรวมกับอายุผ๎ูกู๎แล๎วไมํเกิน 70 ปีในวงเงินกู๎
เทํากัน อัตราดอกเบี้ยเทํากัน ยิ่งระยะเวลากู๎นานเทําใด เงินงวดก็จะมีจํานวนลดลงเทํานั้น การประเมินราคา
หลักประกัน สถาบันการเงินจําเป็นต๎องจัดให๎มีการประเมินคําอสังหาริมทรัพย๑ท่ีผ๎ูกู๎จะซื้อ โดยฝุายประเมินของ 
ธอส. เอง หรือจ๎างบริษัทประเมินอิสระภายนอก ซึ่งผ๎ูกู๎จะต๎องเป็นผ๎ูรับภาระคําใช๎จํายในการประเมิน การ
กําหนดวงเงินให๎กู๎จะมีสัดสํวนท่ีตํ่ากวํามูลคําของหลักประกันเสมอ สํวนใหญํอยูํระหวําง 70-90% ของมูลคํา
ราคาประเมิน ในการปลํอยสินเช่ือต๎องอาศัยความเช่ียวชาญในการวิเคราะห๑สินเช่ือของพนักงานวิเคราะห๑
สินเช่ือ ซึ่งจะพิจารณาจากป๓จจัยสําคัญคือ การจัดการความเส่ียงในด๎านตําง ๆ ได๎แกํ เครดิตของผ๎ูกู๎ จะสามารถ
ชําระหนี้เงินกู๎ได๎หรือไมํ และพิจารณาประกอบกับมูลคําหลักทรัพย๑ท่ีจํานองเป็นหลักประกันวําสูงค๎ุมหนี้หรือไมํ 

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีแผนจัดทําโครงการ Virtual NPL เพื่อชํวยเหลือลูกค๎าธนาคารท่ีประสบ
ป๓ญหาด๎านรายได๎จนทําให๎ไมํสามารถผํอนชําระเงินกู๎ได๎ตามปกติและกลายเป็น NPL ของธนาคาร โดยโครงการ
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ดังกลําว ธอส. จะเปรียบเสมือนศูนย๑กลางในการรวบรวมท่ีอยูํอาศัยท่ีเป็น NPL ของธนาคารเพื่อจําหนํายให๎แกํ
ประชาชนท่ัวไปสามารถเข๎ามาดูข๎อมูลและเลือกซื้อท่ีอยูํอาศัยในราคาท่ีธนาคารกําหนดโดยได๎รับความยินยอม
จากผ๎ูกู๎เดิมของธนาคารแล๎ว และเมื่อสามารถจําหนําย NPL ได๎แล๎ว เงินท่ีธนาคารได๎รับจากผ๎ูซื้อจะถูกนําไปหัก
หนี้ท้ังเงินต๎นและดอกเบ้ียคงค๎างท้ังหมดให๎แกํผ๎ูกู๎เดิมของธนาคาร จึงทําให๎ผ๎ูกู๎เดิมสามารถปลดภาระหนี้รวมถึง
เป็นหนึ่งในมาตรการใหมํจากป๓จจุบันที่มีมาตรการชํวยเหลือลูกหนี้ท่ีเป็น NPL อยูํแล๎ว 13 มาตรการ ซึ่งจะชํวย
ลด NPL ของธนาคารลงให๎อยูํในระดับเปูาหมายท่ีไมํเกิน 4% ของสินเช่ือคงค๎างในส้ินปี 2562 

 
2.3.2 ปัญหาที่เกิดในการด าเนินงาน 
ถึงแม๎วํา ธนาคารอาคารสงเคราะห๑จะมีการจัดการสินเช่ือท่ีดี ธนาคารยังมีหนี้ค๎างชําระเกิดขึ้น โดยผล

การดําเนินงานท่ีผํานมาธนาคารมีหนี้ท่ีไมํกํอให๎เกิดรายได๎ป๓จจุบันอยูํท่ี 4.86% ของสินเช่ือรวม สูงกวําส้ินปี 
2561 อยูํท่ี 4.17% เพราะลูกค๎าสํวนใหญํได๎รับผลกระทบจากป๓ญหาเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว (ธนาคารอาคาร
สงเคราะห๑, 2562) การมีหนี้ค๎างชําระทําให๎ธนาคารมีคําใช๎จํายในการติดตามหนี้ต้ังแตํเริ่มค๎างชําระรายละ 
1,000 บาท และลูกค๎าต๎องรับภาระคําใช๎จํายในการติดตามหนี้เมื่อถูกสํงดําเนินคดี คําใช๎จํายในการติดตามหนี้
เป็นคําใช๎จํายทางตรงของธนาคาร มีการจ๎างพนักงานเพิ่มเพื่อติดตามหนี้ค๎างชําระ และทางธนาคารต๎องมีการต้ัง
สํารองหนี้สูญตามเกณฑ๑ธนาคารแหํงประเทศไทยตามมาตรฐานการบัญชีใหมํฉบับท่ี 39 ซึ่งจะสํงผลให๎ธนาคาร
ต๎องต้ังสํารอง 100% ทําให๎เงินท่ีให๎สินเช่ือในระบบลดลง รายได๎จากการประกอบการของธนาคารลดลงตาม 
ในขณะท่ีคําใช๎จํายเทําเดิมหรือมีแนวโน๎มมากขึ้น ทําให๎ธนาคารมีผลกําไรจากการประกอบการลดลง 
 

2.3.3 รอยต่อระหว่างลูกหนี้กับธนาคาร 
ธนาคารอาคารสงเคราะห๑ (ธ.อ.ส.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีประกอบธุรกรรม 2 ขา นั่นคือ 

ให๎บริการท้ังเงินฝากและปลํอยสินเช่ือ มีลูกค๎ากลํุมเปูาหมายของตนเองท่ีคํอนข๎างชัดเจน  เพื่ อให๎สามารถ
ตอบสนองด๎านอสังหาริมทรัพย๑คือ เงินกู๎เพื่อท่ีอยูํอาศัย ลูกค๎าเหลํานี้สํวนใหญํยากจน วงเงินกู๎ของลูกค๎าเหลํานี้
แตํละรายจะคํอนข๎างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบวงเงินกู๎ของลูกค๎าธนาคารพาณิชย๑ ทําให๎ต๎นทุนในการปลํอยสินเช่ือและ
การติดตามการใช๎เงินกู๎จะคํอนข๎างสูง นอกจากนั้น ความเส่ียงท่ีจะได๎รับเงินกู๎คืน คํอนข๎างสูง เนื่องจากความไมํ
สมมาตรของข๎อมูล ซึ่งเป็นกรณีท่ีธนาคารและลูกหนี้มีข๎อมูลเกี่ยวกับการกู๎ไมํเทําเทียมกัน ปกติลูกหนี้จะรู๎ข๎อมูล
เกี่ยวกับการกู๎ดีกวําธนาคาร การเกิดความไมํสมมาตรของข๎อมูลระหวํางธนาคารและลูกหนี้ นําไปสํูป๓ญหา
ตามมา 2 ประการ คือ  

1. การท่ีมีข๎อมูลไมํครบถ๎วน ทําให๎ธนาคารตัดสินใจผิดพลาดในการปลํอยกู๎ แทนท่ีจะปลํอยกู๎แกํ
ลูกหนี้ท่ีมีความเส่ียงตํ่า กลับปลํอยกู๎แกํลูกหนี้ท่ีมีความเส่ียงสูง หรือท่ีเรียกวํา Adverse Selection  

2. เมื่อลูกหนี้ได๎รับเงินกู๎ไปแล๎ว แทนท่ีจะนําเงินกู๎ไปใช๎ตามวัตถุประสงค๑ กลับนําไปใช๎ผิดวัตถุประสงค๑ 
และทําให๎โอกาสท่ีจะชําระหนี้คืนคํอนข๎างตํ่า กรณีนี้เราเรียกวํา Moral Hazard  
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ด๎วยเหตุนี้เองจึงต๎องมี ธอส.ขึ้นมา เพื่อให๎บริการแกํคนสํวนใหญํของประเทศท่ีเข๎าไมํถึงบริการสินเช่ือ
ของธนาคารพาณิชย๑ เนื่องจากวําการปลํอยกู๎ของ ธอส. มีต๎นทุนสูง นอกจากนั้นรัฐยังกําหนดอัตราดอกเบี้ยท่ี
ปลํอยกู๎ไว๎ต่ํากวําอัตราดอกเบ้ียตลาด หากขาดทุนรัฐจึงต๎องเข๎ามารับภาระโดยใช๎เงินภาษีจากประชาชนชดเชย  

 
2.3.4 ด้านกระบวนงานติดตามหนี้ 
ธอส. ได๎ออกมาตรการปูองกันและแก๎ไขการเกิด NPL ให๎กับลูกค๎า 2 กลํุม ได๎แกํ  

2.3.4.1. กลํุมลูกหนี้สวัสดิการท่ีเป็น NPL ไมํเกิน 90 วัน เชํน ศาล, ผ๎ูพิพากษา, อัยการ ซึ่งมี
ความสามารถในการชําระหนี้ลดลงจากการถูกลดวัน ทํางาน ลดเวลาทํางาน ลดเงินเดือน/คําจ๎างหรือรายได๎อื่น 
หรือรายได๎ลดลง หรือถูกเลิกจ๎าง ฯลฯ  
  2.3.4.2 กลํุมลูกหนี้ท่ีเป็น NPL มากกวํา 90 วัน ซึ่งได๎รับความเดือดร๎อนจากภาวะวิกฤต โดย
จะขยายระยะเวลา การกู๎และคิดเงินงวดใหมํให๎จากจํานวนเงินต๎นคงเหลือเพื่อให๎ผํอนชําระน๎อยลง , ให๎ผํอน
เฉพาะดอกเบี้ยช่ัวคราว, ลดดอกเบี้ยให๎พิเศษช่ัวคราวเพื่อให๎ผํอนน๎อยลงตามความสามารถท่ีลดลง หรือปรับ
โครงสร๎างหนี้ให๎ด๎วยการพักชําระดอกเบ้ียค๎างเกําและใช๎มาตรการผสมผสานควบคํูกันไป 
 

2.3.5 หัวใจส าคัญของการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม  

ธนาคารอาคารสงเคราะห๑ตระหนักและให๎ความสําคัญด๎านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate 
Governance : CG) และความรับผิดชอบตํอสังคมและส่ิงแวดล๎อม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดย
ธนาคารได๎แตํงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแล กิจการที่ดีและความรับผิดชอบตํอสังคมและส่ิงแวดล๎อม (CG&CSR 
Committee) เป็นผ๎ูกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร๑การกํากับดูแล กิจการท่ีดีปี 2560-2564 เพื่อยกระดับความเป็นผ๎ูนํา
ด๎านธรรมาภิบาลของธนาคาร ภายใต๎ยุทธศาสตร๑ของธนาคาร “มุํงสร๎างองค๑กรให๎มีธรรมาภิบาล” และให๎นโยบาย
การดําเนินงานพร๎อมการติดตามประเมินผลอยํางสม่ําเสมอ โดยมุํงมั่นสร๎างเสริมระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ
ธนาคาร รวมท้ังการสํงเสริมและสนับสนุนโครงการและกิจกรรมตําง ๆ ท่ีเป็นประโยชน๑ตํอสังคมและส่ิงแวดล๎อม โดย
ผํานหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance : CG) จริยธรรม (Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of 
conduct) ซึ่งเป็นสํวนสําคัญสนับสนุนในการขับเคล่ือนองค๑กรท่ีเสริมสร๎างการปลูกจิตสํานึกของบุคลากรทุกระดับ
ท้ังองค๑กรให๎สนใจและตระหนักถึงการมีสํวนรํวมในการสร๎างกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน๑ตํอสังคมและส่ิงแวดล๎อมในการ
สร๎างวัฒนธรรมองค๑กรท่ีมีบุคลากรเป็นท้ังคนดีคนเกํงและจิตอาสา เพื่อนําไปสํูสังคมท่ีแข็งแกรํงและเติบโตอยําง
ยั่งยืน ตอบสนองพันธกิจ “ทําให๎คนไทยมีบ๎าน” และนําไปสํูเปูาหมายเดียวกันภายใต๎วิสัยทัศน๑“ธนาคารท่ีดีท่ีสุด 
สําหรับการมีบ๎าน “The Best Housing Solution Bank”  

การดําเนินโครงการ CSR ได๎มุํงเน๎นพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล๎อม ในด๎านท่ีอยูํอาศัย ด๎านการศึกษา และ
ด๎านสังคมส่ิงแวดล๎อมเพื่อสร๎างโอกาสการมีบ๎านเป็นของตนเองให๎กับผ๎ูด๎อยโอกาสทางด๎านท่ีอยูํอาศัย ลดความ
เหล่ือมลํ้าทางสังคมและชํวยยกระดับคุณภาพชีวิต ในด๎านท่ีอยูํอาศัย โดยคํานึงถึงการมีสํวนรํวมของชุมชนในพื้นท่ี
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นั้น ๆ และการปลูกจิตอาสาชํวยเหลือสังคมรํวมกันของพนักงานในองค๑กร รวมท้ังเป็นการสร๎างความสัมพันธ๑ท่ีดี
ระหวํางชุมชน และสร๎างสังคมไทยให๎มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและเติบโตอยํางยั่งยืน 

 
2.3.6 ด้านการตลาด 
ธอส. คือ housing loan bank (สินเช่ือเพื่อบ๎าน) เป็นธนาคารของรัฐ ภาพลักษณ๑ของธนาคารคือ

การทําให๎กลํุมรายได๎น๎อยถึงปานกลางสามารถกู๎ได๎ ทุกคนจะพูดวํา มีบ๎านหลังแรกได๎ก็เพราะ ธอส. ซึ่งพันธกิจ 
ธอส. สอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาล เป็นทิศทางท่ีชัดเจนจากรัฐบาลท่ีต๎องการสร๎างความมั่นคงด๎านท่ีอยูํอาศัย 
อีกพันธกิจคือ เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ท่ีไมํจําเป็นต๎องได๎ผลตอบแทนสูงสุด เอาแคํ KPI profit (คือ ดัชนีช้ี
วัดผลงานหรือความสําเร็จของงาน โดยเทียบผลการปฏิบัติงานกับเปูาหมายหรือมาตรฐานท่ีตกลงกันไว๎) ตัวช้ีวัด
ผลการดําเนินงานท่ีดีควรมีความเหมาะสม และเป็นท่ีนําเช่ือถือ ก็เอาไปดึงดอกเบี้ยให๎ตํ่า คําใช๎จํายท่ีใช๎ในการ
โปรโมช่ันก็เอามาชํวยลดภาระของผ๎ูกู๎ นอกจากนี้ยังมี digital services โดยการสร๎างนวัตกรรมผลิตภัณฑ๑ทาง
การเงิน และชํองทางการให๎บริการด๎วยเทคโนโลยีสมัยใหมํเป็นตัวขับเคล่ือน เพื่อให๎ลูกค๎าสามารถทําธุรกรรม
การเงินแบบดิจิตอลท่ีเข๎าถึงงําย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในทุกท่ีทุกเวลา เพื่อเป็นการอํานวยความ
สะดวกให๎กับลูกค๎าท่ีเข๎ามาทําธุรกรรมการชําระหนี้เงินกู๎ การทํางานเราดูแลลูกค๎าทุกคนเหมือนกันหมด  

จุดแข็งของเรา ชํวยเหลือกลํุมผ๎ูมีรายได๎น๎อยและปานกลาง ซึ่งชํวยบรรเทาความเดือดร๎อนให๎แกํ
ประชาชนท่ีมีรายได๎น๎อย และขาดแคลนท่ีอยูํอาศัยเป็นจํานวนมาก ถือเป็นกลํุมใหญํซึ่งมีสํวนชํวยยกร ะดับ
คุณภาพชีวิต และสร๎างความมั่นคงในสถาบันครอบครัว จึงทําให๎กระทรวงการคลังมีนโยบายท่ีชัดเจนวํา ให๎ 
ธอส.ต๎องสร๎างกําไรสูงสุด และท่ีสําคัญต๎องทําให๎คนไทยมีบ๎านมากท่ีสุด ดังนั้นเราจึงมีแนวคิดนําเทคโนโลยีมาใช๎
เพื่อ Productivity (การทํางานได๎ตามเปูาหมาย) เพื่อเพิ่ม Efficiency (ประสิทธิภาพ) ซึ่งจะทําให๎ธนาคาร
สามารถบริหารต๎นทุนการดําเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน๑จะกลับคืนสํูประชาชนในรูปแบบของ
อัตราดอกเบ้ียเงินกู๎ท่ีตํ่า ทําให๎ประชาชนท่ีมีรายได๎น๎อยถึงปานกลางก๎าวข๎ามเส๎นการมีบ๎านหลังแรกได๎งํายข้ึน 

 
2.3.7 ด้านการให้บริการ 
ด๎วยพันธกิจท่ีสําคัญตํอการยกระดับวิถีชีวิต ความเป็นอยูํของคนไทยในทุกระดับ และตอบสนอง 

นโยบายของรัฐบาลในการสํงเสริมและสร๎างโอกาส ให๎กับผ๎ูมีรายได๎น๎อยและปานกลาง ประชาชน ในวัยเริ่มต๎น
ทํางาน ข๎าราชการ ตํารวจ ทหาร และผ๎ูสูงอายุ ให๎สามารถมี “บ๎าน” เป็นของตนเอง ผํานโครงการตําง ๆ เชํน 
โครงการบ๎านประชารัฐ โครงการบ๎าน ธอส. เพื่อสานรัก และโครงการบ๎าน ธอส. ชีวิตมีสุข โครงการบ๎าน ธอส. 
เพื่อผ๎ูสูงอายุ โครงการบ๎าน ธอส. เพื่อข๎าราชการ โครงการ บ๎านกตัญ๒ูเล้ียงดูบุพการี โครงการสินเช่ือ เพื่อท่ีอยูํ
อาศัยแหํงรัฐ (โครงการบ๎านล๎านหลัง) เพื่อเปิดโอกาสให๎คนไทยทุกคนมีบ๎าน พร๎อมท้ัง เป็นกลไกสําคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของชาติ อยํางมั่นคง 

ด๎วยความมุํงมั่นในการขับเคล่ือนองค๑กร ตามกรอบพันธกิจของ ธนาคารท่ีมุํงจะ “ทําให๎คนไทยมี
บ๎าน” และเพื่อท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน๑ในการเป็น “ธนาคารท่ีดีท่ีสุด สําหรับการมีบ๎าน” ธนาคารได๎ปลํอยสินเช่ือ
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เพิ่มข้ึนจากปีกํอนร๎อยละ 8.52 สํงผลให๎ธนาคารสามารถมีสํวนแบํงทางการตลาด ของสินเช่ือท่ีอยูํอาศัยบุคคลท่ี
ร๎อยละ 30.30 ของท้ังระบบ  

 
2.3.8 เทคนิคท่ี ธ.อ.ส. ใช้ด าเนินงานมากว่า 6 ทศวรรษ 
จะเห็นวํา ธอส. มีการบริหารงานอยํางมีคุณภาพในระดับสากล และเกิดขึ้นจากความรํวมมือของ

พนักงานทุกคน ท่ีให๎ความสําคัญกับการนําเกณฑ๑รางวัลคุณภาพแหํงชาติมาประยุกต๑ใช๎ในการปฏิบัติงาน มี
เปูาหมายท่ีชัดเจนในการทํางาน มุํงมั่นไปสํูเปูาหมาย พร๎อมกับมีความภาคภูมิใจท่ีได๎ปฏิบัติหน๎าท่ีให๎แกํองค๑กร 
เพื่อเดินหน๎าตามพันธกิจ ทําให๎คนไทยมีบ๎าน พร๎อมรํวมกันพัฒนา ธอส. ให๎เติบโตได๎อยํางยั่งยืน และมุํงสํูการ
เป็นธนาคารที่ดีท่ีสุดสําหรับการมีบ๎าน ตามวิสัยทัศน๑ของธนาคาร เนื่องจากธนาคารใช๎หลักคิดเรื่องความยั่งยืน
มาปรับใช๎ ต้ังแตํในระดับวัฒนธรรมองค๑กร จนถึงระดับกระบวนการทํางาน ซึ่งนอกจาก จะเป็นประโยชน๑ตํอ
การทําธุรกิจของธนาคารแล๎วยังชํวยแก๎ไขป๓ญหาสังคมในระยะยาว ซึ่งถือเป็นหัวใจของการทําธุรกิจอยํางยั่งยืน 
การไมํคํานึงถึงความยั่งยืน จะเป็นความเส่ียงด๎านกลยุทธ๑และความเส่ียงด๎านปฏิบัติการ เพราะบริบทในป๓จจุบัน
ท่ีการตรวจสอบ เข๎มงวดข้ึน ความคาดหวังจากสังคมและลูกค๎ามีความสําคัญมากขึ้น  

ธอส. ได๎กําหนดแผนงานท่ีนําไปสํูการเติบโตแบบยั่งยืน พร๎อมยังคงมุํงเดินหน๎าตามพันธกิจทําให๎คน
ไทยมีบ๎าน ซึ่งประกอบด๎วยภารกิจหลัก 3 ด๎าน คือ 

1. Sustainability Portfolio ผลประกอบการท่ีมีความมั่นคงและยั่งยืน ด๎วยการกําหนดแนวทางท่ี
ชัดเจนเพื่อก๎าวไปสํูเปูาหมายสําคัญในด๎านตําง ๆ อาทิ สินเช่ือปลํอยใหมํท่ี 203,262 ล๎านบาท สินเช่ือคงค๎างท่ี 
1,181,038 ล๎านบาท สินทรัพย๑รวม 1,210,984 ล๎านบาท หนี้ท่ีไมํกํอใหเ๎กิดรายได๎ลดลงเหลือ 4.02% ของยอด
สินเช่ือรวม และเรํงพิจารณาอนุมัติสินเช่ือโครงการบ๎านล๎านหลังให๎ครบท้ังกรอบวงเงินรวม 50,000 ล๎านบาท 

สํวนการท่ีพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห๑ ได๎รับความเห็นชอบจากสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหํงชาติ และหากได๎รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให๎มีผลบังคับใช๎แล๎วนั้น จะมีสํวนชํวยให๎ธนาคาร
ขยายขอบเขตในการดําเนินธุรกิจ และมีเครื่องมือเพิ่มเติมท่ีลดต๎นทุนการดําเนินงานลง อาทิ การเปิดจําหนําย
สลากออมทรัพย๑ ธอส. เพื่อเพิ่มสัดสํวนของเงินฝากระยะยาวให๎สอดคล๎องกับการปลํอยสินเช่ือ การเพิ่มอํานาจ
การออกพันธบัตรให๎เป็นของคณะกรรมการธนาคารซึ่งชํวยให๎มีความคลํองตัวในการออกพันธบัตรยิ่งขึ้น และยัง
รองรับการให๎สินเช่ือเพื่อผ๎ูสูงอายุในรูปแบบ Reverse Mortgage 

2. Technology for Digital Service ยกระดับการให๎บริการดิจิทัลด๎วยเทคโนโลยีท่ีตอบโจทย๑ความ
ต๎องการของประชาชนในป๓จจุบัน ด๎วยการนําระบบงานหลัก GHB SYSTEM ท่ีพัฒนามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานและการให๎บริการในรูปแบบดิจิทัลได๎อยํางสมบูรณ๑ยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและ
บริการรูปแบบใหมํ อาทิ การเดินหน๎าตามเฟส 2 ของ Mobile Application : GHB ALL แอปพลิเคชันท่ีรวม
ทุกบริการของ ธอส. ไว๎ในมือลูกค๎า ซึ่งจะพัฒนาให๎มีบริการเพิ่มเติม อาทิ ดู Statement ทํา Pre Approve ยื่น
กู๎ ติดตํอส่ือสารกับเจ๎าหน๎าท่ีตลอด 24 ช่ัวโมง นัดหมายการเข๎าประเมินราคา แจ๎งผลการพิจารณาสินเช่ือ นัด
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วันลงนามเอกสารสําคัญและทํานิติกรรม แจ๎งเตือนชําระหนี้  แสดงความประสงค๑กู๎ เพิ่ม และชําระคํา
สาธารณูปโภคตําง ๆ 

การเพิ่มบริการฝากเงินด๎วยเครื่องรับเงินฝากแบบพกพา GHB Mobile Deposit เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการรับเงินฝากของลูกค๎าประชาชนตามชุมชนตําง ๆ เพิ่มความรวดเร็ว มั่นใจ ปลอดภัย และสร๎างวินัย
การเงิน  

