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 าร าร ถาบัน ิจัยและพัฒนาเปน าร ารที่มีคุณภาพดาน ิชาการเปน ื่อกลางในการเผยแพรค ามรู
ค ามคิดและพัฒนาการตางๆที่ไดจากการ ึก าคนค า ิจัยตลอดจนค ามเคลื่อนไ ในแงมุมตางๆของ
ิทยาการอัน ลาก ลายโดยเฉพาะอยางย่ิงในยุคของการเปดเ รีทางการ ึก าและ ามารถเขาถึงขอมูลของ

องคค ามรูอยางไมจํากัดนันการเผยแพรบทค ามทาง ิชาการจึงมีค าม ําคั มากโดยจะเปนแ ลงค ามรูที่
ผลักดันใ เกิดการบริการขา ารขอมูลและองคค ามรูใ มๆอยูเ มอ 

 ถาบัน ิจัยและพัฒนาใน านะเปน น ยงานที่ นับ นุนทาง ิชาการไดเล็งเ ็นค าม ําคั ของการ
งเ ริมและ นับ นุนใ เกิดการเผยแพรงาน ิชาการจึงไดจัดทํา าร าร ถาบัน ิจัยและพัฒนาขึน ึ่งถือ าเปน

ประโยชนตอ งการ ึก าและเปนการ งเ ริม ักยภาพของนัก ิชาการใ พัฒนาย่ิงย่ิงขึนไปด ย 

 ิ่งที่พึงตระ นักและพัฒนาค บคูไปกับ ิชาการคือค ามมี ีลธรรมจรรยาบรรณของค ามเปน
นัก ิชาการกลา คือตองมีการ ึก าคนค าขอมูลอยางละเอียดถึงแ ลงป มภูมิเคารพกติกาและ ิทธิของบคุคล
ที่เกี่ย ของพรอมทังรายงานผลการ ิจัย รือผลการ ึก าตามค ามเปนจริงในเชิง ราง รรค ิพาก ิจารณอยู
บน านขอมูลและ ลักแ งเ ตุผลที่ ําคั นัก ิชาการตอง ามารถนําค ามรูนันไปพัฒนาประเท ชาติอยาง
ราง รรคและเทิดทูนไ ึ่ง ถาบันพระม าก ัตริย 

 

 

 

  

( ชวย า ราจารย ดร.ลินดา  เ มา) 
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บทบรรณาธิการ 

 

 าร าร ถาบัน ิจัยและพัฒนา ฉบับน้ีเป็น ปีที่ 2 ฉบับพิเ  (เดือนธัน าคม 2560) ทางทีมงานกอง
บรรณาธิการได้จัดพิมพ์บทค าม ิจัยและบทค าม ิชาการ ของนัก ิชาการร มทั้ง มด 7 เรื่อง ตลอดทั้งบท
ิจารณ์ นัง ือท้ายเล่ม ซึ่งนัก ิชาการแต่ละท่านก็ได้น าเ นอแน คิด และมุมมองของตนอย่างอิ ระ ประกอบ

กับ ลักฐานข้อมูลที่น่าเช่ือถือ จึงกล่า ได้ ่าเน้ือ า าระของ าร ารฉบับน้ีมีคุณภาพทาง ิชาการอันจะน าไป ู่
การ ร้าง รรค์องค์ค ามรู้ใ ้แก่ผู้อ่านอย่างเพียงพอ  ประกอบด้ ยนัก ิชาการดังต่อไปน้ี 

 ผ .ดร. ุระ ิทธิ์ ทรงม้า  และคณะ  ได้น าเ นอบทค ามเรื่อง พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่เ ี่ยง
ต่อการกระท าค ามผิดเกี่ย กับพระราชบัญญัติ ่าด้ ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอร์ พ. . 
2560  มีเน้ือ าโดย รุปคือ น าเ นอภาพร มของพระราชบัญญัติ ่าด้ ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับ
คอมพิ เตอร์ (ฉบับที่ 2) พ. . 2560 ซึ่งมีอัตราโท ูงขึ้น และปรับปรุงเน้ือ าใ ้ทัน มัยครอบคลุมฐานการ
กระท าค ามผิดมากขึ้นร มถึงพฤติกรรมการใช้อินเทอร์ เน็ตที่ เ ี่ยงต่อการกระท าค ามผิดเกี่ย กับ
พระราชบัญญัติคอมพิ เตอร์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มคนในยุคเจน าย (Generation Y) ที่เกิดในช่ งปี พ. . 
2523-2543 เป็นกลุ่มเด็กรุ่นใ ม่ ัยเรียน ัยเริ่มต้นการท างาน ซึ่งเป็นกลุ่มคนผู้ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่ ุด 
แต่ไม่ใ ้ค าม นใจในเน้ือ า าระเก่ีย กับพระราชบัญญัติ ่าด้ ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอร์มาก
เท่าที่ค ร และร มถึงเ นอแน คิดในการ ่งเ ริมใ ้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้มีค ามรู้ และตระ นักในเรื่องของโท
จากการท ากระท าค ามผิดตามพระราชบัญญัติ ่าด้ ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอร์ เพื่อเป็นการ
ป้องกันการกระท าค ามผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้ในอนาคต  
 
  อาจารย์ทิ า พุทธ ุ รรณ  ได้น าเ นอบทค ามเรื่อง ฟ้อน ิลปาชีพ ม้อบ้านเชียง มีเน้ือ าโดย
รุปคือ เพื่อ ึก าแน คิดในการ ร้าง รรค์ผลงานการแ ดงในรูปแบบนาฏ ิลป์พื้นเมือง ชุดฟ้อน ิลปาชีพ
ม้อบ้านเชียง โดยใช้ ิธีการ ึก าคือ การ ึก าข้อมูลจากเอก าร การเก็บข้อมูลภาค นาม การ ังเกต การ
ัมภา ณ์เชิงลึกจากบุคคลที่มี ่ นเกี่ย ข้อง ซึ่งใช้การ ัมภา ณ์แบบกึ่งโครง ร้าง ิเคราะ ์ข้อมูลโดยน าข้อมูล

มาจ าแนก ม ด มู่ าค ามเช่ือมโยง ัมพันธ์ และน าเ นอผลการ ึก าตาม ลักการ ิจัยทางนาฏยประดิ ฐ์ 
ท าใ ้รู้ถึงขั้นตอนของการปั้น ม้อบ้านเชียงแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินเป็นเน้ือเรื่อง
ใ ้ผู้ชมได้เข้าใจโดยง่าย และเพื่อใช้ในการ ิเคราะ ์การ ร้าง รรค์ผลงานการแ ดงในรูปแบบนาฏ ิลป์พื้นเมือง 
ชุดฟ้อน ิลปาชีพ ม้อบ้านเชียง 

 
นาง า ชุติมา   กตะ ิลา  ได้น าเ นอบทค ามเรื่อง ค าม ัมพันธ์ระ ่างค าม ามารถในการท า

ก าไรกับอัตรา ่ นราคาต่อก าไรและอัตราเงินปันผลตอบแทนของบริ ัทจดทะเบียนในตลาด ลักทรัพย์แ ่ง
ประเท ไทย มีเน้ือ าโดย รุปคือ เพื่อ ึก าค าม ัมพันธ์ระ ่างค าม ามารถในการท าก าไร ได้แก่ อัตรา
ก าไรขั้นต้น อัตราก าไรจากการด าเนินงาน อัตราก าไร ุทธิ อัตราผลตอบแทนต่อ ินทรัพย์ร ม อัตรา
ผลตอบแทนต่อ ่ นของผู้ถือ ุ้นและอัตรา ่ นก าไรต่อ ุ้นกับอัตรา ่ นราคาต่อก าไรและอัตราเงินปัน
ผลตอบแทน ซึ่งท าการร บร มข้อมูลของบริ ัทจดทะเบียนในตลาด ลักทรัพย์แ ่งประเท ไทย (SET100) 
จากงบการเงินและรายงานประจ าปี ประกอบด้ ยบริ ัทที่มีทุนจดทะเบียน ูง ุด 3 อันดับแรกของแต่ละ ม ด
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2560  มีเน้ือ าโดย รุปคือ น าเ นอภาพร มของพระราชบัญญัติ ่าด้ ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับ
คอมพิ เตอร์ (ฉบับที่ 2) พ. . 2560 ซึ่งมีอัตราโท ูงขึ้น และปรับปรุงเน้ือ าใ ้ทัน มัยครอบคลุมฐานการ
กระท าค ามผิดมากขึ้นร มถึงพฤติกรรมการใช้อินเทอร์ เน็ตที่ เ ี่ยงต่อการกระท าค ามผิดเกี่ย กับ
พระราชบัญญัติคอมพิ เตอร์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มคนในยุคเจน าย (Generation Y) ที่เกิดในช่ งปี พ. . 
2523-2543 เป็นกลุ่มเด็กรุ่นใ ม่ ัยเรียน ัยเริ่มต้นการท างาน ซึ่งเป็นกลุ่มคนผู้ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่ ุด 
แต่ไม่ใ ้ค าม นใจในเน้ือ า าระเก่ีย กับพระราชบัญญัติ ่าด้ ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอร์มาก
เท่าที่ค ร และร มถึงเ นอแน คิดในการ ่งเ ริมใ ้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้มีค ามรู้ และตระ นักในเรื่องของโท
จากการท ากระท าค ามผิดตามพระราชบัญญัติ ่าด้ ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอร์ เพื่อเป็นการ
ป้องกันการกระท าค ามผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้ในอนาคต  
 
  อาจารย์ทิ า พุทธ ุ รรณ  ได้น าเ นอบทค ามเรื่อง ฟ้อน ิลปาชีพ ม้อบ้านเชียง มีเน้ือ าโดย
รุปคือ เพื่อ ึก าแน คิดในการ ร้าง รรค์ผลงานการแ ดงในรูปแบบนาฏ ิลป์พื้นเมือง ชุดฟ้อน ิลปาชีพ
ม้อบ้านเชียง โดยใช้ ิธีการ ึก าคือ การ ึก าข้อมูลจากเอก าร การเก็บข้อมูลภาค นาม การ ังเกต การ
ัมภา ณ์เชิงลึกจากบุคคลที่มี ่ นเกี่ย ข้อง ซึ่งใช้การ ัมภา ณ์แบบกึ่งโครง ร้าง ิเคราะ ์ข้อมูลโดยน าข้อมูล

มาจ าแนก ม ด มู่ าค ามเช่ือมโยง ัมพันธ์ และน าเ นอผลการ ึก าตาม ลักการ ิจัยทางนาฏยประดิ ฐ์ 
ท าใ ้รู้ถึงขั้นตอนของการปั้น ม้อบ้านเชียงแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินเป็นเน้ือเรื่อง
ใ ้ผู้ชมได้เข้าใจโดยง่าย และเพื่อใช้ในการ ิเคราะ ์การ ร้าง รรค์ผลงานการแ ดงในรูปแบบนาฏ ิลป์พื้นเมือง 
ชุดฟ้อน ิลปาชีพ ม้อบ้านเชียง 

 
นาง า ชุติมา   กตะ ิลา  ได้น าเ นอบทค ามเรื่อง ค าม ัมพันธ์ระ ่างค าม ามารถในการท า

ก าไรกับอัตรา ่ นราคาต่อก าไรและอัตราเงินปันผลตอบแทนของบริ ัทจดทะเบียนในตลาด ลักทรัพย์แ ่ง
ประเท ไทย มีเน้ือ าโดย รุปคือ เพื่อ ึก าค าม ัมพันธ์ระ ่างค าม ามารถในการท าก าไร ได้แก่ อัตรา
ก าไรขั้นต้น อัตราก าไรจากการด าเนินงาน อัตราก าไร ุทธิ อัตราผลตอบแทนต่อ ินทรัพย์ร ม อัตรา
ผลตอบแทนต่อ ่ นของผู้ถือ ุ้นและอัตรา ่ นก าไรต่อ ุ้นกับอัตรา ่ นราคาต่อก าไรและอัตราเงินปัน
ผลตอบแทน ซึ่งท าการร บร มข้อมูลของบริ ัทจดทะเบียนในตลาด ลักทรัพย์แ ่งประเท ไทย (SET100) 
จากงบการเงินและรายงานประจ าปี ประกอบด้ ยบริ ัทที่มีทุนจดทะเบียน ูง ุด 3 อันดับแรกของแต่ละ ม ด

ค 
 

ธุรกิจ ระ ่างปี พ. .2555-255  และรอบระยะเ ลาบัญชีเริ่มต้ังแต่ 1 มกราคมถึง 31 ธัน าคมของทุกปี 
จ าน น 20 บริ ัท ถิติที่ใช้ในการ ิเคราะ ์ข้อมูล คือ ถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) โดยการน า
ข้อมูลทุติยภูมิมา ิเคราะ ์ในรูปแบบของค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) ค่า ูง ุด (Maximum) ค่าต่ า ุด 
(Minimum) และ ่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายลัก ณะของกลุ่มตั อย่างการ
ทด อบ ัมประ ิทธิ ัมพันธ์แบบเพียร์ ัน (Pearson Correlation Coefficients)  

 

อาจารย์อังค์ริ า แ งจ านงค์  ได้น าเ นอบทค ามเรื่อง การเรียนร้เชิงรุกกับการพั นากรอบ
ค ามคิดเติบ ตในผ้เรียน  มีเน้ือ าโดย รุปคือ เป้า มายการจัดการเรียนการ อนมุ่งเน้นใ ้ผู้เรียนมีค ามรู้
ค ามเข้าใจและ ามารถน าองค์ค ามรู้ที่ได้ไป ู่การประยุกต์และบูรณาการร่ มกับ ภาพแ ดล้อมที่อยู่อา ัย
และประกอบอาชีพได้  ซึ่งการจัดการ ึก ามีองค์ประกอบที่  าคัญ ามด้านด้ ยกันได้แก่ ด้านคน มายถึง
ผู้ อนและผู้เรียน ด้านองค์ค ามรู้ มายถึงค ามรู้ที่เกี่ย ข้องกับ ิชาชีพใน าขา ิชา และ ด้าน ังคม มายถึง
ภาพแ ดล้อมที่อยู่อา ัยและการประกอบอาชีพ ทั้งน้ีการจัดการเรียนการ อนของประเท ไทยในปัจจุบันยัง

ประ บค าม  าเร็จได้ไม่ดีเท่าที่ค รแม้ ่าจะได้มีการปรับ ิธีการ อนมา ู่รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active 

Learning) แล้ ก็ตาม ทั้งน้ีเน่ืองจากพบ ่าตั แปร  าคัญของการเรียนรู้เชิงรุกใ ้ได้ผลดีน้ันนอกจากผู้ อน 
ภาพแ ดล้อมและองค์ค ามรู้ที่ดีแล้  ผู้เรียนยังเป็นตั แปร  าคัญที่มีผลอย่างมากต่อการจัดการ ึก า 

เน่ืองจากการเรียนรู้เชิงรุกจะเน้นใ ้ผู้เรียนเป็น ูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาองค์ค ามรู้ด้ ยตนเอง โดย าก
ผู้เรียนมีโครง ร้างทางจิตใจ รือกรอบค ามคิด (Mindset) ที่ไม่พร้อม รือเรียก ่ามีกรอบค ามคิดจ ากัด 
(Fixed Mindset) ก็จะ ่งผลใ ้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกในครั้งน้ันประ บปัญ าได้ ดังน้ันผู้เรียนในการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) ที่ดีจึงต้องมีค ามพร้อมด้านกรอบค ามคิด (Mindset) ที่ต้องการเรียนรู้อย่างจริงจัง
ซึ่ง ามารถเรียกกรอบค ามคิดแบบน้ีได้ ่า กรอบค ามคิดเติบโต (Growth mindset)  

 

 นาง า พนิตา ักดี  และคณะ  ได้น าเ นอบทค ามเรื่อง การ ก าค ามคิดเ ็นของประชาชน 
ที่มีต่อการจัดการ ิ่งแ ดล้อมของ รงไฟฟ้า  กรณี ก าประชาชนที่อา ัยอย่บริเ ณ ดยรอบ รงไฟฟ้าบาง
ปะกง  มีเน้ือ าโดย รุปคือ บทค าม ิจัยน้ีมี ัตถุประ งค์เพื่อ ึก าค ามคิดเ ็นของประชาชนที่มีต่อการ
จัดการ ิ่งแ ดล้อมของโรงไฟฟ้าของประชาชนที่อา ัยอยู่บริเ ณโดยรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง โดยข้อมูลกลุ่ม
ตั อย่างจากประชาชน ที่อา ัยอยู่โดยรอบโรงไฟฟ้าบางปะกงรั มี 5 กิโลเมตร จ าน น 3 7 คน ใช้ ิธีการ ุ่ม
ตั อย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บร บร มข้อมูลคือ แบบ อบถาม ถิติ ที่ใช้ในการ ิเคราะ ์ข้อมูล คือ 
การแจกแจงค ามถี่ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า ่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่า ัมประ ิทธิการถดถอยเชิงพ ุ และการ
ิเคราะ ์ค าม ัมพันธ์โดยใช้เทคนิคโมเดล มการเชิงโครง ร้าง จากการ ึก าพบ ่าโมเดล มการโครง ร้าง

พบ ่าแน ค ามคิดด้านการจัดการ ิ่งแ ดล้อม (Opinion)  ภาพปัญ า ิ่งแ ดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 
โรงไฟฟ้า (Environ)  ค ามตระ นักด้านการจัดการ ิ่งแ ดล้อม (Aware) ่งผลต่อ นโยบายด้านการจัดการ
ิ่งแ ดล้อม (Policy) โดยที่ตั แปรอิ ระท้ัง 3 ตั  มีค าม ามารถในการอธิบายตั แปรตามได้ร้อยละ 7       

ซึ่ง มการโมเดลโครง ร้างที่ได้คือ  z = (0.2 ) aware + (-0.2 ) environ + (0.1 ) opinion 

  อาจารย์นันท ัน  จั่นเจก ได้น าเ นอบทค ามเรื่อง ประเพณีแ น ดนตา ซึ่งบทค าม ิชาการน้ีมี
เน้ือ าโดย รุปคือ ประเพณีแซนโดนตา เป็นประเพณีที่มีค าม  าคัญเป็นอย่างมาก  า รับชา ไทยเช้ือ าย
เขมรและชา ไทยที่อา ัยอยู่ในพื้นที่ติดกับประเท กัมพูชาที่ได้รับอิทธิพล ัฒนธรรมเขมร  อันเป็นประเพณี



ง ง 
 

 า รับไ ้บรรพบุรุ  มีก า นดจัดในช่ งเดือน 10 ตามปฏิทินจันทรคติของทุกปี ซึ่งในประเท กัมพูชาจะเรียก
ประเพณีน้ี ่าบุญภชุมบิณ ์  ค ามเป็นมาของประเพณีน้ีมีค ามเช่ือ ่า ในช่ งระยะเ ลาดังกล่า  ผีบรรพบุรุ
จะได้รับอนุญาตใ ้ออกมารับบุญกุ ลที่ลูก ลานอุทิ ใ ้ แต่ ากไม่ได้รับ ผีบรรพบุรุ ก็จะ าปแช่งลูก ลาน
ของตน ในทางกลับกัน ากได้รับบุญกุ ลก็จะอ ยพรใ ้มีค ามเจริญ  ในประเพณีน้ีจ าเป็นจะต้องมีของไ ้
ต่าง  โดยของไ ้ทุกอย่างล้ นมีค าม มายและค าม  าคัญ ลังจากเ ร็จพิธีไ ้บรรพบุรุ ในบ้านแล้  ก็
จะต้องไปท าบุญที่ ัดใ ้กับบรรพบุรุ ตามพิธีพุทธ จึงเป็นการเ ร็จพิธีแซนโดนตาอย่าง มบูรณ์ 

  

  อาจารย์ ั  อินทรีย์  ได้น าเ นอบทค ามเรื่อง ไชยเช าธิราชก ัตริย์ องแผ่นดิน ซึ่งบทค าม
ิชาการน้ี มีเน้ือ าโดย รุปคือ พระเจ้าไชยเช ฐาธิราชเป็นพระม าก ัตริย์ที่มีบทบาทใน น้าประ ัติ า ตร์

ชาติไทยพระองค์ น่ึง ซึ่งร่ ม มัยกับ มเด็จพระม าจักรพรรดิแ ่งกรุง รีอยุธยา พระองค์มีบทบาทที่โดนเด่น
ทางด้านการเมืองการปกครองอย่างมากในยุคน้ัน พระองค์เป็นผู้ที่ ามารถปกครองอาณาจักรล้านนาและ
อาณาจักรล้านช้างในช่ งเ ลาเดีย กัน ถึงแม้ข้อพิพาทระ ่างพระองค์กับล้านนา ่งผลใ ้พระองค์ต้องท า
งครามกับล้านนาและด้ ยการเข้ามาของกองทัพพม่า พระองค์จึงได้ย้ายเมือง ล งจากเชียงทอง รือ ล ง

พระบางมายังนคร ล งเ ียงจันทน์ ซึ่งเป็นเมือง ล งของ าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลา  ในการย้าย
เมือง ล งพระเจ้าไชยเช ฐาธิราชได้น าพระแก้ มรกตลงมาประดิ ฐานที่นครเ ียงจันทน์ พระองค์ทรงด าเนิน
ค าม ัมพันธ์ทางการ ูตเพื่อเป็นพันธมิตรกับกรุง รีอยุธยาก่อนที่กรุง รีอยุธยาจะตกเป็นประเท ราชของพระ
เจ้า ง า ดีบุเรงนอง พระองค์ได้ถูกเชิดชูพระเกียรติอย่างมากใน าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลา  เป็น
พระม าก ัตริย์ที่ย่ิงใ ญ่ตลอดการของชนชา ลา  
 

 
 

 
 



พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่เสี่ยงต่อการกระท าความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

 Risk Behavior of Internet Usage to Commit Offences against  
Computer crime Act B.E.2560 

ผศ.ดร. ุระ ิทธิ์ ทรงม้า1 อาจารยภ์ูริพจน์ แก้วย่อง2  
ผศ.วัชรากรณ์ เนตร าญ3 และ ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี4 

 

บทคัดย่อ 

บทค ามนี้น าเ นอภาพร มของพระราชบัญญัติ าด ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแ     
(ฉบับที่ 2) พ. . 2560 ซึ่งมีอัตราโท ูงขึ้น และปรับปรุงเนื้อ าใ ทัน มัยครอบคลุมฐานการกระท าค ามผิด
มากขึ้นร มถึงพฤติกรรมการใชอินเทอรแเน็ตที่เ ี่ยงตอการกระท าค ามผิดเกี่ย กับพระราชบัญญัติคอมพิ เตอรแ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมคนในยุคเจน าย (Generation Y) ที่เกิดในช งปี พ. . 2523-2543 เป็นกลุมเด็กรุนใ ม 
ัยเรียน ัยเริ่มตนการท างาน ซึ่งเป็นกลุมคนผูที่ใชงานอินเทอรแเน็ตมากที่ ุด แตไมใ ค าม นใจในเนื้อ า าระ

เกี่ย กับพระราชบัญญัติ าด ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแมากเทาที่ค ร และร มถึงเ นอแน คิด
ในการ งเ ริมใ ผูใชอินเทอรแเน็ตไดมีค ามรู และตระ นักในเรื่องของโท จากการท ากระท าค ามผิดตาม
พระราชบัญญัติ าด ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแ เพ่ือเป็นการปูองกันการกระท าค ามผิดโดย
รูเทาไมถึงการณแไดในอนาคต 

ค าส าคัญ: พระราชบัญญัติ าด ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กบัคอมพิ เตอรแ / พฤตกิรรมการใชอนิเทอรแเน็ต 

 

Abstract 
This paper presents an overview of the Computer Crimes Act (No. 2) B.E 2560 where 

punishment and penalty rate is higher and content is updated covering a broader range of 
offenses and risk behaviors of internet usage to commit offenses against the Computer 
Crimes Act, especially the Generation Y people born during the 1980s -2000s, including the 
new generation children and youth, students and young working adults, identified as        
the groups of users accessing to the internet mostly, while they pay little attention to      
the essence of the Computer Crimes Act. This paper also provides cognitive ways to 
encourage the internet users to gain knowledge and awareness of the penalty of offenses 
against the Computer Crimes Act in order to prevent them from committing offenses 
unintentionally in the future. 
Keywords: Computer Crimes Act / Internet Usage Behavior 
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ปีท่ี 2 ฉบับพิเ   ัน าคม 2560 

บทน า  
 
 ปจจุบันป ิเ ไมได าอินเทอรแเน็ตไดเป็น  น  าคัญของการ ึก า การประกอบกิจการ และถูก
น ามาใชในชี ิตประจ า ันเพ่ิมมากข้ึน เชน การเก็บขอมูล การติดตอ ื่อ าร การคนค าขอมูล การซื้อขาย ินคา 
ร มถึงเพ่ือค ามบันเทิง เป็นตน ซึ่ง ามารถกระท าได ะด ก ร ดเร็  ตลอดเ ลา และท าไดทุก ถานที่ 
ผลกระทบที่ตามมาก็คือการกระท าที่ผิดก มายของผูใชงานที่มีจ าน นเพ่ิมมากขึ้น ทั้งเกิดจากตั้งใจ รือไม
ตั้ ง ใจก็ดี  ดั งจะเ ็นไดจากขา ตาม นา นัง ือพิมพแ  เชน การใชระบบค อมพิ เตอรแ เ พ่ือเผยแพร
ขอมูลคอมพิ เตอรแอันเป็นเท็จ มีลัก ณะลามกอนาจาร ซึ่ง รางค ามเ ีย ายใ กับผูอ่ืนใน ังคมจนท าใ มีการ
ออกมาตรการเพ่ือปูองกันและปราบปรามการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแขึ้น คือ พระราชบัญญัติ า
ด ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแ พ. .2550 โดยมีผลบังคับใชตั้งแต ันที่ 18 กรก าคม พ. .2550 
เป็นตนมานั้น ท าใ  งผลผลกระทบกับผูใชคอมพิ เตอรแ อินเทอรแเน็ต โดยทั่ ไป และผูใ บริการซึ่งร มไปถึง

น ยงานตาง  ที่เปดบริการอินเทอรแเน็ตใ แกผูอ่ืน เชน บุคลากรในองคแกร นัก ึก าของม า ิทยาลั ย เป็น
ตน ลายคนอาจมอง าค ามรูเรื่องก มายเกี่ย กับคอมพิ เตอรแเป็นเรื่องไกลตั  เป็นเรื่องที่เขาใจยาก แต
แทจริงแล ก มายฉบับนี้มีผลกระทบใกลตั เราอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูที่ใชบริการอินเทอรแเน็ต
ทั้ง ลาย ที่อาจกระท าค ามผิดโดยไมไดตั้งใจ แตเป็นการกระท าที่รูเทาไมถึงการณแ ทั้งนี้เมื่อมีการใชงาน
พระราชบัญญัติ าด ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแ พ. . 2550 มาระยะเ ลา นึ่ง พบ าเกิด
รูปแบบของการกระท าค ามผิดที่ ลาก ลายมากขึ้น ท าใ ภาครัฐจ าเป็นตองมีการปรับปรุงเนื้อ าตาง ใน
พระราชบัญญัติ าด ยกากรระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแ พ. . 2550 ใ มีค ามทัน มัยและครอบคลุม
ฐานค ามผิดมากข้ึน จึงไดมีการออกพระราชบัญญัติ าด ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแ (ฉบับที่ 2) 
พ. . 2560 ขึ้นมา ณ ันที่ 23 มกราคม 2560 และมีผลบังคับใชในอีก นึ่งรอยยี่ ิบ ันนับจากประกา ใช 
ถาบันการ ึก าถือ ามี  น  าคัญในการ งเ ริม นับ นุนใ ค ามรูแกนัก ึก าร มถึงบุคคลทั่ ไปในเรื่องการ

ใชงานคอมพิ เตอรแและอินเทอรแเน็ตอยางมีคุณ รรม และจริย รรม และไมใชค ามรูค าม ามารถของตนเอง
ไปในทางที่ผิด รางค ามเ ีย ายกับผูอ่ืน อันจะน ามาซึ่ งการกระท าผิดพระราชบัญญัติ าด ยการกระท า
ค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแได ไม าการกระท านั้นจะเกิดโดยตั้งใจ รือไมตั้งใจก็ตามก็จะถือ ามีค ามผิด 
ตองไดรับโท ตามก มาย เพราะก มายเป็นเรื่องที่ทุกคนจ าเป็นตองรู ไม ามารถป ิเ ได าไมรู ไมทราบ
ขอก มายได 
   
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ บับที่ 2  พ.ศ. 2560 

 
พระราชบัญญัติ าด ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแ (ฉบับที่ 2) พ. .2560 (ราชกิจจา

นุเบก า, 2560) ไดประกา ลงในราชกิจจานุเบก า เลม 134 ตอน 10 ก เมื่อ ันที่ 23 มกราคม 2560 มีผล
บังคับเมื่อพนก า นด 120 ัน นับแต ันประกา ในราชกิจจานุเบก า ซึ่งมีรายละเอียดประเด็นที่เกี่ย ของ
ร มถึงการปรับปรุง แกไข เนื้อ าเดิมของพระราชบัญญัติ าด ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแ พ. . 
2550 เพ่ือใ มีค ามทัน มัย และครอบคลุมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยางร ดเร็  โดย  นใ ญจะมีการ
เพ่ิมโท ที่มีค ามรุนแรงขึ้นตามไปด ย อัน งผลกระทบโดยตรงกับผูใชคอมพิ เตอรแ และระบบอินเทอรแเน็ต 
โดย รุปฐานค ามผิด ลักยังอางอิงพระราชบัญญัติ าด ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแ พ. . 2550 
โดยยอไ ดังนี้ 
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โดยยอไ ดังนี้ 

 3   
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ปีท่ี 2 ฉบับพิเ  ัน าคม 2560 

1) มาตรา 5 ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิ เตอรแที่มีมาตรการปูองกันการเขาถึงโดยเฉพาะและ
มาตรการนั้นมิไดมีไ   า รับตน ตองระ างโท จ าคุกไมเกิน กเดือน รือปรับไมเกิน นึ่ง มื่นบาท รือทั้งจ าทั้งปรับ 

2) มาตรา 6 ผูใดล งรูมาตรการปูองกันการเขาถึงระบบคอมพิ เตอรแที่ผูอ่ืนจัดท าขึ้นเป็นการเฉพาะ 
ถาน ามาตรการดังกลา ไปเปดเผยโดยมิชอบในประการที่นาจะเกิดค ามเ ีย ายแกผูอ่ืน ตองระ างโท จ าคุก
ไมเกิน นึ่งปี รือปรับไมเกิน อง มื่นบาท รือทั้งจ าท้ังปรับ 

3) มาตรา 7 ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งขอมูลคอมพิ เตอรแที่มีมาตรการปูองกันการเขาถึงโดยเฉพาะและ
มาตรการนั้นมิไดมีไ   า รับตน ตองระ างโท จ าคุกไมเกิน องปี รือปรับไมเกิน ี่ มื่นบาท รือทั้งจ าทั้งปรับ 

4) มาตรา 8 ผูใดกระท าด ยประการใดโดยมิชอบด ย ิ ีการทางอิเล็กทรอนิก แเพ่ื อดักรับไ ซึ่ง
ขอมูลคอมพิ เตอรแของผูอ่ืนที่อยูระ างการ งในระบบคอมพิ เตอรแ และขอมูลคอมพิ เตอรแนั้นมิไดมีไ เพ่ือ
ประโยชนแ า ารณะ รือเพ่ือใ บุคคลทั่ ไปใชประโยชนแได ตองระ างโท จ าคุกไมเกิน าปี รือปรับไมเกิน
นึ่งแ นบาท รือทั้งจ าท้ังปรับ 

5) มาตรา 9 ผูใดท าใ เ ีย าย ท าลาย แกไข เปลี่ยนแปลง รือเพ่ิมเติมไม าทั้ง มด รือบาง  น ซึ่งขอมูล 
คอมพิ เตอรแของผูอื่นโดยมิชอบ ตองระ างโท จ าคุกไมเกิน าปี รือปรับไมเกิน นึ่งแ นบาท รือทั้งจ าทั้งปรับ  

6) มาตรา 10 ผูใดกระท าด ยประการใดโดยมิชอบ เพื่อใ การท างานของระบบคอมพิ เตอรแของผูอ่ืน
ถูกระงับ ชะลอ ขัดข าง รือรบก นจนไม ามารถท างานไดตามปกติได ตองระ างโท จ าคุกไมเกิน าปี รือ
ปรับไมเกิน นึ่งแ นบาท รือทั้งจ าท้ังปรับ 

7) มาตรา 11 ผูใด งขอมูลคอมพิ เตอรแ รือจด มายอิเล็กทรอนิก แแกบุคคลอ่ืนโดยปกปด รือ
ปลอมแปลงแ ลงที่มาของการ งขอมูลดังกลา  อันเป็นการรบก นการใชระบบคอมพิ เตอรแของบุคคลอ่ืนโดย
ปกติ ุข ตองระ างโท ปรับไมเกิน นึ่งแ นบาท  

8) มาตรา 13 ผูใดจ า นาย รือเผยแพรชุดค า ั่งที่จัดท าขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือน าไปใช เป็นเครื่องมือใน
การกระท าค ามผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 รือ มาตรา 11 ตอง
ระ างโท จ าคุกไมเกิน นึ่งปี รือปรับไมเกิน อง มื่นบาท รือทั้งจ าท้ังปรับ 

9) มาตรา 16 ผูใดน าเขา ูระบบคอมพิ เตอรแที่ประชาชนทั่ ไปอาจเขาถึงไดซึ่งขอมูลคอมพิ เตอรแที่
ปราก เป็นภาพของผูอื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการ รางขึ้น ตัดตอ เติม รือดัดแปลงด ย ิ ีการทาง
อิเล็กทรอนิก แ รือ ิ ีการอ่ืนใด ทั้งนี้ โดยประการที่นาจะท าใ ผูอ่ืนนั้นเ ียชื่อเ ียง ถูกดู มิ่น ถูกเกลียดชัง 
รือไดรับค ามอับอาย ตองระ างโท จ าคุกไมเกิน ามปี รือปรับไมเกิน ก มื่นบาท รือทั้งจ าท้ังปรับ 

 
าพที่  พระราชบัญญัติ าด ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแ (ฉบับที่ 2) พ. .2560 

ที่มา  (ราชกิจจานุเบก า, 2560) 



4 าร าร ถาบัน ิจยัและพั นา 
ม า ิทยาลัยราชภั บาน มเด็จเจาพระยา 

 

ปีท่ี 2 ฉบับพิเ   ัน าคม 2560 

าระ  าคัญของ พระราชบัญญัติ าด ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแ (ฉบับที่ 2) พ. .
2560 ที่ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม บีบีซี. (2560) ได รุปไ ดังนี้ 

) เพิ่มเติมค ามผิดของการ ง แปมเมลแ โดยก า นดโท ปรับ 200,000 บาท (มาตรา ) 
2) แกไขใ ไม ามารถน าไป ูองฐาน มิ่นประมาทตามประม ลก มายอาญาได (มาตรา 4( )) 
3) แกไขใ ยกเ นค ามผิด  า รับผูใ บริการได ากยอมลบขอมูลที่ผิดก มาย (มาตรา 5) 
4) เพ่ิมเติมใ ผูใดที่มีขอมูลซึ่ง าล ั่งใ ท าลายอยูในครอบครองจะตองท าลายไมเชนนั้นจะไดรับโท

ด ย (มาตรา 6/2) 
5) เพ่ิมเติมใ มีคณะกรรมการกลั่นกรองขอมูลคอมพิ เตอรแขึ้นมาพิจารณา าขอมูลคอมพิ เตอรแใดที่

จะขัดตอค าม งบเรียบรอย รือ ีล รรมอันดีของประชาชน ามารถ ง ูอง าลเพ่ือระงับ รือลบขอมูล
ดังกลา ได (มาตรา 20) 

อยางไรก็ตาม เนื้อ า ลายมาตราใน พระราชบัญญัติ าด ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแ 
(ฉบับที่ 2) พ. .2560 จะตองใ กระทร งดิจิทัลเพ่ือเ ร ฐกิจและ ังคม (DE) ออกก กระทร ง รือประกา  
เพ่ือก า นดรายละเอียดการใชบังคับตอไป 

พระราชบัญญัติ าด ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแ งผลกระทบตอผูใชงานคอมพิ เตอรแ
และระบบอินเทอรแเน็ตโดยตรง โดยเนื้อ ามุงเนนไปที่การค บคุมพฤติกรรมการใชงานคอมพิ เตอรแและระบบ
อินเทอรแเน็ต เพ่ือใ เกิดอาชญากรรมทางคอมพิ เตอรแลดนอยลง ซึ่งพฤติกรรมการใชงานคอมพิ เตอรแและระบบ
อินเทอรแเน็ตก็มี ลาก ลายรูปแบบ และบอยครั้งเกิดขึ้นโดยไมไดตั้งใจ รือรูเทาไมถึงการณแ 

 
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
 
 พฤติกรรม รือการกระท าของมนุ ยแ มายถึง กิริยา อาการ ที่แ ดงออกของมนุ ยแเพ่ือตอบ นองตอ
ิ่งเรา รือค ามตองการของตนใน ถานการณแตาง  ทั้งที่ ังเกตได รือไมได อาจรูไดโดยการ ังเกต รือการใช

เครื่องมือ ัดพฤติกรรม (Dek-D, 255 ) รุป า ิ่งที่มีอิท ิพลตอพฤติกรรมไดดังนี้ 
) พัน ุกรรม คือ ิ่งที่ถายทอดมาจากบรรพบุรุ  ปูยา ตายาย พอแม ูลูก ลานตั้งแตก าเนิด ไดแก 

ลัก ณะทางกาย และทาง ติปญญา เป็นตน 
2) ิ่งแ ดลอม คือ ิ่งตาง  ที่อยูรอบตั และเป็น ิ่งที่กระตุนใ ตั เราแ ดงพฤติกรรมโตตอบใน

ลัก ณะที่แตกตางกัน ไดแก ิ่งแ ดลอมทางบาน เชน การอบรมเลี้ยงดู บรรยากา ภายในบาน ิ่งแ ดลอม
ทางโรงเรียน เชน ครู อาจารยแ เพ่ือนนักเรียน และ ิ่งแ ดลอมทางชุมชน เชน ขนม รรมเนียม ประเพณี 
ื่อ ารม ลชลตาง   ซึ่งทั้ง มดล นมีอิท ิพลตอพฤติกรรมของบุคคลที่ตอบ นองตอ ิ่งเราที่แตกตางกัน  

ผล  าร จพฤติกรรมผูใชอินเทอรแเน็ต ปี 255  (Thailand Internet User Profile 20 6) ยุค 4G ทั้ง
กรุงเทพ  และตางจัง ัด (  านักงานพั นา ุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก แ , 255 ) พบ ามีผูใชอินเทอรแเน็ต
เพ่ิมขึ้นรอยละ  จากปี 255  ใชเ ลาในการเลนอินเทอรแเน็ต 6.2 ชั่ โมงตอ ัน และช งระยะเ ลาที่ใชมาก
ที่ ุด 6.00 น. ถึง 0 .00 น. ของ ันถัดไป และเป็นการใชงานผาน มารแทโ นเป็น ลัก โดยมี ัตถุประ งคแ

