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Abstract 
 Most lower back pain is caused by deformities of the T10-12 and L1-5 spines. This 

results from the inflammation of tissues surrounding the vertebral column, distortion of the 

spine structure or impairment of the intervertebral disc. These pathologic changes lead to 

compression of the lumbar spinal nerve and the sympathetic nerve, each posing different 

effects on the skin, bones, muscles, and visceral organs. Firstly, the compression of the spinal 

nerves causes the skin to experience pain in several parts of the body and long-term 

compression can lead to skin numbness. The muscular system will experience muscle spasm 

which in the long-term can lead to muscle atrophy and osteoarthritis of the knee. As for the 

compression of sympathetic nerves, problems with the sweat gland, sebaceous gland, arrector 

pili m., and small blood vessels will arise -- hair follicles will tense up causing visible bumps 

on the skin and an increased susceptibility to wounds throughout the body and lower 

limbs. Not only that, the skeletal system will also experience osteoporosis. Furthermore, the 

compression of sympathetic nerves can have unwelcomed effects on visceral organs. For 

example, chronic inflammation of the stomach, diabetes, renal impairment, dysuria, enlarged 

prostate glands, uterine fibroids, and impotency, etc. In severe cases, the compression of both 

nerves could result in amnesia, paralysis, Parkinson’s disease, and the possibility of being 

bedridden.  The technique of holistic applied physical therapy is recommended as an 

approach to correct the spine and the surrounding tissue, along with meditation and correct 

exercise, especially the Transversus Abdominis and Quadratus Lumborum Muscles so that 

those muscles will become the back support of the body. If done correctly, this approach can 

resolve up to 70% of lower back pain problems without medication. 
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บทคัดย่อ 
อาการปวดหลังสวนลาง สวนใหญเกิดจากความผิดปกติของกระดูกสันหลังอก T10 -12 และกระดูกสันหลังเอว 

L1-5 อาจเกิดจากเนื้อเยื่อรอบกระดูกสันหลังเกิดการอักเสบ หรือโครงสรางของกระดูกสันหลังมีปใญหา หรือหมอนรอง
กระดูกบกพรอง ทําใหปวดหลังได หากปลอยไวนานจะเป็นภัยใกลตัว เพราะรากประสาทไขสันหลังเอว และ
เสนประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติก ท่ีออกมาจากรูขางๆกระดูกสันหลัง หากถูกกดทับนาน มีผลกระทบตอผิวหนัง กระดูก 
กลามเนื้อ และอวัยวะภายใน สวนของเสนประสาทไขสันหลังท่ีไปเล้ียงผิวหนัง ระยะแรกหากมีปใญหาจะทําใหมีอาการ
ปวด ถาถูกกดทับไวนาน จะเกิดอาการชาตามบริเวณท่ีมันไปเล้ียง ผลกระทบตอกลามเนื้อ ระยะแรกกลามเนื้อขาจะ
แข็งเกร็ง หากท้ิงไวนาน จะทําใหกลามเนื้อขาออนแรงลง ขอเขาจะเริ่มเส่ือม สวนเสนประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติก ท่ีไป
เล้ียงผิวหนัง หากเกิดปใญหาอาจเกิดผลกระทบตอตอมเหงื่อ ตอมไขมัน กลามเนื้อท่ีทําใหขนต้ัง หลอดเลือดฝอยท่ีไป
เล้ียงผิวหนัง อาจทําใหเกิดเป็นแผลตามกนและขางาย ผลกระทบตอกระดูก เนื้อกระดูกจะคอยๆบางลง ผลกระทบตอ
อวัยวะภายใน ทําใหเป็นโรคตาง ๆโดยคาดไมถึง เชน กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง เบาหวาน ไตเส่ือม อาจถึงตองลาง
ไต ตอมลูกหมากโต ปใสสาวะลําบาก หมดสมรรถภาพทางเพศ เป็นตน หากท้ิงไวนานหรือรักษาไมถูกตอง นานเขาจะ
เป็นโรคความจําเส่ือม อัมพฤกษแ อัมพาต หรือโรคพากินสันได อาจตองนอนติดเตียง ฉะนั้นหากมีอาการปวดสวนใดสวน
หนึ่งของรางกาย แนะนําใหใช เทคนิคการรักษาทางกายภาพบําบัดประยุกตแแบบองคแรวม เพื่อแกไขกระดูกสันหลังและ
เนื้อเยื่อรอบ ๆ คูกับการทําสมาธิ และออกกําลังกายใหถูกวิธีตามหลักวิชาการ โดยตองแกไขท่ีกระดูกสันหลัง และทําให
กลามเนื้อ Transversus Abdominis และ Quadratus Lumborum แข็งแรง แทนเครื่องพยุงหลังใหได จึงจะแกไข
อาการปวดหลังสวนลางใหหายไดถึง 70% โดยไมตองพึ่งยา 

ค าส าคัญ : ปวดหลังสวนลาง, กระดูกสันหลัง, หมอนรองกระดูกสันหลัง, ประสาทไขสันหลังเอว, เสนประสาทอัตโนมัติ
ซิมพาเทติก, กลามเนื้อออนแรง, เขาเส่ือม, ความจําเส่ือม, อัมพฤกษแ อัมพาต, พากินสัน, เทคนิคทางกายภาพบําบัด
ประยุกตแแบบองคแรวม, กลามเนื้อ, เครื่องพยุงหลัง. 
 
ความเป็นมา ความส าคัญของปัญหา                                                                               

 ทานผูอานหันกลับมาในปใจจุบัน มีโรคภัยไขเจ็บจํานวนมาก แตมีอยูโรคหนึ่ง คือ โรคปวดหลังส่วนล่าง ท่ี
เป็นไดในคนแทบทุกเพศทุกวัย (5,6,8) โรคนี้คอยเป็นคอยไป แรกๆเจาตัวก็ไมรูสึกเดือดรอน เพราะยังสามารถมีชีวิตอยู
ไดตามปกติ นานเขาๆ ก็จะรูสึกทรมาน จนทนไมไหวในท่ีสุด ผูเขียนตองการใหพิจารณาดูตัวทานเองบาง อยาเอาแต
ทํางาน ๆ จนลืมดูแลสุขภาพตัวเอง เพราะรางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณแ ไมเจ็บ ไมปุวย ไมปวด สภาพจิตใจก็จะดีดวย การ
ทํางานการพัฒนาท่ียั่งยืน และมีศานติสุข ตองอาศัยบุคคลากร ท่ีมีสุขภาพแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ 

การพัฒนาในยุคปใจจุบันเพื่อใหเกิดความสุขความพอใจในชีวิต ตางมุงหาความสุขจากภายนอก โดยลืมพัฒนา
ศักยภาพในการปรุงแตงความสุขทางดานจิตใจ การพัฒนาจะเกิดไดไมเต็มท่ี หากคนคนนั้นเจ็บไขไดปุวย หรือเจ็บปวด
ตามสวนตาง ๆของรางกาย หรือมีบิดามารดา ผูมีพระคุณ หรือคนท่ีรัก เป็นโรคความจําเส่ือม อัลซามเมอรแ อัมพฤกษแ 
อัมพาต หรือมีอาการปวดหลังปวดแขน-ขาเรื้อรัง จะเกิดความทุกขแในจิตใจแนนอน แมจะพยายามทําสมาธิ ภาวนา 
ปลอยวาง ประสานจิตและปใญญาเขาดวยกัน ก็อาจลดความเจ็บปวดนั้นได แตคงไมหมด จิตใจและรางกายของผูนั้นก็
ขาดความสุข บางคนมีอาการเจ็บปวด พอทนได ก็ทนเอา ละเลยไมยอมไปรักษาตัว ไมเห็นความสําคัญของสุขภาพ
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ตนเอง เพราะเห็นแกอาชีพการงานท่ีทํา เห็นแกการหาเงิน โดยอางวาไมมีเวลา ปลอยใหกลายเป็นโรคเรื้อรังโดย
รูเทาไมถึงการณแ ทําใหรักษายากขึ้น  

รางกายของคนรา จําเป็นตองไดรับการดูแลรักษาอยางถูกตองและถูกวิธี ตองหา ตนเหตุ ตนตอ แหงความทุกขแ
ท่ีทําใหเกิดโรค เกิดอาการปวด ชา หรือเจ็บตรงสวนนั้น ๆใหได จึงจะหายจากโรคไดจริง 

ทุกวันนี้มนุษยแดําเนินชีวิตแบบรีบเรง ประกอบอาชีพ หาเงิน หาวัตถุ เพื่อตอบสนองกิเลส ความตองการ
ความสุข ของตนและคนในครอบครัว โดยลืมนึกถึงเรื่องของสุขภาพ แมแตระบอบการศึกษาในปใจจุบัน ก็เรงศึกษาหา
ความรู ใหความรูแตในทางวิชาการ เพื่อพัฒนาประเทศ โดยพัฒนาตนเอง ใหมีศักยภาพทางดานความรู  ความสามารถ 
และพัฒนาพฤติกรรมทางกายและจิตใจ แตไมคอยเห็นมีการพัฒนาความสุขจากการที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงใหควบคูกัน
ไปดวย ผลระยะยาวก็อาจจะทําใหเป็นโรคตาง ๆ ไดหลากหลายอยางคิดไมถึง  

เกจิอาจารยแ พระผูใหญแทบทุกทานสอนพวกเรา อยายึดมั่นถือมั่น อยากลัวแก อยากลัวตาย ฯลฯ ทานอธิบาย 
วิธีแกทุกขแตาง ๆนานา วาอยาขยายทุกขแ อยาตีตนกอนไข ใหละลด ใหวาง ความอยากลง แตทานไมเคยพูดถึง ทุกขแจาก
การเจ็บปุวย เจ็บปวด ตามรางกาย แมแตตัวของทานก็มีทุกขแ ทุกขแของการมีโรคภัยไขเจ็บเรื้อรัง รักษาอยางไรก็ไมหาย
สักที กินแตยา จนบางทานรูสึกเบ่ือโลก เบื่อชีวิต บางทานอาจถึงกับคิดส้ัน ซึ่งถือวาไมเหมาะไมควรอยางมาก พระทาน
คงคิดวา ทุกขแจากการเจ็บปุวย เป็นทุกขแทางรางกาย ตองไปพบแพทยแเพื่อรักษาเยียวยาไดเทานั้น แตบางโรค บางคน
รักษาเทาใดก็ไมหาย บางทานก็ไปรับการรักษาอยางดี สม่ําเสมอ เสียเงินมากมาย แตก็ยังไมหาย  เพราะหาสาเหตุไม่
พบ จึงทําใหการรักษาไมถูกตอง ไมถูกวิธี หาสาเหตุ และตนตอของโรค ของความทุกขแไมพบ การรักษาใหกินแตยา 
ฝใงเข็ม ผาตัด โดยรักษาแตปลายเหตุ เฉพาะสวนท่ีเจ็บปวดนั้น (7) จึงไมหายสักที จนกลายเป็นโรคเรื้อรัง นานเขา ๆ ก็
เกิดความบกพรองของ ผิวหนัง กลามเนื้อ กระดูก และอวัยวะภายในตามมา จึงทําใหคนผูนั้นเกิดความทุกขแท้ังกายใจ
อยางมาก ซึ่งจะสงผลกระทบถึงคนในครอบครัว เศรษฐกิจของตนเองและตอสังคมดวย 

ในฐานะท่ีผูเขียน สอนวิชากายวิภาคศาสตรแ (Anatomy) ท่ีคณะวิทยาศาสตรแ ม.มหิดล มาต้ังแต พ.ศ.๒๕๑๕ 
ใหแกนักศึกษาแพทยแรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาแพทยแกรุงเทพมหานคร นักศึกษาแพทยแ มศว. และ
นักศึกษาเภสัชศาสตรแ เทคนิคการแพทยแ สาธารณสุข และพยาบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเทคนิคการแพทยแ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จากประสบการณแการสอนและการทําวิจัย เรื่องของกระดูก กระดูกออน และสมองมาเป็น
เวลานาน  ประกอบกับความรูความชํานาญทางการรักษาดานกายภาพบําบัด และประสบการณแจากผูปุวยท่ีเคยรักษา
มากวา ๔๘ ปี จึงไดรวบรวมขอคิดเห็นและความสําคัญของท่ีมา และ ตนเหตุ ท่ีทําใหเกิดความเจ็บปุวยและเจ็บปวด 
ตามบริเวณตาง ๆของรางกาย ออกมาไดหลายอยาง หลายประเด็น พอสรุปไดอยางมีนัยสําคัญวา กระดูกสันหลัง นี่
แหละ เป็นตัวการส าคัญที่ท าให้เกิดภาวะผิดปกติ เจ็บป่วยและเจ็บปวด ต่าง ๆ มากมาย โดยท่ี..สวนใหญ ลืมคิดถึง 
และไม่ตระหนักถึงความส าคัญของกระดูกสันหลัง หากเกิดปใญหา มีการบกพรอง อักเสบ หรือมีการเคล่ือน บิด คด
ของกระดูกสันหลังสวนใดสวนหนึ่ง ระยะยาวก็จะมีผลตอสุขภาพรางกายอยางมาก ซึ่งอาจท าให้ มีอาการปวดศีรษะ ไม
เกรน ปวดต้นคอ ปวดบ่า ปวดไหล่ ปวดสะบัก ปวดแขน นิ้วล็อค ชาแขน ชามือ ปวดกระเบนเหน็บ ปวดหลัง ปวดร้าว
ลงขา ชาขา อันใดอันหนึ่ง ท้ังนี้ขึ้นกับความผิดปกติของกระดูกสันหลังสวนนั้น หากเราหาสาเหตุไมพบ ไมรักษาให
ถูกตอง จะเป็นภัยใกลตัว สุดทายอาจทําใหเกิดเป็นโรค ความจําเส่ือม อัมพฤกษแ อัมพาต  เบาหวาน โรคหัวใจ โรค
กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง โรคตับ โรคไตเรื้อรังได จนตองลางไตในท่ีสุด เป็นตน 
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ถาคนเรามีสุขภาพดี ก็จะมีอารมณแดี จะมีความสุข ความสงบในจิตใจ มองโลกในแงบวก จะมุงสรางปใญญา 
เพื่อปูองกันตนเอง ครอบครัวและสังคม ใหพนจากภาวะวิกฤติของเศรษฐกิจใน รูปแบบตาง ๆไดดี ถาสุขภาพดีท้ัง
รางกายและจิตใจ ก็จะสามารถเรียนรูส่ิงตาง ๆ และมีศักยภาพมากพอท่ีจะทํางาน และดําเนินกิจการงานตาง ๆ ให
บรรลุวัตถุประสงคแท่ีตนตองการได  

ปใจจุบัน เด็กวัยเรียน นักศึกษา ผูท่ีทํางาน แทบทุกเพศ ทุกวัย มักมีอาการปวดหลังกัน สาเหตุจากพฤติกรรม
การนั่งทํางานนาน นั่งเลนโทรศัพทแมือถือ ตัวงอ ไหลงุม สวนใหญพอปวดหลัง ก็ทนเอา ปลอยไปเรื่อยๆ โดยคิดวาไม
เป็นไร ไมไดคิดวา นี่เป็นภัยใกลตัวของคนทุกวัย โดยท่ัวไปมักคิดวา สาเหตุท่ีแทจริงของอาการปวดหลัง ยังไมรูแนนอน  

จากการดูแล รักษาและแกไขผูปุวย โดยการเก็บขอมูลมา ๔๐ กวาปี ผูเขียนพบวากระดูกสันหลังและเนื้อเยื่อท่ี
อยูรอบ ๆกระดูกสันหลัง เป็นตัวตนเหตุท่ีทําใหเกิด อาการปวดหลัง นี้อยางแนนอน ฉะนั้น การรักษา ตองแกไขท่ี
โครงสรางของกระดูกสันหลังและเนื้อเยื่อรอบ ๆ...ผูเขียนจึงใช เทคนิคทางกายภาพบ าบัดประยุกต์ แบบองค์รวม (1) 
เพราะ..ถาปวดหลังสวนลาง ก็รักษาแตสวนเอวตรงท่ีปวด ผูปุวยอาจดีขึ้น แตอาจจะไมหาย เพราะบางคนอาจมีพยาธิ
สภาพท่ีกระดูกคอหรือท่ีกระดูกอกดวยก็ได พบวาการรักษาดวย เทคนิคทางกายภาพบ าบัดประยุกต์ แบบองค์รวม 
ไดผลอยูในเกณฑแท่ีดีมาก แถม ทานยา..นอยมาก หรือไมตองทานยาเลย รางกายจะไมตองไดรับสารเคมี 
 
สาเหตุของการปวดหลังส่วนล่าง  

อาการปวดหลังสวนลาง (ภาพท่ี 1) เกิดจากความผิดปกติหรือการบกพรองของกระดูกสันหลังสวนอก ตรง 
T10 -T12 และกระดูกสันหลังสวนเอวตอนบน โครงสรางของกระดูกสันหลัง อาจมีการเคล่ือน คด บิด ทําใหมีการ
อักเสบของเนื้อเยื่อรอบ ๆกระดูกสันหลัง อาจมี สาเหตุสําคัญๆหลายอยาง เชน โรคกระดูกพรุนหรือกระดูกบาง มีการ
เส่ือม คด บิด หรือ เคล่ือนตัวของกระดูกสันหลัง อาจเกิดจากความผิดปกติของหมอนรองกระดูกสันหลัง (4) โพรง
ภายในกระดูกสันหลังแคบลง เกิดจากการเรียงตัวของโครงสรางกระดูกสันหลังบกพรอง หรือ ผิดรูปไป จะทําใหไปกด 
เบียด ถูกรากประสาทไขสันหลัง (Spinal nerve) และ รากประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติก (Sympathetic nerve) ซึ่ง
ออกมาจากชองเล็ก ๆ (Intervertebral Foramens)  ทางดานขางของกระดูกสันหลัง (ภาพท่ี 2)  เมื่อรากประสาททั้ง
สองถูกกด บีบ เบียด ก็จะส่งสัญญานไปยัง บริเวณที่มันส่งไปเลี้ยง คือ ผิวหนัง กระดูก กล้ามเนื้อ และ อวัยวะภายใน 
ตามแบบแผนในภาพที่ 4 ดูรายละเอียดใน ภาคผนวก 3 และ 4 

ผูท่ีอยูในวัยทํางาน หรือ ผูสูงอายุ อาจมีประสบการณแจากการปวดหลัง (6) อาจเกิดจากอุบัติเหตุ หรือ การนั่ง
ทํางานนาน ๆ ขาดการออกกําลังกาย ทําใหกลามเนื้อไมแข็งแรง สวนใหญผูสูงอายุ จะเกิดอาการปวดหลังตรงสวนลาง 
รวมกับกระดูกสันหลังพรุน หรือ เกิดการบกพรอง หรือ อาจเกิดจากการแพรกระจายของมะเร็งมาท่ีกระดูก ไตทํางาน
ผิดปกติ หรือมีนิ่วเกิดข้ึนภายในไต (2) หรือ มีปใญหาจากการเรียงตัวผิดปกติ การบิดตัว ของกระดูกเชิงกราน เป็นตน 
 
 
                     
 
 
 
 

ภาพที ่1.  บริเวณหลังส่วนล่าง ที่มีอาการปวด 
(ภาพจาก Google)  
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สวนสาเหตุอื่น ๆ อาจเกิดจาก ความเครียด โรคซึมเศรา โรคอวนน้ําหนักตัวมาก พฤติกรรมการนั่งทํางาน 
ลักษณะการนอน การยืน การเดิน แมแตรองเทาท่ีสวมใสก็ควรใหความสนใจดูแล ไมใหพื้นรองเทาสึก หากส่วนใดของ
พื้นรองเท้ามีการสึก ควรรีบแก้ไขทันทีหรือเปลี่ยนเลย เพราะหากท้ิงไวนาน จะทําใหโครงสรางของกระดูกสันหลัง 
เอียง คด บกพรองได  อาการปวดหลัง เป็นกลุมอาการท่ีเกิดขึ้นบอยมาก ท่ีจะนําผูปุวยมาพบแพทยแ  และเกิดไดกับ
เกือบทุกคน ทุกเพศทุกวัย ประมาณรอยละ 80 หรือมากกวา ของคนไทยมีอาการปวดหลัง (8,9)  อยางนอยครั้งหนึ่งใน
ชีวิต 
 
ภาวะปกติของกระดูกสันหลัง  

ภาวะปกติของกระดูกสันหลัง (ดูภาคผนวก 3) แตละช้ิน มีหมอนรองกระดูกค่ันอยูตรงกลาง (ดูภาพท่ี 2)  
หมอนรองกระดูกมี 2 สวน คือ รอบ ๆ เป็นไฟเบอรแหนาเหนียว เรียก Anulus Fibrosus ตรงกลางเป็นเจล ขน ๆคลาย
ขนมเจลล่ีขนเหนียว เรียก Nucleus Pulposus (ภาพที ่2) 

หากเกิดอุบัติเหตุหรือถูกแรงกดบีบจากกลามเนื้อ หรือจากสาเหตุอื่นท่ีทําใหไฟเบอรแของAnulus Fibrosus ฉีก
ขาด และ Nucleus Pulposus ก็จะทะลักออกมา ถาทะลักออกมาทางด้านหน้าไมเป็นไร เพราะไมมีเสนประสาทอะไร
เกี่ยวของ ถาทะลักออกทางด้านหลัง จะไปกดถูกไขสันหลัง จะเกิดปใญหามากสุด ขึ้นกับไปถูกสวนไหนของไขสันหลัง  
แตถาทะลักออกมาทางด้านข้าง จะไปกดทับถูกเสนประสาทท่ีออกมาทางดานขางของกระดูกสันหลังได (ดูภาพท่ี 2) 
จะมีผลในการส่ือสัญญาณประสาทไปท่ีผิวหนัง กระดูก และ กลามเนื้อ ไมสมบูรณแ ทําใหเกิดความเจ็บปวดบริเวณท่ี
เสนประสาทนั้นไปเล้ียง ระยะแรกๆ กลามเนื้อจะแข็งเกร็ง แตเมื่อเสนประสาทถูกกดนานเขา กลามเนื้อจะคอย ๆ ออน
แรงลง ผิวหนังจะคอยๆรูสึก ชา กระดูกจะขาดอาหาร เริ่มบางลง แมกินยาเพิ่มมวลกระดูกหรือกินแคลเซียมก็ชวยไมได
มากนัก หากผิดปกติตรงชวงกระดูกสันหลังอก T1 ถึง L1-2 จะกระทบถูกเสนประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติก ท่ีออกมา
ดวย ทําใหอวัยวะภายใน ทํางานผิดปกติได และจะเกิดปใญหาท่ีผิวหนัง เป็นสิวหรือผดผ่ืนคัน รูขุมขนกว าง ผิวหนังจะ
เริ่มดําคลํ้า เลือดไปเล้ียงท่ีผิวหนัง แตไหลกลับไมสะดวก หากเป็นเรื้อรังนาน อาจเป็นแผลไดงาย และมีสิทธิ์จะทําให
กระดูกบางโดยหาสาเหตุไมพบ 
                    

ดวยเหตุนี้จึงควรใสใจ ดูแล ปูองกัน กระดูกสันหลัง (10)ใหเขาสูภาวะปกติ ใหแข็งแรง เหมือนการแปรงฟใน
ทุกๆวัน เพื่อใหมี ผิวหนัง กระดูก กลามเนื้อ และ อวัยวะภายใน แข็งแรง  

อะไร ?? ทําใหมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางของกระดูกสันหลัง  
…...จนทําใหเกิดปวดหลังสวนลาง……            
1. การเส่ือมสภาพของหมอนรองกระดูกสันหลัง (3) พบไดในผูท่ีมีอายุ 30 ถึง 50 ปี โดยมีการเปล่ียนแปลง

โครงสรางทางเคมีของโปรตีโอไกลแคน (Proteoglycan) ดู ภาคผนวก 1 ซึ่งอยูในสวนตรงกลาง ของหมอนรองกระดูก
สันหลัง (Intervertebral Disc) เรียก Nucleus Pulposus (ดูภาพท่ี2) มีลักษณะเป็นเจลเหนียวขนๆมากอยูตรงกลาง 
มีเนื้อเยื่อเป็นช้ัน ๆรอบนอกของหมอนรองกระดูก เรียก Annulus Fibrosus (ดูภาพที่2) หากมันเริ่ม เส่ือมสภาพ จะทํา
ใหความสามารถในการโอบอุม Nucleus Pulposus ไว ลดลง จะสงผลใหการยืดหยุน ของหมอนรองกระดูกสันหลังเสีย 
หากมีการบิด เคล็ด หรือ หมุนตัวแรงๆ เป็นสาเหตุท่ีพบไดสูงสุด อาจเกิดจากการยืดหรือเคล่ือนตัวอยางรวดเร็วของเอ็น

https://www.honestdocs.co/reaction-stress
https://www.honestdocs.co/what-is-obesity
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และกลามเนื้อ เชน ยกของหนัก เอี้ยวตัว หรือการยืดเสนท่ีผิดวิธีทําใหกลามเนื้อบริเวณหลังเป็นตะคริว แรงกดจะทําให
ผิวนอกของ Annulus Fibrosus ฉีกขาดไดงาย (ดูภาพที2่ A)  

 
2. สภาพของเอ็นและผังผืด ที่ติดอยู่รอบกระดูกสันหลังจะเริ่มเส่ือมลง ความยืดหยุนของมันจะเริ่มลดนอยลง 

กลามเนื้อที่ชวยกระชับความแข็งแรงของขอตอ เริ่มออนแอลง เมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเราขาดการออกกําลังกาย 
รางกายจะพยายามซอมแซมภาวะเส่ือมนี้ โดยการสรางเนื้อกระดูกเพิ่มขึ้นบริเวณรอบ ๆ ตัวของกระดูกสันหลัง เพื่อชวย
ใหขอตอมีความแข็งแรงมากขึ้น แตถา..เนื้อเย่ือท่ีอยูรอบกระดูกสันหลังมีการอักเสบ จะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม เลือดก็
จะนําอาหารและเซลลแกระดูกเขาไปซอมแซม จะดึงเอาแคลเซี่ยมไปปะติดรอบๆบริเวณท่ีอักเสบ ซึ่งสวนใหญอยูรอบ ๆ
ทางออกของ Intervertebral Foramen (ดูภาพท่ี 2,3) ซึ่งทําให ชองทางออก ของเสนประสาทบริเวณนั้นแคบลง 

3. เสนประสาทไขสันหลังบกพรอง (Radiculopathy) เกิดจากรากประสาทไขสันหลังถูกบีบอัด อักเสบ หรือ
ไดรับความเสียหาย(ดูภาพที่ 2) ทําใหเกิดอาการปวดและเสียวกระจายราวไปยังสวนของขาได แรกๆกลามเนื้อจะแข็ง
เกร็ง นานเขา กลามเนื้อจะคอยๆออนแรงลง หากอยูในทาหลังแอนจะยิ่งทําใหชองทางออกของเสนประสาทเล็ก ๆนั้น
ตีบมากขึ้น จึงไปเบียดถูกรากประสาท ทําใหเกิดอาการปวดหลังอยางมาก และอาจถึงขั้นทําใหขาชาได โดยเฉพาะเวลา
เดิน หากหินปูนที่มาซอมแซมมากขึ้น และขรุขระ (ดูภาพท่ี 3) เวลาขยับ หินปูนจะไปครูด ถูกเสนประสาท จะยิ่งปวด
มากขึ้น นานเขา หากหมอนรองกระดูกสันหลังเส่ือมสภาพลงอีก จะ เกิดการเคล่ือนของปลองกระดูกสันหลัง  ไปกดทับ
ถูกรากประสาทไขสันหลังแรงขึ้น จะยิ่งปวดมากขึ้น ๆ  

                               
ภาพที่ 3.  กระดูกสนัหลงัคอ ไขสนัหลงั มองจากทางดา้นบน 

(ภาพจาก google) 
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การปวดตรงบั้นเอว (ดู ภาพท่ี 1) เกิดจากการท่ีขอตอของกระดูกสันหลังอก ตรงT10 -T12 เกิดการผิดปกติ 
อาจคด บิดตัว เลื่อนหรือกระดูกซีกโครงเลื่อน ท าให้รากประสาท T10 -T12 ถูกกด จึงปวดร้าวไปตามเส้นทางท่ีมัน
ไปเล้ียง (ดูภาพท่ี 4) เสนประสาทนี้จะวิ่งลงไปเล้ียง จนถึงหนาทอง ชวงตรงระหวางสะดือถึงหัวเหนา (Pubic 
Symphysis) ดูภาพท่ี 4 หากมี ปใญหาบกพรองอาจจะมีอาการ คลายปวดในชองทอง จนทําใหเขาใจผิด คิดวา มีส่ิง
ผิดปกติในชองทอง ท่ีจริงเจ็บปวดแคบนผิวหนังหนาทองเทานั้น …ระวังการวินิจฉัยผิดพลาด หากใหผูปุวย Xray เฉพาะ
สวนเอว (L1-5) ก็อาจไมพบพยาธิสภาพใด แตหากมีพยาธิสภาพ ท่ีระดับเสนประสาทไขสันหลังเอว (L1-5) จะมีอาการ
ปวดราวลงสวนขา เพราะ L1-5 ลงไปเล้ียงผิวหนังดานหนาของขา (ดูภาพที ่4) และกลามเนื้อตนขา ไมเกินหัวเขา  

4. อาจมีสาเหตุมาจากอย่างอื่น ไดแก การผิดรูปของกระดูกสันหลัง โรคกระดูกสันหลังติดเช้ือ หรือการอักเสบ
ท่ีไมใชติดเช้ือ โรคมะเร็งของกระดูกสันหลัง หรือ มะเร็งท่ีแพรกระจายมาท่ีกระดูกสันหลัง และโรคท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ
ของกระดูกสันหลัง เป็นตน  

อยางไรก็ตาม อาการปวดหลังสวนลางอาจมีสาเหตุมาจากอวัยวะภายใน และอื่น ๆ ซึ่งไมเกี่ยวกับกระดูกสัน
หลัง เชน โรคหลอดเลือดหัวใจ ระบบทางเดินอาหาร โรคไต และระบบสืบพันธุแ รวมถึงสาเหตุทางจิตใจ ดังนั้น หาก
ตรวจแลว วินิจฉัยไมพบสาเหตุจากเรื่องท่ีเกี่ยวกับหลัง อาจจะตองพิจารณาการตรวจแบบแยกโรค วินิจฉัยหาสาเหตุอื่น 
ๆดูบาง 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่4. ภาพ Dermatome แผนผังการเรียงตัวของเส้นประสาทไขสันหลังที่บริเวณผิวหนัง 
(ภาพจาก Googl) 

 

อาการของโรคปวดหลังส่วนล่าง   
อาการปวดหลังจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในระยะแรกๆ  หากไปยกของหนัก อาจมีอาการปวดราวไปท่ีดานหลัง 

ลงไปตนขา ถึงขาพับได แต่จะไม่ลงต่ าไปกว่าระดับเข่า เพราะเกิดพยาธิสภาพแค เสนประสาทระดับเอว อาการปวดจะ
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ลดลงเมื่อนอนหรือนั่งพัก หากยังละเลยไมรีบรักษา จะมีอาการปวดปวดหลังสวนลาง บอยขึ้น จนกลายเป็นโรคเรื้อรัง 
อาการปวดมักเกิด ภายหลังการยืน เดิน นั่ง นาน ๆ หรือทํากิจกรรมใด ๆ ท่ีทําใหหลังแอน อาจมีอาการปวด เมื่อ
เสนประสาทถูกบีบรัด กดทับ จากชองเล็ก ๆระหวาง กระดูกสันหลัง ท่ีเรียก Intervertebral Foramen ท่ีแคบลง จะ
ทําใหมีอาการปวดและชาท่ีขาไดงาย ถาไมรีบรักษาใหถูกตอง จะกลายเป็นโรคเรื้อรัง แถมกลามเนื้อหลังตรงท่ีปวดจะ
เกร็ง ดึงกลามเนื้อหลังท้ังชวงบนและชวงลาง จะมีผลในระยะยาว ทําใหกระดูกสันหลัง คดงอ จะมีผลทําใหไปปวดตน
คอ ปวดสะบัก หรือ ปวดราวลงขาชวงลาง จนถึงฝุาเทาได  

 
                    สวนนอกสุด                 สวนกลาง           สวนในสุด      
         ภาพที่ 5. ส่วนทาสีเหลือง แสดงบริเวณที่มีอาการปวดหลังระดับต่าง ๆ (ภาพจาก Google) 
การวินิจฉัยโรค ควรพิจารณาส่ิงตอไปนี้ 

 ตรวจวา มีประวัติปวดหลังและปวดราวไปท่ีสะโพก โคนขา หรือดานหลังขา  
 ตรวจพบ หลังบริเวณบั้นเอว มีการแอนมากกวาปกติ (Lordosis)  
 กดตรวจ บริเวณหลังจะมีอาการกดเจ็บ กลามเนื้อหลัง 2 ขางแข็งไมเทากัน 
 วัดความยาว ของขาท้ังสองขาง มักจะไมเทากัน ควรพิจารณาถึงการบิดตัวของกระดูกท่ีอยูในขอตอตะโพก 

(Hip Joint) 
 ทดสอบ การกดรากประสาทดวย Straight Leg Raising Test (SLRT) โดยใหผูปุวยนอนหงายบนเตียง 

ผูตรวจคอยๆ ยกขาผูปุวยข้ึนในทาเขาเหยียดออก หากผูปุวยมีอาการปวดราวลงมาท่ีสะโพกหรือนองในขณะท่ีงอสะโพก
อยูระหวาง 35-70 องศา อาจเกิดจากรากประสาทสันหลังระดับ L5 หรือ S1 ถูกกด บางรายอาจมีอาการปวดราวไปท่ี
ขาตามแนวทางเดินของเสนประสาทไซอาติก (Sciatic nerve) ดวย  

 ตรวจพบ ท่ีขา มีการสูญเสียความรูสึกตามบริเวณตาง ๆ  
 ตรวจพบ กลามเนื้อขาไมแข็งแรง ดูบริเวณ ดานหนา ดานหลัง และดานขาง  
 การตรวจอื่น ๆ เชน การถายเอกซเรยแ (Plain Xray) การตรวจคล่ืนแมเหล็ก (Magnetic Resonance 

Imaging : MRI) ตรวจเอกซเรยแคอมพิวเตอรแ (Computed Tomography scan : CT scan) และการถายภาพฉีดสาร
ทึบรังสีของไขสันหลัง (Myelography) เป็นตน 
 
 
 
 

https://www.honestdocs.co/do-ct-scans-cause-cancer
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การดูแลรักษาเบื้องต้นที่ท ากันทั่วไป                                                                              
ใหผูปุวยนอนพักบนเตียงในทานอนหงาย ใชหมอนหนุนบริเวณใตเขา คอนมาทางกน เพื่อชวยใหขอเขาและ

สะโพกงอเล็กนอย ไมใหวางใตเขาพอดี หมอนอาจกดถูกหลอดเลือดแดง-ดํา และเสนประสาททําใหขาชาได หลีกเล่ียง
ทาทางท่ีทําใหเกิดอาการปวดโดยคอยๆให เพิ่มการเคล่ือนไหว จนสูภาวะปกติ  

 ใหยาบรรเทาอาการปวด เชน Acetaminophen (Tylenol)  
 ใหยาตานการอักเสบท่ีไมใชสเตียรอยดแ (NSAIDs) เชน Ibuprofen, Diclofenac , Celecoxib  
 ใหยาคลายกลามเนื้อ หรือ Opioid (โอปิออยดแ) เพื่อคลายเครียดและผอนคลาย  
 ประคบรอน-เย็น อาจจะชวยลดอาการปวดไดบาง  
 การบริหารรางกาย ใหถูกตองตามหลักวิชาการ 
 การใชกายอุปกรณแพยุงหลัง (Lumbosacral support : LS support)ในระยะแรก  
 ใหความรูกับผูปุวยเกี่ยวกับการเดินการยืน ทาทางในการกมลงยกของ การปฏิบัติตัวท่ีถูกตองจะสามารถ

ปูองกัน ไมใหเกิดอาการปวดหลังซ้ําอีก  
 70% สามารถรักษาใหหายดวยการรักษาแบบประคบประคอง ดวยการทานยาแตถารักษาแบบ

ประคับประคองไมหาย ควรสงตอทํากายภาพบําบัด ตอไป 
วิธีการรักษาดังกลาวขางตน สามารถชวยใหหายปวดหลังไดหากอาการไมมาก และตนเหตุของโรคไมรุนแรง 

แตอาจไมหายขาด หากตนเหตุ มาจากการบกพรองของกระดูกสันหลังยังมีอยู และไมรีบแกไขอาการผิดปกตินั้น ๆ หาก
ปลอยท้ิงไวนาน ๆ เพราะอาการเจ็บปวดนั้นพอทนได จะกลายเป็นโรคเรื้อรัง รักษายาก และจะเกิดปใญหาอื่น ๆตามมา
มากมาย อยางคาดไมถึง ... เชื่อหรือไม่... คอยๆคิดตามตอไป             
เส้นประสาทที่ออกมาจากไขสันหลัง ส่งสัญญาน ผิดปกติ เพราะอะไร 

ถ้ากระดูกสันหลังปกติ สัญญานประสาทท่ีออกมาจากไขสันหลังก็จะปกติ  เส้นประสาทไขสันหลัง (Spinal 
Nerves) ก็ต้องไปเล้ียงผิวหนัง และกล้ามเนื้อได้อย่างปกติ และเส้นประสาทอัตโนมัติซิมพาเตติก ก็ต้องส่งไปเล้ียง
ผิวหนัง กระดูก และอวัยวะภายในต่าง ๆได้อย่างปกติเช่นกัน ทุกอย่างก็ต้องด าเนินไปแบบธรรมดา บุคคลนั้นก็ต้องมี
ผิวพรรณผ่องใส เนียน ไม่มีสิว เส้ียน ไม่แพ้อะไรง่ายๆ กระดูก กล้ามเนื้อแข็งแรง ไม่เป็นโรคอะไร เพราะอวัยวะภายใน
ยังท างานได้ปกติดี  

แต่ถ้ากระดูกสันหลังของเราเกิดการบกพร่อง ผิดปกติอยางใดอยางหนึ่ง เคล่ือน บิด คด งอ หรือ หมอนรอง
กระดูกแตก ปล้ิน ไปกดทับถูก 

ก. รากประสาทที่ออกมาจากไขสันหลัง เรียก Spinal nerve สัญญานประสาทท่ีสงไปสวนตางๆ จะผิดปกติ 
ก็จะเกิดปใญหาตามมา เชน  
* ถาสงไปท่ี ผิวหนัง จะทําใหเกิดอาการเจ็บปวด แสบ หากรากประสาทถูกกดแรง และนานๆ จะทําใหชาได  
* ถาไปท่ีกล้ามเนื้อ แรกๆจะมีปใญหา ทําใหกลามเนื้อ เกร็ง แข็ง ตึง ยกตัวอยาง เชน นิ้วล็อก เป็นตะคริวตามขา ปวด
ตรงนั้นตรงนี้ ถามีอาการชานาน ๆ กลามเนื้อจะคอยๆออนแรงลง ทําใหเดินลําบาก เป็นตน 

ข. เส้นประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติก (Sympathetic nerve) สงไปเล้ียง  
* ผิวหนัง จะทําใหตอมเหงื่อ ตอมไขมัน อักเสบงาย เกิดเป็นผ่ืน คัน แพ เป็นแผลงาย อาจทําใหรูขนกวาง ขนต้ัง หลอด
เลือดเล็ก ๆท่ีผิวหนังสวนนั้นเกิดปใญหาจะเกิดเป็นแผลงาย ถาไปท่ี  

https://www.honestdocs.co/paracetamol-analgesics
https://www.honestdocs.co/nsaids
https://www.honestdocs.co/ibuprofen-nsaid
https://www.honestdocs.co/diclofenac
https://www.honestdocs.co/drug-celecoxib
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           B. วธีินัง่อยา่งผดิวิธี นัง่เอากระเบนเหน็บลง 

* กระดูก อาจทําใหกระดูกพรุน โดยไมทราบสาหตุ ถาไปท่ี 
* อวัยวะภายใน จะทําใหการทํางานของอวัยวะภายใน บกพรองได ยกตัวอยาง เชน ตับออน เกิดปใญหา ทําใหการหล่ัง 
Insulin ผิดปกติ จะทําใหเป็นเบาหวาน, มาม ทําใหภูมิคุมกันรางกายบกพรอง, หัวใจ ทําใหเสนเลือดท่ีมาเล้ียงหัวใจตีบ 
กลามเนื้อหัวใจออนแรง ตายได, หลอดลม ทําใหเยื่อเมือกหล่ังเมือกมากผิดปกติ เกิดเป็นภูมิแพ รักษายังไงก็ไมหาย จน
กลายเป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังได เป็นตน  

เห็นไหมวา ท่ีกลาวมานี้ ผูเขียนไมไดคิดเอาเอง แตเป็นไปตามหลักวิชาการ ทางกายวิภาคศาสตรแพื้นฐาน
เบ้ืองตน ซึ่งคนสวนใหญมักลืม... 

......ลืมความสําคัญของกระดูกสันหลัง ..... กระดูกสันหลัง จึงส าคัญกว่าที่คุณคิด ....... 
 
การดูแลรักษากระดูกสันหลังให้อยู่ในสภาวะที่ถูกต้อง 

อริยาบทตาง ๆท่ีเราจะใชในชีวิตประจําวัน ตองมีสวนชวยในการดูแลรักษากระดูกสันหลังใหอยูในสภาวะท่ี
ถูกตองตามหลักวิชาทางกายวิภาคศาสตรแ ไมวาจะ ยืน นั่ง เดิน หรือ นอน ก็ควรยืดตัวใหตรง หลังตรง แขมวทอง ขมิบ
กน ใหติดเป็นนิสัย (ดูภาคผนวก 2) 
        *  การยืน ใหยืนตัวตรง หลังตรง แขมวทอง ขมิบกน น้ําหนักลงท่ีขาท้ัง 2 ขางเทา ๆ กัน ไมยืนหลังคอม 
หลีกเล่ียง การยืนนาน ๆ ควรเปล่ียนอิริยาบถบาง ควรยอเขาบาง เมื่อตองยืนหรือเดินนาน ๆ ไมสวมรองเทาสนสูงเกิน 
1.5 นิ้ว จะทําใหศูนยแถวง การเรียงตัวของของกระดูกสันหลังผิดปกติได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 6.  ภาพแสดงวิธีนั่ง   (ภาพจาก Google) 

* การนั่ง ควรนั่งเกาอี้ท่ีสูงพอดี มีพนักพิงหลัง วางเทาท้ังสองขางใหต้ังตรง ต้ังฉาก วางลงกับพื้นพอดี ตองนั่ง
ตัวตรง หลังตรง แขมวทอง ขมิบกน กนพิงเกาอี้ เพื่อใหกระดูกนั่ง (Ischial Tuberosity) กดลงท่ีพื้น (ภาพท่ี 6A) และ
ไมควรนั่งนาน ๆ ควรหลีกเล่ียงการนั่งพิงหลังโดยเอากระเบนเหน็บ (Sacrum) ลงติดพื้น(ภาพที่ 6B) กระดูกสันหลังสวน
เอวลาง จะเกิดปใญหาตามมา 

* การนั่งกับพื้น ควรนั่งขัดสมาธิ ไมควรนั่งพับเพียบ ลําตัวบริเวณเอวจะคด เอียง จะทําใหกระดูกสันหลังบิด 
คด อาจทําใหกระดูกสันหลังเสียหาย บิดตัว ผิดรูปได 

        A. วธีินัง่อยา่งถูกวธีิ นัง่บนกระดูกนัง่ 



 

 
 

11 วารสารโพธิศาสตร์วิชาการ 

* การนอน ท่ีดีท่ีสุด ใหนอนทานอนหงาย ใชหมอนรองใตคอ ใหใบหนาต้ังตรง ขนานกับพื้น ตองไมกมหนา
หรือแหงนคอ และใชหมอนรองใตขาออนชิดมาทางกนยอย ไมควรรองไวใตหัวเขา เพราะ บริเวณดานหลังใตหัวเขา มี
เสนประสาท เสนเลือดใหญดํา-แดง และตอมน้ําเหลืองอยู หากนอนทับหมอนรองเขาท้ังคืน ต่ืนมา ขาอาจจะชา เพราะ
เสนประสาทถูกกด และ จะขาดเลือดไปเล้ียงเทา เพราะเสนเลือดใหญจะถูกกดทับ นอกจากนี้ ยังตองคํานึงถึงท่ีนอน
ดวย ควรแข็ง แนนพอควรไมเป็นแอง หรือไมนุมจนเกินไป 

* การลุกจากที่นอน ปกติใหลุกในทานอนตะแคงได หากมีปใญหาปวดหลัง หรือรูวาตัวเองมีปใญหาท่ีกระดูกสัน
หลัง ควรจะลุกจากท่ีนอนในทานอนคว่ํา คอยๆคูตัว ชันเขา ชันแขนสองขางขึ้นมา และคอยๆถอยหลังไปลงท่ีขางๆขอบ
เตียง หามบิดตัว เพราะกระดูกสันหลังจะผิดปกติได 

* การหิ้วหรือยกของหนัก ควรแบ่งหิ้ว 2 มือ และใช้มือ อุ้ม เอาของไว บริเวณหนาอกชิดแนบลําตัว การยก
ของ ควรหลีกเล่ียงการกมตัว โคงตัว เมื่อจะก้มลงหยิบของหนัก ต้องแอ่นอก เกร็งหลัง ย่อเข่าลงท่าจะนั่ง แล้วประคอง
ของเข้ามาชิดล าตัว จึงลุกขึ้นยืน (ดูภาคผนวก 7) ใหหลีกเล่ียงการยกส่ิงของ ท่ีอยูเหนือศีรษะมาก ๆ อยาบิด หรือเอี้ยว
ตัว ขณะยกของหนัก เพราะจะทําใหเกิดอันตรายตอกระดูกสันหลังและอาจมีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อรอบๆกระดูกสัน
หลังและหมอนรองกระดูกสันหลังได     

* ผู้ป่วยควรต้องมาพบแพทย์ตามนัด สังเกตอาการผิดปกติตาง ๆไว เชน มีอาการปวดหลังมากขึ้น มีอาการ
ขาชามากขึ้น มีไข มีสารคัดหล่ังจากแผลผาตัด หรือแผลบวม หากมีส่ิงผิดปกติเหลานี้ ควรมาพบแพทยแกอนวันนัด หรือ
มีปใญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว เมื่อกลับบานแลวใหติดตอแพทยแ หรือพยาบาลไดเลยโดยไมตองรอใหถึงวันนัด 
 
โครงกระดูกของมนุษย์ (Skeleton) 

โครงกระดูก ประกอบดวยกระดูกช้ินตางๆ ในมนุษยแผูใหญมีประมาณ 206 ช้ินซึ่งเช่ือมตอกันดวยโครงสราง
ของช้ินกระดูก กลายเป็นขอตอโดยมี ผังผืด เอ็น กลามเนื้อ กระดูกออน มาเช่ือมตอ เสริมความแข็งแรง  กระดูกหนัก
ประมาณ 20 เปอรแเซนตแของน้ําหนักรางกาย อยางไรก็ดี จํานวนของกระดูกจะแตกตางกันไปในแตละวัย ทารกแรกเกิด
จะมีกระดูกจํานวนประมาณ 300 ช้ิน เมื่อโตขึ้นกระดูกบางช้ินจะมีการเช่ือมรวมกันระหวางการเจริญเติบโต เชน สวน
กระเบนเหน็บและสวนกนกบของกระดูกสันหลัง นอกจากนี้ในทารกแรกเกิดยังมีโครงสรางของกระดูกออนอยูมาก 
เพื่อใหมีการสรางโครงสรางของกระดูกระหวางการเจริญเติบโต และจะมีการพัฒนาไปเป็นกระดูกท้ังหมด เมื่อส้ินสุด
ชวงวัยรุน 

  หน้าที่ของโครงกระดูก ท่ีสําคัญๆมีหลายประการ ไดแก เป็นโครงสรางสําคัญของรางกาย เป็นท่ียึดเกาะของ
กลามเนื้อ ผังผืด และเอ็นต่าง ๆ เพื่อใหรางกายมีการเคล่ือนไหวได ปูองกันอวัยวะสําคัญๆ เชน กะโหลกศีรษะหอหุม
สมอง หรือซี่โครงปูองกันปอดและหัวใจจากการกระทบกระเทือนแรงๆ เป็นแหลงเก็บสะสมแคล เซี่ยม ท่ีสําคัญ ของ
รางกาย และยังเป็นแหลง ผลิตเม็ดเลือดท่ีสําคัญอีกดวย 
 
โครงกระดูกของมนุษย์  สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 

1. โครงกระดูกแกนกลาง (Axial Skeleton) สีฟูา (ภาพท่ี 7) หากกระดูกแกนกลางเกิดปใญหา บกพรอง 
แตกหัก บิด คด ถารักษา ซอมแซมไดไมสมบูรณแเต็มท่ี ไมดีพอ จะสรางปใญหาทางสุขภาพมากมายในระยะยาว จึงควร
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ดูแลสวนนี้ใหดี  กระดูกแกนกลางในผูใหญ ประกอบดวยกระดูกจํานวน 80 ช้ิน ซึ่งวางตัวในแนวแกนกลางของ ลําตัว 
ไดแก 

กะโหลกศีรษะ (Skull) มีจํานวน 22 ช้ิน 
กระดูกหู (Ear ossicles) จํานวน 6 ช้ิน 
กระดูกโคนล้ิน (Hyoid bone) 1 ช้ิน 
กระดูกสันหลัง (Vertebral column) จํานวน 26 ช้ิน 
กระดูกซี่โครง (Ribs) จํานวน 24 ช้ิน 
กระดูกอก (Sternum) จํานวน 1 ช้ิน 

2. โครงกระดูกระยางค์ (Appendicular Skeleton) สีเหลือง (ภาพที่ 7) ตัวกระดูกระยางคแ หากเกิดปใญหา 
บกพรอง แตกหัก ซอมไดไมยาก ปใญหาไมมาก หากเกิดปใญหาท่ีกระดูกระยางคแ ควรตองตรวจเช็คกระดูกแกนกลางดวย
ทุกครั้ง วาบกพรองไหม ขอตอท่ีเช่ือมตอกันผิดปกติไหม หากมีตองรีบแกไขดวย 

กระดูกระยางคแในผูใหญจะมีท้ังหมด 126 ช้ิน อยูในสวนแขนและขาของรางกาย เพื่อใชในการเคล่ือนไหว โดย
เช่ือมตอกัน เป็นขอตอตางๆ 
              แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ไดแก 

   กระดูกสวนไหล (Shoulder girdle) 4 ช้ิน 
              กระดูกแขน (Bones of arms) 6 ช้ิน 
              กระดูกมือ (Bones of hands) จํานวน 54 ช้ิน 
              กระดูกเชิงกราน (Pelvic girdle) 2 ช้ิน 
              กระดูกขา (Bones of legs) 8 ช้ิน 
              กระดูกเทา (Bones of feet) 52 ช้ิน 
 
                                                                 
                          
       
                                     
 
โรคท่ีเก่ียวกับโครงกระดูก    

ความผิดปกติของโครงกระดูกท่ีพบบอยๆ คือกระดูกหัก จากแรงกระแทก ภาวะกระดูกหักยังพบไดงายใน
ผูปุวยโรคกระดูกพรุน ซึ่งมักพบในผูสูงอายุและสตรีวัยหมดประจําเดือน โรคของกระดูก จะสรางปใญหา สงผลตอความ
แข็งแรงและความสามารถในการเคล่ือนไหวของรางกายโดยตรง จึงควรดูแลกระดูกใหแข็งแรงต้ังแตยังเด็ก  โรคของ
กระดูกท่ีคอนขางรายแรง ไดแก เนื้องอกและมะเร็งของกระดูก ซึ่งจําเป็นตองไดรับการรักษาโดยดวน นอกจากนี้ ภาวะ
กระดูกพรุน ขออักเสบ ยังมีผลเสียตอขอตอตางๆ โดยเฉพาะขอตะโพก ขอเขา ขอเทา ทําใหผูปุวยรูสึกเจ็บปวด หากท้ิง
ไวเรื้อรังนานๆ หรือรักษาแตปลายเหตุ รักษาผิดทาง อาจทําใหเกิดอาการเจ็บปวดรุนแรงและเคล่ือนไหวลําบากอีกดวย 

ส่ิงท่ีผูรักษาโดยเฉพาะแพทยแและนักกายภาพบําบัด...ควรพิจารณาอยางมาก...คือการจัดเรียงตัวของขอตะโพก 
ขอเขา และขอเทา ใหอยูในลักษณะท่ีถูกตองตามหลักกายวิภาคศาสตรแ(Anatomical Position) เพื่อจะไมผิดพลาดใน

ภาพที่ 7.   โครงกระดูกมนุษย์ มีสองส่วนใหญ่ๆ 

(ภาพจาก Google) 



 

 
 

13 วารสารโพธิศาสตร์วิชาการ 

การวินิจฉัย โดยเฉพาะ เรื่องขาส้ัน-ยาวไมเทากัน และการใหใสรองเทาเสริมซนขางใดขางหนึ่ง อาจเกิดผลรายแรงแกขอ
ตะโพก (Hip Joint) ของผูปุวยไดโดยคาดไมถึง 

ความผิดปกติของโครงกระดูกท่ีพบบอยโดยคาดไมถึง คือ การเคล่ือนตัวของขอตอเล็กๆระหวางกระดูกสันหลัง
แตละช้ิน การคดงอเพียงเล็กนอยหรือมากของกระดูกสันหลัง ทําใหไปกระทบเสนประสาทไขสันหลัง และเสนประสาท
อัตโนมัติซิมพาเตติก ซึ่งจะมีปใญหาตามมาหลายอยางแบบคาดไมถึง ยกตัวอยาง เชน  
......กระดูกอกชวงบน T1-4 คด จะทําใหคนๆนั้น เป็นหวัด เป็นภูมิแพ บอยๆ นานเขาอาจเป็นไซนัสได 
......กระดูกอกชวงกลาง คด T5-9 คด ท่ีเห็นชัดเจนมาก ไดแก อาการปวดทองบอยๆ กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง เป็น
กรดไหลยอน เรอเปรี้ยว หาสาเหตุไมพบ ถาไมแกไขท่ีกระดูกสันหลังนี้ จะรักษาโรคกรดไหลยอนยังไงก็ไมหาย ตับออน
จะออนแอ ทําใหเป็นเบาหวานงาย ตับ และลําใสจะทํางานผิดปกติ เป็นตน 
......กระดูกอกชวงลาง คด T 10-12 คด จะทําใหคนๆนั้น ปวดหลังตรงบั้นเอว อาจปวดราวไปดานหนาทองได 
......ถากระดูกสันหลังของเด็ก เกิดการบกพรอง ผิดปกติ จะเกิดการอักเสบ body (ดูภาพท่ี 2) ของกระดูกสันหลังและ
หมอนรองกระดูกจะไมโต เด็กจะไมสูงเทาท่ีควร แตถากระดูกสันหลังไมอักเสบ body ของมันจะคอยๆ เจริญเติบโตขึ้น
เรื่อยๆ สมมุติถา body โต ปลองละประมาณ 1 มม. กระดูกสันหลังมีท้ังหมด 26 ช้ิน แถมหมอนรองกระดูกจะตองโต
ขึ้นดวย คิดดูวาเด็กควรจะสูงขึ้นอยางนอย 2.5 ซม ปกติจะมากกวานั้น  
ในเด็กท่ีไม่สูงเท่าท่ีควร จึงควรพิจารณาถึงเรื่องนี้กอน ควรรีบตรวจและแกไขท่ีกระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกกอน 
อยาไปเช่ือวาการฉีดฮอรแโมนในเด็ก จะสามารถเพิ่มความสูงได   มันเป็นไปไมได และอาจมีอันตรายตอรางกายเด็กใน
ระยะยาว 
ในเด็กผู้หญิง ถึงแมวาจะมีประจําเดือนแลว หากแกไขท่ีกระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกใหเขาสูภาวะปกติได และมี
การกระตุนสัญญานประสาทท้ัง Spinal Nerves และ Sympathetic Nerves ใหทํางาน ก็จะตองสูงไดเชนกัน 
 
การเชื่อมต่อกันของกระดูกสันหลัง 

ตอนบนของกระดูกสันหลังคออันท่ี ๑ เช่ือมตอกับกะโหลกศีรษะ สวนตอนลางของกระดูกสันหลังคออันท่ี๑ 
เช่ือมตอกับกระดูกสันหลังคออันท่ี  ๒ จะเช่ือมเรียงตอลงไปตามลําดับทีละอัน โดยเป็นขอตอเล็กๆ เรียกวา 
Zygapophyseal Joints เป็นตัวเช่ือมระหวางกระดูกสันหลังคออันถัดๆ ไป ประสานเช่ือมตอกันลงไป ตอกับกระดูก
สันหลังอก กระดูกสันหลังเอว กระดูกกระเบนเหน็บ และกระดูกหาง อยางมีโคงเวาท่ีถูกตอง  (ดูภาคผนวก 3 ภาพท่ี 
13) หากการโคงเวาใดผิดรูป จากปกติท่ีพึงจะเป็น เชน ท่ีควรโคงก็ตรง ท่ีควรตรงก็งอ บิด เบี้ยว คิดไว้เลยว่าความ
ผิดปกตินี้ จะต้องมีผลท าให้การเรียงตัวของข้อต่อของกระดูกสันหลังบกพร่อง รากประสาทท่ีออกมาจะถูกกดทับ 
สัญญานท่ีส่งไปเล้ียงกล้ามเนื้อส่วนหลัง (กล้ามเนื้อท่ีเกาะต้ังแต่กะโหลกศีรษะถึงก้นกบ ดูภาพท่ี 5 สวนกลาง) กระดูก 
และผิวหนัง จะถูกสงไปตลอดเวลา จะท าให้กล้ามเนื้อหลัง..ข้างนั้น..เกิดการเกร็งตัวตลอดเวลา ท าให้ไปดึงรั้งกระดูกสัน
หลังช้ินอื่นท่ีเกี่ยวกัน เกิดการบิดตัว โค้งงอ เสียรูปทรงได้ ถาเกิดภาวะนี้ในเด็ก เด็กก็จะไม่สูงเท่าที่ควร เพราะ ส่วนของ
ตัว body (ดูภาพที่ 8)จะถูกกล้ามเนื้อหลังท่ีเกร็ง บีบไม่ให้โต  เนื้อกระดูกก็จะบาง เพราะเลือดไปเล้ียงไม่พอ ผิวหนังจะ
ไม่สดใส นานเข้าอาจ จะเป็นแผลตามส่วนต่างๆของร่างกาย รักษายังไงไม่ก็ไม่หาย เพราะการไหลเวียนของโลหิตท่ีมา
เล้ียงผิวหนังบริเวณนั้นผิดปกติ เส้นประสาทอัตโนมัติซิมพาเตติก ถูกกด บกพร่อง ระยะยาว จะส่งผลเสีย ไปยัง อวัยวะ
ภายใน ท่ีเกี่ยวข้องด้วย ... ท าไมเด็กจึงสุขภาพไม่ดี...โดยพ่อแม่ไม่ทราบ 
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  .....เห็นไหมว่า แค่เด็กไม่สูง  กระดูกสันหลังบกพร่อง ผลร้ายจะตามมามากมาย....... 
 

 
ภาพที่ 8.   รากประสาทไขสันหลังที่ออกมาจาก รู ระหว่างกระดูกสันหลัง 

(ภาพจาก Google) 
วิธีการรักษาโดยการนวด ฝังเข็ม กินยา ฉีดยาแกปวด ผาตัด (10,11) มักแกไขใหหายปวดไดเพียง ช่ัวคราว 

และอาจจะเป็นใหมไดอีก ไมหายขาด เพราะการรักษาไมไดแกไข ท่ี ต้นเหตุที่แท้จริงของโรค คือ กระดูกสันหลัง ให
หายอักเสบ ใหขอตอตาง ๆของกระดูกสันหลัง เขาท่ี เขาสูภาวะปกติ และไมใชแกไขแคการเรียงตัวของขอตอและการ
ผิดปกติ ของกระดูกสันหลังสวนเอว เทานั้น แตตองแกไขท้ังระบบ ท้ังกระดูกสันหลังสวนคอ อก และ เอวและขอตอ
ตาง ๆท้ังหมด รวมท้ังลดการอักเสบของเนื้อเยื่อตาง ๆ โดยรอบแผนหลังดวย จึงควรแกแบบองคแรวม โดยใช...เทคนิค
ทางกายภาพบ าบัดประยุกต์ แบบองค์รวม...ท่ีผูเขียนไดใชทําการรักษามา กวา ๔๐ ปีแลว ไดผลดีมาก ผูปุวยสวนใหญ 
๗๐% หายเป็นปกติดีเป็นท่ีนาพอใจ 
 
 เทคนิคการรักษาทางกายภาพบ าบัดประยุกต์ แบบองค์รวม (1) ใชหลักการ ตามวิธี ดังตอไปนี้  

1. Relaxation เป็นการคลายสวนตาง ๆ ของกลามเนื้อรอบตนคอ แผนหลัง กน และแขนขา นัก
กายภาพบําบัด สามารถใชเครื่องผอนแรงเหลานี้ ชวยได 

1.1 Electrical Stimulation เป็นเครื่องกระตุนไฟฟูา ใชกระตุนการทํางานของกลามเนื้อ ตนคอ แผน
หลัง กน และแขนขา เพื่อใหขับของเสียออกจากเซลลแกลามเนื้อ ทําใหกลามเนื้อผอนคลาย หายเกร็งตัว และเป็นการ
ลดการอักเสบ ลดความเจ็บปวด และเสริมความแข็งแรงใหกลามเนื้อดวย 

1.2 Traction เป็นเครื่องดึงไฟฟูา เพื่อยืดกระดูกคอ กระดูกอก และ กระดูกเอว เพื่อใหพังผืด ท่ีอยู
โดยรอบขอตอของกระดูกสันหลังคอ อก และเอวคอยๆยืดตัวออก คลายตัว จะทําใหกลามเนื้อรอบคอ และแผนหลัง
คลายตัวดวย แตตองทําตอเนื่อง เพื่อใหพังผืดยืดออกและใหเลือดวิ่งเขามาเล้ียงหมอนรองกระดูกแลกระดูกไดดีขึ้น 
อาหารที่มากับเลือดจะชวยมาซอมแซม ฟื้นฟู หมอนรองกระดูก ตัวกระดูกสันหลัง และเนื้อเยื่อรอบๆกระดูกสันหลัง 
และแผนหลังท่ีเส่ือมโทรมใหดีขึ้นอยางรวดเร็ว 

1.3 Deep Heat ใช short wave diathermy ซึ่งเป็นเครื่องมือทางกายภาพบําบัด เป็นคล่ืน
แมเหล็กไฟฟูาท่ีเป็นความรอนลึก เพื่อลดการอักเสบของ กระดูกสันหลัง หมอนรองกระดูกสันหลัง เนื้อเยื่อตาง ๆรอบ
กระดูกสันหลัง และกลามเนื้อตรงบริเวณแผนหลังท้ังหมด 
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1.4 Massage ใชการนวดดวยมือ บางจุด ท่ีตองการใหเลือดมาเล้ียงเพิ่มขึ้น และคล่ีผิวหนังตรงคอ แผนหลัง 
จนถึงกระเบนเหน็บ ใหคลายออกจากเยื่อพังผืดท่ียึดกลามเนื้อหลัง โดยเฉพาะบริเวณไหล สะบัก เอว และ ตนขา  

2. Rearrange Vertebral Column  เป็นการจัดเรียง กระดูกสันหลัง ท้ังกระดูกคอ อก และเอว ใหเขาสู
สภาวะปกติ ใหมากท่ีสุด เทาท่ีจะทําไดโดยใชวิธี manipulation โดยการจัดกระดูกสันหลัง แตไมใชวิธีการจัดกระดูก
แบบไคโรแพรกเตอรแ    

การดูแลรักษาและแก้ไข โดย เทคนิคการรักษาทางกายภาพบ าบัดประยุกต์ แบบองค์รวม นี้  จะทําให
ผู้ป่วย หายขาดจากโรคปวดหลังเร้ือรังได้มากถึง ๘๐ %  ยังไดรับผลพลอยได้ คือ มีสุขภาพรางกายท่ัวไป ดีขึ้นดวย 
เพราะอวัยวะภายในไดรับการกระตุนใหทํางานดีขึ้น เชน หัวใจ(เตนปกติ) ปอด(หายใจไดลึกขึ้น) หลอดลม (อาการ
ภูมิแพลดลง) กระเพาะอาหาร (ลดการอักเสบ หายจากกรดไหลยอน) ตับ  (สรางน้ําดี ขับ ทําลายสารพิษท่ีเขามา ลด
คลอเรสเตอรอลไดดีขึ้น) ไต (ปใสสาวะไดดีขึ้น) ลําไส (ถายอุจจาระไดดีขึ้น) มาม (เม็ดเลือดจะคอยๆเขาสุภาวะปกติ) 
ตับออน (น้ําตาลในเลือดลดลง) มดลูก รังไข หรือ แมแตสมรรถภาพทางเพศ ก็จะทํางานดีขึ้น ทุกอยางจะเขาสุภาวะ
ปกติ กินได คนท่ีนอนไมหลับ จะนอนหลับสบายขึ้น สุขภาพท่ัวไปจะดีตามมาดวย ผิวพรรณจะนวลเนียน ผองใส 
รางกายจะแข็งแรงขึ้นอยางชัดเจน เมื่ออวัยวะภายในตาง ๆดีขึ้น เซลลแตาง ๆก็จะสราง Glutathione ซึ่งเป็นสาร 
Antioxidant เพิ่มมากขึ้น (ดูภาคผนวกท่ี 6) ทําใหทุกสวนในรางกาย แข็งแรงมากขึ้น รวมท้ังเพิ่มมวลกระดูก และ 
กลามเนื้อ  

นอกจากนี้ การจัดกระดูกคอ ใหเขาสูภาวะปกติยังทําให หลอดเลือด vertebral artery  (1)ไมถูกบีบ ถุกกด 
เลือดจะวิ่งไปเล้ียงสมองสวนหลังไดดี เสนเลือดใหญ common carotid artery ก็ไมตองปใ้มแรงๆ เพื่อสงไปชวย เล้ียง
สมองสวนหลัง ความดันโลหิตก็จะปกติ ไมตองหวงวาเสนเลือดในสมองจะแตก (1) แตก็ตองดูแลตนเอง ในทุก
อริยาบท โดย นั่งตัวตรง หลังตรง แขม่วท้อง ขมิบก้น 4 คํา จําใหแมน หมั่นทําประจําทุก ๆวัน ใหติดเป็นนิสัย 
สุขภาพจะแข็งแรง (ดูภาคผนวก 2) ท้ังนี้เพราะ ถาหากรักษาแตปลายเหตุ เฉพาะบริเวณท่ีเกิดอาการปวด โดยไม
รักษาแบบ องค์รวม ก็จะไมหายปวดหลังไดอยางแทจริง 

3. Strengthening muscle  เป็นการสรางความแข็งแรง ใหกลามเนื้อรอบคอ อก เอว บริเวณแผนหลัง  โดย
ใชอุปกรณแ และ การออกกําลังกายอยางถูกตอง 

3.1 Electrical Stimulation (ES) สามารถกระตุนกลามเนื้อแผนหลัง และ คอ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ใหกลามเนื้อ เพื่อใหสรางพลังงาน ใหเลือดนําอาหาร มาเล้ียงเซลลแกลามเนื้อและกระดูกมากขึ้น และขับของเสียออก
จากเซลลแตางๆไดดี เป็นการลดอักเสบอยางดี  

3.2 Exercise ผูปุวยตองไดรับการสอนวิธีการออกกําลังกาย กลามเนื้อคอ กลามเนื้อหลัง ตัวกระดูกสัน
หลัง และขอตอตางๆ เพื่อแกไขและเพิ่มความแข็งแรงใหกลามเนื้อท่ีเกี่ยวของ ใหถูกตอง ตามหลักวิชาการ ทางกาย
วิภาคศาสตรแ เพื่อเสริมความแข็งแรงใหรางกายดวย การบริหารกระดูกสันหลัง ตองทําใหถูกตอง ถูกวิธี ตามหลัก
วิชาการ และควรทําอยางสม่ําเสมอ กลามเนื้อหลังและเนื้อเยื่อรอบกระดูกสันหลังจะตองแข็งแรง เพราะกลามเนื้อ
หลังจะสามารถประคองและจัดเรียงขอตอ และหมอนรองกระดูกสันหลังใหเขาท่ีไดเอง และทําใหสวนโคงสวนเวาตาง 
ๆ รวมถึงการเรียงตัวของกระดูกสันหลังเขาท่ี อยูในสภาวะปกติได โดยเฉพาะบริเวณกระดูกคอ จะทําใหการไหลเวียน
ของเลือดท่ีไปเล้ียงสมองดีขึ้น (1) ปูองกันอาการสมองเส่ือม อัมพฤกษแ หรืออัมพาตได สวนกระดูกอกและเอว จะทํา
ใหไมปวดหลังและไมปวดขา 
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  TA   RA 

           ??.... นี่คือ ค าตอบ  ท่ีชอบถามกันว่า ท าไมจึงต้องออกก าลังกาย....?? 
วิธีการออกก าลังกาย เพื่อประคับประคองแผนหลัง เพื่อ...ไม่ต้องใส่...เคร่ืองพยุงหลัง การใส เครื่องพยุง

หลัง (Back Support) เป็นส่ิงท่ีสมควรทํา หากกลามเนื้อบริเวณหลังยังไมแข็งแรง แตไม่สมควรใส่..ยาวนานไปเรื่อย 
จึงต้องออกก าลัง กลามเนื้อแผนหลังตรงเอว เรียก Transversus Abdominis (TA), Quadratus Lumborum 
กระบังลมชุดบน กระบังลมชุดล่าง และ กล้ามเนื้อรอบรูทวาร ใหกระชับ แข็งแรง เพื่อประคับประคองกระดูกสัน
หลังท้ังชุด โดยเฉพาะตรงแผนหลังชวงลางใหแข็งแรง จึงจะสามารถถอดเครื่องพยุงหลังออกได อยางมีความสุข และ 
ผนังหนาทองแข็งแรง กลามเนื้อกน ไมหยอนยานดวย ดีไหม 

 
 มาเรียนรูเรื่องราวของกลามเนื้อท่ีสรางความแข็งแรงใหผนังหนาทอง สวนใหญเราใหความสําคัญ รูจักแต
กลามเนื้อหนาทอง Rectus Abdominis M. มักเรียกวา กลามเนื้อซิบแพค อยากรูจัง วาใครตั้งช่ือนี้ 
 
 
 
 

                                              
 
 
 
                       แสดงกลามเนื้อหนาทองช้ันตางๆ       RAหนาทองคนปกติ       RAหนาทองคนอวน     
    ภาพที่10.  แสดง Rectus Abdominis (RA) และ Transversus Abdominis (TA) ด้านหน้า 
                                                              (ภาพจาก Google)   

 
กล้ามเนื้อหน้าท้อง Rectus Abdominis ของคนปกติ ตรงกลางจะชิดกัน แตถาเริ่มอวนลงพุง ไขมันมาพอก

หนาทองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตรงกลางจะเห็น RA แยกออกจากกัน จะทําให TA โผลออกมา ยิ่งพุงยื่นมากเท่าใด จะเห็น 
TA โผล่มากข้ึน ดูภาพที่10 ผนังหนาทองจะออนแอลง มีนักวิจัยไดทําการวิจัย เก็บขอมูล ระยะยาว พบวา ถาอวนมาก 
เกิน 12 ปี จะตองเป็นเบาหวานแทบทุกคน แตคนผอมก็เป็นเบาหวานไดจากการท่ีตับออน  (Pancreas) มีปใญหา  
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ฉะนั้น ควรดูแลสุขภาพ อยาใหอวน นั้นคือ พยายามออกกําลังกาย ใหกลามเนื้อพยุงหลัง Transversus Abdominis 
แข็งแรงใหได การออกกําลังกลามเนื้อมัดนี้ดูแลวทํายาก เพราะมันอยูลึก แตถาทําเป็น หมั่นทําบอยๆ เขาใจสภาพท่ีมา
ท่ีไปของมัน ใชเวลาทําไมนาน มันจะแข็งแรง พุงท่ียื่นๆออกมา ก็จะลดลงดวย สําคัญมากนะ จึงควรทําให TA แข็งแรง
มาก ๆ 

 
 เกาะติดกระดูกดานหลัง    โอบมาดานขางลําตัว      มองจากดานในชองทอง     โอบมาเกาะติดกันดานหนา                                              
          ภาพที่ 11. แสดงการเกาะของ Transversus Abdominis (ภาพจาก Google)     
                    ดูรายละเอียด การเกาะของ Transversus Abdominis M. ท่ีภาคผนวก 8  
วิธีการออกก าลังกาย Transversus Abdominis และ Quadratus Lumborum Mm.   
 การบริหารร่างกายเพื่อบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่าง มีการเรียน การสอนใหออกกําลังกาย มากมายหลาย
วิธี มีท้ังการแนะนําวิธีปูองกัน และการดูแลรักษา  แตในบทความนี้ ขอนําเสนอเพียง วิธีการออกก าลังกายเพื่อ
ประคับประคองแผ่นหลังให้แข็งแรง แทนการใส่เคร่ืองพยุงหลัง ซึ่งผูเขียนคิดวา ถาพวกเราขยันทําเพียงเทานี้ใหได 
แผนหลังก็นาจะแข็งแรงมากพอแลว เพราะปใจจุบันนี้ ผูคนไมคอยมีเวลาใหกับการออกกําลังกาย จึงขอนําเสนอการออก
กําลังกายแบบงายๆ แตคอนขางทํายาก ตอง ฝึก แตถาทานฝึกจนทําได จะมีประโยชนแแกตัวทานเอง อยางมหาศาล 
          อย่าอ้าง ไม่ว่าง ไม่มีเวลา งานส าคัญกว่า ขี้เกียจท า แล้วจะรู้ว่า มันคือ ภัยใกล้ตัวของคนทุกวัย 
ท่าที่ 1- 4 จะเป็นการฝึกออกก าลัง แผ่นหลัง แบบทั่ว ๆไป ถ้าท าได้ก็ดี ถ้าไม่มีเวลาท า ก็ไม่เป็นไร 

1. การยืดกล้ามเนื้อแผ่นหลัง 
 การยืดกล้ามเนื้อก่อน มีความส าคัญ เพื่อใหกลามเนื้อแผนหลังยืดออก ทําการออกกําลังกายตามใน ภาพ A       
.....เริ่มจากในทานอนหงาย งอเขาและสะโพกขางซาย ท่ีตองการยืดขึ้นมา แลวใชมือท้ัง 2 ขางดึงขาใตขอพับเขาซาย 
เขามาชิดท่ีลําตัวเทาท่ีจะดึงได จนรูสึก..ตึง..ท่ีแผนหลัง ไม่ยกศีรษะ ดึงคางไว 30 วินาที ทําซ้ํา 3-5 ครั้ง แลวสลับมาทํา
ขาขางขวา แบบเดียวกัน  
สังเกต ใหมือจับอยูใตเขาตรงขาออน เพื่อไมรั้งดึงพับขอเขาลงมา จะทําใหเอ็นภายในขอเขา (Cruciate Ligament) 
เสียหายได 

 
      
                      
                 ภาพ A. 
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หากตองการยืดแผนหลังใหตึงเพิ่ม มากขึ้น ขณะท่ีดึงขาเขามาชิดท่ีลําตัว ใหยกศีรษะขึ้นสูงจากพื้น ดูภาพ B แผนหลัง
จะถูกยืดไดมากขึ้น ใหดึงคางไว 30 วินาที ทําซ้ํา 3-5 ครั้ง สลับทําท้ังสองขาง  

        อยาลืม....ขณะออกกําลังกาย ต้องหายใจเข้า-ออกช้า ๆไปเร่ือย ๆ..... 
 
 
                        
                          ภาพ B. 
 
  
 
                                 
 2.  การยืดกล้ามเนื้อด้านข้างล าตัว และการจัดเรียง กระดูกสันหลังเอว ล่าง 
......เริ่มจากทานอนหงาย กางแขนออกทั้ง 2 ขาง ดู ภาพ C  งอเขาขวาและสะโพกขางขวาท่ีตองการยืดขึ้น โยกมาทาง
ขาซาย บิดตัวตาม...แขนขวากางออกไป ศีรษะหันตามไปทางขวา ใชมือซาย กดเขาขวาลง (ดูภาพ C) จนรูสึกตึง กดคาง
ไว 30 วินาที ทําซ้ํา 3-5 ครั้ง และ จึงสลับทําขาซายแบบเดียวกัน 
 
 
                  
        
                 ภาพ C. 

 
 
 
 

3. การออกก าลังกาย กล้ามเนื้อแกนกลางของแผ่นหลัง ดูภาพดานลางนี้ เป็นท่าปกติท่ีทุกทานเคยทํา (ภาพ 
D) ถ้าแอ่นหน้าท้องไม่เป็นเส้นตรง ไมผิด แตถาแอนหลังสูงไมพอ จะทําใหกลามเนื้อหลังออกกําลังไดไมเต็มท่ี                                                                      
......เริ่มจากทานอนหงาย ชันเขาท้ัง 2 ขางขึ้น กางขาออก เท่าความกว้างไหล่ ใหตนขากับนองต้ังฉากกัน   มือท้ัง 2 
ขางวางขางลําตัว จากนั้นใหยกตัวขึ้นจนพุงแอนตรงเป็นแนวเดียวกับตนขา (ภาพ E) ตองไมแอนพุงสูงเกินไป เพราะจะ
ทําใหกระดูกสันหลังแอนเกินไป ทําทาคางไว 30 วินาที ทําซ้ํา 3-5 ครั้ง ทําพร้อมกับหายใจเข้า-ออกช้าๆ  การออก
กําลังแบบนี้ ถาทําถูกตองจะทําใหกลามเนื้อแผนหลัง ท้ัง 3 ช้ัน และกลามเนื้อสะโพก กนยอย (Gluteal muscles) 
แข็งแรง จะทําใหยืนตัวตรง หลังตรงไดสวยงาม ดี 
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                    ภาพ D. 
 
 
 

 
 
 

                         ภาพ E. 
 
 
 
4.  การออกก าลังกายกล้ามเนื้อยกสะโพกด้านหลัง …..เริ่มจากทานอนหงาย วางแขนและขาท้ัง 2 ขางสบายๆ 

ขางลําตัว กระดกขอเทาท้ังสองขางเกร็งขึ้น เกร็งแกมกนท้ังสองขาง จากนั้น ค่อยๆลากตะโพก..ซ้าย..แนบเตียง ขึ้น
บน โดยกน ตองแนบพื้นไว เกร็งคางไว 30 วินาที ทําซ้ํา 3-5 ครั้ง แลวคอยๆปลอยตะโพกลง พร้อมกับหายใจเข้า-ออก
ช้า ๆ และ จึงสลับทํา ฝใ่งขาขวา แบบเดียวกัน การดึงลากสะโพกขึ้น ดู ภาพ F ตองใชกลามเนื้อดานในสุดของ 
กลามเนื้อหลังสวนลาง เรียก Quadratus Lumborum ดูรายละเอียด ภาคผนวก 9 ซึ่งเป็นกลามเนื้อสําคัญชวยในทาท่ี 
5-6 

 
 
 
 
 
                    ภาพ F. 
 
 
 

ท่าที่ 5-6  เป็นวิธีการออกก าลังกาย เพื่อประคับประคองแผ่นหลัง ควรท าสม่ าเสมอทุกวัน ก่อนลุกจากเตียง และ
ก่อนนอน แผ่นหลังจะแข็งแรง ควรฝึกหายใจ เข้า-ออก ช้าๆ ร่วมด้วยจะได้ประโยชน์มากขึ้น          
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5. การออกก าลังกายกล้ามเนื้อบางๆ ชั้นในสุด เกาะจากด้านหลัง โอบมาด้านข้าง อ้อมมาติดกันทาง
ด้านหน้า เรียก Transversus Abdominis  และ กล้ามเนื้อ Pelvic Floor ดูภาพ 9, 10, 11, 12  
.....เริ่มจากทานอนหงาย ท าเร่ิมต้น แบบ ภาพ F กระดกข้อเท้าขึ้น ยกขาสองข้างขึ้นเหนือพื้นประมาณ 6 นิ้ว เกร็ง
ไวสักครู นํามือท้ัง 2 ขางมาวางท่ีทองนอย ดู ภาพท่ี 12 จากนั้นใหแขมวทองใหลึกๆจนรูสึกหนาทองในสุด แข็งตัวขึ้น 
เริ่มขมิบกน บีบรูทวารจนรูสึกวาหูรูดตรงรูทวารมวนชอนตัว ดันอวัยวะในชองเชิงกรานขึ้นได ดูภาพที่ 12 แขมวทอง
และเกร็งรูทวารไว 30 วินาที ทําซ้ําๆ 3-5 ครั้ง พร้อมกับหายใจ เข้า-ออก ช้าๆ  
....ท่านี้ท ายาก.... จําเป็นตองไดรับการฝึกฝน ทําบอยๆ กลามเนื้อTransversus Abdominis และ กลามเนื้อ Pelvic 
Floor จึงจะแข็งแรง เพื่อใชประคับประคองแผนหลัง โดย..ไมตอง..ใสเครื่องพยุงหลัง  
....ขณะท่ี แขมวทองใหลึกๆจนรูสึกหนาทองในสุดแข็งตัวขึ้น และขมิบกนเพื่อบีบรูทวาร ตามภาพท่ี 12 ให้กดแผ่นหลัง
ลง พร้อมกระดกก้นขึ้น จะทําใหกระดูกสันหลังสวนเอวถูกยืดออกใหตรงได หากพบวามันโคงแอนมากไป 
....ถาตองการบริหารกล้ามเนื้อที่หุ้มรอบข้อตะโพก (Hip joints)ใหแข็งแรง ก็ใช การบิดปลายเท้า เขา-ออก ระหวาง
การบริหารทาท่ี 5 อยางละ 30 ครั้ง 

การแขม่วท้อง เกร็งหน้าท้อง นอกจากจะทําใหกลามเนื้อ Transversus Abdominis, Pelvic Floor และ
กลามเนื้อรอบรูทวารหนัก (Anus) แข็งแรงแลว ยังทําใหกลามเนื้อ Rectus Abdominis ตรงดานหนาของหนาทองได
ออกกําลัง เกร็ง แข็งแรง ควบคูกันไปดวย มีผลดีตอการลดน้ําหนักอยางมาก 

 Pelvic Floor (กระบังลมล่าง)                    Transversus Abdominis มองด้านใน                          
  
  
 
 
 
                Pelvic Floor มองด้านข้าง              หดตัวแข็งแรง  Transversus 

Abdominis หย่อนตัวอ่อนแอ                           
                                                  
 

     
 
 

   Pelvic Floor มองด้านใน บน                             
         ภาพที่ 12.  Transversus 

Abdominis M. and Pelvic Floor                                                 
(ภาพจาก Google)                                              
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6. การออกก าลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางแผ่นหลัง โดยใช้น้ าหนักตัว 
….เริ่มจากทานอนหงาย ยกแขนและขาท้ัง 2 ขางขึ้นต้ังฉากกับพื้น ดู ภาพ G งอเขา นองขนานกับพื้น ขากางหางกัน
เทาความกวางไหล  แขมวทอง ขมิบกนดึงลากรูทวารขึ้นยาวๆนาน กดหลังลง ติดเตียง เหยียดแขนและขา สลับขางกัน
ไปมาอยางชา ๆ  ดู ภาพ H และ ภาพ I  คางไว 30 วินาที แลวสลับขาง ทําซ้ํา ๆ 20 ครั้ง   
 

 
  
 
 
 
 
 ภาพ G. 
            

                                 ภาพ H.                   ภาพ I.                                                     
 
….การออกกําลังกายท่ีดี นอกจากจะตองทําใหถูกตองตามหลักวิชาการแลว เพื่อใหไดผลเต็มท่ี จะตองฝึกการหายใจให
เป็นดวย จึงควรตองไปเรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับการหายใจดวยปอด เพื่อจะไดหายใจ ใหเป็น ใหได อยางถูกตอง และถูก
วิธี  จึงควรตองออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ เพื่อเสริมความแข็งแรงใหกลามเนื้อ โดยเฉพาะ กลามเนื้อบาง ๆท่ีเกาะ
จากแผนหลัง โอบมาทางดานขาง มาพบบรรจบกันท่ีดานหนาทอง เพื่อพยุงแผนหลัง   
….แต การออกกําลังกายอยางเดียวโดยรับประทานอาหารไมเพียงพอ ไมครบ 5 หมู ก็ไมถูกตองนัก อาหารที่สําคัญใน
การเพิ่มกลามเนื้อ คือโปรตีน ถารับประทานโปรตีน เขาไปไมเพียงพอ เซลลแกลามเนื้อ และ เซลลแประสาทในสมองก็จะ
พัฒนาไมไดดี (12) กลามเนื้อก็จะไมแข็งแรง แถมจะเป็นโรคสมองเส่ือมเมื่ออายุมากขึ้นเชนกัน   
....การนอนหลับพักผอนใหเพียงพอ ก็มีความสําคัญตอการซอมแซมรางกายและสมอง ซึ่งตองการ Growth Hormone 
และ Melatonin มาใช ในขณะนอนหลับ ตามเวลาของนาฬิกาชีวิต จึงสมควรนอนหลับใหเป็นเวลา เพื่อใหสุขภาพ
รางกายแข็งแรง มีชีวิตท่ีดี มีความสุขท้ังรางกายและจิตใจ              

7. การยืดส่วนต่าง ๆ ของ กล้ามเนื้อขา หลังจากการออกกําลังกายแลว ควรตองยืดกลามเนื้อขาและหลัง
เสมอ มีความสําคัญมาก ทํางาย ๆ ตามภาพตอไปนี้ 
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    ภาพ J.       ภาพ K.  
                   ท่าที่ถูกต้อง     ท่าที่ผิด    
 
การยืดกล้ามเนื้อขา ท าแบบใน ภาพ J. หัวเขาขวาตรงลูกสะบา ตรงกับหัวแมเทา อยาใหเขายื่นออกไปขางหนา แบบ
ภาพ K. หรือถอยหลัง พยายาม ยืดขาซายไปขางหลังจนสุดเทาท่ีจะทําได ซนเทาชายตองแตะพื้น เงยหนาเล็กนอย 
หายใจลึกๆยาวๆ แลวสลับยืดอีกขาง ยืดพอสมควร อยามากไป จะบาดเจ็บได 
 
5 ข้อดี หรือ ประโยชน์ ของการยืดกล้ามเนื้อ 

1. ปูองกันการบาดเจ็บของกลามเนื้อ  
2. กลามเนื้อที่หดเกร็ง จะทําใหหลังคอม แขนขา คอ เกร็ง ทํางานไมดี ทําใหเสียบุคลิกได  
3. ลดอาการเมื่อยลา ของกลามเนื้อ  
4. ลดอาการปวดหลัง ปวดตนคอ 
5. ชวยทําใหขอตอตาง ๆ เคล่ือนไหวไดดีขึ้น เพราะเมื่ออายุมากขึ้นขอตอตาง ๆ จะยึดติดงาย 

 
บทสรุป 
  อาการปวดหลังสวนลาง เกิดจากความผิดปกติหรือการบกพรองของกระดูกสันหลังสวนอกตรง T10 -
T12 และกระดูกสันหลังสวนเอวตรง L1-5 อาจเกิดจากเนื้อเยื่อรอบ ๆกระดูกสันหลัง เกิดการอักเสบ หรือโครงสราง
ของกระดูกสันหลังมีปใญหา มีการเคล่ือน คด งอ บิด ผิดรูป ทําใหปวดหลังได หากรุนแรง เรื้อรัง อาจราวลงขา ขึ้นไป
ปวดศีรษะ ปวดยอกตรงสะบักได และอาจมีผลพลอยได หากปลอยใหปวดหลังนาน ๆ จะเป็นภัยร้ายแรง ตอสุขภาพ
รางกายทานเอง กินไมคอยได นอนไมคอยหลับ ถายไมสะดวก ระยะยาว อาจมีผล ทําใหเ ป็นโรคความจําเส่ือม อัม
พฤกษแ และอัมพาต หรือ โรคพากินสันได ผลเสียตอผิวหนัง จะเหี่ยวยนเร็วกวาท่ีควร เป็นสิว ฝูา จุดดางดํางาย ทําให
กระดูกผุ บาง กอนวัยอันควร นอกจากนี้ยังมีผลเสียกับอวัยวะภายใน ทําใหเป็นโรคตาง ๆ มากมายโดยคาดไมถึง เชน 
กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง กรดไหลยอน (โรคยอดนิยม) เบาหวาน ไตเส่ือมอาจตองลางไต เนื้องอกในมดลูก ตอม
ลูกหมากโต อักเสบ ไปกดถูกทอปใสสาวะ ทําใหปใสสาวะลําบาก ท่ีรายแรงกวานั้น ทํา ให หมดสมรรถภาพทางเพศได
งายๆ แบบไมรูตัว เพราะมันจะคอยเป็นคอยไป กวาจะรูตัว ก็มีโรคเต็มตัว เป็นตน บางทานก็อาจสายเสียแลว เป็นโรคท่ี
ตองนอนติดเตียง ไปไหนมาไหนเองไมได 
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               ฉะนั้นหากมีอาการปวดสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย ไมควรละเลย ควรรีบแกไขตนเหตุ คือกระดูกสันหลัง 
โดยแนะนําใหใชวิธีการรักษาดวย เทคนิคการรักษาทางกายภาพบ าบัดประยุกต์ แบบองค์รวม ควบคูกับการออกกําลัง
กาย ท่ีถูกตองตามหลักวิชากายวิภาคศาสตรแ โดยตองตรวจเช็คกระดูกสันหลังทุกสวน จึงจะแกไขอาการปวดตามสวน
ตาง ๆ โดยเฉพาะอาการปวดศีรษะ (1) และ ปวดหลังส่วนล่างใหหายได โดยแทบไมตองพึ่งยาท่ีเป็นสารเคมี หากปลอย
ไวนานไมรีบรักษา หรือไมแกไข ไมรักษาตนเหตุใหถูกตอง จะเป็น ภัยใกล้ตัว อาจมีทุกขแ เชน ปวดศีรษะเรื้อรัง ปวด
หลัง ปวดตะโพก ปวดเขา ปวดขอเทา ปวดขา ขาชา ขาบวม หรือ เสนเลือดแตกในสมอง เกิดความพิการ ทํางานตอไป
ไมได อาจตองนอนติดเตียง และอาจตองจายเงินท่ีอุตสาหแหามาอยางเหนื่อยยากท้ังชีวิต เอามาใชรักษาตัวเองในบั้น
ปลายของชีวิต บางคนอาจมีหนี้เพิ่ม ขายท่ีดิน ขายบาน มารักษาตัวดวย แถมตองเป็นภาระใหครอบครัวและสังคมดวย  
                ดวยเหตุนี้ การออกกําลังกาย การยืดสวนตางๆของรางกาย จึงมีความสําคัญตอสุขภาพของคนเรามาก ไม
ตองทําเยอะก็ได แตทําบอยๆ ทําสม่ําเสมอทุกวัน อยาอางไมมีเวลา โดยเฉพาะการบริหารกลามเนื้อบาง ๆ  ท่ีกระชับ
รอบลําตัวสวนลาง การออกกําลังกาย หากทําใหถูกตองตามหลักวิชาการ ขยันทําสม่ําเสมอคลายกับการเอาเงินฝาก
ธนาคารทุกวัน  นานเขา เราก็มั่นคง แข็งแรง มีภูมิคุมกันรางกายดีขึ้น แตถาเราไมแข็งแรง สุขภาพไมดี เราจะรับมือกับ
โรครายไมทัน ถาเรารักครอบครัวเรา เราตองรักตัวเองกอน ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองใหดี เทากับการวางแผนระยะยาว
ใหอยูอยางมีความสุขในบั้นปลายของชีวิต 
            
              จงดูแลสุขภาพของท่านให้ดี โดยดูแลกระดูกสันหลัง ให้แข็งแรง เหมือนการแปรงฟันทุกวัน 
                                 ขอใหทุกทานมีความสุข ขยันออกกําลังกาย สุขภาพแข็งแรงนะคะ  
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Abstract 

Biodiesel is one of alternative energies that gain much attention these days due to oil 

price highly likely to increase continuously. Furthermore, Biodiesel is environmentally 

friendly and produced from vegetable oil as a source that can be recycled. However, in 

present, vegetable oil as raw material in biodiesel production process is costly. Therefore, 

another alternative to reduce costs is to apply used vegetable oil to produce biodiesel. This 

thesis studies biodiesel production from used frying oil through transesterification by using 

methanol as catalysts which is sodium methoxide. This was operated at laboratory level by 

continuous transesterification with 735 ml reactor. This research did experiments in different 

conditions including concentration of sodium methoxide from 0.5-1.5% by weight, time of 

reaction from 5,8,12 and 15 minutes, mole ratio of methanol to oil at 5.5:1, 6:1. 6.5:1, 

volume of independent fatty acid at 0.5,1.0 and 1.5% by weight, reaction temperature at 

50,55,60 and 65 Celsius degree and speed of agitation at 900 rounds/ minute. It examined 

and analyzed the result of biodiesel obtainment and purity percentage. The findings reveal 

that value influencing purity percentage of biodiesel the most was concentration of catalyst 

followed by ratio of methanol to oil, reaction temperature and reaction time respectively. For 

biodiesel obtainment, value that influenced the most was volume of independent fatty acid 

and concentration of catalyst followed by mole ratio of methanol to oil, reaction time and 

reaction temperature, respectively.                  

 

Background  

Currently, most energy in the world is fuel from fossil especially diesel with extensive 

use in terms of transport, agriculture, trading, community and industrial plants in generating 

electricity and mechanical power. Diesel oil is extremely important fuel to industry and 

transport sectors in Thailand. While the petroleum oil price is substantially rising, cost of 

production is high affecting national development. petroleum source is limited and thus it is 
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necessary to survey and drill more areas with modern technology. So, the cost of surveying 

and drilling oil is likely to increase. Additionally, at present, need of oil is increasing leading 

to adverse effects on environment and poisonous surroundings because of the rise of carbon 

dioxide which is a main cause of Global Warming. Furthermore, sulfur dioxide is released as 

a cause of acid rain and health issues of organisms and black particles from incomplete 

combustion leading to health problems, destroying and respiratory system. Furthermore, 

crude oil price is fluctuating and volume of petroleum oil is substantially decreasing in 

opposite to the need of petroleum that is rising. So, there are a number of research and 

development about alternative energy (biodiesel) to replace petroleum oil as consumable 

resources.  

  Another interesting raw material that should be promoted for producing biodiesel is 

used vegetable oil. Nevertheless, reusing used vegetable to cook causes a high risk of cancer 

because used vegetable oil contains carcinogens in 2 groups including free radicals and 

dioxin. Therefore, used vegetable oil should be processed to be alternative energy instead of 

consumption. Due to the problem of expensive oil price, it is necessary to find sources of 

energy to replace petroleum. Producing biodiesel from used vegetable oil is not only useful 

in in terms of energy but it also reduces environmental and public impacts.  

Biodiesel is composition of mono-alkyl ester of fatty acid with long chain from vegetable oil, 

animal fact and used lipid through chemical processes. Production of biodiesel can be 

performed in various ways.  

 

One of the most popular processes is production process with transesterification. 

Transesterification and biodiesel production in 2 steps will generate substance called methyl 

ester depending on type of alcohol in reaction with similar property to diesel filtered from 

petroleum. It can be used as fuel in diesel engine in form of biodiesel totally or mixed with 

diesel from petroleum without modification of engine. Furthermore, it is good to 

environment as it does not release gas from factories (carbon dioxide) and the combustion is 

more complete than diesel. It is to reduce volume of black particles from combustion and 

smog due to incomplete hydrocarbon combustion, decrease carbon monoxide and sulfur 

dioxide as a cause of acid rain. 

 Production of biodiesel with transesterification is done by using acid catalyst such as 

sulfuric acid, sulfonic acid, phosphoric acid and hydrochloric acid or base catalyst such as 

iron hydroxide and iron alkoxide. However, producing biodiesel with transesterification of 

vegetable oil and chained alcohol i.e. methanol and ethanol with base catalyst is widely used 

in factories due to speed in reaction and low temperature required for reaction compared with 

acid catalyst. Biodiesel production with such reaction results in undesirable side effect which 

is saponification leading to the use of catalyst and the decrease of biodiesel yield. 

Additionally, process to separate and purify biodiesel is even more complicated and this 

reaction can be generated in various ways such as triglyceride as main component of oil, 

independent fatty acid in oil with different volume depending on type and process to obtain 

that oil. 

 A catalyst popularly used in transesterification is base catalyst. This research employs 

sodium methoxide as another base catalyst in biodiesel production with more speed than 
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sodium hydroxide dissolved in methanol. One thing is that reaction of sodium hydroxide will 

generate water that can decelerate methoxide ion in transesterification. 

 Therefore, this research selects used vegetable oil and sodium methoxide as catalyst in 

transesterification process. Used vegetable oil is cheap and suitable for producing low or 

moderate volume of biodiesel. This research aims to examine the production of biodiesel for 

manufacture in small- and middle-size factories so that can produce biodiesel for their 

consumption. It is to reduce energy use doing shortage and to promote alternative energy 

which can lessen environmental issues. Objectives of this study are to examine and do 

research on biodiesel production for real implementation.             

Research objectives  

1. To examine process of biodiesel production from used frying oil with sodium methoxide 

as a catalyst. 

2. To investigate effectiveness of sodium methoxide as catalyst in transesterification with 

used frying oil.  

3.  To develop process and seek proper condition in producing biodiesel with sodium 

methoxide as a catalyst in perspective of development to industrial production. 

Expected benefit  

1. To know factors affecting rate and transesterification  

2. To perceive effectiveness of sodium methoxide as a catalyst in biodiesel production 

process with transesterification.  

3. To be fundamentals of biodiesel production with transesterification at industry level.       

 

Result and Discussion  

The study of factors affecting transesterification in biodiesel production 

  To study factors affecting transesterification in biodiesel production including reaction 

temperature, reaction time, catalyst concentration, mole ratio of methanol to oil, the 

researcher analyzed data to fine purity percentage of biodiesel, yield of biodiesel from 

transesterification and soap (with titrate) in saponification of biodiesel as shown in reaction 

(4-1) and (4-2).  

  

Triglyceride   Methanol   Methyl ester     Glycerol  

 
Free fatty acid    Sodium Methoxide        Soap    Methanol    
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1. Effects of catalyst concentration on transesterification of biodiesel:  

  In an experiment, it is to study effects of catalyst concentration on transesterification 

of biodiesel with initial free fatty acid at 0.5, 1.0 and 1.5% by weight of oil, reaction time at 

5, 8, 12 and 15 minutes, mole ratio of methanol to oil at 6:1, reaction temperature at 60 

Celsius degree because it is suitable temperature to produce biodiesel with transesterification 

With highest yield (Alkabbashi et al, 2009, Leung et al, 2006, and Darnoko et al, 2000), with 

agitation speed at 900 rounds/ minute. Catalyst concentration is varied from 0.5-1.5% by 

weight of oil.  

1.1 Effects of catalyst concentration on purity percentage of biodiesel.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (B) FFA 1.5%wt  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figure 4-1: Relationship between purity percentage of biodiesel and reaction time and 

catalysts concentration at free fatty acid 0.5, 1.0, 1.5% by weight of oil, temperature of 60 

Celsius Degree and Mole Ratio of methanol to oil at 6:1 

Figure (A) it is obvious that when 0.5% free fatty acid reacting with catalyst with 

concentration at 0.5-1.1% by weight of oil, purity percentage of biodiesel tends to increase at 

any reaction time, catalyst concentration at 1.1% by weight of oil and reaction time at 8,12 

and 15 minutes respectively. The biodiesel meets standard of Energy Department at 96.5% 
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Figure (B) It can be noticed that when 1.0% free fatty acid by weight of oil reacts with 

catalysts with concentration of 0.8-1.3% by weight of oil, purity percentage of biodiesel 

tends to increase at every reaction time, with catalyst concentration at 1.1% by weight of oil 

and reaction tine of 12 and 15 minutes. It can pass the standard of Energy Business 

Department. At concentration of catalysts of 1.2 and 1.3% by weight of oil, it can meet the 

standard of Energy Business Development at every reaction time.  

Figure (C) it is noticed that when 1.5% free fatty acid reacts with catalyst with concentration 

at 1.2-1.5% by weight of oil, purity percentage of biodiesel tends to increase at every 

reaction time. The purity percent that passes the standard includes 1.5% free fatty acid with 

catalyst concentration at 1.3% and 1.5% respectively meeting the standard of Energy 

Business Department at every reaction time.  

 

From Figure 4-1, the experimental results show that influence of catalyst will change 

quantity of free fatty acid and it must be adequate in range more than 1.1% by weight of used 

frying oil.    

1.2 Effect of catalysts concentration on biodiesel yield       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4-2 Relationship between biodiesel yield and reaction time and catalysts concentration 

with free fatty acid of 0.5, 1.0 and 1.5% by weight of oil, temperature of 60 Celsius Degree 

and mole ratio of methanol to oil at 6:1  

Figure (A) it can be noticed that at 0.5% free fatty acid, biodiesel yield tends to decrease 

when catalyst concentration and reaction time increases. Biodiesel at catalyst concentration 

of 0.5% by weight of oil is higher when catalyst concentration rises. The yield of biodiesel 

will be referred by quantity of obtained soap. That is, the biodiesel yield and soap will be 

variant inversely  
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Figure B: It is obvious that at 1.5% free fatty acid by weight of oil, when reacting with 

catalysts with concentration 0.5-1.3% by weight, at 0.8% catalyst concentration, the biodiesel 

yield is the highest and it tends to decrease when the catalysts concentration and reaction 

time increases. The yield of biodiesel is inversely variant with volume of soap.  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure (C) shows that at 1.5% free fatty acid by weight, when reacting with catalysts with 

concentration 1.2-1.5% by weight of oil, 1.2% catalyst concentration could give highest 

biodiesel yield and the biodiesel yield tends to decrease when catalyst concentration and 

reaction time increases. The biodiesel yield is variant inversely with the volume of obtained 

soap. 

According to figure 4-2, it is noticed that catalyst concentration highly affects 

transesterification. That is, when catalyst concentration increases,  

 

Biodiesel yield will reduce as the increase if catalyst concentration will boost up 

transesterification but the soap will become higher as well. Methoxide solvent will be 

effectively catalysts. Using methoxide will generate higher yield because when reacting with 

alcohol, methoxide will not generate more water. (Leung et al 12006). Methoxide catalyst is 

only catalyst that is highly effective and methoxide will generate high biodiesel yield as 

using methoxide as catalyst will not be increased during reaction (Singh et al 2008). It means 

sides reaction which is saponification will not be generated from water in this part. Using 

methoxide catalyst will be recommended that the input should not contain water. In fact, 

using methoxide will generate soap too but it is slower because of methoxide being strong 

base (Singh et al 2006). Proper concentration for methoxide catalyst will depend on volume 

of free fatty acid in oil. If volume of free fatty acid is high, catalyst will be used more to be 

adequate for reaction to neutralize free fatty acid and base and the remaining volume is still 

high for further reaction. This will generate more ester and glyceride reaction at flex glycerol 

leading to the loss of yield. Using methoxide as catalyst, little amount of water will do 

hydrolysis with ester as the product or glyceride as substrate resulting in free fatty acid and 

finally saponification (Vicente et al, 2004). Therefore, industrial production should be done 

in proper time depending on substrate’s quality by considering ester’s purity that must meet 

fuel standard and give highest yield. 

1.3 Effect of catalyst concentration on soap     
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According to figure 4-3, at each level of free fatty acid’s concentration, when reacting with 

higher concentrated catalysts, it is more likely to generate soap.  

 

Soap happened depending on concentration of catalysts (Singh et al, 2006) which could 

explain the yield of biodiesel (figure 4-2). That is, when concentration of catalyst is 

increased, volume of soap will be higher resulting in the decrease of biodiesel yield. 

According to the experiment, using higher concentrated catalyst brought about the increase 

of soap and the decrease of yield.  

P
u
ri

ty
 p

er
ce

n
ta

g
e 

 

Reaction time 5 minutes  

 

Reaction time 8 minutes 

 

Reaction time 12 minutes 

 

Reaction time 15 minutes 

 

P
u
ri

ty
 p

er
ce

n
ta

g
e 

 

Reaction time 5 minutes  

 

Reaction time 8 minutes 

 

Reaction time 12 minutes 

 

Reaction time 15 minutes 

 

Catalyst concentration (%wt) 

P
u
ri

ty
 p

er
ce

n
ta

g
e 

 

Reaction time 5 minutes  

 

Reaction time 8 minutes 

 

Reaction time 12 minutes 

 

Reaction time 15 minutes 

 

Catalyst concentration (%wt) 

(A) FFA 0.5%wt 

(B) FFA 1.0%wt 

(C) FFA 1.5%wt 



 
32 ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 7 ประจําเดือน มีนาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2564  

1.3 Mass balance of catalyst  

 

Table 4-1: mass balance at 0.5% free fatty acid by weight of oil, 60 Celsius 

degree, reaction time of 5, 8, 12 and 15 minutes, catalyst concentration at 0.5-

1.1% by weight of oil and mole ratio of methanol to mole at 6:1 

 

Table 5: reaction time at 5 minutes 

Catalyst 

concentratio

n 

(%) 

Input 

catalyst  

(mol/ mol) 

Input Water 

and free fatty 

acid 

(mol/mol) 

Theoretical 

remaining 

catalysts 

(mol/mol) 

Remaining 

catalyst from 

titrate 

(mol/mol) 

Purity 

percent of 

biodiesel 

(%)  

0.5 0.0784 0.0632 0.0152 0.0514 80.12 

0.6 0.0940 0.0633 0.0308 0.0647 82.58 

1.1 0.1725 0.0633 0.1092 0.1447 96.16 

Table 6: reaction time at 8 minutes 

Catalyst 

concentratio

n 

(%) 

Input 

catalyst  

(mol/ mol) 

Input Water 

and free fatty 

acid 

(mol/mol) 

Theoretical 

remaining 

catalysts 

(mol/mol) 

Remaining 

catalyst from 

titrate 

(mol/mol) 

Purity 

percent of 

biodiesel 

(%)  

0.5 0.0784 0.0632 0.0152 0.0510 80.94 

0.6 0.0940 0.0633 0.0308 0.0647 83.40 

1.1 0.1725 0.0633 0.1092 0.1444 96.98 

 Table 4-1: Mass balance of 0.5% free fatty acid by weight of oil at 60 Celsius degree, 

reaction time at 54,8, 12 and 15minutes, catalyst concentration at 0.5-1.1% by wreight of oil 

and mol ratio of methanol to oil of 6:1.  

Table 7: reaction time at 12 minutes 

Catalyst 

concentratio

n 

(%) 

Input 

catalyst  

(mol/ mol) 

Input Water 

and free fatty 

acid 

(mol/mol) 

Theoretical 

remaining 

catalysts 

(mol/mol) 

Remaining 

catalyst from 

titrate 

(mol/mol) 

Purity 

percent of 

biodiesel 

(%)  

0.5 0.0784 0.0632 0.0152 0.0502 80.94 

0.6 0.0940 0.0633 0.0308 0.0645 84.22 

1.1 0.1725 0.0633 0.1092 0.1438 96.98 

Table 8: reaction time at 15 minutes 

Catalyst 

concentratio

n 

(%) 

Input 

catalyst  

(mol/ mol) 

Input Water 

and free fatty 

acid 

(mol/mol) 

Theoretical 

remaining 

catalysts 

(mol/mol) 

Remaining 

catalyst from 

titrate 

(mol/mol) 

Purity 

percent of 

biodiesel 

(%)  

0.5 0.0784 0.0632 0.0152 0.0497 81.76 

0.6 0.0941 0.0633 0.0308 0.0638 84.22 

0.7 0.1098 0.0633 0.0465 0.0783 85.03 

0.8 0.1255 0.0633 0.0622 0.0941 88.31 
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0.9 0.1412 0.0633 0.0779 0.1096 95.67 

1.0 0.1569 0.0633 0.0935 0.1234 96.49 

1.1 0.1725 0.0633 0.1092 0.1444 96.98 

 Table 4-2: Mass balance of catalysts at 1.0% free fatty acid, 60 Celsius degree, reaction time 

at 5,8,12 and 15 minutes, catalyst concentration at 0.8-1.3% by weight of oil and mol ratio of 

methanol to oil at 6:1. 

Table 9: reaction time at 5 minutes 

Catalyst 

concentratio

n 

(%) 

Input 

catalyst  

(mol/ mol) 

Input Water 

and free fatty 

acid 

(mol/mol) 

Theoretical 

remaining 

catalysts 

(mol/mol) 

Remaining 

catalyst from 

titrate 

(mol/mol) 

Purity 

percent of 

biodiesel 

(%)  

 

1.0 0.1569 0.0790 0.0779 0.1050 91.58 

1.1 0.1724 0.0790 0.0935 0.1298 96.49 

1.2 0.1945 0.0790 0.1155 0.1365 97.31 

1.3 0.2039 0.0790 0.1249 0.1479 97.31 

 

Table 10: reaction time at 8 minutes 

Catalyst 

concentratio

n 

(%) 

Input 

catalyst  

(mol/ mol) 

Input Water 

and free fatty 

acid 

(mol/mol) 

Theoretical 

remaining 

catalysts 

(mol/mol) 

Remaining 

catalyst from 

titrate 

(mol/mol) 

Purity 

percent of 

biodiesel 

(%)  

1.0 0.1569 0.0790 0.0779 0.1042 92.40 

1.1 0.1724 0.0790 0.0935 0.1286 96.49 

1.2 0.1945 0.0790 0.1155 0.1356 98.31 

1.3 0.2039 0.0790 0.1249 0.1442 98.45 

 

Table 4-2: mass balance of catalyst at 1.0% free fatty acid by weight of oil, temperature of 60 

Celsius Degree, reaction time at 5,8, 12, 15 minutes, catalyst concentration at 0.8-1.3% by 

weight of oil and mole ratio of methanol to oil at 6:1. 

 

Table 11: reaction time at 12 minutes 

Catalyst 

concentratio

n 

(%) 

Input 

catalyst  

(mol/ mol) 

Input Water 

and free fatty 

acid 

(mol/mol) 

Theoretical 

remaining 

catalysts 

(mol/mol) 

Remaining 

catalyst from 

titrate 

(mol/mol) 

Purity 

percent of 

biodiesel 

(%)  

1.0 001569 0.0790 0.0779 0.0949 93.22 

1.1 0.1724 0.0790 0.0935 0.1271 98.13 

1.2 0.1945 0.0790 0.1155 0.1336 98.45 

1.3 0.2039 0.0790 0.1249 0.1497 98.78 
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Table 12: reaction time at 15 minutes 

Catalyst 

concentratio

n 

(%) 

Input 

catalyst  

(mol/ mol) 

Input Water 

and free fatty 

acid 

(mol/mol) 

Theoretical 

remaining 

catalysts 

(mol/mol) 

Remaining 

catalyst from 

titrate 

(mol/mol) 

Purity 

percent of 

biodiesel 

(%)  

0.8 0.1255 0.0790 0.465 0.0717 94.58 

0.9 0.1412 0.0790 0.0622 0.0862 94.04 

1.0 0.1569 0.0790 0.0779 0.0940 94.04 

1.1 0.1725 0.0790 0.0935 0.1269 98.45 

1.2 0.1945 0.0790 0.1155 0.1317 98.78 

1.3 0.2039 0.0790 0.1249 0.1368 98.95 

 

Table 4-3: Mass balance of catalyst at 1.0% free fatty acid by weight of oil, temperature of 

60 Celsius Degree, reaction time at 5,8,12 and 15 minutes, catalyst concentration at 1.1-1.5% 

by weight of oil and mole ratio of methanol to oil at 6:1. 

Table 13: reaction time at 5 minutes 

Catalyst 

concentratio

n 

(%) 

Input 

catalyst  

(mol/ mol) 

Input Water 

and free fatty 

acid 

(mol/mol) 

Theoretical 

remaining 

catalysts 

(mol/mol) 

Remaining 

catalyst from 

titrate 

(mol/mol) 

Purity 

percent of 

biodiesel 

(%) 

1.1 0.1882 0.0947 0.0935 0.1242 94.04 

1.2 0.2039 0.0947 0.1092 0.1360 97.31 

1.5 0.2353 0.0948 0.1405 0.1676 98.29 

 

Table 13: reaction time at 8 minutes 

Catalyst 

concentratio

n 

(%) 

Input 

catalyst  

(mol/ mol) 

Input Water 

and free fatty 

acid 

(mol/mol) 

Theoretical 

remaining 

catalysts 

(mol/mol) 

Remaining 

catalyst from 

titrate 

(mol/mol) 

Purity 

percent of 

biodiesel 

(%)  

1.1 0.1882 0.0947 0.0935 0.1227 94.85 

1.2 0.2039 0.0947 0.1092 0.1354 97.31 

1.5 0.2353 0.0948 0.1405 0.1623 98.45 

 

Table 14: reaction time at 12 minutes 

Catalyst 

concentratio

n 

(%) 

Input 

catalyst  

(mol/ mol) 

Input Water 

and free fatty 

acid 

(mol/mol) 

Theoretical 

remaining 

catalysts 

(mol/mol) 

Remaining 

catalyst from 

titrate 

(mol/mol) 

Purity 

percent of 

biodiesel 

(%)  

1.1 0.1882 0.1002 0.0880 0.1190 95.67 

1.2 0.2039 0.1000 0.1039 0.1286 98.13 

1.5 0.2353 0.0997 0.1355 0.1570 98.95 
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Table 4-3: Mass balance of catalyst at 1.0% free fatty acid, temperature of 60 Celsius 

Degree, reaction time at 5,8, 12 and 15 minutes, catalyst concentration at 1.1-1.5% by weight 

of oil and mol ratio of methanol to oil at 6:1.         

Table 14: reaction time at 15 minutes  

Catalyst 

concentratio

n 

(%) 

Input 

catalyst  

(mol/ mol) 

Input Water 

and free fatty 

acid 

(mol/mol) 

Theoretical 

remaining 

catalysts 

(mol/mol) 

Remaining 

catalyst from 

titrate 

(mol/mol) 

Purity 

percent of 

biodiesel 

(%)  

1.1 0.1882 0.0947 0.0935 0.1166 95.67 

1.2 0.2039 0.0947 0.1092 0.1277 98.45 

1.5 0.2353 0.0948 0.1405 0.1449 99.27 

 

Note  

- Water in substrate is analyzed with Karl-Fisher technique    

- Water in oil is 0.085%  

- Water in catalyst is 0.173% 

From Table 4.1-4.3 showing mass balance of catalysts at free fatty acid at 0.1,1 and 1.5% by 

weight oil and temperature of 60 Celsius degree, mol ratio of methanol to oil at 6:1, reaction 

time at 5, 8, 12 and 18 minutes, catalyst concentration varied from 0.5-1.5% by oil weight, it 

appears that when the theoretical remaining catalysts is from 0.0935, mol of catalyst/ ,mole 

of input oil and remaining catalyst from titrate starts with 0.1269 mol of catalyst/ mole of 

input water so the volume of catalyst is sufficient to reaction. Furthermore, reaction time 

needs to be enough to make purity percentage of biodiesel to meet the standard at 96.5% 

 

2. Effect of mol ratio of methanol to oil on transesterification of biodiesel 

    In the experiment to study mol ratio of methanol to oil affecting transesterification of 

biodiesel, it is conducted with initial free fatty acid of 1.0% by oil weight, reaction time at 

5,8,12 and 15 minutes, concentration of catalyst (NaOCH3) at 1.1, 1.2 and 1.3% by oil 

weight, temperature of 60 Celsius degree, and agitation speed of 900 rounds/ minute. This 

was to create changes in mol ratio of methanol to oil at 5.5:1, 6:1 and 6.5:1, respectively. 

2.1 Effect of mol ratio of methanol to oil on purity percentage of biodiesel and quantity of 

soap. 

Table 4-4: Relationship between purity percentage, biodiesel yield and quantity of soap at 

free fatty acid at 1.0% by oil weight, reaction temperature at 60 Celsius Degree, reaction time 

at 5, 8, 12 and 15 minutes, catalyst concentration from 1.1-1.3% by oil weight by studying 

mol ratio of methanol to oil at 5.5:1, 6:1 and 6.5:1.  

Table 16: Reaction time at 5 minutes      

Catalyst 

concentration (% 

by weight  

Purity percentage (%)  Yield of biodiesel (% 

by weight)  

Quantity of soap (% 

by weight)  

5.5:1 6:1 6.5:1 5.5:1 6:1 6.5:1 5.5:1 6:1 6.5:1 

1.1 95.67 96.49 96.49 95.47 96.10 96.20 2.03 1.84 1.63 
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1.2 97.31 97.31 98.13 95.41 95.80 95.99 2.17 1.99 1.90 

1.3 97.80 97.80 98.45 95.30 95.30 95.75 2.28 2.09 1.95 

 

Table 4-4: Relationship of purity percentage, yield of biodiesel and soap at free fatty acid at 

1.0% by oil weight, reaction temperature at 60 Celsius Degree, reaction time at 5,8 12 and 15 

minutes, catalyst concentration at 1.1-1.3% by oil weight at mol ratio of methanol to oil at 

5.5:1, 6:1 and 6.5:1 

Table 17: Reaction time at 8 minutes 

 

Catalyst 

concentration (% 

by weight  

Purity percentage (%)  Yield of biodiesel (% 

by weight)  

Quantity of soap (% 

by weight)  

5.5:1 6:1 6.5:1 5.5:1 6:1 6.5:1 5.5:1 6:1 6.5:1 

1.1 96.49 96.49 96.49 95.46 95.84 96.04 2.08 1.92 1.92 

1.2 97.64 98.13 98.29 95.35 95.58 95.57 2.45 2.09 1.99 

1.3 97.80 98.45 98.79 95.28 95.57 95.56 2.49 2.16 2.02 

 

Table 18: Reaction time at 12 minutes 

Catalyst 

concentration (% 

by weight  

Purity percentage (%)  Yield of biodiesel (% 

by weight)  

Quantity of soap (% 

by weight)  

5.5:1 6:1 6.5:1 5.5:1 6:1 6.5:1 5.5:1 6:1 6.5:1 

1.1 96.49 97.31 97.64 95.28 95.45 95.44 2.22 2.12 1.97 

1.2 98.13 98.45 98.62 95.23 95.32 95.39 2.55 2.13 2.00 

1.3 98.13 98.45 98.95 95.22 95.28 95.37 2.75 2.19 2.05 

 

Table 4-4: Relationship between purity percent, yield of biodiesel and quantity of soap at free 

fatty acid at 1.0% by oil weight, reaction temperature at 60 Celsius degree, reaction time at 

5,8 ,12 and 15 minutes, catalyst concentration from 1.1-1.3% by oil weight by studying mol 

ratio of methanol to oil at 5.5:1, 6:1 and 6.5:1 

Table 19: Reaction time at 15 minutes  

Catalyst 

concentration (% 

by weight  

Purity percentage (%)  Yield of biodiesel (% 

by weight)  

Quantity of soap (% 

by weight)  

5.5:1 6:1 6.5:1 5.5:1 6:1 6.5:1 5.5:1 6:1 6.5:1 

 

 5.5:1 6:1 6.5:1 5.5:1 6:1 6.5:1 5.5:1 6:1 6.5:1 

1.1 97.31 98.13 98.13 94.74 95.22 95.49 2.34 2.14 2.02 

1.2 98.45 98.78 98.78 94.75 95.17 95.18 2.76 2.18 2.04 

1.3 98.45 98.78 98.95 93.12 94.90 95.02 2.89 2.40 2.08 

 

From table 4-4, it can be noticed that at mole ratio of methanol to oil of 5.5:1, 6:1 and 6.5:1, 

purity percentage of biodiesel tends to increase. At mol ratio of methanol to oil at 6:1 and 

6.5:1, purity percentage of biodiesel is higher than mole ratio of methanol to oil at 5.5:1. 

However, purity percentage of biodiesel at mol ratio of methanol to oil at 6:1 and 6.5:1 was 
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similar at every reaction time. Increasing mol ratio of methanol to oil more than 6:1 does not 

significantly raise purity percentage of biodiesel.  

Yield of biodiesel tends to increase for mol ratio of methanol to oil and it was found 

that yield of biodiesel at mol ratio of methanol to oil at 6:1 and 6.5:1 was higher than mole 

ratio of methanol to oil at 5.5:1. The yield of biodiesel would be referred from soap and yield 

of biodiesel and soap quantity are inversely variant. It could be noticed that yield of biodiesel 

at mol ratio of methanol to oil at 6:1 and 6.5:1 was high and similar. Increasing mol ratio of 

methanol to oil more than 6:1 did not help to obtain biodiesel yield much. So, it is a waste of 

methanol and expenses for state recovery with biodiesel from 2 sides including chemical loss 

between alkaline and ester and physical loss from washing.  

Quantity of soap tends to decrease which could be explained that when mol ratio of 

methanol to oil increases, methanol would rise and dissolubility of catalyst was higher 

leading to the decrease of catalyst concentration. When catalyst concentration reduced, 

quality of soap would decrease and thus the yield of biodiesel was higher. On the other hand, 

when reaction time was taking longer, soap would be more obtained and the yield of 

biodiesel decreased.  

According to the experimental result, when reducing methanol, purity percentage of 

biodiesel would decrease and it took more time to generate reaction and used more 

concentrated catalysts.  

When reaction time and catalyst concentration is increased, purity percentage of biodiesel is 

higher but yield of biodiesel decreases. Therefore, it is necessary to increase methanol rather 

than catalysts because adding catalyst concentration is a waste and it requires much 

expenses. However, increasing methanol is less costed and purity percentage and yield of 

biodiesel increases. From the experiment, at catalyst concentration of 1.1% by oil weight and 

mol ratio of methanol to oil at 5.5:1, the only purity percentage that meets standard is at 

reaction time of 15 minutes. However, when increasing mol ratio of methanol to oil at 6:1 

and 6.5:1, purity percentage that meets standard is at reaction time of 12 and 15 minutes. 

When we add mol ratio of methanol to oil, it can take less time to generate reaction and yield 

of biodiesel increases. Hence, we should select reaction at mol ratio of methanol to oil at 6:1 

because although mol ratio of methanol to oil is increased to 6.5:1, purity percentage and 

yield of biodiesel is not much different. So, it is a waste if using mol ratio of methanol to oil 

at 6.5:1. 

3. Effects of temperature on trans esterification of biodiesel 

In an experiment of studying effects of reaction temperature on transesterification of 

biodiesel, this study used initial free fatty acid at 1.0% by oil weight, reaction time of 5, 8, 12 

and 15 minutes, concentration of catalyst (NaOCH3) from 1.0-1.3% by weight, mol ratio of 

methanol to oil at 6.1, agitation speed of 900 rounds/ minute with different reaction 

temperature at 50, 55, 60 and 65 Celsius Degree respectively.   
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3.1 Effects of temperature on purity percentage of biodiesel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4-4: relationship between purity percentage of biodiesel and time and temperature at 

1.0% free fatty acid by oil weight, mol ratio of methanol to oil at 6:1 and catalyst 

concentration at (A) 1.0 (B) 1.1 and (C) 1.3% by oil weight.  

From figure 4.4, it could be noticed that purity percentage of biodiesel tends to increase by 

reaction time. At 60 and 65 Celsius Degree, purity percentage of biodiesel is higher than 50 

and 55 Celsius degree but purity percentage at 60 and 65 Celsius degree is similar at every 

reaction time.  

 

3.2 Effects of temperature on yield of biodiesel            

5. Yield of biodiesel          
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From figure 4-5, it could be noticed that at temperature of 50, 55, 60 and 65 Celsius degree, 

yield of biodiesel tends to decrease and the yield of biodiesel at different temperature was not 

much distinct. Yield of biodiesel is inversely variant with quantity of obtained soap.  

(Quantity of soap as in figure 4-6) at temperature of 60 and 65 Celsius degree, yield of 

biodiesel was lower than one at temperature of 50 and 55 Celsius degree but yield of 

biodiesel at temperature of 60 and 65 was relatively close at every reaction time for used 

frying oil. So, temperature of 60°C should be used because of high yield of biodiesel (Leung 

et al, 2006)  
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Figure 4-6, relationship between soap and time and temperature of reaction at 1.0% free fatty 

acid by oil weight, mol ratio of methanol to oil at 6:1 and catalyst concentration at 1.0, 1.1 

and 1.3% by oil weight.  

From figure 4-6, it could be noticed that at temperature of 50, 55, 60 and 65 Celsius degree, 

soap tends to increase. So, reaction time affects the generation of soap which could explain 

the yield of biodiesel (figure 4-5). That is, when reaction temperature increases, soap would 

become higher but the biodiesel’s yield was decreased. Similarly, when reaction time 

increases, soap quantity would rise and thus yield of biodiesel reduces when the reaction time 

is longer.  

From the experiment, temperature did not significantly affect transesterification and 

saponification. When temperature changes, values are not much different. Increasing 

temperature of reaction will increase rate of saponification and esterification (Singh et al, 

2006). That is, when reaction temperature rises, purity percentage of biodiesel increases. On 

the contrary, when reaction temperature increases, yield of biodiesel reduces due to the fact 

that the increase of reaction temperature will results in more soaps and thus the yield of 

biodiesel reduces. From the experiment, at 1.0% catalyst concentration by oil weight at 

different time and temperature,  

It appears that purity percentage of biodiesel does not meet standard in every reaction 

temperature but when increasing catalyst concentration to 1.1% by weight, purity percentage 

of biodiesel passes the standard at reaction time of 12 and 15 minutes and at reaction 

temperature of 60 and 65 Celsius degree. When increasing catalyst concentration to 1.3% by 

oil weight, it appears that purity percentage of biodiesel passes the standard at every time and 

temperature of reaction. Therefore, when adding catalyst concentration, time and temperature 

can be decreased with purity percentage of biodiesel meeting the standard. However, reaction 

temperature for transesterification should not be lower than 65 Celsius degree because the 
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boiling of methanol is 64.7 Celsius degree and it can evaporate (Singh et al, 2008). It means 

that the reaction cannot be generated well. From the experiment, if needing to generate 

reaction at low temperature, it is required to increase concentration of catalyst but it is a 

waste of catalyst and has high costs. Therefore, it is recommended to select reaction at 

temperature of 60 Celsius degree because at this point, purity percentage of biodiesel can 

meet the standard. Although increasing temperature to 65 Celsius degree, purity percentage 

is not much different and when the temperature rises, yield of biodiesel will decrease. 

4. Effects of free fatty acid on transesterification of biodiesel  

In an experiment to study effects of free fatty acid on transesterification of biodiesel, this 

study conducted it at concentration of catalyst (NaOCH3) at 0.5-1.5% by oil weight, mol ratio 

of methanol to oil at 5.5:1, 6:1 and 6.5: 1, agitation speed of 900 rounds/ minute, reaction 

time at 50, 55, 60 and 65 Celsius Degree, reaction time at 5, 8, 12 and 15 minutes and initial 

fatty acid at 0.5, 1.0 and 1.5% by oil weight.  

From figure 4-1 to 4-3, quantity of initial free fatty acid affects transesterification that when 

free fatty acid quantity increases, the reaction cannot be generated well. For 

transesterification, the lower the free fatty acid, the better the reaction will be and catalyst 

concentration will decrease               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantity of free fatty acid in substrate is another factor affecting soap generation. When raw 

materials contain much free fatty acid, when reacted, soap quantity will increase leading to 

the decrease of biodiesel yield. Proper free fatty acid for transesterification with base catalyst 

should be 0.5-3.0% by oil weight. Quantity of free fatty acid should not be in adequate limit 

with base catalyst as if quantity of free fatty acid is too high, transesterification will not be 

good and yield of biodiesel will decrease (Singh et al, 2008). From figure 4.1 to 4.3, quantity 

of free fatty acid can be summarized in 3 phases as follows  
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Free fatty acid less than or equal to 0.5% by oil weight: using catalyst with 

concentration lower than 1.1% by oil weight, reaction will be well triggered and it takes ln 

reaction time to obtain purity percentage of biodiesel meeting the standard. 

 Free fatty acid between 0.5-1.0% by oil weight: it was found that the catalyst with 

concentration starting from 1.1% by oil weight and reaction time at least 12 minutes was 

required. However, when using catalyst with concentration from 1.2%, reaction time should 

be 5 minutes and thus, at this range of free fatty acid quantity, if using catalyst with low 

concentration, it will take long time to do reaction. 

  

However, when using higher-concentrated catalyst, reaction time will decrease and purity 

percentage of biodiesel can pass the standard.  

 Quantity of free fatty acid between 1.0-1.5% by oil weight: this range of free fatty 

acid quantity takes short reaction time and purity percentage of biodiesel can meet the 

standard because of highly concentrated catalysts.  

5. Effects of reaction time on esterification of biodiesel 

  In experiment to study Effects of reaction time on esterification of biodiesel, the 

researcher created an experiment with intimal free fatty acid of 0.5, 1.0 and 1.5% by oil 

weight, catalyst concentration 0.5-1.5^ by oil weight, mol ratio of methanol to oil at 5.5:1, 

6:1 and 6.5:1, agitation speed of 900 rounds/ minute, reaction temperature at 50, 55, 60 and 

65 Celsius degree and reaction time at 5, 8, 12 and 15 minutes.  

  From above data, to create transesterification, time is another important factor 

affecting transesterification and saponification. According to this experiment, when creating 

reaction with catalyst of Sodium Methoxide, it takes only 5 minutes and transesterification 

can go well. Creating reaction with methoxide takes shorter time than hydroxide and when 

creating reaction between used frying oil and methoxide catalyst, only short time can 

generate esters well. Only 5 minutes of reaction can make purity percentage of biodiesel 

more than 90% and when reaction time is spent longer, purity percentage of biodiesel will 

increase. However, according to the experiment, it was found that when taking short reaction 

time, highly concentrated catalyst is required and when spending longer reaction time, 

catalyst concentration can be reduced. When taking reaction time longer, soap can be 

generated more leading to the decrease of biodiesel yield. 

From the experiment in different states, data could be collected to forecast purity 

percentage at different states with  

Respond Surface Methodology (RSM) Program and to forecast soap and yield of biodiesel 

by using solver of Microsoft Office Excel 2010. Below is the formula.  

A formula to forecast purity percentage of biodiesel by using Respond Surface Methodology 

(RSM) Program is stipulated with following variables.  

X1 Catalyst concentration   mol (catalyst concentration- quantity of input free fatty acid)  

X2 Reaction time, minute 

X3 Mol ratio of methanol to oil, mol/mol 
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X4 Reaction temperature, Celsius degree 

Purity percentage of Biodiesel             

From the formula to forecast purity percentage, it could be seen that value affecting purity 

percentage of biodiesel the most is catalyst concentration followed by mol ratio of methanol 

to oil, reaction temperature, and reaction time respectively. Reliability of the experiment with 

value from formula is 97.08% (2.29% errors)  

Formula to forecast quantity of soap by using solver of Microsoft Office Excel 2010 is 

determined with following variables. 

X1 = input free fatty acid % by oil weight  

X2 = Catalyst concentration % by oil weight  

X3 = Reaction time, minute  

X4 = Mol ratio of methanol to oil, mol/mol 

X5 = Reaction time, Celsius degree  

Quantity of soap   

   

 

 

 

 

 

From the formula to forecast quantity of soap, it is obvious that value that influences the 

quantity of soap the most is amount of free fatty acid followed by catalyst concentration, mol 

ratio of methanol to oil, reaction time and reaction temperature, respectively. Reliability 

between the experimental result and formula value is 86.30% (13.70% error) and from soap 

quantity, yield of biodiesel can be forecasted ass follows.  

Formula to forecast biodiesel by using solver of Microsoft Office Excel 2010 is 

determined with following variables. 

X1= Quantity of soap% by oil weight 

Yield of biodiesel = 98.5821- 1.346X1 

From the formula to forecast biodiesel yield, value that influences yield of biodiesel 

the most is soap quantity because yield of biodiesel comes from 2 sides including chemical 

loss between alkaline and ester and physical loss from washing. Therefore, to forecast yield 

of biodiesel more accurately, quantity of soap will be used. Reliability between experimental 

result and formula value is 99.58% (0.42% error)  
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From above formula, experimental states can be forecasted as follows  

  At state of free fatty acid of 1.0% by oil weight, catalyst concentration of 0.8 and 

1.3% by oil weight, mol ratio of methanol to oil at 6:1, reaction temperature of 60 Celsius 

degree, reaction time to generate reaction with purity percentage meeting standard (96.5%) 

can be calculated (catalyst concentration at 0.8 and 1.3% by oil weight is 3.3379 and 6.1646 

mol/hr.)  

From formula to forecast purity percentage of biodiesel, if using catalyst concentration 

at 1.3% by oil weight and reaction time at 5 minutes, purity percentage will be 96.91% 

meeting the standard. However, when using catalyst concentration at 0.8% by oil weight, it 

may take time to do reaction for 50 minutes to obtain purity percentage at 96.57% to meet 

the standard.  

From formula to forecast quantity of soap, if using catalyst concentration at 1.3% by 

oil weight and reaction time at 5 minutes, soap quantity is 1.74% by oil weight but if using 

catalyst concentration at 0.8% and reaction time at 50 minutes, quantity of soap is 7.78% by 

oil weight. It could be noticed that to generate short reaction, soap quantity may not be much 

different but if it takes long time to generate reaction, the quantity of soap is high too 

although using low catalyst. 

From the formula to forecast yield of biodiesel, if using catalyst concentration at 1.3% 

by oil weight and reaction time in 5 minutes, yield of biodiesel is 95.97% by oil weight but if 

using catalyst concentration at 0.8% by oil weight and reaction time of 50 minutes, yield of 

biodiesel is 88.10% by oil weight due to high quantity of soap during reaction. 

 

Conclusion  

1. Effects of catalyst concentration on transesterification of biodiesel 

The findings reveal that when generating transesterification, catalyst concentration will be 

different when initial free fatty acid is distinct. At 0.5% free fatty acid, catalyst concentration 

at 1.1% is required with reaction time of 8 minutes to obtain purity percentage of biodiesel 

that meets the standard at 96.98%. At 1.0% free fatty acid, catalyst concentration at 1.1% by 

oil weight is required with reaction time of 12 minutes to obtain purity percentage of 

biodiesel that meets standard at 98.13%. At 1.5% free fatty acid, 

By oil weight, catalyst concentration at 1.3% is required with reaction time of 5 minutes to 

obtain purity percentage of biodiesel that meets standard at 97.31% 

2. Effects on mol ratio of methanol to oil on transesterification  

From the experiment, when mol ratio of methanol to oil increases, purity percentage of 

biodiesel ill rise too. Mol ratio of methanol to oil suitable for transesterification is 6:1 

because the mol ratio of methanol to oil at 6:1 is a value that cane dissolve in catalyst leading 

to the decrease of catalyst concentration and soap quantity. Using mol ratio of methanol to 

oil at 6.5:1 is possible but it requires higher mol ratio of methanol to oil. However, yield of 

biodiesel is not much different so, it is the waste of mole ratio of methanol to oil at 6.5:1. 

When increasing mol ratio of methanol to oil, the yield of biodiesel and purity percentage is 

not significantly dissimilar and thus it is the waste of methanol and requires expenses for 
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recovery. Therefore, using mol ratio of methanol to mol at 6.1 is suitable for producing 

biodiesel with transesterification. 

3. Effects of temperature on transesterification o biodiesel  

The experimental results show that suitable temperature for transesterification is 60 Celsius 

Degree because it is proper for producing biodiesel with transesterification and purity 

percentage and yield of biodiesel is not much different from 65 Celsius Degree. If needing to 

reduce reaction temperature, it is required to increase catalyst concentration and spend more 

reaction time. So, to be worthy, temperature at 60 Celsius degree is selected. From the 

experiment, at 1.0% free fatty acid by oil weight at every time and temperature of reaction, 

no values meet the standard (96.5%). At catalyst concentration of 1.1% by oil weight, the 

values that meet standard is at 60 and 65 Celsius degree of reaction temperature and 12 and 

15 reaction times. If using catalyst concentration at 1.3% by oil weight at every time and 

temperature, it meets the standard. 

4. Effects of initial free fatty acid on transesterification of biodiesel 

  From the experiment, generating transesterification with different free fat acid 

requires different catalyst concentration. 

That is, when free fatty acid increase, catalyst concentration will be higher too. At 0.5% free 

fatty acid by oil weight, 1.1% catalyst concentration is required and at 1.0% free fatty acid, 

1.3% catalyst concentration is used. Therefore, from the experiment, it is obvious that when 

we use used frying oil as substrate for producing biodiesel with transesterification, it is 

necessary to use used frying oil containing high free fatty acid (Not over 2%) because when 

reducing quantity of free fatty acid, catalyst concentration in transesterification will not 

decrease much as seen from the free fatty acid at 0.5 and 1.0% by oil weight that requires 

1.1% catalyst concentration and it is a waste of catalysts due to high cost of sodium 

methoxide. 

5. Effects of reaction time on transesterification of biodiesel 

  From the findings, spending short time to do transesterification can generate good 

reaction. This experiment was conducted at 5,8,12 and 15 minutes which are deemed not 

much compared with transesterification in other works. The experimental results show that 

yield and purity percentage of biodiesel is divided in 2 phases including at 5 and 8 minutes 

with similar value and at 12 and 15 minutes with close values. The value mostly influences 

when reaction changes is catalyst concentration. That is, if needing to do short time, higher 

concentrated catalyst is required compared with normal reaction and it takes longer time. So, 

if doing reaction in short time, highly concentrated catalyst is required. As sodium methoxide 

is expensive, it is better to do reaction in longer tine because when thinking of economic 

worthiness, it is more worthwhile. 

  Influences of variables on purity percentage and yield of biodiesel can be summarized 

as follows. 

- Influence of catalyst concentration: when catalyst concentration increases, purity 

percentage of biodiesel increases while yield of biodiesel decreases. 
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- Influence of mol ratio of methanol to oil: when mol ratio of methanol to oil 

increases, purity percentage and yield of biodiesel. 

- Influence of reaction time: when taking longer time to do reaction, purity percentage 

of biodiesel increases and yield of biodiesel increases.  

- Influence of reaction temperature: when reaction temperature increases, purity 

percentage of biodiesel increases but yield of biodiesel decreases.  

So, variables affecting purity percentage of biodiesel the most are concentration of 

catalyst and mol ratio of methanol to oil while temperature and time of reaction slightly 

affect purity percentage of biodiesel.  

   Producing biodiesel from used frying oil with sodium methoxide as catalyst gives 

higher purity percentage and yield of biodiesel than biodiesel production with hydroxide 

catalysts. From this experiment, average yield of biodiesel with hydroxide catalyst is 95.68% 

but from the experiment of Alternative energy from palm oil and oil plant research and 

development center, Faculty of Engineering, Prince of Songkhla University by using 

hydroxide reaction, yield of biodiesel is 90%. Therefore, producing biodiesel from used 

frying oil with methoxide catalyst is better than hydroxide catalysts. 

  

------------------------------------------------ 
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Abstract 

Public relations are considered an important and one way to develop public relations. 

Sustainable Dhamma Tourism can be successful. The actor continuously performs public 

relations. Via online media such as Facebook, YouTube etc. Importantly, it required public 

relations personnel who have good behavior and ability such as 1) Work hard  2) Love peace 

fullwork 3) Be a peace researcher 4) Have communication ability  5) Is a community 

representative 6) Knowledge in public relations and tourism 7) Good human relationship 8) 

Have flexibility in work  9) Have credibility, respect, faith. The study found that Public 

relations of Dhamma Tourism of Ban Khayung Temple. Has the following composition 1) 

Compile information that is reasonable, reliable. 2) Education, correctly distinguish. 3) 

Present the true message. 4) Sincere hospitality. 5) Create a memorable media to be satisfied. 

6) Try to do travel activities with enthusiasm. 7) Check the proceedings with caution. 8) 

Create an identity that is memorable. 9) long lasting continuity in public relations. 

Public relations in accordance with the 9 Steps element must be carried out 

continuously. related throughout the line. Therefore, achieving lasting efficiency and 

effectiveness. Will not be missed because it will make it lack continuity lack of interest. And 

most importantly, causing followers or tourists to become bored of having to wait to follow. 

The continuation of public relations therefore requires consistency and speed in 

communication. So will help the public relations to be successful and effective.  