3. Strategic HRM&HRD&CG ยุทธศาสตร๑ในด๎านการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมถึงการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดี โดยมุํงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของธนาคารให๎รู๎เทําทันการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
สมัยใหมํ รองรับการให๎บริการแบบดิจิทัล พร๎อมไปกับการเดินหน๎าสร๎างองค๑กรให๎มีธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบตํอสังคมและส่ิงแวดล๎อมอยํางตํอเนื่อง เพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นให๎แกํผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียท้ังองค๑กรกํากับ
ดูแล ลูกค๎า พนักงาน และสังคม อาทิ การให๎ความสําคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ดําเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ 

พัฒนาการท่ีดีเหลํานี้ชํวยให๎ระบบการเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห๑และประเทศโดยรวมมี
ประสิทธิภาพ และโปรํงใสมากขึ้น รวมท้ังชํวยให๎ประชาชนผ๎ูมีรายได๎น๎อยเข๎าถึงบริการทางเงินได๎ดีขึ้น ในราคาท่ี
ถูกลง ตรงกับความต๎องการมากข้ึน มีภาระหนี้ลดลงบ๎าง เพื่อสร๎างสภาวะแวดล๎อมท่ีจะเอื้อให๎สังคมไทยพัฒนา
ไปอยํางยั่งยืน หนี้ครัวเรือนลดลง และมีการกระจายผลประโยชน๑ท่ีท่ัวถึงมากขึ้น ลดโอกาสเกิด คอรัปช่ัน 
นอกจากนั้นยังสร๎างความเป็นมิตรกับธรรมชาติและส่ิง แวดล๎อมมากขึ้น ถือเป็นการสร๎างภูมิค๎ุมกัน เพราะเรามี
ระบบบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดี เพื่อท่ีจะรองรับความเส่ียงประเภทใหมํ ๆ ท่ีเพิ่มมากขึ้น ต้ังแตํความเส่ียง
ด๎านเครดิต ความเส่ียงด๎านตลาด ความเส่ียงด๎านสภาพคลํอง ความเส่ียงด๎านกลยุทธ๑ ความเส่ียงด๎านปฏิบัติการ
และระบบ จนถึงความเส่ียงจากการที่พันธบัตรไมํคํ้าประกันโดยกระทรวงการคลัง 

 
2.4 ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 

ความสําเร็จของ ธอส. ในด๎านการให๎บริการสินเช่ือท่ีอยูํอาศัยเพื่อทําให๎ประชาชนเกิดความเช่ือมั่น 
ประทับใจ และยังได๎มีท่ีอยูํอาศัยเป็นของตนเอง ตามพันธกิจ “ทําให๎คนไทยมีบ๎าน ในปี 2561 ธอส.ประสบ
ความสําเร็จในการให๎บริการด๎านสินเช่ือบ๎านเป็นอยํางดี สะท๎อนได๎จากการปลํอยสินเช่ือใหมํได๎ถึง 213,161 
ล๎านบาท สูงกวําเปูาหมายถึง 12.8% หรือ 24,243 ล๎านบาท โดยถือเป็นครั้งแรกในรอบ 65 ปี นับต้ังแตํกํอต้ัง
ธนาคารที่ ธอส. สามารถปลํอยสินเช่ือใหมํได๎มากกวํา 1 แสนล๎านบาท ภายในระยะเวลา 6 เดือน และปลํอยได๎
มากกวํา 2 แสนล๎านบาทภายในปีเดียว สํงผลให๎ ธอส. ครองสํวนแบํงทางการตลาดของสินเช่ือท่ีอยูํอาศัยปลํอย
ใหมํได๎ถึง 30.3% ของท้ังระบบ 

ผลการดําเนินงานท่ีเติบโตอยํางตํอเนื่องภายใต๎การแขํงขันท่ีสูง ยังสะท๎อนให๎เห็นถึงการกําหนดแผน
ยุทธศาสตร๑การดําเนินงานท่ีถูกต๎อง ซึ่งมีการสร๎าง Passion เป็นแรงผลักดันให๎พนักงานมีความมุํงมั่นในการ
ปฏิบัติหน๎าท่ีและมีความสุขจากความสําเร็จท่ีได๎สร๎างโอกาสให๎คนไทยได๎มีบ๎าน 
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จากการดําเนินการดังกลําวข๎างต๎น สํงผลให๎ปี 2561 ธนาคารมีผลการประเมินด๎านธรรมาภิบาลอยูํใน
ระดับท่ีดีขึ้นจากการประเมินโดยธนาคารแหํงประเทศไทย และธนาคารได๎รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปรํงใสในการดําเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจําปี 2561 ท่ีระดับคะแนน 99.55 (ระดับคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินงานของหนํวยงาน
ภาครัฐ สูงมาก) สูงสุดอันดับ 1 ของหนํวยงานภาครัฐวิสาหกิจ 54 หนํวยงาน และสูงท่ีสุดจากหนํวยงานภาครัฐ
ท่ีเข๎ารับการประเมินท้ังส้ิน 426 หนํวยงาน นับเป็นปีท่ีสอง ท่ีธอส. คงอันดับ 1 ของหนํวยงานท่ีมีการ
ดําเนินงานท่ีมีคุณธรรมและความโปรํงใสสูงสุด ซึ่งยังคงรักษาอันดับหนึ่งเรื่องคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ดําเนินงานโดยผํานการประเมินจากหนํวยงานภายนอก (ธปท. และ ป.ป.ช.) เป็นความภาคภูมิใจอยํางยิ่งของ
พนักงานท้ังองค๑กร และเป็นภาพลักษณ๑ท่ีดีของธนาคารที่จะต๎องยึดถือและรักษาไว๎ให๎คงอยูํตลอดไป 

ท้ังนี้ธนาคารได๎ยึดมั่นคุณธรรมในการดําเนินงาน มีการบริหารงานท่ีโปรํงใสและเป็นธรรม รวมถึงการ
ให๎ประชาชน ผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย เข๎ามามีสํวนรํวมในการปูองกันการทุจริตท่ีสะท๎อนให๎เห็นถึงภาพลักษณ๑ท่ีดีและ
สร๎างความเช่ือมั่นตํอผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียทุกกลํุมของธนาคารอันจะนําไปสํูการยกระดับดัชนีภาพลักษณ๑คอรัปช่ัน 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยให๎สูงอยํางยั่งยืน 

ด๎านความรับผิดชอบตํอสังคมและส่ิงแวดล๎อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ธอส. ได๎
นําความต๎องการของผ๎ูได๎รับผลกระทบและความต๎องการของผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย มาเป็นป๓จจัยสําคัญในการ
พิจารณาจัดทําโครงการและกิจกรรมตําง ๆ โดยมุํงสร๎างองค๑กรให๎มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและรํวมสร๎างสรรค๑
สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล๎อมให๎มีคุณภาพชีวิตท่ีดีกําหนดนโยบายสนับสนุน ความคาดหวังของผ๎ูมีสํวนได๎สํวน
เสียท่ีสําคัญเน๎นการทํากิจกรรมหรือการรณรงค๑ 

การดําเนินโครงการ CSR ได๎มุํงเน๎นพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล๎อม ในด๎านท่ีอยูํอาศัย ด๎านการศึกษา และ
ด๎านสังคมส่ิงแวดล๎อมเพื่อสร๎างโอกาสการมีบ๎านเป็นของตนเองให๎กับผ๎ูด๎อยโอกาสทางด๎านท่ีอยูํอาศัย ลดความ
เหล่ือมลํ้าทางสังคมและชํวยยกระดับคุณภาพชีวิต ในด๎านท่ีอยูํอาศัย โดยคํานึงถึงการมีสํวนรํวมของชุมชนในพื้นท่ี
นั้น ๆ และการปลูกจิตอาสาชํวยเหลือสังคมรํวมกันของพนักงานในองค๑กร รวมท้ังเป็นการสร๎างความสัมพันธ๑ท่ีดี
ระหวํางชุมชน และสร๎างสังคมไทยให๎มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและเติบโตอยํางยั่งยืน 

ความสําเร็จขององค๑กรท่ีมีศักยภาพในการดําเนินงานและมีหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบตํอ
สังคม รวมถึงการปรับกลยุทธ๑ขององค๑กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินงานในโลกยุคดิจิตอล จากความ
เป็นเลิศในการพัฒนาองค๑กรอยํางยั่งยืน ธนาคารอาคารสงเคราะห๑มีผลการดําเนินงานท่ีเติบโตอยํางตํอเนื่อง มี
ความมุํงมั่นในความรับผิดชอบตํอชุมชน สังคมและส่ิงแวดล๎อม จึงได๎รับการคัดเลือกเป็นองค๑กรท่ีมีผลการ
ดําเนินงานโดดเดํน โดยมีผลงาน ดังนี้ 

ปี 2560 รับรางวัล การประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ 
ประจําปี 2560 (ITA Awards) ภายใต๎แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไมํทนตํอการทุจริต” ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศให๎ ธอส.ได๎รับคะแนนสูงสุด อันดับ 
1 ท่ี 97.97 ภายในงานผ๎ูบริหาร และพนักงานธนาคารได๎รํวมประกาศเจตนารมณ๑ในการตํอต๎านการทุจริต 
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ปี 2561 รับรางวัล รัฐวิสาหกิจดีเดํน (SOE Award) จัดขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการ นโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.)โดยมีพลเอกประยุทธ๑ จันทร๑โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ประกอบด๎วย 

1. รางวัลการบริหารจัดการองค๑กรดีเดํน กลํุมขนาดใหญํ ซึ่งเป็นรางวัลท่ีมอบให๎รัฐวิสาหกิจท่ีมีระบบ
บริหารจัดการองค๑กรดีเดํนท่ีจะทําให๎รัฐวิสาหกิจมีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการแขํงขัน
สามารถสร๎างมูลคําเพิ่มแกํรัฐวิสาหกิจและมีการเจริญเติบโตอยํางยั่งยืน 

2. รางวัลความรํวมมือเพื่อการพัฒนาดีเดํน ด๎านการยกระดับการบริหารจัดการองค๑กรหรือ 
“โครงการพี่เล้ียง” ประเภทดีเดํน เป็นรางวัลคํูรัฐวิสาหกิจขนาดใหญํท่ีมีศักยภาพด๎านการบริหารจัดการองค๑กร 
ธนาคารอาคารสงเคราะห๑ (ธอส.) เป็นพี่เล้ียงในการดูแล สํงเสริม สนับสนุน แบํงป๓น เพื่อให๎รัฐวิสาหกิจท่ีเป็น
น๎องเล้ียง ได๎แกํ องค๑กรสะพานปลา (อสป.) สามารถยกระดับการบริหารจัดการองค๑กรให๎เข๎าสํูมาตรฐานและ
นําไปสํูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

3. รางวัลความรํวมมือเพื่อการพัฒนาด๎านความรํวมมือเชิงยุทธศาสตร๑ ประเภทเชิดชูเกียรติ 
(โครงการสร๎างบ๎านสร๎างอาชีพ) เป็นรางวัลเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด 
ซึ่งเป็นความรํวมมือกันระหวํางรัฐวิสาหกิจได๎แกํ ธนาคารอาคารสงเคราะห๑(ธอส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยํอมแหํงประเทศไทย(ธพว.) และบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยํอม(บสย.) ใน
โครงการสร๎างบ๎านสร๎างอาชีพซึ่งเป็นความรํวมมือในการสํงเสริมประชาชนให๎เข๎าถึงแหลํงเงินทุนเพื่อให๎
ประชาชนมีท่ีอยูํอาศัยมีธุรกิจด๎วยอัตราดอกเบ้ียและคําธรรมเนียมคํ้าประกันท่ีตํ่า ความรํวมมือในการสร๎างองค๑
ความรู๎ด๎านการเงินและด๎านการประกอบอาชีพ/ธุรกิจให๎กับประชาชน รวมถึงมีการแลกเปล่ียนข๎อมูลลูกค๎า
ระหวํางกันและการใช๎ทรัพยากรรํวมกันท้ัง 3 หนํวยงาน 

รางวัลแหํงความภาคภูมิใจ รางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเดํน” ติดตํอกัน 3 ปี (ปี 2548, 2549 และ 2550) 
ปี 2561 รับรางวัล TQM-Progressive Learners ในงาน Thailand Quality Conference &The 

19 th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand จัดโดยมูลนิธิสํงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย 
วัตถุประสงค๑เพื่อให๎ความรู๎และแนวทางระบบการจัดการของ TQM ท่ีองค๑กรตําง ๆ นําไปใช๎และประสบ
ความสําเร็จ ซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห๑ได๎นําเสนอผลงานเรื่อง “การส่ือสารของผ๎ูนําระดับสูง” ซึ่งเป็น “วิธี
ปฏิบัติท่ีเป็นแบบอยํางท่ีดี” ของกระบวนการในหมวด 1 การนําองค๑กร โดยมีแนวทางการส่ือสารอยํางเป็น
ระบบ เพื่อสร๎างการรับรู๎ สร๎างความผูกพันกับพนักงานท่ัวท้ังองค๑กร รวมถึงลูกค๎า คํูค๎า คํูความรํวมมือท่ีสําคัญ 
ซึ่ง ธอส. ได๎ยกระดับการส่ือสารผํานชํองทางดิจิทัลท่ีสามารถถํายทอดทิศทาง นโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน๑และ
คํานิยม ให๎กลํุมเปูาหมายได๎ทันที 

ปี 2561 ได๎รับรางวัล “ธนาคารท่ีมีบริการยอดเยี่ยม ด๎านสินเช่ือบ๎าน 2561” และ “รางวัลบูธ
สวยงามยอดเยี่ยม Best Design Excellence Award ประเภทพื้นท่ีขนาด 300-500 ตร.ม.” ในงาน MONEY 
& BANKING AWARDS 2018 พิจารณาจากผลสํารวจของผ๎ูเข๎าชมงานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO ท้ังใน
กรุงเทพฯ และงานมหกรรมการเงินสํวนภูมิภาค  

ปี 2561 ได๎รับรางวัล “การบริหารสํูความเป็นเลิศ” Thailand Quality Class (TQC)  
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ปี 2561 รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ 2561 (ITA Awards)ในฐานะท่ี ธอส.เป็นหนํวยงานท่ีมีคะแนนสูงสุดในกลํุม 54 หนํวยงาน
รัฐวิสาหกิจ และกลํุมสถาบันการเงินของรัฐ เป็นปีท่ี 2 ติดตํอกัน และได๎รับคะแนนประเมินสูงท่ีสุด เป็นอันดับ 
1 ท่ี 99.55 คะแนน จากท้ังหมด 426 หนํวยงาน 

ปี 2561 รับรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2018” ประเภท “DIGITAL 
BANKING SERVICE OF THE YEAR AWARD” รางวัลสําหรับองค๑กรท่ีให๎บริการด๎านธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล
ดีเดํนแหํงปี พิจารณาคัดเลือกองค๑กรท่ีมีความโดดเดํนเพื่อเป็นเครื่องหมายแหํงความภาคภูมิใจในความสําเร็จ
ขององค๑กรธุรกิจไทยท่ีมีศักยภาพการดําเนินธุรกิจ มีหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตํอสังคม รวมถึงการ
ปรับกลยุทธ๑องค๑กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการดําเนินธุรกิจในโลกดิจิทัล 

ปี 2562 ด๎วยรางวัล Thailand Top Company Awards 2019 ประเภท Corporate 
Sustainability เป็นความภาคภูมิใจในความสําเร็จขององค๑กร และเป็นแรงบันดาลใจ เป็นแบบอยํางของวิธีคิด
และวิธีปฏิบัติให๎แกํองค๑กรอื่น ๆ ซึ่งจะนําไปสํูความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยตํอไปทํามกลางความเปล่ียนแปลงใน
โลกยุคดิจิทัล  
 
2.5 ผลกระทบของการบริหารจัดการหนี้ NPL 

ผลกระทบของการบริหารจัดการหนี้ NPL มีดังนี้ 
2.5.1 ธอส. คือ housing loan bank (สินเช่ือเพื่อบ๎าน) เป็นธนาคารของรัฐ ภาพลักษณ๑ของธนาคาร

คือการทําให๎กลํุมรายได๎น๎อยถึงปานกลางสามารถกู๎ได๎ ทุกคนจะพูดวํา มีบ๎านหลังแรกได๎ก็เพราะ ธอส. จึงสํงผล
ให๎ธนาคารอื่นเห็นเป็นแบบอยําง จึงได๎ออกแบบผลิตภัณฑ๑สินเช่ือเพื่อท่ีอยูํอาศัยขึ้นมาเพื่อแขํงขัน ซึ่งอาจ
กระทบตํอปริมาณลูกค๎าของ ธอส.บ๎าง ทําให๎มีสํวนแบํงทางการตลาดลดลง  

2.5.2 การปลํอยสินเช่ือท่ีด๎อยคุณภาพจะสํงผลกระทบทําให๎เกิดป๓ญหาหนี้ท่ีไมํกํอให๎เกิดรายได๎(NPL) 
แล๎ว ธนาคารยังต๎องกันสํารองหนี้สงสัยจะสูญหรือคําเผ่ือหนี้สงสัยจะ สูญเพิ่มขึ้น ตามเกณฑ๑ของธนาคารแหํง
ประเทศไทย ดังนั้น หากธนาคารมีการกันสํารองหนี้สงสัยจะสูญเป็นจํานวนมาก จะทําให๎มีผลกระทบตํอกําไร
ของธนาคาร รวมถึงสํงผลกระทบตํอสภาพคลํองและความมั่นคงของธนาคารได๎ 

 
2.6 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 

2.6.1 ภาวะเศรษฐกิจ เป็นป๓ญหาสําคัญตํอรายได๎ของประชาชน หากภาวะเศรษฐกิจดียํอมสํงผลให๎มี
รายได๎ดีตามไปด๎วย หากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา หรือซบเซายํอมสํงผลให๎เกิดการชะลอตัวทางธุรกิจและการจ๎าง
งานน๎อยลง รายได๎ของลูกหนี้ลดลง วิธีแก๎ป๓ญหาของรัฐบาลคือ ออกบัตรสวัสดิการของรัฐเพื่อชํวยเหลือคําครอง
ชีพของประชาชนให๎มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

2.6.2 ป๓ญหาด๎านคุณภาพสินเช่ือ การปลํอยสินเช่ือท่ีด๎อยคุณภาพในปริมาณมาก นอกจากจะสํงผล
กระทบทําให๎เกิดป๓ญหาหนี้ท่ีไมํกํอให๎เกิดรายได๎ (NPL) แล๎วธนาคารยังต๎องกันสํารองหนี้สงสัยจะสูญหรือคําเผ่ือหนี้
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สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น ตามเกณฑ๑ของธนาคารแหํงประเทศไทย มีผลทําให๎ธนาคารเกิดความเส่ียงในระบบการควบคุม
หนี้ของธนาคาร ควรแก๎ไขด๎วยการให๎ความรู๎กับพนักงานท่ีเกี่ยวข๎อง ในลักษณะของการจัดอบรมหรือจัดทํา
โครงการพี่สอนน๎องเพื่อให๎พนักงานทุกคนมีความรู๎สึกรํวมคิด รํวมทํา รํวมรับผิดชอบ  

2.6.3 ป๓ญหาของลูกหนี้ การท่ีลูกหนี้นําเงินกู๎ไปใช๎ผิดวัตถุประสงค๑ของการกู๎ยืมจากเพื่อท่ีอยูํอาศัยเป็น
เพื่อทําธุรกิจ หากทําการค๎าเกินตัวหรือหวังผลเลิศในธุรกิจมากเกินไป อาจเกิดป๓ญหาผิดนัดชําระหนี้อัน อาจจะ
เป็นเหตุให๎ธนาคารได๎รับความเสียหาย แก๎ไขโดยให๎คําแนะนําลูกหนี้ได๎ทราบท่ีมาท่ีไปของรายรับรายจํายทําให๎
สามารถตัดทอนรายจํายท่ีไมํจําเป็นออกไป เกิดการประหยัดและมีการออมเงินมากขึ้น จนนํามาสํูการจัดการหนี้
เสียท่ีเกิดขึ้นจากการกู๎เงินท้ังในระบบและนอกระบบ โดยการหารูปแบบอาชีพเสริมท่ีเหมาะสม และไมํต๎อง
ลงทุนมาก ประกอบกับหารูปแบบการปรับโครงสร๎างหนี้ท่ีจะสามารถแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินรายบุคคลให๎ได๎ผลอยําง
เป็นรูปธรรม 

 
3. การสังเคราะห์ข้อมูล  
3.1 รูปแบบความส าเร็จของการจัดการหนี้ NPL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

การจัดการหนี้ NPL ของธนาคารอาคารสงเคราะห๑ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีอยูํในรูปของสถาบัน
การเงินท่ีมีรัฐบาลเป็นประกัน และอยูํภายใต๎การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง ซึ่งยังมีอีกหลายธนาคารที่มีฐานะเชํน ธอส. อาจมีวิธีการดําเนินงานท่ีแตกตํางกัน แตํสําหรับ
ผ๎ูวิจักษณ๑ได๎รวบรวมประสบการณ๑เรียนรู๎จากหนํวยงานนี้มาตลอดระยะเวลา 26 ปี มีหลักการและรูปแบบท่ี
นําไปสํูความสําเร็จ ดังนี้ 

3.1.1 รู๎จักผลิตภัณฑ๑ของธนาคาร เนื่องจากผลิตภัณฑ๑มีหลากหลายในแตํละประเภทท่ีมีลักษณะ
เหมือนและแตกตํางกัน ดังนั้นการรู๎ จักผลิตภัณฑ๑แตํละประเภทเป็นอยํางดี จะชํวยให๎ตอบสนองด๎าน
อสังหาริมทรัพย๑ คือเงินกู๎เพื่อท่ีอยูํอาศัย (ดังท่ีได๎อธิบายในบทท่ี 2.3.3) จะเป็นการรักษาฐานลูกค๎าและความ
ต๎องการของลูกค๎าได๎เป็นอยํางดี 

3.1.2 รู๎จักป๓ญหาของการเกิดหนี้ NPL ป๓ญหาของการเกิดหนี้ของลูกค๎าเงินกู๎เพื่อท่ีอยูํอาศัยสํวนใหญํ
เป็นเพราะความยากจน ธนาคารจึงจัดทําผลิตภัณฑ๑สินเช่ืออัตราดอกเบี้ยตํ่า ท่ีตรงกับความต๎องการและ
พฤติกรรมของลูกค๎าอยํางตํอเนื่อง เราจะอธิบาย ช้ีแจง แนะนําผลิตภัณฑ๑ เงื่อนไข และหลักเกณฑ๑ อยําง
ละเอียดครบถ๎วน ถูกต๎อง ไมํปิดบังข๎อมูลท่ีจะกํอให๎เกิดความเสียหายแกํลูกค๎าและธนาคาร และตอบป๓ญหาข๎อ
สงสัยแกํลูกค๎าจนกวําจะเข๎าใจ หรือสํงให๎ผ๎ูบังคับบัญชาชํวยอธิบาย เพื่อสามารถกําหนดและวางแผนการชําระ
หนี้ให๎เหมาะสมกับความสามารถในการชําระหนี้ของแตํละบุคคล 

3.1.3 กลํุมเปูาหมายลูกค๎าชัดเจน ธนาคารอาคารสงเคราะห๑ให๎ความสําคัญกับการยกระดับมาตรฐาน
การให๎บริการท่ีดี ภายใต๎แนวคิด “ธอส.บริการด๎วยหัวใจ” เพื่อสร๎างโอกาสให๎กับกลํุมลูกค๎าเปูาหมายของธนาคาร
อาคารสงเคราะห๑คือ ผ๎ูท่ีมีรายได๎น๎อยและปานกลางได๎มีท่ีอยูํอาศัยตามนโยบายรัฐบาล โดยพันธกิจ ธอส. 
สอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาล เป็นทิศทางท่ีชัดเจนจากรัฐบาลท่ีต๎องการสร๎างความมั่นคงด๎านท่ีอยูํอาศัย 
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3.1.4 วิธีการติดตามหนี้ เพราะเป็นธนาคารของรัฐท่ีปลํอยสินเช่ือบ๎านเพียงอยํางเดียว ลูกหนี้แตํละ
กลํุมท่ีเป็น NPL มีความสามารถในการชําระหนี้ลดลง ธนาคารก็จะลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู๎ หรือผํอน เฉพาะ
ดอกเบ้ียเงินกู๎ หรือขยายระยะเวลาการกู๎ เพื่อปูองกันการเกิดการค๎างชําระและนํามาปรับปรุงการแก๎ไขหนี้ค๎าง
ชําระท่ีธนาคารมีมาตรการแก๎ไขอยูํแล๎ว ซึ่งจะทําให๎ลดคําใช๎จํายเกี่ยวกับการเกิดหนี้ค๎างชําระและประชาชน
ท่ัวไปท่ีขะขอใช๎บริการสินเช่ือจะได๎รับประโยชน๑ตํอเนื่อง โดยจํานวนเงินท่ีนํามาใช๎หมุนเวียนในระบบเพื่อให๎กู๎มี
จํานวนเพิ่มข้ึน ต๎นทุนในการกําหนดอัตราดอกเบ้ียให๎กู๎ลดลง 