ลัก 5 อันดับแรก ไดแก การเขาไปพูดคุยผานเครือขาย ังคม (Social Network) คิดเป็นรอยละ 6.  
รองลงมาเป็นการดู ีดีโอผานยูทูบ (YouTube) คิดเป็นรอยละ 66.6 การเขาไปอาน นัง ืออิเล็กทรอนิก แ คิด
เป็นรอยละ 55.  การคน าขอมูล คิดเป็นรอยละ 54.  และการท า ุรกรรมทางการเงิน คิดเป็นรอยละ 45.  
ใน  นของ ื่อ ังคมออนไลนแยอดนิยม 3 อันดับ พบ า อันดับแรก ไดแก ยูทูป มีผูใชงานมากถึงรอยละ .3 
รองลงมา คือ เ บุค (Facebook) และ ไลนแ (Line) มีผูใชงานคิดเป็นรอยละ 4.  และ 4.6 ตามล าดับ 



4 าร าร ถาบัน ิจยัและพั นา 
ม า ิทยาลัยราชภั บาน มเด็จเจาพระยา 

 

ปีท่ี 2 ฉบับพิเ   ัน าคม 2560 

าระ  าคัญของ พระราชบัญญัติ าด ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแ (ฉบับที่ 2) พ. .
2560 ที่ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม บีบีซี. (2560) ได รุปไ ดังนี้ 

) เพิ่มเติมค ามผิดของการ ง แปมเมลแ โดยก า นดโท ปรับ 200,000 บาท (มาตรา ) 
2) แกไขใ ไม ามารถน าไป ูองฐาน มิ่นประมาทตามประม ลก มายอาญาได (มาตรา 4( )) 
3) แกไขใ ยกเ นค ามผิด  า รับผูใ บริการได ากยอมลบขอมูลที่ผิดก มาย (มาตรา 5) 
4) เพ่ิมเติมใ ผูใดที่มีขอมูลซึ่ง าล ั่งใ ท าลายอยูในครอบครองจะตองท าลายไมเชนนั้นจะไดรับโท

ด ย (มาตรา 6/2) 
5) เพ่ิมเติมใ มีคณะกรรมการกลั่นกรองขอมูลคอมพิ เตอรแขึ้นมาพิจารณา าขอมูลคอมพิ เตอรแใดที่

จะขัดตอค าม งบเรียบรอย รือ ีล รรมอันดีของประชาชน ามารถ ง ูอง าลเพ่ือระงับ รือลบขอมูล
ดังกลา ได (มาตรา 20) 

อยางไรก็ตาม เนื้อ า ลายมาตราใน พระราชบัญญัติ าด ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแ 
(ฉบับที่ 2) พ. .2560 จะตองใ กระทร งดิจิทัลเพ่ือเ ร ฐกิจและ ังคม (DE) ออกก กระทร ง รือประกา  
เพ่ือก า นดรายละเอียดการใชบังคับตอไป 

พระราชบัญญัติ าด ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแ งผลกระทบตอผูใชงานคอมพิ เตอรแ
และระบบอินเทอรแเน็ตโดยตรง โดยเนื้อ ามุงเนนไปที่การค บคุมพฤติกรรมการใชงานคอมพิ เตอรแและระบบ
อินเทอรแเน็ต เพ่ือใ เกิดอาชญากรรมทางคอมพิ เตอรแลดนอยลง ซึ่งพฤติกรรมการใชงานคอมพิ เตอรแและระบบ
อินเทอรแเน็ตก็มี ลาก ลายรูปแบบ และบอยครั้งเกิดขึ้นโดยไมไดตั้งใจ รือรูเทาไมถึงการณแ 

 
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
 
 พฤติกรรม รือการกระท าของมนุ ยแ มายถึง กิริยา อาการ ที่แ ดงออกของมนุ ยแเพ่ือตอบ นองตอ
ิ่งเรา รือค ามตองการของตนใน ถานการณแตาง  ทั้งที่ ังเกตได รือไมได อาจรูไดโดยการ ังเกต รือการใช

เครื่องมือ ัดพฤติกรรม (Dek-D, 255 ) รุป า ิ่งที่มีอิท ิพลตอพฤติกรรมไดดังนี้ 
) พัน ุกรรม คือ ิ่งที่ถายทอดมาจากบรรพบุรุ  ปูยา ตายาย พอแม ูลูก ลานตั้งแตก าเนิด ไดแก 

ลัก ณะทางกาย และทาง ติปญญา เป็นตน 
2) ิ่งแ ดลอม คือ ิ่งตาง  ที่อยูรอบตั และเป็น ิ่งที่กระตุนใ ตั เราแ ดงพฤติกรรมโตตอบใน

ลัก ณะที่แตกตางกัน ไดแก ิ่งแ ดลอมทางบาน เชน การอบรมเลี้ยงดู บรรยากา ภายในบาน ิ่งแ ดลอม
ทางโรงเรียน เชน ครู อาจารยแ เพ่ือนนักเรียน และ ิ่งแ ดลอมทางชุมชน เชน ขนม รรมเนียม ประเพณี 
ื่อ ารม ลชลตาง   ซึ่งทั้ง มดล นมีอิท ิพลตอพฤติกรรมของบุคคลที่ตอบ นองตอ ิ่งเราที่แตกตางกัน  

ผล  าร จพฤติกรรมผูใชอินเทอรแเน็ต ปี 255  (Thailand Internet User Profile 20 6) ยุค 4G ทั้ง
กรุงเทพ  และตางจัง ัด (  านักงานพั นา ุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก แ , 255 ) พบ ามีผูใชอินเทอรแเน็ต
เพ่ิมขึ้นรอยละ  จากปี 255  ใชเ ลาในการเลนอินเทอรแเน็ต 6.2 ชั่ โมงตอ ัน และช งระยะเ ลาที่ใชมาก
ที่ ุด 6.00 น. ถึง 0 .00 น. ของ ันถัดไป และเป็นการใชงานผาน มารแทโ นเป็น ลัก โดยมี ัตถุประ งคแ

ลัก 5 อันดับแรก ไดแก การเขาไปพูดคุยผานเครือขาย ังคม (Social Network) คิดเป็นรอยละ 6.  
รองลงมาเป็นการดู ีดีโอผานยูทูบ (YouTube) คิดเป็นรอยละ 66.6 การเขาไปอาน นัง ืออิเล็กทรอนิก แ คิด
เป็นรอยละ 55.  การคน าขอมูล คิดเป็นรอยละ 54.  และการท า ุรกรรมทางการเงิน คิดเป็นรอยละ 45.  
ใน  นของ ื่อ ังคมออนไลนแยอดนิยม 3 อันดับ พบ า อันดับแรก ไดแก ยูทูป มีผูใชงานมากถึงรอยละ .3 
รองลงมา คือ เ บุค (Facebook) และ ไลนแ (Line) มีผูใชงานคิดเป็นรอยละ 4.  และ 4.6 ตามล าดับ 
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ทั้งนี้ จะเ ็นได าพฤติกรรมการใชงานอินเทอรแเน็ตมีแน โนม ูงมากขึ้นตามล าดับ ซึ่งมีทั้งการใช
อินเทอรแเน็ตในทางที่ถูกตองและไมถูกตอง พบไดจากขา ตาม นา นัง ือพิมพแ โทรทั นแ และจ าน นคดีดาน
การกระท าค ามผิดพระราชบัญญัติ าด ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแที่เพ่ิมขึ้น ด ยผูใช
อินเทอรแเน็ตจ าน นมากไม นใจใ ค าม  าคัญถึงฐานค ามผิด องคแประกอบค ามผิด และบทก า นดโท  ซึ่ง
งผลอาจท าใ เกิดกระท าท่ีเ ี่ยงตอการผิดพระราชบัญญัติ าด ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแ 

โดยรูเทาไมถึงการณแ เชน การ งตอภาพลามกอนาจารเพ่ือใ เพ่ือนดู ากมีการ ูองรองขึ้นอาจท าใ ผู งภาพ
ดังกลา ติดคุกไดทนัที ฉะนั้นผูใชอินเทอรแเน็ตค รใ ค ามตระ นักและใ ค าม นใจตอพระราชบัญญัติ าด ย
การกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแ เพ่ือ ลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เ ี่ยงตอการกระท าค ามผิดดังกลา  โดย
พฤติกรรมที่ผูใชอินเทอรแเน็ต  นใ ญมักจะกระท าผิด ไดแก 

1) พฤติกรรมการใชงานร ั ผาน (Password) ของผูอ่ืนในการเขาใชงานคอมพิ เตอรแและระบบ
อินเทอรแเน็ต และการแจงร ั ผานของตนเองใ ผูอ่ืนทราบ เชน การแ กเ ซบุกของคนผูอ่ืนที่มีชื่อเ ียง และ
น าไปใชเพ่ือขอยืมเงินจากกลุมเพ่ือนของผูโดนแ กเ ซ ไทยรัฐออนไลนแ (255 ) “อาละ าด นัก โจรโซเชียล  
แ กเ ซบุกขอยืมเงิน ชื่อเกาบัญชีเดิม” โดยกลุมมิจฉาชีพใชชองทางโซเชียล แ กเ ซบุกน าขอมูลไปใช
ลอกล งประชาชน โดยการขอยืมเงิน อางเอทีเอ็มถูกยึด ตั อยางขอค ามท่ีมิจฉาชีพ ลอกใ ผูเ ีย ายโอนเงิน 

ดังภาพที่ 2 
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าพที่ 2 ตั อยางขอค ามท่ีมิจฉาชีพ ลอกใ ผูเ ีย ายโอนเงิน 
ที่มา : (ไทยรัฐออนไลนแ, 2558) 

 
2) พฤติกรรมการเขาถึงและดักรับขอมูลทางคอมพิ เตอรแผู อ่ืน โดยปจจุบันนิยมใชเทคนิค ชชิง 

(Phishing) เพราะ ามารถ ลอกล งเ ยื่อไดงาย ชชิงเป็นเทคนิคการ รางเ ็บไซตแปลอมที่มีลัก ณะคลายกับ
เ ็บไซตแจริงอยางมาก โดย  นใ ญ รางขึ้นเพ่ือ ลอกใ ผูเ ีย ายกรอกขอมูล  าคัญ  เชน ชื่อผูใชงาน 
(Username) ร ั ผาน (Password) ันเดือนปีเกิด เป็นตน เพ่ือน าขอมูลดังกลา ไปใชงานในภาย ลัง ดังเ ็น
ไดจากขา ประชาชาติ (2560) “ระ ังเมล Paypal ปลอมระบาด พาเขาเ ็บปลอม ขโมยร ั ผูใช ” โดย
มิจฉาชีพท าการปลอม นาเ ็บไซตแของ Paypal ซึ่งเป็นบริการช าระเงินออนไลนแ และ งตอทางอีเมลใ 
ผูใชงาน Paypal เมื่อผูเ ยื่อเขาใจผิดคิด าเป็น นาเ ็บไซตแจริงก็จะกรอกขอมูลชื่อผูใชงาน และร ั ผาน ท า
ใ มิจฉาชีพน าขอมูลเ ลานั้นไปใชและ รางค ามเ ีย ายกับผูใชงาน Paypal ไดในอนาคต ตั อยางอีเมล
ลอกล งผูใช Paypal ดังภาพที่ 3 
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าพที่ 2 ตั อยางขอค ามท่ีมิจฉาชีพ ลอกใ ผูเ ีย ายโอนเงิน 
ที่มา : (ไทยรัฐออนไลนแ, 2558) 

 
2) พฤติกรรมการเขาถึงและดักรับขอมูลทางคอมพิ เตอรแผู อ่ืน โดยปจจุบันนิยมใชเทคนิค ชชิง 

(Phishing) เพราะ ามารถ ลอกล งเ ยื่อไดงาย ชชิงเป็นเทคนิคการ รางเ ็บไซตแปลอมที่มีลัก ณะคลายกับ
เ ็บไซตแจริงอยางมาก โดย  นใ ญ รางขึ้นเพ่ือ ลอกใ ผูเ ีย ายกรอกขอมูล  าคัญ  เชน ชื่อผูใชงาน 
(Username) ร ั ผาน (Password) ันเดือนปีเกิด เป็นตน เพ่ือน าขอมูลดังกลา ไปใชงานในภาย ลัง ดังเ ็น
ไดจากขา ประชาชาติ (2560) “ระ ังเมล Paypal ปลอมระบาด พาเขาเ ็บปลอม ขโมยร ั ผูใช ” โดย
มิจฉาชีพท าการปลอม นาเ ็บไซตแของ Paypal ซึ่งเป็นบริการช าระเงินออนไลนแ และ งตอทางอีเมลใ 
ผูใชงาน Paypal เมื่อผูเ ยื่อเขาใจผิดคิด าเป็น นาเ ็บไซตแจริงก็จะกรอกขอมูลชื่อผูใชงาน และร ั ผาน ท า
ใ มิจฉาชีพน าขอมูลเ ลานั้นไปใชและ รางค ามเ ีย ายกับผูใชงาน Paypal ไดในอนาคต ตั อยางอีเมล
ลอกล งผูใช Paypal ดังภาพที่ 3 
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าพที่  ตั อยางอีเมล ลอกล งผูใช Paypal 

ที่มา : (ประชาชาติ, 2560) 
3) พฤติกรรมการเผยแพรขอมูลอันเป็นเท็จ รือ รางค ามเ ีย ายตอบุคคลอ่ืนผานทางอินเทอรแเน็ต 

เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบอยมากตาม นา นัง ือพิมพแ โทรทั นแ โดย  นใ ญเกิดขึ้นกับคนที่มีชื่อเ ียง เชน การตัด
ตอภาพนักแ ดงและท าใ เกิดค ามเ ีย ายตอเจาของภาพ การโพ แ ดงค ามคิดเ ็นในลัก ณะ ยาบคาย 

รือที่พาดพิงท าใ ผูอ่ืนเกิดค ามเ ีย าย ตั อยางขา การเผยแพรขอมูลอันเป็นเท็จเรื่องที่ ามีผูมีผูถูกจระเข
กัด บริเ ณรี อรแทแ ง นึ่ง ในจัง ัดกาญจนบุรี โดยจากการตร จ อบพบ าเป็นการตัดตอภาพ และ ราง
ขา เท็จขึ้นมา ซึ่ง งผลเ ียตอการทองเที่ย เป็นอยางมาก (ขา ุด, 2560) ดังภาพที่ 4 

 
าพที่ 4 ตั อยางขา การเผยแพรขอมูลอันเป็นเท็จเรื่องที่ ามีผูมีผูถูกจระเขกัด 

ที่มา : (ขา ุด, 2560) 
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4) พฤติกรรมการ งขอมูล รือจด มายอิเล็กทรอนิก แ โดยปกปด รือปลอมแปลงแ ลงที่มา เชน 
จด มายลูกโซ รือเมลแขยะ และการ งตอจด มายอิเล็กทรอนิก แที่มีลัก ณะลามก อนาจาร ผิด ีล รรม เป็น
ตน ตั อยางขา ที่มีคนตัดตอภาพโปผูประกา ขา า ของโทรทั นแชอง 5 แล น าลงอิน ตาแกรม ท าใ  าล
ตัด ินค ามผิดจ าคุก 2 ปี ปรับ 6 มื่นบาท แต ารภาพท าใ ลดโท ครึ่ง นึ่ง และรอลงอาญา คุมประพฤติ 2 
ปี กับป ิบัติ รรมอีก 0 ัน (Nationtv, 2560) ดังภาพที่ 5 

 

 
าพที่ 5 ผลการตัด ินคนตัดตอภาพโป และผูเ ีย ายจากการตัดตอภาพ 

ที่มา : (Nationtv, 2560) 
 
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่เสี่ยงต่อการกระท าความผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ บับที่ 2) พ.ศ. 2560 
 
 ปจจุบันระบบอินเทอรแเน็ตถือเป็น ั ใจ  าคัญในการด ารงชี ิต โดยเขาไปใชในการ ึก าคนค า า
ค ามรู การติดตอ ื่อ ารกับกลุมเพ่ือน รือแมแตใชเพ่ือค ามบันเทิง เป็นตน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมคนใน
เจน าย (Generation Y) เกิดในช งปี พ. . 2523-2543 ซึ่งเป็นกลุมเด็กรุนใ ม ัยเรียน ัยเริ่มตนท างาน ซึ่ง
เป็นกลุมคนที่ใชงานอินเทอรแเน็ตมากที่ ุด แตกลับไมใ ค าม นใจในเนื้อ า าระเกี่ย กับพระราชบัญญัติ า
ด ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแมากเทาที่ค ร ซึ่งตรงกับผลงาน ิจัยของ ิริ ร เจริญรัตนแ และ
ช ารัตนแ พิพั นนันทแ (255 ) ที่ไดท าการ ิจัย เรื่อง ค ามรูและค าม นใจเกี่ย กับการกระท าค ามผิด
เกี่ย กับคอมพิ เตอรแของนัก ึก าระดับปริญญาตรี าขา ิชา ิทยาการคอมพิ เตอรแของม า ิทยาลัยเอกชน 
ในเขตกรุงเทพม านคร จ าน น 5 ม า ิทยาลัย กลุมตั อยาง จ าน น 4 0 คน  นใ ญไมเคยเขาอบรม รือ
ัมมนาเรื่อง พระราชบัญญัติ าด ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแ พ. . 2550 และไมเคยอาน
นัง ือ รือเอก ารเกี่ย กับ พระราชบัญญัติ าด ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแ พ. . 2550 ซึ่งใ 

เ ตุผล าก มายเป็นเรื่องเขาใจยาก และไมไดใชในการเรียนการ อน ทั้งนี้จะเ ็นไดจากพฤติกรรมของ
นัก ึก าที่มีการใชงานคอมพิ เตอรแ รืออินเทอรแเน็ตด ยร ั ผานของเพ่ือน การ งขอค ามในลัก ณะ ยาบ
คาย แอบเขาใชเ บุคเพ่ือนโดยไมไดรับอนุญาต เป็นตน ทั้งนี้เมื่อผูใชอินเทอรแเน็ตทั่ ไปไมมีค ามรูค ามเขาใจ
เกี่ย กับพระราชบัญญัติ าด ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแ ก็จะ งผลตอพฤติกรรมการใช
อินเทอรแเน็ตที่เ ี่ยงตอการกระท าค ามผิดได อดคลองกับผลงาน ิจัยของ ิญานิลทแ ักดิดุลย รรม (255 ) ที่
ได ึก าเรื่อง ค ามรู  การประเมินผลกระทบและแน โนมพฤติกรรมของผู ใช อินเทอรแเน็ตเกี่ย กับ
พระราชบัญญัติ าด ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแ พ. . 2550 โดยมี ัตถุประ งคแเพ่ือ ึก าถึง
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4) พฤติกรรมการ งขอมูล รือจด มายอิเล็กทรอนิก แ โดยปกปด รือปลอมแปลงแ ลงที่มา เชน 
จด มายลูกโซ รือเมลแขยะ และการ งตอจด มายอิเล็กทรอนิก แที่มีลัก ณะลามก อนาจาร ผิด ีล รรม เป็น
ตน ตั อยางขา ที่มีคนตัดตอภาพโปผูประกา ขา า ของโทรทั นแชอง 5 แล น าลงอิน ตาแกรม ท าใ  าล
ตัด ินค ามผิดจ าคุก 2 ปี ปรับ 6 มื่นบาท แต ารภาพท าใ ลดโท ครึ่ง นึ่ง และรอลงอาญา คุมประพฤติ 2 
ปี กับป ิบัติ รรมอีก 0 ัน (Nationtv, 2560) ดังภาพที่ 5 

 

 
าพที่ 5 ผลการตัด ินคนตัดตอภาพโป และผูเ ีย ายจากการตัดตอภาพ 

ที่มา : (Nationtv, 2560) 
 
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่เสี่ยงต่อการกระท าความผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ บับที่ 2) พ.ศ. 2560 
 
 ปจจุบันระบบอินเทอรแเน็ตถือเป็น ั ใจ  าคัญในการด ารงชี ิต โดยเขาไปใชในการ ึก าคนค า า
ค ามรู การติดตอ ื่อ ารกับกลุมเพ่ือน รือแมแตใชเพ่ือค ามบันเทิง เป็นตน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมคนใน
เจน าย (Generation Y) เกิดในช งปี พ. . 2523-2543 ซึ่งเป็นกลุมเด็กรุนใ ม ัยเรียน ัยเริ่มตนท างาน ซึ่ง
เป็นกลุมคนที่ใชงานอินเทอรแเน็ตมากที่ ุด แตกลับไมใ ค าม นใจในเนื้อ า าระเกี่ย กับพระราชบัญญัติ า
ด ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแมากเทาที่ค ร ซึ่งตรงกับผลงาน ิจัยของ ิริ ร เจริญรัตนแ และ
ช ารัตนแ พิพั นนันทแ (255 ) ที่ไดท าการ ิจัย เรื่อง ค ามรูและค าม นใจเกี่ย กับการกระท าค ามผิด
เกี่ย กับคอมพิ เตอรแของนัก ึก าระดับปริญญาตรี าขา ิชา ิทยาการคอมพิ เตอรแของม า ิทยาลัยเอกชน 
ในเขตกรุงเทพม านคร จ าน น 5 ม า ิทยาลัย กลุมตั อยาง จ าน น 4 0 คน  นใ ญไมเคยเขาอบรม รือ
ัมมนาเรื่อง พระราชบัญญัติ าด ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแ พ. . 2550 และไมเคยอาน
นัง ือ รือเอก ารเกี่ย กับ พระราชบัญญัติ าด ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแ พ. . 2550 ซึ่งใ 

เ ตุผล าก มายเป็นเรื่องเขาใจยาก และไมไดใชในการเรียนการ อน ทั้งนี้จะเ ็นไดจากพฤติกรรมของ
นัก ึก าที่มีการใชงานคอมพิ เตอรแ รืออินเทอรแเน็ตด ยร ั ผานของเพ่ือน การ งขอค ามในลัก ณะ ยาบ
คาย แอบเขาใชเ บุคเพ่ือนโดยไมไดรับอนุญาต เป็นตน ทั้งนี้เมื่อผูใชอินเทอรแเน็ตทั่ ไปไมมีค ามรูค ามเขาใจ
เกี่ย กับพระราชบัญญัติ าด ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแ ก็จะ งผลตอพฤติกรรมการใช
อินเทอรแเน็ตที่เ ี่ยงตอการกระท าค ามผิดได อดคลองกับผลงาน ิจัยของ ิญานิลทแ ักดิดุลย รรม (255 ) ที่
ได ึก าเรื่อง ค ามรู  การประเมินผลกระทบและแน โนมพฤติกรรมของผู ใช อินเทอรแเน็ตเกี่ย กับ
พระราชบัญญัติ าด ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแ พ. . 2550 โดยมี ัตถุประ งคแเพ่ือ ึก าถึง
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ค ามรู การประเมินผลกระทบและแน โนมพฤติกรรมของผูใชอินเทอรแเน็ตที่เกี่ย กับพระราชบัญญัติ าด ย
การกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแ พ. . 2550 เก็บขอมูลจากกลุมตั อยาง จ าน น 400 คน พบ าผูใช
อินเทอรแเน็ตมีค ามรูเกี่ย กับพระราชบัญญัติ าด ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแ พ. . 2550 ใน
ระดับต่ า และผูใชอินเทอรแเน็ตมีพฤติกรรมการใชอินเทอรแเน็ตที่ไมแนใจเกี่ย กับพระราชบัญญัติ าด ยการ
กระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแ พ. . 2550  
 พฤติกรรมดังกลา แ ดงใ เ ็น ากลุมนัก ึก า รือกลุมผูใชอินเทอรแเน็ตทั่ ไป ไมมีค ามตระ นัก

รือเกรงกลั ตอผลกระทบที่จะตามมาจากพระราชพระราชบัญญัติ าด ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับ
คอมพิ เตอรแ ซึ่ง อดคลองกับผลงาน ิจัยของ อร า แนมใ  และพิเช ฐแ จันท ี (255 ) ที่ไดท าการ ิจัยเรื่อง 
การ ึก าระดับค ามรูและพฤติกรรมการใชคอมพิ เตอรแและอินเทอรแเน็ตที่ เ ี่ยงตอการกระท าค ามผิดตาม
พระราชบัญญัติ าด ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแ พ. . 2550 ของนัก ึก าม า ิทยาลัยราชภั
งขลา ซึ่งผลการ ิจัยชี้ใ เ ็น านัก ึก า  นใ ญมีค ามรูเกี่ย กับพระราชบัญญัติฉบับนี้ในระดับปานกลาง

มากที่ ุด คิดเป็นรอยละ 42.3 ซึ่งเมื่อนัก ึก ายังไมมีค ามรูในพระราชบัญญัติฉบับดังกลา ก็ยอมจะ งผลตอ
ค ามเ ี่ยงในการกระท าค ามผิดพระราชบัญญัติ าด ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแ โดยไมรูตั ได 
 
 
บทสร  
 
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติ าด ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแ ทั้ง 2 ฉบับ 
(พ. .2550 และ พ. . 2560) เป็นเรื่องที่  าคัญและ งผลกระทบตอผูใชงานคอมพิ เตอรแและอินเทอรแเน็ตทุก
คน โดยเฉพาะกลุม ัยเรียน ันเริ่มตนท างาน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมนัก ึก าซึ่งจะเป็นก าลัง  าคัญของชาติ
ตอไป ากกระท าค ามผิดโดยรูเทาไมถึงการณแลงไป อาจ งผลตออนาคตของตนเองทั้งในเรื่องงาน เรื่องเรียน
ได เพราะถือ าเป็นการกระท าผิดก มาย ซึ่งเป็นเรื่องที่นาเ ียดายเป็นอยางมาก ซึ่ง อดคลองกับผลงาน ิจัย
ของ ุระ ิท ิ ทรงมา และ ุภารัตนแ คุมบ ารุง. (2555) ที่ไดท าการ ึก าถึงค าม ัมพัน แระ างการรับรูขอมูล
ขา ารเกี่ย กับพระราชบัญญัติ าด ยการกระท าค ามผิดทางคอมพิ เตอรแ พ. . 2550 กับพฤติกรรมการใช
คอมพิ เตอรแและระบบอินเทอรแเน็ตของนัก ึก าและบุคลากร ม า ิทยาลัยราชภั นดุ ิต ที่พบ านัก ึก า
 นใ ญมีการรับรู ามีพระราชบัญญัติ าด ยการกระท าค ามผิดทางคอมพิ เตอรแ พ. .2550 ออกมาบังคับใช

และมีบทลงโท ทางก มาย แตนัก ึก าบาง  นก็ยังมีพฤติกรรมการใชคอมพิ เตอรแและอินเทอรแเน็ตที่เ ี่ยง
ตอการกระท าค ามผิด แ ดงใ เ ็น านัก ึก าไมตระ นักที่ผลที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง ทั้งนี้ปจจุบันไดมีการ
ออกพระราชบัญญัติ าด ยการกระท าค ามผิดเกี่ย กับคอมพิ เตอรแ (ฉบับที่ 2) พ. .2560 ขึ้นมาโดยประกา
ลงในราชกิจจานุเบก า เลม 34 ตอน 0 ก เมื่อ ันที่ 23 มกราคม พ. .2560 และจะมีผลบังคับใชใน
ประมาณกลางเดือนพฤ ภาคม พ. .2560 ซึ่งเนื้อ าในพระราชบัญญัติดังกลา ไดมีการเพ่ิมบทลงโท ใ มี
ค ามรุนแรงขึ้นตามล าดับ ฉะนั้น ากนัก ึก า รือผูใชงานคอมพิ เตอรแและอินเทอรแเน็ตละเลยในการใ 
ค าม  าคัญยอมจะ งผลรายแรงตามมา ถาบันการ ึก าจึงค รตระ นักในเรื่องดังกลา  และค ร นับ นุน 
ผลักดันด ยกรรม ิ ีตาง  เชน มีการเผยแพรขอมูลผานระบบอินเทอรแเน็ต การอบรม ัมมนา และ
ประชา ัมพัน แใ คณาจารยแใ ค ามรูกับนัก ึก าเ ลา อนในชั้นเรียนในทุกราย ิชา เพ่ือเป็นการกระตุนเตือน
ใ นัก ึก าไดใ ค าม นใจ และจะไดไมกระท าค ามผิดพระราชบัญญัติ าด ยการกระท าค ามผิดทาง
คอมพิ เตอรแ ทั้ง 2 ฉบับ โดยรูเทาไมถึงการณแ ดังค ากลา ที่ า “กันไ ดีก าแก” อยาใ เป็นค า า “ไมเ ็นโลง
พไม ลั่งน้ าตา” า ุ 
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อนศิ าชีพ ม้อบ้านเชียง 
Fon Silapacheep Ban Chiang Pottery (The Craft of Ban Chiang Pottery Dance) 

 
อาจารยท์ิวา พุทธ ุวรรณ  

 
บทคัดย่อ 

 
บทค ามนี้มี ัตถุประ งคแเพ่ือ ึก าแน คิดในการ ราง รรคแผลงานการแ ดงในรูปแบบนา ิลป

พ้ืนเมือง ชุด ูอน ิลปาชีพ มอบานเชียง โดยใช ิ ีการ ึก าคือ การ ึก าขอมูลจากเอก าร การเก็บขอมูล
ภาค นาม การ ังเกต การ ัมภา ณแเชิงลึกจากบุคคลที่มี  นเกี่ย ของ ซึ่งใชการ ัมภา ณแแบบกึ่งโครง ราง 
ิเคราะ แขอมูลโดยน าขอมูลมาจ าแนก ม ด มู าค ามเชื่อมโยง ัมพัน แ และน าเ นอผลการ ึก าตาม
ลักการ ิจัยทางนา ยประดิ ฐแ ท าใ รูถึงขั้นตอนของการปน มอบานเชียงแตละขั้นตอนอยางละเอียดเพ่ือ

น ามาใชในการด าเนินเป็นเนื้อเรื่องใ ผูชมไดเขาใจโดยงาย และเพ่ือใชในการ ิเคราะ แการ ราง รรคแผลงาน
การแ ดงในรูปแบบนา ิลปพื้นเมือง ชุด ูอน ิลปาชีพ มอบานเชียง 

ผลการ ึก าพบ า ผู ราง รรคแไดก า นดผูแ ดง เป็นผูแ ดง ญิงทั้ง มด  12 คน การแตงกาย ของ
นักแ ดงเนน โทน ีเป็น ีของ มอบานเชียงคือ ีดิน เพื่อบงบอกถึงลัก ณะของดินที่ใชปน มอบานเชียง ผาถุง
ใชผา ูาย ีครามทอมือลัก ณะของลายที่เชิงผาถุง เป็น มอบานเชียง ลับขัน มากเบ็งและ ั ซิ่น มักโคลน 
ใ เ ื้อปูาย า  น มเครื่องประดับประเกือบ เพราะ ื่อใ เ ็นถึงชุดการปน มอ  รูปแบบของดนตรี
ประกอบการแ ดง แบงช งดนตรีออกเป็น 3 ช ง ช งที่ 1 เป็นล าลองซึ่งจะกลา ถึง การเชิญช นใ มาดูแ ลง
ั น รรมการปน มอบานเชียง การปน มอ ไดคิดประดิ ฐแทาไ มี 10 กระบ นทา มีการแปรแถ  5 แถ  

ช งที่ 2 ื่อถึงกระบ นการปน มอ การเตรียมดิน ปนขึ้นรูป น าไปเผาไ  การเขียนล ดลาย ไดคิดประดิ ฐแทา
ไ ม ี80 กระบ นทา มีการแปรแถ  20 แถ   ช งที่ 3 ื่อใ เ ็นล ดลายไ บานเชียงที่ ยงาม ไดคิดประดิ ฐแ
ทาไ มี 19 กระบ นทา มีการแปรแถ  12 แถ  
 
ค าส าคัญ : ูอน/ ิลปาชีพ/ มอบานเชียง 
 
 

Abstract 
This article aimed to study the choreography of a performance entitled “Fon 

Silapacheep Ban Chiang (The craft of Ban Chiang Pottery Dance). The study relied on 
document study, fieldwork data, observation, and indepth interviews with people 
concerned; the interviews were semi-structured interviews. The data were analyzed by 
categorizing and grouping relevant contents. The result was presented within the framework 
of the choreography research principles. The study revealed the stages of crafting Ban 

                                                           
1 อาจารยแประจ า าขา ิชา ิลปะการแ ดง คณะมนุ ย า ตรแและ ังคม า ตรแ ม า ิทยาลัยราชภั อุดร านี  
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Chiang pottery, and these stages were choreographed as the storyline of the performance 
“Fon Silapacheep Ban Chiang”. 

The finding of this study indicated that twelve female dancers taken by the 
choreographer were dressed in the Ban Chiang pottery earth tone costumes. The dancers 
had on hand-woven, indigo-dyed sarongs with the Ban Chiang pot and offering bowl patterns 
at the bottom edge. The top of the sarong was decorated by another piece of natural mud-
dyed cotton. The accessory was Praguem  (a silver bead necklace) as it signified pottery. The 
music for the performance was divided into three parts. The first part was Lam Long (a kind 
of Isan style music) which depicted the invitation of people to visit the pottery community 
Ban Chiang. Ten dance postures with five realignments were choreographed for this part.  
The second part suggested the process of crafting pots including preparing clay, forming the 
pot, the firing process and painting the pot. There were 80 dance postures and 20 
realignments in this second part. The third part presented the beautiful patterns of Ban 
Chiang pottery with 19 dance postures and 12 realignments. 

Keywords: Fon/ Craft/ Ban Chiang Pottery 

 
บทน า 

บานเชียงแ ลงโบราณคดีที่มีประ ัติค ามเป็นมากอนยุคประ ัติ า ตรแยอน ลังไปก า 5 ,000 ปี      
ไดถูกจดทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี พ. .2535 ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก มัย ามัญครั้งที่ 16   
ที่เมืองแซนตาเ  ประเท รัฐอเมริกา โดยผานขอก า นดและ ลักเกณ แในการพิจารณาใ เป็นแ ลงมรดก
โลก ( ิกิพีเดีย ารานุกรมเ รี, 2560) 

กรม ิลปากร (2544: 35) ไดขุดคนโบราณ ัตถุบานเชียงเมื่อประมาณพ. .2500 รา รชา บานเชียง
บางทานไดใ ค าม นใจเ ภาชนะดินเผาที่มีการตกแตงด ยลายเขียน ีแดง ซึ่งมักพบเ ลาที่ขุดดินภายใน

มูบาน นายบรรลุ มนตรีพิทัก แ ไดขุด ลุมเ าบานครั้งแรก ไดพบ มอลายเขียน ี  3 ใบ พรอมเ กระเบื้อง
จึงมีการเก็บร บร มไ และน าไปมอบใ  นายพรมมี รี ุนาครั  ครูใ ญโรงเรียนบานเชียง  (ประชาเชียงเชิด) 
ไดมีการเก็บรัก าและจัดแ ดง ไ ใ คนชมที่โรงเรียน ตอมาในปี พ . . 2510 กองโบราณคดี    กรม ิลปากร 
น าโดย นาย ิทยา อินทโก ัย ไดด าเนินการขุดคนครั้ งแรกที่บานเชียง และไดพบ ลักฐานทางโบราณคดี
ประเภทตาง  จ าน นมากมายทั้งโครงกระดูก ภาชนะดินเผาเขียนลาย ีแดงและลายอ่ืน  โบราณ ัตถุที่ท า
ด ย ิน ร มทั้งที่ท าด ยเ ล็ก ภาชนะดินเผาเขียน ีแดงที่ไดจากการขุดคน ถือ าเป็นโบราณ ัตถุที่มีลัก ณะ
เดนมากในช งเ ลานั้นเพราะ าเป็นการขุดพบครั้งแรก จึงเป็นโบราณ ัตถุที่ไดรับค าม นใจมาก ตั อยางเ
ภาชนะดินเผาลายเขียน ีแดงจ าน น 3 ชิ้น ถูก งไป าอายุโดย ิ ี เทอรแโมลูมิเน  ที่ม า ิทยาลัยเพนซิลเ เนีย
ประเท รัฐอเมริกา ตอมามีรายงานผลการตร จ อบเ ภาชนะลายเขียน ีแดง ปราก ามี อายุระ าง 
7,000 ปี เ ็นได าโบราณ ัตถุ โดยเฉพาะ มอลายเขียน ี ที่ มีค ามเป็นมาที่ยา นาน มีค ามละเอียดประณีต 
ซึ่งชา บานไดน ามาเป็น ัญลัก ณแของบานเชียง จนเกิดเป็นอาชีพของชา บานเชียงที่ ืบตอกันมาจากรุน ูรุน 
เป็นผลิตภัณ แที่ รางชื่อเ ียงใ กับจัง ัดอุดร านี ผู ราง รรคแผลงานจึงเกิดแรงบันดาลใจ ท่ีจะ ึก า
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Chiang pottery, and these stages were choreographed as the storyline of the performance 
“Fon Silapacheep Ban Chiang”. 