   

Keywords : Sustainable Dhamma Tourism, relations in accordance with the 9 Steps  
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บทคัดย่อ 
การประชาสัมพันธแถือวาเป็นส่ิงสําคัญและเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการประชาสัมพันธแการทองเท่ียววิถี

ธรรมอยางยั่งยืนใหประสบความสําเร็จได ผูวิจักษณแไดปฏิบัติการประชาสัมพันธแอยางตอเนื่องทางส่ือออนไลนแ เชน เฟ
ชบุ฿ค ยูทูบ เป็นตน ท่ีสําคัญตองอาศัยนักประชาสัมพันธแผูมีพฤติภาพที่ดีมีความสามารถ เชน 1) ต้ังใจทํางาน 2) รักงาน
วิถีสันติภาพ 3) เป็นนักวิจัยวิถีสันติภาพ 4) มีความสามารถทางการส่ือสาร  5) เป็นตัวแทนชุมชน 6) มีองคแความรูเรื่อง
การประชาสัมพันธแการทองเท่ียว 7) มีมนุษยสัมพันธแที่ดี 8) มีความคลองตัวในการทํางาน 9) มีความนา เช่ือถือ เป็น ท่ี
เคารพศรัทธาเล่ือมใส โดยดําเนินการประชาสัมพันธแการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูง มีองคแประกอบเป็นรูปแบบ
โพลวพลือ คือหนทางสวาง ดังตอไปนี้ 1) รวบรวมขอมูลท่ีมีเหตุผลถูกตองนาเช่ือถือ 2) การศึกษาคิดวิเคราะหแแยกแยะ
ขอมูลอยางถูกตอง 3) นําเสนอขอความจริง  4) การปฏิบัติตอนรับดูแลดวยความจริงใจ 5) สรางส่ือท่ีระลึกใหเป็นท่ีพึง
พอใจ 6) พยายามทํากิจกรรมทองเท่ียวดวยความกระตือรือรน 7) ตรวจสอบการดําเนินการอยางมีสติรอบคอบ 8) 
สรางอัตลักษณแใหเป็นที่จดจํา 9) ความตอเนื่องยาวนานในการประชาสัมพันธแ  

การดําเนินการประชาสัมพันธแตาม 9 กาว ดังกลาวตองดําเนินการอยางตอเนื่องสัมพันธแกันตลอดสาย จึงจะ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ียั่งยืน จะขาดชวงไมไดเพราะจะทําใหขาดความตอเนื่อง ขาดความนาสนใจ ขาด
แรงจูงใจท่ีจะติดตาม และท่ีสําคัญจะทําใหการผูติดตามหรือนักทองเท่ียวเริ่มเกิดความเบื่อหนายท่ีจะตองรอติดตาม 
ความตอเนื่องของการประชาสัมพันธแนั้น จึงตองมีความสม่ําเสมอ มีความรวดเร็วทันใจในการส่ือสาร จึงจะชวยใหการ
ประชาสัมพันธแเกิดผลสําเร็จ และเกิดความยั่งยืน  
 
ค าส าคัญ : ทองเท่ียววิถีธรรม , ตอเนื่องความสัมพันธแตาม 9 กาว  
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญ  

การประชาสัมพันธแเพื่อการทองเท่ียวนั้น เปูาหมายสวนหนึ่งเพื่อเป็นการสรางความรับรูถึงภาพลักษณแสถานท่ี
ทองเท่ียวเช่ือมโยงความรูสึกของนักทองเท่ียวใหเกิดความรูสึกสุขใจและรูสึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันอันเกิดจากการ
ชอบ คิด สนใจ สงสัย อยากเรียนรู พอใจ ฯลฯ ในเรื่องเดียวกันบนพื้นฐานความแตกตางระหวางบุคคลดวยภาษา 
วัฒนธรรมและชาติพันธุแและความสามารถในการรับรูหรือเรียนรู และในปใจจุบันการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมหรือการ
ทองเท่ียววัดไหวพระ ณ วัดสําคัญตางๆ ไดรับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากวัดถือไดวาเป็นท้ังศูนยแรวมจิตใจของชาวพุทธ
และเป็นศูนยแรวมท่ีสะทอนถึงความเป็นอยูวิถีชีวิตของทองถิ่นและอารยธรรมไดเป็นอยางดีนับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ
การเท่ียวที่ไดรับความนิยมอยางยิ่ง ท้ังนี้เพราะตามคติความเช่ือท่ีถือวาการไดมาสักการะสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ รวมทําบุญ 
บริจาคทานจะนําความเป็นสิริมงคลมาสูชีวิตและสรางจิตใจใหผองใสมาสูผูปฏิบัติ อาจกลาวไดวาวัดนอกจากจะเป็นศา
สนสถานแลวยังนับเป็นทรัพยากรการทองเท่ียวที่สะทอนอารยธรรมและวิถีชีวิตของทองถิ่น การประชาสัมพันธแเพื่อการ
ทองเท่ียวจึงจําเป็นตองมีการประชาสัมพันธแดวยส่ือตางๆ ท่ีเหมาะสม ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อใหนักทองเท่ียว
สามารถท่ีจะประเมินทางเลือกและสามารถตัดสินใจรับฟใงหรือคนหาขอมูลไดอยางถูกตองตรงตอความตองการของ
ตนเอง 

โดยเฉพาะวัดท่ีมีตนทุนในการบริหารจัดการทองเท่ียวท่ีดี มีสถานท่ีเอื้อตอการพัฒนา  มีสถานท่ีสงบรมเย็น มี
ประวัติศาสตรแเช่ือมความเช่ือความศรัทธาจึงเป็นสถานท่ีเหมาะสมสําหรับศึกษาหาความรูไดหลากหลายรูปแบบใน
ขณะเดียวกันหลายปีท่ีผานมาทางวัดบานขะยูง ตําบลหวยตามอญอําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ ไดผลิตส่ือทางวิชาการ 
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บทความและงานวิจัยออกมาเพื่อเผยแพรประวัติวัด ชุมชนและองคแความรูในชุมชนเช่ือมโยงกับหลวงปูุสรวง ปริศนา
ธรรมและการทองเท่ียวโดยเฉพาะงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการทองเท่ียววิถีสันติภาพอยางยั่งยืน ผลการศึกษา
พบวา วัดบานขะยูงมีตนทุนทรัพยากรในการจัดการการทองเท่ียวท่ีหลากหลายไมหรูหราแตจูงใจใหเกิดการทองเท่ียว 
โดยเฉพาะประวัติศาสตรแของสถานท่ีหรือวัดท่ีเช่ือมไปสูความศรัทธาตอหลวงปูุสรวงของนักทองเท่ียว ประกอบกับ
สภาพบริบทความสัมพันธแในวัดกับชุมชน สังคม คอนขางเขมแข็งดวยเพราะหลวงปูุสรวงเป็นศูนยแรวมจิตใจ พรอมกับ
ทําเลในดานการคมนาคมท่ีสะดวกจึงเหมาะทําใหเกิดการทองเท่ียวไดแมวาสังขารหลวงปูุสรวงจะไมไดต้ังบําเพ็ญกุศล ณ 
วัดบานขะยูงก็ตาม และวัดบานขะยูงมีรูปแบบการทองเท่ียวท่ีเนนใหเกิดสันติภาพภายในดวยการบมเพาะคุณธรรมแก
นักทองเท่ียว ภายใตรูปแบบช่ือเรียกวา “PLOWPLEU'S Model” (หนทางสวาง) มีองคแประกอบยอยไดแก (1) สถานท่ี
ทองเท่ียวไดรับการพัฒนาอยางมีสวนรวม (P =Places of tourism are developed with participation) (2)การ
เรียนรูและพัฒนาทักษะการจัดการทองเท่ียว (L = learning and developing tourism management skill) (3) 
ปฎิบัติการประชาสัมพันธแการทองเท่ียวอยางตอเนื่อง (O = Operation to promote tourism with continuance) 
(4) การระมัดระวังความผิดจริยธรรมการทองเท่ียว (W = Wariness of unethical tourism) (5) วิถีทางอันเหมาะสม
แกการบมเพาะคุณธรรมจากการทองเท่ียว (P = Pleasant ways of pursuing virtue from tourism) (6) 
ผลประโยชนแระยะยาวเพื่อการทองเท่ียวที่ยั่งยืน (L = Long term benefits of sustainable tourism) (7) การศึกษา
ภายใตกิจกรรมการเรียนรูหลักไตรสิกขา (E= Education in tourism with learning activities under the 
Threefold Learning) (รูต่ืนเบิกบานผานกิจกรรมไดไตรสิกขา) และ 8)เฟูนหาลักษณะเฉพาะเป็นลักษณะท่ีบงบอกถึง
แหลงทองเท่ียวท่ีแสดงถึงอัตลักษณแของแหลงทองเท่ียวท่ีนาจดจํา (U = Uniquely picking and choosing identity 
of tourist attraction for remem brance) (อดิศักด์ิ วชิรปโฺโญ, 2563 : บทคัดยอ) ส่ิงเหลานี้ คือ ตนทุนทางการ
ทองเท่ียววิถีธรรมท่ีวัดบานขะยูงมีและตองนํามาพัฒนาเป็นขอมูลเพื่อสรางการประชาสัมพันธแการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

การประชาสัมพันธแเพื่อการส่ือสารของวัดบานขะยูง จึงถือวาเป็นการสรางฐานความสําคัญตอการบริหาร
จัดการเพื่อการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงอยางยิ่ง เพราะการส่ือสารสามารถสรางความเขาใจตอการดําเนินการ
ปฏิบัติการของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีของตนเองไดอยางถูกตองซึ่งการส่ือสารนั้นเป็นการประชาสัมพันธแท่ี
จําเป็นตองดําเนินการใหมีความรวดเร็วถูกตองชัดเจน มีความเป็นระบบท่ีนาเช่ือถือ ไมซับซอนยุงยาก โดยอาศัยการ
ประชาสัมพันธแส่ือสารในหลากหลายรูปแบบตามท่ีปรากฏในปใจจุบันขึ้นอยูกับความพรอมของบุคคล องคแกร หนวยงาน 
ในสวนของวัดบานขะยูงนั้น ใหความสําคัญทางดานการส่ือสารท้ังรูปแบบออฟไลนแ และแบบออนไลนแ โดยบุคลากรท่ี
เกี่ยวของตองเรียนรูการประชาสัมพันธแ เพื่อทําใหเกิดความจูงใจใหบุคคลเขามาทองเท่ียวและทําใหบุคคลผูรับผิดชอบ
การทองเท่ียวไดเกิดความเขาใจและเกิดความรวมมือกัน ถือวาเป็นการส่ือสารท่ีสรางความเขาใจและสรางความรวมมือ
ระหวางนักทองเท่ียวและผูรับผิดชอบการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงอันจะนํามาซึ่งการทองเท่ียวอยางมี
ความสุขไดอยางแทจริง 

นอกจากนั้น ความสําคัญของการประชาสัมพันธแเพื่อการส่ือสารนั้น ยังสรางภาพลักษณแ สรางช่ือเสียง ปูองกัน
ความเขาใจผิดท่ีจะกอใหเกิดความเสียหาย และสรางคุณคาของประวัติศาสตรแที่มีอยูในวัดบานขะยูงไดอยางมากอีกดวย 
รวมถึงสงผลตอพฤติกรรมของนักทองเท่ียวเมื่อไดทราบขอมูล ขาวสาร ผลงาน จากการส่ือสารหรือเผยแพรขอมูล 
ขาวสาร จะเกิดการกระตุนความสนใจท่ีจะเดินทางเขามาทองเท่ียวในวัดบานขะยูง เพราะสอดคลองตรงตามความ
ตองการของนักทองเท่ียวท่ีตองการเดินทางมาสัมผัสหรือเขาถึงรูปแบบการทองเท่ียว หรือไดเห็นส่ิงท่ีตองการเห็น ได
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สัมผัสส่ิงท่ีตนเองตองการสัมผัส และทําใหเกิดการตัดสินใจเดินทางมาทองเท่ียว ณ วัดบานขะยูงท่ีมากขึ้น แมกระท้ัง
การสรางเครือขายประชาสัมพันธแก็จะยิ่งชวยทําใหเกิดการเผยแพรขอมูลไดอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น 

การประชาสัมพันธแการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงจึงถือวามีความสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมความเขาใจ 
การรับรู ขอมูล ขาวสาร เรื่องราวของเหตุการณแ ความประทับใจ อันเกิดจากการไดรับรูขอมูล อันเป็นข อเท็จจริงท่ี
สอดคลองตรงกันอีกดวย 

ดังนั้น การประชาสัมพันธแการโฆษณาและเผยแพรขอมูลของการทองเท่ียว จึงเป็นปใจจัยท่ี               สําคัญ
มากท่ีสงผลตอการทองเท่ียว ซึ่งส่ิงเหลานี้เป็นตัวแปรท่ีสําคัญทําใหเกิดการรับรู แรงจูงใจ ดึงดูดจากสถานท่ีทองเท่ียว 
สงผลใหมีการเจริญเติบโตพัฒนาการทองเท่ียวอยางตอเนื่องและวัดเกิดการพัฒนาปรับปรุงสถานท่ีทองเท่ียว และส่ิง
อํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อให สอดคลองและตอบสนองความพึงพอใจของนักทองเท่ียวรวมไปถึงเกิดการสราง
แนวทางในการดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมของทองถิ่นอีกดวย 

ผูวิจักษณแในฐานะเจาอาวาสวัด จึงสนใจท่ีจะศึกษาประเด็น รูปแบบการประชาสัมพันธแเพื่อการทองเท่ียววิถี
ธรรมอยางยั่งยืนของวัดบานขะยูง เพื่อการประชาสัมพันธแ ดึงดูดความสนใจและความนาเช่ือถือแกนักทองเท่ียว ใน
รูปแบบดังนี้ 1) สถานท่ีภูมิศาสตรแอาคารสถานท่ีต้ังของหุนขี้ผ้ึงหลวงปูุสรวง 2) จัดสรรหนาท่ีบุคลากรท่ีแนะนําการ
ทองเท่ียว (ธรรมะวิหารี) เป็นจุดเพื่ออํานวยความสะดวกและบริการแกนักทองเท่ียว 3) ใชส่ือประชาสัมพันธแในรูปแบบ
แผนปูายประชาสัมพันธแ ส่ือสารระบบประชาสัมพันธแออนไลนแ เฟชบุค เวปเพจ และงานศึกษาทางดานวิชาการ เพื่อให
เกิดความนาเช่ือถือและสรางสรรคแความเขาใจ ซึ่งท้ังสามประการนี้จะทําใหวัด สามารถบรรลุวัตถุประสงคแของการ
พัฒนาท่ียั่งยืนได แมงานประชาสัมพันธแจะเป็นงานส่ือสัมพันธแท่ีมีความสําคัญและเป็นงานท่ีมีขอบเขตกวางขวาง  มี
ระบบงานท่ีซับซอน แตในงานประชาสัมพันธแจะชวยสงเสริมลักษณะความเป็นผูนําของบุคลากรภายในวัดได ท้ังยังชวย
ใหเกิดความเขาใจ ความรวมมือท้ังจากพระ บุคลากรภายในวัดและจากชุมชนประชาชนภายนอกดวย นับวางาน
ประชาสัมพันธแมีคุณคาตอวัดและการทองเท่ียวเป็นอยางยิ่ง 

ผูวิจักษณแไดพัฒนาวัดบานขะยูงในมิติตาง ๆ ท้ังเชิงกายภาพ พฤติภาพ จิตภาพ และปใญญาภาพท้ังของ
บุคลากรภายในวัดและนักทองเท่ียวที่เดินทางมาเยือนไดรับการพัฒนาจากการดําเนินการบริหารการประชาสัมพันธแการ
ทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงตามรูปแบบ โพลวพลือ ทําใหเกิดการพัฒนาวัดบ านขะยูงสูการทองเท่ียวมาโดย
ลําดับ ปใจจุบันจึงทําใหวัดบานขะยูงไดกลายเป็นวัดท่ีมีผูคนเริ่มเขามาทองเท่ียวมากขึ้นเรื่อย ๆ อยางท่ีไมเคยปรากฏมา
กอน และวัดบานขะยูงยังไดสรางคุณประโยชนแตอชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องมากมายหลายประการอีกดวย ท่ีสําคัญ
ปใจจุบันวัดบานขะยูงกลายเป็นศูนยแรวมจิตใจของคนชุมชนท้ังใกลไกล จะอยางไรก็ตามผูวิจักษณแก็ยังมองวา การพัฒนา
วัดบานขะยูงยังมีจุดออนดานการประชาสัมพันธแที่ควรตองพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธแใหเกิดขึ้น เพื่อประโยชนแตอ
การจัดการการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูง เพราะหากขาดการประชาสัมพันธแท่ีดีและเหมาะสมอยางตอเนื่อง
การทองเท่ียวก็ไมอาจจะเกิดขึ้นได เพราะการประชาสัมพันธแมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวท่ีจะเดินทางมา
ทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวอยางยิ่ง   

ดังนั้น เมื่อวัดบานขะยูงมีการจัดการการทองเท่ียวท่ีสามารถสรางคุณคาและเกิดประโยชนแอยางยิ่งกับบุคคล 
แตหากไมมีการประชาสัมพันธแใหเป็นท่ีรูจักยอมไมอาจจะเกิดประโยชนแไดอยางกวางขวาง จึงจําเป็นท่ีจะตองพัฒนาการ
ประชาสัมพันธแการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูง เหตุนี้เองผูวิจักษณแจึงสนใจศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธแการ
ทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงโดยการศึกษาบริบท สถานการณแ การเริ่มตนของการประชาสัมพันธแการทองเท่ียว
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ของวัดบานขะยูง ศึกษาผลสําเร็จของการดําเนินการประชาสัมพันธแการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูง และ
สังเคราะหแรูปแบบการพัฒนาการประชาสัมพันธแการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงตอไป 

 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 บริบทของเร่ืองที่ท า สถานการณ์ การเริ่มต้น 

2.1.1 ข้อมูลพื้นฐานมิติเชิงกายภาพ 
วัดบานขะยูง เป็นวัดราษฎรแ ต้ังอยูเลขท่ี 139 หมู 10 ต.หวยตามอญ อ.ภูสิงหแ  จ.ศรีสะเกษ  สังกัด มหานิกาย 

เริ่มสราง พ.ศ. 2480 ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันท่ี  28 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 เนื้อท่ีพระราชทาน
วิสุงคามสีมา กําหนดเขต กวาง  12 เมตร ยาว  34  เมตร ขอมูลพื้นฐานสําคัญ ประกอบดวย 

ด้านอาณาเขต  
ทิศเหนือ ติดกับ บานโกแดง หมู 4 ตําบลละลม อําเภอภูสิงหแ จ.ศรีสะเกษ 
ทิศตะวันออก ติดกับ บานทํานบ หมูท่ี 2 ตําบลหวยตามอญ อ.ภูสิงหแ จ.ศรีสะเกษ 
ทิศตะวันตก ติดกับ บานสะเดานอย หมูท่ี 9 ตําบลสะเดา อําเภอบัวเชด จ.สุรินทรแ 
ทิศใต ติดกับ บานหวย หมูท่ี 1 ตําบลหวยตามอญ อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ 
ด้านลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
วัดบานขะยูง มีสภาพเป็นพื้นท่ีราบลุม อยูกลางระหวางหมูบานขะยูงเกาและหมูบานขะยูงใหม ติดกับถนนใหญ

เสนทางผานไปชองชะงํา กอนถึงวัดไพรพัฒนา ซึ่งเป็นท่ีต้ังสรีระสังขารของหลวงปูุสรวงในปใจจุบัน มีสภาพอากาศ 3 ฤดู 
ไดแก ฤดูรอนอากาศจะรอนและมีความแหงแลงมาก ฤดูฝน จะมีฝนตกชุกในชวงเดือน มิถุนายน ฤดูหนาว อากาศจะ
หนาวเหน็บในเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธแ 

ดานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนบานขะยูง 
ชาวบานขะยูงสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีสําคัญของชุมชน หมายถึง ประเพณีทําบุญเล้ียงปูุตา ขึ้น 3 

คํ่า เดือน 3 ประเพณีสงกรานตแ เขาพรรษา ออกพรรษา แซนโฎนตา รํา แมมด (ผีฟูา) กฐิน ลอยกระทง บุญขาวจ่ี บุญ
เผวด บุญขึ้นปีใหม เป็นตน 

ดานทุนภูมิปใญญาทองถิ่น/ปราชญแชาวบาน  
ไดแก เรื่องหมอรักษากระดูกพื้นบาน โดยนางสมิต ขุมเงิน และ นายหมัน ภาคพรม เรื่องนวดแผนโบราณ โดย

นางนอย พรมนะรา เรื่องทําพานบายศรี โดยนางสงัด แกวรักษา เรื่องรางทรง โดยนางทรัพยแ โต฿ะทอง  
2.1.2 ขอมูลพื้นฐานมิติเชิงจิตภาพ 
ตํานานเรื่องเลาประวัติหลวงปูุสรวงเทวดาเดินดินของชาววัดบานขะยูง 
วัดบานขะยูง ไดต้ังขึ้นหลังจากการกอต้ังหมูบานขะยูง เมื่อปี พ.ศ. 2480 ซึ่งหมูบานขะยูงในขณะนั้นขึ้นกับหมู

ท่ี 8 ตําบลโสน อําเภอขุขันธแ จังหวัดศรีสะเกษ และไดแยกการปกครองมาขึ้นกับหมูท่ี 6 ตําบลละลม ตอมาไดแยก
ขึ้นกับบานทํานบ หมูท่ี 2 ตําบลหวยตามอญ จนกระท้ังปี พ.ศ. 2531 ไดแยกการปกครองเป็นของตนเอง และไดต้ังช่ือ
หมูบานวา บานขะยูง หมูท่ี 10 ตําบลหวยตามอญ อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ เหตุผลของการต้ังช่ือหมูบานวา 
บานขะยูง เพราะบานขะยูงเป็นพื้นท่ีท่ีมีตนพะยูงอยูจํานวนมากในสมัยกอน การเรียกช่ือหมูบานพะยูงจึงเพี้ยนมา
เป็นขะยูง อีกเหตุผลหนึ่งคือชาวบานนิยมนําตนไมมาเผาถาน คําวา ถาน ภาษาเขมร เรี ยกวา ขะซูง (กะยูง-ขะยูง) 
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นั้นเอง  ผูใหญบานคนแรกของบานขะยูงช่ือวา นายคูณ แกวชัย และในปี พ.ศ.2550 ไดเลือกต้ังผูใหญบานคนใหม ผู
ไดรับเลือก คือ นายบรรจง จันทสุข ไดดํารงตําแหนงผูใหญบานมาจนถึงปใจจุบันต้ังแตเริ่มกอต้ังหมูบาน สมัยนั้นมี
พระสงฆแไดเดินธุดงคแผานมาปลักกลด ชาวบานจึงไดอาราธนาทานอยูจําพรรษาและไดเริ่มสรางวัด มีพระสา ปสุโต หรือ
ท่ีชาวบานเรียกกันวา หลวงตาสงคแ เป็นหัวหนาท่ีพักสงฆแ และมีหลวงปูุสรวง เทวดาเดินดิน ซึ่งชาวบานขะยูงใหความ
เคารพศรัทธาเล่ือมใส ทานไดเดินทางมาพักอยูกับหลวงตาสงคแเป็นประจํา ในสวนการกอต้ังวัดตามกฎหมายโดยมี
ผูใหญบานขะยูงพรอมดวยชาวบานไดรวมกันอุปถัมภแบํารุงการสรางและพัฒนาจนสามารถกอต้ังเป็นวัดท่ีถูกตองตาม
กฎหมายและไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เนื้อท่ีพระราชทานวิสุงคามสีมา 
กําหนดเขต กวาง  12 เมตรยาว 34 เมตรคณะสงฆแไดเห็นสมควรแตงต้ังพระครูไพโรจนแอินทสาร (นรินทรแ วิโรจโน) เป็น
เจาอาวาส วัดบานขะยูงเป็นรูปแรก และไดรับแตงต้ังเป็นเจาคณะตําบลหวยต๊ึกชู เขต 2 และไดรับแตงต้ังเป็นพระ
อุปใชฌายแมาจนถึงปใจจุบันการกอสรางและพัฒนาวัดบานขะยูงไดเจริญขึ้นอยางตอเนื่องในสมัยพระครูไพโรจนแอินทสาร  

ซึ่งทานไดยกหลวงปูุสรวงเป็นบุคคลสําคัญในฐานะปูชนียบุคคลผูเป็นท่ีเคารพศรัทธาของชุมชนบานขะยูงทาน
จึงไดกลายเป็นบุคคลประวัติศาสตรแ เป็นศูนยแรวมศรัทธาของประชาชนในชุมชนผูวิจักษณแจึงขอยกเอาเรื่องราวประวัติ
ของหลวงปูุสรวงมาเลาไวในงานวิจัยเลมนี้ เพื่อใหเห็นวาหลวงปูุสรวงทานเป็นท่ีเคารพศรัทธาตอบุคคลท้ังหลายอยางไร
หลวงปูุสรวงเป็นพระสงฆแผูมีเช้ือชาติกัมพูชา เมื่อหลวงปูุสรวงเดินทางมาอยูในประเทศไทย พุทธศาสนิกชนในประเทศ
ไทย ก็ตางมีความเคารพศรัทธาตอหลวงปูุสรวงและมีการแผขยายศรัทธาตอหลวงปูุสรวงกวางขวางมากขึ้นอยางรวดเร็ว
ในยุคปใจจุบัน เพราะทานเป็นพระเกจิอาจารยแที่มีวิถีชีวิตอยูอยางสมถะ สันโดษ เรียบงาย ชอบอยูกับธรรมชาติในปุาพัก
อาศัยในกระทอมเถียงนาท่ีชาวบานสรางไวเฝูานาและถวายใหทานจําวัด  เป็นหลังเล็กๆ มีไมกระดานเพียงไมกี่แผน  

ประวัติหลวงปูุสรวงจากเรื่องเลาความจําของสานุศิษยแท้ังหลาย มีอยูหลายประเด็นท่ีนาสนใจ เชน เกี่ยวกับ ช่ือ
หลวงปูุสรวง นามวา “หลวงปูุสรวง” เป็นนามท่ีรูจักกันในปใจจุบัน ซึ่งสมัยหนึ่งกอนท่ีคนไทยจะเรียกขานทานวา “หลวง
ปูสุรวง” นั้น ชาวบานในแถบสุรินทรแ ศรีสะเกษ ไดมีเรียกขานทานวา “ลูกเอาวแเบ฿าะ” หรือ ลูกตาเบ฿าะ” นอกจากนั้น 
ในคราวท่ีนายดาเดินเท่ียวไปตามปุาเขาลําเนาไพรกับหลวงปูุสรวงในฝใ่งเขมรบางพื้นท่ี ไดสังเกตวาชาวเขมรรูจักหลวงปูุ
สรวงในนามวา “ลูกตาเมือน” (หลวงปูุไก) เพราะไปท่ีไหนมักจะเห็นหลวงปูุอุมไกอยูตลอดเวลา  ซึ่งสอดคลองกับเรื่อง
เลาของนายเลียด วา ในคราวท่ีหลวงปูุสรวงไดปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกในหมูบานลุมพุก อ.ขุขันธแ  จ.ศรีสะเกษ  ในบุคลิก
การนุงหมแตงกายดวยผาขาว พรอมกับอุมไกเดินผานในหมูบาน แตในคราวนั้ น หลวงปูุสรวงไดบอกช่ือของตนเอง 
ใหแกนายเลียด เสาศิลา ฟใงดวยวา ตัวทานเองช่ือวา สรวง  

สมัยกอนหลวงปูุสรวงมาพักวัดบานขะยูงเป็นประจํากอนท่ีจะเดินทางไปไหนหลวงปูุก็จะเขามาแวะวัดบานขะ
ยูง โดยเฉพาะมาหาหลวงตาสงคแ ซึ่งทานสนิทคุนเคยและอยูดวยกันประจําท่ีวัดบานขะยูง ทําใหหลวงปูุสรวงไปไหนมา
ไหนก็จะแวะท่ีวัดบานขะยูง  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพหลวงปูุสรวงและหลวงตา
สงคแ ถาย ณ วัดบานขะยูง ณ 
พ.ศ. 2523 
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นอกจากนั้นประวัติหลวงปูุสรวงยังเกี่ยวของกับพระครูไพโรจนแอินทสาร (นรินทรแ วิโรจโน) ซึ่ งทานเป็นเจา
อาวาสวัดบานขะยูงรูปแรก เป็นพระมหาเถระผูใหญท่ีคนในชุมชนไดใหความเคารพนับถือมากทานเลาเกี่ยวกับหลวงปูุ
สรวงวา ทานเองไมคอยไดไปหาหลวงปูุสรวงในชวงเวลากลางวันเพราะคนเยอะ แตหากมีญาติโยมเดินทางมาจาก
กรุงเทพตองการไปหาหลวงปูุสรวง ก็จะบอกตอกันวา ถาอยากเจอหลวงปูุสรวงตองไปหาหลวงพอนรินทรแกอน แลว
หลวงพอนรินทรแจะพาไปหาหลวงปูุสาย แลวหลวงปูุสายจะพาไปหาหลวงปูุสรวง แลวก็จะเจอเอง เหตุการณแท่ีทานพา
ญาติโยมไปพบหลวงปูุสรวงครั้งสุดทาย คือ มีโยมมาจากรุงเทพมาหาทาน บอกวาอยากจะเจอหลวงปูุสรวง จากนั้น
หลวงพอก็พาไปหาหลวงปูุสาย พอไปหาหลวงปูุสายทานก็นับแบงคแ 20 ไว 200 บาท แลวก็พาไปหาหลวงปูุสรวง ก็ขึ้น
รถกันไป 1 คันรถตู พอไปถึงหลวงปูุสรวงก็เรียกเอาเงิน พูดภาษาเขมรแปลไทยไดวา “เอามาสองรอยสองรอย” หลวงปูุ
สรวงเรียกเอาทันที เหตุการณแนี้ทําใหเช่ือวาหลวงปูุสรวงรูกาลลวงหนา วาหลวงปูุสายเตรียมเงินไปถวาย 200 บาท พอ
หลวงปูุสายถวายหลวงปูุสรวง หลวงปูุสรวงก็เอาแจกโยมท่ีนั่งอยู แจกทุกคน มีโยมกรุงเทพถวายไกยาง 1 ไม ขาวเหนียว 
2 หอ น้ําขาวละลิตร 2 ขวด พรอมกระยาสารถ หลวงปูุสรวงก็รับไว  จากนั้นหลวงปูุสรวงก็หยิบกระยาสารถโยนไปขาง
หนึ่ง โยนไกไปขางหนึ่ง สวนน้ําหลวงปูุสรวงเปิดแลวเทอาบตนเอง โดยท่ีทานไมฉันแตอาบหมด เป็นเหตุการณแท่ีหลวง
พอพระครูไพโรจนแอินทสารทานไดพบและสัมผัสตอหลวงปูุสรวง พอหลวงพอพระครูไพโรจนแอินทสาร ยายมาเป็นเจา
อาวาสวัดบานขะยูง พ.ศ. 2550 ทานไดเริ่มบูรณะศาลาไมหลังเกาท่ีหลวงปูุสรวงเคยอยูทานไดใชไมปะดามชองทะลุ
ศาลาท่ีเป็นรอยเผาไฟของหลวงปูุสรวง 

นอกจากนั้น ทานยังเลาอีกวา หลวงปูุนั่งท่ีไหนก็จะกอไฟผิงท่ีนั้น ถาเห็นวาวขึ้นบนตนไมท่ีไหนหลวงปูุก็จะอยูท่ี
ตรงนั้น และหลวงปูุจะส่ังใหมัดโองมังกรขึ้นไปดวย เป็นเหตุใหทุกคนรูสึกสงสัยเป็นปริศนาธรรมวา ทานใหเอาโองมังกร
ขึ้นไปทําไม เอาวาวขึ้นไปทําไม ตอนนี้วาวกลายเป็นสัญลักษณแของหลวงปูุไปแลว เรื่องตางๆ ตองไปถามยายมีบานละ
ลมท่ีเปิดรานขายของซึ่งหลวงปูุสรวงไปบอย ไปเมื่อไรทานจะใหเงิน 2 บาท ช้ือเชือกมัดหนึ่ง ท่ีผานมาหลวงพอก็เคยได
แบงคแ 10 แบงคแ 20 ของหลวงปูุสรวงเหมือนกันเวลาทานเดินทางเขามาประเทศไทยจากเขมร  

ทานจะชอบข้ึนมาทางสําโรงเกียรติ เดินจากสําโรงเกียรติข้ึนมา ขุนหาญ ขุขันธแ ภูสิงหแ ทานก็จะมาเดินอยูแถวนี้
ประจําสมัยกอน แตกอนนั้นก็จะมีหลวงตาแมน พอตาแมนตายก็มาถึงยุคหลวงปูุสรวง คนจะเรียกแตหลวงตาเบ฿าะ หรือ 
ลูกตาเบ฿าะ  

 
ถือไดวา หลวงพอพระครูไพโรจนแอินทสารทานเป็นพระสงฆแท่ีมีความสัมพันธแใกลชิดกับหลวงปูุสรวงอีกรูปหนึ่ง

และยังไดมาดูแลปกครองวัดท่ีหลวงปูุสรวงทานเคยไดอยูประกอบกับทานไดเชิดชูบูชาปฏิปทาของหลวงปูุสรวง ยกให
หลวงปูุสรวงเป็นปูชนียบุคคลท่ีสําคัญของวัดบานขะยูงอีกดวย 

ภาพพระครูไพโรจนแอินทสารกับหุนขี้ผ้ึงหลวงปูุ
สรวง ณ ศาลาไมวัดบานขะยูง 
ถาย ณ วัดบานขะยูง ณ พ.ศ. 2559 
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จากเรื่องเลาประวัติหลวงปูุสรวงขางตนตน จึงเห็นไดวา หลวงปูุสรวงมีปฏิทาอันนาเล่ือมใส เป็นท่ีเคารพศรัทธา
ของบุคคลท้ังหลาย ซึ่งชาวพุทธสวนมากก็จะมีความนิยมศึกษาประวัติเกจิอาจารยแผูทรงอภิญญาอยางเชนกรณีหลวงปูุ
สรวงนี้ และนิยมเดินทางไปทองเท่ียวเพื่อการกราบไหวขอพร เพราะเช่ือวาทานสามารถดลบันดาลความปรารถนาของ
ตนใหสําเร็จได เมื่อวัดบานขะยูงเกี่ยวของสัมพันธแกับหลวงปูุสรวงในคราวท่ีหลวงปูุสรวงมีชีวิตไดอยูพักอาศัย ณ วั ด
บานขะยูง มีเรื่องราวประวัติและรองรอยหลักฐานความเกี่ยวของสัมพันธแหลากหลายประการท่ีนาสนใจ กอเกิด
ทรัพยากรทองเท่ียวดานจิตใจท่ีสําคัญ ไดแก  

1) ศาลาไม้หลวงปู่สรวง 
 

 
 

ภาพศาลาไม้หลวงปู่สรวง ถ่าย ณ วัดบ้านขะยูง ณ พ.ศ. 2559 
 

2) หลวงพอพุทธประทานพรหลวงปูุสรวงจารอักขระ 

 
 

ภาพหลวงพ่อพุทธประทานพรหลวงปู่สรวงจารอักขระ ถ่าย ณ วัดบ้านขะยูง ณ พ.ศ. 2559 
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3) หุ่นขี้ผ้ึงหลวงปู่สรวง   

 
ภาพหุ่นขี้ผ้ึงหลวงปู่สรวง ถ่าย ณ วัดบ้านขะยูง ณ พ.ศ. 2559 

 
จากการศึกษาขอมูลพื้นฐานของวัดบานขะยูง ผูวิจักษณแเห็นวาทางวัดบานขะยูงมีตนทุนเกี่ยวกับประวัติศาสตรแ

ของสถานท่ีหรือวัด ท่ีเช่ือมไปสูความศรัทธาของนักทองเท่ียวที่มีตอหลวงปูุสรวง ประกอบกับสภาพบริบทความสัมพันธแ
ในวัด และวัดกับชุมชน สังคมคอนขางเขมแข็งดวยเพราะมีศรัทธาหลวงปูุสรวงเป็นศูนยแรวมจิตใจ และแมวาวัดอาจจะ
ยังไมมีตนทุนการเงินจํานวนมากท่ีจะพัฒนาวัดเป็นแหลงทองเท่ียว แตดวยประวัติของหลวงปูุสรวงท่ีเช่ือมโยงมาสูวัด
แหงนี้ทําใหศิษยานุศิษยแท่ัวประเทศท่ีมีศรัทธาตอหลวงปูุใหความสนใจและพรอมท่ีจะสนับสนุน นอกจากนี้ในดานของ
ทําเล การคมนาคมก็นับวามีความสะดวกรองรับการพัฒนาเป็นพื้นท่ีทองเท่ียวไดในอนาคต แมวาสังขารของหลวงปูุ
สรวงจะไมไดต้ังบําเพ็ญกุศล ณ วัดบานขะยูงก็ตาม หหากมีการประชาสัมพันธแการทองเท่ียวท่ีดียอมสามารถทําใหผูคน
รูจักเกิดแรงจูงใจสนใจท่ีจะเดินทางมาทองเท่ียว ณ วัดบานขะยูงท่ีมากขึ้นในอนาคตดวย ซึ่งผูวิจักษณแจะไดนํา เสนอผล
การศึกษาสถานการณแการประชาสัมพันธแการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูง ต.หวยตามอญ อ.ภูสิงหแ จ.ศรีสะเกษ 
ตอไป 
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2.1.3 ข้ันตอนกระบวนการด าเนินการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีธรรมของวัดบ้านขะยูง 
ผูวิจักษณแยังไดจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาการประชาสัมพันธแการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูง โดย

ดําเนินการเป็น 4 ขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 
แผนภูมิ ข้ันตอนกระบวนการด าเนินการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีธรรมของวัดบ้านขะยูง  

ขั้นที่ 1 รวบรวมข้อมูลประชาสัมพันธ์ 
การเก็บรวบรวมขอมูลประชาสัมพันธแอาศัยเครื่องมือ คือ กลองวิดีโอ ภาพนิ่ง สมุดบันทึก รวบรวมขอมูลดวย

การศึกษาอยางมีสติเพื่อคนควา ไตรตรอง เลือกเฟูน และพิจารณาดวยปใญญา เพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเฉพาะท่ี
เกี่ยวกับคําพูดท่ีเป็นขอเท็จจริง ในมิติท่ีดีงาม เป็นคําพูดเชิงบวกท่ีเกิดประโยชนแ สามารถนํามาใชเป็นขอคิด แรงบันดาล
ใจ ซึ่งไมใชคําเท็จ คําสอเสียด คําหยาบคาย คําเพอเจอ ท่ีเป็นเหตุใหเกิดความบาดหมาง ทะเลาะ หรือ กอความรุนแรง
ตาง ๆ ระหวางบุคคล กลุมบุคคล องคแกร หนวยงาน ชุมชน สังคม ตลอดท้ังการรวบรวมขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธแ  

โดยไมละเมิดทรัพยแสินทางปใญญาของบุคคลอื่น หรือ คัดลอกขอความขอมูลของผูอื่นมาใชโดยไมอางอิง หรือ 
ไมไดรับอนุญาต การรวบรวมขอมูลประชาสัมพันธแเนนการนําเอาขอมูลมิติเรื่องราวการกระทําท่ีถูกตองเหมาะสม ไมนํา
เรื่องราวของผูไมมีศีลมาหรือผูท่ีมักใชความรุนแรง ทําลาย หรือ ลักทรัพยแ ลักขโมยส่ิงของเครื่องใช หรือ สมบัติตางๆ 
อันเป็นเหตุท่ีทําใหเกิดความเดือดรอนแกชีวิตและทรัพยแสินของผูอื่น และเป็นการรวบรวมขอมูลประชาสัมพันธแท่ี
เกี่ยวกับการกระทําของพระสงฆแ ครูบาอาจารยแ กัลยาณมิตร ศิษยแวัด ท่ีมีปฏิปทาใสใจตอการปฏิบัติท่ีถูกตองเหมาะสม 
เป็นท่ีนาเล่ือมใส นาเคารพบูชา มีความประพฤติโดยสุจริตธรรม ดําเนินการรวบรวมขอมูลเหลานั้นอยูเป็นประจํา 

ขั้นที่ 2 วางแผนการด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
การวางแผนการดําเนินการเป็นการนําเอาขอมูลประชาสัมพันธแท่ีไดรวบรวมจากขั้นตอนท่ี 1 มา กําหนด

เปูาหมายและขั้นตอนในการดําเนินการท่ีชัดเจน วาจะดําเนินการประชาสัมพันธแผานส่ือใดบาง ประชาสัมพันธแ
กลุมเปูาหมายใด ซึ่งขอมูลเหลานั้นจะตองเป็นขอความจริง และมีขอมูลท่ีเพียงพอ ครบถวน มีความถูกตอง ชัดเจน 
เหมาะสม ประกอบกับขอมูลเหลานั้น เป็นไปเพื่อประโยชนแ อาจจะเป็นไดท้ังขอคิด เป็นแรงบันดาลใจ เมื่อไดขอมูล

รวบรวมขอมูล
ประชาสัมพันธแ 

วางแผน           
การดําเนิน

ประชาสัมพันธแ 

ดําเนินการ         
ตามแผน

ประชาสัมพันธแ 

ประเมินผล 

ปรับปรุงเทคนิควิธี 

ติดตาม 

เพ่ิมเติมขอมูล 

ข้ันที่ 1 

ข้ันที่ 2 

ข้ันที่ 3 

ข้ันที่ 4 
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เหลานั้นมาแลว จึงนําเอามาวางแผน ออกแบบส่ือประชาสัมพันธแ เพื่อใชเผยแพรไดท้ังออนไลนแ และออฟไลนแ โดย
มอบหมายใหนักออกแบบดําเนินการดวยความกระตือรือรน พยายามดําเนินการใหแลวเสร็จ ทันเวลา เพื่อประโยชนแตอ
การเผยแพรขอมูลประชาสัมพันธแผานส่ือตาง ๆ  

ท้ังนี้ จะตองไดรับการตรวจทานรับรองขอมูลท่ีถูกตองจากครูบาอาจารยแกอนการเผยแพรเสมอ ซึ่งนักออกแบบ
ตองใชทักษะความสามารถเฉพาะดานเพื่อดําเนินการพยายามออกแบบส่ือประชาสัมพันธแมีเหตุผลรองรับรูปแบบอยู
เสมอ ส่ิงท่ีออกแบบนั้นสามารถอธิบายความหมายไดสอดคลองตรงกับประเด็นเรื่องราวรายละเอียด มีการจัดวางท้ัง
ตัวอักษร ภาพประกอบ คําสําคัญ หรือ กราฟฟิก ท้ังภาพนิ่งและวิดีโอ ท่ีมีความเป็นลักษณะเฉพาะพิเศษสมสมัย โดย
ไมใชการลอกเลียนแบบ คัดลอกประโยคหรือคําพูด หรือนํารูปแบบของผูอื่นมาใชโดยทําใหผูอื่นไดรับความเสี ยหาย 
หรือ เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพยแสินทางปใญญา 

 
ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์   
การดําเนินการตามแผนการประชาสัมพันธแ เป็นการนําเอาส่ือประชาสัมพันธแท่ีไดรับการออกแบบในขั้นตอนท่ี 

2 มาใชเพื่อการดําเนินการประชาสัมพันธแใหเกิดความนาสนใจ จูงใจ เขาถึงงาย เขาใจงาย โดยนักประชาสัมพันธแของวัด
บานขะยูง จึงดําเนินการตามแผน เป็นการดําเนินการเผยแพรขอมูลประชาสัมพันธแท้ังระบบออนไลนแ และระบบ
ออฟไลนแ หรือการประชาสัมพันธแส่ือสารใหขอมูลถึงกลุมเปูาหมาย ท้ังผูรับผิดชอบการทองเท่ียวและกลุมนักทองเท่ียว
ใหไดรับทราบขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีถูกตอง ทําใหเกิดความเขาใจ และเกิดความคิดท่ีสอดคลองตรงกันเป็นปใจจุบัน ไม
สรางความสับสนในขอมูลท่ีนําเสนอ ทําใหท้ังผูรับผิดชอบการทองเท่ียวและนักทองเท่ียวไดรับขอมูล เรื่องราว ขาวสาร 
ท่ีเขาใจตรงกัน  
 

ขั้นที่ 4 ประเมินผลการประชาสัมพันธ์ 
การประเมินผลการประชาสัมพันธแ เปิดการติดตามผลการดําเนินการขั้นท่ี 3 โดยผูวิจักษณแไดดําเนินการ

ติดตามการดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนประชาสัมพันธแอยางใกลชิด หากผลการประชาสัมพันธแไมเป็นไปตามท่ี
วางแผนไว จึงไดมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงแผนการดําเนินการประชาสัมพันธแ โดยอาจเพิ่มกลวิธีหรือเทคนิคเพื่อให
การดําเนินการประชาสัมพันธแมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป หากพบวาขอมูลยังไมเพียงพอตองดําเนินการรวบรวมขอมูล
เพิ่มเติมใหมีความชัดเจน นาสนใจ เพื่อสรางความเช่ือมั่นในส่ือประชาสัมพันธแ จะชวยใหการประชาสัมพันธแมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.1.4 วิเคราะห์การประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยววิถีธรรมของวัดบ้านขะยูง 
การประชาสัมพันธแการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูง เป็นการดําเนินการจัดการส่ือสารเรื่องราว กิจกรรม 

เหตุการณแ ปรากฎการณแท่ีเกิดขึ้นในวัดบานขะยูง โดยเฉพาะเกี่ยวกับการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูง โดยมีการ
วางแผนการส่ือสารอยางเป็นระบบ เพื่อส่ือสารระหวางองคแกรท่ีเกี่ยวของท้ังภายในองคแกรและส่ือสารสูสาธารณะ ซึ่ง
ชวยทําใหบุคคลผูรับผิดชอบการทองเท่ียวภายในไดรับทราบขอมูลท่ีตรงกันเพื่อการปฏิบัติการใหถูกตองเป็นไ ปใน
ทิศทางเดียวกัน และเป็นการส่ือสารกับบุคคลท่ีเกี่ยวของภายนอกองคแกรท้ังบุคคล ชุมชน สังคม องคแกร หนวยงาน ท้ัง
ภาครัฐ เอกชน ไดรับทราบเรื่องราว กิจกรรม เหตุการณแ ปรากฎการณแการทองเท่ียวภายในวัดบานขะยูง สรางความ
นาเช่ือถือและสรางความสนใจใหเกิดการจูงใจเพื่อการเดินทางมาเพื่อเท่ียวชมในวัดบานขะยูง มีการระมัดระวังในส่ิงท่ี



 

 
 

59 วารสารโพธิศาสตร์วิชาการ 

จะส่ือสารออกไปไมกอใหเกิดความขัดแยง สรางความแบงแยก แตกแยกของกลุมคนหรือหมูคณะ ดวยการจูงใจมี
อิทธิพลตอการกระทําส่ิงตาง ๆ เพื่อการทองเท่ียวภายในวัดบานขะยูง 

ผูวิจักษณแสามารถวิเคราะหแการประชาสัมพันธแการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงไดดังตอไปนี้  1) 
ประชาสัมพันธแสรางความสนใจพิเศษใหแกนักทองเท่ียววัดบานขะยูง  นักทองเท่ียวเดินทางเจาะจงมาทองเท่ียวในวัด
บานขะยูง ในปใจจุบันเริ่มมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงเป็นการทองเท่ียวในความสนใจ
พิเศษของนักทองเท่ียวเพราะมีวัตถุประสงคแในการเดินทางมา เชน เพื่อศึกษาเรื่องราวตํานานหลวงปูุสรวง ศึกษาธรรม
จากลายมือ ส่ือปริศนาธรรม ส่ือจากหุนขี้ผ้ึง ศาลาไมหลังเกาท่ีหลวงปูุสรวงอยูประจํา สวนมากเมื่อนักทองเท่ียวมาถึงจะ
รูสึกวาสถานท่ีแหงนี้เป็นสถานท่ีอันศักดิ์สิทธิ์ เขามาแลวจะเกิดปีติขนลุก เขามาแลวไดสัมผัสกับกิจกรรมการทองเท่ียวท่ี
หลากหลายแตกตางจากแหลงทองเท่ียวท่ัวไปจนสามารถสรางความศรัทธาและสรางความประทับใจ โดยเฉพาะ
กิจกรรมท่ีมีการเช่ือมโยงหลักธรรมอธิบายเพื่อเสริมสรางสติปใญญาแกนักทองเท่ียวใหกาวพนจากความหลงงมงาย ได
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันลักษณะเป็นการสนทนาธรรมกอนทํากิจกรรม นักทองเท่ียวจึงสนใจเป็นพิเศษท่ีจะเดินทางมา
ทองเท่ียววัดบานขะยูง  

การประชาสัมพันธแของวัดบานขะยูงจึงตองประชาสัมพันธแขอมูลท่ีเกี่ยวของกั บความสนใจพิเศษของ
นักทองเท่ียวเพื่อใหแกนักทองเท่ียวไดรับทราบขอมูลท่ีกวางขวางขึ้นและจัดสินใจเดินทางมาทองเท่ียว ณ วัดบานขะยูง 

นอกจากนั้น การประชาสัมพันธแโดยวิธีการจัดรูปแบบการทองเท่ียวภายใตวัฒนธรรมการทองเท่ียวก็ถือวา
เป็นการประชาสัมพันธแสรางความประทับใจใหแกนักทองเท่ียวได เชน ในปใจจุบันการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะ
ยูงยังมีวัฒนธรรมการรับผาขาวคลองคอเดินทองเท่ียวเป็นสัญลักษณแแหงความสํารวมระวังตลอดการเดินทางทองเท่ียวท่ี
มีมัคคุเทศกแ ซึ่งวัดบานขะยูงเรียกบุคคลนี้วา ธรรมวิหารี เป็นผูนําเท่ี ยวชมและนําทํากิจกรรมดวย จึงถือวาการ
ประชาสัมพันธแการทองเท่ียวของ 

จะอยางไรก็ตามนอกจากกลุมนักทองเท่ียวท่ีใหความสนใจเป็นพิเศษในกิจกรรมการทองเท่ียวก็ยังมีกลุม
อื่นๆ ท่ีไมสนใจก็มี แตเมื่อธรรมวิหารีใชทักษะการส่ือสารเพื่อประชาสัมพันธแใหขอมูล และใชหลักการสังเกตพฤติกรรม 
ความตองการ และสรางพลังศรัทธาใหเกิดข้ึนแกนักทองเท่ียว มีการอธิบายประชาสัมพันธแเพื่อใหเห็นความสําคัญ กลับ
ทําใหกลุมนักทองเท่ียวท่ีไมสนใจทํากิจกรรมเกิดความคิดสนใจท่ีจะทํากิจกรรมปริศนาธรรมนั้น ยิ่งเมื่อไดเห็นผูรวม
เดินทางมาดวยกันไดทํากิจกรรมปริศนาธรรมก็ยิ่งทําใหนักทองเท่ียวเกิดความสนใจทํากิจกรรมรวมดวย นอกจากความ
สนใจเป็นพิเศษของนักทองเท่ียวดังท่ีกลาวมาขางตนแลว ยังมีนักทองเท่ียวบางคนเดินทางมาทองเท่ียวเพราะมีความ
ทุกขแ ท้ังไมสบายกาย ไมสบายใจ สวนมากตองการหาท่ีพึ่งทางใจ อันเป็นวิสัยของปุถุชนคนธรรมดาท่ัวไป   

เมื่อวัดบานขะยูงท่ีมีรองรอยเรื่องราวของหลวงปูุสรวง เป็นสถานท่ีทานเคยมาพํานักอยู เป็นเสนทางผานไป
เพื่อกราบสรีระสังขารหลวงปูุสรวง ณ วัดไพรพัฒนาและสะดวกตอการเขาถึงของนักทองเท่ียว ทําใหนักทองเท่ียวเมื่อ
เดินทางผานมาแลวเกิดความสนใจแวะเท่ียวชมวัดบานขะยูง เพราะไดยึดถือบูชาหลวงปูุสรวงเป็นท่ีพึ่งทางใจจึงอยากได
รูไดสัมผัสสถานท่ีท่ีหลวงปูุสรวงเคยไดอยูเป็นประจําสมัยทานมีชีวิต  และเมื่อไดเขามาเห็นสภาพแวดลอมดานภูมิทัศนแท่ี
แปลกตา ยิ่งไดเห็นถึงสภาพลักษณะวิถีชุมชนท่ีมีชีวิต ผานการจัดส่ือแสดงปริศนาธรรม ยิ่งสรางความสนใจและใคร
อยากรูความหมายหลักธรรมท่ีจะชวยผอนคลายทุกขแกังวลในชีวิตของตนเอง  

แสดงใหเห็นวา ความสนใจพิเศษท่ีหลากหลายของนักทองเท่ียววัดบานขะยูง ธรรมวิหารีผูบทบาทสําคัญตอ
การประชาสัมพันธแการทองเท่ียวในฐานะผูนําทองเท่ียวท่ีตองใชทักษะความสามารถใชเทคนิควิธีการเพื่อทําให
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นักทองเท่ียวเปิดใจและเขารวมกิจกรรมการทองเท่ียวดวยใจศรัทธาภายใตการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมแบบวิถี
ชุมชน วิถีธรรมชาติหรือแบบยอนยุค เพื่อชวยใหนักทองเท่ียวท่ีมีความทุกขแใจตองการหาท่ีพึ่งทางใจ ไดผอนคลายทุกขแ
กังวลในชีวิต  

2) การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไม่เน้นเชิงพทุธพาณิชย์ 
การประชาสัมพันธแการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงไดพยายามหลีกเล่ียงไมใหเกิดการประชาสัมพันธแ

การทองเท่ียวเชิงพุทธพาณิชยแ เห็นไดจากวัดบานขะยูงจึงไมมีจุดเชาวัตถุมงคลเพื่อการแบงปในผลกําไร ไมมีตัวแทน
จําหนาย ไมมีศูนยแจําหนาย ไมมีเซียนพระเขามาดําเนินการจัดสรางวัตถุมงคลเชิงพาณิชยแ วัตถุมงคลท่ีทางวัดดําเนินการ
จัดสรางจะมีเพียงไวเพื่อแจกในโอกาสงานบุญเทานั้น ซึ่งนักทองเท่ียวไมติดขัดการสรางวัตถุมงคลของทางวัด เพราะ
ทราบเจตนาของทางวัดท่ีจะพัฒนาวัดใหเป็นแหลงทองเท่ียวเพื่อขัดเกลาจิตใจแกคนมากกวาการสงเสริมดานการคาเชิง
พุทธพาณิชยแ การจัดการลักษณะเชนนี้ท่ีไมมุงเนนดานพุทธพาณิชยแสามารถสรางความประทับใจแกนักทองเท่ียวอีกดวย 
เพราะนักทองเท่ียวไดทําบุญใหทานรูสึกวาไดทําบุญมากกวาไดเชาซื้อบูชาวัตถุมงคล   

เมื่อนักทองเท่ียวรูสึกศรัทธา อบอุน เบิกบานใจ จากจะเท่ียวเพียงแคไมกี่นาทีกลับเป็นวาอยูทองเท่ียวนาน 
30 นาทีขึ้นไป เมื่อนักทองเท่ียวใชเวลาทองเท่ียวดวยเวลาท่ีมากขึ้นก็ทําใหนักทองเท่ียวไดมีโอกาสไดลงมือทํากิจกรรม
ปริศนาธรรมตางๆ ท่ีไมมีในแหลงทองเท่ียวอื่น ทําเกิดประสบการณแการใหมในการทองเท่ียวไดรับความอิ่มอกอิ่มใจกลับ
บานไปไดอยางมีความสุข  

จึงกลาวไดวา ส่ือวัตถุมงคลท่ีวัดไดจัดสรางขึ้นเพื่อแจกเป็นท่ีระลึกจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีสําคัญในการ
ประชาสัมพันธแการทองเท่ียวของวัดบานขะยูงใหเป็นท่ีรูจักกวางขวางมากขึ้น เมื่อนักทองเท่ียวไดรับของท่ีระลึกท่ีเกิด
จากการไดเดินทางมาทองเท่ียววิถีธรรมในวัดบานขะยูง การจดจํา การเลาตอ การบอกตอก็มาขึ้นเพราะเมื่อ
นักทองเท่ียวประทับใจการเลาขานในแงมุมท่ีดีงามอันเกี่ยวของกับแหลงทองเท่ียวก็จะมีมากขึ้นเมื่อคนไดรูขาวก็
อยากจะไดเดินทางเขามาสัมผัสหรือบางทานก็อยากจะไดรับวัตถุมงคลเป็นท่ีระลึกอีกดวย 

3) การพัฒนาพื้นทีเ่ชิงรุกให้เอื้อต่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  
ในสวนของการจัดการพัฒนาพื้นท่ีของวัดบานขะยูงมีการพัฒนาขึ้ นอยางรวดเร็ว เป็นไปในทางท่ีดีขึ้น 

เพราะมีเปูาหมายการพัฒนาชัดเจนขึ้นจากเดิม ท้ังไดมีการทดลอง ปรับปรุง แกไข อยูเป็นประจํา ทําใหเกิดความ
เปล่ียนแปลง ซึ่งการพัฒนาสถานท่ีในพื้นท่ีทองเท่ียวของวัดบานขะยูงไดรับความอุปถัมภแสวนมากจากมูลนิธิโพลวพลือ 
(ทางสวาง) รวมกับกลุมสะพานบุญหรือผูอุปถัมภแเป็นหลักและสวนมากสะพานบุญและผูอุปถัมภแจะไมเคยมาวัดบานขะ
ยูงดวยซ้ํา  

 
เพียงแตเกิดศรัทธาตอหลวงปูุสรวงและทราบทางส่ือออนไลนแวาวัดบานขะยูงเป็นวัดหนึ่งท่ีหลวงปูุสรวงเคย

อยูจึงรวมกันอุปถัมภแพัฒนาพื้นท่ีของวัดบานขะยูงจนเกิดความเจริญขึ้น การพัฒนาสถานท่ีอันเกี่ยวของกับการ
ประชาสัมพันธแ เชน การจัดสรางหองบันทึกเสียง การจัดทําหองส่ือโสตทัศนแ การจัดทําเสียงตามสายใหครอบคลุมท้ัง
บานและวัด เป็นตน 

ในปใจจุบันวัดบานขะยูงไดพัฒนาปรับทัศนียภาพพื้นท่ีแบบเชิงรุกเพื่อรองรับการทองเท่ียว ถานับยอนหลัง
กลับไปการจัดการพัฒนาพื้นท่ีเชิงรุกไดเริ่มเกิดขึ้นต้ังแตปี 2557 เป็นตนมา และไดเริ่มมีการประชาสัมพันธแดานการ
ทองเท่ียวไดเผยแผประวัติตํานานหลวงปูุสรวงท่ีเกี่ยวของกับวัดบานขะยูงทางส่ือออนไลนแ เชน เพจ ศิษยแหลวงปูุสรวง 
วัดบานขะยูง ทําใหในปใจจุบันมีกลุมคนศรัทธาติดตามถึงสามแสนกวาคนแลว และแนวโนมในการพัฒนาวัดบานขะยูงให
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เป็นแหลงรองรับการทองเท่ียวและจะเป็นศูนยแปฏิบัติธรรมเพื่อรองรับนักทองเท่ียวท่ีสนใจอยูปฏิบัติธรรมในหลายวันได 
เพราะปใจจุบันมีนักทองเท่ียวนิยมสวดมนตแปฏิบัติธรรมอยูแลวไดเดินทางมาทองเท่ียววัดบานขะยูง  

การจัดการพัฒนาพื้นท่ีการทองเท่ียวเชิงรุกของวัดบานขะยูงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในทุกมิติเป็นไป
ในทางท่ีดี  แมการพัฒนาพื้นท่ีไมโออาใหญโตแตนักทองเท่ียวกลับประทับใจ เพราะเห็นการพัฒนาพื้นท่ีการทองเท่ียว
เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม รองรับกระบวนการทองเท่ียวแบบบูรณาการวิถีปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนา มีกิจกรรมการ
ทองเท่ียว และมีวัฒนธรรมการปฏิบัติการทองเท่ียวท่ีแตกตางจากท่ีอื่น  กิจกรรมการทองเท่ียวเนนกิจกรรมปริศนา
ธรรม เชน ปริศนาธรรมของบันได 6 ข้ัน ปริศนาธรรมมัดสุมไก ปริศนาธรรมคานไมหาม ทําใหนักทองเท่ียวเกิดศรัทธา 
และ Highlight ท่ีสรางความประทับใจในกระบวนการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูง คือ การจุดเทียนชัย ซึ่งการ
จุดเทียนชัยทางวัดใชเป็นส่ืออธิบายภายใตคําสอนของพระพุทธเจาวา ปใญญาเป็นแสงสวาง ในโลก  

เมื่อการพัฒนาสถานท่ีรองรับการทองเท่ียวเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม และนักทองเท่ียวไดเดินทางเขามา
สัมผัสก็ยังไดสรางรับความประทับใจ เป็นการไดสัมผัสเชิงกายภาพ จึงถือวา การจัดสถานท่ี การพัฒนาสถานท่ีให
เหมาะสมก็เป็นสวนหนึ่งของการประชาสัมพันธแท่ีหนุนการประชาสัมพันธแบอกตอสรางความประทับใจและอยากท่ีจะ
เดินทางเขามาทองเท่ียวอีกครั้งดวย 

4) วัดเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ของชุมชน 
ดวยอิทธิพลของโลกาภิวัฒนแทําใหเกิดภาวะวิกฤติความเปล่ียนแปลงในสังคมไทย จึงจําเป็นตองใชการบูรณา

การการทํางานของทุกภาคสวนรวมกันอยางจริงจัง การทํางานดานการปกครองตองทําใหเกิดการอยูรวมกันไดอยาง
สันติสุข ไมเกิดการแกงแยงกัน โดยใชวัดเป็นศูนยแกลางเพื่อการประชาสัมพันธแในการรวมหลอหลอมประสานหนวยงาน
ของทุกภาคสวนเพื่อเป็นฟในเฟืองท่ีตองเกิดการลงมือทํางานรวมกัน และไมเห็นแกประโยชนแสวนตนเมื่อสังคมไดถูก
อิทธิพลของวัตถุเทคโนโลยีเขามาครอบงําทําใหเกิดวิกฤติตางๆ วัดจึงตองเรียกศรัทธาใหกลับคืนมาเป็นผูมีบทบาท
สําคัญเหมือนในอดีต แตการประชาสัมพันธแโดยผูนําจะตองดําเนินการจัดการภายใตแนวคิดท่ีสรางสรรคแมีประยุกตแหรือ
บูรณาการประเพณี วัฒนธรรมใหสมสมัย มีความเป็นสากลท่ีคนรุนใหมสามารถยอมรับได  วัดจึงถือวามีบทบาทสําคัญท่ี
จะเป็นศูนยแกลางหลอหลอมดานจิตใจเป็นส่ิงท่ีมีคุณคาและความสําคัญท่ีตองมีการประชาสัมพันธแการทองเท่ียวใหเกิด
สาระ ไมใช การประชาสัมพันธแการทองเท่ียวเชิงพาณิชยแ  

พระสงฆแวัดบานขะยูงมีบทบาทตามท่ีไดรับมอบหมาย ซึ่งพรอมใจยินดีเพื่อปฏิบัติหนาท่ีตอนรับอํานวย
ความสะดวกแกนักทองเท่ียวเป็นประชาสัมพันธแการทองเท่ียวอยางหนึ่งท่ีจะทําใหนักทองเท่ียวเกิดการไดรับรูและสัมผัส
การตอนรับบุคลากรภายในวัด เพราะวาวัดบานขะยูงเกิดการทองเท่ียวตามท่ีทองถิ่นวัดบานขะยูงใช คําวา “โตวตาม
โพลวพลือ” ท่ีสรางช่ือเสียงใหแกวัดบานขะยูง  

เป็นกิจกรรมท่ีรวมกลุมนักทองเท่ียวออกเดินทางทองเท่ียวท่ีเกิดประโยชนแในการหลอหลอมจิตใจจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเป็นสวนท่ีจะทําใหวัดกลับมามีบทบาทในการหลอหลอมจิตใจของคนในสังคม ภายใตการ
อธิบายความเช่ือ ความศรัทธา ผานประวัติศาสตรแ เรื่องราว ส่ือปริศนาธรรม พิพิธภัณฑแของหลวงปูุสรวง อันเป็นฐานท่ี
ทําใหเกิดสติปใญญา เกิดความสบายใจ สุขใจ ประทับใจ  เชน ปริศนาธรรม สามารถทําใหนักทองเท่ียวไดขบคิด จึงเป็น
ส่ือสัญลักษณแท่ีเป็นรูปธรรมท่ีมีคุณคาเพื่อขบคิดไขความหมายแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อผอนคลายทุกขแในใจเพราะ
นักทองเท่ียวสวนหนึ่ง ไดเดินทางมาเพราะมีความทุกขแในใจแตบางครั้งไมแสดงออกใหใครไดรับรูเทานั้น การ
ประชาสัมพันธแการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงจึงถือมีคุณคาความสําคัญกับกลุมนักทองเท่ียวเหลานี้มากเพราะ
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เมื่อไดทองเท่ียววัดบานขะยูงแลวกลับไดรับความสุขใจ เกิดศรัทธาตอหลวงปูุสรวง และไดทองเท่ียวอยางใกลชิดได
เขาถึงวิถีชีวิตขององคแหลวงปูุสรวง และเนนการจัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรูตามหลักไตรสิกขา คุณคาการ
ประชาสัมพันธแการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงยังเป็นแรงบันดาลใจใหแกวัดใกลเคียงท่ีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาให
เป็นแหลงทองเท่ียวขึ้นมาไดภายใตบริบทของวัดตนเอง เชน วัดปุาพลาญเพชร มีความสนใจการประชาสัมพันธแการ
ทองเท่ียวใหเกิดขึ้นตามบริบทพื้นท่ีของวัดพลาญเพชรและสามารถสรางใหเป็นจุดเช่ือมโยงระหวางวัดบานขะยูงกับทาง
วัดปุาพลาญเพชรได เพราะเสนทางวัดปุาพลาญเพชรและวัดบานขะยูงหลวงปูุสรวงเดินทางไปมาท่ีทําใหเกิดการ
ประชาสัมพันธแการทองเท่ียวตามเสนทางธรรมของหลวงปูุสรวงได  

นอกจากนั้น การประชาสัมพันธแโดยพระสงฆแอันเป็นกิจกรรมการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบาน   ขะยูง ยัง
ถือวาไดเป็นการสืบสานมรดกธรรมอันลํ้าคาเพื่อเป็นแนวทางหลักปฏิบัติเพื่อปลดเปล้ืองทุกขแออกจากใจท่ีนักทองเท่ียวมี 
เป็นการมอบธรรมะใหแกอนุชนรุนหลัง ซึ่งไมใชเรื่องของวัตถุภายนอก เพราะหลวงปูุสรวงทานสอนผานวิถีชีวิต ขอวัตร 
ปฏิปทา ความเป็นอยู มีความเรียบงาย สมถะ เป็นส่ิงท่ีหาไดยากยิ่งในความเป็นพระอริยสงฆแท่ัวไป เพราะฉะนั้นหลวงปูุ
สรวงจึงเป็นพระอริยสงฆแคูแผนดิน แมทานจะละสังขารไปแลวยังเอื้อเฟื้อเกื้อกูลลงวิถีชุมชนมาโดยตลอด  มีผูคนจํานวน
มากศรัทธากราบไหว ถือวาทานเป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญของชาวโลก ผูคนในชุมชนท้ังใกลและไกล หรือแมแตพระสงฆแ
ในวัดก็จะไดเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันปกปูองคุมครองรักษามรดกธรรมของหลวงปูุสรวงไวสืบลูกหลาน
ตอไป  

กลาวไดวา วัดบานขะยูงมีการประชาสัมพันธแการทองเท่ียวโดยอาศัยบทบาทสําคัญของพระสงฆแในวัดและ
บุคลากรในวัด โดยมีวัดท่ีจะเป็นศูนยแกลางหลอหลอมดานจิตใจเป็นส่ิงท่ีมีคุณคาและความสําคัญกอใหเกิดสาระจากการ
ทองเท่ียวอันเป็นรากฐานท่ีทําใหนักทองเท่ียวไดเกิดสติปใญญา เกิดความสุขกาย สบายใจ และประทับใจ  เป็นการ
ประชาสัมพันธแการทองเท่ียวท่ีเอื้อประโยชนแตอการกลับมาทองเท่ียวซ้ําของนักทองเท่ียวเองเพราะมีความสุขและ
ประทับใจทองเท่ียวแลวยังไดรับแรงบันดาลใจไดสติปใญญากลับบาน 

5) การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นพัฒนาจิตและปัญญา 
การประชาสัมพันธแการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงเป็นการส่ือการเกี่ยวกับทอง เท่ียวท่ีตอง

ดําเนินการจัดการประชาสัมพันธแของนักประชาสัมพันธแท่ีเป็นผูมีคุณสมบัติท่ีประกอบดวยศรัทธา มีสติ ดําเนินการ
ประชาสัมพันธแการทองเท่ียวภายใตหลักการปฏิบัติอยางมีเหตุผลไมงมงาย ประชาสัมพันธแขอมูลท่ีมุงเนนการพัฒนา
สติปใญญา โดยมีธรรมวิหารีผูนําเป็นนักประชาสัมพันธแหลักดานการทองเท่ียวในฐานะผูเป็นกัลยาณมิตรคอย
ประชาสัมพันธแใหคําแนะนําบอกสอนใหเขาใจธรรมะ การประชาสัมพันธแการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงท่ีเนน
การพัฒนาจิตและปใญญานั้น ทําใหเกิดการไดสนทนาธรรม หรือไดฟใงธรรม  หรือทํากิจกรรมปริศนาธรรม หรือไดปฏิบัติ
นั่งสมาธิภาวนา กระบวนการเหลานั้นเป็นเหตุใหนักทองเท่ียวมีจิตใจเป็นสุข เขาถึงความสงบ จึงถือวา การ
ประชาสัมพันธแการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงจึงมุงเนนการพัฒนาจิตและปใญญา 

ท้ังนี้ ปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นหลักการทางพระพุทธศาสนาท่ีกลายเป็นจุดจูงใจท่ีสําคัญอยางหนึ่ง ท่ี
สามารถใชเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธแการทองเท่ียวทําใหนักทองเท่ียวเกิดความประทับใจ โดยปฏิบัติอยาง
จริงจัง ต้ังใจ ไมใชการสรางภาพ แมเพียงปฏิบัติ ไมเกิน 15 นาที ก็ไดประโยชนแ  เพราะฉะนั้นการประชาสัมพันธแการ
ทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงจึงมุงประชาสัมพันธแทางดานหลักคําสอนท่ีเขาใจไดงาย ปฏิบัติไดงาย เขาถึงงาย 
ภายใตหลักการใหทาน รักษาศีล เจริญจิตภาวนา หรือ ศีล สมาธิ ปใญญา ตามความเหมาะสมแกบุคคล การ
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ประชาสัมพันธแการทองเท่ียวที่ยกเอาเรื่องปฏิบัติธรรมเขามาเกี่ยวของก็อยางท่ีทราบกันดี เชน วัดหนองปุาพง วัดหลวง
ตามหาบัว วัดธรรมมงคล โครงการครูสมาธิ ซึ่งมีขยายเครือขายกวางขวางในปใจจุบัน  

6) ประชาสัมพันธ์โดยธรรมวิหารีผู้น าท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเข้าใจ 
การประชาสัมพันธแการทองเท่ียวจําเป็นอยางยิ่งตองมีธรรมวิหารีทําหนาท่ีนําทองเท่ียวเพื่อสรางความเขาใจ

ในกระบวนการทองเท่ียว ซึ่งธรรมวิหารีตองมีความเขาใจอยางลึกซึ้ง เขาใจอยางถองแท ท้ังหลักการ เทคนิค วิธีการ 
ขั้นตอนกระบวนการท่ีเกี่ยวของในการประชาสัมพันธแการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูง จนสามารถท่ีจะทําให
นักทองเท่ียวไดทองเท่ียวทัศนศึกษาเรียนรูอยางเขาใจไมงมงาย ภายใตการยึดหลักคําสอนท่ีหลวงปูุสรวงเขียนท่ีพระ
พาหา (แขน) องคแหลวงพอพุทธประทานพร ท่ีประดิษฐานอยูบนศาลาไมหลวงปูุสรวง คําวา “กํานึดเจีย” แปลวา คิดดี 
เมื่อธรรมวิหารีจะประชาสัมพันธแการทองงเท่ียวของวัดบานขะยูงจะตองนําเอาหลักคําสอนนี้ผูกโยงอธิบายสรางขอมูล
เพื่อประชาสัมพันธแสรางกระบวนการเริ่มตนคิดดีเป็นจุดเริ่มตนของการพูดดีและทําดี เป็นหลักการท่ีนําไปปฏิบัติไดเมื่อ
ผูใดปฏิบัติยอมไดรับความสุขท่ีดี 

นอกจากนั้นธรรมวิหารีผูทําหนาท่ีหลักในการประชาสัมพันธแตองมีความสามารถอาศัยส่ือทรัพยากรการ
ทองเท่ียวเป็นเครื่องมือในการสอนธรรมะไดท้ังหมดพรอมกับนํานักทองเท่ียวลงมือมือทํากิจกรรมทองเท่ียวจริงและเมื่อ
เกิดการเรียนรูลงมือปฏิบัติเองแลว มีธรรมวิหารีตองเปิดโอกาสใหนักทองเท่ียวสามารถแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันเพื่อ
แบงปในความรู รวมกระท้ังการขอรับคําแนะนําเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาการประชาสัมพันธแการทองเท่ียวเป็นการได
แสดงออกถึงการมีสวนรวมตอการพัฒนาการประชาสัมพันธแการทองเท่ียวอีกทางหนึ่งดวย  

7) ประชาสัมพันธ์ด้วยกระบวนการท่องเที่ยววิถีธรรมของวัดบ้านขะยูง 
การประชาสัมพันธแการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงมีรูปแบบประชาสัมพันธแการทองเท่ียวดวย

กระบวนการขั้นตอนของการเดินทองเท่ียวในเสนทางแหลงทองเท่ียว เพื่อสรางสัญลักษณแแหงการต่ืนรู เพื่อการศึกษา
แลกเปล่ียนเรียนรูและเพื่อสรางประสบการณแใหมในประชาสัมพันธแการทองเท่ียว  ท่ีตองมีกิจกรรมกระบวนการ
ทองเท่ียวในแตละจุดท่ีกําหนดไวในเสนทางทองเท่ียวของวัดบานขะยูง ซึ่งการเดินทางทองเท่ียวตามจุดตางๆ เป็นการ
ประชาสัมพันธแอยางหนึ่งท่ีจะชวยจุดประกายเสริมสรางพลังแหงศรัทธาใหแกนักทองเท่ียวเพิ่มมากขึ้นไดเรื่อยๆ ตอลด
เสนทางการทองเท่ียว เพราะกระบวนการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูง นักทองเท่ียวจะตองเดินในเสนทาง
ทองเท่ียวตามจุดตางๆ และตองมีธรรมวิหารีเป็นผูนําพาทองเท่ียว ซึ่งผูวิจักษณแจะไดอธิบายในแตละจุดดังตอไปนี้ 

จุดท่ี 1  จุดรับผาขาวและขันธแ 5 ขันธแ 8 โดยนักทองเท่ียวรับผาขาวจากพระสงฆแ/ธรรมวิหารี จากนั้นคลอง
ผาขาว เพื่อแสดงสัญลักษณแการเคารพตอสถานท่ีและตอครูบาอาจารยแ และ รับขันธแ 5 ขันธแ 8 ฟรี เป็นเครื่องสําหรับ
สักการะหลวงปูุสรวง  การปฏิบัติเชนนี้เป็นวัฒนธรรมกอนเขาสูประตูการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูง ประกอบ
กับมีธรรมวิหารีคอยใหการประชาสัมพันธแเพื่อการแนะนําเบื้องตนเกี่ยวกับวัดบานขะยูงและแนะนําจริยธรรมหรือ
วัฒนธรรมอื่นๆ ในการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงกอนเขาสูเขตทองเท่ียวของวัดบานขะยูง  
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ภาพนักท่องเที่ยวรับขันธ์ 5 ขันธ์ 8 และคล้องคอด้วยผ้าขาว 
 
จุดท่ี 2 จุดธูปเทียนถวายขันธแ 5 ขันธแ 8 ปิดทอง นักทองเท่ียวนําธูปเทียนจุดและกลาวคําบูชาตอองคแหลวง

ปูุสรวง  จากนั้นนําขันธแ 5 ขันธแ 8 ขึ้นวางถวายไว บนกระทอมหลวงปูุสรวง และปิดแผนทององคแหลวงปูุสรวง จุดนี้ส่ือ
ใหรูวานักทองเท่ียวมีความเคารพบูชาตอองคแหลวงปูุสรวงไดถวายเครื่องสักการะบูชาตอหลวงปูุสรวง นักทองเท่ียวจะ
เริ่มรูสึกเกิดศรัทธาเพิ่มข้ึนและจิตใจเปิดรับการรับฟใงเรื่องราวอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวในวดับานขะยูงมากขึ้น 

 

 
 

ภาพนักท่องเที่ยวกล่าวค าถวายขันธ์ 5 ขันธ์ 8 และปิดทององค์หลวงปู่สรวง 
 
จุดท่ี 3 จุดตีระฆัง ระฆังจะอยูระหวางบันไดทางขึ้นกอนเขาประตูศาลาไมหลวงปูุสรวง ธรรมวิหารีจะ

แนะนําใหนักทองเท่ียวไดตีระฆังกอนเขาเท่ียวชมบนศาลาไมหลังเกาของหลวงปูุสรวง ซึ่งเป็นท่ีจุดแสดงพิพิธภัณฑแหลวง
ปูุสรวง และพิพิธภัณฑแหุนขี้ผ้ึงหลวงปูุสรวง  

กอนตีระฆงัธรรมวิหารีจะใหเหตุผลและใหความหมายเพื่อใหนักทองเท่ียวไดเกิดความตระหนักรูตอการใช
ส่ือทางเสียงแสดงสัญลักษณแเสียงแหงสติเมื่อไดยินเสียงระฆังใหกําหนดรูเพื่อตระหนกัตอการเจริญสติอันเป็นฐานใน  
การเรียนรูตลอดเสนทางทองเท่ียว  
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ภาพนักท่องเที่ยวตีระฆังก่อนขึ้นเที่ยวชมพิพิธภณัฑ์ 
 
จุดท่ี 4  จุดเทียนชัย เมื่อเดินเขาสูประตูศาลาไมหลวงปูุสรวงแลวจะเห็นตูเทียนชัยต้ังในซุมผามาน 

นักทองเท่ียวเดินเขาไปแลวก็จะนั่งลงต้ังจิต สงบกายวาจาใจ และธรรมวิหารีก็จะเป็นผูจุดเทียนชนวนพรอมกับอธิบาย
เหตุผลสําคัญวา เป็นเทียนชัยท่ีมีไวสําหรับใหแสงสวางเป็นสัญลักษณแแหงปใญญา ดังท่ี พระพุทธเจาไดตรัสวา ปใญญา
เป็นแสงสวางในโลก นักทองเท่ียวจะมีความรูสึกสนใจและต้ังใจเป็นพิเศษ จะรูสึกวานี้เป็นจุดพิเศษสําหรับการ
ประชาสัมพันธแการทองเท่ียวในวัดบานขะยูง  

 
 

ภาพนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัย 
จุดท่ี 5 จุดกราบหลวงพอพระพุทธประทานพร เป็นพระประธานศักดิ์สิทธิ์ตั้งประดิษฐานบนศาลาไมหลวงปูุ

สรวงท่ีมีความสําคัญเพราะมีลายมือหลวงปูุสรวง เขียนไวขางพระพาหา (แขน) ฝใ่งซาย และเขียนไวที่ฐานขององคแพระ 
ซึ่งธรรมวิหารีจะเนนใหคําแปลและอธิบายความหมายส่ิงท่ีหลวงปูุสรวงเขียนอันเป็นหัวใจคําสอนท่ีสําคัญ เพื่อให
นักทองเท่ียวไดรูส่ือเจตนาของหลวงปูุสรวงเขียนไว ซึ่งทานเขียนไววา กํานึดเจีย แปลวา คิดดี  และธรรมวิหารีจะ
อธิบายวา การคิดดี เป็นเหตุใหทําดี การทําดีเป็นเหตุใหมีความสุขท่ีดี นักทองเท่ียวจะเกิดปีติและเห็นคุณคาความสําคัญ
ของพระประธานท่ีไมใชพระประธานทองเหลืองธรรมดาท่ีมีอยูจํานวนมากในวัดท่ัวไปข้ึนมาทันที  
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ภาพนักท่องเที่ยวถ่ายภาพร่วมกับหลวงพ่อพุทธประทานพร 
จุดท่ี 6 จุดตูพิพิธภัณฑแหลวงปูุสรวง เป็นตูท่ีเก็บรักษาเครื่องอัฐบริขาร ตางๆ ท่ีหลวงปูุเคยใช ในสมัยท่ีทาน

มีชีวิต ซึ่งเกิดจากการรวบรวมจากสานุศิษยแหลวงปูุสรวงท่ีเคยไดรับจากมือหลวงปูุสรวง โดยเฉพาะกลุมลูกศิษยแผูเคย
ติดตามรับใชหลวงปูุสรวงในสมัยท่ีหลวงปูุสรวงมีชีวิต ในขณะเดียวกันท่ีนักทองเท่ียวกําลังเท่ียวชม ธรรมวิหารีก็เริ่มเลา
ประวัติท่ีมาของพิพิธภัณฑแหลวงปูุสรวง และเลาประวัติของหลวงปูุท่ีเกี่ยวของอยูในวัดบานขะยูงและในศาลาไม แลวเลา
เช่ือมโยงกับลายมือ  มีการแปลบางประโยคใหนักทองเท่ียวไดซึมซับธรรมะท่ีหลวงปูุสรวงเขียนเอาไวอยูบนศาลาไม 
และพาเดินชมบริเวณท่ีเป็นรองรอยการเผาส่ิงของบนพื้นแผนไมกระดานในศาลาเป็นการช้ีใหเห็นถึงหลักฐานรองรอยวิถี
ชีวิตของหลวงปูุสรวงท่ีเคยใชชีวิตอยู ณ ศาลาไมหลังเกาท่ีนักทองเท่ียวกําลังเขามาสัมผัสเท่ียวชม จะทําใหนักทองเท่ียว
รูสึกปิติใจท่ีไดเห็นรองรอยประวัติศาสตรแที่เกี่ยวของกับหลวงปูุสรวงทําใหเกิดศรัทธายิ่งขึ้นไปอีก  

   
 

ภาพธรรมวิหารีเล่ารายละเอียดพิพธิภัณฑ์ 
จุดท่ี 7 จุดหุนขี้ ผ้ึงหลวงปูุสรวง จํานวน 5 องคแ  ธรรมวิหารีจะพานักทองเท่ียวไดชมพรอมกับอธิบาย

อิริยาบถหลวงปูุสรวงเป็นส่ือเพื่อเช่ือมโยงหลักธรรม เป็นการเลาเรื่องราวผานส่ือหุนขี้ผ้ึ งหลวงปูุสรวง ท่ีหลากหลาย
อิริยาบถ และจัดแสดงจําลองบรรยากาศใหคลายกับสมัยท่ีหลวงปูุสรวงมีชีวิต  ตลอดถึงลักษณะการนุงหมจีวรหลวงปูุ
สรวงและนุงผาขาวท่ีแตกตางจากพระสงฆแท่ัวไป ทําใหนักทองเท่ียวเริ่มสงสัยเกิดความสนใจอยากเรียนรูและอยาก
เขาใจเกี่ยวกับหลวงปูุสรวงมากขึ้นเมื่อไดรับการเลาเรื่องราวเช่ือมโยงใหเห็นคุณคาในทางธรรมทําใหนักทองเท่ียวมี
ความรูสึกเกิดศรัทธาหลวงปูุสรวงมากขึ้นและเกิดความเขาใจเขาถึงปฏิปทาของหลวงปูุสรวงอันเป็นแนวทางแบบ
แผนการดําเนินชีวิตท่ีไมควรยึดติดกับส่ิงสมมติขางนอกมากจนเกินไป  
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ภาพนักท่องเที่ยวร่วมถ่ายภาพกับหุ่นขี้ผ้ึงหลวงปู่สรวง 
 

จุดท่ี 8 จุดดับเทียน เมื่อนักทองเท่ียวเดินทองเท่ียวรอบประทักษิณเห็นองคแหุนขี้ผ้ึงหลวงปูุสรวงครบและได
เก็บภาพถายประทับใจไวเป็นท่ีระลึกในทุกองคแท่ีประดิษฐานบนศาลาไมแลว ธรรม วิหารีจะพามาทํากิจกรรมดับเทียน
ชัยกอนลงจากศาลาไมหลวงปูุสรวง โดยธรรมวิหารีจะใหนักทองเท่ียวเป็นคนเลือกใบโพธิ์ดวยตนเอง จํานวน 2 ใบ 
จากนั้นก็จะแนะนําการดับเทียนชัยใหแกนักทองเท่ียวพรอมกับอธิบายเหตุผลท่ีจะตองดับเทียนชัยอันเป็นวัฒนธรรมของ
การประชาสัมพันธแการทองเท่ียววัดบานขะยูง วา ใชใบโพธิ์ 2 ใบ เปรียบเสมือน สติกับปใญญาจะตองมีคูกันประกบกัน
เขา เพื่อใหไฟแหงความเรารอนคือทุกขแนั้นไดดับส้ินลงและใหนักทองเท่ียวไดอธิษฐาน เมื่อดับเทียนชัยแลว ใบโพธิ์ที่
นักทองเท่ียวใชดับก็มอบใหกับนักทองเท่ียวเอาไปเป็นสัญลักษณแเพื่อสรางกําลังใจและตระหนักตื่นรูตอการเจริญ
สติปใญญาใหมากยิ่งขึ้นไป  

 
ภาพนักท่องต้ังใจเที่ยวดับเทียนชัย 

จุดท่ี 9 จุดเซียมซีโพลวพลือ เป็นกิจกรรมใหนักทองเท่ียวท่ีสนใจทําปริศนาธรรมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู ซึ่ง
ใบเซียมซีโพลวพลือมีรายละเอียดเกี่ยวกับคําสอนมงคล 38 ประการ  อธิบายเทียบเคียงเช่ือมโยงปริศนาธรรมหลวงปูุ
สรวง เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็นมงคลของชีวิต เป็นการเส่ียงทายเพื่อเรียนรูหลักธรรมในปริศนาธรรมท่ี
หลากหลายทําใหนักทองเท่ียวไดเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูและไดสนทนาธรรมกันโดยการทํากิจกรรมปริศนาธรรมตาม
ใบพยากรณแโพลวพลือ  

ทางวัดไมไดมีเจตนาใหมีความหลงงมงายแตจัดกิจกรรมเพื่อเป็นอุบายใหนักทองเท่ียวไดเกิดความรูสึกสนใจ
เป็นพิเศษในส่ิงท่ีตนไดเส่ียงทายปริศนาธรรมโพลวพลือและไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง โดยมีธรรมวิหารีเป็นผู
แนะนําขั้นตอนการปฏิบัติและนํานักทองเท่ียวลงมือทําและเรียนรูหลักธรรมจนรูสึกซาบซึ้งตอหลักธรรมมากขึ้น 
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ตัวอยางการกิจกรรมปริศนาธรรม เชน ปริศนาธรรมท่ีจุดไฟหลวงปูุสรวง นักทองเท่ียวนําฟืนเผาถวายหลวง
ปูุ ณ ท่ีจุดไฟ ธรรมวิหารีก็ใชเทคนิค ทักษะ ความรู ความสามารถ นําเสนอความหมาย ใหการแนะนําช้ีทางสวาง
เทียบเคียงหลักธรรมและแลกเปล่ียนเรียนรูหลักธรรมรอบกองไฟนั้น เชน การสอนทําใหเห็นการเกิดขึ้น ต้ังอยูและดับ
ไป เมื่อไฟเผาฟืน สุดทายชีวิตเราก็ไมตางจากทอนฟืน ไมสามารถยึดถือเป็นตัวเป็นตนไดสังขารรางกายนี้ยอม
เส่ือมสภาพสูธาตุเดิมคือดินน้ําไฟลมจะชวยใหนักทองเท่ียวไดรูสึกผอนคลายจากความยึดมั่นถือมั่นลงได การอธิบาย
หลักธรรมตองทําใหนักทองเท่ียวรูสึกเขาใจไดงายดวยภาษาท่ีเขาใจงายและตองกระตุนใหนักทองเท่ียวเกิดศรัทธากอนท่ี
จะลงมือทํากิจกรรมปริศนาธรรม 

 
ภาพนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมปริศนาธรรม 

จุดท่ี 10 จุดไปลามาไหว ซึ่งนักทองเท่ียวจะตองเดินกลับไปยังสถานท่ีจุดแรก จุดรับผาขาวและขันธแ 5 ขันธแ 
8 เพื่อนําผาขาวคลองคอไปมอบคืนกอนเดินทางออกจากวัดบานขะยูง และไหวอําลาซึ่งกันและกันระหวางธรรมวิหารี
กับนักทองเท่ียว บางคณะก็ไปลาหลวงพอเจาอาวาสหากวาทานอยูกุฏิ เป็นโอกาสท่ีจะไดรับฟใงโอวาทธรรมจากทาน
หรือจากพระสงฆแผูเป็นธรรมวิหารี  

กอนรับแจกวัตถุมงคลเป็นท่ีระลึกและบางคณะธรรมวิหารีจะเดินไปสงจนถึงรถของนักทองเท่ียวเลยซึ่งจะ
สรางความสัมพันธแอันดีและประทับใจกับการบริการตอนรับอยางยิ่ง  

จะอยางไรก็ตามกระบวนการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงดังกลาวขางตนนั้น ยังเป็นชวงของการ
ทดลองใชรูปแบบการประชาสัมพันธแการทองเท่ียวเทานั้นซึ่งจะตองมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปไดตามความเหมาะสม  

จึงกลาวไดวา ธรรมวิหารีอาจจะตองใชเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธแขอมูลใหแก
นักทองเท่ียวแตละกลุม และสรางประชาสัมพันธแเพื่อเสริมสรางศรัทธาใหเกิดขึ้นแกใจนักทองเท่ียว เพราะการ
ประชาสัมพันธแการทองเท่ียวนั้นเกี่ยวของกับนักทองเท่ียวที่ตองสมัครใจและมีความศรัทธา นอกจากนั้นธรรมวิหารีตอง
สามารถใชส่ือทุกอยางท่ีปรากฎในแหลงทองเท่ียวอธิบายเรื่องราวเช่ือมโยงใหเห็นความสัมพันธแท่ีเกี่ยวกับหลวงปูุสรวง
เพื่อเสริมสรางศรัทธาและอธิบายเช่ือมโยงหลักธรรมเพื่อเสริมสรางสติปใญญาใหนักทองเท่ียวเกิดความซาบซึ้ง มีความสุข
กายและสบายใจ พรอมกับไดซึมซับแนวคิดคําสอนท่ีไมส่ือความงมงายดวย ท่ีสําคัญธรรมวิหารีมีบทบาทสําคัญตอการ
ประชาสัมพันธแการทองเท่ียวอยางยิ่งท่ีจะตองแสดงออกดวยการตอนรับอยางจริงใจ ออนนอมถอมตน ยิ้มงายไหวงาม 
ฉลาดในสถานการณแ มีจิตเสียสละ มีความรูความเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับการประชาสัมพันธแการทองเท่ียว มีความ
เป็นผูพรอมเรียนรู ไมแสดงทิฏฐิมานะถือตน อวดภูมิรูแลวทะนงตนขมทาน ตองทําตนเป็นคนยังไมรูมาก มีความคิด
สรางสรรคแ เป็นนักต้ังคําถามเพื่อรวมกันแลกเปล่ียนเรียนรูแบงปในความรูแกกันและกัน และสรุปกิจกรรมไดอยาง
ประทับใจ 
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ภาพนักท่องเที่ยวรับที่ระลึกกราบลาพระสงฆ์ก่อนเดินทางกลับบ้าน 

 

8) เป้าหมายการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีธรรมของวัดบ้านขะยูง 
เปูาหมายการประชาสัมพันธแการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูง คือ การสรางความสุขใจ แบงปใน

รอยยิ้ม แหงไมตรีจิตมิตรภาพของกัลยาณมิตรที่เกิดจากการไดทองเท่ียว จนเกิดความสัมพันธแท่ีดีตอกันระหวางธรรมวิ
หารีกับนักทองเท่ียวกลายเป็นญาติธรรมท่ีคุนเคย และมีการสมาทานศีล สวดมนตแ ภาวนา  

การไดเรียนรูหลักธรรมของหลวงปูุสรวงเพื่อเสริมสรางสติปใญญานําพาชีวิตของนักทองเท่ียวใหเขาถึง
ความสุขไดอยางแทจริง เชน เมื่อนักทองเท่ียวเดินทางมาสัมผัสการจัดการ การทองเท่ียวแลวตองมีความรูสึกไดสัมผัส
ความสุขท่ีแทจริงวา ท่ีนี่มีความสุขหนอ ท่ีนี่รอมเย็นหนอ  

จะอยางไรก็ตามองคแประกอบสําคัญของการพัฒนาการประชาสัมพันธแการทองเท่ียว ดานการพัฒนาพื้นท่ี
เพื่ออํานวยความสะดวกของวัดบานขะยูงเพื่อการประชาสัมพันธแแมจะยั งไมมีการกําหนดแผนพัฒนาไวเป็นระยะท่ี
ชัดเจน แตการพัฒนาสถานี่ของวัดบานขะยูงมีการพัฒนาในทุกวัน โดยเฉพาะสถานท่ีสําหรับการจัดกิจกรรมการ
ทองเท่ียวเพื่อรองรับการประชาสัมพันธแการทองเท่ียวท่ีตองใชสถานท่ีสําหรับการจัดการประชาสัมพันธแ เชน การ
จัดสรางเสนาสนะใหเหมาะสมกับการประชาสัมพันธแการทองเท่ียวของวัดบานขะยูง โดยความรวมใจของเหลาสานุศิษยแ
ของวัดบานขะยูงรวมกันดําเนินการพัฒนาสถานท่ี และบางสวนก็อาจจะวาจางชางผูชํานาญ และบางสวนก็จางชางท่ีอยู
ในชุมชน และบางสวนก็มีเป็นการขอความรวมมือกับทุกภาคสวนในชุมชน  

โดยอาศัยผูนําฝุายสงฆแเป็นศูนยแกลางท่ีสรางแรงบันดาลใจใหผูนําท้ังบานวัดโรงเรียนเขามีสวนรวมพัฒนาวัด
บานขะยูงดวยศรัทธาจนทําใหการพัฒนาสําเร็จสรางความสุขใจและภาคภูมิใจ ซึ่งการไดมีสวนรวมในการพัฒนาดังกลาว
นั้นเป็นการสรางภาพลักษณแและสรางช่ือเสียงใหแกวัดบานขะยูง ทําใหมีนักทองเท่ียวเกิดความสนใจท่ีจะเดินทางมา
ทองเท่ียวเพื่อชมความเปล่ียนทางการพัฒนาสถานท่ีซึ่งหลายทานท่ีเป็นนักทองเท่ียวก็เป็นท้ังผูรวมอุปถัมภแการพัฒนา
สถานท่ีหรือพื้นท่ีการทองเท่ียวดวยซึ่งเมื่อนักทองเท่ียวเดินทางมาสัมผัสวัดบานขะยูงก็จะไดรับความสุขใจปล้ืมใจกับการ
ท่ีไดเป็นสวนหนึ่งของการอุปถัมภแวัด  

จึงกลาวไดวา เปูาหมายการประชาสัมพันธแการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูง คือ การสรางความสุขใจ 
แบงปในรอยยิ้ม แหงไมตรีจิตมิตรภาพของกัลยาณมิตรดวยการทองเท่ียว สงเสริมการรักษาศีล ปฏิบัติ ภาวนาเขาถึง
ความสงบสุข ดวยความรวมมือกันของผูมีสวนเกี่ยวของท่ีมีผูนําฝุายสงฆแผูเป็นศูนยแรวมพลังศรัทธาในการประชาสัมพันธแ
การทองเท่ียวใหกาวไปจนถึงเปูาหมาย 
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3. การสังเคราะห์ข้อมูล  
3.1 สรุปผลการศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพือ่การท่องเที่ยววิถีธรรมอย่างยั่งยืนของวัดบ้านขะยูง 

รูปแบบการประชาสัมพันธแการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูง ผูวิจักษณแสามารถสรุปกระบวนการ
ประชาสัมพันธแการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงได มีอยู ๙ ประการ ดังตอไป 

1) รวบรวมข้อมูลที่มีเหตุผลถูกต้องน่าเชื่อถือ (compile information that are reasonable, 
reliable) 

การเก็บรวบรวมขอมูล เตรียมไวสําหรับศึกษาวิเคราะหแ รวบรวมขอมูลใหเพียงพอ ท้ังภาพ เสียง วิดีโอ คํา
สัมภาษณแ บันทึกสังเกตการณแแบบมีสวนรวม รวบรวมขอมูลตามความเป็นจริง ขอมูลท่ีมีเหตุผลถูกตองนาเช่ือถือ เป็น
ความรูในปรากฎการณแ เหตุแหงปรากฎการณแ ความส้ินสุดแหงปรากฎการณแ และขอปฏิบัติใหถึงความส้ินสุดแหง
ปรากฎการณแ ขอมูลเหลานั้นมีเหตุผลตามความเห็นท่ีชัดเจนถูกตองดังท่ีไดกลาวแลวขางตน 

ขอมูลท่ีรวบรวมไว จะเป็นประโยชนแแกนักผลิตส่ือ นักตัดตอภาพ ตัดตอวิดีโอ หรือ ธรรมวิหารีผู นํา
ทองเท่ียว พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ศิษยแวัด ผูมีสวนเกี่ยวของทุกคน จะไดรับรูขอมูล ขอความจริง เรื่องราว 
เหตุการณแ ขอคิด คติธรรม ท่ีถูกตองตรงกัน เป็นเหตุเบ้ืองตนท่ีจะทําใหการประชาสัมพันธแการทองเท่ียววิถีธรรมของวัด
บานขะยูงไดเกิดความสุขระหวางกันและกัน 

2) มีการศึกษาคิดวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลอย่างถูกต้อง (education, correctly distinguish) 
ศึกษาขอมูลดวยการคิดวิเคราะหแแยกแยะขอมูล ใหถูกตองตามความเป็นจริง ไมวิเคราะหแขอมูลตามความ

อยากใหเป็นของตนเอง ศึกษาคิดวิเคราะหแดวยใจเป็นกลางปราศจากอคติ ไมคิดวิเคราะหแขอมูลดวยความคิดพยาบาท 
ปองรายผูอื่น และไมคิดวิเคราะหแขอมูลท่ีไมเบียดเบียนกอใหเกิดความเดือดรอนแกชีวิตและจิตใจของผูอื่น 

3) จะต้องน าเสนอข้อความจริง (present the true message) 
เมื่อไดขอมูลท่ีมีการศึกษาคิดวิเคราะหแดีแลว นําเอาขอมูลเหลานั้นนําเสนอบอกกลาวผานเครื่องมือ

ประชาสัมพันธแ ท้ังออนไลนแ และออฟไลนแ ท้ังรูปแบบภาพ เสียง วิดีโอ หนังสือ บทความ ขาวสาร โดยนําเสนอใหท้ัง
บุคคลภายในองคแกร และภายนอกองคแกร ใหไดรับทราบขอมูลการประชาสัมพันธแที่ถูกตอง และรวมกันนําเสนอขอมูลสู
สาธารณะ 

4) มีการปฏิบัติต้อนรับดูแลด้วยความจริงใจ (sincere hospitality) 
พระภิกษุสงฆแ สามเณร บุคลากร เจาหนาท่ี ผูรับผิดชอบการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูง และธรรมวิ

หารี ในฐานะผูรับผิดชอบในการดูแลตอนรับ ตองใสใจทําในการทําการตอนรับอยางจริงใจ โดยปฏิบัติใหถูกต อง
เหมาะสม ปฏิบัติตนถูกตองตามเหตุปใจจัย เพื่อประโยชนแ เพื่อความสุข เพื่อความเรียบรอย เพื่อความดีงาม เพื่อความ
ประทับใจ การตอนรับเป็นการส่ือสารใหเกิดความประทับใจแกผูมาเยือน เป็นการประชาสัมพันธแอยางหนึ่งท่ีทําใหเกิด
การส่ือสารเรื่องราวความประทับใจของผูมาเยือนทําใหเกิดการกลาวถึงส่ิงท่ีพระภิกษุสงฆแ สามเณร บุคลากร เจาหนาท่ี 
ผูรับผิดชอบการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูง และธรรมวิหารี ปฏิบัติการดูแลใสใจตอนรับ ปฏิบัติการตอนรับ
ถูกตองเหมาะสมเป็นท่ีประทับใจ ท้ังนี้การปฏิบัติการตอนรับ ควรรูวาทําส่ิงใดแลวผลจะเป็นอยางไร มีความกระทบ
อยางไร ส่ิงใดควรทํา ส่ิงใดไมควรทํา ไมทําโดยลุอํานาจแกความอยากอันกอใหเกิดความเสียหาย มีการประมาณใน
ศักยภาพของตนเอง ตอนรับท้ังบุคคลและกลุมบุคคล ดวยความใสใจ จริงใจในการปฏิบัติการตอนรับ 

5) จัดสร้างสื่อที่ระลึกให้เป็นที่พอใจ (create a memorable media to be satisfied) 
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สรางส่ือประดิษฐแปริศนาธรรมเป็นท่ีระลึกใหเป็นท่ีพึงพอใจแกนักทองเท่ียว เชน การทําวาว การจัดสราง
วัตถุมงคล พระผง พระเหรียญ รูปหลอทองเหลือง รูปหลอเรซิ่น ใบโพธิ์ ส่ือประดิษฐแปริศนาธรรมหลวงปูุสรวง  

ท่ีระลึกท่ีไดจัดสรางสําหรับมอบใหแกนักทองเท่ียวและผูมีจิตศรัทธาท่ีรวมทําบุญอุปถัมภแสรางเสนาสนะของ
วัดบานขะยูงทุกรุนลวนแฝงคติธรรม ซึ่งทางวัดไดกําหนดรูปแบบจัดสรางส่ือความหมายใหปรากฏจากขอความบาง จาก
รูปทรงลักษณะบาง จากภาพหลักบาง จากลวดลายบาง ทุกอยางส่ือความหมายเชิงปริศนาธรรม จึงถือไดวาวัตถุมงคล
ของวัดบานขะยูงเป็นส่ือท่ีระลึกปริศนาธรรมและเกิดประโยชนแแกการศึกษา วัตถุมงคลจึงเป็นส่ือประชาสัมพันธแอยาง
หนึ่ง ท่ีทําใหคนไดรูจักวัดบานขะยูงมากขึ้น สรางช่ือเสียงใหกับทางวัด เนื่องจากวัตถุมงคลไดมีการสลักช่ือวัดบานขะยูง
ในฐานะผูดําเนินการจัดสราง ท้ังนี้วัตถุมงคลเป็นวัตถุท่ีนิยมสะสมของนักสะสมท้ังหลายเมื่อมีการเปล่ียนมือผูสะสมก็ทํา
ใหเกิดการรับรูจากบุคคลหนึ่งสูบุคคลหนึ่ง และมีสภาพคงทน เพราะถูกเก็บรักษาไวเป็นสมบัติหรือมรดกท่ีมีมูลคาอีก
ดวย  

ส่ือปริศนาธรรมหรือวัตถุมงคลดังกลาวนั้น เป็นส่ือประชาสัมพันธแที่ถือวามีอิทธิพลแหงศรัทธาของชาวพุทธ
อยางยิ่ง เพราะชาวพุทธสวนใหญอาศัยส่ือเหลานี้เป็นที่ระลึกเพื่อไวยึดถือบูชาระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย นักทองเท่ียว
สวนมากมีการนําติดตัวไปตลอดเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  

6) ท ากิจกรรมท่องเที่ยวด้วยความสม่ าเสมอและกระตือรือร้น (try to do travel activities with 
enthusiasm) 

การทํากิจกรรมการทองเท่ียวจะตองดําเนินการซ้ํา ๆ ซึ่งตองทํากิจกรรมทองเท่ียวดวยความกระตือรือรน 
โดยเฉพาะในฐานะธรรมวิหารีผูนําทํากิจกรรมการทองเท่ียวจึงตองใชความพยายามอยางยิ่งสําหรับการนําทํากิจกรรม
การทองเท่ียวดวยความกระตือรือรนเหมือนวาเป็นกิจกรรมใหม เป็นการสรางบรรยากาศท่ีแปลกใหม นาสนใจ ไมให
นักทองเท่ียวรูสึกวากําลังเขาหองเรียนแตใหนักทองเท่ียวไดเกิดความรูสึกวาไดทองเท่ียว แตการทองเท่ียวกลับชวยทําให
เกิดสติปใญญา ทําใหนักทองเท่ียวมีความสุขอยูตลอดการทองเท่ียว และเกิดความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมการ
ทองเท่ียวรวมกัน  

ท้ังนี้ กิจกรรมการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงยังมีกิจกรรมมากมายท่ีทําใหเกิดภาพประทับใจเกิด
การไดรวมสัมผัสทํากิจกรรมปริศนาธรรมอันทําใหไดเขาถึงความสงบ ภายใตพลังแหงศรัทธา ท่ีสามารถจุดประกายแรง
บันดาลใจตางๆ ใหแกนักทองเท่ียวได การจัดการกิจกรรมการทองเท่ียวไดสรางบรรยากาศใหนักทองเท่ียวเกิดความ
สนใจ และมุงการทํากิจกรรมดวยศรัทธา ภายใตวัตถุประสงคแท่ีทําใหเกิดสติปใญญา เนนท่ีกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพใหมีความเจริญงอกงามท้ังทางกาย พฤติกรรม จิตใจ และปใญญาของนักทองเท่ียว เชน ทาน ศีล ภาวนา 
เป็นตน ยึดหลักสําคัญวานักทองเท่ียวทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และใหนักทองเท่ียวเป็น
ศูนยแกลางการเรียนรู เพื่อการแสวงหาและสรางความรูดวยตนเอง นําไปสูการคนควาหาคําตอบหรือการสรางความรู
ใหม เพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  

ตลอดจนคุณภาพชีวิตกิจกรรมเหลานั้นจะสรางความพึงพอใจและศรัทธาแกนักทองเท่ียวดานบวก เพราะ
กิจกรรมเหลานั้นมีเปูาประสงคแใหนักทองเท่ียวไดรับการเรียนรู  สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ปฏิบัติธรรมใหเขาถึงสันติภายใน สอนเพื่อใหเกิดความซาบซึ้งจนนําไปสูการปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน สําหรับตัวอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูในการประชาสัมพันธแการทองเท่ียววิถีธรรมอยางยั่งยืน เชน 
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กิจกรรมดูหนังโพลวพลือ กิจกรรมปริศนาธรรมขึ้นวาวหลวงปูุสรวง กิจกรรมปริศนาธรรมตักบาตรปลองไมไผ กิจกรรม
ปริศนาธรรมขุดหลุมต้ังเสา 16 ตน กิจกรรมปริศนาธรรมตอกตะปู เป็นตน 

7) มีการตรวจสอบการด าเนินการอย่างมีสติรอบคอบ (check the proceedings with caution) 
ตรวจสอบการดําเนินการอยางรอบคอบ เป็นการดําเนินการติดตามเพื่อการตรวจสอบการประชาสัมพันธแ

ของวัดบานขะยูงในทุกรูปแบบ วามีการดําเนินการประชาสัมพันธแในมิติตาง ๆ มีปใญหาอุปสรรคหรือไมอยางไร หากมี
ปใญหาตองคนหาสาเหตุวาเกิดข้ึนมาไดอยางไร ประสิทธิภาพหลังการเนินการนั้นมีประสิทธิผลเป็นอยางไร จะมีวิธีการ
ดําเนินการจัดการแกไขปใญหาเมื่อเกิดขึ้นแลวอยางไร ซึ่งตองมีการดําเนินการติดตามตรวจสอบอยางใกลชิดเพื่อแกไข 
ปูองกัน ปใญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดระหวางการดําเนินการประชาสัมพันธแ ทําใหงานประชาสัมพันธแเกิดประสิทธิภาพ 

8) มีการสร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่จดจ า (create an identity that is memorable) 
สรางอัตลักษณแใหเป็นท่ีจดจํา สําหรับความเป็นหนึ่งหรือความเป็นพิเศษของการประชาสัมพันธแการ

ทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงนั้น ดําเนินการสรางความโดดเดนเห็นแลวจดจําไดวา เป็นวัดบานขะยูง จึงเกิด
รูปแบบอัตลักษณแโลโก (Logo) เพื่อการประชาสัมพันธแขึ้นมายึดหลักคิดจากฐานแนวคิดของหลวงปูุสรวงบูรณาการกับ
แนวคิดคําสอนของพระพุทธเจา จนเกิดอัตลักษณแเชิงส่ือประดิษฐแปริศนาธรรม  

ดังนั้นความเป็นพิเศษของการประชาสัมพันธแการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูง จึงมีกล่ินไอแหงความ
โดดเดนในแงประวัติศาสตรแที่ซอนไวในปริศนาธรรมและบางสวนไดถูกนําออกมาบอกเลาเป็นเรื่องราวใหคนสนใจท่ีจะ
ติดตามศึกษา หรือคนหาความจริงรวมกัน แมการนําเสนอหลักธรรมก็ยังมีการนําเอาแงคิดคําสอน คําปริศนา หรือ 
เรื่องราวประกอบท่ีเกี่ยวของกับหลวงปูุสรวงมาผูกโยงอธิบายเรื่องราวทําใหสานุศิษยแผูเคารพศรัทธาตอองคแหลวงปูุสรวง
จํานวนกลับเขามาใหความสนใจศึกษาตามและเดินทางมาเท่ียวชมและศึกษาตํานานหลวงปูุสรวงในวัดบานขะยูงท่ีมาก
ขึ้น จนเกิดวาทกรรมเมื่อกลาวถึงวัดบานขะยูงวา “วัดนี้มีตํานาน” จึงกลาวไดวา ความโดดเดนเป็นพิเศษของงาน
ประชาสัมพันธแของวัดบานขะยูง มีกล่ินไอปฏิปทาของหลวงปูุสรวงเกี่ยวของเสมอ ความเป็นหนึ่งหรือเป็นพิเศษของการ
ประชาสัมพันธแการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูงจึงเป็นเรื่องตํานานท่ีอิงคําสอนไมนําพาผูคนหลงงมงาย สราง
สติปใญญาใหกับผูคนท่ีเขามาทองเท่ียวไดรับความสุขกลับไป วัดบานขะยูงจึงไดช่ือวา การทองเท่ียววิถีธรรม นั้นเอง 

9) มีความต่อเนื่องยาวนานในการประชาสัมพันธ์ (long lasting continuity in public relations) 
การดําเนินการท้ัง 9 ประการดังกลาว ตองดําเนินการอยางตอเนื่องสัมพันธแกันตลอดสาย จึงจะเกิ ด

ประสิทธิภาพและปรสิทธิผลท่ียั่งยืน จะขาดชวงไมไดเพราะจะทําใหขาดความตอเนื่อง ขาดความนาสนใจ ขาดแรงจูงใจ
ท่ีจะติดตาม และท่ีสําคัญจะทําใหการผูติดตามหรือนักทองเท่ียวเริ่มเกิดความเบื่อหนายท่ีจะตองรอติดตาม ความ
ตอเนื่องของการประชาสัมพันธแนั้น จึงตองมีความสม่ําเสมอ มีความรวดเร็วทันใจในการส่ือสาร จึงจะชวยใหการ
ประชาสัมพันธแเกิดผลสําเร็จ และเกิดความยั่งยืน 
 
3.2 ข้อเสนอแนะ 

ในการประชาสัมพันธแการทองเท่ียววิถีธรรมของวัดบานขะยูง ไดแก 
 1. วัดตองดําเนินการประชาสัมพันธแในสวนเฉพาะของวัดตนเอง โดยไมประชาสัมพันธแไม พาดพิงใหวัดอื่น

บุคคลอื่นเสียหาย ไมเปรียบเทียบวาวัดเราดีกวาวัดอื่น ไมกอความขัดแยงระหวางกัน วัดทองเท่ียวตองประชาสัมพันธแให
ความเคารพกันและกันเพื่อจรรโลงพระศาสนา  
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2. หากมีปใญหาอุปสรรคในการประชาสัมพันธแตองใชเทคนิควิธีการแกปใญหาอาศัยไหวพริบปฏิภาณ มี
หลักการเหตุผล   

3. ตองพัฒนาศักยภาพของบุคลากรนักประชาสัมพันธแใหมีความรู ท่ีเพียงพอตอบทบาทหนาท่ีและกําหนด
บทบาทหนาท่ีใหเหมาะสมแกความรู ทักษะ ความสามารถของบุคคลนั้นโดยนักประชาสัมพันธแจะตองมีทักษะในการเลา
เรื่อง สามารถหยิบยกทรัพยากรทองเท่ียวมาเป็นส่ือในการอธิบายเช่ือมโยงเพื่อการประชาสัมพันธแไดอยางนาสนใจ มี
การประชาสัมพันธแการทองเท่ียวใหเป็นไปตามสถานการณแเฉพาะหนาได   

5. จัดทําบอรแดประชาสัมพันธแ และใหขอมูลเกี่ยวกับการทองเท่ียวของวัดบานขะยูง  
6. ปรับปรุงสถานท่ีสําหรับการดําเนินการประชาสัมพันธแใหมีเสนหแ รมเย็น 
 7. การประชาสัมพันธแส่ือส่ิงกอสรางในโดยเฉพาะเสนาสนะท่ีมุงดวยหญาคาเพราะนักทองเท่ียวชมสัมผัส
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ฝากได   
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ประชาสัมพันธแการทองเท่ียว   
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19. มีการเพิ่มเติมปูายประชาสัมพันธแบอกทางตามจุดตางๆ ในบริเวณวัดบานขะยูง เพื่อช้ีทางอํานวยความ
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Abstract 

 This dissertation is about a model of development public assistance center of 

Kraphochangmor Temple. The researcher has studied from his practical experiences for 40 

years, together with studying visit in both domestic and overseas. Additionally, since the 

researcher was appointed to be an abbot of Kraphochangmor Temple in year 2003, he found 

various issues in the public assistance, therefore he has designed the format of the 

development of the public assistance center of Kraphochangmor Temple until the 

development was successful and has been developed to be progress until now. Those 

development format are as follows; 1) to love in development 2). Have a clear goal 3). 

Participation in working 4). Hard working 5). To have disciplines in working 6). To have 

consistency in development 7). To have compassion  

 

Key words: Center of public assistance, development of Kraphochangmor Temple  

 
บทคัดย่อ 
 ดุษฎีนิพนธแเรื่องรูปแบบการพัฒนาศูนยแกลางสาธารณูปการวัดกระโพธิ์ชางหมอ ผูวิจักษณแไดศึกษาจาก
ประสบการณแท่ีไดปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา 40 ปี และไดศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ และเมื่อผูวิจักษณแไดรับการ
แตงต้ังเป็นเจาอาวาสวัดกระโพธิ์ชางหมอใน ปี พ.ศ. 2546 พบวามีปใญหาในดานสาธารณูปการตางๆ จึงไดกําหนด
รูปแบบการพัฒนาศูนยแกลางสาธารณูปการวัดกระโพธิ์ชางหมอ การพัฒนาจนประสบผลสําเร็จทําใหมีการพัฒนามีความ
เจริญกาวหนาถึงปใจจุบัน โดยมีรูปแบบดังนี้ 1) มีใจรักในการพัฒนา 2) มีเปูาหมายชัดเจน 3) การมีสวนรวมในการ
ทํางาน 4) ความขยันหมั่นเพียร 5) การมีระเบียบวินัยในการทํางาน 6) มีการพัฒนารักษา 7) มีความเมตตา 
 

ค าส าคัญ : ศูนยแกลางสาธารณูปการ , การพัฒนาวัดกระโพธิ์ชางหมอ 
 



 

 
 

75 วารสารโพธิศาสตร์วิชาการ 

1. ความเป็นมา ความส าคัญของเร่ือง และวิธีการศึกษา 
1.1 ความเป็นมา สถานการณ์ทั่วไป แนวคิด 
 ความเป็นมาของการพัฒนาศูนยแกลางสาธารณูปการวัดกระโพธิ์ชางหมอ งานสาธารณูปการเป็นงานสําคัญใน 6 
งาน ของการบริหารจัดการของเจาอาวาสวัดทุกวัด ท่ีเกี่ยวของกับการกอสราง การบูรณะซอมแซม ปฏิสังขรณแ 
เสนาสนะภายในวัด รวมถึงการขอสรางวัด ขอต้ังวัด ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ซึ่ งเป็นการสรางถาวรวัตถุท่ีเป็น
ประโยชนแอยางยิ่งในการนํามาซึ่งความศรัทธาแหงพุทธบริษัท ดังจะเห็นโดยท่ัวไปวาการบริจาคทรัพยแในพุทธศาสนานั้น
สวนมากจะบริจาคเพื่อการสรางถาวรวัตถุหรือไมก็เป็นการบูรณะปฏิสังขรณแ ซึ่งงานวิจักษณแครั้งนี้ ผูวิจักษณแเล็งเห็นถึง
ความสําคัญวาพระสังฆาธิการในจังหวัดศรีสะเกษนั้นไดดําเนินการบริหารจัดการงานคณะสงฆแดานสาธารณูปการไปใน
รูปแบบใดบาง ซึ่งในปใจจุบันการบริหารจัดการดานดังกลาวถือวาดีอยูแลว แตหากไดพบปใญหาและอุปสรรคในการ
พัฒนาเทานั้น สังคมไทยประกอบไปดวยสถาบันทางสังคมหลายสถาบัน แตสถาบันท่ีมีความใกลชิดกับคนในสังคมมาก
ท่ีสุดและเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมคือสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา โดยเฉพาะสถาบัน
ศาสนานั้นมีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิตของมนุษยแ เป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปวาประชาชนสวนใหญของ
สังคมไทยนั้นนับถือพระพุทธศาสนา ถือไดวาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ ฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงมีความ
เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และการขัดเกลาทางสังคม ถาพิจารณาองคแประกอบ
ของพระพุทธศาสนานั้น ไดแก พระพุทธเจา พระธรรมคําส่ังสอน มีพระสงฆแเป็นผูเผยแผพระธรรมใหแกอุบาสกอุบาสิกา
หรือประชาชน ดังนั้นการพิจารณาความสัมพันธแระหวางพระพุทธศาสนา โดยมีวัดเป็นองคแกรทางศาสนาท่ีเป็นพื้นฐาน
ทางสังคม และพระภิกษุสงฆแกับวิถีชีวิตความเป็นอยูของคนในสังคมแลว จะเห็นไดวาไมสามารถแยกออกจากกันได วัด
เป็นศูนยแกลางแหงการรวมน้ําใจของบรรดาพุทธศาสนิกชน ทําหนาท่ีในการวางรากฐานความเจริญใหแกสังคม สงเสริม
ความเป็นปึกแผน ความมั่นคงใหแกสังคม ชวยลดปใญหาสังคม สงเสริมประสิทธิภาพการควบคุมทางสังคม หรือกลาวได
วา วัดเป็นศูนยแกลางทางศาสนาและวัฒนธรรมท่ีผูคนใชเป็นบรรทัดฐานในการดําเนินชีวิตและเป็นเอกลักษณแของสังคม 
ซึ่งจะพบไดจากการแสดงออกทางศิลปะวรรณคดี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี เป็นตน ต้ังแตอดีตจนถึงปใจจุบัน วัด
และพระสงฆแยังมีบทบาทเกี่ยวของกับความเป็นอยูของคน พระพุทธศาสนาเป็นปใจจัยสําคัญตอคนไทย เพราะคนไทย
สวนใหญนับถือพระพุทธศาสนา วัดตางๆจึงประกอบไปดวยส่ิงกอสราง เชน กุฏิวิหาร อุโบสถ ศาลา และการจัดงาน
ประเพณีทองถิ่น มีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา วัน
ออกพรรษา ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานตแ ประเพณีงานนมัสการพระธาตุ ประเพณีวันขึ้นปี ใหม และเห็น
ความสําคัญและความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถแลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกัน วัดตางๆตองมีแผน
กลยุทธแการพัฒนาวัด เพราะมีศีลธรรมจึงมีวัฒนธรรม ช่ือวาเป็นผูมีวัฒนธรรม เมื่อมีคุณธรรมยอมมีจริยธรรม ช่ือวาผู
ประพฤติธรรม ผูใดประพฤติธรรมผูนั้นมีมนุษยธรรม ช่ือวาผูใหผูมีมนุษยธรรมตองมีอารยธรรมเสมอ ช่ือวาผูเจริญ วัด
ตางๆตองพัฒนาวัดปรับปรุงวัตถุกอสรางภายในวัดใหทันกับยุคโลกาภิวัฒนแ เพื่อตอนรับเขาสูประชาคมอาเซียน 
เสริมสรางความเขาใจอันดีตอกัน เพื่ออนุรักษแศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นไทย และมีกลยุทธแในการพัฒนาวัด จึงมี
ความจําเป็นตองพัฒนาใหทันสมัย ส่ิงท่ีมนุษยแสรางสรรคแขึ้นมาดวยความรูความสามารถในการประดิษฐแ การตกแตง 
เพื่อใหเกิดความสวยงาม เชน การกอสรางอาคารสถานท่ีแบบตางๆในยุคตางๆจนถึงปใจจุบัน หรือการประดิษฐแวัตถุ 
เครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนอุปกรณแหลายอยาง หลายประเภทขึ้นมา เพื่อใหเกิดความสวยงาม ฉะนั้นศิลปะจึง
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เปรียบเสมือนกระจกเงาสะทอนใหมองเห็นความเป็นมา ความเป็นอยูของมนุษยแแตกอนในทุกๆดานต้ังแตเริ่มแรกจนถึง
สมัยปใจจุบัน 
 ในสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูแลวไดเสด็จไปยัง เมืองราชคฤหแเพื่อโปรดพระเจาพิมพิสารตามท่ีไดทรง
สัญญากันไว เมื่อคราวท่ีทรงเสด็จออผนวชใหม เมื่อพระเจาพิมพิสารพรอมดวยขาราชบริพารไดทรงเขาไปเฝูา หลังจาก
ทรงสดับธรรมแลวทรงเล่ือมใสและไดทรงดาริวา พระราชอุทยาน เวฬุวันของเรานี้แลไมใกลไมไกลจากบานนัก สะดวก
ดวยการคมนาคมควรเป็นท่ีประชาชนผูประสงคแจะพึงเขาไปเฝูาได กลางวันไมพลุกพลานกลางคืนเงียบสงัดจากเสียงไม
ทึกกอง ควรเป็นท่ีประกอบกิจของผูตองการท่ีสงัด และควรเป็นท่ีหลีกเรนอยูตามสมณวิสัย พระเจาพิมพิสารจึงไดถวาย
พระราช อุทยานแหงนี้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาแหงแรกหลังจากไดสดับพระธรรมเทศนา  วัดทางพระพุทธศาสนาเป็น
สถานท่ีมี ความสําคัญตอพระพุทธศาสนิกชนท่ัวไป เป็นศูนยแกลางในการถายทอด ศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและ
ประเพณีตางๆไปสูชุมชน หรือจะเรียกไดวาวัดเป็นศูนยแกลางของชุมชน จากอดีตวัดเป็นศูนยแกลางของชุมชนและเป็น
สถานท่ีท่ีพุทธศาสนิกชนท่ัวไปไดใช เป็นสถานศึกษาอบรมใหมีความรูดานวิชาชีพ ตาราแพทยแแผนไทยและศิลปกรรม
แขนงตางๆ วัดจึงเป็นศูนยแกลางการบริหารและการปกครอง รวมท้ังสถานท่ีบําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศล ต้ังแตเกิดจนถึงตาย 
และเป็นสถานท่ีสงเคราะหแทางจิตใจใหแกประชาชน ท่ีกลาววาวัดเป็นศูนยแกลางของชุมชนนั้น หมายถึงกิจกรรมตางๆท่ี
จัดขึ้นในวัดนั้นจะเอื้อประโยชนแใหแกชุมชนนั้นๆและสมาชิกในชุมชนนั้น ชวยกันดูแลพัฒนาวัดใหเป็นระเบียบและให
เจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง การจัดระเบียบหรือวางผังวัดใหดูสวยงามก็โดยการแบงอาณาบริเวณของวัดออกเป็น 3 
เขต คือ พุทธาวาส หมายถึง เขตท่ีมีการปลูกสรางอาคารท่ีสําคัญดังตอไปนี้ ไดแก อุโบสถ วิหาร เจดียแ สถูป ศาลาการ
เปรียญ และสถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา เป็นแดนท่ีสงบเรียบรอย เขตสังฆาวาส หมายถึง เขตท่ีอยูอาศัยและจา
พรรษาของพระภิกษุ อาคารท่ีพระภิกษุจาเป็นตองใชสอย ไดแก โรงครัว หอฉัน โรงเก็บพัสดุ โรงไฟฟูา โรงประปา 
ศาลารับแขก เขตสาธารณสงเคราะหแ หมายถึง บริเวณท่ีทางวัดกันไวเพื่อสงเคราะหแแกประชาชน เชน เป็นท่ีต้ังโรงเรียน 
สถานพยาบาล สมาคมทางศาสนา โรงเรียนปริยัติธรรม หองสมุด พิพิธภัณฑแ 
 การพัฒนาประเทศมุงเนนการพัฒนาความเจริญทางดานเศรษฐกิจ ทําใหสังคมไทยเปล่ียนเป็นสังคมเมือง 
ความสัมพันธแและพึ่งพาอาศัยกันของคนในชุมชนในสังคมเปล่ียนไปเป็นตางคนตางอยู เป็นสังคมบริโภคนิยม ความเส่ือม
ถอยทางศีลธรรมจริยธรรมมีมากขึ้น และขาดศรัทธาในพระพุทธศาสนา วิถีชีวิตของคนไทยเริ่มหางจากวัดมากขึ้นทุกท่ี
เป็นปใญหาสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ ปใญหาท่ีเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาท่ีสังเกตไดจากปรากฏการณแทางสังคมไทยหลาย
ประการ เชน ผูเขาวัดสวนใหญเป็นผูสูงอายุ วัยรุนหนุมสาวไมนิยมเขาวัด อันเนื่องมาจากสาเหตุ คือ พระภิกษุบางสวน
กระทําผิด หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา และปฏิบัติตนไมกอใหเกิดศรัทธาตอประชาชน มีการสรางโบสถแวิหาร
เกินความจําเป็น วัดบางวัดอาศัยกลวิธีในวงการธุรกิจ ดึงดูดใหคนยินยอมบริจาคทรัพยแเพื่อตอบแทนทางวัตถุเป็นสําคัญ 
การบริหารจัดการองคแกรใดก็ตาม จุดมุงหมายท่ีสําคัญอยู ท่ีคว ามตองการใหบรรลุจุดประสงคแท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอยูเสมอ ท้ังนี้ยอมจะตองอาศัย องคแประกอบหลายประการ คือ คนหรือบุคลากร (Man) 
เงินหรืองบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณแ (Material) การจัดการหรือเทคนิคในการบริหาร (Management) 
องคแประกอบท้ัง 4 ประการมี ความสําคัญมาก แตองคแประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดในการบริหารจัดการองคแการก็คือ คนหรือ
บุคลากร ในการบริหารจัดการ ในองคแการทางศาสนาก็เชนกัน วัดจะเจริญรุงเรืองเป็นท่ีรมรื่น เป็นท่ีศรัทธา และ 
อํานวยประโยชนแแกชุมชนมากนอยเพียงใดก็ขึ้นอยูกับคน บรรดาส่ิงกอสราง โบสถแ วิหาร ลานเจดียแ ศาลาการเปรียญ 
วัสดุอุปกรณแ และการเงิน จะมีความสมบูรณแเพียงใดก็ไมมีความหมายถาบุคคล เหลานั้นไมมีความรูความสามารถ
เพียงพอในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงคแได อยางมีประสิทธิภาพ การสาธารณูปการ โดยรวม
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หมายถึง การพัฒนาวัดในดานวัตถุทุกอยางไมเฉพาะแตศาสนสถานเทานั้น หากรวมไปถึงการทาวัดใหสะอาด รมรื่น 
สะดวก สบาย การทําถนน ทางเดินในวัด และการตกแตงวัดใหดูสวยงามใหสบายตาแกผูพบเห็น นอกจากนี้การ
สาธารณูปการ เป็นงานประจําของเจาอาวาสอยางหนึ่งซึ่งถือวาเป็นหนาท่ีท่ีจะตองทํา ท้ังนี้เพื่อสรางส่ิงท่ีจําเป็น รักษา
ส่ิงท่ีมีอยูแลวไว และซอมแซมส่ิงท่ีชํารุดทรุดโทรมใหคงสภาพไวเพื่อประโยชนแแกชุมชนและพระสงฆแภายในวัด ในการนี้
ใหรวมถึงการดูและรักษาศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนาท่ีเป็นสมบัติสวนรวมของพระสงฆแ มิใชสมบัติสวนตัวของผู
หนึ่งโดยเฉพาะ มีพระพุทธานุญาตใหสงฆแชวยกันดูแลรักษา เชน ใหต้ังพระภิกษุทําหนาท่ีดูแลรักษาวัสดุส่ิงของงสงฆแซึ่ง
เรียกวาภัณฑาคารโดยเฉพาะ และเป็นกิจหนึ่งใน 5 ของกิจการของคณะสงฆแซึ่งหมายถึงการกอสรางและการ
บูรณปฏิสังขรณแรวมถึงการสราง การต้ัง การรวม การยาย การยุบเลิก การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัด
รางเป็นวัดมีพระภิกษุอยูจําพรรษา และการยกวัดราษฎรแขึ้นเป็นพระอารามหลวงซึ่งในสวนนี้จะมีเจาคณะปกครองใน
ทุกระดับภายในแตละจังหวัดท่ีมีหนาท่ีในการดูสวนนี้ ต้ังแตเจาอาวาสเจาคณะตําบล รองเจาคณะอําเภอฝุาย 
สาธารณูปการโดยการอํานวยการของเจาคณะอําเภอและรองเจาคณะจังหวัด โดยการอํานวยการ ของเจาคณะจังหวัด
ตองมีความสัมพันธแกัน 2 ประการ คือ 1) ควบคุม การสาธารณูปการ 2) สงเสริม การสาธารณูปการ นอกจากนั้นพระ
สังฆาธิการที่ไดรับการมอบหมายใหรับผิดชอบยังมีภาระงานอื่นอีก ท่ีเกี่ยวของกับงานสาธารณูปการอื่น อาทิการจัดการ
ส่ิงแวดลอมภายในวัด การจัดวางผังวัด การจัดวัดให เป็นแหลงทองเท่ียวและการเรียนรูการจัดพิพิธภัณฑแในวัด ส่ิง
เหลานี้สามารถนํามารวมกับงาน สาธารณูปการไดเชนเดียวกัน ซึ่งในอดีตนั้นและปใจจุบันวัดและพระสงฆแมีอิทธิพลตอ
ความเจริญ การกอสรางและการบูรณปฏิสังขรณแ เป็นระเบียบบริหารการคณะสงฆแ พระสังฆาธิการทุกรูปตองมองเห็น
ความสําคัญการจัดทาแผนแมบทการกอสราง และรูจักวิธีการบริหารงานสาธารณูปการเป็นอยางดี มีเทคนิคและวิธีการ
ขอคําปรึกษากับหนวยงานราชการท่ีรับผิดชอบ ขั้นตอนการดําเนินการกอสรางการบริหารจัดการงานสาธารณูปการท่ีดี 
และตองรูจักวิธีการบูรณปฏิสังขรณแศาสนวัตถุและพัฒนาวัดใหสงบรมรื่นเป็นศูนยแกลางพัฒนาของชุมชนโดยกําหนดยึด
หลักการบริหารบูรณปฏิสังขรณแ การดูแลทํานุบํารุงศาสนวัตถุและการจัดทําวัดใหเป็นวัดพัฒนาตัวอยาง ถึงกระนั้นก็
ตามพระสงฆแจะมีเพียงหนาท่ีในการทํานุบํารุงรักษาเพียงอยางเดียวไมไดตองมีการอนุรักษแศาสนสถาน คือดูแลรักษาศา
สนสถานใหมั่นคงถาวรและเป็นการอนุสรณแสถานแกอนุชนรุนหลังได เจาอาวาสจึงตองมีภารกิจท่ีตองรับผิดชอบตอการ
บริหารจัดการวัดในทุกๆดานโดยใหพระภิกษุสามเณรในวัดทุกรูปไดศึกษาและปฏิบัติอยางเต็มความสามารถ ใหเกิด
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับกรมการศาสนากลาววา การบริหารวัด คือ การปกครองบังคับบัญชากากับดูแล แนะนํา
ส่ังสอนภิกษุสงฆแ สามเณร และฆราวาส ผูอยูในวัดใหมีความเป็นระเบียบเรียบรอย ใหอยูในศีลธรรมอันดี และดําเนิน
กิจกรรมโครงการตางๆของวัดใหสําเร็จ ดวยดีมีประสิทธิภาพสูงสุด เจาอาวาสจึงตองมีภารกิจท่ีตองรับผิดชอบตอการ
บริหารจัดการโดยใหพระภิกษุสามเณรในวัด ทุกรูป ไดศึกษาและปฏิบัติ อยางเต็มความสามารถและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด แตปใญหาท่ีทําใหการบริหารจัดการวัดขาดประสิทธิภาพ ก็คือ เจาอาวาสจํานวนมากยังขาดทักษะในการบริหาร
จัดการวัด ไมมีศักยภาพในการพัฒนาวัด ไมมีความรูในการส่ังสอนประชาชน เจาอาวาสจํานวนมากยังปลอยปะละเลย 
 
1.2 สถานการณ์ในท้องถ่ิน 
 วัดเป็นศูนยแกลางและศูนยแรวมจิตใจของคนในชุมชน รวมท้ังคนในชุมชนรอบๆวัดยังใชวัด เป็นสถานท่ีพบปะ
สังสรรคแ และทํากิจกรรมตางๆรวมกัน เชน การประชุมหมูบาน การประชุมราชการ หรือใหวัดเป็นศูนยแการเรียนรู แตใน
ปใจจุบันทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคม วัฒนธรรมตะวันตกท่ีไหลบาเขามาสูสังคมไทย ทําใหเด็ก เยาวชน 
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และประชาชน หันไปยึดติดในวัตถุนิยมมากเกินไป เป็นผลใหคนหางไกลจากวัดโดยไมรูตัว วัดจึงไดลดบทบาทจากใน
อดีต สังคมไทยต้ังแตอดีตจนถึงปใจจุบันนี้ หมูบานแตละหมูบานตางมีวัดประจําหมูบานของตนเป็นศูนยแกลาง ซึ่งถือวา
เป็นสมบัติรวมของคนท้ังหมูบาน วัดจึงเป็นศูนยแรวมประชาชนและมีบทบาทดังต อไปนี้ เป็นสถานศึกษา สําหรับ
ชาวบานจะสงบุตรหลานมารับบริการ ฝึกอบรมทางศีลธรรมและเลาเรียนวิชาการตางๆ เป็นสถานสงเคราะหแบุตรหลาน
ของชาวบานท่ียากจนไดมาอยูอาศัยเล้ียงชีวิตและศึกษาเลาเรียน ตลอดจนผูใหญท่ียากจนมาอาศัยเล้ียงชีพ เป็น
สถานพยาบาลรักษาคนเจ็บปุวยตามแผนโบราณ เป็นท่ีพักคนเดินทาง เป็นสโมสรท่ีชาวบานพบปะสังสรรคแและพักผอน
หยอนใจ เป็นสถานท่ีบันเทิง ท่ีจัดงานเทศกาลและมหรสพตางๆสําหรับชาวบาน เป็นท่ีไกลเกล่ียขอพิพาท คือ พระสงฆแ
เป็นท่ีปรึกษา แกปใญหาชีวิตครอบครัว เป็นศูนยแกลางศิลปะและวัฒนธรรม วัดเป็นท่ีรวมศิลปกรรมตางๆของชาติ ซึ่ง
เป็นเสมือนพิพิธภัณฑแ เป็นคลังพัสดุ สําหรับเก็บของใชตางๆท่ีชาวบานไดใชรวมกันเมื่อมีงานวัด หรือยืมไปใชเมื่อตนมี
งานบาน เป็นศูนยแกลางการบริหารหรือการปกครองท่ีกํานันหรือผูใหญบานจะเรียกลูกบานมาประชุมเพื่อบอกแจง
กิจกรรมตางๆ เป็นท่ีประกอบพิธีกรรมหรือใหบริการดานพิธีกรรมอันเป็นเรื่องผูกพันกับชีวิตของทุกคนในระยะตางๆ
ของชีวิต 
 
1.3 ความสนใจของผู้วิจักษณ์ 
 ความสนใจของผูวิจักษณแ โดยเริ่มตนขึ้นในช้ันประถมศึกษา เขามาอยูวัดกระโพธิ์ชางหมอในฐานะศิษยแวัดและ
บรรพชาเป็นสามเณร และไดศึกษาธรรมศึกษา หลังจากท่ีเรียนจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เริ่มมีความคิดและความฝในวา
สักวันหนึ่งเมื่อโตขึ้น มีประสบการณแมีความรูมากขึ้น จะมาพัฒนาวัดกระโพธิ์ชางหมอใหมีความเจริญรุงเรืองใหได ตอมา
ไดอุปสมบทและจําพรรษาท่ีวัดแหงนี้ถึงปใจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 2546 ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดกระโพธิ์
ชางหมอ จึงเริ่มวางแผนการพัฒนาปรับปรุงซอมแซม มีการประชุมหารือรวมกันกับชุมชน องคแกรตางๆในชุมชน เปิด
โอกาสใหทุกคนไดรวมคิด รวมทํา รวมกันแกปใญหา เกิดผลงานเชิงประจักษแ เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
กอใหเกิดความเคารพเล่ือมใสศรัทธาตอผูวิจักษณแมากขึ้นถึงปใจจุบัน 
 
1.4 วิธีการศึกษา 
 การพัฒนาสาธารณูปการวัดกระโพธิ์ชางหมอ ผูวิจักษณแไดศึกษาจากประสบการณแของตนเองมากกวา 40 ปี ซึ่ง
เกิดจากการเรียนรูจากการฝึกปฏิบัติในชีวิตประจําวันจนเกิดความชํานาญ 
 จากการศึกษาเรียนรู จากการคนควาเอกสาร หองสมุด อินเตอรแเน็ต ผูวิจักษณแไดมีโอกาสศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปใจจุบันไดศึกษาระดับปริญญาเอก กับมหาวิทยาลัย  โพธิศาสตรแ ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา 
ซึ่งเป็นการศึกษาระบบทางไกล เกิดองคแความรูใหมจากการศึกษาท่ีหลากหลาย นําความรูมาปรับใชกับบริบทในชุมชน
ใหเกิดความเหมาะสม 
 นอกจากนี้ไดมีโอกาสไปศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ คือ ประเทศอินเดีย เนปาล สถานท่ีสําคัญๆท่ี
เกี่ยวของกับพระพุทธเจา ไดศึกษาเกี่ยวกับพุทธศาสนา วิถีชีวิต ไดนําความรูท่ีไดมาอบรมส่ังสอนอุบาสก อุบาสิกา และ
เผยแผพระพุทธศาสนา 
 จากประสบการณแของผูวิจักษณแ การศึกษาเรียนรูท้ังในและนอกระบบ การศึกษานอกสถานท่ี นําองคแความรูมา
ประยุกตแใชใหเหมาะสมกับบริบทแลวลงมือปฏิบัติรวมกันตามแผนงาน เมื่อเกิดปใญหาก็รวมกันแกปใญหา ปรึกษาผูรู 
ปราชญแ รวมในการแกปใญหาไดสําเร็จลุลวงไดดวยดี 
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 บริบทของเร่ือง สถานการณ์ การเริ่มต้น 
 วัดกระโพธิ์ชางหมอ เดิมต้ังอยู ณ ทางทิศเหนือแมน้ํารองกระโพธิ์ ตําบลตะเคียน อําเภอขุขันธแ จังหวัดศรีสะเกษ 
โดยสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 ตอมาเมื่อปี พ.ศ. 2522 ไดยายวัดเขามายังหมูบาน เนื่องจากระยะทางหางไกลจากหมูบาน 
1.5 กิโลเมตร ซึ่งไมสะดวกตอการคมนาคมของชาวบานและพระภิกษุ สามเณร โดยยายมาต้ังใหมยังหมูบาน ณ เลขท่ี 
153 หมูท่ี 6 บานกระโพธิ์ชางหมอ ตําบลดองกําเม็ด อําเภอขุขันธแ จังหวัด     ศรีสะเกษ ไดรับอนุญาตสรางวัด เมื่อวันท่ี 
16 กันยายน พ.ศ. 2545 และไดรับอนุญาตต้ังวัด เมื่อวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2546 ซึ่งมี นายสุทด ขุมเงิน เป็นผูขอ
อนุญาตสรางวัดและอนุญาตต้ังวัดตามลําดับ โดยต้ังช่ือตามช่ือหมูบาน ซึ่งคําวากระโพธิ์ชางหมอ เดิมแรกเป็นภาษาสวย 
ซึ่งเป็นช่ือตนไมวา “กะโพ” ซึ่งภาษาไทยเรียกวา “ตนคลอ” ประกอบกับชาวบานไดปใ้นหมอดินดวย และไดเรียกเพี้ยน
จาก “กะโพ” เป็น “กระโพธิ์ชางหมอ” จนถึงปใจจุบัน โดยมีเจาอธิการชาญ อนาลโย เป็นเจาอาวาสองคแแรกท่ีแตงต้ัง
เป็นทางการตั้งแต ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปใจจุบัน 
ประวัติบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 
 บานกระโพธิ์ชางหมอ แตเดิมเรียกช่ือวา “ภูมิกระโพธิ์” สมัยกอนนั้นท่ีอยูอาศัยของชาวบานจะสรางถิ่นท่ีอยู
อาศัยแบบเรียบงาย พื้นท่ีบริเวรนั้นจะมีตนตะครอเกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก ชาวบานสวนใหญรอยเปอรแเซ็นตแใชภาษา
ทองถิ่นคือภาษากวย สมัยบรรพบุรุษซึ่งถือไดวาเป็นชุมชนเกาแก เพราะมีฐานเจดียแหรือปรางคแกูใหคนควา แตปใจจุบัน
ถูกทําลายหมดแลว นาจะเป็นฐานเจดียแสมัยขอม ในยุคนั้นไมมีการอนุรักษแเอาไว ซึ่งโบราณวัตถุอันลํ้าคา ภาษากวยจึง
ไดใชในการส่ือสารในชุมชนของตนเอง ชาวบานสมัยนั้นมีความสามารถในการใชภาษาได เชน ภาษาเขมร ภาษาเขมร
ตํ่าบรรพบุรุษแตกอนสามารถเขียนตัวอักษรภาษาเขมรตํ่าได สอนพระภิกษุสามเณรในการเขียนอานได เวลาออก
พรรษาพระภิกษุสามเณรก็สามารถเทศนาเรื่องพระเวสสันดรชาดกใหญาติโยมฟใง ซึ่งเป็นประเพณีชาวพุทธท่ีถือปฏิบัติ
มา 
 ตอมาในสมัยนั้นเกิดโรคระบาด ชาวบานเจ็บปุวยลมตายเป็นจํานวนมาก สาธารณสุขยังเขาใหการชวยเหลือไมถึง 
ถือวายังเป็นชุมชนท่ีตองอาศัยสมุนไพรในการรักษา ความเป็นมาของช่ือหมูบาน เนื่องจากพื้นท่ีของหมูบานสมัยนั้นมีตน
ตะคอจํานวนมาก เป็นตนไมเนื้อแข็งมีผลสุกทานไดรสชาติอมเปรี้ยว ภาษากวยเรียกช่ือวากะโพ ท่ีช่ือวา “บานกระโพธิ์
ชางหมอ” สาเหตุท่ีมีคําวากระโพธิ์ นั้นคงแผลงมาจากกะโพตามภาษากวย สวนชางหมอตอทายนั้น เพราะวาชาวบาน
สวนใหญเมื่อเสร็จจากการทํานาแลว งานอดิเรกท่ีชาวบานถนัดในสมัยนั้นคือปใ้นหมอดิน เมื่อทําเสร็จตามกระบวนการก็
หาบเรไปเพื่อแลกขาวและส่ิงของอื่นๆเพื่อเล้ียงครอบครัว ชาวบานสวนใหญถือไดวายากจนและดอยโอกาสทาง
การศึกษา ทํานาตองคอยน้ําฝน ไมมีเขื่อน ไมมีฝายกั้นน้ํา มีหนอง คลอง บึง ท่ีต้ืนเขินในแตละยุคแตละสมัย มีการ
เปล่ียนแปลงและคอยปรับปรุงพัฒนาชุมชนมาเรื่อยๆจนถึงปใจจุบัน มีผูใหญบาน 11 คน  
 สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน / ชุมชน 
 ท่ีต้ังของหมูบาน อยูหางจากท่ีทําการอําเภอขุขันธแ 8 กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือของอําเภอ พื้นที่ มีพื้นท่ีท้ังหมด 
1,453 ไร หรือ 2,352 ตารางกิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ฤดูกาล  ลักษณะภูมิประเทศบาน
กระโพธิ์ชางหมอ มีลักษณะเป็นท่ีราบ สวนใหญเป็นทุงนา เป็นดินรวนปนทราย ทํานาเมื่อถึงฤดูฝน ไมมีคลองสงน้ําจาก
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เข่ือนเพื่อทํานาปรัง เมื่อถึงหนาทํานาก็ตองคอยฝน จึงไมสามารถไดผลผลิตจากการเกษตรเทาท่ีควร   ภูมิอากาศ มี 3 
ฤดูกาล คือ ฤดูรอน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว  

ประชากรรวมท้ังส้ิน มี 892 คน แยกเป็น ชาย 450 คน หญิง 442 คน จํานวนครัวเรือนรวมท้ังส้ิน 192 
ครัวเรือนท่ีมีอยูจริง ยังไมไดจดทะเบียนเป็นเลขท่ีบาน 5 ครัวเรือน เนื่องจากไมพรอมในความมั่นคงของบาน  การนับ
ถือศาสนา  ประชากรในหมูบานนับถือศาสนาพุทธ 

สภาพทางเศรษฐกิจ  รายไดเฉล่ียของคนในหมูบาน เป็นเงิน 53,512 บาท ตอคนตอปี อาชีพหลักของ
หมู่บ้าน  ทําการเกษตร (ทํานา) 

ทรัพยากรธรรมชาติ (แหล่งน้ า)  1) หนองสํารอง  2) หนองหวาย  3) หนองกระเบา  4) หนองหัวชาง  5) 
หนองสะมัด  6) หนองกระมี  7) หนองกะหลอด   