3.1.5 มุํงสร๎างองค๑กรให๎มีธรรมาภิบาล ยึดหลักการและแนวทางกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจเพื่อให๎
ระบบการทํางานเกิดความโปรํงใส ตรวจสอบได๎ เปิดโอกาสให๎ผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียได๎รับรู๎ข๎อมูลขํางสารของ
ธนาคาร สร๎างความเช่ือมั่นให๎แกํลูกค๎า โดยยึดประโยชน๑ของประชาชนผ๎ูรับบริการเป็นหลักด๎วยจืตสํานึกใน
ความรับผิดชอบตํอภารกิจและหน๎าท่ีท่ีมีตํอลูกค๎าโดยความเสมอภาค 

3.1.6 รูปแบบการบริการท่ีทันสมัย มีระบบ Digital Banking ระบบการชําระเงินกู๎ของธนาคาร โดยจัดทํา
แผน Transformation to Digital Services สร๎างนวัตกรรมผลิตภัณฑ๑ทางการเงิน และชํองทางการให๎บริการโดยใช๎
เทคโนโลยีสมัยใหมํเป็นตัวขับเคล่ือน ลูกค๎าสามารถทําธุรกรรมการเงินผํานดิจิทัล โดยจะพัฒนาไอทีท้ังระบบมาชํวยใน
การดําเนินธุรกิจ และการวางแผนทรัพยากรโดยรวมให๎เกิดการใช๎ประโยชน๑อยํางสูงสุด 

3.1.7 เป็นสถาบันการเงินท่ีมีคุณภาพในระดับสากล เป็นสถาบันการเงินแหํงเดียวท่ีเป็นศูนย๑ข๎อมูล
อสังหาริมทรัพย๑ เป็นหนํวยงานกลางในการจัดเก็บรวบรวมฐานข๎อมูลอสังหาริมทรัพย๑ของประเทศ ท่ีทัน
เหตุการณ๑ถูกต๎องเช่ือถือได๎ และครบถ๎วนเป็นระบบ รวมถึงสํารวจ วิจัย วิเคราะห๑ข๎อมูลเพื่อประเมินสถานการณ๑
และแนวโน๎มของอสังหาริมทรัพย๑ พยากรณ๑อุปสงค๑ อุปทานและราคาของอสังหาริมทรัพย๑ และให๎บริการ
ปรึกษาและพัฒนาความรู๎เกี่ยวข๎อมูลของอสังหาริมทรัพย๑ 
 
3.2 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจักษณ๑พบวํา ป๓จจัยสําคัญท่ีทําให๎การจัดการหนี้ NPL ของธนาคารอาคารสงเคราะห๑ 
ประสบความสําเร็จคือ  

3.2.1 การพิจารณาสินเช่ือรายใหมํ ควรพิจารณาการปลํอยสินเช่ือตามหลักการวิเคราะห๑ท่ีมีคุณภาพ 
พิจารณาเอกสารประกอบการขอสินเช่ืออยํางระมัดระวัง เนื่องจากอาจจะทําให๎เกิดเป็นหนี้ค๎างชําระ ซึ่งจะมี
ผลกระทบตํอผลการดําเนินงานของธนาคาร ท้ังผลกําไรลดลงและเพิ่มภาระในการกันเงินสํารองหนี้ตามเกณฑ๑ท่ี
ธนาคารแหํงประเทศไทยกําหนด 

3.2.2 จากผลการวิจักษณ๑ ป๓จจัยท่ีมีผลตํอการเกิดหนี้ของลูกหนี้ธอส.นั้น สามารถนํามาสรุปเป็น
มาตรฐานหรือหลักเกณฑ๑ในการพิจารณาการปลํอยสินเช่ือ ในการคัดเลือกลูกหนี้สินเช่ือ ท้ังนี้เพื่อเป็นการลดความ
เส่ียงและเป็นการปูองกันการเกิดหนี้ ตลอดจนเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจคัดเลือกลูกหนี้ท่ีมีคุณภาพ 

3.2.3 เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร๎างนวัตกรรมผลิตภัณฑ๑ทางการเงิน นวัตกรรมบริการ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห๑จึงควรสร๎างการมีสํวนรํวมให๎มากขึ้นกับผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง เพื่อให๎มั่นใจวําการสร๎างนวัตกรรมผลิตภัณฑ๑
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ทางการเงิน นวัตกรรมการบริการมุํงเน๎นไปท่ีลูกค๎าไมํใชํการพัฒนานวัตกรรมเพื่อกระบวนการภายในขององค๑กรเอง 
ด๎วยการพิจารณาถึงสภาพแวดล๎อมท่ีเปล่ียนแปลงไปและแสวงหาส่ิงท่ีธุรกิจควรให๎ความสําคัญเพื่อตอบสนอง
สภาพแวดล๎อม โดยพยายามปรับตัวให๎เข๎ากับโลกดิจิตัลและการแขํงขันท่ีมากขึ้น 

3.2.4 ประเมนิความสามารถในการชําระหนี้ โดยคํานึงถึงความเส่ียงท่ีผ๎ูกู๎อาจมีเงินเหลือไมํเพียงพอ
ตํอการดํารงชีพ นอกเหนือจากการพิจารณามูลคําหลักประกันท่ีสามารถขายเพื่อชําระคืนหนี้ได๎เมื่อเป็นหนี้เสีย
หรือเงื่อนไขอื่น ธนาคารมีสิทธิตัดเงินในบัญชีได๎กํอน โดยใช๎แนวทางการกําหนดนโยบายการทําธุรกิจสินเช่ือราย
ยํอยท่ีให๎ความสําคัญกับความสามารถในการชําระหนี้ของลูกค๎า โดยมุํงเน๎นมิให๎ลูกค๎ากํอหนี้เกินตัว เพื่อปลูกฝ๓ง
และสํงผํานวัฒนธรรมองค๑กร ไปยังผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องในการให๎สินเช่ือ ให๎มีแนวคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีตระหนัก
ถึงการให๎สินเช่ืออยํางเหมาะสมตลอดท้ังกระบวนการ 

 
3.3 หลักธรรมที่ใช้ประกอบการท างาน 

 การประยุกต๑หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตแนวทางการประยุกต๑หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตใน
คัมภีร๑สัมภารวิบาก พบวํา มีขั้นตอนการดําเนินการตามองค๑ประกอบท่ีสําคัญมีอยูํ 4 ประการคือ 1) การจัดหาหรือ
สร๎างป๓จจัยแหํง สัมมาทิฏฐิ หมายถึงเหตุท่ีเป็นเครื่องหนุนให๎สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมี 2 ประการ คือ ปรโตโฆสะ หมายถึง
เสียงจาก ผ๎ูอื่นหรือการกระต๎ุนชักจูงจากภายนอกและโยนิโสมนสิการ หมายถึง การทําในใจโดยแยบคาย 2) การสร๎าง
สัมมาทิฎฐิ คือ สร๎างป๓ญญาอันเห็นชอบ เห็นถูกต๎องตามเป็นจริง เป็นองค๑ประกอบสําคัญของมรรค ในฐานะท่ีเป็นขั้น
เริ่มแรกในระบบการศึกษาตามหลักการของพระพุทธศาสนา 3) การฝึกตามหลักไตรสิกขา ได๎แกํ การฝึกตามหลักของ 
ศีล สมาธิ และป๓ญญา 4) การวัดผลและประเมินผลตามหลักไตรสิกขา เป็นการวัด พัฒนาการของการศึกษาท้ัง 4 ด๎าน
ได๎แกํ ด๎านกาย ด๎านศีล ด๎านจิต และ ด๎านป๓ญญา 

 กิจกรรมท่ีบุคคลคบหาหรือเกี่ยวข๎องสัมพันธ๑กัน ซึ่งกํอให๎เกิดการกระทําหรือไมํกระทํากิจกรรม 
อยํางใดอยํางหนึ่งรํวมกัน พระพุทธศาสนาได๎ให๎ความสําคัญกับสภาพแวดล๎อมทางสังคมท่ีดี จึงสนับสนุนการคบ
หากับบุคคลท่ีเป็นกัลยาณมิตรดังพุทธพจน๑ท่ีวํา “ภิกษุท้ังหลาย เราไมํพิจารณาเห็นธรรมอื่นแม๎อยํางหนึ่ง ท่ีเป็น
เหตุให๎อริยมรรคมีองค๑ 8 ท่ียังไมํเกิดก็เกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให๎อริยมรรคมีองค๑ 8 ท่ีเกิดขึ้นแล๎วถึงความเจริญเต็มท่ี 
เหมือนกัลยาณมิตตตานี้” ดังจะเห็นได๎ชัดในคําสอนเกี่ยวกับหลักกรรม ถ๎าใช๎ศัพท๑เฉพาะในทางธรรมก็คือ 
มัชฌิมา ปฏิปทา คือ ปฏิปทาท่ีนําเอามัชเฌนธรรมเทศนามาใช๎ให๎เป็นประโยชน๑แกํมนุษย๑เพื่อบรรลุผลท่ีมุํง
หมายของ มัชเฌนธรรมเทศนานั้นเอง หลักการสําคัญของจริยะดังท่ีได๎กลําวมานี้แยกแยะออกไปได๎ 3 ขั้นตอน 
คือ ข้ันท่ี 1 รู๎เข๎าใจความจริงของธรรมชาติหรือรู๎เทําทันธรรมดาวําส่ิงท้ังหลายเป็นไปตามเหตุป๓จจัย ขั้นท่ี 2 ใช๎
ความรู๎ นั้นให๎เป็นประโยชน๑ คือ ปฏิบัติให๎สอดคล๎องกับธรรมดาหรือกฎธรรมชาตินั้นโดยกระทําการท่ีเป็นเหตุให๎
เหตุ ป๓จจัยท้ังหลายดําเนินไปในทางท่ีจะกํอผลดี ขั้นท่ี 3 เมื่อทําอยํางถูกต๎องท่ีตัวเหตุป๓จจัยแล๎วก็ปลํอยให๎ตัว
เหตุ ป๓จจัยเป็นไปตามธรรมดาหรือตามกฎจนกํอผลของมันเอง วางใจเป็นอิสระคอยดูอยํางรู๎เทําทันไมํต๎องถือ
มั่น เอาตัวตนเข๎าไปผูกรัดขัดติดไว๎ ตามหลักการนี้ ความรู๎ความเข๎าใจเป็นแกนนําของความประพฤติปฏิบัติเป็น
สํวนสําคัญท่ีต๎องใช๎ตลอดต้ังแตํต๎นจนถึงท่ีสุด เมื่อพูดอยํางส้ันจึงเรียกจริยธรรมนี้วํา การเป็นอยูํด๎วยป๓ญญา และ
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เรียกบุคคลผ๎ูมีจริยธรรมนี้วําบัณฑิต แปลวํา ผ๎ูเป็นอยูํด๎วยป๓ญญา ด๎วยเหตุท่ีต๎องใช๎ป๓ญญาต้ังแตํเริ่มต๎น ระบบจริ
ยะคือมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทานี้ จึงมีสัมมาทิฏฐิ ได๎แกํความเห็นชอบหรือความเข๎าใจถูกต๎อง เป็นองค๑ประกอบ
ข๎อแรก 

 วิธีการสร๎างแรงจูงใจ ให๎เกิดการพัฒนาป๓ญญาในพระพุทธศาสนาเป็นการพัฒนาความรู๎ในพระพุทธศาสนา 
เรื่องอริยสัจ 4 แบบประยุกต๑ คือ ประยุกต๑เข๎ากับวิถีชีวิต หรือเหตุการณ๑ท่ีเกิดขึ้นในสังคม เพื่อให๎ทุกคนมีความรู๎ความ
เข๎าใจวํา หลักธรรมท่ีพระพุทธเจ๎าตรัสรู๎นํามาสอนนั้น เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข๎องกับการดําเนินชีวิตของมนุษย๑นั่นเอง ทุกข๑ 
เป็น ภาษาบาลีและสันสกฤต มากจากคําวํา ทุกฺขํ แปล แบบทับศัพท๑ตามท่ีเข๎าใจกันในวงการบาลี คือ แปลเทําเดิม 
ทุกฺขํ ก็แปลวํา ทุกข๑ เพียงเปล่ียนรูปแบบการเขียนในทางอักษรศาสตร๑ เรียกวํา แปลแบบยืมคํา คือ ยืมคําวํา ทุกข๑ท่ี
เป็นภาษาบาลี มาเป็นคําแปลในภาษา ไทย ตามตัวอักษร ทุกฺขํ มิได๎แปลวํา ป๓ญหา และก็มิได๎เป็นไวพจน๑แหํงคําวํา
ป๓ญหา ทุกข๑เป็นป๓ญหาโดยท่ีมี สภาพเสมอกันกับส่ิงท่ีเป็นป๓ญหา คือ ส่ิงท่ีต๎องแก๎ไข ป๓ญหาเป็นคําถามท่ีต๎องพยากรณ๑ 
คือ ควรจะตอบ ทุ เป็นอุปสรรค คือ คําท่ีมาขวางหน๎าคําอื่น ท้ังคํานามและกิริยา ทุกฺขํ เป็นนามกิตก๑ท่ีใช๎เป็นท้ังบทนาม
กิตก๑ และบทนามนาม ทุ แปลวํา ช่ัว,ยาก ข นั้นมาจากขมธาตุ ในความหมายวําทน, อดทน เชํน ขันติ ความอดทน เป็น 
ขมธาตุลงติป๓จจัย ทุกฺขํ ตามรูปศัพท๑ แปลวํา “ส่ิงท่ีทนได๎ยาก” ความหมายท่ีใช๎กันในภาษาไทย หมาย ถึง ความไมํ
สบายกายไมํสบายใจ ก็ไมํผิด เพราะความไมํสบายกายไมํสบายใจนั้น มนุษย๑รู๎สึกวํา เป็นส่ิงท่ีทน ได๎ยาก ไมํต๎องการจะ
ทนอยูํในสภาพนั้น เชํน เวลาไมํสบาย เป็นไข๎ มนุษย๑ทุกคน ก็ไมํอยากจะทนอยูํในสภาพ นั้น ตํางหาวิธีบําบัดให๎ความไมํ
สบายกายนั้นหายไป 

 แนวทางในการพัฒนาชีวิตนั้นสามารถค๎นพบจากท่ีพระพุทธเจ๎าดําเนินชีวิตการเป็นพระพุทธเจ๎า เป็น
กรณีศึกษาถึงเราไมํได๎ปรารถนาพุทธภูมิโดยตรง แตํสามารถท่ีจะเหมือนกับการสะสมบารมี แตํละคนอาจจะเน๎นบารมีคน
ละอยํางเทําท่ีตัวเองถนัด บางคนอาจจะเน๎นทานบารมี แตํไมํได๎หมายความวํา ส่ิงอื่นหรือบารมีอื่นไมํสําคัญ ถ๎ามองใน
คัมภีร๑วิมุติมรรค ซึ่งยังถือวําอยูํในฝุายเรา จะถือวําคําวําเมตตาบารมี เป็นฐานของบารมีท้ังหมดเมื่อเรามีความเมตตา 
ปรารถนาชํวยเหลือคนอื่นให๎มีความสุขจะให๎ทานไมํคิด เบียดเบียนเขา เราก็รักษาศีล เราก็เนกขัม เนกขัมคือให๎ตัวเอง
หลุดพ๎นจากกิเลสเพื่อจะได๎ชํวยคนอื่น ฉะนั้น ตัวเมตตา ความรักความปรารถนาดี มันจึงเป็นตัวพื้นฐาน เป็นจิตตภาวนา
พื้นฐานท่ีทําให๎เกิดการให๎ทาน การรักษาศีล ทาน ศีล ภาวนา สําหรับคนท่ัวไปจึงมีแคํทานคือการให๎ ศีลคือการไมํ
เบียดเบียน มีเมตตา ภาวนาเป็นฐานในการทําบุญกิริยาวัตถุ 3 ประการ คนท่ัวไปมักจะมองวํา ทาน ศีล ภาวนา ภาวนาคือ
กรรมฐานไปเลย แคํเมตตาภาวนาก็พอแล๎ว เมตตาภาวนาเรียกวําเป็นฐานของบารมีอื่นๆ ท้ังหมด ถ๎าไมํมีเมตตาไมํมีความ
รักตํอสรรพสัตว๑ จะไมํไปชํวยใครให๎พ๎นทุกข๑ การเป็นพระพุทธเจ๎าก็จะไมํเกิด บุคคลท่ีจะเป็นคนยิ่งใหญํต๎องรักสรรพสัตว๑ 
ต๎องแผํเมตตา แล๎วเมื่อมีเมตตาแล๎วทานมาเอง เมื่อมีเมตตา ไมํฆํากัน ไมํลักทรัพย๑ ศีลก็จะมา เพราะฉะนั้นการปลูกฝ๓งตาม
หลักทศบารมี จึงต๎องมีเมตตา เมตตาเป็นฐาน 

 สํวนการนํา “ธรรมะ” หรือ หลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกต๑ใช๎เพื่อสร๎างบรรยากาศการ
ทํางานท่ีพึงประสงค๑ โดยให๎ความสําคัญกับชุด “ธรรมะ” ท่ีเกี่ยวข๎องกับการทําหน๎าท่ีตามบทบาทของแตํละคน
ท่ีเป็นอยูํในหนํวยงาน/องค๑กร คือ ผ๎ูบริหาร ผ๎ูปฏิบัติงาน/ผ๎ูใต๎บังคับบัญชา หรือ ผ๎ูรํวมงาน ท้ังนี้ ก็เพื่อให๎แตํละ
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คนรู๎จัก “ทําหน๎าท่ี” ตามบทบาทของตนได๎อยํางถูกต๎อง ชีวิตของผ๎ูคนในหนํวยงาน/องค๑กรก็จะมีความหมาย 
และบรรยากาศในองค๑กรก็จะเป็นมิตรและรํมเย็นเป็นสุขตลอดไป แบํงธรรมะได๎ดังนี้ 
 
บรรณานุกรม (Bibliography)  
ธนาคารอาคารสงเคราะห๑, (2542, มกราคม-มีนาคม). การปรับโครงสร๎างหนี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย๑, วารสาร

ราย 3 เดือน, 6(20), 12-15. 
ธนาคารอาคารสงเคราะห๑. (2561). รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม. กรุงเทพมหานคร: ธนาคารอาคาร

สงเคราะห๑. 
ธนาคารอาคารสงเคราะห๑. (2562). ผลการด าเนินงานธนาคารอาคารสงเคราะห์. กรุงเทพมหานคร: ธนาคาร

อาคารสงเคราะห๑. 
ธนาคารแหํงประเทศไทย. (2560). ความท้าทายของเศรษฐกิจไทยในโลก VUCA. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ

มั่นพัฒนา. 
ธนาคารแหํงประเทศไทย. (2559). กู้วิกฤตหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) กับ คปน.: การปรับปรุงโครงสร้าง

หนี้อสังหาริมทรัพย์ไทย. กรุงเทพมหานคร: ธนาคารแหํงประเทศไทย. 
ธนาคารแหํงประเทศไทย. (2541). ระบบการเงินไทย. กรุงเทพมหานคร: ธนาคารแหํงประเทศไทย. 
พระครูสังวรสุตกิจ. (2557). มนุษยสัมพันธ๑เชิงพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาองค๑การ. วารสารวิทยาลัยสงฆ์

นครล าปาง, 3(2). 
พระพรหมคุณาภรณ๑ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2550). ธรรมนูญชีวิต. พิมพ๑ครั้งท่ี 43. กรุงเทพฯ : เอ็มแอล ครีเอช่ัน แอนด๑ 

พริ้นต้ิง. 
เสาวณี จันทะพงษ๑ และ นิธิสาร พงศ๑ปิยะไพบูลย๑. (2560). 20 ปีวิกฤตเศรษฐกิจ 2540: บทเรียนสู่เส้นทาง

เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร: ธนาคารแหํงประเทศไทย. 
โชติชัย สุวรรณาภรณ๑. (2549). แนวโน้มของธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลของ Non-Bank ในปี 2549. 

กระทรวงการคลัง: สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



257 
 

Model of Successful patterns of Mae Hong Son chicken breed 

development 

รูปแบบของความส าเร็จของการพัฒนาพันธุ์ไก่แม่ฮ่องสอน 

 

 
Dr.Rachun  Maneetorn 

ดร.ราชัน มณีธร 
 

 
A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements  

for the degree of Doctor of Philosophy in Social Development  

At Bodhisastra University, Florida State, USA. 

Academic Year 2019 

 

 

Abstract  

The objective of research of “Model of Successful patterns of Mae Hong Son chicken 

breed development” is to study the Model of Successful patterns of Mae Hong Son chicken 

breed development. Which the researcher has experienced for over 36 years. Collective 

participatory action research and development research the achievement of participatory 

action research is useful to the Mae Hong Son Provincial Livestock Office. Participating 

farmers, the government understands and knows the impact of the development of Mae Hong 

Son chicken breeds. Data collection tools are Self-evident Analyze and synthesize data using 

qualitative methods. The collected data tools were Self-evident then analysed and synthesized 

by qualitative methods. Important tools for collecting data for reliable research results and 

resulting in trust in the quality of qualitative research. The researcher used the method of data 

validation before analysis. With a triangular inspection method. It consists of the following 

steps: 1) Examining the data triangles by considering different time sources, sources, 

locations, and personal sources. Will be the same or not If the information in different 

locations is the same or not and if the person who gave the information changed the 

information Will be the same or not. 2) Researcher triangle about the researcher. By changing 

observers or interviews and 3) checking the triangles on how to gather data. By using different 

data collection methods in order to gather the same information, such as using observation 

methods along with questioning By proceeding with the group of Mae Hong Son chickens, 

from June 2019 to September 2019. 