The finding of this study indicated that twelve female dancers taken by the 
choreographer were dressed in the Ban Chiang pottery earth tone costumes. The dancers 
had on hand-woven, indigo-dyed sarongs with the Ban Chiang pot and offering bowl patterns 
at the bottom edge. The top of the sarong was decorated by another piece of natural mud-
dyed cotton. The accessory was Praguem  (a silver bead necklace) as it signified pottery. The 
music for the performance was divided into three parts. The first part was Lam Long (a kind 
of Isan style music) which depicted the invitation of people to visit the pottery community 
Ban Chiang. Ten dance postures with five realignments were choreographed for this part.  
The second part suggested the process of crafting pots including preparing clay, forming the 
pot, the firing process and painting the pot. There were 80 dance postures and 20 
realignments in this second part. The third part presented the beautiful patterns of Ban 
Chiang pottery with 19 dance postures and 12 realignments. 
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เดนมากในช งเ ลานั้นเพราะ าเป็นการขุดพบครั้งแรก จึงเป็นโบราณ ัตถุที่ไดรับค าม นใจมาก ตั อยางเ
ภาชนะดินเผาลายเขียน ีแดงจ าน น 3 ชิ้น ถูก งไป าอายุโดย ิ ี เทอรแโมลูมิเน  ที่ม า ิทยาลัยเพนซิลเ เนีย
ประเท รัฐอเมริกา ตอมามีรายงานผลการตร จ อบเ ภาชนะลายเขียน ีแดง ปราก ามี อายุระ าง 
7,000 ปี เ ็นได าโบราณ ัตถุ โดยเฉพาะ มอลายเขียน ี ที่ มีค ามเป็นมาที่ยา นาน มีค ามละเอียดประณีต 
ซึ่งชา บานไดน ามาเป็น ัญลัก ณแของบานเชียง จนเกิดเป็นอาชีพของชา บานเชียงที่ ืบตอกันมาจากรุน ูรุน 
เป็นผลิตภัณ แที่ รางชื่อเ ียงใ กับจัง ัดอุดร านี ผู ราง รรคแผลงานจึงเกิดแรงบันดาลใจ ท่ีจะ ึก า
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กระบ นการผลิต มอบานเชียงเพ่ือ ราง รรคแงานทางนา ิลปในรูปแบบการแ ดง ของนา ิลปพ้ืนเมือง
ราง รรคแ ชุด ูอน ิลปาชีพ มอบานเชียง  

 
วัต ระสงค์ องงานวิ ัย  

1. เพ่ือ ึก าแน คิดในการ ราง รรคแผลงานในรูปแบบนา ิลปพื้นเมือง ชุด ูอน ิลปาชีพ มอบานเชียง 
2. เพ่ือ ราง รรคแการแ ดงในรูปแบบนา ิลปพื้นเมือง ชุด ูอน ิลปาชีพ มอบานเชียง 

  
วิ ีด าเนินการวิ ัย 
 การ ิจัยในครั้งนี้ เป็นการ ึก ากระบ นการปน มอบานเชียง เพ่ือ ราง รรคแเป็นผลงานการแ ดง
นา ิลปพ้ืนเมือง โดยการ ึก ากรรม ิ ี การ ัตถุดิบตาง  จนถึงกระบ นการปนขึ้นรูป การเผา การเขียน
ลายเขียน ี จนเกิดเป็นอาชีพของชา บานเชียง อ าเภอ นอง าน จัง ัดอุดร านี มาประดิ ฐแเป็นทา ูอน
พ้ืนเมือง 

 
1. ระชากร ะก ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใชในการ ึก าครั้งนี้เป็นผูที่อา ัยอยูในต าบลบานเชียง อ าเภอ นอง าน จัง ัดอุดร านี 

มีนัก ิชาการ ประ าน ภา ั น รรม เจาของราน และชา บานที่มีอาชีพปน มอ ปนไ  ขายใน มูบาน 
จ าน น 5 คน ผู ิจัยไดด าเนินการเลือกกลุมตั อยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือท าการ
ัมภา ณแเชิงลึก (In Depth Interview) 

2. เคร่องมอที่ใช้ในการวิ ัย 
เครื่องมือที่ใชในการ ิจัย ไดแก แบบ ัมภา ณแ โดยใชค าถามแบบปลายเปด  (Open-Ended)   น

เครื่องมือแบบ ัมภา ณแแบงออกเป็น 3 ตอนดังนี้คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบ ัมภา ณแเกี่ย กับค ามเป็นมาของ
อาชีพการปน มอของชุนชนบานเชียง ตอนที่ 2 เป็นการ ัมภา ณแเกี่ย กับขั้นตอนการปน มอบานเชียง ตอน
ที ่3 เป็นการ ัมภา ณแค ามคิดเ ็นเกี่ย กับการจัดจ า นาย มอบานเชียงในรูปแบบของที่ระลึก  และตอนที่ 4 
เป็นการ ัมภา ณแค ามคิดเ ็นเกี่ย กับการแตงกายของชา ไทพ นบานเชียง 

3. วิ ีการเก็บรวบรวม ้อม  
การเก็บร บร มขอมูล ผู ิจัยด าเนินการโดยลงพ้ืนที่ภาค นามเพ่ือ ัมภา ณแกลุมตั อยางด ยตนเอง

จากบุคลากร าย ิชาการและชา บานที่ประกอบอาชีพเกี่ย กับการปน มอบานเชียงโดยมีการประ านงานไ 
ล ง นา พรอมทั้งนัด ัน เ ลาและ ถานที่เพ่ือขอเขา ัมภา ณแ เมื่อไดขอมูลตามที่ตองการ จากการ ัมภา ณแ
ผู ิจัยก็น ามาถอดประเด็นและน าไปเป็นขอมูลพ้ืนฐานในการ ราง รรคแการแ ดงทางดานนา ิลปพ้ืนเมือง
ตอไป 

4. การวิเคราะ ์ ้อม  
การ ิเคราะ แขอมูลผู ิจัยน าเ นอผลงาน ราง รรคแการแ ดงทางดานนาก ิลปพ้ืนเมือง ชุด ูอน

ิลปาชีพ มอบานเชียง ใ ผูเชี่ย ชาญและผูทรงคุณ ุ ิไดร มกันตร จ อบและเ นอแนะปรับปรุงจนเป็นที่
เรียบรอยโดยน าเ นอรูปแบบผลการ ิจัย โดย ิ ีการ ราง รรคแการแ ดงจากแรงบันดาลใจในการ ราง รรคแ 
และการ ึก า นัง ือ ต ารา เอก าร และงาน ิจัยที่เกี่ย ของกับ ิชาการ จัด ม ด มูขอมูลตามประเด็นที่มี
ค าม  าคัญ ในการ ึก าการปน มอบานเชียง ตลอดจนองคแประกอบในการแ ดง  
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การ ดค้นทาง บรา คดีบ้านเชียง  
เรื่องรา มัยกอนประ ัติ า ตรแของบานเชียงแบงตามช งอายุ มัย ดังนี้  
การ บ่งอายสมัยวั น รรมบ้านเชียง  
อังคณา บุญพง แ (2553: 90-92) ลักฐานของการขุดคนแ ลงโบราณคดีที่บานเชียง แ ดงใ เ ็น า

พ้ืนที่แ งนี้ ของคน มัยกอนประ ัติ า ตรแเขามาตั้ง มูบานอา ัยอยูในชุมชนครอบคลุมระยะเ ลาเป็นพัน  ปี
ทั้งนี้การอา ัยของคน มัยกอนประ ัติ า ตรแบานเชียง ครั้งลา ุดนั้นอาจเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 5,600 ปีมาแล  
 นการอา ัย มัยกอนประ ัติ า ตรแครั้ง ุดทายที่บานเชียงอายุระ าง 2,300-1,800 ปีมาแล  ามารถแบง

ออกเป็น 3 ระยะ ตามลัก ณะการ ง พและภาชนะดินเผาที่บรรจุเป็นเครื่องเซนใน ลุม พ ดังนี้  
มัยตน มีอายุระ าง 5,600-3,000 ปีมาแล  ใน มัยตนนี้บานเชียงเริ่มเป็น มูบานเก ตรกรรม 

อาชีพ ลัก คือการเพาะปลูกเลี้ยง ัต แ  
มัยกลาง มีอายุระ าง 3,000 - 2,300 ปีมาแล  มีการใชโล ะท าเครื่องมือเครื่องใช และ

เครื่องประดับแล โดยช งแรกของ มัยกลางนั้น มีเพียงแตการใชโล ะ  าริดซึ่งเป็นโล ะผ มที่มีทองแดงและ
ดีบุกเป็นองคแประกอบ ลัก และเริ่มปราก  การใชเ ล็กข้ึนที่บานเชียงเมื่อประมาณ 2,700-3,000 ปีมาแล   

มัยปลายของบานเชียง มีอายุระ าง 2,300-1,800 ปี มาแล  จัดเป็น มัยกอนประ ัติ า ตรแตอน
ปลาย มีการน าเ ล็กมาท าเป็นเครื่องมือเครื่องใชอยางแพร ลาย  น  าริดจะใชท าเครื่องมือ เครื่องใชอยาง
แพร ลาย  น  าริดที่จะใชท าเครื่องประดับมีรูปแบบลัก ณะที่ประณีต ิจิตรมากข้ึนก า มัยที่ผานมา  
 
ร บบ อง าชนะดินเผา ม้อบ้านเชียง  

มัยตน รูปแบบของภาชนะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช งเ ลาตาง  ดังนี้ อังคณา บุญพง แ  (2553: 
150-152) 

ระยะที ่1 5,600-3,000 ปีมาแล  มีภาชนะดินเผาลัก ณะเดน คือ ภาชนะดินเผา ีด า – เทาเขมมีเชิง
รือฐานเตี้ย  ล าตั ภาชนะครึ่งบนตกแตงด ยลายขูดขีดเป็นเ นคดโคง ตกแตงเพ่ิมเติมด ยลายกดทับเป็น

จุด รือเป็นเ น ั้น   นครึ่งลาง มักจะตกแตงด ยลายเชือกทาบซึ่งเป็นล ดลายที่เกิดจากการกดเชือกบน
ผิ ภาชนะกอนน าไปเผา  

ระยะที่ 2 รา  4,500-4,000 ปีมาแล  เริ่มปราก มีภาชนะดินเผาแบบใ มเพ่ิมขึ้นมาอีก ภาชนะดิน
เผาขนาดใ ญที่ใชบรรจุ พเด็กกอนน าไป ง นอกจากนี้ยังมีภาชนะดินเผาขนาด ามัญตกแตงพ้ืนที่  นใ ญบน
ผิ ภาชนะดานนอกด ยเ นขีดเป็นลายคดโคงล ดลายขีดตกแตง นาแนนก าบนภาชนะ มัยตนช งแรก 

ระยะที่ 3 รา  4,000-3,500 ปีมาแล เริ่มปราก ภาชนะที่มีผนังดานเป็นแน ดิ่ง ถึงเกือบตรงท าใ มี
รูปรางเป็นภาชนะทรงกระบอก และยังมีภาชนะประเภทกนกลมคอภาชนะ ั้น ปากตั้งตรงตกแตงด ยลาย
เชือกทาบตลอดทั้งใบ  

ระยะที่ 4 รา  3,500-3,000 มาแล  เริ่มปราก ภาชนะดินเผาประเภท มอกนกลม ตกแตงบริเ ณ
ไ ลภาชนะด ยลายขีดเ นผ มกับการระบายด ย ีแดงบริเ ณล าตั ภาชนะช งใตไ ลลงมาตกแตงด ยลาย
เชือกทาบ ภาชนะดินเผาแบบนี้มีชื่อเรียก า ภาชนะแบบบานออมแก  เพราะไดคนพบในชั้นที่อยูอา ัย
มัยกอนประ ัติ า ตรแ ช งแรกที่แ ลงโบราณคดีบานออมแก  ซึ่งอยูไมไกลจากบานเชียง  

มัยกลาง รา  3,000-2,300 ปีมาแล  มีภาชนะที่มีลัก ณะเดนคือ ภาชนะดินเผา ีขา  นใ ญ ัก
มุมเป็น นกนภาชนะแ ลมบางครั้งมีการตกแตงที่บริเ ณใตปากภาชนะด ยลายเ นเขียน ีแดง และภาชนะ
ดินเผา ีขา   นบนคอเ าเขาเล็กนอยแล ผายออกเป็น  นไ ลโคงกนภาชนะ ตกแตงบริเ ณปากภาชนะ
ด ยการทาน้ าดิน ีแดง รืออาจเป็นระบาย ีแดง  
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การ ดค้นทาง บรา คดีบ้านเชียง  
เรื่องรา มัยกอนประ ัติ า ตรแของบานเชียงแบงตามช งอายุ มัย ดังนี้  
การ บ่งอายสมัยวั น รรมบ้านเชียง  
อังคณา บุญพง แ (2553: 90-92) ลักฐานของการขุดคนแ ลงโบราณคดีที่บานเชียง แ ดงใ เ ็น า

พ้ืนที่แ งนี้ ของคน มัยกอนประ ัติ า ตรแเขามาตั้ง มูบานอา ัยอยูในชุมชนครอบคลุมระยะเ ลาเป็นพัน  ปี
ทั้งนี้การอา ัยของคน มัยกอนประ ัติ า ตรแบานเชียง ครั้งลา ุดนั้นอาจเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 5,600 ปีมาแล  
 นการอา ัย มัยกอนประ ัติ า ตรแครั้ง ุดทายที่บานเชียงอายุระ าง 2,300-1,800 ปีมาแล  ามารถแบง

ออกเป็น 3 ระยะ ตามลัก ณะการ ง พและภาชนะดินเผาที่บรรจุเป็นเครื่องเซนใน ลุม พ ดังนี้  
มัยตน มีอายุระ าง 5,600-3,000 ปีมาแล  ใน มัยตนนี้บานเชียงเริ่มเป็น มูบานเก ตรกรรม 

อาชีพ ลัก คือการเพาะปลูกเลี้ยง ัต แ  
มัยกลาง มีอายุระ าง 3,000 - 2,300 ปีมาแล  มีการใชโล ะท าเครื่องมือเครื่องใช และ

เครื่องประดับแล โดยช งแรกของ มัยกลางนั้น มีเพียงแตการใชโล ะ  าริดซึ่งเป็นโล ะผ มที่มีทองแดงและ
ดีบุกเป็นองคแประกอบ ลัก และเริ่มปราก  การใชเ ล็กข้ึนที่บานเชียงเมื่อประมาณ 2,700-3,000 ปีมาแล   

มัยปลายของบานเชียง มีอายุระ าง 2,300-1,800 ปี มาแล  จัดเป็น มัยกอนประ ัติ า ตรแตอน
ปลาย มีการน าเ ล็กมาท าเป็นเครื่องมือเครื่องใชอยางแพร ลาย  น  าริดจะใชท าเครื่องมือ เครื่องใชอยาง
แพร ลาย  น  าริดที่จะใชท าเครื่องประดับมีรูปแบบลัก ณะที่ประณีต ิจิตรมากข้ึนก า มัยที่ผานมา  
 
ร บบ อง าชนะดินเผา ม้อบ้านเชียง  

มัยตน รูปแบบของภาชนะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช งเ ลาตาง  ดังนี้ อังคณา บุญพง แ  (2553: 
150-152) 

ระยะที ่1 5,600-3,000 ปีมาแล  มีภาชนะดินเผาลัก ณะเดน คือ ภาชนะดินเผา ีด า – เทาเขมมีเชิง
รือฐานเตี้ย  ล าตั ภาชนะครึ่งบนตกแตงด ยลายขูดขีดเป็นเ นคดโคง ตกแตงเพ่ิมเติมด ยลายกดทับเป็น

จุด รือเป็นเ น ั้น   นครึ่งลาง มักจะตกแตงด ยลายเชือกทาบซึ่งเป็นล ดลายที่เกิดจากการกดเชือกบน
ผิ ภาชนะกอนน าไปเผา  

ระยะที่ 2 รา  4,500-4,000 ปีมาแล  เริ่มปราก มีภาชนะดินเผาแบบใ มเพ่ิมขึ้นมาอีก ภาชนะดิน
เผาขนาดใ ญที่ใชบรรจุ พเด็กกอนน าไป ง นอกจากนี้ยังมีภาชนะดินเผาขนาด ามัญตกแตงพ้ืนที่  นใ ญบน
ผิ ภาชนะดานนอกด ยเ นขีดเป็นลายคดโคงล ดลายขีดตกแตง นาแนนก าบนภาชนะ มัยตนช งแรก 

ระยะที่ 3 รา  4,000-3,500 ปีมาแล เริ่มปราก ภาชนะที่มีผนังดานเป็นแน ดิ่ง ถึงเกือบตรงท าใ มี
รูปรางเป็นภาชนะทรงกระบอก และยังมีภาชนะประเภทกนกลมคอภาชนะ ั้น ปากตั้งตรงตกแตงด ยลาย
เชือกทาบตลอดทั้งใบ  

ระยะที่ 4 รา  3,500-3,000 มาแล  เริ่มปราก ภาชนะดินเผาประเภท มอกนกลม ตกแตงบริเ ณ
ไ ลภาชนะด ยลายขีดเ นผ มกับการระบายด ย ีแดงบริเ ณล าตั ภาชนะช งใตไ ลลงมาตกแตงด ยลาย
เชือกทาบ ภาชนะดินเผาแบบนี้มีชื่อเรียก า ภาชนะแบบบานออมแก  เพราะไดคนพบในชั้นที่อยูอา ัย
มัยกอนประ ัติ า ตรแ ช งแรกที่แ ลงโบราณคดีบานออมแก  ซึ่งอยูไมไกลจากบานเชียง  

มัยกลาง รา  3,000-2,300 ปีมาแล  มีภาชนะที่มีลัก ณะเดนคือ ภาชนะดินเผา ีขา  นใ ญ ัก
มุมเป็น นกนภาชนะแ ลมบางครั้งมีการตกแตงที่บริเ ณใตปากภาชนะด ยลายเ นเขียน ีแดง และภาชนะ
ดินเผา ีขา   นบนคอเ าเขาเล็กนอยแล ผายออกเป็น  นไ ลโคงกนภาชนะ ตกแตงบริเ ณปากภาชนะ
ด ยการทาน้ าดิน ีแดง รืออาจเป็นระบาย ีแดง  

 15   
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มัยปลาย รา  2,300-1,800 ปีมาแล  มีภาชนะดินเผาที่มีลัก ณะโดดเดน คือ ในระยะตนของ มัยนี้ 
จะนิยมท าภาชนะดินเผาตกแตงด ยลายเขียน ีแดงบนผิ ีน ลในระยะกลางของ มัยปลายนี้ จะนิยมท า
ภาชนะดินเผาตกแตงด ยลายเขียน ีแดงบนผิ ีแดงในระยะ ลังของ มัยปลายนี้ จะนิยมภาชนะดินเผา
ตกแตงด ยการทาน้ าดิน ีแดงและขัดมัน  
 
ร บบ อง วด าย าชนะดินเผา ม้อบ้านเชียง  

อัตถ ิท ิ ุขข า (2547: 54-56) จากผลงานการ ึก าล ดลายบนภาชนะดินเผา มอ บานเชียงที่
ามารถ รุปไดเป็นพั นาการและการเปลี่ยนแปลง 5 ระยะ ดังนี้  

ระยะที่ 1 แ ดงใ เ ็นถึงลัก ณะพั นาการแรกเริ่ม ของ ั น รรมบานเชียง มัยปลาย มีรูปแบบ
ล ดลายแบบเดน คือ ล ดลายในกลุม งกลมซอนกัน และ งโคงแบบกน อย นเขาจุด ูนยแกลาง ซึ่งมีการ
ตกแตงล ดลายดังกลา  คือ การลง ีทึบ และการเ นที่ างไมตกแตง เป็น  นใ ญ และการเขียนลายเ น
ขนานในรูปแบบเ นตาง  ไดแก เ นตรงรูปแบบตาง  งโคงเรียงกันในแน ระนาบภาชนะและ ามเ ลี่ยม
เรียงกันในแน ระนาบภาชนะ บน  นขอบ  นปาก และขอบ  นฐานภาชนะ ร มไปถึงการไมพบล ดลาย
ภาชนะที่มีลายเ นอิ ระ อยางไรก็ตาม พั นาการในระยะก็ยังปราก รูปแบบการตกแตงภาชนะดินเผา ที่มี
การปูพ้ืนฐานทางการผลิตที่เกิดข้ึนตั้งแต ั น รรมบานเชียง มัยตนด ย ล ดลายภาชนะใน ลุม ง พที่แ ดง
ถึงพั นาการในช งนี้ ไดแก ล ดลายภาชนะใน ลุม ง พ มายเลข 44 และ 50  

ระยะที่ 2 ซึ่งมีการปราก ถึงคุณลัก ณะยอย โดยมีการออกแบบลัก ณะ ของล ดลายเชื่อมตอ มี
ลัก ณะ ามเ ลี่ยมที่มีลัก ณะการออกแบบภายในเป็นเ นตรง รือโคงปลายแตกลง ีทึบล ดลายภาชนะใน
ลุม ง พที่แ ดงถึงพั นาการในช งนี้ ไดแก ล ดลายภาชนะใน ลุม ง พ มายเลขท่ี 45 และ 31  

ระยะที ่3 มีค ามนิยมในการตกแตง  นฐานของ มอด ยล ดลายในกลุมรูปเรขาคณิตและยังพบ ามี
การใชลายเ นที่ไมซับซอนอยู ล ดลายภาชนะใน ลุม ง พที่แ ดงถึงพั นาการในช งนี้ ไดแก ล ดลาย
ภาชนะใน ลุม ง พ มายเลข 11, 24, 34 และ 46  

ระยะที ่4 ยังมีการนิยมในการตกแตง  นฐานภาชนด ยกลุมรูปรางเรขาคณิตแตปราก ค ามซับซอน
มากขึ้น โดยการใชองคแประกอบ ิลป เชน จุดปะบริเ ณขอบนอกของเ น เป็นตน และปราก ล ดลาย
เชื่อมตอที่แ ดงแบบแผนเดน คือ มีการนิยมตกแตงล ดลายเชื่อมตอที่มีลัก ณะคลายด งตา  ร มไปถึงการ
ปราก เป็นครั้งแรกของล ดลายภาชนะในกลุมลายเ นอิ ระ แตในปริมารที่นอย และล ดลาย งกลม รือ งรี
ซอนกัน ที่มีจุด ูนยแกลางของลายเ น ยักโคงตาง  ไดแก ล ดลาย งกลม งรีซอนกัน  ที่มีจุด ูนยแกลางของ
ลายเ น ยักโคงตาง  ไดแก ล ดลายในกลุมเรขาคณิตเป็นตน ล ดลายภาชนะใน ลุม ง พที่แ ดงถึง
พั นาการในช งนี้ ไดแก ล ดลายภาชนะใน ลุม ง พ มายเลข 3, 8, 13, 23, 29, และ 54  

ระยะที่ 5 ที่แ ดงถึงพั นาการขั้น ูง ุดของ ั น รรมบานเชียงใน มัยปลายโดยมีการนิยมล ดลาย
เชื่อมตอในเกือบทุกรูปแบบและปราก การนิยมล ดลายเ นอิ ระทั้ง 2 แบบ ซึ่งพบเป็นปริมาณที่มากขึ้นก า
ระยะที ่4 อยางเ ็นไดชัดเจน ล ดลายภาชนะใน ลุม ง พที่แ ดงถึงพั นาการในช งนี้ ไดแกล ดลายภาชนะ
ใน ลุม ง พ มายเลข 4, 9, 35, 39, 43, 51, 56, และ 59  

ซึ่งพั นาการดังกลา  มีลัก ณะเป็นการพั นาการอยางคอยเป็นคอยไปและมีนัย  าคัญ าถึงแมจะมี
ปราก รูปแบบการตกแตงใ มขึ้น แตรูปแบบการตกแตงแบบเกาก็ยังปราก อยู ร มไปถึงการ รุปได า
พั นาการในช งแรกมีค ามเป็นพ้ืนฐานและล ดลายที่ไมซับซอนมากนัก ลังจากนั้นจึงพั นาการเป็นค าม
ซับซอนและรายละเอียดขององคแประกอบเพ่ิมขึ้น ซึ่งขอ รุปดังกลา ยังไมอาจจะ รุปเป็นทฤ ีของ
ิ ั นาการล ดลาย ั น รรมบานเชียง มัยปลายได 
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ทั้งนี้จ าเป็นตองอา ัยการ ึก าเกี่ย กับล ดลายบนผิ ภาชนะใน ลุม ง พของแ ลงโบราณคดี
ั น รรมบานเชียงอ่ืน  เพื่อ ึก า าขอ รุปเกี่ย กับทฤ ีของ ิ ั นาการบานเชียง มัยปลายตอไป  

ดังนั้น ั น รรมบานเชียง มัยปลายที่ ัดโพ ิ รีใน อาจจะเกิดการเขามาของ ั น รรมบอยบาง
ประการ เชน ค ามเชื่อ ิลปะ ทั นคติในการมอง รรมชาติ รือ ิถีชี ิติ เทคโนโลยี เป็นตน ซึ่งอาจจะ งผลตอ
ค ามคิดในการออกแบบและผลิตล ดลายบนภาชนะดินเผาจนท าใ มีการเปลี่ยนแปลงโดยประมาณ 5 ครั้ง 
โดยน าจะไดมาจากการแลกเปลี่ยนและติดตอ ัมพัน แกับชุมชนในพ้ืนที่ภูมิภาคแอง กลนครเอง รือตางพ้ืนที่ 
ทั้งนี้ มนุ ยแผูผลิต รืออิท ิพลตอการเขียนล ดลายอาจมีการอางอิงและคัด รรจากพ้ืนฐานในการเขาใจ
รรมชาติและ ิ่งแ ดลอม ที่น ามาพั นาเป็น ัญลัก ณแทาง ิลปะ โดยมีค าม มาย รือไมมีค าม มายก็ตาม 

เพราะบางล ดลายอาจจะตีค ามไดอยางชัดเจน า ามารถเ ็นไดตาม รรมชาติและ ิ่งแ ดลอมที่ปจจุบันเรา
ยังมองเ ็นตรงกันกับมนุ ยแผูผลิต เชน ล ดลายกน อย ล ดลายคลายแกนผลไม ล ดลายกานขด ล ดลาย
คลายตั นอน ล ดลายคลายดอกไม เป็นตน ที่แ ดงถึงค าม ามารถ ค ามประณีต เพ่ือแ ดงออกในการ
เคารพผูตาย ซึ่งอาจจะเป็นเครือญาติของผูผลิตในครอบครั รือตระกูล โดยมีค ามนิยมแพร ลายในช ง
ระยะเ ลา นึ่ง และอาจจะแพรกระจาย ั น รรมดังกลา ไปยังพ้ืนที่ตาง  จนกอ เกิดขึ้นเป็น “กลุม
ั น รรมบานเชียง”  

 

การ น ม้อบ้านเชียง 
 ุภชัย ใ มคามิ ( ัมภา ณแ, 20 กันยายน 2558) กลา า การปน มอบานเชียงตองเริ่มจากการเตรียม

ดิน ซึ่งจะตองมีเครื่องมือช ยในการท างาน  า รับเตรียมค ามพรอมเกี่ย กับ ดินเ นีย  และอุปกรณแ
ประกอบการผลิตในขั้นแรก เชน จอบ, รถเข็นดิน, มีด, ถุงปุย รือแผนพลา ติก, ครกมือ และเขิง รือตะแกรง 
ลังจากเตรียมดินเ ร็จแล  จะเริ่มชั้นตอนการปนโดย อุปกรณแในการขึ้นรูปเป็นเครื่องมือประกอบการตีขึ้นรูปใ 

ภาชนะ มอปนทุกชนิด ที่  าคัญไดแก ไมกรอเบา แปูนรองเบา ไมตี ินดุ และใบ ี ไมคอคือ เพ่ิมผิ ัมผั
ระ างไมลาย กับเนื้อดินโดยมี ินดุเป็นอุปกรณแเพ่ิมแรงขยายขนาด และ ินดุ เป็นอุปกรณแในการขึ้นรูป มอปน
ทุกชนิด ที่ชางปนท าขึ้นเพ่ือใชงาน เป็นกรณี พิเ ทั้งขนาด – ัด  น รูปทรง ลังจากปนก็น าไปเผา เตาที่ใชเผา
เป็นเตาที่ท าขึ้นเองจากดินเ นีย  โดยใชไม นเป็นเชื้อเพลิง ค ามรอนในการเผา ใชเ ลาในการเผา ประมาณ 1 
ัน แล น า มอที่เผาออกจากเตา พักไ ประมาณ 1 ัน จากนั้นถึงขั้นตอนการลง ี อุปกรณแจะประกอบด ย ี ุน 

กา  น้ าและพูกัน ซึ่งเป็นอุปกรณแที่ใชตกแตงล ดลายภาชนะดินเผา ซึ่งเขียนล ดลาย จะไมมีการเขียนแบบรางใน
ภาชนะ โดยจะตองอา ัยค ามช านาญและประ บการณแ ที่พบเ ็นมาจากภาชนะเครื่องปนดินเผาของจริง เชน 
ลายเ นโคง ลายกานขดและกน อย ลายรูปเลขาคณิต ลายดอกไม ลายรูป ัต แ โดย ลังจากเขียนลายเ ร็จแล  
จะน ามาเคลือบเงาด ยน้ ามันเคลือบ รือถาไมเคลือบน้ ามันจะน าไปขัดใ เ มือนของเกาตนแบบ 

 
าพที่ 1 ล ดลายกน อย 

ที่มา : (โรงเรียนลือค า าญ ารินช าราบ, 2558)  
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ทั้งนี้จ าเป็นตองอา ัยการ ึก าเกี่ย กับล ดลายบนผิ ภาชนะใน ลุม ง พของแ ลงโบราณคดี
ั น รรมบานเชียงอ่ืน  เพื่อ ึก า าขอ รุปเกี่ย กับทฤ ีของ ิ ั นาการบานเชียง มัยปลายตอไป  

ดังนั้น ั น รรมบานเชียง มัยปลายที่ ัดโพ ิ รีใน อาจจะเกิดการเขามาของ ั น รรมบอยบาง
ประการ เชน ค ามเชื่อ ิลปะ ทั นคติในการมอง รรมชาติ รือ ิถีชี ิติ เทคโนโลยี เป็นตน ซึ่งอาจจะ งผลตอ
ค ามคิดในการออกแบบและผลิตล ดลายบนภาชนะดินเผาจนท าใ มีการเปลี่ยนแปลงโดยประมาณ 5 ครั้ง 
โดยน าจะไดมาจากการแลกเปลี่ยนและติดตอ ัมพัน แกับชุมชนในพ้ืนที่ภูมิภาคแอง กลนครเอง รือตางพ้ืนที่ 
ทั้งนี้ มนุ ยแผูผลิต รืออิท ิพลตอการเขียนล ดลายอาจมีการอางอิงและคัด รรจากพ้ืนฐานในการเขาใจ
รรมชาติและ ิ่งแ ดลอม ที่น ามาพั นาเป็น ัญลัก ณแทาง ิลปะ โดยมีค าม มาย รือไมมีค าม มายก็ตาม 

เพราะบางล ดลายอาจจะตีค ามไดอยางชัดเจน า ามารถเ ็นไดตาม รรมชาติและ ิ่งแ ดลอมที่ปจจุบันเรา
ยังมองเ ็นตรงกันกับมนุ ยแผูผลิต เชน ล ดลายกน อย ล ดลายคลายแกนผลไม ล ดลายกานขด ล ดลาย
คลายตั นอน ล ดลายคลายดอกไม เป็นตน ที่แ ดงถึงค าม ามารถ ค ามประณีต เพ่ือแ ดงออกในการ
เคารพผูตาย ซึ่งอาจจะเป็นเครือญาติของผูผลิตในครอบครั รือตระกูล โดยมีค ามนิยมแพร ลายในช ง
ระยะเ ลา นึ่ง และอาจจะแพรกระจาย ั น รรมดังกลา ไปยังพ้ืนที่ตาง  จนกอ เกิดขึ้นเป็น “กลุม
ั น รรมบานเชียง”  

 

การ น ม้อบ้านเชียง 
 ุภชัย ใ มคามิ ( ัมภา ณแ, 20 กันยายน 2558) กลา า การปน มอบานเชียงตองเริ่มจากการเตรียม

ดิน ซึ่งจะตองมีเครื่องมือช ยในการท างาน  า รับเตรียมค ามพรอมเกี่ย กับ ดินเ นีย  และอุปกรณแ
ประกอบการผลิตในขั้นแรก เชน จอบ, รถเข็นดิน, มีด, ถุงปุย รือแผนพลา ติก, ครกมือ และเขิง รือตะแกรง 
ลังจากเตรียมดินเ ร็จแล  จะเริ่มชั้นตอนการปนโดย อุปกรณแในการขึ้นรูปเป็นเครื่องมือประกอบการตีขึ้นรูปใ 

ภาชนะ มอปนทุกชนิด ที่  าคัญไดแก ไมกรอเบา แปูนรองเบา ไมตี ินดุ และใบ ี ไมคอคือ เพ่ิมผิ ัมผั
ระ างไมลาย กับเนื้อดินโดยมี ินดุเป็นอุปกรณแเพ่ิมแรงขยายขนาด และ ินดุ เป็นอุปกรณแในการขึ้นรูป มอปน
ทุกชนิด ที่ชางปนท าขึ้นเพ่ือใชงาน เป็นกรณี พิเ ทั้งขนาด – ัด  น รูปทรง ลังจากปนก็น าไปเผา เตาที่ใชเผา
เป็นเตาที่ท าขึ้นเองจากดินเ นีย  โดยใชไม นเป็นเชื้อเพลิง ค ามรอนในการเผา ใชเ ลาในการเผา ประมาณ 1 
ัน แล น า มอที่เผาออกจากเตา พักไ ประมาณ 1 ัน จากนั้นถึงขั้นตอนการลง ี อุปกรณแจะประกอบด ย ี ุน 

กา  น้ าและพูกัน ซึ่งเป็นอุปกรณแที่ใชตกแตงล ดลายภาชนะดินเผา ซึ่งเขียนล ดลาย จะไมมีการเขียนแบบรางใน
ภาชนะ โดยจะตองอา ัยค ามช านาญและประ บการณแ ที่พบเ ็นมาจากภาชนะเครื่องปนดินเผาของจริง เชน 
ลายเ นโคง ลายกานขดและกน อย ลายรูปเลขาคณิต ลายดอกไม ลายรูป ัต แ โดย ลังจากเขียนลายเ ร็จแล  
จะน ามาเคลือบเงาด ยน้ ามันเคลือบ รือถาไมเคลือบน้ ามันจะน าไปขัดใ เ มือนของเกาตนแบบ 

 
าพที่ 1 ล ดลายกน อย 

ที่มา : (โรงเรียนลือค า าญ ารินช าราบ, 2558)  
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นา ศิ พนบ้าน 
 นา ิลปพื้นบาน  นมากมี ิ ั นาการมาจากการแ ดงพ้ืนบาน นับ าเป็น ั น รรมอยาง นึ่งที่
มีค ามจ าเป็นตอ ิถีชี ิตของชา บาน ซึ่งผู ราง รรคแผลงานได ึก าขอมูลเกี่ย กับนา ิลปพื้นบาน ดังนี้ 
 ความ มาย องนา ศิ พนบ้าน 
 นา ิลปพื้นบาน มายถึง ิลปะการเคลื่อนไ  นตาง  ของรางกาย ใ มีลีลาอันงดงาม ไดแก 
ระบ า ร า ูอนตาง  ซึ่งเป็นที่นิยมเลน รือแ ดงกันในทองถิ่น มักมีค าม เรียบงายและมีอิ ระในการ
แ ดงออก ผู ูอนร า ามารถท่ีจะ ราง รรคแพลิกแพลงท งทาลีลา การเคลื่อนไ ออกไปได ลายทาง มิไดมีทา
แมบทเป็น ลักแบบนา ิลปที่เป็นแบบแผน อยางของราช  านัก รือของกรม ิ ลปากร แตมีลีลาที่งดงาม 
อดคลองกับท งท านองเพลงพ้ืนบาน และแ ดงออกถึงเอกลัก ณแของ ั น รรมทองถิ่นนั้น  ที่ท าใ 
ามารถบอกได าเป็นนา ิลป รือการ ูอนร าของทองถิ่นใด (รัตนา มณี ิน, 2539 : 74) 

 จากการ ึก าพบ า นา ิลปพื้นบาน มายถึง การละเลนที่มีกระบ นการแ ดง การรายร า รือ
เพลงประกอบที่ได างแผนไ แล นิยมเลน รือ ก ัดถายทอดติดตอกันมาจนแพร ลายและเป็นที่รูจักกันไปทั่   
 ัก ะ องนา ศิ พนบ้าน 
 นา ิลปพื้นบานมักจะถายทอดกันมาโดยการ ังเกต จดจ า เลียนแบบ การบอกเลากลา อนโดย
ที่มิไดมีการจดบันทึกไ เป็นลายลัก ณแอัก ร รือต าราตาง  นา ิลปพ้ืนบาน มักมีค ามเรียบงาย   และมี
อิ ระในการแ ดงออก ผู ูอนร า ามารถที่จะ ราง รรคแพลิกแพลงท งทาลีลาการเคลื่อนไ ออกไปได ลาย
ทาง มิไดมีทาแมบทเป็น ลักแบบนา ิลปที่เป็นแบบแผนอยางของราช  านัก รือของกรม ิลปากร แตมีลีลาที่
งดงาม อดคลองกับท งท านองเพลงพื้นบาน และแ ดงออกถึงเอกลัก ณแของ ั น รรมทองถิ่นนั้น  ที่ท าใ 
ามารถบอกได าเป็นนา ิลป รือการ ูอนร าของทองถิ่นใด 

 รูปแบบทาทางของนา ิลปพ้ืนบานในยุค ลังตอมา ไดถูกก า นดแบบแผน โดยผูรู รือไดรับ
อิท ิพลจาก ั น รรมของ  นกลาง (เมือง ล ง) ท าใ แปรเปลี่ยน จากค ามเรียบงาย รือลัก ณะเ รีไป ู
ท งทาที่เป็นแบบแผนมากขึ้น ดังเ ็นไดจากในปจจุบัน ตั อยางเชน การที่ครูนา ิลป  ใน ถาบันการ ึก า
ตาง  น าลัก ณะการ ูอนของชา บาน ไปประยุกตแใ ม ใ มีลีลางดงาม เป็นขั้นตอนขึ้น และกลายเป็นแบบ
แผนที่ชา บานน าแบบอยางมาปรับปรุงลีลาการ ูอนของตน ใ เป็นตามแบบแผนตามไปด ย เป็นตน   
 ก าเนิดของนา ิลปพื้นบานแตดั้งเดิมมักจะเกี่ย เนื่องกับกิจกรรมอ่ืน เชน ปราก ในพิ ีกรรมทาง
า นา ค ามเชื่อ ประเพณีบางอยาง มิไดมีจุดประ งคแมุงค ามบันเทิง เป็น  าคัญมาแตแรก เชน การ ูอนผี

มด มาจากพิ ีกรรมบูชาผีปูยา รือผีบรรพบุรุ  เป็นตน การ ึก านา ิลปพ้ืนบาน จึงตองรูถึงประ ัติค าม
เป็นมา รือจุดมุง มายแตเดิม ตลอดจนพั นาการที่แปรเปลี่ยนมา ูรูปแบบในยุคปจจุบันด ย  
 
นวคิด ระดิ ์ท่าร าพนเมอง าคอีสาน  

พีระพง แ เ นไ ย (2547: 145) กลา า ทา ูอนของภาคอี านนั้นมีค ามเป็นอิ ระ ูงไมมีขอจ ากัด
ตายตั  ทั้งมือและเทา  นใ ญทา ูอนจะไดมาจากทาทาง รืออิริยาบถตาม รรมชาติ และมีท าพ้ืนฐานที่
แตกตางกันไปเฉพาะถิ่น เชน ูอนผูไท ูอนผี ูา ูอนไทยด า เรือมอันเร เป็นตน ถึงแมจะมีค ามคิดที่จะ
พยายามก า นดท า ูอนของภาคอี านใ เป็นแบบฉบับขึ้น มี ลักเกณ แเชนเดีย กับนา ิลปภาคกลางที่มี 
“ทาแมบท” เป็นพ้ืนฐานในการ ูอนร านั้น เป็นแน คิด นึ่ง ที่ตองการใ การ ูอนภาคอี านมีระบบและ

ลักเกณ แที่แนนอนขึ้นซึ่งไมนาจะเป็นแน คิดที่ถูกตองนัก เพราะจะเป็นการตีกรอบใ ตั เองมากเกินไป ซึ่ง
ตามจริงแล  ทา ูอนของอี านมีค ามเป็นอิ ระไมมีการก า นดทาแนนอนตายตั าเป็นทาอะไรขึ้นอยูกับผู
ประดิ ฐแทาร าจะตั้งชื่อ าเป็นทาอะไรค ามเป็นอิ ระนี่เองที่ท าใ เกิดทา ูอนชุดใ ม  ที่แปลกตา ยงาม
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ยิ่งขึ้นทา ูอนที่เป็นแมแบบ  นใ ญน ามาจากกลอนล าซึ่งเรียก า "กลอน ูอน" เป็นกลอนยา  ใชกลอนเจ็ด 
แปด รือกลอนเกา แล แตผูแตงถนัดแบบใด การ ูอนเป็น ิลปะอัน นึ่งที่มาพรอมกับการล าการ ูอนจะมีกี่
แบบ ไมปราก แนชัดแต มอล าจะแตงกลอน ูอนแบบตาง  ไ  ในขณะที่ล า มอล าจะ ูอนแ ดงท าทางตาม
กลอนที่แตง ดูแล เป็นการ นุก นาน เชน กลอน ูอน ของ มอล าเปลี่ยน ิมล ุขมีค ามพยายามในการแบง
ท าร าภาคอี านออกมาใ ชัดเจนซึ่งมี ลาย  านัก เชน จิราภรณแ ุ ิพัน แ (นา ิลปอี าน) ไดแบงออกเป็น 32 
ทา  น ิทยาลัยนา ิลปรอยเอ็ดไดคิดประดิ ฐแชุด ูอนขึ้นโดยก า นด าทาแมบทอี านมีอยู 48 แมทา เชน 
ท าพร ม ี่ นา ท าท กัณ แเกี้ย นางมณโ  ทาชางเดินตามแม ทาชางชูง ง ทากาเตนกอน ทากากางปีก ทา