ปัญหาด้านสุขภาพ  1) โรคไขเลือดออก    2) โรคฉี่หนู  3) โรคเบาหวานและความดัน   
  
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

1) นายเพชร  กระโพธิ์  บานเลขท่ี 17 หมูท่ี 6 ตําบลดองกําเม็ด อําเภอขุขันธแ ดานพิธีกรรมศาสนา 
2) นายแมน  กระโพธิ์  บานเลขท่ี 137 หมูท่ี 6 ตําบลดองกําเม็ด อําเภอขุขันธแ ดานเปุาแคน ดนตรีพื้นบาน 
3) นางสมร  กระโพธิ์  บานเลขท่ี 36 หมู 6 ตําบลดองกําเม็ด อําเภอขุขันธแ ดานปใ้นหมอดิน 
ข้อมูลกลุ่มกิจกรรมด้านต่างๆ 
ไดแก กลุมผูนําดานอาสาพัฒนา ดานกองทุนการเงิน ดานอาชีพ กิจกรรมดานอื่นๆ อาทิ ดานส่ิงแวดลอม 

วัฒนธรรม ท่ีมีอยูในหมูบาน ชุมชน 
1) กลุม อสม. อาสาในดานการปูองกันโรคและสุขลักษณะของชุมชน ซึ่งมีจํานวนสมาชิกท้ังหมด 10 คน ท่ีตอง

คอยเฝูาระวังโรคระบาดและคอยแจงไปยังสวนท่ีเกี่ยวของ ตามบทบาทหนาท่ี และคอยชักชวนชุมชนในการทําชุมชนให
สะอาดนาอยูในวันสําคัญตางๆอยางสม่ําเสมอ 

2) กลุม อปพร. อาสาในดานการปูองกันเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นในชุมชนใหอยูอยางสงบสุข มีจํานวนสมาชิก 7 คน 
ทํากิจกรรมรวมกันในการท่ีจะคอยดูแลชุมชนใหอยูอยางสงบเรียบรอยตอเนื่อง คอยระงับเหตุท่ีเกิดขึ้นในงานตางๆของ
ชุมชนท่ีจัดขึ้น 

3) กลุมกองทุนหมูบาน มีจิตอาสาบริหารเงินสวนกลางใหมีสภาพคลองทางดานการเงิน มีคณะกรรมการในการ
ดําเนินการ จํานวน 9 คน คอยอาสาท่ีจะใหชุมชนท่ีเป็นสมาชิก จํานวน 139 คน กูเงินอยางเป็นระบบถูกตองชัดเจน 

4) กลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีคณะกรรมการในการดําเนินการ จํานวน 6 คน เป็นการอาสาท่ีจะทําให
เกิดการลดรายจายเพิ่มรายได มีจํานวนสมาชิกท้ังหมด 84 คน มีวิธีการท่ีจะรวมกันเล้ียงสุกรซึ่งกําลังดําเนินการ 

5) กลุมทอผา ซึ่งทาง กศน. ไดสงครูมาทําการฝึกสอน มีสมาชิกท่ีเขาฝึกงาน จํานวน 20 คน ท่ีจะใหชุมชนได
เรียนรูและทําในการทอผาลายตางๆ 

6) โรงผลิตน้ําด่ืมเพื่อชุมชน (สนับสนุนงบประมาณประชารัฐ) 
ปใญหาอุปสรรค 
จุดออน  ชุมชนยังขาดการศึกษางาน วางแผนงานในการทําการเกษตร ขาดประสบการณแในการใชเหตุและผล 

ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง ออนไหวงายในการตัดสินในจะกระทําการใดๆ ยังไมเขาใจถึงปใญหาท่ีไดรับและปกปูองในส่ิง
ท่ีไมถูกตอง ท่ีสําคัญท่ีสุดคือขาดความรูในเชิงสรางสรรคแในชุมชน และขาดหนวยงานดานการเกษตรเขามาใหคําแนะนํา 
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แนวทางแกไข  ตองมีผูนําแลหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศึกษาสาเหตุความเป็นมาวาเป็นเพราะอะไร ใหความเขาใจ
กับชุมชนอยางถูกตองในเหตุและผล รับฟใง ยอมรับ แกไขอยางเป็นระบบ ใหความเช่ือมั่นและใหความรูเพิ่มเติมอยาง
ท่ัวถึงกันจากหนวยงานนั้นๆ 

ความตองการของหมูบาน ชุมชน  ส่ิงท่ีชุมชนตองการมากท่ีสุด คือ ถนนคอนกรีตตามซอยตางๆในหมูบานท่ียัง
มีไมครบสมบูรณแ เวลาฝนตกน้ําทวมแฉะเพราะยังไมไดสรางรองระบายน้ําตามซอยตางๆ จึงทําใหน้ําขังเป็นบอเกิดแหลง
เพาะพันธุแยุง กอใหเกิดโรคตางๆได ถนนการเกษตรท่ียังตองเพิ่มเติมซอมแซม เพราะเป็นทางท่ีชาวบานอาศัยในการ
เดินทางไปดูแลผลผลิตไดสะดวก ไฟฟูาการเกษตรที่ยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใหเพื่อใหประชาชนของชุมชนได
ใชในการสูบน้ํารถพริก พืชผักตางๆหลังจากเสร็จจากการทํานา เป็นตน แตปใญหาและอุปสรรคแ คือ งบประมาณท่ี
จัดสรรใหนั้นไมเพียงพอ ทําใหการกอสรางลาชา จึงทําใหเป็นปใญหาและอุปสรรคท่ีเป็นเรื่องใหญ จึงอยากใหมีสวนท่ี
รับผิดชอบลงมาแกไขและชัดเจนขึ้น 

ศักยภาพของชุมชน (จุดแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน)  บานกระโพธิ์ชางหมอ เป็นชุมชนท่ีมีศักยภาพแข็งแกรง
และเป็นชุมชนท่ีมีการจางงานมาก  เป็นชุมชนท่ีขยันและพึ่งตนเองเป็นสวนใหญ โดยผูนํา คณะกรรมการหมูบาน ส.
อบต. และ อสม. หนวยงานอื่นๆ ไดรวมประชุมปรึกษาหารือในงานท่ีเป็นสวนรวม สมาชิกของหมูบานก็ใหความรวมมือ
เป็นอยางดีในการพัฒนาชุมชน รักษาประเพณี ขนบธรรมเนียมของหมูบานอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการใหความรวมมือ
กับ บาน วัด โรงเรียน ท่ีจะตองควบคูกันไป 

การพัฒนาหมูบานในอนาคต 
การวิเคราะหแชุมชน จุดแข็งของชุมชนท่ีมี คือ ทรัพยากร ทักษะฝีมือ ความรูความสามารถของประชานใน

ชุมชน เพื่อกําหนดเป็นแนวทางการพัฒนา การสรางมูลคาเพิ่ม อาชีพ เพื่อใหเกิดรายไดท่ียั่งยืนในอนาคต  
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1. ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก “ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กวัดบานกระโพธิ์ชางหมอ” หมู 6 บานกระโพธิ์ชางหมอ ตําบลดอง

กําเม็ด อําเภอขุขันธแ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรณียแ 33140 โทรศัพทแ 089-584-3329 ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานกระโพธิ์
ชางหมอ  สังกัดองคแการบริหารสวนตําบลดองกําเม็ด  อําเภอขุขันธแ จังหวัดศรีสะเกษ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย เปิดสอนระดับปฐมวัย 2 ปี ถึง 4 ปี จํานวน 2 หองเรียน เขตพื้นท่ีบริการการศึกษา มี 3 หมูบาน 
ไดแก บานกระโพธิ์ฯ หมูท่ี 7 บานตราด หมูท่ี 10 บานโพธิ์สยาม มีเนื้อที่ 2 ไร 

ประวัติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ความเป็นมา วันกอตั้ง สภาพทางภูมิศาสตรแ ฯลฯ) 
วันกอตั้ง วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2550 กอต้ังศูนยแพัฒนาเด็กเล็กโดย นายคําวงษแ  จันทรสุข  อดีตนายก

องคแการบริหารสวนตําบลดองกําเม็ด ซึ่งทานไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาเด็ก ใน 3 หมูบาน คือ บานกระโพธิ์
ชางหมอ หมูท่ี 6 บานโพธิ์สยาม หมูท่ี 10 และบานตราด หมูท่ี 7 ทานจึงไดนําเสนอเขาสภาองคแการบริหารสวนตําบล
ดองกําเม็ดโดยมีประธานสภา คือ นายทองสุข บุตรเสมียน และ สมาชิกองคแการบริหารสวนตําบลดองกําเม็ด ท้ัง 3 
หมูบาน เห็นควรท้ังหมด ให อบต. จัดต้ังศูนยแพัฒนาเด็กเล็กวัดบานกระโพธิ์ชางหมอข้ึนโดยมีผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 
2 คน คือ นางสาวมณฑกาญนแ ชํานาญ ปใจจุบันดํารงตําแหนงรักษาการหัวหนาศูนยแ และ นางสาวอรทัย โคณะบาล 
ปใจจุบันตําแหนงครู เดิมต้ังอยูเลขท่ี 44 หมูท่ี 6 ตําบลดองกําเม็ด อําเภอขุขันธแ  จังหวัดศรีสะเกษ 33140  โดยการยืม
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อาคารศาลาประชาคมประจําหมูบานกระโพธิ์ชางหมอ ปี พ.ศ. 2552 ยายศูนยแพัฒนาเด็กเล็กมาอยูท่ีองคแกา รบริหาร
สวนตําบลดองกําเม็ด อําเภอขุขันธแ จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากอาคารคับแคบ ปี พ.ศ. 2558 ทางศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสรางอาคารศูนยแหลังใหม จํานวนงบประมาณท้ังหมด 
2,470,000 บาท และทางวัดบานกระโพธิ์ชางหมอไดมอบท่ีดินใหสรางตัวอาคารขนาดใหญและไดดําเนินการกอสราง
แลวเสร็จใน เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ทางคณะกรรมการบริหารศูนยแพรอมกับชุมชนในเขตบริการไดทําบุญเล้ียงพระ
และขึ้นอาคารหลังใหม ในวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 และไดยายเขามาจัดการเรียนการสอนต้ังแตบัดนั้นมาและเริ่ม
เปิดสอนเป็นทางการเมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 จนถึงปใจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กวัดกระโพธิ์ชางหมอ 
 

2.2 ขั้นตอนการพัฒนาวัดกระโพธิ์ช่างหม้อให้เปน็ศูนย์กลาง 
วัดกระโพธิ์ชางหมอ เดิมต้ังอยู ณ ทางทิศเหนือแมน้ํารองกระโพธิ์ ตําบลตะเคียน อําเภอขุขันธแ จังหวัดศรีสะ

เกษ โดยสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 ตอมาเมื่อปี พ.ศ. 2522 ไดยายวัดเขามายังหมูบาน เนื่องจากระยะทางหางไกลจาก
หมูบาน 1.5 กิโลเมตร ซึ่งไมสะดวกตอการคมนาคมของชาวบานและพระภิกษุ สามเณร โดยยายมาต้ังใหมยังหมูบาน ณ 
เลขท่ี 153 หมูท่ี 6 บานกระโพธิ์ชางหมอ ตําบลดองกําเม็ด อําเภอขุขันธแ จังหวัดศรีสะเกษ ไดรับอนุญาตสรางวัด เมื่อ
วันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2545 และไดรับอนุญาตต้ังวัด เมื่อวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2546 ซึ่งมี นายสุทด ขุมเงิน เป็นผู
ขออนุญาตสรางวัดและอนุญาตต้ังวัดตามลําดับ โดยต้ังช่ือตามช่ือหมูบาน ซึ่งคําวากระโพธิ์ชางหมอ เดิมแรกเป็นภาษา
สวย ซึ่งเป็นช่ือตนไมวา “กะโพ” ซึ่งภาษาไทยเรียกวา “ตนคลอ” ประกอบกับชาวบานไดปใ้นหมอดินดวย และไดเรียก
เพี้ยนจาก “กะโพ” เป็น “กระโพธิ์ชางหมอ” จนถึงปใจจุบัน โดยมีเจาอธิการชาญ โคณบาล เป็นเจาอาวาสองคแแรกท่ี
แตงต้ังเป็นทางการตั้งแต ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปใจจุบัน 

ในการพัฒนาวัดกระโพธิ์ชางหมอ โดยการประชุมรวมกันระหวางผูนําชุมชน องคแกรในชุมชน ปราชญแภูมิปใญญา 
องคแการบริหารสวนตําบล และมีมติรวมกันวาจะพัฒนาใน 4 ดานนี้กอน คือ       1) ดานปกครอง  2) ดานศาสนศึกษา  
3) ดานสาธารณูประการ  4) ดานการสาธารณสงเคราะหแ  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การปกครอง 
แผนงานด้านการปกครอง 
1. อบรมสอดสองกํากับดูแลพระภิกษุ สามเณร ใหประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถร

สมาคม อยางเครงครัว 
2. กําหนดพระภิกษุ สามเณร ภายในวัดปฏบัติประจําตลอดปี 
3. กําหนดระเบียบเป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับพระภิกษุ สามเณร สงเสริมการปฏิบัติสมณกิจ 
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4. กํากับดูแลและสงเสริมศาสนบุคคลของวัดใหตระหนักในหนาท่ี และไดรับโอกาสพัฒนาตนเอง 
การด าเนินงานด้านการปกครอง 
พ.ศ. 2546 - ปใจจุบัน เป็นเจาอาวาสวัดกระโพธิ์ชางหมอ ตําบลดองกําเม็ด อําเภอขุขันธแ จังหวัดศรีสะเกษ ตาม

คําส่ังคณะสงฆแจังหวัด ท่ี 103/2546 ลงวันท่ี 1 เดือน ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 - ปใจจุบัน ไดรับแตงต้ังเป็นเจาคณะตําบลดองกําเม็ด อําเภอขุขันธแ จังหวัดศรีสะเกษ ตามตราต้ังท่ี 

20/2558 ลงวันท่ี 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 
มีการทําอุโบสถสังฆกรรม (สวดปาฏิโมกขแ) “ทุกกึ่งเดือน” ตลอดท้ังป ี
มีการทําวัตร “สวดมนตแ เชา - เย็น” ตลอดท้ังปี 
มีระเบียบการปกครองวัด ดังนี้ 
1. ปกครองโดยยึดหลักพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ คําส่ัง มติมหาเถรสมาคม และคําส่ังของ

ผูบังคับบัญชาเหนือตนท่ีส่ังโดยชอบดวยพระธรรมวินัย 
2. ปกครองแบบพอปกครองลูก แบบอาจารยแกับศิษยแ ต้ังอยูในพรหมวิหารธรรม ไมลุอํานาจแหงอคติ ใหการ

สงเคราะหแ อนุเคราะหแแกกันและกันตามสมควรแกฐานะ 
3. แตงต้ังกรรมการวัดขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย พระภิกษุภายในวัด และฆราวาสผูทรงคุณวุฒิ เพื่อแบงเบา

ภาระและชวยเหลือเกื้อกูลในหนาท่ีของเจาอาวาสบางกรณี 
4. จัดทะเบียนทรัพยแสินของวัด โดยแยกเป็นครุภัณฑแ ลหุภัณฑแ และมอบหมายใหพระภิกษุสามเณรเป็น

เจาหนาท่ีรับผิดชอบในการดูแลรักษาและการใชสอย 
5. การเงินของวัด ถามีเงินเกิน 3,000 บาท ใหมีกรรมการอยางนอย 3 คน มีเจาอาวาสเป็นประธานนําเงินไป

ฝากธนาคาร เมื่อจะมีการใชจายใหกรรมการเบิกถอน โดยมีเจาอาวาสรวมเซ็นช่ือดวยทุกครั้ง 
มีกติกาของวัดดังนี้ 
1. ผูท่ีมีความประสงคแจะเขาไปอยูในวัด ตองไดรับอนุญาตจากเจาอาวาสกอน และผูท่ีมีความประสงคแจะ

บรรพชาอุปสมบท ตองใหผูปกครองนํามามอบตอเจาอาวาสกอนวันบรรพชาอุปสมบท อยางนอย 15 วัน ทุกครั้ง 
2. พระภิกษุ สามเณร และศิษยแวัด จะไปท่ีอื่นตองบอกลาเจาอาวาสหรือผูท่ีเจาอาวาสมอบหมาย 
3. พระภิกษุ สามเณร ตองลงทําวัตรสวดมนตแ เชา-เย็น ทุกวัน เวนแตมีกิจจําเป็นหรืออาพาธ ตองบอกใหทราบ

ทุกครั้ง 
4. พระภิกษุตองลงอุโบสถกรรมทุกครั้ง เวนแตมีกิจจําเป็นหรืออาพาธจะตองบอกลา 
5. หามพระภิกษุสามเณรทุกรูป เรียนและบอกดิรัจฉานวิชา 
6. สามเณรตองลงทําวัตรสวดมนตแ และสมาทานศีลทุกวันพระ 8 คํ่า 14 คํ่า และ 15 คํ่า ของเดือน หลังการทํา

วัตรสวดมนตแแลวรับฟใงโอวาทจากเจาอาวาสหรือผูท่ีเจาอาวาสมอบหมาย 
7. พระภิกษุสามเณรทุกรูปตองศึกษาพระธรรมวินัย 
8. พระภิกษุสามเณรทุกรูปตองชวยดูแลรักษาทรัพยแสินของวัดและรักษาความสะอาดภายในบริเวณวัด 
9. อธิกรณแในวัด คือ -ไมมี- 
2. การศาสนศึกษา 
แผนงานด้านการศาสนศึกษา 
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1. สงเสริมครูผูสอนแผนกธรรม ใหมีโอกาสศึกษาตอในระดับสูงขึ้น 
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกระบบงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. พัฒนาการจัดการศาสนศึกษาใหไดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4. จัดใหกองทุนเพื่อสงเสริมการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร ในระดับท่ีสูงขึ้น 
การด าเนินการด้านการศาสนศึกษา 
พ.ศ. 2556 - ปใจจุบัน  เป็นเจาสํานักศาสนศึกษาวัดกระโพธิ์ชางหมอ ตําบลดองกําเม็ด อําเภอขุขันธแ จังหวัดศรี

สะเกษ 
พ.ศ. 2556 - ปใจจุบัน  เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจําสํานักศาสนศึกษาวัดกระโพธิ์ชางหมอ ตําบลดองกํา

เม็ด อําเภอขุขันธแ จังหวัดศรีสะเกษ 
 
สถิติจ านวนนักเรียนพระปริยัติธรรม 4 ปี ย้อนหลัง มีดังนี้ 
พ.ศ. 2554 มีนักเรียนแผนกธรรม ดังนี้ 
  - นักธรรมช้ันตรี   สงสอบ 10 รูป   คงสอบ 10 รูป   สอบได 8 รูป   สอบตก 2 รูป 
  - นักธรรมช้ันโท สงสอบ 2 รูป คงสอบ 2 รูป   สอบได - รูป สอบตก 2 รูป 
  - นักธรรมช้ันเอก สงสอบ 1 รูป คงสอบ 1 รูป สอบได - รูป สอบตก 1 รูป 
      รวมท้ังหมด 13 รูป  สอบได 8 รูป 
  มีธรรมศึกษา ดังนี้  
  - ธรรมศึกษาช้ันตรี สงสอบ 16 รูป คงสอบ 16 รูป สอบได 14 รูป สอบตก 2 รูป 
  -ธรรมศึกษาช้ันโท สงสอบ 4 รูป คงสอบ 4 รูป  สอบได 4 รูป สอบตก 2 รูป 
  -ธรรมศึกษาช้ันเอก สงสอบ 4 รูป คงสอบ 4 รูป  สอบได - รูป สอบตก 4 รูป 
     รวมท้ังหมด 10 รูป  สอบได 4 รูป 
พ.ศ. 2555 มีนักเรียนแผนกธรรม ดังนี้  
  -นักเรียนธรรมช้ันตรี สงสอบ 6 รูป คงสอบ 6 รูป สอบได 4 รูป สอบตก 2 รูป 
  -นักเรียนธรรมช้ันโท สงสอบ 2 รูป คงสอบ 2 รูป สอบได - รูป สอบตก 2 รูป 
  -นักเรียนธรรมช้ันเอก สงสอบ 2 รูป คงสอบ 2 รูป สอบได 1 รูป สอบตก 1 รูป 
     รวมท้ังหมด 10 รูป สอบได 5 รูป 
  มีธรรมศึกษา ดังนี้ 
  -ธรรมศึกษาช้ันตรี สงสอบ 20 รูป คงสอบ 20 รูป สอบได 16 รูป สอบตก 4 รูป 
  -ธรรมศึกษาช้ันโท สงสอบ 8 รูป คงสอบ 8 รูป สอบได 4 รูป สอบตก 2 รูป 
  -ธรรมศึกษาช้ันเอก สงสอบ 4 รูป คงสอบ 4 รูป สอบได - รูป สอบตก 4 รูป 
     รวมท้ังหมด 32 รูป  สอบได 20 รูป 
พ.ศ. 2556 มีนักเรียนแผนกธรรม ดังนี้ 
  -นักเรียนธรรมช้ันตรี สงสอบ 8 รูป คงสอบ 8 รูป สอบได 5 รูป สอบตก 3 รูป 
  -นักเรียนธรรมช้ันโท สงสอบ 2 รูป คงสอบ 2 รูป สอบได 1 รูป สอบตก 1 รูป 
  -นักเรียนธรรมช้ันเอก สงสอบ 1 รูป คงสอบ 1 รูป สอบได 1 รูป สอบตก - รูป 
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     รวมท้ังหมด 11 รูป สอบได 8 รูป 
  มีธรรมศึกษา ดังนี้ 
  -ธรรมศึกษาช้ันตรี สงสอบ 25 รูป คงสอบ 25 รูป สอบได 11 รูป สอบตก 11 รูป 
  -ธรรมศึกษาช้ันโท สงสอบ 10 รูป คงสอบ 10 รูป   สอบได 6 รูป สอบตก 2 รูป 
  -ธรรมศึกษาช้ันเอก สงสอบ 4 รูป คงสอบ 4 รูป  สอบได - รูป สอบตก 4 รูป 
     รวมท้ังหมด 39 รูป  สอบได 20 รูป 
พ.ศ. 2557 มีนักเรียนแผนกธรรม ดังนี้ 
  -นักเรียนธรรมช้ันตรี สงสอบ 7 รูป คงสอบ 7 รูป  สอบได 6 รูป สอบตก 1 รูป 
  -นักเรียนธรรมช้ันโท สงสอบ 3 รูป คงสอบ 3 รูป  สอบได 1 รูป สอบตก 2 รูป 
  -นักเรียนธรรมช้ันเอก สงสอบ 2 รูป คงสอบ 2 รูป  สอบได 1 รูป สอบตก 1 รูป 
     รวมท้ังหมด 12 รูป สอบได 8 รูป 
  มีธรรมศึกษา ดังนี้ 
  -ธรรมศึกษาช้ันตรี สงสอบ 26 รูป คงสอบ 26 รูป  สอบได 14 รูป สอบตก 2 รูป 
  -ธรรมศึกษาช้ันโท สงสอบ 4 รูป คงสอบ 4 รูป  สอบได 4 รูป สอบตก 2 รูป 
  -ธรรมศึกษาช้ันเอก สงสอบ 4 รูป คงสอบ 4 รูป  สอบได - รูป สอบตก 4 รูป 
     รวมท้ังหมด 34 รูป  สอบได 18 รูป 
ไดมีการสงเสริมดานการศึกษา ดังนี้ 
1) จัดหาอุปกรณแการเรียนการสอนใหเพียงพอตอจํานวนครูและนักเรียน 
2) จัดหารางวัลแกนักเรียนท่ีมีความสนใจและเขาสอบธรรมสนามหลวงได 
3) มอบรางวัลนักเรียนท่ีเรียนดีและสอบไดในสนามหลวง ท้ังบรรพชิตและคฤหัสถแ 
4) สนับสนุนใหพระภิกษุ สามเณร ในการปกครองใหมีโอกาสเขาศึกษาตอดานพระปริยัติธรรมประโยคสูงๆขึ้น

ไปในสํานักเรียนจังหวัดและสํานักเรีียนสวนกลาง เปิดโอกาสใหผูท่ีมีความสนใจท่ีจะศึกษาเลาเรียนวิชาสามัญท่ีไมขัดตอ
พระธรรมวินัย และใหเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย 

สรุปด้านการศาสนศึกษา 
พ.ศ. 2556 ถึงปใจจุบัน เป็นเจาสํานักศาสนศึกษาวัดกระโพธิ์ชางหมอ ตําบลดองกําเม็ด อําเภอขุขันธแ จังหวัดศรี

สะเกษ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจําสํานักศาสนศึกษาวัดกระโพธิ์ชางหมอ ตําบลดองกําเม็ด อําเภอขุขันธแ จังหวัด
ศรีสะเกษ 

 
ไดสงเสริมดานการศึกษา ดังนี้ 
1. จัดอุปกรณแการเรียนการสอนใหเพียงพอในการจัดกิจกรรม 
2. จัดหารางวัลแกนักเรียนท่ีมีความสนใจและเขาสอบธรรมสนามหลวง 
3. มอบรางวัลใหนักเรียนท่ีเรียนดีและสอบไดในสนามหลวงท้ังบรรพชิตและคฤหัส 
4. สนับสนุนใหพระภิกษุสามเณรศึกษาตอดานปริยัติธรรมถึงระดับมหาวิทยาลัย 
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3. งานสาธารณูปการ 
แผนงานด้านงานสาธารณูปการ 
1. พัฒนาวัดใหเป็นศูนยแกลางของชุมชน 
2. พัฒนาถาวรวัตถุ เสนาสนะ อาคารประกอบ ใหมีเอกลักษณแทางศิลปสถาปใตยกรรมของชาติ 
3. จัดเสนาสนะท่ีพักอาศัยของพระภิกษุ สามเณร ใหเพียงพอไดมาตรฐาน 
4. พัฒนาวัดและสงเสริมใหเป็นศูนยแกลางการเรียนรู และเป็นแหลงวัฒนธรรม 
การด าเนินการด้านการสาธารณูปการ 
การพัฒนาดานสาธารณูปการ ไดมีมติรวมกัน คือ การบูรณะของเดิมท่ีมีอยูแลวใหสามารถใชงานไดเป็นปกติอยู

ในสภาพดี สรางส่ิงใหมท่ียังไมมี ปรับภูมิทัศนแท้ังภายในและภายนอกวัดใหเป็นระเบียบสวยงาม ตลอดจนสงเสริมการ
กอสรางดานอาคารศูนยแเด็กเล็กและสนามกีฬาตานยาเสพติดในเขตวัด ซึ่งไมเกี่ยวกับบริเวณท่ีเป็นศาสนสถาน ดวย
ความรวมมือของชุมชนในทุกๆดานมีรายละเอียดดังนี้ 

1) โบสถแ  7) กําแพงรอบวัด 
2) ศาลาการเปรียญ 8) กําแพงแกวรอบอุโบสถวัด 
3) หอระฆัง  9) ถนนคอนกรีต  
4) กุฏิสงฆแ 3 หลัง  10) หอกระจายขาว 
5) หองน้ํา หองสวม 2 หลัง 11) ศูนยแเด็กเล็ก 
6) ซุมประตู  12) สนามฟุตบอล 
 

 

 
 

ซุ้มประตู     หอระฆัง 
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ก าแพงรอบวัด         กุฏิสงฆ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    โรงอุโบสถ      ศาลาการเปรียญ 
 
 

 
 

ทีมเยาวชนบานกระโพธิ์ชางหมอชนะเลิศกีฬาตานยาเสพติด 
 

 สรุปด้านการสาธารณูปการ 
 มีมติรวมกันคือการบรูณะของเดิมใหสามารถใชงานไดตามปกติ สรางใหมในส่ิงท่ียังไมมี ดังนี้ 

ปี พ.ศ. สิ่งปลูกสร้าง รายละเอียด/งบประมาณ/ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง 

พ.ศ. 2534 หองน้ําหลังท่ี 1 ขนาดความยาว 12 เมตร กวาง 4 เมตร จํานวน 6 หอง 
งบประมาณ 120,000 บาท 

พ.ศ. 2538 กุฏิหลังท่ี 1 
กุฏิเจาอาวาส 

ขนาดความยาว 12 เมตร กวาง 9 เมตร ลักษณะ 2 ช้ัน โครงสราง
เป็นไมและปูน งบประมาณ 579,876 บาท 

พ.ศ. 2538 กุฏิสงฆแ หลังท่ี 2 ขนาดความยาว 9 เมตร กวาง 6 เมตร ลักษณะทรงไทยประยุกตแ 2 

ห้องน า้ 
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ช้ัน งบประมาณ 758,999 บาท 
พ.ศ. 2550 อุโบสถ ขนาดยาว 40 เมตร กวาง 22 เมตร สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงไทยประยุกตแ งบประมาณ 7,875,000 บาท 
พ.ศ. 2554 กําแพงวัด ขนาดความยาว 700 เมตร สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก กอดวยอิฐ

บล็อก งบประมาณ 390,000 บาท  
พ.ศ. 2555 ซุมประตูวัด ขนาดความยาว 8 เมตร สูง 12 เมตร งบประมาณ 789,578 บาท 
พ.ศ. 2558 หอระฆัง ขนาดความยาว 4 เมตร กวาง 4 เมตร สูง 9 เมตร สรางดวย

คอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะทรงไทยประยุกตแ งบประมาณ 
689,878 บาท 

พ.ศ. 2560 กุฏิหลังท่ี 3 ความยาว 29 เมตร กวาง 8 เมตร จํานวน 9 หอง ลักษณะ
โครงสรางไมและปูน งบประมาณ 450,000 บาท 

พ.ศ. 2560 ศาลาการเปรียญ ขนาดความยาว 38 เมตร กวาง 18 เมตร ลักษณะ 2 ช้ัน สรางดวย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะทรงไทยประยุกตแ อยูในระหวางการ
กอสราง ใชงบประมาณไปแลว 1,290,000 บาท 

พ.ศ. 2562 หองน้ําหลังท่ี 2 ขนาดความยาว 13 เมตร กวาง 15 เมตร จํานวน 10 หอง แยกเป็น
หองน้ําชาย-หญิง ลักษณะทรงสมัยใหม งบประมาณ 360,000 บาท 

พ.ศ. 2562 หองเก็บพัสดุ ขนาดความยาว 18 เมตร กวาง 18 เมตร โครงสรางไมและปูน ช้ัน
เดียว งบประมาณ 450,000 บาท 

 
4. งานสาธารณสงเคราะห ์
แผนงานด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
1. การพัฒนาสังคม ชุมชน ควรเนนการมีสวนรวมของทุกคนในชุมชน 
2. นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการใหอยางเหมาะสม 
3. พัฒนารูปแบบการอยูรวมกันอยางสันติสุข ตามแนวการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข 
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การด าเนินงานด้านงานสาธาณสงเคราะห์ 
ผูวิจักษณแไดบริจาคปใจจัยสวนตัวเพื่อพัฒนางานดานสาธารณสงเคราะหแ รวม 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ด

หมื่นบาทถวน) ดังนี้ 
1. พ.ศ. 2555 บริจาคปใจจัยซื้อผาหมกันหนาวแจกผูสูงอายุ หมูบานกระโพธิ์ชางหมอ หมูท่ี 6 ตําบลดองกําเม็ด 

อําเภอขุขันธแ จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 25 ผืนๆละ 200 บาท รวมเป็นจํานวนเงินท้ังส้ิน 35,000 บาท (สามหมื่นหาพัน
บาทถวน) 

2. พ.ศ. 2556 บริจาคปใจจัยซื้อเครื่องเสียง 1 เครื่อง พรอมวัสดุอุปกรณแหอกระจายขาวใหแกบานกระโพธิ์ชาง
หมอ หมูท่ี 6 ตําบลดองกําเม็ด อําเภอขุขันธแ จังหวัดศรีสะเกษ รวมเป็นจํานวนเงินท้ังส้ิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท
ถวน) 

3. พ.ศ. 2557 บริจาคปใจจัยซื้อ อิฐ ปูน ทราย กระเบื้องรอนคู เพื่อปรับปรุงตอเติมใหโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลกันจาน ตําบลดองกําเม็ด อําเภอขุขันธแ จังหวัดศรีสะเกษ รวมเป็นจํานวนเงินท้ังส้ิน 15,000 บาท (หนึ่ง
หมื่นหาพันบาทถวน) 

4. พ.ศ. 2558 บริจาคเงินสรางศาลาบําเพ็ญกุศลท่ีปุาชาสาธารณประโยชนแบานกระโพธิ์ชางหมอ หมูท่ี 6 ตําบล
ดองกําเม็ด อําเภอขุขันธแ จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 1 หลัง ขนาดกวาง 9 เมตร ยาว 15 เมตร ลักษณะเป็นอาคารเสา
คอนกรีต คานไม หลังคามุงสังกะสี พื้นยกสูง เทคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมเป็นจํานวนเงินท้ังส้ิน 100,000 บาท (หนึ่ง
แสนบาทถวน) 

รวมผลงานดานสาธารณสงเคราะหแ เป็นจํานวนเงินท้ังส้ิน 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) 
นอกจากนี้ไดมีสวนรวมกับชุมชนในฐานะหัวหนาองคแกร บาน วัด ราชการ(รัฐ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ในการพัฒนาวัดกระโพธิ์ชางหมอ ไดประชุมคณะผูนําชุมชน วางแผนเพื่อการพัฒนาทุกฝุายเห็นชอบ 
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2.4 ปัญหา การแก้ไข 
ปใญหาจากการพัฒนาวัดกระโพธิ์ชางหมอใหเป็นศูนยแกลาง ไมคอยมีปใญหาเนื่องจากผูวิจักษณแเปิดโอกาสใหทุก

คนไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง รวมคิด รวมทํา เมื่อเกิดปใญหา รวมกันแกปใญหา มีความโปรงใสในการ
ทํางาน ตรวจสอบกันไดในทุกขั้นตอน 
 
3. การสังเคราะห์ข้อมูล 
3.1 รูปแบบการพัฒนาสาธารณูปการวัดกระโพธิ์ช่างหม้อให้เป็นศนูย์กลาง 

การพัฒนาสาธารณูปการวัดกระโพธิ์ชางหมอใหเป็นศูนยแกลาง ผูวิจักษณแไดประชุมรวมกับผูนําชุมชน ผูนํา
องคแกร ปราชญแชาวบาน องคแการบริหารสวนตําบลกระโพธิ์ชางหมอ ผูนําองคแกร 3 ฝุาย “บวร” บาน วัด โรงเรียน (รัฐ) 
ไดมีมติรวมกันในการพัฒนาวัดกระโพธิ์ชางหมอ ไดกําหนดรูปแบบการพัฒนาศูนยแกลางสาธารณูปการวัดกระโพธิ์ชาง
หมอ การพัฒนาจนประสบผลสําเร็จทําใหมีการพัฒนามีความเจริญกาวหนาถึงปใจจุบัน โดยมีรูปแบบดังนี้ 1) มีใจรักใน
การพัฒนา 2) มีเปูาหมายชัดเจน 3) การมีสวนรวมในการทํางาน 4) ความขยันหมั่นเพียร 5) การมีระเบียบวินัยในการ
ทํางาน 6) มีการพัฒนารักษา 7) มีความเมตตา 

1) มีใจรักในการพัฒนา ผูวิจักษณแชอบสังเกต คนควา  ทดลอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรคแ ชอบปรับปรุง
เปล่ียนแปลงต้ังแตยังเป็นเด็กวัดสามเณร เมื่อเห็นผูใหญมาชวยทํางานท่ีวัดก็จะเขาไปดู สอบถาม ขอทดลองทําดู และ
จะจดจําเอาไว ถาเกิดความสงสัยก็จะสอบถามทันที เมื่อปี 2540 ไดรับการแตงต้ังใหเป็นเจาอาวาสวัดกระโพธิ์ชางหมอ 
จึงเกิดแนวคิดท่ีจะตอยอดแนวคิดเดิมเม่ือหลายสิบปีกอน จึงเริ่มนโยบายรวมผูนําชุมชน องคแกร มาแลกเปล่ียนเรียนรูหา
แนวทางพัฒนา วัด ชุมชน รวมกัน ซึ่งไดรับความรวมมือเป็นอยางดี ทําใหงานสําเร็จลุลวงดวยดี 

2) มีเปูาหมายชัดเจน  มีเปูาหมายในการทํางานชัดเจน โดยมียุทธศาสตรแในการพัฒนาในแตละดาน กํากับดูแล
ติดตามการปฏิบัติงานและรายงานผลดวยคณะกรรมการแตละฝุาย ใหการปฏิบัติงานดําเนินการตามขั้นตอน ตาม
ยุทธศาสตรแที่กําหนดไวในแตละดาน กอใหเกิดผลสําเร็จบรรลุตามเปูาหมายท่ีกําหนดเป็นไปอยางราบรื่น 

3) การมีสวนรวมในการทํางาน  การพัฒนาวัดกระโพธิ์ชางหมอ ไดรับความรวมมือของทุกฝุาย ทุกองคแกรใน
ชุมชน โดยเริ่มตนดวยการประชุมปรึกษารวมกัน กําหนดยุทธศาสตรแในการพัฒนา ทุกคนในชุมชนมีสวนรวมคิด รวม
ปฏิบัติ และรวมแกปใญหาท้ังทางตรงดวยตนเอง ทางออมโดยผานคณะกรรมการ ทุกคนมีสวนในการตรวจสอบการ
ทํางานใหมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดท้ังการบริหารงาน การเงิน เมื่อเกิดปใญหาก็รวมกันแกไขรวมกัน ทุกคน
เกิดความภาคภูมิใจท่ีตนเองไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 

4) ความอดทนขยันหมั่นเพียร  ในการทํางานใดๆแลว ผูวิจักษณแตองมีความขยันหมั่นเพียร มีความมานะอดทน 
มุงมั่นในการทํางานนั้นๆจนสําเร็จลุลวง เมื่อเกิดปใญหาจะตองใชสติในการทํางาน ทบทวนจุดบกพรอง แกไขปใญหาให
รอบคอบยิ่งขึ้น ดวยความอดทน ขยันหมั่นเพียร ถาไมมีขอนี้แลวยอมทํางานใดๆสําเร็จไดโดยยาก 

5) การมีระเบียบวินัยในการทํางาน  ผูวิจักษณแมีระเบียบวินัยในการบริหารวัดกระโพธิ์ชางหมอ ยึดหลักพระ
ธรรมวินัย กฎเถรสมาคม ขอบังคับ คําส่ัง มติมหาเถรสมาคม และมีกฎกติกาของวัดกระโพธิ์ชางหมอ เพื่อใหพระภิกษุ
สามเณร แมชี และศิษยแวัด ไดเป็นแนวทางการปฏิบัติรวมกัน ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาสาธารณูปการ ตองปฏิบัติ
ตามระเบียบในการบริหารจัดการจึงจะสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคแท่ีต้ังไวดวยความราบรื่น 

6) การพัฒนารักษา  การพัฒนาวัดกระโพธิ์ชางหมอดานการสาธารณูปการนั้น ยึดหลักการพัฒนา ศาสนสถาน
เดิม บูรณะซอมแซมบํารุงรักษาใหใชงานไดเป็นปกติและสรางขึ้นใหมในสวนท่ีสําคัญ ศาสนสถานท่ียังไมมีเพื่อใชเป็น
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สถานท่ีประกอบพิธีสําคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมของชุมชน องคแกรภาครัฐ เอกชน เพื่อให
เป็นศูนยแกลางในการพัฒนารวมกัน จําเป็นตองไดรับการบํารุงรักษา ดูแล ใหสามารถใชประโยชนแไดตลอดเวลา พัฒนา
ส่ิงใหมๆใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น 

7) มีความเมตตา  การพัฒนาวัดกระโพธิ์ชางหมอนั้นไดใชหลักเมตตาธรรมในการบริหารการพัฒนาวัด ซึ่งเป็น
บอเกิดของโครงการพัฒนา โครงการชวยเหลือตางๆ ท้ังโดยสวนตัวและสวนรวม ใชการบริหารดวยหลักเมตตาธรรม มี
เมตตาตอผูใตบังคับบัญชาแลวก็จะเกิดความสงบสุขในการทํางาน เป็นเครื่องบํารุงขวัญในการทํางานไดอีกอยางหนึ่ง ผู
วิจักษณแไดนําหลักเมตตาธรรมนี้มาใชในการบริหารจนประสบผลสําเร็จ 
 
 
3.2 หลักธรรมที่น ามาใช้ในการด าเนินชีวิต 

ผูวิจักษณแไดนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน คือ อิทธิบาท 4 
1) ฉันทะ (Wish, Desire) คือ การใฝุใจ สนใจในกิจการงานท่ีทําอยูเพื่อใหกิจการงานนั้นลุลวงไปตามเปูาหมาย 

หัวหนางานหรือผูบริหารที่เอาใจใสในงาน ยอมเกิดความรูสึกอยากทํางานและพลอยใหผูรวมงานเอาใจใสตามไปดวย 
เพราะรูสึกวาตนไมไดถูกทอดท้ิงใหทําแตฝุายเดียว 

2) วิริยะ (Effort, Exertion) คือ ความอุตสาหะพากเพียรในการประกอบกิจการใหลุลวงไปดวยดี ผูนําท่ีขาด
ความพากเพียร ยอมกอใหเกิดความรูสึกดูถูกเหยียดหยามจากผูใตบังคับบัญชา ผูท่ีต้ังใจทํางานก็จะเสียขวัญ และตอไป
ก็อาจจะเกิดความเบ่ือหนายละเลยงานท่ีรับผิดชอบอยู ความเสียหายก็จะเกิดขึ้นได 

3) จิตตะ (A Thought) คือ การเอาใจใสติดตามงานท่ีกําลังปฏิบัติอยู ไมปลอยปะละเลยจนเกิดความเสียหาย 
เป็นการกระทําท่ีเป็นแบบอยางไดและเป็นแรงกระตุนใหผูอื่นมีความรอบคอบ เอาใจใสตองานของตนดวย 

4) วิมังสา (Measurement, Judgement) หมายถึง การหมั่นตรึกตรอง คนควา ทดสอบ ริเริ่ม หาเหตุ
ผลตางๆใหกิจการงานดําเนินตอไปดวยความเรียบรอยและเจริญกาวหนา กอใหเกิดความมั่นคงในกิจการ ผูปฏิบัติงาน
จะเกิดความมั่นใจในสถาบันหรือองคแการมากข้ึน และประโยชนแอันเกิดจากกิจการที่กาวหนาก็มีสวนสรางขวัญและ
กําลังใจแกผูปฏิบัติมากยิ่งขึ้นดวย 
 
3.3 ข้อเสนอแนะ 

1. เผยแพรผลงานวิจักษณแเพื่อการพัฒนานี้ตอสาธารณะ 
2. ควรเสนอไวในแผนพัฒนาองคแการบริหารสวนตําบล เทศบาล เพื่อกําหนดงบประมาณสนับสนุน 

 
---------------------------------------------------- 
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Abstract 

Temple is the center and people’s community center of mind. Temple is still the place 

for meeting and to do some activities such as community meeting government employees or 

temple can be a learning center but now the social is changing The influx of western culture 

are coming in Thai social made for children and people turn to be too attached to materialism 

made for people far from temple by unaware. Temple has decreased their roles in the past. 

There is a village temple to be center of Thai social from the past until now that is a common 

treasure of the people in the village. Temple is a center of people and role in social.  

Wat Boekkok Wat Boekkokis on 36/1 Ban Boek kok nuea moo8Sarapee 

,ChaingmTawangtanSubdistricChaingmai. Wat Boekkoknuea is under the 

MahanikayaSangha. Its history is not clear but the predecessor continue to tell each other that 

the last name is “Meuntoon” means the cremation place the name is inauspicious the next 

time has changed to be Wat BoekkoknueaWat Boekkoknueais mean about in the south there 

is an ancient basin. In the past the predecessors use rice motar when they damaged they were 

left at the basin later this public named “Bann Boekkok”  

Later the community expanded, temples were built that named Wat Boekkok and then 

about AD 2395, the country has prosperity the population increased, so they gartered 

together to build another temple in the same name as Wat Boekkoknuea,Wat Boekkok tai 

until now. 

บทคัดย่อ 
         วัดถือไดวา เป็นศูนยแกลางและเป็นศูนยแรวมจิตใจของคนในชุมชน รวมท้ังคนในชุมชนรอบๆ วัดยังใชวัดเป็น
สถานท่ีพบปะสังสรรคแ และทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน เชน การประชุมหมูบาน การประชุมราชการ หรือใหวัด    เป็น
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ศูนยแการเรียนรู. ในปใจจุบันทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคม วัฒนธรรมตะวันตกท่ีไหลบาเขามาสูสังคมไทย 
ทําใหเด็ก เยาวชน และประชาชน หันไปยึดติดในวัตถุนิยมมากเกินไป. เป็นผลให คนหางไกลจากวัดโดยไมรูตัว วัดจึงได
ลดบทบาทจากในอดีต. สังคมไทยต้ังแตอดีตจนถึงปใจจุบันนี้ หมูบานแตละหมูบานตาง มีวัดประจําหมูบานของตนเป็น
ศูนยแกลาง ซึ่งถือวาเป็นสมบัติรวมของคนท้ังหมูบาน. วัดจึงเป็นศูนยแรวมประชาชนและมีบทบาทสําคัญในชุมชม. 
รูปแบบของความสําเร็จการจัดการสาธารณูปการ วัดบวกครกเหนือ อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม มีดังนี้ 1) ความ
ไววางใจจากพระปกครอง ท่ีมีใหกับตัวผูปฏิบัติงาน 2) ความมุงมั่น ต้ังใจ ในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประโยชนแ
สูงสุด แกชุมชนและสวนรวม โดยยึดหลักพลัง บวร คือ บาน วัด โรงเรียน และหนวยงานราชการ 3) ความศรัทธา ใน
ท่ีนี้ประกอบดวย ความศรัทธาในพุทธศาสนา ศรัทธาในตัวพระสงฆแ  ท่ีเกิดขึ้นในชุมชน  4) ความสามัคคี ความรวมมือ
ของในคณะในวัด ท่ีเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  และความรวมมือของชุมชน 5) การพัฒนารักษา เพื่อใหเกิดผลสําเร็จอยาง
ยั่งยืน ในการดําเนินการดานสาธารณูปการ จะตองมีการพัฒนาอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง  
 
1. ความเป็นมาและแนวคิดทั่วไป 
 ประวัติความเป็นมาของวัดบวกครกเหนือ  
 วัดบวกครกเหนือ ต้ังอยูเลขท่ี 36/1 บานบวกครกเหนือ ม.8 ต.ทาวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม สังกัดคณะสงฆแ 
มหานิกาย ประวัติความเป็นมาไมไดมีหลักฐานอางอิงท่ีชัดเจน เพียงแตบรรพบุรุษผูเฒาผูแกเลาสืบตอกันมา วาเดิมนั้น
ช่ือวาวัดหมื่นตูม หมายถึงเป็นสถานท่ีต้ังของปุาชา แตช่ือไมเหมาะสมและไมเป็นมงคล กาลตอมาจึงไดเปล่ียนช่ือเป็นวัด
บวกครกเหนือ โดยต้ังช่ือในความหมายของคําวา บวกครก ซึ่งมีความเป็นหลักฐานปรากฏ วาทางทิศใตหางจากวัก
ปใจจุบัน มีบวกหรือแองน้ําโบราณ สมัยกอนวิถีชีวิตคนโบราณใชครกหรือมองตําขาวกันเมื่อครกหรือไมตําขาวชํารุด
ชาวบานจะนําไปท้ิงท่ีหนองน้ํา กาลตอมาชุมชนจึงเรียกวาบานบวกครก ตอมาชุมชนขยายเพิ่มขึ้นจึงมีการสรางวัดขึ้น
เป็นศูนยแรวมจิตใจของชาวบานเลยใชช้ือวา วัดบวกครก ตอมาราว พ.ศ.2395 บานเมืองมีความเจริญประชากรมากขึ้น
จึงรวมตัวกันสรางวัดข้ึนอีกแหงหนึ่งในช่ือเดิมวาบวกครก ดังนั้น เพื่อใหเกิดความชัดเจนจึงมีการเติมช่ือในตอนทายวา
วัดบวกครกเหนือและวัดบวกครกใต  
 การจัดสถานท่ี ท่ีเป็นศูนยแกลางและเป็นศูนยแรวมจิตใจของคนในชุมชน รวมท้ังชาวบานโดยรอบ ท่ีใช“วัด” เป็น
สถานท่ีพบปะสังสรรคแ และทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน เชน การประชุมหมูบาน การประชุมราชหรือใหวัดเป็นศูนยแการ
เรียนรู แตในปใจจุบันทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคม วัฒนธรรมท่ีไหลบาเขามาสูสังคมไทย ทําใหเด็ก 
เยาวชน และประชาชน หันไปยึดติดในวัตถุนิยมมากเกินไป เป็นผลใหคน หางไกลจากวัดโดยไมรูตัว วัดจึงไดลดบทบาท
จากในอดีต สังคมไทยต้ังแตอดีตจนถึงปใจจุบันนี้ หมูบานตาง มี วัดประจําหมูบานของตนเป็นศูนยแกลาง ซึ่งถือวาเป็น
สมบัติรวมของคนท้ังหมู ศูนยแรวมประชาชนและมีบทบาทโดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ผูวิจกัษณแ คิดวาการดูแลงานพระพุทธศาสนาของวงการสงฆแนั้นจําตองมีลักษณะของการปกครองเห็นวา และ
การบริหารจัดการควบคูไปดวย เพราะแทท่ีจริงแลวการกอสรางปฏิสังขรณแ นับเป็นหนาท่ีสําคัญอีกอยา หนึ่งของ
พระสงฆแในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นการชวยบํารุงรักษาพุทธสถานและเสนาสนะ ใหคงดีอยูตลอดไป รวมท้ังเป็น
โอกาสใหมีการสรางสรรคแศิลปกรรม ท่ีงดงามตามคตินิยม ฝากไวในแผนดินใหเป็นสมบัติของชาติตอไปดังท่ีจะเห็นไดวา 
ศิลปกรรมของชาติ หลายลักษณะถูก ไวในวัด เชน โบสถแ วิหาร การเปรียญ สถูปเจดียแ จิตรกรรม และลายวิจิตรตาง ๆ 
ทางคณะสงฆแให ความสําคัญแกงานในดานนี้ถึงกับกําหนดใหเป็นองคแการหนึ่งในทาง ปกครองของคณะสงฆแเรียกวา  
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สาธารณูปการ มีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบตอ ส่ิงกอสรางท่ีเป็นประโยชนแตอสาธารณะนับต้ังแตปีพ.ศ.2542 ท่ีผูวิจักษณแ
ไดมาจําพรรษาอยูท่ีวัดบวกครกเหนือนี้ ยิ่งทําใหอยากจะพัฒนาและจัดการสาธารณูปการของวัดบวกครกเหนือให
ประสบผลสําเร็จ และสมบูรณแมากมากยิ่งขึ้นผูวิจักษณแรับแตงต้ังเป็นเลขานุการเจาคณะตําบล ทาวังตาล และ
เลขานุการรองเจาคณะอําเภอสารภี รวมท้ังรับการแตงต้ังเป็นผูชวยเจาอาวาสวัดบวกครกเหนือ ยิ่งทําใหมีความสนใจ
และจําเป็นตองศึกษาการจัดการดานสาธารณูปการของวัดใหสมบูรณแ และดีขึ้นเป็น 

เพราะงานดานสาธารณูปการภายในวัดเมื่อพูดถึง สังคมสงฆแและการปกครองจึงตองดูท่ีวินัยเป็น หลัก เพราะ
วินัยเป็นทั้งโครงสราง และการจัดการเพื่อใหเกิดความเรียบรอยและพัฒนาบุคลากร ในสังคมสงฆแทุกคน จะรูหนาท่ีของ
ตนเอง ท้ังอํานาจ ขอบเขตของการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งวินัยจะเป็น การปฏิบัติและเป็นแกนกลางคอยยึดเหนี่ยวสังคม
สงฆแ ใหดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายใตหลักการเดียวกัน การบริหารกิจการคณะสงฆแ กิจการท่ีคณะสงฆแจะตองทํา หรือท่ี
จะตองถือเป็นธุระหนาท่ีเพราะเป็น สงฆแและการพระศาสนา หรือเพราะเกี่ยวกับการคณะสงฆแและการพระศาสนาผู
วิจักษณแไดจัดวิธีการศึกษา ดังนี้ 
 
1.2 สถานการณ์ท้องถ่ินในปัจจุบัน 
 บริบทในปใจจุบันของ สังคมวัดบวกครกเหนือ ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ชาวบานสวนใหญ
นับถือศาสนาพุทธ มีความเล่ือมใสในศาสนา และใหความสําคัญกับวัด โดยยึดถือเอาวัดเป็นศูนยแกลางในการติดตอ
พบปะกัน แตเนื่องจากคนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นสวนใหญ เกือบ 70% รองลงมาประกอบอาชีพรับจาง 
และธุรกิจสวนตัว มีฐานะปานกลาง แลวเขาวัดเป็นประจําในเวลาปกติ และในชวงเทศกาล ทําใหมีความผูกพันกับ
พระสงฆแ และวัดเป็นอยางยิ่ง วัด โดยพระสงฆแจึงจําเป็นท่ีจะตองจัดการเรื่องสาธรณูปการของวัดใหเพียงพอและรองรับ
กับความตองการของชุมชนไดอยางเหมาะสม และลงตัว 
1.3 ความสนใจของผู้ศึกษา 

ผูวิจักษณแมีความสนใจในเรื่องการจัดการสาธารณูปการ ดวยเหตุผลหลักดังนี้ 
1.3.1 กอนท่ีผูวิ จักษณแและเขาอุปสมบท ผูวิ จักษณแมีความสนใจและคลุกคลีกับการดําเนินการดาน

สาธารณูปการกอนหนาอยูแลว ในขณะท่ีเป็นฆราวาส 
1.3.2 เมื่ออุปสมบทแลวก็ไดรับหนาท่ีเป็นเลขานุการเจาอาวาส, เจาคณะตําบล และเจาคณะอําเภอตามลําดับ 

และไดสนองงานคณะสงฆแในดานนี้มาโดยตลอด 
1.3.3 ผูวิจักษณแไมใชคนภาคกลาง แตมาจําพรรษาอยูในภาคเหนือ มีความทาทายท่ีจะพัฒนาการ ใหเกิดเป็น

ผลงานปรากฏและประจักษแแกคนในชุมชน  
1.3 วิธีการศึกษา 

งานวิจักษณแนี้ ผูวิจักษณแใชประสบการณแ 20 ปี โดยศึกษาจากบริบท ขอมูลของวัดบวกครกเหนือ โดยละเอียด
ใหครบทุกดาน ศึกษาขอดี ขอดอยของการท่ีจะพัฒนา และลงมือทํางานดานสาธารณูปการของวัดบวกครกเหนือ และ
คลุกคลีกับชุมชน ศึกษาขอกําหนดของคณะสงฆแอยางละเอียดและรัดกุม ตามความหมายของ สาธารณูปการคือการ
กอสรางและการบูรณปฏิสังขรณแ เพื่อการพัฒนาวัดบวกครกเหนือ  

 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 แรงบันดาลใจ 
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 ในปี พ.ศ. 2545 ผูวิจักษณแไดมาจําพรรษาอยูท่ีวัดบวกครกเหนือ ตามคําเชิญของ หลวงพอพระครูประภัสสร
การ เจาอาวาสวัดบวกครกเหนือ เพื่อรวมพัฒนาใหวัดขึ้นเป็นศูนยแรวมจิตใจของชาวบานและเป็นศูนยแกลางในชุมชน 
การบริหารกิจการคณะสงฆแ คือกิจการท่ีคณะสงฆแจะตองทํา หรือท่ีจะตองถือเป็นธุระหนาท่ีเพราะเป็นการคณะสงฆแและ
การพระศาสนา  หรือเพราะเกี่ยวกับการคณะสงฆแและการพระศาสนา มีฝุายตางๆ ประกอบกันคือ  การบริหารจัดการ
วัดในฐานะผูเป็นเจาอาวาส  รองเจาอาวาส  ผูชวยเจาอาวาส โดยยึดหลักการบริการงานในการจัดการ คือ งานปกครอง
, งานการศึกษา, งานเผยแผ, งานสาธารณูปการ, การสาธารณะสงเคราะหแ และงานการศึกษาสงเคราะหแ  ผูวิจักษณแ
ไดรับแรงบันดาลใจหลักคือ 
 2.1.1 ความจําเป็นและความตองการของชุมชน ท่ีตองการใหวัดเกิดการพัฒนา และเป็นศูนยแกลางของชุมชนใน
ทองถิ่น 
 2.1.2 ผูวิจักษณแมีตําแหนงเป็นเลขานุการ ของพระสังฆาธิการในระดับตางๆ จําเป็นตองสนองงานและใหงาน
นั้นๆบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงฆแ 
 2.1.3 ความคาดหวังของผูวิจักษณแท่ีต้ังเปูาหมายไว  
 2.1.4 ความคาดหวังของพระสังฆาธิการ ทําใหเกิดแรงบันดาลใจ 
 2.1.5 ความคาดหวังของศรัทธา และชุมชนทําใหเกิดแรงบันดาลใจ 
 
2.2 บริบทของเร่ือง สถานการณ์เร่ิมต้น 

รูปแบบการจัดการสาธารณูปการ วัดบวกครกเหนือ อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม บริบทเริ่มตนเพื่อตองการให 
วัดบวกครกเหนือ เป็นศูนยแกลางและเป็นศูนยแรวมจิตใจของคนในชุมชน รวมท้ังคนในชุมชนรอบๆ ของวัดและยังใชวัด
เป็นสถานท่ีพบปะสังสรรคแ และทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน เชน การประชุมหมูบาน การประชุมราชการหรือใหวัดเป็น
ศูนยแการเรียนรู แตในปใจจุบันทามกลาง กระแสการเปล่ียนแปลงของสังคม วัฒนธรรมตะวันตกท่ีไหลบาเขามาสู
สังคมไทย ทําใหเด็ก เยาวชน และ ประชาชน หันไปยึดติดในวัตถุนิยมมากเกินไป เป็นผลใหคนหางไกลจากวัดโดยไม
รูตัว วัดจึงไดลดบทบาท ในอดีต สังคมไทยต้ังแตอดีตจนถึงปใจจุบันนี้ หมูบานแตละหมูบานตาง มี วัดประจําชุมชนนั้นๆ 
เพื่อเป็นศูนยแกลาง ซึ่งวัดถือเป็นสมบัติรวมของคนท้ังหมูบาน ในท่ีนี้ผูวิจักษณแเรียกวา “ประชาชนวัดและชุมชน” 

ในชวงท่ียังเป็นฆราวาสอยูนั้น ผูวิจักษณแมีความสนใจในเรื่องการศึกษา และถายทอดองคแความรูดาน งานสราง
นวัตกรรม และเป็นนักจัดการเมื่อมาอุปสมบทแลวจึงใชความถนัด ความสามารถนี้มุงท่ีจะพัฒนา ใชความเช่ียวชาญนี้ให
เกิดประโยชนแมากท่ีสุด ประกอบกับเมื่อมาจําพรรษาอยูวัดบวกครกเหนือแลวนั้น เห็นวา ในขณะนั้นวัดบวกครกเหนือ
ยังขาดการจัดการอยางเป็นระบบ และจําเป็นอยางยิ่งท่ีจะพัฒนาใน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน และสังคมใน
ขณะนั้น และมีปี พ.ศ. 2554 ไดรับแตงต้ังเป็นผูชวยเจาอาวาส วัดบวกครกเหนือ และรับแตงต้ังเป็นเลขานุการเจาคณะ
ตําบลทาวังตาล และเป็นเลขานุการรองเจาคณะอําเภอ สารภี ตามลําดับ จึงจําตองปรับปรุงการจัดการวัดบวกครก
เหนือใหเป็นศูนยแกลางเพื่อการประสานงาน คณะสงฆแ และอํานวยความสะดวกตอชุมชนอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด จึง
ไดใชความรูความสามารถท่ีการพัฒนาดานท่ีถนัด ตามท่ีไดรับมอบหมายแตงต้ังนั้นคือ ดานการจัดสาธารณูปการของวัด
บวก รองรับความตองการของชุมชน และคณะสงฆแท่ัวไป ผูวิจักษณแเห็นวาดูแลงานพระพุทธศาสนาของวงการ สงฆแนั้น
จําตองมีลักษณะของการปกครองและการบริหารจัดการควบคูไปดวย เพราะแทท่ีจริงแลวการกอสราง ปฏิสังขรณแ 
นับเป็นหนาท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งของพระสงฆแในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นการชวยบํารุงพุทธสถานและเสนาสนสงฆแ 



 
96 ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 7 ประจําเดือน มีนาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2564  

(คือท่ีอยูอาศัยของพระสงฆแ) ใหคงดีอยูตลอดไป รวมท้ังเป็นโอกาสใหมีกา สรางสรรคแศิลปกรรม ท่ีงดงามตามคตินิยม
ของไทย ฝากไวในแผนดินใหเป็นสมบัติของชาติตอไปดังท่ี วา ศิลปกรรมของชาติ หลายลักษณะถูกสรางสรรคแไวในวัด 
เชน โบสถแ วิหาร การเปรียญ สถูปเจดียแ ตลอดถึงจิตรกรรม และลายวิจิตรตาง ๆ ทางคณะสงฆแใหความสําคัญแกงานใน
ดานนี้ถึงกับกําหนดใหเป็นอง หนึ่งในทาง ปกครองของคณะสงฆแเรียกวาองคแการสาธารณูปการ มีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบ
ตอ ส่ิงกอสราง ประโยชนแตอสาธารณะ 

วัดบวกครกเหนือ ประกอบดวย 4 หมูบาน คือ หมู7 บานบวกหัวชาง , หมู8 บานบวกครกเหนือ, หมู9 บาน
บวกครกใต และหมู 10 บานสัน มีประชากรท้ังส้ินประมาณ 1,800 คน ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก และอาชีพ
รับจาง และคาขาย ท้ัง 4 หมูบานนี้ เป็นหลักของการพัฒนาตําบลทาวังตาล และเป็นชุมชนท่ีมีกําลังและศักยภาพใน
การรวมพัฒนาทองถิ่นการหนวยงานราชการ งานทองถิ่น เป็นกําลังท่ีสําคัญในการพัฒนาอําเภอสารภี มีความเขมแข็ง
ในพื้นท่ีมาก และใหความรวมมือกับกิจกรรมตางๆของทางราชการ และประชาคมการพัฒนาทองถิ่นเป็นระยะอยาง
ตอเนื่องเสมอมา ใน 4 หมูบาน ไดมีการประชาคมและต้ังกฎกติกาในการอยูรวมกัน โดยเรียนวา ข้อบังคับหมู่บ้าน ซึ่ง
ในขอบังคับนั้นชาวบานในชุมชนเป็นผูกําหนดเอง และถือใชมาจนถึงปใจจุบัน เพื่อใหสอดคลองกั บสถานการณแสังคม
ปใจจุบันก็ไดมีการปรับเปล่ียนขอบังคับบางขอเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณแบานเมืองในปใจจุบัน นอกจากนั้นยังมีการ
ออมทรัพยแในกองทุนหมูบานโดยจัดต้ังธนาคารออมทุนปในสุข เพื่อเป็นแหลงชวยเหลือในดานทุนทรัพยแแกชาวบานใน
ชุมชน มีการปในผลกําไร อยางตอเนื่องปีละ 1 ครั้ง นอกจากนั้นยังต้ังสหกรณแรานคาชุมชน โดยสินคาในสหกรณแนั้น
นํามาจากวัด คือ ของท่ีวัดไดรับการถวายจากศรัทธาในการทําบุญเป็นประจํา เพื่อใหเกิดการหมุนเวียน และบางสวนก็
ไดจากการซื้อมาสมทบผลกําไรก็หักเขากองทุนตามขอกําหนดของชุมชน  
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ปใจจุบันวัดบวกครกเหนือ เป็นวัดพัฒนาตัวอยาง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
 

2.2 ข้อมูลด้านศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชน 
ศักยภาพของ วัดบวกครกเหนือ เป็นวัดพัฒนาตัวอยาง มีความเขมแข็งในความรวมมือ และสถานท่ีต้ังอยูใน

แหลงศูนยแกลางของชุมชน มีหมูบานท่ีมีผูนําท่ีเขมแข็ง และใหความรวมมือกับวัด และหนวยงานราชการเป็นอยางดี 
รวมท้ังชาวบานมีความรักใครกลมเกลียวกัน สังเกตจากการใหความรวมมือกับชุมชนในทุกงานกิจกรรมดวยดี  

2.2.1 มีโรงเรียนของวัดบวกครกเหนือ สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด เป็นโรงเรียนขยายโอกาส จัด
การศึกษาต้ังแตละดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (มัธยมศึกษาตอนตน) เป็นแหลงเรียนรูของบุตรหลานชาวบานใน
ชุมชน และใกลเคียง มีระดับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับดีเย่ียม และรับเอาสมาชิกในชุมชนท่ีสําเร็จการศึกษาท่ี
เกี่ยวเนื่อง และมีความสามารถ ชํานาญเขาทํางานในโรงเรียนอีกดวย 

 
 
 
 
 
 
 
2.2.2 มีตลาดของชุมชน เพื่อเป็นสถานท่ีในการนําผลผลิต และผลิตภัณฑแตางของของชุมชน มาจําหนายโดยไม

เก็บคาสถานท่ี (เฉพาะชาวบานในชุมชน) จัดจําหนายในเวลาเชา และเย็นของทุกวัน บริเวณหนาวัดบวกครกเหนือ 
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2.2.3 ต้ังสหกรณแออมทรัพยแในชุมชน เพื่อเป็นการออมทรัพยแของคนในชุมชน เมื่อสมาชิกของสหกรณแออม

ทรัพยแมีความจําเป็นตองใชเงินก็สามารถกูเงินไดจากสหกรณแออมทรัพยแนี้ กําหนดแบงเงินปในผลปีละ 1 ครั้ง  ปใจจุบันมี
เงินทุนหมุนเวียนท้ังส้ิน 2,000,000 บาท มีคณะกรรมการเป็นผูดําเนินการอยางเป็นระบบ 

2.2.4 มีสหกรณแรานคาชุมชน ดวยผลผลิตและสินคาจากชาวบานในชุมชน และของจากวัดท่ีมีผูนํามาถวาย 
(ขาวสารอาหารแหง) เมื่อมีคนมาถวายและเหลือใชแลวก็นํามาจําหนายในสหกรณแรานคาดวยราคาถูกกวาทองตลาด 
และมีการซื้อสินคาจากทองตลาดเพิ่มเติมตามความตองการของชาวบานและชุมชน โดยราคาถูกกวาทองตลาด เพื่อเป็น
การชวยเหลือชาวบาน ผลกําไรปในผลผูถือหุนปีละ 1 ครั้ง 

2.2.5 หนวยงานปกครองทองถิ่นใหความสนใจ และสนับสนุนกิจกรรมตามความเหมาะสมในโอกาสตางๆการ
บริหารงานมีการประชุมคณะกรรมการและ ติดตามการดําเนินงานความเกี่ยวเนื่องเป็นระยะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
การติดตามการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการสหกรณแออมทรัพยแ และสหกรณแรานคาติดตามการดําเนินงาน มีการสรุป

และรายงานผลเป็นประจํา 
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2.3 ขั้นตอนในการด าเนินการ 

การจัดการสาธารณูปการ วัดบวกครกเหนือ มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้  
2.3.1 ทําโครงการเพื่อเขาถึงความตองการ และตรงกับกลุมเปูาหมายในชุมชน ในแตละเดือนจะพยายามให

ตรงกับเทศกาลทางศาสนา ใน 12 เดือน และวันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญของทางราชการ และความตองการของ
ชุมชนในทองถิ่นเป็นสําคัญ เพื่อใหเกิดประโยชนแมากท่ีสุดตามความตองการของชาวบาน โดยกําหนดเปูาหมายและ 
บริบทตลอดจนขอจํากัด ยกตัวอยางเชน การศึกษา, ฐานะทางเศรษฐกิจ และการประกอบอาชีพ ของแตละครัวเรือน
เพื่อหาทางดําเนินการไปสูเปูาหมายท่ีคงไวอยางมีประโยชนแสูงสุด สํารวจขอมูลเดิมของชุมชนท่ีมีอยู เพื่อจะใชเป็นแนว
การทํางานเริ่มตนของโดยไดจาก ฐานสํารวจประชากรทองถิ่น จากหนวยงานการปกครองทองถิ่น ตําบลทาวังตาล 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ปี 2560 ชุมชนและขอมูลจากวัดทําแผนชุมชนและอาศัยหลักการทางคณะสงฆแมาเพื่อ
ประกอบ เพื่อจะสรางเครือขาย เปูาหมายในชุมชน และนอกชุมชน ใหไดฐานขอมูลโดยขอมูลนั้นประกอบดวย 

- ความตองการของศาสนสถานส่ิงปลูกสรางท่ีชุมชน และพระท่ีมีความตองการ 
- ความจําเป็น และชวงเวลาท่ีตองการและสามารถเขาถึงยังความสําเร็จนั้น 
- ประโยชนแท่ีจะไดรับ โดยออกแบบใหสอดคลองกับความตองการ เปูาหมายในการใช ประโยชนแไดจริง 
- เกิดจากการมีสวนรวมวิเคราะหแ ระดมความคิด และการมีสวนรวมจากชุมชนจริงทุกขั้นตอน 

 
 
 
 
 

 
 
 

ประชุมปรึกษาหารือกับผูนําในชุมชน และชาวบานท้ัง 4 หมูบาน หมูบาน คือหมู7 บานบวกหัวชาง  , หมู8  
บานบวกครกเหนือ , หมู9 บานบวกครกใต และหมู10 บานสันปุากวเาว 

 
2.3.2 มีระยะเวลากําหนดอยางชัดเจน และพยายามใหเป็นไปตามแนวทางและกรอบระยะเวลาท่ีต้ังไวตาม

โครงการมากท่ีสุด โดยจะพยายามกําหนดระยะเวลาไวประมาณ 1 ปี ตอการดําเนินการในแตละโครงการในสวนงาน
กอสรางสาธารณูปการเพื่ออํานวยความสะดวกภายในวัด และระยะเวลาส้ันๆ ในกิจกรรมเฉพาะเทศกาล หรืองานวัน
สําคัญทางศาสนา หรือทางราชการ เชน งานวันวิสาขบูชา, วันเขาพรรษา, วันออกพรรษา, วันเฉลิมพระชนมแพรรษา 
ฯลฯ 

2.3.3 ประชุมปรึกษาหารือ และสรางการมีสวนรวมกับคณะสงฆแ ชุมชนและศรัทธาประชาชน  ท้ัง 4 หมูบาน 
คือหมู 7 บานบวกหัวชาง, หมู8 บานบวกครกเหนือ, หมู 9 บานบวกครกใต และหมู10 บานสันปุากวเาว โดยมี
ผูใหญบานเป็นแกนนําในการประชุม รวมกับคณะสงฆแวัดบวกครกเหนือ 
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2.3.4 ใหความรู และความเขาใจท่ีตรงกันและเหมาะสมตอการดําเนินงานนั้นๆ ผูวิจักษณแไดศึกษาและทําความ
เขาใจเป็นอยางดีในเรื่องนั้นๆ โดยไดรับความชวยเหลือจากคณะสงฆแ พระสังฆาธิการ และหนวยงานราชการทองถิ่น 

2.3.5 ดําเนินการตามท่ีต้ังเปูาหมายไวอยางมีระบบ ตามแผนงานมากท่ีสุด โดยมี เจาอาวาสวัดบวกครกเหนือ
เป็นประธานกรรมการท่ีปรึกษา และผูนําในชุมชนเป็นกรรมการ 

2.3.6 บริหารทุนใหอยู ในการกําหนดไว พยายามใหรัดกุมมากท่ีสุดและสามารถตรวจสอบได ผาน
คณะกรรมการดําเนินการ และหนาท่ีรับผิดชอบ ตองตรวจสอบทุกระยะ (ในขอนี้ผูวิจักษณแใชการตรวจสอบทุกเดือน) 
เพราะหากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นจะไดแกไขไดทันทวงที และรวดเร็ว 

2.3.7 ติดตามจากขอ 2.3.3 ถึงขอ 2.3.6 อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 
2.3.8 สรุปผลจากงานนั้นๆ จากคณะกรรมการ ผูมีสวนเกี่ยวของเมื่อสําเร็จตามวัตถุประสงคแแลว  
2.3.9 ติดตามอยางตอเนื่องสาธารณูปการท่ีไดดําเนินการแลว หากตองมีการซอมแซม ปรับปรุง หรือตอยอด

เพื่อใหเกิดประโยชนแตอไป 
การจัดการสาธารณูปการ วัดบวกครกเหนือ ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม  ท่ีผูวิจักษณแ

ดําเนินการและจัดการดังตอไปนี้ 
พ.ศ. 2554 เป็นผูดําเนินการในการปรับปรุงทัศนียภาพภายในวัด สืบเนื่องจากตลอดระยะเวลาท่ีผานมาหลาย

สิบปีนั้น ทัศนียภาพของวัดเกิดทรุดโทรม ไมสวยงามและไมกอใหเกิดประโยชนแในการใชสอยของวัด และชุมชน จึงได
ดําเนินการปรับปรุงทัศนียภาพ โดยการริเริ่มของ พระครูประภัสสรการ เจาอาวาสวัด ซึ่งมีผูวิจักษณแเป็นผูรับสนองงาน 
และมีผูนําหมูบานใน 4 หมูบานเป็นดําเนินการเพื่อใหการดําเนินการนี้ประสบผลสําเร็จ ใชระยะเวลา 1 ปี พ.ศ. 2554 
ในการดําเนินการเพื่อใหทัศนียภาพสวยงามและสมบูรณแท้ังหมด ใชงบประมาณในการดําเนินการ 300,000 บาท (สาม
แสนบาทถวน) เกิดจากความตองการรวมกับชุมชนท่ีเห็นถึงสภาพท่ีทรุดโทรมไมสวยงามของทัศนียภาพ ท่ีไมไดรับการ
ปรับปรุงมานานหลายปี ต้ังแตปี พ.ศ. 2550 เป็นตนมา ประกอบดวยสวนหยอม ลานเอนกประสงคแ พื้นท่ีใชสอยบริเวณ
หนาวัดไมอยู ในสภาพท่ีสามารถใชการได มีการเรียกประชุมหมูบานท้ัง 4 หมูบาน และขอความรวมมือและ
ขอเสนอแนะ รวมท้ังเพื่อเป็นการระดมกําลัง/แรงงาน จากชาวบานเพื่อปรับปรุง อันเป็นการลดตนทุนในการสรางและ
ปรับปรุง และท่ีสําคัญคือสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชน ใหเกิดความสามัคคี และความผูกพันกับวัด  
ปใญหาท่ีพบ  คือ ในตอนตนนั้นชาวบานยังไมใหความสําคัญตอการพัฒนาทัศนียภาพ เพราะถือวาทัศนียภาพนั้นยังไมได
ใชประโยชนแ เหมือนอาคารส่ิงปลูกสราง แตก็ใชการพูดคุย/พบปะและช้ีใหเห็นประโยชนแของการปรับปรุงทัศนียภาพ 
เพราะนอกจากการปรับทัศนียภาพใหสวยงามและสมบูรณแแลวนั้น ยังสามารถแฝงปูายคติธรรมประดับ  
ตกแตงเพื่อสอนคติธรรมไปกับตนไม หรือทัศนียภาพนั้นๆ ตามความเหมาะสมของรูปทรง และประโยชนแการ     ใชสอย  
การแกปใญหา ประชุมผูใหญบานและใหผูใหญบาน/ผูนํา เป็นแกนหลังในการสรางความเขาใจแกชาวบาน 
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พ.ศ. 2555 รับดําเนินการในการกอสรางศาลาปฏิบัติธรรม โดยมี พระครูประภัสสรการ เจาอาวาสวัดบวกครก
เป็นประธานท่ีปรึกษา ศาลาปฏิบัติธรรมนี้ จะเป็นประโยชนแในศาสนพิธี และใชเป็นสถานปฏิบัติธรรม และสถานท่ีใน
การฝึกอบรมของชุมชน และโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ (แทนศาลาหลังเกาท่ีชํารุดทรุดโทรมไปตามสภาพ) เพื่อ
ประโยชนแของชุมชน และผูสนใจโดยรอบ ศาลานี้เมื่อแลวเสร็จใชประโยชนแทุกวันอยางตอเนื่องเสมอมา โดยจะใช
ประโยชนแมากในวันเสารแ – อาทิตยแ และวัดหยุดทางศาสนา ซึ่งผูมีเขาใชโดยเฉล่ียอาทิตยและประมาณ 150 คน   โดย
หมุนเวียนกันท้ัง 4 หมูบาน ประกอบดวยผูสูงอายุ วัยทํางาน เยาวชน และนักเรียน  ศาลานี้ใชเวลากอสรางและแลว
เสร็จในปี พ.ศ. 2555 ระยะเวลา 1 ปี งบประมาณดําเนินการไดจากเงินบริจาคท้ังส้ิน 1,500,000 บาท (หนึ่งลานหา
แสนบาทถวน)  โดยรวมกับการปกครองทองถิ่น และคณะสงฆแ แกนนําชาวบานตลอดจนเยาวชนคนรุนใหม ใหเขาวัด
โดยใชวัดเป็นศูนยแกลางในดานการเรียนรู และส่ังสอนศีลธรรมใหแกชาวบานในชุมชน โดยยึดหลักตามนี้ “สะอาด ท่ี
ไหนใครก็ชอบ, สวาง ท่ีไหนใครก็เขา, สงบ ท่ีไหนก็ดี” วัดบวกครกเหนือยึดหลักตามนี้ 
ปใญหาท่ีพบ ในระยะเวลาการกอสรางศาลาปฏิบัติธรรมนี้ พบปใญหาคือ ทางวัดจะตองหาพื้นท่ีอื่นเพื่อใชแทนศาลา 
ในขณะท่ีกอสรางจะเสร็จ เพื่อประกอบศาสนกิจ และกิจกรรมของชุมชน ฝึกอบรมคอนขางทุลักทุเล โดยการไปใช
สถานท่ีใตอาคารในโรงเรียนซึ่งมีขนาดคับแคบ จึงทําใหเกิดความไมสะดวกในขณะท่ีรอศาลาเสร็จ โดยเฉพาะหนาฝน 
การแกปใญหา ใชใตอาคารเรียนของโรงเรียนบวกครกเหนือ และวิหารหลังเกาของวัดประกอบภารกิจไปช่ัวคราวกอน 

พ.ศ. 2556 กอสรางหองน้ํา เกิดจากจํานวนศรัทธา ประชาชน ชาวบานท่ีเขาวัดและมีความจําเป็นตองใช
หองน้ํา หองสุขา หองน้ํา/หองสุขา เดิมท่ีมีอยูนั้น มีไมเพียงพอตอความตองการใช จึงปรึกษาหารือ รวมกันในการ
กอสรางหองน้ํา เพื่อใชประโยชนแแกชาวบาน และศรัทธราท่ีเขาวัด หองน้ําดังกลาวจํานวน 20 หอง ใชงบประมาณ 
250,000 บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน) ใชระยะเวลากองสราง 3 เดือน ต้ังแตเดือนกุมภาพันธแ ถึงเดือนเมษายน
เพราะหองน้ําถือเป็นสาธารณูปการท่ีสําคัญหนึ่งในการใหบริการ จะตองมีความเพียงพอกับความตองการ มีความ
สะอาดถูกหลักอนามัย และสุขภาพ และเหมาะสมกับผูใช เด็ก ผูใหญ หรือคนชรา  
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แบงแยกหญิง – ชาย ใหชัดเจนและรักษาความสะอาดอยาสม่ําเสมอ 

 
พ.ศ. 2557 เป็นผูชวยและไดรับมอบหมายจาก พระครูประภัสสรการ เจาอาวาสในการระดมทุน และกอสราง

ศาลาบาตร ใชงบประมาณดําเนินการ 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) โดยใชงบประมาณจากเงินบริจาคจากผูมี
จิตศรัทธา และการจําหนายวัตถุมงคล ท่ีผูวิจักษณแจัดทําขึ้นโดยใชงบประมาณตนทุนเองในการกอสราง ระยะเวลา 1 ปี 
ต้ังแตเดือนมกราคม แลวเสร็จเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2557 ทําการฉลองศาลาในเดือนธันวาคมในปีนั้น วัดบวกครก
เหนือ เพื่อเป็นอาคารท่ีใชประโยชนแแกชาวบาน และชุมชนดํารงไวตามหลักความเป็นวัด (วัด -วัตร-วัฒน)  อาศัย
หลักการของพระพุทธศาสนา  ท่ีประกอบดวยองคแ 3  ของไตรสิกขา ตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา วัดบวกครกเหนือ 
ถือเป็นศูนยแกลางและเป็นศูนยแรวมจิตใจของคนในชุมชน รวมท้ังคนในชุมชนรอบๆ วัดยังใชวัดเป็นสถานท่ีพบปะ
สังสรรคแ และทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน เชน การประชุมหมูบาน การประชุมราชการ หรือใหวัดเป็นศูนยแการเรียนรู 
ศาลาบาตรนี้จึงถือวาเป็นอีกหนึ่งของสาธารณูปการที่มีความสําคัญกับการใชประโยชนแ  
ปใญหาท่ีพบ ขาดชางฝีมือในการรับดําเนินการกอสราง จึงทําใหในบางชวงเกิดสะดุดในการทํางานไมคอยตอเนื่อง  
การแกปใญหา ขอความชวยเหลือจากผูนําในทองถิ่น และขอกําลังชวยจากชาวบานท่ีพอจะมีฝีมืออยูบาง ในสวนของ
ภาระงานท่ัวไปท่ีไมใชงานฝีมือ ก็พอจะทําใหงานมีความคืบหนาไปไดกอนท่ีจะใชชางฝีมือเก็บงานรายละเอียดตอไป 
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พ.ศ. 2558 กอสรางศาลาเอนกประสงคแ ขนาด 10X30 เมตร ใชงบประมาณดําเนินการ ท้ังส้ิน 357,000 บาท 
(สามแสนหาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) เพื่อใชรองรับกับความตองการและการขยายภารกิจหนาท่ีความบผิดชอบของวัด 
และโรงเรียน ท่ีใชพื้นท่ีวัดในการจัดกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาวันอาทิตยแ  ระยะเวลากอสรางและแลวเสร็จเดือน
มีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ในชวงโรงเรียนปิดเทอม เพื่อใหทันกับชวงเปิดเทอมของโรงเรียน และการใชสอยของเด็ก
นักเรียน ในปี พ.ศ. 2558 พระครูประภัสสรการ เจาอาวาสวัดบวกครกเหนือ ไดมอบหมายใหผูวิจักษณแดําเนินการศึกษา 
และทําการกอสรางศาลาเอนกประสงคแ เพื่อรองรับความจําเป็นของการใชประโยชนแ เมื่อผู วิจักษณแไดรับดําริ และ
แนวทางมาจาก พระครูประภัสสรการ มาแลวไดดําเนินการศึกษารูปแบบและความเป็นไปไดกับสถานท่ีของวัดท่ียัง
สามารถใชพื้นท่ีใหเป็นประโยชนแไดอีก และปรึกษากับคณะกรรมการวัด ผูใหญบาน 4 หมูบาน ตลอดจนผูบริหาร
โรงเรียนบวกครกเหนือ (โรงเรียนของวัด) เพื่อขับเคล่ือนดําเนินการใหเกิดประโยชนแมากท่ีสุดตามความตองการของ
ชาวบาน , นักเรียน วัดและชุมชน โดยกําหนดเปูาหมายและบริบท ตลอดจนขอจํากัดเพื่อหาทางดําเนินการไปสู
เปูาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

- สํารวจขอมูลเดิมของชุมชนท่ีมีอยู เพื่อจะใชเป็นแนวทางเริ่มตนของการทํางาน โดยไดจากชุมชนและขอมูล
จากวัด – โรงเรียนวัดบวกครก 

- ทําแผนชุมชน และอาศัยหลักการทางคณะสงฆแมาเพื่อประกอบเพื่อจะสรางการมีสวนรวมในชุมชน และนอก
ชุมชน เพื่อใหไดฐานขอมูลโดยขอมูลนั้นประกอบดวย 

1. ความตองการของศาสถานส่ิงปลูกสรางท่ีชุมชน – โรงเรียน และพระตองการ 
2. ความจําเป็น และชวงเวลาท่ีตองการและสามารถเขาถึงยังความสําเร็จนั้น 
3. ประโยชนแท่ีจะไดรับ โดยออกแบบใหสอดคลองกับความตองการ เปูาหมายในการใชประโยชนแไดจริงของ

พระ – ชาวบาน และโรงเรียน 
4. เกิดจากการมีสวนรวมวิเคราะหแ ระดมความคิด และการมีสวนรวมจากชุมชนจริงทุกขั้นตอน 
5. แหลงการไดมาของทุนทรัพยแ ใชเงินจากการทอดผาปุาสามัคคีของชาวบานในชุมชน – โรงเรียน 
พ.ศ. 2559 เป็นผูชวย พระครูประภัสสรการ เจาอาวาสในการกอสรางหอพระไตรปิฎก งบประมาณ 400,000 

บาท (ส่ีแสนบาทถวน) งบประมาณไดจากผูมีจิตศรัทธาบริจาค กอสรางและแลวเสร็จในปี พ.ศ. 2559 เพื่อใชเป็นท่ี
จัดเก็บพระไตรปิฎก และตําราธรรมลานนา เพื่อใหเกิดความเป็นสัดสวนและเพื่อเป็นหมวดหมู ในการคนหา สืบคนใน
อนาคต  

สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. 2558 ผูวิจักษณแสําเร็จการศึกษาศาสนศาสตรแ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา 
และไดทําการศึกษาพระไตรปิฎก ตลอดจนพระธรรมใบลานโบราณท้ังภายในวัด และภายนอกวัดและจากผูรูในท้ังถิ่น
เห็นวา พระไตรปิฎกนั้นมีท่ีเก็บคอนขางสมบูรณแแลวคือมีตูไมเป็นท่ีจัดเก็บ แตธรรมโบราณทองถิ่นมีกระจัดกระจายใน
พื้นท่ี และทองถิ่นยังไมไดรับการเก็บหรือมีท่ีเก็บอยางเป็นหมวดหมู และเป็นท่ีเป็นทาง รวมท้ังยากตอการสืบคนศึกษา 
และมีเป็นจํานวนมาก จึงไดเขาปรึกษาหารือขออนุญาตจาก พระครูประภัสสรการ  เจาอาวาสวัด เพื่อจะดําเนินการ
รวบรวมและจัดสรางสถานท่ีจัดเก็บขึ้นมาคือหอพระไตรปิฎก รวมท้ังผูวิจักษณแเป็นกรรมการสถานศึกษา และพระสอน
ศีลธรรมของโรงเรียนบวกครกเหนือ ดวยยิ่งเห็นวาหอพระไตรปิฎกนี้จะเป็นประโยชนแตอการศึกษาของนักเรียนตอไป 
และไดประชุมกับผูบริหารโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ และผูนําทองถิ่น เห็นชอบตามนี้ เมื่อมีการประชุมชาวบานผู
วิจักษณแจึงไดแจงในท่ีประชุมเรื่องการจัดสรางหอพระไตรปิฎกใหท่ีประชุมรับทราบ ท่ีประชุมเห็นดวยทุกประการ จําได
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ดําเนินการจัดสรางหอพระไตรปิฎกนี้ ในปี พ.ศ. 2559 เมื่อแลวเสร็จแลวไดขอเชิญผูรูจาก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย , มหาวิทยาลัยเชียงใหม และปราชญแทองถิ่นมาชวยในการจัดหมวดหมู และประเภทของธรรมโบราณใหเป็น
หมวดหมูงายตอการสืบคนและศึกษา 

ในขณะท่ีหอพระไตรปิฎกกําลังดําเนินการกอสรางนั้น ชาวบาน และครูภูมิปใญญา และผูวิจักษณแก็ไดเก็บ
รวบรวมธรรมโบราณ ท่ีกระจัดกระจายอยูในท่ีตางๆมาเสริมและเพิ่มเติม รวมท้ังไดรับบริจาคจากผูครอบครองใหผู
วิจักษณแนํามาเก็บรักษาไวในหอพระไตรปิฎกนี้ มีจํานวนมาก 

พ.ศ. 2560 เป็นผูชวยเจาอาวาสในการกอสรางหอระฆัง งบประมาณ 2,500,000 บาท (สองแสนหาหมื่นบาท
ถวน) งบประมาณจากผูมีจิตศรัทธาบริจาคเพื่อจัดสราง  

พ.ศ. 2562 เป็นผูชวยโดยมี พระครูประภัสสรการ เจาอาวาสเป็นประธานดําเนินการในการกอสรางวิหารแทน
วิหารหลังเดิมท่ีทรุดโทรมตามกาลเวลา โดยต้ังงบประมาณดําเนินการไวที่ 12,000,000 บาท (สิบสองลานบาท) ในขณะ
นี้ดําเนินการแลวเสร็จไปแลว 80% เหลือประดับตกแตงและเก็บรายละเอียดความสวยงาม และแตงเติมภาพจิตรกรรม
ฝาผนังใหสวยงามจากท่ีใหชางฝีมือวาดใหม พระประธานในวิหารนี้เป็นพระพุทธรูปศิลปะลานนาปิดทองคําบริสุทธิท้ัง
องคแ ซึ่งเสร็จสมบูรณแแลว ผูวิจักษณแคาดวานาจะใชเวลาแลวเสร็จภายในปี พ.ศ. 2563 นี้ เพราะการดําเนินงานในวิหาร
หลวงนี้เกิดชะงักในชวงตนปี พ.ศ. 2563 ท่ีผานมา เพื่อการกอสรางวิหารหลวง สําเร็จเพราะถือเป็นงานใหญและตองมี
การระดมทุนทรัพยแเป็นจํานวนมากสําเร็จ และลุลวงตามวัตถุประสงคแ ตามระยะเวลาท่ีต้ังเปูาหมายไว ฝุาปใญหาตางๆท่ี
เกิดขึ้นใหเกิดความราบรื่น ผูวิจักษณแในฐานะประธานกรรมการดําเนินการ โดยมี พระครูประภัสสรการ เป็นประธานท่ี
ปรึกษา จึงตองใชขั้นตอน และกระบวนการตางๆ ดังนี้เพื่อใหเกิดผลสําเร็จในการจัดการ ประกอบดวย 

1. กําหนดเปูาหมายในการดําเนินการอยางชัดเจน  
2. ระยะเวลากําหนดอยางชัดเจน และพยายามใหเป็นไปตามแนวทางและกรอบระยะเวลาท่ีต้ังไวตามโครงการ

มากท่ีสุด 
3. ประชุมปรึกษาหารือ และสรางการมีสวนรวมกับคณะสงฆแ ชุมชนและศรัทธาประชาชน 
4. ใหความรู และความเขาใจท่ีตรงกันและเหมาะสมตอการดําเนินงานนั้นๆ 
5. ดําเนินการตามท่ีต้ังเปูาหมายไวอยางมีระบบ ตามแผนงานมากท่ีสุด 
6. บริหารทุนใหอยู ตามท่ีกําหนดไว พยายามใหรัดกุมมากท่ีสุดและสามารถตรวจสอบได ผานคณะกรรมการ

ดําเนินการ และหนาท่ีรับผิดชอบ ตองตรวจสอบทุกระยะ (ในขอนี้ผูวิจักษณแใชการตรวจสอบทุกเดือน) เพราะหากมี
ขอผิดพลาดเกิดขึ้นจะไดแกไขไดทันทวงที และรวดเร็ว โดยมี พระครูประภัสสรการ เป็นที่ปรึกษา ผูใหญบาน 4 หมูบาน
เป็นกรรมการ รวมทั้งคณะกรรมการหมูบาน 

7. ติดตามจากขอ 3. ถึงขอ 6. อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 
8. สรุปผลจากงานนั้นๆ เมื่อสําเร็จตามวัตถุประสงคแในแตละขั้นตอน 

ปใญหาท่ีพบ ดวยสถานการณแโรงระบาด เมื่อตนปี พ.ศ. 2563 ท่ีผานมา และภาวะเศรษฐกิจ ทําใหการกอสรางชะงัก
ขาดตอนไป 
การแกปใญหา ปรับตามสถานการณแท่ีเหมาะสม คาดวาจะแลวเสร็จภายในปี พ.ศ. 2563 นี้    

จากงานดานสาธารณูปการภายในวัดบวกครกเหนือ ตามท่ีไดยกมานี้ เห็นไดวางานสาธารณูปการภายในวัดนั้น
ตองอาศัยและยึดหลักของสังคมสงฆแ และการปกครองจึงตองดูท่ีวินัยเป็นหลัก  เพราะวินัยเป็นทั้งโครงสราง และการจัด
สภาพสังคมสงฆแ เพื่อใหเกิดความเรียบรอยและสามารถพัฒนาบุคลากรในวัดจะตองรูหนาท่ีของตนเอง ท้ังอํานาจ 
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ขอบเขตของการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งวินัยจะเป็นหลักในการปฏิบัติ และเป็นแกนกลางคอยยึดเหนี่ยวสังคมสงฆแ ใหดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ภายใตหลักการเดียวกัน เพราะพระวินัยนั้นเป็นการจัดสรรโอกาส ใหชีวิตและสังคม มีระเบียบและมี
โอกาสเกิดขึ้นใหทําอะไร  ไดอยางคลอง ดําเนินชีวิตไดสะดวก และในสวนของทางบานเมืองและชุมชน พื้นท่ีก็จะเกิด
ความมีสวนรวม ความสามัคคี ในหมูคณะ อันจะเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาชาติบานเมืองตอไป  

สวนงานการศึกษา และงานเผยแผ ซึ่งเป็นสวนหนึ่งของการจัดการดานสาธารณูปการของ วัดบวกครกเหนือ ผู
วิจักษณแไดสนับสนุนและสงเสริมใหพระภิกษุสามเณร  ศึกษาพระปริยัติธรรม  ท้ังแผนกนักธรรม -บาลี  แผนกธรรม
ศึกษา  แผนกสามัญศึกษา ทุกๆ โดยมี พระครูประภัสสรการ เจาอาวาสวัดเป็นประธาน ตองยึดหลักของระเบียบ และ
พระธรรมวินัย ไดดําเนินการอยางตอเนื่อง ต้ังแตปี พ.ศ. 2542 – ปใจจุบัน ยึดหลักการเผยแผตามระบบพัฒนาคน  3  
ดาน  ท่ีเรียกวา  ไตรสิกขา  ไดแก ฝึกฝนพัฒนาในการแสดงออกทางกายและวาจา  (อธิศีลสิกขา) , ฝึกฝนพัฒนาดาน
คุณภาพ  สมรรถภาพ  และสุขภาพจิต  (อธิจิตสิกขา) และฝึกฝนพัฒนาสมองหรือปใญญา  (อธิปใญญาสิกขา) โดยการต้ัง
ศูนยแบมเพาะศีลธรรมแกเด็ก และเยาวชนประจําอําเภอสารภี โดยยึดหลัก “บวร” คือ บาน วัด และโรงเรียน ภายใต
การขับเคล่ือนของคนในชุมชนเพื่อชุมชนอยางแทจริง ใชหลักคุณธรรม จริยธรรมเป็นรากฐานในการพัฒนาคน ดวย
กระบวนการมีสวนรวมเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตและปูองกันปใญหาทางสังคมท่ีเกิดขึ้นในปใจจุบันนี้ ใน 4 หมูบาน 
หลักการบริหารจัดการวัดบวกครกเหนือ ใหเป็นที่ประจักษแ คือ  

1. การบํารุงรักษาวัดใหเป็นไปดวยดี 
2. การจัดกิจการของวัดใหเป็นไปดวยดี  
3. การจัดศาสนสมบัติใหเป็นไปดวยดี 
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อีกหนึ่งงานในการสาธารณูปการของวัดบวกครกเหนือ และโรงเรียนมรสวนเกี่ยวของอยางชัดเจน 
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การใหความรูและฝึกอบรมศีลธรรม เป็นสวนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

อีกหนึ่งงานในการสาธารณูปการของวัดบวกครกเหนือ และโรงเรียนมรสวนเกี่ยวของอยางชัดเจน 
 

 
การปลูกฝใงคุณธรรมตองเริ่มจากวัยเด็ก / วัยเรียนรู – วัยรุน มาสูวัยผูใหญ 

 

 
 

 
 

 ปลูกฝใงและใหลงมือทําจริงในการพัฒนา และสรางเสริมรายไดดวยการปลูกผักสนครัวเพื่อเป็นแหลงการเรียนรู 
แหลงอาหาร และเมื่อผลผลิตมีมากขึ้นก็สามารถนําไปจําหนายท่ีรานคาชุมชน เพื่อใหนักเรียนมีรายไดเสริมเพิ่มเติม โดย
การลดภาระจากผูปกครองไดอีกทางหนึ่ง ซึ่งในชุมชนมีสหกรณแรานคา โดยการจัดต้ังของชุมชน 4 หมูบาน ในตําบลทา
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วังตาล อําเภอสารภี กิจกรรมนี้เป็นประโยชนแมากเพราะนอกจากการปลูกฝใงใหนักเรียนมีความอดทน และรับผิดชอบ
แลว และยังใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแมากยิ่งขึ้น 

 
2.4 ผลส าเร็จในการด าเนินงาน 
 การจัดการสาธารณูปการ วัดบวกเหนือ ประสบผลสําเร็จตามเจตนาของผูวิจักษณแเพื่อจะอํานวยความสะดวก
เพื่อสาธารณะ เพื่อใชในการศาสนา สังคม การศึกษา วัฒนธรรม สันทนาการและการอื่นๆ ตามความตองการของคณะ
สงฆแ และชาวชนในชุมชน และโดยรอบ โดยผูวิจักษณแมีเจตนาเพื่อประโยชนแตอคณะสงฆแ และประชาชน จากผลสําเร็จนี้
ทําใหผูวิจักษณแเกิดความสุข และความภาคภูมิใจมี่ไดทํางานในดานท่ีตนเองมีความถนัด 
 และยังเป็นการแสดงใหเห็นวาถึงผูวิจักษณแ ไมใชคนในพื้นท่ี (ภาคเหนือ) แตก็สามารถสรางประโยชนแมากมาย
ใหแกพระพุทธศาสนาในพื้นท่ีภาคเหนือ และชาวเหนือดวยการยอมรับจากคณะสงฆแ และศรัทธา ชาวบานตําบลทาวัง
ตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ดวยความเป็นอยูท่ีดีขึ้น บนโครงสรางพื้นฐาน แมจะมีปใญหาหรือวิกฤติตางๆ ท่ีเขา
มาก็เป็นเครื่องพิสูตนแแลววาผูวิจักษณแไดใชความรู ความสามารถฝุาพนวิกฤตนั้นไปได ด วยกําลังใจจาก พระครู
ประภัสสรการ เจาอาวาสวัต พระสังฆาธิการ และจากชาวบาน ซึ่งผูวิจักษณแจะใชประสบการณแนี้ในการตอยอดเพื่อ
พัฒนาการจัดการสาธารณูปการของวัดบวกครกเหนือ ใหพัฒนายิ่งๆ ข้ึนไป 
 
2.5 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ปัญหาอุปสรรค จากการดําเนินงานท่ีผานมา ผูวิจักษณแไดเก็บรวบรวมปใญหาท่ีเกิดขึ้น  นํามาเพื่อใหเกิดการ
เรียนรูจากกระบวนการทํางานทุกอยาง ตัวปใญหาจะเป็นจุดต้ังตนของกระบวนการเรียนรู และเป็นตัวกระตุนการพัฒนา
ทักษะการแกปใญหาดวยเหตุผล และการสืบคนหาขอมูลเพื่อเขาใจกลไกของตัวปใญหา รวมท้ังวิธีการแกปใญหา จากการ
รวบรวมพบอุปสรรคดังนี้ 
 2.5.1 การไมใหความสําคัญตอการพัฒนาศาสนสถานในวัด 
 2.5.2  การไมเขาใจถึงแลงการเรียนรู 
 2.5.3 ความไมเขาใจในเรื่องการอนุรักษแวัฒนธรรมประเพณี 
 2.5.4 ขาดความสามัคคี และการมีสวนรวม 
 2.5.5 แหลงทุน 
 ผลส าเร็จเมื่อเรียนรู้ในการแก้ปัญหาแล้ว เมื่อเกิดการเรียนรูรวมกันแลว โดยหาทางออกดวยวิธีการสันติ บน
หลักการและเหตุผลรวมกัน ซึ่งยึดเอาประโยชนแของสวนรวมเป็นท่ีต้ัง และพรอมท่ีจะแกไขและผานปใญหานั้นไปดวยกัน
ดวยหลักธรรม และสติ งานนั้นๆก็จะลุลวงไปดวยดี “จงอยาหนีปใญหา แตใหแกปใญหาอยางมีสติ” ผูวิจักษณแเช่ือวา 
“ทุกปใญหามีทางออกเสมอ” 
 
3. การสังเคราะห์ข้อมูล 
3.1 รูปแบบความส าเร็จการจัดการสาธารณูปการ วัดบวกครกเหนือ อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

3.1.1 ความไววางใจจากพระปกครอง ท่ีมีใหกับตัวผูปฏิบัติงาน (ผูวิจักษณแ) ผูวิจักษณแไดรับความไววางใจจาก 
พระครูประภัสสรการ เจาอาวาสวัดบวกครกเหนือ เจาคณะตําบล และเจาคณะอําเภอใหดํารงตําแหนงเลขานุการ เพื่อ
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เป็นแรงและกําลังในการดําเนินภารกิจตางๆ ของคณะสงฆแ และเช่ือมกับชาวบาน และชุมชน ความไววางใจเป็น
องคแประกอบท่ีสําคัญในการบริหารงานภายในวัด และเป็นกลยุทธแท่ีทําใหเกิดความสําเร็จ โดยการรักษาความไววางใจ
ใหคงเสนคงวาระหวางคําพูดและการกระทําตลอดจนการแสดงออกซึ่งความเอื้ออาทร เอาใจใสซึ่งกันและกัน บริหาร
จัดการใหโครงสรางและวัฒนธรรมภายในวัด มีความสอดคลองกัน จะตองเรียนรูท่ีจะทําใหบุคลากรรวมกันสราง
วิสัยทัศนแเพื่อเสริมสรางพลังอํานาจ ซึ่งมีความสัมพันธแซึ่งกันกับความพึงพอใจในงาน และความยึดมั่นผูกพันตอกัน  

3.1.2 ความมุงมั่น ต้ังใจ ในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประโยชนแสูงสุด แกชุมชนและสวนรวม โดยยึดหลัก
พลัง บวร คือ บาน วัด โรงเรียน และหนวยงานราชการ ต้ังใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีการงานเอาใจใสตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ต้ังใจและรับผิดชอบในการทํางานใหสําเร็จ และปรับปรุงและพัฒนาการทํางานดวย
ตนเองทํางานดวยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปูาหมาย ทุมเททํางาน อดทน ไมยอทอตอปใญหา
และอุปสรรคในการทํางาน พยามยามแกปใญหาและอุปสรรคในการทํางานใหสําเร็จ และช่ืนชมผลงานดวยความ
ภาคภูมิใจ  

3.1.3 ความศรัทธาในพุทธศาสนา ศรัทธาในตัวพระสงฆแ ท่ีเกิดขึ้นในชุมชน โดยการประพฤติปฏิบัติตนให
เหมาะสม และเป็นแบบอยางท่ีดี เป็นท่ีนาเล่ือมใส ศรัทธาในกระบวนการพัฒนาตามหลักพุทธศาสนานั้น คือ ความ
เช่ือมั่น ความซาบซึ้ง ดวยความมั่นใจในเหตุผลเทาท่ีตนสามารถพิจารณาเห็นได โดยมีเหตุผลวา จุดหมายหรือเปูาหมาย
ท่ีอยูขางหนานั้นเป็นไปไดจริงและมีคุณคาควรท่ีจะไปใหถึง ศรัทธาจึงเป็นบันไดขั้นแรกท่ีจะนําไปสูปใญญาหรือความรู 
ซึ่งตรงกันขามกับศรัทธาท่ีเป็นแบบมอบตัว มอบความไววางใจใหกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดยไมคิดหาเหตุผล ศรัทธามี่ถูกตอง
เป็นส่ือนําไปสูการพัฒนาปใญญา  

3.1.4 ความสามัคคี ความรวมมือท่ีเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน และความรวมมือของชุมชนดวยความรวมมือจาก
คณะสงฆแ และผูนําชุมชนท้ัง 4 หมูบาน ครูอาจารยแ และนักเรียนจากโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ และคนในชุมชนตําบล
ทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม การเสริมสรางความสามัคคี มีแตไดไมมีเสียหาย ปรารถนาดีตอกันอยางจริงจัง 
เมื่อไดประพฤติปฏิบัติ ความสามัคคียอมจะเกิดขึ้น เมื่อเกิดความสามัคคีขึ้นแลว การงานทุกอยางแมจะยากสักเพียงใด 
ก็กลายเป็นงาย ชีวิตมีแตความราบรื่น แมจะเกิดอุปสรรคก็สามารถขจัดใหหมดส้ินได ดังคํากลาวท่ีวา “สามัคคีคือพลัง” 
เพียงแตทุกคนดํารงชีวิตบนพื้นฐานแหงคุณธรรม ใหทุกคนมีความรัก และชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีและ
เสียสละเพื่อสวนรวม ดังพุทธภาษิตวา “สุขา สังฺฆัสฺสะ สามัคฺคี แปลวา ความสามัคคีของหมูทําใหเกิดสุข”  

3.1.5 การพัฒนารักษา เพื่อใหเกิดผลสําเร็จอยางยั่งยืน ในการดําเนินการดานสาธารณูปการ จะตองมีการ
พัฒนาอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง เพราะ พุทธศาสนา มีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
เป็นเครื่องมือขัดเกลาทางสังคม ถาพิจารณาองคแประกอบของพุทธศาสนานั้น จะเห็นวาพระธรรมคําส่ังสอนของพระ
พุทธองคแ มีพระสงฆแเป็นผูเผยแพรพระธรรมใหแกอุบาสก อุบาสิกา ประชาชนดังนั้น การพิจารณาความสัมพันธแระหวาง
พุทธศาสนาโดยมีวัดเป็นองคแกรทางศาสนาท่ีเป็นพื้นฐานทางสังคมและพระภิกษุสงฆแกับวิถีชีวิตความเป็นอยูของคนใน
สังคมแลว จะเห็นวาไมสามารถแยกออกจากกันได วัดเป็นศูนยแกลางแหงการรวมน้ําใจของพุทธศาสนิกชน หนาท่ีในการ
วางรากฐานและความเจริญใหแกสังคม สงเสริมความเป็นปึกแผน ความมั่นคงใหแกสังคม ชวยลดปใญหาสังคม สงเสริม
ประสิทธิภาพการควบคุมทางสังคมหรือกลาวไดวาวัดเป็นศูนยแกลางทางศาสนาและวัฒนธรรม ท่ีผูคนใชเป็นบรรทัดฐาน
ในการดําเนินชีวิต และเป็นเอกลักษณแของสังคมซึ่งพบวางานศิลปะ วรรณคดี คติธรรมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี 
ต้ังแตอดีตจนถึงปใจจุบันเกิดขึ้นท่ีวัดเกือบท้ังส้ิน วัดกับพระสงฆแมีความเกี่ยวของกับความเป็นอยูของคนในสังคมต้ังแต
เกิดจนกระท่ังตาย พระสงฆแนอกจากจะมีบทบาทเป็นผูนําทางกิจกรรม เป็นผูนําทางดานจิตใจของคนในสังคมแลว 
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พระสงฆแยังมีบทบาทตอสังคมในดานตางๆอีกมากมาย เชน การพัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะหแ รวมกระท้ังชวย
แกปใญหาตางๆท่ีเกิดขึ้นในสังคมดวย วัดและพระสงฆแมีอิทธิพลตอความเจริญรุงเรืองของพุทธศาสนา ชวยสรางความ
สันติสุขตอประเทศไดเป็นอยางดี  
 
3.2 ข้อเสนอแนะ  

3.2.1 ตองปลูกฝใงจิตสํานึกของชุมชน ตอสามสถาบันหลักคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ ดวยการขับเคล่ือน
ดวยพลัง “บวร”   “บวร” ในท่ีนี้คือ บาน/ชุมชน 4 หมูบาน ประกอบดวย หมู7 บานบวกหัวชาง หมู8 บานบวกครก
เหนือ หมู9 บานบวกครกใต หมู10 บานสันปุากวเาว / วัด คือ วัดบวกครกเหนือ ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม / โรงเรียน คือ โรงเรียนบานบวกครกเหนือ โรงเรียนในอุปถัมภแวัดบวกครกเหนือ สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม เป็นโรงเรียนขยายโอกาส  

3.2.2 ตองสรางความสามัคคี และการมีสวนรวมในชุมชนแบบบูรณาการ การสงเสริมความสามัคคีการมีสวน
รวมดวยพลัง บวร ทําใหเกิดชุมชนชาวพุทธที่พัฒนาแลวดวยพลังคุณธรรมจริยธรรมเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาคน 
ปใญหาของสังคมไทยท่ีประสบพบเห็นอยูทุกวันนี้เกิดจากคน ปใญหาเริ่มตนท่ีคน และมีผลกระทบถึงคน การแกปใญหา
สังคมไทยจึงตองแกดวย “การพัฒนาคน” เพื่อใหคนมีปใญญา มีความรู มีคุณธรรม และมีทักษะในการแกปใญหาชีวิต
การพัฒนาคนไทยใหมีคุณธรรมจริยธรรม มีความขยันขันแข็งในการปฏิบัติตามหนาท่ีตางๆ ของตนเพื่อเสริมสราง
คุณภาพชีวิตและปูองกันการเกิดปใญหาสังคมท่ีมีอยูในปใจจุบันนี้ มีการปลูกฝใงคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นการพัฒนา
จิตใจ ซึ่งสอดคลองกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนา คือ การทําความดี ปฏิบัติดี ปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีตนมี ความสําคัญ
ของพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนและประชาชนดวยการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จึงไดสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ดวยวิถีดังกลาวนี้สามารถใชไดผลจริง และเกิดผลสําเร็จดวยพลังของ บาน – วัด และโรงเรียน 
 
3.3 หลักธรรมที่น ามาใช้ปฏิบัติงาน 
 ผูวิจักษณแ ไดใชหลักธรรมท่ีวา “ถาเห็นวาจะไดประโยชนแสุขท่ียิ่งใหญเพราะสละประโยชนแสุขเล็กนอย บุคคล
ควรสละประโยชนแสุขเล็กนอยเพื่อเห็นแกประโยชนแสุขท่ียิ่งใหญ” (ขุ.ธ. 25/8/9) มาเพื่อกําจัดปใญหาตางๆ ตามแนวทาง
ท่ีกําหนด เพื่อกระตุนใหทุกคนเกิดความสนใจ มองเห็นปใญหากําหนดส่ิงท่ีเป็นปใญหาและอยากรู ใหความสนใจท่ีจะ
คนหาคําตอบ โดยความเขาใจกับปใญหา สามารถอธิบายส่ิงตาง ๆ ท่ีเกี่ยวขอกับปใญหาได  ดวยการมีสวนรวม แบบ
ประชาธิปไตย ตามหลักธรรมทางศาสนาพุทธ ถูกตองตามหลักนิติธรรม คือ ตามกฎหมาย กติกา และมีการปฏิบัติตาม
กฎกติกา ตามท่ีไดตกลงกันแบบประชาธิปไตย ยึดมั่นความถูกตองและดีงามดวยความซื่อสัตยแ จริงใจ มีความอดทนตาม
หนาท่ีและบทบาทท่ีไดรับมอบหมาย การทํางานจะตองสามารถตรวจสอบไดดวยความโปรงใส และไดรับความไววางใจ
จากทุกคน  
 การมีสวนรวม ไดยึดหลักธรรมการมีสวนรวมใหทุกคนมีสวนรวม และเขาถึงท้ังยังรับฟใงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะท่ีเป็นประโยชนแเพื่อนํามาปรับใชในการทํางานเพื่อใหเกิดประโยชนแมากท่ีสุด บนพื้นฐานของความ
รับผิดชอบ และตระหนักรู ทายสุดคือ ยึดหลักของความคุมคา ในการทํางานเพื่อใหเกิดผลท่ีเป็นประโยชนแตอสวนรวม 
และตนเองมากท่ีสุด และมุงมี่จะตอยอดและพัฒนาผลงานใหมีความสมบูรณแมากยิ่งขึ้น. 

------------------------------------------ 



 
110 ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 7 ประจําเดือน มีนาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2564  

Model of Sawangarrom temple development for the center of community 

with sufficient paths. 

รูปแบบของการพัฒนาวัดสวา่งอารมณ์เพื่อเป็นศูนย์กลางของชุมชนด้วยวิถพีอเพียง 
 

 

Dr. Phrapaladwatchara kerdsabai 

ดร. พระปลัดวัชระ เกิดสบาย 
 
 

A Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for 

the Degree of Doctor of philosophy in Buddhist Studies 

at Bodhisastra University, Florida State, USA. 

Academic Year 2020 

 

 

Abstract 

 Many objects Making Buddhists far away from the temple every moment because if 

the temples do not adjust to keep up with the world that is changing according to global 

trends This temple has been the center of the hearts of Buddhists since the Buddhist era. s an 

educational institution The practice of morality has always been trained to nurture the 

morals, concentration, wisdom, and develop life with dharma. For this reason, it is the reason 

for determining the problem to study and find suitable models for the development of 

temples to meet the needs of society and mass Buddhists in general. From the study of the 

problems that need to be known, the topic of the study was determined as the issue that The 

pattern of the development of Wat Sawang Arom to be the center of the community with a 

self-sufficient way With the aim of studying Background of problem The probability of 

research And to determine the form of development As a pattern for temple development in a 

changing society To be the center of the community In the way of the community Through 

self-sufficiency From the problem determination, it was found that The model to do the 

temple is a model of the development of the temple to be the center of the community with a 

sufficient way. Through case studies of Wat Sawang Arom on various issues From the past 

to the present. Being a measure of how successful is developed Resulting in a format that can 

meet the needs of If the temple is developed to be a perfect place Based on experience and 

methods of passing obstacles and problems Until it was successful In the form of the 

development of Wat Sawang Arom to be the center of the community with a self-sufficient 

way Can be summarized in the ten principles of development as follows. (1) Must start with 

oneself (2) Must have work (3) Must be accompanied by senior qualifications (4) Must be 

understood in the existing society (5) Must have knowledge of application (6) Must have the 

honesty (7) To be clear in solving community problems (8) To clean temples (9). To create 

four green areas (10). To develop health in all aspects. 



 

 
 

111 วารสารโพธิศาสตร์วิชาการ 

Therefore, the results of this study were replicated with the study results. Is a 

prototype case Summarize the ten key issues. This is a pattern of developing Wat Sawang 

Arom to be the center of the community with a self-sufficient way. As well and led to the 

development of other temples in the neighboring communities and across the country. Can be 

a model in one form of a temple in today's Buddhism, the other as well. 

 

Keywords : Development, Wat Sawang Arom, Center of community, Way Sufficiency. 

 
บทคัดย่อ 

จากปใญหาทางสังคมท่ีเกิดขึ้นในโลกท่ีเจริญไปดวยวัตถุมากมาย ทําใหพุทธศาสนิกชนหางไกลวัดไป ทุกขณะ 
ดวยเหตุวาหากวัดวาอารามไมมีการปรับตัวใหทันตอโลกท่ีกําลังเปล่ียนแปลงไปตามกระแสแหงโลกนิยม วัดสถานท่ีเป็น
ศูนยแกลางใจของชาวพุทธมาแตครั้งพุทธกาล เป็นสถานศึกษา ท่ีปฏิบัติธรรม อบรมบม ศีล สมาธิ ปใญญา พัฒนาชีวิต 
ดวยธรรมมาโดยตลอด ดวยเหตุนี้เป็นเหตุผลขอการกําหนดปใญหาสูการศึกษาวิจัยหารูปแบบท่ีเหมาะสมเพื่อการพัฒนา
วัดใหตอบโจทยแตอสังคมและมวลพุทธศาสนิกชนท่ัวไป จากการศึกษาปใญหาท่ีตองการทราบแลวกําหนดหัวขอใน
การศึกษาเป็นประเด็นวา รูปแบบของการพัฒนาวัดสวางอารมณแเพื่อเป็นศูนยแกลางของชุมชนดวยวิถีพอเพียงขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคแเพื่อศึกษา ความเป็นมาของปใญหา ความนาใจของการวิจัย และเพื่อกําหนดรูปของการพัฒนา ใหเป็น
รูปแบบในการพัฒนาวัดในสังคมท่ีกําลังเปล่ียนแปลง ใหเป็นศูนยแกลางของชุมชน ดวยวิถีของชุมชน ผานวิถีพอเพียง 
จากการกําหนดปใญหานํามาศึกษาพบวา รูปแบบการจะทําวัดใหเป็นรูปแบบของการพัฒนาวัดเพื่อเป็นศูนยแกลางของ
ชุมชนดวยวิถีพอเพียง ผานกรณีการศึกษาของวัดสวางอารมณแในประเด็นตางๆ ต้ังแตอดีตถึงปใจจุบัน สูการเป็นวัดท่ีมี
การพัฒนาใหประสบความสําเร็จได ทําใหไดรูปแบบตอบโจทยแไดวา หากจะพัฒนาวัดใหเป็นสถานท่ีท่ีสมบูรณแได โ ดย
จากประสบการณแและวิธีการผานอุปสรรคและปใญหาตางๆ จนประสบความสําเร็จได ในรูปแบบของการพัฒนาวัดสวาง
อารมณแเพื่อเป็นศูนยแกลางของชุมชนดวยวิถีพอเพียง สามารถสรุปในหลักการในการพัฒนา 10 ประการ ดังนี้ (1) ตอง
เริ่มตนท่ีตนเอง  (2) ตองมีการ (3) ตองพรอมดวยคุณวุฒิ วัยวุฒิ (4) ตองเขาใจในสังคมท่ีเป็นอยู (5) ตองมีองคแความรู
การประยุกตแใช  (6) ตองมีสัจจะวาจา  (7) ตองใสใจแกปใญหาชุมชน  (8) ตองทําวัดใหสะอาด  (9) ตองสรางพื้นท่ีส่ี
เขียว (10) ตองพัฒนาสุขภาวะทุกดาน   
 ดังนั้นผลการศึกษานี้ไดรับการถอดแบบผลการศึกษาโดยมีวัดสวางอารมณแ เป็นกรณีตนแบบ สรุปในประเด็น 
10 ประเด็นตนแบบ ซึ่งถือเป็นรูปแบบของการพัฒนาวัดสวางอารมณแใหเป็นศูนยแกลางของชุมชนดวยวิถีพอเพียง ไดเป็น
อยางดีและนําไปสูการพัฒนาวัดอื่นในชุมชนใกลเคียงและท่ัวประเทศ ไดเป็นแบบอยางไดในรูปแบบหนึ่งของวัดใ น
พระพุทธศาสนาในปใจจุบันอีกทางหนึ่งดวย 
 

คําสําคัญ :   พัฒนา, วัดสวางอารมณแ, ศูนยแกลางชุมชม วิถีพอเพียง   
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของเร่ืองที่ศึกษา 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
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วัดคือสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์วัดในสมัย พุทธกาลนั้น เป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์อยางยิ่งประจําแวนแควนและเขตคาม
ตางๆ เนื่องจากเป็นท่ีประทับของพระสัมมาสัมพุทธเจา แมบางวัดจะมิไดเป็นท่ีประทับของพระพุทธองคแ แตก็เป็นท่ีอยู
ของพุทธสาวกผูสืบทอดโลกุตรธรรม ซึ่งเป็นพระธรรมคําส่ังสอนอันประเสริฐสุด ของพระสัมมาสัมพุทธเจา บรรดาพุทธ
สาวกเหลานั้น ก็มีอยูเป็นจํานวนมากท่ีเป็นพระอรหันตแ ผูทรงคุณวิเศษ แมพุทธสาวกท่ียังมิไดบรรลุอรหัตผลแตก็เป็น
พระอริยบุคคลระดับตางๆ ซึ่งลวนแตเป็นผูทรงคุณธรรมความดีเหนือกวาฆราวาสท้ังปวง ดวยเหตุนี้วัดในสมัยพุทธกาล
จึงเป็นสถานท่ีท่ีชาวบานท้ังหลาย ยกยองเทิดทูนไวในฐานะท่ีเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ เพราะเป็นท่ีอยูของบุคคลศักด์ิสิทธิ์ 
มีพระสัมมาสัมพุทธเจาเป็นสําคัญ 

วัดคือสถานศึกษา สาเหตุแทจริงท่ีชาวบานยกยองเทิดทูนวัดไวในฐานะท่ีเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ ก็เพราะ ตน
ไดรับความอนุเคราะหแเกี่ยวกับโลกุตรธรรมจากพระพุทธองคแ และจากพระภิกษุสงฆแสาวก ท้ังหลาย สําหรับผูมีโอกาสฟใง
ธรรมจากพระพุทธองคแ แมเพียงครั้งเดียวก็สามารถบรรลุอริยมรรคอริยผลระดับตางๆ ได สวนผูฟใงธรรมจากพุทธสาวก
แมไมบรรลุอริยมรรคอริยผลก็เกิดปใญญาสามารถต้ังตนอยูในสัมมาทิฐิอยูเสมอ ยังผลใหสามารถครองชีวิตอยูอยางมี
ความสุข หางไกลจากความทุกขแความเดือดรอน เพราะอวิชชาท่ีติดตัวติดใจมาต้ังแตเกิด ดังนั้น ฆราวาสท้ังหลายในสมัย
พุทธกาล จึงเห็นพองตองกันวา วัดคือ สถาบันการศึกษาวิชาชีวิตท่ีสําคัญสําหรับชุมชน จําเป็นท่ีทุกๆ คนจะตองชวยกัน
อุปถัมภแคํ้าชูดวยความกตัญโูกตเวทีสูงสุดท้ังตอสถานท่ีและบุคลากร คือบรรดาพระพุทธสาวกผูให การศึกษาอบรม 
พระธรรมคําส่ังสอนอันประเสริฐ วัดคือสถานท่ีปฏิบัติธรรมพระธรรมคําส่ังสอนในพระพุทธศาสนาจะเกิดประโยชนแอยาง
แทจริงตอคนเรา ก็ตอเมื่อไดนําความรูภาคทฤษฎีไปสูการปฏิบัติจริงและการศึกษาภาคปฏิบัติท่ีนําไปสูความรูจริงรูแจง 
ก็คือการปฏิบัติมรรคมีองคแ 8 การที่ฆราวาสจะประสบสัมฤทธิผลในการศึกษาและปฏิบัติมรรคมีองคแ 8 ก็จําเป็นตองมีครู
ดีและสถานท่ีท่ีเป็นสัปปายะ ครูดีผูสอนมรรคมีองคแ 8 ก็มีแตพระพุทธสาวกผูทรงภูมิรูภูมิธรรมเทานั้น และสถานท่ีท่ี
เป็นสัปปายะเหมาะแกการปฏิบัติธรรมอยูใกลครูดีก็มีแควัดเทานั้นดวยเหตุนี้ ฆราวาสท้ังหลายในสมัยพุทธกาลจึงเห็น
พองตองกันวา วัด คือสถานท่ีปฏิบัติธรรมท่ีอํานวยผลเลิศท่ีสุด ชาวพุทธเหลานั้นจึงมีความเคารพรักและหวงแหนวัด
เป็นอยางยิ่งและถือเป็นหนาท่ีท่ีจะตองชวยกันทํานุบํารุงวัดใหเจริญรุงเรือง ในฐานะท่ีเป็นสถานศึกษาและปฏิบัติธรรม 
ตกทอดไปถึงลูกหลานรุนแลวรุนเลาเรื่อยไปแทท่ีจริงงานทํานุบํารุงวัดของฆราวาส ก็คือการทํานุบํารุงสงฆแท้ังดานปใจจัย 
4 ความสะดวกสบายเกี่ยวกับการศึกษาและปฏิบัติธรรมของสงฆแเองรวมถึงการเขามา บรรพชาอุปสมบทเป็นทายาททาง
ธรรมผูสืบทอดโลกุตรธรรมของพระพุทธองคแอีกดวย กลาวไดวาความหมายท่ีแทจริงของวัดในสมัยพุทธกาลนั้น ถามอง
ในแงท่ีเป็นเหตุอาจใหคําจํากัดความไดใน 3 ลักษณะดังกลาวแลว คือวัดคือสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ วัดคือสถานศึกษา วัดคือ
สถานท่ีปฏิบัติธรรม วัดจึงจัดเป็นสถานท่ีท่ีศักด์ิสิทธิ์ท่ีสุด ถาถามวาวัตถุประสงคแท่ีแทจริงในการไปวัดของชาวพุทธ คือ
อะไรจากคําจํากัดความท่ีผานมาเราก็ไดคําตอบวา วัตถุประสงคแท่ีแทจริงในการไปวัดของพุทธศาสนิกชน ก็คือการไปรับ
การอบรมบมนิสัยจากพระสงฆแ ดวยการศึกษาและปฏิบัติธรรม เพื่อความส้ินกิเลสและพนทุกขแในท่ีสุด 

ดังนั้น ผูท่ีไปวัดจําเป็นจะตองเตรียมตัวเป็นอยางดีนับต้ังแตการแตงกายตองใหเหมาะสมกับการไปสถานท่ี
ศักด์ิสิทธิ์ ขณะเดียวกันก็ตองเตรียมใจใหปลอดโปรงเพื่อเป็นภาชนะรองรับพระธรรมคําส่ังสอนสําหรับฟอกจิตใจให
บริสุทธิ์สะอาดและในปใจจุบันวัดท่ีจะเป็นสถานท่ีทุกคนอยากเขาไป ท้ังท่ีเป็นอาวาสการปฏิบัติของพระภิกษุและ
ความสัปปายะในรอบดานของวัดวาอาราม 

1:2 ปัญหาที่ส าคัญที่ท าให้คนห่างวัด 
จากสมัยพุทธกาลมาถึงยุคปใจจุบัน เหตุการณแตางๆ ในโลกไดเปล่ียนแปลงไปมากทุกดาน ไมวาจะเป็นสภาพ

ส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติ สภาพความเป็นอยูของผูคนในสังคม สภาพจิตใจและความคิดเห็นของผูคนในสังคม ความ
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เปล่ียนแปลงเหลานี้ เป็นเหตุใหวัดท่ีเคยเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ในอดีตกาลสูญหายไปส่ิงท่ีเกิดขึ้นพรอมๆ กับการสูญ
หายไปแหงความเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ของวัด ก็คือ 1) จํานวนพระภิกษุตามวัดตาง ๆ ลดนอยลงเรื่อย ๆ 2) พระภิกษุท่ี
เขามาบวชใหมก็หาไดยากยิ่ง  3) ชาวพุทธในสังคมไทยสวนใหญก็เป็นชาวพุทธแตช่ือ แตไมรูหลักธรรมสําคัญ เพื่อ 
นํามาฝึกอบรมจิตใจตนเองเลย เพราะไมเคยศึกษาและปฏิบัติธรรม และ 4) ท่ีสําคัญท่ีสุดคือ มีวัดรางเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
เนื่องจากขาดพระภิกษุ เหลานี้คือ อันตรายอยางใหญหลวงตอสังคมและประเทศชาติของเรา เพื่อท่ีจะแกปใญหาซึ่งเป็น
อันตรายอยางใหญหลวงนี้ เราตองเรงแกปใญหาวัดรางใหฟื้นคืนกลับมาเป็นวัดรุงใหเร็วท่ีสุดเกี่ยวกับการแกปใญหาเรื่อง
วัดรางนี้ จะไมยุงยากอะไรนัก ถานําวัตถุประสงคแของการสรางวัดในสมัยพุทธกาลมาเป็นนโยบายหลักในการทํางาน 
นโยบายสําคัญในการทําวัดรางใหเป็นวัดรุง คือ สรางบุคลากรเพื่อการบรรลุธรรมการสรางบุคลากรเพื่อการบรรลุธรรม 
หมายถึงสถาบันสงฆแตองรวมมือกันชักชวน ช้ีนําอุบาสกใหเขามาบรรพชาอุปสมบท เพื่อเป็นธรรมทายาทสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนากัน มาก ๆ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มจํานวนพระนวกะ พระมัชฌิมะ และพระเถระขึ้นมาอยางตอเนื่อง ไมขาด
สาย  ครั้นเมื่อญาติโยมเห็นพระภิกษุท่ีมีศีลาจารวัตรงดงามมากขึ้น ก็จะสนใจทํานุบํารุง เพื่อเป็นการส่ังสมบุญกุศล ไม
นานนักจํานวนพระในวัดก็จะเพิ่มข้ึนโดยปริยายสําหรับอาคารสถานท่ีในวัดรางนั้น ก็อาจจะซอมแซมเทาท่ีจําเป็น จึงไม
ตองใช งบประมาณมากนัก แตถาญาติโยมเกิดศรัทธาอยากจะสรางอาคารภายในวัดเพิ่มขึ้นอีก ก็ควรใหญาติโยม
รับภาระเรื่องงบประมาณท้ังหมด เป็นตน 

1.3 สร้างวัดเพื่อเป็นสถานที่แห่งการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ  
หนาท่ีของพระภิกษุตามพุทธกําหนด ก็คือ การอบรมปลูกฝใงอุบาสก อุบาสิกาใหเป็น คนดี มีศีลธรรม ต้ังมั่นอยู

ในสัมมาทิฐิ พระภิกษุท่ีไดรับการศึกษาอบรมมาเป็นอยางดี ยอม ทรงภูมิรูภูมิธรรม ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ยอมมีความ
ปรารถนาและความพรอมท่ีจะปลูกฝใงอบรมหรือใหการศึกษาทางธรรมแกญาติโยมท้ังหลาย ใหรูหนาท่ีของอุบาสก 
อุบาสิกาตาม พุทธกําหนด เพื่อประโยชนแในการส่ังสมบุญกุศลดวยตนเองและเพื่อประโยชนแในการสราง สันติสุขใน
สังคม เมื่อญาติโยมมีความรูความเขาใจหลักธรรมเป็นอยางดี ยอมมีความประทับใจในพระคุณของสาวกของ พระ
สัมมาสัมพุทธเจาผูใหการอบรมส่ังสอนพวกเขา ยอมตระหนักถึงภาระหนาท่ีของตนใน การทําหนาท่ีทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาใหยืนยาวตอไป และพรอมท่ีจะชวยกันสรางอาคารสถานท่ีในวัดดวยความเต็มใจ อยางไรก็ตามเกี่ยวกับ
การสถานท่ีเพื่อการศึกษาและเผยแผนี้ พระภิกษุควรแนะนําใหญาติโยมมุงเนน 1) ประโยชนแการใชสอยเป็นสําคัญ 2) 
อาคารตองมีความแข็งแรง คงทน 3) สะดวกในการดูแลรักษา 4) ไมตองมุงเนนเรื่องความสวยงามวิจิตรอะไรนัก แตถา
อาคารของเดิมท่ีสรางไวแลวมีความสวยงามวิจิตรก็ควรอนุรักษแไว 

การสรางพัฒนาวัดดังไดกลาวมานี้ เป็นการเนนไมเฉพาะพระภิกษุเทานั้น แตยังรวมถึงฆราวาสดวย โดยวิธีนี้ก็
จะเป็นการนอมนําผูคนใหมีปใญญาและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางมั่นคงไดในเวลาไมนานนักท้ังไมตองใช
งบประมาณในการกอสรางมากมายทวาวัดรางก็จะสามารถฟื้นคืนชีพ หรือถึงกับเป็นวัดรุงยิ่งกวาเดิ มอีกดวย นั่นคือ
พระพุทธศาสนาก็จะยืนหยัดเป็นท่ีบรรเทาทุกขแใหแกชาวโลกตราบนานเทานาน 

1.4 ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ต าราใช้ไม่ได้ ต้องแก้ด้วยตนเอง 
วัดในพระพุทธศาสนาในประเทศไทย นับต้ังแตปี พ.ศ. 2514 ถึงปใจจุบัน มีวัดท่ีถูก ท้ิงรางเพิ่มขึ้นเฉล่ียปีละ 75 

วัด ในจํานวนวัดท่ีมีอยูในปใจจุบันประมาณ 37,689 วัด ถือไดวา เป็นการเพิ่มในอัตราท่ีนาเป็นหวงและเป็นอันตราย ตอ
พระพุทธศาสนาในประเทศไทยอยาง มาก เพราะวัดเป็นสถานท่ีหลักเพื่อการเผยแผธรรมะ การศึกษาและนําไปสูการ
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บรรลุธรรมของ พระสงฆแและฆราวาส เป็นสถานท่ีสรางพระภิกษุใหมีคุณภาพ เป็นสถานท่ีสรางประชาชนให เป็น
พุทธศาสนิกชนท่ีดี ในการปฏิบัติธรรมรวมกันท้ังชุมชน เพื่อปลูกฝใงวัฒนธรรมใหเป็นบารมี เป็นปึกแผนท้ังประเทศ 
สาเหตุทําใหมีวัดรางมากในปใจจุบัน ท่ีสําคัญเกิดจากวัดขาดพระภิกษุอยูดูแล และพระขาดความสามารถในการพัฒนา 
ซึ่งนับวันพระภิกษุจะมีลดนอยลง เพราะหาผูมาบวชไดยากยิ่งคนไทยสวนใหญเป็นชาวพุทธแตช่ือ ไมคอยสนใจเขาวัด
ปฏิบัติธรรม บางวัดถูกชุมชนบุกรุกถือครองท่ีดินวัดเพื่ออยูอาศัย หรือนําสถานท่ีไปใชหาผลประโยชนแท่ีไมเหมาะสม วัด
ขอใหออกไปจากสถานท่ีก็จะถูกผูบุกรุก ตอตานอางวาไดอยูอาศัยมานาน เป็นตนพุทธวิธีท่ีสมควรนํามาแกปใญหาก็โดย
ฝุายรัฐ คณะสงฆแ และชุมชน ตองกําหนดนโยบายแกปใญหาอยางจริงจัง ดังตัวอยางท่ีเคยใชในสมัยพุทธกาล ตองอาศัย
กําลังบารมีของผูท่ีมีอํานาจสูงในบานเมือง ของผูท่ีเป็นเศรษฐีคหบดี เป็นแกนนําหลัก จึงจะสามารถแกปใญหาวัดรางให
กลับกลายเป็นวัดท่ีรุงเรืองได สําหรับวัดสวางอารมณแนี้ ผูเขียนเองไดปฏิบัติตนเองในวัดแหงนี้พัฒนาจากวัดรางมาสูวัดท่ี
ทุกคนอยากเขามาทําบุญและเป็นสถานท่ีทองเท่ียวได ก็เป็นการอาศัยประสบการณแท่ีเกิดขึ้นในการแกปใญหาดวยตนเอง
ไดโดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ ทําใหเห็นแลวศรัทธาจะตามมา 

1.5 ศาสตร์พระราชในการแก้ปัญหา 
 เป็นปรัชญาท่ีในหลวงรัชกาลท่ี 9 พระราชทานพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิต ใหดําเนินไปบน 
“ทางสายกลาง” เพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนแและการ
เปล่ียนแปลงตางๆ  ซึ่งปรัชญานี้สามารถนําไปประยุกตแใชไดท้ังระดับบุคคล องคแกร และชุมชน การประยุกตแศาสตรแแหง
พระราช คําวาพอเพียงจึงเป็นนโยบายหลักในการสรางอยางสมดุลและสมบูรณแในรูปแบบของวัดในชนบทไดนั้น เห็นวา 
วัดสวางอารมณแ ตําบลปราสาททนง อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทรแ เป็นวัดรางมา 20 ปี  โดยไมมีเจาอาวาสในการ
ปกครองดูแล แตปใจจุบันเป็นวัดท่ีสมบูรณแแบบในระดับหนึ่งสวยงาม และมีความเจริญรอบดาน จึงมีความสนใจในการ
ตอบโจทยแ ในประเด็นวัดเป็นศูนยแกลางของชุมชนดวยวิถีพอเพียงไดดีท่ีสุด 
 ด้ังนั้น ผูวิจัยจึงไดศึกษารูปแบบการพัฒนาวัดสวางอารมณแ ภายใตในการศึกษาในหัวขอเรื่องรูปแบบของการ
พัฒนาวัดสวางอารมณแใหเป็นศูนยแกลางของชุมชนดวยวิถีพอเพียง โดยเลือกเลือกเป็นสถานท่ีทางศาสนา  มาเป็นกรณี 
ในการพัฒนารูปแบบการสรางองคแแหงการเรียนรู ซึ่งจะเป็นประโยชนแแกวัดในประเทศไทย ชุมชนท่ีมีทุนเดิมอยูแลว 
เพียงแตจัดการยังไมถูกวิถี และไมตองลงทุนเรื่องเงินสูงเกินความจําเป็นในการพัฒนาวัด ผูวิจัยไดนําวัดสวางอารมณแมา
ศึกษา โดยนํากลาวประวัติเป็นลําดับ ในบทท่ี 2 ตอไป 
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ในบทนี้ผูวิจักษณแไดศึกษาจากสภาพปใญหาท่ีเกิดขึ้นผานการต้ังประเด็นปใญหาและหารูปแบบการศึกษาใน
รูปการพัฒนาวัดเพื่อเป็นศูนยแกลางของชุมชนดวยวิถีพอเพียง  จึงไดเลือกวัดสวางอารมณแท่ีมีรูปแบบนาสนใจ ในการ
นํามาเป็นกรณีเรื่องท่ีศึกษา โดยการเก็บรวบรวมขอมูลเขียนไปตามลําดับ เป็นประเด็นสําคัญในดานตางๆ ดังนี้   

2.1 ด้านประวัติวัดสว่างอารมณ์ 
วัดสวางอารมณแสังกัดมหานิกาย หรือชาวบานท่ัวไปเรียกวา (วัดทนง) เพราะต้ังอยูในพื้นท่ีบานทนง เหตุท่ี

เรียกวาทนงนั้น เป็นช่ือของตนไมชนิดหนึ่งซึ่งในสมัยแตกอนนั้น ตนไมเหลานี้เกิดขึ้นมากมายในบริเวณท่ีต้ังของบ าน
ทนง ประชาชนท่ีอาศัยในพื้นท่ีนี้จึงเป็นช่ือเรียกขานวาบานทนง จนเทาทุกวันนี้ปใจจุบัน วัดสวางอารมณแ ต้ังอยู บาน
ทนง หมูท่ี1 ตําบลปราสาททนง อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทรแ รหัสไปรษณียแ 32140 โทร 0872395066 ไดรับ
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อนุญาตใหต้ังเป็นวัด เมื่อ พ.ศ. 2467 ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2517 มีท่ีดินท่ีต้ัง
วัด จํานวน 10 ไร 10 ตารางวา ต้ังอยูในแหลงชุมชน จัดสรางดวยศรัทธาของประชาชนในเขตตําบลปราสาททนง เป็น
ศูนยแรวมศรัทธาของประชาชนเป็นระยะเวลายาวนาน  

2.2. ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตของวัดสว่างอารมณ์ 
 วัดสวางอารมณแมีชวงระยะเวลาหนึ่งได ดวยเหตุผล เรื่องของพระท่ีปฏิบัติไมถูกตองตามพระธรรมวินัย และ
ความคัดแยงกันในชุมชนมีปใญหาในการบริหารวัด จนทําใหไมมีพระจําพรรษาอยูเลย ต้ังแต พ.ศ.2544 เป็นตนมา ทําให
วัดนี้ถูกท้ิงรางไปนาน จนชาวบานแถวนี้ออกหางจากวัดและหมดศรัทธาตอวัด  ไมมีพระรูปไหนอยากมาอยูจําพรรษาใน
เขตของวัดสวางอารมณแรวมเวลาท่ีไมพระจําพรรษาอยูประมาณ 20 ปี  ดวยเหตุนี้เป็นสวนหนึ่ง มีญาติโยมในเขตบาน
คุมวัดสวางอารมณแไดประชุมปรึกษาหารือในการพัฒนาวัดและนิมนตแพระสงฆแมาจําพรรษา ขอตกลงรวมกันคือการ
ชวยกันนิมนตแพระมาจําพรรษา แตก็ยังไมมีใครมั่นใจในพระท่ีจะนิมนตแทานมา กระท่ังเจาคณะช้ันปกครองไดเลือก พระ
ปลัดวัชระ วชิรญาโณ ปใจจุบันเจาอาวาสวัดสวางอารมณแ มาเป็นเจาอาวาสและดูแลวัด ตอนแรกมีปใญหาบาง แตการ
แกปใญหาดังกลาวเริ่มตนจากการแกปใญหาไปตามลําดับ  
 

 2.2.1. เร่ิมจากการก่อสร้าง  
 จากภาพนี้ทานสามารถเห็นไดวา วัดสวางอารมณแในอดีตไมมีพระอยูไมมีคนกํากับดูแลรักษา ไมมีใครปรับปรุง 
พื้นท่ีวัดเหลือไวแตอุโบสถแเกา 1 หลังเทานั้น ในจํานวน เนื้อที่ 10 ไร 10 ตารางวาง เริ่มตนดวยการปรับดิน วางผังใหม
จัดระเบียบวัดใหม ภายใตการเริ่มวางแผน จากแผนกระดาษ A4 เริ่มตนดวยการมองส่ิงท่ีจะสามารถปรับใชใหวัดพัฒนา
ได และไมตองลงทุนมากนัก นี้เป็นเหตุในการนําไปสูการพัฒนาอยางพอเพียงของวัดแหงนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2.2. มีการพัฒนาจากจุดเร่ิมต้นที่เป็นศูนย์ 
 การพัฒนาวัดแหงนี้เริ่มตนจากคําวาศูนยแ มีไมเงินเหลือ ไมมีวัสดุเหลือ ของทุกอยางภายในวัดนั้น ไมมีพอแก
การดูแลรักษาท้ังดานการปกครอง ท้ังดานพระภิกษุสามเณรผูอยูอาศัย ขอในเรื่องของปใจจัย 4 ของพระภิกษุสามเณร
เป็นอยางมาก ท้ังในเรื่องของเครื่องอํานวยความสะดวกทุกอยาง  อุปกรณแตางๆก็ยากลําบากจะขอบอกบุญกับใครก็
ลําบาก เพราะเป็นชวงแหงการเขามาครั้งแรก จนสามารถสรางวัดใหมไดดวยแรงศรัทธาทําอยางจริงจัง จนมีเสนานะทุก
อยางภายในระยะเวลา เพียง 4 ปี ก็สามารถสรางเสนาสนะไดครบทุกอยางอยางสมบูรณแแบบได และพัฒนาวัดให
สะอาด มีการกําจัดขยะอยางเป็นระบบ  
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          ภาพสภาพในอดีต       ภาพปูายวัดในปใจจุบัน 
 
2.3. สภาพปัจจุบันของวัดสว่างอารมณ์ 

ปใจจุบัน วัดสวางอารมณแเป็นสถานท่ีประกอบกิจกรรมทางศาสนาประจําตําบลปราสาททนง มีพระจําพรรษาไม
เคยขาดตลอดปี ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดสรางและต้ังเป็นวัด โดยมีการดําเนินการในการปกครองดําเนินการตามหลัก
บริหารในพันธกิจ ๖ ดานในการบริหารตามลําดับดังนี้  

1) ด้านการการปกครอง 
 วัดสวางอารมณแ มีตราสัญญาลักษณแ ของวัด คือ มีตราธรรมจักรตรงกลาง ไดเนน 
ถึงศาสนสถานวัดทางพระพุทธศาสนา โดยใชสัญญาลักษณแ รูปของธรรมจักรตรงการ โดยมี
ความหมายวา จักรแหงธรรมยอมหมุนไป สูประชาชน ชุมชน และโรงเรียนลักษณแใบเสมา
ธรรมจักรหมายถึง วัดสวางอารมณแไดเป็นวัดท่ีสมบูรณแตามกฎหมายและระเบียบทาง
ราชการทุกประการ 