The research shows there are 7 patterns of Model of Successful patterns of Mae Hong 

Son chicken breed development as follows 1. Know each breed of chicken 2. Know how to 

use technology for development 3. Have knowledge of farm management 4. Have techniques 

for developing chicken breeds 5. Know the market demand 6. Know chicken products 
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Key Word : Success Model means principle patterns which correlated distinctively to the 

ultimate goal. Mae Hong Son chicken breed development means the development of the Mae 

Hong Son chicken breed. Of Mae Hong Son Provincial Livestock Office 

 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจักษณ๑เรื่องรูปแบบความสําเร็จของการพัฒนาพันธุ๑ไกํแมํฮํองสอน มีวัตถุประสงค๑เพื่อสังเคราะห๑
รูปแบบความสําเร็จของการพัฒนาพันธุ๑ไกํแมํฮํองสอน โดยผ๎ูวิจักษณ๑มีประสบการณ๑ในการทํางานในหน๎าท่ีใน
ตําแหนํงปศุสัตว๑อําเภอ มาตลอด 36 ปี และเก็บข๎อมูลเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมและวิจัยเชิงพัฒนา ผลสําเร็จ
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมเป็นประโยชน๑กับสํานักงานปศุสัตว๑จังหวัดแมํฮํองสอน เกษตรกรผ๎ูมี
สํวนรํวม ภาครัฐเข๎าใจและทราบถึงผลกระทบของการพัฒนาพันธุ๑ไกํแมํฮํองสอน เครื่องมือในการเก็บข๎อมูลคือ 
ตัวผ๎ูวิจักษณ๑เอง วิเคราะห๑และสังเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยวิธีการเชิงคุณภาพ เครื่องมือสําคัญท่ีใช๎ในการเก็บข๎อมูล
เพื่อให๎ผลการวิจัยมีความนําเช่ือถือ และเกิดความไว๎วางใจในคุณภาพของงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผ๎ูวิจัยใช๎วิธีการ
ตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลกํอนนําไปวิเคราะห๑ ด๎วยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส๎า ประกอบด๎วยข้ันตอน 
ได๎แกํ 1) การตรวจสอบสามเส๎า ด๎านข๎อมูล โดยพิจารณาแหลํงเวลา แหลํงสถานท่ี และแหลํงบุคคลท่ีแตกตํางกัน 
กลําวคือ ถ๎าข๎อมูลตํางเวลา กันจะเหมือนกันหรือไมํ ถ๎าข๎อมูลตํางสถานท่ีจะเหมือนกันหรือไมํ และถ๎าบุคคลผ๎ูให๎
ข๎อมูลเปล่ียนไปข๎อมูล จะเหมือนเดิมหรือไมํ 2) การตรวจสอบสามเส๎าด๎านผ๎ูวิจัย โดยการเปล่ียนตัวผ๎ูสังเกตหรือ
สัมภาษณ๑และ 3) การตรวจสอบสามเส๎าด๎านวิธีรวบรวมข๎อมูล โดยใช๎วิธีเก็บรวบรวมข๎อมูลตําง ๆ กัน เพื่อ
รวบรวมข๎อมูลเรื่องเดียวกัน เชํน ใช๎วิธีสังเกตควบคํูไปกับการซักถาม โดยดําเนินการกับกลํุมผ๎ูเล้ียงไกํพันธุ๑
แมํฮํองสอน ต้ังแตํเดือนมิถุนายน 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562 

 
จากผลการวิจักษณ๑พบวํา รูปแบบความสําเร็จของการพัฒนาพันธุ๑ไกํแมํฮํองสอน มีองค๑ประกอบสําคัญ 

6 ประการ คือ 1. รู๎จักไกํแตํละสายพันธุ๑ 2. รู๎จักใช๎เทคโนโลยีในการพัฒนา 3. มีความรู๎ด๎านการจัดการฟาร๑ม 4. มี
เทคนิคในการพัฒนาสายพันธุ๑ไกํ 5. รู๎ความต๎องการของตลาด 6. รู๎ผลิตภัณฑ๑จากไกํ  
 
ค าส าคัญ :  รูปแบบความสําเร็จ หมายถึง หลักการที่เป็นแบบแผนท่ีเกี่ยวข๎องกันชัดเจนท่ีนํามาสํูความสําเร็จ,  
การพัฒนาพันธุ๑ไกํแมํฮํองสอน หมายถึง การพัฒนาพันธุ๑ไกํแมํฮํองสอน ของสํานักงานปศุสัตว๑จังหวัดแมํฮํองสอน 
 
1. ความเป็นมา ความส าคัญของเร่ือง และวิธีการศึกษา 
1.1 ความเป็นมา สถานการณ์ทั่วไป แนวคิดทั่วไป (Statement of the problems)  

ไกํแมํฮํองสอน เดิมทีเป็นไกํปุาท่ีชาวไทยภูเขา กลํุมชาติพันธุ๑ตําง ๆ ในพื้นท่ีจังหวัดแมํฮํองสอน ได๎
นํามาเล้ียงไว๎ตามบ๎าน นอกจากจะนํามาเป็นอาหาร ยังเป็นไกํท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ สามารถนําไปใช๎ลํอไกํปุาตัว
อื่น ๆ ท่ีอยูํในปุาได๎อีกด๎วย โดยธรรมชาติของไกํแมํฮํองสอน ตัวผ๎ู จะมีลักษณะสวยงาม ตัวเมีย จะมีคุณสมบัติท่ี
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ดีในการเล้ียงลูก กลําวโดยรวมคือ ไกํแมํฮํองสอนเป็นไกํท่ีเหมาะกับวิถีชีวิตของชาวบ๎านท่ีอาศัยบนพื้นท่ีสูงมาก 
เพราะสามารถเล้ียงได๎ด๎วยต๎นทุนตํ่า เล้ียงงํายแบบชาวบ๎าน ไมํต๎องใช๎อาหารสําเร็จรูป และยังมีความต๎านทาน
โรคไมํต๎องพึ่งพายาหรือวัคซีนอะไรเลย แม๎วําจะมีข๎อด๎อยคือมีขนาดตัวคํอนข๎างเล็ก โตช๎า โดยต๎องใช๎เวลาใน
การเล้ียงนานถึง 6 เดือน กวําจะได๎น้ําหนักซัก 1 กิโลกรัม แตํรสชาติไกํแมํฮํองสอน ดีกวําไกํตามท๎องตลาดท่ัวไป
มาก หากินได๎ยาก และเหมาะกับวิถึชีวิตแบบพอเพียงเป็นอยํางยิ่ง 

จากการเสด็จทรงงานเยี่ยมราษฎรในพื้นท่ีจังหวัดแมํฮํองสอน เมื่อปีพ.ศ.2543 ของ “สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ซึ่งทรงหํวงใยราษฎรมีแหลํงอาหารโปรตีนไมํเพียงพอ โดย
ชาวบ๎านในจังหวัดแมํฮํองสอนจะนิยมลําสัตว๑ปุามารับประทาน เชํน เขียดแลวหรือกบภูเขา ซึ่งเป็นสัตว๑ปุาสงวน 
ประกอบกับการทําการเกษตรที่นิยมเผาปุาเป็นประจําทุก ๆ ปี ทําให๎แหลํงโปรตีนในธรรมชาติหายากและใกล๎จะ
สูญพันธุ๑ จึงทรงมีพระราชดําริให๎หาแหลํงโปรตีนอยํางอื่นมาทดแทน ทรงแนะนําให๎เล้ียงไกํพื้ นเมือง “ไกํ
แมํฮํองสอน” นับเป็นกุศโลบายท่ีแยบยลมากนอกจากชาวบ๎านจะได๎รับสารอาหารโปรตีนท่ีมีคุณภาพดีแล๎ว ยัง
สามารถลดการบุกรุกเผําปุาได๎อีก เนื่องจากชาวบ๎านต๎องใช๎เวลาวํางในการเล้ียงไกํ แทนการไปบุกรุกปุา จากแนว
พระราชดําริดังกลําว กรมปศุสัตว๑ได๎น๎อมนําพระราชดําริมาปฏิบัติโดยเริ่มคัดเลือกสายพันธุ๑ไกํมาทําการปรับปรุง
พันธุ๑เพื่อให๎ได๎ ไกํแมํฮํองสอนพันธุ๑แท๎ โดยมีลักษณะประจําพันธุ๑ ดังนี้ 

 
ลักษณะประจ าพันธุ ์
ประเภท (Classification)–เบา (Light) สีเปลือกไขํ (Egg color)–สีนวล (Tinted) 
รูปรําง–ตรง (Upright) มีคอ-แข๎ง-ขาส้ัน ลักษณะทําทาง–วํองไว (Alert) สงํางาม (Graceful) 

 

 
 
เพศผู้ มีขนลําตัว-หางสีดํา สร๎อยคอ-หลังสีเหลืองเข๎ม มีปุยขาวท่ีโคนหาง หงอนจักร ใบหน๎าแดง 

แข๎ง-ปากสีดําหรือเทา ผิวหนังขาวอมแดง 
เพศเมีย มีขนลําตัวสีน้ําตาลกระเหลืองหรือสีน้ําตาลลายปุาท้ังตัว ขนตุ๎มหูสีเหลือง หงอนจักร ใบหน๎า

แดง ปาก-แข๎งสีดําหรือเทา ผิวหนังขาวอมแดง 
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
อายุเมื่อให๎ไขํฟองแรก  122-197 วัน 
น้ําหนักตัวเมื่อให๎ไขํฟองแรก  918.11 กรัม 
น้ําหนักไข ํ    27.18 กรัม 
ผลผลิตไขํ    40-123 ฟอง/แมํ/ป ี
อัตราการผสมติด   85 % 
อัตราการฟ๓กออกจากไขํมีเช้ือ  85 % 
น้ําหนักเมื่อโตเต็มท่ี เพศผ๎ู  1.30 กิโลกรัม 

เพศเมีย  1.00 กิโลกรัม 
จุดเด่น มีขนสร๎อยคอสีน้ําตาลแดงสวยงาม เหมาะท่ีใช๎เป็นพันธุ๑ท่ีเล้ียงในท๎องถิ่นพื้นท่ีสูง หนัง 

ขาวอมแดง  
โดยกรมปศุสัตว๑ได๎ขึ้นทะเบียนไกํแมํฮํองสอนให๎เป็นสัตว๑พื้นเมืองประจําถิ่น ในปี 2557 ท่ี ผํานมา และได๎

มอบภารกิจในการสํงเสริมการเล้ียงไกํแมํฮํองสอนให๎กับหนํวยงานกรมปศุสัตว๑ในสํวนภูมิภาค คือ สํานักงานปศุ
สัตว๑จังหวัดแมํฮํองสอน และสํานักงานปศุสัตว๑อําเภอท้ัง 7 อําเภอ มีการประสานการดําเนินการขับเคล่ือนการ
สํงเสริมการเล้ียงไกํแมํฮํองสอน มาอยํางตํอเนื่อง ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากหลายหนํวยงาน อาทิเชํน 
งบยุทธศาสตร๑การพัฒนาจากผ๎ูวําราชการจังหวัดแมํฮํองสอน งบในการสร๎างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ๑จาก
เนื้อสัตว๑ จากองค๑การอาหารและการเกษตรแหํงสหประชาติ (FAO) และความรํวมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหมํ วิทยาเขตแมํฮํองสอน ท้ังทางด๎านงบประมาณและด๎านวิชาการ ทําให๎มีการพัฒนาการเล้ียงไกํ
แมํฮํองสอนอยํางตํอเนื่องจนถึงป๓จจุบัน 
 
1.2 สถานการณ์เฉพาะในประเทศ หรือในท้องถ่ิน  

ในป๓จจุบันระบบการผลิตทางการเกษตรในด๎านเนื้อสัตว๑ในประเทศ ผ๎ูบริโภคได๎นิยมหันมาใสํใจ
สุขภาพกันมากขึ้น มีการบริโภคอาหารท่ีปลอดจากสารพิษ หรืออาหารท่ีผลิตอยํางเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม ซึ่ง
กรมปศุสัตว๑ได๎สํงเสริมการเล้ียงปศุสัตว๑อินทรีย๑ ไกํพันธุ๑แมํฮํองสอนเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสําหรับผ๎ูบริโภคท่ี
รักสุขภาพ เนื่องจากมีการเล้ียงด๎วยวิถีธรรมชาติ จากข๎อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ๎ูเล้ียงสัตว๑ของสํานักงาน
ปศุสัตว๑จังหวัดแมํฮํองสอนในปี 2562 พบวํา จํานวนเกษตรกรท่ีเล้ียงไกํพื้นเมือง รวม 13,130 ราย ปริมาณไกํ
พื้นเมืองรวม 454,705 ตัว สําหรับไกํเนื้อมีการเล้ียงเพียง 325/24 ตัว/ราย และไกํไขํ เพียง 25,078/30 ตัว/ราย 
ไกํพันธุ๑แมํฮํองสอนสํวนใหญํมีการเล้ียงแบบรายยํอย คิดเป็น 50% ของการเล้ียงไกํพื้นเมืองท้ังหมด หรือ
ประมาณสองแสนตัว เกษตรกรท่ีเล้ียงไกํแมํฮํองสอน หกพันกวําราย อําเภอท่ีมีปริมาณการเล้ียงมากเรียง
ตามลําดับได๎แกํ อําเภอขุนยวม อําเภอสบเมย อําเภอเมือง อําเภอแมํสะเรียง อําเภอปาย อําเภอแมํลาน๎อย 
และอําเภอปางมะผ๎า จํานวนประชากรในจังหวัดแมํฮํองสอน แยกเป็น ชาย 140,715 คน หญิง 135,169 คน 
รวม 275,884 คน (ข๎อมูลจากสํานักงานจังหวัดแมํฮํองสอน ปี 2560) มีการนําเข๎าไกํไขํจากจังหวัดอื่น ๆ ดังนี้ 
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(ข๎อมูล เดือน กรกฎาคม 2562 จากดํานกักสัตว๑แมํฮํองสอน) ไกํไขํปลดระวาง จํานวน 13,140 ตัว ไกํไขํรุํน 920 
ตัว  สํวนใหญํปลายทางอยูํท่ีอําเภอแมํสะเรียง ลูกไกํเนื้อ จํานวน 10,000 ตัว สํวนใหญํปลายทางอยูํท่ีอําเภอ
เมือง (ซากไกํ หรือช้ินสํวนไกํแชํแข็ง) จํานวน 245,180 กิโลกรัม สํวนใหญํปลายทางอยูํท่ีอําเภอแมํสะเรียงและ
อําเภอเมือง 

จากข๎อมูลด๎านการผลิตไกํของเกษตรกรในจังหวัด และการนําเข๎าจากจังหวัดอื่น ๆ เห็นได๎วํา การ
ผลิตไกํในจังหวัดแมํฮํองสอนยังไมํเพียงพอตํอการบริโภค ต๎องมีการนําเข๎าคํอนข๎างมาก หากมีการสํงเสริมและ
สนับสนุนอยํางจริงจัง จะชํวยให๎เกษตรกรผ๎ูเล้ียงไกํแมํฮํองสอนมีความมั่นคงในอาชีพเล้ียงไกํแมํฮํองสอน 

การอนุรักษ๑ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น เนื่องจากไกํแมํฮํองสอน ด้ังเดิมมาจากไกํปุา ชาวบ๎านได๎นํามาเล้ียงโดย
ใช๎วิธีการตํอไกํปุา ทําให๎เกิดภูมิป๓ญญาในการเลือกลักษณะไกํท่ีจะนําไปตํอไกํปุา จนสืบทอดมาถึงป๓จจุบัน  

ลักษณะประจําพันธุ๑ของไกํแมํฮํองสอน จากการพัฒนาสายพันธุ๑ไกํแมํฮํองสอน โดยการรวบรวมพันธุ๑
จากอําเภอตําง ๆ จนกระท่ังได๎สายพันธุ๑ท่ีเป็นอัตลักษณะของไกํแมํฮํองสอน โดยกรมปศุสัตว๑ได๎ขึ้นทะเบียน
รับรองเป็นสัตว๑พื้นเมืองประจําถิ่น 

ไกํแมํฮํองสอนแบํงออกเป็น 3 ประเภท ได๎ดังนี้ คือ ไกํโก๎ ไกํเกํง  และ ไกํแกง 
ไกํโก๎ หรือ ไกํสวยงาม เล้ียงไว๎เพื่อความเพลิดเพลิน และการประกวด 
ไกํเกํง หรือ ไกํท่ีนิยมเล้ียงไว๎สําหรับนําไปตํอไกํปุา เนื่องจากมีความกล๎า มีเสียงขันที่ไพเราะ 
ไกํแกง หรือ ไกํท่ีมีลักษณะผิดเพี้ยนไปจากสายพันธุ๑ นิยมเล้ียงไว๎เพื่อบริโภค หรือจําหนํายเป็นรายได๎

เสริมของครอบครัว 
 
1.3 ความสนใจ  

เนื่องจากผ๎ูวิจักษณ๑เป็นคนแมํฮํองสอนมีภูมิลําเนาอยูํท่ีอําเภอแมํสะเรียง จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 (ม.ศ.5) จากโรงเรียนแมํสะเรียง “บริพัตรศึกษา” ซึ่งเป็นโรงเรียนประจําอําเภอ ในสมัยตอนท่ียังเป็นเด็ก
คุณพํอก็เล้ียงไกํพันธุ๑แมํฮํองสอน ตัวไหนท่ีมีความสวยงามก็จะได๎รับการดูแลเป็นพิเศษ สํวนตัวไหนท่ีไมํคํอยจะ
สวยงามก็จะนํามาเป็นอาหารเล้ียงครอบครัว ทําให๎รู๎สึกผูกพันกับไกํพันธุ๑แมํฮํองสอนมาต้ังแตํยังเด็ก ๆ  

จนกระท่ังได๎ไปศึกษาตํอในระดับสูงขึ้นโดยได๎มีโอกาสเข๎าศึกษาตํอกับโรงเรียนสัตวแพทย๑กรมปศุสัตว๑ 
ในปี พ.ศ. 2524–2526 หลังจากจบการศึกษาก็ได๎รับการบรรจุแตํงต้ังให๎เข๎ารับราชการในกรมปศุสัตว๑ เมื่อวันท่ี 4 
ตุลาคม 2526  

ตลอดระยะเวลา 36 ปี ในการปฏิบัติราชการผ๎ูวิจักษณ๑ไมํเคยโยกย๎ายออกไปจากจังหวัดแมํฮํองสอน 
มีแตํเพียงการโยกย๎ายภายในจังหวัดจากอําเภอเมืองแมํฮํองสอน ไปอําเภอแมํสะเรียง ขึ้นดํารงตําแหนํงปศุสัตว๑
อําเภอแมํลาน๎อย ในปี 2542 และในป๓จจุบันดํารงตําแหนํงปศุสัตว๑อําเภอสบเมย ในการปฏิบัติงานในพื้นท่ี
จังหวัดแมํฮํองสอนได๎มีโอกาสสนองงานตามพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์แม่ฮ่องสอน โดยกรมปศุสัตว์ได้รับสนองแนว
พระราชด าริ และมอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ระดับอําเภอเป็นผ๎ูขับเคล่ือนงานดังกลําว 
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ผ๎ูวิจักษณ๑ได๎ค๎นพบวํา เกษตรกรผ๎ูเล้ียงไกํพันธุ๑แมํฮํองสอน ในจังหวัดแมํฮํองสอนสํวนใหญํเป็นผ๎ูมี
รายได๎น๎อย หรือมีฐานะยากจน การทําให๎เกษตรกรมีความเป็นอยูํท่ีดีขึ้นโดยยึดแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ผํานกระบวนการ เข๎าใจ เข๎าถึง และพัฒนา โดยในบริบทของจังหวัดแมํฮํองสอนจะเน๎นให๎เกษตรกร 
พออยูํ พอกิน การสร๎างการมีสํวนรํวม และการใช๎ประโยชน๑อยํางค๎ุมคํา เป็นแนวทางในการขับเคล่ือนการ
พัฒนาการเล้ียงไกํพันธุ๑แมํฮํองสอน 

 
1.4 วิธีการศึกษา  
  ผ๎ูวิจักษณ๑เริ่มสนใจเรื่องไกํต้ังแตํเป็นเด็ก เพราะครอบครัวเล้ียงไกํพันธุ๑แมํฮํองสอน คุณพํอเล้ียงแบบ
ปลํอยตามธรรมชาติให๎ไกํหากินอาหารเอง ปลํอยให๎นอนตามใต๎ถุนบ๎าน หรือตามต๎นไม๎ ซึ่งการเล้ียงแบบนี้ทําให๎
ดูแลรักษาคุณภาพของไกํพื้นบ๎านทําได๎ยาก ไกํโตช๎า คุณภาพของเนื้อไกํจะเหนียว หลังจากนั้นคุณพํอเริ่มพัฒนา
เทคนิคการเล้ียงไกํแบบโรงเรือนมาผสมผสานกับการเล้ียงแบบพื้นบ๎าน พร๎อมกับการเพิ่มคุณภาพไกํด๎วยการ
ปรับปรุงพันธุ๑ลูกผสมระหวํางไกํบ๎านกับไกํพันธุ๑แท๎ เอาใจใสํดูแล แตํมักเจอป๓ญหาหลายวิกฤต เชํน ป๓ญหา
ไข๎หวัดนก ป๓ญหาขาดทุน และเจอน้ําทํวม ไกํท่ีขายตามตลาดมีราคาเกินความเป็นจริง อันเกิดมาจากการ
ควบคุมราคาตามกลไกตลาดของพํอค๎า จึงคิดวําหากได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ เทคโนโลยีด๎านปศุสัตว๑ สุขภาพสัตว๑ 
สุขอนามัยส่ิงแวดล๎อม เรียนรู๎การพัฒนาระบบการผลิต การเล้ียง และการจัดการท่ีได๎มาตรฐาน แล๎วนํามา
ถํายทอดให๎เกษตรกรในชุมชนได๎เรียนรู๎วิธีแนวทางการปูองกันโรคตําง ๆ ของสัตว๑ทุกชนิด วําควรทําอยํางไร รู๎
ถึงการจําแนกชนิดพันธุ๑ ตลอดจนข๎อแนะนําการเล้ียงอยํางไร จึงจะได๎ไกํท่ีมีขนาดตามท่ีตลาดต๎องการ ความรู๎
ทางวิชาการจะชํวยใช๎ในการตัดสินใจ เพื่อนําไปสํูการพัฒนา และสร๎างทางเลือกใหมํ ๆ ในการผลิตสัตว๑ได๎ 
รวมถึงความรู๎ด๎านการตลาดด๎วย ผ๎ูวิจักษณ๑จึงเข๎าศึกษาในสาขาสัตวบาล เรียนต้ังแตํการดูแลสัตว๑ในทุก
กระบวนการผลิต เริ่มต้ังแตํการคัดสรรวัตถุดิบท่ีจะมาใช๎เป็นอาหารสัตว๑ การจัดการสภาพแวดล๎อมในการเล้ียง 
โรงเรือน การจัดการด๎านสายพันธุ๑และการขยายพันธุ๑สัตว๑ ตลอดจนการจัดการควบคุมดูแลผลิตภัณฑ๑ท่ีได๎จาก
การเล้ียงสัตว๑ให๎มีคุณภาพเป็นไปตามความต๎องการของผ๎ูบริโภค เป็นต๎น เมื่อเรียนจบก็สอบเข๎าทํางานในกรม
ปศุสัตว๑ตําแหนํงปศุสัตว๑อําเภอจังหวัดแมํฮํองสอน ได๎รับผิดชอบงานตลอดระยะเวลากวํา 36 ปี ไมํเคยโยกย๎าย
ออกไปจากจังหวัดแมํฮํองสอน มีแตํเพียงการโยกย๎ายภายในจังหวัดเทํานั้น หน๎าท่ีรับผิดชอบคือฟื้นฟูวิถีการ
เล้ียงไกํด๎วยแผนบูรณาการ วางแนวทางเล้ียงไกํแมํฮํองสอนให๎กับชาวบ๎านต้ังแตํต๎นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 
อนุรักษ๑พันธุ๑ไกํพื้นเมืองแมํฮํองสอนไมํให๎สูญพันธุ๑เพราะถือเป็นเอกลักษณ๑และความภูมิใจของทางจังหวัด พร๎อม
รํวมมือกับชาวบ๎านจัดต้ัง กลํุมเล้ียงไกํพื้นบ๎านแมํฮํองสอน เพื่อขับเคล่ือนไปสํูอุตสาหกรรมแปรรูปสร๎างรายได๎
กลับมาสํูชาวบ๎าน โดยอาศัยความรํวมมือจากเครือขํายเกษตรกรผ๎ูเล้ียงไกํแมํฮํองสอน การสนับสนุนจากกรมปศุ
สัตว๑ทั้งด๎านงบประมาณ องค๑ความรู๎ และระเบียบคํูมือการปฎิบัติงาน และยังได๎รับการสนับสนุนจากผ๎ูนําท๎องถิ่น 
จากภาคเอกชน เครือขํายทางวิชาการท่ีเข๎มแข็ง ได๎เรียนรู๎และค๎นพบรูปแบบการพัฒนาไกํพันธุ๑แมํฮํองสอน จน
ได๎รูปแบบการพัฒนาเกษตรกรผ๎ูเล้ียงไกํพันธุ๑แมํฮํองสอน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทําให๎
เกษตรกรมีความเป็นอยูํที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 แรงบันดาลใจ 
  ผ๎ูวิจักษณ๑มีแรงบันดาลใจมาจากการท่ีได๎เห็นคุณพํอเล้ียงไกํพันธุ๑แมํฮํองสอนมาต้ังแตํผ๎ูวิจักษณ๑ยังเด็ก 
ซึ่งในตอนนั้นเรียกกันวําไกํปุา และมีความประทับใจในความสวยงามนํารัก ตัวก็มีขนาดเล็กของไกํแมํฮํองสอน 
ตลอดจนชอบฟ๓งเสียงไกํขันในตอนเช๎า เพราะสามารถชํวยให๎จิตใจมีความสงบและทําให๎เรามีความสุขในเช๎าวัน
ใหม ํ
  เมื่อผ๎ูวิจักษณ๑ได๎รับราชการในกรมปศุสัตว๑ ในการทํางานก็มีสํวนผลักดันสํงเสริมให๎มีการเล้ียงไกํพันธุ๑
แมํฮํองสอน ซึ่งมีสํวนทําให๎เกษตรกรผ๎ูเล้ียงไกํแมํฮํองสอน ท่ีมีความเป็นอยูํท่ีคํอนข๎างลําบากได๎มีอาหารไว๎
บริโภค เป็นการสร๎างงานสร๎างรายได๎ให๎กับเกษตรกร นอกจากนี้ยังได๎สํงเสริมในด๎านพัฒนาการของเด็กนักเรียน
ตามโครงการพระราชดําริในพื้นท่ี ให๎มีทักษะอาชีพในการเล้ียงไกํพันธ๑แมํฮํองสอน ให๎มีทักษะสามารถนําไป
ประกอบอาชีพได๎เมื่อเรียนจบ 
  สํวนแรงบันดาลใจในการพัฒนาเรียนรู๎ เกิดจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได๎
เสด็จพระราชดําเนินมายังจังหวัดแมํฮํองสอน เพื่อทรงเย่ียมราษฎรและทรงงานในพื้นท่ี ท้ังสองพระองค๑ทรงสน
พระทัยและทรงหํวงใยในความเป็นอยูํของพวกเราผ๎ูวิจักษณ๑ได๎มีโอกาสเข๎าเฝูาอยํางใกล๎ชิด เพราะ เป็นหนึ่งใน
ทีมงานของกรมปศุสัตว๑และได๎ถวายรายงาน ถือเป็นความภาคภูมิใจอยํางสูงสุด มันเป็นความรู๎สึกท่ีประทับใจ ดี
ใจ เป็นเกียรติ และกลัวจะพูดผิด แตํสุดท๎ายทํานทรงเป็นกันเองไมํถือพระองค๑ ทรงงานเหมือนเราทํางานปกติมี
การพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู๎ ทุกอยํางแฝงด๎วยพระเมตตา เป็นพระมหากรุณาธิคุณอยํางหาท่ีสุดมิได๎ ในครั้งนั้น
ทํานทรงสนับสนุนให๎มีการทดลองวิจัยด๎านพันธุ๑สัตว๑เพื่อหาพันธุ๑ท่ีเหมาะสมตํอการเล้ียงบนท่ีสูงจนได๎สัตว๑สาย
พันธุ๑ที่เหมาะสม และมีรับส่ังให๎เกษตรจังหวัดแมํฮํองสอน หาไกํปุามาผสมพันธุ๑ไกํบ๎าน ให๎ได๎ไกํเล้ียงงํายแข็งแรง 
เป็นอาหารทดแทนหมูวัวท่ีหากินยากราคาแพงในเมืองแมํฮํองสอน ได๎แกํ ไกํ ช้ีฟูา ไกํฟูาหลวง และไกํ
แมํฮํองสอน สํงผลให๎เกิดการสร๎างรายได๎เสริมให๎แกํเกษตรกรและบูรณาการองค๑ความรู๎ให๎เกิดการทํางานรํวมกับ
เกษตรกร ด๎านการผลิตและการตลาด เป็นการพัฒนาการเล้ียงไกํพันธุ๑ให๎แกํเกษตรกรและชุมชน เกษตรกรใช๎
อาหารและกระบวนวิธีการเล้ียงแบบท๎องถิ่น เกิดความเข๎มแข็งของเกษตรกรและชุมชนและยังสามารถขยาย
โอกาสด๎านการเล้ียงไกํพันธุ๑ให๎แกํเกษตรกรหรือกลํุมเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดแมํฮํองสอน เพื่อสร๎างความยั่งยืน
ด๎านการผลิตอาหารและเป็นรายได๎เสริมให๎แกํครอบครัวตํอไป 
 