ลีกแมเมีย ทาลมพัดพรา  ท าท าเ ือออกเ ลา ทาเตาลง นอง ทาคนขาแ ยง  ทาปู ิง ลาน ทาผูเ า ง
รรม ทาเกียจับไม 

พจนแมาลยแ มรรคบุตร (2538: 75) กลา า  า รับแน คิดประดิ ฐแท าร าของ ิลปนอี านนั้นจะมี
ลัก ณะตรงขามกันกับแน คิดประดิ ฐแท าร าของ ิลปนภาคกลาง เพราะการแ ดงดั้งเดิมของทองถิ่นอี าน ไม
มีขนบก เกณ แมาตรฐานอะไรทั้ง ิ้น รูปแบบการแ ดงจะเนนค าม นุก นาน งาย  ตามแบบฉบับของชนบท 
ตอเมื่อไดเปด ิทยาลัยนา ิลปรอยเอ็ดและ ิทยาลัยนา ิลปกา ิน ุแแล การแ ดงของภาคกลางก็ไดเขามา
มีบทบาทในการประดิ ฐแทาร าของการแ ดงพ้ืนเมืองของภาคอี านจึงเป็นเ ตุใ ลัก ณะการแ ดงดั้งเดิมของ
ทองถิ่นไดรับการปรับปรุงแตงใ มีค าม ิจิตร ยงามมากยิ่งขึ้นจึงมีผูรูค าเฉพาะนั้น า การแ ดงนา ิลป
พ้ืนเมืองประยุกตแ 
 

ในการ ึก าแน คิด ทฤ ี จาก นัง ือและบทค ามตาง  ท าใ ผู ิจัยไดรู าทา ูอนของภาคอี าน
นั้นไมมีขอจ ากัดตายตั  ทา ูอน  นใ ญจะไดมาจากทาทางที่เกินขึ้นตาม รรมชาติ และมีค ามแตกตางกันไป
ตามแตละทองถิ่น การคิดประดิ ฐแและการออกแบบ ที่เกี่ย ของกับการแ ดง นา ย ิลป ตองค านึงถึงคุณคา
และค ามงามทางดาน ิลปะ คุณคาและค ามงามทางดานนา ิลป นา ยประดิ ฐแ การผ มผ านทาง
ั น รรมของนา ย ิลป การ ึก าองคแประกอบที่มีค าม  าคัญในการออกแบบ เชน การเคลื่อนไ โดยใช
 นตางของรางกาย ทิ ทาง ล นเป็นพ้ืนฐานที่  าคัญ  า รับนักออกแบบ  นา ยประดิ ฐแ ที่จะ ามารถ รรคแ

ผลงานการแ ดง ท่ีมีกระบ นการทางดานค ามคิด แน ค ามคิด โครง รางและกระบ นการประกอบการ
ราง การแ ดงทางดานนา ย ิลป ซึ่งน าไป ูการแ ดงนา ย ิลปพ้ืนเมือง และการแ ดงนา ิลปประเภท

ตาง  ได และการ ราง รรคแถือเป็น นาที่  าคัญ  า รับนักออกแบบนา ยประดิ ฐแที่จะ รางผลงานทาง
นา ิลปใ กับชุมชน ังคม ประเท ชาติตอไป 

 
การสร้างสรรค์ผ งาน 

ผู ราง รรคแใชนักแ ดงทั้ง มด 12 คน มีออกแบบเครื่องแตงกายนักแ ดงใ มีโทน ี มอบานเชียงคือ
ีดิน เพ่ือบงบอกถึงลัก ณะของดินที่ใชปน มอบานเชียง แถบเ ื้อจะมีลัก ณะ ีแดง คลาย ีที่ใชเขียนลาย
มอบานเชียง ผาถุงใชผา าย ีครามทอมือลัก ณะของลายที่เชิงผาถุง เป็น มอบานเชียง ลับขัน มากเบง

และ ั ซิ่น มักโคลน  
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ยิ่งขึ้นทา ูอนที่เป็นแมแบบ  นใ ญน ามาจากกลอนล าซึ่งเรียก า "กลอน ูอน" เป็นกลอนยา  ใชกลอนเจ็ด 
แปด รือกลอนเกา แล แตผูแตงถนัดแบบใด การ ูอนเป็น ิลปะอัน นึ่งที่มาพรอมกับการล าการ ูอนจะมีกี่
แบบ ไมปราก แนชัดแต มอล าจะแตงกลอน ูอนแบบตาง  ไ  ในขณะที่ล า มอล าจะ ูอนแ ดงท าทางตาม
กลอนที่แตง ดูแล เป็นการ นุก นาน เชน กลอน ูอน ของ มอล าเปลี่ยน ิมล ุขมีค ามพยายามในการแบง
ท าร าภาคอี านออกมาใ ชัดเจนซึ่งมี ลาย  านัก เชน จิราภรณแ ุ ิพัน แ (นา ิลปอี าน) ไดแบงออกเป็น 32 
ทา  น ิทยาลัยนา ิลปรอยเอ็ดไดคิดประดิ ฐแชุด ูอนขึ้นโดยก า นด าทาแมบทอี านมีอยู 48 แมทา เชน 
ท าพร ม ี่ นา ท าท กัณ แเกี้ย นางมณโ  ทาชางเดินตามแม ทาชางชูง ง ทากาเตนกอน ทากากางปีก ทา

ลีกแมเมีย ทาลมพัดพรา  ท าท าเ ือออกเ ลา ทาเตาลง นอง ทาคนขาแ ยง  ทาปู ิง ลาน ทาผูเ า ง
รรม ทาเกียจับไม 

พจนแมาลยแ มรรคบุตร (2538: 75) กลา า  า รับแน คิดประดิ ฐแท าร าของ ิลปนอี านนั้นจะมี
ลัก ณะตรงขามกันกับแน คิดประดิ ฐแท าร าของ ิลปนภาคกลาง เพราะการแ ดงดั้งเดิมของทองถิ่นอี าน ไม
มีขนบก เกณ แมาตรฐานอะไรทั้ง ิ้น รูปแบบการแ ดงจะเนนค าม นุก นาน งาย  ตามแบบฉบับของชนบท 
ตอเมื่อไดเปด ิทยาลัยนา ิลปรอยเอ็ดและ ิทยาลัยนา ิลปกา ิน ุแแล การแ ดงของภาคกลางก็ไดเขามา
มีบทบาทในการประดิ ฐแทาร าของการแ ดงพ้ืนเมืองของภาคอี านจึงเป็นเ ตุใ ลัก ณะการแ ดงดั้งเดิมของ
ทองถิ่นไดรับการปรับปรุงแตงใ มีค าม ิจิตร ยงามมากยิ่งขึ้นจึงมีผูรูค าเฉพาะนั้น า การแ ดงนา ิลป
พ้ืนเมืองประยุกตแ 
 

ในการ ึก าแน คิด ทฤ ี จาก นัง ือและบทค ามตาง  ท าใ ผู ิจัยไดรู าทา ูอนของภาคอี าน
นั้นไมมีขอจ ากัดตายตั  ทา ูอน  นใ ญจะไดมาจากทาทางที่เกินขึ้นตาม รรมชาติ และมีค ามแตกตางกันไป
ตามแตละทองถิ่น การคิดประดิ ฐแและการออกแบบ ที่เกี่ย ของกับการแ ดง นา ย ิลป ตองค านึงถึงคุณคา
และค ามงามทางดาน ิลปะ คุณคาและค ามงามทางดานนา ิลป นา ยประดิ ฐแ การผ มผ านทาง
ั น รรมของนา ย ิลป การ ึก าองคแประกอบที่มีค าม  าคัญในการออกแบบ เชน การเคลื่อนไ โดยใช
 นตางของรางกาย ทิ ทาง ล นเป็นพ้ืนฐานที่  าคัญ  า รับนักออกแบบ  นา ยประดิ ฐแ ที่จะ ามารถ รรคแ

ผลงานการแ ดง ท่ีมีกระบ นการทางดานค ามคิด แน ค ามคิด โครง รางและกระบ นการประกอบการ
ราง การแ ดงทางดานนา ย ิลป ซึ่งน าไป ูการแ ดงนา ย ิลปพ้ืนเมือง และการแ ดงนา ิลปประเภท

ตาง  ได และการ ราง รรคแถือเป็น นาที่  าคัญ  า รับนักออกแบบนา ยประดิ ฐแที่จะ รางผลงานทาง
นา ิลปใ กับชุมชน ังคม ประเท ชาติตอไป 

 
การสร้างสรรค์ผ งาน 

ผู ราง รรคแใชนักแ ดงทั้ง มด 12 คน มีออกแบบเครื่องแตงกายนักแ ดงใ มีโทน ี มอบานเชียงคือ
ีดิน เพ่ือบงบอกถึงลัก ณะของดินที่ใชปน มอบานเชียง แถบเ ื้อจะมีลัก ณะ ีแดง คลาย ีที่ใชเขียนลาย
มอบานเชียง ผาถุงใชผา าย ีครามทอมือลัก ณะของลายที่เชิงผาถุง เป็น มอบานเชียง ลับขัน มากเบง

และ ั ซิ่น มักโคลน  
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าพที่ 2 การแตงกาย ูอน ิลปาชีพ มอเชียง 

ถ่ายภาพโดย นายพัลลภ รัก าพล ต ค  
 

รูปแบบการแ ดงเป็นการแ ดงพื้นเมืองใชเครื่องดนตรีอี านและค ารอง ท านองล าเดิน เป็น ลัก เพ่ือ
ื่อถึง กระบ นการปน มอ มีเ ียงฉาบ เ ียงแคน เ ียงกลอง เ ียงโ ต บงบอกถึง ค าม นุก นานของการ

ปน มอ  
 

ร บบ องการ สดง ะดนตรี ระกอบการ สดงมีดังนี  
ช งที่ 1 เป็น ล าลอง ซึ่งจะกลา ถึง แ ลง ั น รรมการปน มอบานเชียง และการเชิญช นใ มาดู

การปน มอ ซึ่งใชเ ียงแคน ื่อใ เ ็นถึง ั น รรมชา บานเชียง ที่มีการปน มอ ืบทอดกันมาจากรุน ูรุน  ผู
ราง รรคแไดคิดประดิ ฐแทาไ มีทั้ง มด 10 กระบ นทา มีการแปรแถ  5 แถ  

        
     าพที ่3 การชักช นมาเที่ย ชม    าพที่ 4 การเที่ย ชม 

ถ่ายภาพโดย นายพัลลภ รัก าพล ต ค  
 
ช งที่ 2 ื่อใ เ ็นถึงกระบ นการปน มอ ใชจัง ะดนตรีทานองลาเดิน มีเนื้อรอง ที่ ื่อถึงกรรม ิ ี

การปน มอทีละข้ันตอนอยางละเอียด ตั้งแตการเตรียมดิน ปนขึ้นรูป นาไปเผาไ ลังจากปน มอเ ร็จ   การ
เขียนล ดลาย และโช แ มอที่ไดจากการเขียน ี ลับกับดนตรี ผู ราง รรคแไดคิดประดิ ฐแทาไ มีทั้ง มด 80 
กระบ นทา มีการแปรแถ  20 แถ        
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าพที่ 5 ทาย่ าดิน    าพที ่6 ทาย่ าดิน 

ถ่ายภาพโดย นายพัลลภ รัก าพล ต ค         ที่มา : (บานเชียง, 2558) 
 

 

             
าพที่ 7 ทาปนขึ้นรูป          าพที ่8 ทาปนขึ้นรูป 

ถ่ายภาพโดย นายพัลลภ รัก าพล ต ค       ที่มา : (บานเชียง, 2558) 
 

          
าพที่ 9 ทาเขียนล ดลาย       าพที ่10 ทาเขียนล ดลาย 

ถ่ายภาพโดย นายพัลลภ รกั าพล ต ค         ที่มา : (พิพิ ภัณ ถานแ งชาติบานเชียง, 2555) 
 

            
  าพที่ 11 ทาลายกน อย      าพที่ 12 ลายกน อย 

ถ่ายภาพโดย นายพัลลภ รัก าพล ต ค       ที่มา : (โรงเรียนลือค า าญ ารินช าราบ, 2558) 
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าพที่ 5 ทาย่ าดิน    าพที ่6 ทาย่ าดิน 

ถ่ายภาพโดย นายพัลลภ รัก าพล ต ค         ที่มา : (บานเชียง, 2558) 
 

 

             
าพที่ 7 ทาปนขึ้นรูป          าพที ่8 ทาปนขึ้นรูป 

ถ่ายภาพโดย นายพัลลภ รัก าพล ต ค       ที่มา : (บานเชียง, 2558) 
 

          
าพที่ 9 ทาเขียนล ดลาย       าพที ่10 ทาเขียนล ดลาย 

ถ่ายภาพโดย นายพัลลภ รกั าพล ต ค         ที่มา : (พิพิ ภัณ ถานแ งชาติบานเชียง, 2555) 
 

            
  าพที่ 11 ทาลายกน อย      าพที่ 12 ลายกน อย 

ถ่ายภาพโดย นายพัลลภ รัก าพล ต ค       ที่มา : (โรงเรียนลือค า าญ ารินช าราบ, 2558) 
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าพที่ 13 ทาลายกานขด      าพที ่14 ลายกานขด 

ถ่ายภาพโดย นายพัลลภ รัก าพล ต ค    ที่มา : (โรงเรียนลือค า าญ ารินช าราบ, 2558) 
 
ช งที่ 3 จะเป็นเ ียงโ ต กลอง แคน ซอ โปงลาง พิณ จากนั้นรับด ยดนตรีที่มีจัง ะเร็  ื่อใ เ ็น า 

ล ดลาย มอบานเชียง ยงาม ผู ราง รรคแไดคิดประดิ ฐแทาไ มีทั้ง มด 19 กระบ นทา มีการแปรแถ  12 แถ  
 

      
าพที่ 15 ทาโช แลาย   าพที ่16 ทาเชิญช น 

ถ่ายภาพโดย นายพัลลภ รัก าพล ต ค  
 
สร ะอ ิ รายผ      

การแ ดงชุด ูอน ิลปาชีพ มอบานเชียง ไดมีขั้นตอน ิ ีการ ึก าคนค าและ ิ ีการด าเนินงาน
อยางเป็นระบบเพ่ือการ ราง รรคแผลงานทางดานนา ิลปพ้ืนเมืองอี าน ใ  มบูรณแตามที่ตั้ง ัตถุประ งคแไ  
ซึ่งเริ่มจากการ ึก าทฤ ี การตั้ง ั ขอเรื่อง ที่จะท าการ ึก า การเก็บขอมูลจากเอก ารตาง  ที่เกี่ย ของ
และจากการ ัมภา ณแ ก า นดเนื้อ า และรูปแบบการแ ดง คิดประดิ ฐแทาร า ดนตรีที่ประกอบการแ ดง 
เครื่องแตงกายของนักแ ดง อุปกรณแประกอบการแ ดง ร มถึงการ กซอมนักแ ดง ด ยการท างานที่เป็น
ขั้นตอนที่เป็นระบบร มถึงการไดรับขอมูลที่ชัดเจนจากเอก ารตาง  และจากการ ัมภา ณแ  ท าใ ผู ราง
รรคแ ามารถถายทอดแน คิดท่ีเกี่ย กับการแ ดง ชุด ูอน ิลปาชีพ มอบานเชียง ออกมาไดอยางชัดเจนและ

ลงตั  จึง ามารถ ื่อใ กับผูชมไดเขาใจถึงข้ันตอนของการปน มอบานเชียงไดอยาง มบูรณแ  
ผู ิจัยไดแบงช งการแ ดงออกเป็น 3 ช ง ใชนักแ ดงจ าน น 12 คน เป็นนักแ ดง ญิงล น       

ช งที่ 1 เปดการแ ดงที่กลา ถึงแ ลง ั น รรมการปน มอบานเชียงและการเชิญช น ใ มาดูการปน มอ
โดยใชผูแ ดงออกมาร าตีบท 4 คน ผู ราง รรคแไดคิดประดิ ฐแทาไ มี 10 กระบ นทา 5 แถ  ช งที่ 2 การแ ดง
ที่ ื่อใ เ ็นถึงขั้นตอนการปน มอ การเตรียมดิน การปนขึ้นรูป การเผา การเขียนลายเขียน ี ผู ราง รรคแได
คิดประดิ ฐแทาไ มี 80 กระบ นทา 20 แถ  ช งที่ 3 การแ ดงถึง มอบานเชียงที่ปนเ ร็จ มบูรณแและโช แ
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ล ดลายตาง  ผู ราง รรคแ ไดคิดประดิ ฐแทาไ มี 19 กระบ นทา 12 แถ  ผู ราง รรคแผลงานไดคิดประดิ ฐแ
ทาร าในชุด การแ ดง ูอน ิลปาชีพ มอบานเชียง ร มทั้ง มด 109 กระบ นทา และการแปรแถ ทั้ง มด 37 แถ  
เป็นการเก็บร มร บเรื่องรา ขั้นตอนของการปน มอบานเชียงเป็นผลิตภัณ แที่ช ย รางชื่อเ ียง ใ กับจัง ัด
อุดร านี นอกจากนี้ การแ ดงชุดนี้ ามารถน าไปจัดแ ดงในโอกา ตาง  เพ่ือเป็นการประชา ัมพัน แใ บุคคล
ทั่ ไปไดรับรูถึงผลิตพัน แที่เกิดจากภูมิปญญาของชา บานซึ่งมีที่มาจากโบราณ ถานที่มีค ามเกาแกก าพันปี 
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ล ดลายตาง  ผู ราง รรคแ ไดคิดประดิ ฐแทาไ มี 19 กระบ นทา 12 แถ  ผู ราง รรคแผลงานไดคิดประดิ ฐแ
ทาร าในชุด การแ ดง ูอน ิลปาชีพ มอบานเชียง ร มทั้ง มด 109 กระบ นทา และการแปรแถ ทั้ง มด 37 แถ  
เป็นการเก็บร มร บเรื่องรา ขั้นตอนของการปน มอบานเชียงเป็นผลิตภัณ แที่ช ย รางชื่อเ ียง ใ กับจัง ัด
อุดร านี นอกจากนี้ การแ ดงชุดนี้ ามารถน าไปจัดแ ดงในโอกา ตาง  เพ่ือเป็นการประชา ัมพัน แใ บุคคล
ทั่ ไปไดรับรูถึงผลิตพัน แที่เกิดจากภูมิปญญาของชา บานซึ่งมีที่มาจากโบราณ ถานที่มีค ามเกาแกก าพันปี 
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ความสัมพัน ์ระ ว่างความสามาร ในการท าก า รกับอัตราส่วนราคาต่อก า ร ะอัตราเงิน น
ผ ตอบ ทน องบริ ัท ดทะเบียนในต าด ักทรัพย์ ่ง ระเทศ ทย 

Relationship between Profitability and Price to Earnings Ratio and Dividend Yield of the 
Company Listed On the Stock Exchange of Thailand 

 
ชุติมา   กตะศิลา  

 
บทคัดย่อ 

 การ ิจัยครั้งนี้มี ัตถุประ งคแเพ่ือ ึก าค าม ัมพัน แระ างค าม ามารถในการท าก าไร ไดแก อัตรา
ก าไรขั้นตน อัตราก าไรจากการด าเนินงาน อัตราก าไร ุท ิ อัตราผลตอบแทนตอ ินทรัพยแร ม อัตรา
ผลตอบแทนตอ  นของผูถือ ุนและอัตรา  นก าไรตอ ุนกับอัตรา  นราคาตอก าไรและอัตราเงินปน
ผลตอบแทน ซึ่งท าการร บร มขอมูลของบริ ัทจดทะเบียนในตลาด ลักทรัพยแแ งประเท ไทย (SET100) 
จากงบการเงินและรายงานประจ าปี ประกอบด ยบริ ัทที่มีทุนจดทะเบียน ูง ุด 3 อันดับแรกของแตละ ม ด
ุรกิจ ระ างปี พ. .2555-2559 และรอบระยะเ ลาบัญชีเริ่มตั้งแต 1 มกราคมถึง 31 ัน าคมของทุกปี 

จ าน น 20 บริ ัท ถิติที่ใชในการ ิเคราะ แขอมูล คือ ถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) โดยการน า
ขอมูลทุติยภูมิมา ิเคราะ แในรูปแบบของคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) คา ูง ุด (Maximum) คาต่ า ุด 
(Minimum) และ  นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออ ิบายลัก ณะของกลุมตั อยางการ
ทด อบ ัมประ ิท ิ ัมพัน แแบบเพียรแ ัน (Pearson Correlation Coefficients) 
 ผลการ ึก าพบ าค าม ามารถในการท าก าไร ได แก อัตราก าไรขั้นตน อัตราก าไรจากการ
ด าเนินงาน อัตราก าไร ุท ิ อัตราผลตอบแทนตอ ินทรัพยแร ม อัตราผลตอบแทนตอ  นของผูถือ ุน และ
อัตรา  นก าไรตอ ุนมีค าม ัมพัน แกับอัตรา  นราคาตลาดตอก าไรและอัตราเงินปนผลตอบแทน ที่ระดับ
ค ามเชื่อมั่นรอยละ 95 และรอยละ 99  
ค าส าคัญ  ค าม ามารถในการท าก าไร/อัตรา  นราคาตลาดตอก าไร/อัตราเงินปนผลตอบแทน 
 

Abstract 
 This research aims to study the relationship between profitability, which included 
gross margin, operating margin, net profit margin, return on assets, return on equity, and 
earnings per share to price earnings ratio and dividend yield. The data were collected from 
financial statements and the annual reports of the companies listed on the Stock Exchange 
of Thailand (SET100). The top three companies selected should yield a maximum registered 
capital of each business category from the 1st January to the 31st of December during 2012 
and 2015. 20 companies were chosen. The statistics used in the data analysis were 
descriptive and analyzed by arithmetic mean, maximum, minimum, Standard Deviation, and 
Pearson Correlation Coefficients to describe the characteristics of the collected data. 

                                                           
1 คณะบริ าร ุรกิจ ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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 The results of the study revealed that profitability gained from the gross margin, 
operating margin, net profit margin, return on assets, and return on equity. The earnings per 
share ratio were related to price earnings ratio and dividend yield at thehe reliability level of 
95% and 99%. 

Keywords : Profitability/Price Earnings Ratio/Dividend Yield 
 

ความเ นมา ะความส าคัญ อง ญ า 
 ภา ะทางเ ร ฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอยางมาก การติดตอซื้อขาย การท า ุรกิจตาง  
ไดขยาย งก างออกไปจากเดิม มีการเปดการคาเ รี ท าใ ผูซื้อและผูขายมีชองทางที่ ลาก ลายมากขึ้น (พัชรี 
ุ รรณ รี, 2543; ุภัทณี เปียม ุ รรณกิจ, 2543) งผลใ  ุรกิจมีการพั นาจาก ุรกิจขนาดเล็กไป ู ุรกิจ

ขนาดกลางและ ุรกิจขนาดใ ญได (ชู ักดิ เดชเกรียงไกรกุล, 2543) 

 ปจจุบันนักลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนได ลาย ิ ี ซึ่งแตละ ิ ีก็จะใ ผลตอบแทนที่แตกตางกัน
ออกไป ขึ้นอยูกับระดับค ามเ ี่ยงและการยอมรับค ามเ ี่ยงของนักลงทุน ซึ่ง นึ่งในทางเลือกที่ไดรับค าม
นิยม คือการลงทุนในตลาด ลักทรัพยแแ งประเท ไทย ซึ่งนักลงทุนจะ ิเคราะ แปจจัยที่ช ยในการตัด ินใจ
ลงทุน คือ การ ิเคราะ แปจจัยขั้นพ้ืนฐาน (Fundamental Analysis) และการ ิเคราะ แปจจัยทางดานเทคนิค 
(Technical Analysis) (ตลาด ลักทรัพยแแ งประเท ไทย, 2558) 

 การเปลี่ยนแปลงราคาของ ลักทรัพยแจะขึ้นอยูกับปจจัย ลายอยาง อาทิ ภา ะทางเ ร ฐกิจ 
นโยบายของรัฐบาล ถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ ซึ่งในอดีตมีการพั นาแน ค ามคิด
เกี่ย กับ ิเคราะ แ ลักทรัพยแโดยใชอัตรา  นทางการเงิน พบ าอัตรา  นทางการเงินเป็นตั ชี้ ัดการ
เปลี่ยนแปลงราคาของ ลักทรัพยแ เนื่องจากอัตรา  นทางการเงิน ามารถ ะทอนค ามเป็นจริงของ ภาพ
คลองของกิจการ ค าม ามารถในการท าก าไร และประ ิท ิภาพในการด าเนินงานไดเป็นอยางดี (ตลาด
ลักทรัพยแแ งประเท ไทย, 2545) 

 ด ยเ ตุนี้การ ึก าค าม ัมพัน แระ างค าม ามารถในการท าก าไรกับอัตรา  นราคาตลาดตอ
ก าไรและอัตราเงินปนผลตอบแทน จึงเป็น ิ่งที่นา นใจ ามีค าม ัมพัน แกัน รือไม เนื่องจากเป็นปจจัย รือตั
แปรที่อยูภายใตการค บคุมและเกี่ย เนื่องกับการด าเนินงานของกิจการเพ่ือน าไป ูการตัด ินใจลงทุนใน
กิจการของบริ ัทจดทะเบียนในตลาด ลักทรัพยแ 
 

วัต ระสงค์ องการศก า 
 เพ่ือ ึก าค าม ัมพัน แระ างค าม ามารถในการท าก าไรกับอัตรา  นราคาตลาดตอก าไรและ
อัตราเงินปนผลตอบแทนของบริ ัทจดทะเบียนในตลาด ลักทรัพยแแ งประเท ไทย 
 

อบเ ต องการศก า 
 . อบเ ตด้าน ระชากร ึก าขอมูลทางการเงินของบริ ัทจดทะเบียนในตลาด ลักทรัพยแแ ง
ประเท ไทย (The Stock Exchange of Thailand: SET) INDEX CONSTITUENTS ซึ่งแยกออกเป็น 7 

ม ด ุรกิจ ประกอบด ยบริ ัทที่มีทุนจดทะเบียน ูง ุด 3 อันดับแรกของแตละ ม ด ุรกิจ และรอบ
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นโยบายของรัฐบาล ถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ ซึ่งในอดีตมีการพั นาแน ค ามคิด
เกี่ย กับ ิเคราะ แ ลักทรัพยแโดยใชอัตรา  นทางการเงิน พบ าอัตรา  นทางการเงินเป็นตั ชี้ ัดการ
เปลี่ยนแปลงราคาของ ลักทรัพยแ เนื่องจากอัตรา  นทางการเงิน ามารถ ะทอนค ามเป็นจริงของ ภาพ
คลองของกิจการ ค าม ามารถในการท าก าไร และประ ิท ิภาพในการด าเนินงานไดเป็นอยางดี (ตลาด
ลักทรัพยแแ งประเท ไทย, 2545) 

 ด ยเ ตุนี้การ ึก าค าม ัมพัน แระ างค าม ามารถในการท าก าไรกับอัตรา  นราคาตลาดตอ
ก าไรและอัตราเงินปนผลตอบแทน จึงเป็น ิ่งที่นา นใจ ามีค าม ัมพัน แกัน รือไม เนื่องจากเป็นปจจัย รือตั
แปรที่อยูภายใตการค บคุมและเกี่ย เนื่องกับการด าเนินงานของกิจการเพ่ือน าไป ูการตัด ินใจลงทุนใน
กิจการของบริ ัทจดทะเบียนในตลาด ลักทรัพยแ 
 

วัต ระสงค์ องการศก า 
 เพ่ือ ึก าค าม ัมพัน แระ างค าม ามารถในการท าก าไรกับอัตรา  นราคาตลาดตอก าไรและ
อัตราเงินปนผลตอบแทนของบริ ัทจดทะเบียนในตลาด ลักทรัพยแแ งประเท ไทย 
 

อบเ ต องการศก า 
 . อบเ ตด้าน ระชากร ึก าขอมูลทางการเงินของบริ ัทจดทะเบียนในตลาด ลักทรัพยแแ ง
ประเท ไทย (The Stock Exchange of Thailand: SET) INDEX CONSTITUENTS ซึ่งแยกออกเป็น 7 

ม ด ุรกิจ ประกอบด ยบริ ัทที่มีทุนจดทะเบียน ูง ุด 3 อันดับแรกของแตละ ม ด ุรกิจ และรอบ

 25   
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ระยะเ ลาบัญชีเริ่มตั้งแต 1 มกราคมถึง 31 ัน าคมของทุกปี จ าน น 20 บริ ัท ไดแก ( ) บริ ัท เจริญโภค
ภัณ แอา าร จ ากัด (ม าชน) (2) บริ ัท ไมเนอรแ อินเตอรแเนชั่นแนล จ ากัด (ม าชน) (3) บริ ัท ไทยยูเนี่ยน 
กรุป จ ากัด (ม าชน) (4) บริ ัท ปตท. จ ากัด (ม าชน) (5) บริ ัท โกล แ พลังงาน จ ากัด (ม าชน) (6) บริ ัท 
บานปู จ ากัด (ม าชน) ( ) บริ ัท ไทยคม จ ากัด (ม าชน)  ( ) บริ ัท อินทัช โ ลดิ้ง แ จ ากัด (ม าชน) ( ) 
บริ ัท แอด านซแ อินโ รแ เซอรแ ิ  จ ากัด (ม าชน) ( 0) นาคารกรุงไทย จ ากัด (ม าชน) ( ) นาคารท าร
ไทย จ ากัด (ม าชน) ( 2) นาคารกรุงเทพ จ ากัด (ม าชน) ( 3) บริ ัท โ ม โปรดัก แ เซ็นเตอรแ จ ากัด 
(ม าชน) ( 4) บริ ัท ซีพี ออลลแ จ ากัด (ม าชน) ( 5) บริ ัท าง รรพ ินคาโรบิน ัน จ ากัด (ม าชน) ( 6) 
บริ ัท แ น ิริ จ ากัด (ม าชน) ( ) บริ ัท แลนดแแอนดแเ า แ จ ากัด (ม าชน) ( ) บริ ัท ค อลิตี้เ า แ จ ากัด 
(ม าชน) ( ) บริ ัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (ม าชน) (20) บริ ัท อินโดรามา เ นเจอรแ  จ ากัด (ม าชน) 
 
 2. อบเ ตด้านตัว ร รอเนอ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. อบเ ตด้านระยะเว าที่ศก า ตั้งแต ันที่ 1 กุมภาพัน แ พ. . 2560 ถึง ันที่ 30 เม ายน พ. . 2560 
ร มเป็นระเ ลาทั้ง ิ้นประมาณ 3 เดือน 

ระ ยชน์ที่คาดว่า ะ ด้รับ 
 . เพ่ิมเติมองคแค ามรู และผลงาน ิจัยที่เกี่ย ของของค าม ัมพัน แระ างค าม ามารถในการท า
ก าไรกับอัตรา  นราคาตลาดตอก าไร และอัตราเงินปนผลตอบแทนของบริ ัทจดทะเบียนในตลาด ลักทรัพยแ
แ งประเท ไทย  
 2. ามารถน าไปเป็นขอมูลประกอบการตัด ินใจลงทุนใน ลักทรัพยแได และใชเป็นแน ทางในการ
คาดคะเนทิ ทางการเปลี่ยนแปลงของราคา ลักทรัพยแในอนาคตได 
 
สมมติ านการวิ ัย 
 . ค าม ามารถในการท าก าไรมีค าม ัมพัน แกันกับอัตรา  นราคาตลาดตอก าไร 
 2. ค าม ามารถในการท าก าไรมีค าม ัมพัน แกันกับอัตราเงินปนผลตอบแทน 

 
ตัว รต้น 

ค าม ามารถในการท าก าไร (Profitability) 
     อัตราก าไรข้ันตน (Gross Profit  Margin : GPM) 
     อัตราก าไรจากการด าเนินงาน  
     (Operating Income Margin : OIM) 
     อัตราก าไร ุท ิ (Net Profit Margin : NPM) 
     อัตราผลตอบแทนตอ ินทรพัยแร ม  
     (Return On  Asset : ROA) 
     อัตราผลตอบแทนตอ  นของผูถือ ุน  
     (Return On Equity : ROE) 
     อัตรา  นก าไรตอ ุน (Earnings Per Share : EPS) 
 

ตัว รตาม 
อัตรา  นราคาตลาดตอก าไร 
(Price Earnings Ratio: P/E) 

อัตราเงินปนผลตอบแทน 
(Dividend Yield) 
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นวคิด ะทฤ ี 
 ความสามาร ในการท าก า ร 
  ค าม ามารถในการท าก าไร (Profitability) เป็นการ ัดประ ิท ิภาพในการบริ ารงานของ าย
บริ าร ซึ่งอัตรา  นประเภทนี้จะแบงออกเป็น 2 กลุมใ ญ  คือ กลุมก าไร ัมพัน แกับยอดขายซึ่งไดจากงบ
ก าไรขาดทุน ะทอนใ  เ ็นถึงประ ิท ิภาพในการค บคุมคาใชจายการท าก าไรจากยอดขาย เชน 
ผลตอบแทนก าไรขั้นตน (Gross Profit  Margin) ผลตอบแทนจากการด าเนินงาน (Operating Profit  
Margin) ผลตอบแทนจากก าไร ุท ิ (Net Profit  Margin) และกลุมก าไร ัมพัน แกับเงินลงทุนซึ่งไดจากงบ
ก าไรขาดทุนและงบแ ดงฐานะการเงิน เชน ผลตอบแทนจาก ินทรัพยแร ม (Return On Asset : ROA) 
ผลตอบแทนตอ  นของผูถือ ุน (Return On Equity : ROE) และอัตรา  นก าไรตอ ุน (Earnings Per 
Share : EPS) (เพชรี ขุมทรัพยแ, 2546) 
 Billy Graham ( 3) กลา า ค าม ามารถในการท าก าไร (Profitability) จะใชในการพิจารณา
ค าม มายของก าไรที่อาจคาด มายไดอยาง มเ ตุ มผลตลอดระยะเ ลา นึ่งในอนาคต และเนื่องจาก
อนาคตไม ามารถบอกไดล ง นา จึงมักใชก าไรในอดีตและก าไรในปจจุบันเป็นแน ทาง และใชตั เลขเ ลานี้
เป็นฐานในการคาดการณแก าไรในอนาคตไดอยางมีเ ตุผล     
 Osisioma ( 6) กลา า อัตราก าไรขั้นตนเป็นตั ชี้ ัดที่มีประ ิท ิภาพของการขายเมื่อเทียบกับ
ตนทุนขาย การ ัดผลด ยอัตราก าไรขั้นตนเพ่ือ ลีกเลี่ยงค ามคาดเคลื่อนที่มีจากตนทุนที่ ไมเกี่ย กับการ
ด าเนินการและรายไดของกิจการ ซึ่งอัตรา  นนี้ค าน ณจากยอดขาย ุท ิ 
 ิริ ุดา เนียมนาค (2556) อัตราก าไรจากการด าเนินงาน คือ อัตรา  นระ างก าไรจากการ
ด าเนินงานกับยอดขาย ซึ่งก าไรจากการด าเนินงานเป็นก าไรที่ไดจากการน าเอาตนทุนขาย คาใชจายในการขาย
และบริ ารมา ักออกจากยอดขาย ากอัตราก าไรจากการด าเนินงาน มีคา ูง แ ดง ากิจการมีประ ิท ิภาพ
ในดานการขายและการบริ ารงาน 
 ิริพร กาญจน ุท ิแ ง (254 ) อัตรา  นก าไร ุท ิ ามารถบอกถึงผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับจาก
การลงทุนร มทั้งระดับค ามเ ี่ยงของกิจการที่จะลงทุน ซึ่งบริ ัท  นใ ญนั้นตองการใ ก าไร ูงเนื่องจกเป็น
การแ ดงถึงค าม ามารถในการท าก าไรของกิจการ  
 มชาย แ ง ิริ (2553) อัตราผลตอบแทนตอ ินทรัพยแร มเป็นผลตอบแทนจากการใชทรัพยแ ิน าได
ผลตอบแทนเพียงพอ รือไม เป็นการ ัด ัด  นของก าไรตอทรัพยแ ินทั้ง มด  
 อ ิกา แรม ิโรจนแ (254 ) อัตราผลตอบแทนตอ  นของผูถือ ุน เป็นอัตรา  นที่ผูลงทุนใ 
ค าม  าคัญมากที่ ุด เนื่องจากเป็นอัตรา  นที่แ ดงใ เ ็นถึงผลตอบแทนที่ผูถือ ุนจะไดรับ ถา ากอัตรา  น
นี้ ูง แ ดง ากิจการมีการลงทุนที่ดีและมีการบริ ารคาใชจายอยางมีประ ิท ิภาพ กอใ เกิดผลตอบแทนแกผู
ถือ ุนในทางที่ดี  
 นุชจรี พิเชฐกุล (2555) อัตรา  นก าไรตอ ุนเป็นอัตรา  นที่แ ดงถึงก าไร ุท ิที่ผูถือ ุนแตละ ุนจะ
ไดรับจากการด าเนินงานของกิจการในปีนั้น  ถา ากก าไรตอ ุน ูงจะดี เนื่องจากผูถือ ุนแตละ ุนจะไดรับ
ก าไร ุท ิจ าน นมากในปีนั้น  ก าไรตอ ุนนี้เป็นปจจัย  าคัญปจจัย นึ่งที่ช ยใ ผูลงทุนตัด ินใจลงทุนใน
กิจการ  



26 าร าร ถาบัน ิจยัและพั นา 
ม า ิทยาลัยราชภั บาน มเด็จเจาพระยา 

 