วัดสวางอารมณแ เป็นวัดท่ีอยูภายใตการปกครองของเจาคณะช้ันปกครองอําเภอ
ปราสาทตลอดมา และมีพระภิกษุผูบริหารเป็นเจาอาวาสมาแลวจํานวน 10 รูป ต้ังแต พ.ศ. 2454 เป็นตนมา คือ รูปท่ี 
1 หลวงพอมหานาค รูปท่ี 2 หลวงพอหมอน รูปท่ี 3 หลวงพอลอง รูปท่ี 4 หลวงพอเมือม รตนฺปโฺโญ รูปท่ี 5 หลวงพอ
เอก เรืองสุขสุด รูปท่ี 6 หลวงพอจันทรแ รูปท่ี 7 หลวงพอเวียน รูปท่ี 8 พระครูโอภาสกิตติสาร รูปท่ี 9 พระอธิการแบน 
อุปสนฺโธ รูปท่ี 10 พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ (ต้ังแต พ.ศ. 2558 ถึงปใจจุบัน)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       ภาพกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมวันพระ 
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2) ด้านการศาสนศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัดสวางอารมณแไดมีการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและการเผยแพรความรูท่ีทางวัดจัดใหแกพระภิกษุสามเณร 
และประชาชนในเขตบริการของวัด เป็นประจําทุกปีไมเคยขาดเชนจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม มี
การจัดการจัดสอนธรรมศึกษาแกเด็กนักเรียนและเยาวชนทั่วไป จัดต้ังศูนยแฝึกอาชีพแกประชาชนในวัด ตลอดถึงจัดสอน
วิปใสสนากัมมัฏฐานแกประชาชนตลอดพรรษากาล 

 
3) การศึกษาสงเคราะห์ 
ทางวัดสวางอารมณแมีการสงเสริมการศึกษา โดยสนับสนุนดังนี้สนับสนุนใหพระภิกษุสามเณรที่ประสงคแจะเรียน

บาลีและสายสามัญเขาศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา และสงไปศึกษาตอท่ีโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดสุรินทรแ
จัดซื้ออุปกรณแการเรียนการสอนท่ีจําเป็นใหแกนักเรียนและครูใหเพียงพอตอ ความตองการของผูเรียนและผูสอน เชน 
ส่ือการสอนแบบเรียนหนังสือ และวีดีทัศนแมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนท่ีสอบไดนักธรรม บาลีและธรรมศึกษาทุกๆ ปี 
มอบทุนโครงการอาหารกลางวันใหโรงเรียนในเขตพื้นท่ีและเขตใกลเคียง เพื่อชวยลดภาระของครู และผูปกครองของ
นักเรียนลงไดบางสวนและดําเนินการสรางหองเรียนหองสมุด หองคอมพิวเตอรแพรอมท้ังต้ังศูนยแขอมูลการเรียนรู ใหกับ
โรงเรียนและชุมชนใกลเคียง เพื่อใหเขาถึงขอมูลขาวสารไดโดยสะดวกยิ่งขึ้นสงเสริมใหเด็กนักเรียน และเยาวชนกลาคิด 
กลาทํา กลาแสดงออก โดยการสงเขารวมประกวดในกิจกรรมตางๆ เชน ประกวดสวดมนตแทํานองสรภัญญะประกวดจัด
พานบายศรี และการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ เป็นตน 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแดนักเรียนในพืน้ท่ีเขตบริการของวัด 
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4) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
วัดสวางอารมณแ มีการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา มีการประกอบพิธีวันมาฆบูชามีการ

ประกอบพิธีวันวิสาขบูชามีการประกอบพิธีวันอาสาฬหบูชา และ ประกอบพิธีในวันอัฏฐมีบูชาโดยมีกิจกรรมในการ
สงเสริมการเผยแผดังนี้ 

1) มีการอบรมศีลธรรม พระภิกษุสามเณรเป็นเนืองนิตยแ หลังสวดมนตแทําวัตรเย็นของทุกวัน โดยอบรมเนน
ใหพระภิกษุสามเณรเอาใจใสในเรื่องการศึกษาเลาเรียน ดํารงตนอยูในสมณสารูป และ เอื้อเฟื้อในพระธรรมวินัย เคารพ
กฎระเบียบมหาเถรสมาคม 

2) มีการจัดอบรมศีลธรรมจริยธรรม ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว องคแเอกอัครศาสนูปถัมภแและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถเป็นประจําทุกปีและมี
สาธุชนมาสมาทานเบญจศีล อุโบสถศีล ทําบุญตักบาตร ในวันธรรมสวนะตลอดปีในแตละการจัดกิจกรรมการเผยแผ
ของวัดมีดังนี้มอบหนังสือธรรมะและหนังสืออื่นๆ ท่ีเกื้อกูลตอการเรียนรูศีลธรรม และวิชาการ แกโรงเรียนในพื้นท่ี และ
โรงเรียนใกลเคียง พิมพแหนังสือคูมืออุบาสกอุบาสิกาแจกในงานตางๆเป็นประจํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
 

5) ด้านการสาธารณูปการ 
งานในดานสาธารณูปการของวัดสวางอารมณแนั้น และแบงงานออกได 3 เรื่องคือ 1)การบูรณะและพัฒนาวัด 2) 

การกอสรางและบูรณปฏิสังขรณแเสนาสนะ 3) การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดปใจจุบัน มีเสนาสนะ
ประกอบดวย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาจัดกิจกรรม กุฏิสงฆแ ฌาปนถาน ศาลาบําเพ็ญกุศล และหองน้ําหองสุขา 
นอกจากนั้นยังไดบริหารงานสาธารณูปการของเจาอาวาสหรือวัดตามพระธรรมวินัยควรใหเกิดความสงบสุข (สัปปายะ) 
4 อยางคือ 1)  อาวาสสัปปายะ ท่ีอยูเป็นสุขสบายคือทําใหวัดเป็นอารามเป็นท่ีรมรื่นรื่นรมยแเป็นรมณียสถานเจริญตา
สบายใจแกผูพบเห็นเป็นศูนยแกลางชุมชนท้ังดานวัตถุและจิตใจ 2) อาหารสัปปายะอาหารเป็นท่ีสบายตามปกติเมื่อมีท่ี
อยูแลวตองคํานึงถึงการกินอาหารการจัดสวัสดิการเรื่องอาหาร 3) บุคคลสัปปายะ บุคคลเป็นท่ีสบายควรคํานึงถึงเรื่อง
ของบุคคลภายในวัดหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของกับวัดคนวัดแบงออกเป็น3ประเภทคือพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและ
เด็กวัด  4) ธรรมสัปปายะ ธรรมเป็นท่ีสบายจุดมุงหมายหลักของวัดคือเป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรม โดยมีการพัฒนาบูรณะ
กอสรางดูแลรักษาวัด อยางตอเนื่องและทําใหมีความนาอยูสะดวกในการใชสอยและใชประโยชนแไดหลากหลาย 
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สวนหนึ่งของภาพบริเวณวัดของวัดสวางอารมณแ 
 
6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
วัดสวางอารมณแ เป็นสถานท่ีศูนยแกลางในการการจัดกิจกรรม ท่ีมีขึ้นทุกครั้งในการจัดกิจกรม โดยท่ีประชาชน

ท่ัวไป หนวยงานราชการใชเป็นสถานท่ีในการจัดกิจกรรมในโครงการตางๆ ท้ังคณะสงฆแอําเภอปราสาทใชเป็นสถานท่ีใน
การประชุมพระสังฆาธิการประจําเดือนและเป็นสถานท่ีอบรมคุณธรรม แกนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 
ตลอดถึงทางวัดยังใหความรวมมือกับทางคณะสงฆแอําเภอปราสาท และคณะสงฆแจังหวัดสุรินทรแ ทุกครั้งท่ีมีกิจกรรม
สําคัญของคณะสงฆแ อีกท้ังเป็นศูนยแกลางของการจัดกิจกรรมทางดานศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม เป็นสถานท่ี
เรียนรูเกี่ยวกับภูมิปใญญาทองถิ่น ของตําบลปราสาททนง และสงเคราะหแชาวบานผูยากไร กิจกรรมของชุมชนในเขต
บริการของวัดตลอดมา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมโครงการวันผูสูงอายุของวัดสวางอารมณแ 
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2.4. การบริหารและการจัดการในปัจจุบัน 
 วัดวางอารมณแนอกจะเป็นวัดท่ีมีการพัฒนาในดานตางๆ โดยเช่ือมโยงในระบบการปกครองใหเหมาะสมกับยุค
สมัย โดยเริ่มจากผูนําคือเจาอาวาสในการนํารองของนโยบายการพัฒนาวัดสวางอารมณแ ดังนี้ 
 1. สว่างอารมณ์ในด้านนโยบาย  วัดสวางอารมณแ มีนโยบายวา “วัดสวางอารมณแรมรื่น ศูนยแรวมศรัทธา นํา
การศึกษา พัฒนาเยาวชนชุมชน รวมประสาน งดงามตา นาอยู แหลงเรียนรูภูมิปใญญา รักษาวัฒนธรรมไทยยั่งยืน” 
 2. ในด้านวิสัยทัศน์ วัดสวางอารมณแมีวิสัยทัศนแในการจัดการพัฒนาวัดแบบบูรณาการตามหลักไตรสิกขา คือ 
สะอาด สงบ สวาง โดยการมีสวนรวมแบบ “บวร (บาน วัด และโรงเรียน)” 
 3. พันธกิจสว่างอารมณ์ มี ๖ ประการ ดังนี้ 

1. สรางจิตสํานึกในความเป็นภิกษุสามเณรและศาสนบุคคลท่ีดีมีคุณภาพ 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศาสนศึกษาทุกระดับ 
3. จัดระบบและรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาใหมีประสิทธิภาพ 
4. จัดและสงเสริมการศึกษาสงเคราะหแอยางท่ัวถึงมีคุณภาพ 
5. บูรณะ พัฒนา และสรางศาสนวัตถุอยางเหมาะสมตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา 
6. บําเพ็ญกิจกรรมสวนรวม และประสานความรวมมือทุกภาคสวนโดยใชหลักพุทธวิธีนําวิถีชีวิต 

 4. สว่างอารมณ์มีหลักเกณฑ์ยุทธศาสตร์วัด 
1. เนนฝึกอบรมพระกัมมัฏฐานท้ังสมถกรรมฐานและวิปใสสนากรรมฐานตามหลักมหาสติปใฏฐาน 
2. สรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
3. ยกระดับการเผยแผพระพุทธศาสนาใหสอดคลองกับสถานการณแปใจจุบัน 
4. พัฒนาการศึกษาสงเคราะหแตามแนวพุทธวิธีและวิถีพุทธ 
5. พัฒนาวัดใหเป็นศูนยแรวมจิตใจและแหลงปใญญาธรรม มีความเคารพ สามัคคีธรรม 
6. เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคแแกสังคม ชุมชน และสถาบันทางสังคมทุกภาคสวน 

 5. สว่างอารมณ์ มีเป้าประสงค์ของวัด 7 ข้อ ดังนี้ 
1. พระภิกษุสามเณร และศาสนบุคคลในวัด ไดรับการฝึกอบรมที่ดีอยางท่ัวถึง 
2. พระภิกษุสามเณรในวัดไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐานตามฐานานุรูป 
3. ศาสนบุคคลของวัด ไดรับการศึกษาหลักธรรม ตามสมควรแกอัตภาพ 
4. สถานศึกษาของวัด จัดการศึกษาไดมาตรฐาน 
5. การเผยแผพระพุทธศาสนา มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
6. การพัฒนาวัดสามารถตอบสนองความตองการของสังคม  
7. วัดสามารถเป็นแบบอยางท่ีดีของสังคมคุณธรรม คุณภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 6 สว่างอารมณ์ สร้างโอกาสทางการศาสนศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ 
1. สรางโอกาสการศึกษาเลาเรียนพระปริยัติธรรมท้ังแผนกธรรม/แผนกบาลี 
2. สรางโอกาสการไดรับการอบรมวิชาธรรมศึกษาทุกช้ันทุกระดับ 
3. พัฒนาครูและรูปแบบ การจัดการศาสนศึกษาท่ีหลากหลาย  
4. พัฒนาหลักสูตรและแบบเรียนพระปริยัติธรรมใหเหมาะสมแกพระภิกษุสามเณรทุกวัย 

 7 สว่างอารมณ์ ยกระดับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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1. พัฒนาพระภิกษุใหเป็นพระนักเผยแผ ความรูความชํานาญดานพระพุทธศาสนา 
2. พัฒนาเทคนิคและวิธีการเผยแผใหเหมาะสมยุคโลกาภิวัฒนแ 
3. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเผยแผ 
4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการเผยแผ 
5 คัดเลือกและสรางพระนักเผยแผรุนใหม 

 8 สว่างอารมณ์ มีการพัฒนาการศึกษาสงเคราะห์ ตามแนวพุทธวิธีและวิถีพุทธ 
1. พัฒนาดานบริหารจัดการตามหลักพุทธวิธีและธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาศูนยแศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแตามหลักไตรสิกขา 
3. เสริมสรางการมีสวนรวมระหวางวัดและชุมชน 

 9 สว่างอารมณ์ มีพัฒนาวัดให้เป็นวัดศูนย์รวมจิตใจ และเป็นแหล่งปัญญาธรรม คารวะตา และสร้าง
สามัคคีธรรม  

1. จัดวัดใหเป็นอุทยานการศึกษาของชุมชน 
2. จัดวัดใหเป็นศูนยแสุขภาพ และศูนยแสมุนไพรของชุมชน 
3. บริหารจัดการวัดใหเป็นสถานท่ีประชุม สัมมนาและแลกเปล่ียนเรียนรูชุมชน 
4. สงเสริมบทบาทของวัดใหเป็นผูนําทางจิตวิญญาณ 
5. อํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลตามสมควร 
6. รวมมือกับสวนราชการ เอกชน องคแกร ชุมชน และสถาบันทางสังคมในการจัดกิจกรรม 

 10. สว่างอารมณ์ การจัดกิจกรรม เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่สังคม ชุมชน ปัจเจกชน และ
สถาบันทางสังคมทุกภาคส่วน 

1. สงเสริมกิจกรรมปลูกฝใงคุณธรรม จริยธรรมและวิถีประชาธิปไตย 
2. สงเสริมแนวพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
3. สงเสริมวัฒนธรรม สันติสุข และสัมมาชีพในชุมชน 
4. สงเสริมกิจกรรมสถาบันทางสังคมทุกภาคสวน 
5. รวมเสริมสรางระเบียบวินัย เสียสละ สามัคคี และกตัญโูกตเวทิตาธรรม 

 2.4.1. ผลส าเร็จโดยภาพรวมจากการพัฒนาวัดสว่างอารมณ์ 
 ดวยวัดสวางอารมณแสรางเมื่อพ.ศ. 2517 ไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่องโดยทางวัดไดมีการปรับปรุงมา
ตามลําดับ โดยการพัฒนาวัดอยางตอเนื่อง 4 ปี ท่ีผานมาจนวัดเป็นท่ียอมรับ และเป็นการพัฒนาวัดใหเป็นศูนยแกลาง
ของชุมชนดวยการพัฒนาวัดใหเกิดความรูสึกแกชุมชนในทองถิ่นวา วัดเป็นของตนมีความรูสึกหวงแหนรักและชวยกัน
ดูแลรักษาสรางสภาพวัดใหเป็น ท่ีพักอาศัยของพระภิกษุสามเณรเป็นท่ีบวชเรียนศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นท่ีทําบุญบําเพ็ญ
กุศลเป็นท่ีท่ีชาวบานไดเขามาหาความสงบทางกายและทางใจเป็นศูนยแกลางสําหรับทํากิจกรรมทางสังคมรวมกัน ของ
ชาวบานสรางความสัมพันธแระหวางวัดกับประชาชนในทองถิ่น วัดทุกวันนี้สะอาดรมรื่นมีกิจกรรมเพื่อประชาชนมีความ
พรอมท่ีจะใหบริการแกประชาชนในทองถิ่นท่ีมีความตองการจะเขาวัดเพื่อบําเพ็ญกุศล ศึกษาพระธรรมวินัยและหลัก
พระพุทธศาสนา  
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 ในปใจจุบันพุทธศาสนานิชนคุมวัดสวางอารมณแ และประชาชนใกลเคียงเขาวัดมากขึ้นท้ังสรางความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันระหวางวัดกับประชาชนในทองถิ่น วัดเป็นศูนยแกลางในทองถิ่นชุมชน เพื่อการจัดกิจกรรม สาธารณูปการ
ตลอดจนการสงเสริมอาชีพ ซึ่งใชวัดสวางอารมณแเป็นศูนยแกลางในการจัดกิจกรรม ทําใหเกิดการยอมรับตลอดไปวาวั ด
กับชุมชนนั้น ๆเป็นหนวยเดียวกันใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในดานจิตใจท่ีสงบ สันติและสังคมท่ีเป็นธรรม 
และความสุขทางใจ โดยความคาดหวังความชวยเหลือจากภิกษุสงฆแวัดสวางอารมณแเป็นท่ีพักพิงทางจิตใจของผูท่ีมีทุกขแ 
วัดเป็นที่สงบเยือกเย็นสะอาดรมรื่นมีระเบียบตองการเห็นพระภิกษุ ปลอบขวัญใหกําลังใจแนะแนวทางแกไขปใญหาชีวิต
ใหซึ่งตองการใหวัดเป็นศูนยแกลางการพัฒนาชนบทใหความรวมมือสนับสนุนใหเกิดการรวมพลังแกปใญหาตางๆ
ศูนยแกลางการศึกษาดานตางๆท้ังดานหลักธรรมของพระศาสนาและการอาชีพ การปฏิรูปจิตใจของประชาชน โดยเริ่มท่ี
วัด ดังท่ีปรากฏแลวในกิจกรรมของวัดสวางอารมณแ  
 

2.4.2. ด้านผลงานเชิงประจักษ์ ของการจัดกิจกรรมวัดอย่างต่อเนื่อง 
จากโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ทุกจังหวัด (โครงการหมูบานรักษาศีล 5 โรงเรียนรักษาศีล 5 และหนวยงาน

รักษาศีล 5) เป็นโครงการในดําริของทานเจาประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารยแ ผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช 
เพื่อรณรงคแเรื่องการฝึกฝนสรางนิสัยท่ีดี โดยการ  “คิดดี พูดดี ทําดี” อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ เนื่องจากนิสัยท่ีดีเป็น
รากฐานสําคัญของการอยูรวมกันอยางมีความสุข ครอบครัวอบอุนและเป็นจุดเริ่มตนของการสรางสังคมท่ีสงบสุข โดย
ยึดหลักการสําคัญ กลาวคือ “เปล่ียนแปลงจากภายในสูภายนอก” โดยมีเปูาหมายสําคัญนําธรรมะไปสูภาคปฏิบัติ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักศีล 5 ครอบครัวอบอุน สังคมสงบสุข เกิดความปรองดองสมานฉันทแเด็กและเยาวชนหางไกลยา
เสพติดและอบายมุขตางๆ พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองวัดสวางอารมณแ จึงเป็นตนแบบของการขอเชิญชวน
พุทธศาสนิกชนทุกทานรวมสมัครเป็น “ครอบครัวรักษาศีล 5” และ “หมูบานรักษาศีล 5” โดยนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติดํารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของไทย ทําใหวั ดไดรับโล
รางวัดวัดตนแบบรักษาศีล 5 ระดับจังหวัด เมื่อวันท่ี 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 
  

2.4.3. ผลงานเชิงประจักษ์ ของการจัดกิจกรรมวัด บ้าน โรงเรียน อย่างต่อเนื่อง 
 ในปี พ.ศ. 2560 บานทนง หมู 1 ไดรับเกียรติบัตรจากจังหวัดสุรินทรแและคณะสงฆแจังหวัดสุรินทรแมอบเกียรติ
บัตร เป็นหมูบานรักษาศีล 5 ตนแบบระดับภาค 11 ตามโครงการสรางความปรองดองสมานฉันทแดวยหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา หมูบานรักษาศีล 5 ไมใชเฉพาะโครงการหมูบานรักษาศีล 5 เทานั้น ทางวัดเรายังมีการเสริมสราง
ชุมชนของเราสรางความเขมแข็งในการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน ตลอดจนผลักดันผลกระทบท่ียั่งยืน ผานการมีสวน
รวมของพนักงานเราสรางชุมชนท่ีสดใสผานการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การกุศล อาสาสมัคร เราใหความสําคัญกับความ
เป็นอยูท่ีดีของชุมชนใหความชวยเหลือสนับสนุนองคแกรภาครัฐและองคแกรท่ีไมแสวงหาผลกําไรในชุมชนทองถิ่น มุงมั่นท่ี
จะหลอเล้ียงคนในชุมชนนี้ดวยวิถีท่ียึดมั่นในความรับผิดชอบโดยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และพัฒนาชุมชนท่ีเรา
ทํางานและอาศัยอยู เรามีความมุงมั่นท่ีจะเป็นผูนําระดับโลกในการหลอเล้ียงคนและดําเนินงานดวยความรับผิดชอบใน
ตลาดดานเกษตรกรรมอาหาร อุตสาหกรรมและการเงินท่ีเราใหบริการ เราลงทุน เขารวม และเคารพวัฒนธรรมตาง ๆ 
ในขณะเดียวกันก็สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจท่ียั่งยืนและ มีความรับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสงเสริม
ชุมชนท่ีมั่นคง 
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 จนกระท้ัง ปี  พ.ศ. 2560 ไดรับคัดเลือกเป็นวัดชุมชนเข็มแข็ง บาน วัด โรงเรียน ของ สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุรินทรแ  พ.ศ. 2560 ไดรับคัดเลือกเป็นวัดอุทยานการศึกษา จากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  นับเป็น
ความภาคภูมิใจของคนในชุมชน และพุทธศาสนานิกชนในเขตบริการของวัดสวางอารมณแ ท่ีไดมีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชนและสังคมใหเป็นสังคมท่ีนาอยูและความความสุขตอไป 
 นวัตกรรม ท่ีไดรับรางวัลระดับอําเภอ  คือการ สรางโคมไฟกะละมัง ท่ีนั่งทําโดยโถสวม ท่ีท้ิงแลว โคมไฟจาก
จานเกา เศษไม และวัสดุเหลือใชนํามาทําใหเป็นประโยชนแ สรางส่ิงประดิษฐแ จนไดรับรางวัล และเป็นแหลงศึกษาเรียนรู
ทางพระพุทธศาสนา และชุมชนจนเกิดประโยชนแตอชุมชนโดยวงกวาง  
 สร้างวัดให้สะอาด วัดสวางอารมณแ เป็นตนแบบของวัดรักษาความสะอาดท่ีงดงามในอําเภอปราสาท ดวยมีวิถี
ชีวิตแบบการชวยเหลือกันท้ังบานวัดและชุมชนรวมกัน จนไดรับรางวัลวัดนวัตกรรมดีเดน ชุมชนสะอาดในระดับอําเภอ
ปราสาท 
 
2.5. แนวทางในการพัฒนาวัดสว่างอารมณ์อนาคต 
 ในปใจจุบันวัดสวางอารมณแเป็นวัดราษฎรแอยูในชนบทแตบางวัด ต้ังอยูตําบลปราสาททนง อําเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทรแ เป็นศูนยแกลางของชุมชน วัดจะดํารงไวซึ่งความเป็นวัด (วัด -วัตร-วัฒน) ไดอยางถูกตอง จะตองอาศัย
หลักการของพระพุทธศาสนาท่ีประกอบดวยองคแ 3 ของไตรสิกขา คือ 1) สะอาดดวยหลักการของพระพุทธศาสนา คือ 
ศีล 2) .สงบดวยหลักการของพระพุทธศาสนา คือ สมาธิ  3) สวางดวยหลักการของพระพุทธศาสนา คือ ปใญญา วัด
สวางอารมณแเป็นศูนยแกลางและเป็นศูนยแรวมจิตใจของคนในชุมชน รวมท้ังคนในชุมชนรอบๆ วัดยังใชวัดเป็นสถานท่ี
พบปะสังสรรคแ และทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน เชน การประชุมหมูบาน การประชุมราชการ หรือใหวัดเป็นศูนยแการ
เรียนรู แตในปใจจุบัน ทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคม วัฒนธรรมตะวันตกท่ีไหลบาเขามาสูสังคมไทย ทําให
เด็ก เยาวชน และประชาชน หันไปยึดติดในวัตถุนิยมมากเกินไป เป็นผลใหคนหางไกลจากวัดโดยไมรูตัว วัดจึงไดลด
บทบาทจากในอดีต สังคมไทยต้ังแตอดีตจนถึงปใจจุบันนี้ หมูบานแตละหมูบานตาง มี วัดประจําหมูบานของตนเป็น
ศูนยแกลาง ซึ่งถือวาเป็นสมบัติรวมของคนท้ังหมูบาน วัดจึงเป็นศูนยแรวมประชาชนและมีบทบาทดังตอ ไปนี้ 1) เป็น
สถานศึกษาสําหรับชาวบานจะสงบุตรมารับการ ฝึกอบรม ทางศีลธรรมและเลาเรียนวิชาการตาง ๆ 2 ) เป็นสถาน
สงเคราะหแ บุตรหลานของชาวบานท่ียากจน ไดมา อยู อาศัยเล้ียงชีวิตและศึกษาเลาเรียน ตลอดจนผูใหญท่ียากจนมา
อาศัยเล้ียงชีพ 3) เป็นสถานพยาบาล รักษาคนเจ็บปุวยตามแผนโบราณ 4) เป็นท่ีพักคนเดินทาง 5) เป็นสโมสรท่ี
ชาวบานพบปะสังสรรคแ และพักผอนหยอนใจ 6) เป็นสถานท่ีบันเทิง ท่ีจัดงานเทศกาลและมหรสพตางๆ สําหรับ 
ชาวบาน 7) เป็นท่ีไกลเกล่ียขอพิพาท คือ พระสงฆแเป็นท่ีปรึกษา แกปใญหาชีวิตครอบครัวและความทุกขแตาง 8 ) เป็น
ศูนยแกลางศิลปะและวัฒนธรรม วัดเป็นท่ีรวมศิลปกรรมตาง ๆ ของชาติ ซึ่งเป็นเสมือนพิพิธภัณฑแ  9) เป็นคลังพัสดุ 
สําหรับเก็บของใชตางๆ ท่ีชาวบานไดใชรวมกัน เมื่อมีงานวัดหรือยืมไปใชเมื่อตนมีงานบาน  10) เป็นศูนยแกลางการ
บริหารหรือการปกครอง ท่ีกํานันหรือผูใหญบานจะเรียกลูกบานมาประชุม เพื่อบอกแจงกิจกรรมตาง ๆ 11 ) เป็นท่ี
ประกอบพิธีกรรมหรือใหบริการดานพิธีกรรม อันเป็นเรื่อง ผูกพันกับชีวิตของทุกคนในระยะตาง ๆ ของชีวิต 
 วัดสวางอารมณแ จะเป็นศูนยแรวมจิตใจของประชาชนทุกภาคสวน และพระสงฆแเป็นตัวแทนของวัดในการแสดง
บทบาทตางๆ เป็นผูนําทางจิตใจของประชาชน เป็นศูนยแรวมแหงความเคารพเช่ือถือ และการรวมมือกันใหเกิดความ
สามัคคีความเป็นระเบียบเรียบรอย นอกจากนี้พระสงฆแยังมีบทบาท สําคัญในการควบคุมทางสังคมในระดับประเทศ 
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ดวยเพราะ พระสงฆแเป็นท่ีเคารพนับถือ ของบุคคลทุกช้ันในสังคมต้ังแตพระมหากษัตริยแลงมาจนถึงประชาชนท่ัวไป 
ปใจจัยท่ีเชิดชูฐานะของพระสงฆแในสังคมคือ 1) ความบริสุทธิ์ 2) ความเสียสละบําเพ็ญประโยชนแ 3) ความเป็นผูนําทาง
สติปใญญา ทําหนาท่ีและบทบาทของวัดใหเป็นศูนยแกลางของชุมชน เป็นท่ีพึ่งของประชาชน เป็นแหลงศึกษาสําหรับการ
เรียนรูทางพระพุทธศาสนาเป็นศูนยแ รวมจิตใจของคนในชุมชนเปรียบประดุจคนไทยมีศูนยแรวมใจคือในหลวง ก็ดวย
เหตุผลท่ีวา เป็นการสราสงความสัมพันธแระหวางคนกับวัด มีความแนบแนนตอกัน เป็นกิจกรรมของวัดกับชุมชนเป็น
กิจกรรมท่ีเอื้อประโยชนแตอกัน มีบรรยากาศของวัดท้ังพระเณร สถานท่ี พิธีกรรม เป็นท่ีศรัทธาของประชาชน ตลอดถึง
กิจกรรมท่ีทางวัดจัดขึ้นนั้นสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน และวัดทําบทบาทหนาท่ีถูกตองในดานการ
บริหารการจัดการวัด การปรับปรุงวัด และการพัฒนาวัดใหเป็นที่พึ่งเป็นศูนยแกลางชุมชนได 
 
 
 
  
 
 
 
 
3. ผลจากการศึกษา  
3.1. ปัจจัยของความส าคัญ 
 จากการไดทบทวนในรูปแบบท่ีเกิดขึ้นในอดีตรอบดานของวัดสวางอารมณแ ท่ีผานมาประกอบการพัฒนาในการ
ปฏิบัติจนเกิดผลประจักษแทําใหทราบปใญหา และนําไปสูการพัฒนาในรูปแบบใหมจากเดิมท่ีเป็นอยู ทําใหเกิดปใจจัย
สําคัญกอเกิดการสรางรูปแบบเป็นของตัวเองเฉพาะตน ในรูปแบบการสรางวัดสวางอารมณแเพื่อเป็นศูนยแกลางของชุมชน
ดวยวิถีพอเพียง โดยไดรูปแบบเป็นของเฉพาะดานจากการวิจักษแตามลําดับดังนี้  
3.2. รูปแบบทีเ่กิดขึ้นจากการวิจักษณ์  
 จากการท่ีผูวิจักษณแไดดําเนินการในเรื่องการสราง รูปแบบการของพัฒนาวัดสวางอารมณแเพื่อเป็นศูนยแกลาง
ของชุมชนดวยวิถีพอเพียง โดยศึกษาวัดสวางอารมณแ ตําบลปราสาททนง อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทรแ สรุปผล
การศึกษาเป็นรูปแบบของการพัฒนาของวัดสวางอารมณแ เป็นรูปแบบของการพัฒนาใหวัดสวางอารมณแเป็นศูนยแกลาง
ของชุมชนดวยวิถีพอเพียงได ซึ่งสามารถสรุปเป็นกรอบความคิด เป็นรูปแบบการพัฒนาได ๑๐ ประเด็น ดังนี้  

1. เร่ิมต้นที่ตนเอง : การจะพัฒนาวัดไดตองพัฒนาท่ีตัวตนเองเราใหเป็นท่ีต้ังแหงศรัทธา มีศีลจาริยาวัตรท่ี
งดงาม และดํารงมั่นในพระธรรมวินัย  

2. เสียสละ  การจะพัฒนาวัดใหเป็นตนแบบได ผูเป็นผูนําตองมีความเสียสละ วัดสวางอารมณแกอนท่ีจะพัฒนา
ไดในปใจจุบันนั้น เกิดจากการเสียสละของเจาอาวาสกอน ทําใหดู ทําใหเห็น เพื่อรักษาไวซึ่งความไวใจและศรัทธา 

3. พร้อมด้วยคุณวุฒิ วัยวุฒิ  ผูนําในการพัฒนาวัดใหพรอมทุกดานตองมีคุณวุฒิท่ีเช่ือถือไดและมีความเช่ือมั่น
ตอผูจะดําเนินงานตามไปกับเรา และตองมีวัยวุฒิท่ีเหมาะสมกับงานท่ีทําและชุมชนนั้นดวย 
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4. เข้าใจในสังคมที่เป็นอยู่ หากตองการความสําเร็จเร็วและถูกใจชุมชน และชุมชนตอบรับในส่ิงท่ีเราทําได 
โดยเริ่มจากการศึกษาเขาใจชุมชนอยางลึกซึ่งในทุกระดับ หากเขาใจชุมชน จะงายตอการพัฒนาวัดและชุมชนใหเจริญ
ไปดวยกันได 

5. มีองค์ความรู้การประยุกต์ใช้ วัดจะมีมีส่ิงใหมท่ีนาสนใจในทุกระดับคนท่ีมาวัดได และมีความสอดคลองกับ
ยุคสมัยไดก็ตองอาศัยการประยุกตแสถานการณแ วิถีการ และวัสดุในทองถิ่นนั้นรังสรรคแใหเกิดประโยชนแและคุมคามาก
ท่ีสุด 

6. มีสัจจะวาจา ผูนําในการบริหารวัดตองมีความจริงใจตอกันท้ังภาพรวมของชุมชนและวัด ตองมีความจริงใจ
ผานการพูดคุยและทําความเขาใจกัน และประสานจุดรวมสงวนจุดตางใหมากท่ีสุด 

7. ใสใจแก้ปัญหาชุมชน ตองต้ังใจทํางานเพื่อถวายไวในพระศาสนาและทํางานเพื่อชุมชน แกปใญหาชุมชนทุก
ดาน ผานพุทธวิถี ท่ีมีในหลักการทางพระพุทธศาสนาใหมีความเป็นสันติสุขทุกดาน 

8. ท าวัดให้สะอาด วัดท่ีจะทําใหคนเขาวัด ไดตองเริ่มตนจากวัดผูนําตองเนนใหวัดสะอาด ทําวัดใหมีระบบ
ระเบียบ สะอาด และมีการกําจัดขยะอยางถูกตอง ถูกวิถี และนําวิถีนี้นําทางใหคนเขามาท่ีวัด 

9. สร้างพื้นที่สี่เขียว วัดสวางอารมณแสรางพื้นท่ีสีเขียนใหคน สามวัย คือวัยเด็ก วัยรุน และวัยผูสูงอายุ ใหมี
พื้นท่ีออกกําลังกาย และพัฒนาดานจิตใจ เขาถึงหลักของพระพุทธศาสนา 

10. พัฒนาสุขภาวะทุกด้าน วัดสวางอารมณแมีการพัฒนาใหเกิดสุขภาวะรอบดานในปใจจัย สี คือ ดานอาหาร 
ดานท่ีพักท่ีอยูอาศัย ท่ีจําพรรษาของพระภิกษุสามเณร ดานเครื่องนุงหม ดานยารักษาโรคคิลานเภสัช ใหทุกคนเกิด
สุขภาพที่ดีและมีสุข 

ดังนั้นผลการศึกษานี้ไดรับการถอดแบบผลการศึกษาโดยมีวัดสวางอารมณแ เป็นกรณีตนแบบ สรุปในประเด็น 
10 ประเด็นตนแบบ ซึ่งถือเป็นรูปแบบของการพัฒนาวัดสวางอารมณแใหเป็นศูนยแกลางของชุมชนดวยวิถีพอเพียง ไดเป็น
อยางดีและนําไปสูการพัฒนาวัดอื่นในชุมชนใกลเคียงและท่ัวประ เทศ ไดเป็นแบบอยางไดในรูปแบบหนึ่งของวัดใน
พระพุทธศาสนาในปใจจุบันอีกทางหนึ่งดวย 
 
3.2. ข้อเสนอแนะในคร้ังต่อไป 

3.2.1. ควรสราง รูปแบบการพัฒนาวัดใหเป็นพลังบวรดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน    
3.2.2  ควรสราง รูปแบบการพัฒนาวัดใหเป็นวัดสงเสริมสุขภาพ ภายใตการมีสวนรวมของคนในชุมชน    

 
------------------------------------------------ 
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Abstract  

 This dissertation was created to present the model of gambling investigation “Noklae 

Model” This study aimed at explaining qualifications of a good investigator. The investigator 

is dedicated in this career of gambling investigation. This study model indicated that the 

investigator had an authority to legally investigate a case. The qualifications were mentioned 

in this study are patience, endeavor, and health. Also, being observant, determined, and 

moral are the key to meet success in the career. A good investigator must keep the 

information and evidence confidential until the case is closed. This study model indicated 

that the investigator needs to be friendly; make friends with head of a community or those 

who can give you clues. The most important thing of all is to be passionate and determined in 

this career path then you will be achieved. 

 
Keyword: Noklae Model, Investigation, Gambling den. 

 
บทคัดย่อ 

ดุษฎีนิพนธแฉบับนี้จัดทําขึ้นมาเพื่อนําเสนอรูปแบบของการสืบสวนบอนการพนัน “นกแลโมเดล” ผูวิจักษณแมี
ความต้ังใจจะปฏิบัติหนาท่ีในงานสืบสวนเรื่องบอนการพนัน ตองมีอํานาจทําการสืบสวนสอบสวนไดตามกฎหมาย มี
ความอดทน มีความพยายามสูง มีสุขภาพรางกายแข็งแรงอยูเสมอ เป็นคนชางสังเกต มีจุดหมายแนนอนในการสืบสวน
เรื่องบอนการพนัน มีจิตใจซื่อสัตยแ มีคุณธรรมประจําใจ จิตใจต้ังมั่นท่ีจะทําการสืบสวนในเรื่องบอนการพนัน ตองรักษา
ความลับไวดีเยี่ยมเมื่อไดรับขอมูลขาวสารตางๆมา จะเปิดเผยไมไดจนกวาจะมีการจับกุม มีความสามารถในการผูกมิตร
กับประชาชน หัวหนาชุมชน ผูท่ีจะแจงขาวหรือขอมูลบอนการพนันในพื้นท่ีนั้นๆ ขอสําคัญคือจะตองเป็นผูรักงาน
สืบสวน นอกจากทุมเทใหแลว ตองใจรัก จึงจะเป็นนักสืบท่ีมีผลงานดีเดน 
 
คําสําคัญ :  นกแลโมเดล, สืบสวน, บอนการพนัน 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของเร่ือง 
1.1  ความรู้เก่ียวกับการสืบสวนและสอบสวน 

การสืบสวนและสอบสวนมีบทบาทสําคัญนอกจากมีสวนอํานวยความยุติธรรมและรักษาความสงบเรียบรอย
แลวยังมีความสําคัญตอกิจการอื่นๆ อีกหลายดาน ดังนั้น ผูทําหนาท่ีสืบสวนและสอบสวนจึงตองมีคุณลักษณะเป็นพิเศษ
ในการปฏิบัติหนาท่ีหรือไดรับมอบหมายใหรวมทีมปฏิบัติภารกิจท่ีสําคัญและซับซอน 

การสืบสวน คือ การสืบสวนหาแหลงหรือบอนการพนันท่ีลักลอบเลนการพนันในพื้นท่ีของนักสืบสวน
นั้นๆ เพื่อใหรูวาอยูสถานท่ีใด บริเวณใด ของผูใด เลนการพนันชนิดใด จะไดนําไปรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน
เพื่อดําเนินการตอไป สําคัญ คือ เมื่อการสืบสวนบอนการพนันดังกลาวไดรายงานใหผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันทราบ
และส่ังการลงมาก็ดําเนิน ตามคําส่ังของผูบังคับบัญชานั้นตอไป 

กระบวนการ คือ เมื่อไดคําส่ังของผูบังคับบัญชาแลวตองเรียกกําลังท่ีจะเขาดําเนินการจับกุมบอนดังกล าว
ประชุมวางแผนวาใครมีหนาท่ีอะไรแนะนําสถานท่ีเลนการพนันตามแผนท่ีของการสืบสวนมาเบ้ืองตน 

หลักการ คือ เมื่อเขาจับกุมบอนดังกลาวไดเสร็จแลวรายงานใหผูบังคับบัญชาผูส่ังการตามลําดับช้ันเพื่อ
ทราบ และบันทึกการจับกุม ผูตองหาพรอมของกลางนําสงพนักงานสอบสวนสถานีท่ีเกิดเหตุของบอนนั้นเพื่อดําเนินคดี
ตอไป 

ความส าคัญของการสืบสวนและสอบสวน  
การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญามีบทบาทสําคัญมากเพราะเป็นดานหรือประตูแรกในการอํานวยความ

ยุติธรรม ฉะนั้น จึงมีความสําคัญตอกิจกรรมดานตางๆ เชน ความยุติธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหา ร 
ตลอดจนการคุมครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ 

คุณลักษณะของผู้ท าการสืบสวนและสอบสวน   
ผูทําหนาท่ีสืบสวนและสอบสวนจะตองมีการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหนาท่ี รวมท้ังการเลือกบุคคลเขามารวมทํางาน

เป็นทีม จึงควรจะมีคุณลักษณะเป็นพิเศษบางประการเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
คุณลักษณะของผูทําการสืบสวนและสอบสวนอยางนอยควรจะมีคุณลักษณะดังตอไปนี้  
1. มีอํานาจทําการสืบสวนสอบสวนไดตามกฎหมาย 
2. มีความรอบรู 
3. มีความต้ังใจในการทํางานอยางจริงจังและตอเนื่อง 
4. มีความกลาหาญกลาเส่ียง 
5. มีปฏิภาณไหวพริบในการทํางาน 
6. มีความซื่อสัตยแสุจริตในวิชาชีพ 
7. มีความสังเกตและจดจําดี 
8. มีความรอบคอบและละเอียดถี่ถวน 
9.  มีมนุษยสัมพันธแที่ดี 
10. รักษาความลับ 
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1.2 เทคนิคการสืบสวน 
การสืบสวนท่ีจะใหไดผลดีนั้น จะตองอาศัยปใจจัยหลายประการโดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลขาวสารตางๆซึ่งมี

วิธีการแสวงหาหลายอยาง เมื่อเกิดเหตุคดีอาญาขึ้นท่ีใดแลว พนักงานสืบสวนจะตองรีบไปยังสถานท่ีเกิดเหตุเพื่อ
แสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานในท่ีเกิดเหตุ หากตองการทราบความเคล่ือนไหวของผูตองสงสัยบางคนเพื่อใหแนใจวา
ไดกระทําผิดจริงหรือไม ในการท่ีจะอางเหตุออกหมายจับควรสืบสวนโดยวิธีเฝูาตรวจ แตถาตองการทราบตัวผูตองสงสัย
วามีสวนพัวพันหรืออยูเบ้ืองหลังการกระทําผิดกฎหมาย ควรสืบสวนโดยวิธีสายลับและเมื่อตองการสืบหาตัวผูตองสงสัย
ในการกออาชญากรรมโดยมีวิธีกระทําคลายกันวาเป็นใครหรือสืบหาประวัติคนรายควรตรวจสอบประวัติจากกอง
ทะเบียนประวัติอาชญากร 

ปัจจัยส าคัญในการสืบสวนและขอบเขตอ านาจหน้าที่   
ปใจจัยสําคัญในการสืบสวน คือ ขาวสารตางไป การซักถามบุคคล การเห็นการฟใงจากส่ือสารมวลชน การใช

เครื่องมือและอุปกรณแ รวมท้ังปใจจัยอื่นได อนึ่งการสืบสวนในนั้นมีขอบเขตในการกระทําไดตามท่ีกฎหมายกําหนด 
ปใจจัยอื่นท่ีพนักงานสืบสวนควรสนใจเป็นพิเศษในเขตพื้นท่ีของตนท่ีรับผิดชอบมีหลายประการ เชน 
1. สภาพภูมิประเทศ 
2. สถานท่ีซึ่งลอแหลมในการกอความไมสงบ 
3. ความพิรุธผิดปกติบางอยางในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 
การสืบสวนสถานที่เกิดเหตุ  
การสืบสวนสถานท่ีเกิดเหตุเป็นการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานในบริเวณท่ีเกิดเหตุคดีอาญาแลว เพื่อหา

รายละเอียดในการทําความผิดและติดตามตัวผูกระทําผิดมาดําเนินคดีอาญา ซึ่งมีเทคนิคดําเนินการหลายวิธี   
เมื่อพนักงานสืบสวนสอบสวนไดตรวจสถานท่ีเกิดเหตุเสร็จแลว จึงไดทําแผนท่ีเกิดเหตุไว การท่ีเจาพนักงานทํา

แผนท่ีเกิดเหตุไวก็เพื่อ 
1. แสดงภาพของสถานท่ีเกิดเหตุ 
2. เช่ือมโยงกับภาพถายในสถานท่ีเกิดเหตุ 
3. เป็นเครื่องเตือนความทรงจําในการทําสํานวนสอบสวน 
4. ทําใหเขาใจงายข้ึนเมื่อนําคดีขึ้นสูกระบวนการยติุธรรม 
การเฝ้าตรวจ 
การเฝูาตรวจเป็นการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานในกรณีท่ีตองการทราบความเคล่ือนไหวสถานท่ีติดตอกับ

บุคคลและส่ิงของเพื่อใหแนใจวาผูนั้นกระทําความผิดและเป็นขอมูลตอการอางเหตุในการขอหมายจากศาล 
การเฝูาตรวจไมมีวิธีใดท่ีดีท่ีสุด ท้ังนี้ขึ้นอยูกับสภาพเหตุการณแภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย ปฏิภาณไหวพริบของ

พนักงานสืบสวนท่ีจะเลือกวิธีการตางๆ ใหเหมาะสมและแนบเนียนท่ีสุด 
สายลับ 
สายลับเป็นการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานผูตองสงสัยวากระทําความผิดโดยผูสืบสวนปลอมแปลงตนเพื่อ

ลวงขอมูลและขาวสารในการหาตัวผูกระทําความผิดท่ีแทจริงพรอมท้ังหลักฐาน ซึ่งมีวิธีดําเนินการหลายประการ 
ข้อพึงระวังของสายลับและทีมงาน คือ 
1. ทําความเขาใจและทราบวัตถุประสงคแและขอบเขตการทํางาน 
2. รูและเขาใจส่ือและสัญญาณอยางแมนยํา 
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3. จดจอเอาใจใสตอภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
4. กล่ันกรองและประเมินขอมูลท่ีไดมาอยางรอบคอบ 
 
การทะเบียนประวัติอาชญากร   
การทะเบียนประวัติอาชญากรเป็นการหาประวัติของคนรายจากแฟูมขอมูลของอาชญากรรม ซึ่งไดเก็บรวบรวม

ไวเพื่อคิดตามจับกุมผูตองสงสัยวามีพฤติกรรมการกระทําคลายกัน กับท้ังสเกตซแภาพคนรายเพื่อออกหมายตอไป 
พนักงานสืบสวนมีความจําเป็นตองทราบขอมูลเกี่ยวกับคนรายเพื่อประกอบในการสืบจับหรือทราบประวัติ

คนรายท่ีเคยกอคดีมาแลว พนักงานสืบสวนควรประสานงานกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ 

 
1.3 การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 

การปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมท่ีจะไดผลดีนั้น ควรมีการวางแผนและกําหนดเปูาหมายท่ีชัดเจน การ
ปูองกันอาชญากรรมควรเป็นหนาท่ีของหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน แมแตประชาชนก็ควรมีสวนรวม เมื่อเกิดเหตุ
คดีอาญาแลว พนักงานสืบสวนและสอบสวนจะตองสืบสวนหารองรอยหลักฐานตางๆ ซึ่งมีท้ังกรณีท่ีจับกุมตัวไดแลวและ
ยังจับกุมตัวไมได จะตองดําเนินการตอไปโดยมีหลายวิธี  

การวางแผนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
การปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมท่ีจะไดผลดีนั้น ควรมีการวางแผนโดยศึกษาจากสภาพแหง

อาชญากรรม การสํารวจขอมูลและวางเปูาหมายในการปูองกันและปราบปราม 
การวางแผนปูองกันอาชญากรรมนั้น ควรพิจารณาถึงสภาพอาชญากรรมในพื้นท่ี การสํารวจขอมูลตา งท่ี

เกี่ยวของและการวางเปูาหมายใหตรงแกสภาพแหงอาชญากรรมและขอมูล ท่ีไดจากการศึกษาคนความาประกอบการ
วางแผนดังกลาว 

การด าเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
การดําเนินการปูองกันอาชญากรรมนั้นเป็นหนาท่ีของทุกฝุายท่ีจะตองรวมมือกันปฏิบัติ คือสวนท่ีเป็นหนาท่ี

ของตํารวจโดยตรง สวนท่ีเป็นหนาท่ีขององคแกรตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน กับสวนท่ีเป็นหนาท่ีของประชาชนโดยตรง 
สายตรวจ คือ เจาพนักงานคนหนึ่งหรือหลายคนไดรับมอบหมายใหตระเวนไปในท่ีตางๆตามท่ีกําหนดไวเพื่อ

ตรวจตราปูองกันและระงับเหตุรายอันเป็นสวนหนึ่งในการปราบปรามอาชญากรรม 
การสืบสวนหลังเกิดเหตุ 
การสืบสวนหลังเกิดเหตุเป็นการสืบสวนเมื่อเกิดคดีอาญาขึ้นแลว ซึ่งมีท้ังกรณีท่ีจับตัวผูตองหาไดและยังจับตัว

ไมได ผูสืบสวนจะตองสืบเจตนาและมูลเหตุจูงใจในการกระทําของคนราย เพื่อจับกุมปราบปราม การบันทึกการสืบสวน
จะชวยใหรายละเอียด และเตือนความทรงจําแกพนักงานสืบสวนหรือผูท่ีจะทําการสืบสวนคนอื่นดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง ถายังจับกุมตัวยังไมได เมื่อจับกุมตัวผูกระทําความผิดแลว พนักงานสืบสวนจะตองรีบสงตัวผูตองหาพรอมท้ัง
พยานหลักฐานกับท้ังบันทึกการสืบสวนไปยังพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ 

ในกรณีท่ีผูทําการสืบสวนจับผูตองหาไดใหพนักงานสืบสวนรีบสงตัวผูตองหาพรอมดวยบันทึกการสืบสวนซึ่ง
ผูบังคับบัญชาลงนามทราบแลวไปยังพนักงานสอบสวนโดยดวน 



 
130 ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 7 ประจําเดือน มีนาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2564  

1.4 เทคนิคการสอบสวน 
การสอบสวนคดีอาญานั้นจะตองคํานึงถึงหลักการตางๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวมีขั้นตอนดําเนินการคือ การ

เริ่มตนการสอบสวน การดําเนินการสอบสวนและเมื่อทําการสอบสวนเสร็จแลว นอกจากนั้นยังมีการสอบสวนคดีอาญา
บางประเภท ซึ่งเป็นการสอบสวนท่ีมีลักษณะพิเศษบางประการ 

การเริ่มต้นการสอบสวน 
กอนเริ่มตนทําการสอบสวนนั้น ควรทราบหลักท่ัวไปในการสอบสวนคือ เมื่อไดรับคํารองทุกขแหรือคํากลาวโทษ

ควรใหเขาเลาเรื่องราวตางๆ ท่ีเกิดขึ้นแลวทําการสอบปากคํา และระหวางทําการสอบสวน มีหลายส่ิงท่ีพนักงาน
สอบสวนควรระมัดระวัง 

เมื่อผูรองทุกขแไดรองทุกขแตอพนักงานสอบสวนแลวตอมาภายหลังเขาตองการแกไขคํารองทุกขแเชนนี้ถาขาพเจา
เป็นพนักงานสอบสวนจะตองยอมใหเขาแกคํารองทุกขแไดและจะแกเมื่อไหรก็ได 

การด าเนินการสอบสวน 
มีบางกรณีท่ีพนักงานสอบสวนจะทําการสอบสวนหรือไมทําการสอบสวนก็ได การสอบสวนจะตองมีการ

รวบรวมพยานหลักฐานหลายข้ันตอน นอกจากนั้นจะตองมีการสอบปากคําผูตองหาและพยาน 
ในการถามปากคําผูเสียหายหรือบุคคลท่ีเป็นพยานในคดีอาญานั้น กฎหมายมีขอหามมิใหพนักงานสอบสวน

กระทําการดังนี้ 
1. ตักเตือน 
2. พูดใหทอใจ 
3. ใชกลอุบายอื่นเพื่อปูองกันมิใหบุคคลใดใหถอยคํา ฉันอยากจะใหดวยความเต็มใจ 
 
การด าเนินการเมื่อสอบสวนเสร็จแล้ว 
เมื่อทําการสอบสวนเสร็จแลว พนักงานสอบสวนจะตองทําบันทึกการสอบสวน ติดตามพยานไปใหการตาม

กําหนดนัดของศาล และจัดการสํานวนท่ีเสร็จแลวโดยงดทําการสอบสวน ควรงดการสอบสวนหรือจะส่ังฟูอง ไมฟูอง 
เสนอพนักงานอัยการมีความเห็นตอไป ท้ังนี้พนักงานอัยการมีอํานาจส่ังการใดๆก็ไดซึ่งพนักงานสอบสวนจะตองปฏิบัติ
ตาม 

ในกรณีท่ีการสอบสวนเสร็จแลวถาไมปรากฏวาผูใดเป็นผูกระทําความผิดและความผิดนั้นมีอัตราโทษอยางสูง
เกินกวา 3 ปีใหพนักงานสอบสวนดําเนินการดังนี้ 

1. สงสํานวนไปยังพนกังานอัยการพรอมท้ังความเห็นท่ีควรใหงดการสอบสวน 
2. ถาพนักงานอัยการส่ังใหงดหรือใหทําการสอบสวนตอไปพนักงานสอบสวนก็ตองปฏิบัติไปตามนั้น 
 
การสอบสวนคดีอาญาบางประเภท 
การสอบสวนคดีอาญาบางประเภทนั้นแมจะมีหลักและวิธีดําเนินการคลายกับการสอบสวนคดีอาญาท่ัวไปก็

ตาม แตมีรายละเอียดท่ีตองปฏิบัติบางอยางตางกัน เชน คดีความผิดตอสวนตัว หรือความผิดอันยอมความได คดี
ความผิดอาญาแผนดิน คดีความผิดตอชีวิตและคดีความผิดท่ีเกิดนอกราชอาณาจักรหรือความผิดอันยอมความไดนั้น 
พนักงานควรสอบปากคําผูมารองทุกขแใหไดความกอนวา ผูเสียหายรูเรื่องความผิดนั้นเมื่อไหร และรูตัวผูกระทําความผิด
เมื่อไร เมื่อตรวจสอบวาคดีขาดอายุความฟูองรองหรือไม เพื่อตรวจสอบวาคดีขาดอายุความฟูองรองหรือไม 
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1.5 บทบาทหน้าที่งานสืบสวน 
หนาท่ีหลักของตํารวจ คือ การปูองกันปราบปราม และจับกุมตัวผูกระทําความผิดมาดําเนินคดี  รับโทษตาม

กฎหมาย  ซึ่งเกี่ยวกับความเดือดรอนของประชาชนโดยตรง    
ปใจจุบัน ตํารวจไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีหลายดาน อันเกี่ยวเนื่องไปถึงทุกกระทรวง ทบวง กรมดวยกัน 

เรียกวาเป็นพระเอกในสายตาของรัฐบาล แตในสายตาของประชาชน บุคคลท่ัวไปแลวกลับมองวาตํารวจตรงกันขาม 
เนื่องจากตํารวจมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีเป็นผูพิทักษแรักษากฎหมายของบานเมืองและ จับกุมตัวผูกระทําความผิดมา
ดําเนินคดี  รับโทษตามกฎหมาย  จึงดูเหมือนวาความเขมขนในการสืบสวนติดตามจับกุมตัวผูกระทําความผิดลดหยอน
ประสิทธิภาพลง       

สํานักงานตํารวจแหงชาติตระหนักถึงความสําคัญนี้ จึงตองมีการพัฒนางานดานงานสืบสวนใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อนําไปสูการจับกุมตัวผูกระทําความผิด    ซึ่งหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาจะสามารถทําใหบุคลากรมีความรู
ความสามารถเพื่อนําไปใชในอนาคต และสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ขาราชการตํารวจท่ีไดรับ
มอบหมายใหทําหนาท่ีสืบสวนจับกุมผูกระทําความผิดมาลงโทษเองจะตองมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ีและ
หาความรูใหมๆ พัฒนาทักษะตนเองโดยการนําเทคโนโลยีใหมมาปรับใชเพื่อใหทันตอเหตุการณแในยุคแหงโลกไรพรหม
แดน หรือยุคเทคโนโลยีอยางมีประประสิทธิภาพ เจาหนาท่ีฝุายสืบสวนจะตองตระหนักอยูเสมอวา  ในปใจจุบันมีองคแกร
ตางๆ  มากมายท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบการทํางานของตํารวจ เชน องคแกรเอกชน (NGO) รวมท้ังองคแกรสิทธิมนุษยชน 
และคณะกรรมการตางๆ   

เพราะฉะนั้นงานดานสืบสวนจึงจําเป็นอยางยิ่งท่ีจะตองมีเจาหนาท่ีท่ีมีความชํานาญเฉพาะดานอยาง
แทจริง  และเจาหนาท่ีฝุายสืบสวนจะตองมีคุณลักษณะพื้นฐานดังตอไปนี้คือ 

1. มีใจรัก  มีความสนใจในงานดานสืบสวนอยางแทจริง และมีความกระตือรือรนพรอมท่ีจะ 
ปฏิบัติหนาท่ีตลอดเวลา ซึ่งจะตองทําใจใหได 
2. ความอดทน  
3. มีความเสียสละ 
4. ซื่อสัตยแท้ังตอตนเองและผูอื่น 
5. ไมเป็นคนโออวด  ขี้คุย  
6. มีความมุงมั่น ต้ังใจสูง  เชน  ถาจับคนรายไมไดไมยอมกลับ 
7. ตองไมมีโรคประจําตัว ท่ีเป็นอุปสรรคในการทํางาน 
8. ตองทําความเขาใจกับครอบครัว  ไมเอาปใญหาครอบครัวตางมายุงกับงาน 
9. มีความรูดานกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาท่ี และกฎหมายอื่นๆ ท่ีสําคัญ  เชน 
กฎหมายอาญา, วิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
10. มีความรูในงานพิสูจนแหลักฐาน และนิติวิทยาศาสตรแ  เชน ศพ, การเปล่ียนแปลงของรางกาย 
11. มีความสามารถในการประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  เชน อัยการ, ศาล, เรือนจํา, 
ไปรษณียแ, ธนาคาร, ฝุายกปกครอง ฯลฯ 
12. รักษาความลับ ซึ่งส่ิงไหนควรเปิดเผยได และส่ิงไหนไมควรเปิดเผย 
13. พัฒนาตัวเองใหทันตอการเปล่ียนแปลงของอาชญากรรมทุกรูปแบบอยู เสมอ 
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การสืบสวน เป็นหนาท่ีของขาราชการตํารวจทุกนายและฝุายสืบสวน  ซึ่งจะตองมีการปฏิบัติหนาท่ีอยู
ตลอดเวลาท้ังกอนและหลังเกิดเหตุ คือ สืบสวนกอนเกิดเหตุเพื่อปูองกันไมใหมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น และสืบสวน
หลังเกิดเหตุเพื่อใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานอันนําไปสูการจับกุมผูกระทําความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย ท้ังตองมีความรู
ความสามารถในการแยกแยะลักษณะของคนรายในคดีสําคัญๆ เชน 

1. ฆาตกร (Murderer) 
2. ฆาตกรตอเนื่อง (Serial killer) 
3. ฆาเพื่อความบันเทิง (Spree killer) 
4. ฆาคนจํานวนมาก (Mass murder) 

เจาหนาท่ีฝุายสืบสวนตองมีความสามารถในการวิเคราะหแทางดานภูมิศาสตรแอาชญากรรม   บอกทิศทางของ
คนรายวามาจากท่ีใด  และเมื่อเกิดเหตุแลวนาจะหลบหนีไปท่ีใด  วิเคราะหแพฤติกรรมของคนรายวาคิดอยางไร เพื่อหา
มูลเหตุจูงใจในการกระทําผิด วิเคราะหแขอมูลในการสืบสวน  วิเคราะหแขอมูลขาวสารไดเป็นอยางดี เป็นตน 
 
2.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 ประวัติของผู้วิจักษณ์   

ผูเขียนมีภูมิลําเนาท่ี อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรคแ มีพี่นอง 9คน ชาย 6 หญิง 3 ผมเป็นคนท่ี 7  
ครอบครัวมีอาชีพทํากิจการโรงเล่ือย โรงไม พอเป็นอดีต สจ. สส. ผูวิจักษณแเป็นคนเกเร ออกจากบานไปเป็นเด็กรถ เป็น
นักมวย มีการชกตอยกับพวกวัยรุนตลอด จนคนแถวบานเขาหวาดกลัวจะโดนลูกหลง  

เรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เรียนท่ีตัวอําเภอลาดยาวตลอด เมื่อเรียนจบปีท่ี ๓ ก็อยากเป็นอาจารยแสอน 
เลยไปเรียนวิทยาลัยครู  แตแมไมชอบ มีวันหนึ่ง ไปมีเรื่องกับลูกตํารวจ ไปตอยลูกตํารวจ เลยถูกตํารวจเรียกไปเสีย
คาปรับ 500 บาท เลยฝใงใจวาจะไปรับราชการตํารวจใหได เลยไปจังหวัดชลบุรี ไปสอบเป็นนักเรียนพลตํารวจ ปี พ.ศ. 
2518 เรียนได 6 เดือน มีเหตุการณแไมสงบจากเพื่อนบานประเทศกัมพูชา แนวชายแดนจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัด
จันทบุรี ขาราชการตํารวจรุนนี้จึงไดไปบรรจุรับราชการแตงต้ังเป็นตํารวจตระเวนชายแดน 400 นาย ตํารวจภูธร 200 
นาย ผูวิจักษณแสอบไดลําดับท่ี1 จึงไดไปบรรจุท่ีจังหวัดปราจีนบุรี ระหวางรับราชการท่ีจังหวัดปราจีนบุรี ก็ใชเวลาวางไป
เรียนภาคคํ่าท่ีโรงเรียนปราจีนกัลยาณี 2 ปี เมื่อเรียนจบก็พยายามสอบเขาเรียน โรงเรียนนายรอยตํารวจ  2 ครั้งแตไม
ผาน จึงมาเรียนปริญญาตรีดานกฎหมายท่ีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพ ต้ังแตปี พ.ศ.2523 – 2527 ตอนนั้น ยังรับ
ราชการอยูท่ีจังหวัดปราจีนบุรี แตใชวิธีการขอผูบังคับบัญชาไปชวยราชการท่ีกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 1 ถนน
วิภาวดี ในกรุงเทพ เพื่อจะไดไมตองเดินทางไป-กลับกรุงเทพ ปราจีนบุรี เมื่อเรียนจบก็ขอยายมารับราชการท่ีจังหวัด
นนทบุรี ต้ังแตปี 2527 อยูในจังหวัดนนทบุรีตลอดจนถึงเกษียณราชการ โดยไมไดยายไปท่ีอื่น และไมเคยยายไปทํางาน
ในหนาท่ีตําแหนงอื่นเลย  
 
2.2 แรงบันดาลใจที่ได้ไปท างานเป็นต ารวจในต าแหน่งพนักงานสืบสวน 

การเขามารับราชการตํารวจมีใจรักงานสืบสวน คืองานใดก็ตามโดยธรรมชาติของมนุษยแแลว  ถาไดทํางานท่ี
ตนเองรักและชอบ ยอมประสบความสําเร็จและงานนั้นก็จะบรรลุผลตามท่ีตองการในการทํางานดานการสืบสวน 

งานสืบสวนของนักสืบบอนการพนันนั้นเป็นงานท่ีทาทายของงานสืบสวนเส่ียงตอชีวิตตนเองและ
ครอบครัว ตองเป็นนักชอบสังเกตบุคคลตองสงสัยความเป็นอยูของบุคคลตองสงสัย การใชจายฟุุมเฟือยโดยใชเหตุ ชอบ
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ติดตามบุคคลท่ีประกอบอาชีพที่เส่ียงตอการผิดกฎหมายหรือนักเลงการพนัน ผูใดเป็นผูมีอิทธิพล ผูท่ีมีท่ีอยูไมเป็นหลัก
แหลง นี่คือหลักของนักสืบ 

เมื่อเรียนจบมัธยมปีท่ี 3 ใจรักอยากจะรับราชการตํารวจ จึงไดไปสอบเป็นนักเรียนพลตํารวจโรงเรียนพลตํารวจ
ชลบุรี การท่ีอยากรับราชการตํารวจนั้นตองการรับใชและใกลชิดกับประชาชนใหมากท่ีสุด 

เมื่อสอบไดรับราชการตํารวจปี พ.ศ. 2518 ไดเลือกไปรับใชประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีแตเป็นคนจังหวัด
นครสวรรคแ ตอนรับราชการอยูก็ใชเวลาจากการทํางานราชการตํารวจเสารแ-อาทิตยแไปศึกษาตอจนจบมัธยมปีท่ี 4 และ
มัธยมปีท่ี 5 จนถงึปริญญาตรี นิติศาสตรแบัณฑิตปี พ.ศ. 2527 ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตปี พ.ศ. 2552 

เมื่อแรกบรรจุเป็นตํารวจ ทํางานดานการเงิน ทําเรื่องเบิกเงินใหกับตํารวจท้ังโรงพัก  แตก็ใฝุฝในจะเป็นพนักงาน
สืบสวน วิธีการของผูวิจักษณแก็คือ เมื่อเสร็จจากงานดานการเงิน อาจจะเป็นชวงเย็น หรือกลางคืน เห็นตํารวจเขาไปทํา
คดีไหน ก็จะไปรอท่ีรถ เมื่อเห็นเขาไปก็กระโดดขึ้นรถทันที ไมตองขอไปดวย เพราะถึงขอไปเขาก็ไมใหไป เพราะเขามี
ทีมของเขาอยูแลว ไปทํางานแบบนี้ ไมมีเบี้ยเล้ียงอะไรเลย เมื่อไปรวมกับเขา เราก็ตองทําอะไรใหไดชัดเจนและเกง  
เริ่มตนจากการเขียนบันทึกการจับกุม บันทึกหมายคน ไปถายของเขามาเป็นตัวอยาง เมื่อมาถึงบานก็มาหัดเขียน เชน 
วันท่ีอะไร ทําอะไร เหตุการณแอะไร ตอนหลัง ก็อาสาเขาเขียน พอเขียนไปเขียนไป  มีความชํานาญ เขาก็อยากใหเราไป
อยูในทีมงานเขาดวย เพราะพวกเขาเกินช้ันไปแลวท่ีจะเขียนบันทึกนี้  นี้เป็นการเริ่มตนชีวิตการเป็นพนักงานสืบสวน 
เรียกวา “ครูพักลักจํา”  

รับราชการมาต้ังแตเป็นพลตํารวจ การทํางานไมเคยมีเสนมีสาย ตองสอบแขงกับคนอื่นๆ ในทุกขั้น ตองมีความ
มานะพยายาม บรรจุเป็นขาราชการตํารวจแลว ใฝุฝในท่ีจะเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน จึงตองทําทุกอยาง ไปยืนเฝูา
ผูบังคับบัญชา นักการเมือง ผูมีบารมีในพื้นท่ี จังหวัดปราจีนบุรี ทําหนาท่ีบริการ อํานวยความสะดวกมาตลอด 

กลางคืน เมื่อเลิกจากงาน ก็ไปทํางานต้ังดาน เพื่อใหนายรัก ใหนายเห็นหนา ยอมลําบากเหน็ดเหนื่อย  
ไดมารับราชการท่ีจังหวัดนนทบุรีปี พ .ศ. 2527 รักงานดานสืบสวนชอบหาขอมูลขาวสารตามชุมชนใน

พื้นท่ี ผูบังคับบัญชาในจังหวัดนนทบุรีจึงใหปฏิบัติหนาท่ีดานงานสืบสวนมาตลอดต้ังแตปี พ .ศ. 2527 จนถึง ปี พ.ศ. 
2559 เป็นเวลา 32 ปี ดวยใจรักงานสืบสวนไมเคยปฏิบัติงานหนาท่ีอื่นเลย 

ชวงไปเรียนปริญญาตรี เพื่อนฝูงเคยพูดไววา อยางไรก็เรียนไมจบ ผูวิจักษณแจึงมีความต้ังใจไปเรียนจนจบ 
 
2.3 ประสบการณ์ผลงานด้านสืบสวน 

เมื่อยายมาประจําท่ีจังหวัดนนทบุรี เลือกท่ีจะมาปฏิบัติหนาท่ี ท่ีสถานีตํารวจลาดโตนด หนาหางสรรพสินคา
เดอะมอลลแ งามวงศแวาน ตอมาสถานีตํารวจไดเปล่ียนช่ือเป็นสถานีตํารวจรัตนาธิเบศรแ อยูฝใ่งตรงขามศูนยแราชการ
จังหวัดนนทบุรี ท้ังๆ ท่ีสามารถไปอยูสถานีตํารวจใหญๆ ก็ได แตเลือกมาอยูท่ีสถานีตํารวจเล็กๆ เพราะวาเราจะได
ทํางานเต็มความสามารถ เป็นหัวหนางานดานสืบสวน ต้ังแตยังเป็น สิบตํารวจเอก 

เมื่อเขายุบสถานีตํารวจลาดโตนด ผูบังคับบัญชาไดใหมาปฏิบัติงานท่ีกองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี 
ในหนวยงานสืบสวน ซึ่งมีหนาท่ีและขอบเขตอํานาจการสืบสวนไดท้ังจังหวัดนนทบุรี ในการท่ีไดมาปฏิบัติหนาท่ีในกอง
กํากับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีครั้งนี้ ถือวาเป็นการเจริญกาวหนาในตําแหนงงานสืบสวนของผูวิจักษณแ 

ระหวางมาประจําท่ีจังหวัดนนทบุรี ก็ไดใชเวลาเสารแ อาทิตยแ ไปเรียนตอปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตรแ
จนจบการศึกษา ปฏิบัติงานดานการสืบสวนมาโดยตลอด 
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การปฏิบัติหนาท่ีในงานสืบสวนมาตลอด มีความชํานาญดานการสืบสวนเรื่องบอนการพนัน จึงไดรับคัดเลือกไป
ชวยปฏิบัติงาน ชุดปฏิบัติงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ สมัย พล.ต.อ. เสรีพิศุทธิ์ เตมียเวส เป็นผูบัญชาการ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ เป็นชุดปฏิบัติการปราบปรามผูมีอิทธิพลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

แตละสถานีตํารวจ แบงงานออกเป็น งานธุรการ งานจราจร งานปูองกันปราบปราม งานสืบสวน ผมเลือก
ทํางานสืบสวน เพราะชอบและต้ังใจมาต้ังแตแรก เป็นงานท่ีใกลชิดกับประชาชนตลอด เมื่อเขาเวร ออกเวร เมื่อวางก็
ตองไปตามชุมชนตางๆ  ไปทําความรูจักหัวหนาหมูบาน ไปสอบถามวาเขามีความเป็นอยูอยางไร มีเหตุลักขโมย มีคน
เกเร หรือแหลงอบายมุขและมั่วสุมเสพยาเสพติดและคดีอื่นๆบางไหม มีผลงานในจังหวัดนนทบุรี บางทีก็มีรางวัล
แขงขันการจับกุมคดีดานยาเสพติด และคดีดานอื่นๆ 

ปี 2547 ถูกสงไปอยูจังหวัดปใตตานี ไปอยู 3 เดือน โดยพานองๆจังหวัดนนทบุรี 20 คนไปปฏิบัติ เป็นชวงท่ีเกิด
คดีกรือเซะ คือกลุมผูกอการรายเขาไปยิงชาวบาน และหนีไปอยูท่ีมัสยิดกรือเซะ ผูวิจักษณแ ไดถูกเรียกใหไปชวยปิดลอม
มัสยิด ซึ่งมีหนวยงานท่ีถูกเรียกตัวใหไปชวยปิดลอมหลายหนวยงาน บางหนวยงาน ไดถูกดักซุมโจมตีถึงกับเสียชีวิต แต
ผูวิจักษณแบังเอิญไปผิดทาง หลงทางกวาจะไปถึงมัสยิดกรือเซะได ซึ่งโชคดีท่ีเมื่อไมไดไปทางหลัก จึงไมไดถูกซุมโจมตี
เหมือนกําลังพลอื่น  

 

  
 

  
 
 
ความรับผิดชอบงานด้านสืบสวนของผู้วิจักษณ์ 
1. งานสืบสวนเรื่องบอนการพนันสําคัญใหญๆหลายแหงท่ีมีผูเลนเป็นจํานวน 100-300 คน ผูวิจักษณแจะตอง

ใชความชํานาญของตัวเองเขาไปปะปนกับนักเลนการพนันในบอนนั้นเป็นเวลา 3-5 ครั้ง เพื่อเก็บขอมูลและหลักฐาน
ตางๆ เชน แหลงควบคุมไฟฟูาภายในบอนนั้น กลองวงจรภายในและภายนอก จํานวนผูเลน เลนการพนันอะไร ทางเขา
และทางออก ใครเป็นเจาของบอนนั้น เมื่อไดหลักฐานขอมูลแลวก็มา ทําบันทึกรายงานใหผูบังคับบัญชาท่ีส่ังการ
ตามลําดับช้ันเพื่อทราบ เพื่อดําเนินการส่ังการวางแผนเขาจับกุมผอนการพนันดังกลาวนั้นตอไป 

2. งานดานยาเสพติดในพื้นท่ี มีแหลงมั่วสุมอยูตรงจุด แหลงจําหนายยาเสพติดท่ีใดบาง เราตองรูวา 
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มาจากไหน มีการเก็บ กักไวที่ใด คนในพื้นท่ีหรือคนนอกพื้นท่ี เราตองเก็บขอมูลทุกวัน ในพื้นท่ี ใครมีอาชีพอะไร ร่ํารวย
มาจากไหน มีอาชีพไมแนนอน แตร่ํารวย มีโอกาสจะมาจากการกระทําความผิด ซึ่งเราตองติดตามดูวาเขาออกจากบาน
เมื่อไร ไปไหน ตองเฝูาติดตามตลอดใหไดขอมูล 

3. การติดตามบุคคลตองสงสัยในพื้นท่ี จากการที่เราเขาไปยังชุมชน เพื่อขอทราบวาบุคคลใดใน 
ชุมชนท่ีไมไดประกอบอาชีพเป็นหลักแหลง หรือท่ีอยูไมเป็นท่ีแนนอน  
เราตองรูจักคนในพื้นท่ี กํานัน ผูใหญบาน ประธานชุมชนและขอทราบขอมูลบุคคลพนโทษในพื้นท่ี  
4. การสืบสวนงานดานอาชญากรรม เชน แหลงการพนัน เป็นตน จะเป็นจุดกอเหตุ จากการท่ีแพพนันของคนพวกนี้ ก็
จะเริ่มกออาชญากรรม เราตองดูวา คนเลนประจําเขาอยูท่ีไหน เอาเงินมาจากไหน ถามีอาชีพเป็นหลักแหลง ไมใชคนนา
สงสัย แตถาไมมีอาชีพที่แนนอน ก็ตองตามดูพฤติกรรมของบุคคลพวกนี้  

5. งานดานความประพฤติของบุคคล ตองรูวาประชาชนในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ ผูใดประกอบ 
อาชีพใด ผูใดเป็นผูมีอิทธิพล ผูมีประวัติทางโจรกรรม เป็นซองโจร รับชองโจร ผูท่ีเคยตองโทษ ผูเสพสุราหรือยาเสพติด
เป็นอาจิณ ผูประพฤติเท่ียวเตรไมประกอบอาชีพและไมมีท่ีอยูเป็นหลักแหลง คนเหลานี้ตองมีบัญชีไวโดยทางลับ และ
สืบสวนอยางใกลชิดวาบุคคลจําพวกนี้ยังประพฤติช่ัวหรือกลับตนเป็นคนดีประการใด 
 
2.4 กรณีศึกษาด้านการสืบสวนบ่อนการพนนัทีส่ าคัญ 

การท่ีเป็นตํารวจสืบสวนท่ีมีประสบการณแและความชํานาญเรื่องบอนการพนัน ผูบังคับบัญชาในชุดปราบปราม
ผูมีอิทธิพลและอบายมุขของสํานักงานตํารวจแหงชาติไดเลือกผูวิจักษณแใหไปปฏิบัติงานในชุดนี้และไดส่ังใหไปสืบสวน
บอนการพนันสําคัญๆใหญหลายแหงเชน บอนการพนันแถวประตูน้ํา บอนการพนันแถวปิ่นเกลา บอนการพนันแถวพระ
โขนง การสืบสวนครั้งนี้ผูวิจักษณแตองปลอมตัวเขาไปเป็นนักเลนการพนันเพื่อเขาไปสืบสวนหาขอมูล หลักฐานตางๆ
ภายในบอนดังกลาวนั้นเอง ใชเวลาเขาไปสืบสวน3-5ครั้ง เมื่อไดหลักฐานขอมูลแลวมาเขียนรายงานการสืบสวนให
ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันเพื่อทราบ การปฏิบัติงานสืบสวนบอนการพนันท้ัง 3 แหงนี้สําเร็จไดเพราะเป็นการสืบสวน
แบบระบบปฏิบัติการดานบอนการพนัน ไมใชระบบการกลาวหา และการสืบสวนแบบระบบความชํานาญดานบอนการ
พนัน ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานสืบสวนของผูวิจักษณแโดยใจรักงานสืบสวนมาโดยตลอด 

1. บ่อนการพนนัในเขตสถานีต ารวจพญาไท  
บอนประตูน้ํา บอนแหงนี้ในอดีตถือวาเป็นบอนใหญท่ีสุดท่ีเปิดอยูในเขตทองท่ี สถานีตํารวจพญาไท เขาได 2 

ดาน คือ ดานเพชรบุรี เขาซอยดานศูนยแการคาเมโทรเกา ดัดแปลงมาจากโรงภาพยนตรแแหงหนึ่ง สวนอีกดานหนึ่ง เขา
ทางดานถนนราชปรารภซอยตรงขามโรงแรมอินทรา แตยุค พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์   เตมียเวส  ผบ.ตร. ขณะนั้น บุกทลาย
จนราบคาบ จับผูตองหาไดประมาณ 200 คน จนตองหยุดกิจการไปโดยปริยาย 
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2. บ่อนการพนนัในเขตสถานีต ารวจตลิ่งชัน 
บอนลอยฟูา ในซอยโรงพยาบาลเจาพระยา ยานปิ่นเกลา บอนลอยฟูานี้ เคยถูกตํารวจนครบาลนํากําลังเฉพาะ

กิจ บก.น.7 เขาจับกุมครั้งหนึ่งและถูก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ จับกุมอีกครั้งหนึ่ง ไดผูตองหาประมาณ300คน 
  3. บ่อนการพนนัในเขตสถานีต ารวจพระโขนง 

บอนพระโขนงต้ังอยูเลขท่ี 146/65 ซอยปรีดีพนมยงคแ 10 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งลักลอบเปิดเป็นบอนการพนันใหญช่ือดัง รูจักกันในช่ือ บอนพระโขนง เป็นทาวเฮาสแ 2 ช้ัน ติดกัน 3-4 คูหา เป็นบอน
การพนันบาคารา ไฮโล และไพแปดเกา จับกุมผูตองหาไดประมาณ 200 คน 

 

 
 

2.5 ปัญหาชีวิตที่มีผลกระทบจากการเป็นพนักงานสืบสวน 
การเป็นพนักงานสืบสวนท่ีตรงไปตรงมา มีปใญหาในการทํางานเหมือนกัน ผูวิจักษณแ เป็นคนไมเคยศิโรราบกับ

เจานายช้ันผูใหญ ซึ่งก็ทําใหเกิดปใญหาในการทํางานเหมือนกัน มีอยูครั้งหนึ่ง เจานายเคยใหผูวิจักษณแไปสืบเกี่ยวกับ
บอนการพนัน ซึ่งภายหลังมารูวา เนื่องจากภรรยาของนายตํารวจกองปราบคนนั้น ไปเลนการพนันเสียเงินประมาณเป็น
สิบลานบาท เมื่อผูวิจักษณแไปสืบไดขอมูลมาแลว ใหผูวิจักษณแไปติตดามเอาเงินท่ีเสียไปคืนมาดวย ซึ่งผูวิจักษณแบอกวา 
ไมเกี่ยวกัน การสืบก็คือการสืบ ไมไดไปตามเอาเงินคืน เมื่อทางผูบังคับบัญชาท่ีกองปราบเรียกผมไปสอบเป็นผูรวม จึง
เขาเรือนจํากลางพิเศษกรุงเทพ ดวยขอความกลาวหาวา มีสวนรูรวมคิดกับเจาของบอนการพนัน ตองไปถูกขังอยูสามวัน
สองคืนโดยประกันตัวไมทัน และคัดคานการประกันตัว แตสุดทายก็ไดรับการปลอยตัว และอัยการส่ังไมยื่นฟูองเพราะผู
วิจักษณแไมไดเกี่ยวของใดๆ จึงไดปฏิบัติหนาท่ีงานสืบสวนตอไป เป็นเหตุการณแท่ีเป็นตัวอยางจากการทําหนาท่ี  

เคยไปสืบจับบอนการพนันท่ีอําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี เป็นบอนวิ่ง ความจริงเราก็สงสัญญาณไปในพื้นท่ี
แลว วา ทางกองปราบจะลงไปจับ แตทางพื้นท่ีก็ไมสนใจ บอกวาไมมี ผูวิจักษณแจึงตองไปลุยจับเอง แตก็ใหตํารวจใน
พื้นท่ีเป็นผูลงบันทึกนําจับ เพื่อไมใหตํารวจในพื้นท่ีเสียหาย และถูกยายออกนอกพื้นท่ี ทําใหนายตํารวจท่ีรับผิดชอบใน
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พื้นท่ีไมพอใจมาก ถึงกับมีการอาฆาตแคน เป็นปใญหาท่ีผูวิจักษณแเจอตลอด และถึงขั้นถูกส่ังขัง ถูกลอบยิง แตดวยความ
ต้ังใจดี ความซื่อสัตยแ ทํางานดวยความบริสุทธิ์ใจ จึงแคลวคลาดตลอดมา  

ผูวิจักษณแรูจักผูประกอบการ แตไมเคยเรียกเอาประโยชนแ ไมเคยจัดงานเล้ียง จัดงานวันเกิด เพราะไมตองการ
ใหเกิดความเกรงใจ ไมตองการรบกวนผูประกอบการใดๆ 

เมื่อปี พ.ศ.2555 สํานักงานตํารวจแหงชาติมีการเปิดใหขาราชการตํารวจในแตละสังกัดท่ีมีวุฒิต้ังแตปริญญาตรี
ขึ้นไปสอบแขงขันกันเพื่อบรรจุเล่ือนขั้นเป็นช้ันสัญญาบัตรวาท่ี ร.ต.ต. ผูวิจักษณแ ก็สอบไดเล่ือนขั้นเป็นช้ันสัญญาบัตรวา
ท่ี ร.ต.ต. ครั้งนี้ดวย 
 
2.6 ปัญหาของการท างานด้านการสืบสวน 

ปใญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานสืบสวน พอสรุปไดดังนี้  
1. ปใญหาดานกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ มีมากมายและไมสามารถยืดหยุน ทําใหเกิดปใญหาและ

อุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานสืบสวน ปกติพวกนี้จะเคารพกฎหมายบานเมือง แตหากการกระทําผิดใน
บางครั้งอาจตองการความสะดวกสบายเป็นท่ีต้ัง เหตุสุดวิสัย การกระทําผิดนี้มักเกิดจากความประมาทเลินเลอ 
ปราศจากมูลเหตุจูงใจ เมื่อกระทําผิดแลวมักจะไมกระทําผิดซ้ําอีก เพราะบุคคลเหลานี้มิมีความตองการจะเขาไปขัดแยง
หรือฝุาฝืนกฎระเบียบสังคมแตประการใด 

2.  ปใญหาดานปริมาณงานและความรูความสามารถของพนักงานสืบสวน ซึ่งปริมาณท่ีมาก เกินกวาจํานวน
ของพนักงานสอบสวนท่ีปฏิบัติหนาท่ี และสํานวนการสืบสวนสอบสวนท่ียากเกิน ความสามารถของพนักงานสืบสวน  
จะทําใหเกิดปใญหาและอุปสรรคในการทํางานของพนักงานสืบสวนได เมื่อพนักงานสอบสวนไดรับแจงความรองทุกขแ
แลว จําเป็นจะตองสอบสวนหาตัวผูกระทําผิดหรือหาตัวคนราย ซึ่งอาจจะตองแบงขั้นตอนในการสืบสวนหารองรอย
หลักฐานเพื่อมาประกอบการดําเนินคดีอยางเป็นระบบ นักสืบท่ีดีนั้นไมเพียงแตจับกุมผูกระทําผิดไดแลวยุติ จะตองมี
หนาท่ีคนหาสาเหตุแกนแทของอาชญากรรมท่ีเกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางแกไขควบคูไปดวย ก็จะถือไดวาเป็น “นักสืบท่ีทํา
หนาท่ีครบถวนสมบูรณแ” 

3. ปใญหาดานการพัฒนาบุคลากร ในการฝึกอบรมใหความรูความเขาใจดานการสืบสวน และสอบสวนแก
พนักงานสืบสวน ตลอดจนการฝึกอบรมระหวางการปฏิบัติงานใหบุคลากรหนวยงาน มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานและ ปรับปรุงใหทันสมัยตลอด เพื่อเป็นประโยชนแและสะดวกตอ
การปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสืบสวน จะทําใหการปฏิบัติงานของพนักงานสืบสวน มีประสิทธิภาพมากขึ้น จะตองรูจัก
กับบุคคลทุกสาขาอาชีพกอน นําชาวบานมาเป็นแกนนําสรางศรัทธา ขอความรวมมือเมื่อมีความจําเป็นเกี่ยวกับการแจง
ขาวสารตางๆ ถาชาวบานรักใครศรัทธาแลวก็ยอมไดรับความรวมมืออยางดี แมวาชาวบานจะเสียเวลาทํามาหากินบาง 
ก็เต็มใจใหความรวมมือ นักสืบจะตองใหเกียรติและยกยองผูอื่นเสมอ บุคคลเหลานี้เป็นแหลงขาวท่ีจําเป็นสําหรับงาน
สืบสวนอยางมาก 

4. ปใญหาดานเครื่องมือ เครื่องใช สภาพแวดลอม หนวยงาน การขาดเครื่องมือ เครื่องใช รวมไปถึงยานพาหนะ
และอุปกรณแตาง ๆ ท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานของพนักงานสืบสวน เป็นไปดวยความคลองตัว จะทําใหเกิดปใญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานและสภาพ แวดลอมของหนวยงานท่ียังไมไดมีการจัดต้ังใหเป็นหนวยงานท่ีถูกตองตาม
กฎหมาย จะเป็นปใญหาสําคัญท่ีจะสงผลกระทบอยางยิ่งของพนักงานสืบสวน นักสืบสวนจะตองมีความรูเรื่องยุทธวิธี
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ตํารวจ การตรวจคนจับกุม การใชอาวุธ การใชยานพาหนะ เส้ือเกราะ วิธีเขาจับกุม จะเขาอยางไรจึงจะไมกอใหเกิด
ความสูญเสียท้ังทรัพยแสินและกําลังเจาหนาท่ีตํารวจเอง 

5. ปใญหาดานอัตรากําลัง จํานวนพนักงานสืบสวน ท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยู  ไมสมดุลกับปริมาณงานท่ีไดรับ
มอบหมาย คือ มีกําลังพลนอยกวาปริมาณงาน จึงเป็นสาเหตุ ใหงานออกมาลาชาและไมไดผลดีเทาท่ีควร ซึ่งสอดคลอง
กันกับปใญหาดานปริมาณงานท่ีมี มากกวากําลังพล สงผลใหเกิดปใญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงาน
สืบสวน ปรับปรุงตัวบุคคลฝุายสืบสวนใหมีจํานวนเพียงพอและมีคุณภาพ มีความรูความสามารถ ไดรับการฝึกอบรมให
ทันตอวิทยาการตํารวจแผนใหม ซึ่งมีพัฒนาการกาวหนาอยูตลอดเวลา 

6. ปใญหาดานลักษณะผูบังคับบัญชา ซึ่งพนักงานสืบสวน สวนใหญเห็นวาเป็นปใญหา ในการท่ีผูบังคับบัญชา
ขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานดานการสืบสวน ก็จะไมสามารถใหคําแนะนําหรือไมใหความสนใจกับพนักงาน
สืบสวน ในการปฏิบัติงานและ ผูบังคับบัญชาท่ีเครงครัดในกฎระเบียบมากเกินไปไมมีการยืดหยุนบาง จะเป็นปใญหาตอ
การ ปฏิบัติตนของพนักงานสืบสวน ทําใหพนักงานสืบสวน ขาดความมั่นในใจการปฏิบัติหนาท่ี ผูบังคับบัญชาตองเป็น”
ภาวะผูนํา” ของหนวยงานนั้นๆ วาจะวิเคราะหแหรือพิจารณาเห็นความจําเป็นมากนอยเพียงใด บางทานอาจไมเห็น
ความสําคัญ บางทานหากมองปใญหาครบวงจรก็จะเห็นความสําคัญ นําขอมูลมาใช และแนะนําพนักงานสืบสวน 

7. ปใญหาดานขาดการประสานงาน สําหรับปใญหาในดานนี้ พนักงานสืบสวน สวนใหญ ไมแนใจวาหนวยงาน
ราชการท่ีเกี่ยวของไมวาจะเป็นทางกระบวนการยุติธรรมหรือทางคดี และประชาชนหรือขาราชการท่ีเกี่ยวของท้ังทาง
กระบวนการยุติธรรมและทางคดีจะใหความ รวมมือกับพนักงานสืบสวน ในการปฏิบัติงานไดลุลวงไปดวยดีหรือไม ทํา
ใหพนักงานสืบสวน เกิดความสับสนเป็นอยางมาก เพราะไมอาจกําหนดลวงหนาไดอยางแนนอนในการปฏิบัติงาน การ
สืบสวนจะตองอาศัยประสบการณแและความสามารถเฉพาะตัวเขามาชวยเสริมอีกดวย เป็นศิลปะท่ีสลับซับซอนและ
ละเอียดออน จึงเป็นเรื่องท่ีไมอาจระบุไดแนนอน นักสืบจะตองเป็นนักประสานงานนอกหนวยราชการเป็นอยางดี 

8. ปใญหาดานอื่น ๆ เชน งบประมาณ รายได การเส่ียงอันตราย สวัสดิการ ภาระ ความรับผิดชอบ ซึ่งปใญหา
เหลานี้พนักงานสืบสวน มีความเห็นวาไมเพียงพอกับการครองชีพใน ปใจจุบัน เมื่อรายไดคาตอบแทน สวัสดิการตาง ๆ 
ไมเพียงพอขวัญและกําลังใจในการ ปฏิบัติงานของพนักงานสืบสวน ท่ีจะทํางานใหมีประสิทธิภาพก็ลดนอยลงไป สงผล
กระทบตอ การปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสืบสวน อยางยิ่ง  

9. ปใญหาดานประชาสัมพันธแหนวยงาน พนักงานสืบสวน สวนใหญไมแน ใจวาประชาชน ผูมาใชบริการจาก
หนวยงานนี้จะทราบถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานของพนักงาน สืบสวน หรือไม เพราะอาจทําใหเกิดความลาชาไม
คลองตัวในการปฏิบัติงานได หากวา ประชาชนไมทราบถึงขั้นตอนในการทํางานของพนักงานสืบสวน   

10. การสืบสวนเรื่องบอนการพนัน จะมีปใญหาเรื่องเอาความลับของการสืบสวนบอนนั้น ไปแจงใหฝุายตรงขาม
ทราบกอน จึงทําใหเกิดความลับรั่วไหล หรือเจาของบอนเป็นผูมีอิทธิพลและใชบารมีนักการเมืองคุมครองจะทําการ
สืบสวนไดยาก 
 
3.  การสังเคราะห์ข้อมูล 
3.1 รูปแบบผลงานของการสืบสวนบ่อนการพนัน “นกแลโมเดล”  

การสืบสวนเรื่องบอนการพนันของผูวิจักษณแหรือของ “นกแลโมเดล” ดังนี้   
1. การสืบสวนสอบสวนไดตามกฎหมายแลวตองรูกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของในหนาท่ี

ของตนเอง เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม  
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2. มีความอดทนละความพยายามสูง ไมเบื่อหนายงานท่ีไดรับมอบหมาย  เมื่อเรามีความจําเป็นตองไปเฝูาจุด
หรือเปูาหมายท่ีเราติดตามเป็นเวลานาน เราตองอดทนเพื่อใหจบหรือบรรลุเปูาหมายท่ีเราตองการและจึงจะถอนออก
จากจุดนั้น ผูประจักษแเคยไปเฝูาผูตองหาตามหมายจับคดีฉอโกง ตองเดินทางจากท่ีทํางาน ต้ังแตเวลา 01.00 น. เพื่อไป
รอดูตอนผูตองหาออกจากบานตอนเวลา 04.00 น. จึงตองมีความอดทนสูง 

3. มีสุขภาพแข็งแรงอยูเสมอ เนื่องจากเป็นการทํางานไมมีเวลาแนนอน รางกายจึงตองแข็งแรงอยูเสมอ เมื่อ
พักผอนนอยหรือสุขภาพไมแข็งแรง ก็จะเกิดความเสียหายตอการปฏิบัติหนาท่ีได  

4. ตองเป็นผูศึกษาหาความรูอยูเสมอ โดยเฉพาะความรูเกี่ยวกับการวิทยาการใหมๆ ปใจจุบันนี้มีเทคโนโลยี
ใหมๆเพิ่มขึ้นมา เชน เครื่องมือส่ือสาร โทรศัพทแสมารแทโฟน กลองดักฟใง เป็นตน 

5. ตองเป็นคนชางสังเกต จดจําในการสอบปากคําพยานหรือผูตองหาวามีอาการหรือกิริยาเวลาใหการเท็จหรือ
มีพิรุธตอนใดบางหรือไม และตองมีจิตใจซื่อสัตยแ สุจริต จิตใจมั่นคงมีคุณธรรมประจําใจ ไมกล่ันแกลงผูใด ไมตกอยูใน
อิทธิพลของผูใดท่ีจะคอยบงการหรือส่ังการใหกระทําผิดกฎหมาย 

6. ตองมีจุดหมายแนนอนในการสืบสวน  ชัดเจนวาเราตองการสืบสวนเรื่องอะไร คดีอะไร เปูาหมายอะไรท่ีเรา
ตองการสืบสวนติดตาม เชน เราจะสืบสวนเรื่องบอนการพนัน เราก็ตองศึกษาหาความรูดานนักเลงการพนัน ผูมร
อิทธิพล แหลงมั่วสุมเลนการพนัน บุคคลท่ีมีอาชีพหรือท่ีอยูไมเป็นหลักแหลง บุคคลท่ีใชจายฟุุมเฟือย ขอมูลหรือ
เปูาหมายตางๆนี้คือ จุดสําคัญของการสืสวนเรื่องบอนการพนัน  

7. ตองรักษาความลับไวดีเยี่ยมและไมสอดรูสอดเห็นเรื่องท่ีไมใชหนาท่ีของตน หรือเมื่อไดรับขาวสารมาจาก
บุคคลสําคัญหรือสายลับจะตองปิดแหลงท่ีมาของขาวสารนี้ เมื่อเปิดเผยจะเป็นอันตรายตอบุคคลสําคัญหรือสายลับท่ีให
ขอมูล  

8. ตองมีความสามารถในการผูกมิตรกับประชาชน ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน เมื่อเราพบผูนําสําคัญนี้ตอง
แสดงจิตใจหรือหนาตาเป็นมิตร หรือเป็นผูใหกอน จึงจะไดขอมูลสําคัญจากบุคคลดังกลาว เพื่อผลของงานในการหาขาว
ตางๆในพื้นท่ี ขอสําคัญคือจะตองเป็นผูรักงานสืบสวน นอกจากทุมเทใหแลวตองใจรัก จึงจะเป็นนักสืบท่ีมีผลงานเดน 
 
3.2 ข้อเสนอแนะ 

สวนใหญก็เสนอแนวคิดในการแกไขไวพอสรุปไดดังนี้  
1. ใหรีบเรงรัดในการออกพระราชกฤษฎีกาหรือกฎหมาย เพื่อรองรับหนวยงาน ปปป.ตร. ใหเป็นหนวยงานท่ี

ถูกกฎหมาย จะไดนําไปสูการเบิกจายงบประมาณใชเป็นของหนวยงานเอง ปใญหาดานงบประมาณก็จะไมเกิดขึ้น  
2. ใหผูบังคับบัญชาระดับสูงใหความสนใจ ใสใจ ดูแลหนวยงาน ปปป.ตร.นี้ เพราะเป็นหนวยงานท่ีหนาท่ีใน

การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน วงราชการ ซึ่งเป็นปใญหาใหญในสังคมปใจจุบัน หาก
ผูบังคับบัญชาใหความสนใจก็จะเกิดขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานสืบสวน  ผลงานท่ีออกมาก็จะมี
ประสิทธิภาพดวย  

3. ในดานกําลังพลท่ีมีไมเพียงพอ และไมมีความรูความชํานาญในการสืบสวนและสืบสวน  คดีความผิดท่ีเป็น
เรื่องเฉพาะเกี่ยวกับความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ ควรมีการจัดสรร คัดเลือกบุคลากรเขามาปฏิบัติงาน เมื่อจัดสรร
เขามาแลวก็ตองมีการพัฒนาบุคลากร และก็ ใหโอกาสในการกาวหนาในอาชีพราชการในสายงานนี้ดวย ท้ังนี้เพื่อขวัญ
และกําลังใจในการ ปฏิบัติงานของพนักงานสืบสวน  



 
140 ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 7 ประจําเดือน มีนาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2564  

4. การใชเครื่องมือเทคโนโลยีงานดานงานสืบสวน ปใจจุบันเทคโนโลยีกาวหนาอยางรวดเร็ว การปฏิบัติงานของ
ฝุายสืบสวนนอกจากใชความสามารถเฉพาะตัวบุคคลแลว ยังอาศัยความรู ความสามารถ ประสบ การเรียนรูจากการ
ปฏิบัติแลวมีความจําเป็นท่ีตองใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีมาสนับสนุนมากขึ้น จึงจะทําใหการสืบสวนมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เชน เครื่องดักฟใงโทรศัพทแ กลองถายภายขนาดเล็ก ขนาดใหญ กลองวงจรปิด 
 
3.3 ข้อเสนอแนะของผู้วิจัย  

1. สํานักงานตํารวจแหงชาติ ควรเรงรัดขั้นตอนในการออกกฎหมาย เพื่อมิใหกฎหมาย ออกมารองรับ
หนวยงาน หากวามีกฎหมายรองรับแลวจะทําใหปใญหาใหญ ๆ ท่ีเกิดขึ้น เชน ปใญหาดานงบประมาณท่ียังขาดแคลนก็จะ
บรรเทาลง และจะสงผลใหปใญหาอื่น ๆ บรรเทา เบาบางลงดวย ปใญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของ
พนักงานสืบสวนก็จะนอยลงดวย  

2. ดานอัตรากําลังท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีในงานดานสืบสวน ตองเริ่มต้ังแตการสรรหาบุคลากร เขามาปฏิบัติหนาท่ี
ในงานดานสืบสวน จะตองเลือกผูท่ีมีประสบการณแในดานสืบสวนและสอบสวน  มาเป็นระยะเวลาพอสมควร จากนั้นก็
ใหมีการเขารับการอบรมในการสืบสวนและสอบสวน คดี ความผิดเกี่ยวกับการกระทําทุจริตตอตําแหนงหนาท่ีราชการ 
ซึ่งเป็นคนท่ีงานดานสืบสวน รับผิดชอบอยู และในระหวางปฏิบัติหนาท่ีอยูนั้นก็จะตองมีการพัฒนาบุคลากร โดยมีการ 
จัดอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนท่ัว ๆ ไป และในกรณีความผิดเฉพาะท่ีงานดานสืบสวน 
รับผิดชอบอยู ซึ่งจะทําใหพนักงานสืบสวน มีการพัฒนางานเองอยูตลอด การปฏิบัติงานจะไดมีประสิทธิภาพ 

3. ควรจัดใหมีการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ รวมไปถึงคําส่ังตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาท่ี
ของพนักงานสืบสวน  และมีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอด ท้ังนี้เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงานสืบสวน   

4. ในการบํารุงขวัญและกําลังใจของพนักงานสืบสวน ผูบังคับบัญชาจะตองเป็นผูท่ีมีความรูความเขาใจในการ
ทํางานของหนายงานสืบสวน  ไมเครงครัดจนเกินไป ท้ังนี้จะตองคอยชวยใหคําแนะนําท่ีดี เพราะพนักงานสืบสวน สวน
ใหญของงานดานสืบสวนยังขาด ประสบการณแ ความชํานาญในการทํางาน และการใหโอกาสในการเจริญกาวหนาทาง
หนาท่ีการงาน ระหวางท่ีปฏิบัติหนาท่ีในงานดานสืบสวนก็จะทําใหพนักงานสืบสวน มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
เพิ่มมากขึ้นดวย  

5. ควรมีการประชาสัมพันธแหนวยงานใหกับประชนไดทราบถึงความสําคัญบทบาทและหนาท่ีตลอดจนความ
ไววางใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสืบสวน  
 
3.4 หลักธรรมที่ใช้ในการท างาน 

การทํางานดานการสืบสวนเรื่องบอนการพนันจะตองทํางานดานการสืบสวนดวยใจรักงานสืบสวนโดยแทจริงถึง
จะบรรลุผลของงานสืบสวน พนักงานสืบสวนทุกคนตองมีคติประจําใจไวเสมอวา 

1. ตองซื่อสัตยแสุจริตตอหนาท่ี มีจิตใจมั่นคง  
2. ไมเห็นแกผลประโยชนแสวนตน  
3. ไมมักมากในลาภผล  
4. ตองเป็นผูมีอุเบกขา ปราศจากอคติ 4 ประการ 

-ฉันทาคติ (ความรัก) 
-โทสาอคติ (ความโกรธ) 
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-ภยาคติ (ความกลัว) 
-โมหาคติ (ความหลง) 

เมื่อยึดถือหลักธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีตลอดจะทําใหการทํางานเจริญรุงเรืองเล่ือนยศกาวหนาไปตลอด 
----------------------------------------------- 
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Abstract  

Hong Hien seniors in Phayao. As a form of promoting lifelong learning.  Education 

Management Skills development To improve the quality of life for the elderly Hong Hien 

and activities of the elderly is a subject that is important to the elderly and lifestyle. Enhance 

knowledge Life skills necessary By trainers or volunteers from the relevant authorities as 

well as the areas where older people to demonstrate their capability. The transfer of 

knowledge, experience. The accumulated other parties To preserve the heritage of wisdom 

with the community. Hong Hien seniors in Phayao. It was founded by the discovery that the 

health problems of economic, social and environmental issues. And major health problems, 

lack of care for the children. And important Community in Phayao no local leaders such as 

village headman, but the president of the community. Although the role is similar, but the 

recognition or the ability to bind or seize the building is not enough. The community will 

have to rely on a municipal basis. I think this is a major public administrator. Action to 

establish Hong Hien elderly in the early stages. Maybe it's just a group discussion format, 

then gradually clear up. Ther are a variety of activities based on the needs of the elderly. Or 

may extend to activities that are already underway, such as social 

services. Participatory (Happy Town), Bank of America Center, three good as Hong Hien 

seniors can have a theme and a variety of activities, depending on the context of the area. The 

needs of the elderly The activities of Hong Hien elderly. Events are scheduled each week is 

clear. Time to be open all year round or during the course of the training.  

  Successful management of Hong Hien seniors in Phayao. Management has made the 

success that 1. there must be a leadership change. Especially under the leadership of seniors 

will be dedicated selfless creative activity in Hong Hien 2. Have a clear goal. And 3. The 

event continued with the participation of the elderly in Phayao 4. Creating a social network 

to a group of elders 5. There are lessons in each course. 6. Budget continues support of 

Phayao. Which is driven to drive the movement of the Hong Hien elderly occur and the 
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process goes smoothly 7. stressing the benefits to be gained of seniors 8. Operation Hope. the 

Hian must be those who have a passion for working with seniors. 

 

 
บทคัดย่อ 

โฮงเฮียนผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เป็นรูปแบบหนึ่งในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การจัดการ
ศึกษา การพัฒนาทักษะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และกิจกรรมของโฮงเฮียนผูสูงอายุจะเป็นเรื่องท่ีผูสูงอายุสนใจ
และมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิต ชวยเพิ่มพูนความรู ทักษะชีวิตท่ีจําเป็น โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของขณะเดียวกันก็เป็นพื้นท่ีท่ีผูสูงอายุจะไดแสดงศักยภาพ โดยการถายทอดภูมิความรูประสบการณแ ท่ีส่ังสมแก
บุคคลอื่น เพื่อสืบสานภูมิปใญญาใหคงคุณคาคูกับชุมชน โฮงเฮียนผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพะเยา นั้นกอต้ังโดยการ
นําปใญหาท่ีคนพบคือปใญหาทางดานสุขภาพ ดานเศรษฐกิจ ปใญหาทางดานสังคมและส่ิงแวดลอม และสําคัญคือปใญหา
สุขภาพท่ีขาดการดูแลเอาใจใสจากลูกหลาน และส่ิงสําคัญคือ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาไมมีผูนําทองถิ่นเชน 
กํานัน ผูใหญบาน มีแตประธานชุมชน ถึงแมวาบทบาทจะคลายกันแตการยอมรับหรือความสามารถในยึดโยงหรือการ
สรางกลุมไมไดเทาท่ีควร ดังนั้นชุมชนจะตองมีการพึ่งพาเทศบาลเป็นหลัก เพราะคิดวาเป็นผูดูแลประชาชนเป็นหลัก 
การดําเนินการการจัดต้ังโฮงเฮียนผูสูงอายุในระยะแรก อาจเป็นเพียงการรวมกลุมพบปะพูดคุยกัน แลวจึงคอยๆ มี
รูปแบบชัดเจนขึ้น มีกิจกรรมท่ีหลากหลายตามความตองการของผูสูงอายุ หรืออาจเป็นการขยายกิจกรรมจากท่ีมีการ
ดําเนินการอยูแลว เชน ศูนยแบริการทางสังคม แบบมีสวนรวม (ศาลาสรางสุข) ศูนยแสามวัย ธนาคารความดี เป็นตน โฮง
เฮียนผูสูงอายุสามารถมีรูปแบบและกิจกรรมท่ีหลากหลาย ท้ังนี้ ขึ้นอยูกับบริบทของพื้นท่ี ความตองการของผูสูงอายุ 
การจัดกิจกรรมของโฮงเฮียนผูสูงอายุ จะกําหนดตารางกิจกรรมในแตละสัปดาหแไวชัดเจน ระยะเวลาเปิดเรียนอาจเป็น
ตลอดปีหรือเปิดเป็นชวงเวลาตามหลักสูตรที่จัดอบรม  

รูปแบบของการบริหารจัดการโฮงเฮียนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพะเยา มีองคแประกอบทําใหการบริหาร
จัดการประสบผลสําเร็จ ดังนี้ 1. จะตองมีผูนําการเปล่ียนแปลง ยิ่งเฉพาะผูนําของผูสูงอายุนั้น จะตองทุมเท เสียสละ มี 
ความคิดสรางสรรคแในกิจกรรมของโฮงเฮียน 2. จะตองมีเปูาหมายท่ีชัดเจน และมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง 3. การ
มีสวนรวมของผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพะเยา 4. การสรางเครือขายทางสังคมใหกับกลุมผูสูงอายุ 5. มีการสรุป
บทเรียนในแตละวิชาเรียน อยางตอเนื่อง 6. งบประมาณการสนับสนุนของเทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งถือเป็นแรงหนุน
สําคัญท่ีจะผลักดันใหการเคล่ือนงานของโฮงเฮียนผูสูงอายุเกิดข้ึนไดและดําเนินการไปอยางราบรื่น  7. เนนหนักในเรื่อง
ประโยชนแท่ีจะไดรับของผูสูงอายุ 8. ผูดําเนินงานโฮงเฮียนจะตองเป็นผูท่ีมีใจรักในการทํางานกับผูสูงอายุ 

 
1. ความเป็นมา สถานการณ์ทั่วไป แนวคิดทั่วไป  

1.1 ความเป็นมา  
จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดชายแดนต้ังอยูทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยูระหวางเสนรุ ง

ที่  18 องศา 44 ลิปดา เหนือ ถึง  19 องศา 44 ลิปดา เหนือ และเสนแวงที่ 99 องศา 40 ลิปดา 
ตะวันออก ถึง  100 องศา 40 ลิปดา ตะวันออก อยูหางจากกรุง เทพมหานครคิดต ามระยะทางหลวง
แผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ประมาณ 735 กิโลเมตร 
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ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปลอมรอบไปดวยเทือกเขา ท้ังทางดานตะวันออก ดานตะวันตก ดาน

ใตและตอนกลางของจังหวัด เทือกเขาเหลานี้  จะทอดตัวเป็นแนวยาวจากเหนือลงใต มีที่ราบเหมาะแก
การเพาะปลูกอยูสองขางเทือกเขา และระหวางลําน้ํา มีเนื้อที่ภูเขาสูงและสูงมากที่สุด ประมาณรอยละ 
47 ของพื้นท่ีจังหวัด มีพื้นท่ีเนินเขาผสมท่ีราบประมาณรอยละ 35 และมีท่ีราบลุมนอยท่ีสุด ประมาณรอย
ละ 18 ระดับความสูงของพื้นที่จังหวัดพะเยา มีความสูงระหวาง 300 - 1,550 เมตร จากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง  

จังหวัดพะเยา มีพื้นท่ี 6,335.06 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,959,412 ไร ในปี พ.ศ. 2555 พื้นท่ี
จังหวัดพะเยา เป็นเนื้อท่ีปุาไม 3,287.20 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,054,496 ไร คิดเป็นรอยละ 51.9 ของ
พื้นท่ีท้ังหมด เป็นเนื้อท่ีถือครองทางการเกษตร 2,403.13 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,501,955 ไร คิดเป็น
รอยละ 37.9 ของพื้นท่ีท้ังหมด และเป็นเนื้อท่ีนอกการเกษตร 644.74 ตารางกิโลเมตร หรือ 402,962 ไร 
คิดเป็นรอยละ 10.2 ของพื้นท่ีท้ังหมด 

1.2 สถานการณ์ทั่วไปโฮงเฮียนผู้สูงอายุและแนวคิดทั่วไป ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา  
คําวาโฮงเฮียนเป็นภาษาเหนือท่ีใชในทองถิ่นของทางภาคเหนือหรือลานนา สวนคําภาษากลางจะใช

คําวา โรงเรียน เป็นคําๆ เดียวกัน ดังนั้น  
โฮงเฮียนผูสูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะ เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และกิจกรรมของโฮงเฮียนผูสูงอายุจะเป็นเรื่องท่ีผูสูงอายุสนใจและมีความสําคัญตอการ
ดําเนินชีวิต ชวยเพิ่มพูนความรู ทักษะชีวิตท่ีจําเป็น โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของขณะเดียวกันก็
เป็นพื้นท่ีท่ีผูสูงอายุจะไดแสดงศักยภาพ โดยการถายทอดภูมิความรูประสบการณแ ท่ีส่ังสมแกบุคคลอื่น เพื่อสืบสานภูมิ
ปใญญาใหคงคุณคาคูกับชุมชน 

โฮงเฮียนผูสูงอายุหลายแหงต้ังขึ้นโดยใชอาคารเรียนเกาของโรงเรียนท่ีเลิกกิจการหรือต้ังอยูในชมรมผูสูงอายุ 
ภายในวัด บางแหงใชบานของผูริเริ่มกอตั้งเป็นสถานท่ีดําเนินการการจัดต้ังโฮงเฮียนผูสูงอายุในระยะแรก อาจเป็นเพียง
การรวมกลุมพบปะพูดคุยกัน แลวจึงคอยๆ มีรูปแบบชัดเจนขึ้น มีกิจกรรมท่ีหลากหลายตามความตองการของผูสูงอายุ 
หรืออาจเป็นการขยายกิจกรรมจากท่ีมีการดําเนินการอยูแลว เชน ศูนยแบริการทางสังคม  แบบมีสวนรวม (ศาลาสราง
สุข) ศูนยแสามวัย ธนาคารความดี เป็นตนโฮงเฮียนผูสูงอายุสามารถมีรูปแบบและกิจกรรมท่ีหลากหลาย ท้ังนี้ ขึ้นอยูกับ
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บริบทของพื้นท่ี ความตองการของผูสูงอายุ วัตถุประสงค์ของโฮงเฮียน หรือค าว่า โรงเรียน 1. เพื่อสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุ 2. เพื่อสงเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุมครอง และ
พิทักษแสิทธิผูสูงอายุ 3. เพื่อเสริมสรางสุขภาพท่ีดีของผูสูงอายุท้ังดานรางกายและจิตใจ 4. เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุ
สรางสรรคแประโยชนแแกชุมชนและสังคม 5. เพื่อเสริมสราง ศักยภาพ คุณคาภูมิปใญญาผูสูงอายุใหเป็นท่ีประจักษแและ
ยอมรับ 6. เพื่อสงเสริมภูมิปใญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นใหดํารงสืบทอดตอไป 

โรงเรียนผูสูงอายุเป็นการจัดการศึกษา อีกรูปแบบหนึ่งท่ีตองการใหผูสูงอายุมีความรูความเขาใจในเรื่องท่ีมี
ความสําคัญตอการดําเนินชีวิต เกิดจากแนวคิดท่ีตระหนักถึงคุณคา ความสําคัญ และพลังของผูสูงอายุ โดยการสราง
พื้นท่ีสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ บนพื้นฐานการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น และภาคีเครือขาย 
การเกิดขึ้นของโรงเรียนผูสูงอายุยังสอดคลองกับแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) ฉบับปรับปรุง 
ครั้งท่ี 1 (พ.ศ. 2552) และพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ขอเสนอเชิงนโยบายในเวทีการประชุมสมัชชาผูสูงอายุ
ระดับชาติ ปี 2553 และ 2556 และแผนระดับชาติหลายฉบับท่ีใหความสําคัญกับการศึกษาเรียนรูตลอดชีวิต การ
พัฒนาศักยภาพของบุคคลอยางตอเนื่อง การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม และการเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีเป็น
ประโยชนแ โดยการสังเคราะหแรูปแบบการดําเนินงานของโรงเรียนผูสูงอายุ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ นําไปใชในทองถิ่นอื่นๆ ใหเกิดประโยชนแสูงสุด และส่ิงสําคัญท่ีสุดคือ
พบวา ในอนาคตอันใกลนี้สังคมไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ  

ปใจจุบันความกาวหนาดานการแพทยแและสาธารณสุข สงผลใหจํานวนและสัดสวนของประชากร  ผูสูงอายุ
เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วโดยสัดสวนประชากรสูงอายุโลกมีประชากรผูสูงอายุ ท่ีมีอายุเกิน 65 ปีขึ้นไป รอยละ 7 โดยพบวา 
ในป2ี558 โลกมีประชากรท้ังหมด 7,336 ลานคน มีประชากรผูสูงอายุท่ีอายุ 65 ปี ขึ้นไป คิดเป็นรอยละ 8 หรือ 565 
ลานคน ในขณะท่ีประชากรของประเทศไทยอายุมากท่ีสุดในอาเซียนคือ มีอายุ 65 ปีขึ้นไป คิดเป็น รอยละ8.4 หรือ 60 
ปีขึ้นไป คิดเป็นรอยละ 12.59 จากความกาวหนาดานการแพทยแ และการสาธารณสุขในประเทศไทย ทําใหอัตราการ
เกิดลดนอยลง ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น ซึ่งจะสงผล ใหประชากรไทยมีผูสูงอายุมากขึ้น มีการคาดการณแวา อีกไมกี่
ปีขางหนา ประเทศไทยจะเป็นสังคม สูงวัยระดับสุดยอด ซึ่งหมายถึง มีสัดสวนประชากรผูสูงอายุ 65 ปีขึ้นไป คิดเป็น
รอยละ 20 หรืออาจกลาวได วา ในอีก 4 ปีขางหนา พ.ศ.2564 ประเทศไทยจะกลายเป็น สังคมสูงวัยอยางสมบูรณแ 
(Aged Society) ตอจากนั้นอีกเพียงสิบปี ประเทศไทยจะกลายเป็น สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super-Aged Society) 
จากสถานการณแดังกลาว ทําใหผูสูงอายุและผูเตรียมสูวัยสูงอายุมีแนวโนมเจ็บปุวยมากและเร็วขึ้น ดังนั้น การสรางเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ จะเป็นวิธีการหนึ่งท่ีสามารถสรางเสริมสุขภาพในกลุมผูสูงอายุ ใหมีสุขภาพท่ีดีและท่ีสําคัญเป็นการลด
ผูปุวยลดตามธรรมชาติ  

1.3 สถานการณ์เฉพาะท้องถ่ินเทศบาลเมืองพะเยา  
ความสําเร็จในการคุมกําเนิดของประเทศไทย ทําใหอัตราการเกิดลดลงเป็นอยางมาก นับต้ังแต พ.ศ. 2513 

จนถึงปใจจุบัน ประกอบกับความกาวหนาทางการแพทยแและระบบสาธารณสุข ทําใหคนไทยมีอายุยืนยาวมากขึ้น เฉล่ีย 
77 ปี ทําใหโครงสรางประชากรไทยเปล่ียนแปลงไปมาก คาดวาในปี พ.ศ. 2579 จะมีสัดสวนผูสูงอายุเกือบ 1 ใน 3 ของ
ประเทศ แสดงวาประเทศไทยกาวเขาสูสังคมสูงวัยแลวอยางรวดเร็วและรุนแรง ทําใหแตละจังหวัดมีการดูแลอัตราของ
ผูสูงอายุ เมื่อมีสัดสวนประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปสูงขึ้นถึงรอยละ 20 จํานวนประชากรสูงอายุในประเทศไทยเพิ่มมาก
ขึ้นอยางรวดเร็ว ดวยเหตุท่ี “คล่ืนประชากรรุนเกิดลาน” ทําใหประชากรผูสูงอายุมีความเป็นอยูทีดีขึ้น ประชากรทาง
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ภาคเหนือของประเทศไทย มักจะมีคําอวยพรท่ีใหกําลังใจ การมีอายุยืนถือเป็นพรอันประเสริฐอยางหนึ่ง สําหรับชีวิตแต
ละคน ดังมีคําอวยพรวา ขอใหมีอายุมั่นขวัญยืน แตการท่ีแตละสังคม มีคนอายุยืนมากขึ้น ในขณะทีคนในวัยอื่น ๆ 
โดยเฉพาะวัยเด็ก วัยรุน และวัยคนทํางาน เทศบาลเมืองพะเยา มีจํานวนประชากร รวมท้ังหมด 17,001 คน โดย
ผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพะเยา มีผูสูงอายุ จํานวน 4,226 คน แยกเป็นชาย 1,689 คน หญิง 2,437 คน คิดเป็นรอย
ละ 24.9 ของจํานวนประชากรท้ังหมดของเทศบาลเมืองพะเยา นับไดวาปใจจุบันนี้เทศบาลเมืองพะเยาเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ ซึ่งเป็นตนเหตุของการโรคทางจิตและปใญหาการดูแลตนเอง เชน โรคซึมเศรา ละการหกลมในผูสูงอายุ ซึ่ง
แทจริงแลว ผูสูงอายุและวัยเกษียณยังคงมีศักยภาพและพรอมท่ีพัฒนาตนเอง ผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เป็น
กลุมผูสูงอายุท่ีมี มีสุขภาพดี มีความมั่นคง ทางดานรายได และการอยูอาศัย และมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม แตก็มี
บางคนของผูสูงอายุ มีปใญหาเรื่องการเป็นโรคไมติดตอ เชน โรคเบาหวาน ความดันเลือดสูง โรคเหลานี้อาจเป็นผลมา
จากพฤติกรรมของคนไทยต้ังแตกอนวัยสูงอายุจนเป็นผูสูงอายุ เชน การกินอาหาร การออกกําลังกาย การสูบบุหรี่ การ
ด่ืมแอลกอฮอล พอมีสูงอายุก็มักจะมีโรคประจําตัวกัน ทําใหทางเทศบาลเมืองพะเยา เล็งเห็นถึงผลพวงท่ีผานมา ไดมี
การจัดกิจกรรมใหผูสูงอายุมีกิจกรรมกันตลอดท้ังปี  

เทศบาลเมืองพะเยา ในฐานะท่ีอยูใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด ซึ่งมีหนาท่ีตองดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุ ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นทั้งดานรางกายและดานจิตใจ และไดตระหนักถึงปใญหาดานรางกาย จิตใจ อารมณแ 
สังคม และสติปใญญาท่ีเกิดขึ้นกับผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งจะมีแนวโนมขึ้นทุกปี การดําเนินงานโฮงเฮียน
ผูสูงอายุนั้น เพื่อเป็นการชวยลดและปูองกันความเส่ียง การเกิดปใญหาดานสุขภาพและจิตใจ สงเสริมใหผูสูงอายุ เป็นผูท่ี
มีคุณคาในตนเองและสังคม อีกท้ังไมเป็นภาระของผูอื่นมากเกินไป  

ผูสูงอายุไทยรุนใหมมีการศึกษาสูงขึ้น ผูสูงอายุวัยตนท่ีไมไดรับการศึกษาเลยมีเพียงรอยละ 7 เปรียบเทียบกับ
ผูสูงอายุวัยปลาย ท่ีไมไดรับการศึกษาเลยมีมากถึงรอยละ 22 แสดงวาผูสูงอายุ รุนใหมมีการศึกษาดีขึ้น ในขณะท่ี
ประชากรไทยกําลังสูงวัยขึ้นอยางรวดเร็ว และจํานวนผูสูงอายุก็เพิ่มมากข้ึนอยางมาก ถาหากประเทศไทยมีนโยบายและ
มาตรการตางๆ ท่ีจะทําใหผูสูงอายุไทยยังคงมีพลังและมีคุณคา ก็จะทําใหการสูงวัยของประชากรไทยนั้นเป็นโอกาส 
แทนท่ีผูสูงอายุจํานวนมากเหลานั้นจะ เพิ่มภาระในการดูแลใหกับปใกเจกบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 

ตาม พรบ.ผูสูงอายุ “ผูสูงอายุ” ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 หมายความวาบุคคลซีงมีอายเีกินกวาี 
หกสิบปีบริบูรณ  แ ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย ดังนันจึงเป็นเหตุให บุคคลท่ีอบพยล้ีภัย หรือเดินทางเขามาทํางาน พึ่ งพระ
บรมโพธิสมภารในราชอาณาจักรไทยไมมีสิทธิในสวัสดิการและความชวยเหลือจากรัฐท้ังปวง แมวาจะเป็นผูเสียภาษี
อากร ใหรัฐโดยครบถวน ก็ตาม ท้ังนี้เป็นการขัดตอหลักสิทธิมนุษยชน เพราะรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 มาตรา 30 ไดบัญญัติวา บุคคลยอมเสมอภาคกันในกฏหมายและไดรับความคุมครองตามกฏหมายเทาเทียมกัน 
การเลือกปฏิบัติโดยไมเป็นธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถนกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ จะ
กระทํามิได  
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1.4 ความสนใจการศึกษาวิจัยโฮงเฮียนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพะเยา 
โฮงเฮียนผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เป็นรูปแบบหนึ่งในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การจัดการ

ศึกษา การพัฒนาทักษะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และกิจกรรมของโฮงเฮียนผูสูงอายุจะเป็นเรื่องท่ีผูสูงอายุสนใจ
และมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิต ชวยเพิ่มพูนความรู ทักษะชีวิตท่ีจําเป็น โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของขณะเดียวกันก็เป็นพื้นท่ีท่ีผูสูงอายุจะไดแสดงศักยภาพ โดยการถายทอดภูมิความรูประสบการณแ ท่ีส่ังสมแก
บุคคลอื่น เพื่อสืบสานภูมิปใญญาใหคงคุณคาคูกับชุมชน 

 
โฮงเฮียนผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพะเยา นั้นกอตั้งโดยการนําปใญหาท่ีคนพบคือปใญหาทางดานสุขภาพ ดาน

เศรษฐกิจ ปใญหาทางดานสังคมและส่ิงแวดลอม และสําคัญคือปใญหาสุขภาพท่ีขาดการดูแลเอาใจใสจากลูกหลาน และ
ส่ิงสําคัญคือ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาไมมีผูนําทองถิ่นเชน กํานัน ผูใหญบาน มีแตประธานชุมชน ถึงแมวา
บทบาทจะคลายกันแตการยอมรับหรือความสามารถในยึดโยงหรือการสรางกลุมไมไดเทาท่ีควร ดังนั้นชุมชนจะตองมี
การพึ่งพาเทศบาลเป็นหลัก เพราะคิดวาเป็นผูดูแลประชาชนเป็นหลัก  

การดําเนินการการจัดต้ังโฮงเฮียนผูสูงอายุในระยะแรก อาจเป็นเพียงการรวมกลุมพบปะพูดคุยกัน แลวจึ ง
คอยๆ มีรูปแบบชัดเจนขึ้น มีกิจกรรมท่ีหลากหลายตามความตองการของผูสูงอายุ หรืออาจเป็นการขยายกิจกรรมจากท่ี
มีการดําเนินการอยูแลว เชน ศูนยแบริการทางสังคม แบบมีสวนรวม (ศาลาสรางสุข) ศูนยแสามวัย ธนาคารความดี เป็น
ตน โฮงเฮียนผูสูงอายุสามารถมีรูปแบบและกิจกรรมท่ีหลากหลาย ท้ังนี้ ขึ้นอยูกับบริบทของพื้นท่ี ความตองการของ
ผูสูงอายุ การจัดกิจกรรมของโฮงเฮียนผูสูงอายุ จะกําหนดตารางกิจกรรมในแตละสัปดาหแไวชัดเจน ระยะเวลาเปิดเรียน
อาจเป็นตลอดปีหรือเปิดเป็นชวงเวลาตามหลักสูตรที่จัดอบรม  

โฮงเฮียนผูสูงอายุของเทศบาลเมืองพะเยา จัดต้ังขึ้นมาโดยตาม พรบ.ผูสูงอายุ และขององคแการสหประชาชาติ
ไดกําหนดหลักการเกี่ยวกับสิทธิของผูสูงอายุ ไวเมื่อปี พศ.2550 ซึ่งประเทศไทยไดลงนามรับรองแลวในการประชุม
ระหวางประเทศออสเตรีย เมื่อปี 2545 ซึ่งเป็นประชุมสมัชชาโลกวาดวยผูสูงอายุท่ีประเทศไทย รับท่ีจะจัดทําแผน
ผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี 2545 2565 สหประชาชาติมุงเนนใหครอบคลุมการพัฒนาผูสูงอายุ อยูในสังคมไดอยางมี
คุณภาพชีวิต มีคุณคาชีวิตของตนเอง มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษยแ โดยแบงออกเป็นศูนยแการเรียนรู ครั้งแรกมีเปิดโฮง
เฮียน 4 ศูนยแการเรียนรู ตอมาเพิ่มหองเรียนยอยในชุมชนเป็น 8 หองเรียน ครอบคลุม 13 ชุมชน โดยไดรับการ
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สนับสนุนจากเทศบาลเมืองพะเยาเป็นหลักในดานงบประมาณ ปีละ 300,000 บาท สวนมากเป็นคาอาหารสําหรับผูเขา
เรียนในโฮงเฮียนตามกิจกรรมตางๆ ท่ีทางโฮงเฮียนดําเนินงานตามตารางของแตละปีงบประมาณ  

 
ประโยชน์ที่ผู้สูงอายุได้รับจากโฮงเฮียนผู้สูงอายุ 
1. ดานสุขภาพรางกาย ทําใหมีสุขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง ลดความเส่ียงจากการเจ็บปุวย ลดระยะเวลา

การพึ่งพาผูอื่น อายุยืน  
2. ดานจิตใจ ชวยใหคลายเหงา จิตใจกระชุมกระชวย สดช่ืน รู สึกภาคภูมิใจและตระหนักใน คุณคา 

ความสามารถของตนเอง มีมุมมองเชิงบวกตอตนเอง 
3. ดานสังคม มีความสัมพันธแที่ดีกับคนวัยเดียวกันและคนตางวัย ไดรับการยอมรับในฐานะสมาชิกกของกลุม 
4. ดานจิตปใญญา รูเทาทันและเขาใจส่ิงตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น สามารถปรับตัวและดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมตาม

วัย 
5. ดานเศรษฐกิจ เรียนรูทักษะทางดานอาชีพ สามารถนําไปประกอบอาชีพสรางงาน สรางรายได ชวยเหลือ

ตนเองตอไป 
 
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
1. โฮงเฮียนผูสูงอายุเป็นพื้นท่ีเรียนรูและถายทอดประสบการณแ ภูมิปใญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น ใหดํารงสืบ

ทอดเป็นเอกลักษณแของชุมชน 
2. โฮงเฮียนผูสูงอายุเป็น “เวที” ท่ีเปิดโอกาสใหผูสูงอายุมีสวนรวมในการทําประโยชนแตอชุมชนและสังคม 

รวมท้ังอาจเป็นแรงผลักดันใหเขารวมเป็นอาสาสมัครในชุมชน 
ขาพเจาไดมีความสนใจในการวิจัยดานรูปแบบการบริหารจัดการโฮงเฮียนผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพะเยา 

เนื่องจากขาพเจาไดทํางานในตําแหนง ผูอํานวยกองการสวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองพะเยา และไดลงพื้นท่ีทุกชุมชน
ในเขตเทศบาล และไดสัมผัสวิถีชีวิตของผูสูงอายุ 

 

 
 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การสังคมสงเคราะหแ การสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การพัฒนา

ชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนน และชุมชนแออัด การจัดใหมีและสนับสนุนกิจกรรมศูนยแเยาวชน การสงเสริม
ประเพณีทองถิ่น และงานสาธารณะ การใหคําปรึกษาแนะนํา หรือตรวจสอบเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม และปฏิบัติงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ  
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1.5 วิธีการศึกษา  
ขาพเจามีความสนใจท่ีศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโฮงเฮียนผูสูงอายุ เพื่อแนวทางการบริหารจัดการโฮง

เฮียนในกลุมผูสูงอายุ ซึ่งมีจํานวน ๒ ตําบล ไดแก ตําบลเวียง และตําบลแมตํ๋า โดยแตละตําบลมีชุมชนและจํานวน
ประชากร ดังนี้ ตําบลเวียงมีประชากรท้ังหมด 9,415 คน ชาย 4,296 คน หญิง 5,119 คน มี 7 ชุมชน ไดแก 1.ชุมชน
วัดหัวขวงแกว 2.ชุมชนวัดราชคฤหแ 3.ชุมชนวัดศรีอุโมงคแคํา 4.ชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน 5.ชุมชนวัดไชยอาวาส 6.
ชุมชนวัดบุญยืน 7.ชุมชนวัดศรีโคมคํา -ชุมชนวัดลี ต าบลแม่ต  า ตําบลแมตํ๋ามีประชากรท้ังหมด 7,559 คน ชาย 3,572 
คน หญิง 3,987 คน มี 7 ชุมชน ไดแก 1.ชุมชนวัดศรีจอมเรือง 2.ชุมชนวัดปุาลานคํา (บานแมตํ๋าปุาลาน) 3.ชุมชนวัด
ภูมินทรแ (บานแมตํ๋าภูมินทรแ) 4.ชุมชนวัดอินทรแฐาน (บานแมตํ๋าอินฐาน) 5.ชุมชนวัดเมืองชุม (บานแมตํ๋าเมืองชุม) 6 
ชุมชนรมโพธิ์ทอง 

1. มีการเก็บขอมูลของโฮงเฮียนผูสูงอายุจากการเขามาเรียนตามกิจกรรมท่ีจัด  
2. การเก็บรวบจากการรายวิชาท่ีสอน เชน ธรรมสวัสดี ดนตรีบําบัดและศิลปะบําบัดสุขภาพท่ีดีชีวีมีสุข ศิลปะ

ประดิษฐแ 
3. มีการออกแบบสอบถามความพึงพอใจและแบบประเมินภาวะซึมเศราหลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลเสร็จ

เรียบรอยแลว ก็นํามาประชุมเพื่อพิจารณาหาหรือกับ 
ทีมทํางานเพื่อประเมินผลและแนวทางการแกไขปใญหาของการบริหารจัดการโฮงเฮียนผูสูงอายุ  และหา

แนวทางหรือรูปแบบการบริหารจัดการโฮงเฮียนผูสูงอายุใหไดมาตรฐานและประสบผลสําเร็จ 
 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 แรงบันดาลใจ 
ขาพเจามีตําแหนงงานอยูเป็นหัวหนาฝุายงานพัฒนาชุมชน (นักบริหารสวัสดิการสังคม7) และไดมาทํางานอยู

กองสวัสดิการสังคม ซึ่งเป็นหนวยงานหนึ่งของเทศบาลเมืองพะเยา มีหนาท่ีรับผิดชอบงานดานสวัสดิการสังคม ซึ่งเป็น
เรื่องท่ีเกี่ยวของการเป็นอยูท่ีดีของประชากร การจัดระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานของสังคม และสามารถสรางหลักประกัน
ความเป็นอยูใหกับประชาชนทุกคน การดูแลกลุมผูดอยโอกาส กลุมผูสูงอายุ ซึ่งเป็นการพัฒนาตามนโยบายของ
ผูบริหาร ยุทธศาสตรแของเทศบาลเมืองพะเยา โดยเนนการสรางความเขมแข็งของชุมชน ยึดคนในชุมชนเป็นหลัก และ
เป็นศูนยแกลางของการพัฒนาภายใตกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ดังนั้น กลุมผูสูงอายุก็เป็นสวนหนึ่งของการ
พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ตามวิสัยทัศนแ พันธกิจ เปูาหมายในการพัฒนาท่ีดีขึ้น  

2.2 บริบทของเร่ืองที่ท า สถานการณ์ การเริ่มต้น 
 “พะเยาเมืองนาอยู สวัสดิการท่ัวถึง รายไดเพียงพอ คุณภาพชีวิตดีมีความสุข มี สวนรวมในการพัฒนา ภูมิ

ปใญญายั่งยืน” กองสวัสดิการสังคม ไดมีพันธกิจท่ีเป็นแนวทางการปฏิบัติทางดานการพัฒนา คือ การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของชีวิต เพิ่มรายได ลดรายจาย และขยายโอกาส สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน อนุรักษแ ฟื้นฟู สืบ
สาน วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปใญญาทองถิ่น และทะนุบํารุงศาสนา โดยมีเปูาหมาย คือประชาชนในพื้นท่ี มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้น ไดรับสวัสดิการ และการบริการขั้นพื้นฐาน ดังนั้น ขาพเจาไดประชุมการวางแผนในกองสวัสดิการเพื่อมีการ
จัดทําแผนงานโครงการ สําหรับโครงการท่ีสําคัญท่ีสุดคือโครงการโฮงเฮียนผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ในเขต
เทศบาลเมืองพะเยา ในแตละปีจะมีขาราชการเกษียณเป็นจํานวนมาก และเป็นกลุมท่ีประสิทธิภาพในการดํารงชีวิต จึง
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ไดมีการประสานงานในแตละชุมชน 2 ตําบล และประชุมประชาคมเพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือจากพื้นท่ี 2 
ตําบล ท่ีมีกลุมผูสูงอายุ รอยละ 24.9ของประชากรท้ังหมด มีการคัดเลือก และแตงต้ังคณะทํางานขับเคล่ือนการดําเนิน
งานโฮงเฮียนผูสูงอายุ จัดทําแผนขั้นตอนในการดําเนินงาน จัดต้ังโฮงเฮียนผูสูงอายุ ขับเคล่ือนการดําเนินงาน ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน 

 

 
 
2.3 กิจกรรมขั้นตอนการด าเนินงานโฮงเฮียนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพะเยา 
ผูสูงอายุเป็นบุคคล ท่ีสถาบันครอบครัวไทยใหการเคารพยกยองมากท่ีสุด เพราะเป็นบุคคลท่ีมีประสบการณแใน

ชีวิตสูง เป็นผูถายทอดความสามารถ ประเพณี วัฒนธรรมและคํ้าจุนจิตใจ ใหแกบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ไดอยางตอเนื่องมาโดยตลอดแตผู สูงอายุ ท่ีเจ็บปุวยจะสูญเสียความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน
ความสามารถเส่ือมถอย ตองอาศัยญาติและครอบครัวคอยดูแล ทําใหเป็นภาระ ผลกระทบตอภาวะทุพพลภาพใน
ผูสูงอายุ เกิดจากกระบวนการการสูงวัยและโรคตาง ๆ มากมายทําใหเกิดปใญหา ท้ังดานสุขภาพ กาย สุข ภาพจิต 
เศรษฐกิจ สังคม ปใญหาเกี่ยวกับครอบคัว และปใญหา คานิยมท่ีเปล่ียนแปลง เป็นกลุมประชากรท่ีใชบริการสุขภาพสูง
กวาวัยอื่นๆ และจะตองใชจายงบประมาณของประเทศในดานการรักษาพยาบาลสูง  

โฮงเฮียนผูสูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และกิจกรรมของโฮงเฮียนผูสูงอายุจะเป็นเรื่องท่ีผูสูงอายุสนใจและมีความสําคัญตอการ
ดําเนินชีวิต ชวยเพิ่มพูนความรู ทักษะชีวิตท่ีจําเป็น โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของขณะเดียวกันก็
เป็นพื้นท่ีท่ีผูสูงอายุจะไดแสดงศักยภาพ โดยการถายทอดภูมิความรูประสบการณแ ท่ีส่ังสมแกบุคคลอื่น เพื่อสืบสานภูมิ
ปใญญาใหคงคุณคาคูกับชุมชนโฮงเฮียนผูสูงอายุหลายแหงต้ังขึ้นโดยใชอาคารเรียนเกาท่ีเลิกกิจการหรือต้ังอยูในชมรม  

ในระยะแรก อาจเป็นเพียงการรวมกลุมพบปะพูด คุยกัน แลวจึงคอยๆ มีรูปแบบชัดเจนขึ้น มีกิจกรรมท่ี
หลากหลายตามความตองการของผูสูงอายุ หรืออาจเป็นการขยายกิจกรรมจากท่ีมีการดําเนินการอยูแลว อยางไรก็ตาม
การมารับความรูในโฮงเฮียนผูสูงวัย พรอมกับการออกกําลังกายนี้จําเป็นตองจัดใหเหมาะสมกับรางกาย เชน เพศ และ
ความแข็งแรงท่ีมีอยู เนื่องจากการออกกําลังกายมากเกินไป หรือหักโหมจะกอใหเกิดอันตรายแกรางกายได การออก
กําลังกายเป็นประจําจึงเป็นส่ิงจําเป็นสําหรับผูสูงอายุ เพราะนอกจากจะชวยปูองกันการเส่ือมโทรมของรางกายแลวยัง
สามารถแกไขความเส่ือมโทรมท่ีเกิดขึ้นแลวไดดวยการออกกําลังกาย การจัดกิจกรรมของโฮงเฮียนผูสูงอายุ จะกําหนด
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ตารางกิจกรรมในแตละสัปดาหแไวชัดเจน ระยะเวลาเปิดเรียนอาจเป็นตลอดปีหรือเปิดเป็นชวงเวลาตามหลักสูตรท่ีจัด
อบรม 

ขั้นตอนการบริหารจัดการโฮงเฮียนผู้สูงอายุนั้น จะต้องมี  
1 การเขียนโครงการและทําบันทึกเสนอขอรับการอนุมัติโครงการ  
2 มีการประชุมคณะทํางาน เพื่อวางแผนการดําเนินงานโครงการ  
3 มีการทําบันทึกหนังสือเขา หนังสือออก เพื่อรับสมัครผูสูงอายุเขารวมโครงการโฮงเฮียนผูสูงอายุ โดยการทํา

หนังสือแจงไปยังประธานชุมชนใหทราบและประธานชมรมผูสูงอายุทุกชุมชน โดยมีแบบฟอรแมใหกรอก  
4 มีการจัดทําตารางสรุปจํานวนผูสูงอายุท่ีมาสมัครเขารวมโครงการฯ  
5 จัดทําตารางการอบรม การเรียนการสอน แยกรายวิชา และรายศูนยแ  
6 จัดทํางบประมาณคาใชจายของโครงการ  
7.มีการทําบันทึกการขอใชอาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา  
8. ผูสมัครเขารวมประชุมช้ีแจงโครงการโฮงเฮียนผูสูงอายุ 
9. เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา เขารวมเป็นเกียรตินการประชุมช้ีแจง 
10.จัดทําบันทึกขอความรวมมือกับทางวัด4 วัด วัดบุญยืน วัดราชคฤหแ วัดภูมินทรแ วัดอินทรแฐาน 
10. ขอความรวมมือวิทยากรในการเรียนการสอน จํานวน 4 วิชา ธรรมสวัสดี ดนตรีบําบัดและศิลปบําบัด 

สุขภาพที่ดี ศิลปะประดิษฐแ 
11.ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานท่ี  
12. สรุปผลการดําเนินกิจกรรม จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงกานโฮงเฮียนตอไปในแตละปี ส้ิน

ปีงบประมาณ  
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2.3.1  ขั้นตอนการบริหารจัดการโฮงเฮียนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ดังนี้ 
 

 
 

โฮงเฮียนผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพะเยา คือกิจกรรมท่ีสถาบัน หนวยงาน หรือชุมชน จัดทําขึ้นเพื่อใหเกิด
การเรียนรูแกผูสูงอายุในลักษณะ ของโรงเรียน หองเรียน โครงการ หรือกิจกรรมการเรียนรูโดยมีวัตถุประสงคแหลักคือ
การพัฒนาการ เรียนรูของผูสูงอายุ เพื่อเสริมสรางการดํา เนินชีวิตอยางเหมาะสมตามชวงวัย และสามารถปรับตัว  เขา
กับการเปล่ียนแปลงของสังคมไดอยางเหมาะสม 

ลักษณะการดําเนินงาน ไมมีรูปแบบและกิจกรรมตายตัวขึ้นอยูกับบริบทพื้นท่ีความตองการของผูสูงอายุ  ท่ี
จัดต้ังท้ังท่ีเป็นผูนําสถาบันการศึกษาใน รูปแบบการบริหารตางๆอาทิการบริหารรูปแบบบูรณาการเครือขายจากทุกภาค
สวนและทุนสังคม จากทุกประเภท, และแมผูสูงอายุจะมีวิธีการดํา เนินงานท่ีแตกตางกัน แตเกิดขึ้นภายใตกระบวนการ
มีสวน รวมจากทุกภาคสวน ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนรวมกัน 

 
การบริหารจัดการ โรงเรียนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพะเยา 
การบริหารรูปแบบบูรณาการเครือขายจากทุกภาคสวนและทุนสังคม จากทุกประเภท ท่ีมีการบูรณาการจัดการ

รวมกับหนวยงาน องคแกร และสถาบันทั้งภายในและภายนอกชุมชน โดยมีคําส่ังแตงต้ังจากเทศบาลเมืองพะเยา แตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการโฮงเฮียนผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพะเยา โดยจัดกิจกรรมตามแนวทางของโฮง
เฮียนผูสูงอายุ ซึ่งเริ่มต้ังแตเดือนมิถุนายน เป็นตนไป  

เพื่อเป็นไปตามการดําเนินงานเป็นไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคแของโครงการ จึงไดมีการ
แตงต้ัง คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาท่ีอํานวยการ วินิจฉัย ส่ังการ ควบคุมดูแล ใหคําปรึกษา แนะนํา กําหนด
แนวทางการดําเนินงานและแกไขปใญหาตางๆ ท่ีเกิดในระหวางการดําเนินงานโครงการโฮงเฮียนผูสูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองพะเยา  

มีการแตงต้ังฝุายดําเนินงานและวิชาการ มีหนาท่ีดําเนินงาน ประสานงาน จัดหาผูสูงอายุ  ประสานวิทยากร 
ผูชวยวิทยากร จัดทําเอกสาร เป็นศูนยแกลางในการติดตอประสานงาน ซึ่งเป็นหนาท่ีของขาพเจา ในฐานะผูอํานวยการ
กองสวัสดิการสังคม โดยมีเปูาหมายในการดําเนินการโฮงเฮียนผูสูงอายุนั้น 14 ชุมชน 240 คน  
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ขั้นตอนการด าเนินการโฮงเฮียนผู้สูงอายใุนเขตเทศบาลเมืองพะเยา  
1.  รับสมัครผูเขารวมโครงการโฮงเฮียนผูสูงอายุโดยการนําเอาใบสมัครใหกับประธานชมรมผูสูงอายุของแตละ

ชุมชน 
2.  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานและกําหนดรายละเอียดกิจกรรม 
3. ประสานงานกับวิทยากรในแตละกิจกรรม 
4. ประสานงานกับทางสถานท่ี 4 ศูนยแเรียนรู คือวัดบุญยืน วัดราชคฤหแ วัดภูมินทรแ วัดอินทรแฐาน 
5.  ประชุมช้ีแจงผูเขารวมโครงการโฮงเฮียนผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ณ หองประชุมอาคารสโมสร

พนักงานเทศบาลเมืองพะเยา  
6. ดําเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 4 กิจกรรม จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 
7. สรุปผลการดําเนินงานโครงการโฮงเฮียนผูสูงอายุ  
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2.4 ผลส าเร็จของโครงการโฮงเฮียนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพะเยา 
จากการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโฮงเฮียนผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เป็นการประเมินผลการ

บริหารจัดการโฮงเฮียนผูสูงอายุท่ีประสบผลสําเร็จในระยะเวลาท่ีผานมา ทําใหมีการตอยอดและขยายโครงการโฮงเฮียน
ผูสูงอายุไปยังชุมชนอื่นๆได ซึ่งการบริหารจัดการโฮงเฮียนผูสูงอายุท่ีดําเนินการนั้น มีอยู 4  ศูนยแการเรียนรู ทําใหการ
บริหารจัดการมีจุดเดนในการดําเนินงานดังนี้ 

1.  ผูสูงอายุมีการดูแลสุขภาพของตนเอง และมีจิตใจเบิกบานราเริงแจมใส 
2. ผูสูงอายุมีการพัฒนาตนเองในดานตางๆ เชนดานดนตรี ดานศิลปะ  
3. ผูสูงอายุมีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนในวัยเดียวกัน และไดแลกเปล่ียนประสบการณแและภูมิปใญญาทองถิ่นซึ่ง

กันและกัน  
4. ผูสูงอายุไดมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณคาในตัวเอง 
5. ผูสูงอายุไดมีการพัฒนาตัวเองในดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพจากหนวยงานอื่นๆท่ีเขามาสวน

รวมในโฮงเฮียนผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพะเยา  
6. ผูสูงอายุท่ีเกษียณไดนําความรูตนเองนั้น สามารถมาเผยแพรใหกับสมาชิกในโฮงเฮียน 
7. ผูสูงอายุมีความพอใจท่ีทางโฮงเฮียนจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน รอยละ 90 ข้ึนไป 
8. ผูสูงอายุไมมีภาวะโรคซึมเศรา รอยละ 80 ข้ึนไป  
 
2.5 ผลกระทบโครงการโฮงเฮียนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพะเยา 
1. ความไมเขาใจในคําวา โฮงเฮียนหรือโรงเรียนของ ผูสูงอายุ 
2. การมีสวนรวมของชุมชนในทองถิ่น และภาคีเครือขาย ยังไมชัดเจนในกระบวนการทํางาน 
3. ผูสูงอายุ บางทาน ยังมีความอัตราหรือคําวาทิฐิ เพราะมาจากขาราชการเกษียณอายุไมยอมรับความรูจาก

วิทยากร 
4. หนวยงานบางหนวยงานยังไมเขาใจถึงบทบาทหนาท่ีของผูสูงอายุ 
5. ผูสูงอายุบางทานมีใจในการทํากิจกรรมตางๆ แตรางกายไมพรอม 
 
2.6 ปัญหาอุปสรรคท่ีได้พบจากบริหารจัดการโฮงเฮียนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพะเยา  
1. ปใญหาทางรางการของผูสูงอายุ สุขภาพไมแข็งแรง การหลงลืม 
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2. ปใญหาการบริหารจัดการในเรื่อง ท่ีปรึกษาโฮงเฮียนของผูสูงอายุ จะตองเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเองดวย 
3. คณะกรรมการและแกนนําในการขับเคล่ือน  
4. มีกติกาหรือขอตกลงรวมกัน และมีกิจกรรมรวมกัน  
 
2.7 การแก้ไขปัญหาของการบริหารจัดการโฮงเฮียนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพะเยา 
1.  ขาพเจาไดศึกษาแนวทางการจัดต้ังโฮงเฮียนผู สูงอายุ ตาม พ.ร.บ.ผูสูงอายุ ไดเป็นอยางดี และได

ประชาสัมพันธแใหทุกคนในชุมชนไดรับทราบการจัดต้ังโฮงเฮียนผูสูงอายุ เป็นโครงการหนึ่งของเทศบาลเมืองพะเยา  
2. ประสานการรวมกลุม คณะทํางาน โดยมีเปูาหมายเดียวกันโฮงเฮียนท่ีทําใหผูสูงอายุมีความราเริงแจมใส ไม

เครียด  
3. ขาพเจาไดใชกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชนทุกชุมชน โดยมีการแบงหนาท่ีการรับผิดชอบของแตละ

ฝุายแตละอยาง  
4. ขาพเจาไดลงพื้นท่ีดวยตนเอง และจะเป็นผูนําเสนอและเป็นผูทดลองทําทุกอยางท่ีมีการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนใหผูสูงอายุ เพราะบางคนจะบอกวาทําไมได แตขาพเจาจะนําเสนอบอกวาไมอยาก เพราะขาพเจาได
ดําเนินการทํางานแลว  

5.  การของบประมาณสนับสนุนใหการดําเนินกิจกรรมเป็นไปตามดวยความเรียบรอยและประสบผลสําเร็จนั้น 
ทางทีมการดําเนินงานจะมีการประชุมวางแผนการบรรจุงบประมาณไวในแผนงานของเทศบาลเมืองพะเยา ต้ังแต
แผนพัฒนา 1 ปี และแผนพัฒนา 3 ปี เพื่อใหทางเทศบาลเมืองพะเยาสนับสนุนงบประมาณเป็นประจําทุกปีงบประมาณ  

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

สภาพครอบครัวไทยท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีต จากท่ีมีคนหลายรุ นเคยเป็นครอบครัวเดียวกัน มาเป็น
ครอบครัวเดียว ทําใหผูสูงอายุจะตองอยูตามลําพัง ขาดคนดูแล และอาจเกิดความรู สึกวาชีวิตไรความหมาย สถานกา
รณของผูสูงอายุในไทย หรือสถานการณแผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ก็จะตองไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง  

 

3.1 รูปแบบการบริหารจัดการโฮงเฮียนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ที่ประสบผลส าเร็จ คือ  
1. ตองมีผูนําการเปล่ียนแปลง ยิ่งเฉพาะผูนําของผูสูงอายุนั้น จะตองทุมเท เสียสละ มี ความคิดสรางสรรคแใน

กิจกรรมของโฮงเฮียน เพราะจะทําใหกิจกรรมของโฮงเฮียนมีอยางตอเนื่อง มีผลโดยตรงตอการสรางสรรคแและความ
ศรัทธาใหเกิดข้ึนกับผูสูงอายุท่ีเป็นสมาชิกเขารวมโครงการโฮงเฮียนผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพะเยา  

2.  การประสานงานกับหนวยงานและองคแกรตางๆ ท่ีทางโฮงเฮียนขอความรวมมือ และการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของโฮงเฮียนผูสูงอายุ เชน ประสานงานการสรางเครือขายทางสังคมใหกับกลุมผูสูงอายุอยางเขมแข็ง โดยมี
การจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงานแตละกิจกรรม  

3. ตองมีเปูาหมายท่ีชัดเจน และมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ซึ่งทางโฮงเฮียนผูสูงอายุนั้นจะตองมีเปูาหมาย
อยางชัดเจนวาจะดําเนินการขับเคล่ือนงานไปสูผลสําเร็จอยางไร ถือเป็นการกําหนดทิศทางในการทํางาน ซึ่งมีผล
ตอเนื่องในการสรางความเขาใจรวมกันในหมูคณะของสมาชิกหรือนักเรียนในโฮงเฮียน เป็นพลังอันเขมแข็งในการ
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ทํางานรวมกัน ระหวางทีมการดําเนินงานและกลุมผูสูงอายุ วิทยากร ท่ีเช่ือมรอยความเป็นกลุมกอน และความเป็นอยู
ของผูสูงอายุ 

4.  การมีสวนรวมของผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งมีความผูกพันธแและความรูสึกท่ีดีตอกัน ในการเขา
โฮงเฮียนผูสูงอายุนั้น จะมีพันธผูกพันกันและกัน และสรางความรูสึกท่ีวา “ท้ิงกันไมได” ขึ้นในกลุมผูสูงอายุ ตลอดเวลา
ท่ีดําเนินกิจกรรมตางๆ นั้น ทางขาพเจาไดจัดเวทีในการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งทําใหผูสูงอายุมี
ความไววางใจกันและกันมากขึ้น และมีชองทางการส่ือสารกันและกันมากขึ้นอยางตอเนื่อง 

5. ตองมีการสรุปบทเรียนในแตละวิชาเรียน อยางตอเนื่อง เพื่อใหทุกคนมีสวนรวมในการพิจารณาถึงจุดเดน 
จุดดอย การเรียนในโฮงเฮียนท่ีผานมา วาจะพัฒนาใหดีขึ้นจากเดิมการเรียนรูของตนเองไดอยางไร การสรุปบทเรียน
ของแตละวิชาของโฮงเฮียนผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพะเยานั้นจะตองมีกระบวนการทํางานและการเรียนรูรวมกัน
อยางตอเนื่อง 

6. สมาชิกผูสูงอายุในโฮงเฮียนของผูสูงอายุนั้น จะตองใหความสําคัญกับการพัฒนากระบวนการทํางานของ
ตนเองและทีมดําเนินงานอยางตอเนื่อง  

7.  มีงบประมาณการสนับสนุนของเทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งถือเป็นแรงหนุนสําคัญท่ีจะผลักดันใหการเคล่ือน
งานของโฮงเฮียนผูสูงอายุเกิดขึ้นไดและดําเนินการไปอยางราบรื่น ซึ่งประสบการณแในพื้นท่ีแตละพื้นท่ีนั้นก็มักจะมี
ขอจํากัด เชนขอจํากัดดานงบประมาณ กําลังคน บางอยางก็จะมีการเมืองเขามาแทรก 

8. เนนหนักในเรื่องประโยชนแท่ีจะไดรับของผูสูงอายุเป็นหลักในการทํา โครงการโฮงเฮียนผูสูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งจะตองเนนเรื่อง สุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงของผูสูงอายุ รวมท้ังดานรางกายและจิตใจ ไมเหงา มี
เพื่อน ไดสรางสรรคแกิจกรรมแปลกใหม สรางใหเกิดสีสันและความคึกคักในชีวิตของผูสูงอายุ 

9.  ตองใหผูสูงอายุนําเอาประสบการณแชีวิตของตนเองมาเป็นบทเรียน และสะทอนลักษณะการเรียนรูตลอด
ชีวิตใหกับผูสูงอายุเขาใจ 

10. เปิดใหผูสูงอายุไดแสดงพลังและความรูความสามารถของตนเองอยางเต็มที ซึ่งจะสงผลใหผูสูงอายุมีพลัง
ความเขมแข็งในการทํางานของโฮงเฮียนสืบตอไป 

 

3.2 ข้อเสนอแนะ  
จากการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโฮงเฮียนผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพะเยา นั้นทางผูศึกษาไดมี

ขอเสนอแนะเป็นภาพรวมดังนี้ 
1.  โฮงเฮียนผูสูงอายุนั้นจะตองสอดคลองกับบริบททางสังคมของแตละพื้นท่ี แตละชุมชนทองถิ่น การเกิดโฮง

เฮียนหรือโรงเรียนผูสูงอายุนั้น เหมือนกับวาเป็นการเกิดกองสวัสดิการสังคมชุมชน ท่ีทํางานเพื่อคนในชุมชนหรือทองถิ่น
ดวยการมีจิตสาธารณะ 

2. ควรเผยแพรและขยายการจัดต้ังโฮงเฮียนผูสูงอายุใหกับชุมชนอื่นๆ และองคแกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ
ตอไป 

3. มีการปรับปรุงโครงสรางบุคลากรใหสอดคลองและเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรม  
4. ปรับปรุงการจัดการเรียนรู โดยมุงเนนการเรียนรูดานภูมิปใญญาทองถิ่น สังคมและ 
วัฒนธรรม ใหมีหลากหลายอาชีพ และ ควรสงเสริมทักษะการแสดงออกใหกับผูเรียน  
5. ะตองฝึกผูเรียนฝึกการถายทอดความรูแกผูอื่นใหมากขึ้น 
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3.3 ผลส าเร็จของการบริหารจัดการโฮงเฮียนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพะเยา มีองคแประกอบทําใหการบริหาร
จัดการประสบผลสําเร็จ ดังนี้  

1. จะตองมีผูนําการเปล่ียนแปลง ยิ่งเฉพาะผูนําของผูสูงอายุนั้น จะตองทุมเท เสียสละ มี ความคิดสรางสรรคแ
ในกิจกรรมของโฮงเฮียน 

2. จะตองมีเปูาหมายท่ีชัดเจน และมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
3. การมีสวนรวมของผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพะเยา 
4. การสรางเครือขายทางสังคมใหกับกลุมผูสูงอายุ 
5. มีการสรุปบทเรียนในแตละวิชาเรียน อยางตอเนื่อง 
6. งบประมาณการสนับสนุนของเทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งถือเป็นแรงหนุนสําคัญท่ีจะผลักดันใหการเคล่ือนงาน

ของโฮงเฮียนผูสูงอายุเกิดข้ึนไดและดําเนินการไปอยางราบรื่น 
7. เนนหนักในเรื่องประโยชนแท่ีจะไดรับของผูสูงอายุ 
8. ผูดําเนินงานโฮงเฮียนจะตองเป็นผูท่ีมีใจรักในการทํางานกับผูสูงอายุ 
 

 
 

3.4 มีการน า "หลักธรรมของพระพุทธศาสนา" มาบริหารจัดการโฮงเฮียนผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมือง 
พะเยา นั้นจะตองมีหลักธรรมท่ีสอดคลองกับผูมาเรียนท่ีเป็นผูสูงอายุ คือ สังคหวัตถุ แปลวา ธรรมท่ีเป็นท่ีต้ัง

แหงการสงเคราะหแกัน, ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจกัน หมายถึง หลักการครองใจคน, หลักยึดเหนี่ยวใจกันไว, วิธีทํา
ใหคนรัก, หลักสังคมสงเคราะหแ ซึ่งเป็นเครื่องประสานใจและเหนี่ยวรั้งใจคนใหเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได และทําใหอยู
กันดวยความรักความปรารถนาดีตอกัน  

สังคหวัตถุมีส่ีประการ คือ ทาน การให การเสียสละ การแบงปในเพื่อประโยชนแแกคนอื่น ชวยปลูกฝใงใหเป็นคน
ท่ีไมเห็นแกตัว แบงปในกัน (แบงปในไปมา) ปิยวาจา การพูดจาดวยถอยคําไพเราะออนหวาน จริงใจ ไมพูดหยาบคาย
กาวราว พูดในส่ิงท่ีเป็นประโยชนแ เหมาะกับกาลเทศะ พูดดีตอกัน (พูดจาจับใจ) อัตถจริยา ชวยเหลือกัน (ชวยกิจกันไป) 
สมานัตตา การเป็นผูมีความสม่ําเสมอ โดยประพฤติตัวใหมีความเสมอตนเสมอปลาย วางตัวดีตอกัน 

เวนจากการพูดเท็จ  
เวนจากการพูดสอเสียด  
เวนจากการพูดคําหยาบ  
เวนจากการพูดเพอเจอ. 
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Abstract 

 Research Form of a sufficiency economy learning center that is perfect Doing a Model 

of dormitory business  a mixes bureaucratic system combined with commercial business . 