2.2 บริบทของเร่ืองที่ท า สถานการณ์ การเริ่มต้น 
  ด๎วยผ๎ูวิจักษณ๑ได๎ปฏิบัติงานในพื้นท่ีจังหวัดแมํฮํองสอนตลอด 36 ปี ท่ีผํานมา สํงผลให๎มีประสบการณ๑ 
และได๎เรียนรู๎งานต้ังแตํตําแหนํงสัตวแพทย๑ ซึ่งปฏิบัติงานด๎านสุขภาพสัตว๑ งานด๎านการสํงเสริมและถํายทอด
เทคโนโลยี งานด๎านธุรการ จนกระท่ังได๎รับตําแหนํง ปศุสัตว๑อําเภอ ได๎เข๎าสํูการบริหารงานครบทุกด๎าน 



264 
 

โดยเฉพาะบริบทของพื้นท่ีจังหวัดแมํฮํองสอนซึ่งเป็นพื้นท่ีทรงงานของทุกพระองค๑ โดยเฉพาะเรื่องไกํพันธุ๑
แมํฮํองสอน  
  ชํวงแรก ๆ เรารวบรวมไกํจากหมูํบ๎านตําง ๆ ของจังหวัดแมํฮํองสอน เพื่ออนุรักษ๑ให๎มีไกํพันธุ๑แท๎ ไมํให๎
มีการสูญพันธุ๑หรือปนเปื้อนจากสายเลือดไกํพันธุ๑อื่น ๆ จากไกํพื้นเมืองพันธุ๑ตํางกันวํามีลักษณะประจําพันธุ๑
อยํางไร สําหรับไกํพื้นเมือง ลักษณะประจําพันธุ๑ไมํสามารถระบุได๎ถูกต๎องชัดเจน เนื่องจากวํามีการผสมปะปน
กันไป ทําให๎การถํายทอดลักษณะในช่ัวอายุตําง ๆ ไมํแนํนอน เมื่อนํามาเล้ียงจึงไมํให๎ผลผลิตตรงตาม
วัตถุประสงค๑ ด๎วยเหตุนี้ทางสํานักงานปศุสัตว๑จังหวัดแมํฮํองสอนจึงฟื้นฟูด๎วยแผนบูรณาการวางแนวทางเล้ียงไกํ
แมํฮํองสอนให๎กับชาวบ๎านต้ังแตํต๎นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา อนุรักษ๑พันธุ๑ไกํพื้นเมืองแมํฮํองสอนไมํให๎สูญพันธุ๑
เพราะถือเป็นเอกลักษณ๑และความภูมิใจของทางจังหวัด พร๎อมรํวมมือกับชาวบ๎านจัดต้ัง “กลํุมเล้ียงไกํพื้นบ๎าน
แมํฮํองสอน” เพื่อขับเคล่ือนไปสํูอุตสาหกรรมแปรรูปสร๎างรายได๎กลับมาสํูชาวบ๎าน จนทําให๎เข๎าใจรูปแบบการ
เล้ียงไกํท่ีถูกต๎องชัดเจนมากขึ้น จากเมื่อกํอนเล้ียงไว๎เพื่อเป็นไกํตํอไกํตั้ง เป็นไกํสวยงาม เป็นไกํชน และเพื่อการ
บริโภค แนวทางการเล้ียงของชาวบ๎านเป็นแบบธรรมชาติ ใช๎พืชผักท่ีประกอบเกษตรกรรมเป็นอาหาร ใช๎บริเวณ
ท่ีพักเป็นพื้นท่ีเล้ียงแตํตอนนี้มีบางสํวนนําไปขายสร๎างรายได๎เสริมด๎วย จนคิดวําอีกไมํนานจะมีความชํานาญ
พร๎อมกับก๎าวไปสํูมืออาชีพได๎ 
  ข๎อจํากัดในการเล้ียงไกํแมํฮํองสอนของชาวบ๎านท่ีผํานมาพบวํา เมื่อไกํฟ๓กไขํแล๎วไมํได๎คุณภาพ ลูกไกํมัก
ไมํรอดบ๎าง สุขภาพไมํสมบูรณ๑บ๎าง เพราะสาเหตุสํวนหนึ่งมาจากป๓ญหาสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลง จึงทําให๎
ประชากรของไกํแมํฮํองสอนมีน๎อย แตํมีจุดเดํนคือเล้ียงงําย กินอาหารตามธรรมชาติ มีความแข็งแรง อดทน ทํา
ให๎ผ๎ูเล้ียงประหยัดต๎นทุน วิธีการเล้ียงของสมาชิกแตกตํางกัน บางรายเล้ียงในเล๎าท่ีมีบริเวณ บางรายเล้ียงปลํอย
แบบมีอาณาเขต หรือเล้ียงแบบผสม ปศุสัตว๑จังหวัดแมํฮํองสอนสํงเสริมให๎ชาวบ๎านหันมาเล้ียงไกํพื้นเมืองอยําง
เป็นระบบมากขึ้น มีการวางแผนเล้ียง จดบันทึก ควบคุมโรค ตลอดจนการสร๎างโรงเล้ียงท่ีได๎มาตรฐาน โดย
ท้ังหมดได๎รับการแนะนําและชํวยเหลือสนับสนุนหลายด๎าน ไมํวําจะเป็นการอบรมให๎ความรู๎ทางด๎านเทคนิค 
การจัดหาวัสดุอุปกรณ๑ ตลอดจนการเฝูาระวังโรคท่ีมีผลตํอสุขภาพไกํ นอกจากนั้นแล๎ว ยังจัดหาตลาดรองรับให๎
ด๎วย ท้ังนี้ มีเปูาหมายเพื่อต๎องการฟื้นฟูไกํแมํฮํองสอนให๎กลับมาเป็นสัตว๑เล้ียงอันเป็นเอกลักษณ๑ของจังหวัดและ
เป็นสัตว๑เศรษฐกิจท่ีสร๎างรายได๎ให๎แกํชาวบ๎าน  
  จนทําให๎ได๎ไกํแมํฮํองสอนพันธุ๑แท๎จํานวน 1 พันธุ๑ซึ่งถือวําเป็นไกํพันธุ๑แท๎ต๎นพันธุ๑ ซึ่งเป็นสมบัติของ
ประเทศไทย คือ ไกํพันธุ๑แมํฮํองสอน โดยกรมปศุสัตว๑เป็นผ๎ูเก็บรักษาและขยายพันธุ๑แกํเกษตรกรท่ัวไปทําให๎มี
รูปแบบการพัฒนาไกํพันธุ๑แมํฮํองสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีทําให๎เกษตรกรมีความสุขอยําง
ยั่งยืน โดยเราแจกพันธุ๑ไกํพื้นเมืองให๎สมาชิกกลํุมรายละ 50 ตัว เมื่อเล้ียงจนโตแล๎วให๎คืนกลับมาท่ีปศุสัตว๑
จํานวนครึ่งหนึ่ง สํวนท่ีเหลือแล๎วแตํชาวบ๎านนําไปใช๎ประโยชน๑ ท้ังนี้ อาจเพื่อใช๎บริโภคหรือนําไปเป็นพํอ -แมํ
พันธุ๑ก็ได๎ ขณะเดียวกัน ท่ีผํานมาพบวําการขยายพันธุ๑ของสมาชิกกลํุมยังน๎อย เนื่องจากพบป๓ญหาหลายด๎าน ท้ัง
ความรู๎ เทคนิค สภาพส่ิงแวดล๎อม แตํท่ีผํานมาชาวบ๎านสํวนใหญํเล้ียงไกํไปตามธรรมชาติ ดังนั้น ถึงตอนนี้เห็นวํา
ชาวบ๎านคงยังไมํพร๎อมท่ีจะยึดเป็นอาชีพหลัก คงต๎องใช๎เวลาอีกระยะหนึ่ง อยํางไรก็ตาม ในชํวงเริ่มต๎นกิจกรรม
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สมาชิกท่ีเล้ียงไกํพื้นเมืองจะมีรายได๎จากการขาย 2 ทาง คือขายเป็นไกํเนื้อ เนื่องจากเนื้อไกํแมํฮํองสอนมี
คุณสมบัติแนํน นิ่ม หนังบาง กับรายได๎อีกทางคือขายไกํเพื่อใช๎สําหรับพิธีกรรม  
  จากนั้นเราจึงต้ังโครงการ ฟููดแบงก๑ คือโครงการท่ีกําหนดขึ้นเพื่อต๎องการให๎สมาชิกกลํุมเล้ียงไกํ
พื้นเมืองสําหรับไว๎บริโภคในครอบครัว โดยมีการให๎คําแนะนําสํงเสริมความรู๎ แล๎วหากมีเหลือจึงคํอยนําไกํไป
ขายหรือแบํงไว๎ทําพันธุ๑ โครงการนี้เริ่มจริงจังเมื่อปี 2556 จนถึงขณะนี้ถือวําสําเร็จตามวัตถุประสงค๑มาระดับ
หนึ่ง แตํต๎องไปตํอเพราะเปูาหมายสําคัญท่ีสุดคือต๎องการให๎สมาชิกเล้ียงไกํพื้นเมืองเป็นรายได๎หลักมากกวํา
อาชีพเสริม ดังนั้น ระหวํางทางหากสมาชิกรายได๎มีศักยภาพเพียงพอก็อาจจะปรับเปล่ียนจากผ๎ูเล้ียงธรรมดามา
เป็นการเล้ียงเชิงพาณิชย๑ได๎ เราชักชวนให๎ชาวบ๎านมาเล้ียงไกํพื้นเมืองต๎องคํานึ งถึง 3 มิติหลัก คือการอนุรักษ๑ 
การสํงเสริม และการนําไปใช๎ประโยชน๑ ฉะนั้น การปลูกฝ๓งให๎ชาวบ๎านหันมาสนใจเล้ียงไกํแมํฮํองสอนกันมาก ๆ 
ควรจะต๎องอยูํในกรอบของมิติท้ัง 3 อยําง 
  สําหรับตลาดท่ีเห็นชัดเจนตอนนี้คือขายให๎ชาวบ๎านในชุมชนเพื่อบริโภค ขายเพื่อใช๎ในพิธีกรรม แล๎ว
ขายเข๎าโรงงานแปรรูป และถ๎าประสบความสําเร็จไปตามท่ีกําหนดแล๎วในอนาคตมีแผนจะขยายตํอยอดมอง
ตลาดนอกพื้นท่ีด๎วย ท้ังนี้ ต๎องมีการบริหารจัดการกําลังการผลิตกํอนด๎วยวํามีความพร๎อมเพียงใด ท้ังนี้ ยังมี
โรงงานแปรรูปท่ีรับซื้อไกํจากสมาชิกในราคาประกันเพื่อนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑ตําง ๆ ท้ังนี้ การตลาดถือ
เป็นหัวใจสําคัญท่ีขับเคล่ือนให๎สมาชิกมีแรงจูงใจในการเล้ียงไกํพื้นเมือง และถือเป็นโครงการท่ีมีกระบวนการ
จัดการตั้งแตํต๎นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 

จากการดําเนินงานถึงป๓จจุบันสมาชิกหลายรายนิยมเล้ียงไกํตํอไกํต้ังกัน เพราะถือเป็นอีกแนวทางของ
รายได๎ ท้ังนี้ ได๎พัฒนาคุณภาพไกํดังกลําวได๎ดีจนทําให๎ชาวบ๎านตํางถิ่นติดตํอซื้อ-ขายกันอยํางคับค่ัง โดยอายุไกํ
ตํอไกํตั้งท่ีซื้อ-ขายกันอยูํท่ี 6-8 เดือน มีราคาต้ังแตํ 800-1,500 บาท ลูกไกํชนิดนี้มีราคาสูงกวําลูกไกํท่ัวไป การ
เล้ียงจะต๎องแยกพื้นท่ีตํางหาก มักเล้ียงปลํอยเพื่อต๎องการให๎ไกํไมํเครียดแล๎วชํวยทําให๎ขนสวย ใช๎อาหารชนิด
เดียวกับไกํพื้นเมือง 
 
2.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงานแต่ละด้าน 

การพัฒนาพันธุ๑ไกํแมํฮํองสอน ได๎มีการรวบรวมการพัฒนาพันธุ๑ไกํ โดยมีวิธีการดําเนินงาน 3 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

2.3.1 ส ารวจคัดเลือกรวบรวมสายพันธุ์ไก่ 
สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในพื้นท่ี จ.แมํฮํองสอน ทรงมี

พระราชดําริให๎หาแหลํงโปรตีนอยํางอื่นมาทดแทน ทรงแนะให๎เล้ียงไกํพื้นเมือง “ไกํแมํฮํองสอน” นอกจากจะ
ชํวยให๎ราษฎรในพื้นท่ีสูงมีแหลํงโปรตีนแล๎ว ยังเป็นกุศโลบายชํวยลดการเผาปุาไปในตัว เพราะจะทําให๎ชาวบ๎าน
ใช๎เวลาวํางมาดูแลเล้ียงไกํ แทนท่ีจะเอาเวลาวํางไปเผาปุา นับแตํปี 2544 กรมปศุสัตว๑จึงได๎น๎อมนําพระราชดําริ
มาปฏิบัติ เริ่มคัดเลือกสายพันธุ๑ไกํมาทําการปรับปรุงสายพันธุ๑เพื่อให๎ได๎ไกํแมํฮํองสอนพันธุ๑แท๎ 
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พันธุ๑ไกํท่ีเกษตรกรเล้ียงในแตํละท๎องถิ่น เรานํามารวบรวมด๎วยภูมิป๓ญญาเกี่ยวกับการเลี้ยงไกํพื้นเมือง
ของเกษตรกรในแตํละพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาองค๑ความรู๎ในการเลี้ยง การผลิตให๎ถูก หลักวิชาการ และควบคุม
โรคระบาดได๎ และทําการถํายทอด แลกเปล่ียนความรู๎ ระหวํางเจ๎าหน๎าท่ีสํงเสริมกับเกษตรกร เพื่อกระต๎ุนให๎
เกษตรกรและชุมชนเห็นคุณคําความสําคัญของไกํพื้นเมืองในการอนุรักษ๑พันธุกรรม และพัฒนาให๎เป็นสินค๎า ท่ี
เป็นเอกลักษณ๑เฉพาะท๎องถิ่นของเกษตรกรได๎ 

ไกํแมํฮํองสอนเดิมทีเป็นไกํปุาท่ีชาวไทยภูเขาได๎นํามาเล้ียงไว๎ตามบ๎าน นอกจากจะนํามาเป็นอาหาร 
ยังเป็นไกํท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ สามารถนําไปใช๎ลํอไกํปุา ลํอจับเก๎งได๎ด๎วย กวําเราจะได๎พันธุ๑มาปรับปรุง ต๎องใช๎
เวลาในการเสาะหาไกํท่ีมีลักษณะเฉพาะอยูํนานพอสมควร ต๎องไปหาตามบ๎านของชาวบ๎านบนพื้นท่ีสูง 3 
จังหวัด แมํฮํองสอน เชียงราย และพะเยา เนื่องจากต๎องเฟูนหาไกํตัวผ๎ูท่ีมีลักษณะขนคอ-หลังสีเหลืองแดงเข๎ม 
ขนลําตัว-หางสีดํา มีปุยขนท่ีโคนหาง หงอนจักร ใบหน๎าแดง แข๎งและปากมีสีดําหรือเทา ขนต๎ุมหูสีเหลือง 
ผิวหนังขาวอมแดงตัวเมีย ขนลําตัวสีน้ําตาลกระเหลืองหรือสีน้ําตาลลายปุาท้ังตัว หงอนจักร ใบหน๎าแดง ปาก
และแข๎งสีดําหรือเทาหรือน้ําตาล ขนตุ๎มหูสีเหลือง ผิวหนังขาวอมแดง จากนั้นนํามาผสมพันธุ๑ เล้ียงปรับปรุงพันธุ๑
ถึง 11 รุํน ถึงจะได๎เป็นไกํพันธุ๑พื้นเมืองท่ีได๎รับการขึ้นทะเบียนของกรมปศุสัตว๑ 

ไกํแมํฮํองสอน เป็นไกํท่ีเหมาะกับวิถีชีวิตของชาวบ๎านบนพื้นท่ีสูงมาก เพราะสามารถเล้ียงได๎ด๎วย
ต๎นทุนตํ่า เล้ียงงํายแบบชาวบ๎าน ไมํต๎องใช๎อาหารสําเร็จรูป และยังทนโรคไมํต๎องพึ่งหยูกยาวัคซีน เรียกวํา 
ชาวบ๎านแทบไมํต๎องควักจํายอะไรเลย แม๎จะเป็นไกํปุาตัวมีขนาดเล็ก ถ๎าเล้ียงแบบงําย ๆ ใช๎เวลา 6 เดือน จะมี
น้ําหนัก 1 กก. มีรสชาติดี หากินได๎ยาก ขายได๎ราคาสูงถึง กก.ละ 120-150 บาท ราคาดีกวําไกํพื้นเมืองท่ัวไป 
และไกํพันธุ๑เนื้อ ไกํแมํฮํองสอนได๎ราคาดีกวํา ต๎นทุนไมํมีจึงเหมาะกับวิถีชีวิตแบบพอเพียง 

หลังจากใช๎เวลาในการคัดปรับปรุงพันธุ๑มานาน 13 ปี ในท่ีสุด “ไกํแมํฮํองสอน” ได๎รับการขึ้นทะเบียน
เป็นพันธุ๑ไกํพื้นเมืองของกรมปศุสัตว๑ เมื่อ 22 กรกฎาคม 2557 

 
2.3.2 พัฒนาระบบการเลี้ยง  
ป๓จจุบันการหาไกํพื้นเมืองไทยสายพันธุ๑แท๎ตําง ๆ เป็นเรื่องท่ียาก เพราะเกษตรกรท่ีเล้ียงไกํพื้นเมือง

ท่ัวไป มักจะเล้ียงและผสมพันธุ๑ไกํโดยปลํอยตามธรรมชาติ ไมํได๎สนใจการแยกพันธุ๑หรือสายพันธุ๑ หรือแม๎แตํผ๎ู
เล้ียงไกํชนก็มักจะสนใจเฉพาะไกํท่ีชนเกํง ไมํได๎ให๎ความสําคัญเรื่องสี ขนหรือลักษณะภายนอกตํางๆ  และยังมี
การนิยมเอาไกํพื้นเมืองของพมํา เวียดนาม และบราซิลมาผสมกับไกํพื้นเมืองไทย เพื่อประโยชน๑ในการชนซึ่งทํา
ให๎มีการปนเป้ือนและการสูญเสียพันธุกรรมของไกํพื้นเมืองไทย 

ไกํพื้นเมืองแมํฮํองสอนมีจุดเดํนคือเล้ียงงําย กินอาหารตามธรรมชาติ มีความแข็งแรง อดทน ทําให๎ผ๎ู
เล้ียงประหยัดต๎นทุน วิธีการเล้ียงของสมาชิกแตกตํางกัน บางรายเล้ียงในเล๎าท่ีมีบริเวณ บางรายเล้ียงปลํอยแบบ
มีอาณาเขต หรือเล้ียงแบบผสม 

สําหรับกิจกรรมกลํุม เราได๎สํงเสริมให๎ชาวบ๎านหันมาเล้ียงไกํพื้นเมืองอยํางเป็นระบบมากขึ้น มีการ
วางแผนเล้ียง จดบันทึก ควบคุมโรค ตลอดจนการสร๎างโรงเล้ียงท่ีได๎มาตรฐาน โดยท้ังหมดได๎รับการแนะนําและ
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ชํวยเหลือสนับสนุนจากสํานักงานปศุสัตว๑จังหวัดแมํฮํองสอนหลายด๎าน ไมํวําจะเป็นการอบรมให๎ความรู๎ทางด๎าน
เทคนิค การจัดหาวัสดุอุปกรณ๑ ตลอดจนการเฝูาระวังโรคท่ีมีผลตํอสุขภาพไกํ เชํน เล้ียงในระบบโรงเรือนและ
สร๎างโรงเรือนอนุบาลด๎วย เป็นการเล้ียงแบบจัดระบบให๎มีมาตรฐาน โดยลูกไกํจะให๎อาหารขันสําเร็จโดยให๎กิน
คราวละไมํมาก แตํให๎จํานวนวันละ 4 ครั้ง ขณะเดียวกันต๎องมีน้ําให๎เพียงพอ สะอาดและมีการดูแลความสะอาด
โรงเรือน เมื่อลูกไกํมีขนาดโตจะย๎ายเข๎าโรงขุนแล๎วยังใช๎อาหารขันเล้ียง แตํต๎องปรับเปล่ียนสูตรพร๎อมกับเสริม
ด๎วยอาหารธรรมชาติ โดยมีสูตรการเตรียมอาหารคือ ใช๎อาหารขันจํานวน 2 กิโลกรัม แกลบอํอน 1 กิโลกรัม 
และปลายข๎าว 1 กิโลกรัม สํวนอาหารธรรมชาติต๎องให๎ควบคํูกันไป เชํน หยวกกล๎วย แกลบ รําข๎าว หรือเนเปียร๑
เพราะมีโปรตีนสูง 