ปีท่ี 2 ฉบับพิเ   ัน าคม 2560 

นวคิด ะทฤ ี 
 ความสามาร ในการท าก า ร 
  ค าม ามารถในการท าก าไร (Profitability) เป็นการ ัดประ ิท ิภาพในการบริ ารงานของ าย
บริ าร ซึ่งอัตรา  นประเภทนี้จะแบงออกเป็น 2 กลุมใ ญ  คือ กลุมก าไร ัมพัน แกับยอดขายซึ่งไดจากงบ
ก าไรขาดทุน ะทอนใ  เ ็นถึงประ ิท ิภาพในการค บคุมคาใชจายการท าก าไรจากยอดขาย เชน 
ผลตอบแทนก าไรขั้นตน (Gross Profit  Margin) ผลตอบแทนจากการด าเนินงาน (Operating Profit  
Margin) ผลตอบแทนจากก าไร ุท ิ (Net Profit  Margin) และกลุมก าไร ัมพัน แกับเงินลงทุนซึ่งไดจากงบ
ก าไรขาดทุนและงบแ ดงฐานะการเงิน เชน ผลตอบแทนจาก ินทรัพยแร ม (Return On Asset : ROA) 
ผลตอบแทนตอ  นของผูถือ ุน (Return On Equity : ROE) และอัตรา  นก าไรตอ ุน (Earnings Per 
Share : EPS) (เพชรี ขุมทรัพยแ, 2546) 
 Billy Graham ( 3) กลา า ค าม ามารถในการท าก าไร (Profitability) จะใชในการพิจารณา
ค าม มายของก าไรที่อาจคาด มายไดอยาง มเ ตุ มผลตลอดระยะเ ลา นึ่งในอนาคต และเนื่องจาก
อนาคตไม ามารถบอกไดล ง นา จึงมักใชก าไรในอดีตและก าไรในปจจุบันเป็นแน ทาง และใชตั เลขเ ลานี้
เป็นฐานในการคาดการณแก าไรในอนาคตไดอยางมีเ ตุผล     
 Osisioma ( 6) กลา า อัตราก าไรขั้นตนเป็นตั ชี้ ัดที่มีประ ิท ิภาพของการขายเมื่อเทียบกับ
ตนทุนขาย การ ัดผลด ยอัตราก าไรขั้นตนเพ่ือ ลีกเลี่ยงค ามคาดเคลื่อนที่มีจากตนทุนที่ ไมเกี่ย กับการ
ด าเนินการและรายไดของกิจการ ซึ่งอัตรา  นนี้ค าน ณจากยอดขาย ุท ิ 
 ิริ ุดา เนียมนาค (2556) อัตราก าไรจากการด าเนินงาน คือ อัตรา  นระ างก าไรจากการ
ด าเนินงานกับยอดขาย ซึ่งก าไรจากการด าเนินงานเป็นก าไรที่ไดจากการน าเอาตนทุนขาย คาใชจายในการขาย
และบริ ารมา ักออกจากยอดขาย ากอัตราก าไรจากการด าเนินงาน มีคา ูง แ ดง ากิจการมีประ ิท ิภาพ
ในดานการขายและการบริ ารงาน 
 ิริพร กาญจน ุท ิแ ง (254 ) อัตรา  นก าไร ุท ิ ามารถบอกถึงผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับจาก
การลงทุนร มทั้งระดับค ามเ ี่ยงของกิจการที่จะลงทุน ซึ่งบริ ัท  นใ ญนั้นตองการใ ก าไร ูงเนื่องจกเป็น
การแ ดงถึงค าม ามารถในการท าก าไรของกิจการ  
 มชาย แ ง ิริ (2553) อัตราผลตอบแทนตอ ินทรัพยแร มเป็นผลตอบแทนจากการใชทรัพยแ ิน าได
ผลตอบแทนเพียงพอ รือไม เป็นการ ัด ัด  นของก าไรตอทรัพยแ ินทั้ง มด  
 อ ิกา แรม ิโรจนแ (254 ) อัตราผลตอบแทนตอ  นของผูถือ ุน เป็นอัตรา  นที่ผูลงทุนใ 
ค าม  าคัญมากที่ ุด เนื่องจากเป็นอัตรา  นที่แ ดงใ เ ็นถึงผลตอบแทนที่ผูถือ ุนจะไดรับ ถา ากอัตรา  น
นี้ ูง แ ดง ากิจการมีการลงทุนที่ดีและมีการบริ ารคาใชจายอยางมีประ ิท ิภาพ กอใ เกิดผลตอบแทนแกผู
ถือ ุนในทางที่ดี  
 นุชจรี พิเชฐกุล (2555) อัตรา  นก าไรตอ ุนเป็นอัตรา  นที่แ ดงถึงก าไร ุท ิที่ผูถือ ุนแตละ ุนจะ
ไดรับจากการด าเนินงานของกิจการในปีนั้น  ถา ากก าไรตอ ุน ูงจะดี เนื่องจากผูถือ ุนแตละ ุนจะไดรับ
ก าไร ุท ิจ าน นมากในปีนั้น  ก าไรตอ ุนนี้เป็นปจจัย  าคัญปจจัย นึ่งที่ช ยใ ผูลงทุนตัด ินใจลงทุนใน
กิจการ  

 27   

 

 

าร าร ถาบัน ิจยัและพั นา 
ม า ิทยาลัยราชภั บาน มเด็จเจาพระยา 

27ปีท่ี 2 ฉบับพิเ  ัน าคม 2560 

  
อัตราส่วนราคาต าดต่อก า ร 
 ตลาด ลักทรัพยแแ งประเท ไทย (255 ) อัตรา  นราคาตอก าไร (Price Earnings Ratio: P/E) เป็น
อัตรา  นที่จะใช ิเคราะ แ ุนตั นั้น าถูก รือแพง จะค าน ณจาก “ราคาตลาดของ ุน” ารด ย “ก าไร ุท ิ
ตอ ุน” คือ นักลงทุนจะยอมจายเงินเพ่ือซื้อ ุนเป็นกี่เทาของก าไร  ตอ ุน ากนักลงทุนตัด ินใจซื้อ ุนตั นั้น
แล จะใชเ ลากี่ปีที่ผลตอบแทน รือก าไรที่บริ ัทท าได จะเทากับเงินทั้ง มดที่ใชซื้อ ุนไป ดังนั้น ุนที่มี P/E 
ต่ า ยอมดีก า ุนที่มี P/E ูง  

อัตราเงิน นผ ตอบ ทน 
 พรพร ม ภักตรแเปียม (2554) เงินปนผล มายถึง คาตอบแทนที่บริ ัทจายใ แกผูถือ ุนซึ่งเป็นการ
กระจายก าไร เมื่อบริ ัทไดก าไร รือ  นเกิน บริ ัท ามารถน าไปลงทุนใน ุรกิจตอ เรียก “ก าไร ะ ม” รือ
ามารถจายใ แกผูถือ ุนก็ได บริ ัทอาจ ง นก าไร รือ  นเกิน  น นึ่งและจาย  นที่เ ลือเป็นเงินปนผล  

  รา ุ  ใจพรม (255 ) อัตรา  นเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield) คือ อัตราเปรียบเทียบเงิน
ปนผลจายตอ ุน ามัญเทียบกับราคาตลาดของ ุน ามัญ เพ่ือดูผลตอบแทน า ากลงทุนซื้อ ุน ณ ระดับราคา
ตลาดปจจุบัน จะมีโอกา ไดรับเงินปนผลคิดเป็นอัตรารอยละเทาไรของราคา ุน   
   
งานวิ ัยที่เกี่ยว ้อง 
 ค าม ามารถในการท าก าไร เป็น ิ่งที่ ะทอนถึงประ ิท ิภาพการด าเนินงานของ ุรกิจ เป็นปจจัย

ลักที่ งผลตอผูมี  นไดเ ียเ ียของกิจการ (Stakeholders) Carlos Omar Trejo Pecha, Magdy 
Noguerab and Susan Whiteca (2015) ได ึก าเรื่องการเลือกอัตรา  นทางการเงินและผลตอบแทนใน
เม็กซิโก โดยน าอัตรา  นทางการเงินพิจารณา พบ า อัตรา  นทางการเงินมีค าม ัมพัน แกับอัตรา
ผลตอบแทน าราทิพยแ ิริจินดา (2553) ได ึก า ิจัยเกี่ย กับค าม ัมพัน แระ างอัตรา  นทางการเงินกับ
ผลตอบแทนของบริ ัทที่จดทะเบียนในตลาด ลักทรัพยแแ งประเท ไทย โดยท าการ ิเคราะ แจากอัตรา  น
ทางการเงินด ย ิ ี ถิติเชิงพรรณนา มการการถดถอย ที่ระดับค ามเชื่อมั่นรอยละ  พบ า อัตรา  น
ราคาตลาดตอราคาตามบัญชีมีค าม ัมพัน แกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน ินทรัพยแและมีผลไป
ในทางทิ เดีย กัน ในขณะที่อัตราผลตอบแทนจากยอดขาย อัตราการ มุนเ ียนของ ินทรัพยแ และอัตรา  น
เงินทุน มุนเ ียนไมมีค าม ัมพัน แอยางมีนัย  าคัญ กับอัตราผลตอบแทนจากยอดขาย อาจเนื่องมาจากอัตรา
ผลตอบแทนจากยอดขาย อัตราการ มุนเ ียนของ ินทรัพยแ และอัตรา  นเงินทุน มุนเ ียน ไมได ะทอนถึง
ก าไรจากการด าเนินงานของบริ ัท ท าใ นักลงทุนไมไดใ ค าม  าคัญกับอัตรา  นทางการเงินนี้ เพ่ือใชใน
การตัด ินใจการลงทุน นพพล าญ ิชัย ั นา (2553) ได ึก า ิจัยเกี่ย กั บค าม ัมพัน แระ าง
ค าม ามารถในการท าก าไรกับอัตราผลตอบแทนจาก  นตางราคา ุนของบริ ัท ใน ม ด ุรกิจอา ารและ
เครื่องดื่ม โดยท าการ ิเคราะ แจากอัตรา  นทางการเงินด ย ิ ี มการถดถอยอยางงาย พบ า แบบจ าลอง
ค าม ัมพัน แระ างอัตรา  นค าม ามารถในการท าก าไรกับอัตราผลตอบแทนจาก  นตางราคา ุนของ
บริ ัท พบ า อัตรา  นค าม ามารถในการท าก าไรทั้ง 4 อัตรา  น ไดแก อัตรา  นก าไร ุท ิตอ ินทรัพยแ
ร ม (ROA) อัตรา  นก าไร ุท ิตอ  นของผูถือ ุน (ROE) อัตรา  นก าไร ุท ิตอยอดขาย (Net Profit 
Margin) และอัตรา  นก าไรจากการด าเนินงานตอยอดขาย (Operating Income Margin) มีค าม ัมพัน แ
กับอัตราผลตอบแทนจาก  นตางราคา ุนและมีทิ ทางเดีย กัน อยางมีนัย  าคัญทาง ถิติที่ระดับนัย  าคัญ 
0.05 ร าไพ ม าไชย (2555) ได ึก า ิจัยเกี่ย กับค าม ัมพัน แระ างค าม ามารถในการท าก าไรกับ
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ผลตอบแทนของผูบริ ารในอนาคตของบริ ัทจดทะเบียนในตลาด ลักทรัพยแลุม ุรกิจอ ัง าริมทรัพยแและ
กอ ราง โดยท าการ ิเคราะ แด ย ิ ีการ ิเคราะ แค ามถดถอย พบ า อัตราก าไรตอ ุนมีค าม ัมพัน แกับ
คาตอบแทนของผูบริ ารในอนาคต แก มณี อุทิรัมยแ และกนก ักดิ ุข ั นา ินิท ิ (2556) ได ึ ก า ิจัย
เกี่ย กับค าม ัมพัน แระ างอัตรา  นทางการเงินกับผลตอบแทนที่คาด มายของบริ ัทที่จดทะเบียนใน
ตลาด ลักทรัพยแแ งประเท ไทย (SET 00) พบ า ในกลุมอุต า กรรมเก ตรและอุต า กรรมอา าร กลุม
อุต า กรรม ุรกิจการเงิน และกลุมอุต า กรรม ินคาอุต า กรรมอัตรา  นทางการเงินทั้ง 20 อัตรา  น
ไมมีค าม ัมพัน แกับผลตอบแทนที่คาด มาย เบญจพร เดชะ ปภา รินทแ น มโพ ิและ ุพรร า นิ น ิ 
(255 ) ได ึก าเกี่ย กับค าม ัมพัน แระ างอัตรา  นทางการเงิน กับผลตอบแทนของ ลักทรัพยแของ
บริ ัทที่จดทะเบียนในตลาด ลักทรัพยแแ งประเท ไทย กรณี ึก ากลุม ินคาอุปโภคบริโภค โดยท าการ
ิเคราะ แจากอัตรา  นทางการเงินด ย ิ ีการ ิเคราะ แ ถิติเชิงพรรณนา การ ิเคราะ แ ัมพัน แ และการ
ิเคราะ แถดถอยพ ุคูณพบ า มีเพียงอัตราผลตอบแทนตอ  นผูถือ ุน และอัตรา  น นี้ ินร มตอ  นของ

ผูถือ ุนที่มีค าม ัมพัน แกับอัตราผลตอบแทนของ ลักทรัพยแ 
 

วิ ีด าเนินงานวิ ัย 
 . ทด อบการ ิเคราะ แ ถิติ ัมพัน แ (Correlation Analysis) 

 2. ทด อบแบบจ าลองถดถอยเชิงพ ุ (Multiple Regression) โดยใช ิ ี Stepwise Multiple 
Regression (มัลลิกา บุนนาค, 254 ) 
 3. การ ิเคราะ แขอมูลนั้นไดท าการ ึก าปจจัยที่มีผลตอค าม ามารถในการท าก าไร โดยแบง
ออกเป็น 2 มการ ไดแก 

 P/E = a+(ß1)GRP+(ß2)OIM+(ß3)NPM+(ß4)ROA+(ß5)ROE+(ß6)EPS 

 DIY = a+(ß1)GRP+(ß2)OIM+(ß3)NPM+(ß4)ROA+(ß5)ROE+(ß6)EPS 

 

ผ การวิ ัย 
มมติฐานที่  ค าม ามารถในการท าก าไรมีค าม ัมพัน แกันกับอัตรา  นราคาตลาดตอก าไร 

ตารางท่ี  ค าม ัมพัน แระ างค าม ามารถในการท าก าไรกับอัตรา  นราคาตลาดตอก าไรของ 
    บริ ัทจดทะเบียนในตลาด ลักทรัพยแแ งประเท ไทย 

Profitability B Std.Error Beta t P-Value Tolerance VIF 

1. (Constant)  33.163     8.228    4.031    .001       

อัตราก าไรขั้นตน (GPM)   -4.382   28.957      -.057    -.151    .882     .386    2.589 

อัตราก าไรจากการ
ด าเนินงาน (OIM) 

-44.522   47.103      -.326    -.945    .362     .466    2.147 

อัตราก าไร ุท ิ (NPM)   -5.089   17.848      -.121    -.285    .780     .307    3.253 

อัตราผลตอบแทนตอ
ินทรัพยแร ม (ROA) 

-38.975 135.568      -.235   -.287    .778     .083  12.036 
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ผลตอบแทนของผูบริ ารในอนาคตของบริ ัทจดทะเบียนในตลาด ลักทรัพยแลุม ุรกิจอ ัง าริมทรัพยแและ
กอ ราง โดยท าการ ิเคราะ แด ย ิ ีการ ิเคราะ แค ามถดถอย พบ า อัตราก าไรตอ ุนมีค าม ัมพัน แกับ
คาตอบแทนของผูบริ ารในอนาคต แก มณี อุทิรัมยแ และกนก ักดิ ุข ั นา ินิท ิ (2556) ได ึ ก า ิจัย
เกี่ย กับค าม ัมพัน แระ างอัตรา  นทางการเงินกับผลตอบแทนที่คาด มายของบริ ัทที่จดทะเบียนใน
ตลาด ลักทรัพยแแ งประเท ไทย (SET 00) พบ า ในกลุมอุต า กรรมเก ตรและอุต า กรรมอา าร กลุม
อุต า กรรม ุรกิจการเงิน และกลุมอุต า กรรม ินคาอุต า กรรมอัตรา  นทางการเงินทั้ง 20 อัตรา  น
ไมมีค าม ัมพัน แกับผลตอบแทนที่คาด มาย เบญจพร เดชะ ปภา รินทแ น มโพ ิและ ุพรร า นิ น ิ 
(255 ) ได ึก าเกี่ย กับค าม ัมพัน แระ างอัตรา  นทางการเงิน กับผลตอบแทนของ ลักทรัพยแของ
บริ ัทที่จดทะเบียนในตลาด ลักทรัพยแแ งประเท ไทย กรณี ึก ากลุม ินคาอุปโภคบริโภค โดยท าการ
ิเคราะ แจากอัตรา  นทางการเงินด ย ิ ีการ ิเคราะ แ ถิติเชิงพรรณนา การ ิเคราะ แ ัมพัน แ และการ
ิเคราะ แถดถอยพ ุคูณพบ า มีเพียงอัตราผลตอบแทนตอ  นผูถือ ุน และอัตรา  น นี้ ินร มตอ  นของ

ผูถือ ุนที่มีค าม ัมพัน แกับอัตราผลตอบแทนของ ลักทรัพยแ 
 

วิ ีด าเนินงานวิ ัย 
 . ทด อบการ ิเคราะ แ ถิติ ัมพัน แ (Correlation Analysis) 

 2. ทด อบแบบจ าลองถดถอยเชิงพ ุ (Multiple Regression) โดยใช ิ ี Stepwise Multiple 
Regression (มัลลิกา บุนนาค, 254 ) 
 3. การ ิเคราะ แขอมูลนั้นไดท าการ ึก าปจจัยที่มีผลตอค าม ามารถในการท าก าไร โดยแบง
ออกเป็น 2 มการ ไดแก 

 P/E = a+(ß1)GRP+(ß2)OIM+(ß3)NPM+(ß4)ROA+(ß5)ROE+(ß6)EPS 

 DIY = a+(ß1)GRP+(ß2)OIM+(ß3)NPM+(ß4)ROA+(ß5)ROE+(ß6)EPS 

 

ผ การวิ ัย 
มมติฐานที่  ค าม ามารถในการท าก าไรมีค าม ัมพัน แกันกับอัตรา  นราคาตลาดตอก าไร 

ตารางท่ี  ค าม ัมพัน แระ างค าม ามารถในการท าก าไรกับอัตรา  นราคาตลาดตอก าไรของ 
    บริ ัทจดทะเบียนในตลาด ลักทรัพยแแ งประเท ไทย 

Profitability B Std.Error Beta t P-Value Tolerance VIF 

1. (Constant)  33.163     8.228    4.031    .001       

อัตราก าไรขั้นตน (GPM)   -4.382   28.957      -.057    -.151    .882     .386    2.589 

อัตราก าไรจากการ
ด าเนินงาน (OIM) 

-44.522   47.103      -.326    -.945    .362     .466    2.147 

อัตราก าไร ุท ิ (NPM)   -5.089   17.848      -.121    -.285    .780     .307    3.253 

อัตราผลตอบแทนตอ
ินทรัพยแร ม (ROA) 

-38.975 135.568      -.235   -.287    .778     .083  12.036 
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อัตราผลตอบแทนตอ  น
ของผูถือ ุน (ROE) 

 18.589   53.581       .236   -.347    .734     .120    8.341 

อัตรา  นก าไรตอ ุน 
(EPS) 

   -.437       .497      -.232   -.342    .395     .794    1.260 

R = .530                R2 = .281              Adj. R2 = -.051              S.E. = 13.600 

 จากตารางที่ 1 แ ดงใ เ ็น าผลการ ิเคราะ แคา R = .530 แ ดงถึงระดับค าม ัมพัน แระ างตั
แปรอิ ระของค าม ามารถในการท าก าไร โดยมีค าม ัมพัน แกันในเชิงบ ก คือ อัตราก าไรขั้นตน อัตราก าไร
จากการด าเนินงาน อัตราก าไร ุท ิ อัตราผลตอบแทนตอ ินทรัพยแร ม อัตราผลตอบแทนตอ  นของผูถือ ุน
และอัตรา  นก าไรตอ ุนกับตั แปรตาม คือ อัตรา  นราคาตลาดตอก าไร  
 ผลการ ิเคราะ แคา R Square แ ดงถึงค าม ัมพัน แระ างค าม ามารถในการท าก าไรกับ
อัตรา  นราคาตลาดตอก าไร ซึ่งแ ดงใ เ ็น าค าม ามารถในการท าก าไร งผลตอ อัตรา  นราคาตลาดตอ
ก าไรรอยละ 28.10  นที่เ ลืออีกรอยละ . 0 เกิดจากอิท ิพลของปจจัยตั อ่ืน  
 ผลการ ิเคราะ แแบบที่เ มาะ มที่ใชพยากรณแค าม ัมพัน แระ างค าม ามารถในการท าก าไรกับ
อัตรา  นราคาตลาดตอก าไร พบ า อัตราก าไรขั้นตน มีคาค ามนาจะเป็นที่ . 2 อัตราก าไรจากการ
ด าเนินงาน มีคาค ามนาจะเป็นที่ .362 อัตราก าไร ุท ิ มีคาค ามนาจะเป็นที่ . 0 อัตราผลตอบแทนตอ
ินทรัพยแร ม มีคาค ามนาจะเป็นที่ .  อัตราผลตอบแทนตอ  นของผูถือ ุน มีคาค ามนาจะเป็นที่ . 34 

อัตรา  นก าไรตอ ุน มีคาค ามนาจะเป็นที่ .3 5 
 ค าม ามารถในการท าก าไร ใน  นของอัตราก าไรขั้นตน มีคา Tolerance = .3 6 คา VIF = 2.5  
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน มีคา Tolerance = .466 คา VIF = 2. 4  อัตราก าไร ุท ิ มีคา Tolerance = 
.30 คา VIF = 3.253 อัตราผลตอบแทนตอ ินทรัพยแร ม มีคา Tolerance = .0 3 คา VIF = 2.036 อัตรา
ผลตอบแทนตอ  นของผูถือ ุน มีคา Tolerance = 0. 20 คา VIF = .34 อัตรา  นก าไรตอ ุน มีคา 
Tolerance = . 4 คา VIF = .260 แ ดงใ เ ็น า อัตราก าไรขั้นตน อัตราก าไรจากการด าเนินงาน อัตรา
ก าไร ุท ิและอัตรา  นก าไรตอ ุน ไมเกิดค าม ัมพัน แเชิงพ ุระ างตั แปร (Multicollinearity) เนื่องจาก
มีคา Tolerance ไมต่ าก า .200 และคา VIF ไมเกิน 0 และคา Durbin-Watson มีคา . 36 ซึ่งอยูในช ง 
.5 – 2.5 แ ดง าไมเกิดปญ า Autocorrelationค าม ามารถในการท าก าไร มีค าม ัมพัน แทางบ กกับ

อัตรา  นราคาตลาดตอก าไร 
 จากตารางคา ัมประ ิท ิการถดถอยของค าม ัมพัน แระ างค าม ามารถในการท าก าไรกับ
อัตรา  นราคาตลาดตอก าไรในรูปขอมูลดิบ (B) มีคาเทากับ -4.3 2, -44.522, -5.0 ,  -3 . 5, .5  
และ -.43  แ ดง าตั แปรที่ ามารถพยากรณแค าม ามารถในการท าก าไร ไดแก อัตราก าไรขั้นตน (ß1) อัตรา
ก าไรจากการด าเนินงาน (ß2) อัตราก าไร ุท ิ (ß3) อัตราผลตอบแทนตอ ินทรัพยแร ม (ß4) อัตราผลตอบแทน
ตอ  นของผูถือ ุน (ß5) และอัตรา  นก าไรตอ ุน (ß6) โดยทั้ง 6 ตั แปร ามารถพยากรณแระดับค ามแมนย า
ของค าม ามารถในการท าก าไรกับอัตรา  นราคาตลาดตอก าไร รอยละ -5. 0 ซึ่งเป็นค าม ัมพัน แในทิ ทาง
ตรงกันขามของตั แปร ดัง มการขางลาง 
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ปีท่ี 2 ฉบับพิเ   ัน าคม 2560 

มการพยากรณแค าม ามารถในการท าก าไรกับอัตรา  นราคาตลาดตอก าไร 
P/E = 33.163+(-4.382)GMP+(-44.522)OIM+(-5.089)NPM+(-38.975)ROA+(18.589)ROE+(-.437)EPS 

มมติฐานที่ 2 ค าม ามารถในการท าก าไรมีค าม ัมพัน แกันกับอัตราเงินปนผลตอบแทน 

ตารางท่ี 2 ค าม ัมพัน แระ างค าม ามารถในการท าก าไรกับเงินปนผลตอบแทนของบริ ัทจด 
   ทะเบียนในตลาด ลักทรัพยแแ งประเท ไทย 

Profitability B Std.Error Beta t P-Value Tolerance VIF 

1. (Constant)    3.031       .960    3.158    .008       

อัตราก าไรขั้นตน (GPM)   -4.750     3.378      -.459  -1.406    .183     .386    2.589 

อัตราก าไรจากการ
ด าเนินงาน (OIM) 

   8.434     5.494       .456   1.535    .149     .466    2.147 

อัตราก าไร ุท ิ (NPM)    2.655     2.082       .467   1.275    .225     .307    3.253 

อัตราผลตอบแทนตอ
ินทรัพยแร ม (ROA) 

    -.607   15.813      -.027   -.038    .970     .083  12.036 

อัตราผลตอบแทนตอ  น
ของผูถือ ุน (ROE) 

   2.878     6.250       .270     .461    .653     .120    8.341 

อัตรา  นก าไรตอ ุน 
(EPS) 

    -.008       .058      -.032    -.141    .890     .794    1.260 

R = .682                R2 = .465              Adj. R2 = .218              S.E. = 1.586 

 จากตารางที่ 2 แ ดงใ เ ็น าผลการ ิเคราะ แคา R = .6 2 แ ดงถึงระดับค าม ัมพัน แระ างตั
แปรอิ ระของค าม ามารถในการท าก าไร โดยมีค าม ัมพัน แกันในเชิงบ ก คือ อัตราก าไรขั้นตน อัตราก าไร
จากการด าเนินงาน อัตราก าไร ุท ิ อัตราผลตอบแทนตอ ินทรัพยแร ม อัตราผลตอบแทนตอ  นของผูถือ ุน
และอัตรา  นก าไรตอ ุน กับตั แปรตาม คือ อัตราเงินปนผลตอบแทน 

 ผลการ ิเคราะ แคา R Square แ ดงถึงค าม ัมพัน แระ างค าม ามารถในการท าก าไรกับอัตราเงิน
ปนผลตอบแทน ซึ่งแ ดงใ เ ็น าค าม ามารถในการท าก าไร งผลตอ อัตราเงินปนผลตอบแทนรอยละ 
46.50  นที่เ ลืออีกรอยละ 53.50 เกิดจากอิท ิพลของปจจัยตั อ่ืน  

 ผลการ ิเคราะ แแบบที่เ มาะ มที่ใชพยากรณแค าม ัมพัน แระ างค าม ามารถในการท าก าไรกับ
อัตราเงินปนผลตอบแทน พบ า อัตราก าไรขั้นตน มีคาค ามนาจะเป็นที่ . 3 อัตราก าไรจากการด าเนินงาน มี
คาค ามนาจะเป็นที่ . 4  อัตราก าไร ุท ิ มีคาค ามนาจะเป็นที่ .225 อัตราผลตอบแทนตอ ินทรัพยแร ม มีคา
ค ามนาจะเป็นที่ . 0 อัตราผลตอบแทนตอ  นของผูถือ ุน มีคาค ามนาจะเป็นที่ .653 อัตรา  นก าไรตอ
ุน มีคาค ามนาจะเป็นที่ . 0 
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มการพยากรณแค าม ามารถในการท าก าไรกับอัตรา  นราคาตลาดตอก าไร 
P/E = 33.163+(-4.382)GMP+(-44.522)OIM+(-5.089)NPM+(-38.975)ROA+(18.589)ROE+(-.437)EPS 

มมติฐานที่ 2 ค าม ามารถในการท าก าไรมีค าม ัมพัน แกันกับอัตราเงินปนผลตอบแทน 

ตารางท่ี 2 ค าม ัมพัน แระ างค าม ามารถในการท าก าไรกับเงินปนผลตอบแทนของบริ ัทจด 
   ทะเบียนในตลาด ลักทรัพยแแ งประเท ไทย 

Profitability B Std.Error Beta t P-Value Tolerance VIF 

1. (Constant)    3.031       .960    3.158    .008       

อัตราก าไรขั้นตน (GPM)   -4.750     3.378      -.459  -1.406    .183     .386    2.589 

อัตราก าไรจากการ
ด าเนินงาน (OIM) 

   8.434     5.494       .456   1.535    .149     .466    2.147 

อัตราก าไร ุท ิ (NPM)    2.655     2.082       .467   1.275    .225     .307    3.253 

อัตราผลตอบแทนตอ
ินทรัพยแร ม (ROA) 

    -.607   15.813      -.027   -.038    .970     .083  12.036 

อัตราผลตอบแทนตอ  น
ของผูถือ ุน (ROE) 

   2.878     6.250       .270     .461    .653     .120    8.341 

อัตรา  นก าไรตอ ุน 
(EPS) 

    -.008       .058      -.032    -.141    .890     .794    1.260 

R = .682                R2 = .465              Adj. R2 = .218              S.E. = 1.586 

 จากตารางที่ 2 แ ดงใ เ ็น าผลการ ิเคราะ แคา R = .6 2 แ ดงถึงระดับค าม ัมพัน แระ างตั
แปรอิ ระของค าม ามารถในการท าก าไร โดยมีค าม ัมพัน แกันในเชิงบ ก คือ อัตราก าไรขั้นตน อัตราก าไร
จากการด าเนินงาน อัตราก าไร ุท ิ อัตราผลตอบแทนตอ ินทรัพยแร ม อัตราผลตอบแทนตอ  นของผูถือ ุน
และอัตรา  นก าไรตอ ุน กับตั แปรตาม คือ อัตราเงินปนผลตอบแทน 

 ผลการ ิเคราะ แคา R Square แ ดงถึงค าม ัมพัน แระ างค าม ามารถในการท าก าไรกับอัตราเงิน
ปนผลตอบแทน ซึ่งแ ดงใ เ ็น าค าม ามารถในการท าก าไร งผลตอ อัตราเงินปนผลตอบแทนรอยละ 
46.50  นที่เ ลืออีกรอยละ 53.50 เกิดจากอิท ิพลของปจจัยตั อ่ืน  

 ผลการ ิเคราะ แแบบที่เ มาะ มที่ใชพยากรณแค าม ัมพัน แระ างค าม ามารถในการท าก าไรกับ
อัตราเงินปนผลตอบแทน พบ า อัตราก าไรขั้นตน มีคาค ามนาจะเป็นที่ . 3 อัตราก าไรจากการด าเนินงาน มี
คาค ามนาจะเป็นที่ . 4  อัตราก าไร ุท ิ มีคาค ามนาจะเป็นที่ .225 อัตราผลตอบแทนตอ ินทรัพยแร ม มีคา
ค ามนาจะเป็นที่ . 0 อัตราผลตอบแทนตอ  นของผูถือ ุน มีคาค ามนาจะเป็นที่ .653 อัตรา  นก าไรตอ
ุน มีคาค ามนาจะเป็นที่ . 0 
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 ค าม ามารถในการท าก าไร ใน  นของอัตราก าไรขั้นตน มีคา Tolerance = .3 6 คา VIF = 2.589 
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน มีคา Tolerance = .466 คา VIF = 2. 4  อัตราก าไร ุท ิ มีคา Tolerance = 

.30  คา VIF = 3.253 อัตราผลตอบแทนตอ ินทรัพยแร ม มีคา Tolerance = .0 3 คา VIF = 2.036 อัตรา
ผลตอบแทนตอ  นของผูถือ ุน มีคา Tolerance = 0. 20 คา VIF = .34  อัตรา  นก าไรตอ ุน มีคา 
Tolerance = . 4 คา VIF = .260 แ ดงใ เ ็น า อัตราก าไรขั้นตน อัตราก าไรจากการด าเนินงาน อัตรา
ก าไร ุท ิและอัตรา  นก าไรตอ ุนไมเกิดค าม ัมพัน แเชิงพ ุระ างตั แปร (Multicollinearity) เนื่องจากมี
คา Tolerance ไมต่ าก า .200 และคา VIF ไมเกิน 0 และคา Durbin-Watson มีคา . 0  ค าม ามารถ
ในการท าก าไร มีค าม ัมพัน แทางบ กกับอัตราเงินปนผลตอบแทน 

 จากตารางคา ัมประ ิท ิการถดถอยของค าม ัมพัน แระ างค าม ามารถในการท าก าไรกับ
อัตรา  นราคาตลาดตอก าไรในรูปขอมูลดิบ (B) มีคาเทากับ -4.750, 8.434, 2.655, -.607, 2.  และ -.008 
แ ดง าตั แปรที่ ามารถพยากรณแค าม ามารถในการท าก าไร ไดแก อัตราก าไรขั้นตน (ß1) อัตราก าไรจาก
การด าเนินงาน (ß2) อัตราก าไร ุท ิ (ß3) อัตราผลตอบแทนตอ ินทรัพยแร ม (ß4) อัตราผลตอบแทนตอ  น
ของผูถือ ุน (ß5) และอัตรา  นก าไรตอ ุน (ß6) โดยทั้ง 6 ตั แปร ามารถพยากรณแระดับค ามแมนย าของ
ค าม ามารถในการท าก าไรกับอัตราเงินปนผลตอบแทน รอยละ 2 . 0 ดัง มการขางลาง 
มการพยากรณแค าม ามารถในการท าก าไรกับอัตราเงินปนผลตอบแทน 

DY = 3.031+(-4.750)GMP+(-8.434)OIM+(-2.655)NPM+(-.607)ROA+(2.878)ROE+(-.008)EPS 

 

อ ิ รายผ  
 จากการ ึก าเรื่อง ค าม ัมพัน แระ างค าม ามารถในการท าก าไรกับอัตรา  นราคาตลาดตอ
ก าไรและอัตราเงินปนผลตอบแทน ตามทฤ ีและแน คิดของ เพชรี ขุมทรัพยแ (2546) ค าม ามารถในการ
ท าก าไร แบงออกเป็น 2 กลุมใ ญ  คือ กลุมก าไร ัมพัน แกับยอดขายซึ่งไดจากงบก าไรขาดทุน ะทอนใ เ ็น
ถึงประ ิท ิภาพในการค บคุมคาใชจาย การท าก าไรจากยอดขาย เชน ผลตอบแทนก าไรขั้นตน (Gross Profit 

Margin) ผลตอบแทนจากการด าเนินงาน (Operating Profit Margin) ผลตอบแทนจากก าไร ุท ิ (Net Profit 

Margin) และกลุมก าไร ัมพัน แกับเงินลงทุนซึ่งไดจากงบก าไรขาดทุนและงบแ ดงฐานะการเงิน เชน 
ผลตอบแทนจาก ินทรัพยแร ม (ROA) ผลตอบแทนตอ  นของผูถือ ุน (ROE) และอัตรา  นก าไรตอ ุน 
(EPS), นุชจรี พิเชฐกุล (2555) อัตรา  นราคาตลาดตอก าไร (P/E), รา ุ  ใจพรม (255 ) อัตราเงินปน
ผลตอบแทน (Dividend Yield) ามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 
 ค าม ามารถในการท าก าไร ไดแก อัตราก าไรขั้นตน อัตราก าไรจากการด าเนินงาน อัตราก าไร ุท ิ 
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การเรียนร้เชิงรกกับการพั นากรอบความคิดเติบ ตในผ้เรียน 
Active Learning and Growth Mindset Development in Educators 

 
อาจารย์อัง ์ริ า แ งจานง ์  

บทคัดย่อ 

เปูา มายการจัดการเรียนการ อนมุงเนนใ ผูเรียนมีค ามรูค ามเขาใจและ ามารถน าองคแค ามรูที่ได
ไป ูการประยุกตแและบูรณาการร มกับ ภาพแ ดลอมที่อยูอา ัยและประกอบอาชีพได  ซึ่งการจัดการ ึก ามี
องคแประกอบที่  าคัญ ามดานด ยกันไดแก ดานคน มายถึงผู อนและผูเ รียน ดานองคแค ามรู มายถึง
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Abstract 

The goal of teaching and learning management in higher education level is to 
provide students with the knowledge and integration skill to apply to their living and working 
environment. In educational management, there are three main components consist of 
“person” means for teacher and learner, “knowledge” refers to knowledge which related to 
their future professions, and “social” refers to the living and occupation environment. It was 
found that the current teaching and learning management in Thailand is not as successful as 
it should be, due to several important issues.  However, ‘active learning’ is an important way 
to solve problems that are occurring by proactive teaching technique and active learning 
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classroom management that has been applying to Thailand. Unfortunately, it was found 
that, although the active learning was very good learning technique, the learner is not ready 
to learn can make every good method fail. Therefore, not only applying new learning 
technique can help but also learner require improving their appropriate mindset which can 
lead to effective learning.   