The study indicated that  Objectives 1. Doing business 1. Study patterns Doing a dormitory 

business in a bureaucratic system combined with a business model Together with a dormitory 

near the university and community In the preparation of a dormitory-based business system 

Combined with business Objectives include business goals, strengths, weaknesses, 

opportunities and obstacles to meet student needs. Where to use dormitory services That 

meets the needs of students Such as facilities External environment - internal, safety, 

internet, direct line, High speed direct line And have rules that are necessary for peace and 

security strictly, etc., which meet the needs In order to be able to compete with existing 

dormitories.  Summary of the results of the study: Dormitory business model in a 

bureaucratic system combined with a business model 1. The needs of current students do 

not match the needs 2. Make it more advantageous than other dormitories, which are built 

according  to the needs of students. 3. Facilities External environment - internal, safety, 

internet, direct line, high speed 4. There are rules and regulations for control and order for 

safety. 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการทําธุรกิจหอพักแบบระบบราชการผสมผสานกับแบบธุรกิจการคา วัตถุประสงค์ 1.
ศึกษารูปแบบ การทําธุรกิจหอพักแบบระบบราชการผสมผสานกับแบบธุรกิจการคา ผูจัดทําไดเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ
การสรางหอพักเพื่อนักศึกษา ประกอบกับมีหอพักอยูใกลกับมหาวิทยาลัยและแหลงชุมชน ในการจัดทําธุรกิจหอพัก
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แบบระบบราชการผสมผสานกับธุรกิจการคา วัตถุประสงคแ ประกอบดวยเปูาหมายทางธุรกิจ จุดแข็ง จุดออน โอกาส 
และอุปสรรค เพื่อสนองความตองการของนักศึกษาท่ีมาใชบริการหอพัก ท่ีตรงกับความตองการของนักศึกษา เชนส่ิง
อํานวยความสะดวก ส่ิงแวดลอมภายนอก-ภายใน ความปลอดภัย อินเตอรแเน็ตสายตรงความเร็วสูง และมีกฎระเบียบท่ี
จําเป็นเพื่อความสงบและปลอดภัยอยางเครงครัดเป็นตน ซึ่งทําใหตรงกับความตองการ เพื่อท่ีจะสามารถแขงขันกับ
หอพักท่ีมีอยูเดิม 

สรุปผลของการศึกษา รูปแบบการท าธุรกิจหอพักแบบระบบราชการผสมผสานกับแบบธุรกิจการค้า มีดังนี้ 
1.ความตองการของนักศึกษาในปใจจุบันนั้นไมตรงกับความตองการมากนัก  2.ทําใหไดเปรียบมากกวาหอพักอื่นๆ คือ 
สรางตามความตองการของนักศึกษา  3.ส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ิงแวดลอมภายนอก -ภายใน ความปลอดภัย 
อินเตอรแเน็ตสายตรง  ความเร็วสูง 4. มีกฎระเบียบควบคุมเพื่อความสงบเรียบรอยและเพื่อความปลอดภัยอยาง
เครงครัด  

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาและวิธีการศึกษา 

ความเป็นมา  สถานการณ์ทั่วไป  แนวคิดทั่วไป 
ธุรกิจหอพักหรืออพารแทเมนทแใหเชาในกรุงเทพมหานครคือธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยแ 

อีกประเภทหนึ่ง ซึ่งถือเป็นชองทางหนึ่งสรางกําไรใหกับเจาของธุรกิจดังกลาว เป็นอยางดี และมักมีผูเรียกการทําธุรกิจนี้
วา “เสือนอนกิน” 

 
ความสนใจของผู้ศึกษา 

 ในปใจจุบันนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาอยูในตางจังหวัดมีความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาดวยกันท้ังนั้น ซึ่ง
หากจะกลาวถึงสถานศึกษา กรุงเทพมหานครเป็นแหลงท่ีมีสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอยูจํานวนมากและในพื้นท่ีฝใ่ง
ธนบุรี เขตธนบุรี ไดมีมหาวิทยาลัยอยูหลายแหง และไดมีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จ
เจาพระยาซึ่งอยูบริเวณใกลกันและอยูใกลศูนยแการคาบิ๊กซี และเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเป็นท่ีนักศึกษามีความตองการท่ีจะ
เขามาศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยท้ังสองแหงมากขึ้นทุกปี หอพักในมหาวิทยาลัยจึงมีปริมาณไมเพียงพอตอความตองการ
ของนักศึกษา และหอพักในมหาวิทยาลัยก็ไมมีส่ิงอํานวยความสะดวกในดานตางๆ มากนัก 
 ดังนั้น หอพักเอกชน ท่ีอยูนอกมหาวิทยาลัยตางๆ จึงเป็นทางเลือกของของนักศึกษามากขึ้นเนื่องจากมีส่ิง
อํานวยความสะดวกมากกวาหอพักในมหาวิทยาลัย  และถาระยะทางในการเดินทางก็ไมไดแตกตางกันแตอยางใด ก็จะ
เป็นท่ีสนใจของนักศึกษา และผูปกครองของนักศึกษาและท่ีสําคัญหอพักเอกชนก็ไมไดมีกฎระเบียบท่ีเครงครัดหลาย
อยาง เทากับหอพักในมหาวิทยาลัยและสามารถพักรวมกันไดท้ังนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงและไมจํากัดเวลาเขา
ออกหอพัก 
 เหตุนี้จึงทําใหนักศึกษาสวนใหญเลือกท่ีจะอาศัยในหอพักเอกชนมากวาหอพักในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโอกาส
สําคัญ สําหรับผูประกอบการท่ีจะประกอบธุรกิจหอพักเอกชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัย หรือบริเวณใกลเคียง จึงเป็นท่ี
สนใจของนักศึกษา และทําใหเกิดการแขงขันดานธุรกิจหอพักสูงขึ้นตามไปดวย 
 นักศึกษาจึงมีทางเลือกท่ีหลากหลายในการเขาพักหอพักใดหอพักหนึ่งซึ่งขึ้นอยูกับความพึงพอใจของตัว
นกัศึกษาเอง บรรดาธุรกิจหอพักแตละแหงจึงตองมีกลยุทธแที่คอยดึงดูดใหนักศึกษาเขามาพักท่ีแตกตางกันออกไป ทําให
ผูดําเนินธุรกิจหอพักตองทําการสํารวจความตองการของนักศึกษา ถึงปใจจัย ท่ีจะทําใหนักศึกษาเขาพักหอพักในความ
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ตองการวามีอะไรบาง เชน การอํานวยความสะดวกภายใน ระบบการรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ส่ิงเหลานี้ลวนเป็น
หลักเกณฑแท่ีใชในการตัดสินใจท่ีจะเลือกเขาพักในหอพักในหอพักใดหอพักหนึ่ง และเพื่อนํามาปรับปรุงสภาพหอพักให
ตอบสนองอยางตรงตามความตองการของนักศึกษา ซึ่งจะถือไดวาเป็นการไดเปรียบทางดานคูแขงอีกทางหนึ่งดวย 
 ธุรกิจหอพักเอกชน โดยรวมแลวมีระบบการบริหารท่ีคลายๆ กันแตเนื่องจากในปใจจุบันมีการแขงขันธุรกิจกัน
สูง หอพักแตละแหงจึงตองมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพื่อใหหอพักดีขึ้นหรือเรียกวาพัฒนาใหเหมาะกับยุคสมัยนั่นเอง
เพื่อรองรับความตองการของนักศึกษา เพราะปใจจุบันไดมีหอพักท่ีเปิดใหมมากมาย ทําใหนักศึกษามีโอกาสไดเลือก และ
สวนใหญนักศึกษาก็มักจะตองเลือกหอพักท่ีดีท่ีสุดและเหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุด 

 
วิธีการศึกษา 

 การทําธุรกิจหอพักท่ีประสบความสําเร็จจําเป็นตองมีรูปแบบท่ีแตกตางจากท่ีอื่นและสามารถตอบสนองความ
ตองการและความพอใจของนักศึกษาหรือลูกคา ซึ่งมีผลตอรายไดหรือผลตอบแทนจากการประกอบธุรกิจหอพัก ดังนั้น 
รูปแบบการทําธุรกิจหอพักแบบระบบราชการผสมผสานกับระบบธุรกิจการคา จึงเป็นรูปแบบการทําธุรกิจหอพักอีก
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีแตกตางกับธุรกิจหอพักโดยปกติท่ัวไปโดยการผสมผสานสวนดีของระบบราชการและ
ระบบธุรกิจการคาเขาดวยกัน ซึ่งเป็นรูปแบบใหมท่ีมีอัตลักษณแเป็นของตนเอง 
 ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ การทํางานราชการเพียงอยางเดียวไมทําใหร่ํารวยได  ตองมองหาชองทางอื่นท่ีจะชวย
เสริมรายได เด๋ียวนี้ตามแหลงชุมชนท่ีมีมหาวิทยาลัยต้ังอยูนั้ น ก็จะมีหอพักผุดขึ้นมากมาย ธุรกิจหอพัก ท่ีนาทําใน
ปใจจุบันนี้ หากเรามีเวลาลองเดินเท่ียวและสํารวจรอบๆหรือท่ีใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาก็จะพบ 
กลุมคนท่ีอาศัยอยูบริเวณนั้นสวนใหญแลว ลูกคาสวนใหญแลว แนนอนวาเป็น นักศึกษา อาจมีคนทํางานแลวอยู บาง
บางสวน ซึ่งทําใหเจาของท่ีดินหรือคนท่ีตงอการทําธุรกิจหอพักหันมาลงทุนสรางหอพักตอบสนองความตองการ
นักศึกษา เป็นจํานวนมาก 
 ธุรกิจหอพักอาจมีคําเรียกหลายอยาง บางคนก็เรียกหอพัก หองพัก หองเชา ธุรกิจหอพักเป็นอีกหนึ่งรูปแบบใน
การลงทุน โดยเนนกลุมเปูาหมายคนท่ีเขาพักอาศัย คือกลุมนักเรียน นักศึกษา   ซึ่งคาหองจะถูกกวาเมื่อเทียบกับคา
เชาอพารแทเมนทแ ผูท่ีมาขอเชาเองจะตองจายคาเชาหองพักและคาใชจายอื่นๆ เชน คาน้ํา คาไฟ ใหกับผูจัดการหอพัก 
หรือเจาของหอพัก ถึงแมวาผูเชาหอพักเป็นนิสิต นักเรียน นักศึกษาเชาก็ตามแต บางหอพักก็อาจจะมีคนทํางานใน
อาชีพตางมาเชาอยูอาศัย หอพักโดยท่ัวไปจะแบงเป็น 2 แบบ หอพักหญิงและหอพักชาย 
 การท่ีเราจะเลือกอาคารแบบไหนสําหรับทําหอพักใหโดนใจ เมื่อพูดถึงอาคารหอพัก หลายคนอาจจินตนาการ
วาเป็นอาคารตึกหลังเด่ียวๆ แตท่ีจริงแลวหากใครจะลงทุนสรางหอพักอาจเลือกไดหลายๆ แบบ ท้ังนี้ก็ขึ้นอยูกับจํานวน
เงินสําหรับกอสราง หรือพื้นท่ีจํานวนท่ีดินสําหรับทําหอพัก บางรายอาจจะทําเป็นธุรกิจหอพักแบบหองแถว ไมเป็นแบบ
ตึกหลังเดียว ตัวอาคารก็จะเป็นหองติด ๆ กันเป็นแถว ภายในหองอาจจะมีขนาดเล็กกวาแบบเป็นตึก การลงทุนหอพัก
ธุรกิจหอพักหลายคนอาจคิดวากวาจะรวยได กวาจะไดเงินนั้นตองใชเวลานานพอสมควร แตถาหากมีรายไดจากการเชา
ไดเรื่อยๆ ก็จะมีรายรับเขามาตลอดอยูไดอยางสบายใจ หรือบางคนอาจจะสะดวกในการลงทุนหาหองเชา คอนโดดีๆ 
สวยๆ ทําเลดีๆ แลวปลอยใหเชาตอ ก็ได 

การเลือกทําเลในการทําธุรกิจหอพักหรือเลือกหาหองเชา คอนโด เพื่อทําธุรกิจปลอยเชานั้น เป็นส่ิงสําคัญ ถา
ทําเลดีอยูใกลมหาวิทยาลัย โอกาสท่ีจะมีคนมาพักจะมากกวา หากหอพักอยูไกลสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัย คนท่ีเขา
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มาพักก็จะตองคํานวณคาใชจายระหวางคาน้ํามันรถยนตแหรือรถจักรยานยนตแหรือคารถโดยสารประจําทาง กับคาเชา
หอพักท่ีอยูใกลมหาวิทยาลัยหรอสถานศึกษาวาอยางไหนคาใชจายสูงกวากัน  

นอกจากนี้แลวควรอยูใกลรานขายอาหาร เวลาท่ีหิว ก็สามารถออกจากหองพัก เดินหรือนั่งรถจักรยานยนตแ
โดยสารหรือวินมอเตอรแไซดแมาเลือกซื้ออาหารไดไมลําบาก สําหรับหองพัก หรือ หอพัก ท่ีไมไดอยูในกรุงเทพมหานคร 
สวนใหญก็มักจะอยูในแหลงสถานท่ีใกลกับมหาวิทยาลัย และเป็นแหลงท่ีจะเป็นตัวเลือกท่ีดีท่ีสุดสําหรับ คนท่ีคิดท่ี
อยากจะลงทุนทําธุรกิจหอพักปลอยเชา ตางจังหวัด  มีมหาวิทยาลัยช่ือดังหลายแหง เชน จังหวัดขอนแกน จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดอุดรธานี ฯลฯ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ วิทยาเขตกําแพงแสน ก็มีหอพัก ขึ้นมาใหมหลายแหงเหมาะแกการลงทุน  
นักศึกษา เดินทางสะดวก สามารถเดินทางมากรุงเทพไดหลายเสนทาง นักศึกษา นิสิต คนทํางานจากตางถิ่นท่ีนี่ก็เยอะ 
ท่ีเห็นๆ ตอนนี้จะมีโครงการคอนโด ขึ้นอยูใกลมหาวิทยาลัยดัง ในตางจังหวัดท่ีนาสนใจ เป็นหอพักท่ีมีทําเลอยูใกล
มหาวิทยาลัย ถาไมเกิน 300-500 เมตร มีส่ิงอํานวยความสะดวกสบายครบครัน บรรยากาศดี จะเป็นท่ีนาสนใจเป็น
อยางมาก  สําคัญราคาในการลงทุนนั้นควรไมสูงมากจนเกินไป ซึ่งผูท่ีสนใจอยากลงทุนทําธุรกิจหอพักแบบนี้ก็สามารถ
เลือกไวเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการตัดสินใจในการลงทุน และเป็นการลงทุนอสังหาริมทรัพยแธุรกิจหอพักนาสนใจ 

การศึกษาการทําธุรกิจหอพักแบบระบบราชการผสมผสานกับแบบธุรกิจการคา ควรศึกษา ปใจจัยสวนประสม
ทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาหองพัก    การทําธุรกิจหอพักแบบระบบราชการผสมผสานกับแบบ
ธุรกิจการคาสําหรับการอยูอาศัย ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ท้ังหมด ประกอบดวย (7P’s) ไดแก ผลิตภัณฑแ 
(Product) ราคา (Price) ชวงทําเลท่ีต้ัง (Place)  การสงเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) 
กระบวนการ  (Process) และการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
รวมไปถึงรายได       ท่ีสงผลถึงความแตกตางในการเลือกเชาหอพักสําหรับการอยูอาศัย ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล โดยเฉพาะบริเวณหรือทําเลท่ีต้ังใกลสถานศึกษา จะเป็นท่ีนาสนใจในการลงทุนมากท่ีสุด 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
บริบทของเร่ืองที่ท า สถานการณ์ การเริ่มต้น 

ในการทําธุรกิจหอพัก เป็นเจาแรกท่ีไดมีการสรางหอพักขึ้นมา อยางเป็นสัดสวน ซึ่งเดิมจะเป็นบานเชา หรือ
แบงหองใหเชาในชุมชน ตอมาชาวบานในชุมชนมาคุยและเลาใหฟใงวามีนักศึกษา เดินมาถามหาหองเชากันมาก ขาพเจา
เป็นผูท่ีคิดริเริ่มสรางหอพักขึ้นมาเป็นคนแรกในชุมชน และตอมาก็มีคนสรางหอพักขึ้นมากันหลายราย   แตสวนใหญก็
จะเป็นการออกแบบท่ีท่ัวๆ ไป เป็นอาคารท่ีเรียบงาย หองมีขนาดเล็ก เพื่อตองการใหไดปริมาณหองจํานวนมาก และ
ความสูงของหองตํ่ากวา 3 เมตร ซึ่งทําใหหองพักดูแคบและไมโปรง เนนจํานวนหองใหไดมาก 

ลูกคาสวนใหญเป็นนักศึกษาใหม ท่ีมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด จําเป็นตองหาหองพัก เนื่องจากหอพักนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ไมสามารถรองรับปริมาณนักศึกษาท่ีตองการพักได จึงตองหาท่ีพักเอกชน  นักศึกษาก็จะหาท่ีใกล
มหาวิทยาลัยกอน ถาไมมีหรือหอพักเต็มแลว ก็จะไปหาหอพักท่ีบริเวณอื่นท่ีไกลจากมหาวิทยาลัยออกไป  

ปใจจุบัน ไดมีการขออนุญาตแบบจากเขตธนบุรี  เพื่อกอสรางหอพักเพิ่มอีก 2 แหง อยูระหวางดําเนินการ
เตรียมการกอสรางหอพัก 

การทําธุรกิจหอพักแบบระบบราชการผสมผสานกับระบบธุรกิจการคา  เป็นแบบฉบับหรือเป็นอัตลักษณแของ
ตนเองท่ีไมเหมือนกับใคร เนื่องจากผูทําธุรกิจตองมีความเขาใจระบบราชการหรือเป็นขาราชการ จึงสามารถเขาใจใน
ระบบราชการไดเป็นอยางดี  รูจุดเดนของทางราชการ และนํามาปรับใชผสมผสานกับการทํางานแบบระบบธุรกิจ
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การคา ซึ่งเป็นการรวมผสมผสานในสวนดีของท้ังสองระบบเขาดวยกัน เชน ระบบราชการ มีคนรับผิดชอบท่ีชัดเจน มี
กฎระเบียบท่ีเครงครัด  มีการวางแผนงานเป็นระบบสวนธุรกิจการคา เนนการบริหารงานดวยความรวดเร็ว บริการท่ีดี  
รวดเร็ว ทันสมัย ตอบสนองความตองการของลูกคา และทําใหลูกคาพึงพอใจมากท่ีสุด   
 
บริบท/สถานการณ์ 

ในการนี้ ผูศึกษาการทําธุรกิจหอพักแบระบบราชการผสมผสานกับธุรกิจการคา ในกรุงเทพมหานคร 
  1.การตระหนักถึงปใญหา/ความตองการ 
  2.การคนหาขอมูล 
  3.การประเมินทางเลือก 
  4.การตัดสินใจเลือก 
 
กิจกรรม ขั้นตอน และผลส าเร็จของการด าเนินการ มีการด าเนินกิจกรรม  ดังนี้ 

หลักการด าเนินงาน 
1. การตระหนักถึงปัญหา/ความต้องการ 
ปใจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตระหนักถึงปใญหา/ความตองการของผูบริโภค ประกอบไปดวยปใจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

สภาวะในอุดมคติ และปใจจัยท่ีมีอิทธิพลตอสภาวะในความเป็นจริง บุคลากร (People) บุคลากรเป็นเสมือนตัวแทนของ
ธุรกิจท่ีสงมอบบริการโดยตรงแกผูบริโภค จึงมีความสําคัญอยางมากตอธุรกิจ ชวยสรางความนาเช่ือถือในตัวธุรกิจ การ
สรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมกับรูปแบบการ  ดําเนินการเป็นส่ิงจําเป็น รวมถึงการสรางแรงจูงใจ ปลูกฝใงความเช่ือ
คานิยม และวัฒนธรรมองคแกร อยางถูกตองเหมาะสม 

2. การค้นหาข้อมูล 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
หลักการทําธุรกิจหอพัก-อพาร์ทเมนทแใหเชา การเริ่มตน เงินทุน ขอดี-ขอเสีย การดําเนินการ และการบริหาร

จัดการอยางไรถึงจะอยูรอด 
ปใจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ เป็นธุรกิจท่ีกําลังไดรับความสนใจจากนักลงทุน โดยเฉพาะธุรกิจหอพัก -อพารแท

เมนทแ ท่ีผุดขึ้นเป็นจํานวนมาก เพราะเป็นธุรกิจท่ีเรียกงายๆ วาเสือนอนกิน ถาทําดี ลูกคาพอใจ ก็ประสบความสําเร็จ 
ทําใหเรามักจะไดยินหลายๆ คนถามกันมาวา ถาจะทําธุรกิจหอพัก -อพารแทเมนตแ จะเริ่มตนกันอยางไรดี จะตองใช
เงินทุนเทาไหร จะบริหารจัดการยังไง ทําแลวจะคุมไหม ตองเสียภาษีเทาไร สารพัดคําถามท่ีวนเวียนในหัว ดังนั้นการทํา
ธุรกิจหอพัก-อพารแทเมนทแ จะเป็นท่ีจะตองมีการศึกษาท้ังขอดี ขอเสีย กอนท่ีจะเริ่มลงทุน 

ขอคิดในการทําธุรกิจ หอพัก – อพารแทเมนทแ วา “เซอรแวิสอพารแทเมนทแ คือ หอพัก อพารแทเมนทแ ท่ีมีการ
บริการเพิ่มขึ้นมา คนท่ีมีหอพัก-อพารแทเมนทแอยูแลวมาทําหอพัก-เซอรแวิสอพารแทเมนทแเสริมขึ้นไป ซึ่งการบริการเป็นส่ิง
ท่ีทําใหเราประสบผลสําเร็จ ทําใหเราตองหาขอแตกตางในการทําหอพัก -เซอรแวิสอพารแทเมนทแ ท่ีแตกตางจากท่ีอื่นๆ 
เพื่อใหลูกคาเกิดการประทับใจ ในการเริ่มตนการลงทุนนั้นผูประกอบการ จะตองกําหนดกลุมลูกคาวา จะหาลูกคาจาก
ไหน ลูกคาเราคือใคร โดยจะตองมาดูวาทําเลท่ีต้ังของเราเหมาะสมกับทําเลหรือไม นอกจากนี้ยังตองมองไปถึงอนาคตวา
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จะมีเหตุการณแอะไรเกิดข้ึน เพื่อกําหนดทิศทางการลงทุน ลูกคาตองเป็นลูกคาท่ีเราเห็นอยูแลว วามีอยูจริง เราจึงจะไป
กอสราง  อพารแทเมนทแขึ้นมา 

นอกจากมองฐานลูกคาแลว ส่ิงสําคัญอีกอยางหนึ่งก็ตองมองวามีคูแขงหรือเปลา แลวเราตองมาคิดวาจะสราง
ความแตกตางใหเกิดขึ้นอยางไร ในโครงการท่ีจะประสบความสําเร็จได คือ โครงการท่ีมีการเดินทางโดยสะดวกสบาย 
แลวก็มีการรักษาความปลอดภัยท่ีดี แตนั่นไมไดหมายความวา อพารแทเมนทแหรือ เซอรแวิสอพารแทเมนทแอยูทายซอย เราก็
สามารถจะชดเชยดวยการบริการรถรับสง อยูลึกแคไหน แตมีความปลอดภัยท่ีเหนือกวา เป็นจุดท่ีสามารถแกไขความไม
สะดวกสบายได” 

การทํา feedback เป็นอีกหนึ่งวิธีท่ีจะทําใหเรารูวาจะดําเนินโครงการไปในทิศทางไหน จะเริ่มโครงการเวลาใด 
การทําโครงการไมสามารถทําแลวเสร็จในปีเดียว มันอาจจะไปเสร็จอีก 2-3 ปีขางหนา จะทําใหผูประกอบการ ประเมิน
แลวสรางความแตกตาง เรื่องถัดมาท่ีเราจะตองคํานึงถึง คือ เรื่องของขอกฎหมาย ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการกอส ราง
อาคาร จะเป็นส่ิงท่ีเราไมสามารถปฏิเสธได หลายทานอาจคิดวา เซอรแวิสอพารแทเมนทแกําไรดีมาก เพราะรับลูกคาท้ัง
รายวัน รายเดือน แตจริงๆ แลว การรับรายวันนั้นผิดกฎหมาย เพราะวากฎหมายระบุวาตองพักรายเดือนขึ้นไปเทานั้น 
ถาทานรับรายวัน จะตองไปจดทะเบียน พรบ.โรงแรม ถาฝุาฝืนจะมีการลงโทษ ปรับเป็นเงิน 20,000 บาทตอวัน ซึ่งทาง 
นักพัฒนาสังคม ชํานาญการ สํานักงานสงเสริมและพิทักษแเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ไดกลาวไวในสัมมนา สราง -
บริหาร หอพัก-อพารแทเมนทแวา “กฎหมายหอพัก -อพารแทเมนทแ ความจริงแลวไมไดมีอะไรมากมาย กฎหมายหอพัก มี
ออกมาต้ังแคปี 2507 เดิมทีกฎหมายหอพักจะขึ้นอยูกับกรมประชาสงเคราะหแ แตเมื่อมีเหตุการณแปฏิรูประบบราชการ
เมื่อปี 2545 สงผลใหในปี 2546 กฎหมายหอพักตองขึ้นตรงกับกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ซึ่งจะมีหนาท่ีดูแลเรื่องหอพักท่ัว
ประเทศ ซึ่งหอพักจะตองจดทะเบียนรับนักเรียนนักศึกษาเขาพัก แตถาทําบานเชา หรือรับผูอื่นเขาพักก็ไมตองไปจด
ทะเบียน ทําใหมีการสับสนกันระหวางหอพักกับอพารแทเมนทแ 

ตามกฎหมายหอพัก-อพารแทเมนทแ เจาของจะสรางขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงคแรับบุคคลท่ัวไป  
ไมไดคิดจะรับนักศึกษาเขาพัก พอรับนักศึกษาเขาพัก กลายเป็นหอพัก จะตองจดทะเบียนหอพัก สวนกฎหมายหอพัก 
คือ มีนักศึกษาอยูต้ังแต 5 คนขึ้นไป แลวเรียนหนังสือปริญญาตรีลงมา อายุไมเกิน 25 ปี ตองจดทะเบียนหอพัก เจตนา
ของกฎหมายคือ ตองการใหเจาของหอพักดูแลเด็กมากข้ึน เปรียบเสมือนเป็นบานหลังท่ีสอง ไมมีกฎอะไรมากมาย 

การจดทะเบียนหอพัก ตองมีหลักฐานการเป็นเจาของ คําวาเจาของคือ หนึ่งอาจจะเชามา อาจจะครอบครอง
โดยกรรมสิทธิ์ ช่ัวระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง อาจจะเป็นเจาของกรรมสิทธิ์ในโฉนดท่ีดิน กรรมสิทธิ์ในตัวอาคาร ก็สามารถจะ
มาจดทะเบียนหอพักได แตมีปใญหาท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดขอนแกน 15 ราย ผูวาฯ ไมใหจดทะเบียนหอพักได เพราะวาคนท่ี
จะมาขออนุญาตหอพัก ไปสรางในท่ีสาธารณะจะมาจดทะเบียนหอพัก เจาของหอพักไมไดบอกเจาของกรรมสิทธิ์ตรงนั้น 
ก็ช้ีแจงไปวาถาเป็นการเชามา จะตองมีการเพิกถอนสถานท่ีตรงนั้น ตองนําคําส่ังศาลไปรื้อถอนใหหมด กฎหมายหอพัก
เป็นกฎหมายของสังคม บริการ สาธารณะ ตามกฎหมายการปกครองหากเจาหนาท่ีไมจดทะเบียนใหทาน ทานจะ
สามารถฟูองได” 

เรื่องท่ีสามคือ เรื่องของตนทุนในการดําเนินการกอสรางอาคาร การออกแบบและการตกแตงภายใน แบง
ออกเป็น 3 เกรด 

เกรด A หมายถึงกลุมลูกคาท่ีเป็นชาวตางชาติ กลุมลูกคาท่ีมีรสนิยมสูง ระดับผูบริหาร เราจะไดอัตราคาเชาท่ีสูง 
เดือนหนึ่งเป็นหลักแสน กลุมลูกคากลุมนี้ตองการส่ิงท่ีดีท่ีสุด ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีคอนขางดี จะเหมือนโรงแรม 5 
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ดาว คาออกแบบ อพารแทเมนทแเกรด A จะตกอยู ตารางเมตรละ 1,100 บาท คากอสรางตัวอาคาร 22,000 บาท คา
ตกแตงภายในรวมเฟอรแนิเจอรแ จะอยูท่ีประมาณ 25,000 บาท ถารวมแลวก็ตกอยูประมาณ 48,000 บาท 

เกรด B เป็นกลุมลูกคาท่ียังมีรสนิยมดีอยู แตก็ขอใหดูดี อาจจะไดราคาประมาณ 4 -5 หมื่นตอเดือน คา
ออกแบบ ตกแตงภายใน กอสราง ประมาณ 34,000 บาท 

เกรด C ไมเนนการดีไซดแท่ีหรูแตดูดี วัสดุใชแลวทนทาน เนนลูกคาท่ีมีรายไดไมสูงมาก หรือเป็นอพารแทเมนทแท่ี
อยูในโลเกช่ันท่ีคอนขางดี เชน ตามมหาวิทยาลัยเอกชน คาออกแบบ กอสราง ตกแตงภายในไมเกิน 28,000 บาท 

ในทางปฏิบัติถาเรามุงเปูาหมายไปท่ีกลุมเกรด A เราจะไมรูลักษณะนิสัยของชาวตางชาติ สมมติกลุมท่ีเป็น
ตลาดประเทศญี่ปุุน ขอดีก็คือ คนญี่ปุุนจะมีช้ันวรรณะ ถาเราไดระดับประธานมาอยู เราจะไมไดกลุมลูกคาท่ีเป็นระดับ
ผูจัดการมาอยู เป็นส่ิงท่ีเราตองคํานึงถึง ถาเรามีไดประธานมาอยู จายเดือนละประมาณ หนึ่งแสนหาหมื่นบาท แตกลุม
ผูจัดการอีก 10 คน เราไมไดเพราะเขาจะไมยอมอยูตึกเดียวกับทานประธาน ทําใหเราตองมาคิดวาจะทําระดับสูงดีไหม
ใหเราอยูรอด ผูท่ีจะรูเรื่องนี้คือจะตองจางคนมาบริหารงาน ตองใหผูท่ีมีประสบการณแท่ีเขามีเครื่องมือ  มีอุปกรณแ มี
ระบบท่ีดี เขามาจัดการ เราจะเห็นวาระดับ เซอรแวิสอพารแทเมนทแ 4 ดาวขึ้นไป จะมีการจางกลุมบริษัทท่ีรับจัดการ
บริหารมาดูแล ขอดีในการท่ีทําใหบริษัทเขามาบริหารจัดการ มันจะทําใหไดราคาสูง แตท้ังนี้เราสามารถท่ีจะบริหารเอง
ก็ไดหรือจะจางผูจัดการท่ีมีประสบการณแมาบริหารจัดการ หรือใหบุตรหลานศึกษางานจากธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จ 
ไปศึกษาเฉพาะโดนตรงจากตางประเทศ หรือเขาหาความรูจากการอบรมสัมมนาในเรื่องท่ีเกี่ยวของเป็นตน เป็นตน” 

3.การประเมินทางเลือก 
การจะด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ จะตองมองเรื่องการตลาด การขายเป็นอันดับแรก จะหาลูกคาใหม

ไดอยางไร พรอมกับจะพัฒนาการบริการใหลูกคาเกาเกิดความประทับใจไดมากท่ีสุด ซึ่งจะตองอาศัยส่ิงตางๆ โดยเฉพาะ
พนักงาน ในหลายๆ ท่ีพนักงานคือตัวที่ดึงดูดลูกคา หากพนักงานปฏิบัติงานดี ก็ควรท่ีจะใหมีสวัสดิการท่ีดีมีความรักใน
งาน และใชพนักงาน Outsource ในจุดท่ีไมเกี่ยวของกับทรัพยแสินของผูเชาพัก เพื่อปูองการสูญหายในทรัพยแสินของ
ลูกคา นอกจากนี้หมั่นดูแลสถานท่ีใหมีอยูในสภาพท่ีดี สะอาดและทันสมัยอยูเสมอ และสุดทาย ควรใชเทคโนโลยีและ
อุปกรณแท่ีมีประสิทธิภาพในระบบเขา-ออกและรักษาความปลอดภัยเพื่อปูองกันเหตุรายท่ีจะเกิด เพียงเทานี้การลงทุน
ธุรกิจหอพัก-อพารแทเมนทแ ก็จะไมใชเรื่องยากอีกตอไป  

4.การตัดสินใจเลือก 
ท า ธุรกิจหอพัก อย่างไรให้โดนใจ 
ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ ทําธุรกิจอยางเดียวไมรวย ตองมองหาชองทางอื่นท่ีจะชวยเสริมรายได เด๋ียวนี้ตามแหลง

ชุมชนท่ีมีมหาวิทยาลัย ก็จะมีหอพักผุดขึ้นมากมาย ธุรกิจหอพัก ท่ีนาทําในปใจจุบันนี้ หากเรามีเวลาลองเดินเท่ียวตาม
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาแลวละก็ กลุมคนท่ีอาศัยอยูบริเวณนั้นสวนใหญแลวแนนอนวาเป็นนักเรียน นักศึกษา 
ซึ่งทําใหคนสมัยนี้ท่ีมีท่ีดินหันมาลงทุนสรางหอพักตอบสนองความตองการ 

ธุรกิจหอพักอาจมีคําเรียกหลายอยาง บางคนก็เรียกหอพัก หองพัก หองเชาธุรกิจหอพักเป็นอีกหนึ่งรูปแบบใน
การลงทุน โดยเนนกลุมเปูาหมายคนท่ีเขาพักอาศัย คือกลุมนักเรียน นักศึกษา ซึ่งคาหองจะถูกกวาเมื่อเทียบกับคาเชาอ
พารแทเมนทแ ผูท่ีมาขอเชาเองจะตองจายคาเชาหองพักและคาใชจายอื่นๆ เชน คาน้ํา คาไฟ ใหกับผูจัดการหอพัก หรือ
เจาของหอพัก ถึงแมวาผูเชาหอพักเป็นนิสิต นักเรียน นักศึกษาเชาก็ตามแต บางหอพักก็อาจจะมีคนทํางานในอาชีพตาง
มาเชาอยูอาศัย หอพักโดยท่ัวไปจะแบงเป็น 2 แบบ หอพักหญิงและหอพักชาย 
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การเลือกอาคารแบบไหนสําหรับทําหอพักใหโดนใจ เมื่อพูดถึงอาคารหอพัก หลายคนอาจจิตนาการวาเป็น
อาคารตึกหลังเด่ียวๆ แตท่ีจริงแลวหากใครจะลงทุนสรางหอพักอาจเลือกไดหลายๆแบบ ท้ังนี้ก็ขึ้นอยูกับจํานวนเงิน
สําหรับกอสราง หรือพื้นท่ีจํานวนท่ีดินสําหรับทําหอพัก บางรายอาจจะทําเป็นธุรกิจหอพักแบบหองแถว ไมเป็นแบบตึก
หลังเดียว ตัวอาคารก็จะเป็นหองติดๆ กันเป็นแถว ภายในหองอาจจะมีขนาดเล็กกวาแบบเป็นตึก การลงทุนหอพักธุรกิจ
หอพักหลายคนอาจคิดวากวาจะรวยได กวาจะไดเงินนั้นตองใชเวลานานพอสมควร 

การเลือกทําเลในการตั้งหอพักหรือเลือกหาหองเชาคอนโดเพื่อทําธุรกิจปลอยเชานั้น เป็นส่ิงสําคัญ ถาทําเลดีอยู
ใกลมหาลัย โอกาสท่ีจะมีคนมาพักจะเยอะ หากอยูไกลคนท่ีเขามาพักก็จะตองคํานวณคาใชจายระหวางคาน้ํามันกับคา
เชาวาอยางไหนคาใชจายสูงกวา นอกจากนี้แลวควรอยูใกลรานขายอาหาร เวลาท่ีหิว ก็สามารถออกจากหองพักมาเลือก
ซื้ออาหารไดไมลําบาก     

หากอพารแทเมนทแ หอพักของคุณต้ังอยูใกลมหาวิทยาลัยแลว แนนอนวากลุมลูกคาท่ีสําคัญของคุณสวนใหญจะ
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนั้นนั่งเอง เจาของอพารแทเมนทแ หอพักจะทําอย างไร ใหหอพักท่ีลงทุนไปนั้นสามารถ
ตอบสนองความตองการของนักศึกษา และเลือกท่ีจะเชาหอพักใหเต็มทุกหองได 
 
ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรค 
อะไรที่นักศึกษามองเม่ือต้องตัดสินใจเช่าหอพัก ปัจจัยที่มีความส าคัญที่มีผลในการตัดสินใจเช่าหอพักของ

นักศึกษา มีดังนี้:- 
1. ลักษณะหอพัก 

นักศึกษาสวนใหญตองการใหหอพัก มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีไดมาตรฐานในการอยูอาศัย เชน กลองวงจร
ปิด (CCTV), คียแการแด (Key card), พนักงานรักษาความปลอดภัย มากกวาหองพักมีหลากหลายรูปแบบใหเลือกสรร 
เพราะสวนใหญนักศึกษาเหลานี้จะใชเวลาอยูนอกหอพักในตอนกลางวัน และกลับหอพักตอนเย็นหลังเลิกเรียน พวกเขา
ตองการความมั่นใจถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน เมื่อตองอยูไกลบานเพียงลําพัง 

2. อัตราค่าเช่าหอพัก 
เป็นอีกขอท่ีตองยอมรับวาเป็นปใจจัยท่ีมีความสําคัญมากๆสําหรับทุกคน นักศึกษาเองก็ตองการใหราคาหองพัก

มีความเหมาะสม เนื่องจากนักศึกษาเป็นกลุมเปูาหมายท่ีมีรายไดตอเดือนตํ่า และสวนใหญเป็นรายไดท่ีมาจากผูปกครอง
เทานั้น ดังนั้นการตั้งราคาคาเชาหอพักตอเดือนท่ีไมควรสูงจนเกินไป เพราะหากหอพักมีราคาสูงจะสงผลใหผูปกครอง
ของนักศึกษาและตัวนักศึกษาไมสนใจเขาพักในหอพักนั้น อีกท้ังราคาของหอพักตองสอดคลองกับสภาพของหอพักอีก
ดวย ถาหากหอพักมีสภาพท่ีเกาทรุดโทรมก็ควรมีการปรับราคาใหตํ่ากวาราคาของหอพักท่ีอยูในสภาพใหม และมีการ
ปรับปรุงตัวอาคารใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ 

 
3.ท าเลที่ต้ัง 
หอพักควรต้ังอยูในทําเลท่ีมีเสนทางคมนาคมท่ีสะดวกในการเดินทาง และอีกส่ิงท่ีสําคัญ   ไมแพกันก็คือหอพัก

ไมควรต้ังอยูลึก และเปล่ียวมากจนเกินไป 
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4.ส่งเสริมการตลาด และบุคลากร 
การสงเสริมการตลาดนั้นไมไดหมายความถึง การโฆษณาหอพักตามส่ือเพียงอยางเดียวเทานั้นแลวจะทําให

นักศึกษาเหลานั้นตัดสินใจเชาหอพักของคุณไดเลย แตรวมไปถึงการมีเจาหนาท่ีคอยดูแล และใหคําแนะนําเพื่อชวยใน
การตัดสินใจของพวกเขาอีกดวย 

หากท่ีพักของคุณลงโฆษณาบนเว็บไซตแสม่ําเสมอ แตเมื่อมีคนสนใจและติดตอเขามาสอบถามกลับไดรับการ
บริการท่ีแย หรือไดรับขอมูลไมครบถวน อาจทําใหพวกเขาสามารถเปล่ียนใจไปเชาท่ีอื่นไดเชนกัน ดังนั้นขอแนะนําให
หอพักนั้นๆควรมีพนักงานท่ีมีความกระตือรือรน มีใจรักการบริการ และมีมนุษยแสัมพันธแที่ดีตอทุกคน 

5. การให้บริการ 
ไมวาจะเกิดปใญหาใดๆขึ้น หากคุณไมมีความซื่อตรงตอผูเชาแลวละก็พวกเขาจะรูสึกเหมือนโดนเอารัดเอา

เปรียบ และกอใหเกิดทัศนคติท่ีไมดีขึ้น จนอาจทําใหคุณเสียผูเชาไปในท่ีสุด ดังนั้น   การใหบริการจะตองมีความถูกตอง 
แมนยํา และซื่อสัตยแตอผูเชาเป็นสําคัญ 

6. สิ่งอ านวยความสะดวก 
นักศึกษา รวมท้ังผูเชาท่ัวไปหลายคนอาจใหความสนใจเป็นพิเศษหากหอพักนั้นๆมีส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีครบ

ครัน ท่ีสามารถยายเพียงตัวเขามาอยางเดียวก็ใชชีวิตอยูอยางสบาย แตแนนอนวาส่ิงอํานวยความสะดวกยิ่งมากก็ยอม
ตองแลกมาดวยคาเชาท่ีแพงขึ้นเชนกัน ดังนั้น ส่ิงอํานวยความสะดวกควรพิจารณาใหมีแตพอสมควร อาทิเชน 
เฟอรแนิเจอรแช้ินใหญๆ พวก ตูเส้ือผา เตียง ฯลฯ และท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ หอพักควรติดต้ังอินเตอรแเน็ตใหมีความเสถียรและ
รวดเร็วในการเขาถึง เนื่องจากในปใจจุบันอินเทอรแเน็ตมีความสําคัญในการใชชีวิตประจําวันเป็นอยางมาก และนักศึกษา
เองก็มีความจําเป็นตองใชงานเพื่อการส่ือสาร รวบรวมขอมูล ฯลฯ เชนกัน 

7. ช่ือเสียง และความน่าเชื่อถือ 
เมื่อหอพักของคุณมีครบทุกขอท่ีกลาวมาแลวก็คงไมตองกังวลมากถึงการสรางช่ือเสียงท่ีดี และเพิ่มพูนความ

นาเช่ือถือ เพราะถาคุณยังคงสามารถรักษามาตรฐานการใหบริการของคุณ ใสใจลูกคาทุกคนไดเป็นอยางดี อีกไมนาน
หอพักของคุณคงมีผูคนสนใจเขาพักจนแทบจะหาหองพักไมไดอยางแนนอน 
 
3. การสังเคราะห์ข้อมูล 
3.1 รูปแบบการท าธุรกิจหอพักแบบระบบราชการผสมผสานกับระบบธุรกิจการค้า 

ผูศึกษาไดทําการศึกษารูปแบบการทําธุรกิจหอพักแบบระบบราชการผสมผสานกับระบบธุรกิจการคา สภาพ
ปใญหาท่ีเกิดขึ้น สภาพแวดลอม วิถีชีวิต ความเป็นอยู หลักการสําคัญในการทําธุรกิจหอพักแบบระบบราชการ
ผสมผสานกับระบบธุรกิจการคา ซึ่งทําใหการทําธุรกิจหอพักมีรูปแบบท่ีเป็นอัตลักษณแของตนเองและองคแประกอบหรือ
ปใจจัยสําคัญท่ีจะทําใหประสบความสําเร็จ  มีดังตอไปนี้  

1) การบริหารงานด้วยตัวเอง 
การทําธุรกิจหอพักนั้น ถาจางผูจัดการหรือผูอื่นเป็นผูดูแลนั้น ลูกจางหรือผูดูแล ซึ่งไมใชเจาของกิจการ ก็จะไม

ใสใจ ทุกเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ เป็นการทํางานเพื่อแลกกับเงินเดือนเทานั้น  การบริหารงานดวยตัวเองนั้น จะทําใหไดรับ
ทราบปใญหาหรือความตองการของลูกคาโดยตรง และสามารถตัดสินใจดําเนินการในส่ิงตางๆ ไดอยางรวดเร็ว ลูกคามี
ความพึงพอใจ สวนใหญหอพักตางๆ จะมีพนักงานลูกจางมาดูแล  เจาของกิจการไมไดมาดูแลดวยตนเอง  การ
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บริหารงานดวยตนเองนั้น จะทําใหใกลชิดกับลูกคา รูขอมูลสวนตัวของลูกคาเพิ่มขึ้น สนิทสนมกันเหมือนญาติ ซึ่งจะทํา
ใหบรรยากาศ ระหวางผูพักอาศัยกับเจาของเจากิจการเป็นแบบกันเอง   

2) มีแบบหอพักที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
เรื่องการออกแบบหอพัก เป็นเรื่องสําคัญมาก เพราะสวนใหญ มักเนนประหยัด เรียบงาย  เป็นอาคารแบบ

ธรรมดาชาวบานสรางกันเองท่ัวๆ ไป  บริเวณท่ีทําธุรกิจหอพักบริเวณหลังมหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา  
เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร นั้น บริเวณดังกลาวเป็นชุมชน มีบานไมสองช้ันเป็นจํานวนมากบริเวณริมถนนในชุมชน 
เดิมเป็นบานไมสองช้ัน  ซึ่งชาวบานบางหลังก็ปรับปรุงสรางเป็นอาคารคอนกรีตและมีการแบงหองใหนักศึกษาเชา จึงไม
มีหอพักท่ีมีการออกแบบท่ีดีและเป็นสัดสวนสวยงาม เหมาะสม ตรงกับความตองการของลูกคา ซึ่งเนนหองมีขนาดกวาง 
เหมือนคอนโด มีความกวาง ไมตํ่ากวา 4 x 6 เมตร หรือไมตํ่ากวา 24 ตารางเมตร  แตหอพักท่ีสราง มีพื้นท่ีคอนขาง
กวาง จึงไดหองกวาง 4 ยาว 7 เมตร มีพื้นท่ีใชสอย 28 ตารางเมตร และหองมีความสูง  3 เมตร ซึ่งจะทําใหมีความโปรง 
ไมรูสึกอึดอัด  ทําใหอากาศถายเทไดสะดวก และมีหองครัวดานหลังติดระเบียง มีซึ้งลางจาน สามารถทําอาหาร
รับประทานไดอยางเป็นสัดสวน  

ดังนั้น การออกแบบหอพักท่ีมีรูปแบบท่ีสวยงามทันสมัย มีรูปแบบภายในหองพักท่ีทันสมัย ทําใหกลุมลูกคา
สนใจเป็นอยางมาก ผลการตอบรับดีมาก มีลูกคาจองหองพักขณะท่ีกอสรางยังไมเสร็จมีลูกคาจองหองพักเต็มหมดแลว 
และยังมีรายช่ือท่ีอยูและเบอรแโทรศัพทแ ผูท่ีตองการเขาพักเป็นรายช่ือสํารอง เป็นจํานวนมาก  

3) เลือกท าเลที่ใกล้สถานศึกษา หรือท าเลที่ดี 
การทําหอพักนั้น ปใจจัยสําคัญท่ีชวยใหมีโอกาสประสบความสําเร็จนั้น คือตองมีทําเลท่ีดีคือใกลสถานท่ีศึกษา

หรือมหาวิทยาลัย  นักศึกษาสามารถเดินไปมหาวิทยาลัยหรือนั่งรถจักรยานยนตแรับจางไปท่ีมหาวิทยาลัยได ในเวลา 1 - 
2 นาที ซึ่งทําใหการใชเวลาเดินทางนอยและประหยัดคาใชจายได  

4) มีการบริการที่ดี รวดเร็ว และมีบริการส่วนเพิ่มเติมมากกว่าปกติทั่วไป 
ธุรกิจหอพัก ตองเนนการบริการท่ีรวดเร็ว สะอาด และดูแลลูกคาเสมือนญาติ กรณีลูกคาท่ีเป็นนักศึกษา กรณี

เจ็บปุวย ถึงขั้นตองนอนรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล  เจาของหอพักจะไปเยี่ยมดูอาการและประสานกับผูปกครอง กรณีมี
ความจําเป็นตองรักษาพยาบาลดวนและผูปกครองอยูตางจังหวัดไมสามารถเดินทางมาไดทันที  เจาของหอพักจะชวย
ดูแลคาใชจายไปกอน และผูปกครองจะนํามาจายคืนใหในภายหลัง ซึ่งทําใหผูปกครองและนักศึกษาซึ่งเป็นลูกคามีความ
ประทับใจ และมีความรูสึกท่ีดี และบอกตอรุนพี่รุนนองในมหาวิทยาลัย รวมท้ังผูปกครองก็มีการบอกตอในญาติๆ 
ลูกหลานหรือญาติมาศึกษาตอ ก็จะทําใหไดลูกคาจากการบอกตอเป็นสวนมาก 

5) คุณภาพของห้องพักสูงกว่าในราคาปกติทั่วไป 
สภาพหองพัก การออกแบบดีไซดแภายใน เฟอรแนิเจอรแ การตกแตงภายใน  ไดมีการออกแบบใชไมจริง และให

โรงงานท่ีผลิตเฟอรแนิเจอรแ ท่ีสงใหโรงแรมหรือรีสอรแท เป็นผูผลิตตามขนาดท่ีออกแบบใหลงตัวกับหองพัก ตูเส้ือผา เตียง 
โต฿ะอานหนังสือ มีโทรทัศนแจอแบบระบบดิจิตอล  WIFI  และภายในหองมีภาพสีน้ํามันตกแตงสวยงาม เหมือนโรงแรม
หรือคอนโด มีผามาน 2 ช้ันเหมือนโรงแรม มีเครื่องปรับอากาศ (แอรแ) ทําใหสภาพหองพักเหมือนบานท่ีอยูอาศัย
มากกวาเป็นหอพัก  แตราคาไมแพง เมื่อเทียบกับคุณภาพหองพักท่ีมีขนาดเดียวกันทําใหลูกคาสนใจและตกลงท่ีจะเขา
พักอาศัยหอพักดังกลาว 

6) มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีและแตกต่างกว่าที่อื่น 
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การประชาสัมพันธแ นั้นสวนใหญลูกคาจะบอกตอ  และจะนําไปลงในโซเชียลในกลุมนักศึกษาเป็นท่ีรูจักกัน  
เนื่องจากเราใหความเป็นกันเอง และผูท่ีเขามาอยู สวนใหญจะมีเบอรแผูปกครอง ในสัญญาจะมีชองใหกรอกเบอรแ โทร
บิดามารดาหรือผูปกครองดวย และใหการดูแลเอาใจใสเสมือนญาติ  และมีรางวัลใหกับลูกคาท่ีบอกตอหรือไดแนะนํา
เพื่อนหรือญาติมาพักท่ีหอพักดังกลาว 

7) มีกฎระเบียบหอพักที่เคร่งครัด  
หอพักมีการดูแลท่ีมีระเบียบท่ีเครงครัด  เพื่อปูองกันการมั่วสุม  ด่ืมสุรา  เลนดนตรี  หรือ สงเสียงดังรบกวน

ผูอื่น  หอพักจะมีผูดูแลหอพักซึ่งเป็นผูพักอาศัยท่ีทํางานประจําแลว และมีประวัติดี จะไดรับเลือกเป็นผูดูแลหอพัก 
ไดรับสิทธิลดคาในราคาพิเศษและไดเป็นผูควบคุมดูแล สอดสอง พฤติการณแ และดูแลความสงบเรียบรอยของหอพัก 
หากมีเหตุการณแไมสงบ หรือมีเสียงดัง ผูดูแลหอพักจะรายงานตรงกับเจาของหอพัก เพื่อดําเนินการแกไขปูองกันไดทันที 
และถาตักเตือนแลว ยังไมยุติหรือมีเหตุท่ีกระทําผิดระเบียบขอตกลง ของหอพัก ก็จะบอกเลิกสัญญาและใหผูพักออก
จากหองพักส้ินเดือนทันที   ซึ่งทําใหหอพักมีความเป็นระเบียบและสงบเรียบรอย 

8) มีการให้รางวัลหรือตอบแทนลูกค้าในเทศกาล 
ธุรกิจหอพัก โดยท่ัวไปมักจะไมมีการใหรางวัลหรือส่ิงตอบแทนลูกคาในเทศกาลปีใหม หรือเทศกาลตรุษจีน 

หรือโอกาสท่ีเหมาะสม เนื่องจากการดําเนินกิจการ เจาของเป็นผูดําเนินการเอง เมื่อมีเทศกาลหรือโอกาสท่ีเหมาะสม ก็
จะมีของขวัญ หรือของฝากใหกับลูกคาทุกหอง เสมือนกับญาติ และมีความพิเศษวาท่ีอื่น                                 
 
ข้อเสนอแนะมีข้อเสนอแนะท่ัวไปและข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

ข้อเสนอแนะและข้อควรระวัง  มีดังนี้ 
1.จัดบริการตางๆ ใหแกนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษามีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น เพราะการทําใหเกิดคุณภาพชีวิตท่ีดี 

โดยเริ่มต้ังแตสภาพแวดลอมภายใน-ภายนอกท่ีสวยงาม  อากาศท่ีสดช่ืน และเครื่องออกกําลังกาย เพื่อใหสุขภาพท่ีดีแก
นักศึกษาท่ีเชาพัก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน 

2.ใหบริการท่ีพักแกนักศึกษา ใหมีความสะดวกสบายปลอดภัย เนื่องจากเป็นหอพักท่ีเนนการ ใหบริการแก
นักศึกษา ทําใหเสริมความปลอดภัยใหมากยิ่งขึ้น เพื่อความสบายใจและไวใจของผูปกครองท่ีมีความเป็นหวง เมื่อลูก
ของตนเองนั้นอยูไกลหูไกลตา ซึ่งทางผูประกอบการคํานึงถึงความรักท่ีผูปกครองมีใหกับลูก จึงตอ งเนนความสะดวก
และปลอดภัยแกผูพักอาศัยมากท่ีสุด 
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Abstract 

This dissertation is created to present “Management  Model for Machinery Export 

Business Aboard of Hiway Tractor and Crane Co., Ltd.”. Student, Empirical researcher has 

pioneered the business of exporting heavy machinery abroad by an emphasis on effective 

management including accumulating experiences until success.  From the past performance, I   

found that the management styles that make successful are as follows: 1) Be Brave: When 

businessmen make good decisions, they must act even if it is difficult, especially in the 

business of exporting heavy machinery abroad.  We have to dare to travel to contact foreign 

customers by ourselves and success will follow. 2) Good human relations: with employees 

and foreign customers.  Developing myself to be a good personality, calm, polite, good-

hearted, and considerate to everyone is essential to human beings, especially businessmen 

who have to trade with foreigners. To respect each other, we may also have to start with our 

own employees. 3) Professional Manager: works with POSDC principles to make the jobs 

smooth, without delay, and quickly accomplish the plan successfully.  And it helps 

employees  work happily and loyal to the organization for a long time.4) Vision & 

Leadership:  Looking at the foreign trade market, it is important for businessmen especially 

starting to pioneer the international business market to be possible. 5) Teamwork: is a good 

personnel management in order to make relationships and help each other easier, including 

other working principles as well resulting in a satisfactory corporate achievement. 6) 

Lifelong Learning: is especially important for managing export businesses because there is 

new knowledge from products, repairs, to contact foreign trade systems, import and export, 

which must always be used to develop knowledge in the organization. 7) Tolerant & Effort: 

Running a business is not easy and no work is easily accomplished. There is only the 



 

 
 

171 วารสารโพธิศาสตร์วิชาการ 

confidence, education, and the courage to look forward to, so patience and effort are always 

within us. 
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บทคัดย่อ 

งานดุษฎีนิพนธแฉบับนี้  จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจสงออกเครื่องจักรกลไป
ตางประเทศของบริษัท ไฮเวยแแทรกเตอรแ แอนดแ เครน จํากัด โดยผูวิจักษณแไดบุกเบิกการทําธุรกิจสงออก
เครื่องจักรกลหนักไปตางประเทศ โดยเนนการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังส่ังสมประสบการณแจนประสบ
ความสําเร็จ จากผลการดําเนินงานท่ีผานมา พบวา รูปแบบการบริหารจัดการท่ีทําใหผูวิจักษณแประสบความสําเร็จ ได
มีดังนี้   1) กล้าเสี่ยง กล้าได้ กล้าเสีย เมื่อนักธุรกิจตัดสินใจดีแลว ก็ตองลงมือทํา แม้จะยาก โดยเฉพาะธุรกิจส่งออก
เครื่องจักรกลหนักไปต่างประเทศ  เราต้องกล้าท่ีจะเดินทางไปติดต่อลูกค้าต่างประเทศด้วยตนเองแล้วความส าเร็จ
ย่อมจะตามมา 2) มนุษยสัมพันธ์ดี (Good Human Relations) กับลูกคาตางชาติ และพนักงาน การพัฒนาตนเอง
ใหเป็นคนบุคลิกภาพท่ีดี ใจเย็น สุภาพ จิตใจดีและมีน้ําใจตอทุกคนเป็นส่ิงสําคัญของมนุษยแ โดยเฉพาะนักธุรกิจท่ีตอง
คาขายกับคนตางชาติ การใหเกียรติซึ่งกันและกันนั้น เราอาจตองเริ่มจากพนักงานของตนเองไดดวย 3) เน้นการเป็น
นักบริหารแบบมืออาชีพ (Professional Manager) ทํางานตามหลัก POSDC เพื่อ ทําใหการทํางานราบรื่น ไม
ลาชา และบรรลุผลสําเร็จตามแผนไดรวดเร็ว และชวยทําใหบุคลากรทํางานดวยความสุขและจงรักภักดีตอองคแกรได
ยาวนาน 4) มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้น า (Vision & Leadership) การมองตลาดการคาตางประเทศ เป็นส่ิงสําคัญของ
นักธุรกิจ โดยเฉพาะการเริ่มตนบุกเบิกตลาดธุรกิจตางประเทศใหมีความเป็นไปได 5) การท างานเป็นทีม 
(Teamwork) เป็นการจัดการบริหารบุคลากรท่ีดี เพื่อใหเกิดความสัมพันธแและชวยเหลือกันไดงายขึ้น รวมท้ังใช
หลักการทํางานอื่นๆดวย จึงทําใหผลงานองคแกรสําเร็จอยางนาพึงพอใจ 6) การเรียนรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลา 
(Lifelong Learning) เป็นส่ิงสําคัญโดยเฉพาะการจัดการธุรกิจสงออก เพราะมีความรูใหมๆ ท้ังจากสินคา การซอม
แปรรูป การประสานงาน ติดตอระบบ การคาตางประเทศ การนําเขาและการสงออกตางๆซึ่งตองนํามาพัฒนาความรู
ในองคแกรเสมอ 7) การรู้จักอดทนและพยายาม (Tolerant & Effort) การทําธุรกิจไมใชเรื่องงายและไมมีงานอะไร
ท่ีสําเร็จไดโดยงาย  มีเพียงความเช่ือมั่น ศึกษา และกลาท่ีจะมุงหวังวาตองสําเร็จ ความอดทน และพยายามจึงตองอยู
ในตัวเราเสมอ 
 

ค าส าคัญ : เครื่องจักรกลหนัก, ธุรกิจสงออกตางประทศ, หลักการบริหาร พีโอเอสดีซี  
 
1. ความเป็นมา สถานการณ์ทั่วไป และวิธีการศึกษา 

ธุรกิจเป็นองคแการท่ีเกี่ยวของกับสินคา บริการ หรือท้ังสินคาและบริการแกผูบริโภค ธุรกิจนั้นโดดเดนในระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซึ่งธุรกิจสวนมากมีเอกชนเป็นเจาของ และบริหารจัดการเพื่อใหไดกําไร และเพิ่มความมั่งค่ังแก
เจาของธุรกิจ  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87
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ในปใจจุบัน โลกมีการเปล่ียนแปลงอยางมากไมวาจะเป็นดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี รวมถึง
สภาพแวดลอมตางๆพรอมท้ังการแขงขันที่เพิ่มมากขึ้น สงกระทบผลตอการดําเนินธุรกิจของ ผูประกอบการธุรกิจ ไมวา
จะเป็นธุรกิจขนาดใด ยอมตองหากลยุทธแหรือวิธีการอยูรอด เพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินตอไปได เพราะในแตละปีสินคา
และบริการตางๆ มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหตอบสนองตอความตองการของลูกคา เมื่อตลาดเปล่ียนชองทาง
เปล่ียนก็จะสงผลตอการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของลูกคา เป็นท่ีตระหนักดีวาการดําเนินธุรกิจเมื่อมีการแขงขันสูงแนวคิด
หรือวิธีการบริหารแบบเดิม ๆ อาจไมสามารถตอบโจทยแหรือนําพาองคแกรไปสูความสําเร็จได  จึงมีความจําเป็นอยางยิ่งท่ี
ผูประกอบการจะตองอาศัยช้ันเชิงหรือเทคนิคในการบริหารจัดการ การปรับตัวตอสภาวะการณแท่ีเกิดขึ้น  หากธุรกิจใด
ท่ีไมมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง ในระยะยาวอาจไมสามารถอยูรอดได และเราจะอยูรอดไดอยางไรจากสภาวะการ
แขงขันทางธุรกิจท่ีรุนแรงขึ้น เราจะแขงขันกับคูแขงขันไดอยางไร และเราควรทําอยางไร เพื่อใหธุรกิจประสบผลสําเร็จ 

ธุรกิจสงออกเป็นธุรกิจท่ีเปิดโอกาสใหกับผูประกอบการหนาใหม ไดเขามาลองฝีมือเสมอ เนื่องจากตลาดโลก
เป็นตลาดท่ีกวางใหญมาก จึงมีความตองการหลากหลายและไมมีขีดจํากัด ท้ังมีคนจํานวนมากสนใจท่ีจะเริ่มทําธุรกิจ
การคาระหวางประเทศ ซึ่งมีท้ังนิติบุคคลทําการผลิตสินคาและหาตลาดสงขายเอง กับผูท่ีเป็นคนกลางท่ีเท่ียวเสาะหาคํา
ส่ังซื้อจากผูนําเขาตางประเทศ สงใหกับผูผลิตท่ีจะขายสินคา ซึ่งผูท่ีเป็นคนกลางมีหนาท่ีจะตองตรวจสอบภาพของสินคา
กอนปิดตูสินคาสงลงเรือ และจะไดรับคาตอบแทนตามจํานวนท่ีตกลงกันไว 
          เมื่อตลาดกวางใหญและทาทาย ก็ยอมมีหลายคนอยากจะเริ่มเป็นผูสงออกเหมือนคนท่ีประสบความสําเร็จบาง 
การสงออกนั้น มักจะเห็นวามีโอกาสทํากําไรไดดี เนื่องจากการคาแตละครั้งมียอดขายจํานวนมาก สินคาบางชนิดทํา
กําไรไดสูงกวา ไมตองขายตัดราคา เหมือนการขายในประเทศ  และสินคาอีกหลายชนิดเมื่อแปรรูปในประเทศแลว
สงออกจะไดราคากวาขายเป็นวัตถุดิบออกไป 
      ในการทําการคา สามารถเกิดขึ้นไดท้ังในกรณีท่ีมีคนซื้อในประเทศ แจงความประสงคแมา แลวใหคนไทยหา
สินคาให  หรือผูประกอบการไทยมีสินคาแลวไปเสนอขาย  ซึ่งปกติจะเป็นสินคาท่ีจะเปิดตลาดใหมๆ  วิธีการหาสินคา
นั้น สามารถเกิดขึ้นไดหลากหลายแนวทาง ท้ังทําการผลิตเอง   หรือเราเป็นนายหนาหาสินคาไปสงออก หรือจาง
โรงงานผลิตในตราสินคาของเรา หรือ ผลิตในตราสินคาของผูซื้อ แตก็ตองศึกษาใหดีวา สินคาแตละชนิดท่ีจะสงออกได
นั้นตองมีเกณฑแอะไรบาง  
         ท่ีสําคัญมากอีกเรื่องคือ ความเส่ียงในการสงออก เพราะการจะทําธุรกิจประสบความสําเร็จนั้น จําเป็นตองมี
ความรอบรู  คิดวิเคราะหแใหละเอียด รูจักความเส่ียงเพื่อท่ีจะหาทางปิดประตูปูองกันความเส่ียงใหการสงออกของธุรกิจ
เราใหเดินหนาไดอยางราบรื่น 
         การทําธุรกิจในประเทศ และการทําการคาระหวางประเทศ ท่ีเหมือนกันคือการสงมอบสินคาและรับชําระเงิน 
แตจะแตกตางกันอยางมากในเรื่องของรายละเอียด การสงออกนั้น เมื่อเราสงสินคาไปใหลูกคาท่ีอยูคนละพื้นท่ีคนละ
ประเทศ คนละทวีป คนละสภาพแวดลอมใช จําเป็นตองมีความรูในเรื่องของภูมิศาสตรแ  ภาษา วัฒนธรรม  กฎหมาย
และระเบียบขอบังคับตางๆ รวมถึงสกุลเงินของประเทศคูคา ความยุงยากในการติดตอส่ือสาร 
         เปูาหมายสูงสุดของการคาระหวางประเทศคือ ผูสงออกไดเงินและผูซื้อไดสินคาท่ีตองการ แตกวาจะไปถึงจุด
นั้น กระบวนการติดตอ เจรจาตอรอง ยืนยันการซื้อขาย และเรียกเก็บเงินตองดําเนินการอยางรอบคอบรัดกุม นอกจาก
ความยากในการตกลงซื้อขายสินคากับคนตางชาติ ตางภาษา และตางวัฒนธรรมกันแลว ยังมีความแตกตางดาน
กฎระเบียบของประเทศผูสงออกและผูนําเขา ท่ีตองศึกษา มีความรูและทักษะท่ีจะบริหารจัดการจนนําไปสู  คําส่ังซื้อ
หรือสัญญาซื้อขายใหได 
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 ธุรกิจสงออกของประเทศไทยสามารถทํารายไดเป็นเงินตราตางประเทศแตละปีมีมูลคาสูง เนื่องจากประเทศผู
ซื้อจํานวนมากมีความตองการซื้อสินคาท่ีผลิตจากประเทศไทย จึงมีความสําคัญตอประเทศชาติมากมายเชน 

2. การสงออกสามารถนําเงินตราตางประเทศเขาประเทศไดมากมาย เงินตราตางประเทศท่ีไดรับจะมีสวนตอ
ปริมาณเงินสํารองของประเทศอีกดวย 

3. ชวยลดการพึ่ งพาสินคาจากตางประเทศ ถือ เป็นการผลิตสินคาทดแทนการนํา เขา  ( Import 
Substitution)  

4. กอใหเกิดมูลคาเพิ่ม(Value Added) ใหแกสินคา เป็นการพิจารณานําวัตถุดิบตางๆมาแปรรูปกอนการ
สงออก ทําใหสินคานั้นๆมีมูลคาสูงขึ้น 

5. ลดตนทุนการผลิต (Economy of Scale) ทําใหตองขยายกําลังการผลิตสูงขึ้น ขายไดมากขึ้น สงออกมาก
ขึ้น ชวยใหไดกําไรมากขึ้น 

6.   กอใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังวัตถุดิบและพลังความสามารถของคน 
7. ชวยสรางความกาวหนาทางเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันตลาดโลก 
8. ขยายการลงทุนและสรางความตองการแรงงานเพิ่มมากขึ้น 

 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 ความสนใจและแรงบันดาลใจ 

เนื่องจากผูวิจักษณแเป็นครอบครัวนักธุรกิจ  โดยไดทําธุรกิจโรงสีขาว รถยนตแมือสอง และอื่นๆ รวมท้ังเป็น
ตัวแทนจําหนายรถยนตแฮีโนในจังหวัดพิษณุโลก จนตอมาธุรกิจหลักก็คือการขายรถแทร็กเตอรแ ขายอะไหล และ มี
บริการซอมบํารุง รวมท้ังเปิดบริการปลอยไฟแนนซแเพื่อการซื้อขายรถดวย โดยกิจการไดพัฒนากาวหนาดวยดี พรอมได
ขยายกิจการเพิ่มขึ้นมากมายไปจังหวัดตางๆ เชน จังหวัดพิษณุโลก, ปทุมธานี, อุตรดิตถแ, นครสวรรณแ, และปราจีนบุรี 
เป็นตน  

เมื่อปี พ.ศ.2540 เกิดวิกฤตการณแการเงินในเอเชีย ประเทศไทยเรียกวา "วิกฤติตมยํากุง" เป็นชวงท่ีสงผล
กระทบถึงหลาย ๆ ประเทศในทวีปเอเชีย ซึ่งทําใหประเทศไทย ไดรับผลกระทบในดานของคาเงินบาทลดลงอยางมาก 
อันเกิดจากการตัดสินใจของรัฐบาลไทย  เป็นชวงท่ีบริษัทติดตอซื้อขายสินคาจากตางประเทศ และไดรผลกระทบการ
ขาดทุนจากคาเงินบาทท่ีสูงขึ้น  เป็นจํานวนเงินกวารอยลานบาท ซึ่งบริษัทตองใชเวลากวา 10 ปี  จึงสามารถคิดหา
วิธีการแกไขปใญหาเหลานี้ลงได  ถือวาเป็นจุดตํ่าสุดท่ีตองตอสูใหบริษัทนั้นอยูผานวิกฤตการณแนี้ไปได ดวยผลกระทบทาง
ธุรกิจท่ีเคยไดรับมา 

ในชวงปี พ.ศ. 2552  ผูวิจักษณแไดมีความคิดและสนใจเรื่องการสงออกเครื่องจักรกลไปตางประเทศ เนื่องจาก
พบวา มีกลุมเปูาหมายจากประเทศตางๆมีความสนใจเครื่องจักรกล รถยนตแฮีโน  รถแทรกเตอรแ จากไทย ซึ่งในชวงนั้น 
การติดตอกับลูกคาตางประเทศ ทําไดโดยการเปิดหารายช่ือบริษัททางการเกษตรและการกอสรางจากสมุดโทรศัพทแ 
แลวสงจดหมาย หรือแฟกซแ ไปยังลูกคาตางประเทศ  พบวามีลูกคาหลายประเทศมีแนวโนมสนใจเครื่ องจักรกล เชน 
มาเลเซีย สิงคโปรแ อินโดนีเซีย อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ เวียดนาม และประเทศตะวันออกกลาง ทําใหผูวิจักษณแ
เกิดแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจสงออกเครื่องจักรกลไปตางประเทศ และไดเดินทางไปติดตอหาลูกคาผูนําเขาใน
ตางประเทศเหลานั้นโดยตรงหลายๆประเทศ  ซึ่งการติดตอคาขายก็ไดผลบาง ไมไดผลบาง ประกอบกับภาวะการเมืองมี
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การปฏิวัติ เมื่อปี พ.ศ.2557 ทําใหนโยบาย ขยายถนน , กอสรางตางๆ ในพื้นท่ีตางๆของประเทศไทยหยุดชะงัก  
ชาวบานท่ีมีเครื่องจักรกล ไมมีงานวาจาง จึงตางขายเครื่องจักรกลใหบริษัทเพื่อปลดภาระหนี้ของตนเอง   ทําใหบริษัท 
สามารถซื้อสินคาเครื่องจักรกลเกาไดในราคาไมแพง แลวนํามาซอมบํารุงใหมีสภาพใหมและคุณภาพดีขึ้น พรอมไดสง
ขายเครื่องจักรกลออกไปตางประเทศมากขึ้นดวย    ผูวิจักษณแไดติดตอสงเครื่องจักรไปตางประเทศใหกับผูนําเขา
ประเทศตางๆหลายประเทศ  แตในชวง 4-5 ปีหลังไดพบวา การสงออกเครื่องจักรไปขายยังประเทศบังคลาเทศ ไดผล
กําไรคุมคามากท่ีสุด จึงเลือกประเทศบังคลาเทศ เป็นกลุมผูนําเขาประเทศคูคาเพียงรายเดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง รถแม็คโคร รถแทรกเตอร์ รถตักดิน รถเครน รถบรรทุก 
 
2.2 บริบทของเร่ืองที่ท า สถานการณ์  การเริ่มต้น 
สถานการณ์ของ ธุรกิจรถแทรคเตอร์ และ รถเครน  ในอดีตและปัจจุบัน 

การทําธุรกิจเครื่องจักรกลหนักในประเทศไทยแบงออกไดเป็น 2 ประเภทใหญ ๆ คือ เครื่องจักรท่ีใชกับงานปุา
ไม เหมืองแร งานเกษตร คือ รถแทรกเตอรแ รถดันดิน รถตีนตะขาบ อีกประเภทหนึ่งคือ รถเครนอุปกรณแเกี่ยวกับงาน
โยธา ซึ่งกําลังโตวันโตคืนอยางเงียบ ๆ  ในอดีตนั้น รถเครนจะใชกันมากเฉพาะในทาเรือ สําหรับยกตูคอนเทนเนอรแขึ้น
ลงเรือ แตปใจจุบันจะพบเห็นรถเครนไดท่ัวไป โดยเฉพาะในกรุงเทพท่ีกําลังมีการสรางทางดวน ทางยกระดับกันอยาง
ขนานใหญ รวมทั้งตึกสูง ๆ ท่ีผุดขึ้นมาท่ัวบานท่ัวเมือง ท้ังนี้เพราะรถเครน เป็นเครื่องจักรกลครอบจักรวาล ท่ีมีบทบาท
สําคัญในการกอสรางยุคปใจจุบัน ซึ่งใชเทคโนโลยี่สมัยใหม ไมวาจะเป็นการทําเข็มเจาะเพื่อสรางฐานรากของอาคารสูง 
การยกคาน ยกพื้น สําหรับทางดวน ถนน รวมไปถึงการติดต้ัง เปล่ียนหลอดไฟฟูาบนทองถนน ลวนแตตองพึ่งพารถ
เครนไดท้ังส้ิน 

ผูวิจักษณแเกิดเมื่อวันอาทิตยแท่ี 5 มีนาคม 2505 หนาโรงบาลพุทธชินราช. เวลา 10:45 น. ไดเริ่มเขาเรียน
หนังสือเหมือนเด็กท่ัวๆไปดังนี้ 

ปี พ.ศ. โรงเรียน ระดับช้ันการศึกษา ตราสัญลักษณแ 

2508 - 2514 อนุบาลพิษณุโลก อนุบาล1 - ป.4  

2515 - 2522 อํานวยศิลปพระนคร ป.5 - มศ.5  
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ตอมาในปี  พ.ศ.2523  ไดเริ่มทํางานกับหางหุนสวนจํากัดโรงสีพานิชไทย  ซึ่งเป็นธุรกิจของ         คุณพอหลิบ
จอ  แซตั้ง และ คุณแมทิพยแวรรณ  แซตั้ง โดยท้ังกิจการโรงสีพานิชไทย ลําดับตอมาเริ่มมีผูสนใจซื้อรถยนตแมือสองมาก
ขึ้น และในเวลาตอมาก็เริ่มเป็นตัวแทนจําหนายรถยนตแฮีโนในจังหวัดพิษณุโลก 

ผูวิจักษณแไดทํางานไปเรียนไปท่ีมหาวิทยาลัย รามคําแหงในตอนนั้น เนื่องจากงานท่ีทําอยูหนักมาก โดยทาง
บริษัทไดปลอยไฟแนนซแเป็นของตัวเอง พรอมท้ังขายรถยนตแใหมฮีโน, ขายอะไหล และ มีบริการซอมบํารุง 

โดย หางหุนสวนจํากัดโรงสีพานิชไทย มีนายบุญสม ตันรัตนวงศแ (นองชาย) และ คุณพอเป็นหุนสวนผูจัดการ 
ในเวลาตอมา บริษัทไดเปล่ียนซื่อเป็น บริษัท พิษณุโลกแมชชินเนอรี่ ใหม โดยมีคณะกรรมการ 3 ทานไดแก นายองอาจ 
ตันรัตนวงศแ, คุณลัดดาวัลยแ ตันรัตนวงศแ (พี่สาว) และ คุณทิพยแวรรณ แซต้ัง (คุณแม) ตอมา ไดมีมติให เปล่ียนช่ือใหม
เป็นบริษัท พิษณุโลกมอเตอรแเซลลแจํากัด จนถึงปใจจุบัน 

ในปี พ.ศ. 2538 ไดจบการศึกษาปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน อายุ 33 ปีในชวงนั้น
ไดขยายกิจการเพิ่มขึ้นมากมายอาทิเชน บริษัทตอกระบะด้ัมพแในจังหวัดชลบุรี , เซ็นทรัลมินิมารแท, บริษัท ชลบุรีเบนซแ
เบสเซอรแวิส จํากัด, บริษัทรีไซเคิลขวดพลาสติกPET สวนธุรกิจหลักในการในการขายรถแทร็กเตอรแ ก็คงทําตอไปจนถึง
ปใจจุบัน 

ชวงนั้นความคิดเรื่องสงออกเครื่องจักรกลไปตางประเทศก็เริ่มเห็นชัดขึ้น จึงไดติดตอหากลุมเปูาหมายเป็นผู
นําเขาโดยใชชองทางแฟกซแ จนมีผูตอบรับ ผมจึงไดเดินทางไปหาผูนําเขาในตางประเทศโดยตรง เชน สิงคโปรแ , มาเลเซีย
, ฟิลิปปินสแ, อินโดนีเซีย, ปากีสถาน และ ดูไบ  
 ต้ังแตมีการปฏิวัติปีเมื่อปี พ.ศ.2557 นักการเมืองทองถิ่นเชน อบต, อบจ ไมมีอํานาจในการส่ังงานหรือทํา
นโยบาย ขยายถนน, กอสรางตางๆ ในพื้นท่ีของตนเองท้ังประเทศไทย ทําใหชาวบานท่ีมีเครื่องจักรกล ไมมีงานวาจาง 
รายไดจึงหดหาย , มีความจําเป็นท่ีจะตองขายเครื่องจักรกลออก เพื่อปลดภาระหนี้ของตนเอง 

จึงเป็นโอกาสดีใหกับบริษัท สามารถซื้อสินคาในราคาไมแพง แลวนํามาปรับปรุงใหคุณภาพดีขึ้น และ จึง
สงออกไปยังผูนําเขาของประเทศบังคลาเทศ คาดวาสถานการณแเป็นเชนนี้จะเป็นอยูตอไปจนกวาอํานาจทองถิ่นจะมี
สมบูรณแรอยเปอรแเซ็นตแ ตลอดจนชาวบานมีความเป็นอยูที่ดียิ่งขึ้น 

จากสถานการณแการเมืองครั้งนี้ไดกระทบเป็นวงกวาง ทําใหบริษัทกอสรางและผูนําเขาเครื่องจักรกลในประเทศ
ไทยตองอยูในภาวะขาดทุน และปรับตัวตอธุรกิจการคาขายภายในประเทศ การสงออก และการนําเขาอยางมาก เพราะ
มีผลตอกําไรและขาดทุนไดเทาเทียมกัน 

ปใจจุบันผูวิจักษณแ อายุ 58 ปีตลอดระยะเวลาท่ีผานมานั้น ลูกคาท่ีนาทําการคาสงออกไดมากท่ีสุดคือประเทศ
บังคลาเทศ ผมจึงเห็นวาลูกคาประเทศบังคลาเทศนาสนใจมากท่ีสุดและกําไรดีท่ีสุด จึงไดคาขายกับผูนําเขาของประเทศ
บังคลาเทศเพียงประเทศเดียวเทานั้น 

 
พื้นท่ีใชสอยบริษัท ไฮเวยแแทรคเตอรแ แอนดแ เครน จํากัด   
มีเนื้อท่ี 5 ไร สถานท่ีต้ัง  44/4  หมู  4  ตําบลบานใหม  อําเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  12000  

บริษัทกอตั้งมาแลวเป็นระยะเวลา  14  ปี  
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ภาพบริษัท ไฮเวยแแทรคเตอรแ แอนดแ เครน จํากัด 
 

ผังการบริหารงานองค์กร (บริษัท ไฮเวย์แทรคเตอร์ แอนด์ เครน จ ากัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ไฮเวยแแทรคเตอรแ แอนดแ เครน จํากัด ประกอบดวยคุณองอาจ ตันรัตนวงศแ ดํารงตําแหนงประธาน

บริหาร, ในแผนผังองคแกรประกอบดวย บุคลากร 3 ตําแหนง คือ ฝุายการตลาด, ฝุายผลิต, ฝุายการเงิน/ธุรการ และ
พนักงานท่ัวไปรวม 160 คน รวมท้ังบริษัทในเครือ ไดแก บริษัท พิษณุโลกมอเตอรแเซลลแ จํากัด สํานักงานใหญ , สาขา
อุตรดิตถแ ,นครสวรรคแ , บริษัท ฮีโนปราจีนบุรี304 จํากัด และ บริษัท ไฮเวยแแทรคเตอรแ แอนดแ เครน จํากัด  
 
รูปแบบการดูแลและการบริหารพนักงาน 

ปใจจุบันมีพนักงาน ทํางานมากกวา 20 ปีอยู เป็นจํานวน 30 ทาน โดยบริษัทมีกลยุทธแในการดูแลพนักงาน
ดังตอไปนี้ 

1. ใหเงินเดือนประจํา 
2. คาโรงแรม(เบิกตามบิล) 
3. คามือถือ(เฉพาะฝุายการตลาด) 
4. คาน้ํามันรถ / รถสวนตัว / รถบริษัท 
5. ประชุมกันทุกเชาใชเวลาประมาณ 10 นาทีเพื่อปรับปรุงแผนงานตามคําส่ังซื้อในแตละวันของลูกคา 
6. มีหองพักใหโดยเก็บคาดูแลเดือนละ 100 บาทเทานั้น (คาน้ํา, คาไฟ ตางหาก)   

 
 

ประธานบริหาร 

กรรมการผู้จัดการ 

ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิต ฝ่ายการเงิน / ธุรการ 



 

 
 

177 วารสารโพธิศาสตร์วิชาการ 

 
 
 
 
 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการทํางานและการดูแลพนักงานในบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2.1 ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมปีใหม ของบริษัท ฮีโนปราจีนบุรี 304 จํากัด 
 
2.3 กิจกรรมหรือขั้นตอนที่ด าเนินการแต่ละขั้นตอน 

2.3.1 ข้ันตอนการติดต่อประสานงานเพื่อการส่งออกเคร่ืองจักรกล   
1) ข้ันตอนการประชาสัมพันธ์  เริ่มจากท่ีประเทศไทยไดพบกับวิกฤตการณแการเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 หรือ

เรียกท่ัวไปในประเทศไทย วา “วิกฤตตมยํากุง” เป็นชวงวิกฤตการณแทางการเงินซึ่งสงผลกระทบถึงหลายประเทศใน



 
178 ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 7 ประจําเดือน มีนาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2564  

ทวีปเอเชียเริ่มต้ังแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 กอใหเกิดความกลัววาจะเกิดการลมสลายทางเศรษฐกิจท่ัวโลก
เนื่องจากการแพรระบาดทางการเงิน หลังจากเกิด “วิกฤตตมยํากุง” จึงทําใหบริษัทไดรับผลกระทบเชนกัน 

จากนั้นเมื่อปีพ.ศ. 2544 ไดเริ่มคิดหาวิธีท่ีจะใหบริษัทและพนักงานท่ีอยูในการบริหารนั้นอยูรอด จึงไดเริ่มทํา
การติดตอกับบริษัทท่ีทําธุระเกี่ยวกับเครื่องจักรหนักของประเทศตางๆ ซึ่งในสมัยนั้นจะเป็นการใช “ แฟ็ก ” ในการ
ติดตอ จึงเขียนแฟ็กสงไปยังบริษัทท่ีทําธุระเกี่ยวกับเครื่องจักรหนัก ประเทศท่ีไดแฟ็กไปนั้นไดแกประเทศ  สิงคโปรแ , 
มาเลเชีย , ปากีสถาน , บังคลาเทศ , ซาอุดิอาราเบีย และเวียดนาม ขอความท่ีไดเขียนไปนั้น เป็นแบบขอความของการ
แนะนําตัว วาเราคือบริษัท ไฮเวยแแทรคเตอรแ แอนดแ เครน จํากัด เป็นบริษัท นําเขา และสงออกเ ครื่องจักรหนัก 
หลังจากนั้นใชระยะเวลาโดยประมาณ 10 - 14 วัน จึงมีตอบรับจากบริษัทของลูกคาตางชาติ ท่ีเป็นดิลเลอรแนําเขา
เครื่องจักรหนัก เมื่อมีการตอบรับมาแลวก็ทําการขอขอมูลติดตอของบริษัทตางๆ   และเดินทางจากประเทศไทยไปหา
บริษัทของลูกคาเพื่อท่ีจะไปนั่งคุยรายละเอียด และดูความตองการของลูกคาวามีความตองการอะไร แบบไหน เมื่อ
เดินทางไปถึงยังแตละประเทศแลวนั้น จะทําใหเห็นบริษัทอื่นๆ อีกมากมายท่ีทําธุระเดียว จึงเดินสายเขาไปคุยกับทุก
บริษัทท่ีทําธุรกิจเครื่องจักรหนัก แทนท่ีจะคุยเพียงบริษัทเดียวท่ีสงเอกสารตอบกลับมา หลังจากติดตอไปนั้นก็ประสบ
ความสําเร็จเพราะบริษัทตาง ๆ ก็มีการส่ังซื้อสินคาเขามาอยูเรื่อย ๆ จนถึงปใจจุบัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการสรางความสัมพันธแกับลูกคาตางชาติ 
 

2) ข้ันตอนการซ้ือ-ขาย หลังจากเริ่มมีการส่ังซื้อเขามา นําไปสูขั้นตอนของการสงออกตามลําดับ  
ดังนี้ 

(1) การออกใบสั่งสินค้าที่เรียกว่า PO (Purchase Order) คือเอกสารที่แสดงถึงขอตกลง ผูจัดจําหนาย 
ในการซื้อสินคา หรือบริการ ซึ่งภายในเอกสารจะระบุถึงรายละเอียดในการส่ังซื้อสินคาอยางจํานวนของสินคาท่ีถูกส่ังซื้อ 
ราคาของสินคา ใบส่ังซื้อเป็นหนึ่งในเอกสารที่สามารถใชเป็นหลักฐานในการยืนยันขอตกลงระหวางการทําธุรกิจไดเป็น
อยางดี หากเกิดขอโตแยงในการซื้อขาย เอกสารใบส่ังซื้อจะเป็นตัวยืนยันความตองการของท้ังสองฝุายได เป็นเอกสารท่ี
ถูกใชภายในกิจการถูกจัดทําขึ้นมาเพื่อขออนุมัติการซื้อ ปใจจุบันไดใช Whatapp เป็นสวนใหญ 

(2) การออกใบ PI (Proforma invoice) เอกสารท่ีใชในการเสนอราคาและเงื่อนไขการจายเงินการ
จัดทํา ขึ้นเพื่อสงใหกับ ทางลูกคายอมรับในขอเสนอราคาและเงื่อนไขตางๆ ก็จะทําการเปิด L/C ส่ังซื้อสินคาโดยอาง 
เลขท่ี และวันท่ีของ Proforma Invoice จึงเป็นการเสนอขายและขอตกลงแทนสัญญาซื้อขาย ซึ่งขั้นตอนในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเอกสาร เมื่อไดรับการส่ังซื้อจากลูกคาอาจจะเป็นทางโทรศัพทแ E-mail หรือ What App เพื่อจะตก
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ลงกับทางลูกคาเรื่องการขนสงสินคาวาทางบริษัทจําการสงสินคา ใหกับทางลูกคาในวันท่ีเทาไร เมื่อตกลงกันเป็นท่ี
เรียบรอยแลว ทางลูกคาจะสงเอกสารมาใหกับทางบริษัท และเราจึงจะทําการเปิด Proforma Invoice ตามขอมูลท่ีตก
ลงไวกับลูกคา และเมื่อจัดทําเอกสาร เป็นท่ีเรียบรอยแลวทางบริษัทจะทําการสงเอกสาร ไปใหกับทางลูกคา เพื่อเป็น
การตกลงยืนยันการซื้อขายกัน  

(3) เอกสาร L/C (Letter of Credit) คือเอกสารที่ธนาคารออกใหเพื่อรับรองการชําระเงิน 
(4) ซึ่งเอกสารนี้จะเป็นประโยชนแอยางมากในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ เนื่องจากจะทําใหธุรกรรม

ทางการเงิน ระหวางผูสงออกกับผูนําเขาในตางประเทศมีธนาคารท่ีรับรองการชําระเงินใหลวงหนา หรือท่ีเรียกวาการ
รับประกันการชําระเงิน ซึ่งถาหากผูชําระเงินไมสามารถชําระเงินได (อาจจะมีเงินหมุนไมพอ ณ วันจาย หรือจงใจไม
จายเงิน) ทางบริษัทก็ยังจะไดรับการชําระเงินจากธนาคารอยูดี หมายความวาธนาคารจะเป็นตัวกลางในการรับความ
เส่ียง แนนอนวาหากผูซื้อไมสามารถชําระเงินไดตรงเวลา และธนาคารตองชําระเงินใหกับปลายทาง หมายความวา
หนาท่ีของธนาคารหลังจากท่ีทําธุรกรรมเสร็จแลวก็คือการตามเงินกับผูซื้อภายหลัง ซึ่งการดําเนินการขอรับตราสาร
เครดิตจากธนาคารนั้น ทางบริษัทของลูกคาจะตองระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการสงออกและการชําระเงินใหเรียบรอย 
เชน ช่ือบริษัทผูสงออก, ปริมาณในการสงออก, สกุลเงิน, ลักษณะของสินคา และวันครบกําหนดชําระ หลังจากท่ีมีการ
มอบสงสินคาเรียบรอย ทางบริษัทของเราท่ีเป็นผูสงออกนั้นจะตองแสดงเอกสารเกี่ยวกับการสงออกใหธนาคารรับทราบ 
และหลังจากท่ีธนาคารตรวจสอบเอกสารเสร็จเรียบรอย ทางธนาคารจะเรียกเก็บเงินตามเงื่อนไขการชําระเงินของลูกคา
ท่ีเป็นผูนําเขาสินคา หนาท่ีของธนาคารคือ จะตรวจสอบเอกสารสงเขาออกเพื่อยืนยันการแลกเปล่ียนของสินคาหรือ
บริการ กอนท่ีจะดําเนินการชําระเงินทางบริษัทของเราท่ีเป็นผูสงออก   

ผังรูปแบบธุรกรรมของ L/C (Letter of Credit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้น าเข้า 

Importer 

ธนาคารผู้เปิด  L/C 

Issuing Bank 

ธนาคารผู้ยนื L/C 

Confirming Bank 

ผู้ส่งออก 

Exporter 

สัญญาซ้ือขาย 
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ภาพแสดงตัวอยาง PO (Purchase Order) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพแสดงตัวอยางเอกสาร PI (Proforma 
invoice) 
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ภาพแสดงตัวอยางเอกสาร L/C (Letter of Credit) 
 

3) ข้ันตอนการส่งสินค้า ขั้นตอนของการขนสง (Shipping)  ตามลําดับดังนี้ 
(1) ประสานงานและดําเนินการจัดการเรื่องสินคา หลังจากนั้นบริษัทชิปปิ้งสามารถดําเนินการจัดการเรื่อง

เอกสารและการนําเขาสินคาใหเป็นตามระเบียบและกฎของศุลกากร  
(2) พิธีการศุลกากรขาออก ทางผูจําหนาย (Shipper) หรือตัวแทนขนสงสินคาระหวางประเทศ (Freight 

Forwarder) ทําการจัดจางเอาไว จะทําการแสดงสินคาตอเจาหนาท่ีศุลกากร เพื่อใหเห็นวามีสินคาอะไรบางท่ีกําลังจะ
นําออกจากประเทศนั้นๆ 

(3) เตรียมเอกสารสําหรับการนําเขา กอนเบิกของออกมาได จําเป็นจะตองผานพิธีการศุลกากรขาเขากอน 
ซึ่งพิธีการศุลกากรนี้ใชระบบดิจิทัลท้ังหมด ไมวาจะเป็นการบันทึกขอมูลพรอมลงลายมือช่ือในโปรแกรม เพื่อสงไปยัง
ระบบคอมพิวเตอรแของศุลกากร ในขั้นตอนนี้สามารถทําไดดวยตัวเอง หรือผานทางบริษัทชิปปิ้ง (หรือเรียกวาผูนําเขา
สินคา) โดยเอกสารที่จําเป็นในการยื่นคือ ใบขนสินคาขาเขา ขอมูลท่ีตองบันทึกลงในระบบจะ 
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(4) เจาหนาท่ีตรวจสอบขอมูลใบขนสินคาขาเขา เมื่อทางศุลกากรไดรับขอมูลท่ีบันทึกในระบบเรียบรอย
แลว จะมีการตรวจสอบขอมูลเบื้องตนใบขนสินคา ประกอบดวย ช่ือ ท่ีอยูผูนําเขา เลขประจําตัวของผูเสียภาษี พิกัด
อัตราศุลกากร และราคาของสินคา ในกรณีท่ีเกิดขอผิดพลาดในระหวางการตรวจสอบขอมูลจุดใดจุดหนึ่ง ทางศุลกากร
จะแจงกลับมายังผูนําเขาเพื่อทําการแกไขขอมูลใหถูกตอง และทําการสงขอมูลท่ีไดรับการไขใหมกลับไปทางศุลกากรอีก
ครั้ง ขั้นตอนนี้สามารถเกิดขอผิดพลาดไดหลายครั้ง หากขอมูลนั้นยังไมถูกตองครบถวนสมบูรณแ แตหากขอมูลท้ังหมด
ตรวจสอบเรียบรอยวาถูกตองและสมบูรณแแลว ทางศุลกากรจะออกเลขท่ีใบขนสินคาให 

(5) ตรวจสอบพิสูจนแตามเงื่อนไขชําระภาษีอากรขาเขา ตรวจสอบพิสูจนแตามเงื่อนไขชําระภาษีอากรขาเขา 
(6) การขนสงไปยังผูรับเมื่อสินคาไดตรวจสอบเป็นที่เรียบรอย จึงจะสามารถขนสงไปยังผูรับได สําหรับการ

ขนสงทางรถในประเทศไทย มีขอกําหนดสําหรับรถบรรทุกขนาดใหญกวารถกระบะดวย และในชวงการจราจรคับค่ังจะ
เป็นชวงท่ีรถใหญหามวิ่งในเขตเมือง และเมื่อผูรับสินคาไดรับของเป็นท่ีเรียบรอย ถือวาเสร็จภารกิจการขนสงสินคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพแสดงตัวอย่างเอกสารการใช้บริการ Shipping 
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ภาพแสดง รถแมคโครเพื่อรอการจ าหน่าย 
 

 
ภาพแสดง สินคาท่ีกําลังแยกช้ินสวน เพื่อเตรียมบรรจุเขาตูคอนเทนเนอรแ 
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ภาพแสดง สินคาท่ีกําลังเขาตูคอนเทนเนอรแ เพื่อเตรียมลงเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง สินคาในตูคอนเทนเนอรแท่ีลง
บรรจุเรียบรอย และเตรียมลงเรือเพื่อ
สงออก 
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ภาพแสดง สินคาท่ีกําลังดําเนินทําการเคล่ือนยาย 
 

2.3.2 สรุปขั้นตอนการส่งออก สามารถด าเนินการได้ตามล าดับขั้น  
1) การเตรียมความพร้อม เพื่อการส่งออก  เป็นขั้นตอนแรกท่ีบริษัทตองเตรียมพรอมดานเงินทุนท่ีจะใชจาย

ในการซื้อสินคา และคาสงออก ดานบุคลากรฝุายตางๆ ท่ีมีคุณสมบั ติเหมาะกับหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังการ
ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของตามข้ันตอนท่ีกฎหมายระบุ สรางความเช่ือถือในการรูจักติดตอกับลูกคาหรือการ
จัดทําเอกสารท่ีถูกตองชัดเจน และความพรอมในดานความสามารถในการผลิตเครื่องจักรไดตามความตองการของ
ลูกคา ซึ่งจะใชหลักการบริหารงาน POSDC เขามาใช ท้ังนี้ทางผูวิจักษณแไดเรียนรู และสรางประสบการณแการทํางาน
ของบริษัทมากอนแลวรวม 20 ปี กอนท่ีจะตัดสินใจริเริ่มสงออกคาขายกับลูกคาตางประเทศ จึงทําใหการดําเนินงาน
ประสบความสําเร็จ 

2) เสนอซ้ือ – ขาย ต้องมีเง่ือนไขใดบ้าง จะตองจัดเตรียมเอกสารเพื่อการสงออก ไดแก เอกสารคําส่ังซื้อ 
Purchase Order (PO) ท่ีผูซื้อเขาออกมาใหผูขาย ในเอกสารจะตองระบุใหชัดเจน และครบถวน  เชนผูซื้อคือใคร ซื้อ
จากใคร  เงื่อนไขการชําระแบบใด วิธีการสงสินคาเป็นแบบใด  สินคาตนทางจากไหน ไปสงปลายทางท่ีไหน  สงมอบ
สินคาภายในวันไหน เงื่อนไข จํานวนและราคาสินคา  และท่ีสําคัญ  เอกสารมีการลงลายมือช่ือผูซื้อไวเป็นหลักฐาน  
นอกจากใบเอกสารคําส่ังซื้อแลว ผูซื้อบางราย อาจตองการใหฝุายผูขายทําใบเสนอราคา Proforma Invoice (PI) สงไป
ใหแลวทางฝุายผูซื้อลงนามรับรองก็ไดเชนกัน การคาท่ีใช PO หรือ PI ในกรณีของการคาเป็น Letter of Credit (L/C) 
จะเป็นไปตามท่ีตามตกลงไว   

3) วิธีการค้าระหว่างประเทศ เป็นเรื่องเอกสารการสงออกในการสงออกสินคา บริษัทเราจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบและประกาศท่ีกรมศุลกากรและหนวยงานอื่น ๆ กําหนดไวใหครบถวน โดยมีเอกสารประกอบตามท่ี
กฎหมายกําหนดและตองจัดเตรียมใหพรอม  เชน ประเภทใบขนสินคาออก บัญชีราคาสินคา แบบธุรกิจตางประเทศ 
ใบอนุญาตสงออกหรือเอกสารอื่น ๆ สําหรับสินคาควบคุมการสงออกเป็นตน โดยรายละเอียดขั้นตอนเอกสารมีปลีกยอย
เฉพาะอีกมาก เราจึงตองศึกษาและทําความเขาใจและดําเนินการอยางถูกตอง ผูสงออกจะสงของไปกอนแลวเขาผูซื้อ
ตางประเทศจายเงินมา ซึ่งเรื่องเหลานี้ทางบริษัทมีความพรอมมาตามลําดับ และปใจจุบันไดเลือกประเทศคูคาประเทศ
เดียวคือ บังคลาเทศ จึงไมมีปใญหาในดานการดําเนินการใดๆ 
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4) เอกสารการค้า และการเดินเร่ืองส่งออก ถือเป็นรวบรวมเอการการคาตางๆมาอยางถูกตอง มาสูขั้นตอน
การขนสงสินคา เราควรจัดเตรียมเอกสารที่ตองใชยื่นเรื่อง กอนจะเดินเรื่องสงออก  

 ใบขนสินคาขาออก (แบบ กศก. 101/1) ซึ่งตองมีเอกสารตนฉบับและสําเนาอยางละ 1 ฉบับ 

 บัญชีราคาสินคา (Invoice) 2 ฉบับ 

 แบบธุรกิจตางประเทศ หรือท่ีเรียกวา ธต.1 จํานวน 2 ฉบับ ซึ่งจะใชสําหรับการสงออกท่ีมีราคา FOB 
เกิน 500,000 บาท 

 ใบอนุญาตสงออกหรือเอกสารอื่นๆ สําหรับสินคาท่ีควบคุมการสงออกอื่นๆ เชน สําเนาใบคูฉบับในขน
สินคา (ท่ีเรียกวา มุมน้ําเงิน) 3 ฉบับ เพื่อยืนยันการสงออก เชน สง BOI กรมการคาตางประเทศ กรม
สรรพามิต ตามเกณฑแของกิจการ และชนิดสินคา 

 เอกสารการขอคืนอากร ตามมาตร 19 ทวิ (แบบ กศก. 113) 1 ฉบับ 
จากนั้นจะเป็นเอกสารที่ใชสําหรับสงออก 
Commercial Invoice หรือ ใบกํากับราคาสินคา ในทางการสงออกนั้น จําเป็นจะตองมีเอกสารนี้ จึงจะ

สามารถเรียกเก็บเงินได โดยเอกสารตองมีรายละเอียดครบถวนเพียงพอใหผูซื้อเอาของออกจากดานศุลกากรปลายทาง  
Packing List รายการบรรจุหีบหอ ก็คือ เอกสารสําหรับแจงวาสินคาใด ถูกบรรจุหรือ Packing มาแบบใด อยู

กลองใด โดยใบนี้จะออกโดยผูสงออก 
Export Certificate หนังสือรับรองการสงออก ซึ่งจะใชสําหรับผูนําเขาในบางประเทศ  หากผูซื้อระบุมาก็

สามารถติดตอขอความชวยเหลือจาก กรมการคาตางประเทศ 
Certificate of Origin หนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคา เอกสารนี้จะตองใชในเรื่องขอสิทธิพิเศษทางภาษี

ศุลกากร โดยแตละแบบฟอรแมสําหรับประเทศปลายทางตางกันไป ท่ีเราจะพบก็เรียกวา FORM A สําหรับการสงออกไป
ประเทศท่ีสินคาของเราไดสิทธิ GSP,  FORM D สําหรับการคาในกลุม AFTA หรือ FORM E สําหรับการคากับจีน  ท้ังนี้
สามารถตรวจสอบขอมูลจากกรมการคาตางประเทศนะครับ 

Inspection Certificate รับรองการตรวจสอบ ซึ่งโดยท่ัวๆ ไป ผูซื้อจะกําหนดใหมีหนวยงานกลาง หรือ 
Surveyor เป็นผูตรวจสอบ จํานวน คุณภาพ เป็นหนังสือรับรองสําคัญสําหรับการคา ท่ีจะนิยมใชในกรณีท่ียังไมรูจัก
ผูขายดี การมีการรับรองการตรวจสอบจะชวยใหผูซื้อมั่นใจในคุณภาพสินคา 

Customs Invoice  ใบกํากับราคาสินคาของศุลกากร เพื่อสะดวกในการคํานวนภาษี ซึ่งจะแยกราคาคาเรือ 
คาเบ้ียประกัน ออกจากราคาสินคาท่ีจะคํานวณภาษี 

Consular Invoiceใบกํากับราคาสินคาของสถานกงศุล ซึ่งออกโดยสถานฑูตหรือสถานกงศุลของประเทศท่ี
นําเขา ท่ีต้ังอยูในประเทศผูขายเพื่อรับรองราคาสินคา   

Insurance Policy กรมธรรมแประกันภัย คือเอกสารประกันภัยคุมครองความเส่ียงภัยในการขนสงตลอด
เสนทางการขนสงสินคาระหวางประเทศ โดยหากเงื่อนไขของการซื้อ ผูซื้อกําหนดใหสงมอบกรมธรรมแการประกันภัย
สินคา ผูสงออกก็ตองจัดทํากรมธรรมแประกันภัยใหผูซื้อดวย 

Bill of Exchange ต๋ัวแลกเงิน หนังสือเอกสารตราสารทางการเงิน ออกโดยผูซื้อ ส่ังใหธนาคารจายเงินใหกับ
ผูขาย โดยธนาคารจะทําหนาท่ีเป็นผูประสานงานในการเรียกเก็บเงินคาสินคาใหกับผูสงออก 
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Delivery order ใบปลอยสินคา – ใบนี้ผูนําเขาจําเป็นตองใชสําหรับนําไปปลอยตูสินคาท่ีทาเรือหรือทา
อากาศยาน โดยผูท่ีจะออกใบนี้ คือ ผูใหบริการขนสงระหวางประเทศ เชน บริษัทเดินเรือ  

Export / Import entry ใบขนสินคาขาออก / ขาเขา  เป็นเอกสารสําหรับแจงขอมูลสินคาท้ังชนิด ราคา 
จํานวนใหกับกรมศุลกากรทราบ โดยนําไปคิดภาษีและจัดเก็บขอมูลการนําเขาสงออก เอกสารนี้ดําเนินการโดยบริษัท
ชิปป้ิง 

ในการทําธุรกิจสงออกองคแกร Shipping Agent นี้จะเขามาชวยประสานงานใหเกิดความเรียบรอยสะดวก
รวดเร็ว ซึ่งจะเป็นผูทําหนาท่ีคอยดําเนินงานพิธีการศุลกากรแทน ชิปปิ้งจึงตองมีความรูและความเขาใจในเรื่องพิธีการ
ศุลกากรและระเบียบขอบังคับตาง ๆ ทําใหบริษัทไดรับความสะดวกในการดําเนินงานในขั้นตอนตางๆเสมอมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังขั้นตอนการดําเนินธุรกิจสงออก 
2.3.3 ความส าเร็จในขั้นตอนการบริหารงานการส่งออกของบริษัท   
1) การวางแผน (Planning) ผูวิจักษณแในฐานะประธานบริษัทไดวางแผนการทํางานระยะแรกคือ 6  

เดือน, ระยะกลาง 6 เดือนถึง 2 ปี ,ระยะยาว 2 ปี ถึง 5 ปีลวงหนา  โดยมีการทําแผนประจําปีของบริษัทเพื่อประเมิน
สถานการณแท่ัวๆไป และความพรอมบุคลาการของบริษัท รวมไปถึงสภาพแวดลอมสถานการณแ และเศรษฐกิจตางๆ ท่ี
อาจมีผลกระทบตอการจัดสงออกเครื่องจักรกลหนักได เพราะแผนการตั้งเปูาหมายการสงออกในแตละปีตองสงออกให
ไดตามท่ีกําหนดไว โดยกําหนดเปูาหมายของบริษัทในแตละปี  

ด้านเงนิทุน 

ด้านสถานที่ด าเนินการ 

ด้านบุคลากร 

ด้านความหน้าเช่ือถือ 

เตรียมความพร้อม 

เตรียมการผลิตสินค้า 

สินค้ามีคุณภาพ ได้มาตารฐาน 
การเลือกสินค้าและ

ผลิต 

ขนาดของตลาด (Market size) 

อัตราการน าเข้า และใบอนุญาต
การเลือกตลาด 

Purchase Order (PO) 

Proforma Invoice (PI) 

การท าสัญญา ซ้ือ-

ขาย 

Letter of Credit (L/C) การช าระเงนิ 

พิธีการศุลกากร 

ระบบ Paperless 

สินค้าบรรจุตู้ 

B/L , AWB waybill 

Certificate if 

origin 

เรียกเกบ็เงิน 

ผ่านธนาคาร 

L/C 
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2) การจัดการองค์กร (Organizing) ผูวิจักษณแในฐานะประธานบริษัทจะตองมีการจัดการองคแกร ต้ังแตการ
กําหนดโครงสรางองคแกร กําหนดตําแหนงงาน จัดสรรบุคคลในตําแหนงงานฝุายตางๆ รวมถึงจัดระบบระเบียบในการ
ทํางานท้ังหมด ซึ่งส่ิงท่ีคํานึงถึงในการจัดโครงสรางองคแกรนั้นก็คือการแบงหนาท่ี แตละสวนใหชัดเจน ไมทํางานทับซอน
กัน และตองทํางานประสานกันใหราบรื่น และตองลําดับความสําคัญของตําแหนง เคลียรแบทบาทหนาท่ีใหชัดเจน 
ตลอดจนใหอํานาจในการส่ังการท่ีเหมาะสมซึ่งในการสงออกเครื่องจักรหนักนั้น ผูวิจักษณแจัดการโครงสรางออกเป็น 3 
ตําแหนง คือ ฝุายการตลาด, ฝุายผลิต, ฝุายการเงิน/ธุรการ 

3) การจัดสรรและบริหารบุคลากร (Staffing) ในการบริหารและครอบคลุมการทํางานท้ังหมดนั้น ไมใหเกิด
ปใญหา หรือขอผิดพลาด ผูวิจักษณแจะทําการประเมินจํานวนพนักงานใหพอดีกับงาน และมีคุณสมบัติหรือความสามารถ
ท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีของบุคลากร ซึ่งในสวนนี้มีความสําคัญเป็นอยากมากเชนกัน เพราะเมื่อบุคลากรแตละคนนั้นได
ปฏิบติัหนาท่ี ท่ีตนถนัดก็จะทําใหการดําเนินงานเป็นไปตามแผนวาง หรือตั้งเปูาหมายไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) การสั่งการ (Directing) ผูวิจักษณแไดทําการมอบหมายงานใหแตจะฝุาย ปฎิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตองตาม
แผนงาน และในแตละฝุายนั้นสามารถทํางานรวมกันได ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการทํางาน การอํานวยการยัง
หมายถึงการส่ังการ อํานาจหนาท่ี ตลอดจนการแกไขปใญหาตางๆ ท่ีจะเกิดขึ้นดวย ซึ่งหนึ่งในหัวใจสําคัญก็คือการ
ส่ือสารใหมีประสิทธิภาพ 

5) การควบคุม (Controlling) ผูวิจักษณแจะเนนใหมีการควบคุม และบริหารจัดการทุกอยางใหตรงตามแผน
และระยะเวลาท่ีวางไว ต้ังแตการควบคุมดานทรัพยากร , ดานเครื่องจักร, ไปจนถึงดานบุคลากร ใหการปฏิบัติ และ
ดําเนินการตามแผนการไดสําเร็จ ท้ังยังตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวดวย การควบคุมนี้นอกจากการส่ังการ ตลอดจน
ประเมินผลการทํางานอยางสม่ําเสมอเพื่อติดตามการทํางานทุกกระบวนการไมใหเกิดขอผิดพลาดใดๆ 

 
3.การสังเคราะห์ข้อมูล 
3.1 รูปแบบของการบริหารจัดการธุรกิจส่งออกเคร่ืองจักรกลไปต่างประเทศของบริษัท  ไฮเวย์แทรกเตอร์ แอนด์ 
เครน จ ากัด ผูวิจักษณแไดประเมินผลจากประสบการณแทํางาน ขอสรุปรูปแบบท่ีทําใหผูวิจักษณแประสบความสําเร็จ ได
คือ 
 

3.1.1 กล้าเสี่ยง กล้าได้ กล้าเสีย (Be Brave) 
ผูวิจักษณแเป็นครอบครัวนักธุรกิจและมีประสบการณแการคาขาย มาต้ังแตกําลังเรียนมัธยม และมักคิดอยูเสมอ

วาการทํางานธุรกิจของพวกเราเอาแตนําเขาเครื่องจักรเขามาขาย ทําไมบริษัทเราไมคิดสงออกไปตางประเทศบาง เมื่อ
คิดไดจนตกผลึกจึงไดตัดสินใจทําการลงมือเอง ต้ังแตการสงแฟกซแแตยังลูกคากลุมเปูาหมาย ในประเทศตางๆ ติดตาม
ผลวาจะมีใครสนใจเราบาง ติดตอไปยังผูสนใจดวยการโทรศัพทแไปนัดแลวเดินทางไปเจรจา และปิดการขายดําเนินการ
สงออกสินคาและจัดเอกสาร 

การกลาเส่ียงในครั้งนั้น ทําใหประสบผลความสําเร็จอยางมาก มาจนถึงทุกวันนี้มีการติดตอการคาขายกัน
ตลอดจนกวา 10 ปี ท้ังนี้รูปแบบการคาคงเดิม แตเปล่ียนแปลงบางอยางเชน การติดตอกับลูกคาในปใจจุบันไดใช 
WhatsApp แทนการสงแฟกซแ 

3.1.2 มนุษยสัมพันธ์ดี (Good Relationship) กับลูกค้าต่างชาติ และพนักงาน  
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ผูวิจักษณแเป็นคนสุขุม สุภาพ และใชหลักมนุษยแสัมพันธแท่ีดีกับทุกคน ท้ังลูกคาตางชาติ พนักงานและทีมงาน
โดยทําเป็นนิสัยต้ังแตเริ่มทําธุรกิจ ท้ังนี้การบริหารจัดการธุรกิจสงออกนั้นผูวิจักษณแตองไปพบปะคนตางชาติตางภาษา
เพื่อใหเขาพอใจเป็นลูกคาของบริษัทเรา ตองทําดวยความออนนอม ใหเกียรติ จริงใจ และเป็นท่ีเช่ือถือนาศรัทธาไดดวย 
รวมท้ังการส่ือสารพูดคุยติดตอกันดวยใหประทับใจ เพื่อสรางสายความสัมพันธแท่ีดี และติดตอคาขายรวมกันกับลูกคา
อยางเช่ือใจกัน ซึ่งอาศัยความรอบรู ท้ังวิชาการ ประสบการณแตางๆท่ีมีในการนําเขา-สงออก มาปรับใชทุกอยาง 
นอกจากนั้นผูวิจักษณแก็มักมีความใกลชิดและความสัมพันธแอันดีกับพนักงานและทีมงานในบริษัทดวยเชนกัน จึงทําให
องคแกรประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจการคาขายสงออก 

3.1.3 เน้นการเป็นนักบริหารแบบมืออาชีพ (Professional Manager) โดยใช้หลัก POSDC ดังนี ้
  ตามท่ีไดกลาวแลว ผูวิจักษณแในฐานะประธานบริษัทไดเนนการวางแผน (Planning) การจัดการองคแกร 
(Organizing) การจัดสรรและบริหารบุคลากร (Staffing) การส่ังการ (Directing) และการควบคุม (Controlling) 
หรือเรียก POSDC รวมท้ังการประสานงานท่ีดีกับหนวยงานภายนอกเชน ธนาคาร หนวยงานราชการ บริษัท 
Shipping หนวยงานซอมสนับสนุนผลิตและขนสงสินคา รวมท้ังองคแกรลูกคา  ทําใหผูวิจักษณแเนนสรางทีมงานท่ีมี
ความรู ทักษะ และรับผิดชอบในตําแหนงหนาท่ีตางๆ ทดแทนกันไดดีตลอดเวลา ทําใหการทํางานราบล่ืน ไ มลาชา 
และสําเร็จรวดเร็วไดตามแผนงานท่ีวางไว และทําใหบุคลากร ท้ังพนักงานและทีมงานทํางานดวยความสุขและ
จงรักภักดีตอองคแกรไดยาวนาน 

3.1.4 มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้น า (Vision & Leadership) มองตลาดการค้าต่างประเทศ 
ผูวิจักษณแเป็นคนมีความคิดสรางสรรคแคิดนอกกรอบ ท้ังชอบมองการณแไกลเสมอ(Vision)  มีความมั่นใจตนเอง

และเป็นท่ีไวใจได(Confidence) ทํางานอะไรก็มักมุงความสําเร็จไดเสมอ(Achieve) และติดตอส่ือสารกับคนอื่นไดดี
(Communicate) ทําใหการเริ่มตนบุกเบิกตลาดธุรกิจตางประเทศมีความเป็นไปได ในขณะท่ีคนไทยยุคนั้นยังมุงมั่ น
แตนําเขาเครื่องจักรจากตางประเทศ ส่ิงเหลานี้จึงชวยสงเสริมความเป็นผูนําและเป็นผูมีวิสัยทัศนแของตนเองเสมอมา 

การบุกเบิกดังกลาวทําใหเกิดผลประสบความสําเร็จมาถึงปใจจุบันนี้เพราะสามารถเอาส่ิงท่ีเจาของไมตองการใช
ในประเทศไทยหรือพอเหลือใชเพื่อสงออกไปยังตางประเทศได ดวยการปรับวิสัยทัศนแใหมเป็นการนําเอาประสบการณแ
ตางๆท่ีมีอยูมาปรับซอมใช จึงทําใหการคาระหวางประเทศดวยการสงออกเครื่องจักร ไปตางประเทศของบริษัท
ประสบความสําเร็จ 

3.1.5 การท างานเป็นทีม (Teamwork) จัดการบริหารบุคลากรที่ดี 
  ตามท่ีผูวิจักษณแไดจัดโครงสรางองคแกร ใหมีฝุายตางๆรวมกันทํางานในองคแกรท่ีไมมากฝุายนัก ท้ังนี้จะทําให
การทํางานเป็นทีมมีความใกลชิดและสัมพันธแชวยเหลือกันไดงายข้ึน โดยการจะใหมีการจัดการประชุมแบงงานกันทุก
เชา 10-30 นาทีทุกวัน เพื่อติดตามผลและปใญหาการทํางานของทุกฝุาย  และพิจารณากําหนดแผน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 
และ 5 ปี หรือปรับปรุงพัฒนาตามลําดับ โดยใชหลักเพิ่มเติมไดแก  

PADC (วงจรการบริหารงานคุณภาพ ยอมาจาก 4 คํา ไดแก Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check 
(ตรวจสอบ) และ Act (การดําเนินการใหเหมาะสม)) ,  

5ส (ระบบ 5 ขั้นตอน: สะสาง สะดวก สะอาด สรางมาตรฐาน สรางวินัย),  
4P (Market Mix ไดแก Product, Price, Place และ Promotion), 
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4M (ปใจจัยในกระบวนการผลิต 4 ดาน (4M in Production Process: Man, Method, Money or 
Material, Machine) 

Timing (การบริหารเวลาทํางานในแตละวัน, ทําความเขาใจงานตนเอง, ทํางานยากท่ีสุดกอน, วางแผนการ
ทํางานรวมกับทีม) 

ท้ังนี้ไดกําหนดแบบระดมสมองรวมกันตลอดเวลา 

3.1.6 การเรียนรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลา (Lifelong Learning) 
ผูวิจักษณแจะเป็นคนต้ังเปูาหมายวาจะเรียนรูตลอดชีวิตสงออกเหมือนการเรียนรูอยางหนึ่งดวยการอานตําราท่ี

เคยเรียน การจัดการธุรกิจสงออก ตอนเรียนปริญญาโท ก็นําทฤษฎีบวกกับประสบการณแมารวมกัน จากนั้นก็เริ่ม
ดําเนินการทีละขั้นตอนตามหลัก  PDCA วงจรการบริหารงานคุณภาพ คือวางแผนแลวปฏิบัติลงมือทําจริง พรอม
ตรวจสอบระบบงานทุกขั้นตอน จึงลงมือทําปรับปรุงใหเหมาะสมเพื่อใหไดมาตรฐานตามเปูาหมาย โดยกลับมา
วางแผนใหมตอเป็นวงจรเสมอเพื่อยกระดับคุณภาพไดจริง 
  ความรูจากสินคา การซอมแปรรูปใหม การประสานงานติดตอระบบ การคาตางประเทศ การนําเขาและการ
สงออกตางๆ ท้ังผูวิจักษณแเองและบุคลากรในองคแกรตางไดพัฒนาความรูใหมๆเสมอ เพื่อการติดตอคา ขาย
ตางประเทศสะดวกรวดเร็ว ปใจจุบัน บริษัทมีการสรางเว็บไซตแโดยใชช่ือวา hiwaytarctor.net มีชองทางการติดตอ
ทาง E-mail hiwaytarctor@gmail.com  และ facebook hiwaytactor and crane เพื่อรองรับกับกลุมลูกคารุน
ใหมๆ และใหงายตอการเขาถึง 

3.1.7 การรู้จักอดทนและพยายาม (Tolerant & Effort) 
  เมื่อผูวิจักษณแกาวเขามาเป็นนักธุรกิจแลว ครอบครัวจะสอนใหรูจักอดทนและพยายามลองทําในส่ิงท่ีตนเอง
เช่ือมั่นและศึกษามาอยางดีแลว หรือกลาท่ีจะมุงหวังวาตองสําเร็จ การบุกเบิกตลาดธุรกิจสงออกเครื่องจักรกลไป
ตางประเทศจึงเป็นกาวแรกประสบการณแแรกท่ีทําใหผูวิจักษณแเกิดความอดทนรอคอยความสําเร็จ และพยายามท่ีจะ
กาวตอไปแมจะเผชิญความลมเหลว หากเรายอมแพงาย ๆ เสนทางธุรกิจของเราก็คงจะหยุดอยูตรงนั้น เพราะการเป็น
นักธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จจะเขาใจดีวา การทําธุรกิจไมใชเรื่องงายและพวกเราก็ตองมีความอดทน และพยายามท่ี
จะเรียนรูหรือทําทุกอยาง จนกวาความหวังความสําเร็จจะคอยๆกาวเขามาหาเราไดในท่ีสุด 
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3.2 หลักธรรมที่ใช้ในการบริหารงาน  
 หลักคุณธรรมท่ีผูวิจักษณแ นํามาใชในการบริหารงานของบริษัทบริษัท ไฮเวยแแทรกเตอรแ แอนดแ เครน จํากัด คือ 
ความซื่อสัตยแ และการใหความจริงใจกับลูกคากับเพื่อนรวมงาน จนถึงพนักงาน  สรางความยุติธรรมและความ
ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงานในองคแกรอยางเทาเทียมกัน การประพฤติตนของผูวิจักษณแ ยึดมั่นตามหลักปฏิบัติท่ี
สําคัญสําหรับผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ โดย  รักษาศีล 5  นั้นถือเป็นหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่สุด รวมถึงหลักธรรมในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันและในการแกไขปใญหาจากการทํางาน คือหลักอริยสัจ 4 หลักความจริง 4 ประการ ทุกข์-การมี
อยูของทุกขแ  สมุทัย-เหตุแหงทุกขแ  นิโรธ-ความดับทุกขแ และ  มรรค-หนทางไปสูความดับทุกขแ   รวมถึงหลัก  หิริโอตัป
ปะ ซึ่งก็คือความละอายและความเกรงกลัวตอบาป อันเป็นธรรมะสําคัญ ตอการใชชีวิต อยูรวมกันท่ีผูวิจักษณแจะยึดถือ
และมีสติรับรูปฏิบัติตลอดเสมอมา โดยเฉพาะการติดตอกับคนในสังคม และการทําธุรกิจคาขายรวมกัน ยอมจะตองมี
ความซื่อสัตยแจริงใจกันไดมากอนเสนอ  
  นอกจากนั้น การเสียสละเพื่อสังคม เป็นเรื่องสําคัญท่ีผูประจักษณแ ผูนําองคแกรตองนํามาปฏิบัติ ทุกครั้งท่ีมี
โอกาส และกระตุนเชิญชวนพนักงานและลูกคา รวมกิจกรรมและสนับสนุนชวยเหลือสังคมเมื่อมีโอกาสและไดอยูใน
สังคมเดียวกันทุกปี เพื่อแบงปในคืนส่ิงท่ีดีตอสังคมและเพื่อความยั่งยืนขององคแกรสืบไป 

ดังนั้นการทําธุรกิจสงออกเครื่องจักรกลไปตางประเทศของผูวิจักษณแนั้นจึงตองมีความอดทน อุตสาหะท่ีจะ
เรียนรูและรับคําแนะนําหลักธรรมะตางๆท่ีเขียนไวมาใชในการดําเนินชีวิต จึงทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จตอมา 

 
3.3 ข้อเสนอแนะ 
 3.3.1 ปใจจุบันการทําธุรกิจสงออกไปตางประเทศ การติดตอส่ือสารระหวางบริษัทเรากับลูกคาท่ีประเทศตางๆ
มีความรวดเร็วและงายมากขึ้น รวมท้ังประหยัดคาใชจายตางๆมากข้ึนดวย 
 3.3.2 ทักษะ ความรู ความสามารถของบุคลากรในองคแกรธุรกิจสงออกเครื่องจักรกลไปตางประเทศมี
ความสําคัญมาก และเป็นวิชาการหลายแขนงท่ีผูนําองคแกรตองบริหารจัดการองคแกรท่ีดี ต้ังแตการสรรหา ฝึกสอน 
พัฒนาใหรอบรูและสรางทีมงานท่ีดีอยูเสมอ 

 3.3.3 การปูองกันความเส่ียงจากเหตุการณแท่ีคาดการณแไดยาก เชน เรื่องอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา อาจผันผวน
ทําใหประสบปใญหาขาดทุนได เชนเดียวกับวิกฤติโรคระบาด เชน โควิด-19 – ไวรัสโคโรนาท่ีไมเคยเกิดขึ้นมากอนใน
ปใจจุบัน หรือวิกฤติการเมืองท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ อาจมาผลกระทบตอรายไดและผลเสียกับการลงทุนของ
บริษัทได 
 
3.4 ความคาดหวังในอนาคต 

3.4.1 ปใจจุบันไดประสบความสําเร็จทางธุรกิจแลว มีทรัพยแสินพอสมควรและไมมีหนี้สิน ดูแลกิจการ 
ครอบครัวและบุคลากรในองคแกรใหมีความอยูดีมีสุข  

3.4.2 ดูแลสุขภาพรางกายท่ีดี โดยการออกกําลังกาย ใชหลัก 5 อ. คือ อาหารดี , อากาศดี , อารมณแดี , ออก
กําลังกายสม่ําเสมอ และระบบขับถายตองดีรูจักไดใชหลักนี้มาโดยตลอด 

3.4.3 พัฒนาตนเองและยังมีการเรียนรูตลอดชีวิต ในขอนี้ผูวิจักษณแไดนํามาใชตลอดเวลา และคาดวาจะใชไป
จนนาทีสุดทายของชีวิตในชาตินี้ 
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Abstract   

  This dissertation work to present Model of New Customer Relationship 

Management (CRM) of the Sustainability for Business, Marritime Intertrade Co., Ltd. 

Empirical researcher has pioneered a new sportswear brand called “MALIS” and developed a 

business strategy by focusing on effective CRM with the expansion of the customer base and 

productivity have successful. There’re the results and successes from professional work and 

practice in CRM that we focus on: 1) “ MALIS ” Branding & Well-Known. Brand 

pioneering makes it widely known. 2) Strategy for Market Share. Develop a business plan to 

increase the number of customers. 3) Production with Standardized Factories. Emphasis on 

producing standardized products to satisfy customers. 4) Efficient Production System. 

Organize the work systems by Supply Chain Management, since planning, controlling, 

production, stock raw material, standardized factory, IT, warehouses, distribution, 

transportation and on time, all for satisfied customers. 5) A suitable Incentive and Rewards 

System. Motivate employees to work better by give and take. 6) Recruitment and 

Development Training. To get capable employees and satisfy customers.  7) Good After-

Sales Service System. Care customers and make a long impression. 8) CRM  Tool.  By 

applying LINE OA technology and proactive plan to catch the needs of customers.9) 

Football  Team Activities.  Our football team helps to foster and build good relationships 

with new and old customers. 
 