รวมถึงบางคราวยังใช๎พืชผักจากการปรุงอาหาร แล๎วยังไปขุดปลวกตามปุา แนวทางนี้ชํวยลดต๎นทุน
ได๎มาก แถมไกํยังมีสุขภาพสมบูรณ๑แข็งแรง จากคุณคําท่ีได๎รับจากอาหารเหลํานั้น โดยอาหารจากธรรมชาติจะ
สลับหมุนเวียนไปตามความเหมาะสม ขณะดียวกันจะคํอย ๆ ลดปริมาณการใช๎อาหารขันลงเพื่อลดต๎นทุนให๎ได๎
เต็มท่ีแตํจะยังรักษาคุณภาพของอาหารไว๎ 

การให๎อาหารแบบผสมผสาน จะสํงผลให๎ไก๎เจริญเติบโตดี มีคุณภาพเนื้อดี ไมํมีไขมัน มีขนาดน้ําหนัก
ตัวพอเหมาะกับความต๎องการของตลาดในการนําไปปรุงอาหาร  

สํวนโรงเรือนในแตํละวันเราจะแนะนําให๎เปิดและปิดเป็นชํวง ๆ  ชํวงเวลาให๎อาหารก็จะปิดเพื่อต๎อน
ไกํทุกตัวเข๎ามากินอาหารให๎ครบอยํางเต็มท่ี และเมื่อต๎องการให๎ไกํผํอนคลายก็จะเปิด ขณะท่ีภายในโรงเรือนยัง
ติดต้ังไฟสีเหลืองเพื่อปูองกันยุง 

สําหรับการดูแลสุขภาพ เกษตรกรจะหยอดยาชํวงท่ีมีอายุสัปดาห๑ท่ี 4 เพื่อปูองกันโรคนิวคาสเซิล 
นอกจากนั้น ยังแบํงโซนสายพันธุ๑ ไกํแมํฮํองสอนกับไกํดําลูกผสมแยกจากกัน แล๎วยังมีการควบคุมดูแล
สุขลักษณะภายในโรงเรือนทุกแหํงอยํางถูกต๎อง หากพบวําไกํตัวใดมีความผิดปกติจะแยกออกมากํอนเพื่อรอดู
อาการ หรือรีบติดตํอขอคําปรึกษาจากปศุสัตว๑ 

 
2.3.3 พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในชุมชนให้เข้มแข็งยั่งยืน และเกิดการพัฒนา

อย่างต่อเนื่องได้ในระยะยาว 
แนวโน๎มความนิยมเล้ียงไกํพื้นเมืองเพื่อบริโภคเชิงพาณิชย๑ในขณะนี้นับวํามาแรงมาก เนื่องจากไกํกิน

แตํอาหารจากธรรมชาติล๎วน จึงทําให๎มีรสชาติอรํอย คุณภาพเนื้อปลอดไขมัน แล๎วมั่นใจวําปลอดภัยตํอสุขภาพ 
แล๎วถ๎ายิ่งนําระบบการเล้ียงและบริหารจัดการแบบอินทรีย๑มาใช๎ด๎วย สํงผลให๎จํานวนไกํพื้นเมืองอาจไมํเพียงพอ
ตํอความต๎องการของผ๎ูบริโภค 

กรมปศุสัตว๑จึงเข๎ามามีบทบาทตํอการสํงเสริมให๎ชาวบ๎านหันมาเล้ียงไกํพื้นบ๎านเชิงพาณิชย๑มากขึ้น ซึ่งไมํ
เพียงเข๎ามาแนะนําวิธีเล้ียงท่ีถูกต๎องเหมาะสม ไมํวําจะเป็นเรื่องของการผลิตอาหารจากธรรมชาติท่ีจะชํวยลดต๎นทุน 
หรือวิธีการเล้ียงการดูแลให๎ถูกสุขลักษณะในโรงเรือน เพื่อความต๎องการให๎ไกํมีความสมบูรณ๑ มีคุณภาพ แตํเรายัง
สนับสนุนสํงเสริมทางด๎านอุปกรณ๑เครื่องใช๎ ตลอดจนเทคนิคตําง ๆ รวมถึงยังหาตลาดแหลํงจําหนํายให๎ด๎วย โดย
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ชักชวนชาวบ๎านในพื้นท่ีให๎ฟื้นฟูการเล้ียงพันธุ๑พื้นเมืองไกํแมํฮํองสอน ท้ังนี้ เพื่อต๎องการอนุรักษ๑แล๎วกระต๎ุน
จิตสํานึกให๎ผ๎ูคนในท๎องถิ่นเห็นคุณคําและความสําคัญของไกํพันธุ๑นี้ทางด๎านอาหารเพื่อสร๎างช่ือเสียงให๎เป็นท่ีรู๎จัก
ท่ัวไปของคนท้ังประเทศ พร๎อมกับยังรับซื้อหรือหาตลาดรองรับ ชํวยให๎ชาวบ๎านในจังหวัดมีรายได๎เพิ่มข้ึนด๎วย และ
เรายังชักชวนให๎เข๎าโครงการธนาคารอาหาร หรือ Food Bank  
 

2.3.4 ปัญหาที่เกิดในการด าเนินงาน 
1) ไกํพันธุ๑แมํฮํองสอนมีสายเลือดของไกํปุา เมื่อมีการฟ๓กไขํของแมํไกํมักจะไมํคํอยสมบูรณ๑ดีนัก 

ประสบความสําเร็จไมํเกิน 80 เปอร๑เซ็นต๑ จึงทําให๎การขยายพันธุ๑เป็นไปยาก เนื่องจากวิถีการเล้ียงไกํพื้นบ๎าน
ของชาวบ๎านในจังหวัดแมํฮํองสอนเป็นไปตามธรรมชาติควบคํูไปกับการทําเกษตรกรรม การขยายพันธุ๑เป็นไปได๎
น๎อยเนื่องจากป๓ญหาทางด๎านสภาพอากาศท่ีสํงผลตํอการฟ๓กไขํ ทําให๎ชาวบ๎านขาดโอกาสได๎จํานวนไกํเพิ่มขึ้น
เพื่อทดแทนการบริโภคหรือเพื่อขายในรูปแบบตําง ๆ 

2) ชาวบ๎านสํวนใหญํเล้ียงไกํปลํอยไปตามธรรมชาติ ยังขาดความรู๎ เทคนิค สภาพส่ิงแวดล๎อม เมื่อ
ไกํฟ๓กไขํแล๎วไมํได๎คุณภาพ ลูกไกํมักไมํรอดบ๎าง สุขภาพไมํสมบูรณ๑บ๎าง เพราะสาเหตุสํวนหนึ่งมาจากป๓ญหา
สภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลง จึงทําให๎ประชากรของไกํแมํฮํองสอนมีน๎อย 

3) เสียเวลาไปกับการเตรียมอาหารธรรมชาติ เชํน การหั่นต๎นกล๎วยเพื่อเป็นอาหารไกํ ซึ่งช๎า
เสียเวลาไมํสามารถเพิ่มจํานวนไกํท่ีเล้ียงให๎ทันกับความต๎องการของตลาดท้ังยังไมํสามารถไปทําธุระอยํางอื่น
ได๎ 

2.3.5 รอยต่อจากเกษตรกรรายย่อยสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ 
ไกํแมํฮํองสอน เป็นไกํพื้นเมืองท๎องถิ่นท่ีเล้ียงกันในชนบทเกือบทุกอําเภอของจังหวัดแมํฮํองสอน 

เกษตรกรที่เล้ียงมีท้ังในหมูํบ๎าน รวมท้ังชาวเขาในเขตท่ีสูง ไมํวําจะเป็นชาวกะเหรี่ยง มูเซอ ลีซอ ฯลฯ ลักษณะ
ท่ัวไปของไกํพันธุ๑นี้คล๎ายกับไกํปุา ชาวบ๎านเล้ียงไกํแมํฮํองสอน เพื่อใช๎บริโภคเป็นอาหารในครัวเรือน ท้ังบริโภค
เนื้อและไขํเหลือเอาไปขายเพื่อสร๎างรายได๎มาจุนเจือในครอบครัว  วิถีการเล้ียงไกํพื้นบ๎านของชาวบ๎านแหํงนี้
เป็นไปตามธรรมชาติควบคํูไปกับการทําเกษตรกรรม ทุกวันนี้ ไกํพื้นเมืองกลายเป็นอาชีพทางเลือกของ
เกษตรกรรายยํอย เพราะใช๎เงินทุนน๎อย ดูแลจัดการงําย ทนทานตํอการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และ
ทนตํอการเป็นโรคได๎ดี ความนิยมของไกํพื้นบ๎านนั้นแยกออกได๎เป็น 3 ลักษณะ คือการบริโภคเนื้อไกํบ๎าน การ
เล้ียงในลักษณะไกํสวยงาม และการเล้ียงไว๎เพื่อกีฬาชนไกํ 

จากความนิยมในการบริโภคไกํมากขึ้นตามลําดับ ไกํจึงกลายเป็นสัตว๑เศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศ
ไทย จากขอมูลจํานวนสัตวเล้ียงของจังหวัดแมฮองสอนป 2560 พบวา มีการเล้ียงไกมากท่ีสุด การผลิตไกํของ
จังหวัดแมํฮํองสอน มีจํานวนไกํพื้นเมือง 454,705 ตัว มีเกษตรกรผ๎ูเล้ียงไกํ จํานวน 13,130 ราย มีอัตราเติบโต
อยํางตํอเนื่อง เฉล่ียร๎อยละ 6.8 ตํอปี  

ท้ังนี้เนื่องจาก เราได๎เข๎าไปให๎ความชํวยเหลือ จนทําให๎เกษตรกรเข๎าใจรูปแบบการเล้ียงไกํท่ีถูกต๎อง
ชัดเจนมากขึ้น จากเมื่อกํอนเล้ียงไว๎กินในครอบครัวอยํางเดียว แตํตอนนี้มีบางสํวนนําไปขายสร๎างรายได๎เสริม
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ด๎วย จนคิดวําอีกไมํนานจะมีความชํานาญพร๎อมกับก๎าวไปสํูมืออาชีพได๎ แตํเปูาหมายสําคัญท่ีสุดเราต๎องการให๎
สมาชิกเล้ียงไกํพื้นเมืองเป็นรายได๎หลักมากกวําอาชีพเสริม ดังนั้น ระหวํางทางหากเกษตรกรรายใดมีศักยภาพ
เพียงพอก็อาจจะปรับเปล่ียนจากผ๎ูเล้ียงธรรมดามาเป็นการเล้ียงเชิงพาณิชย๑ได๎ แตํต๎องคํานึงถึง 3 มิติหลัก คือ
การอนุรักษ๑ การสํงเสริม และการนําไปใช๎ประโยชน๑ โดยทางปศุสัตว๑จังหวัดแมํฮํองสอนให๎การสนับสนุ นท้ัง
ความรู๎ เครื่องมืออุปกรณ๑ ไมํวําจะเป็นเครื่องสับอาหาร ต๎ูฟ๓ก เพื่อชํวยอํานวยความสะดวกให๎เกิดความรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกัน เพื่อให๎การดําเนินงานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ผ๎ูผลิตควรคํานึงถึงการ
ลดต๎นทุนในทุกขั้นตอนเป็นสําคัญ เพราะหากลดต๎นทุนได๎มากเทําไร ก็จะมีกําไรเพิ่มขึ้นมากเทํานั้น 

นอกจากนั้น การลดต๎นทุนยังรวมถึงการผลิตอาหาร ด๎วยการหมักอาหารจากวัสดุทางธรรมชาติท่ีมีอยูํ
ในพื้นท่ี อยํางหยวกกล๎วย มะละกอ ข๎าวโพด พืชผักตําง ๆ เนื่องจากท่ีผํานมาสมาชิกมักเสียเวลาไปกับการมา
สับอาหารให๎ไกํแทนท่ีจะไปทํางานอยํางอื่น 

สําหรับตลาดท่ีเห็นชัดเจนตอนนี้คือขายให๎ชาวบ๎านในชุมชนเพื่อบริโภค ขายเพื่อใช๎ในพิธีกรรม แล๎ว
ขายเข๎าโรงงานแปรรูป และถ๎าประสบความสําเร็จไปตามท่ีกําหนดแล๎วในอนาคตมีแผนจะขยายตํอยอดมอง
ตลาดนอกพื้นท่ีด๎วย ท้ังนี้ ต๎องมีการบริหารจัดการกําลังการผลิตกํอนด๎วยวํามีความพร๎อมเพียงใด  
 

2.3.6 ด้านการตลาด 
การตลาดถือเป็นหัวใจสําคัญท่ีขับเคล่ือนให๎กลํุมเกษตรกรผ๎ูเล้ียงไกํมีแรงจูงใจในการเล้ียงไกํพื้นเมือง 

พันธุ๑ไกํแมํฮํองสอนท่ีชาวบ๎านเล้ียงตามชุมชนตําง ๆ จะมีการซื้อขาย ยังตลาดรับซื้อแหลายแหํง ไมํวําจะเป็น
ตลาดภายในพื้นท่ีก็จะขายในราคา 120 บาท/กิโลกรัม หรือมีลูกค๎าประจํามารับไปชําแหละขายหรือตลาดตาม
เทศกาล ต้ังแตํเดือน พฤศจิกายนถึงเมษายนของทุกปี มักซื้อขายกันในราคาตัวละ 100 บาทมีน้ําหนักประมาณ
ครึ่งกิโลกรัม หรือขายให๎ชาวบ๎านในชุมชนเพื่อบริโภค ขายเพื่อใช๎ในพิธีกรรมเชํน พิธีมัดมือ เรียกขวัญ เล้ียงไรํ 
เหมืองฝาย เก็บเกี่ยวผลผลิต และท่ีตลาดโครงการธนาคารอาหารชุมชนซึ่งจะขายคืนแกํโครงการในราคากิโลกรัม
ละ 100 บาท แล๎วขายเข๎าโรงงานแปรรูปทําโปุงแดงท่ีรับซื้อไกํจากสมาชิกในราคาประกันเพื่อนําไปแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ๑ตําง ๆ ซึ่งมีท้ังไกํสดชําแหละและจําหนํายกิโลกรัมละ 180 บาท ถ๎าประสบความสําเร็จไปตามท่ีกําหนด
แล๎วในอนาคตมีแผนจะขยายตํอยอดมองตลาดนอกพื้นท่ีด๎วย  

ผลิตภัณฑ๑ไกํแมํฮํองสอนแปรรูปท่ีผลิตปูอนเข๎าสํูตลาดผ๎ูบริโภคแล๎ว ได๎แกํ ไกนึ่งสมุนไพร ไกํทอด
เกลือ ไกํต๎มน้ําปลา ไกํรมควัน ไกํข๎าวนาสิเลอมัค ไกํอุ๏บ โดยผลิตภัณฑ๑เหลํานี้จะออกจําหนํายในงานตําง ๆ ของ
จังหวัด เชํน งานปอยเหลินสิบเอ็ด (งานเทศกาลออกพรรษา) งานจัดเล้ียงแขกผ๎ูใหญํ รวมถึงเคยนําไกํ
แมํฮํองสอนนึ่งสมุนไพรจัดขึ้นโต๏ะจัดเล้ียงคณะรัฐมนตรีท่ีทําเนียบรัฐบาล 

 
2.3.7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไก่แม่ฮ่องสอน 
แตํเดิมชาวบ๎านเล้ียงไกํพื้นเมืองด๎วยเหตุผลเพื่อเป็นไกํตํอไกํต้ัง เป็นไกํสวยงาม เป็นไกํชน และเพื่อ

การบริโภค แนวทางการเล้ียงของชาวบ๎านเป็นแบบธรรมชาติ ใช๎พืชผักท่ีประกอบเกษตรกรรมเป็นอาหาร ใช๎
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บริเวณท่ีพักเป็นพื้นท่ีเล้ียง และยังไมํได๎รับการปรับปรุงสายพันธุ๑ จึงทําให๎ลักษณะตําง ๆ เชํน ขนาด น้ําหนัก กับ
อัตราการเจริญเติบโต ความต๎านทางโรคตํอสภาพแวดล๎อมด๎อยลง ทางสํานักงานปศุสัตว๑จังหวัดแมํฮํองสอนจึง
ฟื้นฟูด๎วยแผนบูรณาการวางแนวทางเล้ียงไกํแมํฮํองสอนให๎กับชาวบ๎านต้ังแตํต๎นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา เพื่อ
อนุรักษ๑พันธุ๑ไกํพื้นเมืองแมํฮํองสอนไมํให๎สูญพันธุ๑เพราะถือเป็นเอกลักษณ๑และความภูมิใจของทางจังหวัด พร๎อม
รํวมมือกับชาวบ๎านจัดต้ัง กลํุมเล้ียงไกํพื้นบ๎านแมํฮํองสอน เพื่อขับเคล่ือนไปสํูอุตสาหกรรมแปรรูปสร๎างรายได๎
กลับมาสํูชาวบ๎าน เราได๎สํงเสริมให๎ชาวบ๎านหันมาเล้ียงไกํพื้นเมืองอยํางเป็นระบบมากขึ้น มีการวางแผนเล้ียง 
จดบันทึก ควบคุมโรค ตลอดจนการสร๎างโรงเล้ียงท่ีได๎มาตรฐาน โดยท้ังหมดได๎รับการแนะนําและชํวยเหลือ
สนับสนุนจากสํานักงานปศุสัตว๑จังหวัดแมํฮํองสอนหลายด๎าน ไมํวําจะเป็นการอบรมให๎ความรู๎ทางด๎านเทคนิค 
การจัดหาวัสดุอุปกรณ๑ ตลอดจนการเฝูาระวังโรคท่ีมีผลตํอสุขภาพไกํ นอกจากนั้นแล๎ว ยังจัดหาตลาดรองรับให๎
ด๎วย ท้ังนี้ มีเปูาหมายเพื่อต๎องการฟื้นฟูไกํแมํฮํองสอนให๎กลับมาเป็นสัตว๑เล้ียงอันเป็นเอกลักษณ๑ของจังหวัดและ
เป็นสัตว๑เศรษฐกิจท่ีสร๎างรายได๎ให๎แกํชาวบ๎าน อยํางไรก็ตาม ในชํวงเริ่มต๎นกิจกรรมสมาชิกท่ีเล้ียงไกํพื้นเมืองจะ
มีรายได๎จากการขาย 2 ทาง คือขายเป็นไกํเนื้อ เนื่องจากเนื้อไกํแมํฮํองสอนมีคุณสมบัติแนํน นิ่ม หนังบาง กับ
รายได๎อีกทางคือขายไกํเพื่อใช๎สําหรับพิธีกรรม เราจะแจกพันธุ๑ไกํพื้นเมืองให๎สมาชิกกลํุมรายละ 50 ตัว เมื่อเล้ียง
จนโตแล๎วให๎คืนกลับมาท่ีปศุสัตว๑จํานวนครึ่งหนึ่ง สํวนท่ีเหลือแล๎วแตํชาวบ๎านนําไปใช๎ประโยชน๑ ท้ังนี้ อาจเพื่อใช๎
บริโภคหรือนําไปเป็นพํอ-แมํพันธุ๑ก็ได๎ สมาชิกหลายรายนิยมเล้ียงไกํตํอไกํต้ังกันเพราะถือเป็นอีกแนวทางของ
รายได๎ ท้ังนี้ ได๎พัฒนาคุณภาพไกํดังกลําวได๎ดีจนทําให๎ชาวบ๎านตํางถิ่นติดตํอซื้อ-ขายกันอยํางคับค่ัง โดยอายุไกํ
ตํอไกํตั้งท่ีซื้อ-ขายกันอยูํท่ี 6-8 เดือน มีราคาต้ังแตํ 800-1,500 บาท ลูกไกํชนิดนี้มีราคาสูงกวําลูกไกํท่ัวไป การ
เล้ียงจะต๎องแยกพื้นท่ีตํางหาก มักเล้ียงปลํอยเพื่อต๎องการให๎ไกํไมํเครียดแล๎วชํวยทําให๎ขนสวย ใช๎อาหารชนิด
เดียวกับไกํพื้นเมือง 
 
2.4 ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 

เกษตรกรผลิตไกํแมํฮํองสอน ท้ังในเรื่องการผลิตสายพันธุ๑และมุํงเน๎นเป็นสายพันธุ๑ไกํแมํฮํองสอนพันธุ๑
แท๎ คือพันธุ๑อุดมทัศนีย๑ เราจึงมีการประกวดไกํแมํฮํองสอนพันธุ๑แท๎หรือพันธุ๑อุดมทัศนีย๑ เพื่อเป็นต๎นพันธุ๑ท่ีจะ
ขยายพันธุ๑ และไกํท่ีชนะการประกวดทางสํานักงานปศุสัตว๑จังหวัด จะติดตามเพื่อให๎เป็นพํอพันธุ๑ในการท่ีจะ
พัฒนาไกํแมํฮํองสอน สําหรับราคาไกํพันธุ๑แมํฮํองสอน ถ๎าไมํได๎สํงเสริมในเรื่องสายพันธุ๑ จะขายเป็นไกํเนื้อได๎กิโล
ละ 180 -200 บาท น้ําหนักเฉล่ียตัวละ 1 กิโลกรัม นอกจากนี้การประกวดเพื่อให๎เกษตรกรเห็นความสําคัญและ
เห็นคุณคําของมรดกทางวัฒนธรรมสัตว๑พื้นเมืองประจําถิ่น เป็นทรัพย๑สินทางภูมิป๓ญญาของชาวบ๎านท่ีควร
อนุรักษ๑และพัฒนาใช๎ประโยชน๑ในการสํงเสริมอาชีพอยํางยั่งยืน ทําให๎เกิดการรับรู๎อัตลักษณ๑ของไกํแมํฮํองสอน 
รู๎ข๎อดีเดํน ท้ังรูปลักษณ๑ รสชาติ เนื้อ สร๎างการรับรู๎ความเป็นมาของไกํแมํฮํองสอน การนําไปแปรรูป เพื่อ
นําไปใช๎ประโยชน๑ในการพัฒนาด๎านอื่น ๆ เชํน การเล้ียง การปรับปรุงพันธุ๑เพื่ออนุรักษ๑ไกํพื้นเมืองประจําถิ่น  
รวมถึงเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการพัฒนาอื่น ๆ และเพื่อ
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ส่งเสริมการพัฒนาสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพ ชีวิตท่ีดีขึ้น และ
ให้สามารถช่วยตัวเองและพึ่งตนเองได้” 

ไกํพื้นเมืองพันธุ๑ “แมํฮํองสอน” มีลักษณะพิเศษเฉพาะ มีรูปรํางลักษณะประจําพันธุ๑คล๎ายไกํปุา มี
สีสันสวยงาม และมีเอกลักษณ๑เฉพาะ ท่ีสําคัญคือเนื้อมีรสชาติอรํอย ไขมันน๎อย และหนังบาง ด่ังคํา นิยามท่ีวํา 
“ไกํแมํฮํองสอน หนังบาง เนื้อแนํน แทนท่ีเขียดแลว” และลักษณะพิเศษประจําพันธุ๑ไกํแมํฮํองสอน คือ มีหงอน
จักร ใบหน๎าแดง ปากสีดําหรือเทา ขนต๎ุมหูสีเหลือง สร๎อยคอและหลังสีเหลืองแดงเข๎ม ขนลําตัวมีสีดํา โคนหางมีปุย
ขนสีขาว ขนหางมีสีดํา แข๎งเร็วเล็กมีสีดําหรือเทา 

ผลของการดําเนินงานได๎ผลลัพธ๑ ดังนี้ 
1) เกษตรกรมีรายได๎เพิ่มข้ึน เสริมสร๎างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
2) สร๎างความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน แมํพันธุ๑ไกํพื้นเมืองพันธุ๑แท๎ซึ่งเมื่อเล้ียงในหมูํบ๎าน

สามารถเล้ียงรอด ฟ๓กไขํและเล้ียงลูกไกํได๎เอง อายุให๎ไขํเฉล่ียได๎ถึง 3-5 ปี เพิ่มในชุมชน จํานวน 47,000 แมํ แตํ
ละปีผลิตลูกไกํได๎ในชุมชนกวํา 1 แสนตัว และลูกไกํท่ีได๎เฉล่ียครึ่งหนึ่งเป็นเพศเมีย เกษตรกรสามารถเล้ียงเป็น
แมํพันธุ๑เพื่อเพิ่มปริมาณแมํพันธุ๑ของตัวเองได๎ 