Keywords: Growth Mindset/ Fixed Mindset/ Active Learning/ Mindset Development   
 
บทน า 

 การจัดการเรียนการ อนในปจจุบันมีพัน กิจ ลักเพ่ือมุงพั นาคนไป ูการเป็นผูใ ญที่ มบูรณแ
ามารถออกไปท า นาที่พั นา ังคมและประเท ชาติตอไปได เรณุมา   มาอุน (2559) ไดกลา ไ  า การ

จดัการ ึก ามีองคแประกอบที่  าคัญ 3 ดานด ยกัน ประกอบด ย 1) คน อันไดแก ผู อนและผูเรียน 2) ังคม 
มายถึง ภาพแ ดลอมที่อยูอา ัยและ ภาพแ ดลอมในการท างาน และ 3) องคแค ามรู ซึ่งไดแก ค ามรูที่

เ มาะ ม  า รับน าไปใชในการประกอบอาชีพ โดยทั้ง 3 องคแประกอบตองไดรับการผ มผ านเขากันเป็น
อยางดีจึงจะท าใ การจัดการ ึก าประ บค าม  าเร็จ อันเป็นบทบาท  าคัญของ ถาบันการ ึก าทุกระดับที่
ตองร มมือกันอยางจริงจัง อยางไรก็ตามยังพบ าการจัดการ ึก าในปจจุบันของประเท ไทยยังมีขอจ ากัดใน
การจัดการเรียนการ อนอยูมาก พัน แ ักดิ พล ารัม (2560) ไดกลา ไ  า ภาพการจัดการเรียนการ อนของ
ประเท ไทยในปจจุบันยังไมเกิดประ ิท ิผลเทาที่ค ร ทั้งนี้อาจมี าเ ตุมาจากองคแประกอบ  น นึ่ง  นใด
ของ ถาบันการ ึก าที่ยังขาดค ามพรอมและตองการการพั นาอีกมาก เชน ักยภาพการจัดการเรียนการ
อนของครูผู อนที่ตองด าเนินการภายใตภารกิจตาง  มากมายจนไมมีเ ลาในการพั นาตนเอง รือ

กระบ นการจัดการเรียนการ อนใ มีประ ิท ิภาพไดอยางเต็มที่ รือองคแประกอบดานองคแค ามรูที่ ขาดการ
คิดคนและพั นาอยางตอเนื่องน ามาซึ่งค ามลา มัยไมทันกับค ามกา นาทาง ังคมที่ด าเนินไปอยางร ดเร็  
และ รือปญ าดานผูเรียนเองท่ีขาดแรงจูงใจใ เรียนรูในการพั นาตนเองเพ่ือใ  อดคลองกับจุดมุง มาย ลัก
ของ ถาบันการ ึก าน ามาซ่ึงค ามยุงยากในการจัดการเรียนการ อนในปจจุบัน เป็นตน  

อยางไรก็ตามปญ าที่กลา มานี้ไมไดเป็นปญ าใ ม  า รับประเท ไทยเลย แตเป็นประเด็นที่ทุก าย
ตางเขาใจดีและตระ นักถึงผลกระทบที่ตามมาอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงไดมีการใชค ามพยายามอยาง นักที่จะ
แกปญ าการ ึก าของไทยเพ่ือใ เกิดประ ิท ิภาพ ูง ุดซึ่งจะตองเป็นผลมาจากการบริ ารจัดการ
องคแประกอบทั้ง ามไม าจะเป็น คน ังคม และองคแค ามรู ใ เกิดค าม อดคลองลงตั อยางมีประ ิท ิภาพ
ูง ุด โดยกิจกรรมที่ไดรับการยอมรับเป็นอยางมากในขณะนี้ไดแก การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการ อน

จากรูปแบบทีม่ีครูเป็น ูนยแกลางท า นาที่ อนนักเรียนเป็น ลักมาเป็นใ ผูเรียนเป็น ูนยแกลางแทน (student 
center) โดยใ ผู อนเป็นเพียงผูอ าน ยขอมูลใ ผูเรียนใน องเรียน เพื่อผูเรียนเกิดการเรียนรูที่แทจริง ซึ่งเรียก
รูปแบบการจัดการ ึก านี้ า การเรียนรูเชิงรุก รือ action learning อยางไรก็ตามรูปแบบการเรียนรูเชิงรุก
ยังคงมีจุดออนอยูบางด ยพบ าเป็นการจัดการ ึก าท่ีเ มาะ ม  า รับผูเรียนที่ชอบการท ากิจกรรมซึ่ง  า รับ
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คนที่ไมชอบกิจกรรมใน องเรียนก็อาจไม นุกและไม งผลใ เกิดการเรียนรูที่แทจริงได ดังนั้น ากผูเรียนกอน
รือในระ างการเรียนรูไดถูก อดแทรกแน คิดเพ่ือพั นากรอบค ามคิด (Mindset) ใ มีค ามพรอมก็จะท า

ใ ผูเรียนทุกคนใน องเรียนมีค ามพรอมในการเรียนรูไดมากยิ่งขึ้น (Dweck, 2006) น ามาซึ่งการเพ่ิม
ประ ิท ิภาพใ แกการจัดการเรียนการ อนไดมากยิ่งขึ้นตามไปด ย  
 
การเรียนร้เชิงรก 
  แน คิดการเรียนรูเชิงรุก รือ Active Learning เป็นกิจกรรมการเรียนรูที่ไดรับค ามนิยมมากใน
ปจจุบันทั้งในประเท ไทยและตางประเท เพราะถือได าเป็นการเปลี่ยนโฉมใ มทางการ ึก าจากการจัดการ
เรียนการ อนที่มีครูเป็น ูนยแกลางท า นาที่ใ ค ามรูผานการบรรยายเป็น ลักซึ่งพบ าผูเรียนไมเกิดการ
พั นาอยางแทจริง งผลใ ไมมีค ามพรอมในการประกอบ ิชาชีพเมื่อ  าเร็จการ ึก า ะทอนค ามลมเ ล
ทางการ ึก าเป็นอยางมาก ปญ าที่กลา มานี้จึงเป็นที่มา  าคัญที่ท าใ เกิดการพั นารูปแบบการเรียนรูแบบ
ใ มที่เนนผูเรียนเป็น ูนยแกลาง (Student Center) จัดการเรียนการ อนผานกระบ นการเรียนรูเชิงรุก 
(Active Learning) ซึ่งถูกคิดคนขึ้นโดย Reginald Revans อาจารยแชา อังกฤ  ตามแน คิดที่ไดกลา ไ  า 
“ไมมีการเรียนรูใดไมตอง กป ิบัติและไมมีการ กป ิบัติใดของคนที่มี ติ ัมปชัญญะจะไมเกิดการเรียนรู” 
(Weltman, 2007) แปลค าม มายได า การเรียนรูที่ดีตองมีการ กป ิบัติและการ กป ิบัติที่ดีของผูเรียนที่
มีค ามพรอมจะท าใ เกิดการเรียนรูไดนั่นเอง ดังนั้นการเรียนรูเชิงรุกที่ดีจึงค รเปดโอกา ใ ผูเรียนได ง พูด 
อาน เขียน และแ ดงค ามคิดเ ็นไดอยางอิ ระในขณะที่ลงมือท าจึงจะช ยผูเรียน ได ูง ุด (พิมพัน แ เดชะ
คุปตแ และ พเยา แ ยินดี ุข, 2560) อดคลองกับแน คิดของไพ าล เครือแ ง (2557) ที่ได รุป ลักการเรียนรู
เชิงรุกไ  า การเรียนเชิงรุกเป็นการจัดกิจกรรมที่ใ ผูเรียนได ึก าคนค าด ยตนเองเพ่ือใ เกิดประ บการณแ
ตรงกับการแกปญ าตาม ภาพจริง กิจกรรมที่จัดขึ้นตองเอ้ือตอการ กใ คิด กการ างแผน กการน าเ นอ
ผลงาน  และ ก นการยอมรับการประเมินผล โดยที่กิจกรรมตองมีลัก ณะการบูรณาการเนื้อ าเชื่อมโยง
ค ามเขาใจระ างเนื้อ าไป ูการน าไปใชประโยชนแจริง ภายใตบรรยากา ในชั้นเรียนที่เอ้ือตอการท างาน
ร มกันแบบกลุมที่ในทายที่ ุดจะตองมีกระบ นการประเมินผลโดยกลุมเพ่ือน (Peer Assessment) เพ่ือ ัด
ทัก ะการท างานร มกับผูอ่ืน ซึ่งที่กลา มานี้จะช ยใ ผูเรียนเกิดการพั นาทัก ะในทุกดาน ทั้งทางดาน
รางกาย อารมณแ ังคม ติปญญา ค ามรู ทัก ะและเจตคติและร มไปถึง EQ (Emotional Quotient) และ 
IQ (intelligence Quotient) ซึ่งจะน าไป ูการเป็นคนเกงและดีและมีค าม ุขตอไป  

 
บทบาท องผ้สอนในกระบวนการเรียนร้เชิงรก 

 า รับการจัดการเรียนการ อนเชิงรุก พิมพัน แ เดชะคุปตแ และ พเยา แ ยินดี ุข (2560) ไดเ นอแนะ
ไ  า ผู อนจะตองปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองใ มากจากการเป็นผูบรรยายด ยเนื้อ าที่อัดแนนเปลี่ยนเป็น 
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คนที่ไมชอบกิจกรรมใน องเรียนก็อาจไม นุกและไม งผลใ เกิดการเรียนรูที่แทจริงได ดังนั้น ากผูเรียนกอน
รือในระ างการเรียนรูไดถูก อดแทรกแน คิดเพ่ือพั นากรอบค ามคิด (Mindset) ใ มีค ามพรอมก็จะท า

ใ ผูเรียนทุกคนใน องเรียนมีค ามพรอมในการเรียนรูไดมากยิ่งขึ้น (Dweck, 2006) น ามาซึ่งการเพ่ิม
ประ ิท ิภาพใ แกการจัดการเรียนการ อนไดมากยิ่งขึ้นตามไปด ย  
 
การเรียนร้เชิงรก 
  แน คิดการเรียนรูเชิงรุก รือ Active Learning เป็นกิจกรรมการเรียนรูที่ไดรับค ามนิยมมากใน
ปจจุบันทั้งในประเท ไทยและตางประเท เพราะถือได าเป็นการเปลี่ยนโฉมใ มทางการ ึก าจากการจัดการ
เรียนการ อนที่มีครูเป็น ูนยแกลางท า นาที่ใ ค ามรูผานการบรรยายเป็น ลักซึ่งพบ าผูเรียนไมเกิดการ
พั นาอยางแทจริง งผลใ ไมมีค ามพรอมในการประกอบ ิชาชีพเมื่อ  าเร็จการ ึก า ะทอนค ามลมเ ล
ทางการ ึก าเป็นอยางมาก ปญ าที่กลา มานี้จึงเป็นที่มา  าคัญที่ท าใ เกิดการพั นารูปแบบการเรียนรูแบบ
ใ มที่เนนผูเรียนเป็น ูนยแกลาง (Student Center) จัดการเรียนการ อนผานกระบ นการเรียนรูเชิงรุก 
(Active Learning) ซึ่งถูกคิดคนขึ้นโดย Reginald Revans อาจารยแชา อังกฤ  ตามแน คิดที่ไดกลา ไ  า 
“ไมมีการเรียนรูใดไมตอง กป ิบัติและไมมีการ กป ิบัติใดของคนที่มี ติ ัมปชัญญะจะไมเกิดการเรียนรู” 
(Weltman, 2007) แปลค าม มายได า การเรียนรูที่ดีตองมีการ กป ิบัติและการ กป ิบัติที่ดีของผูเรียนที่
มีค ามพรอมจะท าใ เกิดการเรียนรูไดนั่นเอง ดังนั้นการเรียนรูเชิงรุกที่ดีจึงค รเปดโอกา ใ ผูเรียนได ง พูด 
อาน เขียน และแ ดงค ามคิดเ ็นไดอยางอิ ระในขณะที่ลงมือท าจึงจะช ยผูเรียน ได ูง ุด (พิมพัน แ เดชะ
คุปตแ และ พเยา แ ยินดี ุข, 2560) อดคลองกับแน คิดของไพ าล เครือแ ง (2557) ที่ได รุป ลักการเรียนรู
เชิงรุกไ  า การเรียนเชิงรุกเป็นการจัดกิจกรรมที่ใ ผูเรียนได ึก าคนค าด ยตนเองเพ่ือใ เกิดประ บการณแ
ตรงกับการแกปญ าตาม ภาพจริง กิจกรรมที่จัดขึ้นตองเอ้ือตอการ กใ คิด กการ างแผน กการน าเ นอ
ผลงาน  และ ก นการยอมรับการประเมินผล โดยที่กิจกรรมตองมีลัก ณะการบูรณาการเนื้อ าเชื่อมโยง
ค ามเขาใจระ างเนื้อ าไป ูการน าไปใชประโยชนแจริง ภายใตบรรยากา ในชั้นเรียนที่เอ้ือตอการท างาน
ร มกันแบบกลุมที่ในทายที่ ุดจะตองมีกระบ นการประเมินผลโดยกลุมเพ่ือน (Peer Assessment) เพ่ือ ัด
ทัก ะการท างานร มกับผูอ่ืน ซึ่งที่กลา มานี้จะช ยใ ผูเรียนเกิดการพั นาทัก ะในทุกดาน ทั้งทางดาน
รางกาย อารมณแ ังคม ติปญญา ค ามรู ทัก ะและเจตคติและร มไปถึง EQ (Emotional Quotient) และ 
IQ (intelligence Quotient) ซึ่งจะน าไป ูการเป็นคนเกงและดีและมีค าม ุขตอไป  

 
บทบาท องผ้สอนในกระบวนการเรียนร้เชิงรก 

 า รับการจัดการเรียนการ อนเชิงรุก พิมพัน แ เดชะคุปตแ และ พเยา แ ยินดี ุข (2560) ไดเ นอแนะ
ไ  า ผู อนจะตองปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองใ มากจากการเป็นผูบรรยายด ยเนื้อ าที่อัดแนนเปลี่ยนเป็น 
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การเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentor) ซึ่งเป็นบทบาทที่ไมเนนการบรรยายแตอยางไร แตเป็นการช ยเ ลือผูเรียนเพ่ือ
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เชิงรุกนี้ เน  ปานรัตนแ และ ัมบาลี เจะมะ (2557) ไดใ การยืนยันผานผลการ ึก า า ามารถเพ่ิมคา
ผล ัมฤท ิของการมี  นร มใน องเรียนได ูงขึ้นถึงรอย 98 พรอมทั้งท าใ ผูเรียนมีทัก ะในการแ ง า
ค ามรูและเกิดการเรียนรูอยางมีเปูา มาย งผลใ  ามารถ รางองคแค ามรูใ มไดอยาง มบูรณแ เชนเดีย กับ 
เชิด ักดิ ภักดี ิโรจนแ (2556) ซึ่งไดคนพบ า การเรียนรูเชิงรุก งผลดีตอการพั นาทัก ะทางคณิต า ตรแของ
ผูเรียนในดานการพั นาค าม ามารถในการแกปญ าและค าม ามารถในการคิดอยางมี ิจารณญาณ ร มไป
ถึงการเรียนรูเชิงรุกยังช ยเพ่ิมระดับค ามเชื่อมั่นในตนเองได ูงมากขึ้นด ย โดยรูปแบบการเรียนรู เชิงรุกที่
เ มาะ มไดแก การเรียนรูที่ใ ผูเรียนไดลงมือป ิบัติกิจกรรมตาง  ด ยตนเอง กระบ นการ ื่อ ารระ าง
ผูเรียนกับผู อน ามารถด าเนินการ ื่อ ารได ลาก ลายชองทางเพ่ือใ เกิดการแลกเปลี่ยนค ามคิดเ ็นได
อยางอิ ระช ยลดค ามตึงเครียดจากบรรยากา การเรียนแบบรับ งเพียงทางเดีย  (จิรภา อรรถพร และ 
ประกอบ กรณีกิจ, 2557) ดังนั้นการเรียนรูเชิงรุกที่ดี ผู อนจึงค รปรับปรุงบทบาทการท างานของตนเองเ ีย
ใ มโดย  ุภัทรา ภู ิตรัตนา ลี และ ประทีป จินงี่ (2560) ได รุปและเ นอแนะบทบาทของผู อนในการ
จัดการเรียนการ อนเชิงรุกไ  7 ขั้นตอน ประกอบด ย 1) ิเคราะ แเนื้อ าราย ิชา ก า นด ัตถุประ งคแการ
เรียนรู และออกแบบกิจกรรมการเรียนรูรายคาบ 2) แจง ัตถุประ งคแและขอตกลงใ นัก ึก าทราบกอนเรียน
เพ่ือใ นัก ึก าใ ค ามร มมือในกิจกรรม 3) กระตุนใ นึกถึงค ามรูเดิม 4) จัดกิจกรรมการเรียนรูออกเป็น  
2 ช ง คือ ช งแรก จัดกิจกรรมในลัก ณะการ ง อาน ดู และ ช งที่ อง จัดกิจกรรมใ ท างานกลุม อภิปราย 
ลงมือป ิบัติจริง น าเ นอ นาชั้น และ ึก าคนค าด ยตนเอง 5) ใ ขอมูลยอนกลับ 6) รุปเนื้อ าทายคาบ 
และ 7) ประเมินผลการเรียนรู  

 
อิท ิพ องส าพ วด ้อมใน ้องเรียนเชิงรก 

นอกจากกิจกรรมใน องเรียนที่ตองไดรับการออกแบบใ เ มาะ มแล นั้น ภาพแ ดลอมใน
องเรียนก็เป็นอีกปจจัยที่จะ งผลใ การเรียนรูเชิงรุกเกิดประ ิท ิภาพไดมากยิ่งขึ้น Drake & Battaglia 

(2014) ได ึก าเกี่ย กับการจัด ภาพแ ดลอมใน องเรียนที่จะ งผลตอผูเรียนไดเป็นอยางดีในการจัดการ
เรียนการ อนเชิงรุก (Active Learning Classroom : ALC)  ซึ่งพบ า องเรียนที่เ มาะ ม  า รับการจัดการ
เรียนรูเชิกรุกนั้นจะ งผลใ ผูเรียนเกิดการมี  นร มไดมากขึ้นถึงร อยละ 90 นอกจากนั้นยังช ย ราง
บรรยากา การเรียนรูใ แกผูเรียนไดมากขึ้นเมื่อนักเรียนตองร มกลุมในรูปแบบผูเรียนเป็น ูนยแกลาง รือ 
student-center (ไพ าล เครือแ ง, 2557) 
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ร าพ 1 การจัด องเรียนเชิงรุก (active learning classroom) 
ที่มา Drake, E. & Battaglia, D. (2014) 

จากรูปภาพ 1 แ ดงใ เ ็นรูปแบบการจัดที่นั่งใน องเรียนที่เ มาะ ม  า รับการเรียนรูเชิงรุก 
(Active Learning) ไม าจะเป็น องเรียนที่มีนักเรียนจ าน นมาก รือ องเรียนที่มีนักเรียนนอยก็ ามารถท าได 
เพ่ือใ ผูเรียนทุกคนรู ึกไดถึงการมี  นร มในการเรียนการ อนนั้นเป็นอยางดี แตกตางจากการจัด องเรียน
แบบเดิมที่เปดโอกา ใ นักเรียนที่นั่ง ลัง องได ลบซอนตั จาก องเรียนของตนในครั้งนั้น ได (Drake & 
Battaglia, 2014) ทั้งนี้รูปแบบการจัด องเรียนดังกลา ยัง งผลดีใน ลายดาน เชน ช ย งเ ริมการเรียนรูใน
รูปแบบผูเรียนเป็น ูนยแกลาง ช ยเพ่ิมค ามเขาใจในเนื้อ าที่ ึก าไดมากขึ้นภาย ลังจากที่ไดรับ งการ รุป
จากผู อน เปดโอกา ใ ผูเรียนได กการท างานเป็นทีม ช ยเ ริม รางค าม ัมพัน แระ างผูเรียนใ       
แนนแ ูนมากยิ่งขึ้น ลดอัตราค ามลมเ ล โดยเฉพาะอยางยิ่ง  า รับ ตรีและชนกลุมนอยใน องเรียน ร มไป
ถึงการ งเ ริมการท างานเป็นทีมใ ผูเรียน ามารถพั นาโครงงานที่มีค ามยากใ ประ บค าม  าเร็จไดมาก
ยิ่งขึ้นด ย Eison (2010) ใ การ นับ นุนกับแน คิดนี้และยืนยัน า ภาพแ ดลอมที่ไมเ มาะ ม งผลอยาง
ยิ่งตอการท าลายโอกา ในการ รางประ บการณแจากเรียนรู ซึ่ง  Katz (2010) กลา า การจัด องเรียนใน
แบบเดิมไม าจะเป็นแบบ องเรียน (Classroom) รือแบบโรงภาพยนตรแ (Theater) ซึ่งมีผู อนเป็น
ูนยแกลาง (Teacher Center) นั้น ไมได รางโอกา ใ ผูเรียนไดประ บการณแใน องเรียนแตอยางไรแตเป็น

เพียงการรับ งและจดบันทึกเพ่ือน าไปอานทบท นตอไปเทานั้น 

 การปรับเปลี่ยนบทบาทของผู อนและการปรับปรุง ภาพแ ดลอมใน องเรียนเพ่ือใ  อดคลองกับ
แน คิดการเรียนรูเชิงรุกถือเป็นการเตรียมค ามพรอมที่ดี  า รับการแกปญ าการจัดการ ึก าในปจจุบัน แต
อยางไรก็ตามพบ าการเรียนรูเชิงรุกจะประ บค าม  าเร็จไปไมได ถาผูเรียนไมมีค ามพรอมในการเรียน 
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ร าพ 1 การจัด องเรียนเชิงรุก (active learning classroom) 
ที่มา Drake, E. & Battaglia, D. (2014) 

จากรูปภาพ 1 แ ดงใ เ ็นรูปแบบการจัดที่นั่งใน องเรียนที่เ มาะ ม  า รับการเรียนรูเชิงรุก 
(Active Learning) ไม าจะเป็น องเรียนที่มีนักเรียนจ าน นมาก รือ องเรียนที่มีนักเรียนนอยก็ ามารถท าได 
เพ่ือใ ผูเรียนทุกคนรู ึกไดถึงการมี  นร มในการเรียนการ อนนั้นเป็นอยางดี แตกตางจากการจัด องเรียน
แบบเดิมที่เปดโอกา ใ นักเรียนที่นั่ง ลัง องได ลบซอนตั จาก องเรียนของตนในครั้งนั้น ได (Drake & 
Battaglia, 2014) ทั้งนี้รูปแบบการจัด องเรียนดังกลา ยัง งผลดีใน ลายดาน เชน ช ย งเ ริมการเรียนรูใน
รูปแบบผูเรียนเป็น ูนยแกลาง ช ยเพ่ิมค ามเขาใจในเนื้อ าที่ ึก าไดมากขึ้นภาย ลังจากที่ไดรับ งการ รุป
จากผู อน เปดโอกา ใ ผูเรียนได กการท างานเป็นทีม ช ยเ ริม รางค าม ัมพัน แระ างผูเรียนใ       
แนนแ ูนมากยิ่งขึ้น ลดอัตราค ามลมเ ล โดยเฉพาะอยางยิ่ง  า รับ ตรีและชนกลุมนอยใน องเรียน ร มไป
ถึงการ งเ ริมการท างานเป็นทีมใ ผูเรียน ามารถพั นาโครงงานที่มีค ามยากใ ประ บค าม  าเร็จไดมาก
ยิ่งขึ้นด ย Eison (2010) ใ การ นับ นุนกับแน คิดนี้และยืนยัน า ภาพแ ดลอมที่ไมเ มาะ ม งผลอยาง
ยิ่งตอการท าลายโอกา ในการ รางประ บการณแจากเรียนรู ซึ่ง  Katz (2010) กลา า การจัด องเรียนใน
แบบเดิมไม าจะเป็นแบบ องเรียน (Classroom) รือแบบโรงภาพยนตรแ (Theater) ซึ่งมีผู อนเป็น
ูนยแกลาง (Teacher Center) นั้น ไมได รางโอกา ใ ผูเรียนไดประ บการณแใน องเรียนแตอยางไรแตเป็น

เพียงการรับ งและจดบันทึกเพ่ือน าไปอานทบท นตอไปเทานั้น 

 การปรับเปลี่ยนบทบาทของผู อนและการปรับปรุง ภาพแ ดลอมใน องเรียนเพ่ือใ  อดคลองกับ
แน คิดการเรียนรูเชิงรุกถือเป็นการเตรียมค ามพรอมที่ดี  า รับการแกปญ าการจัดการ ึก าในปจจุบัน แต
อยางไรก็ตามพบ าการเรียนรูเชิงรุกจะประ บค าม  าเร็จไปไมได ถาผูเรียนไมมีค ามพรอมในการเรียน 
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ดังนั้นการปรับปรุงตั แปรในดานผูเรียนจึงเป็นอีกเงื่อนไข นึ่งที่  าคัญ Eison (2010) กลา าการเรียนรูที่ไม
ประ บค าม  าเร็จของผูเรียน ามารถเกิดขึ้นไดจากการที่ผูเรียนไมใ ค ามร มมือในการเรียนรูอยางเต็ม
ประ ิท ิภาพ ไมมี มา ิตอเนื้อ าที่ก าลัง ึก า และในบางครั้งผูเรียนก าลังมอง า ิ่งใ มที่ไม อดคลองกับ
เนื้อ าใน องเรียน เป็นตน ซึ่งพฤติกรรมดังกลา นี้เกิดจากกรอบค ามคิด (Mindset) ของผูเรียนเป็น  าคัญ 
ซึ่งผูเรียนที่เ มาะ ม  า รับการเรียนรูใน องเรียนเชิงรุกจะตองเป็นผูเรียนที่มีกรอบค ามคิดที่ อดคลองด ย
ดังจะกลา ในล าดับตอไป  

 

กรอบความคิด  

 กรอบค ามคิด รือ Mindset ไดรับการพั นาขึ้นโดยนักจิต ิทยาชา อเมริกันชื่อ  Carol S. Dweck  
เจาของ “ทฤ ีแ งตนเอง:บทบาทดานแรงจูงใจ บุคลิกภาพ และการพั นา” ที่คิดคนขึ้นครั้งแรกในปี ค. .
1999 โดยเชื่อ ามนุ ยแมีรูปแบบเชา นแปญญาที่แตกตางกัน อันเป็นพ้ืนฐานค ามคิดที่ไดรับการ ึก าตอยอด
ในปี ค. . 2006 จนเกิดเป็นแน คิดใ มที่รูจักกันดีในชื่อ “กรอบค ามคิด รือ Mindset”  กรอบค ามคิด 
เป็นแน คิดที่ไดอ ิบายเกี่ย ค ามเชื่อของบุคคลที่จะ งผลตอพฤติกรรมของมนุ ยแ และค ามเชื่อยัง งผล
ตอไปยังเชา แปญญา ค าม ามารถ และบุคลิกภาพของบุคคลนั้น  ได (Dweck, 2006)  ชนิตา รุงเรืองและ 
เ รี ชัดแชม (2559) ไดอ ิบายแน คิดที่ อดคลองเพ่ิมเติมไ  า บุคคลจะมีพฤติกรรมในการตีค ามเกิดขึ้นเมื่อ
ตองเผชิญกับ ถานการณแตาง  และจะมีการแ ดงออกเพ่ือตอบ นองตอเ ตุการณแนั้น  โดยอา ัยรูปแบบ
กรอบค ามคิด (Mindset) ที่ตนมีค ามเชื่ออยูเดิมเป็นตั ก า นดพฤติกรรมการแ ดงออก ซึ่ง ากกรอบ
ค ามคิดและค ามเชื่อเดิมมีผลเป็นลบ พฤติกรรมที่จะตอบ นองตอ ถานการณแดังกลา ก็จะเป็นเชิงลบตามไปด ย  

 อยางไรก็ตามกรอบค ามคิด (Mindset) ที่ Dweck ไดคนพบนั้นเป็นค ามเชื่อที่มีอยูในตั บุคคลซึ่ง
ามารถแบงออกไดเป็น 2 ประเภทไดแก กรอบค ามคิดจ ากัด (Fixed Mindset) และกรอบค ามคิดเติบโต 

(Growth Mindset) กรอบค ามคิดจ ากัด รือ Fixed Mindset มายถึง ค ามเชื่อที่ปลูก งในค ามรู ึก า
ตนเองไม ามารถเปลี่ยนแปลง รือกา ขามขอจ ากัดที่มีอยูนั้นไปได โดยเป็นผลมาจากการบมเพาะเลี้ยงดูของ
ครอบครั และ ภาพแ ดลอมใน ังคมที่อา ัยอยูทั้งในอดีตและปจจุบันที่ท า นาที่ครอบง าระบบค ามคิดจน ง
แนนเกิดเป็นขอจ ากดัที่มีในตั บุคคล ในขณะที่กรอบค ามคิดเติบโต รือ Growth Mindset เป็นค ามเชื่อที่มี
ตอตนเอง าคนเรา ามารถเปลี่ยนแปลงและพั นาได ทั้งดานเชา นแปญญา ทัก ะ ค าม ามารถ และ
บุคลิกภาพ อยางไรก็ตาม Dweck (2006) กลา ไ  า กรอบค ามคิด ามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยตองอา ัย
มุมมองค ามคิด ค ามพยายาม การเรียนรู และการ ก น จนเมื่อกรอบค ามคิดเติบโต (Growth Mindset)  
ไดรับการพั นาขึ้นในบุคคลใด บุคคลนั้นก็จะมีแรงจูงใจในการแ ง าโอกา เพ่ือการพั นาตนเองอยาง
ตอเนื่องตอไปได ดังนั้นจะเ ็นได ากรอบค ามคิด (Mindset) ของมนุ ยแเป็น ิ่งที่ ามารถพั นาไดตลอดเ ลา
แตตองอา ัย ิ ีการที่แยบคายในบมเพาะกรอบค ามคิดใ มเขาไปในตั บุคคล ผู อนที่ดีจึงตองมี ิ ีการจัด
กระบ นการเรียนรูที่เขาใจ รรมชาติของกรอบค ามคิดของผูเรียนและออกแบบ ภาพแ ดลอมใ เ มาะ ม
และ อดคลองกับเนื้อ าเพ่ือกระตุนการเติบของกรอบค ามคิดและพั นาการ  
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ตารางที ่1 แ ดงคุณลัก ณะที่แตกตางของผูที่มีกรอบค ามเติบโตและกรอบค ามคิดจ ากัด  

: เชื่อ าเชา แปญญาเป็น ิ่งตายตั  น าไป ูค ามตองการที่
จะดูเ มือนเปน็คนฉลาด ดังนั้นจึงมีแน โนมที่จะ..... 

: เชา แปญญา ามารถพั นาได น าไป ูค ามตองการที่
จะเรยีนรูดังนั้นจึงมีแน โนมที่จะ.... 

ด้านความท้าทาย: 
 

เม่อเ ออ สรรค :
 

ด้านความพยายาม: 
 

เม่อ ดนวิ าร ์:  
 

ด้านความส าเร็ องผ้อ่น:  
 

 

ด้านความท้าทาย: 
 
เม่อเ ออ สรรค : 

 
ด้านความพยายาม: 

 
เม่อ ดนวิ าร ์:   

 
ด้านความส าเร็ องผ้อ่น:  

 

  ที่มา: ชนิตา รุงเรืองและ เ รี ชัดแชม (2559) ดัดแปลงมาจาก Dweck (2006) 

จากตารางที ่1 จะเ ็นได ากรอบค ามคิดในตั บุคคลมีอิท ิพลตอพฤติกรรมของบุคคลและท าใ คนมี
ค ามแตกตางกันทั้งในดาน เชน รูปแบบการเรียนรู เปูา มายในชี ิต พฤติกรรมที่แ ดงออกเมื่อเผชิญกับ
ถานการณแที่ทาทาย รือเมื่อเกิดปญ า และป ิกิริยาเมื่อพบกับค ามลมเ ล  ซึ่งค ามแตกตางของการ

ตอบ นองตอ ิ่งตาง  นี้ จะ งผลตอการพั นาตนเอง อันจะน าไป ูการประ บค าม  าเร็จ รือค ามลมเ ล
ในดานตาง  ทั้งการเรียน การท างาน ร มถึงการใชชี ิตของแตละบุคคลที่แตกตางกันออกไป (Haimovitz,  
Wormington, & Corpus, 2011)  บุคคลที่มีกรอบค ามคิดเติบโตมักจะใ ค าม  าคัญตอการแ ง า
แน ค ามคิดใ ม ร มทั้งมีค ามพยายามที่จะ ก นตนเองอยาง นัก เพ่ือใ ประ บค าม  าเร็ จในการเรียนรู 
(Chan, 2012) ในขณะที่ บุคคลที่มีกรอบค ามคิดจ ากัดมักมีค ามเชื่อ า การใชค ามพยายาม ะทอนถึงการ
ดอยค าม ามารถ เพราะ ากเป็นผูที่มีค าม ามารถแล ไมจ าเป็นตองอา ัยค ามพยายามในการท า ิ่งตาง  
ด ยเ ตุนี้ ผูที่มีกรอบค ามคิดจ ากัดจึงมัก ลีกเลี่ยงที่จะใชค ามพยายามในการจัดการ รือแกไขปญ าตาง  
ร มทั้งมีค าม ิตกกัง ลกับการพิ ูจนแ าตนเองมีคุณลัก ณะที่ดีเพียงพอ รือไม รือมีค าม ามารถมากนอย
เพียงใดด ย (Lee et al., 2012; Mangels et al., 2006; Murphy & Dweck, 2015) ซึ่งแตกตางจากผูที่มี
กรอบค ามคิดเติบโตที่ไม ิตกกัง ลกับภาพลัก ณแเ ลานี้ (Murphy & Dweck, 2015) 

 

การพั นากรอบความคิดเพ่อการเรียนร้ที่มี ระสิท ิ าพ  

 ดังที่ไดกลา ไ แล ากรอบค ามคิดของมนุ ยแ ามารถพั นาไดไม าผูเรียนจะมีกรอบค ามคิดจ ากัด 
ติดตั มาอยางไรจน งผลใ ผูเรียนไมตองการเรียนรู รือพั นาตนเอง แต ากผู อนรูและเขาใจ ลักการ
พั นากรอบค ามคิด ก็จะท าใ ผูเรียนไดรับการปลูก งกรอบค ามคิดเติบโตขึ้นได การจัดการเรียนการ อนก็
จะประ บค าม  าเร็จไดมากยิ่งข้ึนตามไปด ย  
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ตารางที ่1 แ ดงคุณลัก ณะที่แตกตางของผูที่มีกรอบค ามเติบโตและกรอบค ามคิดจ ากัด  

: เชื่อ าเชา แปญญาเป็น ิ่งตายตั  น าไป ูค ามตองการที่
จะดูเ มือนเปน็คนฉลาด ดังนั้นจึงมีแน โนมที่จะ..... 

: เชา แปญญา ามารถพั นาได น าไป ูค ามตองการที่
จะเรยีนรูดังนั้นจึงมีแน โนมที่จะ.... 

ด้านความท้าทาย: 
 

เม่อเ ออ สรรค :
 

ด้านความพยายาม: 
 

เม่อ ดนวิ าร ์:  
 

ด้านความส าเร็ องผ้อ่น:  
 

 

ด้านความท้าทาย: 
 
เม่อเ ออ สรรค : 

 
ด้านความพยายาม: 

 
เม่อ ดนวิ าร ์:   

 
ด้านความส าเร็ องผ้อ่น:  

 

  ที่มา: ชนิตา รุงเรืองและ เ รี ชัดแชม (2559) ดัดแปลงมาจาก Dweck (2006) 

จากตารางที ่1 จะเ ็นได ากรอบค ามคิดในตั บุคคลมีอิท ิพลตอพฤติกรรมของบุคคลและท าใ คนมี
ค ามแตกตางกันทั้งในดาน เชน รูปแบบการเรียนรู เปูา มายในชี ิต พฤติกรรมที่แ ดงออกเมื่อเผชิญกับ
ถานการณแที่ทาทาย รือเมื่อเกิดปญ า และป ิกิริยาเมื่อพบกับค ามลมเ ล  ซึ่งค ามแตกตางของการ

ตอบ นองตอ ิ่งตาง  นี้ จะ งผลตอการพั นาตนเอง อันจะน าไป ูการประ บค าม  าเร็จ รือค ามลมเ ล
ในดานตาง  ทั้งการเรียน การท างาน ร มถึงการใชชี ิตของแตละบุคคลที่แตกตางกันออกไป (Haimovitz,  
Wormington, & Corpus, 2011)  บุคคลที่มีกรอบค ามคิดเติบโตมักจะใ ค าม  าคัญตอการแ ง า
แน ค ามคิดใ ม ร มทั้งมีค ามพยายามที่จะ ก นตนเองอยาง นัก เพ่ือใ ประ บค าม  าเร็ จในการเรียนรู 
(Chan, 2012) ในขณะที่ บุคคลที่มีกรอบค ามคิดจ ากัดมักมีค ามเชื่อ า การใชค ามพยายาม ะทอนถึงการ
ดอยค าม ามารถ เพราะ ากเป็นผูที่มีค าม ามารถแล ไมจ าเป็นตองอา ัยค ามพยายามในการท า ิ่งตาง  
ด ยเ ตุนี้ ผูที่มีกรอบค ามคิดจ ากัดจึงมัก ลีกเลี่ยงที่จะใชค ามพยายามในการจัดการ รือแกไขปญ าตาง  
ร มทั้งมีค าม ิตกกัง ลกับการพิ ูจนแ าตนเองมีคุณลัก ณะที่ดีเพียงพอ รือไม รือมีค าม ามารถมากนอย
เพียงใดด ย (Lee et al., 2012; Mangels et al., 2006; Murphy & Dweck, 2015) ซึ่งแตกตางจากผูที่มี
กรอบค ามคิดเติบโตที่ไม ิตกกัง ลกับภาพลัก ณแเ ลานี้ (Murphy & Dweck, 2015) 

 

การพั นากรอบความคิดเพ่อการเรียนร้ที่มี ระสิท ิ าพ  

 ดังที่ไดกลา ไ แล ากรอบค ามคิดของมนุ ยแ ามารถพั นาไดไม าผูเรียนจะมีกรอบค ามคิดจ ากัด 
ติดตั มาอยางไรจน งผลใ ผูเรียนไมตองการเรียนรู รือพั นาตนเอง แต ากผู อนรูและเขาใจ ลักการ
พั นากรอบค ามคิด ก็จะท าใ ผูเรียนไดรับการปลูก งกรอบค ามคิดเติบโตขึ้นได การจัดการเรียนการ อนก็
จะประ บค าม  าเร็จไดมากยิ่งข้ึนตามไปด ย  
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ความส าคัญ องกรอบความคิดเติบ ต  

 กรอบค ามคิดเติบโต (Growth Mindset) เป็นกรอบค ามคิดที่มีค าม  าคัญอยางมาก เพราะเป็น
เครื่อง ะทอนค าม  าเร็จในชี ิตไดมากก าคนที่มีกรอบค ามคิดจ ากัด (Fixed Mindset) เนื่องจากเมื่อคนที่มี
กรอบค ามคิดท้ัง องแบบตองเผชิญกับ ถานการณแที่ทาทายเดีย กันการป ิบัติตอ ถานการณแดังกลา นั้นจะ
แตกตางกันอยาง ิ้นเชิง โดยคนที่มีกรอบค ามคิดจ ากัดจะปกปูองตั เองจาก ถานการณแและไมพรอมตอการ
เผชิญค ามเ ี่ยงที่ไมคุนเคย ในขณะที่คนที่มีกรอบค ามคิดเติบโตจะมอง ถานการณแอยางเขาใจและพรอมจะ
มอง าโอกา ในการกา ผาน ถานการณแนั้นไดอยาง ยงาม เป็นตน กรอบค ามคิดยังมีผลตอการ ึก า า
ค ามรูของนักเรียนด ย ซึ่งพบ า แรงจูงใจของผู เรียนและกรอบค ามคิดเติบโตมีค าม ัมพัน แตอ
ค าม ามารถในการเรียนรูของผูเรียน (ชนิตา รุงเรืองและ เ รี ชัดแชม , 2559) อดคลองกับแน คิดของ 
Blackwell, Trzesniewski & Dweck (2007) ามารถยืนยันผล ัมฤท ิที่เกิดขึ้นไดเป็นอยางดี าในคนที่มี
กรอบค ามคิดจ ากัด งผลใ ผล ัมฤท ิทางการเรียนลดลงขณะที่คนที่มีกรอบค ามคิดเติบโตมีผล ัมฤท ิ
ทางการเรียนดีขึ้นและท าใ นักเรียนมีแรงจูงใจเพ่ิมขึ้น  Dweck (2012) ไดยืนยันไ  าผูที่มีกรอบค ามคิด
เติบโตมีแน โนมที่มีผล ัมฤท ิทางการเรียน ูงขึ้นเมื่อมีการเลื่อนชั้นเรียน นอกจากนั้นกรอบค ามคิดเติบโตไม
เพียงมีค าม  าคัญตอการเรียนรู แตยังมีค าม  าคัญตออารมณแและ ุขภาพจิต (King, 2012)  า รับผล
การ ึก ากรอบค ามคิดในนัก ึก าระดับม า ิทยาลัย ผลการ ึก าของ Schroder et al (2014)  พบ า
นัก ึก าระดับปริญญาตรีในประเท รัฐอเมริกา ผูที่มีกรอบค ามคิดเติบโตมีลัก ณะอาการทางจิตเ ชเชน
ภา ะซึมเ รานอยก าผูที่มีกรอบค ามคิดจ ากัด และพบ ากรอบค ามคิดเติบโตเป็น ิ่งที่มีค าม  าคัญตอการ
ด ารงชี ิตของคนไมใชมีอิท ิพลตอการเรียนรูเทาน้ัน แตยังเกี่ย ของกับค าม ามารถในการด ารงชี ิตอยูใน
ังคมไดอยางราบรื่นอันเนื่องมาจากการมี ุขภาพจิตและการปรับตั ที่มีประ ิท ิภาพ ดังนั้นจึง รุปได ากรอบ

ค ามคิดเติบโต งผลในทางบ กตอผูเรียนไดอยางแทจริง  

 
นวทางการพั นากรอบความคิดเติบ ต 

การพั นากรอบค ามคิดเติบโต (Growth Mindset) ในผูเรียนนั้นแน ทางที่ดีที่ ุดค รเริ่มตนจาก
การประเมินกรอบค ามคิดของผูเรียนกอนเนื่องจากผูเรียนมาจากภูมิ ลังที่แตกตางกัน งผลใ กรอบค ามคิด
ที่มียอมตองแตกตางกันไปด ย การประเมินกรอบค ามคิด ามารถท าได ลาย ิ ีด ยกัน ไม าจะเป็นการ
ประเมินด ยเอก ารด ยการก า นดตั ชี้ ัดการประเมินตาม ลักการลิเคิรแท (Likert Scale) เพ่ือ ึก าทั นคติ
และค ามคิดเ ็นของกลุมเปูา มายที่ ะทอนถึงกรอบค ามคิดที่แตกตางกันได รือในทาง ิทยา า ตรแไดใช
ค ามพยายามในการ ึก าคนค าเครื่องมือ  า รับการ ัดกรอบค ามคิดในตั มนุ ยแ ซึ่งเครื่ องมือดังกลา ท า