Key Word: CRM, Customer Relationship Management, LINE OA, MALIS   
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บทคัดย่อ 
งานดุษฎีนิพนธแนี้เพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารความสัมพันธแลูกคา(CRM)แนวใหมแบบยั่งยืนเพื่อธุรกิจ; คือ

บริษัท มาริไทมแ อินเตอรแเทรด จํากัด โดยผูวิจักษณแ ไดบุกเบิกสรางแบรนดแชุดกีฬาใหม ช่ือ “MALIS” และพัฒนากล
ยุทธแทางธุรกิจโดยเนนท่ีประสิทธิผลการบริหารความสัมพันธแลูกคาดวยการขยายฐานลูกคาและเพิ่มผลผลิตสินคาได
สําเร็จ มีผลลัพธแและความสําเร็จจากการทํางานและการปฏิบัติอยางมืออาชีพใน CRM ท่ีเรามุงเนน: 1) “มาลิส” การ
สรางแบรนดแและเป็นท่ีรูจัก การบุกเบิกแบรนดแทําใหเป็นที่รูจักอยางกวางขวาง 2) กลยุทธแเพื่อสวนแบงการตลาด จัดทํา
แผนธุรกิจเพื่อเพิ่มจํานวนลูกคา 3) การผลิตดวยโรงงานท่ีไดมาตรฐาน เนนการผลิตสินคาท่ีไดมาตรฐานเพื่อเอาใจลูกคา 
4) ระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ จัดระบบงานโดยการจัดการหวงโซอุปทาน ต้ังแตการวางแผน การควบคุม การผลิต 
สต็อกวัตถุดิบ โรงงานผลิตท่ีไดมาตรฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ คลังสินคา การกระจายสินคา การขนสง และตรงเวลา 
ท้ังหมดเพื่อลูกคาพึงพอใจ 5) ระบบแรงจูงใจและรางวัลท่ีเหมาะสม จูงใจใหพนักงานทํางานไดดีขึ้นโดยการใหและรับ 
6) การสรรหาฝึกอบรมและพัฒนา. เพื่อใหไดพนักงานท่ีมีความสามารถและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 7) ระบบ
บริการหลังการขายท่ีดี ดูแลลูกคาและสรางความประทับใจใหยาวนาน 8) เครื่องมือ CRM โดยใชเทคโนโลยี ไลนแ โอเอ 
และวางแผนเชิงรุกเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 9) กิจกรรมทีมฟุตบอล ทีมฟุตบอลของเราชวยสงเสริมและ
สรางความสัมพันธแที่ดีกับลูกคาใหมและลูกคาเกา 

 
ค าส าคัญ  : ซีอารแเอ็ม , การบริหารความสัมพันธแลูกคา, ไลนแ โอเอ, มาลิส  
 
1. ความเป็นมาสถานการณ์ทั่วไป และวิธีการศึกษา 
 การเปล่ียนแปลงของโลกในปใจจุบัน ไมวาจะเป็นดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี รวมถึง
สภาพแวดลอมตางๆการแขงขันที่เพิ่มมากขึ้นสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ ผูประกอบการธุรกิจ จึงตองมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง เพื่อใหตอบสนองตอความตองการของลูกคา 
  ปใจจัยท่ีจะทําใหธุรกิจไปสูความสําเร็จไดนั้น ผูประกอบการจะตองกําหนดวาอะไรคือส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีจะนําไปสู
เปูาหมายตามวิสัยทัศนแท่ีธุรกิจเราตองการ การบริหารความสัมพันธแลูกคาจึงเป็นอีกศาสตรแหนึ่งท่ีสําคัญ หลายธุรกิจใน
ปใจจุบันตางมีความตองการประสบความสําเร็จเป็นอยางมาก ระบบการบริหารความสัมพันธแลูกคา จึงเขามามีบทบาท
สําคัญกับหลายๆองคแกรและเป็นอีกระบบหนึ่งท่ีชวยทําใหเกิดความสําเร็จในภาคธุรกิจไดอยางยั่งยืน โดยเฉพาะไดชวย
สรางและรักษาลูกคาใหจงรักภักดีกับแบรนดแในระยะยาวได ซึ่งถือเป็นเรื่องท่ีมีความสําคัญอยางมากและสงผลตอ
ความสําเร็จในธุรกิจเราไดโดยตรง 

  การบริหารความสัมพันธแลูกคา  (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT: CRM) หรือเรียกการบริหาร
ลูกคาสัมพันธแ คือกลยุทธแการตลาดท่ีใชปฏิบัติตอลูกคาหรือกลุมเปูาหมายมุงเนนการสื่อสารโดยการใชเทคโนโลยีและ
บุคลากรอยางมีหลักการ มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาความสัมพันธแระหวางองคแกรกับลูกคาใหไดประโยชนแรวมกันทั้งสอง
ฝุาย นอกจากนี้CRMไมไดเนนเพียงแคการขายและการบริการลูกคาเทานั้น แตยังรวมถึงการเก็บขอมูลพฤติกรรมในการ
ใชจายและความตองการของลูกคา เพื่อนําขอมูลเหลานั้นมาวิเคราะหแและใชในการพัฒนาผลิตภัณฑแหรือบริการ รวมไป
ถึงการจัดการการตลาดใหประสบความสําเร็จได การพัฒนาระบบการบริหารความสัมพันธแลูกคาท่ีมีประสิทธิภาพ จะ
ตระหนักถึงความสําคัญของลูกคาแตละราย วาลูกคาแตละรายนั้นมีความสําคัญหรือแตกตางกันอยางไร เพื่อท่ีธุรกิจจะ
ไดสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาอันจะนําไปสูความจงรักภักดีและสามารถทําใหมีโอกาสท่ีจะทํากําไรในระยะยาว 
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ดังนั้น การนํา CRM มาใชใหองคแกรประสบความสําเร็จ จึงตองเกิดจากหลายปใจจัยท้ังวัตถุประสงคแในการ
วิเคราะหแลูกคา กลยุทธแทางการตลาด สถานการณแและการเลือกใช เพื่อใหเหมาะสมกับแตละบุคคลแตละธุรกิจท้ังหมด
นี้ลวนเป็นปใจจัยท่ีจะนําพาองคแกรไปสูความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืน 

วัตถุประสงค์หรือขั้นตอนการสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า/กระบวนการท างานของระบบ CRM 
  1. IDENTIFY CUSTOMERS เป็นระบบการเก็บขอมูลของลูกคา เชน ช่ือ นามสกุล อายุ อาชีพ เบอรแโทรศัพทแ 
ท่ีอยู อีเมลไลนแไอดี รวมท้ังอาจจะเป็นเลขประจําตัวของลูกคา 

2. DIFFERENTIATE CUSTOMERS การวิเคราะหแพฤติกรรมของลูกคาแตละคน และตองจัดกรุ฿ปลูกคาตาม
กลุมท่ีใหคุณคาหรือใหความสําคัญขององคแกร 

3. INTERACT WITH CUSTOMERS การสรางปฏิสัมพันธแกับลูกคา เพื่อทําใหเกิดการเรียนรูวาลูกคาตองการ
อะไร และนํามาสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาในระยะยาวได 

4. CUSTOMIZE TREATMENT เป็นการน าเสนอสินค้าหรือบริการที่มีความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคน 
โดยนําระบบ CRM เขามาชวยในการจัดการฐานขอมูลของลูกคา วิเคราะหแขอมูล และเป็นชองทางในการติดตอกับ
ลูกคา 

ประโยชน์ของ CRM/ผลส าเร็จของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ต่อองค์กร  
1. ชวยลดคาใชจายในการเริ่มตนหาลูกคารายใหม และนําตนทุนท่ีเหลือจากตรงนี้มาใชในการรักษาฐานลูกคา

ใหดียิ่งขึ้น 
2. ชวยลดคาใชจายในการทุมงบประชาสัมพันธแหาลูกคาใหม เพราะการสรางความมั่นใจใหลูกคาใหมๆ นั้น 

อาจมีความเส่ียงท่ีตนทุนจะพุงสูงขึ้น ซึ่งแตกตางจากการศึกษาลูกคาเดิม เพราะพวกเขารูจักสินคาเราดีอยูแลว หาก
สามารถทําการตลาดตอบโจทยแพวกเขาได โอกาสท่ีจะเกิดการซื้อซ้ําและเกิด BRAND LOYALTYยอมมีตามมาแนนอน 

3. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตัดสินใจ สามารถตัดสินใจไดอยางแมนยํา และยังชวยวิเคราะหแ
แนวโนมในอนาคต ท้ังกําไร ปใญหาระยะส้ัน ระยะยาว และนําไปวางแผนทางการตลาดท่ีดีขึ้นได 

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เป็นเครื่องมือท่ีชวยใหพนักงานระบุลูกคาท่ีทํากําไรไดมากท่ีสุด ทําให
ชวยเพิ่มมูลคาจากลูกคาเดิม และลดตนทุนท่ีเกี่ยวของกับการสนับสนุนและใหบริการแกลูกคาช้ันดีไดโดยการรวบรวม
รายละเอียดตางๆของลูกคา 

5. ชวยสรางความสัมพันธแที่ดีระหวางแบรนดแกับลูกคาได และเพิ่มความพึงพอใจใหกับลูกคาไดดียิ่งขึ้น 
 
 

สถานการณ์ในประเทศหรือในท้องถ่ิน  
การทํา CRM ในประเทศไทยมีมานานแลว เทคนิคแรกเริ่มมาจากการสงฝาชิงโชคทอง หรือสงซองชิงโชค

รถยนตแ ในอดีตจะไมมีเทคโนโลยีท่ีมาชวยในการทําแคมเปญทางการตลาด หรือจัดโปรโมช่ัน  จนเมื่อเขาสูยุคปใจจุบันก็
มีการนําเทคโนโลยีมาปรับใชโดยการ พิมพแรหัสใตฝา สงชิงโชคก็คือ การกดดอกจัน (*) ตอดวยหมายเลขโทรศัพทแของผู
ชิงโชค แลวกดปิดทายดวยดอกจัน (*) ทําใหการรวมชิงโชคแบบนี้ มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นและไดกลุมคนท่ีมากขึ้น แต
ส่ิงท่ีเกิดขึ้นคือ การทําแคมเปญในลักษณะนี้ แบรนดแตองใชงบการตลาดท่ีเยอะมาก เพราะตองแจกรถยนตแ แจกทอง 

https://www.wisible.com/blog/howtochoosecrm/
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มูลคาหลายสิบลานบาท แลวก็ตองโฆษณาโปรโมทใน TV หนังสือพิมพแ ทําใหมูลคารวมท้ังแคมเปญและแบรนดแ อาจ
ตองใชเงินจํานวนมหาศาลแตก็ไมได ฐานขอมูลลูกคาเลย 

แตปใจจุบัน การทํา DIGITAL CRM มีความสําคัญมาก เพราะตนทุนในการสรางประสิทธิภาพทางธุรกิจ นอย
กวาการลงทุนทางการตลาดในสวนอื่น ซึ่งแนวโนม DIGITAL CRM จะมีบทบาทและมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นเมื่อ
การตลาดเกิดและดําเนินอยูบนระบบอิเล็กทรอนิกสแ ในขณะท่ีขอจํากัดของ DIGITAL CRM ก็คือ วิสัยทัศนแในการ
ดําเนินธุรกิจของผูประกอบการท่ีตองอาศัยความเขาใจและพรอมรับมือกับความเปล่ียนแปลงในยุค  DIGITAL 
DISRUPTION ท่ีจะมีผลตอความตองการของตลาด เปล่ียนแปลงการซื้อขายและจายเงิน เปล่ียนแปลงการส่ือสาร โดยท่ี
บุคลากรในองคแกรอาจจะยังไมมีความพรอม ความเขาใจ และประสบการณแท่ีจําเป็นตองใชในยุคนี้ ส่ิงสําคัญท่ีสุดในการ
แกปใญหาคือ ตองกลาปรับเปล่ียนเพื่อกาวสูยุคดิจิทัล หากธุรกิจใดรูจักปรับตัวไดเทาทันตอการเปล่ียนแปลงของ 
DIGITAL DISRUPTION ในครั้งนี้ ก็จะสามารถสรางโอกาสทางธุรกิจจากวิกฤติการณแยุคใหมนี้ไดอยางดี 

        วิธีการศึกษา 
   ดุษฎีนิพนธแเรื่องนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษา รูปแบบการบริหารความสัมพันธแลูกคาแนวใหมแบบ

ยั่งยืนของบริษัท มาริไทมแ อินเตอรแเทรด จํากัด โดยผูวิ จักษณแ จัดต้ังบริษัทและใชวิธีการศึกษา รวบรวมขอมูลจาก
เอกสาร ผลงาน และประสบการณแท่ีเกิดขึ้นระหวางการดําเนินธุรกิจ กับผูเกี่ยวของทุกภาคสวน ท้ังภายในและภายนอก
องคแกร จึงทําใหองคแกรของเรากาวมาสูความสําเร็จไดอยางตอเนื่อง พรอมผลิตภัณฑแชุดกีฬาในช่ือแบรนดแ ใหม 
“MALIS” และนําองคแความรูท่ีไดมาสังเคราะหแขอมูลใหม เพื่อใชเป็นแนวทางบริหารและพัฒนาองคแกรใหเกิดความ
ยั่งยืนตอไป 
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 ความสนใจและแรงบันดาลใจ 

ผูวิจักษณแมองวาธุรกิจท่ีผูวิจักษณแกําลังเริ่มดําเนินการใหมคือเปิดบริษัทมาริไทมแ อินเตอรแเทรด จํากัด เพื่อสราง
แบรนดแสินคาใหมช่ือ “MALIS” ผลิตภัณฑแเกี่ยวกับกีฬา อาทิ ชุดกีฬา อุปกรณแและของใชท่ีเกี่ยวกับกีฬาตางๆ เพื่อ
จําหนายท้ังในและตางประเทศ เป็นความสนใจและเกิดแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจกาวเขาสูยุค DIGITAL 
DISRUPTION  แมอุปสรรคทางการคาไมวาจะเป็นทางดานคูแขงขันผูบริโภคและเทคโนโลยีก็ถือเป็นเรื่องสําคัญและใน
หลายธุรกิจก็กําลังเผชิญสภาวะ DIGITAL DISRUPTION เชนกัน แตการนําเทคโนโลยีและส่ือในรูปแบบตางๆเขามาไม
วาจะเป็นเทคโนโลยีแบบ REAL –TIME หรือการนํา CLOUD, BIG DATA, AI  มาเป็นตัวชวยเพิ่มประสิทธิภาพในดาน 
CRM ของการทํางานในองคแกรนั้นมีโอกาสท่ีจะสรางส่ิงใหมๆในธุรกิจของตนเองไดเชนกัน และเพื่อใหสอดรับกับสังคม
ยุคดิจิตอล ในปใจจุบันบริษัทฯไดนําเทคโนโลยีมาประยุกตแใชในการตลาดและการบริหารลูกคาสัมพันธแเพื่อใหเกิดความ
มั่นใจวา บริษัทฯจะสามารถรักษาฐานลูกคาและเพิ่มลุกคาใหมไวไดอยางยั่งยืน  
 
2.2 บริบทของเร่ืองที่จะท า  สถานการณ์  การเริ่มต้น 

 การทําธุรกิจในปใจจุบันมีการเปล่ียนแปลงจากในอดีตเป็นอยางมาก เนื่องดวยการเปล่ียนแปลงจาก 
สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เทรนดแธุรกิจใหมๆ ทําใหมีการแขงขันท่ีสูงขึ้น นอกเหนือจากกลยุทธแของ
บริษัทในการสรางฐานลูกคา อีกส่ิงท่ีสําคัญ คือ ตองรักษาฐานลุกคาเกาเป็นส่ิงท่ียากกวาความสําคัญของการบริหาร
ลูกคาสัมพันธแ ชวยใหบริษัทสามารถเพิ่มความสัมพันธแอันดีใหกับลูกคา เพิ่มรายไดลดคาใชจายตางๆ โดยเฉพาะเรื่ อง
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คาใชจายในการแสวงหาและเพิ่มความพึงพอใจโดยการสรางกระบวนการทํางานและพัฒนาผลิตภัณฑแตามความตองการ
ของลูกคา  

ดังนั้น การเสริมสรางการบริการและบริหารความสัมพันธแลูกคา โดยการนําระบบ CRM รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
มาใชเป็นตัวชวยในทางการคานี้ อาจไมใชเพียงการวัดดวยตัวสินคาอีกตอไป แตวิธีการพัฒนาการบริการและการสราง
ความสัมพันธแลูกคาใหลูกคาพึงพอใจมากท่ีสุด อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวช้ีวัดท่ีสําคัญตอความอยูรอด และความเติบโตของ
ธุรกิจบริษัทไดอยางยั่งยืนตอไป 
   

สถานการณ์ และการเริ่มต้น 
ตลาดเส้ือฟุตบอลไทยเริ่มเป็นท่ีพูดถึงมากขึ้น MALIS SPORTS ก็ถือไดวาเป็นแบรนดแนองใหมของวงการ การ

ออกแบบเส้ือแขงแตละตัว เราจะเนนส่ือความหมายดวยการใสรายละเอียดลงไปในลายกราฟิกของเส้ือ ซึ่งความยากงาย
นั้นขึ้นอยูกับวาส่ิงท่ีเราจะใสลงไป การเลาเรื่องของทีมหรือสโมสรผานเส้ือเราจะเลามันอยางไรใหกับคนท่ีรักฟุตบอลได
เขาใจแตหลังจากท่ีเราไดลอง ไดเรียนรูตลาด และเขาใจในส่ิงท่ีนักฟุตบอล และคนท่ีเขาใสเส้ือกีฬานั้น   เขาอยากใส
แบบไหนจริงๆ จากนั้นเราก็เริ่มปรับตัวเอง และทําเส้ือในรูปแบบท่ีไปดวยกันได ท้ังคนใสและคนผลิตจากเสียงบอกตอ
กันในกลุมคนเล็กๆ ในสนามฟุตบอลหญาเทียม สนามฟุตซอล จนไปสนามฟุตบอลแบบ 11 คน ช่ือเสียงของแบรนดแก็
กาวไปอยูในตลาดไดนาพอใจผูคนท่ีชอบเส้ือฟุตบอลและใสแขงฟุตบอล คนช่ืนชอบส่ังทําเส้ือพิมพแลาย ก็รูจักแบรนดแ  
“MALIS” มากขึ้นเรื่อยๆ  การท่ีเส้ือฟุตบอลมีอิทธิพลในโลกของแฟช่ัน ก็ชวยสงเสริมใหเราไดทํางานกวางมากขึ้น เรา
ไดทําเส้ือฟุตบอลหนึ่งตัวท่ีดูมีความสวยงาม ท้ังในสนามและนอกสนาม แบรนดแกีฬาช้ันนําสวนมากจะมีการทําความ
รวมมือกันระหวางแบรนดแสายกีฬาและสายแฟช่ันดวย  เพื่อการเจาะตลาดใหกวางมากขึ้นกวาเดิม ทางเราก็ให
ความสําคัญกับวัฒนธรรมของเส้ือฟุตบอล โดยทุกคอลเลกชันจะทําเส้ือบอลหนึ่งตัวท่ีสามารถใสเท่ียวหรือใสออกไปขาง
นอกแบบสบายๆ ในเรื่องของการออกแบบเชิงนวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีนํามาใช แนนอนวาแบรนดแใหญจะเป็นผูนําใน
ดานนี้จึงตอง มีการคิดคนส่ิงใหม ๆ อยูตลอดเวลา โดยส่ิงท่ีแบรนดแเรา 
ทํานั้น ก็พยายามทําออกมาใหดีเหมือนกับมาตรฐานท่ีแบรนดแอื่นๆทําอยู เราไมไดทําถึงขนาดวาตามทันเทคโนโลยีท่ีลํ้า
อนาคต แตวาใหมีความใกลเคียงกับมาตรฐานของแบรนดแดัง  จึงมีการใชเทคโนโลยีท่ีสูงท่ีสุดเทาท่ีจะทําได บางอยาง
ทางทีมงานรวมกับทางโรงงานในการผลิตเส้ือผาและเลือกนํามาผสมผสานเขาดวยกันเพื่อใหมีมาตรฐานท่ีสูงท่ีสุดเทาท่ี
จะทําได นอกจากนี้เส้ือฟุตบอลยังมีใหเลือกหลายเกรด ท้ังแบบเกรดเพยแเยอรแหรือเกรดท่ีแฟนบอลใสเชียรแ สุดทายการ
จะเลือกใสเส้ือฟุตบอลสักหนึ่งตัว คงขึ้นอยูกับความชอบแตละบุคคล ความช่ืนชอบตอทีมฟุตบอลท่ีเรารัก  บวกกับการ
ออกแบบท่ีถูกใจ บางครั้งอาจไมไดสนใจถึงเทคโนโลยี แคสวมใสสบาย หรือ มีมูลคาท่ีควรแกการสะสม  ท้ังนี้ลวน
แลวแตเป็นการตลาดแตละแบรนดแ สวนการแตงกายแบบนี้ใครจะมองวาอยางไรก็เป็นสิทธิสวนบุคคล สุดทายเวลา
เทคโนโลยีขึ้นไปสุดมันก็จะลงและก็จะวนกลับขึ้นไป แนนอนวาแบรนดแนองใหมท่ีเพิ่งเริ่มตน  การเดินหนาท่ีมุงเนน
ความสําคัญของราคา คุณภาพและการนําระบบ CRM มาใชก็จะสามารถทําใหแบรนดแเป็นท่ีช่ืนชอบและถูกใจกับลุกคา 
นี่คือส่ิงท่ี ต้ังใจและวางเปูาหมายในอนาคตอยางการทําใหแบรนดแของคนไทยท่ีช่ือ "MALIS SPORTS"  ท่ีกําลังกาวเขาสู
วงการกีฬาอยางเต็มภาคภูมิ เพราะ "MALIS" ยังคงเดินหนาผลิตเส้ือฟุตบอล และขยับไปสูเส้ือวิ่งและเส้ือกีฬาชนิดอื่นๆ 

สวนกลยุทธแการบริหารความสัมพันธแ (CRM) ท่ีทาง MALIS นํามาใชในเบื้องตนก็คือการจัดการทําฐานขอมูล 
ติดตาม เขาถึงลูกคารวมไปถึงการวิเคราะหแลูกคาเกาตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า โดยผ่านแพลตฟอร์ม
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ดิจิทัลยอดนิยมของคนไทย LINE OFFICIAL ACCOUNTในชื่อ MALIS SPORTS และใชกีฬาเป็นกลยุทธแทาง
การตลาด ผานกิจกรรมตางๆ อาทิเชน การจัดกิจกรรมกีฬา  เปิดตัวและประชาสัมพันธแ  เพื่อสนับสนุนลูกคาเกา การ
เป็นผูสนับสนุนกิจกรรมกีฬา เพื่อเสนอสินคาผลิตภัณฑแ  สงเสริมการขายเพื่อหาผูสนใจ เป็นลูกคาใหม การวิเคราะหแ
และติดตามลูกคาใหมและการเชิญรวมกิจกรรมกีฬา  กิจกรรมการกุศลตางๆต้ังแตระดับทองถิ่นไปจนถึงระหวาง
ประเทศ  เพื่อรักษาสัมพันธภาพและเป็นการเขาถึงลูกคาเกาและเปิดโอกาสการเขาถึงลูกคาใหม  กิจกรรมดังกลาว 
สามารถชวยส่ือสารภาพลักษณแของแบรนดแในการเขาสูยุคดิจิตอลไดเป็นอยางดี อีกท้ังสามารถพูดคุยกับลูกคาไดใกลชิด
มากยิ่งขึ้น และยังสามารถนําขอมูลของลูกคา มาทําการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและรูปแบบการบริโภคไดอีกดวย นี่จึง
เป็นเหตุผลทําให MALIS เริ่มเป็นท่ีรูจักในตลาดกีฬาเส้ือบอลและมีลูกคาประจําเพิ่มมากขึ้นในชวงเวลา  1 -2 ปีท่ีเริ่ม
สรางแบรนดแ 

เรื่องราวของMALIS จึงเริ่มตนมาจากเทรนดแการออกกําลังกาย และอยากเห็นความเปล่ียนแปลง พัฒนาจนทํา
ใหเป็นสินคาท่ีมีเอกลักษณแ จาก สินคาธรรมดา สามารถเพิ่มมูลคาได ถาเรามีความคิดสรางสรรคแ ส่ิงสําคัญ คือ เราตอง
ทําใหแตกตางจากสินคาอื่น เพราะมูลคาท่ีแทจริงของสินคาก็ คือ ความหายาก “REAL IS RARE” เมื่อคนพูดถึง MALIS 
ก็จะตองนึกถึงตัว M แบทแมน(BATMAN)ท่ีหนาอก ใสแลวดูดี ท่ีเป็นเอกลักษณแ ของแบรนดแเรา  เส้ือผาของ  MALIS 
อยากใหเป็นท้ังเส้ือกีฬาและเส้ือลําลอง  ท่ีสามารถปรับเปล่ียนฟใงกแช่ันในการสวมใสในแตละสถานการณแไดจะเนน
เส้ือผาท่ีมีความเบาสบาย  เนนการระบายไดดี และมีนวัตกรรมหรือฟใงกแช่ันท่ีตอบโจทยแ ไลฟสไตลแของลูกคาแตละกลุม
ได  

 
ภาพ โลโก บริษัท มาริไทมแ อินเตอรแเทรด จํากัด 

 
ภาพ เครื่องหมายการคา ผลิตภัณฑแของ บริษัท มาริไทมแ อินเตอรแเทรด จํากัด 

 
บริษัท มาริไทม์ อินเตอร์เทรด จ ากัด 
ที่ต้ัง  21 ถนน เอกชัย  แขวงคลองบางพราน  เขตบางบอน   กทม. 10150 

 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย(เบือ้งต้น จ าหน่ายทางออนไลน์เท่านัน้ เนือ่งจากภาวะโควิด-19) 

- WEBSITE:WWW.MALISSPORTS.COM 

- LINE OA ท่ีลิงคแhttps://lin.ee/hVbTd4M 

- LAZADA ท่ีลิงคแhttps://www.lazada.co.th/shop/malis-sports 

- SHOPPEE ท่ีลิงคแhttps://shopee.co.th/shop/309337726/?shop=309337726&tab=0 

http://www.malissports.com/
https://lin.ee/hVbTd4M
https://www.lazada.co.th/shop/malis-sports
https://shopee.co.th/shop/309337726/?shop=309337726&tab=0
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- U-COMMERCE ท่ีลิงคแ https://Malissports.tarad.com 
 

 

 
ภาพ แสดงอาคารสํานักงานและอาคารเก็บสินคาผลิตภัณฑแ เพื่อรอการจําหนายลูกคา 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร (ผู้วิจักษณ์) 
จากแผนผังองคแกร ผูวิจักษณแอยูในตําแหนง ประธานผูบริหารบริษัท มาริไทมแ อินเตอรแเทรด จํากัด  มีหนาท่ี

กํากับดูแลการทํางานของแตละฝุายใหเป็นไปตามเปูาหมายขององคแกร  โดยเฉพาะในฝุายออกแบบผลิตภัณฑแ ถือเป็น
หัวใจสําคัญของสินคาผลิตภัณฑแท่ีจะสนองตอบลูกคาไดใกลชิดมาก  จึงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑแ เลือกสถานท่ีผลิต จาง
โรงงานภายนอกท่ีมีคุณภาพผลิต (OEM)  มีการวิเคราะหแ วางแผนและประชาสัมพันธแดวย ตลอดจนการขยายตลาด 
ฐานลูกคาและดูแลลูกคา รวมไปถึงการจัดสง ทุกขั้นตอนผูวิจักษณแ มีสวนรวมท้ังหมดใหทุกฝุายขับเคล่ือนเป็นระบบได
อยางดี  เพื่อใหเกิดผลลัพธแท่ีดีท่ีสุดตามกระบวนท่ีต้ังเปูาหมายไว  
 
 
 
 

 
 

 
ภาพ  แผนผังโครงสรางองคแกรแบงมอบหนาท่ีการทํางาน 8  ฝุาย 

    

ประธานบริหาร 

ฝ่ายจดัซือ้ 

ฝ่ายออกแบบผลติภณัฑ์ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการตลาด 

ฝ่ายบรรจุ-ขนส่ง ฝ่ายตรวจสอบคณุภาพ 

ฝ่ายบคุคล 

ฝ่ายผลิต 

https://malissports.tarad.com/
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ภาพ แสดงตัวอยางผลิตภัณฑแ MALIS SPORTS 

 
2.3 กิจกรรมหรือขั้นตอนที่ด าเนินการแต่ละขั้นตอน 
2.3.1 เครื่องมือในการบริหารความสัมพันธแลูกคา 
 

 
ภาพ รูปแบบของ LINE OFFICIAL ACCOUNT (LINE OA) 

 
LINE เป็นแอปพลิเคชันท่ีคนไทยกวา 40 ลานคนไดดาวนแโหลดมาใช ซึ่งมีอัตราการใชมากกวา 50% ของ

ประชากรไทยท้ังหมด การทํา CRM ผานชองทาง LINEนั้นถือวาตอบโจทยแการทําการตลาดสําหรับคนไทยมากกวาผาน 
EMAILท่ีไมคอยไดรับความนิยมมากนัก LINE CRM คือการนําความสามารถฟีเจอรแของLINE OA มาจัดการกับการสง
ขอความ การนัดหมาย การสะสมแตม การสงสิทธิพิเศษไดตรงกลุมความสนใจ และปิดการขายไดในระดับบุคคล 
(PERSONALIZED) ซึ่งเราสามารถส่ือสารทุกขอความไปจนถึงการปิดการขายไดดวย LINE ขอดีของการเลือกใช
แพลตฟอรแมออนไลนแ ใหเหมาะกับธุรกิจนั้น จึงเป็นส่ิงท่ีสําคัญมาก  การสอบถามไปมาไดอยางสะดวกทําใหการซื้อซ้ํา
เป็นไปไดงายข้ึน อีกท้ังยังสามารถใชเก็บฐานลูกคา รวมถึงการปิดการขาย  การดูแลหลังการขาย และการสงขาวสาร
ตางๆ โดยลูกคาไมตองไปไลคนหาดูท่ีไหนๆเพราะ LINE มีการแจงเตือนทุกครั้งท่ีเราบรอดแคสตแ(BROADCAST)หรือ
กระจายขาวสารทําใหมั่นใจไดวาลูกคาทุกคนบน LINE จะไมพลาดการอัพเดทตางๆ 
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2.3.2ขั้นตอนการทํา CRM ผาน LINE OA  
MALIS SPORTS ใช LINE OA ในการทํา CRM เพื่อส่ือสารกับลูกคาและเพื่อสงเสริมกิจกรรมทํา 

ธุรกิจหรือสงขาวสารขอมูลตางๆดังนี้ 

 
ภาพ แสดงกระบวนการทํางาน CRM ผาน LINE OA  

 
กระบวนการท างาน CRM แต่ละข้ันตอน ผ่านการติดตาม LINE OA 

CRM FLOW กระบวนการท างานของระบบ CRM การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ผ่าน LINE OA 

SALES 
 
ขั้นตอนท่ี 1Identify Customers 
 

- ระบบสมัครสมาชิก MALIS MEMBER 
- CHAT&SHOP 

SERVICES ขั้นตอนท่ี 2Differentiate Customers 
 

- TAG 
- NOTE 
- RICH MENU 

ANALYSIS ขั้นตอนท่ี 3Interact with Customers 
 

- บัตรสะสมแตม/คูปอง 
- RICH MENU 
- ***กิจกรรมเช่ือมสัมพันธภาพ*** 

MARKETING 
 
ขั้นตอนท่ี 4 Customize Treatment 
 

- NOTE ,TAG  
- บัตรสะสมแตม/คูปอง 
- ***กิจกรรมเช่ือมสัมพันธภาพ*** 
- TIMELINE 
- BROADCAST 

ตาราง แสดงความสัมพันธแของการทํางานระบบ CRM ผาน LINE OA 
 

ขั้นตอนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่าน LINE OA 
1) IDENTIFY CUSTOMERS เป็นการเก็บขอมูลของลูกคา  

การท่ีใหลูกคาสมัครสมาชิก จะทําใหบริษัทมีฐานขอมูลของลูกคาบริหารจัดการสมาชิกไดสะดวกและสามารถ
ตรวจสอบรายงานของสมาชิก สถิติตางๆและขอมูลสมาชิกสามารถนําไปวิเคราะหแ พฤติกรรมการซื้อได เพื่อจัดกิจกรรม
สงเสริมการขายใหถูกใจลูกคาได อีกท้ังลูกคาเองก็จะไดรับสิทธิประโยชนแตามท่ีบริษัทกําหนด และสามารถแลกรับของ
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รางวัลไดทันที เมื่อยอดสะสมแตมครบตามท่ีรานคากําหนด หากไมสมัครสมาชิกก็จะไมสามารถแลกของรางวัลได เมื่อ
เป็นสมัครสมาชิกแลวจะไดรับเพราะคะแนน นี่คือ สิทธิประโยชนแ ท้ังของบริษัทและลูกคา  ลูกคาจะสามารถลุนการแจก
แตม  สวนลด แลกของรางวัลสุดพิเศษ คูปองเดือนเกิด สิทธิ์ในการเขารวมกิจกรรมตางๆ ตามเงื่อนไขหรือโปรโมช่ันของ
บริษัท หากไมสมัครสมาชิกก็จะทําใหพลาดคุปองพิเศษจากรานคาและสิทธแในการเขารวมกิจกรรมตางๆได 

2) DIFFERENTIATE CUSTOMERS การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละคน 
 MALIS SPORTSไดนําฟีเจอรแท่ีชวยจําลูกคาบน LINE OA มาใชเป็นตัวชวยรักษาความสัมพันธแกับลูกคา  การจํา

ลูกคาดวยการติด แท็ก (CHAT TAGS) เชน ลูกคาท่ีเกิดเดือนนี้ /ลูกคาประจํา/ ลูกคา VIP เพื่อใหพนักงานไดดูแล
ลูกคาแตละกลุมไดเป็นพิเศษและเขาถึงลูกคามากยิ่งขึ้น เพราะลูกคาตองการความรูสึกพิเศษ ความคุมคา สิทธิ
ประโยชนแท่ีเหนือกวาลูกคาท่ัวไป ก็จะชวยสรางความเช่ือมั่น ความพึงพอใจและความประทับใจใหกับลูกคาได หรือ 
การใช้โน้ต (NOTE) จดจําลูกคารายบุคคล เชน ลูกคาเคยซื้อสินคาช้ินไหนไปแลว ก็จะมีประวัติการซื้อซ้ํา ซื้อถี่แคไหน
กับสินคาตัวใดหรืออยูในขั้นตอนใด ก็สามารถกดดูท่ีโนต เพื่อนําเสนอสินคาใกลเคียงหรือเสนอสินคาอื่นๆใหลูกคาได 
ขอดีคือไมวาจะเป็นแอดมินทานใดก็จะสามารถเขาใจและตอบโจทยแลูกคาได การใช RICH MENU ท่ีก็เป็นอีกหนึ่ง 
FUNCTION ท่ีทําใหลูกคาเขาถึงขอมูลท่ีตองการรูไดงายขึ้น ดวยการกดไปท่ีตัวเลือกตาง ๆ บน MENUท่ีMALIS 
SPORTSไดออกแบบไว เชน กดท่ีเมนูเพื่อไปยังขอมูลสินคา สอบถาม หรือดูขาวสาร กิจกรรมตางๆ ของแบรนดแท่ีเป็น
ประโยชนแตอการตัดสินใจซื้อ ซึ่ง RICH MENUมีประโยชนแมากกวาการกดเขาไปดูขอมูลเพียงอยางเดียวเพราะสามารถ
เก็บขอมูลความสนใจของลูกคาไปพรอมกับการจัดการฐานขอมูลไดเราสามารถจัดเก็บขอมูลความสนใจของลูกคาได
อยางถูกตองแมนยํา เพราะใน RICH MENUเราสามารถออกแบบตัวเลือกเมนูขึ้นมาเองไดวาตองการใหลูกคากดเขาไป
เจอกับอะไร และยังทราบความตองการของลูกคาแตละคนไดจากเมนูตาง ๆ จากตัวเลือกบน RICH MENU ไดโดยไม
ตองรอสอบถาม/ส่ังแอดมินก็จะทําใหไดรับขอมูลท่ีครบถวนและตัดสินใจไดรวดเร็วขึ้น 

 
ภาพ แสดงการออกแบบ RICH MENU ทําใหทราบการตัดสินใจเลือกของลูกคาเร็วขึ้น 

3) INTERACT WITH CUSTOMERS การสรางปฏิสัมพันธแกับลูกคา  
เพื่อทําใหเกิดการเรียนรูวาลูกคาตองการอะไร และนํามาสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาใน 

ระยะยาวได นอกจากตัวสินคาเองแลว หลายครั้งในการตัดสินใจของผูซื้อขึ้นอยูกับปใจจัยอื่นๆอีก เชน สินคา SALE 
โปรโมช่ันแจกฟรี สินคามีของแถม เพราะลูกคามักใหความสําคัญกับความคุมคา ซึ่งการสะสมแตม จะเป็นอีกชองทาง
หนึ่งท่ีสรางความรูสึกคุมคาใหแกลูกคา การท่ีลูกคาไดเป็นสมาชิกของรานท่ีซื้อสินคาเป็นประจํายิ่งชวยสรางการซื้อซ้ํา 
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ซึ่งการสะสมแตม สามารถดึงดูดใจลูกคาได ใหยังมีความภักดีในตราสินคา ยิ่งสรางกิจกรรมสะสมแตม แลกของรางวัล
ยิ่งถูกใจ ยิ่งทําใหลูกคารูสึกพิเศษ นอกจากจะทําใหลูกคาภักดีตอแบรนดแแลวก็จะเป็นการกระตุนยอดขายอีกทางหนึ่ง
ดวย 
 

กิจกรรมต่างๆ (แนวใหม่ นอกเหนือจาก CRM) 
การจัดกิจกรรมตางๆเป็นหนึ่งในแคมเปญ ของทางบริษัท เพื่อเช่ือมโยงลูกคาเกาและลูกคาใหม ใหมี

ประสบการณแท่ีดีรวมกัน ผานกิจกรรมตางๆ อาทิเชน การจัดกิจกรรมกีฬา  เปิดตัวและประชาสัมพันธแ  เพื่อสนับสนุน
ลูกคาเกา การเป็นผูสนับสนุนกิจกรรมกีฬา เพื่อเสนอสินคาผลิตภัณฑแ  สงเสริมการขายเพื่อหาผูสนใจเป็นลูกคาใหม 
และการเชิญรวมกิจกรรมกีฬา กิจกรรมการกุศลตางๆต้ังแตระดับทองถิ่นไปจนถึงระหวางประเทศ  เพื่อรักษา
สัมพันธภาพและเป็นการเขาถึงลูกคาเกาและเปิดโอกาสการเขาถึงลูกคาใหม  เป็นตน  กิจกรรมดังกลาว สามารถชวย
ส่ือสารภาพลักษณแของแบรนดแไดเป็นอยางดี อีกท้ังสามารถพูดคุยกับลูกคาไดใกลชิดมากยิ่งขึ้น และยังสามารถนําขอมูล
ของลูกคา มาทําการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและรูปแบบการบริโภคไดอีกดวย นี่จึงเป็นเหตุผลทําให MALIS เริ่มเป็นท่ี
รูจักในตลาดกีฬาเส้ือบอลและมีลูกคาประจําเพิ่มมากขึ้น 

 
ภาพ แสดงกิจกรรมกฬีาและการกุศลเพื่อการเขาถึงกลุมลูกคาและสรางภาพลักษณแท่ีดีของแบรนดแ 

 
4) CUSTOMIZE TREATMENT เป็นการนําเสนอสินคาหรือบริการที่มีความเหมาะสมกับลูกคา  

โดยนําระบบ LINE OA เขามาชวยในการจัดการฐานขอมูลของลูกคา วิเคราะหแขอมูล และเป็นชองทางในการติดตอกับ
ลูกคาการบรอดแคสตแ โดยแบรนดแไดนํามาปรับใชในการเพิ่มยอดขายในแตละวัน แจงกิจกรรมของทางราน และใหสิทธิ
ประโยชนแกับลูกคา เชน หากวันไหนท่ียอดไมเป็นอยางท่ีคาดหวัง ก็บรอดแคสตแไปหาลูกคาเพื่อจัดโปรโมช่ันพิเศษ เชน 
โอนภายใน 1 ช่ัวโมง และจะเนนการมีขอมูลตางๆ ไวใน LINE OFFICIAL ACCOUNT ใหพรอม รวมถึงโพสตแบนหนา 
TIMLINE ดวย และจะใช BROADCAST แค 2 อยางเทานั้น คือเปิดตัวคอลเลกชันใหม และ FLASH SALE ท่ีใหสวนลด
ราคาพิเศษ ซึ่งเป็นคอนเทนตแท่ีลูกคาชอบ จึงชวยเพิ่มยอดขาย 30% ทุกวันท่ีบรอดแคสตแ อีกท้ังยังใชเป็นชองทางการ
แจงงานอีเวนทแหรือติดตามกิจกรรมของแบรนดแท่ีลูกคาอาจไมทราบเพื่อใหลูกคาไปซื้อหรือเขารวมไดดวยตนเอง จน
สามารถสรางความเขาใจและการบอกตอของลูกคาในท่ีสุด 
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-  
ภาพ แสดงการบรอดแคสตแเปิดตัวคอลเลกชันใหม และ FLASH SALEเพื่อใหสวนลดราคาพิเศษ 

 
LINE OFFICIAL ACCOUNT นอกจากจะเป็นชองทางทางการตลาดแลว ยังสามารถเป็น CRM ใหกับธุรกิจหรือ

แบรนดแเราได ชวยในการจัดการฐานขอมูลของลูกคา วิเคราะหแขอมูล และเป็นชองทางในการติดตอกับลูกคาเราสามารถ
ดูสถานะหลังบาน ใหเห็นถึงพฤติกรรมลูกคา ส่ิงท่ีลูกคาสนใจ สามารถใหขอมูลลูกคาท่ีคอนขางครบ จัดทําแคมเปญ 
สวนลด กลยุทธแการตลาด สงตรงถึงเปูาหมายได ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจไดอยางสูงสุดอีกดวย 

 
สรุป FEATURE บน LINE OFFICIAL ACCOUNT ท่ี MALIS ใช้ดูแลลูกค้า 
1) CHAT TAG : การจัดประเภทลูกคาตามหมวดหมูท่ีแบรนดแตองการ ติดแท็กลูกคา ชวยใหฟิลเตอรแคนหางาย 
2) NOTE : บันทึกรายละเอียดลูกคารายบุคคล 
3) บัตรสะสมแตม(REWARD CARD): แลกของรางวัล/คูปอง เพื่อกระตุนใหลูกคากลับมาซื้อซ้ํา  
4) คูปอง (COUPON)  : แจกคูปองสวนลดเพื่อเพิ่มยอดขาย 
5) RICH MENU : เมนูลัดในหนาแชท สามารถกดไปยังลิงกแท่ีแบรนดแ ต้ังคาไว ชวยใหลูกคาเขาถึงขอมูลได

รวดเร็ว ทําใหเกิดความประทับใจ 
6) ไทมแไลนแ (Timeline) : โพสตแภาพ ขอความ หรือขอมูลอื่นๆ ลงในหนา TIMELINE ของราน 
7) การบรอดแคสตแขอความ (BROADCAST): สงขอความแบบ PUSH MESSAGEไปถึงผูติดตาม โดยสามารถ

เลือกระบุจํานวนสง หรือระบุประเภทผูรับก็ได 
8) กิจกรรมตางๆ(ACTIVITY): เพื่อเช่ือมโยงและรักษาสัมพันธภาพ 
จุดประสงค์ 
1) เป็นเครื่องมือสรางแบรนดแ 
2) เป็นชองทางในการส่ือสาร/ตอบคําถามลูกคา 
3) รักษาความสัมพันธแกับลูกคา 
4) สรางความประทับใจใหลูกคา และเป็นตัวชวยในการเพิ่มยอดขาย 
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ผลลัพธ์ที่ได้  
1) ลูกคาไดขอมูลสินคาอยางครบถวนและรวดเร็ว 
2) ลูกคาจดจําและนําไปบอกตอ 
3) ยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน 
4) ทราบความตองการของลูกคา และบริการและเสนอสินคาไดอยางตรงจุด 
5) ลูกคาประทับใจบริการและกลับมาเป็นลูกคาประจํา 

 

2.4 ผลส าเร็จการด าเนินงาน  
  2.4.1 ผลสําเร็จจากการดําเนินงาน ของ บริษัท มาริไทมแ อินเตอรแเทรด จํากัด 

- ปี 2561 และ 2562 มีผลกําไรเพิ่มขึ้น ตามเสต็ปของตัวผลิตภัณฑแ โดยรวม และในปี 2563 ไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณแ COVID – 19   จึงทําใหยอดขายลดลงจากการ LOCK DOWN และการชะลอจัดซื้อจาก
ตางประเทศ 

 
ภาพ  กราฟแผนภูมิวงกลมแสดงอัตราสวนของยอดขายผลิตภัณฑแ MALIS ในปี พ.ศ.2562 
- จํานวนลูกคาเพิ่มข้ึน ท้ังลูกคาบุคคลและหนวยงานตามลําดับ โดยคิดเป็น% เปรียบเทียบในแตละปีทําใหกําลัง

การผลิตสูงขึ้นตามจํานวน จํานวนพนักงานในแผนกตางๆจึงเพิ่มข้ึนตาม โดยรวมแลวพนักงานมีความสุขและ
พึงพอใจ ท้ังนี้ บริษัทมีการจัดกิจกรรมจัดเล้ียงประจําปี/กิจกรรมสันทนาการ/OUTTING ขอบคุณลูกคา คูคา
และพนักงาน ลูกคา คูคาและพนักงาน  

51% 30% 

10% 
9% 

ยอดขายรวม 

เสือ้โปโล เสือ้ฟุตบอล เสือ้กรรมการ เสือ้กิจกรรมอ่ืนๆ 
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ภาพ กราฟแผนภูมิแทงแสดงจํานวนลูกคาท่ีเพิ่มข้ึนทําใหยอดการผลิตสูงขึ้นในปี พ.ศ.2562  
 

             2.4.2 ดาน CRM กับ บริษัท มาริไทมแ อินเตอรแเทรด จํากัด 
1) การติดต่อ – ซ้ือขาย ต่างประเทศ  (SALE) 

 

 
ภาพ การเขารวมธุรกิจการคาผาน รองอธิบดี กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชยแ และ 

ทูตพาณิชยแ ประจําประเทศตางๆ 
นอกจากนี้ มีกิจกรรมตางๆเชน 

- ในการประสานงานธุรกิจลูกคาตางประเทศผานผูแทนการคาประเทศไทย และประชุมรวมกับหอการคา 
ประเทศพมา 

- งานMATCHING BUSINESSณ ตางประเทศ 
- การเขารวมกิจกรรมธุรกิจการคา TRIP BUSINESS MATCHINGCLMVกับกลุมประเทศ CLMV  
- การไปพบคูคาตางประเทศและการจัดสงสินคา ณ ประเทศลาว 
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- การไปติดตอประสานงานกับคูคาท่ีประเทศพมา 
2) ดานการสงเสริมการตลาด โดยการจัดต้ังทีมฟุตบอล 

 

 
ภาพ กิจกรรมทีมฟุตบอล LOVE THAILAND ของบริษัทท่ีเขารวมแขงขันและรวมการกุศลกับทีมฟุตบอลในประเทศ

และตางประเทศ อาทิ  THAILAND / KOREA / MALAYSIA / LAO PDR. 
 

 
ภาพ กิจกรรมบางสวน ทีมฟุตบอลรวมกิจกรรมตางๆออกส่ือ อาทิ ส่ือออนไลนแส่ือโทรทัศนแ ชอง  
T SPORTS โดยการกีฬาแหงประเทศไทย และ ส่ือส่ิงพิมพแสยามกีฬา /STAR SOCCER  เป็นตน 

  
ภาพ การบริจาคส่ิงของชวยเหลือชวง COVID-19 รวมกับ สมาคมแลกเปล่ียนเศรษฐกิจ ไทย-จีน /นกัการเมือง

ทองถิ่น /สํานักงานเขต 
3) กิจกรรมในประเทศ SME (สังคม เศรษฐกิจและการเมือง) 
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ภาพ ผูวิจักษณแไดรับเกียรติเป็นรองประธานดานติดตอภาครัฐสมาพันธแ SME ไทย นนทบุรี 

 

 

 

 
ภาพ กิจกรรมตางๆเพื่อความรวมมือธุรกิจของสมาพันธแSME ไทย นนทบุรี 

2.5 ปัญหาในการด าเนินงาน 
1. ชวงแรกทีมงานไมมีความเช่ียวชาญ ในเรื่องผาและการตัดเย็บ ตองใช OEM จาก Out Source  

ภายนอก ทําใหบางครั้งตัวอยางงานหลุดกอนท่ีจะเปิดตัวผลิตภัณฑแ 
2. สวนแบงทางการตลาดในประเทศ(Market Share)จะเริ่มเติบโตไดอยางชาๆ เนื่องจาก MALIS เป็นแบรนดแ

ใหม อาจจะยังไมเป็นท่ีรูจักและเพิ่งเริ่มทําตลาดในประเทศ จึงตองใชเวลาในการประชาสัมพันธแ 
3. เกิดการลอกเลียนแบบตัวอยางสินคาจากทีมงาน/บริษัทอื่น ท้ังกลยุทธแการตลาด /ตัวผลิตภัณฑแไป 

จนถึงการตัดราคา สงผลกระทบตอยอดขายไดมาก 
4. บริษัทมีการเปล่ียนแผนงาน พัฒนาผลิตภัณฑแทีมงานท่ียังมีจํานวนนอย ทําใหงานบางลอตหลุดจาก 
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ระบบควบคุมคุณภาพ(QC)จึงทําใหเกิดความเสียหาย สินคาท่ีผลิตอาจไมทันในบางชวง จะสงผลตอยอดขายและการ
รักษาฐานลูกคาไวดวย 

5. บริษัทคูแขง ท้ังเกาและใหมท้ังของคนไทยและตางประเทศ ตางก็มีกลยุทธแการตลาดเพื่อจะแขงขัน 
สรางพื้นท่ีทางการตลาด  ปใจจุบันผูคนเริ่มหันมาสนใจการเลนกีฬามากขึ้น ทําใหธุรกิจประเภทนี้เกิดการแขงขันที่สูงขึ้น 

6. การจัดสงสินคาผลิตภัณฑแไปยังลูกคาตางประเทศ บางพื้นท่ี หากมีการดีเลยแลาชาจากขนสงเอกชน 
ยอมจะสงผลกระทบตอช่ือเสียงและทางบริษัทเส่ียงตอการถูกยกเลิกคําส่ังซื้อในคราวถัดไปได เพราะเป็นปใจจัยหนึ่งท่ี
ควบคุมไมได 

7. การแพรระบาดของภาวะโควิด -19(COVID-19) เป็นเวลาเกือบ 2 ปีแลว ทําใหบริษัทไดรับ 
ผลกระทบมาก  ทําใหยอดขายลดลงจากการ LOCK DOWN และการชะลอจัดซื้อจากตางประเทศรวมไปถึงการ
เดินทางและการขนสงภายนอกประเทศ จึงตองทําในรูปแบบOnlineเพียงอยางเดียว 

 
3. สรุปผลการศึกษา 

3.1 รูปแบบของการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าแนวใหม่เพื่อความยั่งยืนของ บริษัท มาริไทม์ อินเตอร์เทรด 
จ ากัด เป็นดังตอไปนี้ 

1.  สร้างแบรนด์มาลิสให้เป็นที่รู้จัก  (MALIS BRANDING) ทําตราสินคาขึ้นใหมใหติดตลาดและกําหนด
ตําแหนงของผลิตภัณฑแ เพื่อสรางประสบการณแ ใหลูกคาเกิดคุณคาประทับใจและจงรักภักดีตอตราสินคา 

2.  กลยุทธ์การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด (MARKET SHARE) จัดทําแผนธุรกิจท่ีเหมาะสมท้ังภายในและ
ภายนอกองคแกรเพื่อสรางพื้นท่ีทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑแใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 

3.  ผลิตสินค้ากับโรงงานที่ได้มาตรฐาน(STANDARD OEM) โดยมุงเนนคุณภาพเป็นหลัก เพื่อใหลูกคาไดรับ
ความพึงพอใจจากการใชผลิตภัณฑแ ซึ่งเป็นภาพลักษณแท่ีดีอันดับแรก ท่ีจะทําใหบริษัทเติบโตไดอยางยั่งยืน  

4.  มีการจัดระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ(EFFICIENT PRODUCTION PROCESS) การจัดระบบงานให
มีประสิทธิภาพโดยการวางแผนและควบคุมการผลิต สต฿อกวัตถุดิบ ผลิตกับโรงงานไดมาตรฐาน เพื่อไมใหเกิดความ
ผิดพลาดและมีสินคาไดทันตอความตองการ 

5.  ระบบค่าตอบแทนจูงใจและรางวัลที่เหมาะสม  (SUITABLE REWARDS AND INCENTIVES) สามารถ
สรางแรงจูงใจใหกับพนักงานทํางานไดดีขึ้นและยังชวยสรางความรักและความผูกพันท่ีมีตอองคแกร 

6.  เน้นการสรรหาบุคลากรและฝึกอบรมพัฒนา(FOCUS ON RECRUITMENT AND HRD)  คัดเลือก
พนักงานท่ีมีความสามารถและพัฒนาฝึกอบรม เพื่อใหมีความรู ทักษะ ความเขาใจในตัวสินคาและสามารถตอบสนอง
ลูกคาได  

7.  มีระบบการบริการหลังการขายที่ดี (AFTER AND SERVICE) การดูแลลูกคาหลังการขายหรือระหวาง
การขาย  ถือเป็นหัวใจสําคัญของการบริการดังนั้นเราตองเขาใจลูกคา อยากใหลูกคาไดส่ิงท่ีดีท่ีสุดและเกิดความ
ประทับใจ  

8. เคร่ืองมือในการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) โดยการนําเทคโนโลยี ระบบ LINE OA มาประยุกตแใช 
ในการทําCRM เพื่อชวยวิเคราะหแขอมูลและวางแผนการตลาด  แผนเชิงรุกทํากิจกรรมออนไลนแ เพื่อตอบโจทยแตาม
ความตองการของลูกคา 
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9.  กิจกรรมทีมฟุตบอลเพื่อปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM IN FOOTBALL TEAM ACTIVITY) เป็นการสราง
ทีมฟุตบอลขึน้มาชวยปฏิสัมพันธแที่ดีกับลูกคาถือเป็นแนวทางใหมของบริษัท เพื่อเช่ือมโยงลูกคาเกาและลูกคาใหม ใหมี
ประสบการณแท่ีดีรวมกัน ผานกิจกรรมตางๆ  

 
3.2 ข้อเสนอแนะ 

1. ผูประกอบการตองมีความรูพื้นฐานในธุรกิจ มีความคิดสรางสรรคแ มี CONNECTION ในสายงานของตนเอง 
สายงานท่ีเกี่ยวของ และติดตามความเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 

2.  ตราสินคาหรือโลโก ผลิตภัณฑแ ควรมี STORY TELLING   เพื่อความเป็นเอกลักษณแ เพื่อใหลูกคาระลึกถึง
รวมท้ังต้ังช่ือท่ีสามารถจดจําไดงาย   

 3.  ตองเนนการประชาสัมพันธแใหลูกคาทราบลวงหนา สําหรับสินคาตัวใหมท่ีทางบริษัทจะผลิตออกมา เพื่อ
สรางแรงจูงใจกับลูกคา และเนนจัดโปรโมช่ันพิเศษเพื่อสงเสริมการขาย   

4.  ใหความสําคัญกับการบริการท่ีดี  และเป็นกันเองกับลูกคา  ใหคําแนะนําและอธิบายถึงคุณสมบัติหรือ
รูปแบบสินคาแตละชนิดกับลูกคาดวยความเต็มใจ  

5. ยอมรับฟใงคําติชมของลูกคาเพราะคําติชมของลูกคาคือแนวทางการแกไขท่ีดีและมีคา ท่ีจะทําใหบริษัท
เขาถึงความตองการของลูกคาไดอยางลึกซึ้ง และทําใหลูกคาประทับใจ จนกลายมาเป็นลูกคาประจํา 

6. การรักษาฐานลูกคา คือ ส่ิงสําคัญ กวาการแสวงหาลูกคาใหม  
7. ผูประกอบการตองรูจักท่ีจะบริหารการเงินอยางเหมาะสม เพื่อใหธุรกิจเกิดสภาพคลองและบริหารไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ควรนํากําไรที่ไดจากการดําเนินงานมาเป็นทุนสํารองหรือจัดหาแหลงเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการ
ขยายธุรกิจตอไป 
3.3  หลักธรรมที่ใช้ในการท างาน 
 ผูวิจักษณแใชหลักคุณธรรมในการดําเนินชีวิตและการทํางานทางธุรกิจ เป็นดังนี้ 

1. เป็นผูมีใจรัก ศรัทธาและเช่ือมั่นตอส่ิงท่ีทํา  ทํางานดวยความเพียร ทุมเทและอดทน มีความรับผิดชอบตอ
งานท่ีทําจนสําเร็จ  โดยอาศัยหลักธรรม อิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิระ จิตตะ วิมังสา  

2. เป็นผูมีศีลและมนุษยแสัมพันธแที่ดี คือ รูจักสํารวม ระวัง ความประพฤติปฏิบัติทางกายและวาจาให เรียบรอย
ดีงาม ไมประพฤติเบียดเบียนตอตนเองและผูอื่น ประพฤติชอบดวยความซื่อสัตยแสุจริต โดยอาศัยหลักธรรม  พรหม
วิหาร 4  คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา    

3. เป็นผูมีความออนนอม ถอมตน ไมถือตัวทัง้ตอลูกคาและผูใตบังคับบัญชา พูดจาโดยมีเหตุผล เป็นท่ีปรึกษาท่ี
ดี ตอบขอซักถามหรือใหคําแนะนําตางๆ ได ชวยเหลือแบงปในตามความเหมาะสม  โดยอาศัยหลักธรรม สังคหวัตถุ
ธรรม 4 ประการ คือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา     

4. เป็นผูมีความคิดสรางสรรคแ ชอบพัฒนา ริเริ่มส่ิงใหมๆ คือ เป็นนักพัฒนา ปรับปรุงแกไขส่ิงท่ีลาหลังหรือ
ขอบกพรองในการทํางานใหดีขึ้นอยูเสมอ ริเริ่มโครงการใหมๆ ท่ีเป็นประโยชนแสุขแกหมูคณะ องคแกรและสังคม รวมท้ัง
วิธีการทํางานใหมๆ ใหการปกครอง การบริหารกิจการงานไดบังเกิดผลดี มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 

5. ผูวิจักษณแใช “หลักธรรมาภิบาล”  ในการปกครององคแกร คือ 
1) หลักความโปรงใส  คือ การวินิจฉัยปใญหา การทํางาน และส่ังการ ดวยความถูกตองชัดเจน 
2) หลักคุณธรรม คือ  การยึดมั่นในความถูกตอง ดีงาม และสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง  
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3) หลักความคุมคา คือ การรูจักตน รูจักคิด รูจักการใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดใหเกิดประโยชนแ  
4) หลักความมีสวนรวม คือ เนนทํางานรวมมือกัน เสนอแนะ การตัดสินใจรวมกัน ทํางานเป็นทีม  
5) หลักนิติธรรม คือ องคแกรยึดถือความยุติธรรม และคํานึงถึงความเป็นธรรมในการวนิิจฉัย ส่ังการ             
6) หลักความรับผิดชอบ คือ กระตือรือรนในการแกไขปใญหา และเคารพความคิดเห็นท่ีแตกตาง  

 
--------------------------------- 
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Abstract 

This dissertation is prepared to present “Model of a Professional French Tour Guide”. 

Student, Empirical researcher has worked as a tour guide with an emphasis on the 

development of knowledge and experience including a passion in career until it’s successful. 

From the past performance, I found that the model of professional French Tour Guide that 

make successful as model called “Thaworn Model” is as follows: 1) Good Personality : The 

Guide must have building self-confidence, dress code polite, have a good heart and generous 

sympathize with others, has a serious tone when talking, and sincere to everyone. 2) Good 

French Communication :  It is the key to communication, professional guides must learn the 

language well and knows the culture well including the use of homogeneous language in 

expressions. 3) Good diplomat: Tour guides should be friendly, honoring others, be equal 

with brotherhood and must have goals. The conclusion is ended for the right benefit. 4) Good 

Leader and Good  Mind: To be a good tour guide, you need to have a long-term vision and 

see the issue accurately so it will build confidence for followers.  We can judge and solve 

immediate problems in every situation with a good mood and smile. 5) Good human 

relations: Guides are easy to connect with others, can create harmony and reconciliation, 

have a friendly attitude both in the thought of speaking and of expression. 6) Career love: 

From 30 years of experience working as a tour guide because of love in this profession, I 

regard this work as a part of my life, when everyone lives by their favorite work and work 

with love, so, you will have happiness in work and be successful in life. 

 

Key Word: Professional Guide, Tour Guide Work, French Tour Guide  

บทคัดย่อ 
งานดุษฎีนิพนธแฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอรูปแบบของการเป็นมัคคุเทศกแภาษาฝรั่งเศสมืออาชีพ โดยผู

วิจักษณแไดประกอบอาชีพมัคคุเทศกแ โดยเนนการพัฒนาความรูและประสบการณแ รวมท้ังใจรักในอาชีพจนประสบ
ความสําเร็จ จากผลการดําเนินงานท่ีผานมา พบวา รูปแบบการเป็นมัคคุเทศกแมืออาชีพภาษาฝรั่งเศส ท่ีทําใหผูวิจักษณแ
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ประสบความสําเร็จดังตัวแบบท่ีเรียกวา “ถาวรโมเดล”นี้ มีดังนี้  1)บุคลิกภาพที่ดี ตองสรางความั่นใจในตนเอง การ
แตงกายสุภาพ มีจิตใจท่ีดี และเอื้อเฝ้ือเผ่ือแผ เห็นใจผูอื่น เวลาพูดคุยก็มีน้ําเสียงจริงจัง และจริงใจตอผูพบเห็น 2) การ
สื่อสารภาษาฝร่ังเศสที่ดี ถือเป็นกุญแจสําคัญในการส่ือสาร มัคคุเทศกแอาชีพตองเรียนรูภาษาใหดี และรูวัฒนธรรมไดดี  
รวมถึงการใชภาษาผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกันในการแสดงออก 3)นักการทูตที่ดี มัคคุเทศกแควรมีความเป็นกัลยาณมิตร 
การใหเกียรติผูอื่น มีความเทาเทียมกัน”เสมอภาพ” มีความเป็นพี่เป็นนอง”ภราดรภาพ” และตองมีเปูาหมาย สรุปจบ
ลงเพื่อใหเกิดประโยชนแท่ีถูกตอง 4) ผู้น าที่ดีและจิตใจดี การเป็นมัคคุเทศกแท่ีดีควรตองเป็นคนมีวิสัยทัศนแยาวไกล มอง
ประเด็นปใญหาไดแมนยํา จึงจะสรางความเช่ือมั่นใหผูตามได สามารถตัดสินปใญหาและคนแกปใญหาเฉพาะหนาไดทุก
สถานการณแ  ในขณะเดียวกัน ก็เผชิญปใญหาดวยอารมณแดี ยิ้มแยมแจมใสดวย 5)มนุษย์สัมพันธ์ดี มัคคุเทศกแจะเป็นคน
ประสานสัมพันธแกับผูอื่นไดงาย ท้ังสรางความสามัคคีปรองดองได มีทาทีเป็นมิตร  ท้ังดานความคิด ดานการพูด และ
การแสดงออก 6) รักในอาชีพ จากประสบการณแทํางานอาชีพมัคคุเทศกแมา 30 ปี เพราะมีความรักในอาชีพนี้  และถือ
วางานนี้เป็นสวนหนึ่งของชีวิตเรา เมื่อทุกคนดํารงตนอยูดวยงานท่ีชอบ และทํางานดวยความรัก ดังนั้นก็จะมีความสุข
ในงานและเกิดผลสําเร็จในชีวิตได 
  
ค าส าคัญ  : มัคคุเทศกแมืออาชีพ, การทํางานของมัคคุเทศกแ, มัคคุเทศกแภาษาฝรั่งเศส 
 
1. ความเป็นมา สถานการณ์ทั่วไป และวิธีการศึกษา 

การทองเท่ียว ก็คือ การดําเนินกิจกรรมบริการดานการนําเท่ียว  เชน บริการดานการเดินทาง ดานอาหารและ
การพักแรม  และดานการนําเท่ียว  เป็นการดําเนินการโดยหวังซึ่งผลกําไร ท่ีตองอาศัยแรงงานและการลงทุนสูง  โดยใช
เทคนิควิชาการเฉพาะ  ท้ังความรูความสามารถ การบริหารจัดการ ในการวางแผน การจัดองคแการ และการตลาด 
ครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท  ท้ังท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวโดยตรงและโดยออม 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว (Tourism Industry) จึงประกอบไปดวยธุรกิจหลายประเภท ท้ังธุรกิจท่ีเกี่ยวของ
โดยตรง และธุรกิจท่ีเกี่ยวของทางออม คือธุรกิจสนับสนุนตาง ๆ การซื้อบริการของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ ถือได
วาเป็น การสงสินคาออกท่ีมองไมเห็นดวยสายตา ( Invisible Export) เพราะเป็นการซื้อดวยเงินตราตางประเทศ การ
ผลิตสินคา คือ การซื้อบริการตาง ๆ ท่ีนักทองเท่ียวบริโภคจะตองมีการลงทุน ซึ่งผลประโยชนแจะเป็นรายไดในประเทศ
และจะชวยใหเกิด งานอาชีพอีกหลายแขนง เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ทางดานสังคม การทองเท่ียว
ยังเป็นการพักผอนคลาย ความตึงเครียด พรอม กับการไดรับความรู ความเขาใจในวัฒนธรรมท่ีผิดแผกแตกตางออกไป
อีกดวย  อุตสาหกรรม ทองเท่ียวเป็นแหลงท่ีมาของรายไดในรูปเงินตราตางประเทศ  ซึ่งจะมีสวนชวยสรางเสถียรภาพ
ใหกับดุลการชําระเงินไดเป็นอยางมาก  นอกจากนี้ การทองเท่ียวยังมีบาทบาทชวยกระตุนใหมีการนําเอาทรัพยากรของ
ประเทศมาใชประโยชนแอยางกวางขวาง ทําใหประชาชนผูอาศัยอยูในทองถิ่นไดเก็บมาประดิษฐแเป็นหัตถกรรม
พื้นบาน   ขายเป็นของท่ีระลึก และส่ือแสดงวัฒนธรรม อันเป็นการอนุรักษแวัฒนธรรมพื้นถิ่นไดท้ังทางประวัติศาสตรแ
และในรูปผลิตภัณฑแเกิดรายไดในทองถิ่นชุมชน ขายบริการสําหรับนักทองเท่ียว  อันเป็นบทบาทและความสําคัญของ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวตอเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม   ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมไดในทุกๆภาคของประเทศ  

อาชีพมัคคุเทศกแเริ่มขึ้นเมื่อมีการนําเท่ียวเป็นกลุมของบริษัทการทองเท่ียวตาง ๆ ในทวีปยุโรปไดเริ่มมีการนํา
เท่ียวเป็นกลุมต้ังแตประมาณกลางคริสตแศตวรรษที่ 19 เมื่อบริษัทโทมัส คุก (Thomas Cook) จัดนําเท่ียวโดยทางรถไฟ
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ในประเทศอังกฤษ และตอมาไดขยายไปในท่ีอื่น ๆ ดวย ซึ่งการนําเท่ียวใหแกคนเป็นจํานวนมากเชนนี้ จําเป็นตองมี
มัคคุเทศกแคอยดูแลอํานวยความสะดวกให นอกจากนี้ ตามสถานท่ีตาง ๆ ท่ีมีนักทองเท่ียวไปเยี่ยมชมเสมอ ๆ ก็มักจะ
จัดหาคนท่ีมีความรูเรื่องราวเกี่ยวกับสถานท่ีนั้นไวคอยอธิบายใหแกนักทองเท่ียวดวยเชนกัน (จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย , 
2531: 2) 

สําหรับประเทศไทยอาชีพมัคคุเทศกแแพรหลายข้ึน ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เมื่อมีชาวตางชาติ เดินทางเขา
มาในประเทศไทยเป็นจํานวนมาก ท้ังในรูปแบบของนักทองเท่ียว นักธุรกิจผูเกี่ยวของในวงการทหาร สงครามเวียดนาม
มีผลทําใหทหารอเมริกันเป็นจํานวนมากเขามาในประเทศไทยท้ังท่ีมาอยูประจําและท่ีมาพักผอนจากการรบ ซึ่งมีผลดีตอ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว มีบริษัทนําเท่ียวเกิดข้ึนเป็นจํานวนมากและขยายตัวมากขึ้นตามลําดับ แมสงครามเวียดนาม
จะส้ินสุดลงแลวก็ตาม แตนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาเป็นกลุมใหญ ๆ ยังคงมีมากขึ้น เนื่องจากความสะดวกในการ
เดินทาง นอกจากจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นแลว ยังมีนักทองเท่ียวหลากหลายเช้ือชาติ เชน ยุโรป อเมริกัน อเมริกาใต 
ออสเตรเลีย และเอเชีย ทําใหเกิดความตองการมัคคุเทศกแท่ีรูภาษาตางประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เชน 
ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาเลียน ญี่ปุุน และภาษาจีน เป็นตน 

ระยะเริ่มแรกท่ีมีอาชีพมัคคุเทศกแในประเทศไทยนั้น สถานภาพของอาชีพมัคคุเทศกแยังไมเป็นท่ีไดรับการ
ยอมรับ ผูท่ีมีความรูภาษาอังกฤษ ไมจําเป็นตองมีความรูสูงก็เป็นมัคคุเทศกแได จนกระท่ังไดมีการจัดต้ังองคแการสงเสริม
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (อ.ส.ท.) ขึ้นในปี พ.ศ. 2502 (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย) ในปใจจุบัน ไดเริ่มมีการ
พัฒนาสถานภาพของมัคคุเทศกแดวยการจัดอบรมมัคคุเทศกแขึ้นท่ีจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัยเป็นแหงแรกในปี พ.ศ. 2504 
และไดกระทําตอเนื่องมาจนถึงปใจจุบัน โดยไดขยายการอบรมไปยังสถาบันการศึกษาสวนภูมิภาคดวย โดยเป็นความ
รวมมือกันระหวางสถาบันอุดมศึกษากับการทองเท่ียวแหงประเทศไทย เปิดหลักสูตรอบรมมัคคุเทศกแ หลักสูตรประเภท
ตาง ๆ มีการอบรมและทดสอบความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศกแท่ีถูกตองตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมี
การจัดต้ังสมาคมมัคคุเทศกแ อาชีพขึ้น เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2518  เพื่อเป็นศูนยแกลางของผูประกอบอาชีพท่ีไดมา
ประชุมพบปะกัน นอกจากนี้ยังมีการขยายตัวในระดับภูมิภาค มีการรวมตัวกันในรูปแบบชมรมมัคคุเทศกแของแตละ
จังหวัดท่ีมีการเติบโตดานการทองเท่ียวอีกดวย 

เมื่อมีการทองเท่ียวเกิดข้ึน จึงมีผูนําเท่ียว เราเรียกวา มัคคุเทศกแ หรือ ไกดแ คําวา “มัคคุเทศกแ” ตามมาตรา 3 
แหงพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกแ พ.ศ.2535 มีองคแประกอบรวม 3 ประการ คือ (1)  นํานักทองเท่ียวไป
ยังสถานท่ีตางๆ (2) ใหความรูเกี่ยวกับสถานท่ีและบุคคล (3) ไดรับคาตอบแทน จึงสรุปมีความหมายได คือ 

1) มัคคุเทศกแ ในราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2525 ใหความหมายวา ผูนําทาง ผูช้ีทาง ผูบอกทาง 
2) มัคคุเทศกแ หมายถึง ผูนําทาง ผูช้ีทาง ตรงกับภาษาอังกฤษวาGuideเป็นผูท่ีทําหนาท่ีพานักทองเท่ียวไปยัง

สถานท่ีตางๆ ตลอดจนช้ีแจง อธิบาย ตอบคําถาม และอํานวยความสะดวกตางๆ แกนักทองเท่ียว (ชํานาญ มวงทิม , 
2522 :หนา  6) 

3) มัคคุเทศกแ ในรากศัพทแภาษาบาลี มาจากคํา มัคคะ แปลวา ทาง บวกกับคํา อุเทสก ผูแสดงใหเห็น ผู
ช้ีใหเห็น รวมสองคําเขาดวยกันเรียกวา คําสมาส เป็น มัคคุเทศกแ แปลวาผูแสดงใหเห็นทาง ผูช้ีใหเห็นทาง หมายรวมถึง 
การอธิบายบริบทรอบเสนทางท่ีจะเดินทางไปอีกดวย 

สรุป มัคคุเทศกแ (Guide หรือ Tour Guide หรือ Tourist Guide) หมายถึง ผูปฏิบัติงานอาชีพทําหนาท่ีในการ
นํานักทองเท่ียว หรือนักเดินทาง เดินทางทองเท่ียว ทัศนาจรตามสถานท่ีตางๆ ตามแผนการทัศนาจร หรือตาม
โปรแกรมนําเท่ียวของบริษัทจัดการนําเท่ียวหรือตามความตองการของนักทองเท่ียวหรือนักเดินทาง ในการใหความรูแก
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นักทองเท่ียวดวยการอธิบาย และบรรยายถึงสภาพ และสถานท่ีเท่ียวท่ีสําคัญดานภูมิศาสตรแ ประวัติศาสตรแ วัฒนธรรม 
ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และเกร็ดความรู ท่ีนาสนใจ  รวมท้ังอํานวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยใหกับ
นักทองเท่ียว โดยไดรับคาตอบแทน 

 
ความส าคัญของการท่องเที่ยวของโลก   
การทองเท่ียวถือวาเป็นอุตสาหกรรมท่ีใหญท่ีสุดของโลก และกระจายรายไดมหาศาลไปสูทุกระดับชนช้ัน เริ่ม

จากบริษัททัวรแ สายการบิน บริษัทรถนําเท่ียว พลขับรถนําเท่ียว มัคคุเทศกแ โรงแรม รานอาหาร คาเขาชมสถานท่ี
ทองเท่ียว รานขายของท่ีระลึก แท็กซี่ สามลอ เรือ และอื่นๆทุกประเทศท่ัวโลก จึงตัองการนักทองเท่ียวเขาประเทศให
มากท่ีสุดเทาท่ีความสามารถท่ีจะรับได 

เว็บไซต์ ลงทุนแมน ได้เปิดเผยข้อมูลประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก โดยอ้างอิงข้อมูล
การท่องเที่ยวปี 2018(พ.ศ.2561) 

อันดับ 1 คือประเทศสหรัฐอเมริกา มีรายไดจากการทองเท่ียว 6,501,000ลานบาท จํานวนนักทองเท่ียว
ตางชาติมากสุดถึง 79.6ลานคน นักทองเท่ียวตางชาติท่ีมาเยือนมากสุดคือ แคนาดา 

อันดับ 2 คือประเทศสเปน มีรายไดจากการทองเท่ียว 2,237,000 ลานบาท จํานวนนักทองเท่ียวตางชาติ 82.8 
ลานคน นักทองเท่ียวตางชาติท่ีมาเยือนมากสุดคือ สหราชอาณาจักร 

อับดับ 3 คือประเทศฝรั่งเศส มีรายไดจากการทองเท่ียว 2,043,000 ลานบาท จํานวนนักทองเท่ียวตางชาติ 
89.4 ลานคน นักทองเท่ียวตางชาติท่ีมาเยือนมากสุดคือ สหราชอาณาจักร 

อันดับ 4 คือประเทศไทย มีรายไดจากการทองเท่ียว 1,910,000 ลานบาท จํานวนนักทองเท่ียวตางชาติ 38.3 
ลานคน โดยนักทองเท่ียวที่มาเยือนมากสุดคือ จีน 

อันดับ 5 คือ สหราชอาณาจักร มีรายไดจากการทองเท่ียว 1,573,000 ลานบาท จํานวนนักทองเท่ียวตางชาติ 
36.3 ลานคน นักทองเท่ียวที่มาเยือนมากสุดคือ สหรัฐอเมริกา 

ท่ีนาสนใจคือ ประเทศจีน มีรายไดจากการทองเท่ียวเป็นอันดับ 10 ของโลก แตนักทองเท่ียวชาวจีนใชจายใน
การเท่ียวตางประเทศสูงสุดในโลก ติดตอกัน 7 ปีซอน โดยในปี 2018 มียอดใชจายรวมถึง 8.4 ลานลานบาท (อางอิง
จาก https://news.mthai.com/world-news/782624.html) 

ผูวิจักษณแไดแบงนักทองเท่ียวออกเป็น 2 กลุมใหญๆดังนี้ 
1.) กลุมนักทองเท่ียวระยะยาว คือกลุมนักศึกษา ท่ีมีความสามารถใชจายสูง และตอเนื่องยาวนานหลายปี

จนกวาจะจบการศึกษาตองจายคาท่ีพัก จายคาลงทะเบียนเรียน จายคาอาหาร จายคาเดินทางไปเรียน แถมถูกบังคับให
จายคาประกันสุขภาพแพงดวย ซึ่งในกลุมนี้เป็นท่ีตองการมากๆของทุกประเทศท่ัวโลก 

2.) กลุมนักทองเท่ียวระยะส้ัน คือ กรู฿ปทัวรแ ซึ่งมีโปรแกรมทัวรแประมาณ 7 วัน 15 วัน หรือมากท่ีสุด 21 วัน ซึ่ง
ผูวิจักษณแไดทํางานใหบริการที่ผานมา 

 
คุณลักษณะที่ดีในอาชีพมัคคุเทศก์   
ควรจะตองมีคุณสมบัติพิเศษหลาย ๆ อยางประกอบกัน เชน ความมีใจรักในอาชีพ มีความอดกล้ัน มีความ

ยืดหยุนในการปฏิบัติงาน ตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว ซื่อสัตยแ สามารถปรับตัวใหเหมาะสมได ในแตละ
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สถานการณแ จึงจะชวยแกไขปใญหาเฉพาะหนาไดอยางเหมาะสม  มัคคุเทศกแเป็นผูทําหนาท่ีดูแลนักทองเท่ียวอยาง
ใกลชิดเกือบตลอดเวลาของการนําเท่ียวในแตละครั้ง ดังนั้นในการปฏิบัติงานของมัคคุเทศกแจะเป็นไปโดยธรรมชาติ  ไม
มีการฝืนปฏิบัติ หรือทําหนาท่ีหวังเพียงเฉพาะคาตอบแทน  มัคคุเทศกแท่ีดีตองมีคุณสมบัติ 5 ประการ คือ 

1) มีมนุษยสัมพันธแ ความเป็นผูนํา และมีจิตใจดี 
2) บุคลิกภาพท่ีดี ท้ังการแตงกายและกิริยามารยาท 
3) มีความรูความสามารถในวิชาชีพและใชภาษาไดดี 
4) มีความรักงานบริการและความอดทนสูง 
5) มีศิลปะในการพูด ท้ังศาสตรแและศิลป เป็นนักส่ือสารที่ดี  

    
จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกแ พ ศ.2535 กําหนดใหผูประกอบ

ธุรกิจนําเท่ียว และผูประกอบ อาชีพมัคคุเทศกแท่ีถูกตองตามกฎหมายปฏิบัติโดยเครงครัด เพื่อเป็นการปูองกันการ
ประกอบการและการนําเท่ียวที่ไมมี คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนดไว ซึ่งมีอยูชัดเจนวา  

1) หามจัดนําเท่ียวโดยไมมีใบอนุญาต หรือประกอบการนําเท่ียวในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาต  
2) หามทําหนาท่ีมัคคุเทศกแ โดยไมมีใบอนุญาต หรือปฏิบัติงานระหวางถูกพักใชใบอนุญาต   
3) จะตองไมปฏิบัติผิดกฎเกณฑแอื่นๆ ท่ีวางไว เชน จางมัคคุเทศกแไมตรงประเภทของใบอนุญาต หรือยินยอม 

ใหผูท่ีไมใชมัคคุเทศกแนําเท่ียว หรือเป็นมัคคุเทศกแ แตไมติดบัตรขณะปฏิบัติหนาท่ีหรือแตงกายไมสุภาพ และประพฤติผิด 
จรรยาบรรณอื่นๆ  

4) ใบอนุญาตของผูประกอบการนําเท่ียวและผูปฏิบัติหนาท่ีเป็นมัคคุเทศกแตองแสดงไวในท่ีเปิดเผยใหบุคคล  
ท่ัวไปเห็นไดชัด 

การปฏิบัติงานชองมัคคุเทศก์ ปกติจะกําหนดไดเป็นขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ 
1) Transfer In ไดแก เริ่มตน คือการไปรอรับนักทองเท่ียวท่ีจุดนัดหมาย สนามบิน ทาเรือ สถานีขนสง เป็น

ตน โดยเริ่มรับใบส่ังและศึกษารายละเอียดลูกทัวรแ เตรียมเอกสารและเครื่องใชใหพร อม ควรตรวจสอบ
เวลามาถึงและถึงกอนลูกทัวรแอยางนอย 30นาที ผานขบวนการตางๆจนพาไปสงยังท่ีพัก  

2) Hotel Visit ไดแก การสงลูกทัวรแเขาพักโรงแรมตามท่ีกําหนดไว ดูแลและบริการใหความสะดวกในการใช
บริการทุกส่ิงของโรงแรมท่ีจัดหาไวให 

3) Excursion ไดแกการเดินทางระยะส้ัน จัดทริปทองเท่ียว ไปชมสถานท่ี และสันทนาการตางๆ ต้ังแตการใช
บริการยานพาหนะเดินทางท้ังรถตู รถทัวรแ เครื่องบิน เรือ และอื่นๆ พรอมการดูแลแนะนําการเตรียมตัว
และการพักผอนของลูกทัวรแอยางสะดวกและปลอดภัย 

4) Transfer Out ไดแก การพาลูกทัวรแ คณะทัวรแเดินทางกลับไปจุดนัดหมาย เชน สนามบิน ทาเรือ สถานี
ขนสง เป็นตน มัคคุเทศกแตองเตรียมการอํานวยความสะดวกใหการเดินทางกลับเป็นไปดวยความเรียบรอย
และตรงตามเวลากําหนด 

 
วิธีการศึกษา 
งานดุษฎีนิพนธแฉบับนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูวิจักษณแไดจัดทําขึ้นจาก

ผลการทํางานอาชีพมัคคุเทศกแจนประสบความสําเร็จ โดยไดบรรยายตามความเป็นจริงท่ีไดผานประสบการณแการ
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ปฏิบัติงานมายาวนานต้ังแตเดือน ธันวาคม พ.ศ.2534 ถึงปใจจุบัน เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 รวมเวลา 30 ปี  โดยผู
วิจักษณแจะไดนําเสนอรูปแบบการเป็นมัคคุเทศภาษาฝรั่งเศสมืออาชีพ ในประสบการณแจริง โดยการเก็บรวบรวมขอมูล
จากเอกสาร ผลงาน ภาพ สถิติ ส่ิงพิมพแ ผลสําเร็จ และประสบการณแความสําเร็จท่ีเกิดขึ้นระหวางการดําเนินงาน
มัคคุเทศกแในหลายรูปแบบหลายสถานการณแหลายสถานท่ี  รวมถึงการใชวิธีการสัมภาษณแ สังเกตการทํางานจากเจาของ
บริษัททัวรแ จากนักทองเท่ียวทุกกลุม และจากเพื่อนรวมงาน ท้ังในและภายนอกองคแกร เพื่อศึกษารูปแบบของการเป็น
มัคคุเทศกแท่ีดีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการนําองคแความรูท่ีไดมาสังเคราะหแขอมูลใหม เพื่อใหไดตัวแบบท่ีเหมาะสมของ 
“ถาวรโมเดล”  (Thaworn Model)ในท่ีสุด 

 
2. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
2.1 ความสนใจและแรงบันดาลใจ 

2.1.1 ความสนใจ 
ความสนใจในอุตสาหกรรมการทองเท่ียง เพราะเป็นอุตสาหกรรมนี้มีความสําคัญ สามารถทํารายไดเขาประเทศ

ไดมาก และกระจายรายไดใหท่ัวถึงทุกระดับอาชีพท่ีเกี่ยวของถึงกัน  เริ่มจากบริษัททัวรแ  สายการบิน บริษัททราน
สปอรแต โรงแรม รานอาหาร สถานท่ีทองเท่ียว รานขายของท่ีระลึก พลขับ ทรานสปอรแตทัวรแ และมัคคุเทศกแ เป็นตน 
 ในชวงปี พ.ศ.2533 การเป็นไกดแ (Guide)หรือเรียกวา มัคคุเทศกแนั้น ถือเป็นอาชีพหนึ่งท่ีนาสนใจ โดยเฉพาะ
มัคคุเทศกแภาษาฝรั่งเศส ซึ่งมีคนไทยจํานวนไมมากนักในเวลานั้นท่ีสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสไดดีและมามีอาชีพเป็น
มัคคุเทศกแ  จึงเป็นท่ีตองการของบริษัททัวรแท่ีทํางานกับตลาดนักทองเท่ียวภาษาฝรั่งเศสมาก และประกาศรับมัคคุเทศกแ
ภาษาฝรั่งเศส มีใหเห็นในหนาหนังสือพิมพแเป็นประจํา ทําใหผูวิจักษณแท่ีเพิ่งกลับจากการศึกษาปริญญาโทท่ีประเทศ
ฝรั่งเศส เกิดความสนใจและอยากเขาไปทดลองหาประสบการณแกับอาชีพนี้ ประกอบความชอบพบปะคนตางชาติและ
เคยฝึกทดลองเป็นลาม เป็นไกดแ ผูนําทางใหกับกลุมเพื่อนๆและผูมาดูงานสมัยอยูท่ีฝรั่งเศสและในบางพื้นท่ีของประเทศ
ไทย 
 ดวยสถานการณแดังกลาว จึงเป็นแรงกระตุนใหผูวิจักษณแเกิดความสนใจ และประทับใจในเวลาตอมา
ภายหลัง ซึ่งมีเหตุผลประกอบหลายประการดังตอไปนี้คือ... 
 1) มัคคุเทศกแภาษาฝรั่งเศส ( LE QUIDE FRANCOPHONE) เป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ เปรียบเสมือนเป็นทูต
วัฒนธรรม หรือเป็นตัวแทนของประเทศชาติ สังคมใหการยอมรับ สรางความภูมิใจใหแกตนเอง และครอบครัว ท่ีสําคัญ
ยิ่งกวานั้นเป็นอาชีพสรางรายไดดีในชวงเวลานั้น สามารถยกฐานะทางครอบครัวใหดีขึ้น 
 2) เป็นอาชีพที่ตองพัฒนาภาษาฝรั่งเศสท่ีไดศึกษามาใหกาวหนาขึ้นไป ในการส่ือสารตลอดไป ใหเป็นท่ีนาสนใจ
ติดตาม นาพึงพอใจตอผูฟใง ไดส่ือสารวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย สังคม การประกอบอาชีพ และการเป็นอยู
ในชีวิตประจําวัน เป็นตน 
 3) มัคคุเทศกแไดทองเท่ียวไปในท่ีสวยงามตางๆ ไดช่ืนชมธรรมชาติ ปุาไม ภูเขา น้ําตก อาว เกาะ  
ทะเล ซึ่งคนธรรมดาท่ัวๆไปยากท่ีจะไปไดเท่ียวทั่ว 
 4) มัคคุเทศกแไดพบปะผูคนหลายอาชีพ หลายสังคม หลายชนช้ัน ไดรูจักทุกระดับช้ัน ทําใหมีประสบการณแ
หลากหลาย มีโลกทัศนแกวางออกไป ไมหยุดนิ่งกับท่ี ไดแลกเปล่ียนทัศนะ กับบุคคลตางอาชีพ  (LE CHANCHEMENT 
DE) 
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5) มัคคุเทศกแมีรายไดหลายทาง เชนเบ้ียเล้ียงรายวัน คานายหนาจากการพานักทองเท่ียวไปซื้อของท่ีระลึกกับ
รานคาท่ีบริษัททัวรแติดตอไวกอนแลว (LE MAGASIN À CONTRACTER ) ทําใหมัคคุเทศกแสนุกสนานต่ืนเตน 
 6) การเสนอขายทัวรแทางเลือก (OPTIONAL TOUR SUR PLACE) ทุกบริษัททัวรแต้ังแตตนทางจะเขียน
โปรแกรมไวเสนอใหนักทองเท่ียวทราบลวงหนาตัวอยางเชน ในโปรแกรมมีการแสดงชางโชวแ ใครตองการนั่งชาง เดินชม
ทิวทัศนแริมแมน้ําใหจายเองท่ีหนางาน ผูขายบัตรจะจัดการใหเราโดยระบบทุกท่ีท่ัวไทย มัคคุเทศกแตองอธิบายใหลูกทัวรแ
เขาใจ และจูงใจใหเพลิดเพลิน 
 7) มัคคุเทศกแ ไมมีกําหนดเวลาตายตัวในการเริ่มงานแตละวัน ไมตองตอกบัตรลงเวลาทํางาน ขึ้นอยูกับการ
บริหารเวลาขอ งมัคคุเทศกแใหสอดรับกับโปรแกรมทัวรแในแตละวัน บางครั้งก็จะเปิดโอกาสให 
นักทองเท่ียวรวมตัดสินใจเวลาออกทัวรแดวย สรางการมีสวนรวมเป็นท้ังศาสตรแและศิลป ทุกคนสบายใจ 
แตมัคคุเทศกแตองคํานวณตีกรอบเวลาไวลวงหนาเพื่อไมใหตกหลนโปรแกรมเสมอ 

8) มัคคุเทศกแเป็นอาชีพที่ไดรับอภินันทนาการจากสถานประกอบการตางๆท่ีเกี่ยวของมากมาย เชน 
โรงแรม รานอาการ รานขายของท่ีระลึก รานนวดแผนไทยโบรวณ และสถานบันเทิงตางๆ ซึ่งจะทําใหมัคคุเทศกแ
ประหยัดเงินในการครองชีพประจําวัน 

2.1.2  แรงบันดาลใจ  
เพื่อแสดงใหเห็นอยางชัดเจนตอขบวนการเกิดเป็นแรงบันดาลใจและความประทับใจในแตละชวงเวลา ท่ีทําให

ผูวิจักษณแมายึดอาชีพมัคคุเทศกแภาษาฝรั่งเศส จึงไดแยกออเป็น 3 ชวงระยะเวลาดังตอไปนี้.. 
 1) PREMIER MOTIVASION แรงบันดาลใจในชวงท่ีหนึ่ง พ.ศ. 2526 - 2530 
 2) DEUXIÈME MOTIVATION แรงบันดาลใจในชวงท่ีสอง พ.ศ..2530 - 2533 

3) TROISIÈME  MOTIVATION แรงบันดาลใจในชวงท่ีสาม พ.ศ. 2534 - 2535 
(1) PREMIER MOTIVATION ผูวิจักษณแทํางานพัฒนาเอกชนท่ี คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา (ศ.พ.พ. 

: THAI-INTER RELIGION FOR RULAL DEVELOPMENT) ชวงนี้ยังไมรูจักงานการทองเท่ียว  แตมีความเกี่ยวของกับ
ฝรั่งเศส โดยไดรับทุนโครงการพัฒนาบางสวนจากมูลนิธิคณะกรรมการคาทอลิกตอตานความหิวโหยและพัฒนา 
(CCFD=LE COMMITÈ CATHOLIQUE CONTRE LA FIN ET POUR DEVELOPEMENT) ทุกๆปีไดมีคณะดูงานมา
เย่ียมชมโครงการท่ีผูวิจักษณแรับผิดชอบ ซึ่งมีเนื้องานท่ีนาสนใจ ทําโครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กนักเรียน โครงการขุด
สระน้ําเล้ียงปลา และการเกษตร รานคาชุมชนหมูบาน ปลูกพืชสมุนไพร (ยกเวนกัญชา) นักศึกษาไทยปริญญาเอกท่ี
มหาวิทยาลัยปารีสเป็นลามแปล  
คณะดูงานประทับใจในงานโครงการพัฒนาของผูวิจักษณแ  แตผูวิจักประทับใจในผูเป็นลามแปลคนไทย (ภายหลังทานนี้
ไปเป็นอาจารยแคณะอักษรศาสตรแ จุฬาฯ ช่ือ ดร.ศิริวรรณ ...) 

ดวยผลงานดังกลาวนี่ ทําใหผูวิจักษณแไดรับการเสนอช่ือใหทุนเรียนตอปริญญาโทในฝรั่งเศส  เริ่มกาวขึ้นบันได
ขั้นท่ีหนึ่ง ท่ีสถาบันศึกษาสังคม มหาวิทยาลัยคาทอลิก เมืองลียง (INSTITUTE DES ÈTUDE SOCIAL DE LYON, EN 
FRANCE)  

(2)  DEUXIÈME.MOTIVATION ผูวิ จักษณแเป็นนักศึกษาปริญญาโทปี สุดทาย  การเรียนในช้ันท่ีจบลง
แลว เตรียมเก็บขอมูลเขียนวิทยานิพนธแ ไดมีคณะดูงานจากประเทศไทยไปดูงานพัฒนาในประเทศฝรั่งเศส ผูวิจักษณแได
ทําหนาท่ีเป็นลามแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นไทย รวมกับเพื่อนนักศึกษาอีกคน จะเห็นไดวางานพัฒนาสังคม  กับภาษา
ฝรั่งเศสของผูวิจักษณแไมไดเป็นประวัติสวนบุคคลเทานั้น หากแตเป็นความสัมพันธแระหวางประเทศไทย กับประเทศ
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ฝรั่งเศส ผูวิจักษณแโซขอกลางเช่ือมความเขาใจระหวางสองชาติ  (JEPARLE FRANÇAIS ET JE PEUS VOUS 
PRESENTER TOUS SITUATIONS INTÈRESSANTS) ตรงจุดนี้ไดเพิ่มความเป็น แรงบันดาลใจใหแกผูวิจักษณแขั้นที่สอง. 

(3) TROISIÈME MOTIVATIONS  หลังเรียนจบกลับมาประเทศไทยปลายปี พ.ศ.2533 นั้น ไดมีคณะดูงาน
จากประเทศฝรั่งเศสเขามาดูงานพัฒนาโครงการหลวงหมูบานหุบกระพง ผูวิจักษณแไดรับการติดตอใหเป็นไกดแนําคณะไป
ดูงานท่ีนั้น นับวาชีวิตไดสัมพันธแกับการใชภาษาฝรั่งเศสกับการเป็นมัคคุเทศกแเพิ่มขึ้นเป็นขั้นที่สาม  

 ท้ัง 3 เหตุการณแตางกรรมตางวาระ ลวนเกี่ยวกับการส่ีอสารดัวยภาษาฝรั่งเศส ความสัมพันธแงานพัฒนา
ระหวางประเทศ ผู ท่ีดําเนินงานเช่ือมโยงหลังฉาก คือ ทานอาจารยแ   รศ.ดร .เสรี  พงษแพิศ  อาจารยแ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแในขณะนั้น 
 
2.2 บริบทของการท่องเที่ยว สถานการณ์ การเริ่มต้น 

ชวงปี พ.ศ. 2533 สถานการณแของการทองเท่ียวกําลังเจริญรุงเรืองมากในประเทศไทยในเวลานั้น  เหมือนวา
ประเทศไทยเป็นประเทศกําลังเปิดใหมสําหรับนักทองเท่ียวตางชาติ  โดยเฉพาะชนชาติท่ีพูดภาษาฝรั่งเศส  เชนชาว
ฝรั่งเศส สวิตเซอรแแลนดแ เบลเย่ียม ลักเซมเบิรแก โมร็อกโก  เป็นตน ท้ังคาเงินของฝรั่งเศสแข็งกวาประเทศไทย  6  เทา
กวาๆในขณะนั้น จึงทําใหนักทองเท่ียวมองเห็นวา คาใชจายในการเท่ียวไทยถูกมาก  ทํารายไดใหประเทศไทย
มหาศาล จึงถือเป็นยุคทองการทองเท่ียวไทย 

สถานการณแท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งคือ การเมืองระดับโลกก็สงบลง สงครามเย็นระหวางคายคอมมิวนิสตแ กับคาย
เสรีประชาธิปไตยยุติลง (COMMUNISTE ET CAPITALLISTE) ในขณะท่ีนักทองเท่ียวภาษาฝรั่งเศสเขามามาก แต
มัคคุเทศกแภาษาฝรั่งเศส ( LE QUIDE FRANCOPHONE) กลับไมเพียงพอตอความตองการ 

ผูวิจักษณแเคยไดสัมผัสการเป็นลามและไกดแภาษาฝรั่ งเศสมากอนแลว จึงมีความพรอมเขาสูอาชีพมัคคุเทศกแ
ภาษาฝรั่งเศส แตในขณะนั้นยังไมมีพระราชบัญญัติบังคับใชใหมัคคุเทศกแตองมีบัตรไกดแ             
เมื่อผูวิจักษณแทํางานไดยังไมถึงหนึ่งปี ก็มีพระราชบัญญัติ 2535 ออกมาบังคับใช ใหมัคคุเทศกแทุกคนตองสอบเจาอบรม
กับมหาวิทยาลัยตางๆท่ีรวมกับการทองเท่ียวแหงประเทศไทยจัดอบรมใชเวลาอบรม 300                     ช่ัวโมง
รวมถึงการออกฝึกปฏิบัติงานในพื้นท่ีจริง กับอาจารยแผูสอน ผูวิจักษณแผานการอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะ
โบราณคดีรุนท่ี 1 ไดรับใบวุฒิบัตรแลว จึงขอยื่นทําบัตรมัคคุเทศกแตอ การทองเท่ียวแหงประเทศไทย ไดรับบัตรสีบร็อน
เงินภาษาตางประเทศ ท่ัวราชอาณาจักร (No_11-00692) 

ตอมาอีกไมนานสํานักพระราชวังก็ออกระเบียบใหมัคคุเทศกแท่ีอธิบายในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม (วัดพระแกว) ตองมีบัตรเฉพาะใชดวย  สมัยนั้นมัคคุเทศกแตองคลองบัตร 2 ใบเมื่อเขาวัดพระแลว แต
ปใจจุบันไดยกเลิกแลวใชเพียงบัตรใบเดียว 

การเริ่มต้น 
 ผูวิจักษณแไดสมัครทํางานเป็นมัคคุเทศกแครั้งแรก กับ บริษัท ทัวริสโมไทย (TURISMO THAI ) ในปี พ.ศ.2534  
ทําไดเพียง 9 เดือนก็ยายไปทํางานกับบริษัท จุไลยแทราเวล เซอรแวีส (JULY TRAVEL SERVICE) ใน ปีเดียวกันปลายปี 
ทํางานท่ีนี้ไดเป็นเวลานาน 13 ปี ถึงปี พ.ศ.2547  

ในปี พ.ศ.2547 - 2554 ทํางานท่ี บริษัท นูโวสยาม (NOUVEAU SIAM ) 
  ในปี พ.ศ.2554 - 2558 ทํางานท่ี บริษัท ทรอปิคอล วอยาจ (TROPICAL VOYAGE) 
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ในปี พ.ศ.2558 – 2564 ปใจจุบัน ทํางานท่ีบริษัท ทัวรแเอเชีย (ASIA TOUR ) 
ตารางแสดงระยะเวลาท างานกับบริษัททัวร์ 
LE TEMP DE TRAVAIL AVEC AGENT DE VOYAGE 

ล าดับ ปี พ.ศ. ชื่อบริษัททัวร์ จ านวนปีที่อยู่ 
1 2534 – 2534 Turismo Thai 9 เดือน 
2 2534 - 2547 July Travel Service 13 ปี 
3 2547 – 2554 Nouveau Siam 8 ปี 
4 2554 – 2558 Tropical Voyage 5 ปี 
5 2559 – ปใจจุบัน  Asia Tour 6 ปี 

 
เหตุผลในการเปล่ียนแปลง ยายท่ีทํางานตางบริษัทหลายครั้ง เนื่องจากมีเหตุผลหลายประการ.. 
(1) บริษัททัวรแเปล่ียนผูถือหุนรายใหญ  มีการเปล่ียนแปลงผูบริหารภายในองคแกร  เปล่ียนนโยบาย

ใหม ตัวอยางเชน มัคคุเทศกแตองขายอ็อปช่ันทัวรแใหบริษัทเพิ่มขึ้น 
(2) การจัดกรู฿ปทัวรแท่ีมีจํานวนแขกมากใหกับเฉพาะมัคคุเทศกแบางคน หรือบางกลุม เนนเลือกไกดแท่ีตนชอบ

พอ สวนบางไกดแไดรับกรู฿ปทัวรแท่ีแขกจํานวนนอยคนซ้ําๆ 
(3) โปรแกรมทัวรแมีหลากหลายมาก บางโปรแกรมเดินทางเป็นระยะยาว 3 สัปดาหแ บางโปรแกรม 2  สัปดาหแ 

หรือบางโปรแกรม 1 สัปดาหแ 
ถาผูจัดงานใหงานมัคคุเทศกแแบบไมมีความเป็นกลาง  มีความลําเอียง มัคคุเทศกแท่ีทําโปรแกรมยาว จบทัวรแ

เพียงกรู฿ปเดียว มัคคุเทศกแท่ีทําโปรแกรมส้ันๆจบทัวรแไดถึง 3 กรู฿ป มีผลประโยชนแมากกวา 
(4) ความแตกตางรายไดตามเหตุผลในขอ 3 อาจตางกัน 3-4 เทาไดดวย เชนรายไดจากการขาย    

อ็อปช่ันทัวรแ รายไดจากคานายหนาท่ีพาแขกไปซื้อของท่ีระลึก เมื่อจบทัวรแสงออกก็ไดรับทิปแตละครั้ง 
(5) บางโปรแกรมท่ียากและเหนื่อยมาก เชน เดินปุา ปีนเขาสูง เลียบตะเข็บชายแดน เป็นตน 

(บางครั้งมีไกดแเสียชีวิต) ดวยเหตุผลเหลานี้  ผูประจักษณแหรือไกดแตางๆจึงมักมีการยายบริษัททัวรแ ไปตามสถานการณแท่ี
เหมาะสม 
 

 
 
ภาพแสดง สํานักงานและช่ือบริษัทท่ีผูวิจักษณแไดทํางานอยู 
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แผนผังองค์กรตัวอย่าง 1 และ 2  แสดงต าแหน่งมัคคุเทศก์ ในองค์กรบริษัททัวร์ 

 
 

 
 
จากแผนผังแบบท่ี 1 มัคคุเทศกแ  จะอยูในฝุายปฏิบัติการ หรือเรียก แผนก ทัวรแโอเปอเรช่ัน +ไกดแ (Tour 

Operation & Guide) รวมท้ังมี แผนกทรานสปอรแต (Transport) สําหรับจัดรถบัสรถตูรับสงดวย 
 สวนแผนผังแบบท่ี 2 โครงสรางองคแกรจะใหญขึ้น มี หนวยงานไกดแ แยกออกมาชัดเจน ขึ้นตรงตอสวนของ 
ผูจัดการฝุายบุคคล ซึ่งจะจัดมัคคุเทศกแใหกับ ผูจัดการทัวรแในประเทศ ตามแผนท่ีรองขอ   

ตามแผนผังองคแกรนี้ มัคคุเทศกแเป็นฟในเฟืองสําคัญท่ีชวยขับเคล่ือนองคแกรใหเคล่ือนไปสูเปูาหมาย 
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ความสัมพันธแของมัคคุเทศกแกับบริษัทนําเท่ียวที่สังกัดเป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ไมใชนายจางกับลูกจาง เพราะ
อาจไมมีเงินเดือนประจําทุกเดือนเหมือนลูกจางท่ัวๆไป   สวนใหญจะไดรับเพียงเบี้ยเล้ียงรายวันเฉพาะวันท่ีออก
ปฏิบัติงานทัวรแเทานั้น แตมัคคุเทศกแทุกคนตองรับผิดชอบในหนาท่ีตัวแทนของบริษัทนําเท่ียว รับแกไขปใญหาเฉพาะหนา
ทุกอยางในนามของบริษัทนําเท่ียวซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้... 
 (1) มัคคุเทศกแ ทําหนาท่ีอํานวยความสะดวกในการนําเท่ียว หากมีปใญหาใดๆตองแกไขเฉพาะหนาแทนบริษัท 

(2) มัคคุเทศกแ คือผูรักษาผลประโยชนแในดานตางๆใหบริษัทนําเท่ียว เป็นตันวา คาใชจายในการนําเท่ียว หรือ
การถูกเอาเปรียบจากสถานประกอบการตางๆ 

(3) มัคคุเทศกแเป็นผูสรางช่ือเสียงและโฆษณาประชาสัมพันธแใหกับบริษัทนําเท่ียว ท่ีตนสังกัดตอนักทองเท่ียว 
(4) มัคคุเทศกแคือตัวแทนบริษัทนําเท่ียวในการสรางความสัมพันธแอันดีกับสถานประกอบการท่ีเกี่ยวของ เชน

โรงแรม รานอาหาร สถานท่ีทองเท่ียว รานขายสินคาท่ีระลึก และบริษัทรถบริการนักทองเท่ียวเป็นตน 
(5) มัคคุเทศกแเป็นผูจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับนักทองเท่ียว  โรงแรมท่ีพัก รานอาหาร และขอมูลตางๆท่ีเกี่ยวของ

กับการทองเท่ียว ท่ีควรปรับปรุงแกไข ขอเสนอแนะในการทองเท่ียวในแตละครั้ง รายงานใหบริษัททราบ เพื่อหาทาง
แกัไขใหดีขึ้นในครั้งตอไป 
 โดยหนาท่ีซึ่งมัคคุเทศกแรับผิดชอบแทนบริษัทดังกลาวมานี้ แสดงใหเห็นชัดเจนวา ผูวิจักษณแซึ่งเป็นมัคคุเทศกแ
ภาษาฝรั่งเศสมีความสําคัญตอบริษัทนําเท่ียวมากเพียงใด 
 
2.3 กิจกรรมหรือขั้นตอนที่ด าเนินการแต่ละขั้นตอน 
    2.3.1 ข้ันตอนและตัวอย่างกิจกรรมที่ท างานของบริษัททัวร์ 

บริษัททัวรแในไทยจะเนนการติดตอกับบริษัททัวรแฝรั่งเศส รวมท้ังเครือขายบริษัททัวรแในตางประเทศดวย โดย
เป็นการทํางานท่ีมีความสัมพันธแกันอยางพึ่งพาอาศัยกันดี โดยพนักงานฝุายตางประเทศของบริษัททัวรแจะเป็นผูติดตอ
ประสานงานโดยตรงเพื่อรับทราบขอมูลวา ในฤดูกาลทองเท่ียวหนาตอไป จะมีนักทองเท่ียวเขามาไทยกี่กรู฿ป  แตละกรู฿ป
มีนักทองเท่ียวกี่คน ท้ังนี้เพื่อจะไดจองหองพักโรงแรมไวัลวงหนา ถาจองหองพักไวลวงหนาแตเนิ่นๆก็จะไดราคาลดเป็น
กรณีพิเศษ และอีกอยางหนึ่งนักทองเท่ียวฝรั่งเศสมักจะมาเท่ียวพรอมๆกันในชวงปิดเทอม หรือชวงหยุดพักผอนตาม
ฤดูกาล (LE VACANCE) เป็นตน  

 
มีรายการสําคัญท่ีบริษัททัวรแจะตองเตรียมการจองลวงหนา ดังนี้ 

(1) จองหองพักโรงแรม บังกะโล รีสอรแท หรืออื่นๆแลวแตนักทองเท่ียวตองการ 
(2) จองต๋ัวเครื่องบิน ต๋ัวรถไฟดวนพิเศษเตียงนอนเป็นสวนมาก รถทัวรแนําเท่ียว หรือรถตูเป็นตัน แลวแต

จํานวนนักทองเท่ียว 
(3) จองอาหารตามรานอาหารที่บริษัททัวรแฝรั่งเศสเสนอขอมา เชน รานอาหารดินเนอรแโชวแรําไทยเป็นตน 
(4) แจงใหรานขายของท่ีระลึกซึ่งแสดงขบวนการผลิตไดทราบลวงหนา เชน รานผาไหมไทย รานแกะสลักไมสัก

ท อ ง   ร า น ผ ลิ ต ร ม ก ร ะ ด า ษ ส า  ร า น ผ ลิ ต เ ค รื่ อ ง เ ขิ น ลั ก เ ก อ รแ แ ว   แ ล ะ ร า น จิ ว เ ว ล รี่  เ ป็ น ต น  
รานคาท่ีแสดงการผลิตเหลานี้ ถือเป็นเรื่องท่ีสําคัญอยางมากๆสําหรับการทองเท่ียว เกือบจะเหมือนกันท่ัวโลก เป็นเสน
เลือดใหญในการผลิตอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 



 

 
 

223 วารสารโพธิศาสตร์วิชาการ 

เหตุผลหลักๆคือราคาตนทุนบวกกําไรที่เสนอขายใหนักทองเท่ียว ทุกประเทศท่ัวโลกตางตองการนักทองเท่ียว
เขาประเทศของตัวเอง  ประเทศไหนจะเสนอขายในราคาตํ่ากวากัน เมื่อเทียบกับวันทองเท่ียว และระยะทางใกลเคียง
กัน เพราะฉะนั้นนักธุรกิจท่ีมองเห็นผลประโยชนแเหมือนกัน จึงรวมมือกับ บริษัททัวรแนําลูกคาไปใหรานคา และรานคา
จะแบงกําไรใหตอบแทน ซึ่งมีรายละเอียดลงลึกอีก 3ขั้นตอน คือ หนึ่งคาทําสัญญา...สอง คาจํานวนลูกทัวรแท่ีลงจอดใน
แตละครั้ง..และ.สาม คาเปอรแเซ็นตแตามยอดท่ีลูกทัวรแซื้อ เป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทุกฝุาย ทําใหสามารถอยูได 
หากไมมีระบบชวยกันอยางนี้ราคาทัวรแก็จะแพงขึ้นมากกวานี้ จะมีนักทองเท่ียวนอยลง บริษัททัวรแ และรานคาก็จะอยู
ยาก 

ตัวอยางเชน เหตุการณแผลกระทบจากโควิด 19 ไมมีนักทองเท่ียวเขาประเทศ ทําใหทุกฝุายไดรับผลกระทบ
อยางมาก 
  (5) กิจกรรมของบริษัททัวรแดังกลาวแลวขางตน มัคคุเทศกแไดเขารวมในขั้นตอนนี้คือ ไดรับการรองขอใหนําพา
คณะดูงานของบริษัททัวรแท่ีสังกัดบาง เจาของหรือตัวแทนของบริษัททัวรแฝรั่งเศสไปดูงานตามโปรแกรมท่ีจะนําพา
นักทองเท่ียวไปทองเท่ียวจริงๆในฤดูกาลหนา หรือในปีหนา ท้ังนี้โดยไมไดรับคาเบ้ียเล้ียงเหมือนการทํางานทัวรแปกติ ใน
วงการมัคคุเทศกแเรียกวา "งานผาปุา" หรือ ÈDUCATION TOUR. 
   (6) พนักงานฝุายประสานงานมัคคุเทศกแจะแจงใหมัคคุเทศกแทราบและจดบันทึกไววาในฤดูกาลทองเท่ียวนี้จะ
ไดรับงานทัวรแกี่กรุ฿ป จํานวนกี่คน ในชวงวันท่ีเทาไรถึงวันท่ีเทาไร เป็นตน 
  (มัคคุเทศกแท่ีทําทัวรแ ÈDUCATION TOUR จะไดรับรางวัลชดเชยใหรับกรุ฿ปกอนมัคคุเทศกแคนอื่น) 
  2.3.2.ขั้นตอนการท างานของมัคคุเทศก์ในบริษัททัวร์ 

  ตามท่ีไดกลาว ถึงการปฏิบัติงานชองมัคคุเทศกแนั้น ปกติจะกําหนดไดเป็นขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ 
  1) ข้ันตอนที่หนึ่ง TRANSFER IN เริ่มตนกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
  (1) การไปรับ JOB ORDER TOUR ท่ีบริษัททัวรแ พรอมกับโปรแกรมทัวรแ ตามท่ีไดรับแจง 
จากพนักงานบริษัททัวรแ และท่ีสําคัญมากคือ เบิกยืมเงินสํารองคาใชจายในการทํางานทัวรแ ซึ่งจะเป็นเงินจํานวนมากใน
แตละกรุ฿ปทัวรแ 
  (2) มัคคุเทศกแตองแจงใหพลขับรถทัวรแทราบ นัดวันเวลา สถานท่ี เท่ียวบินอะไร จะรับนักทองเท่ียวในวันรุงขึ้น  
  (3) มัคคุเทศกแตองแจงใหโรงแรมทราบวาวันรุงขึ้นจะมีนักทองเท่ียวจํานวนกี่คน  ใชหองพักกี่หอง ของบริษัท
ทัวรแอะไร และช่ือมัคคุเทศกแพรอมเบอรแโทรศัพทแดวย ท้ังนี้เพื่อปูองกันความผิดพลาดตกหลนการจองหองพัก และเตรียม
ทําความสะอาดหองพักใหเรียบรอย เตรียมเครื่องด่ืมตอนรับ( WELCOME DRINK)ตามระบบการทองเท่ียว 
  (4) ทีสนามบิน มัคคุเทศกแตองแจงท่ี สมาคมการทองเท่ียวแหงประเทศไทยทราบวา มารอรับนักทองเท่ียวชาติ
ฝรั่งเศส จํานวนกี่คน จายคาธรรมเนียมคนละ15 บาท เท่ียวบินอะไร ลงถึงพื้นดินเวลาเทาไหร เป็นตน และแลกบัตร
มัคคุเทศกแ กับบัตรอนุญาตเขาไปรับนักทองเท่ียวในสนามบินตอเจาหนาท่ีสนามบิน ซึ่งอนุญาตใหเวลารอรับเพียง 1.30 
ชม. หากนักทองเท่ียวยังไมครบตามบัญชีรายช่ือท่ีรอรับ มัคคุเทศกแตองรีบลงมาขอตอเวลา ถาฝุาฝืนเชนนั้นจะถูกขึ้น
บัญชีตักเตือน เกิน 3 ครั้งจะถูกหามเขาสนามบิน 
  (5) เมื่อนักทองเท่ียวครบจํานานแลว ตองแจงตอพนักงานสมาคมการทองเท่ียวแหงประเทศไทย และเรียก
รถทัวรแตามทะเบียนรถท่ีนัดหมายไวแลว เขามารับท่ีทางออกประตูอาคารสนามบิน (สุวรรณภูมิ ท่ีประตู 7) 
  (6) เมื่ออกจากสนามบินแจงใหบริษัททัวรแทราบวา ไดรับนักทองเท่ียวครบแลว แลวแจงทางโรงแรมเตรี ยม
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กุญแจหองพักใหพรอม แจงหองอาหารใหเตรียมอาหารในกรณีมีรายการอาหารท่ีโรงแรม หากไมมีตองแจงจองท่ีอื่นให
พรอมเชนกัน 
  (7) ระยะเวลาเดินทางจากสนามบินไปโรงแรม มัคคุเทศกแจะแนะนําตัว แนะนําพลขับรถทัวรแ ถามีผูชวยของพล
ขับก็แนะนําดวย เพื่อใหนักทองเท่ียวไดสบายใจวามีใครบางจะมาชวยอํานวยความสะดวก ชวยระวังความปลอดภัยใน
การมาทองเท่ียวในประเทศไทยครั้งนี้ 
  (8) มัคคุเทศกแตองแนะนําวา อะไรควรทํา อะไรไมควรทําสําหรับสังคมไทย เพราะเป็นส่ิงสําคัญมากเชน 
   (8.1) มัคคุเทศกแตองแนะนําใหนักทองเท่ียวปฏิบัติตามประเพณีอันดีงามของไทย เชนเมื่อเขาไปในโรงแรม 
พนักงานตอนรับยกมือไหว นักทองเท่ียวตองยกมือรับไหว  เปรียบเทียบเหมือนชาวยุโรปยืนมือออกไปเพื่อจับมือกับคน
เอเชียๆก็ตองยื่นมือออกไปจับมือเขนกัน  ถือวาเป็นประเพณีการทักทายกันของคนไทย 
  (8.2) กรณีเขาไปในสถานท่ีทางพุทธศาสนา มัคคุเทศกแตองแนะนําใหนักทองเท่ียวถอดรอง 
เทา ถอดหมวก นั่งลงแสดงความเคารพ เชนเดียวกับคนไทย 
  (8.3) มัคคุ เทศกแตองแนะนํา ใหนักทอง เ ท่ียวแต ง ตัวให สุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับสถาน ท่ี  
ซึ่งจะนําไปเท่ียวชม เชนตัวอยางวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว) ตองสวมกางเกงขายาวทรงสุภาพหรือ
สุภาพสตรีตองสวมกระโปรงยาวคลุมใตเขาทรงสุภาพสวนเส้ือตองคลุมไหล  แขนยาวอยางนอยถึงขอศอกจึงจะไดรับ
อนุญาตใหเขาชม 
  (8.4) กรณีปฏิบั ติตอพระสงฆแ  แนะนํ าใหนักทอง เ ท่ียวแสดงความเคารพโดยการยกมือไหว  
หรืออยางนอยตองคอมศีรษะให ถาเป็นสุภาพสตรีหามไมใหเขาใกลชิดถึงตัวพระสงฆแ 
  (8.5) กรณีตองการถายรูปพระสงฆแ แนะนําใหขออนุญาตตอทานกอน เมื่อทานอนุญาตแลวจึงถายรูปได เพราะ
พระสงฆแบางรูปก็ไมตองการใหถายรูปทาน 
  2) ข้ันตอนที่สอง HOTEL VISIT เมื่อถึงโรงแรมแลว มัคคุเทศกแนําพานักทองเท่ียวไปนั่งท่ีหองรับแขก เตรียม
แนะนําโรงแรมมีกี่ช้ัน มีสระวายน้ําอยูตรงไหน หองอาหาร  มีมินิบารแมีลิฟทแ  มีบันไดขึ้น-ลง กรณีฉุกเฉิน เสร็จแลวเส
ริฟนัีด่ืม (WELCOME DRINK) แจกกุญแจหองพัก นัดเวลาอาหาร นัดเวลาออกไปเท่ียวชมตามโปรแกรม 
  ในบางโปรแกรมทัวรแจะมีเวลาวางใหนักทองเท่ียวพักผอน กอนออกไปเท่ียวชม มัคคุเทศกแตองแนะนําบริเวณ
รอบใกลๆโรงแรมท่ีสามารถเดินเท่ียวไดดวยตัวเอง เพราะนักทองเท่ียวบางคนจะต่ืนเตนในการมาถึงกรุงเทพ  ออกเดิน
เท่ียวทันที ( J'ARIVE À BANGKOK COMME DANS MON RÈVE ) ฉันมาถึงกรุงเทพเหมือนด่ังในฝใน เพราะกรุงเทพมี
ช่ือเสียงโดงดังมาก เป็นความใฝุฝในของนักทองเท่ียวท่ัวโลก เปรียบเหมือนคนไทยใฝุฝในอยากไปปารีสและลอนดอน 
(PARIS AND LONDON ) 
 การทํางานของมัคคุเทศกแ ถาทําทัวรแเพียงกรุ฿ปเดียว จัดเป็น 1 บัสทัวรแ จะมีทีมงาน  2 คน คือพลขับรถบัสหนึ่ง
คน และคนดูแลกระเปาสําภาระอีกหนึ่งคน รวมเป็น 3 คน  มัคคุเทศกแท่ีเป็นหัวหนานําทีม ตองประสานงานเวลาจะ
ออกจากโรงแรมเวลาเทาไรในวันรุงขึ้น เพื่อเตรียมขนกระเปาขึ้นรถบัสเช็คจํานวนนักทองเท่ียวใหครบ พรอมท้ังคืน
กุญแจหองทุกๆวัน ระหวางการเดินทางจะจอด พักเยี่ยมชมสถานท่ีไหนบางใชเวลานานเทาไร ตองนัดกับพลขับรถให
แนนอน เพราะตามโปรแกรมทัวรแสวนมากจะเป็นระยะทางไกลเชน  
  ตัวอยาง จากกรุงเทพ ไปนอนพิษณุโลก พักเยี่ยมชม บางปะอิน-อยุธยา-ลพบุรี –รับประทานอาหารกลางวันท่ี
ชัยนาท – ถึงพิษณุโลกเวลาเย็นๆ 
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  ดังนั้นทีมงานจึงตองประสานงานกันเป็นอยางดี  ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวจํานวนมาก แบงออกหลายบัสทัวรแ ทีม
มัคคุเทศกแหลายคน ตองแตงต้ังหัวหนาทีมหนึ่งคนนําคณะ สวนมากบริษัททัวรแจะแตงต้ังใหเพื่อเป็นผูเบิกเงินสํารองจาย 
ผูวิจักษณแเคยไดรับเป็นหัวหนาทีมหลายครั้ง บางครั้งมีจํานวนมากถึง 8 บัสทัวรแ ใชมัคคุเทศกแ 8 คน ในชวงการ
ทองเท่ียวเจริญรุงเรืองมากหลังสงครามอาวเปอรแเซีย 
  ในสถานการณแเชนท่ีวานี้ หัวหนาทีมจะรับงานหนักพอสมควร ตองวางแผนงานรวมกันในทีมทุกเย็นเวลา จะ
ปลุกเชาเวลาเทาไร เวลาอาหารเชา ขึ้นกระเปา ออกทําทัวรแเวลาเทาไร  ปใญหามากคือ รอเบล บอย(BellBoy คือ
พนักงานยกกระเปาในโรงแรม) ขนกระเปาลงจากหองพัก จะชาเลยเวลานัดออกทําทัวรแมาก และจะถึงโรงแรมจุดหมาย
เย็นและชาเกินไปได แตดวยความเตรียมพรอมกันดีของทีมงานก็ทําใหงานยากๆสําเร็จลงไดดวยดี  
  3) ข้ันตอนที่สาม EXCURSION ถึงเวลานัดหมายทุกคนพรอมออกทัวรแ มัคคุเทศกแตองตรวจความเรียบรอยใน
การแตงตัว ของนักทองเท่ียวเหมาะสมกับสถานท่ีทองเท่ียวหรือไม เชนกรณีไปเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรี
รัตนศาสดารามหรือวัดพระแกวตองแตงตัวใหสุภาพเรียบรอยจึงจะไดรับอนุญาตใหเขาชมได 
 ชวงระยะเวลาท่ีอยูบนรถทัวรแนั้น อาจใชเวลานานจากโรงแรมไปยังสถานท่ีจะเขาชม มัคคุเทศกแตองไมปลอย
เวลาใหวางเปลา ควรจะเลาเรื่องประวัติศาสตรแ ความเป็นมาของสถานท่ีนั้นๆใหนักทองเท่ียวทราบไวกอน  เลือกเลาแต
เรื่องท่ีสําคัญกอน เชน 

-กรณีตัวอยางพระบรมมหาราชวัง สรางเมื่อ พ.ศ.2325 (ค.ศ.1782) โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬา
โลกมหาราช สรางบนฝใ่งตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา มีพื้นท่ี (52 Acreเอเคอรแ หรือ =132 ไร) แบงเป็น 4 ช้ัน พระ
ราชสถานช้ันใน เป็นท่ีประทับของพระสนมนางใน  ช้ันกลาง เป็นท่ีประทับของพระมหากษัตริยแ  ช้ันนอก เป็นสถานท่ี
ประกอบราชกิจ  และช้ันนอกสุด ท่ีเป็นวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแกว 

พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นหลังแรกที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชทรงใหสรางขึ้นในปี 
พ.ศ.2325 เป็นสถาปใตยกรรมทรงปราสาทไทย 4 มุข หนาจ่ัวแหลม ตรงกลางระหวาง 4 มุขนั้นมีปราสาทประธานยอด
สูงเป็นสัญลักษณแยอดเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นศูนยแกลางสวรรคแท่ีประทัพของพระนารายณแหรือพระวิษณุ ในคติพราหมณแ ซึ่ง
ถือวา พระมหากษัตริยแเป็นสมมุติเทพอวตารของพระนารายณแลงมาปกปูองคุมครองโลกมนุษยแ และรัชกาลท่ี 1 ยังทรง
ใหสรางพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแกวมรกต ซึ่ง
อัญเชิญมาจากวัดอรุณราชวรารามมหาวรวิหาร ท่ีเคยเป็นพระราชวังเดิมสมัยกรุงธนบุรี   

พระแก้วมรกต มีความเป็นมาท่ีนาสนใจมาก เป็นพระศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองของไทย ซึ่งพบครั้งแรกท่ีเชียงราย
ในปี พ.ศ. 1977 ( ค.ศ.1434 ) ตอมาอีกเพียง  2 ปี คือปี พ.ศ.1979  (ค.ศ.1436) พระเจาสามฝใ่งแกนแหงเชียงใหม มี
พระราชประสงคแใหอัญเชิญพระแกวมรกตลงมาท่ีเชียงใหม โดยนําขึ้นบนหลังชาง หวังมุงหนาลงมาเชียงใหม แตชาง
คูบุญบารมีของพระองคแกลับตรงไปลําปาง พยายามบังคับชางสามหนไมสําเร็จ จึงตองประดิษฐานพระแกวมรกตไวท่ีวัด
พระแกวดอนเตาเมืองลําปาง เป็นเวลา 32 ปี ถึงปี พ.ศ.2011 (ค.ศ.1468) พระเจาติโลกราชแหงเชียงใหมไดอัญเชิญ
พระแกวมรกตไปเชียงใหม ประดิษฐานท่ีวัดเจดียแหลวงเป็นเวลา 83 ปี คือปี พ.ศ.2094(ค.ศ.1551) พระเจาชัยเชษฐาธิ
ราชไดอัญเชิญพระแกวมรกตไปท่ีหลวงพระบาง ประดิษฐานไวนาน 12 ปี คือ ปี พ.ศ.2106 (ค.ศ.1563) เมื่อพมายกทัพ
ไปตีหลวงพระบางเพื่อชิงเอาพระแกวมรกต พระเจาชัยเชษฐาธิราชไมสามารถตานทัพพมาได จึงยายเมืองหลวงไปยัง
เวียงจันทนแ และอัญเชิญพระแกวมรกตไปดวย ประดิษฐานไวัเป็นเวลา 214 ปี ถึงปี พ.ศ.2320(ค.ศ.1777)รวมเวลา พระ
แกวมรกตอยูในประเทศสาธารณประชาชนลาว  226  ปี 
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-สมัยธนบุรีเป็นราชธานี พ.ศ.2312 (ค.ศ.1769) ลาวยกทัพมารุกรานไทย พระเจาตากสินมหาราชไดสง
เจาพระยาจักรียกทัพไปตานทัพลาว และไดผลักดันถอยรนถึงเวียงจันทนแ จึงไดอัญเชิญพระแกวมรกตกลับคืนสูประเทศ
ไทย ประดิษฐานไวในพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามมหาวรวิหาร ในปี พ.ศ.2320 (ค.ศ.1777) 

-เมื่อเปล่ียนเมืองหลวงเป็นกรุงเทพมหานคร รัชกาลท่ี 1 จึงอัญเชิญพระแกวมรกตมาประดิษฐานในพระอุโบสถ
วัดพระแกว พ.ศ.2427(ค.ศ.1784) จนถึงปใจจุบัน 

 
ภาพแสดง อุโบสถวัดพระแกว หรือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (Wat Phra Keaw) 

   
พระองคแไดออกแบบเครื่องทรงพระแกวมรกตในฤดูรอน และฤดูฝน ในกาลตอมาพระนั่งเกลาเจาอยูหัวรัชกาล

ท่ี 3 ไดทรงออกแบบเครื่องทรงฤดูหนาวเพิ่มขึ้นอีก พระแกวมรกตจึงมีเครื่องทรง 3 ฤดู ตลอดมาถึงปใจจุบัน 
พระมหากษัตริยแทรงเป็นผูทรงเปล่ียนเครื่องทรงตามฤดูกาลดวยพระองคแเอง สืบตอมาเป็นโบราณราชประเพณีอันสําคัญ
ของชาติ 

 
 ภาพแสดง พระแกวมรกต เครื่องทรง 3 ฤดู 

 
พระมหากษัตริยแไทยทุกพระองคแไดทรงสรางพระท่ีนั่งมหาปราสาทท่ีสําคัญสืบตอมา ถึงพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พระปิยมหาราช) ไดทรงสรางพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทขึ้นในปี พ.ศ.2442 (ค.ศ.1899)แลวเสร็จ
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ในปี พ.ศ.2453 (ค.ศ.1900) พระองคแทานก็สวรรคตในปีนั้น การกอสรางมหาปราสาทก็ยุติลงเพียงรัชกาลท่ี 5 เพราะ
พื้นท่ีในพระมหาราชวังเต็มหมดแลว 
  - พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท มีความสวยงามมาก เป็นสถาปใตยกรรมทรงปราสาทไทยผสมสถาปใตยกรรมยุโรป
ทรงวิคตอเรีย(Victorian) ซึ่งพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวนําแบบท่ีพระองคแไดทอดพระเนตรครั้งเสด็จไปสิงคโปรแ และเป็น
การเสด็จเยือนตางประเทศเป็นครั้งสุดทายของพระองคแ. 