3) สร๎างขีดความสามารถและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งเครือขํายเกษตรกรผ๎ูเล้ียงไกํพื้นเมือง 
4) อนุรักษ๑การเล้ียงไกํพื้นเมืองให๎อยูํคํูกับชุมชนในจังหวัดแมํฮํองสอน 

ตัวชี้วัด 
1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1.1) ร๎อยละ 80 ของเกษตรกรสามารถเล้ียงไกํพื้นเมืองเป็นอาชีพเสริม  
1.2) เกษตรกรรายยํอยมีไกํพื้นเมืองเพิ่มข้ึน มีอัตราการเล้ียงรอดไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 
1.3) ปริมาณไกํพื้นเมืองเพิ่มข้ึนไมํน๎อยกวํา 1.88 ล๎านตัว/ปี 
1.4) เกษตรกรมีรายได๎เพิ่มข้ึนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 15 

2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
2.1) เกษตรกรมีรายได๎เพิ่มข้ึน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น เสริมสร๎างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม 
2.2) กลํุมเกษตรกร/ชุมชนสามารถอนุรักษ๑และใช๎ประโยชน๑จากไกํพื้นเมืองอยํางยั่งยืน 

 
2.5 ผลกระทบของการพัฒนาพันธุ์ไก่แม่ฮ่องสอน 
  2.5.1 การนําไกํไปเล้ียงเพื่อการพนัน ไกํพันธุ๑แมํฮํองสอนมีสายเลือดของไกํปุา นอกจากจะไว๎เล้ียงเพื่อ
บริโภค เล้ียงไว๎เพื่อความสวยงามแล๎ว เกษตรกรยังเล้ียงไว๎เพื่อกีฬาชนไกํ ซึ่งเป็นกีฬาพื้นฐานท่ีอยูํในวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี แตํมีการนําไกํไปชนเพื่อเข๎ามาเป็นการพนัน การชนไกํเป็นกีฬาท่ีมีความผูกพันกับวิถี
ชีวิตของคนไทยมาต้ังแตํสมัยโบราณแล๎วโดยเป็นกีฬาท่ีนิยมกันท้ังในราชสํานัก และในหมูํคนไทยท่ัวไป รวมถึง
ในประเทศใกล๎เคียง กีฬาไกํชนท่ีมีช่ือเสียงโดํงดังในประวัติศาสตร๑ 
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  ข๎อเสนอแนะจากผ๎ูวิจักษณ๑ กีฬาไกํชนเป็นการสํงเสริมให๎ชาวบ๎านมีชํองทางในการทํางานและการขาย
ไกํ เป็นการสํงเสริมการอนุรักษ๑ไกํพื้นเมือง หากไมํมีกีฬาไกํชนก็สามารถบอกได๎เลยวําไมํเกิน 10 ปีไกํพื้นเมืองจะ
ถูกทอดท้ิงและล๎มหายตายจากไปโดยไมํมีมรดกทางด๎านพันธุกรรมไว๎ให๎ลูกหลานพัฒนาตํอไปอยํางแนํนอน ไกํ
กลายเป็นไกํเนื้อจากโรงงานท้ังหมด คนท่ีคิดจะพัฒนาตํอยอดทางพันธุกรรมเพื่อผลประโยชน๑อื่น ๆ ก็จะไมํมีไกํ
สามสายส่ีสายท่ีมีเนื้อแนํน ๆ รสชาดดี ๆ มีคอเรสเตอรอลตํ่า ๆ ก็จะไมํมีบริโภคเพราะเราจะบริโภคไกํเนื้อแบบ 
GMO (อาหารท่ีตกแตํงพันธุกรรม) กันท้ังหมด เมื่อถึงวันนั้นเราจะคิดถึงไกํชน ผ๎ูวิจักษณ๑เห็นวําไกํชนเป็นการ
สร๎างสีสันให๎กับวงการไกํชน ทําให๎ไกํชนมีมูลคําเพิ่ม เพราะตัวเกํง ๆ เซียนก็จะไลํซื้อในราคาแพง ๆ เพื่อนําไป
เลํนพนัน คนจนท่ีเล้ียงไกํก็จะได๎รายได๎ท่ีเพิ่มข้ึน ไกํเกํงสํวนมากราคาจะเกินตัวละ 10000 บาทขึ้นทุกตัว ซึ่งถือ
วําเป็นราคาท่ีดีมาก ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับสัตว๑ประเภทอื่น ดังนั้นถ๎าจะดูแบบไมํเอาการพนันเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวกีฬา เพราะการพนันเป็นเพียงกุศโลบายของการอนุรักษ๑เทํานั้น เพียงแตํเราหากลไกควบคุมการพนันให๎
อยูํในกรอบท่ีเหมาะสมก็นําจะเกิดผลดีตํอสังคมแบบยั่งยืน เราก็ดูไกํชนเพื่อความสนุกสนาน ดูแล๎วนึกถึง
ประวัติศาสตร๑ นอกจากนี้ยังมีมูลคําทางการตลาด เพราะไกํชนเป็นสัตว๑เล้ียงท่ีแสดงถึงศักด์ิศรีท่ีควรหวงแหน 
ความนิยมเกมกีฬาไกํชนมีมาต้ังแตํสมัยโรมันจนถึงป๓จจุบัน แพรํหลายและเป็นความนิยมท่ีมาจากประเทศ
อินเดีย สามารถพัฒนาสายพันธุ๑ให๎ดีขึ้น ต๎องเป็นท่ีสนใจของผ๎ูซื้ออีกมาก 
  การแก๎ไขผลกระทบท่ีเกิดขึ้น คือ เลํนอยํางมีความพอประมาณ มีกฎกติกาในการเลํนท่ีชัดเจน การ
จัดการแขํงขันแตํละครั้งต๎องขออนุญาตตามกฎหมายให๎ถูกต๎อง และควรสวมเครื่องปูองกันท่ีเดือยหรือสวมนวม 
เพื่อปูองกันไมํให๎ของแหลมท่ิมแทงคํูตํอส๎ู แล๎วให๎มองสังเวียนชนไกํเป็นสถานท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู๎วิชาการ ด๎าน
การขยายพันธุ๑ การเล้ียงไกํชนท้ังในจังหวัดแมํฮํองสอน 
 2.5.2 มลภาวะด๎านส่ิงแวดล๎อม ท่ีเกิดจากกล่ิน ฝุุนละออง กํอให๎เกิดความรําคาญ ทําให๎บ๎านเรือน ข๎าว
ของ และเส้ือผ๎าท่ีตากไว๎นอกบ๎านสกปรก น้ําท้ิงท่ีเกิดจากการชะล๎างทําความสะอาดโรงเรือน สํวนใหญํ
เกษตรกรจะมีบํอพักสําหรับเก็บกักน้ําไว๎ หรือปลํอยให๎ไหลลงสํูพืชไรํของตน เพื่อเป็นอาหารสําหรับพืชไรํ  
  ข๎อเสนอแนะจากผ๎ูวิจักษณ๑ แนวทางในการปูองกันกล่ินและฝุุนละอองโดยการทําอุโมงค๑ดัก และปลูก
ต๎นไม๎เพื่อเป็นแนวกันชน ปูองกันกล่ินและฝุุนละอองในเบื้องต๎น สร๎างระบบการจัดการมูลสัตว๑ท่ีดี มีการรักษา
ความสะอาดอยํางสม่ําเสมอ ทําการเก็บรวบรวมและ เคล่ือนย๎ายมูลสัตว๑ออกจากพื้นท่ีฟาร๑มให๎เร็วท่ีสุด หรืองด
กิจกรรมท่ีทําให๎เกิดกล่ินไมํพึงประสงค๑ 
  การแก๎ไขผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ควรทําให๎เป็นฟาร๑มสีเขียว(Green Farm) โดยการเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล๎อม ดูแลสภาพทั้งภายในและภายนอกฟาร๑มให๎สะอาดอยูํเสมอ ปลูกต๎นไม๎รอบ ๆ บริเวณฟาร๑มเพื่อเป็น
การเพิ่มออกซิเจน เพิ่มความรํมเย็นและรํมรื่นให๎กับบรรยากาศ  
  2.5.3 ผลกระทบของภัยแล๎ง อากาศร๎อนจัดไกํไมํกินอาหาร ทําให๎การเจริญเติบโตของไกํช๎า ต๎องซื้อน้ํา
มาใช๎ เป็นการเพิ่มต๎นทุนการผลิตอยํางหลีกเล่ียงไมํได๎ในการเล้ียงไกํ ใช๎ระบบสปริงเกอร๑ ท่ีหลังคาโรงเรือนท่ี
เล้ียงไกํ และเปิดพัดลมภายในโรงเรือน เพื่อเป็นการระบายความร๎อนให๎กับไกํท่ีเล้ียง เพราะไกํร๎อนมากจะทําให๎
ไกํน็อกตาย ออกไขํน๎อย และฟองเล็ก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวน 
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ข๎อเสนอแนะจากผ๎ูวิจักษณ๑ เกษตรกรควรทําการฉีดพํนน้ําตามโรงเรือนเล้ียงไกํ และหลังคาโรงเรือนเพื่อเป็นการ
ลดความร๎อนให๎ไกํอยูํในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม ซึ่งผลกระทบจากอากาศแปรปรวน และอากาศร๎อนอบอ๎าว 
นอกจากจะทําให๎เส่ียงตํอไกํมีอาการปุวยตาย ไขํไกํมีขนาดเล็กลงกวําปกติด๎วย เกษตรกรควรตรวจสอบดูแล
อยํางตํอเนื่อง เพิ่มมาตรการดูแลเข๎มงวดปูองกันไข๎หวัดนก 
 
2.6 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
  2.6.1 เกษตรกรประกอบอาชีพหลายอยําง บางชํวงไมํสามารถดูแลไกํได๎เต็มท่ี แนวทางการแก๎ไขคือ 
เกษตรกรควรศึกษาถึงอุปนิสัยและวิธีการเล้ียงไกํพื้นเมืองให๎ถํองแท๎ การเล้ียงไกํพื้นเมืองก็จะไมํใชํเรื่องยาก 
เพราะหาอาหารกินเองได๎ โดยเฉพาะแมลง ไกํพื้นเมืองก็กินได๎ จึงทําให๎สามารถปลํอยเล้ียงแบบธรรมชาติได๎ 
  2.6.2 เกษตรกรมีพื้นฐานความรู๎น๎อยการเรียนรู๎คํอนข๎างช๎า ทําให๎การจัดการฟาร๑มบางสํวนอาจไมํ
ถูกต๎อง แนวทางการแก๎ไขคือเกษตรกรควรเริ่มต๎นจากฟาร๑มเล็ก ๆ ไปกํอน ไมํควรเริ่มทําเป็นฟาร๑มใหญํทันที 
เพราะสามารถใช๎แรงงานในครอบครัวชํวยดูแลไกํได๎อยํางเต็มท่ี และสํานักงานปศุสัตว๑ควรมีการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีเพื่อเป็นแนวทางให๎เกษตรกรรายยํอยสามารถปฏิบัติและพัฒนาฟาร๑มเล้ียงไกํพื้นเมืองเข๎าสํูระบบ
มาตรฐาน  
  2.6.3 เกษตรกรยังไมํสามารถคัดเลือกสายพันธุ๑เพื่อเก็บรักษาเองได๎ ขาดการปรับปรุงพันธุ๑ไกํพื้นเมือง 
ให๎เป็นพันธุ๑มาตรฐาน พันธุ๑ดี ๆ ไมํทราบวําจะหาได๎จากท่ีไหน ทําให๎การผลิตไมํตํอเนื่องรายได๎จึงไมํแนํนอน 
แนวทางการแก๎ไขคือ รวบรวมพันธุ๑ ไกํท่ีเกษตรกรเล้ียงในแตํละท๎องถิ่น นําภูมิป๓ญญาเกี่ยวกับการเล้ียงไกํ
พื้นเมืองของเกษตรกรในแตํละพื้นท่ี มาพัฒนาองค๑ความรู๎ในการเล้ียง การผลิตให๎ถูกหลักวิชาการ และควบคุม
โรคระบาด และทําการถํายทอด แลกเปล่ียนความรู๎ มีการคัดเลือกพํอพันธุ๑-แมํพันธุ๑ที่มีลักษณะดีไว๎ไว๎ทําพันธุ๑อยูํ
เสมอ โดยการคัดไกํพื้นเมืองท่ีไมํสมบูรณ๑ออกไป แล๎วจัดหาพํอพันธุ๑ไกํพื้นเมืองท่ีมีลักษณะดีจากแหลํงอื่นมาเป็น
พํอพันธุ๑ทุก 3 ปี เพื่อปูองกันการผสมเลือดชิด 
  2.6.4 เกษตรกรไมํสามารถตํอรองราคา หรือต้ังราคาได๎เอง รวมถึงแมํไกํหรือลูกไกํยังเล็กเกินไป ท่ีจะ
ขาย เมื่อยามราคาดี (หน๎าเทศกาล) สํวนใหญํจําหนํายให๎แกํพํอค๎าคนกลาง ทําให๎บางครั้งถูกกดราคา แนว
ทางการแก๎ไขคือ ผ๎ูเล้ียงไกํควรต้ังราคาให๎เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและมีกําไรพอสมควร และควรสอบถาม
จากการซื้อขายกันท่ัวไป หรือความพิเศษในการเล้ียงท่ีแตกตํางจากผ๎ูอื่น  เชํน เล้ียงไกํระบบอินทรีย๑ ซึ่งจะได๎
ราคาสูงกวํา และปศุสัตว๑จังหวัดควรให๎คําแนะนําในการพัฒนาคุณภาพเนื้อไกํพื้นเมืองให๎สะอาดและปลอดภัย 
ให๎เป็นที่ยอมรับของผ๎ูบริโภค รวมท้ังลดความเส่ียงตํอการเกิดโรคระบาดสัตว๑ปีก เพื่อสามารถตํอรองราคา และ
จําหนํายได๎ตลอดปี ควรศึกษาอุปสรรคในการชําแหละไกํพื้นเมืองในชุมชน ซึ่งอาจจะเป็นอีกชํองทางหนึ่งท่ีจะ
ทําให๎เกษตรกรมีกําไรมากขึ้น ทําให๎กลํุมเกษตรกรสามารถเช่ือมโยงกับตลาดในพื้นท่ี สร๎างความยั่งยืนในการ
เล้ียงไกํพื้นเมือง 
  2.6.5 อาชีพการเล้๎ยงไกํมีศัตรูตามธรรมชาติคํอนข๎างมาก เชํน สุนัข แมว เหยี่ยว งู เป็นต๎น ซึ่งทําให๎ผล
ผลิตเกิดการสูญเสียได๎ เพราะเล้ียงแบบธรรมชาติและไกํมักเกิดโรคระบาดแบบตายยกเล๎า แม๎วําไกํพื้นเมืองจะ
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ต๎านทานโรคได๎ดี แตํการปลํอยให๎หากินตามลานบ๎าน โอกาสในการติดเช้ือยํอมสูงกวํา แนวทางการแก๎ไขคือ ผ๎ูท่ี
เล้ียงไกํพื้นเมืองควรให๎ความสนใจในการทําวัคซีนปูองกันโรคอยํางสม่ําเสมอตามคําแนะนํา มีการถํายพยาธิตาม
เวลากําหนด มีการพํนยาฆําเช้ือบ๎าง อุปกรณ๑การเล้ียงต๎องทําความสะอาดบํอย ๆ และมีอํางจํุมเท๎าฆําเช้ือกํอน
เข๎าคอกไกํจึงจะสามารถปูองกันโรคระบาดได๎ 
  2.6.6 ปริมาณความต๎องการของตลาดในแตํละฤดูมีปริมาณแตกตํางกันมาก ยากแกํการวางแผนการ
ผลิต และในแตํละปีมีความต๎องการแปรปรวนมากตามภาวะเศรษฐกิจ แนวทางการแก๎ไขคือ ผลิตภัณฑ๑ไกํ
พื้นเมืองท่ีจําหนํายต๎องสร๎างตราสินค๎า ท่ีชํวยส่ือสารถึงจุดเดํนการผลิต สร๎างความรับรู๎และยังชํวยให๎ผ๎ูบริโภค
จดจําผลิตภัณฑ๑ได๎งําย ผลิตภัณฑ๑ไกํพื้นเมืองท่ีเกิดจากการรวมกลํุมของเกษตรกร อาจสร๎างตราสินค๎าจากพื้นท่ี 
เชํน ไกํแมํฮํองสอน นิลล๎านนา ประดํูหางดําเมืองสามหมอก เป็นต๎น 
  2.6.7 มีเอกชนรายใหญํท่ีมีเงินลงทุนมากเข๎ามาแขํงขันในการเล้ียงไกํพันธุ๑แมํฮํองสอน ซึ่งการผลิตมี
ต๎นทุนตํ่ากวํา แนวทางการแก๎ไขคือ ภาครัฐควรให๎ความชํวยเหลือเกษตรกรรายยํอย เชํน การต้ังกลํุมเล้ียงไกํ
พื้นเมือง การสร๎างเครือขําย การชํวยเหลือด๎านการตลาด จัดกิจกรรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับไกํพื้นเมือง และการออ
กร๎านจําหนํายผลิตภัณฑ๑ไกํพื้นเมืองในเทศกาลตําง ๆ เชํน งานเทศกาลตําง ๆ ประจําจังหวัด นอกจากจะเป็น
การเผยแพรํองค๑ความรู๎ด๎านการผลิตและโอกาสทางการตลาดไกํพื้นเมืองให๎แกํเกษตรกรรายยํอยแล๎ว ยังเป็น
การทําให๎ผ๎ูบริโภคได๎รับรู๎ถึงคุณคํารสชาติของไกํพื้นเมือง และผลิตภัณฑ๑แปรรูปจากไกํพื้นเมือง  
  2.6.8 อาหารสําเร็จรูป ซึ่งเป็นต๎นทุนในการเล้ียงไกํประมาณร๎อยละ 70 มีราคาสูง เกษตรกรมีเงิน
ลงทุนน๎อย ทําให๎เพิ่มการผลิตได๎ยาก แนวทางการแก๎ไขคือ ให๎อาหารแบบผสมผสานจะชํวยสํงผลให๎ไกํ
เจริญเติบโตดี มีคุณภาพเนื้อดี ไมํมีไขมัน มีขนาดน้ําหนักตัวพอเหมาะกับความต๎องการของตลาด โดยเฉพาะไกํ
พันธุ๑แมํฮํองสอนเป็นไกํท่ีเหมาะกับวิถี ชีวิตของชาวบ๎านบนพื้นท่ีสูงมาก เพราะสามารถเล้ียงได๎ด๎วยต๎นทุนตํ่า 
เล้ียงงํายแบบชาวบ๎าน ไมํต๎องใช๎อาหารสําเร็จรูป และยังทนโรคไมํต๎องพึ่งหยูกยาวัคซีน เรียกวํา ชาวบ๎านแทบ
ไมํต๎องควักจํายอะไรเลย แม๎จะเป็นไกํปุาตัวมีขนาดเล็ก ถ๎าเล้ียงแบบงําย ๆ ใช๎เวลา 6 เดือน จะมีน้ําหนัก 1 
กิโลกรัม แตํรสชาติดี หากินได๎ยาก ขายได๎ราคาสูงถึง กก.ละ 120-150 บาท 
  2.6.9 ไกํพื้นเมืองใช๎เวลาเล้ียงนานเกินไป ทําให๎มีขนาดเล็ก เพราะไมํได๎ดูแลระบบส่ิงแวดล๎อมทําให๎
ต๎นทุนคําอาหารสูง ผ๎ูบริโภคมีความต๎องการซื้อไกํแตํกังวลเรื่องราคาท่ีสูง และคุณภาพของไกํไมํแนํนอน เพราะ
เกษตรกรเล้ียงตามยถากรรมไมํได๎ดูแลสภาพความเป็นอยูํของไกํ บางครั้งมีความเหนียวเนื่องจากอายุมาก แนว
ทางการแก๎ไขคือ การเล้ียงไกํพื้นเมืองถ๎าเล้ียงอยํางเป็นระบบ โดยการนํามาเล้ียงในโรงเรือนมีการจัดการท่ีดี 
และให๎อาหาร เต็มท่ีก็จะทําให๎ไกํพื้นเมืองมีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้น และใช๎ระยะเวลาในการเล้ียงท่ีส้ันลงก็
สามารถท่ีจะจําหนํายได๎ ผ๎ูท่ีเล้ียงไกพื้นเมืองควรศึกษาวิธีการเล้ียงให๎เข๎าใจ พร๎อมท้ังมีการดูแลปูองกันรักษาการ
เกิดโรคตําง ๆ ก็จะทําให๎ผลผลิตไกํพื้นเมืองดีขึ้น สามารถจําหนํายได๎ราคาดี เป็นการเพิ่ มพูนรายได๎ให๎กับผ๎ูท่ี
เล้ียงไกํพื้นเมืองอีกทางหนึ่งด๎วย หากมองให๎กว๎าง ๆ ไกํพื้นเมืองจะชํวยให๎ธรรมชาติมีความสมดุลในระบบสวน 
ไรํนา คือ จะชํวยจิกกินแมลงท่ีทําลายต๎นพืชบางอยําง ชํวยรักษาส่ิงแวดล๎อม คือเล้ียงแบบยึดหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง (เล้ียงปริมาณพอสมควร ไมํแออัด ใช๎แรงงานน๎อย ดูแลได๎ท่ัวถึง ใช๎วัสดุของเหลือใช๎ให๎เกิด
ประโยชน๑สูงสุด) ซึ่งจะงํายแกํการควบคุม ปูองกัน โรค และเป็นแหลํงอาหารโปรตีน  
  การแก๎ไขผลกระทบท่ีเกิดขึ้น จริง ๆ แล๎วการเล้ียงไกํพื้นเมืองใช๎เงินลงทุนน๎อย เกษตรกรไมํต๎องดูแล
มาก ทนทานตํอความเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทนตํอการเป็นโรคได๎ดี สําหรับการเล้ียงไกํในชุมชนถ๎า
ไมํมีการระวังเรื่องส่ิงแวดล๎อม อนาคตอาจมีป๓ญหาตามมา เชํน ปริมาณของเสียอาจเป็นอันตรายตํอส่ิงแวดล๎อม 
ต๎องแก๎ไขโดยทําการเกษตรแบบไร๎ของเสีย มาประยุกต๑ใช๎ในการเล้ียงไกํพื้นเมือง ต้ังแตํการจัดการพันธุ๑ โรงเรือน 
อาหาร และน้ําให๎เหมาะสมกับวิธีการเล้ียงปลํอยตามธรรมชาติ เพื่อให๎เกิดการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังการนําของเหลือใช๎ และ ของเสียในการผลิตเกษตรอื่น และของครัวเรือน มาใช๎ในการผลิต
ไกํพื้นเมืองอยํางค๎ุมคําเพื่อลดต๎นทุนการผลิตและยังเป็นการเพิ่มรายได๎ให๎แกํเกษตรกรผ๎ูเล้ียงไกํด๎วย 
  2.6.10 กลํุมเกษตรกรยังขาดความรู๎ ความเข๎าใจระบบการผลิตสัตว๑แบบอินทรีย๑ ไกํท่ีจําหนํายแกํ
ผ๎ูบริโภคบางครั้ง ไมํทราบแหลํงท่ีมา จะกลัวเรื่องโรคติดตํอ แนวทางการแก๎ไขคือ เกษตรกรควรจัด
สภาพแวดล๎อมท่ีเหมาะสม ความหนาแนํน การระบายอากาศ เชํน เล้ียงสัตว๑แบบปลํอย ให๎สัตว๑ได๎สัมผัส ดิน 
แสงแดด มีคอก โรงเรือนให๎ค๎ุมแดด ฝน และความร๎อนได๎ และมีพื้นท่ีให๎สัตว๑ออกกําลัง ลักษณะการจัดการคอก
โรงเรือนเป็นไปตามความเหมาะสม โดยใช๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น สอดคล๎องกับวัฒนธรรมการปฏิบัติท่ีดีตํอสัตว๑ จะ
ทําให๎สัตว๑ไมํเครียด และมีภูมิค๎ุมกันโรคตามธรรมชาติ 
  การเล้ียงไกํให๎เป็นไปตามมาตรฐานปศุสัตว๑อินทรีย๑นั้นยังทําได๎ยาก เนื่องจากมีข๎อจํากัดหลายประการ 
เชํนการท่ีจะต๎องหาลูกไกํท่ีเกิดจากพํอแมํพันธุ๑ท่ีมีการจัดการตามระบบอินทรีย๑ต๎องใช๎วัตถุดิบอาหารจากพืชท่ี
ผลิตในระบบอินทรีย๑และห๎ามใช๎วัตถุดิบอาหารที่ได๎จากส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม การห๎ามใช๎วัตถุดิบท่ีได๎จาก
สัตว๑เล้ียงลูกด๎วยนม การห๎ามใช๎ยาปฏิชีวนะ ยากันบิดสารเรํงการเจริญเติบโต หรือสารอื่นใดในอาหารสัตว๑เพื่อ
วัตถุประสงค๑ในการเรํงการเจริญเติบโตหรือเพิ่ มผลผลิตเป็นต๎น ข๎อจํากัดดังกลําวต๎องได๎รับการแก๎ไขและ
ปรับปรุง โดยเฉพาะในเรื่องของการผลิตวัตถุดิบอาหารท่ีจะต๎องเป็นระบบอินทรีย๑และการให๎การรับรองวํา 
วัตถุดิบท่ีใช๎ไมํเป็นพืชท่ีเป็น GMOs ดังนั้นเกษตรกรควรจะเริ่มต๎นจากระบบการเล้ียงไกํแบบปลํอย ซึ่งเป็น
ระบบท่ีสามารถทําได๎ทันทีและมีความใกล๎เคียงกับระบบอินทรีย๑แม๎วํามาตรฐานการเล้ียงไกํแบบปลํอยจะไมํ
เข๎มงวด เทํากับการเล้ียงไกํแบบอินทรีย๑แตํก็มั่นใจได๎วําเนื้อไกํ ท่ีได๎จะมีคุณภาพดีมีความปลอดภัยสําหรับ
ผ๎ูบริโภค คํานึงถึงหลักสวัสดิภาพของสัตว๑และการเล้ียงใน ระบบนี้จะเป็นพื้นฐานในการก๎าวไปสํูการเล้ียงไกํใน
ระบบอินทรีย๑ ตํอไป 