นาที่เป็นเครื่อง ัดคลื่นไ ูา มองที่มีค าม ัมพัน แกับเ ตุการณแ (Schoder et al, 2014) อดคลองกับ
การ ึก าของ Mangels et al. (2006) ซึ่งผลการ ึก าแ ดงใ เ ็น าผูที่มีกรอบค ามคิดแตกตางกันจะมี
ลัก ณะของคลื่นไ ูา มองในบางต าแ นงแตกตางกันด ย นอกเ นือจากนี้ยังพบการ ึก าของ Lee et al. 
(2012) ที่ไดน าเอาเกม แออนไลนแมาใชในการประเมินกรอบค ามคิดของผูเรียนซึ่งพบ า ามารถ ัดผลไดใน
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ระดับ นึ่ง โดยที่เกม แออนไลนแมีขอจ ากัดในการ ึก าคุณลัก ณะในดานการตอบ นองตอค า ิพาก แ ิจารณแ
และการตอบ นองตอค าม  าเร็จของผูอ่ืน งผลใ เกม แออนไลนแจึงอาจจะไมใชเครื่องมือที่ดีที่ ุด  ดังนั้นจะ
เ ็นได าโดย ลักการแล การประเมินกรอบค ามคิดของมนุ ยแ ามารถท าการประเมินได ขึ้นอยูกับค าม
เ มาะ มของ ถานการณแ รือขอมูลที่ตองการจะน าไปใชประโยชนแเป็น  าคัญ าจะใชเครื่องมือแบบใดจึงจะ
เ มาะ มและเกิดประโยชนแ ูง ุด โดย  า รับผูเรียนนั้นการประเมินกรอบค ามคิดโดยการใชแบบประเมินใน
รูปแบบเอก ารก็นาจะเพียงพอและมีค าม ะด กมากที่ ุด ทั้งนี้ขอพึงระ ังไดแกการออกแบบขอค าถามและ
ภา าท่ีใช ัดกรอบค ามคิดนั้นอาจไม ามารถ ัดผลไดจริง ากผูออกแบบไมมีค ามเขาใจใน ลักการของกรอบ
ค ามคิดเติบโตและกรอบค ามคิดจ ากัดมากพอ ผูออกแบบ อบถามถึงค ร ึก าใ เขากอนการด าเนินการจึง
จะเกิดประโยชนแ ูง ุด 

 ภาย ลังจากที่ไดประเมินกรอบค ามคิดของผูเรียนก็จะท าใ ผู อนเขาใจผูเรียนและ ถานการณแใน
องเรียนของตนไดมากยิ่งขึ้น กอนที่จะท าการพิจารณาแน ทางการพั นากรอบค ามคิดตามค ามรุนแรงของ
ถานการณแที่เกิดขึ้นตอไปได ทั้งนี้ ิ ีการพั นากรอบค ามคิดมี ลาก ลาย ิ ี แต ิ ีก ารที่ไดรับค ามนิยม

อยางแพร ลายมากที่ ุดและเป็น ิ ีการที่ไดอางอิงขอคนพบทางประ าท ิทยา า ตรแเกี่ย กับการพั นา
เชา นแปญญาผานการเรียนและการ ก นเรียก า “เบรโนโลยี่” รือ “Brainology” ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยน
กรอบค ามคิดผานการใ ขอมูล รือค ามรูเกี่ย กับการท างานของ มองร มถึงค าม ามารถของ มองในการ
พั นาและจัดระบบใ มอันเป็นผลมาจากการใชค ามพยายามและการ ก นอยางตอเนื่อง แน คิดดังกลา นี้
น าไป ูการพั นารูปแบบการจัดการเรียนการ อนใ มจ าน นมากร มไปถึงการพั นาโปรแกรมออนไลนแ
 า รับการพั นาทัก ะทาง มองโดยเฉพาะ ซึ่ งเป็นโปรแกรมที่ไดรับการพั นาขึ้นเพ่ือการพั นากรอบ

ค ามคิดเติบโตในมนุ ยแและการ รางแรงจูงใจ ูค าม  าเร็จ (Dweck, 2012) Paunesku et al, (2015) 
นับ นุนแน คิดการพั นาทัก ะทาง มอง (Brainology) และไดพั นา าระ  าคัญเพ่ิมเติมในรูปแบบที่

เรียก า “การเจริญเติบโตและใจตั้งแทรกแซง” เพ่ือเป็น ิ ีการเปลี่ยนกรอบค ามคิดจ ากัดใ เป็นกรอบ
ค ามคิดเติบโต นอกจากการพั นาโปรแกรมออนไลนแแล ยังพบ าการใ  “ค าชมเชย” ถือได าเป็นเครื่องมือ
ที่ ิเ มาก  า รับการพั นากรอบค ามคิดเติบโต เพราะกรอบค ามคิดเติบโตมีพ้ืนฐานมาจากแรงจูงใจและ
ค ามเชื่อ  นบุคคลเป็น  าคัญ Mueller & Dweck (1998) ได ึก าเกี่ย กับผลจากค าชมเชยจาก
กลุมเปูา มาย องกลุมใน องเรียน โดยแบงการชมเชยออกเป็น องประเภทไดแก การชมเชยที่ค าม ามารถ 
และการชมเชยที่ค ามพยายาม พบ านักเรียนกลุมที่ไดรับค าชมเชยในค าม ามารถจะน าค ามผิดพลาดมา
เป็น ิ่ง ะทอน าตนขาดค าม ามารถและเมื่อใ แกปญ าในชุดตอมาปราก าค าม ามารถในการแกปญ า
ลดลงในขณะที่กลุมที่ไดรับค าชมเชยในค ามพยายามกลับพบ านักเรียนมีทั นะตอค ามยาก าเป็น ิ่งที่บง
บอก าตองใชค ามพยายามมากขึ้นซึ่งเมื่อแกปญ าในชุดตอมาก็พบ า ามารถแกปญ าไดดีข้ึน ในอีกทาง

นึ่ง Gunderson et al, (2013) พบ าประเภทของค าชมเชยของพอแมที่มีตอเด็กเล็ก ามารถท านายถึง
กรอบค ามคิดของเด็กไดด ยแน คิดนี้น าไป ูการพั นาระบบการใ ราง ัลเมื่อท ากิจกรรม  าเร็จ ดังนั้นจะ
เ ็นได า การพั นากรอบค ามคิดเติบโตมีค ามละเอียดออนและ ัมพัน แโดยตรงกับพั นาการทาง มองที่
จะตองไดรับการกระตุนอยางเ มาะ มและตอเนื่องจึงจะ ามารถปลูก งกรอบค ามคิดท่ีตองการเขาไปได  
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ระดับ นึ่ง โดยที่เกม แออนไลนแมีขอจ ากัดในการ ึก าคุณลัก ณะในดานการตอบ นองตอค า ิพาก แ ิจารณแ
และการตอบ นองตอค าม  าเร็จของผูอ่ืน งผลใ เกม แออนไลนแจึงอาจจะไมใชเครื่องมือที่ดีที่ ุด  ดังนั้นจะ
เ ็นได าโดย ลักการแล การประเมินกรอบค ามคิดของมนุ ยแ ามารถท าการประเมินได ขึ้นอยูกับค าม
เ มาะ มของ ถานการณแ รือขอมูลที่ตองการจะน าไปใชประโยชนแเป็น  าคัญ าจะใชเครื่องมือแบบใดจึงจะ
เ มาะ มและเกิดประโยชนแ ูง ุด โดย  า รับผูเรียนนั้นการประเมินกรอบค ามคิดโดยการใชแบบประเมินใน
รูปแบบเอก ารก็นาจะเพียงพอและมีค าม ะด กมากที่ ุด ทั้งนี้ขอพึงระ ังไดแกการออกแบบขอค าถามและ
ภา าท่ีใช ัดกรอบค ามคิดนั้นอาจไม ามารถ ัดผลไดจริง ากผูออกแบบไมมีค ามเขาใจใน ลักการของกรอบ
ค ามคิดเติบโตและกรอบค ามคิดจ ากัดมากพอ ผูออกแบบ อบถามถึงค ร ึก าใ เขากอนการด าเนินการจึง
จะเกิดประโยชนแ ูง ุด 

 ภาย ลังจากที่ไดประเมินกรอบค ามคิดของผูเรียนก็จะท าใ ผู อนเขาใจผูเรียนและ ถานการณแใน
องเรียนของตนไดมากยิ่งขึ้น กอนที่จะท าการพิจารณาแน ทางการพั นากรอบค ามคิดตามค ามรุนแรงของ
ถานการณแที่เกิดขึ้นตอไปได ทั้งนี้ ิ ีการพั นากรอบค ามคิดมี ลาก ลาย ิ ี แต ิ ีก ารที่ไดรับค ามนิยม

อยางแพร ลายมากที่ ุดและเป็น ิ ีการที่ไดอางอิงขอคนพบทางประ าท ิทยา า ตรแเกี่ย กับการพั นา
เชา นแปญญาผานการเรียนและการ ก นเรียก า “เบรโนโลยี่” รือ “Brainology” ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยน
กรอบค ามคิดผานการใ ขอมูล รือค ามรูเกี่ย กับการท างานของ มองร มถึงค าม ามารถของ มองในการ
พั นาและจัดระบบใ มอันเป็นผลมาจากการใชค ามพยายามและการ ก นอยางตอเนื่อง แน คิดดังกลา นี้
น าไป ูการพั นารูปแบบการจัดการเรียนการ อนใ มจ าน นมากร มไปถึงการพั นาโปรแกรมออนไลนแ
 า รับการพั นาทัก ะทาง มองโดยเฉพาะ ซึ่ งเป็นโปรแกรมที่ไดรับการพั นาขึ้นเพ่ือการพั นากรอบ

ค ามคิดเติบโตในมนุ ยแและการ รางแรงจูงใจ ูค าม  าเร็จ (Dweck, 2012) Paunesku et al, (2015) 
นับ นุนแน คิดการพั นาทัก ะทาง มอง (Brainology) และไดพั นา าระ  าคัญเพ่ิมเติมในรูปแบบที่

เรียก า “การเจริญเติบโตและใจตั้งแทรกแซง” เพ่ือเป็น ิ ีการเปลี่ยนกรอบค ามคิดจ ากัดใ เป็นกรอบ
ค ามคิดเติบโต นอกจากการพั นาโปรแกรมออนไลนแแล ยังพบ าการใ  “ค าชมเชย” ถือได าเป็นเครื่องมือ
ที่ ิเ มาก  า รับการพั นากรอบค ามคิดเติบโต เพราะกรอบค ามคิดเติบโตมีพ้ืนฐานมาจากแรงจูงใจและ
ค ามเชื่อ  นบุคคลเป็น  าคัญ Mueller & Dweck (1998) ได ึก าเกี่ย กับผลจากค าชมเชยจาก
กลุมเปูา มาย องกลุมใน องเรียน โดยแบงการชมเชยออกเป็น องประเภทไดแก การชมเชยที่ค าม ามารถ 
และการชมเชยที่ค ามพยายาม พบ านักเรียนกลุมที่ไดรับค าชมเชยในค าม ามารถจะน าค ามผิดพลาดมา
เป็น ิ่ง ะทอน าตนขาดค าม ามารถและเมื่อใ แกปญ าในชุดตอมาปราก าค าม ามารถในการแกปญ า
ลดลงในขณะที่กลุมที่ไดรับค าชมเชยในค ามพยายามกลับพบ านักเรียนมีทั นะตอค ามยาก าเป็น ิ่งที่บง
บอก าตองใชค ามพยายามมากขึ้นซึ่งเมื่อแกปญ าในชุดตอมาก็พบ า ามารถแกปญ าไดดีข้ึน ในอีกทาง

นึ่ง Gunderson et al, (2013) พบ าประเภทของค าชมเชยของพอแมที่มีตอเด็กเล็ก ามารถท านายถึง
กรอบค ามคิดของเด็กไดด ยแน คิดนี้น าไป ูการพั นาระบบการใ ราง ัลเมื่อท ากิจกรรม  าเร็จ ดังนั้นจะ
เ ็นได า การพั นากรอบค ามคิดเติบโตมีค ามละเอียดออนและ ัมพัน แโดยตรงกับพั นาการทาง มองที่
จะตองไดรับการกระตุนอยางเ มาะ มและตอเนื่องจึงจะ ามารถปลูก งกรอบค ามคิดท่ีตองการเขาไปได  
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นวทางการ ัดการร บบการเรียนร้เชิงรกกับการพั นากรอบความคิดเติบ ต 

 เปูา มาย  าคัญ  า รับการจัดการ ึก าคือการพั นาผูเรียนใ เกิดการเรียนรูอยางมีประ ิท ิภาพ 
และเกิดประโยชนแ ูง ุดตอการด ารงชี ิตในอนาคตอยางมีคุณภาพชี ิตที่ดี ซึ่งรูปแบบการจัดการ ึก าถือเป็น
กลไก  าคัญที่จะผลักดันเปูา มายดังกลา ใ ประ บค าม  าเร็จได จากที่ไดกลา มาแล ขางตนจะเ ็นได า
รูปแบบการจัดการ ึกที่ดีที่ ุด ณ ขณะนี้คง นีไมพนการจัดการ ึก าในเชิงรุก (Active Learning) โดยเนนใ 
ผูเรียนเป็น ูนยแกลางของทุก ิ่งและมีครูผู อนท า นาที่อ าน ยค ามรูและช ยเ ลือชี้แนะเพ่ือใ เกิดการเรียนรู
ที่มีประ ิท ิภาพแบบ องทิ ทางแทนที่แบบเดิมที่เนนการบรรยาย (Lecture Based Learning) ซึ่งเป็น
รูปแบบการเรียนรูทางเดีย  การจัดการเรียนการ อนเชิงรุก (Active Learning) มุงเนนใ ผูเรียนเกิดการ
เรียนรูจากการลงมือป ิบัติและประยุกตแใชองคแค ามรูจากการชี้แนะของผู อนและใ ผูเรียน ไดเรียนรูตาม
ค ามถนัดและมีค ามยืด ยุนในเรื่องของเ ลาในการคนค า าค ามรูเพ่ิมเติม ( เน  ปานรัตนแ และ ัมบาลี 
เจะมะ, 2557) แน คิดการเรียนรูเชิงรุกนี้ถือเป็นกระบ นการเรียนรูที่ท าใ ผูเรียนได กทัก ะการเรียนรูขั้น ูง 
อันประกอบด ย การ ิ เคราะ แ  (Analysis)  การ ั งเคราะ แ (Synthesis) และทัก ะการประเมินคา
(Evaluation) (McKinney, 2008) ผานทางกิจกรรมการเรียนรูแบบใ มตั อยางเชน การเรียนรูแบบกิจกรรม
เป็นฐาน (Activity-Based Learning) การเรียนรูแบบปญ าเป็นฐาน (Problem-Based Learning) และการ
เรียนรูแบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) เป็นตน อยางไรก็ตามพบ าการจัดการเรียนการ
อนในรูปแบบเชิงรุกนั้นจะประ บค าม  าเร็จไปไมได ากผูเรียนไมไดใ ค ามร มมือกับกิจกรรมอยางจริงจัง 

เพราะการจัดการเรียนการ อนเชิงรุกเป็นรูปแบบที่เนนกิจกรรมใ ผูเรียนได กป ิบัติเพ่ือใ เกิดค ามรูขั้น ูง
ซึ่ง ากผูเรียนไมพรอมและไมใ ค าม  าคัญกับการ กป ิบัติประโยชนแ ูง ุดที่คาด ังก็จะเกิดขึ้นไมไดเลย 
ค ามพรอมของผูเรียนจึงเป็นองคแประกอบ นึ่งที่  าคัญไมแพการปรับปรุงเทคนิคการจัดการเรียนของผู อน
เลย เพราะการจัดการเรียนการ อนแบบเชิงรุกมุงเนนใ ผูเรียนเป็น ูนยแกลางของการเรียนรูทั้ง มดทั้งม ล  

 

 

 

 

 

 

าพที ่2 แน ทางการจัดการเรียนการ อนในระดับอุดม ึก าเชิงรุก 
ปรับปรุงจาก เรณุมา   มาอุน, (2559) 

 

ผูส้อน 

ผูเ้รียน 

องคค์วามรู้ สงัคม  
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จากรูปภาพ 2 ผูเรียนตองอยูตรงกลางระ างองคแค ามรูและ ภาพ ังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
ตอเนื่องเพ่ือเรียนรู ิ่งตาง รอบตั ด ยตนเอง โดยมีผู อนเป็นผูใ การ นับ นุนการเรียนรูของผูเรียน ดังนั้น

ากผูเรียนไมมีค ามพรอม ไมมีแรงบันดาลใจ ูค าม  าเร็จในอนาคตของตนเองและมีกรอบค ามจ ากัด ง
แนน าตนเองมาเรียนเพียงเพราะ นาที่ที่ตนเองท าตาม ัย ก็อาจขัดข างค าม  าเร็จของผูเรียนได อดคลอง
กับแน คิดของ เรณุมา  มาอุน, (2559) ที่ไดกลา ไ  า คุณลัก ณะของผูเรียนมีผลตอการเรียนรู โดยเฉพาะ
ในดานค ามแตกตางทางบุคลิกลัก ณะของผูเรียน ประ บการณแการเรียนรูในอดีต และค ามรูค ามเขาใจ
พ้ืนฐานเกี่ย กับเนื้อ า ิชาที่จะ ึก า ซึ่ง ิ่งนี้ Dweck (2012) เรียก า กรอบค ามคิดจ ากัด มากไปก านั้น
กรอบค ามคิดจ ากัดดังกลา ยังอาจกระชากมุมมองของเคาใ ด าดิ่งลงไปอีกก็เป็นไดเมื่อตองเผชิญกับเพ่ือนร ม
องท่ีอาจมาเรียนด ยกรอบค ามคิดเติบโต ที่เต็มเปียมและมีแรงบันดาลใจที่จะผลักดันตนเองไป ูค าม  าเร็จ

อยางแรงกลา ซึ่งคนทั้ง องกลุมมีลัก ณะตอบ นองตอการเรียนที่แตกตางกันอยาง ิ้นเชิง และกลุม นึ่งกลุม
ใดอาจถูกจูงใจไปร มกับอีกกลุมไดโดยงายถาแรงบันดาลใจของกลุมใดกลุม นึ่งมากก า ดังนั้นเพ่ือปูองกัน
ค ามลมเ ล ของการจัดการเรียนการ อนเชิงรุก การกระตุนใ ผูเรียนมีค ามพรอมและมีกรอบค ามคิด
เติบโตในชั้นเรียนจะท าใ เกิดประโยชนแ ูง ุดในการจัดการเรียนการ อนดังกลา อยางแนนอน  
 
สร  
 กรอบค ามคิด (Mindset) มีค าม  าคัญอยางยิ่งตอการด ารงชี ิตของมนุ ยแ เพราะเป็นค ามเชื่อ  น
บุคคลที่น าไป ูทั นคติและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุ ยแเพ่ือค ามอยูรอดใน ังคมบนพ้ืนฐานค ามคิด
และค ามเชื่อที่มี ภายใตกรอบค ามคิดมีตั แปร  าคัญ องดานด ยกัน ไดแก กรอบค ามคิดจ ากัด (Fixed 
Mindset) และกรอบค ามคิดเติบโต (Growth Mindset) ซึ่งทั้ง องตั แปรมีพ้ืนฐานค ามเชื่อและทั นคติที่
แตกตางกัน งผลใ พฤติกรรมมนุ ยแในการเปดใจเรียนรูแตกตางกันออกไป การพั นากรอบค ามคิดเติบโต 
(Growth Mindset) เพ่ือผล ัมฤท ิในการจัดการเรียนการ อนเชิงรุก (Active Learning) ถือเป็นแน คิดที่
มุงเนนการท าค ามเขาใจในค ามแตกตางของ ผูเรียนเพ่ือใ มีค ามพรอมในการเรียนรูที่ อดคลองกับรูปแบบ
การเรียนรูเชิงรุก ที่มุงเนนใ ผูเรียนไดรับค ามรูอยางมีประ ิท ิภาพ ูง ุดเพ่ือประโยชนแในการท างาน รือ
ด ารงชี ิตในอนาคตของนัก ึก าในระดับอุดม ึก าในปจจุบัน  
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จากรูปภาพ 2 ผูเรียนตองอยูตรงกลางระ างองคแค ามรูและ ภาพ ังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
ตอเนื่องเพ่ือเรียนรู ิ่งตาง รอบตั ด ยตนเอง โดยมีผู อนเป็นผูใ การ นับ นุนการเรียนรูของผูเรียน ดังนั้น

ากผูเรียนไมมีค ามพรอม ไมมีแรงบันดาลใจ ูค าม  าเร็จในอนาคตของตนเองและมีกรอบค ามจ ากัด ง
แนน าตนเองมาเรียนเพียงเพราะ นาที่ที่ตนเองท าตาม ัย ก็อาจขัดข างค าม  าเร็จของผูเรียนได อดคลอง
กับแน คิดของ เรณุมา  มาอุน, (2559) ที่ไดกลา ไ  า คุณลัก ณะของผูเรียนมีผลตอการเรียนรู โดยเฉพาะ
ในดานค ามแตกตางทางบุคลิกลัก ณะของผูเรียน ประ บการณแการเรียนรูในอดีต และค ามรูค ามเขาใจ
พ้ืนฐานเกี่ย กับเนื้อ า ิชาที่จะ ึก า ซึ่ง ิ่งนี้ Dweck (2012) เรียก า กรอบค ามคิดจ ากัด มากไปก านั้น
กรอบค ามคิดจ ากัดดังกลา ยังอาจกระชากมุมมองของเคาใ ด าดิ่งลงไปอีกก็เป็นไดเมื่อตองเผชิญกับเพ่ือนร ม
องท่ีอาจมาเรียนด ยกรอบค ามคิดเติบโต ที่เต็มเปียมและมีแรงบันดาลใจที่จะผลักดันตนเองไป ูค าม  าเร็จ

อยางแรงกลา ซึ่งคนทั้ง องกลุมมีลัก ณะตอบ นองตอการเรียนที่แตกตางกันอยาง ิ้นเชิง และกลุม นึ่งกลุม
ใดอาจถูกจูงใจไปร มกับอีกกลุมไดโดยงายถาแรงบันดาลใจของกลุมใดกลุม นึ่งมากก า ดังนั้นเพ่ือปูองกัน
ค ามลมเ ล ของการจัดการเรียนการ อนเชิงรุก การกระตุนใ ผูเรียนมีค ามพรอมและมีกรอบค ามคิด
เติบโตในชั้นเรียนจะท าใ เกิดประโยชนแ ูง ุดในการจัดการเรียนการ อนดังกลา อยางแนนอน  
 
สร  
 กรอบค ามคิด (Mindset) มีค าม  าคัญอยางยิ่งตอการด ารงชี ิตของมนุ ยแ เพราะเป็นค ามเชื่อ  น
บุคคลที่น าไป ูทั นคติและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุ ยแเพ่ือค ามอยูรอดใน ังคมบนพ้ืนฐานค ามคิด
และค ามเชื่อที่มี ภายใตกรอบค ามคิดมีตั แปร  าคัญ องดานด ยกัน ไดแก กรอบค ามคิดจ ากัด (Fixed 
Mindset) และกรอบค ามคิดเติบโต (Growth Mindset) ซึ่งทั้ง องตั แปรมีพ้ืนฐานค ามเชื่อและทั นคติที่
แตกตางกัน งผลใ พฤติกรรมมนุ ยแในการเปดใจเรียนรูแตกตางกันออกไป การพั นากรอบค ามคิดเติบโต 
(Growth Mindset) เพ่ือผล ัมฤท ิในการจัดการเรียนการ อนเชิงรุก (Active Learning) ถือเป็นแน คิดที่
มุงเนนการท าค ามเขาใจในค ามแตกตางของ ผูเรียนเพ่ือใ มีค ามพรอมในการเรียนรูที่ อดคลองกับรูปแบบ
การเรียนรูเชิงรุก ที่มุงเนนใ ผูเรียนไดรับค ามรูอยางมีประ ิท ิภาพ ูง ุดเพ่ือประโยชนแในการท างาน รือ
ด ารงชี ิตในอนาคตของนัก ึก าในระดับอุดม ึก าในปจจุบัน  
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การศก าความคิดเ ็น อง ระชาชนที่มีต่อการ ัดการสิ่ง วด ้อม อง รง า  กร ีศก า
ระชาชนที่อาศัยอย่บริเว ดยรอบ รง าบาง ะกง 

A Study of Opinion of People toward Environmental Management of  Power Plant: 
A Case Study of People Living Nearby Bangpagong Power Plant 

 

พนิตา ภักดี1  นันทินี นาราศี2  ุ ยมาศ ช ชัย ทธิ์3  ิ เรศ ชู จ4 
 

บทคัดย่อ 

 งาน ิจัยครั้งนี้มี ัตถุประ งคแเพ่ือ ึก าค ามคิดเ ็นของประชาชนที่มีตอการจัดการ ิ่งแ ดลอมของ
โรงไ ูาของประชาชนที่อา ัยอยูบริเ ณโดยรอบโรงไ ูาบางปะกง โดยขอมูลกลุมตั อยางจากประชาชน ที่
อา ัยอยูโดยรอบโรงไ ูาบางปะกงรั มี 5 กิโลเมตร จ าน น 397 คน ใช ิ ีการ ุมตั อยางแบบงาย เครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บร บร มขอมูลคือ แบบ อบถาม ถิติ ที่ใชในการ ิเคราะ แขอมูล คือ การแจกแจงค ามถี่รอย
ละ คาเฉลี่ย คา  นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คา ัมประ ิท ิการถดถอยเชิงพ ุ และการ ิเคราะ แค าม ัมพัน แโดย
ใชเทคนิคโมเดล มการเชิงโครง ราง จากการ ึก าพบ าโมเดล มการโครง รางพบ าแน ค ามคิดดานการ
จัดการ ิ่งแ ดลอม (Opinion)  ภาพปญ า ิ่งแ ดลอมตามมาตรฐาน ISO 400  โรงไ ูา (Environ)  ค าม
ตระ นักดานการจัดการ ิ่งแ ดลอม (Aware) งผลตอ นโยบายดานการจัดการ ิ่งแ ดลอม (Policy) โดยที่
ตั แปรอิ ระทั้ง 3 ตั  มีค าม ามารถในการอ ิบายตั แปรตามไดรอยละ   ซึ่ง มการโมเดลโครง รางที่ไดคือ  
z = (0.2 ) aware + (-0.2 ) environ + (0. ) opinion 

 

ค าส าคัญ: ค ามคิดเ ็น/ การจัดการ ิ่งแ ดลอม/ โรงไ ูา 
 

Abstract 

 The purpose of this research is to study the public opinion on the environmental 

management of power plants of people, living around the Bang Pakong Power Plant. To 

collect the sample from 400 people living around Bang Pakong Power Plant, a radius of       

5 km. The instrument used to collect data was a questionnaire. Statistics used in data 

analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, multiple regression 

coefficients and relationship analysis using the structural equation modeling technique. The 

structural equation model found that the concept of environmental management (Opinion), 

environmental problems in accordance with ISO14001 standards. Environ power plant 

(Environ), awareness of environmental management (Aware), affect the environmental 

                                                           
1 นัก ึก าปริญญาตรี คณะ ิทยา า ตรแและเทคโนโลยี าขาเทคโนโลยีการจัดการอุต า กรรม ม า ิทยาลัยกรุงเทพ ุ รรณภูมิ 
2 นัก ึก าปริญญาตรี คณะ ิทยา า ตรแและเทคโนโลยี าขาเทคโนโลยีการจัดการอุต า กรรม ม า ิทยาลัยกรุงเทพ ุ รรณภูมิ 
3 นัก ึก าปริญญาตรี คณะ ิทยา า ตรแและเทคโนโลยี าขาเทคโนโลยีการจัดการอุต า กรรม ม า ิทยาลัยกรุงเทพ ุ รรณภูมิ 
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management policy (Policy) which the three independent variables have the ability to 
explain the dependent variables by 7%. The equation of the model is z = (0.28) aware + (-
0.28) environ + (0.18) 
 
Keyword: Opinion/ Environmental Management/ Power Plant 
 
1. ความเ นมา ะความส าคัญ 

 ในยุคปจจุบันปญ า ิ่งแ ดลอมที่มนุ ยแก าลังประ บอยูในปจจุบันที่  าคัญ ไดแก ปญ าการลดลงของ
ทรัพยากร รรมชาติ ปญ า ารพิ  และปญ าของระบบนิเ  ซึ่งปญ าที่  าคัญเ ลานี้มาจากปญ ายอย

ลายปญ า เชน มลพิ ทางน้ า มลพิ ทางอากา  มลพิ ทางเ ียง ขยะมูล อยและ ิ่งป ิกูล เป็นตน ปญ า
เ ลานี้ถาไมรีบปูองกันแกไข อาจ งผลกระทบตอ ิ ั นาการของ ิ่งมีชี ิตได ซึ่งการปูองกันแกไขปญ า
ิ่งแ ดลอมเป็น นาที่ของทุกคนที่จะตองช ยกัน ดังนั้นจากการพั นาประเท ที่ งผลใ ปริมาณและคุณภาพ

ของทรัพยากร รรมชาติลดลง จึงมีการน า ลักการพั นาที่ยั่งยืนมาใชในการจัดการปญ า ิ่งแ ดลอมชุมชนใน
ลาย น ยงาน แตยังขาดการบูรณาการอยางเป็นองคแร มในทุกมิติ จึงค รมีการประ าน ผลักดัน ใ มีการ

น านโยบาย แผน มาตรการ และกลไกการจัดการ ิ่งแ ดลอม โดยการมี  นร มของทุกภาค  น และน าไป ู
การป ิบัติ ร มทั้ง นับ นุนการเ ริม ราง ักยภาพของทองถิ่นนั้นอยางบูรณาการ เพ่ือใชเป็นพ้ืนฐานในการ
พั นาและจัดการ ิ่งแ ดลอมของชุมชน ทั้งบริบทเมืองและชนบทในประเท ไทยตอไป ดังนั้นการจัดการ
ิ่งแ ดลอมชุมชนแบบบูรณาการครอบคลุม 4 มิติ ประกอบด ย 1) ดานทรัพยากร รรมชาติและ ิ่งแ ดลอม 

2) ดาน ังคม ั น รรม 3) ดานเ ร ฐกิจ 4) ดานการบริ ารจัดการและการมี  นร ม เพ่ือใ บุคคล 
ครอบครั  ชุมชน และองคแกรปกครอง  นทองถิ่น มีค าม ามารถในการจัดการตนเองได จ าลอง โพ ิบุญ 
(2551) 

 ในการ ึก าครั้งนี้ จะท าการ ึก าเกี่ย กับการจัดการ ิ่งแ ดลอมของโรงไ ูาบางปะกงกรณี ึก า
แน ค ามคิดของประชาชนที่อา ัยอยูบริเ ณโดยรอบ ซึ่งเป็นโรงไ ูาพลังค ามรอนและพลังค ามรอนร ม
ของการไ ูา ายผลิตแ งประเท ไทย จัดเป็นโรงไ ูาที่ใชกาซ รรมชาติจากอา ไทยแ งแรก ประกอบด ย
โรงไ ูาพลังค ามรอน จ าน น 4 เครื่อง และโรงไ ูาพลังค ามรอนร ม จ าน น 4 เครื่อง ร มก าลังผลิต
ทั้ง มด 3,680,000 กิโล ัตตแ เป็นแ ลงผลิตกระแ ไ ูาขนาดใ ญของประเท ไทย   ไ ูาเป็นปจจัย  าคัญ
ที่ ุดปจจัย นึ่ง  า รับการด ารงชี ิตประจ า ันของชนในชาติ การ ื่อ าร การคมนาคม การใ ค ามรู 
การ ึก า และการมี  นร มในกระบ นการประชา ิปไตย ซึ่งเป็นเงื่อนไข  าคัญตอ ลักการมนุ ยชนจะ
เกิดข้ึนและมี ประ ิท ิภาพไมไดถาขาด ไ ูา  ไ ูาเป็นตั แปร  าคัญในการพั นาเ ร ฐกิจการเพ่ิมผลผลิต
ทั้งเก ตรร มและอุต า กรรมที่ทัน มัย การกระจายรายได และ รางขีดค าม ามารถในการแขงขันในดาน
การผลิต และการขาย ินคา ซึ่งเป็นเปูา มาย  าคัญในการพั นาเ ร ฐกิจ  และด ยการขยายตั ประชากร
และการขยายตั ของเ ร ฐกิจไดด าเนินอยูตลอดเ ลา ประเท ไทยจึงมีอัตราการเพ่ิมของปริมาณการใชไ ูา
ปีละไมต่ าก า 1,000 เมกะ ัตตแ จากก าลังผลิตในปี พ. . 2537 ประมาณ 13,000 เมกะ ัตตแ  
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management policy (Policy) which the three independent variables have the ability to 
explain the dependent variables by 7%. The equation of the model is z = (0.28) aware + (-
0.28) environ + (0.18) 
 
Keyword: Opinion/ Environmental Management/ Power Plant 
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 จากเ ตุผลและค าม  าคัญดังกลา  คณะผูด าเนินโครงการจึงมีค าม นใจที่จะ ึก าการจัดการ
ิ่งแ ดลอมของโรงไ ูาบางปะกงกรณี ึก าแน ค ามคิดของประชาชนที่อา ัยอยูบริเ ณโดยรอบ ขอมูล
ามารถน ามาบูรณาการใ เกิดการจัดการ ิ่งแ ดลอมที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ทั้งในดานของ ิ่งแ ดลอม ังคม 
ั น รรมและชุมชนเพื่อการพั นาตอไปไดอยางยั่งยืนในอนาคต  

 

2. วัต ระสงค์ 

 2.1 เพ่ือ ึก าค ามคิดเ ็นของประชาชนที่มีตอการจัดการ ิ่งแ ดลอมของโรงไ ูาของประชาชนที่
อา ัยอยูบริเ ณโดยรอบโรงไ ูาบางปะกง 

กรอบ นวคิด 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. ระเบียบวิ ีการวิ ัย 

 3.1 การค านว า นาดตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใชในการ ิจัยครั้งนี้ คือประชาชนที่อา ัยอยูในเขตพ้ืนที่รอบโรงไ ูาบางปะกง รั มี  5
กิโลเมตรครอบคลุมพ้ืนที่ 10 ต าบล คือ ต าบลทาขาม  ต าบลบางปะกง  ต าบลทา ะอาน  ต าบลเขาดิน  ต าบล
บาง ั   ต าบลบางน้ าผึ้ง  อ าเภอบางปะกง จัง ัดฉะเชิงเทรา  ต าบลต า รุ  ต าบลบานเกา ต าบลบางนาง  
ต าบลเกาะลอย อ าเภอพานทอง จัง ัดชลบุรี ร ม 48,201 คน (กระทร งม าดไทย, 2559) และพนักงาน
ของโรงไ ูาบางปะกง 
 เมื่อทราบจ าน นประชากร ผู ิจัยท าการ าขนาดกลุมตั อยางโดยใช ูตรการค าน ณกลุมตั อยางของ 
Yammane Taro (1973,p.25) ดังนี้ 

ความ ร นั า้น 

าร ั ารสง ว อ้ม 

ส า สง ว อ้ม าร ั าร
สง ว อ้ม น ั นั 

น ย าย 

า้น าร ั าร 

สง ว อ้ม อง รง ้ า 

นวความค  

า้น าร ั ารสง ว อ้ม 
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   n    =   
      

  n = จ าน นของกลุมตั อยาง 
  N = ขนาดของประชากร เทากับ 48,201 คน  
  e  = ค ามคลาดเคลื่อนของการ ุมตั อยาง 
 ในการ ึก าครั้งนี้ผู ิจัยก า นดใ ค ามคลาดเคลื่อนของกลุมตั อยางเทากับ 0.05 รือระดับค าม
เชื่อมั่น 95% เมื่อแทนคาใน ูตร ดังนี้ 

   n     =         
                 

          =    396.71 
 จ าน นขนาดตั อยางที่ไดจากการค าน ณ ทั้ง ิ้นอยางนอย 397 คน โดยใช ิ ีการ ุมตั อยางตาม
ขั้นตอนตอไปนี้ 
 3.2 การส่มตัวอย่าง 
 การ ุมตั อยางในการ ึก าครั้งนี้ ผู ิจัยใช ิ ีการ ุมตั อยางแบบ ลายขั้นตอน โดยมีการด าเนินงาน 
3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ันตอนที่ 1 เลือกเจาะจงกลุมตั อยางที่ ึก า คือ ประชาชนที่อา ัยอยูในเขตต าบลทาขาม   ต าบล
บางปะกง  ต าบลทา ะอาน  ต าบลเขาดิน  ต าบลบาง ั   ต าบลบางน้ าผึ้ง  อ าเภอบางปะกง จัง ัด
ฉะเชิงเทรา   ต าบลต า รุ  ต าบลเมือง  ต าบลบานเกา ต าบลบางนาง  ต าบลเกาะลอย อ าเภอพานทอง จัง ัด
ชลบุรี ร ม 4 ,20  คน (กระทร งม าดไทย,2559) และพนักงานของโรงไ ูาบางปะกง 
 ันตอนที่ 2 ลังจากนั้นผู ิจัยใชการ ุมแบบ ัด  น เพ่ือ าจ าน นขนาดของกลุมตั อยางในแตละ
ต าบล 

      กลุมตั อยางในแตละต าบล  = จ าน นประชากรท่ีอา ัยในแตละต าบล   จ าน นตั อยางท่ีไดจากการค าน ณ
จ าน นประชากรท้ัง มดที่อา ัยอยูในเขตพื้นท่ีรอบโรงไ ูาบางปะกง ร มี   กิเมตร

 
 
ตารางท่ี 1 แ ดงจ าน นตั อยางในเขตพ้ืนที่รอบโรงไ ูาบางปะกง รั มี 5 กิโลเมตร แบงตามรายต าบล 
 
 ต าบล จ าน นประชากร จ าน นตั อยางที่ตองการ ึก า 

1 ทาขาม    7,778 64 
2 บางปะกง   7,702 64 
3 ทา ะอาน   3,537 29 
4 เขาดิน 2,460 20 
5 บาง ั    10,708 88 
6 บางน้ าผึ้ง 2,169 18 
7 ต า รุ   2,578 21 
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ต าบล 

      กลุมตั อยางในแตละต าบล  = จ าน นประชากรท่ีอา ัยในแตละต าบล   จ าน นตั อยางท่ีไดจากการค าน ณ
จ าน นประชากรท้ัง มดที่อา ัยอยูในเขตพื้นท่ีรอบโรงไ ูาบางปะกง ร มี   กิเมตร

 
 
ตารางท่ี 1 แ ดงจ าน นตั อยางในเขตพ้ืนที่รอบโรงไ ูาบางปะกง รั มี 5 กิโลเมตร แบงตามรายต าบล 
 
 ต าบล จ าน นประชากร จ าน นตั อยางที่ตองการ ึก า 

1 ทาขาม    7,778 64 
2 บางปะกง   7,702 64 
3 ทา ะอาน   3,537 29 
4 เขาดิน 2,460 20 
5 บาง ั    10,708 88 
6 บางน้ าผึ้ง 2,169 18 
7 ต า รุ   2,578 21 

 51   

 

 