4) ข้ันตอนที่สี่  Transfer Out  เมื่อการเท่ียวชมตามโปรแกรมเสร็จส้ินแลว ถึงเวลาท่ีจะนักทองเท่ียวจะตอง
เดินทางกลับ หรือตองจากกันก็มาถึง ผูวิจักษณแซึ่งเป็นมัคคุเทศกแภาษาฝรั่งเศส จะตองใชเวลาสรุปตามท่ีไดปฏิบัติการนํา
เท่ียวท้ังหมด เพื่อใหนักทองเท่ียวฟื้นความจําท่ีไดพบเห็นมาเหลานั้น วามีความประทับใจท่ีไหนมากท่ีสุด ท่ีไหน
ประทับใจปานกลาง ท่ีไหนประทับใจนอย และมีอะไรบางจะเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขบาง 

-เมื่อทําความเขาใจตรงกันแลว จึงไดแจกแบบสอบถาม ซึ่งบริษัททัวรแจะเตรียมมาใหต้ังแตแรกพรอมวันรับ
โปรแกรมมา 

-มัค คุ เทศกแ แนะนํา ใหนั ก ท อ ง เ ท่ียว เ ช็ค ส่ิ งของสวน ตัว ทุกอย า ง  แล ว คืนกุญแจหอง ท่ี เคา เตอรแ 
ตอนรับของโรงแรม 

-นักท อ ง เ ท่ีย ว เ ช็ คกระ เป า ขอ งตน ใหค รบ  เ ตรี ยมพาสปอรแ ต  และ ต๋ั ว เ ท่ีย วบิ น ก ลับประ เทศ  
ส่ังรถออกเดินทางมุงหนาสนามบิน 

-ถึงสนามบินทุกคนลงจากรถ ตัวแทนกรู฿ปนักทองเท่ียวจะมอบซองทิปเป็นรางวัลตอบแทนใหมัคคุเทศกแและพล
ขับรถทัวรแ พรอมมีการกลาวคําขอบคุณและอําลา( MERCI BEAUCOUP ET AU REVOIRE ) 

2.3.3.กิจกรรมการท างานของมัคคุเทศก์กับทีมงาน 
การทํางานเป็นมัคคุเทศก์ท่ีเกงยอมแสดงความสามารถในบทบาทหนาท่ีตางๆเพื่อความสะดวกในการทํางานได

ดังนี้ 
(1) หน้าที่ของมัคคุเทศก์ในฐานะหัวหน้าทีม (LE ROLE DU GUIDE FRANCOPHONE PROFESSIONAL) 

ซึ่งมีผูรวมงานคือพลขับรถทัวรแและผูชวยพลขับรถทัวรแ ตองประสานงานเพื่อนัดวันเวลาและสถานท่ีจะออกทํางานทัวรแ
ในแตละวัน ถัดจากวันท่ีรับลูกทัวรแเขามาแลว ดังไดกลาวมาแลวขางตนใน TRANSFER IN ทุกๆเย็นตองนัดเวลาเพื่อ
วันรุงขึ้นวา ใหเตรียมรถมายกกระเปาขึ้นเวลาเทาไร  นับกระเปาลูกทัวรแใหครบจํานวนทุกครั้ง แจงกําหนดออกเดินทาง
เวลาเทาไร และจะจอดพักเขาเท่ียวชมสถานท่ีสําคัญท่ีไหนบาง แตละสถานท่ีจะใชเวลาเท่ียวชมเทาไร การนัดรถจอดสง
ลงตรงประตูเขาดานไหน และรอรับท่ีไหนเวลาเทาไร เพราะบางสถานท่ีมีประตูเขาออกหลายทาง มัคคุเทศกแตองคุมลูก
ทัวรแใหตรงเวลา เพราะแตละวันตามโปรแกรมจะเท่ียวชมหลายแหง 

ในกรณีลูกทัวรแมีจํานวนมากตองแบงออกเป็นหลายบัสทัวรแ มีมัคคุเทศกแประจําแตละคัน ตองแตงต้ังหัวหนาทีม
เพื่อเป็นผูประสาน แตสวนมากทางบริษัททัวรแจะจัดใหใครเป็นหัวหนาทีมเอง เพื่อรับผิดชอบเบิกรับเงินคาใชจายทําทัวรแ
ซึ่งเป็นจํานวนเงินมาก ผูวิจักษณแมักเคยไดรับเป็นหัวหนาทีมหลายครั้ง  รวมท้ังบริษัททัวรแมักเสนอมอบหนาท่ีการเป็น
มัคคุเทศกแบุกเบิกโปรแกรมใหมๆนําพาตัวแทนบริษัททัวรแจากฝรั่งเศสไปเท่ียว ทดลองกอนท่ีจะจัดทําเสนอขายใหลูกคา
ตางประเทศท่ีพูดภาษาฝรั่งเศส 

(2) ความเชี่ยวชาญภาษาฝร่ังเศส (Maîtrise du français) เนื่องจากผูวิจักษณแไดทุนเรียนปริญญาโท ท่ี
สถาบันศึกษาสังคม มหาวิทยาลัยคาทอลิก เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส เป็นเวลาเกือบ 4 ปี (พ.ศ.2530-2533) ทําใหมี
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ความรูความสามารถในการใชภาษาฝรั่งเศสไดคลองแคลว ประกอบกับสนใจและชอบการเป็นมัคคุเทศกแ จึงขยันและไฝุ
ใจเรียนรูและศึกษาประวัติศาสตรแสถานท่ีทองเท่ียวในประเทศไทย ทําใหการทําหนาท่ีมัคคุเทศกแภาษาฝรั่งเศสใหกับ
บริษัททัวรแมีพัฒนาการไปไดดี และประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง   ภาษาก็คือวัฒนธรรมอยางหนึ่ง มิใชใครรูศัพทแ 
ภาษาฝรั่งเศสแลวจะใชไดดีเสมอไป เมื่อรูเขา รูเราก็เป็นเรื่องงายท่ีจะสรางใหเกิดความคุนเคย ความสัมพันธแอันดี
รวมกันระหวางมัคคุเทศกแและนักทองเท่ียว และสรางความพึงพอใจกับการบริการต้ังแตการเดินทางเขามาประเทศ
ไทยจยเดินทางกลับ 

(3) ความเชื่อใจซ่ือสัตย์ต่อนายจ้าง เพื่อนร่วมงาน และลูกค้า (Confiance honnête)  ผูวิจักษณแทํางาน
อาชีพมัคคุเทศกแเป็นเวลาประมาณ 30 ปี ทํางานกับบริษัททัวรแไมเกิน 5 บริษํท(ยกเวนบริษัทเริ่มแรกเขาทํางานเพียง 9 
เดือน) สวนบริษัทอื่นๆมากกวา 5 ปี ถึง 13 ปี ถือวาผูวิจักษณแเป็นคนรับผิดชอบในหนาท่ีและเช่ือใจไดกับนายจาง เพื่อน
รวมงานและลูกคาพอสมควร  เมื่อยามมีตัวแทนบริษัททัวรแจากฝรั่งเศสมาเท่ียว หรือดูตามโปรแกรมใหมท่ีจะเสนอขาย
ใหลูกคา บริษัททัวรแนายจางจะมอบหนาท่ีใหมัคคุเทศกแท่ีไวัวางใจนําเท่ียว ( EDUCATION TOUR) งานนี้อาจถือวา
ทํางานฟรี แตอาจไดรับชดเชยเมื่อมีนักทองเท่ียวกรุ฿ปใหญๆเขามาทองเท่ียวในประเทศ  ผูวิจักษณแก็เคยไดรับหนาท่ีทํา
ทัวรแเชนท่ีวานี้บอยครั้ง เป็นความพึงพอใจของบริษัททัวรแกับมัคคุเทศกแ  ซึ่งเสียงช่ืนชมจากลูกคาก็จะสะทอนกลับไปท่ี
บริษัททัวรแ  ทําใหทราบไดวา มัคคุเทศกแในสังกัดเป็นคนเชนไร ควรใหความไวัวางใจมากนอยเพียงใด  ถือเป็น “ถาวร
โมเดล” ท่ีเป็นเอกลักษณแหนึ่งของผูวิจักษณแ 

สวนการทํางานกับเพื่อรวมงาน ไมวาจะเป็นมัคคุเทศกแรวมอาชีพ พนักงานขับรถของบริษัทและผูชวยพลขับ 
ยอมตองรูหนาท่ีรับผิดชอบของตนเอง เพราะตองประสานกัน นัดส่ังงานแตละวันทุกวัน และทุกครั้งท่ีจอดรถขึ้นหรือลง
ใหครบจํานวนลูกทัวรแกอนออกเดินทางทุกครั้ง เพราะถาผิดพลาดจะเป็นเรื่องใหญกระทบกับการทํางาน เชน อาจเท่ียว
ชมสถานท่ีไมครบในโปรแกรม หรือเขาโรงแรมชาเกินไป ทําใหทุกคนเหนื่อย วันรุงขึ้นจะเท่ียวไมสนุกเลย  รวมท้ัง ตอง
คํานึงถึงรายไดสวนตัวของเขาเหลานี้ดวย  เชนการตองเตรียมเครื่องด่ืมตางๆไวขายบนรถ เชนน้ํา น้ําอัดลม เบียรแ น้ําชา
กระปองเป็นตน เพื่อความสะดวกกับนักทองเท่ียว และประหยัดเวลาในการเดินทาง  ซึ่งมัคคุเทศกแ และทุกคนก็จะได
สรางความสัมพันธแคุนเคยกับนักทองเท่ียว มีผลทําใหเมื่อจบโปรแกรมทัวรแสงออกนักทองเท่ียวแลว พวกเราทุกคนก็จะ
ไดรับทิป  ซึ่งบางครั้งบางคนบริการดีถูกใจ ก็จะไดทิปเป็นพิเศษดวยเชนกัน ดังนั้นกับนักทองเท่ียวพวกเราทุกคนก็ตองมี
ความซื่อสัตยแไวใจไดและทํางานรวมกันไดเป็นอยางดีเพื่อช่ือเสียงของบริษัททัวรแและประเทศไทย  
 

 
ภาพแสดง มัคคุเทศกแจะใกลชิดและดูแลเอาใจใสลูกทัวรแอยางดีตลอดเวลา 
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(4) มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อทีมงานและลูกค้า (Bonnes relations humaines) การทํางานเป็นมัคคุเทศกแ

ยอมเป็นคนชอบใหการบริการและใหความชวยเหลือแกผูอื่นจนเป็นนิสัย ผูวิจักษณแเคยทําหนาท่ีเป็นไกดแพาคณะ
นักวิชาการชาวฝรั่งเศสท่ีมาดูงานในประเทศไทย เมื่อครั้งไดทุนโครงการพัฒนาบางสวนจากมูลนิธิคณะกรรมการ
คาทอลิกตอตานความหิวโหยและพัฒนา ทุกๆปีไดมีคณะดูงานมาเยี่ยมชมโครงการท่ีผูวิจักษณแรับผิดชอบ ท้ังโครงการ
เพื่อเด็กนักเรียน โครงการขุดสระน้ําเล้ียงปลา และการเกษตร รานคาชุมชนหมูบาน ปลูกพืชสมุนไพร รวมท้ังมีนักศึกษา
ไทยปริญญาเอกท่ีมหาวิทยาลัยปารีสเป็นลามแปล ใหครั้งนั้น และเมื่อครั้งไปเรียนอยูท่ีฝรั่งเศสก็ไดทําหนาท่ีไกดแใหกับ
คณะดูงานจากประเทศไทยไปดูงานพัฒนาในประเทศฝรั่งเศส ผูวิจักษณแไดทําหนาท่ีเป็นลามแปลภาษาฝรั่งเศสเป็น
ไทย  เหลานี้ทําใหผูวิจักษณแสนุกและพอใจกับงาน เมื่อมาเป็นมัคคุเทศกแก็มีความสุขท่ีไดปฏิสัมพันธแกับคนตางชาติและ
เพื่อนรวมงานดวยเปูาหมายความรูทางประวัติศาสตรแไทย การตอนรับดูแลนักทองเท่ียวในฐานะเจาบานดวยอัธยาศัย
ไมตรีที่ดีเหมือกัน และใหนักทองเท่ียวมีความสุขพอใจ ตลอดการเดินทาง และพวกเราก็ตองทํางานรวมกันเป็นทีมท่ีดี 
เสมอๆ 

ความสัมพันธแอันดีกับพนักงานขายของท่ีระลึก ผูวิจักษณแนําพาลูกทัวรแไปเยี่ยมชมการผลิตและซื้อของท่ีระลึก
มาเป็นเวลานาน 30 ปี ยอมเกิดความคุนเคยเป็นเหมือนญาติพี่นองสมดังคําบาลีทานวา "วิสาสา ปรมาญาติ=
ความคุนเคยเป็นญาติท่ีดียิ่ง" ความนับถือดุจด่ังพี่นอง เชน กรณีหมูบานสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม รานผลิตหัตถกรรม
พื้นบานเหลานี้มีประวัติความเป็นมายาวนาน สมัยพอขุนรามคําแหงมหาราชเสด็จไปจีน พ.ศ.1943 (ค.ศ.1300) ได
ชักชวนผูมีฝีมือดีจํานวนมากมาต้ังถิ่นฐานท่ีสุโขทัย ยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตรแถึงทุกวัน เชน เตาทุเลียนท่ีศรีสัชนา
ลัย โดยมีการใชในงานเผาชามสังคโลกท่ีมีช่ือเสียงมาก และ สมัยพอขุนรามคําแหง ไดสงชางหัตถกรรมบางสวนไปถวาย
พอขุนเม็งรายท่ีเชียงใหม เพราะทานเป็นพระสหายรวมกัน  3 พระองคแ อีกทานคือคือ พอขุนงําเมืองแหงพะเยา ท่ีหนา
ศาลากลางเกาเชียงใหมยังไดจัดต้ังอนุสาวรียแ 3 กษัตริยแไวจนถึงในปใจจุบัน  มัคคุเทศกแมักจะเลาประวัติความเป็นมา
ท่ีสําคัญกับของท่ีระลึก ทําใหลูกทัวรแสนใจมาก และจะทําใหขายไดมากขึ้น พนักงานรานคาก็จะใหความนับถือ
มัคคุเทศกแมากเชนกัน  

 
ภาพแสดง มัคคุเทศกแพาลูกทัวรแไปเท่ียวชมและใหความรูโบราณสถานทางประวัติศาสตรแ 
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การสรางความพึงพอใจใหกับลูกทัวรแนั้น มัคคุเทศกแตองสรางความสัมพันธแท่ีดีต้ังแตเริ่มแรกพบ ใหเกิดทัศนคติ
บวกไวกอนเลย ก็คือการตอนรับท่ีสนามบิน ผูวิจักษณแจะคุนชินกับวัฒนธรรมฝรั่งเศสมากอนต้ังแตสมัยเรียนท่ีโนน จึง
งายในการสรางความสัมพันธแอันดี 

 (5) ทบทวนพัฒนาความรู้ร่วมกันเสมอๆ  (Revoir et développer les connaissances) การเป็น
มัคคุเทศกแเหมือนนักวิชาการท่ีตองเตรียมการความรู การนําเสนอ กอนการใชจริง การพามัคคุเทศกแไปสถานท่ีตางๆ จะ
มีโปรแกรมแผนการเดินทางและรายละเอียดความตองการของลูกคากําหนดมาใหแลว ผูวิจักษณแและทีมงาน ท้ังกลุม
มัคคุเทศกแเองและพลขับรถบัส ตองศึกษาหาความรูในเสนทาง ความสําคัญ ประวัติศาสตรแ และเงื่อนไขของสถานท่ี
เหลานั้นอยางดีกอนลวงหนา โดยเฉพาะการเป็นมัคคุเทศกแภาษาฝรั่งเศส ตองเขาใจการใชภาษาและวัฒนธรรมท่ีถูกตอง
ดวย การทบทวนพัฒนาหาความรูและศึกษาแลกเปล่ียนความรูรวมกันทุกครั้งกอนการเดินทางรับทัวรแ จึงเป็นส่ิงจําเป็น
สําหรับมัคคุเทศกแมืออาชีพ รวมท้ังเป็นการตอยอดความรูใหเกง เขาใจ และแกไขปใญหาตางๆท่ีจะเกิดขึ้นไดดียิ่งขึ้นดวย  

(6) เป็นคนมองโลกในแง่ดีและเข้ากับคนง่าย (Une personne optimiste et sociable) ปกติแลว
คนทํางานเป็นมัคคุเทศกแมักจะเป็นคนสนุก พูดเกง อารมณแดี และเขากับนักทองเท่ียวไดงาย ผูวิจักษณแมักเป็นคนท่ีมี
ความสัมพันธแที่ดีกับบุคลากรท่ีเกี่ยวของในขบวนการทองเท่ียว เชน พนักงานโรงแรมแผนกตอนรับ   แผนกยกกระเปา 
แผนกแมบานท่ีทําสะอาดหองพัก  แผนกหองอาหาร ทุกคนลวนทํางานบริการนักทองเท่ียวเชนเดียวกับมัคคุเทศกแ จึง
เป็นเหมือนเพื่อนรวมงาน ถึงแมวาพนักงานโรงแรมจะใหเกียรตินับถือมัคคุเทศกแเหมือนมีความสําคัญเหนือกวา เพราะ
เขาส่ือสารภาษาฝรั่งเศสไมได ตองพึ่งมัคคุเทศกแแปลเพื่อส่ือสารแกปใญหาตางๆให แตมัคคุเทศกแท่ีดีก็ไมถือตัววา
เหนือกวา ใหความรวมมืออยางเป็นกัลยาณมิตร มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกับทุกคน ผูวิจักษณแจะไดคําชมจากพนักงาน
เสมอวา "พี่ไกดแคนนี้ใจดี " ถือตามหลักเราใหเกียรติเขา เขาก็ใหเกียรติเรา คํากลาวทางพุทธศาสนาทานวา "วันทโก ปฏิ
วันทนัง  =  ผูไหวั ยอมไดรับไหวตอบ"  ชาวฝรั่งเศสก็มีคํากลาวเชนชาวพุทธเรา " RESPECTEZ LES AUTRES ET LES 
AUTRES VOUS RESPECTENT AUSSI "  

หรือหลายครั้งท่ีผูวิจักษณแพักอยูบานไมไดออกทําทัวรแ ยังมีพนักงานโรงแรม หรือบางครั้งพนักงานสมาคมการ
ทองเท่ียวที่สนามบินโทรมาใหคุยกับแขกเพื่อแกปใญหาก็มี. ดวยจิตวิญญาณนักพัฒนาชนบทองคแกรเอกชนมากอน เชน 
มูลนิธิ จึงมีจิตสาธารณะประจําตัวอยูแลว เมื่อนํามาใชบริการนักทองเท่ียวจึงกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน มิไดทําบริการ
เพราะหนามี่เพียงอยางเดียวเทานั้น. นี้คือแกนแทของ ถาวร โมเดล( MOTEL DE THAWORN) 
 

3. การสังเคราะห์ข้อมูล 
3.1 รูปแบบของการเป็นมัคคุเทศก์ภาษาฝร่ังเศสมืออาชีพ 

ปใจจัยความสําเร็จในการทํางานมัคคุเทศกแภาษาฝรั่งเศส ตองอาศัยปใจจัยหลายอยางรวมเป็นบูรณาการ ช่ึง
สังเคราะหแผสานกันหรือเกื้อหนุนกัน ตามหลักวิชาการแนวพุทธทานเรียกวา."อิทัปปใจยตา" หมายความวา มีส่ิงหนึ่งจึง
เป็นปใจจัยกอใหเกิดอีกส่ิงหนึ่ง เชน กรณีมัคคุเทศกแภาษาฝรั่งเศสตองมีปใจจัยท่ีหนึ่งคือ รูภาษา บวก ปใจจัยท่ีสอง รู
วัฒนธรรม ตามดวยรูประวัติศาสตรแ และศาสตรแอื่นท่ีลวนแลวมีความสัมพันธแเกื้อหนุนกัน หรือสังเคราะหแกัน
เปรียบเสมือนตันไมตองใชแสงแดดสังเคราะหแกับสารสีเขียวในใบคือ คลอโรฟิลลแเพื่อผลิตออกซิเจน ในออกซิเจนก็มีสาร
สังเคราะหแกันสองอยาง คือไฮโดรเจนสองอะตอมและน้ําหนึ่งอะตอม แตในอาชีพมัคคุเทศกแภาษาฝรั่งเศสใชปใจจัยหลาย
ประการดังไดกลาวแลว  ในอาชีพบริการอยางมัคคุเทศกแ ในบทสังเคราะหแนี้สามารถแยกประเด็นหลักๆใหเห็นชัดเจนได
ดังนี้.. 
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3.1.1 บุคลิกภาพที่ดี (BONNE PERSONNALITÉ) มัคคุเทศกแควร ตองแตงตัวใหสุภาพเรียบรอย ดูดี มีสงา 
องอาจ และมีความมั่นใจในตัวเอง ไมเกอเขิน ในขณะเดียวกัน ก็มีความออนโยน เอื้อเฟื้อ เห็นใจผูอื่น เวลาพูดก็มี
น้ําเสียงจริงจัง และจริงใจ ส่ือสารชัดเจนตรงประเด็น ผูอื่นจะสัมผัสไดวาเราเป็นคนมีน้ําใจ ดังนั้นการสรางตนเองใหมี
บุคลิกท่ีดี ท้ังจากการแตงกายดี การพูดจาดี ความมั่นใจตนเอง และมีน้ําใจ จึงถือวามัคคุเทศกแผูนํากลุมลูกทัวรแไปเท่ียว
ชมสถานท่ีตางๆ ยอมทําใหนักทองเท่ียวหรือผูรับการติดตอประสานงานไดรับความพึงพอใจและเช่ือมั่นมากยิ่งขึ้น 

3.1.2 การสื่อสารภาษาฝร่ังเศสที่ดี (BONE COMMUNICATION) ภาษาเป็นกุญแจสําคัญในการส่ือสาร 
และภาษาเป็นเครื่องมือถายทอดวัฒนธรรม ท่ีบงช้ีบอกวัฒนธรรมของผูใชดวย มัคคุเทศกแอาชีพตองเรียนรูภาษาใหดี 
และรูวัฒนธรรมไดดี  การใชภาษาผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกันในการแสดงออกเชน ใชน้ําเสียงออนโยน ไพเราะ เอื้อ
อาทร ใชระดับเสียงใหเกียรติผูฟใง  เนื้อความชัดเจนก็สามารถสรางความประทับใจและใครติดตาม ดังนั้นการดูแล
นักทองเท่ียวกันกรุ฿ปเดียวไปจนตลอดทริป จึงจําเป็นท่ีจะสรางความสุขความพึงพอใจโดยการส่ือสารภาษาท่ีดีเหมาะสม 
โดยเฉพาะมัคคุเทศกแเราท่ีเป็นคนไทยอันมีวัฒนธรรมท่ีดีดวย 

  3.1.3 นักการทูตที่ดี (BONE DIPLOMATIE) มีความสามารถนักพูดนักเจรจาท่ีโนมนาวใจใหคนทํา
ตามดวยความสมัครใจ ใหบรรลุวัตถุประสงค์ และเปูาหมายท่ีจะไดรับรวมกันท้ังสองฝุาย ท้ังมีความเป็นกัลยาณมิตร 
สงเสริมซึ่งกันและกัน การใหเกียรติผูอื่น มีความเทาเทียมกัน”เสมอภาพ”  มีความเป็นพี่เป็นนอง”ภราดรภาพ” และ
เขาใจในความมีอิสรเสรีภาพ แดจะอยางไรก็ตามนักการทูตตองมีเปูาหมาย สรุปจบลงเพื่อใหเกิดประโยชนแเป็นของฝุาย
ตนหรือท้ังสองฝุายเป็นส่ิงท่ีดีและถูกตอง 

3.1.4 ผู้น าที่ดีและจิตใจดี(BON GUIDE ET BON COÉUR) การเป็นมัคคุเทศกแท่ีดีควรตองเป็นคนมีวิสัยทัศนแ
ยาวไกล มองประเด็นปใญหาไดแมนยํา จึงจะสรางความเช่ือมั่นใหผูตามไดไมลังเล สามารถตัดสินปใญหาและคน
แกปใญหาเฉพาะหนาไดทุกสถานการณแ  ในขณะเดียวกัน ก็ไมเครงเครียด หรืออารมณแเสีย กับสถานการณแนั้นๆ เรียกได
วาเผชิญปใญหาดวยอารมณแดี ยิ้มแยมแจมใส จึงเรียกวา คนใจดี มีวุฒิภาวะ ความฉลาดทางอารมณแ ดี (Emotion 
Quotient : EQ)  

3.1.5 นุษย์สัมพันธ์ดี(BONE RELATION HUMAN) การเป็นคนประสานสัมพันธแกับผูอื่นไดงาย ท้ังสราง
ความสามัคคีปรองดองได มีทาทีเป็นมิตร  ยอมรับความแตกตาง ท้ังดานความคิด ดานการพูด และการแสดงออก การ
ไมถือตัว เจายศเจาอยาง ใครสนทนาดวยก็เกิดความสบายใจ เพราะมีเสนหแในการพูด พูดดีมีสาระ  ดึงดูดใจคนฟใงใหคู
สนทนาติดตามสนุกสนาน  เขากับใครไดงายทุกระดับสังคม มัคคุเทศกแอาชีพเชนนี้ ผูวิจักษณแก็จะยึดและปฏิบัติตนใน
หลักการเหลานี้เสมอ 

3.1.6 รักในอาชีพ (L' AIME DU TRAVAIL) มีคํากลาวไววา “หากมุงหวังความกาวหนา เราตองมีใจรักใน
งานนั้นๆ จึงจะทําใหประสบความสําเร็จตามท่ีมุงหวังได”  งานมัคคุเทศกแก็เชนเดียวกัน  ผูวิจักษณแทํางานอาชีพนี้
มารวม 30 ปีและถือวาประสบความสําเร็จมาระดับหนึ่ง ก็เพราะมีความรักในอาชีพมัคคุเทศกแ และถือวางานนี้เป็นสวน
หนึ่งของชีวิตเรา เมื่อทุกคนดํารงตนอยูดวยงานท่ีชอบ เมื่อทํางานดวยความรักก็จะมีความสุขในงาน เหมือนทานพุทธ
ทาส กลาวไววา "ความสุขแท มีอยูแตในงาน" 

ผูวิจักษณแยึดในหลักธรรมนําชีวิตเชนท่ีกลาวนี้ มัคคุเทศกแภาษาฝรั่งเศสตองรักงาน รักการส่ือสารภาษาฝรั่งเศส 
รักการเดินทางไกล รักศิลปวัฒนธรรมประเพณี  รักประวัติศาสตรแ สถาปใตยกรรม ประติมากรรม รักธรรมชาติปุาไม 
น้ําตก ภูเขา ชายหาด ทะเล และท่ีสําคัญมากคือ รักวัดและวัง ท้ังหมดท่ีกลาวมานี้รวมประสานสังเคราะหแเขาดวยกัน
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เป็นงาน เป็นอาชีพ เป็นชีวิต เป็นรูปแบบ "THAWORN MODEL"  (JE SUIS COTENT DE MON TRAVAIL ET J'AIME 
TRÈS BIEN) 
 

3.3 ข้อเสนอแนะ (SUGGESTION NÉCESSAIR) 
  สําหรับผูท่ีจะเขาสูงานมัคคุเทศกแภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเป็นท่ีรูกันในวงการวาเป็นภาษาท่ียาก ชาวฝรั่งเศสก็ยิ่งเป็น
ชนมีบุคลิกพิเศษแบบยากๆ จึงเป็นงานท่ีหนักเหนื่อย แตถาเตรียมพรอมท้ังกายใจมีความพรอม ดานภาษา และความรู
รอบตัวดีพอก็สามารถทําไดไมเหลือวิสัย ถึงจะเป็นงานเดินทางไกล ไมคอยไดอยูบานเหมือนงานสํานักงาน ไปเชาเย็น
กลับบาน หลายๆคนเขามาทําแลวสูไมไหวออกไปก็มี ผูวิจักษณแจึงขอเสนอเป็นขอๆดังนี้ 
   3.2.1 เตรียมรางกายใหแข็งอรง ใจสู อดทนตอความยากลําบาก เชน รับประทานไมเป็นเวลา นอนไมเป็นเวลา 
ถารางการแข็งแรงก็จะปรับสภาพไดไมมีปใญหา 
  3.2.2 เตรียมภาษาฝรั่งเศสใหพรอมท้ังการพูดการเขียน สามารถส่ือสารไดทุกอยางท่ีจําเป็นในงานนี้  ถา
มัคคุเทศกแภาษาดี ลูกทัวรแก็เช่ือมั่นศรัทธาในตัวเรา ใหความเกรงใจ และรวมมือใหเราทํางานงายข้ึน 
  3.2.3 เตรียมความรูรอบตัวทุกๆดาน เชน ภูมิศาสตรแ ประชากรศาสตรแ ประเทศไทยมีพื้นท่ีกี่ตารางกิโลเมตร มี
ประชากรเทาไร มีความหนาแนนกี่คนตอตารางกิโลเมตร มีรายไดเฉล่ียเทาไรตอคน ตอเดือน และตอปี เป็นตน คือเรา
ตองยอประเทศไทยใหลูกทัวรแเห็นชัดๆ ในทุกสาขาวิชา ระดับพื้นฐานเรียกวา เป็นเจเนรัลลิสตแ (GENERALIST) 
   3.2.4 นักทองเท่ียวท่ีมากับกรุ฿ปทัวรแจะมีความรูทุกระดับ ต้ังแตภาคบังคับถึงศาสตราจารยแ สอนปริญญาเอก  
มัคคุเทศกแตองแกปใญหาเฉพาะหนาใหได มีไหวพริบปฏิภาณเอาตัวรอดใหไดอยางสมเหตุสมผล อิงวิชาตรรกศาสตรแดวย 
 

3.3 หลักธรรมที่ใช้ในชีวิตการท างาน  (LA MORALE PORTE DE LA VIE ) 
  ผูวิจักษณแใชชีวิตสัมพันธแกับวัด และพุทธศาสนามาตลอดชีวิต จึงมีหลักธรรมดําเนินชีวิตมากหมาย ตามกาล
ตามวาระและสถานการณแ ในท่ีนี้จะยกมาเป็นตัวอยางดังนี้ 
  3.3.1 ธรรมท่ีคุมครองโลก "ธัมมะปาละ"   มี 2 ประการคือ 
  1) ขันติธรรม. ความอดทนตออุปสรรคตางๆ อดทนตองานหนักเหนื่อย อดทนตอความรอน เย็น หิวกระหาย  
อดทนตออารมณแของลูกทัวรแ ท่ีมีมากมายตางๆกัน ท่ีมีความตองการแลวไมไดด่ังใจ 
  2) โสรัจจะธรรม. ความสงบเสงี่ยม เพื่อสยบความวุนวายในบางสถานการณแ ท่ีรอนแรง ความสงบนิ่งก็เป็นการ
แกปใญหาไดดีอยางหนึ่ง 
  3.3.2  หัวใจเศรษฐื = “อ-ุอา-กะ-สะ มีอยู 4 ประการ คือ  
  1) อุ – อุฏฐานสัมปทา ความหมั่นเพียร ความขยันในหนาท่ีการงาน ไมปฏิเสธงานเล็กงานใหญ 
ไมวา กรณี ลูกทัวรแจํานวนมากหรือนอยก็ทํา 
  2) อา- อารักขสัมปทา เก็บรักษาทรัพยแท่ีหามาไดดวยความยากลําบาก รูจักแบงจัดสรรเป็นสวนๆ เชน เพื่อใช
จายในชีวิตประจําวัน เพื่อเก็บออมไวในยามจําเป็น เพื่อทําบุญเกื้อหนุนพุทธศาสนา เพื่อจุนเจือสังคม 
  3) กะ- กัลยาณมิตตา การคบเพื่อนท่ีดีมีความจริงใจ มีความหวังดี พึ่งพาอาศัยไดในยามตกยาก 
ชักชวนไปในทางท่ีสรางสรรคแ  
   4) สะ- สมชีวิตา ดํารงชีวิตสมฐานะ ไมฟุุมเฟือยมากนัก ไมฝืดเคืองมากนัก ดําเนินสายกลาง 
ตามอยางมัชฌิมาปฏิปทา  
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  3.3.3 ประการสุดทายปฏิบัติกอนนอนทุกวันคือ การสวดมนตแเชน พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุง มหากา  
หากมีเวลาสวดเพิ่ม  
  - กรณียเมตตสูตร เป็นบทท่ีวาดวย การเจริญเมตตา พระพุทธเจาตรัสมุงหมายการแผจิตท่ีเกื้อกูล ปรารถนาดี
ใหแกตนเองและสรรพสัตวแ ไมมีเวรตอกัน ไมเบียดเบียนกัน มีแตสุข ไรทุกขแ ปราศจากความขุนเคืองใจ ไรพยาบาท   

- บทมงคลสูตร 38 ประการ บทท่ีวาดวยหลักธรรมท่ีนําความสุข ความเจริญ ซึ่งเรียกวา มงคลอันสูงสุด 38 
ประการ เมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติตามจะเป็นผูไมพายแพ ประสบความสําเร็จในทุกท่ี 
  - บทโมรปริตร คาถาสําหรับปูองกันตัวทําใหแคลวคลาดจากภยันตราย และปริตรนี้เป็นการกลาวถึงการแสดง
ความนอบนอม  
  - คาถาพระยานกยูงแคลวคลาดปลอดภัย “นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา” หลวงตาพวงไดคาถานี้จากพอ
แมครูอาจารยแ หลวงปูุมั่น ภูริทัตโต ท่ีใหแกญาติโยมตั้งแตชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ซึ่งหลวงปูุฝใ้น อาจาโร ลูกศิษยแหลวง
ปูุมั่นก็มักจะใชพระคาถานี้เชนเดียวกัน หลวงตาพวงซึ่งเป็นลูกศิษยแของหลวงปูุฝใ้นและหลวงปูุมั่นดวยถือเป็นพระผูมี
อภิญญาญาณสูงสงมาก ทานมักจะเลาใหฟใงเกี่ยวกับพระคาถานี้ วา คาถานกยูงทองเป็นคาถาท่ีมีมาแตโบราณ  กลาว
กันวาเมื่อพระโพธิสัตยแไดเสวยชาติเป็นพญานกยูงทอง นั้น ไดสวดมนตรแทองพระคาถานี้เชาเย็น ทําใหแคลวคลาดจาก
อันตรายท้ังปวง วันหนึ่งนายพรานไดเห็นพญานกยูงทองคิดจะจับไปถวายพระราชา เอาบวงไปดักนกยูงทอง แตก็ไมติด
บวง ถึงแมวาจะเหยียบบวง แตบวงก็ไมรัดเทา เพราะพญานกยูงทองสวดคาถาโมรปริตร ทําใหแคลวคลาดพนจากภัยท้ัง
ปวง 
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The Effectiveness of Cannabis use in Thai traditional way on the 

palliative care patients in Thailand 

ประสิทธิผลของการใช้กญัชาในวิถีไทยของผู้ป่วยระยะสุดท้ายในประเทศไทย 
 

 
รศ.ดร.พ.ต.ท.หญิง ฐิชาลักษณแ ณรงคแวิทยแ, ศิริกาญจนแ เตชอภิโชค 

พระครูปใญญาวราภิรัต (เลิศพงษแ แจมใจชูฤทธิ์), 
ปริญญา จินตวง,  อริสรา มาระเนตรแ 

 
 
Abstract :  

Although cannabis has been stripped of being a Category Five drug and that medicinal 

marijuana can be used internationally. But Thailand's anti-drug and medical laws have yet to 

provide an opportunity for people to use cannabis as a remedy for illness, even in the late 

stages. However, this research aimed to study the efficacy of cannabis use in the Thai way 

for terminally ill patients who can no longer receive treatment from modern medicine. If a 

patient wishes to use Lung Du's Nano cannabis oil as a self-treatment alternative with the 

objective of evaluating the effects of self-healing cannabis oil based on Thai methods. This 

study was summarized from 98 patient records. It was found that there were 19 different 

types of cancers. The sample group had more males than females aged between 51 and 70 

years. Most of them are from the North. The time required for treatment at ChomThong 

temple, Phitsanulok province, is between 3 and 10 days.3 deaths at the temple and 8 deaths 

within three months after returned to their home. 88% were successfully treated and 

survived. The treatment with Nano Cannabis Oil Formula Lung Du follows the method that 

Uncle Du advises, that is, the patient gets better or recovered from the fatal diseases. The 

care giver was a group of volunteers with knowledge and expertise in the use of cannabis oil. 

From observations and experiences Act with willingness in the form of assistance to each 

other in the Thai way. 

 

Keywords: Chomthong temple, Nano uncle Tu oil, Thai’s Traditional of cannabis 

 
บทคัดย่อ :  

ถึงแมวากัญชาในระดับสากลไดรับการปลดออกจากการเป็นยาเสพติดประเภท 5 และสามารถใชกัญชาทาง
การแพทยแได แตกฎหมายตอตานยาเสพติดและกฎหมายท่ีเกี่ยวของดานการแพทยแของประเทศไทยยังไมสามารถเปิด
โอกาสใหประชาชนสามารถใชกัญชาเพื่อเยียวยาอาการเจ็บปุวยแมในระยะสุดทายได งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ
ศึกษาประสิทธิผลของการใชกัญชาในวิถีไทยของผูปุวยระยะสุดทาย ซึ่งส้ินสุดการรักษาจากการแพทยแแผนปใจจุบันและ
ตองการใชน้ํามันกัญชานาโนลุงตูเป็นทางเลือกในการรักษาตนเอง โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อประเมินผลการใชน้ํามันกัญชา
รักษาตนเองตามกรรมวิธีวิถีไทย เป็นการศึกษาจากการบันทึกประวัติผูปุวย จํานวน 98 ราย พบวาเป็นผูปุวยดวยมะเร็ง
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ในอวัยวะตาง 19 ชนิดเป็นเพศชายมากกวาเพศหญิง มีอายุระหวาง 51-70 ปีมากท่ีสุด สวนใหญเป็นประชาชนจาก
ภาคเหนือ ระยะเวลาท่ีขอพึ่งพิงท่ีวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก อยูระหวาง 3-10 วัน เสียชีวิตท่ีวัด 3 ราย กลับไป
เสียชีวิตท่ีบานภายในระยะเวลา 3 เดือน 8 ราย อัตราการรอดตายคิดเป็นรอยละ 88 เมื่อใชน้ํามันกัญชานาโนลุงตู ตาม
กรรมวิธีท่ีผูใหคําแนะนําคือผูปุวยท่ีอาการดีข้ึนหรือหายจากโรครายดวยจิตอาสาและเป็นหนึ่งในความชวยเหลือเกื้อกูล
กันของวิถีไทย 
 
ค าส าคัญ  วัดจอมทองพิษณุโลก,  น้ํามันนาโนลุงตู, กัญชาวิถีไทย, 
 
ค าน า :  

ภูมิปใญญาทางการแพทยแพื้นบาน การแพทยแแผนไทยและการสืบสานในวัฒนธรรมดานอาหาร ของ
พลเมืองไทย สืบทอดมายาวนานกวาศตวรรษ มีบันทึกหลักฐานการใชกัญชาประกอบเป็นเครื่อง ยา มาต้ังแตสมัย
กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในรัฐสมัยของสมเด็จพระนารายณแมหาราชจากการท่ีกัญชาเป็นเครื่องยา ที่ปรุงถวาย
พระมหากษัตริยแ โดยเฉพาะสวนประชาชน สามารถใชกัญชาเพื่อประกอบอาหารและเสพยแได  สําหรับประชาชน
กลุมยอยทราบกันแตเพียงวา กัญชาคือพืชปรุงอาหารท่ีทําใหอาหารเกิดรสอรอย เมื่อเสพยแกัญชา ดวยบองกัญชาท่ีเรียกวา 
“โฮก” และการเสพยแโดยการมวนเป็นหลอดเพื่อสูบแบบบุหรี่สูบ จะเรียกกวา “พันล า” ทําใหอารมณแครื้นเครงและหลับ
สบาย กัญชา กัญชง สามารถปลูกเป็นพืชในครัวเรือน และมีกัญชาแหงขายไดในรานขายยาท่ัวไปโดยไมผิดกฎหมาย 

ตนศตวรรษท่ี 20 ประเทศไทยในฐานะหนึ่งของประเทศผูลงนามในอนุสัญญาวาดวยฝ่ินขององคแการ สันนิบาต
ชาติ ในปี พ.ศ. 2455 (ค.ศ.1912) ขณะนั้นประเทศไทย ยังมีช่ือเรียกวา “สยาม” ไดออกกฎหมาย    ตอตานยาเสพติด 
เพื่อใหสามารถรับเงินชวยเหลือและกูยืมเงินจากตางประเทศได ประกอบกับการตองปฏิบัติตามกระแสสากลของ
ประเทศตาง ๆ ท่ีเป็นมหาอํานาจปฏิเสธการใชกัญชาดวยการสรางกระแสและกดดันวาเป็นยาเสพติดใหประเทศตาง ๆ 
ตองยอมรับตามและมีบทบัญญัติท่ีหามสงกัญชาออกนอกราชอาณาจักร และกวาดลางการปลูกและใชกัญชา 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 6 แหงกรุงรัตนโกสินทรแ โดยในขณะนั้นประเทศ
ไทยมีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ใหประกาศหาม “การบรรทุก
กัญชาออกจากราชอาณาจักร” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธแ พ.ศ. 2457 (ค.ศ.1914) โดยใหมี
ความสอดคลองกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายการปราบปรามกัญชาของสหรัฐอเมริกา    ในปี ค.ศ.1911 

ตอมาเมื่อประเทศไทยหรือสยามประเทศ ไดอนุวัตอนุสัญญาฝ่ินระหวางประเทศ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแแลนดแ 
(The 1912 Haque International Opium Convention) และสนธิสัญญาแวรแชาย (Treaty of Versailles 1919) มี
เจตนารมณแมุงบังคับ กํากับ ควบคุมเฉพาะฝ่ิน สารสกัดจากฝ่ิน ใบโคคา สารสกัดจากใบโคคาและสารสกัดจากใบโคคา โดยยัง
มิไดระบุถึงการหามเสพกัญชาแตอยางใด 

กฎหมายกัญชา ฉบับแรกของประเทศไทย เกิดขึ้นเป็นกฎหมายฉบับแรกในปี พ.ศ. 2477 (ค.ศ.1934) หลังการ
ปฏิวัติระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เป็นระบอบประชาธิปไตย ในปี พ.ศ.2475 (ค.ศ.1932) ไดกําเนิด
พระราชบัญญัติกัญชา พ.ศ. 2477 โดยการลงมติในกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภา  ดวยเจตนารมณแท่ีตองการใหมีการ
ควบคุมกัญชาซึ่งมีโทษรายแรงแกผูเสพ หามการปลูก การครอบครองเมล็ดกัญชา ผูท่ีนําเขา สงออก มีการกําหนดโทษอาญา 
จําคุก 1 ปี หรือปรับไมเกิน 500 บาท แตมิไดกําหนดโทษตามปริมาณของความผิดแตละครั้งไว จนเกิดพระราชบัญญัติ
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ควบคุมสินคาโภคภัณฑแ พ.ศ. 2495 (ค.ศ.1952) ใหอํานาจรัฐควบคุมปริมาณของสินคาโภคภัณฑแได จึงทําใหรัฐควบคุมสินคา
ทุกรายการได ผลของกฎหมายฉบับนี้คือทําใหกัญชาถูกกวาดลาง ไมสารถนําเขา สงออก ไมมีการซื้อขาย(เวนแตรานขายยาท่ี
ไดรับอนุญาต) จําหนาย สูบ อยางถูกกฎหมายได และกฎหมายฉบับนี้ไดเป็นตนแบบของกฎหมายยาเสพติดใหโทษของ
ประเทศไทย ซึ่งในปี พ.ศ.2522 (ค.ศ.1979) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ไดเกิดขึ้น โดยผลท่ีประเทศไทยได
เขาเป็นรัฐภาคีของกฎหมายระหวางประเทศ 2 ฉบับ   ไดแก 

1. อนุสัญญาเดียววาดวยยาเสพติดใหโทษ ค.ศ.1961 และพิธีสารแกไขฯ ปี ค.ศ.1972 (Single  Convention on 
Narcotic Drug: 1961, as Amended by the 1972 Protocol   Amending the Single Convention on Narcotic 
Drug 1961) 

2. อนุสัญญาวาดวยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ.1971 (Conventions on  sychotropic 
Substances 1971) 

ตอมาประเทศไทยไดลงนามใหสัตยาบัณในอนุสัญญาขององคแการสหประชาชาติ (United Nation 
Organization) วาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2531 (United 
Nations : convention against Illicit in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988 (พ.ศ.2531) โดยลง
นามเขาเป็นรัฐภาคีเมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2545 มีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2545 ซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้ถือเป็น
จุดสูงสุดของกฎหมายยาเสพติด โดยมีขอกําหนด 34 ขอ มีพันธะกรณีต้ังแตการควบคุมสารต้ังตนและเคมีภัณฑแการสกัด การ
ใชและการควบคุมมาตรการตาง ๆ ท่ีตอตานยาเสพติดท้ังกระบวนการ 

ในปใจจุบัน พ.ศ. 2564 (ค.ศ.2021) ประเทศไทยการนํากัญชามาใชทางการแพทยแ อยูภายใตกฎหมาย  
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 (ฉบับท่ี 7) ภายใตการออกกฎกระทรวงประกาศ ระเบียบ เงื่อนไขท่ีหลากหลาย
หนวยงาน กําหนดโดยกฎหมายฉบับนี้จะใหสํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และ
กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการออกกฎหมายรองเพื่อเป็นกรอปการปฏิบัติในการกํากับควบคุมการนําพืชกัญชามาใช
อยางปลอดภัย ซึ่งสงผลใหการใชกัญชาในวิถีไทยและทางการแพทยแแผนไทย การแพทยแพื้นบาน   มีปใญหาในการใชกัญชาทาง
การแพทยแเพื่อรักษาและบริบาลสุขภาพตามวัฒนธรรมและความเช่ือท่ีวา “อาหารเป็นยา กัญชาคือสมุนไพร” ไมสามารถ
นํากัญชามาใชทํายาดวยตนเองและประกอบอาหารไดเชนในอดีตท่ีผานมา 

 
เมื่อคณะรัฐมนตรีไดมีมติผอนปรนใหใชกัญชาทางการแพทยแไดเมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธแ 2562 สงผลใหมีการเปิดตัว

ของประชาชน ผูลักลอบใชกัญชาอยางผิดกฎหมาย ดวยกระบวนการใหนิรโทษกรรมทางคดีอาญา  ประมาณวา มีผูใชกัญชา
ในวิถีชีวิตประจําวัน และเพื่อการรักษากวา 2 ลานคน มีประชาชนท่ีเป็นผูนําการใชน้ํามันกัญชาภาคประชาชนเกิดขึ้น คือ 
นายบัณฑูร นิยมาภา ไดสกัดน้ํามันกัญชา โดยการพัฒนากรรมวิธีของ ริค ซิมสัน (Rick Simpson) ซึ่งเป็นการสกัดสารกัญชา
ในครัวเรือนมาเพิ่มเติมใหใชงายขึ้น และแจกจายแกประชาชนท่ีตองการรักษาดวยกัญชา ปรากฏผลดี แตผิดกฎหมาย และ
เมื่อสมาคมแพทยแอาชีวเวชศาสตรแแหงประเทศไทย ซึ่งมีแพทยแหญิงอรพรรณแ เมธาดิลกกุล เป็นนายกสมาคม ไดศึกษาคนควา 
จนมั่นใจในสรรพคุณของกัญชาแลว ไดจัดการอบรมความรูดานกัญชาศาสตรแและกัญชาทางการแพทยแใหแกแพทยแ 
บุคลากรทางการแพทยแและประชาชนผูสนใจ โดยรวมมือกับสถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันราช
ภัฏ วิสาหกิจชุมชนตาง ๆ  ต้ังแตปี พ.ศ. 2560 – 2562 จํานวน 25 รุน เพื่อจุดกระแสการยอมรับพืชกัญชาในสังคม สราง
งานวิจัยดานการแพทยแ ท่ีเกี่ยวกับการใชพืชกัญชา แมรัฐบาลจะผอนปรนใหใชกัญชาทางการแพทยแและการวิจัยไดแลวใน
สังคมโดยก็ยังพบปใญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญคือ 



 

 
 

237 วารสารโพธิศาสตร์วิชาการ 

1. การปลูกกัญชาในครัวเรือนยังผิดกฎหมาย มีโทษสูง 
2. การปลูกไดเฉพาะเพื่อใชทางการแพทยแ ตองผานเงื่อนไขท่ีตองรวมกลุมกันจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน 

วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณแการเกษตรแลวจะตองผูกผันกับหนวยงานของรัฐ  ผูจะนํามาสกัดและนํามาใช เป็นเงื่อนไขใน
กรอป 5 ปี (ถึง พ.ศ.2567)  

3. การผลิตน้ํามันกัญชาตามมาตรฐาน ไมมีผูประกอบวิชาชีพส่ังใชเพื่อการรักษา 
4. การสกัดน้ํามันกัญชาในตลาดใตดิน จําหนายในราคาท่ีสูงมาก ประชาชนเขาไมถึง และไมสามารถตรวจ

มาตราฐานได วาเป็นน้ํามันกัญชาท่ีมีคุณภาพหรือไม 
5. รัฐบาลยังไมสามารถจัดบริหารการรักษาโรคดวยสารสกัดจากัญชา ไดพอเพียงกับความตองการของผูปุวย 

กฎหมายบัญญัติไมทันกับความจําเป็นของประชาชน 
จากปใญหาและอุปสรรคดังกลาว จําเป็นจะตองมีการยืนยันประสิทธิผลของน้ํามันกัญชาท่ีผลิตดวยวิถีชาวบาน ซึ่ง

หมายถึงประชาชนเป็นผูผลิตเองตามภูมิปใญญา ดวยผลของสุขภาพของผูปุวยระยะสุดทายท่ีหมายถึง   “ผูปุวยท่ีส้ินสุดการ
รักษาจากการแพทยแแผนปใจจุบันแลวและตองการน้ํามันกัญชา นาโนลุงตูเป็นทางเลือกสุดทาย เพื่อใหดํารงชีวิตอยู 

 
คณะผูวิจัย จึงขอรายงานเรื่องประสิทธิผลของการใชกัญชาในวิถีไทยของผูปุวยระยะสุดทายในประเทศไทย จาก

ขอเท็จจริงเชิงประจักษแท่ีเกิดขึ้น ณ ศูนยแพึ่งพิงผูปุวยระยะสุดทายวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 
1. การใชวิถีชาวบาน ดวยการปลูก สกัดน้ํามันกัญชา (นาโนลุงตู) เป็นผลอยางไรกับผูปุวยระยะสุดทาย 
2. ขอเท็จจริงท่ีปรากฏเป็นผลตอการกําหนดนโยบาย การปลดล฿อคกัญชา จากพืชเสพติดตองหามเป็นพืชควบคุม

ของรัฐหรือไม 
วัตถุประสงค์ (Objective) 
1. ศึกษาการสกัดน้ํามันกัญชา (นาโนลุงตู) ในวิถีชาวบาน 
2. ศึกษาประสิทธิผลของการใชน้ํามันกัญชา (นาโนลุงตู) กับผูปุวยระยะสุดทายท่ีสมัครใจใหศูนยแพึ่งพิงผูปุวย

ระยะสุดทายใหความชวยเหลือ 
3. เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการใชน้ํามันกัญชา (นาโนลุงตู) ในผูปุวยโรคตาง ๆ  เสนอตอสังคมและรัฐบาล 

 
วรรณกรรมและแนวคิด 

กัญชาในวิถีไทย : กอนมีพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 กัญชามีสถานะเป็นพืชชนิดหนึ่ง ท่ีสังคมไทย
ใชรับประทานได ปรุงประกอบอาหารเสริมรสชาติ เป็นเครื่องยา โดยประชาชนและหมอพื้นบานหรือแพทยแแผนไทย
สามารถปลูกได ใชไดโดยไมผิดกฎหมาย แตเมื่อมีพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 เกิดขึ้นแลว กัญชากลับเป็น
ส่ิงท่ีตองหามของสังคมไทย การพัฒนาความรูเรื่องของพืชกัญชาจึงขาดหายไปจากวงการวิชาการถึงปใจจุบัน พ.ศ.2564 
เป็นเวลา 42 ปี ท่ีการถายทอดเรื่องราว วัฒนธรรมในอาหารการกิน การปรุงยา  ไดขาดหายไปจากประเทศไทย คน
ไทยท่ีใชกัญชายังคงตองแอบปลูก แอบประกอบอาหาร (ในซุบกเวยเต๋ียวเรือและตมยําไก ซึ่งเป็นท่ีรูจักกันมาก) เครื่องยาไทย
ก็ไมสามารถนํามาปรุงเป็นยาได แมจะเป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมาย แตยังพบการซื้อขายไดในตลาดของประเทศเพื่อนบานของไทย (ลาว 
พมา) ในอดีตประชาชนไทย เมื่อเจ็บปุวยจะไดรับการรักษาดวยการแพทยแแผนไทย ซึ่งบางตํารับกัญชาเป็นเครื่องยาท่ีจําเป็นใน
วิถีไทยกัญชาคือสมุนไพร และเมื่อแนวคิด    ของรัฐบายไดใหการยอมรับกัญชาทางการแพทยแและการวิจัยแลว ในปใจจุบัน
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กระทรวงสาธารณสุข จึงไดมีประกาศ  ให 6 วิชาชีพดานสุขภาพ คือ แพทยแ แพทยแแผนไทย สัตวแพทยแ  ทันตแพทยแ เภสัชกร 
และหมอพื้นบาน ท่ีผานการอบรมหลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทยแ สามารถจายดวยยากัญชาหรือท่ีเขาเครื่องยากัญชา
เฉพาะผูปุวย ของตนได และอนุญาตยาแผนไทย 16 ตํารับท่ีใชกัญชาเป็นเครื่องยาได คือ 

 
ชื่อยา มีกัญชา เพื่อการรักษา 

1.    อัคคินิ่วคณะ 1 สวน แกคล่ืนไส อาเจียน ท่ีเกิดจากระบบยอยอาหาร 
2.    ศุขไสยาศนแ 12 สวน ชวยใหนอนหลับ เจริญอาหาร 
3.    แกลมเนาวนารีวาโย 1 สวน แกลมเนาวนารีวาโย 
4.    น้ํามันสนั่นไตรภพ 1 กก. กระษัยเหล็ก (มะเร็งตับ) 
5.    แกลมขึ้นเบื้องสูง 4 สวน ลมจุกเสียด 
6.    ไฟอาวุธ 1 สวน แกไขลมจุกเสียด ประคบรนทอง 
7.    แกนอนไมหลับ 8 สวน การนอนไมหลับ 
8.    แกสันฑฆาต กลอนแหง 1 สวน แกปวด ลมเสียดแทง 
9.   อัมฤตยแโอสถ 10 สวน แกลมไกษยท้ังปวง 
10. อไภยสาลี 56.25 กรัม อายุวัฒนะ 
11. แกลม แกเสน 20 สวน ลมในเสน มือเทาชา ออนแรง 
12. แกโรคจิต ใชกาน 15 กรัม แกลมกังวล นอนไมหลับ 
13. ไพสาลี 450 กรัม จุกเสียด สารพัดโรค 
14. ริดสีดวงทวารหนัก และผิวหนัง 15 กรัม ริดสีดวงทวาร ทาแกเรื้อนกวาง, เรื้อนมูลนก 
15. ทําลายพระสุเมรุ 30 กรัม จุกเสียด ลมเปรี้ยงดํา ไสพองทองใหญ 
16. ทัพยาธิคุณ 1 สวน เสมหะแหง  เมื่ออาหาร น้ําลายแหง ขัดอก ทองขึ้น 

 
ในสวนของน้ํามันกัญชา กระทรวงสาธารณสุข ขึ้นทะเบียน คือ ตํารับของหมอพื้นบานช่ือ น้ํามันเดชา  ซึ่งมีความ

เขมขนของสารสกัดของกัญชาในน้ํามันมะพราว 0.3% และกรมการแพทยแแผนไทยและการแพทยแทางเลือก ไดผลิตน้ํามัน
กัญชา 2 ตํารับ คือ น้ํามันเมตตาโอสถ พัฒนาจากสายพันธแกัญชาที่กําเนิดในประเทศไทย มีสาร  Tetrahydro 
cannabinoid (THC) มีสัดสวนสูงกวา Cannabinoids ตัวอื่น ๆ สวนน้ํามันการุณยแโอสถ เป็นตํารับ   ท่ีพัฒนาจากกัญชาสาย
พันธุแไทยเชนกัน แตมีสารออกฤทธิ์ Cannabidiol (CBD) สูงกวา Cannabinoids ตัวอื่น 

        
 
 
 
 
 
เมตตาโอสถ (Metta – Osot oil) ใชสารทุกตัวในกัญชาสกัด โดยรวมเรียกวา Full Spectrum มีสาร THC สูง

ประมาณ  50 – 80% ของสารท่ีสกัดได 
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การุณย์โอสถ (Karuun – Osot oil) ตมสกัดดวยน้ํามันมะพราวสกัดเย็นกับดอกกัญชาตัวเมียในสายพันธุแท่ีมี CBD 
สูง  

 (http//otopapp.Moph.go.th)u. สืบคน 30 มีนาคม 2564) 
 
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในประเทศไทย : การรักษาดูแลแบบประคับประคอง (Palliative treatment) 

เป็นการดูแลผูปุวยในระยะสุดทายของชีวิต เดิมใชคําวา ประคับประคอง (Supportive treatment) เป็นการดูแลแบบการ
จัดการองคแรวม คือ รวมไปถึงการดูแลท่ีนอกจากจะใหผูปุวยมีชีวิตท่ีดีขึ้น แตยังครอบคลุมไปถึงครอบครัว ชุมชนท่ีเช่ือมโยง
กัน ซึ่งองคแการอนามัยโลก (World Health Organization:WHO,2002)  ไดใหความหมายของการดูแลผูปุวยระยะสุดทาย 
วาเป็นการดูแลท่ีมุงใหคุณภาพาชีวิตของผูปุวยและครอบครัว ซึ่งเผชิญหนากับโรคท่ีคุกคามตอชีวิต (Life – Threatening 
illness) ท้ังกายจิตสังคมและวิญญาณ (Biopsychosocial and Spiritual) แกผูปุวยระยะสุดทายของชีวิต (Terminal 
illness) (อรพรรณแ เมธาดิลกกุล,2561:หนา 21) การจัดการดูแลท่ีบาน สถานดูแลผูปุวยท่ีใกลเสียชีวิต(Hospice) ใน
ชุมชน (เชนวัดจอมทอง) เป็นฐานเพื่อใหเสียชีวิตอยางสงบสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยแซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐ (ปิยะ
สกล สกลสัตยาทร,อางจากนิรชา อัศวธีรากุล,2560) และในดาน เศรษฐศาสตรแ ในอนาคตอันใกลประเทศไทยจะตองเผชิญ
กับปใญหามีผูปุวยระยะสุดทายเพิ่มขึ้นอยางมาก ทําใหมีคาใชจายสูงอยางมหาศาล (อุดม คชินทร,อางจากนิรชา อัศวธีรา
กุล ,2560 : หนา 50-55) และเนื่องจากประเทศไทยมีพุทธศาสนาประจําชาติ มีวัด เป็นท่ีพักพิงของประชาชน ในการ
ประกอบศาสนกิจเป็นวัฒนธรรมอยูแลว หากจะเป็นท่ีพักพิงเพื่อใชกัญชาเป็นการแพทยแทางเลือกเพื่อดูแลตนเองใน
ระยะสุดทายของชีวิต ยอมจะสนับสนุนนโยบายรัฐ เป็นเมตตาธรรมแกมนุษยแ เพราะเหตุท่ีกัญชาทําใหเกิดความสงบ 
ลดอาการเจ็บปวดทุกขแทรมานกอนส้ินใจ 

 
นายบัณฑูร นิยมาภา หรือลุงตู นอกจากจะเป็นผูนําภาคประชาชนในการเรียกรองใหมีกฎหมาย พื ชเสพ

ติดใหคุณทางการแพทยแ แยกออกจากกฎหมายยาเสพติดใหโทษและกฎหมายท่ีเกี่ยวของอื่น ๆ ยังเป็นผูริเริ่มจัดต้ังศูนยแ
พึ่งพิงวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก รวมกับพระครูปใญญาวราภิรัต (เลิศพงษแ แจมใสชูฤทธิ์) เพื่อใหการชวยเหลือผูปุวย
ระยะสุดทายท่ีตองการรักษาดวยกัญชา โดยมีกระบวนการคือ 

1) วัดมิใชสถานพยาบาลตามกฎหมาย แตเป็นท่ีพึ่งพิงของประชาชนท่ัวไป ไมเลือกเพศ วัย ศาสนา      การขอ
พึ่งพิงจําตองมีญาติผูปุวยมาดูแลดวยเสมอ โดยวัดจัดสถานที่โดยมีเตียงผูปุวย มีที่พักญาติซึ่งดัดแปลงจากวิหาร     
ศาลาการเปรียญ จัดหองครัว หองอาบน้ํา เครื่องซักผาและอุปกรณแในการดํารงชีวิตท่ีจําเป็นให อาหารที่มีเหลือ จากการ
บิณฑบาต และอาหารสดแหงท่ีมีผูบริจาคจะมีใหแกผูพึ่งพิงทุกวัน โดยไมคิดคาใชจายแตอยางใด มีการปลูกพืชสวนครัว
เพื่อไวใชในการประกอบอาหาร โดยญาติผูปุวยจะชวยกันดูแลทะนุบํารุงและรักษาความสะอาด อยางสม่ําเสมอ 

2) มีผูปุวยท่ีทุเลาอาการจากโรครายหรือหายจากโรครายแลว จะเป็นผูมาใหคําแนะนําการใชน้ํามันนาโนลุง
ตู ท้ังการหยดใตล้ิน การกิน การสวนทวาร การดูแลรางกาย การรับประทานอาหาร เป็นจิตอาสาท่ี ใหบริการโดยไม
คิดคาตอบแทน สําหรับผูท่ีอยูดูแลเป็นประจํา ทางวัดจะใหคาตอบแทนเป็นเงินเดือนท่ีพอประทังชีพ และใหการดูแลความ
เป็นอยู เป็นการตอบแทนจิตอาสา เป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน หลักคือ การสอนใหญาติผูปุวยดูแลเป็นปลูกกัญชาได และ
สามารถสกัดน้ํามันนาโนลุงตูใชเองได เมื่อกลับไปพักฟื้นท่ีบานไดแลว หากไมสามารถ ทําไดก็สามารถติดตอขอรับน้ํามัน
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นาโนลุงตูไดจากวัดจอมทอง รายงานอาการเจ็บปุวย และบริจาคเงินตามกําลังศรัทธ าใหทางวัดมีทรัพยากรท่ีจะ
ดูแลผูปุวยผูอื่นตอไป 

3) การปลูกตนกัญชา ฆราวาสที่เป็นศิษยแของเจาอาวาสไดรวบรวม 7 ครัวเรือนจดทะเบียน เป็นวิสาหกิจ
ชุมชมจอมทอง ทําขอตกลงกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจอมทอง ในการขอปลูกกัญชาเพื่อเป็นวัตถุดิบในการ
สกัดน้ํามันนาโนลุงตู ซึ่งมีโรงเรือนปลูกเป็นกรีนเฮาส (green House) และการปลูกแบบเปิด (Outdoor) บริเวณท่ีดินหลัง
วัด มีรั้วกั้นเป็นกําแพง หามบุคคลภายนอกเขา – ออก มีแตพระภิกษุผูดูแลการปลูก บํารุงเล้ียงตนกัญชาซึ่งเป็นสายพันธุแ
ไทยและสายพันธุแผสมท่ีไดทดลองปลูก สกัดสารและตรวจสอบความเขมขน ของสารแคนนาบินอยดแสําคัญเรียบรอยแลว 

4)  ในรอบสัปดาหแ จะมีการสอนการสกัดน้ํามันนาโนลุงตู เพื่อสอนผูปุวยและญาติและนํามาใช    ให การ
รักษาผูปุวยดวยโรคราย เชน มะเร็งตาง ๆ โรคเรื้อรัง เชน เบาหวาน โรคสะเก็ดเงิน และโรคตาง ๆ ท่ีประชาชนมาขอ
พึ่งพิงอาศัย  

5) หากมีผูปุวยเสียชีวิตท่ีวัด หากญาติจะนําศพกลับภูมิลําเนา ทางวัดจะจัดโลงศพใหโดยไมคิดคาใชจายโลง
ศพเนื่องจากจัดสรางโดยพระภิกษุเป็นผูนําไมมาสรางเป็นโลง หากไมนําศพกลับภูมิลําเนา ทางวัดก็จะจัดการงานศพ
ตามประเพณีให คาใชจายแลวแตการบริจาคของญาติตามกําลังศรัทธาและกําลังดานเศรษฐกิจ 

6) เมื่อกลับบานแลวจะมีระบบติดตามอาการและสอบถามอาการ ใหคําแนะนําท้ังระบบไลนแกลุม และการให
คําปรึกษาทางโทรศัพทแ 

การสกัดน้ํามันกัญชานาโนลุงตู : นายบัณฑูร นิยมาภา (ลุงตู ) ไดพัฒนาจากวิธีการสกัดของ ริค ซิมสัน 
(Rick Simpson) วิศวกรชาวแคนาดา เรียกวา น้ํามัน RSO (Rick Simpson Oil) ในปี พ.ศ.2546  (ค.ศ.๒๐๐๓) และ
วางรากฐานโดยสอนใหประชาชนสามารถสกัดน้ํามันกัญชาไดดวยตนเอง   

มีความแตกตางที่ ริค ซิมซัน ใชกัญชาสายพันธแ Indica แตลุงตูใชสายพันธแ Sativa ซึ่งเป็นสายพันธแ         
พื้นเมืองของประเทศไทย และใชสารละลายยางกัญชาดวยน้ํามันมะพราวสกัดเย็นเป็นตัวทําละลาย การสกัดใช วัสดุใน
ครัวเรือน คือ หมอหุงขาวไฟฟูา กาละมังสแตนเลส ท่ีมีขนาดวางพอดีบนหมอหุงขาวไฟฟูา เมื่อตมน้ําใหเดือดใน
หมอหุงขาวจะมีความรอนเป็นไอน้ําไมเกิน 120o เซลเซียส  

นําดอกกัญชาแหงแชหมักลงในเอทิลแอลกอฮอลแ หรือเอทานอล (Ethyl Alcohol หรือ Ethanol) บริสุทธแ 
เกินกวา 95% และเป็นชนิดท่ีรับประทานได(Food grade) การหมักหากมีเวลานอย จะตองใชการกวนใหสารใน
ดอกกัญชาละลายและตองกวนไมตํ่ากวา 2 ช่ัวโมง หากแชหมักไวจะใชเวลาต้ังแต 2 - 5 วันขึ้นไป  

จากนั้นนําไปกรองดวยกระดาษกรองกาแฟ นําน้ําท่ีกรองใสกาละมังสแตนเลสต้ังบนปากห ม อ ห ุง ข า ว ท่ี
เดือด ใหแอลกอฮอลแระเหยออกจนเหลือยางกัญชาเขมขน ไมมีกล่ินแอลกอฮอลแแลว จึงผสมน้ํามันมะพราวสกัดเย็น
ลงไปใหเหมาะสม สะดวกแกการนํามาใช (เสก บุญเติม,2564) น้ํามันกัญชานาโนลุงตู มีความเขมขนของ THC สูงเทียบไดกับ
เมตตาโอสถของกรมการแพทยแแผนไทย  
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ขอ้มลูผูป่้วยวดัจอมทอง จ.พษิณุโลก ของลงุตู ้บดิาต านานกัญชาไทย

1. เพศ

เพศ ชาย หญงิ รวม(คน)

จ านวน 58 40 98

รอ้ยละ 59 41 100          
   

          
   

         

       

ขอบเขตของการวิจัย : ศึกษาบันทึกการเจ็บปุวยของผูพึ่งพิงวัดจอมทองพิษณุโลก ระหวางชวงเวลาเมษายน – 
พฤศจิกายน 2563 มีผูปุวยขอรับการดูแลประมาณ 200 ราย ผูวิจัยไดคัดบันทึกการเจ็บปุวยท่ีมีความสมบูรณแ ได 98 ราย  

สมมติฐานการวิจัย : กลุมตัวอยาง คือ ผูปุวยระยะสุดทายท่ีขอพึ่งพิงวัดจอมทอง มีการรอดชีวิตไมนอยกวา
รอยละหาสิบ 

วิธีด าเนินการวิจัย : 
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative Research) โดยศึกษายอนกลับ (Retrospective study)จากบันทึก 

ของผูปุวยที่ขอพึ่งพิงวัดจอมทองฯ และไดจําหนายกลับบาน ในชวงเดือนเมษายน – พฤศจิกายน 2563 โดยการคัดสรร 
ฉบับท่ีมีการบันทึกสมบูรณแ ต้ังแตการเจ็บปุวยและการใชน้ํามันกัญชานาโนลุงตู แบบผสมผสาน คือ การหยดใตล้ิน 
(Sublingual route) การกิน (Oral route) การสวนทวาร (Rectal route) การทา (Apply onto the treatment 
area)   

ผลการวิจัย : พบวาสามารถรวบรวมบันทึกผูปุวยที่สมบูรณแได 98 ราย เป็นเพศชาย 58 ราย เพศหญิง 40 ราย 
คิดเป็นเพศชาย : หญิง รอยละ 59 : 41  ดังแสดงในภาพ 

แผนภูมิ 1 : แสดงเพศของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภูมิ 1 แสดงขอมูลกลุมตัวอยาง ท่ีมาจากกลุมผูปุวย วัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก ของลุงตู

(ตํานานบิดากัญชาไทย) แยกตามเพศ เปูนเพศชายจํานวน 58 คน คิดเป็นรอยละ 59และเพศหญิงจํานวน 40 คน คิด
เป็นรอยละ41 

แผนภูมิ 2 : แสดงกลุ่มอายุและกลุ่มอายุที่เป็นผูป้่วยระยะสุดท้ายมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
กลุมตัวอยางมาจากประชากรในภาคเหนือมากท่ีสุดถึงรอยละ 47.9 รองลงมาไดแกภาคกลางรอยละ 29.5 
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4.ประเภทของโรคทีเ่ขา้รับการรักษา

ชาย หญงิ รวม

19 6 25

8 4 12

12 5 17

3 1 4

0 13 13

4 1 5

2 0 2

0 5 5

2 0 2

0 3 3

2 0 2

1 1 2

2 0 2

1 0 1

1 0 1

0 1 1

1 0 1

58 40 98

มะเร็งตอ่มน ้าเหลอืง

มะเร็งชอ่งทอ้ง

มะเร็งตอ่มลกูหมาก

มะเร็งรังไข่

อาการของโรค

มะเร็งคอ

มะเร็งโคนลิน้

มะเร็งปากมดลกู

มะเร็งกลอ่งเสยีง

มะเร็งกระเพาะอาหาร

มะเร็งตบั

มะเร็งล าไส ้

มะเร็งปอด

มะเร็งโพรงจมกู

มะเร็งเตา้นม

มะเร็งกระดกู

มะเร็งเยือ่บมุดลกู

มะเร็งหลอดอาหาร

รวม

19

8

12

3

0

4

2

0

2

0

2
1

2
1 1

0
1

6

4
5

1

13

1
0

5

0

3

0
1

0 0 0
1

0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

                                               

       

แผนภูมิ 3 : แสดงจ านวนผู้ป่วยที่ขอรับการพึ่งพิงที่วัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก 
 จ าแนกตามภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภูมิแสดงจํานวนผูปุวยท่ีขอรับการพึ่งพิงท่ีวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก 
 จําแนกตามภูมิภาคแบงเป็น ภาคเหนือจํานวน 47คน,ภาคกลาง 29 คน,ตะวันออก 8 คนและภาคใต 2คน 
 
แผนภูมิ 4 : แสดงจ านวนของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การศึกษาพบวาประเภทของโรคท่ีเขารับการรักษาเป็นผูปุวยมะเร็งกับอวัยวะตาง ๆ ท้ังส้ิน 19 ชนิด   โดย

มะเร็งตับมากท่ีสุดถึงรอยละ 25.5  
ดวยหลักการที่ชีวิตเหนือกวาขอกฎหมาย การดําเนินการของศูนยแพึ่งพิงวัดจอมทอง เพื่อผูปุวยระยะสุดทายได

ประสิทธิผลเกินเปูาหมายท่ีต้ังสมมุติฐานไวเพียงรอยละ 50 จากกลุมตัวอยาง 98 เสียชีวิตเพียง 12 คน หรือรอยละ 88 
เป็นขอเท็จจริงท่ีพิสูจนแประสิทธิภาพในการใชน้ํามันกัญชานาโนลุงตู ซึ่งเป็นการใช กัญชาตามวิถีไทยท่ีมีการปลูก การ
สกัด การนํามาใชจากการสืบทอดภูมิปใญญาไทย การสังเกต การประเมินผล รางกาย และคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของผูปุวย
ระยะสุดทาย เป็นประสิทธิผล เกิดเปูาหมายและเป็นหลักฐานหนึ่งเพื่อนําเสนอตอรัฐบาลเพื่อพัฒนากฎหมายและ
นโยบายและระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยในอนาคต  
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ข้อเสนอ : 
1. ควรมีการวางแผนงานวิจัยตอยอด โดยนําเหตุผลทางวิทยาศาสตรแ การตรวจทางหองปฏิบัติการ กอน- หลัง

การใชน้ํามันนาโนลุงตู 
2. พัฒนาการแพทยแบูรณาการ คือการรักษารวมกันของการแพทยแแผนปใจจุบันและการแพทยแ แผนไทยใน

โรคท่ีรุนแรงและเรื้อรัง 
3. การใชกัญชาเพื่อการบริบาลสุขภาพของประชาชน การสรางความรูความเขาใจ สรางวินัย และมีการ

ควบคุมท่ีเหมาะสมในการใชพืชกัญชาในครัวเรือน 
4. ใหวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นตนแบบในการดูแลผูปุวยระยะสุดทาย เป็นการแพทยแทางเลือกท่ีถูกตอง

ตามกฎหมาย 
5. สนับสนุนการบริหารจัดการครบทั้งระบบโดยองคแกรระดับชาติที่กํากับดูแลพืชเสพติดใหคุณทาง

การแพทยแใหอยูในระดับการเป็นพืชควบคุม มิใชพืชตองหาม ดวยชีวิตเหนือกวากฎหมาย  
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การใช้น้ ามันกัญชารักษาโรคมะเร็ง 
โครงงานของผูนิพนธแท่ีทําเกี่ยวกับกัญชาคือ สามารถผลิตน้ํามันกัญชาสูตรเขมขน ของลุงตูไดอยางถูกวิธี 

สามารถใหคําแนะนําวิธีผลิต และใชน้ํามันกัญชารักษาโรครายตางๆ ตามท่ีไดเรียนรูมาจากลุงตูทีมงานและ
ประสบการณแตรง โดยการไดใชน้ํามันกัญชาสูตรลุงตูรักษาตัวเอง 

สาเหตุท่ีผูนิพนธแหันมาสนใจ เรื่องกัญชายารักษาโรคอยางจริงจัง เพราะตัวผูนิพนธแเองปุวย แพทยแตรวจ
เบื้องตนวาเป็นโรคมะเร็งท่ีบริเวณคอ คุณลุง คุณอา คุณพอ คุณแมผูนิพนธแเป็นมะเร็งไดรับการรักษาดวยแพทยแแผน
ปใจจุบันทุกข้ันตอน แตสุดทายทุกทานก็เสียชีวิต ตัวผูนิพนธแเองจึงตัดสินใจรักษาดวยการใชน้ํามันกัญช าซึ่งไดรับความรู
จากลุงตูบัณฑูร นิยมภา น้ํามันกัญชาสูตรลุงตูนี้ ไดรับการพัฒนาสูตรมาจาก ริก ซิมปสัน(Rick Simpson) วิศวกรชาว
แคนนาดา ผูบุกเบิกคิดคน น้ํามันกัญชาสกัด RSO oil ในปี ค.ศ 1997 ซึ่งใชเอทิลแอลกอฮอลแเป็นตัวเรียกสารจากกัญชา
ออกมาใช ขอเสียของสูตรริกซิมปสันคือเก็บไดไมนานประมาณ 1 อาทิตยแ จนลุงตูนําสูตรนี้มาพัฒนาผสมน้ํามันมะพราว
สกัดเย็น จึงทําใหเก็บรักษาไดเป็นเวลานาน 6 เดือนถึง 1 ปีเลยทีเดียว จึงกลายมาเป็นน้ํามันกัญชาสูตรเขมขนของลุงตู
ในปใจจุบัน ซึ่งกรมการแพทยแแผนไทย ไดนํามาผลิตเพื่อใชในการรักษา และเรียกช่ือวา “เมตตาโอสถ” 

ประสบการณ์การใช้น้ ามันกัญชาสูตรลุงตู้รักษาตัวผู้นิพนธ์เอง มีขอสําคัญท่ีตองปฏิบัติดังนี้ ต้องมีองค์
ความรู้ศรัทธาและวินัย 

เอกลักษณแของน้ํามันกัญชาคือ ไมสามารถระบุขนาดของการใชหรือโดส (Dose) ตายตัวตามน้ําหนักตัวของผูปุวยวา
ผูปุวยตองกินยาจํานวนกี่เม็ด กี่เวลาเหมือนกับยาแพทยแแผนปใจจุบัน แตน้ํามันกัญชาจะขึ้นอยูกับตัวรับ รีเซพเตอรแ 
(Receptor)ในตัวผูปุวยแตละคนจะปรับเขากับตัวยา ไดเร็วหรือชามากหรือนอยแคไหน ซึ่งในแตละคนจะไมเทากันเลย
แมแตคนเดียว จึงเป็นเหตุท่ีไมสามารถระบุโดส ในการใชน้ํามันกัญชาไดเลย ตองใชวิธีรับรูดวยการสังเกตอาการ ของ
ผูปุวยในการใชแตละคนแตละครั้ง 

การรักษามะเร็งด้วยน้ ามันกัญชา ลุงตู้เปรียบเสมือนการท าสงครามระหว่างผู้ป่วยกับเซลล์มะเร็ง  
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หลัก 3 ข้อที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คือ  
1.ศรัทธา  
2. วินัย  
3. องคแความรู 
ลุงตูบอกวาการรักษาโรคมะเร็งเปรียบไดกับการรบ รางกายผูปุวยเปรียบเสมือนสนามรบเซลลแในรางกายคือ

ทหาร สวนมะเร็งคือขาศึก เราตองทําใหกําลังพลของเราแข็งแรง แลวหยุดขาศึกดวยน้ํามันกัญชาสูตรลุงตู จากนั้นก็ตัด
เสบียงขาศึก ใหขาศึกอดอาหารและตายในท่ีสุด 

กอนอื่นมาทําความรูจักกับขาศึกของเรากอนนั่นก็คือ มะเร็งเซลลแ มะเร็งเซลลแก็คือเซลลแดีในตัวเรา เมื่อรางกาย
ของเราออนแอเนื่องจากอาหาร อารมณแ อากาศและอนามัยของเราไมดี รวมถึงอายุซึ่งเพิ่มมากขึ้น ทําใหเซลลแในรางกาย
เราปุวยและตาย แตมีเซลลแบางตัวที่ไมยอมตายอาจเป็นเซลลแท่ีมียีนสแดอย จากเซลลแมะเร็งของวงตระกูล เซลลแเหลานี้ไม
ยอมตายก็พลิกตัวมากิน คารแบอนไดออกไซดแ ธาตุเหล็กธาตุทองแดง และของเสียแทนจึงทําใหกลายเป็นเซลลแมะเร็ง
นั่นเอง 

 

เบื้องต้นต้องเข้มงวดเร่ืองอาหารเพื่อเป็นการตัดเสบียงมะเร็ง  
-อาหารที่ตองกินสําหรับผูปุวยมะเร็งคือ ปลา ผัก ผลไม เพราะเป็นอาหารที่มะเร็งไมชอบกิน ผูปุวยตองกิน

อยางลิงไมใชกินอยางหน ู
-อาหารที่ตองงดคือ กุง หอย ปู ปลาหมึก เครื่องในสัตวแ (มีธาตุเหล็กสูง) อาหารเหลานี้เป็นอาหารที่มะเร็งชอบ 

และมะเร็งจะอาศัยธาตุเหล็กในการแยกตัวจาก 1 เป็น 2 จาก 2 เป็น 4 ไปเรื่อยๆ 
-อาหารที่ควรงดอีกจําพวกคือ ตระกูลถั่วทุกชนิด (มีธาตุทองแดงสูง) อาหารเหลานี้มะเร็งก็ชอบเชนกัน มะเร็ง

จะอาศัยธาตุทองแดงในการขยายเสนเลือดใหขยายออก เมื่อเสนเลือดของมะเร็งแตละกอน ขยายมาชนกัน ก็จะทําให
กอนมะเร็งขยายใหญขึ้นอยางรวดเร็ว 

-อาหารที่ควรงดอีกประเภทคือ ของหมักดอง เหลา เบียรแ อาหารปิ้งยางจนไหม  ส่ิงเหลานี้จะทําใหเซลลแดีใน
รางกายเราปรับเปล่ียนเป็นเซลลแมะเร็ง 
 

การใช้น้ ามันกัญชาเพื่อรักษาโรคมะเร็งของตนเอง 
เริ่มใชน้ํามันกัญชาเพื่อหยุดการเคล่ือนไหวของเซลลแมะเร็ง 
 

                                       
ภาพ : น้ํามันสูตรลุงตูเขมขน 60/40        ภาพ : วิธีหยดน้ํามันกัญชาใตล้ิน 

1. แมตัวผูนิพนธแเองเป็นคนไมกินเหลา ไมสูบบุหรี่ไมด่ืมกาแฟ แตคาดวามี รีเซพเตอรแ ท่ีคอนขางออนจึงตอง
สตารแทอัพท่ีครึ่งหยดกอน ครึ่งหยดคือการบีบน้ํามันจากหลอด แตยังไมทันหยดแลวใชไมจ้ิมฟในหรือนิ้วมือปูายน้ํามันมา
ครึ่งหยด แลวนํามาปูายใตล้ินกอนนอนในคืนท่ี 1 จากนั้นเชามาสังเกตอาการ วาหลับดีไหม เมาไหม ผูนิพนธแหลับลึก
อยางท่ีไมเคยหลับมากอน จนถึงเชารางกายสดใสไมมึน หรือเมาเลย และผูปุวยท่ีควรเริ่มสตารแทอัพ กรณีเดียวกับ ผู
นิพนธแคือผูปุวยท่ีอายุ 70 ปีข้ึนไป ผูปุวยท่ีมีโรคความดันตํ่า เบาหวานตก หัวใจมีปใญหา ไตเส่ือมและลางไต 
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2. ผูนิพนธแจะใชครึ่งหยดในคืนท่ี 2 กอนนอน เชาสังเกตอาการยังคงหลับลึกเชนเดิม เชาก็ไมมีอาการเมา
แสดงวารีเซพเตอรแของผูนิพนธแ สามารถรับตัวยาจากน้ํามันกัญชาไดดี 

3. คืนท่ี 3 ผูนิพนธแเพิ่มโดสเป็น 1 หยดและอาการคงเหมือนเดิม  คืนท่ี 4 ยังคงใช 1 หยดเหมือนเดิม 
4. คืนท่ี 5-6 ผูนิพนธแเพิ่มโดสเป็น 2 หยดเชามาอาการยังคงปกติเหมือนเดิม 
5. คืนท่ี 7 ผูนิพนธแเพิ่มโดสขึ้นอีกเป็น 3 หยด ก็ยังคงหลับลึกเหมือนเดิม แตต่ืนตอนเชามาเริ่มมีอาการมึน

นิดๆ แตยังคงพูดคุยได กินไดขับถายเป็นปกติ ท่ีลุงตูบอกวาไมเมามะเร็งไมตาย คําวาเมาของลุงตูคืออาการท่ีกลาวมานี้ 
หรือในคนท่ีใชกัญชาเขาจะเรียกวา ไฮนแ สรุป 3 หยดคือโดสยาของผูนิพนธแ วันท่ี 8 ผูนิพนธแยังคงหยด 3 หยดเทาเดิม 

6. วันท่ี 9 ผูนิพนธแทดลองเพิ่มโดสเป็น 4 หยดจากนั้นไมนาน คืนนั้นผูนิพนธแไมไดนอนท้ังคืน เนื่องจากเมา
มากหรือเรียกวา โอเวอรแโดส (Overdose) วิธีแกเมาคือตองเขาใจวาตัวเองกําลังเมากัญชา ไมใชเกิดจากโรคหัวใจหรือ
ความดัน หาผาเย็นเช็ดหนาเช็ดตา ด่ืมน้ํามะนาวอุนๆ หรือเค้ียว เม็ดพริกไทยดําเพราะส่ิงเหลานี้จะชวยลดฤทธิ์ของ
กัญชาลงได หลังจากนั้น 6-8 ช่ัวโมงก็จะหมดฤทธิ์ของน้ํามันกัญชา สวนใหญจะหลับแลวเมื่อต่ืนขึ้นมา จะหายจาก
อาการโอเวอรแโดส ตองเขาใจจริงๆ กับคําพูดท่ีลุงตูเคยบอกวาไมเมามะเร็งไมตาย คําวาเมาของลุงตู คือมึนแตยัง คงใช
ชีวิตไดตามปกติ ไมใชโอเวอรแโดสหรือเมามากนั่นเอง  

7. วันท่ี 10 ผูนิพนธแจึงถอยโดสมาเป็น 3 หยดเหมือนเดิม จากนั้นก็เพิ่มโดสโดยการกินน้ํามันกัญชาใสแคปซูล 
เป็นวิธีการเพิ่มโดสอีกวิธี ผูนิพนธแเริ่มที่ 2 หยดใสแคปซูลหลังอาหารเย็น 

 
8. วันท่ี 11 หยดใตล้ินเทาเดิมแตเพิ่มแคปซูลเป็น 3 หยดและจบท่ี 4 หยดคือโดสของผูนิพนธแสําหรับแคปซูล 
9. แตเพียงแค 7 หยด ยังไมเพียงพอท่ีจะหยุดการเคล่ือนไหว หรือแพรกระจายของมะเร็งได ตองใชโดสยาไม

ตํ่ากวา 1 ml หรือ 20-60 หยด ผูนิพนธแไมสามารถจะหยดใตล้ิน หรือกินแคปซูลในปริมาณมากถึง 20 หยดแน จึงมีการ
รักษาอีกวิธีคือการสวนเขาทางทวาร ซึ่งในทวารไมมีตัวรับความเมาอยางเชนสมองจึงสามารถรับยาไดในจํานวนมาก 
วันท่ี 15 เพิ่มโดสดวยการสวนทวาร  

 

                                                                                                                   
น้ํามันกัญชา 1 ml หรือ 1 cc/น้ํามันมะพราวสกัดเย็น 1 cc ขั้นตอนการสวนทวารคือนําน้ํามันมะพราวสกัด
เย็น 1 cc ผสมกับน้ํามันกัญชาสูตรลุงตู 1 cc ใสในแกวเปฺกแลวคนใหเขากัน 
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        ภาพ :  วิธีวัดความยาวสายสวนทวาร              ภาพ : วิธีเดินน้ํามันเขาสูทวาร 
            
ใชสายสวนซึ่งมีความยาวเทากับหนึ่งคืบของตัวผูนิพนธแเอง คือหนึ่งคืบของผูปุวยคืบใครคืบมัน ลุงตูสอนวา 

ความยาวระหวางรูทวารไปถึงเสนเลือดท่ีจะสงไปตับ มีความยาวหนึ่งคืบ นําสล้ิงมาดูดน้ํามันท่ีผสมแลวรวมเป็น 2 cc 
ตอสายสวนเขากับสล้ิง แลวใชแอลกอฮอรแฆาเช้ือท่ีสาย และรูทวารกอนดันสายสวนเขาไปเหลือปลายสายไว 1 นิ้ว 
จากนั้นก็ใชนิ้วบีบสาย แลวคอยๆดึงสายออกเพื่อเป็นการรีดน้ํามันออกจากสายจนหมด 

10. วันท่ี 20 เพิ่มโดสดวยการสวนทวาร 2/2 cc 
11. วันท่ี 30 เพิ่มโดสสวนทวารเป็น 3/3 cc 
12. ใชโดสยาเทานี้ไปอีก 1 เดือนครบสองเดือน อาการท้ังหมดของผูนิพนธแดีขึ้น กอนท่ีคอหายไปเสียงเริ่ม

กลับมาเป็นปกติ ผูนิพนธแยังคงใชตอไปอีก 1 เดือนเป็น 3 เดือนเต็ม อาการโดยรวมเริ่มกลับเป็นปกติตองสังเกตอาการ
ของตัวเองบางครั้งอาจหยุดแคปซูล บางครั้งหยดใตล้ิน แตสวนทวารตองคงไวตลอด 

13. เดือนท่ี 4 เริ่มลดโดสลงจนเหลือหยดใตล้ินคืนละ 1 หยด สวนทวารอาทิตยและ 1 ครั้ง 
14. ปใจจุบันครบ 1 ปี ผูนิพนธแยังคงหยดใตล้ิน 1 หยดกอนนอน 1-2 เดือนจะสวนทวารสัก 1 ครั้งเป็นการ

ควบคุมไมใหโรคมะเร็งกลับมาอีก 
15. อาการในปใจจุบัน สุขภาพดีแข็งแรงไมคอยปุวย แตควรควบคุมอาหารไวตลอด เพื่อปูองกันโรคอื่นๆท่ีจะ

เขามา เชน เบาหวาน ไขมัน ความดัน 
16. แถมอีกเรื่องสําหรับผูปุวยท่ีเป็นมะเร็งตอมลูกหมาก หรือมะเร็งมดลูกใหใชวิธีเหน็บ ไมใชสวนเพราะวิธี

เหน็บจะเขาไปในทวารไมลึกเทากับสวน สวนใหญตัวยาจะเขาไมถึงตับ แตจะอยูประมาณตอมลูกหมากหรือมดลูก
นั่นเอง วิธีเหน็บทวารผสมน้ํามันกัญชาสูตรลุงตู กับน้ํามันมะพราวสกัดเย็นในอัตราสวนเดียวกับวิธีสวนทวาร 

 
 
                                                                               

 
 

17. แตนําน้ําตัวยาท่ีผสมแลว มาใสหลอดชาไขมุกแลวแชใหแข็ง แลวใชนิ้วดันเขาไปทางทวาร หรือชองคลอด
แลวแตโรคท่ีเป็น ผูนิพนธแเช่ือดวยเชิงประจักษแกับตัวเอง จึงอยากจะใหผูปุวย โดยเฉพาะโรคมะเร็งหันมามองอีกหนึ่ง
ทางเลือก การรักษาตัวดวยน้ํามันกัญชา แตตองทําตามกฎเหล็กท่ีลุงตูไดวางไวคือ ตองมีศรัทธาในน้ํามันกัญชา ตองมี
วินัยในการรักษา ตามท่ีไดรับคําแนะนําจากผูมีประสบการณแ และตองมีองคแความรูในระหวางรักษาเหมือนผูนิพนธแ 
เพื่อท่ีจะนําองคแความรูนี้ ไปถายทอดหรือรักษาผูปุวยตอไปในอนาคต 
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เคสผู้ป่วยที่ผู้นิพนธ์ให้ค าปรึกษา เร่ืองการใช้น้ ามันกัญชารักษาโรค 
 

กรณีที่ 1. แม่ชีท่านหนึ่งป่วยเป็นมะเร็งเต้านม  
 ทานปฏิเสธการรักษาดวยแพทยแแผนปใจจุบัน แตรักษาดวยวิธีปฏิบัติธรรมมาเป็นเวลา 1 ปี อาการของโรคไมดี
ขึ้น แตกลับหนักถึงขั้นเตานมหายไปท้ังเตา ตองเขารักษาตัวท่ีโรงพยาบาลในหอง ICU จนหมอลงความเห็นวาไม
สามารถรักษาไดแลว เพราะมะเร็งไดเขาไปในตอมน้ําเหลือ และลามไปท่ัวตัวหรือท่ีเรียกวา  มะเร็งระยะสุดทาย คุณ
หมอบอกวาแมชีจะมีชีวิตอยูไดอีกไมนาน คุณหมอจึงใหถังออกซิเจนมาใชท่ีวัด คือใหแมชีมารอความตาย ผูนิพนธแไดรับ
การติดตอจากเจาอาวาสใหไปชวยดูแล 
 ครั้งแรกที่เจอแมชี  ผูนิพนธแรูสึกตกใจเพราะสภาพแมชีผอม เหลือแตหนังหุมกระดูกไมมีแรงนอนติดเตียง ตอง
ใชออกซิเจนชวยหายใจตลอดเวลา ผูนิพนธแตกลงกับคุณแมของแมชีวาจะใชน้ํามันกัญชารักษาดู ซึ่งคุณแมและตัวแมชี
เองก็ยินดีรักษา ผูนิพนธแใชน้ํามันกัญชารักษาแมชีเป็นเวลา 1 ปี เริ่มจากหยดใตล้ิน 2 หยดบนล้ิน 1 หยด เชา กลางวัน 
เย็นและกอนนอน กินแคปซูล 5 หยด หลังอาหารเย็น สวนทวาร 3 cc เชาเย็นจนปใจจุบันแมชีใกลหายเป็นปกติรางกาย
แข็งแรง คามะเร็งก็แทบเป็นปกติ แมชียังคงปฏิบัติธรรม อยูท่ีสถานปฏิบัติธรรมและเป็นวิทยากร ใหความรูเรื่องการ
รักษาตัวกับทางศูนยแปฏิบัติธรรม 
 

กรณีที่ 2. ผู้ป่วยหญิงเป็นเบาหวาน 
 มีแผลติดเช้ือท่ีขอเทาหมอตัดขาครึ่งหนาแขง แตแผลเบาหวานกลับไมยอมหาย หมอจะตัดขาทอนบนอีกแต
ผูปุวยไมยอมใหตัดแลว ผูปุวยเห็นคลิปผูนิพนธแในยูทูป จึงติดตอมาขอคําปรึกษาผูนิพนธแแนะนําใหใชน้ํามันกัญชา รักษา
เป็นเวลาสองเดือน โดยการหยดใตล้ินกอนนอน 3 หยด 3 เวลา คาเบาหวานกลับเป็นปกติ ผูปุวยหายจากโรคและใช
ชีวิตปกติ เจาตัวยังบนเสียดายขาสวนท่ีตัดท้ิงไปเลย 
 

กรณีที่ 3. ผู้ป่วยเด็กหญิงอายุ 8 ขวบเป็นมะเร็งสมอง  
 คุณหมอบอกไมสามารถรักษาได เพราะผูปุวยอายุนอยมากไมสามารถผาตัดหรือคีโมได จึงใหมาอยูบาน ผู
นิพนธแไดรับการติดตอจากคุณยาของผูปุวย ขอใหชวยหลานสาวดวย ผูนิพนธแตัดสินใจอยูนานเพราะผูปุวยเป็นเด็กอายุ
เพียง 8 ขวบแตส่ิงนี้เป็นหนทางสุดทายของผูปุวยแลว ผูนิพนธแจึงตัดสินใจใหผูปุวยใชน้ํามันกัญชารักษาเป็นตัวเวลา
ประมาณ 3 เดือน โดยหยดใตล้ินกอนนอน 2 หยด ผูปุวยก็หายจากโรคมะเร็งสมองใชชีวิตปกติ 
กรณีที่ 4. ผู้ป่วยหญิงเป็นมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายแต่ไม่ได้คีโม  
 เตานมเริ่มเนาสงกล่ินเหม็นหัวนมยุบหายเขาไปดานใน อาการโดยรวมถือวาแยมาก ผูนิพนธแไดรับการติดตอ ไป
ดูแลรักษาดวยน้ํามันกัญชา จนปใจจุบันเป็นเวลา 1 ปี โดยการหยดใตล้ิน 3 หยด เชา กลางวัน เย็น กอนนอน กิน
แคปซูล 4 หยด เชา กลางวัน เย็น สวนทวาร 3 cc เชา เย็น อาการของผูปุวยเตานมกลับมาเป็นปกติ และอาการ
โดยรวมใกลหายเป็นปกติใชชีวิตอยางปกติ 
 

กรณีที่ 5. ผู้ป่วยสะเก็ดเงิน  
 ผูปุวยรักษาแพทยแแผนปใจจุบันมาเป็นเวลา 5 ปี อาการทรงๆ ไมหายเป็นปกติ ผูนิพนธแใชน้ํามันกัญชาหยดใต
ล้ิน 1 หยดกอนนอน และทาบริเวณแผล 3 เวลา ใชเวลาสองอาทิตยแ ผูปุวยแผลหายเป็นปกติใชชีวิตปกติ 
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 ท้ัง 5 เคส  คือผูปุวยสวนหนึ่งท่ีผูนิพนธแ นํามาบอกเลา แตวาทุกทานไมกลาท่ีจะเปิดเผยตัวเพราะกัญชายังไม
ถูกกฎหมายนั่นเอง นี่คือส่ิงท่ีไดสดับหรือท่ีลุงตูบอกเสมอวาใหใชเชิงประจักษแ เพื่อเป็นการตอกย้ําวาน้ํามันกัญชา สูตร
ลุงตู สามารถรักษาผูปุวยหลากหลายโรครายใหหายไดจริง และยังมีโรคท่ีไมรุนแรงแตแพทยแแผนปใจจุบันรักษาไม
หายขาด เชน เบาหวาน ไขมัน ความดัน พารแกินสัน ไมเกรน ท่ีผูนิพนธแใหคําปรึกษาในการรักษาจนหายอีกเป็นจํานวน
มาก ผูนิพนธแฝากถึงผูใหญในบานเมือง ใหหันมาใหความสําคัญกับกัญชาและเช่ือมั่นวากัญชา โดยเฉพาะน้ํามันกัญชา
ไมใชยาเสพติด แตเป็นยารักษาโรครายซึ่งยังคงเป็นหลุมดําของวงการแพทยแแผนปใจจุบัน ขอใหคิดไปในทิศทางเดียวกัน 
คือคิดกับผูปุวยใหเสมือนเป็นญาติของทาน อยางท่ีลุงตูพร่ําสอนผูนิพนธแไว 
 
สรุป วิเคราะห์ เสนอแนะ 
 ผลการใชน้ํามันกัญชาสูตรลุงตู กับตัวผูนิพนธแเองและผูปุวยท่ีผูนิพนธแใหคําปรึกษาเกินกวา 50% อาการดีขึ้น
จนถึงหายขาดจากโรครายเชน มะเร็ง เบาหวาน ไขมัน ความดัน และโรคผิวหนังเกือบทุกชนิด ซึ่งสวนใหญแลวผูปุวย 
ไดผานการรักษาโดยแพทยแแผนปใจจุบันมาแลวแตไมหาย แตตองใชโดยผานการแนะนํา จากผูมีประสบการณแ เพราะ
น้ํามันกัญชามีอันตรายตอผูท่ีไมรูวิธีการใช คือตองใชในปริมาณท่ีเหมาะกับตัวเอง ดวยเหตุผลวาแมแตขาวท่ีเรากินอยู
ทุกวันนี้ ไมไดมีสารที่จะทําใหเกิดอันตราย กับรางกายเลยยกตัวอยางเปรียบเทียบ เชนปกติเรากินขาวมื้อละ 1 จาน ถา
กินขาวมื้อละ 5 จานอาจทําใหเราจุก แนน อาเจียน หรืออาจถึงแกชีวิตไดเชนกัน 

(1).สรุปโครงงานที่ท าช่วยเหลือผู้ป่วย 
ผูนิพนธแยังคงใหคําปรึกษาผูปุวยท่ัวโลก เรื่องการใชน้ํามันกัญชาสูตรลุงตูรักษาโรคราย ปใจจุบันนาจะมีผูขอ

คําปรึกษาและรักษาอยูประมาณ 700 คนขึ้นไป และยังคงจะใหคําปรึกษาตอไป จนกวาวงการแพทยแจะเห็นความสําคัญ 
และใหการสนับสนุนวิจัยน้ํามันกัญชาใหเป็นยารักษาโรคไดอยางจริงจัง และถูกตองตามกฎหมาย  ถึงวันนั้นก็คงหมด
หนาท่ีสําหรับผูนิพนธแ “ลุงตู้พูดเสมอว่า  ศีลธรรมอยู่เหนือกฎหมาย” แตสําหรับผูนิพนธแแลวคิดวา  ชีวิตคนสําคัญ
ท่ีสุดยิ่งกวาส่ิงใด เปรียบกับพระธุดงคแซึ่งปฏิบัติดีชอบ รักษาศีลของสงฆแไดอยางเครงครัด ครบสองรอยกวาขอโดยท่ีศีล
ไมเคยดางพรอยเลย วันหนึ่งพระธุดงคแรูปนั้นออกธุดงคแผานบอน้ํา ซึ่งมีหญิงหาปลากําลังเป็นตะคริวจะจมน้ําตาย รอง
ขอความชวยเหลือดวยลมหายใจสุดทาย ท่ียังคงเหลืออยู พระธุดงคแรูปนั้นซึ่งวายน้ําเป็น จะตัดสินใจรักษาศีลท้ังสองรอย
กวาขอไมใหดางพรอยเชนเดิม โดยการตัดสินใจเดินผานปลอยใหหญิงหาปลาจมน้ําตาย หรือจะตัดสินใจยอมใหศีลท่ี
รักษามาเป็นเวลานาน ใหดางพรอย ดวยการลงไปชวยชีวิตหญิงหาปลาใหรอดชีวิตจากการจมน้ํา สวนตัวผูนิพนธแถาเป็น
พระรูปนั้น จะยอมใหศีลดางพรอย ดวยการชวยชีวิตหญิงหาปลาคนนั้นเอาไว 

 

แผนงานในอนาคต  
โครงการที่ 1 คือ  จะรวมกับทีมงาน ในการพัฒนาโครงการ รักษาและชวยเหลือผูปุวยดวยพืชสมุนไพรกัญชา 

ใหมีมาตรฐานท่ีท่ัวโลกยอมรับ และรวมผลักดันใหประเทศไทย ไดใชน้ํามันกัญชารักษาผูปุวยไดโดยถูกตองตามกฎหมาย 
ตามความต้ังใจของลุงตูท่ีดําเนินการมาจนถึงทุกวันนี้ แตถาไมสามารถจะดําเนินโครงการตอไปได ผูนิพนธแคาดหวังท่ีจะ
ไปดําเนินการตอ ยังประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศท่ีเห็นความสําคัญของกัญชาจริงๆ และเปิดเสรีใหใชกัญชา ใน
การรักษาโรครายใหกับผูปุวย ไดอยางถูกตองตามกฎหมาย 

โครงการที่  2 คือ ทําในส่ิง ท่ี ผูนิพนธแมีความถนัดมากท่ีสุด คือการทําภาพยนตรแ  ประวั ติ ชีวิตจริ ง           
(Besed on true story) เป็นเรื่องราว ชีวิตจริงของลุงตู้ ดร.บัณฑูร นิยมาภา เนื้อหาเนนในเรื่องการตอสูเรื่องกัญชา 
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มาเป็นเวลานับ 10 ปี โดยไมยอทอจนถึงวันนี้ การตอสูนั้นเริ่มเห็นผล ถึงจะยังไมประสบความสําเร็จแตคนดีอยางลุงตู 
ตองมาเสียชีวิตเสียกอนก็ตาม แตเพื่อเป็นการตอกย้ําใหท้ังคนไทย ซึ่งยังมองกัญชาวาเป็นยาเสพติดไดรูและเขาถึงความ
จริง วากัญชาคือสมุนไพรท่ีสามารถรักษาโรครายอยางโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นเสมือนหลุมดําของวงการแพทยแในปใจจุบัน ไดมี
เสนทางท่ีจะนํากัญชาเขามามีสวนรวม ในการรักษาผูปุวยอยางถูกตองตามกฎหมาย และเป็นท่ียอมรับของวงการแพทยแ 
และประชาชนคนไทย เฉกเชนเดียวกับท่ีหลายๆ ประเทศในโลกใบนี้เขาทํากัน อีกท้ังยังไดเห็นถึงส่ิงท่ีลุงตูไดเสียสละ 
และทุมเทแมกระท่ังชีวิตใหกับผูปุวย ดวยจิตใจท่ีบริสุทธิ์และกลาหาญ รวมถึงยังทําใหชาวตางชาติท่ัวโลก ไดรูจักกับโร
บินฮู฿ดกัญชาของเมืองไทยอยางลุงตูนั่นเอง 

 อันท่ีจริงโครงการภาพยนตรแประวัติชีวิตจริงของลุงตู ไดดําเนินการไปจนถึงขั้น มีนายทุนพรอมออกทุน ให
สรางภาพยนตรแแลว แตเหตุการณแท่ีไมคาดคิดมากอน วาจะเกิดขึ้นนั่นก็คือเกิดมีโรคโควิด 19 ระบาดไปท่ัวโลกเสียกอน 
สรางความเสียหายใหกับวงการภาพยนตรแทั่วโลก อยางท่ีไมเคยปรากฏมากอน จึงทําใหโครงการภาพยนตรแเรื่องนี้ตองมี
อันยกเลิกไปในท่ีสุด แตผูนิพนธแยังไมลมเลิกความต้ังใจ ท่ีจะทําภาพยนตรแประวัติชีวิตจริงของลุงตูเด็ดขาด เพราะส่ิงนี้
คือโครงการหนึ่งท่ีลุงตู อยากใหเกิดขึ้นและผูนิพนธแเช่ือวาหลังจากมีวัคซีนปูองกันโรคโควิด 19 เกิดขึ้นท่ัวโลกกลับสู
สภาวะปกติ อัตถะประโยชนแหรือความตองการของผูชมฝใ่งอเมริกา ยุโรปและท่ัวโลกจะกลับมามีความตองการชม
ภาพยนตรแมาก อยางท่ีไมเคยมีมากอนอยางแนนอน 

 
เร่ืองย่อภาพยนตร์ และ Guide (ไกด์) โปสเตอร์ 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
จุดมุ่งหมายที่ท าภาพยนตร์ประวัติของลุงตู้ 
ประการแรกถาภาพยนตรแประสบความสําเร็จ ในระดับโลกอยางเชน ภาพยนตรแเรื่อง องคแบาก นั่นหมายถึง

รายไดอันมหาศาล เพื่อนํารายไดมาสานตอโครงการตางๆ ท่ีลุงตูไดกอตั้งขึ้นใหสําเร็จลุลวง   
อีกประการหนึ่งเพื่อเป็นอีกหนึ่ง ชองทางในการตอสูใหกับพืชสมุนไพรกัญชา มีโอกาสเป็นอิสระจากพันธนาการ

ของกฎหมาย และยังเป็นอีกหนึ่งชองทางท่ีจะนําเสนอใหประชาชนท้ังไทย และท่ัวโลกไดเขาถึงความยากลําบากนับสิบ
ปีในการตอสูของลุงตู  ท้ังภัยมืดและกฎหมาย ใหคนท่ียังมืดบอด เขาใจวากัญชาเป็นยาเสพติด เป็นผูรายของสังคม
ตลอดมา ซึ่งจริงๆ แลวกัญชาคือพระเอกขี่มาขาว มาเพื่อชวยแกไขปริศนาหลุมดําของวงการแพทยแเรื่องโรคราย 
โดยเฉพาะมะเร็งใหพวกเขาไดเห็นความจริง วาพืชสมุนไพรกัญชาสามารถรักษามะเร็งไดจริง และหวังใหพวกวงการ
แพทยแในปใจจุบันไดเปิดใจยอมรับ ในวิธีการรักษาแบบรูปแบบใหมเสียที เพื่อทําใหการสละชีวิตของลุงตู เพื่อผูปุวยท่ัว
ประเทศไมสูญเปลาในภพชาตินี้ 
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โครงการที่ 3 เป็นโครงการท่ีผูนิพนธแคาดหวังวา  กอนส้ินลมหายใจไปจากโลกใบนี้ ขอให้มีโอกาสได้ท า
ภาพยนตร์ประวัติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในชวงท่ีตองตัดสินพระทัยหนีออกจากวัง ท้ังๆ ท่ียังมีพระมเหสีท่ี
เพียบพรอมในทุกๆ ดาน และยังมีบุตรชายท่ีพึ่งถือกําเนิดขึ้นมาเพียงไมกี่วัน พระองคแทรงตัดสินพระทัยออกไปคนหา
ความจริงอันสูงสุด เปูาประสงคแเพื่อใหผูคนบนโลกใบนี้ หลุดพนจากความทรมานในวัฏสงสาร  หรือชวงเวลาท่ีพระพุทธ
องคแ ทรงบําเพ็ญทุกกิริยานั่นเอง เพื่อใหชาวพุทธไดตระหนักถึงความเสียสละ ท่ีพระพุทธองคแทรงมีตอสัตวแโลก  

ผูนิพนธแยังคาดหวัง ใหเพื่อนตางศาสนาไดเห็น และรูจักกับองคแพระสัมมาสัมพุทธเจาและศาสนาพุทธเฉก
เชนเดียวกับท่ี เมล กิ๊บสันไดทําภาพยนตรแประวัติของพระเยซูเจา เรื่อง The Passion of the Christ ท่ีออกสูสายตา
ชาวโลกและทําใหผูคนทุกศาสนา ไดรูจักและไดเห็นถึงความเสียสละของพระเยซูเชนกัน... 

                     
พระองค์ทรงเดิมพันด้วยชีวิตของตนเองเพื่อค้นหาความจริงอันนิรันดร์ 

                       

 
                                 
  
 สุดทายนี้  ผูนิพนธแตองขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยโพธิศาสตรแ และอาจารยแผูทรงเกียรติทุกทานเป็นอยางสูง
ท่ีเปิดโอกาสใหคนตัวเล็กๆ คนหนึ่งไดนําความรูความสามารถ ท่ีสะสมมาเพื่อใหเกิดประโยชนแกับผูท่ีไดอานนิพนธแเลมนี้  
ผูนิพนธแหวังเป็นอยางยิ่งวา ประสบการณแแทบท้ังชีวิตของผูนิพนธแ คงจะเป็นประโยชนแกับผูอานนิพนธแเลมนี้ไมมากก็
นอย สวนตัวผูนิพนธแเองเช่ือในประสบการณแจริง ท่ีไดลงมือทํามากกวาวิชาการ และส่ิงท่ีคาดหวังสูงสุดของผูนิพนธแ คือ
อยากเห็นผูปุวยจากโรครายตางๆ ท่ีทําใหพวกเขาเหลานั้นไดรับความทุกขแทรมานแสนสาหัส ด่ังคําท่ีครูบาอาจารยแกลาว
ว่า มนุษย์จะท างานเก็บเงิน มีบ้าน มีรถ คือ เก็บสะสมทุกอย่างมาทั้งชีวิต เพื่อน าทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้น มาเพื่อ
รักษาตัวในยามที่ป่วยเป็นโรคร้ายจนหมดสิ้น  
 ทําใหผูปุวยไดมียารักษาตัวที่ดีและราคาไมสูงอยางเชน สมุนไพรกัญชาและสมุนไพรไทยอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อ
รักษาตัวใหหายจากโรคราย โดยท่ียังพอมีทรัพยแสิน ท่ีสะสมมาท้ังชีวิตมีเหลือเก็บไวใชในบั้นปลายของชีวิต  

และส่ิงท่ีคาดหวังสูงสุดในชีวิตของผูนิพนธแ ในสังสารวัฏนี้ คือ ได้พบหนทางแห่งการหลุดพ้นเดินตามค าสอน
ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงค้นพบ และทิ้งไว้ให้มนุษย์โลกทุกคนได้สดับด้วยตนเอง 

----------------------------------------- 
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ค าน า  

เรื่องราวท่ีทานผูอานจะไดรับรูตอไปนี้ อาจจะทําใหทานเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติตองหามมากขึ้นในช่ือ กัญชา
ความสุขของการไดใชกัญชา ไมมีใครบอกไดนอกจากผูท่ีเคยใชสารท่ีอยูในกัญชา ทําใหผูใชเขาถึง ความสุขท่ีแทจริง 
อาจจะตองใชเวลากับกัญชาเป็นสักระยะ เวลาหลายปี แตสาเหตุของผูท่ีใชกัญชามีมากมาย แลวคําถาม คือ ใชทําไม ใช
เพื่ออะไร เพราะกัญชาปใจจุบันเป็นยาเสพติดและยังผิดกฎหมายในประเทศไทย 

สังคมรังเกียจคํานี้ อาจใชไดกับผูปุวยท่ีมีโรคประจําตัวโรคหนึ่ง ในช่ือ HIV เช้ือไวรัสเอชไอวี (HIV ยอมาจากคํา
วา Human Immunodeficiency Virus) หรือท่ีเรียกงายๆ วาโรคเอดสแและกัญชากับเอดสแเกี่ยวของกันไดอยางไร ทาน
จะไดรับรูเรื่องของคนเป็นเอดสแคนหนึ่งท่ีใชกัญชาจนสามารถมีภรรยาและลูกชายได โดยท่ีภรรยาและลูกชายของผูเป็น
เอดสแ ไมติดเช้ือ ไวรัส HIV แตอยางใด  

ผูจัดทําเรื่องกัญชา ไดพยายามคนควาขอมูลเกี่ยวกับกัญชา กับไวรัส HIV  ใหสมบูรณแมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
เพื่อใหผูสนใจอานทราบความสําคัญ และรายละเอียดของกัญชากับ ไวรัส HIV ซึ่งรายงานฉบับนี้เป็นสวนหนึ่งของ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบเทียบโอนของสถาบันกัญชาศาสตรแ ในสมทบของมหาวิทยาลัยโพธิศาสตรแ 
สหรัฐอเมริกา  

เรื่องราวของขาพเจาอาจเป็นตัวอยางในการดําเนินชีวิตท่ีไมเคยมีใครสอนการใชชีวิต กับการเจ็บปุวย ควบคูกัน
ไปดวย และขอเป็นกําลังใจใหกับผูปุวยท่ีอานขอเขียนนี้ทุกทาน 

สมบัติอันลํ้าคามหาศาลท่ีมีชีวิตเป็นเดิมพัน อยูในหนังสือเลนนี้ 
 
เม่ือข้าพเจ้าติดเชือ้ HIV  

ปี พ.ศ. 2543 ขาพเจา กลับขึ้นมาอยูกับครอบครัวของแฟน ท่ีกรุงเทพ ขาพเจาไดทํางานท่ีบริษัท ไอศครีม
วอลลแ เป็นบริษัทของครอบครัวแฟน เปิดเป็นศูนยแกระจายสินคาของบริษัท ยูนิลิเวอรแไทยโฮลด้ิงจํากัด ขาพเจาทํางาน
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ต้ังแตเป็นพนักงาน สงไอศครีมตามรานคา พัฒนาตนเองสามารถขับรถยนตแและมีใบขับขี่ และขึ้นมานั่งทําในสํานักงาน 
ทุกวันตองทําบิลและบันทึกขอมูลการขายลงในระบบคอมพิวเตอรแ เพื่อแจงยอดการขายใหกับบริษัทใหญไดรับทราบ  

หลังจากทํางานไดประมาณ 8-9 เดือนขาพเจามีอาการปุวย จึงไปตรวจโรงพยาบาลเลิศสิน จึงพบวา ขาพเจา 
ติดเช้ือไวรัส HIV และ คุณพอของขาพเจาเสียชีวิตลง ดวยโรค HIV ขาพเจา เลิกเรียน ปริญญาตรี เลิกทํางาน เลิกกับ
แฟนท่ีติดเช้ือ HIVเชนกัน ขาพเจาไปอยูกับแฟนคนนี้ ขาพเจาใชกัญชา ยาเสพติด และยาตานไวรัสควบคู ทําใหรางกาย
มีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีไมดีนัก เราเริ่มเกิดอาการแทรกซอน โรคหลายอยางเขามาทําใหขาพเจารางกายทรุดลง 
ถึงขั้นเขาไปนอนในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณแ และเขาทําการรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล หมอวินิจฉัยวา เป็นเช้ือราใน
สมอง ตองเจาะกระดูกไขสันดูดน้ําในกระดูกสันหลังออกไปตรวจ ฉายแสง และใหคีโม เพื่อฆาเช้ือราในสมอง และยังมี
อาการเป็นแผลในชองทอง เพราะมีเลือดไหลออกมาทางอุจาระ หมอจึงทําการสอดทอเขาไปหาแผล และทําการรักษา
โดยการตัดแผลท่ีเป่ือยมีเลือดไหลใหสดและทานยารักษาบาดแผลภายในชองทอง การรักษาตัวใชเวลาอยูโรงพยาบาล
ประมาณ 5 เดือน ก็ออกมารักษาตัวพักฟื้นท่ีหองพัก ติดกับมหาวิทยาลัย ซึ่งแฟนเรียนท่ีปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม 
เขตภาษีเจริญ ชวงพักฟื้นไมไดทํางานก็ศึกษาการทําโปรเจคแฟนอยูกับหองพัก และมีความรูเรื่องของโปรมแกรม
คอมพิวเตอรแเพิ่มขึ้น เอาเวลาหาความรูและดูแลตัวเองไปดวยการทานยาตานไวรัสHIV สงผลใหตองหาเงินมาซื้อยา 
ในชวงนั้นเลยตองหาเงินอะไรไดเงินเอาหมด รับจางพิมพแรายงาน รับจางทําโปรเจ็ค และรับจางขับรถท่ัวไป  

ปี พ.ศ.2561 กลับมาทําผลงานเพลงของตัวขาพเจาเองลงยูทูปและหันมามีบทบาทในชองทางยูทูปมากขึ้น โดย
นําเพลงของพอมารองใหมและทํามิวสิคลงชองยูทูป กลับมาทําความเขาใจศึกษาการเมืองการปกครอง และ นําเสนอ
เรื่องราวของกัญชา โดยมีใชเวลาศึกษาชองยูทูปของวิหคนิวสแ โดยมี ดร.เทิดศักด์ิ เจียมกิจวัฒนา เป็นผูดําเนินรายการ 
ขาพเจาทําคลิปขอการเปล่ียนแปลงการปกครองใหกับประเทศไทย เพราะเบื่อกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยแ เป็นประมุข ซึ่งอาจจะขัดกับพวกท่ีรักประชาธิปไตย แตขาพเจามีเหตุและผลของขาพเจาท่ีทํา
คลิป ขาพเจาไดพบบุคคลสําคัญคือนายบัณทูร นิยมาภา (หรือ ลุงตู) ผูท่ีทําใหขาพเจากลาออกมาทําส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดใน
ชีวิต คือเรื่องของกัญชา ขาพเจาทบทวนแลววาจะตอบแทนแผนดินสยาม ตอบแทนธรรมชาติ โดยนําเรื่องของกัญชา 
ออกไปชวยผูคนบนดินแดนสยามแหงนี้ ขาพเจาตัดสินใจลาออกจากบริษัทท่ีขาพเจาทํางาน 

ปี พ.ศ.2562 จาทหารจากจังหวัดยะลา ผลักดันใหเขาไปพบลุงตู และเป็นการประกาศใชชาวไทยท้ังประเทศได
ทราบวาเรา ติดเช้ือ HIV และแอบใชกัญชามาตลอดระยะเวลา 20 ปี จนสามารถมีลูกมีเมีย ไมติดเช้ือไวรัส HIV และได
เขาทีมพรรคเขียว โดยมี พี่ ด.เด่ียว คุณประกาศ เดชมาก ณ พัทลุง เป็น นายกรัฐมนทวย และ ยังไดพบเพื่อนใหมสาย
เขียว ท่ีใหการตอบรับอยางดีในฐานะท่ีเราใชกัญชา ชนะโรครายแรงได การเขามาในวงการกัญชา ครั้งนี้ตรงกับการนิร
โทษกรรมกัญชา และมีการเมืองเขามามีนโยบายปลูกกัญชา ทําใหขาพเจาเขาสูสังคมการเมืองอยางเต็มตัว ขาพเจาได
รับเขาไปบรรยายในงานใหญระดับประเทศ คืองานพันธุแบุรีรัมยแ โดยนักการเมือง ทาน เนวิน ชิดชอบ ใหพี่ขาวเหนียว 
เขามาเชิญสมาชิกพรรคเขียว เขาไปรวมจัดงาน โดยมีลุงตู และพี่ ด.เด่ียว พรรคเขียว เป็นผูนําทีมจัดงาน และทําน้ํามัน
กัญชาแจกใหกับผูปุวยท่ีมาภายในงาน หลังจากนิรโทษกรรมหมดลง ทีมพรรคเขียว ไดพาไปอบรมศึกษาและใหความรู
เกี่ยวกัญชาทางการแพทยแ  

ปี พHIV.ศ.2563 การเมืองยังไมตอบโจทยแใหกับประชาชน และผูปุวยยังไมสามารถปลูกตนกัญชาเอาไวรักษา
ตนเองได และประชาชนก็ยังไมสามารถปลูกกัญชาใหเป็นพืชเศรษฐกิจได ทีมงานพรรคเขียวยังตองผลักดันใหการปลูก
กัญชาใหกับผูปุวยไดใชเองได ปใญหาระดับโลกเขามาเกิดสงครามโรคระบาดโคโรนาไวรัส หรือสงครามโรคระบาดโควิด 
19 
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หลายคนอาจยังเขาใจผิดวา CD4 คือเม็ดเลือดขาวหรือภูมิตานทานในรางกายของผูติดเช้ือเอชไอวีเพียงเทานั้น 
แตจริงๆแลวในคนท่ีรางกายปกติก็มีเม็ดเลือดขาวหรือ CD4 เชนเดียวกัน CD4 (Clusterof differentiation 4) เม็ด
เลือดขาวชนิดหนึ่งท่ีควบคุมและตอสูกับเช้ือโรคตาง ๆ ท่ีเขาสูรางกายไมวาทางใดก็ตามโดยมีคุณลักษณะทางเคมีคือเป็น
สารโปรตีนชนิดหนึ่งท่ีเรียกวา Glycoprotein ท่ีอยูบนผิวเซลลแเม็ดเลือดขาวชนิดท่ีทํางานเกี่ยวของกับระบบภูมิคุมกัน
ตานทานโรคของรางกาย (หรือเซลลแ T-helper) โดยหนาท่ีท่ีสําคัญเป็นตัวชวยใหรางกายมีภูมิคุมกัน ตานทานและ
กําจัดเช้ือโรคตาง ๆ ได โดยเฉพาะพวกเช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา และไวรัส 

อาจเพราะการวัดระดับคาของ CD4 เป็นขั้นตอนหนึ่งของการตรวจเพื่อการรักษาของผูติดเช้ือเอชไอวีก็เลยทํา
ใหหลายคนเขาใจวา CD4 เป็นเรื่องของผูปุวยท่ีติดเช้ือเอชไอวีเพียงเทานั้น เนื่องจากเช้ือเอชไอวีจะทําลายภูมิตานทาน
ของผูปุวย ดังนั้นผูติดเช้ือเอชไอวีจําเป็นตองประเมินภูมิตานทานของตัวเองดวยการตรวจปริมาณเม็ดเลือดขาว ท่ี
เรียกวา CD4 เพื่อดูระดับภูมิตานทานของรางกายซึ่งระดับ CD4 ของผูปุวย จะเป็นขอมูลท่ีสําคัญสําหรับการวาง
แผนการรักษาตอไป 

ในขั้นตอนการตรวจเพื่อหาระดับปริมาณของ CD4 จะใชวิธีการตรวจเลือดเพื่อหาเซลลแ CD4 โดยคาท่ีวัดไดจะ
บงบอกสภาพภูมิคุมกันของรางกาย เซลลแ CD4 ยิ่งตํ่า ภูมิคุมกันยิ่งบกพรองมาก ซึ่งในระดับปกติคา CD4 ของผูท่ีไมติด
เช้ือเอชไอวี จะอยูระหวาง 500–1,500 ตอเลือด 1 ลูกบาศกแมิลลิเมตร แตโดยตามปกติแลวคา CD4 ท้ังของผูติดเช้ือ
เอชไอวีและคนปกติ ก็สามารถเปล่ียนแปลงขึ้นหรือลงไดตามสภาพรางกายในขณะนั้นไดในแตละวัน เชน ในชวงท่ีไม
สบาย หรือในชวงวันท่ีพักผอนไมเพียงพอ 
 
CD4 ที่เท่าไหร่ถึงเรียกว่าระดับน่าเป็นห่วง 

ภาวะนี้สวนใหญจะเกิดกับผูปุวยท่ีติดเช้ือเอชไอวี ซึ่งตรวจวัด CD4 ไดท่ีระดับนอยกวา 200 ซึ่งมีโอกาสติดเช้ือ
ตาง ๆ เรียกวา โรคติดเช้ือฉวยโอกาสเนื่องจากภาวะภูมิคุมกันบกพรอง ซึ่งรุนแรงจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได 

ท้ังนี้หากผูปุวยท่ีติดเช้ือเอชไอวีไดรับยาตานไวรัสก็คา CD4 ก็จะเพิ่มขึ้นตามลําดับและจะเริ่มคงท่ีอยูท่ีระดับ 
500 – 600 ตามแตสภาพทางรางกายของแตละคน แตถึงอยางไรแลวไมวาจะเป็นผูปุวยหรือผูท่ีมีรางกายปกติ การ
รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ และการพักผอนท่ีเพียงพอก็จะชวยใหรางกายมี
ภูมิคุมกันท่ีดีได 

 
ผลการวัดภูมิคุมกัน CD4 เม็ดเลือดขาวของขาพเจา  
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ปี 2547 มีภูมิตานทานตํ่าระยะสุดทายเพียง 2% หรือ CD4 เพียงแค 18 ตัว 
ปี 2552 มีภูมิตานทานสูงขึ้นทุกปี 22% หรือ CD4 จํานวน 519 ตัว 

 

 
 

ปี 2555 มีภูมิสูงกวา ผูติดเช้ือ HIV ท่ีไมไดใชกัญชา 36% หรือจํานวน 980 ตัว 
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ปี 2558 คา CD4 สูงกวาคนปุวยทุกโรค จํานวน 37% หรือ 1236 ตัว 
ปี 2560 คา CD4 สูงท่ีสุดเทียบเทาคนปกติ จํานวน 43% หรือ 1413 ตัว 
จึงทําใหขาพเจาทดลองปรับเปล่ียนการทานยาตานไวรัสดวยตัวเอง โดยลดจํานวนยาตานไวรัสปกติทานครั้งละ 

5 เม็ด วันละ 2 ครั้ง เปล่ียนเป็นทานวันละ 3 เม็ด เทานั้น 
ปี 2561 คา CD4 ลดลง เหลือ จํานวน 41% หรือ 1318 ตัว 
ปี 2562 คา CD4 ลดลง เหลือ จํานวน 40% หรือ1182 ตัว 
เนื่องจากการเปล่ียนการทานยาตานไวรัส กับกัญชา อาจสงผลให CD4 ลดตํ่าลง หมอกลัววาขาพเจาจะแพยา 

จึงส่ังงดยาตานไวรัส และใหใชน้ํามันกัญชาทางการแพทยแใหสุด แพทยแจึงไมจายยาใหต้ังแตเดือน มิถุนายน ปี 2563 
หากวา CD4 ลดถึงจํานวนท่ีเราพอใจแลว คอยกลับมารับยาตานทานควบคูน้ํามันกัญชาได หมายความวา หากปม มี
CD4 ประมาณ 400 หรือ 600 คอยกลับมารับยาตานไวรัสทานเริ่มใหมได   

 
 
ผลลาสุด ปี 2563 วงการแพทยแและตัวขาพเจาเองตองตกใจหลักจากไมทานยาตาน แลวใชน้ํามันกัญชา ใส

แคปซูลทาน หยดใตล้ิน น้ําตมกัญชา ชากัญชาชง และสูบกัญชา ผลCD4 เพิ่มขึ้นอยางท่ีไมเคยมีผูติดเช้ือทานใดทํามา
กอน  จาก 1181 ขึ้นมาเป็น 1793 คาสูงกวาคนปกติดไวรัสโหลดตํ่ากวา 20 รอดูผลการตรวจปีหนา ตอนนี้ หมอเองก็
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งดจายยาตานแลว โดยหมอไดเขียนลงในบันทึกผูปุวยเป็นท่ีเรียบรอยแลว หยุดยาตานทุกชนิดรวมถึงยาไขมันและยา
บํารุงเลือด 

 
คาใชจายของผูติดเช้ือไวรัส HIV 

 
คาใชจาย วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2556 รวมมูลคา 14,767 บาท 

 
คาใชจาย วันท่ี 10 กุมภาพันธแ 2558 รวมมูลคา 10,755 บาท 
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คาใชจาย วันท่ี 25 กรกฎาคม 2560 รวมมูลคา 10,501 บาท 
 

 
 

การซักประวัติของผูปุวย บอกหมอแลววาใชกัญชาทางการแพทยแ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 
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ขอมูลการใชยาของผูปุวยตามแพทยแ ส่ัง 

 
Folic acid 5mg จํานวน 84 เม็ด รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด เชา   

 

 
Gemfibrozil 300mg จํานวน 168 เม็ด รับประทานครั้งละ 1 เม็ด 
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Lamivudine 150mg จํานวน 168 เม็ด รับประทาน 1 เม็ด ทุก 12 ช่ัวโมง  
Lopinavir/Ritonavir 200/50mg จํานวน 336 เม็ด รับประทาน 2 เม็ด ทุก 12 ช่ัวโมง 
Zidovudine 100mg จํานวน 336 เม็ด รับประทาน 2 เม็ด ทุก 12 ช่ัวโมง 
 
สําหรับผูท่ีสงสัยวาอาจจะติดเช้ือ  HIV ในระยะท่ีเริ่มมีอาการบางแลว จะพบฝูาขาวท่ีล้ิน กระพุงแกมและ

เพดานปากเนื่องจากเป็นเช้ือราในปาก หรือมีน้ําหนักลดผิดปกติ ทองเสียเรื้อรัง   มีไขไมทราบสาเหตุ ตอมน้ําเหลือง
โต  มีตุมคันจํานวนมากคลายกับตุมท่ีเกิดจากการเกาหลังถูกยุงกัดท่ีบริเวณแขนขา  ถามีอาการเหลานี้ควรมาปรึกษา
แพทยแ  การท่ีจะรูวาติดเช้ือ HIV หรือไมนั้นตองมีการตรวจเลือด  ซึ่งผูท่ีมาพบแพทยแควรไดรับการใหคําแนะนําถึงผลดี
และผลเสียของการตรวจรวมท้ังผลท่ีจะเกิดขึ้นจากการตรวจ โดยท่ัวไปถาตรวจพบวาผูนั้นติดเช้ือ HIV จากผลการตรวจ
เลือดแลว  แพทยแจะใหตรวจเม็ดเลือดขาวท่ีเรียกวา CD4 ดูวาภูมิตานทานของรางกายอยูในระดับใด เพื่อจะไดวาง
แผนการรักษาท่ีถูกตอง เหมาะสมตอไป  

 
ขั้นตอนการใช้กัญชากับยาต้านไวรัสควบคู่กัน 

1. สูบกัญชาตลอดเวลาเพื่อใหทานไดนอนหลับไมเครียด 
2. นําใบกัญชาสดหรือแหงตมกินทุกวันเป็นประจํา 
3. ใชน้ํามันกัญชาท่ีทําขึ้นเองหยดใตล้ินทุกวัน วันละ 9 หยด 
4. ทานแคปซูล เบอรแ 0 ใสน้ํามันกัญชาปริมาณ 5-20 หยด 
5. ทานยาตานไวรัสตามท่ีแพทยแส่ังจาย ทานใหตรงเวลา หากทานยาตานไมตรงเวลา ไม เป็นไร ขอใหทานยา

ตานทุกมือ  
6. แจงหมอใหทราบเรื่องใชน้ํามันกัญชารักษาควบคู 
7. แพทยแอาจจะจายยาท่ีเป็นโรคแทรกซอนสําหรับผูติดเช้ือ เชน ยาลดไขมัน ยาบํารุงเลือด หรือ ยาอื่นๆ 

แนะนําวาหากไมจําเป็น ไมตองทาน ทานตองทดลองดวยตัวเองวาใชแลว ทานดีขึ้นไหม  
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การรักษาโรคHIV ด้วยกัญชาและพัฒนาสู้การดูแลผู้ป่วย 
 

 
 

ขาพเจาแอบสูบกัญชาต้ังแตติดเช้ือ HIV เพื่อตองการใหกินไดนอนหลับ 
 

 
 
ขาพเจา ไดพบกับลุงตู รับการถายทอดความรูเรื่องน้ํามันกัญชา และไดนําน้ํามันกัญชามาใชหยดใตล้ิน เพิ่ม 

CD4 ในโรค HIV  

 
 

นําน้ํามันกัญชา มาหยดใส แคปซูล ทานแทนยาตานไวรัส 
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การด ารงชีวิตการใช้กัญชากับโรคภูมิคุมกันบกพร้อง (HIV) 
หากคนเราติดเช้ือไวรัสตามความรูขาพเจาเช่ือวาทุกคนจะตองคิดมาก จิตตก และอาจถึงขั้นฆาตัวตาย แตทุก

ส่ิงอยางขาพเจาเช้ือวาเป็นเรื่องของ กฎแหงกรรมท่ีสัตวแโลกจะตองไดพบเจอสุขทุกขแปใญหาอุปสรรคแตางๆ การด้ินรน
ตอสูเพื่อดํารงชีวิตของแตละคนตางกันออกไป  

สําหรับตัวขาพเจาท่ีผานมาการติดเช้ือไวรัส ณ ปใจจุบันนี้ อาจจะเป็นประโยชนแใหกับผูปุวยท่ีติดเช้ือใหมได
เขาใจเพื่อใหมีแรงและกําลังใจอยูรอดตอไปในอนาคต การติดเช้ือไวรัสอาจจะหนากลัวในอดีตแตปใจจุบัน ไมหนากลัว
เหมือนอดีต กลับเป็นโรคมะเร็ง ท่ีนากลัวกวาโรคเอดสแ ความกาวหนาทางการแพทยแเป็นไปไดอยางดี ยาตานไวรัส 
ปใจจุบันมีแจกใหกับผูปุวย 30 บาทและผูปุวยท่ีใชสิทธิ์จากประกันสังคมได ความจริง ยาฆาไวรัสHIV มีแลวแตราคาสูง
มาก เข็มละ 2 แสนบาท การใชยาฆาไวรัส ขึ้นอยูกับปริมาณไวรัสในรางกาย ไวรัสมาก ใชไมเกิน 10 หรือไมเกิน 2 ลาน
บาท ไวรัสนอย อาจใชยาฆาไมถึง 5 เข็มหรือประมาณ 1 ลานบาท ซึ่งทดลองผูปุวยจากตางประเทศหายแลว การรักษา
จะตองบิลไปรักษาท่ีตางประเทศ เพราะประเทศไทยไมเปิดใหนํายาตัวนี้เขาประเทศ ความสําคัญของผูปุวย เอดสแคือ
การดูแลภูตานทานของตัวผูปุวยเอง แตผลวิจัยจากการคลุกคลีกับผูปุวยท่ีติดเช้ือไวรัสไดทําใหขาพเจาเห็นแลววา ภูมิ
ตานทานของผูปุวยเองนั้นก็ยังไมสูงเทากับการไดใชกัญชาควบคู การเขาถึงกัญชาก็เขาใจวาเป็นยาเสพติด แตขาพเจา
ประจักทองแทแลววากัญชาชวยผูปุวยติดเช้ือไดอยางแนนอน หากใชใหถูกตองตามกฎหมาย มันเป็นเรื่องท่ีตองรูตอง
ศึกษาวากัญชาไมใชยาเสพติด หากยังเช่ือตามกฎหมายก็จะหมดสิทธิ์เขาถึงกัญชา ผูติดเช้ือไวรัสไมจําเป็นตองควบคุม
อาหารเหมือนผูปุวยมะเร็ง แตหากผูติดเช้ือขาดสารจากกัญชา ก็ทําใหผูติดเช้ือเป็นมะเร็งไดเชนกัญชา อยางท่ีกลาวมา
วาเอดสแคือโรคทําลายภูมิคุมกันบกพรองมันก็เป็นท่ีรูกันในทางการแพทยแวา โรคตางๆจะเขามาในรางกายไดอยาง
ตอเนื่องเมื่อภูมิคุมกันลดตํ่าลง จะเกิดโรคแทรกซอนทันท่ี  เชนโรค สะเก็ดเงิน โรคงูสวัด วัณโรคปอด เกิดเช้ือราใน
สมอง และอาจทําใหผูปุวยบางรายตาบอดไดเชนกัน 

 
การเปิดตัวการรักษาโรคเอชไอวีสู่สาธารณะ  

 
 
เมือขาพเจาไดนําขาวสารความรู ออกมาเผยแพร ทําใหเสียตอบรับจากประชาชนใหความสนใจเป็นอยางมาก 

ในเรื่องของการเรียกรองขอปลูกกัญชา ซึ่งปใจจุบันมีผูติดตาม ถึง 23,600 คน และมีผูเขาชมถึง 5,300,771 ครั้ง  
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ชองทางเฟสบุ฿ค ท่ีมีสมาชิก ถึง 4,944 คน 

 

 

 
 
รวมไปถึงยังมีกลุมไลนแ ท่ีมีสมาชิก รวม ถึง 7,100 คน 
เรื่องราวของกัญชาทางการแพทยแ ถูกหยิบยกขึ้นไปในระดับการเมือง จึงเปล่ียนแปลงตัวขาพเจาใหเขาไปมี

บทบาทในเรื่องของกัญชากับการเมือง เรื่องของผลประโยชนแ ยานําเขาจากตางประเทศ ท่ีมีผลกระทบโดยตรงกับระบบ
เศษกิจของประเทศ และเมื่อเขาวงการ ก็ตองไดพบกับบุคคล ท่ีมีบทบาทการเมืองไทย โดยขาพเจาจะอางอิงจาก
ภาพถายท่ีไดรวมกันผลักดัน กัญชาเพื่อประเทศชาติ เพื่อประชาชน และเพื่อผูปุวย 
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นาย บัณฑูร นิยมาภา ผูกอต้ังภาคีเครือขายการใชกัญชา ผูท่ีใหความรูความเขาใจในเรื่องของกัญชาทาง

การแพทยแ ผูท่ีนําขาพเจาเขาสูวงการกัญชากับการเมือง 

 
ทาน เนวิน ชิดชอบ ปใจ จุบัน เป็นประธานบริหารสโมสรฟุตบอล บุรีรัมยแ  ยู ไน เต็ด อดีตเคยเป็น

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและรัฐมนตรีหลายสมัย ทานไดชักชวนไปรวมผลักดันกัญชาทางการแพทยแโดย สงนายอนุทิน 
เขาลงสมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทย 

 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล ปใจจุบัน เป็นรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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ขาพเจาไดเขาไปชวย ใหประชาชนเขาถึงกัญชา ในงานพันธุแบุรีรัมยแ โดยมีทาน เนวิน ชิดชอบ เป็นผูจัดงานให
ประชาชนไดเขามาสัมผัสกับตนกัญชา ความรูกัญชา กฎหมายกัญชา โดยขาพเจาไดไปกับ ลุงตู บัณฑูร นิยะมาภา และ
ทีมงาน พี่ ด.เดียว พรรคเขียว  

ในวงการกัญชา ขาพเจาไดบอกเรื่องราวใหกับบุคคลสําคัญทุกคนโดยอางอิงจากภาพ 

 
พี่ แอ็ด คาราบาว หรือ ยืนยง โอพากุล ผูเขียนเพลง กัญชา และ เพลงมหัศจรรยแกัญชา ผูท่ีเป็นเบอรแ 1 ใน

การพลักดันกัญชาต้ังแตอดีตจนถึงปใจจุบัน 

 
อาจารยแ ไข มาลีฮวนนา หรือ นายคฑาวุธ ทองไทย นักรองศิลปินเพื่อชีวิต และเป็นผลักดันกัญชา ต้ังแตต้ังช่ือ 

วง มาลีฮวนนา ซึ่งมาจากภาษา โครัมเบีย แปลวา กัญชา  
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ด.เดียว นายกพรรคเขียว นาย ประกาศ เดชมาก ณ พัทลุง ผูท่ีใชกัญชา และผลักดันกัญชาใหกับประชาชนทุก
ภาคสวน 

 
อาจารยแปานเทพ พัวพงษแพันธแ คณบดีสถาบันแพทยแแผนบูรณาการและเวชศาสตรแชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต  

 
นายแพทยแ สมยศ กิตติมั่นคง ปใจจุบันรับราชการในตําแหนง หัวหนากลุมโรคเอดสแ สํานักโรคเอดสแ วัณโรค 

และโรคติดตอทางเพศสัมพันธแ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และยังเป็นผูเขียนหนังสือกัญชา รักษา มะเร็ง 
หนังสือกระทอมกัญชาและหนังสือกัญชง กัญชา  

 
ศาสตราจารยแ นายแพทยแ ธีระวัฒนแ เหมะจุฑา ศาสตราจารยแสาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุศาสตรแ คณะ

แพทยศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย ผูอํานวยการศูนยแปฎิบัติการโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณแ หัวหนา
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ศูนยแวิทยาศาสตรแสุขภาพโรคอุบัติใหม คณะแพทยแศาสตรแ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณแ สภากาชาดไทย และ ยังเป็นผู
ผลักดันใหยกเลิกสารพิษออกจากประเทศ แลวใหประชาชนใชกัญชาสมุนไพรทางการแพทยแ  

 
 
แมมดกัญชา ดร.แกมหอม ณ ลานชาง เป็นอีกผูหนึ่งท่ีผลักดันกัญชาใหกับประชาชนชาวไทย โดยทีมแมมด

กัญชา ไดจับมือรวมงานกับทีมงาน ลุงตู พรรคเขียว รวมไปถึงเรื่องของการเมืองกับกัญชา ท่ีมีบทบาทสําคัญในเวที
กัญชาโลก  

เมื่อขาพเจาไดเขามาทําเรื่องกัญชาอยางเต็มตัว โดยยึดหลักออกนอกพื้นท่ี ใหความรูเรื่องกัญชากับประชาชน 
โดยขาพเจาขอเลารายละเอียด โดยใชภาพประกอบการออกไปทําประโยชนแใหกับประเทศ และ ประชาชน  

บทบาทในการนําเสนอการใชกัญชาในการรักษาโรคเอดสแ และโรคอื่นๆ ของขาพเจา เฉพาะในปี 2562 – 
2563 บางสวน  

16 มีนาคม 2562 งานหาเสียงภูมิใจไทย ใหความรูกัญชาทางการแพทยแ จ.พิจิตร 
25 มีนาคม 2562 ใหความรูกัญชาทางการแพทยแ ท่ี the Siamese Hotel pattaya 
18-19-20 เมษายน 2562 ใหความรูกับประชาชน ในงานกัญชาพันธุแบุรีรัมยแ 
30 เมษายน 2562 เขารวมงานสัมมนากัญชาทางการแพทยแ ม.รามคําแหง  กรุงเทพ 
29 พฤษภาคม 2562 จัดอบรมกัญชาทางการแพทยแ สโมสรโรตาลี โรงแรมนารายณแ กรุงเทพ  
9 มิถุนายน 2562 รวมโครงการเดินเรียกรองกัญชา กับ อ.เดชา และ พี่แอ็ด คาราบาว สุพรรณบุรี  
13 มิถุนายน 2562 ไดเขารวมอบรมสัมมนากัญชาทางการแพทยแ ท่ี ไบเทค บางนา  
18 มิถุนายน 2562 อบรมกัญชาทางการแพทยแ วัดจอมทอง พิษณุโลก  
27 มิถุนายน 2562 จัดอบรมกัญชาทางการแพทยแ วัดบอทองราษฎรแบํารุง ชลบุรี  
7 กรกฎาคม 2562 ออกบูทใหความรูเรื่องกัญชากับผูปุวย ศักดิ์สุภา รีสอรแท ปราจีนบุรี 
12 กรกฎาคม 2562 เขารวมสัมมนาวิชาการ กัญชาทางการแพทยแ โรงแรมรามา การแเดน กรุงเทพ 
29 กรกฎาคม 2562 รวมกิจกรรมฟุตบอล และสัมมนากัญชา ทางการแพทยแ วัดจอมทอง พิษณุโลก  
30 กรกฎาคม 2562 มอบน้ํามันกัญชา และผลิตภัณฑแกัญชา ใหผูปุวย HIV โรงพยาบาลแหลมฉบัง จ.ชลบุรี  
14 สิงหาคม 2562 ใหความรูกัญชาทางการแพทยแ กับประชาชน อ.ทาชนะ จังหวัดสุราษฎรแธานี  
6 กันยายน 2562 เขาอบรมเทคโนโลยี นวัตกรรม การหาสารตางๆในกัญชา มหาลัยธรรมศาสตรแ รังสิต 
7  กันยายน 2562 ไดรับเชิญรับฟใงการประชุมแกไขพืชกัญชาเสรี ท่ีพรรคภูมิใจไทย 
17 กันยายน 2562 จัดงานอบรมกัญชาทางการแพทยแ แจกน้ํามันกัญชา วัดบอทอง ครั้งท่ี 2  
22 กันยายน2562 การอบรมกัญชาศาสตรแและกฎหมายเบื้องตน เครือขายวิสาหกิจชุมชน สุรินทรแ  
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29 กันยายน 2562 จัดอบรมกัญชาทางการแพทยแ มหาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ี เดอะมอลแโคราช  
11 ตุลาคม 2562 รวมแสดงละครลอเลียนการเมืองกับกัญชา และใหความรูกัญชาทางการแพทยแ     อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี  
15 ตุลาคม 2562 มอบผลิตภัณฑแกัญชา และ น้ํามันกัญชา ใหผูปุวย HIV โรงบาลแหลมฉบัง ชลบุรี  
14 ธันวาคม 2562 ใหความรูจัดอบรมกัญชาทางการแพทยแ มหาลัยนอรแทเชียงใหม 
6 มกราคม 2563 รวมงานเปิดคลีนิคกัญชา แพทยแแผนไทย กระทรวงสาธรณสุข นนทบุรี 
7 มกราคม 2563 มอบผลิตภัณฑแกัญชา ใหผูปุวย HIV โรงบาลแหลมฉบัง ชลบุรี  
10 มกราคม 2563 รวมกิจกรรมวันเด็ก ไดนําขนม นม น้ําหวาน แจกเด็กๆ โรงเรียนทุงสะแบง นครราชสีมา 
16 กุมภาพันธฺแ 2563 งานบูรพาไบรแวีค ออกบูตใหความรูกัญชาทางการแพทยแ ท่ีพัทยา 
29 กันยายน 2563 มอบผลิตภัณฑแกัญชา ใหผูปุวย HIV โรงบาลแหลมฉบัง ชลบุรี  

 
 
โดยสรุป ขาพเจาไดประสบปใญหาในชีวิตท่ีไปติดโรคราย HIV แตก็นับวามีความโชคดีท่ีขพเจามีความสนใจ

กัญชามากอนหนานี้ แตเป็นการสูบเป็นดานหลัก ตอมาเมื่อขาพเจาไดรูจักกับลุงตู บัณฑูร นิยมาภา ทําใหขาพเจาไดรูจัก
การสกัดน้ํามัน และนํามารักษาตนเองจนโรครายหายขาด จากนั้น ขาพเจาก็เดิ นทางไปทุกหนทุกแหง เพื่อบอกเลา 
บรรยายใหกับคนในสังคมไทยไดรับทราบประโยชนแของกัญชาในการรักษาโรค HIV และโรคมะเร็ง ซึ่งมีประชาชนชาว
ไทยมีการเจ็บปุวยอยางมากมาย จากพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และสารเคมีท่ีมีมากมายในพืชผักและอาหาร
ประจําวันของคนไทยดวย ขาพเจาจึงเช่ือมั่นในเรื่องของการใชสารสกัดกัญชา และแมจะยังไมถูกตองตามกฎหมายใน
ปใจจุบันนี้ แตขาพเจาก็เป็นอีกเสียงหนึ่งท่ีพยายามเรียกรองกัญชาเสรี เพื่อใหมีการนําสารสกัดกัญชามาใชทางการแพทยแ
อยางกวางขวาง เพื่อลดความเจ็บปวด ความทรมาน รวมไปจนถึงลดภาระคาใชจายของประชาชนท่ีลําบากยากจนใน
ประเทศไทยใหส้ินเชิงตอไป. 