 
3. การสังเคราะห์ข้อมูล  
3.1 รูปแบบความส าเร็จของการพัฒนาพันธุ์ไก่แม่ฮ่องสอน     

ไกํแมํฮํองสอนเป็นไกํพื้นเมืองท๎องถิ่นท่ีเล้ียงกันในชนบทเกือบทุก ๆ อําเภอ ของจังหวัดแมํฮํองสอน  
เกษตรกรท่ีเล้ียงมีท้ังเกษตรกรในหมูํบ๎านตําง ๆ และรวมท้ังชาวเขาในเขตท่ีสูง วัตถุประสงค๑ในการเล้ียงไมํใชํ
เพื่อการชนไกํ แตํเพื่อการบริโภค จําหนําย ความเพลิดเพลินใจ และเล้ียงเป็นไกํลํอหรือตํอไกํปุา  ผ๎ูวิจักษณ๑
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ผูกพันกับไกํพันธุ๑แมํฮํองสอนมาต้ังแตํยังเด็ก ๆ จนกระท่ังได๎ทํางานในตําแหนํงสัตวแพทย๑ ซึ่งปฏิบัติงานด๎าน
สุขภาพสัตว๑ สํงเสริมและถํายทอดเทคโนโลยี งานด๎านธุรการ และได๎รับตําแหนํง ปศุสัตว๑อําเภอ ได๎เข๎าสํูการ
บริหารงานครบทุกด๎าน ตลอดระยะเวลา 36 ปี โดยเฉพาะบริบทของพื้นท่ีจังหวัดแมํฮํองสอนซึ่งเป็นพื้นท่ีทรง
งานของทุกพระองค๑ โดยเฉพาะเรื่องไกํพันธุ๑แมํฮํองสอน จึงมีประสบการณ๑เรียนรู๎ มีหลักการและรูปแบบท่ี
นําไปสํูความสําเร็จ ดังนี้ 

3.1.1. รู้จักไก่แต่ละสายพันธุ์  
ผ๎ูวิจักษณ๑ผูกพันกับไกํพันธุ๑แมํฮํองสอนมาต้ังแตํเด็ก เมื่อได๎ทํางานจึง ต๎องการสํงเสริมให๎ชาวบ๎านมี

รายได๎จากการเล้ียงไกํ โดยเริ่มจากการสรรหาพันธุ๑ไกํท่ี เหมาะสมกับพื้นท่ี แล๎วพบวําไกํแมํฮํองสอนซึ่งเป็นไกํ
พื้นเมืองนําจะเหมาะกวําเพราะขนาดตัวไมํใหญํมาก ใช๎ไกํปุาผสมไกํบ๎านแมํฮํองสอนได๎ ไกํแมํฮํองสอน ตัวผ๎ู
ขนคอและหลังสีเหลืองแดงเข๎ม หางสีดํา ปากดําแข๎งแดงผิวขาวอมแดง ตัวเมียขนสีน้ําตาลกระเหลือง ปาก
และแข๎งสีดํา แข็งแรงกวําไกํทั่วไป รวมถึงผ๎ูวิจักษณ๑มีความชอบสํวนตัวในการฟ๓งเสียงไกํขัน จึงได๎สํงเสริมให๎
เกษตรกรเล้ียงโดยพัฒนาสายพันธุ๑ไกํแจ๎ของจังหวัดแมํฮํองสอน และเรียกวํา ไกํแจ๎แมํฮํองสอน เพราะเป็นไกํปุา
พื้นบ๎านเดิมของแมํฮํองสอน มาพัฒนาสายพันธุ๑ โดยเริ่มต๎นจากการเพาะไกํตํอ ไกํสวยงาม มาถึงไกํขายเสียง ทํา
ให๎ราคาของไกํขายเสียงไมํตํ่ากวําหลักพันถึงหลักหมื่น 

3.1.2. รู้จักใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา  
ผู้วิจักษณ์คลุกคลีกับไกํมาต้ังแตํเด็ก เห็นการเล้ียงไกํพื้นเมืองแบบขาดการดูแลเอาใจใสํ ท้ังเรื่องอาหาร 

การปูองกันโรค และท่ีอยูํอาศัย ปลํอยไกํนอนตามต๎นไม๎ ไมํมีโรงเรือนในรูปแบบท่ีชัดเจน ตลอดจนไมํสามารถ
ควบคุมโรคได๎ บางรายเล้ียงเพื่อเป็นอาหารและดูเลํน แตํเกษตรกรสํวนใหญํเริ่มหันมาเล้ียงไกํเป็นรายได๎หลัก
มากขึ้นจึงจําเป็นต๎องเล้ียงไกํให๎เข๎าสํูมาตรฐาน ทางสํานักงานปศุสัตว๑จึงเข๎ามาสํงเสริมให๎ชาวบ๎านหันมาเล้ียงไกํ
พื้นเมืองอยํางเป็นระบบมากขึ้น เชํน สํงเสริมให๎เกษตรใช๎เครื่องฟ๓กไขํ เพื่อให๎ไขํดก อัตรการฟ๓กไขํเป็นตัวสูงถึง 
85 % โอกาสรอดสูง ดีกวําปลํอยให๎ฟ๓กไขํตามธรรมชาติ มักมีผลผลิตตํ่า เนื่องจากแมํไกํเสียเวลากกไขํและเล้ียง
ลูก อัตราการรอดก็น๎อย 

3.1.3. มีความรู้ด้านการจัดการฟาร์ม 
เกษตรกรรายยํอยในจังหวัดแมํฮํองสอนหลายรายต๎องการพัฒนาระบบการผลิตเข๎าสํูมาตรฐานฟาร๑ม 

เพื่อโอกาสทางการค๎าและการตลาด และโอกาสทางการเกษตรท่ียั่งยืน สร๎างความเข๎มแข็งและพึ่งพาตนเองได๎ 
ทางสํานักงานปศุสัตว๑จังหวัดแมํฮํองสอนมีเปูาหมายให๎ไกํพื้นเมืองเป็นความมั่นคงของอาหารในชุมชน แล๎วคํอย
พัฒนาขึ้นมาให๎เป็นเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อเป็นแหลํงรายได๎และการพัฒนาอาชีพ ซึ่งต๎องเล้ียงไกํเป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น เราสนับสนุนในเรื่องของการฉีดวัคซีน และให๎ความรู๎เกี่ยวกับการเล้ียงไกํ พร๎อมท้ังแนะนําให๎ชําแหละให๎มี
มาตรฐาน ให๎นําไปโรงฆํา เพราะป๓จจุบันผ๎ูบริโภคเริ่มมีความต๎องการเนื้อไกํพื้นเมืองท่ีมีคุณภาพสูง รวมท้ัง
ร๎านอาหารที่สร๎างสรรค๑เมนูพิเศษจากไกํพื้นเมืองเนื่องจากเนื้อมีรสชาติอรํอย  
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3.1.4. มีเทคนิคในการพัฒนาสายพันธุ์ไก่  
ผู้วิจักษณ์ท างานส านักงานปศุสัตว์อําเภอสบเมย ต๎องการสํงเสริมให๎ชาวบ๎านมีรายได๎จากการเล้ียงไกํ 

พบวําไกํตะเภาทองสามารถนํามาเล้ียงในพื้นท่ีอําเภอสบเมยได๎ และ ไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นพันธุ์ไก่พื้นเมืองของ

จังหวัดที่มีคุณสมบัติเลี้ยงง่าย แข็งแรง หากินอาหารตามธรรมชาติ จึงมองวําหากนําไกํท้ังสองพันธุ๑มาผสมกันโดยใช๎ไกํ
พื้นเมืองเป็นแมํพันธุ๑ และใช๎ตะเภาทองเป็นพํอพันธุ๑นําจะได๎พันธุ๑ไกํท่ีมีคุณลักษณะสมบูรณ๑ แล๎วผลท่ีออกมาก็
เป็นไปตามคาด ได๎พันธุ๑ไกํลูกผสมท่ีเจริญเติบโตเร็ว มีคุณภาพดีมากท้ังขนาดและเนื้อ รวมถึงไขํ ตอบสนองการ
เล้ียงในพื้นท่ีได๎อยํางดี กินงําย แข็งแรง ขนาดตัวพอเหมาะ ให๎ไขํเร็วและดกเฉล่ียครั้งละ 18 ฟอง แล๎วเคยให๎
มากถึงครั้งละ 30 ฟอง ใช๎เวลาเล้ียงเพื่อขายเพียง 3 เดือน ราคาขายเฉล่ียกิโลกรัมละ 120 บาท ชํวยทําให๎
ชาวบ๎านมีรายได๎เร็วขึ้น ต้ังช่ือวํา “ไกํลูกผสมตะเภาทองสบเมย” ผลิตไมํทันเพราะเมื่อกํอนใช๎เวลาเล้ียงไกํ
พื้นเมืองถึง 5 เดือนขายได๎ราคา 120 บาท แตํพอเล้ียงตะเภาทองลูกผสมใช๎เวลาเล้ียงเพียง 3 เดือนได๎น้ําหนัก
ตัวถึง 2 กิโลกรัม ขายได๎ราคา 120 บาทเหมือนกัน 

 

 
 
3.1.5. รู้ความต้องการของตลาด  
ผู้วิจักษณ์ชอบกินไกํมากโดยเฉพาะไกํพันธุ๑แมํฮํองสอน เพราะกินอาหารจากธรรมชาติล๎วน ๆ จึงอรํอย 

ไมํมีไขมัน เนื้อนุํมหนึบทําอาหารอรํอยมาก จึงแนะนําวิธีเล้ียงท่ีถูกต๎องเหมาะสมแกํผ๎ูเล้ียง รณรงค๑ให๎ฟื้นฟูการ
เล้ียงไกํพื้นเมืองพันธุ๑แมํฮํองสอนเพื่อให๎เป็นท่ีรู๎จักท่ัวไป เรารับซื้อและหาตลาดรองรับ สร๎างเครือขํายเกษตรกรท่ี
สนใจเข๎ามาเป็นกลํุมเล้ียงไกํพื้นเมือง เพื่อต๎องการสร๎างผลผลิตให๎มีจํานวนเพียงพอหากเปิดตลาดรับซื้อ และขาย
ให๎กับทางปศุสัตว๑จังหวัดในน้ําหนักตัวประมาณ 1.2 กิโลกรัมท่ีมีอายุประมาณ 4-5 เดือน โดยขายในราคาตัวละ
ประมาณ 120 บาท ท้ังนี้ เป็นการขายไกํเพื่อนําเข๎าโครงการฟููดแบงก๑ หรือธนาคารอาหาร หรือนําเข๎าโรงงาน
แปรรูปทําโปุงแดง เราพัฒนาผลิตภัณฑ๑เพื่อแก๎ไขป๓ญหาการเล้ียงไกํเพราะบางชํวงท่ีจะมีปริมาณความต๎องการ
ของตลาดลดลง จึงต๎องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ๑เพื่อแก๎ไขป๓ญหาในการท่ีจะถนอมอาหาร ถนอมวัตถุดิบ ถนอมไกํ
ไว๎เพื่อจัดจําหนํายในชํวงเทศกาลแทน 
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3.1.6. รู้ผลิตภัณฑ์จากไก่  
จังหวัดแมํฮํองสอนมีศักยภาพในผลิตสินค๎าพร๎อมแปรรูปผลิตภัณฑ๑ด๎านปศุสัตว๑สูง เราสนับสนุน

นวัตกรรมเพื่อมูลคําการแปรรูปผลิตภัณฑ๑ไกํแมํฮํองสอน โดยเฉพาะไกํพื้นเมืองพันธุ๑ “แมํฮํองสอน” ท่ีมีลักษณะ
พิเศษเฉพาะ โดยมีรูปรํางลักษณะประจําพันธุ๑คล๎ายไกํปุา มีสีสันสวยงาม และมีเอกลักษณ๑เฉพาะ ท่ีสําคัญคือมี
เนื้อมีรสชาติอรํอย ไขมันน๎อย และหนังบาง ด่ังคํา นิยามท่ีวํา “ไกํแมํฮํองสอน หนังบาง เนื้อแนํน แทนท่ีเขียด
แลว”ด๎วยรสชาติที่อรํอยของไกํพื้นเมือง ความเหนียวของเนื้อ มีคุณคําทางโภชนาการ ประเพณีนิยม หา
งําย ความเช่ือทางศาสนา เป็นต๎น เนื่องจากเลี้ยงตามธรรมชาติทําให๎คุณภาพของเนื้อไมํมีสารตกค๎าง กลิ่น
และรสชาติดี นอกจากเป็นอาหารยังเป็นไกํขันเสียงดีเรียกไกํแจ๎แมํฮํองสอน ทั้งยังมีไกํอุดมทัศนีย๑ สุดยอดพํอ
พันธุ๑ไกํพื้นเมืองแมํฮํองสอนเพื่อใช๎ทําพันธุ๑ขยายในพื้นท่ีจังหวัดแมํฮํองสอนตํอไป 

นอกจากนี้ยังทําอาหารเมนูอรํอย ไดํแกํ ไกํนึ่งสมุนไพร , ไกํทอดเกลือ, ไกํต๎มน้ําปลา, ไกํรมควัน, ไกํ
ข๎าวนาสิเลอมัค, ไกํอุ๏บ โดยผลิตภัณฑ๑เหลํานี้จะออกจําหนํายในงานตําง ๆ ของจังหวัด เชํน งานปอยเหลินสิบ
เอ็ด (งานเทศกาลออกพรรษา) งานจัดเล้ียงแขกผ๎ูใหญํ แล๎วลําสุดจังหวัดแมํฮํองสอนได๎นําไกํแมํฮํองสอนนึ่ง
สมุนไพรจัดขึ้นโต๏ะเล้ียงคณะรัฐมนตรีท่ีทําเนียบรัฐบาล 
 
3.2 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจักษณ๑พบวํา ป๓จจัยสําคัญท่ีจะทําให๎การพัฒนาพันธุ๑ไกํแมํฮํองสอน ประสบความสําเร็จ
อยํางยั่งยืน มีดังนี้  

3.2.1 ควรสํงเสริมและสนับสนุนไกํพันธุ๑แมํฮํองสอนให๎เป็นท่ีรู๎จักอยํางแพรํหลายหลายมากขึ้น โดย
การจัดกิจกรรมการประกวดไกํสวยงาม การประกวดไกํตํอ ไกํต้ัง เนื่องจากไกํพันธุ๑แมํฮํองสอนมีลักษณะ
เฉพาะตัวที่สวยงาม และมีเสียงขันที่ไพเราะ หากภาครัฐ หรือภาคเอกชน ให๎การสนับสนุนจัดเวทีการประกวด
อยํางตํอเนื่อง จะสามารถสร๎างการรับรู๎ สร๎างแรงจูงใจ ให๎กับเกษตรกรผ๎ูเล้ียงไกํพันธุ๑แมํฮํองสอนให๎หันมาสนใจ
ในการเล้ียงมากขึ้น 

3.2.2 ในการใช๎เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเล้ียงไกํพันธุ๑แมํฮํองสอนของเกษตรกร ยังมีข๎อจํากัด เชํนการใช๎
ต๎ูฟ๓กไขํ ในการเพิ่มผลผลิตไกํพันธุ๑แมํฮํองสอน เนื่องจากตู๎ฟ๓กไขํท่ีมีจําหนํายมีราคาคํอนข๎างสูงเกษตรกรทั่วไปไมํ
สามารถซื้อไว๎เป็นของตนเองได๎ หากได๎รับการสนับสนุนจากองค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่นตําง ๆ ในเรื่องเหลํานี้ ก็
จะทําให๎สามารถผลผลิตไกํพันธุ๑แมํฮํองสอนให๎เพียงพอกับความต๎องการของตลาด หรือผ๎ูบริโภคได๎เป็นอยํางดี  

3.2.3 ในการจัดการฟาร๑มนั้น เกษตรกรควรทําการคัดเลือกพํอ-แมํพันธุ๑เพื่อขยายและวางแผนเพื่อให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดในพื้นท่ี ชํองทางการจําหนํายมีความหลากหลาย เชํน จําหนํายสายพันธุ๑
ให๎กับกลํุมตลาดบน เชํน กลํุมโรงแรม ร๎านอาหารที่บริการแกํนักทํองเท่ียว โดยควรศึกษาแผนการผลิตของกลํุม
ท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของผ๎ูบริโภคในแตํละพื้นท่ีและวัตถุประสงค๑ของการซื้อไกํ 

3.2.4  ในการพัฒนาสายพันธุ๑ไกํแมํฮํองสอน โดยข๎อจํากัดของไกํพันธุ๑แมํฮํองสอนเองท่ีมีสายเลือดมา
จากไกํปุา ทําให๎ตัวเล็ก น้ําหนักตัวคํอนข๎างน๎อย และใช๎เวลาในการเล้ียงนานกวําไกํสายพันธุ๑อื่น ๆ นอกจากการ
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ใช๎ไกํตะเภาทองมาพัฒนาสายพันธุ๑ไกํแมํฮํองสอนแล๎ว ภาครัฐควรศึกษาไกํสายพันธุ๑อื่น ๆ เพื่อนํามาพัฒนา หรือ
แก๎ป๓ญหาหรือชํวยลดข๎อจํากัดของไกํพันธุ๑แมํฮํองสอน ทําให๎ไกํพันธุ๑แมํฮํองสอนเป็นท่ีต๎องการของผ๎ูบริโภคยิ่งๆ 
ขึ้นตํอไป 

3.2.5. ด๎านการตลาด เกษตรกรผ๎ูเล้ียงไกํพันธุ๑แมํฮํองสอนควรศึกษาอุปสรรคในการชําแหละไกํพันธุ๑
แมํฮํองสอนในชุมชน เนื่องจากเกษตรกรสํวนใหญํจําหนํายให๎แกํพํอค๎าคนกลาง ทําให๎บางครั้งถูกกดราคา ซึ่ง
อาจจะเป็นอีกชํองทางหนึ่งท่ีจะทําให๎เกษตรกรมีกําไรมากขึ้น ทําให๎กลํุมเกษตรกรสามารถเช่ือมโยงกับตลาดใน
พื้นท่ี สร๎างความยั่งยืนในการเล้ียงไกํพันธุ๑แมํฮํองสอน 

3.2.6 ควรสํงเสริมการสร๎างอัตลักษณ๑ของเมนูท่ีแปรรูปจากไกํพันธุ๑แมํฮํองสอนของกลํุมเครือขําย
เกษตรกรที่มีรูปแบบการผลิตท่ีได๎มาตรฐาน จะชํวยทําให๎เพิ่มมูลคํา การเช่ือมโยงกับกลํุมวิสาหกิจด๎านการปศุ
สัตว๑อื่นในพื้นท่ี การสร๎างความเข๎มแข็งของกลํุมจะชํวยลดการกดราคาของพํอค๎าคนกลางได๎ 
 
3.3 หลักธรรมที่ใช้ประกอบการท างาน  
 ในฐานะท่ีผ๎ูวิจักษณ๑ได๎รับราชการ มีความเห็นวําข๎าราชการทุกคนควรมีคุณธรรม จริยธรรม และใช๎
หลักธรรมเพื่อนําไปปฏิบัติในการบริหารงานทุกระดับต้ังแตํระดับปฏิบัติการ ผ๎ูบริหารระดับต๎น  ระดับกลาง  
หรือระดับสูง  เพื่อให๎การทํางานมีประสิทธิภาพสูงในการปกครองและการบริหารที่ดี  
 การปกครองและบริหารท่ีดีตามหลักธรรมปฏิบัตินั้น  ผ๎ูบริหารงานต๎องมี “ประมุขศิลป์” คือ 
คุณลักษณะความเป็นผ๎ูนําท่ีดี (Good  Leadership)  อันเป็นคุณสมบัติท่ีดีท่ีสําคัญ  ของหัวหน๎าฝุายบริหาร  
ลงมาถึงหัวหน๎างานทุกระดับให๎สามารถปกครอง  และบริหารองค๑กรท่ีตนรับผิดชอบ  ให๎ดําเนินไปถึงความ 
สําเร็จอยํางได๎ผลดี  มีประสิทธิภาพสูง  และให๎ถึงความเจริญ รุํงเรือง และสันติสุข  อยํางมั่นคง 
 คุณลักษณะความเป็นผ๎ูนําท่ีดีนั้น  เป็นท้ังศาสตร๑ (Science)  และศิลป์ (Arts)  กลําวคือ สามารถ 
ศึกษาวิเคราะห๑วิจัยข๎อมูลอยํางมีระบบ (Systematic Study)  จากพฤติกรรมและวิธีการปกครองการบริหาร 
องค๑กรให๎สําเร็จด๎วยดี  มีประสิทธิภาพสูงมาแล๎ว  ประมวลขึ้นเป็นหลัก หรือ ทฤษฎี (Theory)  ตามวิธีการทาง 
วิทยาศาสตร๑ (Scientific Method)  สําหรับใช๎เป็นแนวทาง การปฏิบัติงานของหัวหน๎าฝุายบริหาร  ให๎เกิด 
ประโยชน๑แกํการปกครองการบริหารท่ีดี  (Good  Governance) กลําวคือ ให๎บรรลุผลสําเร็จด๎วยดีมีประสิทธิ 
ภาพสูงได๎  เพราะเหตุนั้น  ประมุขศิลป์  คือ คุณลักษณะความเป็นผ๎ูนําท่ีดี  จ่ึงช่ือวํา เป็นศาสตร๑ (Science) 
 นอกจากนี้  คุณลักษณะความเป็นผ๎ูนําท่ีดีนั้น  ยังเกิดจากการท่ีบุคคลได๎เคยศึกษา หาความรู๎  ฝึกฝน 
อบรม บํมนิสัย  และเคยปฏิบัติพัฒนาสภาวะความเป็นผ๎ูนําท่ีดี  มาแตํปางกํอน  คือ แตํอดีตกาล  จน หลํอ
หลอมบุคลิกภาพและสภาวะความเป็นผ๎ูนําท่ีดี ปลูกฝ๓ง เพิ่มพูน อยูํใน จิตสันดานยิ่งขึ้นตํอๆ มาจนถึงป๓จจุบัน  
ประมุขศิลป์ คือ คุณลักษณะของความเป็นผ๎ูนําท่ีดีเชํนนี้  ช่ือวํา เป็นศิลป์ (Arts)  ซึ่งก็คือ “บุญบารมี” นั้นเอง 
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