 
---------------------------------------- 
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การใช้น้ ามันกัญชาเพื่อรักษาโรคไมเกรนของตนเอง 
 ผูนิพนธแเริ่มสนใจเขามาศึกษา “เรื่องการใชน้ํามันกัญชาเพื่อรักษาโรคไมเกรน” ดวยสาเหตุเพราะตัวผูนิพนธแเอง 
มีอาการเจ็บปุวยดวยโรคไมเกรนมาประมาณ 30 กวาปีแลว ผูนิพนธแเองพยายามหาสาเหตุท่ีเกิดขึ้นกับตัวเองมาโดย
ตลอด ก็พบสาเหตุท่ีทําใหเกิดอาการเจ็บปุวยดวยโรคไมเกรนในชวงเวลานั้น ซึ่งจะเป็นชวงเวลาท่ีราง กายกําลัง
ปรับเปล่ียนฮอรแโมน จะอยูในระหวางวันใกลรอบเดือนจะมา และอีกสาเหตุท่ีผูนิพนธแคนพบโรคไมเกรนท่ีเกิดขึ้นกับ
ตัวเองก็คือ เกิดจากการทํางานท่ีตองใชสายตาจับจองอยูบนหนาจอคอมพิวเตอรแตลอดเวลา การนอนดึกแลวต่ืนเชาทํา
ใหพักผอนไมเพียงพอแลวเกิดอาการออนเพลีย บวกกับความเครียดความวิตกกังวลในเรื่องตางๆของการทํางาน  
 ซึ่งผูนิพนธแนั้นมักจะมีอาการปวดศีรษะขางเดียว จะปวดแบบตุบๆ ตรงบริเวณขมับ ปวดบริเวณรอบๆเบาตาท้ัง
สองขาง และปวดบริเวณชวงตนคอ จะมีอาการคล่ืนไสและอาเจียนรวมดวย ไมอยากมองเห็นแสงหรือไมอยากได ยิน
เสียงดังๆ อยากอยูในท่ีมืดๆ บางครั้งจะมองเห็นภาพตางๆพรามัว และมักจะมีปใญหาในการเพงมอง ซึ่งพอมีอาการ
เหลานี้ขึ้นมาตัวผูนิพนธแเองมักจะใชยา Cafergot เพื่อควบคุมหรือบรรเทาอาการปวดศีรษะ ยาท่ีใชก็มักจะมีผลขางเคียง
เชน เกิดอาการงวงซึม เวียนศีรษะและคล่ืนไสอยากจะอาเจียน ในชวงระหวางรับประทานยาเขาไปแลว ผูนิพนธแเอง
จะตองนอนหลับพักผอนท้ังวัน พอต่ืนขึ้นมาก็จะยังมีอาการคล่ืนไสและยังมีปวดศีรษะบาง เรียกวาจะตองใชยาแกปวด
ไมเกรนทุกครั้งท่ีมีอาการ เพื่อชวยเป็นตัวควบคุมอาการปวดศีรษะไปประมาณอีกวันหรือสองวันติดตอกัน อาการปวด
หรืออาการขางเคียงตางๆ ก็จะทุเลาลงได และอาการของโรคไมเกรนท่ีเกิดขึ้นกับตัวผูนิพนธแก็จะเป็นๆหายๆ   
 สงผลใหเป็นอุปสรรคในการทํางานของทุกๆเดือน ทุกครั้งท่ีมีอาการปวดศีรษะท่ีเกิดจากอาการไมเกรน ผูนิพนธแ
ก็มักจะตองหยุดทํางานและตองลาปุวยทุกครั้ง จึงมีผลกระทบตอการทํางาน คือทํางานตามท่ีไดรับมอบหมายไดไมเต็มท่ี 
ทําใหเสียเวลาและตองใชเวลาในการทํางานเพิ่มมากขึ้น เพื่อท่ีจะใหงานแลวเสร็จตามกําหนดการ ตามท่ีวางแผนไวใน
แตละวันหรือในแตละเดือน และในชวงระหวางท่ีเจ็บปุวยดวยโรคไมเกรนนั้น ผูนิพนธแเองก็พยายามปรับเปล่ียนเวลาการ
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นอนพักผอนใหเร็วขึ้น  แตก็มักจะสะดุงต่ืนกลางดึกเสมอ กวาหลับตอก็ใชเวลาประมาณ 1-2 ช่ัวโมง ตอนเชาต่ืนขึ้นมาก็
จะมีอาการงัวเงียและมีอาการเพลีย อารมณแคอนขางปรวนแปรฉุนเฉียวงาย มีอาการงวงนอน รางกายไมสดช่ืนและ
กระปรี้กระเปรา และมักจะมีอาการมึนงงปวดศีรษะบอยๆ   
 ในชวงเวลาท่ีรางกายเจ็บปุวยดวยโรคไมเกรนนั้น ตัวผูนิพนธแไดมีโอกาสพูดคุยกับรุนพี่ท่ีทํางานอยูท่ีสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว รุนพี่คนดังกลาวแนะนําใหใชยาหมองท่ีสกัดมาจากดอกกัญชาลองรักษาอาการโรคไมเกรน 
ซึ่งจะเป็นการใชในลักษณะแบบเอามาทาจมูก แลวใหสูดดมกล่ินยาหมองท่ีสกัดจากกัญชา แลวสามารถท่ีจะนํายาหมอง
ท่ีมีสวนผสมกัญชา ไปนวดบริเวณตางๆ ท่ีเกิดจากการเจ็บปวด และแนะนําใหหาน้ํามันกัญชาแบบเขมขนหยดใตล้ินหนึ่ง
หยด อมน้ํามันกัญชาไวในปากประมาณ 5 นาที  แลวคอยกลืนน้ํามันกัญชา รุนพี่ก็มักจะเลาเรื่องราวเหตุผลในการใช
กัญชา เพื่อรักษาสุขภาพตัวเองใหผูนิพนธแฟใงเสมอ และบอกวากัญชาคือพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง ท่ีใชเป็นยารักษาโรคตางๆ
ได เชน โรคความดัน โรคเบาหวาน โรคไมเกรน หรือโรครายตางๆ ท่ีแพทยแแผนปใจจุบันไมสามารถรักษาใหหายขาดได
  
  และไมใชการใชเฉพาะน้ํามันกัญชาท่ีสกัดจากดอกกัญชาเทานั้น ทุกสวนของตนกัญชา ต้ังแตราก ลําตน กาน 
ใบ และดอก ก็สามารถนํามาทําเป็นยารักษาโรคไดเชนเดียวกัน ใบสดของกัญชาก็สามารถนํามาปใ่นเป็นน้ํากัญชาสดๆด่ืม
ไดเลย  สวนใบแหงของกัญชาก็สามารถท่ีจะนํามาทําเป็นชาชงด่ืมรอนๆ ก็จะเป็นประโยชนแตอรางกายของคนเรา ถาใคร
ไมมีอาการเจ็บปุวยก็สามารถท่ีจะชงชาจากกัญชาด่ืมได เรียกวาเป็นการด่ืมเพื่อสุขภาพ ก็ถือวาไมเป็นการผิดกติกาใน
การใชสมุนไพรชนิดนี้ กรณีท่ีตองการจะรักษาโรคตางๆ ท่ีรายแรงเชน มะเร็งเตานม หรือมะเร็งชนิดตางๆและตองการ
เห็นผลการรักษาเร็วขึ้นและชัดเจนขึ้น รุนพี่ก็จะแนะนําวาควรจะตองใชดอกกัญชา เพื่อเอามาสกัดเป็นน้ํามันกัญชาสูตร
เขมขน แลวนํามาผสมกับน้ํามันมะพราวสกัดเย็น เพื่อเจือจางความเขมเขนและความเหนียวหนืดจากยางกัญชาท่ีสกัด
ออกมาแบบรอยเปอรแเซ็นตแแลว   
 กรณีท่ีไมผสมน้ํามันมะพราวสกัดเย็นลงไปเจือจาง จะทําใหผูปุวยท่ีไดรับน้ํามันกัญชา เพียงไมกี่หยดเขาไปสู
รางกายอาจจะเกิดอาการเมา เพราะความเขมขนท่ีมากเกินไป และน้ํามันกัญชาท่ีผสมแลวนั้นสามารถนําไปรักษาโรค
ตางๆได โดยจะตองเริ่มใชปริมาณท่ี 1 หยด แลวคอยๆเพิ่มทีละหยด หรือเรียกวาเป็นการเอายาเขาไปในรางกายให
ไดมากท่ีสุด โดยท่ีไมทําใหเกิดผลขางคียงจากการใชน้ํามันกัญชา ซึ่งถารับเขาไปในปริมาณท่ีมากจนเกินไป ผูปุวยหรือผู
ท่ีเริ่มใชจะรูสึกมึนเมา แลวก็จะทําใหไมกลาใชน้ํามันกัญชารักษาตัวอีกตอไป ตองคอยๆ ใหรางกายไดรับน้ํามันกัญชาใน
ปริมาณท่ีพอเหมาะ แลวคอยๆปรับปริมาณการใชน้ํามันกัญชาเพิ่มขึ้นตามลําดับ อยาใจรอนในการท่ีจะใชในชวงแรก 
รุนพี่บอกวาจะกลายเป็นการใชท่ีเรียกวา OVERDOSE และใหผูนิพนธแจดบันทึกการใชน้ํามันกัญชาไวทุกวัน วาเริ่ม
สัปดาหแแรกใชไปกี่หยดและมีอาการอะไรบาง หลับลึกหรือหลับสนิทดีหรือไม   
 เมื่อใชไปแลวมีอาการขางเคียงอะไรบาง ถาเกิดมีอาการเมาน้ํามันกัญชาก็ใหใชวิธีแก ดวยการเค้ียวพริกขี้หนู
หรือเค้ียวเม็ดพริกไทยทดแทนก็ได หรือจะจิบน้ําหวานเบาๆ ก็จะชวยในเรื่องแกอาการเมาน้ํามันกัญ ชา และให
คําแนะนําการเก็บน้ํามันกัญชา ใหเอาวางไวในอุณหภูมิหอง อยาใหโดนความรอนหรือวาโดนแสง ถายังไมใชก็ใหเอาไป
แชไวในตูเย็นแตตัวน้ํามันกัญชาจะแข็ง ถาจะใชก็คอยเอาออกมาวางไวในอุณหภูมิหองตามปกติ แลวปลอยใหน้ํามัน
กัญชาละลายเอง นํามาเขยาใหสวนผสมเขากัน ก็จะสามารถนําไปใชไดรักษาโรคตางๆไดตามปกติ และยังกําชับตัวผู
นิพนธแวาถาจะใชตองใชในปริมาณท่ีพอเหมาะ และใชเพื่อเป็นยารักษาโรคไมใชเพื่อเป็นการเสพ ผูนิพนธแพยายามศึกษา
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ขอมูลของกัญชาตามเพจตางๆ และหาขอมูลทาง Google วากัญชาเป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมายและเป็นส่ิงท่ีเป็นอันตราย
หรือไม หรือกัญชาคือพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งท่ีใชรักษาโรค  
 ผูนิพนธแไมใชผูรูขนาดนั้น ก็ทําใหตัวผูนิพนธแรูวาตัวเราเองยังรูเรื่องกัญชายังไมดีพอ และมันยังมีอะไรอีก
เยอะแยะมากมาย ท่ีเกี่ยวกับเรื่องกัญชาท่ีตัวผูนิพนธแยังไมรู ผูนิพนธแจึงเริ่มเรียนรูโดยการท่ีเริ่มพูดคุยกับเพื่อนๆ หรือ
พูดคุยกับคนรอบๆขางท่ีเป็นผูใช และไดรูเพิ่มเติมวาตอใหเราใชกัญชาในทางการแพทยแนั้น ก็ยังถือวากัญชาคือยาเสพ
ติด ถาไมมีใบรับรองแพทยแท่ีทางโรงพยาบาลออกให ก็ไมสามารถท่ีจะนํามาใชได ราคากัญชาในตลาดมืดคอนขางสูง
และหาซื้อไดยากมาก และไมรูวาซื้อไปแลวจะโดนจับไหม และมีส่ิงปนเป้ือนจากยาฆาแมลงดวยหรือเปลา ซึ่งส่ิงเหลานี้
ทําใหผูนิพนธแเริ่มมีความกังวลใจพอสมควร  ในชวงเวลานั้นรุนพี่ก็ไดแบงน้ํามันกัญชามาใหทดลองใช ซึ่งตัวผูนิพนธแก็ได
ทดลองใชตามคําแนะนําแตอาการก็ยังไมดีขึ้น รุนพี่บอกวาเป็นไปไดน้ํามันกัญชาท่ีใหตัวผูนิพนธแมาใช อาจจะไมมีความ
เขมขนมากพอ เพราะคอนขางจะเจือจางดวยน้ํามันมะพราวสกัดเย็นมากเกินไป อาจจะตองใชเวลาในการรักษาโรคไม
เกรน รุนพี่ก็เลยไดแนะนําใหผูนิพนธแไปติดตาม คุณลุงบัณทูร นิยมาภา หรือลุงตู เพื่อท่ีจะใหตัวผูนิพนธแ มีความเช่ือมั่น
ในการใชกัญชารักษาอาการปุวย และเพื่อใหผูนิพนธแไดมีความรูเพิ่มเติมมากขึ้น  
 เมื่อผูนิพนธแเริ่มติดตาม Facebook ของ คุณลุงบัณทูร นิยมาภา แลวก็ไดความรูใหมๆและไดดูคลิบการรักษา
ผูปุวย โดยการใชน้ํามันกัญชารักษาโรคมะเร็ง รักษาโรคสะเก็ดเงิน และโรคตางๆ ซึ่งในสวนตรงนี้แลว คุณลุงบัณทูร นิย
มาภา จะคอยดูแลและใหคําแนะนําผูปุวยอยูท่ี วัดจอมทอง อําเภอจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก ส่ิงท่ีเห็นไมวาจะเป็นคํา
บอกเลาจากปากรุนพี่หรือบุคคลท่ีแนะนํา ทําใหผูนิพนธแเริ่มมีความเช่ือมั่นและมั่นใจวา ถาใชน้ํามันกัญชารักษาโรคไม
เกรนหรือโรคตางๆ แลวจะตองหายขาดแนนอน หลังจากนั้นผูนิพนธแก็ไดตัดสินใจส่ังซื้อน้ํามันกัญชาของทางวัดจอมทอง
มาใช โดยเจาหนาท่ีทางวัดจอมทองคอยใหคําแนะนํา และคอยใหความรูในการใชเบื้องตน และแจงว าน้ํามันกัญชาวัด
จอมทองจะมีความเขมขนสูง เวลานําไปใชตองใชในปริมาณท่ีพอเหมาะ หากตัวผูนิพนธแมีขอสงสัยอะไรท่ีเกี่ยวของกับ
การใชน้ํามันกัญชา ทางเจาหนาท่ีวัดจอมทองก็อนุญาตใหตัวผูนิพนธแ สอบถามขอมูลตางๆในการใชน้ํามันกัญชารักษา
โรคได   
 
วิธีการใช้น้ ามันกัญชารักษาโรคไมเกรนของตนเอง 
 “น้ํามันกัญชา” ท่ีนํามาใชในทางการแพทยแ ยังไมสามารถระบุขนาดการใช หรือปริมาณการใชท่ีแนนอน ซึ่ง
การใชไมสามารถท่ีจะระบุขนาดยา ไดเหมือนยาแผนปใจจุบันหรือยาเคมีท่ีใชรักษาผูปุวย และอีกอยางการตอบสนองตอ
การรักษาโรคดวยน้ํามันกัญชา ของแตละบุคคลก็จะมีขอแตกตางกันออกไป ซึ่งผูนิพนธแเริ่มใชในปริมาณท่ีตํ่าๆกอน แลว
คอยๆปรับเพิ่มขนาดทีละชาๆ เพื่อท่ีจะดูการตอบสนอง หรืออาการขางเคียงท่ีจะเกิดขึ้นกับตัวเอง และเพื่อเป็นการปรับ
หรือลดลงในปริมาณท่ีพอเหมาะ กับโรคไมเกรนท่ีผูนิพนธแกําลังตองการรักษา 
 วันท่ี 1- 2  ผูนิพนธแจะใชไมจ้ิมฟในแตะน้ํามันกัญชา แลวเอาไปแตะท่ีซอกฟใน หรือแตะบริเวณท่ีกระพุงแกม
กอนนอน เพื่อท่ีจะใหผลการรักษาและผลกระทบจากอาการการเมาใหนอยท่ีสุด และเพื่อใหรางกายของตัวผูนิพนธแเอง
ไดคุนเคยและสามารถท่ีจะรับน้ํามันกัญชา ไดโดยท่ีไมมีผลกระทบหรืออาการขางเคียงใดๆ การนอนหลับพักผอนยัง
หลับไมสนิทหรือยังไมมีอาการหลับลึกดีพอ ยังมีการตื่นขึ้นมากลางดึกเชนเคย  
 วันท่ี 3-5 ผูนิพนธแเริ่มเพิ่มการใชน้ํามันกัญชาในปริมาณครึ่งหยด กอนนอน โดยการควบคุมปริมาณในการใช 
ดวยการหยดน้ํามันกัญชาลงไปบนนิ้ว ใหไดปริมาณเทากับครึ่งเม็ดถั่วเขียว แลวนําไปปูายใตโคนล้ินกอนนอน อมน้ํามัน
กัญชาไว โดยใชเวลาประมาณ 1 นาที เพื่อใหน้ํามันกัญชาสามารถท่ีจะดูดซึมเขาสูเสนเลือดไดอยางเต็มท่ี และดูดซึมให
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ไดมากท่ีสุด แลวหลังจากนั้นจะคอยๆกลืนน้ํามันกัญชาสวนท่ีเหลือลงไป แลวผูนิพนธแจะเริ่มสังเกตเห็นวา การนอนหลับ
พักผอนหลับนานขึ้น แตยังมีการตื่นขึ้นมากลางดึกบางในบางชวง แตพอต่ืนเชามารูสึกวารางกายสดช่ืน ไมมีผลกระทบ
จากการอาการมึนเมาจากน้ํามันกัญชา  
 วันท่ี 10-16 ผูนิพนธแเริ่มเพิ่มการใชน้ํามันกัญชา ในปริมาณ 1 หยด โดยการหยดท่ีใตล้ินกอนนอน อมน้ํามัน
กัญชาไวประมาณ 1 นาที  เพื่อใหน้ํามันกัญชาสามารถท่ีจะดูดซึ่ม เขาสูเสนเลือดไดอยางเต็มท่ี และสามารถดูดซึมใหได
มากท่ีสุด แลวหลังจากนั้นคอยๆกลืนน้ํามันกัญชาสวนท่ีเหลือลงไป ซึ่งการเพิ่มปริมาณน้ํามันกัญชาในชวงระหวาง 5 
วันนี้ ทําใหตัวผูนิพนธแนอนหลับไดเร็วขึ้น และสามารถนอนหลับไดหลับสนิทหรือหลับไดลึกขึ้นมากกวาเดิม และไมมีการ
ต่ืนขึ้นมากลางดึกเหมือนในทุกๆวันท่ีผานมา  
 วันท่ี 17-21 ผูนิพนธแลองเพิ่มปริมาณน้ํามันกัญชาเป็นอีกครึ่งหยด โดยการหยดท่ีใตล้ินกอนนอน อมน้ํา มัน
กัญชาไวประมาณ 1 นาที เพื่อใหน้ํามันกัญชาสามารถท่ีจะดูดซึม เขาสูเสนเลือดไดอยางเต็มท่ี และสามารถดูดซึมใหได
มากท่ีสุด หลังจากนั้นคอยๆกลืนน้ํามันกัญชาสวนท่ีเหลือลงไป ซึ่งการเพิ่มปริมาณน้ํามันกัญชาในวันนี้ ผูนิพนธแเริ่มมี
อาการเดินเซ มีอาการมึนงง งวงนอนเร็วกวาท่ีกําหนดไว พอต่ืนขึ้นมากลางดึกเพื่อท่ีจะเขาหองน้ํา ลุกขึ้นมายืนจะรูสึก
ไดวามีอาการเซเล็กนอย แลวนอนหลับสนิทหรือหลับลึกไดเร็วขึ้นกวาปกติ ต่ืนเชาขึ้นมารูสึกรางกายสดช่ืน ไมงัวเงีย
เหมือนพักผอนไดเต็มท่ี  
 วันท่ี 22 ผูนิพนธแเริ่มทดลองเพิ่มปริมาณน้ํามันกัญชาเป็น 2 หยด กอนนอน โดยการหยดใตล้ินกอนนอน ผาน
ไป 5 นาที จะรูสึกไดวามีอาการมึนๆ และใจหวิวพอประมาณ รูสึกถึงการเตนของหัวใจวาแรงขึ้นมากกวาปกติ คอแหง
กระหายน้ําแตสามารถพูดคุยหรือโตตอบไดตามปกติ และมีอาการชาท่ีล้ินเล็กนอย พอลุกขึ้นยืนจะมีอาการเซ ทําใหผู
นิพนธแเริ่มเขาใจแลววา อาการของการเมากัญชาหรือการท่ีเราใชในปริมาณท่ีไมพอเหมาะ จะมีผลกระทบเกิดขึ้นใน
ลักษณะเชนนี้ และทําใหเขาใจมากยิ่งขึ้นกวาเดิม วาเหตุผลของการเมากัญชาแตละคนจะไมเทากัน และโรคแตละโรคก็
ไมสามารถใชน้ํามันกัญชา เพื่อรักษารักษาโรคในปริมาณท่ีเทากันได ในวันท่ี 22 นี้ ผูนิพนธแหลับแบบเวียนหัว ไมมี
เรี่ยวแรง พยายามหายใจเขาลึกๆและพยายามท่ีจะหลับใหสนิทกวาทุกๆคืนท่ีผานมา เรียกไดวาผลของการใชเกิน
ปริมาณ ทําใหเกิดผลขางเคียงหลาๆยอยางตามมา ชวงเชายังมีอาการหวิวๆเดินเซบาง พอบายๆนอนพักอาการตางๆก็
หายไป รางกายสดช่ืนขึ้น 
 วันท่ี 23 ผูนิพนธแคอยๆปรับ การใชน้ํามันกัญชาลงมาอีกครึ่งหยด โดยใชหยดใตล้ินกอนนอน อมน้ํามันกัญชาไว
ประมาณ 1 นาที เพื่อใหน้ํามันกัญชาสามารถท่ีจะดูดซึม เขาสูเสนเลือดไดอยางเต็มท่ี และสามารถดูดซึมใหไดมากท่ีสุด 
แลวหลังจากนั้นคอยๆกลืนน้ํามันกัญชาสวนท่ีเหลือลงไป และการปรับเปล่ียนการใชน้ํามันกัญชาในวันนี้ อาการตางๆยัง
มีเดินเซบาง มีอาการงวงมึนงงบางพอประมาณ นอนหลับไดเร็วขึ้นกวาเดิม และต่ืนเชามารูสึกรางกายสดช่ืน  
 วันท่ี 24-30 ผูนิพนธแเริ่มปรับน้ํามันกัญชา ในการรักษาโรคไมเกรนของตนเองใหมอีกรอบ โดยการหยดน้ํามัน
กัญชาเพียง 1 หยดใคล้ินกอนนอน อมน้ํามันกัญชาไวประมาณ 1 นาที เพื่อใหน้ํามันกัญชาสามารถท่ีจะดูดซึม เขาสูเสน
เลือดไดอยางเต็มท่ี และสามารถดูดซึมใหไดมากท่ีสุด หลังจากนั้นคอยๆกลืนน้ํามั นกัญชาสวนท่ีเหลือลงไป การนอน
หลับพักผอนในชวง 5 วันของการปรับเปล่ียนน้ํามัน หลับไดสนิทโดยท่ีไมมีอาการขางเคียงใดๆ ต่ืนขึ้นมารางกายสดช่ืน
กระปรี้กระเปรามากขึ้น   
 ผลลัพธแจากการใชน้ํามันกัญชา รักษาโรคไมเกรนของตนเองประมาณ 1 เดือนนั้น การนอนหลับพักผอนของผู
นิพนธแดีข้ึน หลับไดสนิทหรือหลับไดลึกมากข้ึน ไมต่ืนขึ้นมากลางดึก การตอบสนองตอส่ิงเราตางๆท่ีเจอ ก็เริ่มดีขึ้น เวลา
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ทํางานตองจองหนาจอคอมพิวเตอรแ เป็นเวลานานๆ ก็จะไมมีอาการปวดศีรษะหรือมีอาการขางเคียง ท่ีทําใหผูนิพนธแ
ปวดศีรษะอีกเลย อาการท่ีเคยงวงนอนระหวางวัน ท่ีเกิดจากการนอนหลับไมสนิทหรืออาการหลับไมลึก ก็เริ่มดีขึ้นและ
รางการสดช่ืนขึ้น ไมมีอาการงวงนอนในระหวางวัน รางกายกระปรี้กระเปราตลอดท้ังวัน ไมหงุดหงิดงาย อารณแดีขึ้น  มี
สามาธิในการทํางานมากขึ้น และทําใหการทํางานท่ีเคยผิดพลาดดีขึ้นมาก 
  ผลขางเคียงท่ีไดรับ จากการใชน้ํามันกัญชารักษาโรคไมเกรนของตนเอง ซึ่งแตกอนท่ีจะเป็นประจําเดือนหรือ
ในชวงท่ีมีประจําเดือน ผูนิพนธแมักจะมีอาการปวดเกร็งในชองทอง และมีอาการเสียวแปลบท่ีกลามเนื้อชองทองบอยๆ 
และมักจะมีอาการมึนคล่ืนไส หรือปวดศีรษะไมเกรนเสมอ อาการตางๆเหลานี้เริ่มหายไป และประจําเดือนเริ่มมาแบบ
สม่ําเสมอ และมาตรงตามเวลามากขึ้น คุณภาพชีวิตของผูนิพนธแเริ่มดีขึ้นมาก การใชชีวิตประจําวัน ไมวาจะเป็นเรื่อง
การทํางานเรื่องตางๆ เริ่มไมเครียดและไมมีความกังวลใดๆ สามารถท่ีจะทํางานตอเนื่องไดท้ังวัน โดยท่ีไมรูสึกเหนื่อยลา
และรับประทานอาหารไดมากขึ้น และโรคกรดไหลยอนท่ีผูนิพนธแเป็นอยูนั้น ก็ไดหายไปโดยท่ีไมมีอาการใดๆเกิดขึ้นอีก
เลย 
 
วิธีการใช้น้ ามันกัญชารักษาโรคไมเกรนของตนเอง 

 
  
  
 
 
 
 

  ตารางการเปรียบเทียบการใช้น้ ามันกัญชาในความเข้มข้นที่แตกต่าง 
เพื่อรักษาอาการโรคไมเกรนของตนเอง 

 

การรักษาโรคไมเกรน กอนใช ขนาดท่ีใช หลังการใช 
ระยะ เวลา
ในการใช 

น้ํ ามันกัญชาชนิดความ
เขมขนนอย  
 
 
 

1.มีอาการปวดศีรษะขางเดียว  
2.ปวดบริ เวณขมับและบริ เวณ
รอบๆดวงตาหรือกระบอกตา  
3.ปวดท่ีกลามเนื้อตนคอ คล่ืนไส
และมีอาเจียนรวมดวย มีความไว
ตอแสงและเสียง ท่ีมีความถี่ในการ
ทําใหปวดศีรษะ 
4.มีอาการปวดศีรษะประมาณ 
 เดือนละ 6 - 7 ครั้ง 

5-10 หยด 1.มีอาการปวด
ศีรษะ คล่ืนไส 
2.การนอนหลับ
พักผอน ยังหลับไม
สนิทหรือการหลับ
ไมลึกพอ 
3.มีความไวตอแสง 
เสียง และส่ิงเรา
ตางๆ 

3 เดือน 

ภาพ : การหยดน้ํามันกัญชาลงบนนิ้วของตนเอง 
กอนปูายท่ีใตล้ิน เพื่อควบคุมปริมาณการใช ให
เหมาะสมกับสภาพ การรับไดของสารสกัดใน
กัญชาของตนเอง โดยเป็นผลจากปริมาณท่ีใช 
ของน้ํามันกัญชาท่ีมาจากท่ีตางกัน 
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น้ํามันกัญชาชนิดเขมขนสูง 
(วัดจอมทอง) 
 

1.มีอาการปวดศีรษะขางเดียว  
2.ปวดบริ เวณขมับและบริ เวณ
รอบๆดวงตาหรือกระบอกตา  
3.ปวดท่ีกลามเนื้อตนคอ คล่ืนไส
และมีอาเจียนรวมดวย มีความไว
ตอแสงและเสียง ท่ีมีความถี่ในการ
ทําใหปวดศีรษะ 
4.มีอาการปวดศีรษะประมาณ 
 เดือนละ 6 - 7 ครั้ง 

1 หยด 1.ความถ่ีในการ
ปวดศีรษะดีขึ้น 
2.หลับสนิทและ
หลับลึกไดดีพอ 
3.ไมมีอาการ
ตอบสนองตอส่ิง
เราตางๆ 
4.คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น  

1 เดือน 

 
 ในสภาวะปใจจุบัน ผูนิพนธแยังคงใชน้ํามันกัญชาในปริมาณหนึ่งหยด และพบวาอาการปวดศีรษะไมเกรนดีขึ้น 
และมีประสิทธิภาพในการทํางานไดดีขึ้น มีสมาธิในการทํางาน ตอจากนั้นผูนิพนธแไดนําน้ํามันกัญชา แนะนําใหบุคคลใน
ครอบครัว ใชน้ํามันกัญชารักษาโรค เป็นกรณีศึกษาดังนี้ 
 
การศึกษาการใช้น้ ามันกัญชา 
กรณีที่ 1 โรคต่อมไขมันอักเสบ 
ผูปุวย นายศักดิ์ชัย เปลงศรีงาม อายุ 53 ปี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
อาการโรคตอมไขมันอักเสบ มีตุมน้ําพองใสบริเวณหนาขาท้ังสองขาง จะมีอาการคันรวมดวย และแผลท่ีเกิดจากการ
แตกของตุมน้ําจะแหงสนิทดีตองใชเวลาประมาณ 1 อาทิตยแ หลังจากนั้นประมาณ 1 เดือน ก็จะมีตุมน้ําเกิดขึ้นมาใหม 
ซึ่งก็จะอยูในบริเวณใกลๆกับตุมน้ําท่ีแตกและแหงสนิทแลว ซึ่งก็จะเป็นลักษณะอาการแบบนี้เกิดขึ้นทุกครั้งไป ซึ่งสราง
ความรําคาญใจใหกับผูปุวยหลายๆครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน 
 ผูปุวยไดเขารักษาอาการตอมไขมันอักเสบ ท่ีโรงพยาบาลโรคผิวหนัง ซึ่งการรักษาใชเวลานานหลายปี แต
อาการดังกลาวก็ไมหายขาดซึ่งก็ยังเป็นๆหายๆ และมีอาการคันรวมดวย แพทยแลงความเห็นใหนัดตัดช้ินเนื้อเพื่อสงตรวจ 
ใหเป็นเคสกรณีศึกษาของนักศึกษาแพทยแดวย โดยทางโรงพยาบาทออกคาใชจายในการสงช้ินเนื้อไปตรวจ แตก็ยังไม
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สามารถวิเคราะหแไดวาเกิดจากสาเหตุอะไร และถาจะตองรักษามากไปกวานั้น จะตองใชเงินจํานวนมาก ตองนําช้ินเนื้อ
ไปตรวจอีกครั้งและทําการบมเช้ือ แพทยแลงความเห็นวา ไมมีอันตรายอะไรแตจะสรางแคความรําคาญใจใหกับผูปุวย
เทานั้น จึงส่ังยา Capsika-25 ใหใชเพื่อบรรเทาอาการคันจากตุมน้ํา ซึ่งเวลาท่ีใชไปสักระยะหนึ่ง ผิวตรงบริเวณท่ีรักษา
จะเป็นรอยดางขาว หรือสีผิวจะไมสม่ําเสมอกัน ตุมน้ําท่ีเกิดขึ้นก็จะเป็นๆหายๆ  
 

การรักษาด้วยน้ ามันกัญชาสกัดชนิดเข้มข้น วัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก 
1.ทําความสะอาดบริเวณท่ีเป็นตุมน้ําใสๆ ดวยน้ํามันมะพราวสกัดเย็น หลังจากนั้นซับน้ํามันมะพราว ดวยสําลี

ใหแหง   
2.ใชน้ํามันกัญชาสกัดชนิดเขมขน ทาบางๆใหท่ัวบริเวณตุมน้ํา และแผลจากตุมน้ําท่ีแตกแลว  
3.ใชน้ํามันกัญชาสกัดชนิดเขมขน ทาบริเวณตุมน้ําใสๆ และรอบๆบริเวณท่ีเป็นแผล ในตอนเชาและในตอนเย็น 

4.ใชทาทุกครั้งท่ีเกิดอาการคันบริเวณผิวหนังดังกลาว 
 

ผลของการรักษา 
1.ใชเวลาในการรักษาประมาณ 1 สัปดาหแ จะเห็นวาตุมน้ําเริ่มจะแหงเป็นสะเก็ดบางๆขาวๆ และตุมน้ําจะ

ยุบตัวลงเห็นไดชัดเจน 
2. สีผิวบริเวณตุมน้ําหรือบริเวณแผลตุมน้ํา ท่ีแตกแลวจะเป็นสีชมพูระเรื่อออนๆ อาการคันเริ่มดีขึ้น ใชไป

ประมาณ 2 อาทิตยแ สีผิวบริเวณหนาขาของผูปุวย เริ่มมีสีผิวท่ีสม่ําเสมอ และไมเป็นรอยดางขาวเหมือนในการรักษา
ชวงแรกๆ 

3.คุณภาพชีวิตของผูปุวยดีขึ้น  
  

กรณีที่ 2 โรคความดันโลหิตสูง 
ผูปุวย นายศักดิ์ชัย เปลงศรีงาม อายุ 53 ปี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ผูปุวยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ประมาณ 140-149 มิลลิเมตรปรอท เกิดจากทํางานหนัก พักผอนนอย รับประทาน
อาหารรสเค็ม ด่ืมเหลา มีอาการหนามืด วิงเวียนศีรษะเป็นบางครั้ง มือส่ัน ใจส่ัน  เหนื่อยงาย และอาการปวดศีรษะรวม
ดวยในบางครั้ง 
 

การรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน 
ใชยาลดความความดันโลหิตสูง ตองรับประทานยาท้ังสองชนิดนี้วันละ 1 เม็ด หลังอาหารทุกวัน  

 
การรักษาด้วยน้ ามันกัญชาสกัดเข้มข้นวัดจอมทอง 

1.ใชน้ํามันกัญชาชนิดเขมขนหยดใตล้ิน วันละ 1 หยด กอนนอน 
2.ดื่มชาเพื่อสุขภาพในชวงเชาทุกวัน  
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ผลของการรักษา 
1.ใชน้ํามันกัญชาสกัดชนิดเขมขนและด่ืมชาเพื่อสุขภาพ ประมาณ 2 อาทิตยแ ความดันโลหิตสูงของผูปุวย เริ่ม

ลดลงประมาณ 129 มิลลิเมตรปรอท ผูปุวยนอนหลับไดสนิทหรือหลับไดลึกขึ้น รางกายผูปุวยจะสดช่ืนและไมมีอาการ
ออนเพลีย หรืองวงนอนในระหวางวัน 
 
กรณีที่ 3 อาการชาที่มือจากปลายประสาทอักเสบ ปวดข้อเข่า นอนไม่หลับ 

ผูปุวย นางอุไร เรืองไทย อายุ 73 ปี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ผูปุวยมีอาการชาท่ีมือและเทา มีอาการปวดเขารวมดวยในบางครั้งท่ียืนหรือเดินนานๆ 
 

การรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน 
1.แพทยแแผนปใจจุบัน ใหรับประทานวิตามินบี และใหทํากายภาพบําบัด 

 
การรักษาด้วยน้ ามันกัญชาสกัดเข้มข้นวัดจอมทอง 

1.ใชน้ํามันกัญชาชนิดเขมขนหยดใตล้ิน วันละ 1 หยด กอนนอน  
2.ดื่มชาเพื่อสุขภาพกอนนอน วันละ 1 แกว 

 
ผลของการรักษา 
 หลังจากใชน้ํามันกัญชา 1 เดือน และการดื่มชาเพื่อสุขภาพ อาการชาท่ีมือจากปลายเสนประสาทอักเสบเริ่มดี
ขึ้น และอาการปวดบริเวณขอเขาเริ่มหายไป ผูปุวยนอนหลับไดสนิทหรือหลับไดลึกขึ้น 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไข 
 เนื่องจากผูปุวยยังขาดความรูความเขาใจและความเช่ือมั่น อีกท้ังยังมีอคติวากัญชาคือยาเสพติดประเภทท่ี 5 ท่ี
ถูกปลูกฝใงมากันยาวนาน ทําใหผูนิพนธแใชระยะเวลาคอนขางนาน และยากในการเขาถึงตัวผูปุวย ตองอธิบายใหผูปุวย
เห็นวากัญชาคือสมุนไพรไมใชยาเสพติด และกัญชามีสรรพคุณในการรักษาโรคตางๆอยางมากมาย และตองใชใน
ปริมาณท่ีพอเหมาะตอการรักษาโรคตางๆ 
  ผูนิพนธแใชกลยุทธแ ในการสรางความมั่นใจใหแกผูปุวย ดวยการแสดงผลการรักษาของตนเอง เลาเรื่อง
การรักษาดวยน้ํามันกัญชา ในโรคตางๆใหฟใงสม่ําเสมอ ใหชมคลิบวิดิโอ และใหความมั่นใจในความปลอดภัย ในการใช 
ดวยการใหลองแตเพียงเล็กนอย พรอมการประเมินอาการความพึงพอใจ ซึ่งสามารถกระทําได เนื่องจากกรณีศึกษาของ
ผูนิพนธแนั้น เป็นบุคคลในครอบครัวและญาติผูใกลชิด 
 
สรุป วิเคราะห์ เสนอแนะ 
 ผูนิพนธแพบวาน้ํามันกัญชาชนิดเขมขน  มีผลทางการรักษาผูปุวยไดมากกวาน้ํามันกัญชาชนิดความเขมขนนอย 
ทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น ชวยปกปูองเซลลแแปลกปลอมตางๆในรางกาย และยังชวยลดอาการอักเสบในผูปุวยท่ีมี
ภูมิคุมกันบกพรอง  บรรเทาอาการเจ็บปุวยและชะลอความเส่ือมทางร างกาย มีภูมิคุมกันและฟื้นตัวจากอาการท่ี
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เจ็บปุวยไดรวดเร็วขึ้น และทําใหพบวาการตอบสนองของการใชน้ํามันกัญชา ในแตละคนจะไมเหมือนกัน บางคนจะไว
ตอกัญชาทําใหเมางาย แตบางคนใชเยอะก็ยังไมมีอาการเมากัญชา  
 และทําใหรูวาสารในกัญชาเชน CBD จะเป็นตัวลอมจับเซลลแดีหรือเซลลแรายในรางกาย และสวนสาร THC จะ
เป็นตัวเขาไปทําลายเซลลแรายในรางกาย ซึ่งสารท้ังสองชนิดนี้มีอยูในกัญชา จะมีฤทธิ์คลายๆกันและทํางานคูกันในการ
รักษาโรคราย หรือโรคชนิดตางๆได สวนรากของกัญชาก็จะมีสาร THC และสาร CBD ท่ีจะมีคุณลักษณะพิเศษ คือ
สามารถใชลดไขในเด็ก และสวนรากกัญชามักจะไมเป็นท่ีนิยมนําไปรักษาโรคมะเร็ง แตจะใชรักษาลดอาการปวดและ
อาการอักเสบจากโรคเก฿าทแ  
 

หลักธรรมสู่ความส าเร็จในการใช้กัญชาศาสตร์ 
 ความพยายามของผูนิพนธแ เพื่อใหตนเองหายจากโรค และบุคคลรอบขางมีสุขภาพดี ผูนิพนธแยึดมั่นใน
หลักธรรมคําสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจาใน สังคหวัตถุ 4 ซึ่งเป็นธรรมท่ีต้ังแหงการสงเคราะหแกัน ยึดเหนี่ยวซึ่งกัน 
ทําใหเกิดความรัก ความสามัคคี ประสานใจใหเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อยูดวยกันดวยความรักและความปราถนาดีตอ
กัน ซึ่งเริ่มไดต้ังแตตนเอง ครอบครัว และสังคม ตลอดจนประเทศชาติ อันไดแก 

1.ทาน คือ การให การเสียสละ หรือการเอื้อเฟื้อแบงปในของๆตน เพื่อประโยชนแแกบุคคลอื่น ไมตระหนี่ถี่
เหนียว ไมเป็นคนเห็นแกไดฝุายเดียว คุณธรรมขอนี้ จะชวยใหไมเป็นคนละโมบ ไมเห็นแกตัว เราควรคํานึงอยูเสมอวา 
ทรัพยแส่ิงของท่ีเราหามาได มิใชส่ิงจีรังยั่งยืน เมื่อเราส้ินไปแลว ก็ไมสามารถจะนําติดตัวไปได 

2.ปิยะวาจา คือ การพูดจาดวยถอยคําท่ีไพเราะ ออนหวาน พูดดดวยความจริงใจ ไมพูดหยาบคาย กาวราว 
พูดในส่ิงท่ีเป็นประโยชนแเหมาะสําหรับกาลเทศะ พระพุทธเจาทรงใหความสําคัญกับการพูดเป็นอยางยิ่ ง เพราะการพูด 
เป็นบันไดขั้นแรก ท่ีจะสรางมนุษยแสัมพันธแอันดีใหเกิดขึ้น วิธีการท่ีจะพูด ใหเป็นปิยวาจานั้น จะตองพูดโดยยึดถือ
หลักเกณฑแ เวนจากการพูดเท็จ เวนจากการพูดสอเสียด เวนจากการพูดหยาบ เวนจากการพูดเพอเจอ 

3.อัตถจริยา คือ การสงเคราะหแทุกชนิด หรือการประพฤติในส่ิงท่ีเปฯประโยชนแแกผูอื่น 
4.สมานัตตตา คือ การเป็นผูมีความสม่ําเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอตนเสมอปลาย คุณธรรมขอนี้จะชวย

ให เราเป็นคนมีจิตใจหนักแนน ไมโลเล รวมท้ังยังเป็นการสรางความนิยม และไววางใจใหแกผูอื่นอีกดวย 
 

ความมุ่งหวังในอนาคต 
 - ผูนิพนธแตองการเรียนตอดานการแพทยแแผนไทย เพื่อนําไปพัฒนาตอยอดความรู และสามารถนําไปใชและ
สามารถปรุงยาใหผูปุวยรักษาโรคตางๆ ไดถูกตองตามกฎหมาย และเป็นแนวรวมสนับสนุนกัญชา ใหเป็นพืชทาง
เศรษฐกิจและใชเป็นยาในทางการแพทยแ  
 -ผูนิพนธแตองการใหปลูกกัญชาไดถูกตองตามกฎหมาย และตองการใหปลูกกัญชา เป็นในลักษณะพืชสมุนไพร 
ซึ่งควรจะปลูกไดเหมือนในลักษณะการปลูก ขิง ขา ตะไคร ใบมะกรูด และประชาชนท่ัวไปหรือผูปุวยสามารถปลูกเอง 
และสามารถนํามาทําเป็นยา หรือนํามาปรุงอาหารเพื่อรักษาสุขภาพของตัวเอง และของคนในครอบครัวไดโดยถูกตอง
ตามกฎหมาย  
 - ผูนิพนธแมุงหวังใหรัฐบาล มีการเปิดเสรีกัญชาท่ีกฎหมายอนุญาตใหใชได และอยูบนพื้นฐานในเรื่องสุขภาพ
และความปลอดภัย โดยการท่ีสรางขอบังคับ ซึ่งจะตองใชระบบในการท่ีผลิตและจําหนายอยางเขมงวด เพื่อใหแนใจวา 
ผลิตภัณฑแจากกัญชามีคุณภาพ และมาตรฐานปลอดภัยตอผูบริโภค เชน การปลูก ซึ่งรัฐสามารถใหปลูกไดโดยมี
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ใบอนุญาต และเป็นผูท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยรัฐทําการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมในการปลูกกัญชา
  
 - ผูนิพนธแตองการใหมีการตรวจสอบ ในการปลูกกัญชา เพื่อใหแนใจวามีการใชปุยและยาฆาแมลงท่ีไดรับการ
รองรับ และไมมีเช้ือราท่ีเป็นอันตราย อยูในผลิตภัณฑแท่ีทํามาจากกัญชา พรอมท้ังผูปลูกควรจะไดรับการฝึกอบรมดาน
ความรูตางๆ ดานความสะอาด และความปลอดภัยในการนํากัญชามาบริโภค  
 - ผูนิพนธแตองการใหกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ มีการผลิตกัญชาสงออก และมีขอชัดเจนเกี่ยวกับการผลิตกัญชา 
เชน การบรรจุ การจัดเก็บและการจัดจําหนาย รวมถึงการทดสอบผลิตภัณฑแ เพื่อไมใหเกิดผลรายตอสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผูใช  
 -ผูนิพนธแตองการใหมีการควบคุมคุณภาพ ในเรื่องสายพันธุแตางๆของกัญชา เพื่อใหกัญชาท่ีปลูกมีปริมาณ THC 
และ CBD ท่ีเหมาะสมในการใชงาน และการรักษาโรคตางๆไดประสิทธิภาพมากขึ้น  

 
------------------------------------- 
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บทน า 

 โรคติดเช้ือ Coronavirus 2019 (COVID-19) พบครั้งแรกท่ีเมืองอูฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเดือน
ธันวาคม 2562 และมีการแพรระบาดไปยังประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก องคแการอนามัยโลก (WHO) ไดประกาศใหเป็นภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ ประเทศไทยพบผูปุวยรายแรกเมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2563 นับเป็นการพบผูติด
เช้ือรายแรกนอกประเทศจีน และมีจํานวนผูปุวยเพิ่มขึ้นมาก จนถึงวันท่ี 6 มีนาคม 2563 มีผูปุวยมากกวา 100 คนตอ
วัน เป็นโรคอุบัติใหม ไมมีองคแความรู ยารักษา หรือวัคซีน เกิดการเจ็บปุวยและเสียชีวิตท่ัวโลก เกิดการกลายพันธุแงาย 
วิธีการแกไข มียุทธศาสตรแในการดําเนินงาน การสรางการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อสรางระบบปู องกันโรคของ
ประเทศ ใหกับประชาชนโดย ใหมีความรูเรื่องโรคโควิด-19และวิธีการปูองกันตัวเอง ครอบครัว และ มีสวนรวมในการ
จัดการสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนฆอง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ซึ่งมี บทบาทในการ
พัฒนาและขับเคล่ือนระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีสวนรวมของประชาชนและภาคีเครือขาย จึงไดนํากลไก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ท่ีไดพัฒนามาต้ังแตปี พ.ศ.2521 ปใจจุบันมีจํานวน 125 คน ครอบคลุม
ท้ังหมด จํานวน 10หมูบาน มาใชในการจัดการและรับมือกับภาวะวิกฤติดานสุขภาพดังกลาว  โดยดําเนินการภายใต
แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง ไดแก  

1) การใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองเกี่ยวกับโรค  
2) การเปิดโอกาสให อสม.ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการดําเนินงาน  
3) การมีสวนรวมในการตัดสินใจและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการดําเนินการ (20 มีนาคม 2563)  
4) การรวมมือในการตัดสินใจทุกขั้นตอน ท้ังการระบุปใญหา รวมหาวิธีการ/แนวทางการแกไขปใญหา รวม

ดําเนินกิจกรรมในการแกไขปใญหา เสริมสรางแรงจูงใจ และติดตาม รวมท้ังรับผลของการดําเนินงาน (ตําบล โนนฆอง จ.
ขอนแกน) (ระดับท่ี 5 การเสริมอํานาจ) 
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บทเรียนจากการดําเนินงาน ทําใหชุมชนพัฒนาจนเกิดความ เขมแข็ง รูจักการพึ่งตนเอง คิดเอง ทําเอง ชุมชน

เกิดภูมิตานทานท่ีจะตอสูกับปใญหาท่ีเกิดขึ้นไดทุกปใญหา มีการแกไขท่ีเกิดจากการมีสวนรวมจากชุมชน รวมกันฝุาฟใน
อุปสรรคไปดวยกัน อยางมีสติ มีการเสียสละท้ังแรงกาย แรงใจ เกิดการระดมทุนและการใชทรัพยากรท่ีมีในชุมชนท่ี
รวมกันสรางขึ้น เพื่อปกปูองตนเอง คนในครอบครัวและชุมชน ทําใหชุมชนเป็นชุมชนแหงความสามัคคี วันนี้คนโนนฆอง
เรารักกันมากขึ้น เรามองเห็นน้ําใจท่ีมีใหเรารักโนนฆอง รักบานเกิด พรอมท่ีจะกาวสู โนนฆอง วิถีชีวิตใหม  ปลอดภัย
จากโควิด 19  
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากสถานการณแการระบาดของโรคติดเช้ือ Coronavirus 2019 (COVID-19) จากการพบครั้งแรกท่ีเมืองอูฮั่น 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเดือนธันวาคม 2562 และมีการแพรระบาดไปยังประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก องคแการอนามัย
โลก (WHO) ไดประกาศใหเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ ประเทศไทยพบผูปุวยรายแรกเมื่อวันท่ี 12 
มกราคม 2563 นับเป็นการพบผูติดเช้ือรายแรกนอกประเทศจีน และมีจํานวนผูปุวยเพิ่มขึ้นมาก จนถึงวันท่ี 6 มีนาคม 
2563 มีผูปุวยมากกวา 100 คนตอวัน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนฆองเป็นหนวยบริการปฐมภูมิ รับผิดชอบ 
จํานวน 10หมูบาน 1,652หลังคาเรือน มีอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) จํานวน 125 อสม. ซึ่งมีบทบาทในการเป็นผูนา
การดําเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมูบาน/ชุมชน เป็นผูนําการเปล่ียนแปลง 
(Change agents) พฤติกรรมดานสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน  

ในชวงการระบาดของโรคโควิด19 มีประชาชน/แรงงาน ท่ีเดินทางมาจากประเทศท่ีมีการแพรระบาดของโรค 
กลุมท่ีเดินทางมาจากกรุงเทพและปริมณฑล และกลุมท่ีไปรวมกับคนในพื้นท่ีเส่ียง เดินทางเขามาในพื้นท่ีตําบลโนนฆอง 
รวมท้ังส้ิน จํานวน 380 คน อสม.คนพบกลุมเส่ียงท่ีมีอาการสําคัญและสงตอเจาหนาท่ีสาธารณสุข จํานวน 5 คน ทําให
หนวยบริการ ภาคีเครือขาย และประชาชนในพื้นท่ีไดรับผลกระทบ ท่ีสงผลตอประชาชนในพื้นท่ี ในเรื่องสุขภาวะ ท้ัง
ทางดานรางกาย สุขภาพจิต เกิดความเครียดภาวะซึมเศรา การฆาตัวตาย ภาวะหมดไฟ สังคมเกิดความขัดแยง รังเกียจ
กัน การเอารัดเอาเปรียบและฉวยโอกาส ภาวะเศรษฐกิจท่ีมีคนตกงาน รายไดลด และภาวะหนี้สิน รวมท้ังประชาชนใน
พื้นท่ีตองมีการปรับตัวเพื่อปูองกันการแพรระบาด สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนในพื้น ท่ี 
การปูองกันการแพรระบาดของโรคโควิด19โดยการมีสวนรวมของชุมชน จึงเป็นมาตรการที่จะลดผลกระทบและปูองกัน
ปใญหาสุขภาพที่เกิดข้ึนโดยมุงมั่นใหมีการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีตําบลโนนฆองอยางท่ัวถึง 

กระทรวงสาธารณสุข มีการกําหนดทิศทางนโยบายในการส่ือสารอยางสม่ําเสมอและโปรงใสเพื่อใหสาธารณชน
ไดรับทราบความเส่ียงของโรคโควิด 19 และขอแนะนําในการท่ีประชาชนจะสามารถลดความเส่ียงในระดับบุคลและ
ชุมชนได ภาคสาธารณสุขมีการแถลงขาวของ ศบค. และขอมูลเหลานี้ถูกสงตอใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
เป็นผูเช่ือมโยงสําคัญระหวางระบบสุขภาพที่เป็นทางการในชุมชน 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนฆองไดกําหนดนโยบายโดยมีการประชุม รวมกับ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) .ภาคีเครือขาย และแกนนําชุมชนในพื้นท่ีตําบลโนนฆอง .ในการขับเคล่ือนการจัดการภาวะวิกฤต
ดานสุขภาพจากโรคโควิด 19 ของชุมชนตําบลโนนฆองเป็นกระบวนการขับเคล่ือนท่ีเปิดโอกาสใหภาคีเครือขายและ
ประชาชนเขามามีสวนรวม โดยใชกลยุทธการมีสวนรวมของชุมชน มีการส่ือสารความเส่ียง สรางความตระหนักเพื่อ
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รับมือกับความเส่ียงและความกลัว มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เป็น  กลไกในการจัดการตอ
สถานการณแโรคโควิด 19 โดย อสม.จะเป็นผูทําใหเกิดการส่ือสารความเส่ียง การสรางความตระหนัก และเฝูาระวัง โรค
โควิด 19 โดยการมีสวนรวมของชุมชนและพัฒนาเพื่อใหเกิดความแข็งแกรง รับมือกับภาวะวิกฤตในอนาคต  
 
 2. การปฎิบัติงานและการเก็บรวบรวมข้อมูล  

การดําเนินงานท่ีสําคัญมีดังนี้ 
2.1) การจัดการภาวะวิกฤตจากการแพรระบาดของโรค โควิด 19 เพื่อใหประชาชนไดรับความรูและคําแนะนํา

ในการดูแลปูองกันตนเองจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 1,652 หลังคาเรือน อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) สามารถคนหา คัดกรองกลุมเส่ียง ไดแก ประชาชน/แรงงานท่ีเดินทางมาจากประเทศท่ีมีการแพร
ระบาดของโรค กลุมท่ีเดินทางมาจากกรุงเทพและปริมณฑล และกลุมท่ีไปรวมกับคนในพื้นท่ีเส่ียง และใหคําแนะนําใน
การปฏิบัติตัวที่ถูกตอง กรณีท่ี อสม.คนพบกลุมเส่ียงท่ีมีอาการสําคัญมีการสงตอเจาหนาท่ีสาธารณสุขไดอยางรวดเร็ว
และทันเวลา  

2.2) ในระดับตําบลไดมีการจัดต้ังจัดต้ังศูนยแอํานวยการประสานงานปูองกันไวรัสโคโรนา  (COVID 19 โดย
คณะกรรมการในศูนยแอํานวยการมาจากหนวยงานหลายภาคสวนรวมท้ังตัวแทน อสม. ตัวแทนภาคประชาชน การ
ประชุมไดเปิดโอกาสใหภาคีเครือขายในชุมชน ผูมีส วนไดสวนเสียแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการ
ขับเคล่ือนของศูนยแอํานวยการเพื่อใหเกิดความครอบคลุมในทุกภาคสวนและเกิดประสิทธิภาพในการเฝูาระวังและ
ปูองกันโรค โควิด 19  

กระบวนการทํางานของศูนยแอํานวยการประสานงานป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID 19 ระดับตําบล มีการ
เสริมสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาทักษะอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งและศักยภาพในการเฝูาระวังปูองกันโรคโดยเชิญวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการเฝูาระวังปูองกันโรค มา
ถายทอดความรูและประสบการณแเพื่อเสริมสรางทักษะให อสม.ท่ีเขารั บการพัฒนาทักษะมีความเช่ียวชาญในการ
ปฎิบัติงาน เรียกวา “นักรบโควิด 19 “ มีการกําหนดมาตรการและแนวทางการเฝูาระวังและการปูองกันโควิด 19 
รวมท้ังการกําหนดมาตรการการกักตัวผูท่ีมาจากตางประเทศ กรุงเทพฯและเขตปริมณฑลท่ีมีความเส่ียง โดยมาตรการ
การกักตัวจะเนนใหผูท่ีไดรับการกักตัวไดรับการดูแลท้ังทางดานรางกาย เชนการตรวจสุขภาพเบื้องตน และการวัด
อุณหภูมิและสังเกตอาการจากนักรบโควิด (อสม.ท่ีไดรับการคัดเลือกใหทําหนาท่ีเฝูาระวังและสังเกตุอาการผูท่ีไดรับการ
กักตัว) มีการสํารวจภาวะสุขภาพจิตกอนและหลังท่ีเขารับการกักตัว จัดหางานอดิเรกท่ีทําในบานเพื่อใหผูถูกกักตัวรูสึก
ผอนคลาย นอกจากนั้นอสม.ยังไดประเมินสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นท่ีโดยเฉพาะกลุมเปราะบาง 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผูท่ีเขามาในพื้นท่ีและไดรับการกักตัว 
บาน จํานวน ไดรับคําแนะนํา ประเมินสุขภาพจิต สงตอ 

สรางแกว 54 54 54 3 
โนนฆอง 48 48 48 0 
โนนคูณ 32 32 32 0 
หินฮาว 28 28 28 1 

หนองสําโรง 31 31 31 0 
หวยหวา 62 62 62 0 
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หินต้ัง 30 30 30 0 
หวยหวา 45 45 45 0 

หนองอิเลิง 12 12 12 0 
โนนฆอง 38 38 38 0 

รวม 380 380 380 5 
 

2.3. ตนปี 2563 มีการระบาดของ โควิด 19 บุคลากรทางการแพทยแ ภาคีเครือขายในพื้นท่ีและ อสม.มีบทบาท
สําคัญในการตานภัยโควิด19 หรือจะเรียกวาหนวยรบแนวหนาก็วาได ชวงนี้ทาง อสม. ตําบลโนนฆอง มีการระดม
ความคิดรวมกันในการวางมาตรการและดําเนินงาน เพื่อทําอยางไรคนโนนฆองจะปลอดภัยจากโรคโควิด 19 ทุกคนรวม
คิด รวมวางแผน เริ่มตนจากการแบงหนาท่ีตามความสามารถโดยมีหมอประจําครอบครัวและ อสม.สาขาโรคติดตอเป็น
แกนนําในการขับเคล่ือน ส่ิงแรกท่ีตองจัดหาคือ ผาปิดจมูก ทุกนคิดวาถารองบประมาณอาจจะลาชา มีการระดม
ผาขาวมาในพื้นท่ี โดยขอบริจาค และคัดเลือก อสม.ท่ีมีความสามารถในการตัดเย็บมาเป็นครู ก สอน อสม. เย็บผาปิด
จมูก เรียกวา อสม.นักเย็บ นําจักรเย็บผามารวมกันเป็นศูนยแเย็บผาปิดจมูกท่ีรพสต. แจกประชาชนท่ีมารับบริการและ
ประชาชนในพื้นท่ี ทําใหประชาชนเกิดการตื่นตัวและตระหนักถึงภัยจากโควิด 19 ท่ีกําลังใกลเขามา ประชาชนใหความ
สนใจและมารวมบริจาคผาขาวมา ยางยืด ดายเย็บผา บางคนมารวมบริจาคเงิน และบางสวนมาลงทะเบียนรับผาปิด
จมูกไปแจกจายในครัวเรือนใหกับสมาชิก นอกจากมารับผาปิดจมูกท่ีรพสต.แลว อสม.ท่ีมาเขาเวรวันละ 2 คนยังทํา
หนาท่ีใหความรูประชาชนในการเฝูาระวังปูองกันโรคโควิด 19 หลังจากนั้นส่ิงท่ีตองจัดหา คือ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอิน
ฟาเรด ผูนําชุมชนและ อสม.รวมระดมทุนจากประชาชนในแตละหมูบาน สามารถจัดหาเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอิน
ฟาเรด มาใชในการคัดกรอง จํานวน 10 เครื่อง หมูบานละ 1 เครื่อง ทําใหภาคเอกชน เห็นความมุงมั่นของอสม.และ
ผูนําชุมชนในพื้นท่ี จึงไดบริจาค เฟสชิว ชุด ppe ชุดกันฝน ผาปิดจมูกมาชวยในการปฎิบัติงาน ทําให กลุมนักรบไดรับ
การติดอาวุธ ท้ังอาวุธทางปใญญา อาวุธในการตอสูกับโควิด 19 ต้ังแตเริ่มมีการระบาด ในเดือน กุมภาพันธแ อุปกรณแ 
พรอม อสม.ในแตละบานมีการคัดเลือกนักรบโควิด ซึ่งผูท่ีจะทําหนาท่ีในการคัดกรอง กลุมเส่ียงเพื่อกักตัวใหครบ 14 วัน 
ผูท่ีทําหนาท่ีนี้จะตองเป็นบุคคลท่ีสมัครใจ กลาลุย กลาเส่ียง เพราะถือวาเป็นนักรบแนวหนาของ อสม.แตละหมูบาน 
เรามีนักรบโควิด หมูบานละ 3 คน ท่ีพรอมปฎิบัติงาน นักรบโควิดไดรับการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมในเรื่องความรูเกี่ยวกับ
โรคโควิด 19 อยางเขมขน รวมท้ังการปูองกันตนเองในการปฎิบัติงาน โดยมี อสม.สวนท่ีเหลือคอยสนับสนุนดาน
กําลังใจ กําลังทรัพยแ อยางเต็มท่ี คนพรอม ตอมา ทางเทศบาลไดจัดทํางบประมาณในการสนับสนุนในการปูองกันโรคโค
วิด 19 ท้ังเจลแอลกอฮอลแ แจกจายคนในชุมชน แอลกอฮอลแสําหรับประชาชนและกลุม อสม. ในการปฎิบัติงาน ผาปิด
จมูกของประชาชนทุกหลังคาเรือน ทําใหมีอุปกรณแสนับสนุนอยางตอเนื่อง มีการเปิดคาราวานการเคาะประตูบานตาน
ภัยโควิด 19 โดยทานนายอําเภอบานฝางเพื่อใหขวัญกําลังใจคนทํางาน กําลังใจพรอม ส่ิงท่ีตองรีบทําทันที จากการ
ประชุมกันของ อสม. คือการเคาะประตูบานทุกหลังคาเรือน เพื่อใหประชาชนไดมีความรู ความเขาใจในการปูองกันโค
วิด 19 อสม.แตละหมูบานนัดประชุมกันเพื่อนัดหมายและเตรียมอุปกรณแในการเคาะประตูบานทุกหลังในพื้นท่ีตําบล
โนนฆอง ใชเวลา 3 วัน ดาน อสม.และนักรบโควิด 19 ทํางานหนักในการชวยเหลือเจาหนาท่ีในการใหความรู การเฝูา
ระวังคัดกรองกลุมเส่ียง ทํางานรวมกับภาคีเครือขาย ไมวาจะเป็นทองท่ี คือการต้ังดานสกัด การทํางานรวมกับศูนยแ
ประสานงานระดับตําบล โดยไมคิดถึงความเหน็ดเหนื่อย หรือภัยท่ีจะมา ทุกคนคิดเพียงวา ชาวโนนฆองตองรอด ตอง
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ปลอดภัย หนวยงานทองท่ี ทองถิ่น เริ่มระดมอัตรากําลังเพื่อปกปูองพี่นองชาวโนนฆอง นักปูองกันโดยผูนําทองท่ีต้ังดาน
ตรวจจุดผานเขาออกพื้นท่ีในหมูบาน มีนักประชาสัมพันธแ โดยการใชวิทยุกระจายเสียงของเทศบาลตําบลโนนฆอง โดยผู
จัดรายการ โนนฆองรู สูโควิด 19 คือ ตัวแทนภาคีเครือขาย รพสต. เทศบาล ตํารวจ ผูนําชุมชน สัปดาหและ 2 วัน มีการ
ถาม-ตอบ ปใญหาและขอสงสัยท่ีรวบรวมคําถามมาจาก อสม.และผูนําชุมชน ผานไลนแกลุม โนนฆองสูโควิด 19 มีนักลาง
ทําความสะอาดโดยมีการจัดทีมโดย ทีมเทศบาลออกลางทําความสะอาดสถานท่ี ในชุมชน 

โนนฆองยังมีมาตรการตางๆเพื่อปูองกันคนในชุมชน เชนมาตรการเฝูาระวังในงานบุญ งานศพ ซึง อสม.และ
นักรบ รวมท้ังผูนําทองท่ี ทองถิ่น จะรวมกันเขาไปดูแลการจัดสถานท่ี การสนับสนุนอุปกรณแในการปูองกัน การอํานวย
ความสะดวก การลางทําความสะอาดกอนและหลังการจัดงานทําใหประชาชนในพื้นท่ีช่ืนชมและรูสึกอบอุนใจ พรอมจะ
ปฎิบัติตามกฎระเบียบท่ีต้ังไว การทํางานเจออุปสรรคมากมาย มีท้ังกลุมคนท่ีไมเขาใจ ไมใหความรวมมือ แต อสม.ก็สู
และอดทนกับทุกปใญหา ฝุาฟในอุปสรรคแมจะมีน้ําตา มีความทอ แตทุกคนไมเคยคิดจะถอย “ ทุกคนพูดเหมือนกันวา 
บรรพบุรุษปกปูองแผนดินใหเรามีทุกวันนี้ยากยิ่งกวาส่ิงท่ีพวกเราชาว อสม.กําลังทํา สักวันทุกคนจะเขาใจ” คนในชุมชน
เห็นความมุงมั่นของการตั้งใจของหนวยงานแตละภาคสวนรวมท้ังความทุมเทของอสม.  

 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของการด าเนินงาน  

การจัดการภาวะวิกฤตดานสุขภาพในการเฝูาระวังปูองกันโรคโควิด 19 โดยมีอสม.เป็นกลไกในการจัดการ ใน
พื้นท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนฆอง โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชนโดยใชกระบวนการ การรับรู
ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง และพฤติกรรมการดูแลตนเองของประชาชนในพื้นท่ีโรคโควิด 19 เป็นโรคท่ีเป็น
ปใญหาตอสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเปราะบาง โดยมุงหวังวาเมื่อคนในชุมชนรูจักปใญหาของชุมชน
ดวยตนเองแลว จะตองรวมกันหาแนวทางแกไขปใญหานั้นดวยตัวของเขาเอง การเสริมสรางพลังอํานาจทางดานสุขภาพ 
เพื่อใหเกิดชุมชนวิถีใหมปลอดภัยจากโควิด19 ไดผล ดังนี้ 

1. อาสามัครสาธารณสุขไดรับการพัฒนาทักษะ และมีความรอบรูดานสุขภาพ ในการเฝูาระวังปูองกันโรคโควิด 
19 รอยละ 94 

2. ประชาชนแสดงบทบาทในการปูองกันตนเองจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รอยละ 87.0 โดยมี
พฤติกรรมใสหนากากอนามัย/หนากากผาตลอดเวลา รอยละ 92.0 กินอาหารรอนและใชชอนกลางของตนเอง รอยละ 
90.0 ลางมือบอย ๆ ดวยสบูหรือเจลแอลกอฮอลแ รอยละ 88.0 ระวังไมอยูใกลคนในระยะไมนอยกวา 2 เมตร รอยละ 
79.0  

3. มีการจัดหาวัสดุ/อุปกรณแ โดยการระดมทุนและทรัพยากรท่ีมีในพื้นท่ี เพื่อนํามาเฝูาระวังปูองกันโรค ดังนี้ อิน
ฟาเรด จํานวน 10 เครื่อง (1เครื่อง/หมูบาน) มีการผลิตผาปิดจมูก โดยใชผาขาวมาใสครัวเรือน ได จํานวน 1,200 ผืน  

4. มีมาตรการในชุมชนท่ีเกิดจากการระดมความคิดในการปูองกันและแกไขปใญหา บูรณาการของหมูบานบวร 
เชน งานบุญ งานประเพณี งานแตงงาน ในพื้นท่ี อสม.จะชวยกันต้ังจุดคัดกรองผูเขารวมในงานและแนะนําลงทะเบียน 
ทุกครั้ง นอกจากนั้น มีการเย็บผาปิดจมูกเพื่อถวายพระสงฆแทุกวัดในพื้นท่ีตําบลโนนฆองและต้ังจุดคัดกรองเมื่อมีงานบุญ
ในวัด โรงเรียนท่ีมีการเปิดการเรียน การสอน อสม.จะใหความรวมมือกับทางโรงเรียน โดยจัดเวรเพื่อต้ังจุดคัดกรอง
นักเรียนกอนเขาเรียนทุกวันเพื่อเป็นการเฝูาระวัง มีปูายประกาศทางเขาหมูบานทุกหมูบานเรื่องมาตรการรถเร รถขาย
ของท่ีเขามาในชุมชนตองแจงผูนําชุมชนและตองไดรับการคัดกรองกอนท่ีจะอนุญาตใหขายสินคาในพื้นท่ีตําบลโนนฆอง 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้กลไกในการจัดการภาวะวิกฤตจากโรคโควิด 19 

จากการดําเนินการแบบมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการเฝูาระวังปูองกันโรคโควิด19 ในพื้นท่ีตําบล
โนนฆอง ประสบความสําเร็จ ประชาชนปลอดภัยจากโรคโควิด 19 ไมมีผูปุวยโรคโควิด 19 ในพื้นท่ีตําบลโนนฆอง และ
พบวา 

1. ประชาชนในพื้นท่ี จํานวน 1,652หลังคาเรือน ไดรับความรูความเขาใจการปฏิบัติตัวจากกิจกรรม อสม. 
เคาะประตูบาน รอยละ 100 โดย อสม.จะเคาะประตูบาน หลังคาเรือนท่ีรับผิดชอบและแจกหนากากอนามัยท่ีทําดวย
ผาขาวมา เจลแอลกอฮอลแท่ีไดรับการสนับสนุนจากทองถิ่นรวมกับหนวยงานเอกชนบริจาค ทําใหประชาชนเกิดความ
อบอุนใจท่ีไดรับการดูแลอยางใกลชิด ท่ีไดรับการสอดสองมองหาปใญหาท่ีจะเกิดจากการแพรระบาดของโรค ไดรับ
คําแนะนําท่ีดี นอกจากการใหคําแนะนําแลว อสม.ยังไดมีการสํารวจสุขภาพใจประชาชนในพื้นท่ี เชนการประ เมิน
สุขภาพจิต เพื่อประเมินความเครียด ภาวะซึมเศราจากการตกงาน ภาวะหนี้สิน โดยใชแบบประเมินสุขภาพจิต สงผลให
ประชาชนมีบทบาทในการดูแลสุขอนามัยของตนเอง คนในครอบครัว ใหความรวมมือกับชุมชนในการเฝูาระวังปูองกัน
โรค 

2. กลุมเปราะบาง กลุมผูปุวยเรื้อรัง ผูสูงอายุ ผูปุวยติดบานติด ติดเตียง จํานวน 1,258 คน ไดรับการดูแลแบบ
new normal เชนกลุมผูปุวยเรื้อรัง เมื่อกอนตองมารับยาท่ีรพสต. ครั้งละ 40-50 คน มีการปรับเปล่ียนโดยให อสม.
และหมอประจําบานเป็นผูไปแจกจายยาท่ีทางร.พ.บานฝางจัดมาใหพรอมใหคําแนะนําในการปฎิบัติตัวและการกินยา 
เพื่อเป็นการดูแลแบบเวนระยะหางหรือการดูแลผูปุวยเรื้อรังในยุค NEW NORMAL ผูปุวยรูสึกอบอุนใจและมีความ
เช่ือมั่นในการบริการสุขภาพและคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพท่ีเช่ือถือได ท่ี อสม.ใหการดูแลอยางใกลชิดและประหยัด
คาใชจายในการเดินทางไปรับบริการ  

3. กลุมท่ีไดรับการกักตัวเนื่องจากเป็นกลุมเส่ียงี่เดินทางมาจากตางประเทศ กรุงเทพฯ ปริมณฑลและ
ตางจังหวัดไดรับการดูแล โดย ผูนําชุมชนจะทําขอตกลงในการเขามาอยูในพื้นท่ี นอกจากนั้น อสม.นักรบจะมีหนาท่ีใน
การดูแลผูถูกกักตัว โดยการเฝูาระวังภาวะสุขภาพ วัดอุณหภูมิ และถากลุมเส่ียงมีอาการผิดปกติจะไดรับการสงตอจาก 
อสม.เพื่อเขารับการตรวจท่ีโรงพยาบาลอยางรวดเร็วดวยระบบส่ือสารออนไลนแและการบริการรับ – สงท่ีมีความ
ปลอดภัยโดยทีมปฎิบัติการในพื้นท่ี นอกจากนั้นจากการใหคําแนะนําโดยการเคาะประตูบานของอสม. ทําใหประชาชน
มีความรู ความเขาใจ ไดรับขาวสารท่ีเป็นความจริง กลุมเส่ียงจึงไมถูกตีตราจากสังคม อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานจึงมีบทบาทสําคัญในการลดการตีตราในสังคมของกลุมเส่ียงหรือผูถูกกักตัว 

4. จากการทํางานแบบทุมเทท้ังทางกาย ทางใจ และทํางานแบบไมเหน็ดเหนื่อยของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน รวมท้ังนักรบโควิด ทําใหประชาชนเกิดความศรัทธาในการเสียสละ อสม.จึงถือเป็นฮีโรของชาวโนนฆอง 
ประชาชนช่ืนชมและใหความศรัทธา อสม.มากขึ้น 

5. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนฆอง มีบุคลากรท่ีปฎิบัติงานจํานวน 5 คน รับผิดชอบประชาชนใน
พื้นท่ีในทุกกลุมวัย จํานวน 5,558 คน การทํางานในชวงโควิด 19 ไดรับการสนับสนุนอัตรากําลังจาก อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานจํานวน 125 คน จึงสามารถใหบริการประชาชนในพื้นท่ีไดอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ นับวา 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเป็นนักรบท่ีเป็นกําลังสําคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนในระดับชุมชนไดเป็น
อยางดี 
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6. ชุมชนเกิดมาตรการในการเฝูาระวังปูองกันโรคโควิด 19 ท่ีมีการยอมรับและปฎิบัติรวมกันโดยเนนความ
รวมมือท่ีไมใชการบังคับ ประชาชนวินัยในการปฎิบัติตาม ทําใหเป็นชุมชนแหงความสามัคคีและมีวินัย 

 
ความยั่งยืน 

บทเรียนท่ีไดรับจากการดําเนินงาน คืออะไร การทํางานโดยใชกลไกเพื่อจัดการวิกฤต โควิด 19 ดังกลาวขางตน
ท่ีประสบความสําเร็จได เนื่องจากการทํางานเป็นทีม และตําบลโนนฆองเป็นตําบลสรางสุขท่ีมีการบริหารจัดการท่ีมีการ
แบงบทบาทหนาท่ีการทํางานท่ีชัดเจน ประชาชนและภาคีเครือขายมีเปูาหมายรวมกัน คือ การสรางสุขใหประชาชนใน
พื้นท่ี ท้ังการทําใหประชาชนมีความสุขทางดานรางกาย ทางดานจิตใจ มีการอยูรวมกันในสังคมท่ีมีกฎ กติกา มาตรการ
ทางสังคมท่ีทุกคนยอมรับและปฎิบัติตามโดยไมไดบังคับ ชุมชมมีความสามัคคีและท่ีสําคัญท่ีสุด คือชุมชนตําบลโนนฆอง
รวมกันแกปใญหาและฟในฝุาปใญหาและอุปสรรคไปดวยความมีสติท่ีทําใหเกิดปใญญาในการแกปใญหา เชนเดียวกับการ
จัดการปใญหาวิกฤตจากโรค โควิด 19 ท่ีไดนําการมีสวนรวมของประชาชนและภาคีเครือขายในพื้นท่ีมารวมกําหนด
แนวทางและรวมแกไขปใญหา ภายใตฐานคิดในการพัฒนาคนและการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนววิถี
ชีวิตใหม โดยถือหลักใหประชาชนท่ีมีสวนไดสวนเสียในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจดวยตนเอง ต้ังแตเริ่มมี
การระบาดของโรคโควิด 19 ประชาชนและภาคีเครือขายเป็นผูกําหนดแนวทางในการเฝูาระวัง ปูองกันควบคุมโรค การ
สรางมาตรการในชุมชน และพรอมท่ีจะเผชิญปใญหาการระบาดของโรคทีจะเขามาในอนาคต กลวิธี ในการจัดการภาวะ
วิกฤตมีจุดเดนหลายประการ เชน ประชาชนมีจิตสํานึกในการรวมกันแกไขปใญหาเพื่อฝุาวิกฤตโรคโควิด19 ชุมชนมีผูนําท่ี
เขมแข็ง มีอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีมีความรู ความสามารถและมีใจเป็นจิตอาสา เป็นทีมงานท่ีมีความเสียสละและไดรับความ
ไววางใจจากประชาชนในพื้นท่ีในการดูแลระบบสุขภาพของชุมชน  

การสรางความยั่งยืนและการขยายผล ส่ิงท่ีเกิดขึ้นทําใหเราประจักษแไดวา การท่ีโนนฆองไดผานปใญหาอุปสรรค
มามากมาย ทําลายกําแพงแหงการเห็นแกตัว ดวยความเสียสละ สรางศรัทธาใหของชุมชน สรางคนท่ีมีหัวใจจิตอาสา 
สวนหนึ่งเกิดจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีผานกระบวนการของชุมชนสรางสุข ท่ีทําใหเราไดทบทวนตนเอง ทบทวน
ชุมชน หาส่ิงดีๆแลวพัฒนาตอยอด แกปใญหาท่ีเรารวมกันแกไขได เพื่อใหเกิดชุมชนสรางสุข สุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุ ข
ปใญญา สุขสามัคคี ท่ีผานมาไดสรางชุมชนตําบลโนนฆอง ท่ีพัฒนาคน พัฒนางาน จนชุมชนเราพัฒนาจนเกิดความ 
เขมแข็ง รูจักการพึ่งตนเอง คิดเอง ทําเอง เกิดประโยชนแในชุมชนและมีภูมิตานทานของชุมชนท่ีจะตอสูกับปใญหาท่ี
เกิดขึ้นไดทุกปใญหา เกิดการแกไขท่ีเกิดจากการมีสวนรวมจากชุมชน รวมกันฝุาฟในอุปสรรคไปดวยกัน อยางมีสติ ดวยการ
เสียสละท้ังทางกาย การระดมทุน ชุมชนแหงความสามัคคี กาวสู โนนฆองตําบลวิถีชีวิตใหม ปลอดภัยจากโควิด 19  

เมื่อมาถึงวันนี้แมภัยจะยังไมส้ินสุดแตส่ิงท่ีเกิดขึ้น คือ คนโนนฆองยังปลอดภัยทุกคน ถึงแมเราจะยังไมมีวัคซีน
ในการปูองกันโควิด 19 แตชุมชนสรางสุขของเรามีภูมิคุมกันชีวิตท่ีเกิดจาก อสม.และคนในชุมชนรวมกันสรางขึ้น เพื่อ
ปกปูองตนเอง คนในครอบครัวและชุมชน วันนี้เรารักกันมากขึ้น เรามองเห็นน้ําใจท่ีมีใหกัน เราเห็นอสม.ท่ีเป็นนักรบท่ี
ยอมรบในสงครามเช้ือไวรัสเพื่อเราทุกคน ณ.ตอนนี้ อสม.คือฮีโรในดวงใจชาวโนนฆองทุกคน เรารักโนนฆอง รักบานเกิด 
แลวเราจะผานโควิด19 ไปดวยกัน ทุกคนตองรอด สูสูสู..............  
ปใญหาอุปสรรคในการดําเนินการและแนวทางการแกไขปใญหา 
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ปัญหาอุปสรรค 
ประชาชนไดรับความเช่ือท่ีผิดๆในสังคม จากการกระจายขาวลือและขาวลวงการแพรระบาดของโรคโควิด 19

และมีทัศนคติแบบเหมารวม กอใหเกิดความเสียหายหลายประการ รวมท้ังการตีตราทางสังคมและการเลือกปฏิบัติคน
ท่ีมาจากพื้นท่ีระบาด  

แนวทางแกไข 
วิธีการส่ือสารเกี่ยวกับ โควิด 19 มีความสําคัญมากในการสนับสนุนใหประชาชนปฎิบัติตนอยางเหมาะสมเพื่อ

ชวยตอสูกับโรคและหลีกเล่ียงการทําใหความหวาดกลัวและการตีตราทางสังคมมากขึ้น (ผูถูกกักตัวและผูปุวย) เรามีการ
สรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการพูดถึงโรคและผลกระทบรวมท้ังการชวยการแกปใญหาอยางเปิดเผย สรางการมีสวน
รวมในชุมชน มีการแกไขปใญหารวมกันอยางตรงไปตรงมาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 

 
ปใญหาอุปสรรค 
การแพรระบาดของโรคโควิด 19 ชวงแรกมีการแพรระบาดรวดเร็วมากทําใหขาดแคลนอุปกรณแในการปูองกัน

และการเฝูาระวัง เชน ผาปิดจมูก เครื่องวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลแ น้ํายาฆาเช่ือเป็นตน ยิ่งเป็นปใจจัย ท่ีทําให
ประชาชนเกิดความต่ืนตระหนก 

แนวทางแกไข 
ส่ิงแรกที่ตองจัดหาคือ ผาปิดจมูก ทุกนคิดวาถารองบประมาณอาจจะลาชา มีการระดมผาขาวมาในพื้นท่ี โดย

ขอบริจาค และคัดเลือก อสม.ท่ีมีความสามารถในการตัดเย็บมาเป็นครู ก สอน อสม. เย็บผาปิดจมูก ระดมนําจักรเย็บ
ผามารวมกันเป็นศูนยแเย็บผาปิดจมูกท่ีรพสต. แจกประชาชนท่ีมารับบริการและประชาชนในพื้นท่ี ประชาชนใหความ
สนใจและมารวมบริจาคผาขาวมา ยางยืด ดายเย็บผา หลังจากนั้นส่ิงท่ีตองจัดหา คือ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด 
ผูนําชุมชนและ อสม.รวมระดมทุนจากประชาชนในแตละหมูบาน สามารถจัดหาเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด มาใช
ในการคัดกรอง จํานวน 10 เครื่อง หมูบานละ 1 เครื่อง ภาคเอกชนไดบริจาค เฟสชิว ชุด ppe ชุดกันฝน ผาปิดจมูกมา
ชวยในการปฎิบัติงาน  

 
3. รูปแบบกลไกการจัดการภาวะวิกฤตโรคโควิด 19 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ในปี 2562 รายงาน Global Health Security Index จัดอันดับใหไทยเป็นท่ี 6 ของประเทศท่ีมีความมั่นคง
ดานสาธารณสุขสูงสุด โดยมี 3 องคแประกอบยอยท่ีติด 5 อันดับแรก คือ การปูองกันโรค การตอบสนองท่ีเร็ว และระบบ
สาธารณสุขท่ีเขมแข็ง จากการมีระบบดูแลสุขภาพในระดับครอบครัวท่ีดีจากการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อส
ม.) ท่ีมีอยูรวมลานคนท่ัวประเทศ ความเขมแข็งของระบบสาธารณสุขไทยมาจากการวางรากฐานท่ีมั่นคง รูปแบบกลไก
การจัดการภาวะวิกฤตโรคโควิด 19 โดยการมีสวนรวมของชุมชนมีการดําเนินงานดังนี้ 

1. การจัดการความรู เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และการพัฒนาทักษะของ อสม.เพื่อขับเคล่ือนระบบสุขภาพ
ของชุมชน ภายใตฐานคิด สรางคน สรางคุณคาเพื่อชาวประชามีสุขภาพดี อสม.ท้ัง 125จะไดรับการพัฒนาทักษะในการ
จัดการโรควิกฤต โควิด 19 และโรคติดตอ. เนื่องจาก อสม.เป็นผูท่ีอยูในระบบสุขภาพระดับชุมชนท่ีเขาถึงประชาชน
แบบใกลบานใกลใจรวมท้ังสามารถประเมินภาวะความเครียดของประชาชนในชวงการระบาดของ โควิด 19 ให
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คําแนะนําประชาชนเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในดานสุขอนามัย มีวินัยในการปูองกันโรคตอตนเองและชุมชน เชนการ
สวมหนากากอนามัย การเวนระยะหางทางสังคม นอกจากนั้น อสม.ท่ีมีการพัฒนาทักษะการรอบรูดานสุขภาพยังมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นตนแบบใหคนในชุมชนได จากนั้นอสม.ท้ัง 125คนจะไดรับการคัดเลือกมา จํานวน 30 คน 
(หมูบานละ 3 คน) เพื่อมาพัฒนาทักษะเพื่อใหเกิดความรอยรูดานสุขภาพรวมทั้งการจัดการโรคติดตอในภาวะวิกฤตเชน
โรคโควิด 19 มีบทบาทในชุมชนในการเฝูาระวังปูองกันควบคุมโรคท้ังเชิงรุกและเชิงรับ  

2. การส่ือสาร รณรงคแ เป็นรูปแบบท่ีมีการจัดกิจกรรมรณรงคแ เพื่อส่ือสารขอมูลท่ีเป็นจริงเกี่ยวกับความรูในการ
แพรระบาดของโรคโควิด 19 พรอมท้ังรวมประชุมภาคีเครือขายในการกําหนดมาตรการควบคุมโรคในชุมชน  สราง
ขอตกลงรวมกันของคนในชุมชนในการปฏิบัติตัวในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน มีการส่ือสารผานดานชุมชนท่ีจัดต้ัง
ขึ้น โดยภาคีเครือขาย ผูนําชุมซน องคแกรปกครองสวนทองถิ่น โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อป.พร. อสม. เคาะ
ประตูบานเพื่อส่ือสารในครัวเรือน ส่ือออนไลนแในไลนแกลุม เป็นตน มีการรณรงคแในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ
ภาพ เพื่อสรางชุมชนวิถีชีวิตใหม เชน การสวมหนากากตลอดเวลาเมื่อออกจากบาน การประชุมผานระบบออนไลนแ 
การเวนระยะหาง ลดกิจกรรมพบปะหรือรวมกลุมสังสรรคแท่ีมีคนจํานวนมาก ส่ือสารติดตอกันผานระบบออนไลนแ  เป็น
ตน 

3. การลดปใจจัยเส่ียง โดยรูปแบบนี้เนนใหมีการจัดระบบดูแลกลุมปุวย (ผูปุวยติดเตียง ผูปุวยเรื้อรัง คนพิการ 
ใหไดรับการดูแลชวยเหลือตามความจําเป็นและปลอดภัยจากการแพรระบาดของโรค เชนจัดรถรับสงผูปุวยเพื่อเขารับ
บริการ เยี่ยมบานแบบปลอดภัย กําหนดมาตรการปูองกันและควบคุมโรคโดยกําหนดเวลาปิด เปิด รานคา และมี
มาตรการงานบุญ งานประเพณี ปลอดเหลา จัดจุดคัดกรองประเมินความเส่ียง สําหรับบุคคล เขา - ออก ในชุมชนและ
ใหสแกนคิวอารแโค฿ต 

4. การจัดการสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการปูองกันโรคติดเช่ือ โควิด 19 โดยในชุมชนมีการกําหนดมาตรการรวม
ของจุดกักตัวท่ีบาน และสวนกลางในการคัดแยก กลุมเส่ียงสูง กลุมเส่ียงตํ่า มีการกําหนดใหพื้นท่ีสาธารณะในชุมชน 
เชน ศาลากลางบาน สุขศาลา หรือหนวยงาน เชน โรงเรียน มีจุดบริการลางมือวัดอุณหภูมิ ผูมารับบริการ พรอมจัด
ทางเขา ออก ทางเดียว รวมถึงประชาสัมพันธแการเวนระยะหางในการจัดกิจกรรมรวมกันของคนในชุมชน 

5. การจัดการผลกระทบ เป็นรูปแบบท่ีสนับสนุนและแกไขปใญหาท่ีเกิดจากผลกระทบของการแพรระบาดของ
โควิด 19 เชนผลกระทบจากการปิดสถานศึกษาทําใหครอบครัวมีปใญหาการเล้ียงดูเด็กในเวลากลางวัน ทางทองถิ่น มี
การสนับสนุนอาหารกลางวันท่ีบานหรือจัดการเรียนการสอนแบบสลับวัน เพื่อเป็นการเวนระยะหาง หรือแนะนําให
ผูปกครองงดการเดินทางไปตางจังหวัด มีการสงเสริมอาชีพท่ีทํางานท่ีบานและสนับสนุนใหมีการจัดทําธนาคารอาหาร
ในครัวเรือน เชน ปลุกผักสวนครัว เล้ียงเป็ด ไก ไวบริโภค เป็นตน 

6. การพัฒนาชุมชนสู ชุมชนวิถีใหม ซึ่งเป็นชุมชนท่ีประชาชนและภาคีเครือขายมีสวนรวมในการรวมมือกันเพื่อ
สรางมาตรการของชุมชนและสรางระบบสุขภาพในการหนุนเสริมกระบวนการและบทบาทชุมชน ท่ีมีกระบวนการใน
การในการจัดการเฝูาระวังปูองกันควบคุมโรคโควิด 19 โดยมี  อสม.ภาคประชาชนองคแกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ภาครัฐ เป็นกลไกจัดการภาวะวิกฤต รวมกันแสดงบทบาทและรวมเสริมพลังกัน มีการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว
และคนในชุมชนมีศูนยแสาธารณสุขมูลฐานเป็นศูนยแกลางใหบริการดานสุขภาพ รวมท้ังเป็นแหลงความรูของประชาชน
ดานสุขภาพเป็นสถานท่ีในการประสานงานของทีมปฏิบัติการในการจัดกิจกรรมตามแผนงาน โครงการของชุมชน 
เพื่อใหประชาชนสุขกาย สุขใจ สุขเงินสุขสามัคคี ดวยชุมชนวิถีใหม ปลอดภัยจาก โควิด 19  
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7. การพัฒนาสูความยั่งยืน. การสรางความยั่งยืนและการขยายผล ส่ิงท่ีเกิดขึ้นทําใหเราประจักษแไดวา  การท่ี
โนนฆองไดผานปใญหาอุปสรคมามากมาย โดยมีฐานคิดในการพัฒนาคือ การแกปใญหาทุกอยาง ดวยความมีสติ ตระหนัก
ถึงปใญหาท่ีตองแกไข และไมต่ืนตระหนกกับเหตุการณแท่ีเกิดขึ้นจนขาดสติทําใหคนในชุมชมและภาคีเครือขายเกิดปใญญา
ท่ีจะแกไขปใญหาท่ีเกิดขึ้น ทําลายกําแพงแหงการเห็นแกตัวดวยความเสียสละ สรางศรัทธาใหของชุมชน สรางคนท่ีมี
หัวใจจิตอาสา สวนหนึ่งเกิดจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีผานกระบวนการของชุมชนสรางสุข ท่ีทําใหเราไดทบทวน
ตนเอง ทบทวนชุมชน หาส่ิงดีๆแลวพัฒนาตอยอด แกปใญหาท่ีเรารวมกันแกไขได เพื่อใหเกิดชุมชนสรางสุข สุขกาย สุข
ใจ สุขเงิน สุขปใญญา. 
 

---------------------------------------- 
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สภาพแวดล้อมของโครงงาน   
สภาพสังคมในปใจจุบันไดมีการเปล่ียนแปลงจากอดีตเป็นอยางมาก โดยมีสาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง และวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมกับความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี ซึ่งมีอิทธิพลและ
สงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะสุขภาพเรื่องโรคไมติดตอเรื้อรัง ปใจจุบัน ปใญหาเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งใน “กลุ่มประชากรวัยท างาน” ท่ีตองแบกรับภาระความรับผิดชอบ   หลายอยางในครอบครัว เวลา
สวนใหญมุงอยูกับการทํางานเพื่อรายไดและเพื่อครอบครัว ซึ่งเป็นผูท่ีเส่ียงมากท่ีสุด   ตอการเกิดโรคและการเสียชีวิตท่ี
เกิดจากสภาวะการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง   

ในภาวะปใจจุบัน กลุมคนวัยทํางานปุวยเป็นโรค NCDs เพิ่มมากขึ้น และพบในคนอายุนอยลงเป็นลําดับ โดย
สัดสวนการตายกอนวัยอันควรจากโรคติดตอเรื้อรังสูงเกินรอยละ 50 (1)  จากการศึกษาขอมูลจากฐานขอมูล HDC 
(Health Data Service Center) ของกระทรวงสาธารณสุข พบวา อัตราการปุวยตายโรค NCDs มีอัตราท่ีเพิ่มสูงขึ้นทุก
ปี ไดแก อัตราปุวยดวยโรคความดันโลหิตสูง และ อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ.
2562 โดยอัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน พบวา กลุมชวงอายุวัยทํางาน คือ กลุมอายุ 15 – 39 ปี กลุมอายุ 40 – 49 ปี 
และกลุมอายุ 50 – 59 ปี มีอัตราท่ีเพิ่มข้ึนทุกกลุมอายุ           

กลุมโรค NCDs กอผลกระทบทางเศรษฐกิจ ท้ังในแงของภาระคาใชจายสําหรับการรักษาพยาบาลและผลิต
ภาพของประชากรท่ีสูญเสียไปโดยมีการประมาณการวาในระหวาง พ.ศ. 2554 ถึง 2573 นั้นตนทุนของ กลุมโรค NCDs 
ตอสังคมโลกจะมีมูลคาถึง 46.7 ลานลานดอลลารแสหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ1,401 ลานลานบาท หนึ่งในส่ีของ
ประชากรโลกจากกลุมโรค NCDs เป็นการเสียชีวิตกอนวัย 60 ปี ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการสูญเสียผลิตภาพอยางใหญหลวง
ของสังคมโดยรวม ยังไม่รวมถึงความสูญเสียทางสังคมจากการขาดงานและปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่จากผู้ป่วย NCDs 
และผู้ดูแล ส าหรับประเทศไทยนั้น การประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโรค NCDs ใน 4 กลุ่มโรค
หลักได้แก่ หลอดเลือดหัวใจ-โรคหลอดเลือดสมอง, โรคมะเร็ง, โรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง และโรคเบาหวาน พบว่า มี
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มูลคาท้ังส้ิน198,512 ลานบาท ใน พ.ศ. 2552 หรือคิดเป็นรอยละ 2.2 ของผลิตภัณฑแมวลรวมประชาชาติ หรือคิดเป็น
มูลคาถึง 3,128 บาทตอหัวประชากร ซึ่งตนทุนสวนใหญ (รอยละ 74) เป็นตนทุนจากการสูญเสียผลิตภาพจากการ
เสียชีวิตกอนวัยอันควร การสูญเสียประสิทธิภาพในการทํางานจากการขาดงานของผูปุวย และตนทุนจากการสูญเสีย
ประสิทธิภาพในการทํางานจากการขาดงานของผูดูแล  

โรค NCDs เป็นโรคท่ีสามารถปูองกันการเกิดโรคได ดวยการสงเสริมสุขภาพของประชาชน จนเกิดความรอบรู
ดานสุขภาพ ท่ีจะสามารถจัดการแกไขปใญหาดานสุขภาพไดด วยตนเอง ความรอบรูดานสุขภาพ (health literacy) 
จัดเป็นความรูความสามารถของบุคคลในการท่ีจะเขาถึงขอมูลขาวสารทางดานสุขภาพ เสาะแสวงหา สืบคนและทํา
ความเขาใจ แปลความหมายขอมูลสุขภาพท่ีไดรับหรือเขาถึงได จนเกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกและใชขอมูล
ขาวสารเพื่อการสงเสริมสุขภาพและปูองกันโรคไมติดตอไดนั้น และจากการสํารวจความรอบรูดานสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนไทยวัยทํางาน (อายุ 15 - 59 ปี) ในปี 2559 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีระดับ
ความรอบรูดานสุขภาพ อยูในระดับไมดีรอยละ 49 รองลงมาอยูในระดับพอใช คิดเป็นรอยละ 45.50 และระดับดีมาก 
รอยละ 5.5 ตามลําดับและมีพฤติกรรมซึ่งเป็นผลลัพธแทางสุขภาพอยูในระดับไมดี คิดเป็นรอยละ 63.0 (3)การสงเสริม
ใหประชาชนสามารถมีทักษะในการเขาถึง เขาใจ และประมวลขอมูลสุขภาพ เพื่อใชในการตัดสินใจดูแลสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัวไดอยางถูกตองเหมาะสมจึงเป็นปใจจัยสําคัญ การทําใหประชาชนมีความสามารถในการสงเสริม
สุขภาพของตนเอง จําเป็นตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานทุกภาคสวนของสังคมโดยรวม ในการสนับสนุนสงเสริม 
และสรางปใจจัยท่ีเอื้อตอการมีสุขภาพดีทางสังคม   ตามยุทธศาสตรแระยะ 20 ปี ท่ีมุงเนนการบูรณาการ (Integration) 
และสรางความสอดคลองเช่ือมโยงไปในทิศทางเดียวกันทุกภาคสวน (Alignment) และมุงเนนการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิตโดยการเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมท้ัง กาย ใจ สติปใญญา และสังคม  

กรมอนามัย มีเปูาหมายประชาชนสุขภาพดี ภาคีเครือขายและเจาหนาท่ีมีความสุข ระบบอนามัยยั่งยืน ฉะนั้น
จึงตองพัฒนาองคแความรูตางๆ ท้ังการสรางตนแบบสุขภาพ สรางเครือขายดานการสงเสริมสุขภาพ และการเขาสูสังคม
ผูสูงอายุของประเทศไทย ท่ีตองมีการมุงสรางการสงเสริมสุขภาพในการเตรียมความพรอมรับก ารเปล่ียนแปลงท่ี
หลากหลายดานในการรองรับ ดังนั้นจึงมีความสําคัญเป็นอยางยิ่งในการดําเนินงานเพื่อการแกไขปใญหาโรคทาง NCDs 
ท่ีตองมีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุดานสุขภาพ โดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคแตอไป 
 จากขอมูลดังกลาวขางตน ฯ  ขาพเจา ฯ ตระหนักดีวาการท่ีจะลดปใญหาหรือแกไขอาการปุวยจากโรคไมติดตอ
เรื้อรังไดนั้น จะตองเริ่มตนท่ีตัวเองเอง โดยตระหนักถึงโทษภัยและการเจ็บปุวยท่ีเกิดขึ้นในอนาคต และ การสูญเสีย
โอกาสทางสุขภาพที่เป็นผูปุวยติดเตียงเพราะอาการของโรคลุกลามไปท่ัวแลว สงผลใหสูญเสียคาใชจายในการเดินทาง
ไปรักษาพยาบาล ในสภานพยาบาลของรัฐและเอกชน หรือเพิ่มภาระการดูแลผูปุวยใหกับสมาชิกในบาน ซึ่งนั่นอาจจะ
เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีคนวัยทํางานจะตองลาออกจากมาดูแลบิดา มารดา หรือญาติ ก็ได 

เพื่อเป็นการเตรียมตัวและเตรียมความพรอมดานกอนกาวเขาสูสังคมผูสูงวัย ขาพเจา ฯ คิดวาคนวัยทํางานทุก
คนควรใสใจตนเอง ปูองไมใหเกิดหรือเจ็บปุวยดวยกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสงเสริมปูองกันโรค
ดวยตัวเอง ตามแนวทางของรัฐบาลท่ีไดกลาวมาขางตน หากทําไดจะชวยในการลดภาระคาใชจายทางการ
รักษาพยาบาลได และประชาชนสามารถใชชีวิตไดตามปกติ มีงานทํางาน และไมเป็นภาระใหกับคนในครอบครัว 
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การเตรียมการ 
1) คัดเลือกลุมเปูาหมายเพื่อเขารวมโครงการ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสวนบุคคล เพื่อแกไขปใญหาโรคไมติดตอ

เรื้อรัง (Non-communicable disease: NCDs) 
 
2) ออกแบบกรอบการการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของกลุมเปูาหมาย ซึ่งจะเนนในส่ิงใกลตัวคือเรื่องสุขภาพ 

โดย เฉพาะส วนบุคคล ท่ีปุ วย เป็น โรคไ ม ติดต อ เ รื้ อ ง รั ง ในก ลุ ม โ รคไขมั น เ ลื อด สู ง ,  ความ ดัน โลหิ ต สูง ,  
อวนลงพุง และเบาหวาน 

 
3) จัดเก็บขอมูลสวนพฤติกรรมสวนบุคคล เพื่อดูวาในปใจจุบันมีวิถีการกินท่ีเป็นอยางไร เชน กินเนื้อสัตวแติดมัน, 

กินอาหารจานดวนท่ีเนนแตเนื้อสัตวแติดมันทุกมื้อ, กินขาวขาวทุกมื้อ, กินขนมหวานทุกวัน, ด่ืมน้ําอัดลมทุกวัน, กินขาว
มื้อดึกทุกวันกอนนอน และ เขานอนดึกทุกคืน และ ไมออกกําลังกาย เป็นตน 

4) วิเคราะหแขอมูลพฤติกรรมสวนบุคคล เมื่อปุวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง เพื่อนําไปออกแบบกระบวนการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสวนบุคคล เพื่อแกไขปใญหาหรือปูอกันโรคในกลุมเปูาหมาย 

5) ออกแบบกระบวนการฝึกอบรมใหความรู กับกลุมเปูาหมายตามหลักวิชาการของกรมอนามัยและกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

6) จัดทําแผนดําเนินงานโครงการระยะเวลา 11เดือน ท่ีประกอบไปดวย งบประมาณสนับสนุนพื้นท่ีในการเก็บ
ขอมูลและฝึกอบรมใหกับกลุมกลุมเปูาหมายตลอดระยะโครงการ 11 เดือน เริ่มต้ังแต มกราคม 2563 ถึง 31 
พฤศจิกายน 2563 

7) ประสานงานคณะทํางานในพื้นท่ี เพื่อจัดทําแผนและปฏิบัติการ ฯ ตามโครงการวมกัน 
 

การด าเนินงานในโครงงาน 
1)  จัดประชุมทีมคณะทํางานโครงการสรางสุข ลดทุกขแ ในพื้นท่ีเขตสุขภาพท่ี 5 ราชบุรี เป็นรายพื้นท่ีเพื่อ

กําหนดกิจกรรมในการปฏิบัติการตามโครงงาน ดังนี้ 
ล าดับ

ท่ี 
กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที ่ ประเด็นที่ด าเนินการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
คณะท างานที่ร่วมด าเนินงาน 

1 
 
 
 

ตําบลบอกระดาน อําเภอ
ปากทอ 
จังหวัดราชบุรี คนวัยทํางาน 
จํานวน 5  คน 

1.1 การดื่มเหลา 
1.2 ไมออกกําลังกาย 

1.1.1 เครือขายองคแกรงดเหลาจังหวัดราชบุรี  
จํานวน 2 คน 
1.1.2 สํานักงานสาธารณาสุขอําเภอปากทอ 
จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 คน 
1.1.3 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบอ
กระดาน จํานวน 1 คน 
1.1.4 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
จํานวน 1 คน 
1.1.5 องคแการบริหารสวนตําบลบอกระดาน 
จํานวน 1 คน 
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ล าดับ
ท่ี 

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที ่ ประเด็นที่ด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

คณะท างานที่ร่วมด าเนินงาน 

2  ตําบลทุงขวาง อําเภอ
กําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม คนวัย
ทํางาน 
จํานวน 5 คน 

2.1 โรคเบาหวาน,ความ
ดันโลหิตสูง 
2.2 ไมออกกําลังกาย 

2.1.1 เครือขายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยแ จํานวน 2 คน 
2.1.2 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยแจังหวัด ฯ 
จํานวน 1 คน 
2.1.3 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงขวาง 
จํานวน 1 คน 
2.1.4 องคแการบริหารสวนตําบลทุงขวาง จํานวน 
1 คน 

3  ตําบลบานโขง อําเภออูทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี คนวัย
ทํางาน จํานวน 5 คน  

3.1 ด่ืมเหลา 
3.2 อวนลงพุงน้ําหนัก
เกิน 

3.1.1 เครือขายหมอสุขชุมชน จํานวน 2 คน 
3.1.2 สํานักงานสาธารณสุขอําเภออูทอง จํานวน 
1 คน 
3.1.3 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโขง 
จํานวน 1 คน 
3.1.3 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
จํานวน 1 คน 

  
2) รวมกําหนดกรอบการใหความรูกับกลุมเปูาหมาย โดยใชหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพหมอสุขชุมชน ท่ี

โครงการสรางสุข ลดทุกขแ ไดจัดไวทําและผานการับรองทางวิชาการเป็นท่ีเรียบรอยแลว ซึ่งทางคณะทํางานในพื้นท่ี
จะตองเป็นผูนําหลักสูตร ฯ ไปดําเนินการตอ ตลอดระยะเวลา 11 เดือน 

3)  รวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อใหความรู เกี่ยวกับโรคไมติดตอเรื้อรัง ใหกับกลุมเปูาหมายในพื้นท่ี และ 
จัดทําแผนติดตามความกาวหนาในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของกลุมเปูาหมาย ท้ังรายบุคลและรายกลุม 

4)  ดําเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรกลางท่ีไดจัดเตรียมไว เป็นเวลา 2 วัน ซึ่งมีกรอบหลักสูตรดังนี้ 
 

หัวข้อการเรียนการสอน: การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ (NCDs) 
โดย นายยุคนธร พรมเดช :นักจัดกระบวนการเรียนรู้ 

เวลา หัวข้อ สื่อ 
เริ่ม 08.30 น. 

(30 นาที) 
      

ทําความรูจัก ทักทาย เพื่อสรางความเป็นกันเอง 
- วีดีโอ ด่ังดอกไมบาน 
- วาดภาพที่แสดงอารมณแ ความรูสึกในปใจจุบันของแตละคน 
- ใหผูเขาประชุมเลาถึงภาพที่วาด จํานวน 2 คน (ในหองประชุม) ไมเกิน 5 นาที 

VDO  ด่ังดอกไม
บาน เตรียมไป
เอง 

09.00 – นําเขาเรื่อง : โรคเรื้อรังท่ีไมติดตอ  PPT เตรียมไป
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เวลา หัวข้อ สื่อ 
10.30 - รูจัก NCDs หรือยัง 

- NCDs คืออะไร จําแนกออกไปไดกี่อยาง 
- NCDs สาเหตุหลัก ๆเกิดมาจากพฤติกรรมสวนบุคคล (การทํางาน,การกิน,การ

พักผอน,การออกกําลังกายและความเครียด) 
- แลวเรารูหรือยังวา อาการ NCDs จะเกิดขึ้นเมื่อไรกับตัวของเรา  
- ในหองนี้มีใครเป็น NCDs กันบาง 

เอง เนนหลักการ 
งาย ๆ ตามหลัก
วิชาการ  
กรมอนามัย  1 
แผน 
 
หมายเหตุ: ผูจัด
ประชุมเตรียม 
สัญญาณ WIFI 
และสายเสียง 
VDO  

10.30-11.30  กรณีตัวอยางและจัดทําแผนแกไข/ปูองกันโรคเรื้อรังไมติดตอ (NCDs) 
- ปุวยไดอยางไร (สาเหตุมาจาก งานอาชีพ+ความเครียดเรื่องรายไดและหนี้สิน+

ความรุนแรงในครอบครัว+พักผอนนอย+ไมคิดจะออกกําลังกาย)  
- ปุวยแลวเกิดอะไรขึ้นบาง (หงุดหงิดงาย,มึนหัวทุกวัน ไมสดช่ืน,เหนื่อยงาย,ปวดเขา

,ปวดหลัง,นอนกรนเสียงดัง,หยุดงายบอย,ปุวยเป็นหวัดบอย และ ขาดความมั่นใจ
ในตัวเอง)  

- เมื่อปุวยแลวแกไขอยางไร (วิธีการท่ีใชงาย สะดวก และทําไดจริง) 
- มีอะไรที่นํามาใชเป็นเครื่องมือ (เปูาหมายการเปล่ียนแปลง,ตนไมแหงปใญหาดาน

สุขภาพ,บันได 6 ขั้นแหงความสําเร็จ,ช่ืนชมตัวเองและใหรางวัลกับตัวเอง)  
- เมื่อแกไขไดจะเป็นอยางไร (น้ําหนักลด,ระดับน้ําตาลในเดลือดลง,ความดันโลหิต

ลดลง,ไมปวดเขา,หายใจโลง,นอนไมกรน,ไขมันในเลือดลดลง,ความรูสึกสบายใจ 
ควบคุมอารมณแความรูไดดี)  

- ผลพลอยได (คาใชจายในการเดินทางไปหาหมอลดลง.มีเงินเก็บไวใช,ทํางานได
ตามปกติ)  

- และส่ิงท่ีตองจัดการอยางตอเนื่องคืออะไร 

PPT เตรียมไป
เอง เนนรูปภาพ  

11.30-12.00  แลกเปล่ียน ซักถาม ประสบการณแในการแกไขปใญหาเรื่อง NCDs  ไมเกิน 6 คนละ 
5 นที  

พักเท่ียง 
13.00 – 
15.00 

แนวคิดเศรษฐกิจครัวเรือนกับการวางแผนเพื่อเกง ดี มีความสุข  
- โรคเรื้อรังไมติดตอ (NCDs) จัดการท่ีตัวเองเรื่องการกินท่ีเป็นประโยชนแ  
- ปลูกผักกินเองเป็นการปูองกัน NCDs (ปลูกในกระถาง,ปลูกในชวดน้ํา,ปลูกตาม

แนวขอบปูนแตก,พื้นท่ีสาธารณะ) ยกตัวอยางชุมชนสรางสุข ฯ จังหวัดนครปฐม 
- ออกกําลังกายวันละ 30 นาที ,ยืดเหยียดกลามเนื้อทุก   (สาธิต)  

PPT เตรียมไป
เอง  
เนนรูปภาพ 
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เวลา หัวข้อ สื่อ 
- นอนหลับพักผอนเป็นเวลา กอนเวลา 22.00 น. ทุกวัน 
- ลดรายจาย = มีรายไดเขามา (ชวยกันทุกคนในบาน ลดหวย,น้ําอัดลม,ไมกิน

อาหารขยะ,นําเส้ือผาเกามาใช)  
- สรุปเป็นเรื่องของทุกคนในครอบครัว (ครอบครัวคือส่ิงแวดลอมในการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมท่ีดีท่ีสุด)  
 
5) ลงติดตามกลุมเปูาหมายหลังจากผานการฝึกอบรมไปแลว ทุก ๆ 1 เดือน เพื่อใหกําลังใจและเป็นการติดตาม

ถามไถ ของความสุข ความกังใจ จากการปรับเปล่ียนตนเอง และลงพื้นท่ีตรวจสุขภาพประจําตัวของกลุมเปูาหมาย
ตลอดโครงการ ฯทุกเดือน โดยทีมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ฯ แตละแหงจะเป็นผูดําเนินการ ตรวจวัดความ
โลหิต, จรวจระดับน้ําตาลในเลือด,ช่ังน้ําหนัก สวนสูง และ คํานวณคาดัชนีมวลกาย เป็นตน 

1) สรุปความกาวหนาของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเป็นรายบุคคล และ คืนขอมูลใหกับ 
กลุมเปูาหมาย เพื่อนําไปปรับปรุงพฤติกรรมตนเองใหดีขึ้น  

2) ประเมินความพึงพอใจและความสุขท่ีเพิ่มข้ึนของกลุมเปูาหมาย เป็นรายบุคคล โดยใชแบบ 
วัดความสุขจากโครงการไปดําเนินงาน 

3) สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ฯ และเขียนรายงานเสนอคณะทํางาน เพื่อนําไป 
จัดทําขอเสนอทางนโยบายในพื้นท่ีตอไป เกี่ยวกับแนวทางสงเสริมปูองกันโรคไมติดตอเรื้อรัง ตอหนวยงานในพื้นท่ี 
 

 
 

รูป 1 กลุมเปูาหมายรณรงคแการงดเหลา เพื่อลดปใญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง  
 

 
ในพื้นท่ีตําบลบานโขง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
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รูป 2 ทีมงานโครงการ ฯ สรุปขอมูลของกลุมเปูาหมายเพื่อกําหนดวิธีการ ท่ีเหมาะสม สอดคลอง กับการทํางานในพื้นท่ี
ปฏิบัติการ 

 

 
 

รูป 3 ลงพื้นท่ีใหความรูกับกลุมเปูาหมาย ในการปูองกันปใญหาโรคไมติดเรื้อรัง 
 
 

 
รูป 4 ประชุมรายงานผลความกาวหนาเกี่ยวกับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ 

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแจังหวัดนคปฐม 
 

 
รูป 5 การสรุปผลท่ีเกิดขึ้นตามโครงการ ฯ ในพื้นท่ีจังหวัดนครปฐม 
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รูป 6 พิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรม ฯ ในพื้นท่ีตําบลบอกระดาน อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี  

 
ผลการด าเนินงาน 

1 พื้นท่ีตําบลกระดาน อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี กลุมเปูาหมายจํานวน 5 คนสามารถจัดการกับประเด็น
เรื่องการดื่มเหลา อันสาเหตุปใจจัยเส่ียงตอโรคไมติดตอเรื้อรัง และ หันมาออกกําลังกายวันละ 30 นาที ดวยวิธีการยืด
เหยียดและเหวี่ยงแขนทุกเชา ๆ ละ 200 ครั้ง ลดระยะเวลาการด่ืมไดเป็นเวลา 180 วัน หรือ 6 เดือน สามารถลด
คาใชจายเรื่องเหลาไดใน 5 ครัวเรือน เป็นเงิน จํานวน 55,000 บาท หรือเฉล่ียเดือนละ 5,000 บาท  มีผลกระทบเชิง
บวกคือ ครอบครัวมีความสุขเพราะไมไดทะเลาะวิวาทกัน กลาวคือไมมีการตบตีกันในครอบครัว เพราะเหตุเมาเหลา  
กลุมเปูาหมายมีสุขภาพดี ไมมีการมันหัวหลังจากหยุดเหลาเป็นระยะเวลา 11  เดือน มีเงินเก็บในครอบครัวอยางนอย
ครอบครัวละ 2,000-3,000 บาท ตอเดือน  
 2 ตําบลทุงขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม กลุมเปูาหมายจํานวน 5 คน สามารถจัดการกับการ
บริโภคอาหารไดทุกคน โดยยึดหลัก 3 อ 2 ส คือ อาหาร, ออกกําลังกาย,อารมณแดี,ไมสูบบุหรี่ และ ไมเสพสุรา ผล
ปรากฏวาจํานวน 3 คนท่ีเคยมีความดันโลหิตสูง ระดับนําตาลในเลือดสูงท่ีอยูในภาวะอันตราย สามารถลดความเส่ียงลง
ได และจํานวนอีก 2 คน สามารถลดความอวนไดลงมาคนละ 5 กิโลกรัม ซึ่งคนแรกเป็นผูหญิง นําหนักกอนเขาโครงการ 
58 กิโลกรัม ปใจจุบันน้ําหนักลดลงเหลือ 53 กิโลกรัม คนท่ีเป็นหญิง กอนเขาโครงการน้ําหนัก 63 กิโลกรัม ปใจจุบัน
น้ําหนักลดลงเหลือ 59 กิโลกรัม ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับผลตรวจสุขภาพเมื่อกอนเขาโครงการแลว สามารถปรับเปล่ียน
ตนเองได เป็นท่ีนาพอใจ รวมกับผลตรวจรางกายอื่น ๆ เชนความดันโลหิตอยูในระดับปกติทุกคน เมื่อทบทวนตนเอง
แลววาเพราะเหตุใดน้ําหนักจึงลดลงทุกคน ความดันโลหิตอยูในระดับปกติพบวา เกิดจากการปรับเมนูอาหารโดยปรุง
อาหารประเภทตม , แกงสม, น้ําพริกผักตม ผักสด และไมกินอาหารประเภทหวานจัด เค็มจัด ไมกินอาหารประเภท
ทอด และ กินขาวันละ 8 ทัพพี พรอมกับการออกกําลังกายควบคูไปดวย 

 
 

กลุมเปูาหมายในพ้ืนที่ตําบลทุงขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐมทบทวนผลการตรวจกายของตนเอง และ ปรับเปลี่ยน

เมนูอาหารเพ่ือเหมาะสมกับการลดโรคไมติดตอเรื้อรัง 
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 ตําบลบานโขง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมเปูาหมายเป็นชายลวนท้ัง 5 คน เป็นเพื่อนกลุมเดียวกัน ท่ี
ด่ืมเหลาดวยกัน หลังจากเขาโครงการ ฯ ได 11   เดือน ท้ัง 5 คน หยุดด่ืมเหลาโดยเด็ดขาด 1 คน เพราะทบทวนตนเอง
แลวพบวา ใน 1 เดือน มีคาใชจายท่ีไมเป็นเดือนละ 10,500 บาท ทุกเดือน ซึ่งก็เป็นคาเหลา จากการทําบัญชีครัวเรือน
ทําใหสติ เกิดการเสียเงินจึงคุยกับภรรยาวานับต้ังแตเดือน มกราคม 2563 จะหยุดด่ืมเหลาโดยเด็ดขาด และจะไปชวน
เพื่อนคนอื่น ๆ ใหทบทวนคาใชจายเรื่องเหลาดวย ซึ่งพบวาการดื่มเหลาเป็นส่ิงส้ินเปลือง ไมเกิดประโยชนแตอตนเองและ
คนในครอบครัว การดื่มเหลาคือพฤติกรรมการเห็นแกตัวของคนเพียงคนเดียว ใชเงินเพียงคนเดียว แตคนอื่น ๆในบาน
ไมไดใชเงินกับเรื่องเหลาดวย  

จากการชักชวนใหเพื่อน ๆ อีก 4 คนหยุดเหลา ผลท่ีเกิดขึ้นคือ มีเงินเก็บครอบครัวละ ๆ 30,000-50,000 บาท 
ทุกคน และกิจกรรมท่ีชักชวนกันทําทุกวันเวลา 17.00-18.00 น.ของทุกวันคือการเลนฟุตบอลเพื่อผอนคลายความตึง
เครียดท่ีหยุดด่ืมเหลา และผลตามมาคือทุกคนมีน้ําหนักลดลง จากการเลนฟุตบอล รางกายกระฉับกระเฉง อา รมณแ
แจมใส ไมรูสึกหงุดหงิดใจ การตัดสินในเรื่องงานดีขึ้น ไมคิดสับสนวุนวานใจดังแตกอน 
 

 
 

รูป 7 วาท่ีรอยตรี อดิศร ฯ แกนนํางดเหลา ในพื้นท่ีตําบลบานโขง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นําเสนอผลท่ีเกิดขึ้น
จากการเลิกดื่มเหลาในระยะเวลา 11 เดือน  

 
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข  

1 ความคิดความเช่ือมี่ฝใงแนนในระดับจิตใตสํานึกท่ีวา การท่ีด่ืมเหลา ไมออกกําลังกาย เป็นคนอวนหรือเป็น
โรคความดันโลหิตสูง เป็นสิทธิสวนบุคคล ซึ่งความคิดดังกลาวนั้น เป็นอุปสรรคตอกระบวนการสรางวินัยเพื่อการลดภาร
โรคระดับบุคคลท่ีมนุษยแแตละคนพึงกระทําดวยตนเอง  

2 กระบวนการระหวางเดือน มีนาคม 2563 เป็นชวงเช้ือไวรัสโควิด-19 แพรระบาด เป็นอุปสรรคตอการลง
พื้นท่ีติดตามการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของกลุมเปูาท่ีไดวางไวแตตนโครงการ ฯ  

3 แนวทางการแกไขเรื่องความคิดความเช่ือมี่ฝใงแนนในระดับจิตใตสํานึกท่ีวา การท่ีด่ืมเหลา ไมออกกําลังกาย 
เป็นคนอวนหรือเป็นโรคความดันโลหิตสูง เป็นสิทธิสวนบุคคลนั้น ควรใชขอมูลท่ีเก็บในระดับบุคลมาวิเคราะหแ
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นใหเห็นและต้ังคําถามใหคิดตาม (1) โรคหรืออาการของโรคท่ีเป็นอยูนั้นมันเป็นอยางไร (2) ถา
ปลอยท้ิงไวจะเกิดอะไรอะไรขึ้นกับตนเองและครอบครัว อาจจะลุกลามไปถึงในระดับสังคม (3) ถาแกไขไดจะเกิดอะไรดี 
ๆ ข้ึนในชีวิตของเราและคนในครอบครัวของเราบาง  จากประสบการณแท่ีผานมา การต้ังคําถามใหคิดนั้น สามารถแกไข
ปใญหาความคิดความเช่ือท่ีฝใงหัวมานานวา การเจ็บปุวยหรือไมคิดแกไขอาการท่ีปุวยนั้นเป็นสิทธิ์สวนบุคคล สงผลให
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กลุมเปูาหมายเกิดอาการกลัวตายจากการเจ็บปุวย หรือ กลัวเป็นภาระใหกับคนในครอบครัวเรื่องคาใชจายในการดูแล
รักษาอาการปุวยโรคเรื้อรังจนกลายเป็นผูปุวยติดเตียง และพบวาทุกคนใหความเห็นตรงกันวา กลัวหมดคุณคาในตนเอง
เพราะและทํางานเล้ียงดูตัวเองไมได  

4 การลงพื้นท่ีไมไดในชวงระหวางเช้ือไวรัสโควิด-19 นั้น ใชวิธีการประชุมกลุมผานโปรแกรม ZOOM ออนไลนแ 
ติดตามผลความเปล่ียนแปลงรวมกัน และ ใหกลุมเปูาหมายแตละคนไดสงแผนปรับเปล่ียนพฤติกรรมและรายงานฝุาย
รูปภาพ, การจดบันทึกประวันวาในแตละวันไดทําอะไรไปบางตามแผนท่ีไดวางไว จากนั้นคณะทํางานก็รวบรวมผลท่ี
เกิดขึ้นนําไปวิเคราะหแตามแบบประเมินศักยภาพท่ีเกิดขึ้น และ สะทอนกลับผลการปรับเปล่ียนใหแตละบุคคลไดทราบ 
ตามแบบประเมินผล วัดผลของแตละคน  
 

........................................................................................... 
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ความส าคัญ  

ตามท่ีไดเกิดโรคระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ไปท่ัวโลกและมีแนวโนมเพิ่มขึ้น และในประเทศไทย   พบ
ผูปุวยยืนยัน(จํานวนคน) ปุวยสะสม 1,651 ราย พบรายใหม 127 ราย มีอาการรุนแรง 23 ราย เสียชีวิต 10 ราย กลับ
บานไปแลว 342 ราย และมีเกณฑแเฝูาระวังสะสม 20,097 ราย  เฝูาระวังรายใหม 1,401 ราย                  (กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 31 มีนาคม 2563 เวลา 21.00 น.)  จากเหตุการณแท่ีเกิดขึ้นรัฐบาลไดมีมาตรการ 
ออกพระราชกําหนดสถานการณแฉุกเฉิน เพื่อบริหารสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส         โคโรนา 
2019 โดยส่ังปิดหางสรรพสินคา ตลาด ใหขายไดเฉพาะโซนอาหารท่ีตองซื้อกลับบาน และยาเทานั้น          เริ่ม ต้ังแต
วันท่ี 22 มีนาคม – 12 เมษายน 2563  และเขมงวดการเดินทางขามจังหวัด ซึ่งเป็นมาตรการ                social 
distancing คือการเวนระยะหางทางสังคม  ดวยเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีการติดตอทางเดินหายใจ เกิดขึ้นในกลุมทุก
กลุมวัย และพบมากในกลุมเส่ียง ไดแก ผูสูงอายุท่ีมีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ผูท่ีมีความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอด
เลือดสมอง  ไวรัสตับอักเสบบี  ภาวะไขมันในเลือดสูง และกลุมคนท่ีมีภูมิคุมตานทางและภูมิคุมกันบกพรอง  

แมวารัฐบาลจะออกมาตรการเยียวยา ผูไดรับผลกระทบเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยการเยียวยารายละ 5,000 
บาท ตอ คน ตอเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ในจํานวน 3 ลานคน แตมาตรการนี้ ก็ยังไมสามารถรองรับใหกับกลุมคนท่ีมี
อาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ เขาถึงไดอยางครอบคลุม อีกท้ังการลงทะเบียนก็มีอุปสรรคมาก เชน แรงงานนอก
ระบบในชุมชน สวนมากจะมีการศึกษานอย ใชเทคโนโลยี สมารแทโฟนไมเป็น  มีจํานวน 30  คน ใชโทรศัพทแระบบเกา 
ใชในการลงทะเบียนไมได การยืนยันตัวตนตองผานการระบบอิเลคทรอนิคสแลงทะเบียนตามท่ีรัฐไดกําหนดไว  อีกท้ัง
ตองใชเวลานานในการลงทะเบียนเพราะระบบลม การแกไขปใญหาเบื้องตน ทางหนวยบริการชุม ชน จะเป็นผูชวย
ลงทะเบียน โดยแนะนําใหนําบัตรประจําตัวประชาชน สมุดเงินมาฝาก มาฝากไวและเดินทางกลับไปกอน เพื่อ
ดําเนินการตามาตรการ social distancing   

จากสถานการณแและขอคนพบดังกลาวขางตน พบวาแรงงานนอกระบบ ยังขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง 
เกี่ยวกับสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ถึงกับเกิดความเครียด วิตกวังกล วาจะไมมี
รายได เขามาในครอบครัว เพื่อเป็นคาใชจาย คาอาหาร  ทางหนวยบริการชุมชน ไดมีการดําเนินการใหกับแรงงานนอก
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ระบบท่ีเป็นสมาชิก ลงทะเบียนเพื่อขอรับการเยียวยา อันเกิดมาจากผลกระทบโรคระบาดไปแลว นอกจากนั้น ให
ความรูในการปูองกันโรคเบื้องตน และ รับฟใงปใญหา ปลอบประโลมจิตใจ ดวยการรับฟใง อันเป็นกระบวนการให
คําปรึกษาเบื้องตน และนอกจากนั้นไดแนะนําอาชีพเย็บหนากากอนามัยออกจําหนวย ซึ่งเป็นแนวทางแกไขแบบเฉพาะ
และเรงดวน ใหกับกลุมสมาชิกในหนวยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบ  

จากเหตุการณแดังกลาวไดสรางผลกระทบตอกลุมคนท่ีเป็นแรงงานนอกระบบ ท่ีอยูในชุมชน (จากการเก็บขอมูล
ในกลุมอาชีพ ตามหนวยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบ) มีแรงงานนอกระบบ ท่ีไดรับผลกระทบเรื่องเศรษฐกิจ จาก
การเก็บขอมูลในหนวยบริการ จํานวน 3 หนวยบริการ  พบวาแรงงานนอกระบบ จํานวน 100 คน มีรายไดลดลงใน
เดือนมีนาคม 2563 จํานวน 500,000 บาท  ท่ีมาจากการประกอบอาชีพไดแก อาชีพคาขายรานขายของเบ็ดเตล็ดใน
ชุมชน ขายของตลาดนัดท้ังของกิน เส้ือผา เครื่องอุปโภคตางๆ เกษตรกร ชาวนา ชาวสนผลไม อาชีพรับจ างท่ัวไป
รายวัน ขายของท่ีระลึกตามจุดทองเท่ียว ตองขาดรายไดในแตละวัน ไมนอยกวา 300 – 1,000 บาท ตอวัน ตอคน (รอ
การยืนยันจากการเก็บขอมูลจากหนวยบริการ) และยังจะตองพบกับปใญหาดานสุขภาพจะตองเสียคาใชจายกับการ
ปูองกันการติดเช้ือ เชน ตองซื้อหนากากหรือเจลลางมือ มีราคาแพงมาก ๆ รวมไปถึง การท่ีคนจะตองมีการกักตัวอยูกับ
บานจนทําใหขาดรายได จนลามมาถึงการเกิดความเครียดและ โรค Panic Disorder คือ ภาวะต่ืนตระหนกตอส่ิงใดส่ิง
หนึ่งโดยไมมีเหตุผลหรือหาสาเหตุไมได ซึ่งโรคนี้แตกตางจากอาการหวาดกลัวหรือกังวลท่ัวไป เนื่องจากผูปุวยจะเกิด
อาการแพนิค (Panic Attacks) หรือหวาดกลัวอยางรุนแรงท้ังท่ีตัวเองไมไดเผชิญหนาหรือตกอยูในสถานการณแอันตราย 
อาการแพนิคเกิดขึ้นไดตลอดเวลา สงผลใหผูปุวยโรคแพนิค รูสึกกลัวและละอาย เนื่องจากไมสามารถควบคุมตัวเองหรือ
ดําเนินชีวิตประจําวันไดตามปกติ  

สถานการณแ ปใญหาขางตน ถึงแมวาจะมีมาตรการเยียวยาผลกระทบท่ีไดมาจากทางภาครัฐแลวนั้น ยังไม
เพียงพอ  ยังจะมีดานสภาพจิตใจของผูท่ีไดรับผลกระทบนั้น ตองการการดูแลสภาพจิตใจ ท้ังความเครียด ความกังวลใจ 
ในบางรายอาจจะเส่ียงตอภาวะโรคซึมเศราได หากปลอยไวเป็นเวลานาน  ฉะนั้นจึงคิดวากระบวนการสงเสริมปูองกัน
โรค และ สงเสริมปูองกันปใญหาสุขภาพจิต จึงมีความจําเป็นอยางยิ่งในเวลานี้  โดยกระบวนการและแนวทางการ
สงเสริมใหกลุมแรงงานนอกระบบ รูวิธีการลดความเส่ียงทางสุขภาพ   ดวยประเมินความเส่ียงตอโรค และสุขภาพจิต
สวนบุคคลของตนเอง และบุคคลท่ีแวดลอมตอไป. 
 

วัตถุประสงค์ท่ีด าเนินการในโครงงาน   
1) เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการของศูนยแประสานงานแรงงานนอกระบบ ในการจัดการและการรณรงคแ 

สงเสริมและปูองกันโรค ใหกับกันตนเอง ครอบครัวและสมาชิกของหนวยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบ ภายใต การ
สนับสนุนของศูนยแประสานงาน ฯ  

2) เพื่อใหบริการกลุมอาชีพหรือ ครอบครัวท่ีเป็นเครือขายแรงงานนอกระบบ และคนในชุมชน ในเรื่องความรู
เกี่ยวกับไวรัส โควิด – 19 และความเครียดท่ีเกิดจากการจะตองหยุดทํางานเพื่ออยูกับบาน ในการปูองกันการแพร
ระบาดเช้ือไวรัสโควิด – 19  

3) เพื่อสนับสนุนกระบวนการติดตามประเมินผลการปูองกัน ควบคุม สงเสริมและการจัดการสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต สุขภาพการเงิน ของสมาชิกและเครือขายชุมชน ท่ีรับบริการหรือประสานการสนับสนุนจากหนวยบริการ
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ชุมชน ซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ด าเนินการ ในกลุ่มสมาชิกหนวยริการชุมชน  หมูท่ี 4 ต.ดอนดึง อ.บานหมี่ จ.
ลพบุรี  จํานวน 7 ราย 
 

 กระบวนการและข้ันตอนการด าเนินงาน การส่งเสริมเสริมป้องโรคระบาดและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
รวมไปถึงมีความรู้เท่าทันปัญหาสุขภาพจิต ดังนี้ 

1) เก็บขอมูลผูมารับบริการเนื่องมาจากการขาดรายไดตามท่ีรัฐบาลประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ฯ  ระยะไวรัสโควิด -
19 ระบาดหนัก  จํานวน  8  คน 

2) เก็บขอมูลมูลผูท่ีมีความตองการกูยืมเงินฉุกเฉิน ตามมาตรการเยียวยาผูไดรับผลกระจากมาตรการปูองกัน
ไวรัสโควิด -19 จากธนาคารออมสินสาขาบานหมี่   8   คน 

3) เก็บขอมูลอาชีพที่ไดรับผลกระทบจากการขาดรายไดระยะไวรัสโควิด-19 ระบาด ไดแก อาชีพรับจางท่ัวไป 
จํานวน 4 ราย , นวดแผนไทย จํานวน 1 ราย   , อาชีพคาขาย จํานวน 2 ราย 

4) ใหบริการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ตามาตรการของกระทรวงการคลัง  
www.เราไมท้ิงกัน.com  

5) ใหความรูเกี่ยวกับการปูองกันการแพรกระจายไวรัสโควิด-19 ,ติดตามถามไถ ใหกําลังใจเพื่อนสมาชิกใน
หนวย,ใหความรูเพื่อนเรื่องการเขาถึงแหลงทุนกูยืมฉุกเฉินจากธนาคารออมสิน 

6) ใหคําปรึกษา รับฟใง เพื่อนสมาชิกท่ีมีความเครียดเรื่องหยารางกับภรรยา ในระหว างเดือนมีนาคม – 
พฤษภาคม2563 
 

ประสบการณ์ที่ได้จากการท างานในคร้ังนี้ 
1) ดานการใหบริการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท มีความเช่ียวชาญในการกรอกรายละเอียดในแบบ

ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกสแ ตองระบุอาชีพอาชีพท่ีมีผลกระทบใหชัดเจนเชน อาชีพรับจางท่ัวไป ท่ีไมสามารถออกไป
ทํางานได เพราะไมมีงานใหทํา รายไดไมมีรายไดเขามาจุนเจือในครอบครัว เกิดความเครียดมาก และอธิบายเหตุผลของ
ผลกระทบใหละเอียดในชองอธิบายเหตุผล   

2) การจัดเก็บขอมูลท่ีเป็นสวนบุคคล ท่ีใหบริการไป ระบุอาชีพ จํานวนรายไดชัดเทาไร จะเป็นฐานขอมูลใน
การสรางความตระหนักเพื่อประหยัดคาใชจายในอนาคต มีแผนการใชเงิน มีทิศทางในการหาชองทางสรางอาชีพท่ีใกล
ตัวมากกวาออกไปนอกพื้นท่ีโดยละเลยส่ิงท่ีมีอยูแลว เชน มีท่ีดินจํานวน 2 ไร ปลูกพืชผักสวนครัวทุกชนิดไวกินเองกอน 
เมื่อไมไดซื้อกินเทากับวามีรายไดทุกวัน จากผลผลิตท่ีเหลือกินนําไปแปรรูปไปขายรานผักในตลาดจะมีรายไดไมตําวา 
80-100 บาท ในระยะเวลา 60 วัน  
 3) การใหคําปรึกษาสรางความไววางในกลุมเพื่อนท่ีมาหา ซึ่งพบวาควรรอฟใงเพื่อนเลาส่ิงท่ีเขาคิด เขากังวลใจ 
ออกมาใหหมด และคอยต้ังคําถามใหเขาไดคิดเชน ถาโควิด – 19 อยูนานกวา 6 เดือน เราจะทําอะไรกิน, เอาคาใชจาย
ท่ีไหนมา นอกจากรอแจกฟรี  แงคิดมุมมองเพื่อน บางคนปลูกผักกินกอน , แบงเงินบางสวนไปซื้อเป็ด ไก มาเล้ียงมากิน 
ท่ีเหลือนําออกไปขายตามบานจะพอมีเงินเขามาบาง ,บางคนจะออกไปหาปลาท่ีคลองชลประทานมากิน เหลือขายท่ี
ตลาดท่ีราคาไมแพงเกินไป การนิ่งฟใงไมแทรกแซงความความคิดของเพื่อน เขาจะไดทางออกการแกไขปใญหาดวยตนเอง
และเต็มใจทําตามท่ีไดคุยไว  
 ในบางรายอาจจะไปกูยืมฉุกเฉินจากธนาคารออมสินไปลงทุนซื้อขาวสาร อาหารแหง และส่ิงท่ีจําเป็นมากินและ
ขายใหเพื่อนบานท่ีอยูใกลกัน เป็นการอํานวยความสะดวกและชวยเพื่อนพรอมกับมีรายได ใหคิดมุมบวกวาเงินรายได 

http://www.เราไม่ทิ้งกัน.com/
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80-100 บาท ไดทุกวัน เดือนหนึ่งไดเงิน 2,400-3,000 บาท ก็เป็นรายไดท่ีดี เป็นพื้นฐานของชีวิตและครอบครัว ดีกวา
ไมไดลงมือทําอะไร  

สวนเพื่อนท่ีเกิดความเครียดเรื่องการหยารางกับภรรยา ตองนิ่ง เงียบ มีรอยยิ้ม แสดงความเต็มใจรับฟใงปใญหา
ของเขา ทวนคําพูดของเป็นระยะ ๆ ใหเขาคิด หาทางออกเอง จากนั้นจึงใหเพื่อนโหลด Application แบบประเมิน
ความเครียดของกรมสุขภาพจิต,แบบประเมินโรคซึมเศราของมหาวิทยาลัยมหิดล ไวประเมินระดับความเครียดและ
ภาวะซึมเศราดวยตนเอง ปูองกันการทํารานตนเอง รูระดับความเครียด สามารถจัดการความเครียดดวยตนเอง  

4) ขอมูลรายบุคคลท่ีระบุถึงสถานะความเดือนรอน และเหตุผลมารับบริการจํานวน 8 คนใน 
หนวยบริการชุมชน นําไปพูดคุยกับ อบต.ดอนดึง ทําใหปลัด ฯ เห็นขอมูลความลําบาก และ มีมาตรการเสนอนายก ฯ 
มอบเงินเยียวยาแทนการซื้อถุงยังชีพแจกเพราะไมตรงกับความตองการของประชาขน   

นอกจากนั้น อบต.ดอนดึงเห็นขอเสนอโครงการ ฯ ท่ีหนวยบริการฯ เสนอมายังโครงการสรางสุข ลดทุกขแ แลว 
มีแนวทางการวางแผนเรื่องอาชีพในชุมชนดานการเกษตร ท่ีทุกคนทําเอง กินเอง แปรรูปขาย เป็นการกระตุนเศรษฐกิจ
ขั้นพื้นฐาน ลดรายจาย เพิ่มรายได อาหารปลอดภัย สามารถเป็นแนวทางวางแผนสงเสริมปูองกันความเครียดในกลุมคน
ท่ีมีอายุระหวาง 25-55 ปี ท่ีขาดรายได โดยจะนําไปหารือกับ รพสต.ดอนดึง กองคลัง อบต.,เกษตรอําเภอ ถึงการ
สงเสริมงานภาคเกษตร ในปี 63-64 อันจะเป็นชองทางสรางอาชีพใหประชาชนท่ีสนใจเขาโครงการตอไป ทําในกลุมเล็ก 
ๆ เป็นตัวอยางใหกับคนสวนใหญนําไปปรับแผนของชีวิตได 
      

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน   
1) การจัดเก็บขอมูลเป็นรายบุคคล เป็นเรื่องสวนบุคล หนวยบริการ ฯ ไปจัดเก็บสมาชิกบางคน ถือวาเป็นการ

ละเมิดสิทธิ์ ไมใหความรวมมือ 
2) การใหบริการกับสมาชิกของหนวย ฯ ไมสามารถใหสมาชิกเดินทางมารับบริการได ณ หนวยพรอม ๆกัน

คราวละ 2 เพราะเป็นชวงระบาดหนักของเช้ือไวรัสโควิด – 19 ตองปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลท่ีประกาศใหเวน
ระยะหางทางสังคม สงผลใหสมาชิกไดรับบริการท่ีลาชาในเรื่องการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาตามาตรการของของรัฐ 
ตามโครงการเราไมท้ิงกัน 

3) สมาชิกไมสามารถลงทะเบียนรับการเยียวยาได เพราะไมมีโทรศัพทแสมาทโฟน หรือ คอมพิวเตอรแ เพื่อ
ลงทะเบียนตามมาตรการ โครงการเราไมท้ิงกัน 
 

แนวทางการแก้ไชปัญหาที่เกิดขึ้น 
1)  อธิบายใหกับสมาชิกทุกทราบถึงการจัดเก็บขอมูลเป็นรายบุคคล เป็นการจัดทําขอมูลพื้นฐาน เพื่อนําไป

เสนอยังหนวยงานระดับทองถิ่น ใหความชวยเหลือท้ังเงิน ขาวสารอาหารแหง สําหรับไวใชบริโภคในครอบครัว เป็นการ
เขาถึงขอมูลผูไดรับความเดือดรอนขององคแการบริหารสวนตําบลสวนตําบลดอนดึง และ การนําขอมูลไปใชวางแผน
ปูองกันกลุมเส่ียงตอสภาพจิตใจ หรือ เรื่องสุขภาพที่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบลไดเขามาใหคําแนะนําหรือ 
สงตอหากเจ็บปุวยมากไปกวาเดิม เพราะความเครียดท่ีเกิดขึ้นในชวงไวรัสโควิด-19 ระบาดหนัก 

2) แนวทางการแกไข ในระยะเรงดวน เพื่อใหสมาชิกไดรับการอยางทันทวงที คือการใหสมาชิกทุกคน ถาย
เอกสารบัตรชาชนมาฝากไวกับหนวยบริการ ฯ จากนั้นเจาหนาท่ีของหนวยบริการ จะเป็นผูทําการลงทะเบียนใหแก
สมาชิกหลังเวลา 18.00 น.ทุกวัน จนกวาสมาชิกทุกคนจะไดรับการชวยเหลือ  
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สรุปผลที่ได้รับจากการด าเนินงานตามโครงการการบริการชุมชนเพื่อสร้างสุข ลดทุกข์ อันเนื่องมาจาก 
โควิค -19 

3)  ศักยภาพการจัดการของหนวยบริการชุมชนฯ ในการจัดการและการรณรงคแ สงเสริมและปูองกันโรค ใหกับ
กันตนเอง   ครอบครัวและสมาชิกของหนวยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบตําบลดอนดึง นั้น หนวยบริการชุมชน
สามารถดําเนินการตามแผนงานกิจกรรมท่ีไดวางไวตั้งแตตน โดยไมไดลัดขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งกอนจะเริ่มกระบวนการ 
ไดมีการจัดเก็บขอมูลสมาชิกผูท่ีไดรับผลกระทบ จากการวางงานไมมีรายได  เพราะสถานประกอบไมสามารถ
ดําเนินการได  ดวยสาเหตุมาตรการเวนระหางทางสังคม  ยุติการเดินทางขามพื้นท่ี ทุกคนตองอยูในบานของแตละคน 
เมื่อไมสามารถทํางานได เงินเก็บก็จะถูกนํามาใชในเรื่องคาผอนบาน, ผอนรถยนตแ,คาและใชจายในครัวเรือนเป็นตน 

4)  การใหบริการกลุมอาชีพหรือ ครอบครัวท่ีเป็นเครือขายแรงงานนอกระบบ และคนในชุมชน ในเรื่องความรู
เกี่ยวกับไวรัส โควิด – 19 และความเครียดท่ีเกิดจากการจะตองหยุดทํางานเพื่ออยูกับบาน ในการปูองกันการแพร
ระบาดเช้ือไวรัสโควิด – 19 ในขอนี้ หนวยบริการไดดําเนินการนําขอมูลไปสงยังหนวยงานของพื้นท่ีตําบลดอนดึง เพื่อ
รวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสงเสริมสุขภาพตําบลดอนดึง เขามาตรวจสุขภาพรายครัวเรือน และทําการฉีดพนสารฆาเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 มาฉีดพนบริเวณบาน แจกเจลลางมือแอลกอฮอลแ  รวมไปถึงดําเนินการแจกเงิน ขาวสารอาหารแหง เพื่อ
เป็นการชวยเหลือเบ้ืองตน ในชวงท่ีรอเงินเยียวยา 5,000 บาท จากกระทรวงการคลังโอนเขาบัญชี เพื่อเป็นคาใชจายใน
ระยะตอไป 

5)  การใหบริการของหนวยบริการชุมชน ฯ แจงกับสมาชิกของหนวย ถึงการเขามาพูดคุย เลาเรื่องความทุกขแ 
ความกังวลใจ ได เพื่อเป็นการรับฟใงปใญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ของสมาชิก และการมาพบใหแจงลวงหนาวาจะมา
เวลาใด และมาไดคราวละไมเกิน 1-2 คน เทานั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเวนระยะหางทางสังคม ปูองกันการ
แพรกระจายเช้ือไวรัสโควิด-19  

6)  การสนับสนุนกระบวนการติดตามประเมินผลการปูองกัน ควบคุม สงเสริมและการจัดการสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต สุขภาพการเงิน ของสมาชิกและเครือขายชุมชน ท่ีรับบริการหรือประสานการสนับสนุนจากหนวยบริการ
ชุมชน ในดานนี้หนวยบริการชุมชน ไดมีการนําขอมูลจากขอ 5.1.1 มารวมกับคณะทํางานออกแบบกิจกรรมเพื่อลด
คาใชจายในครัวเรือน เพราะชวงปรากฏการณแการแพรกระจายเช้ือไวรัสโควิด-19 สมาชิกทุกคนตองประหยัดเงินไวใน
ครอบครัวใหมากท่ีสุด หนวยบริการไดจัดกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว ไวกินเอง บางสวนแบงขายใหเพื่อบานใน
ราคาถูก   

7)  หนวยบริการชุมชนตําบลดอนดึง ลงพื้นท่ีเพื่อเยี่ยมสมาชิก และ รับฟใงความสุข ความทุกขแ ความกังวลใจ 
เกี่ยวกับเรื่องคาใชในครอบครัว ทุกคนมีความประสงคแตองการเขาถึงการกูยืมเงินฉุกเฉินจากธนาคารออมสินสาขาบาน
หมี่ จํานวนรายละ 10,000 บาท เพื่อมาไวทําทุนขายอาหาร ปลูกผักขาย ใหกับคนในชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได ลด
รายจายอีกทางหนึ่ง ซึ่งดีกวาไมไดคิดทําอะไรเพื่อตนเองและครอบครัว  

 8) ค้นพบว่า การจัดเก็บขอมูลท่ีเป็นสวนบุคคล ท่ีใหบริการไป ระบุอาชีพ จํานวนรายไดชัดเจนเทาไร จะเป็น
ฐานขอมูลในการสรางความตระหนักเพื่อ ใหสมาชิกเกิดการประหยัดคาใชจายในอนาคต มีแผนการใชเงิน มีทิศทางใน
การหาชองทางสรางอาชีพท่ีใกลตัวมากกวาออกไปนอกพื้นท่ี โดยละเลยส่ิงท่ีมีอยูแลว เชน มีท่ีดินจํานวน 2 ไร ปลูก
พืชผักสวนครัวทุกชนิดไวกินเองกอน เมื่อไมไดซื้อกินเทากับวามีรายไดทุกวัน จากผลผลิตท่ีเหลือกินนําไปแปรรูปไปขาย
ในตลาดจะมีรายไดไมตําวา 80-100 บาท ในระยะเวลา 60 วัน ท่ีรัฐบาลประกาศใหใหอยูกับบานและหามเดินทางขาม
พื้นท่ี 
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การต่อยอด ขยายผล และชีวิตในอนาคต 
คิดวาจะนําผลท่ีเกิดขึ้นจากการทํางานไปขยายผลเรื่องการสรางงานสรางอาชีพ เพิ่มรายได ลดรายจาย ใหกับ

ตนเองและเพื่อนสมาชิกของหนวยบริการชุมชนตําบลดอนดึง  โดยจะนําไปเสนอรวมกับโครงการพัฒนาอาชีพ ใน
แรงงานนอกระบบ ท่ีแตละตําบลไดจัดงบประมาณเตรียมไวเพื่อสําหรับพัฒนาอาชีพใหกับคนในพื้นท่ี 

โดยสวนตัวของขาพเจา ฯ  จะทําแผนธุรกิจหลังวิกฤติเช้ือไวรัสโควิด -19 ดีขึ้นหรือทุเลาลง จะเป็นหนวย
กระจายสินคาชุมชน ใหเกิดการซื้อ การขายผานชองออนไลนแ ซึ่งขาพเจา ฯ จะทําหนาท่ีเป็นหนวยจัดการสินคา ซึ่งงาน
บริการชุมชนชนและธุรกิจเพื่อสังคมตอไป ตามแนวอุดมการณแชีวิตท่ีมีคุณคา ทําคามดีเพื่อความสุขของตนเองและคน
อื่นรอบขาง และตามทักษะการใชเครื่องมือผานโซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือเครือขายสังคมออนไลนแ (Social 
Network) เป็นการพัฒนาตนเอง ใหสามารถนําไปใชในชีวิตและงานประจําได . 
 

ข้อเสนอแนะต่อผู้ที่จะท าโครงการในรูปลักษณะเดียวกันนี้  
(1) การเริ่มกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน ตองจัดระบบโครงสรางการบริหารงานใหชัดเจน เพื่อเป็นหนวย

บริการใหกับสมาชกคนอื่น ๆ ได หรือประชาชนท่ีสนใจ ไดเขาใชบริการ เพราะการใหบริการจําเป็นตองระบบการสงตอ 
การใหคําปรึกษา และ แนะนําแนวทางใหกับผูท่ีมาติดตอได 

(2) ควรเก็บขอมูลผูท่ีเขามารับบริการ สําหรับเป็นฐานขอมูลใหบริการ แลนําไปปรับปรุงวธีการทํางานใหดี
ยิ่งขึ้นไป  

 (3) การใหบริการท้ังเรื่องคําปรึกษาในชีวิตประวัน การขอคําแนะนําไปยื่นกูธนาคารออมสิน ทางหนวยบริการ 
หรือผูใหบริการ ควรมีขอมูลรายละเอียดท่ีชัด ถูกตองตามหลักการ ทุกดาน 

 (4) การสงเสริมปูองกันโรคติด เชนเช้ือไวรัสโควิด – 19 ควรประชาสัมพันธแทุกวัน หรือทุกครั้งกับสมาชิกใหมี
การปูองกันตนเอง เชน กินรอน ชอนกลาง ลางมือ สวมหนากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อออกไปสถานท่ีท่ีมีคนแออัด หรือ
หลีกเล่ียงไปในสถานท่ีท่ีมีการแพรระบาด 

(5) สมาชิกท่ีเป็นผูปุวยโรคไมตดตอเรื้อรัง ควรหลีกเล่ียงหรือแยกอยูในสถานท่ีท่ีคิดวาเส่ียงตอการติดเช้ือไวรัส
ไวรัสโควิด – 19  

 

ข้อเสนอแนะต่อผู้ที่จะสนับสนุนหรือต่อองค์กร หน่วยงานที่จะสนับสนุนโครงการ  
(1)  ขอเสนอตอองคแการปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นท่ีดําเนินการ ควรลงสํารวจผูท่ีไดรับผลกระทบจาก

มาตรการเวนระหางทางสังคม เพราะประชาชนในพื้นท่ีอาจจะตามขอมูลขาวสารไมทันในเรื่องมาตรการเงิ นชดเชย
เยียวยา 5,000 บาท 

(2) มาตรการเงินชดเชยเยียวยา 5,000 บาท รัฐบาลควรชดเชยใหกับประชาชนทุกคนท่ีวางงาน ท่ีไดรับ
ผลกระทบจากมาตรการเวนระยะหางทางสังคม เพราะประชาชนทุกคนไมสามารถออกไปทํางานหารายไดมาใชจายใน
ครอบครัวได หรือ มีภาระเรื่องหนี้สินคางชําระ รัฐบาลควรชวยเหลืออยางจริงจัง ถึงการพักชําระหนี้ใหกับประชาชนท่ี
ไดรับผลกระทบในครั้งนี้ 
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(3) โรงพยาบาลชุมชนในอําเภอ หรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในแตละตําบล  ควรขอความรวมมือให 
อสม. ลงพื้นท่ีใหความรูเรื่องการปูองกัน ดูแลสุขภาพใหกับประชาชน และ รับฟใง ขอมู ลเรื่องความเครียด อาการ
เจ็บปุวย ของประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งบางคนไมสมารถออกมามาพบแพทยแหรือออกมาแจงความประสงคแไดดวยตนเอง  

 

แนวคิดของนักศึกษาในการขยายผลโครงการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
(1) เมื่อขาพเจา ฯ จบการศึกษาตามหลักสูตร ปรัชญาบัณฑิต สาขา การศึกษาอิสระ แลว ขาพเจา ฯ จะนํา

ความรูไปจัดทํากิจกรรมการบริการชุมชนเพื่อสรางสุข ลดทุกขแ ในวัยทํางาน  โดยเสนอโครงการไปยังศูนยแประสานงาน
แรงงานนอกระบบแหงชาติ หรือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อดําเนินการตอเนื่อง จาก
ระยะท่ีผาน ดวยเหตุผลท่ีวา คนเราเมื่อเกิดความเครียดแลว ยอมเป็นทุกขแ เมื่อทุกขแแลวแลวก็จะสงผลใหรางกาย จิตใจ 
ไมสบายไดในอนาคต 

(2) ขาพเจา ฯ มุงมั่นจะทดลองโครงการหนวยบริการเพื่อการจัดการสินคาชุมชน เพื่อเกิดการซื้อขาย และ 
กระจายสินคา ไปยังคนซื้อท่ีสนใจโดยจะเนนไปท่ีกลุมลูกคาสังคมออนไลนแ (Social Network) ท่ีส่ังซื้องาย ขนสงทาง
บริการขนสงเอกชนสะดวก เป็นการเพิ่มรายได ลดรายจาย ใหตนเองและครอบครัวอีกทางหนึ่ง และท่ีสําคัญคือ เป็น
การชวยเหลือเพื่อนสมาชิกในหนวยบริการชุมชน ฯ ใหมีรายเพิ่มขึ้นจากการขายของ เป็นการลดทุกขแ สรางสุขอีกทาง
หนึ่ง หลังจากเช้ือไวรัสโควิด – 19 ไดทุเลาลงในอนาคต.  



 

 
 

307 วารสารโพธิศาสตร์วิชาการ 



 
308 ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 7 ประจําเดือน มีนาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2564  

 



 

 
 

309 วารสารโพธิศาสตร์วิชาการ 
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ใบสมัครเป็นสมาชิกวารสาร โพธิศาสตร์วิชาการ 
 

ข้าพเจ้า ช่ือ นามสกุล  ................................................................................................................................. 
ท่ีอยู่ส่งเอกสาร   ................................................................................................................................. 

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

มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกวารสารโพธิศาสตร์วิชาการ  
 1 ปี จ านวน 3 ฉบับ = 750 บาท เริ่มต้ังแต่ฉบับท่ี ........ ประจ าเดือน ................................................ 
 2 ปี จ านวน 6 ฉบับ = 1,200 บาท เริ่มต้ังแต่ฉบับท่ี ........ ประจ าเดือน .............................................. 
พร้อมนี้ ได้ช าระเงินค่าสมาชิกผ่านธนาคาร ................................... เลขท่ี ............... วันท่ี ...................... 
ในนาม มูลนิธิโพธิศาสตร์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา ถนนงามวงศ์วาน เลขท่ีเลขท่ี 917011518-3  
 

ลงช่ือ ........................................................... ผู้สมัคร 
(...............................................................) 

 
หมายเหตุ  
สามารถ ส่งใบสมัคร ผ่านไลน์ หรือ อีเมล์  bodhisastra@gmail.com หรือช่องทางอื่นๆ  
 