าร าร ถาบัน ิจยัและพั นา 
ม า ิทยาลัยราชภั บาน มเด็จเจาพระยา 

51ปีท่ี 2 ฉบับพิเ  ัน าคม 2560 

8 บานเกา 3,308 27 
9 บางนาง   5,354 44 
10 เกาะลอย 2,607 22 

 ร ม 48,201 ประมาณ 397 
 
 ันตอนที่ 3 ในขั้นตอน ุดทายผู ิจัยใช ิ ี ุมแบบบังเอิญ  โดยการเก็บขอมูลจากกลุมตั อยางจาก
ถานที่  าคัญในต าบล นั้น  เชน ัด โรงเรียน โรงพยาบาล ถานีต าร จ ถานีอนามัย และการเดินเก็บขอมูล

ตามบาน จนครบตามจ าน นกลุมตั อยางที่ตองการ 
 
  3.3 การเก็บรวบรวม ้อม  

การเก็บร บร มขอมูล ประกอบด ยขอมูลปฐมภูมิ  คือการใชแบบ อบถามในการเก็บขอมูล  โดยใ 
กลุมตั อยางตอบแบบ อบถาม 
 
 3.4 เคร่องมอที่ใช้ในการเก็บ ้อม  
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลครั้งนี้ คือ แบบ อบถาม มีทั้งชนิดค าถามปลายปดและค าถามแบบ
มาตร  นประมาณคา โดยแบงเป็น 3 ตอน 
    ตอนที่ 1 แบบ อบถามเกี่ย กับ ถานภาพของผู อบตอบแบบ อบถาม 
   ตอนที่ 2 เป็นแบบ อบถามเกี่ย กับค ามคิดเ ็นดาน ิ่งแ ดลอม นโยบายดานการจัดการ
ิ่งแ ดลอม ภาพ ิ่งแ ดลอมและการจัดการในปจจุบัน และค ามตระ นักดานการจัดการ ิ่งแ ดลอม 

   ตอนที่ 3 ขอเ นอแนะ 
  3.5  การวิเคราะ ์ ้อม  
   ผู ิจัยไดทด อบค ามเที่ยงตรงและค ามเชื่อมั่นของแบบ อบถามกอนน าไปเก็บขอมูลจริง 
ดังนี้ 
   3.5.1 การน าแบบ อบถามไป าค ามเที่ยงตรง  น าแบบ อบถามใ ผูเชี่ย ชาญตร จ อบ
ค ามเที่ยงตรง ไดแก อาจารยแที่ปรึก า ผูเชี่ย ชาญใน าขาที่เก่ีย ของเพ่ือตร จ อบค ามเที่ยงตรงของเนื้อ า  
ค ามครอบคลุมของเนื้อ าและตั แปรที่ตองการ ึก า  เพ่ือใ แบบ อบถามมีค ามถูกตอง  เ มาะ ม และ
มบูรณแ 

   3.5.2 การทด อบคาค ามเชื่อมั่น  ผู ิจัยน าแบบ อบถามไปทด อบกับกลุมประชาชนที่มี
ลัก ณะใกลเคียงกับกลุมเปูา มายที่ตองการท าการ ึก า ิจัยกอน จ าน น 30ชุด เพ่ือ ิเคราะ แ าคาค าม
เชื่อมั่นของแบบ อบถามเป็นรายดานโดยใช ูตร ัมประ ิท ิแอล าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) โดยมีคาค ามเชื่อมั่นมากก า 0.7 ขึ้นไป ปราก าไดคาค ามเชื่อมั่น เทากับ .930 มายค าม
าแบบ อบถามมีค ามนาเชื่อถือ คือ ามารถน าไปเก็บจริงได 
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  3.5.3 ถิติที่ใชในการ ิเคราะ แขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย  นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ                 
คา ัมประ ิท ิการถดถอยเชิงพ ุ  

  3.5.4 ิเคราะ แค าม ัมพัน แโดยใชเทคนิคโมเดล มการเชิงโครง รางโดย  นโปรแกรม 
Wrap PLS 4.0 (Free trial for 30 days) เป็นโปรแกรม  าเร็จรูปทาง ถิติอีกโปรแกรม นึ่งที่ พั นาขึ้นมา
เพ่ือใชเป็นเครื่องมือในการ ิเคราะ แค าม ัมพัน แโครง ราง 
 
4. ผ การวิ ัย 

ตอนที่ 1  การวิเคราะ ์ ้อม ทั่ว องผ้ตอบ บบสอบ าม 

 ขอมูลทั่ ไปของผูตอบแบบ อบถามของกลุมตั อยาง ไดแก เพ  อายุ ระดับการ ึก า ประ บการณแ
ท างาน เ นอด ย ตารางประกอบการบรรยายในตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ขอมูลทั่ ไปของผูตอบแบบ อบถามของกลุมตั อยาง 

้อม ทั่ว องผ้ตอบ บบสอบ าม  านวน คน  ร้อย ะ 
 
เพ  

ชาย 
ญิง 

รวม 

233 
167 
400 

58.3 
41.8 
100 

อายุ 

20-30 ปี  
31-40 ปี  
41-60 ปี  
รวม 

185 
126 
89 
400 

46.3 
31.5 
22.3 
100 

ระดับการ ึก า 

ม.6 / ป ช. 
ป . 
ปริญญาตรี   
ูงก าปริญญาตรี   

รวม 

192 
150 
56 
2 

400 

48 
37.5 
14 
5 

100 

ประ บการณแท างาน 

0- 0ป ี
11-20ป ี
2 ปีข้ึนไป 
รวม 

232 
113 
55 
400 

58 
28.2 
13.8 
100 
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  3.5.3 ถิติที่ใชในการ ิเคราะ แขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย  นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ                 
คา ัมประ ิท ิการถดถอยเชิงพ ุ  

  3.5.4 ิเคราะ แค าม ัมพัน แโดยใชเทคนิคโมเดล มการเชิงโครง รางโดย  นโปรแกรม 
Wrap PLS 4.0 (Free trial for 30 days) เป็นโปรแกรม  าเร็จรูปทาง ถิติอีกโปรแกรม นึ่งที่ พั นาขึ้นมา
เพ่ือใชเป็นเครื่องมือในการ ิเคราะ แค าม ัมพัน แโครง ราง 
 
4. ผ การวิ ัย 

ตอนที่ 1  การวิเคราะ ์ ้อม ทั่ว องผ้ตอบ บบสอบ าม 

 ขอมูลทั่ ไปของผูตอบแบบ อบถามของกลุมตั อยาง ไดแก เพ  อายุ ระดับการ ึก า ประ บการณแ
ท างาน เ นอด ย ตารางประกอบการบรรยายในตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ขอมูลทั่ ไปของผูตอบแบบ อบถามของกลุมตั อยาง 

้อม ทั่ว องผ้ตอบ บบสอบ าม  านวน คน  ร้อย ะ 
 
เพ  

ชาย 
ญิง 

รวม 

233 
167 
400 

58.3 
41.8 
100 

อายุ 

20-30 ปี  
31-40 ปี  
41-60 ปี  
รวม 

185 
126 
89 
400 

46.3 
31.5 
22.3 
100 

ระดับการ ึก า 

ม.6 / ป ช. 
ป . 
ปริญญาตรี   
ูงก าปริญญาตรี   

รวม 

192 
150 
56 
2 

400 

48 
37.5 
14 
5 

100 

ประ บการณแท างาน 

0- 0ป ี
11-20ป ี
2 ปีข้ึนไป 
รวม 

232 
113 
55 
400 

58 
28.2 
13.8 
100 
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 จากตารางที่ 2 ามารถอ ิบายขอมูลทั่ ไปของผูตอบแบบ อบถามของกลุมตั อยาง จ าน น 400 คน 
แ ดงจ าน นรอยละ โดยจ าแนกตามเพ  อายุ ระดับการ ึก า ประ บการณแการท างาน 

 1. เพ  กลุมตั อยางของ  นใ ญเป็น เพ ชาย จ าน น 233 คน คิดเป็นรอยละ 58.3  และ  นนอย
เป็นเป็นเพ ญิง จ าน น 167 คน  คิดเป็นรอยละ 41.8 

 2. อายุ กลุมตั อยางของ  นใ ญ อายุ 20-30 ปี จ าน น 185 คน คิดเป็นรอยละ 46.3 รองลงมาอายุ 
31-40 ปี จ าน น 126 คน คิดเป็นรอยละ 31.5 และ อายุ 41-60 ปี จ าน น 89 คน คิดเป็นรอยละ 22.3 

 3. ระดับการ ึก า กลุมตั อยางพบ า มีระดับการ ึก า ม .6/ป ช. มีจ าน นมากที่ ุดจ าน น 192 
คน เป็นรอยละ 48 รองลงมาคือ ระดับ ป .จ าน น 150 คน คิดเป็นรอยละ 37.5 รองลงมาระดับปริญญาตรี 
จ าน น 56 คน คิดเป็นรอยละ 14 และระดับ ูงก าปริญญาตรีจ าน น 2 คน คิดเป็นรอยละ 5  

 4. ประ บการณแการท างานที่ท าการ ุมตั อยางพบ า  นใ ญมีอายุการท างาน 0-10 ปี จ าน น 232 
คน คิดเป็นรอยละ 58 รองลงมา 11-20 ปี จ าน น 113 คน คิดเป็นรอยละ 28.2 และนอยที่ ุดคือ  21 ปีขึ้น
ไป จ าน น 55 คน คิดเป็นรอยละ 13.8 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะ ์ความคิดเ ็นด้านสิ่ง วด ้อม น ยบายด้านการ ัดการสิ่ง วด ้อม ส าพ
สิ่ง วด ้อม ะการ ัดการใน บัน ะความตระ นักด้านการ ัดการสิ่ง วด ้อม 
 
ตารางที่ 3 ค ามคิดเ ็นดาน ิ่งแ ดลอม นโยบายดานการจัดการ ิ่งแ ดลอม ภาพ ิ่งแ ดลอมและการ
จัดการในปจจุบัน และค ามตระ นักดานการจัดการ ิ่งแ ดลอม 

ระเด็น  ത S.D. ผ  
แน ค ามคิดดานการ
จัดการ ิ่งแ ดลอม 

3.92 0.81 ระดับมาก 

นโยบายดานการจัดการ
ิ่งแ ดลอม 

3.75 0.75 ระดับมาก 

ภาพปญ า ิ่งแ ดลอม
ตามมาตรฐาน 
ISO14001 

3.32 1.04 ระดับกลาง 

ค ามตระ นักดานการ
จัดการ ิ่งแ ดลอม 

3.45 0.88 ระดับกลาง 

 

จากตารางที่ 3 พบ าค ามคิดเ ็นของประชาชนที่มีตอการจัดการ ิ่งแ ดลอมของโรงไ ูา แน ค ามคิดดาน
การจัดการ ิ่งแ ดลอม โดยร มอยูในระดับมาก    
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 ค ามคิดเ ็นของประชาชนที่มีตอการจัดการ ิ่งแ ดลอมของโรงไ ูา นโยบายดานการจัดการ
ิ่งแ ดลอม โดยร มอยูในระดับมาก 

 ค ามคิดเ ็นของประชาชนที่มีตอการจัดการ ิ่งแ ดลอมของโรงไ ูา ภาพปญ า ิ่งแ ดลอมตาม
มาตรฐาน ISO 400  โดยร มอยูในระดับกลาง    

 ค ามคิดเ ็นของประชาชนที่มีตอการจัดการ ิ่งแ ดลอมของโรงไ ูา ค ามตระ นักดานการจัดการ
ิ่งแ ดลอม โดยร มอยูในระดับมาก    

 

ตอนที่ 3 ผ การวิเคราะ ์ มเด สมการ ครงสร้าง   

ตารางที่ 4   แ ดงผลลัพ แ ิเคราะ แค าม ัมพัน แโดยใชเทคนิคโมเดล มการเชิง โครง รางโดยใชโปรแกรม 
Wrap PLS 4.0    

 Opinion Policy Environ Aware 
R-squared  0.069   
Adj. R-squared  0.62   
Cronbach’s 
alpha 

0.923 0.859 0.962 0.847 

Full Collin. VIF 1.198 1.394 1.037 1.379 
*Opinion = แน ค ามคิดดานการจัดการ ิ่งแ ดลอม    

* Policy = นโยบายดานการจัดการ ิ่งแ ดลอม    

* Environ = ภาพปญ า ิ่งแ ดลอมตามมาตรฐาน ISO 400  โรงไ ูา   

* Aware = ค ามตระ นักดานการจัดการ ิ่งแ ดลอม     

จากตารางที่ 4 ผลการตร จ อบค าม อดคลองของขอมูล เป็นดังนี้  

Average path coefficient (APC)=0.244, P<0.001  

Average R-squared (ARS)=0.069, P=0.028  

Average adjusted R-squared (AARS)=0.062, P=0.039  

Average block VIF (AVIF)=1.501, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3  

Average full collinearity VIF (AFVIF)=1.252, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3  

Statistical suppression ratio (SSR)=1.000, acceptable if >= 0.7  

Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=1.000, acceptable if >= 0.7 
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 ค ามคิดเ ็นของประชาชนที่มีตอการจัดการ ิ่งแ ดลอมของโรงไ ูา นโยบายดานการจัดการ
ิ่งแ ดลอม โดยร มอยูในระดับมาก 

 ค ามคิดเ ็นของประชาชนที่มีตอการจัดการ ิ่งแ ดลอมของโรงไ ูา ภาพปญ า ิ่งแ ดลอมตาม
มาตรฐาน ISO 400  โดยร มอยูในระดับกลาง    

 ค ามคิดเ ็นของประชาชนที่มีตอการจัดการ ิ่งแ ดลอมของโรงไ ูา ค ามตระ นักดานการจัดการ
ิ่งแ ดลอม โดยร มอยูในระดับมาก    

 

ตอนที่ 3 ผ การวิเคราะ ์ มเด สมการ ครงสร้าง   

ตารางที่ 4   แ ดงผลลัพ แ ิเคราะ แค าม ัมพัน แโดยใชเทคนิคโมเดล มการเชิง โครง รางโดยใชโปรแกรม 
Wrap PLS 4.0    

 Opinion Policy Environ Aware 
R-squared  0.069   
Adj. R-squared  0.62   
Cronbach’s 
alpha 

0.923 0.859 0.962 0.847 

Full Collin. VIF 1.198 1.394 1.037 1.379 
*Opinion = แน ค ามคิดดานการจัดการ ิ่งแ ดลอม    

* Policy = นโยบายดานการจัดการ ิ่งแ ดลอม    

* Environ = ภาพปญ า ิ่งแ ดลอมตามมาตรฐาน ISO 400  โรงไ ูา   

* Aware = ค ามตระ นักดานการจัดการ ิ่งแ ดลอม     

จากตารางที่ 4 ผลการตร จ อบค าม อดคลองของขอมูล เป็นดังนี้  

Average path coefficient (APC)=0.244, P<0.001  

Average R-squared (ARS)=0.069, P=0.028  

Average adjusted R-squared (AARS)=0.062, P=0.039  

Average block VIF (AVIF)=1.501, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3  

Average full collinearity VIF (AFVIF)=1.252, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3  

Statistical suppression ratio (SSR)=1.000, acceptable if >= 0.7  

Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=1.000, acceptable if >= 0.7 
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  แ ดงใ เ ็น าค าม ัมพัน แระ างแน ค ามคิดดานการจัดการ ิ่งแ ดลอม  (Opinion)  ภาพ
ปญ า ิ่งแ ดลอมตามมาตรฐาน ISO14001 โรงไ ูา (Environ)  ค ามตระ นักดานการจัดการ ิ่งแ ดลอม  
(Aware) และ นโยบายดานการจัดการ ิ่งแ ดลอม  (Policy) มีค ามเ มาะ มในการใชเทคนิคโมเดล มการ
เชิงโครง ราง 

 

*Opinion = แน ค ามคิดดานการจัดการ ิ่งแ ดลอม    

* Policy = นโยบายดานการจัดการ ิ่งแ ดลอม    

* Environ = ภาพปญ า ิ่งแ ดลอมตามมาตรฐาน ISO 400  โรงไ ูา   

* Aware = ค ามตระ นักดานการจัดการ ิ่งแ ดลอม     

 
าพที่ 1 โมเดล มการโครง รางการจัดการ ิ่งแ ดลอมของ โรงไ ูาบางปะกงกรณี ึก าแน ค ามคิดของ

ประชาชนที่อา ัยอยูบริเ ณโดยรอบ 

 จากภาพที่ 1 โมเดล มการโครง รางพบ าแน ค ามคิดดานการจัดการ ิ่งแ ดลอม  (Opinion)  
ภาพปญ า ิ่งแ ดลอมตามมาตรฐาน ISO14001 โรงไ ูา (Environ)  ค ามตระ นักดานการจัดการ
ิ่งแ ดลอม  (Aware) งผลตอ นโยบายดานการจัดการ ิ่งแ ดลอม  (Policy) โดยที่ตั แปร อิ ระทั้ง 3 ตั  มี

ค าม ามารถในการอ ิบายตั แปรตามได 7 % (R2=0.07) และเม่ือพิจารณาตั แปรอิ ระแตละดานพบ า  

 ค ามตระ นักดานการจัดการ ิ่งแ ดลอม  (Aware) งผลตอนโยบายดานการจัดการ ิ่งแ ดลอม  
(Policy)  (β = 0.28) โดย งผลในทิ ทางเดีย กัน  

 ภาพปญ า ิ่งแ ดลอมตามมาตรฐาน ISO14001 โรงไ ูา (Environ) งผลตอนโยบาย ดานการ
จัดการ ิ่งแ ดลอม  (Policy) (β = - 0.28) โดย งผลในทิ ทางตรงกันขาม  
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 แน ค ามคิดดานการจัดการ ิ่งแ ดลอม  (Opinion)  งผลตอนโยบายดานการจัดการ ิ่งแ ดลอม  
(Policy) (β = 0.18) โดย งผลในทิ ทางเดีย กัน   

 ซึ่ง มการโมเดลโครง รางที่ไดคือ z (Policy) = (0.28) aware + (-0.28) environ + (0.18) opinion 
 
5. อ ิ รายผ การวิ ัย 

 การ ึก าครั้งนี้เป็นการ ึก าค ามคิดเ ็นของประชาชนที่มีตอการจัดการ ิ่งแ ดลอมของ โรงไ ูา  
เพ่ือ ึก า าประชาชนมีค ามคิดเ ็นตอการจัดการ ิ่งแ ดลอมอยางไร และเ นอแน  ทางแกไขปญ าที่ งผล
กระทบตอประชาชน 

 จากผลการ ิเคราะ แ โมเดล มการโครง รางจากกรอบแน ค ามคิดงาน ิจัย เรื่อง การจัดการ
ิ่งแ ดลอมของโรงไ ูาบางปะกงกรณี ึก าแน ค ามคิดของประชาชนที่อา ัยอยูบริเ ณ โดยรอบ โรงไ ูา

บางปะกงจากการ  าร จ ามารถอภิปรายผลไดดังนี้ การที่ค ามตระ นักดานการจัดการ ิ่งแ ดลอม  
(Aware) งผลตอนโยบายดานการจัดการ ิ่งแ ดลอม โดย งผลในทิ ทางเดีย กันนั่น มายค าม าการที่มี
ค ามตระ นักดานการจัดการ ิ่งแ ดลอมมากจะ งผลใ มีการน านโยบายดานการจัดการ ิ่งแ ดลอมมากตาม 
ซึ่งชี้ใ เ ็น า ค ามตระ นักกอใ เกิดเครื่องมือในการบริ ารจัดการ โดยเครื่องมือในที่นี้ มายถึงการเกิด 
นโยบาย ซึ่ง อดคลองกับ เก ม จันทรแ (2556) ที่เชื่อ าแมจะมีมาตรการอยางไรก็คงไม ามารถ ยับยั้งปญ า
ได   ตราบใดที่การค บคุมประชากรไมไดผลยังมีค าม ัง า  การใ ค ามรูและค าม เขาใจเรื่อง ิ่งแ ดลอม
นาจะเป็นทางเลือกที่ดีที่ ุดในการจะลดและผอนคลายปญ าเ ลานั้นไดไม มากก็นอย  ฉะนั้นค รปลูก ง
ค ามตระ นักเรื่องของ ิ่งแ ดลอมใ กับประชาชน เนื่องจาก การ ึก าในครั้งนี้ ประชาชนมีค ามตระ นักใน
เรื่องของ ิ่งแ ดลอมระดับกลาง  โดยประชาชนบาง  นค านึงถึง ิ่งที่จะกอเกิดผลกระทบกับในอนาคตเรื่อง
ของ ิ่งแ ดลอม และช ยปูองกัน ลด ภา ะอันจะกอใ เกิด ิ่งแ ดลอมที่เ ื่อมโทรม  อีก  น นึ่งไมมีค ามรู
ค ามเขาใจในเรื่องของ ิ่งแ ดลอมเทาที่ค รจึงละเลยในเรื่องของการช ยอนุรัก แปูองกัน ลดปญ าตาง ที่จะ
เกิดขึ้น การที่ ภาพปญ า ิ่งแ ดลอมตามมาตรฐาน ISO 400  โรงไ ูา (Environ) งผลตอ นโยบายดาน
การจัดการ ิ่งแ ดลอมโดย งผลในทิ ทางตรงกันขามนั่น มายค าม า ภาพปญ า ิ่งแ ดลอมที่เกิดขึ้นมาก  
จะ งผลใ มีการน านโยบายดานการจัดการ ิ่งแ ดลอมนอย และถา นโยบายที่เกิดขึ้นจากค ามตระ นักไมได
ถูกน า ไปใชก็จะท าใ เกิด ภาพแ ดลอมที่มีปญ าเพ่ิม มากขึ้นด ย จ าลอง โพ ิบุญ (255 ) เชื่อ าในปจจุบัน
ประชากรมนุ ยแเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง และใน ขณะเดีย กันโรงงานอุต า กรรมก็มีการเจริญเติบโตอยาง
ร ดเร็ เชนเดีย กันทรัพยากร รรมชาติ ถูกน าไปใชประโยชนแเพ่ือตอบ นองค ามตองการของมนุ ยแมากจน
เกินค าม มดุล ท าใ มนุ ยแตองเผชิญกับปญ า ิ่งแ ดลอมตาง  ทั้งภา ะมลพิ การเปลี่ยนแปลงภา ะ มดุล
ของระบบนิเ นแ และการรอย รอเ ื่อมโทรมของทรัพยากร รรมชาติ และท าใ เกิดภา ะโลกรอน ยังมี
แน โนม เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งจากการ ึก าในครั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยูในระดับกลาง ไม าจะเป็น ทาง 
ดิน น้ า อากา  ผลกระทบที่เกิดกับ คน พืชและ ิ่งมีชี ิต ฉะนั้นโรงไ ูาบางปะกงจึงไมได งผลเ ียที่เป็น
อันตรายมากกับชุมชนที่อา ัยอยูโดยรอบ และ ภาพปญ าของ ิ่งแ ดลอม การที่แน ค ามคิดดานการจัดการ
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 แน ค ามคิดดานการจัดการ ิ่งแ ดลอม  (Opinion)  งผลตอนโยบายดานการจัดการ ิ่งแ ดลอม  
(Policy) (β = 0.18) โดย งผลในทิ ทางเดีย กัน   

 ซึ่ง มการโมเดลโครง รางที่ไดคือ z (Policy) = (0.28) aware + (-0.28) environ + (0.18) opinion 
 
5. อ ิ รายผ การวิ ัย 

 การ ึก าครั้งนี้เป็นการ ึก าค ามคิดเ ็นของประชาชนที่มีตอการจัดการ ิ่งแ ดลอมของ โรงไ ูา  
เพ่ือ ึก า าประชาชนมีค ามคิดเ ็นตอการจัดการ ิ่งแ ดลอมอยางไร และเ นอแน  ทางแกไขปญ าที่ งผล
กระทบตอประชาชน 

 จากผลการ ิเคราะ แ โมเดล มการโครง รางจากกรอบแน ค ามคิดงาน ิจัย เรื่อง การจัดการ
ิ่งแ ดลอมของโรงไ ูาบางปะกงกรณี ึก าแน ค ามคิดของประชาชนที่อา ัยอยูบริเ ณ โดยรอบ โรงไ ูา

บางปะกงจากการ  าร จ ามารถอภิปรายผลไดดังนี้ การที่ค ามตระ นักดานการจัดการ ิ่งแ ดลอม  
(Aware) งผลตอนโยบายดานการจัดการ ิ่งแ ดลอม โดย งผลในทิ ทางเดีย กันนั่น มายค าม าการที่มี
ค ามตระ นักดานการจัดการ ิ่งแ ดลอมมากจะ งผลใ มีการน านโยบายดานการจัดการ ิ่งแ ดลอมมากตาม 
ซึ่งชี้ใ เ ็น า ค ามตระ นักกอใ เกิดเครื่องมือในการบริ ารจัดการ โดยเครื่องมือในที่นี้ มายถึงการเกิด 
นโยบาย ซึ่ง อดคลองกับ เก ม จันทรแ (2556) ที่เชื่อ าแมจะมีมาตรการอยางไรก็คงไม ามารถ ยับยั้งปญ า
ได   ตราบใดที่การค บคุมประชากรไมไดผลยังมีค าม ัง า  การใ ค ามรูและค าม เขาใจเรื่อง ิ่งแ ดลอม
นาจะเป็นทางเลือกที่ดีที่ ุดในการจะลดและผอนคลายปญ าเ ลานั้นไดไม มากก็นอย  ฉะนั้นค รปลูก ง
ค ามตระ นักเรื่องของ ิ่งแ ดลอมใ กับประชาชน เนื่องจาก การ ึก าในครั้งนี้ ประชาชนมีค ามตระ นักใน
เรื่องของ ิ่งแ ดลอมระดับกลาง  โดยประชาชนบาง  นค านึงถึง ิ่งที่จะกอเกิดผลกระทบกับในอนาคตเรื่อง
ของ ิ่งแ ดลอม และช ยปูองกัน ลด ภา ะอันจะกอใ เกิด ิ่งแ ดลอมที่เ ื่อมโทรม  อีก  น นึ่งไมมีค ามรู
ค ามเขาใจในเรื่องของ ิ่งแ ดลอมเทาที่ค รจึงละเลยในเรื่องของการช ยอนุรัก แปูองกัน ลดปญ าตาง ที่จะ
เกิดขึ้น การที่ ภาพปญ า ิ่งแ ดลอมตามมาตรฐาน ISO 400  โรงไ ูา (Environ) งผลตอ นโยบายดาน
การจัดการ ิ่งแ ดลอมโดย งผลในทิ ทางตรงกันขามนั่น มายค าม า ภาพปญ า ิ่งแ ดลอมที่เกิดขึ้นมาก  
จะ งผลใ มีการน านโยบายดานการจัดการ ิ่งแ ดลอมนอย และถา นโยบายที่เกิดขึ้นจากค ามตระ นักไมได
ถูกน า ไปใชก็จะท าใ เกิด ภาพแ ดลอมที่มีปญ าเพ่ิม มากขึ้นด ย จ าลอง โพ ิบุญ (255 ) เชื่อ าในปจจุบัน
ประชากรมนุ ยแเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง และใน ขณะเดีย กันโรงงานอุต า กรรมก็มีการเจริญเติบโตอยาง
ร ดเร็ เชนเดีย กันทรัพยากร รรมชาติ ถูกน าไปใชประโยชนแเพ่ือตอบ นองค ามตองการของมนุ ยแมากจน
เกินค าม มดุล ท าใ มนุ ยแตองเผชิญกับปญ า ิ่งแ ดลอมตาง  ทั้งภา ะมลพิ การเปลี่ยนแปลงภา ะ มดุล
ของระบบนิเ นแ และการรอย รอเ ื่อมโทรมของทรัพยากร รรมชาติ และท าใ เกิดภา ะโลกรอน ยังมี
แน โนม เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งจากการ ึก าในครั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยูในระดับกลาง ไม าจะเป็น ทาง 
ดิน น้ า อากา  ผลกระทบที่เกิดกับ คน พืชและ ิ่งมีชี ิต ฉะนั้นโรงไ ูาบางปะกงจึงไมได งผลเ ียที่เป็น
อันตรายมากกับชุมชนที่อา ัยอยูโดยรอบ และ ภาพปญ าของ ิ่งแ ดลอม การที่แน ค ามคิดดานการจัดการ
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ิ่งแ ดลอม  (Opinion)  งผลตอนโยบายดานการ จัดการ ิ่งแ ดลอม  (Policy) โดย งผลในทิ ทางเดีย กัน
นั่น มายค าม า การที่มีแน ค ามคิด ดานการจัดการ ิ่งแ ดลอมมากจะ งผลใ มีการน านโยบายดานการ
จัดการ ิ่งแ ดลอมมากตาม  จ าลอง โพ ิบุญ (255 ) ไดใ ค าม มายของการจัดการ ิ่งแ ดลอมโดยมาตรฐาน
การบังคับและ ค บคุม ประกอบด ยมาตรการทางก มายในประเท  และก ระเบียบขอตกลงทาง
ิ่งแ ดลอม ระ างประเท  ถาบันเพ่ิมผลผลิตแ งชาติ  และการจัดการ ิ่งแ ดลอมตามแน ทางใ ม คือ 

แรงผลกดดันที่ท าใ มีการด าเนินการจัดการดาน ิ่งแ ดลอมนอกจากก มายและขอตกลงตาง  แล  ยังมี ิ่ง
กระตุนอ่ืน  อีก เชน การแขงขันทาง ุรกิจ ภาพลัก ณแขององคแกร ค ามตองการของ ลูกคา เป็นตน ิ่ ง
กระตุนและผลกดดันท า ใ เกิดการจัดการ ิ่งแ ดลอมในประเด็นตาง  กระบ นการ ราง ักยภาพของ
ิ่งแ ดลอมใ เกิดการคง ภาพด ยการการใชอยางยั่งยืน การขจัดของเ ีย มลพิ  และการค บคุมกิจกรรม

การจัดการเพ่ือเอ้ือประโยชนแตอมนุ ยแอยางมั่นคงตลอดไป  การที่จะท า ได นั้นตองมีแผนงานและมาตรการที่
เป็นรูป รรม เชน ปาไม ตองมีการ างแผนการจัดการใช  น ู  พั นา  ปูองกัน  เก็บรัก า  ง น  และแบง
เขต  จากการ ึก าครั้งนี้ประชาชน  นใ ญมีค าม คิดเ ็นเรื่องของการจัดการ ิ่งแ ดลอม ในระดับมาก ซึ่ง
ยอมรับ าเทคโนโลยีตาง เขามามี  นร ม ในเรื่องของการจัดการ ิ่งแ ดลอมในดานตาง  มากมาย และเป็น
ตั ช ยท า ใ  ิ่งแ ดลอมนั้นดีขึ้น   

 จากการ  าร จใน  นของค าถามปลายเปดเกี่ย กับขอเ นอแนะพบ า ค ามคิดเ ็น  นใ ญของ
กลุมตั อยางกลา ไปในทิ ทางเดีย กัน าโรงไ ูาค รออก  าร จเยี่ยมชา บาน เพ่ือ อบถามค ามเป็นอยู า
โรงไ ูา งผลกระทบอะไรบางตอชุมชนบาง รือไม อยากแนะน าใ จัด กอบรมดานค ามปลอดภัยและการ
จัดการ ิ่งแ ดลอมแกประชาชน อยากใ มีจัดกิจกรรม าน ัมพัน แ รือการร มกันท าประโยชนแตอ ังคม
ระ าง ประชาชนกับ น ยงาน ดังนั้น โรงไ ูาบางปะกงค รจัดท าโครงการเพ่ือ  าร จค ามคิดเ ็นของ
ประชาชนที่ อา ัยอยูโดยรอบ เพ่ือ อบถามค ามคิดเ ็น ขอเ นอแนะ เพ่ือน า มาแกไข ปรับปรุง ใน  นที่ 
กอใ เกิดผลกระทบกับชุมชน  และค รจัดท า โครงการเพื่อ รางค าม ัมพัน แระ างโรงไ ูากับ ชุมชน เพ่ือ
การอยูร มกันอยางมีค าม ุข  จากขอคิดเ ็นของประชาชน ามารถน าไปก า นดเป็นนโยบายเพ่ือปรับ
ภาพแ ดลอมของบริเ ณโดยรอบโรงไ ูา ตามแน ค ามคิดร มของชุมชนกับโรงไ ูาโดยการประ านใ 

เกิดโครงการตาง เพ่ือ ภาพแ ดลอมที่ดีข้ึนและการอยูร มกันอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต 

 
6. ้อเสนอ นะ  

 6.1 จากผลการ ิจัย ค รมีการจัดท าโครงการแลกเปลี่ยนค ามคิดเ ็นในระยะ ั้น ระยะกลาง และ
ระยะยา เป็นช งเ ลา อยางตอเนื่อง  

 6.2 ค รมีการใ ค ามรูเกี่ย กับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแกชุมชนโดยรอบเพ่ือไมใ เกิดอคติ และ
ค ามตื่นตระ นกตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

 6.3 ค รมีการ างแผน แลกเปลี่ยนค ามคิดเ ็น การคาดการณแในอนาคตของการขยายตั ของชุมชน
และการอยูร มกันระ างชุมกับโรงไ ูา 
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ระเพ ี น ดนตา 
กรณี ึก า บานคุณตากาญจนแ พร มบุตร มูบานตูม ต าบลทาตูม อ าเภอทาตูม จัง ัด ุรินทรแ 

Traditional Saen Doun Taa 
 A Case study of Grandpa Kaan Prombudra’s House, Tum Village, Tambon Tha Tum, 

Tha Tum District, Surin Province. 
 

อาจารยน์ันทวัน  จันเจก1  
 

บทคัดย่อ 
  ประเพณีแซนโดนตา จัดเป็นประเพณีที่มีค าม  าคัญเป็นอยางมาก  า รับชา ไทยเชื้อ ายเขมรและ
ชา ไทยที่อา ัยอยูในพ้ืนที่ติดกับประเท กัมพูชาที่ไดรับอิท ิพล ั น รรมเขมร อันเป็นประเพณี  า รับไ 
บรรพบุรุ  มีก า นดจัดในช งเดือน 10 ตามป ิทินจันทรคติของทุกปี ซึ่งในประเท กัมพูชาจะเรียกประเพณีนี้
าบุญภชุมบิณ แ  ค ามเป็นมาของประเพณีนี้มีค ามเชื่อ า ในช งระยะเ ลาดังกลา  ผีบรรพบุรุ จะไดรับ

อนุญาตใ ออกมารับบุญกุ ลที่ลูก ลานอุทิ ใ  แต ากไมไดรับ ผีบรรพบุรุ ก็จะ าปแชงลูก ลานของตน 
ในทางกลับกัน ากไดรับบุญกุ ลก็จะอ ยพรใ มีค ามเจริญ  ในประเพณีนี้จ าเป็นจะตองมีของไ ตาง  โดย
ของไ ทุกอยางล นมีค าม มายและค าม  าคัญ ลังจากเ ร็จพิ ีไ บรรพบุรุ ในบานแล  ก็จะตองไป
ท าบุญที่ ัดใ กับบรรพบุรุ ตามพิ ีพุท  จึงเป็นการเ ร็จพิ ีแซนโดนตาอยาง มบูรณแ  
  ประเพณีนี้มีค าม  าคัญเป็นอยางมาก อันเป็นการแ ดงค ามกตัญ ูกตเ ทีตอบรรพบุรุ และค าม
เป็นเจริญในชี ิต และเนื่องเพราะมีเรื่องเลาและค ามเชื่อท่ีเกี่ย กับอ านาจเ นือ รรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องจะ
ประ บค ามเจริญ ากป ิบัติตาม และจะถูก าปแชง ากไมป ิบัติตาม โดย ิ่งเ ลานี้ไดถูกปลูก งจากรุน ูรุน
และจะตองป ิบัติตามอยางเครงครัด โดยเรื่องรา เ ลานี้ ามารถอ ิบายตามบทบาท นาที่ของคติชนได 
โดยเฉพาะในเรื่อง บทบาทในการอ ิบายก าเนิดและอัตลัก ณแของกลุมชนและพิ ีกรรม บทบาทในการใ 
การ ึก า อบรมระเบียบ ังคม และรัก ามาตรฐานพฤติกรรมของ ังคม ร มทั้งท า นาที่เ นอทางออกทางใจ
ใ แกมนุ ยแใน ังคม 
 
ค าส าคัญ : แซนโดนตา/ ประเพณี/ ประเท กัมพูชา/ ชา ไทยเชื้อ ายเขมร 
 

Abstract 
  Saen Doun Taa is a tradition that is very important for Thai-Khmer people and Thai 
people, who live in the area adjacent to Cambodia, which is influenced Khmer culture. Saen 
Doun Taa is a traditional for worshiping ancestors. It is scheduled during the 10th month of 
                                                           
1 อาจารยแประจ า าขา ิชาเอเชียตะ ันออกเฉียงใต ึก า  คณะมนุ ย า ตรแและ ังคม า ตรแ  ม า ิทยาลัยราชภั บาน มเด็จเจาพระยา 
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the lunar calendar every year. In Cambodia, this tradition is called Bon Pcum Ben. The 

history of this tradition is believed that during that period Ancestral spirits are allowed to 

come to the merit of their descendants. If not receive Ancestral spirits will curse their 

offspring. On the other hand, if they are given merit, they will bless them. In this tradition, it 

is necessary to have various offerings. By all means have meaning and importance. After the 

ceremony to pay homage to the ancestors. Descendants will have to make merit to the 

ancestors Buddhist ceremony. This is the perfect way to finish the ceremony. 

  This tradition is very important. It expresses gratitude to the ancestors and prosperity 

in life. And because of the stories and beliefs about supernatural power. In particular, it will 

prosper if it complies. And it will be cursed if not followed. These are implanted from 

generation to generation and must be strictly followed. These stories can be explained by 

the role of folklore. Especially in the subject. A role in describing the origin and identity of 

the people and the ritual. Role in education Social regulation and maintain standards of 

social behavior. And to offer a solution for the human mind in society. 

 

Keywords : Saen Doun Taa/ traditional/ Cambodia/ Thai-Khmer people   

 

  ดินแดนประเท ไทยบริเ ณจัง ัดที่มีพ้ืนที่ติดตอกับประเท กัมพูชา โดยเฉพาะจัง ัดบุรีรัมยแ 
ุรินทรแ และ รี ะเก  เราจะพบ าไดรับอิท ิพลทางดานภา าและ ั น รรมจากกัมพูชาเป็นอยางมาก เนื่อง

ด ยเพราะค าม ัมพัน แทางประ ัติ า ตรแที่มีมาอยางชานาน อีกทั้งมีอาณาเขตติดตอกัน ดังนั้นการรับ- ง
ั น รรมยอมเป็นเรื่องที่ ลีกเลี่ยงมิได แมเ ลาจะผานไปนานเพียงใด ก็ยังคงมีรองรอยทางภา าและ
ั น รรมคงอยูมาจนถึงปจจุบัน เชน ภา าเขมรถิ่นไทย ซึ่งเป็นภา าใชในบางพ้ืนที่ของจัง ัดดังกลา  

ผูเขียนเคย อบถามคนที่อา ัยอยูในจัง ัด ุรินทรแ ไดค าม า บางคนพูดและ งภา าไทยไมเป็นทั้งที่เป็นคน
ไทยแท พูดและ งเป็นแตภา าเขมรถิ่นไทย เป็นเพราะ าเขาไมเคยไดเรียน นัง ือ รือ กพูดภา าไทย อีกทั้ง
คนในบานร มถึงคนใน มูบานก็พูดแตภา าเขมรถิ่นไทย แตพอมีรุน ลานที่เกิดและเติบโตในกรุงเทพ  
กลับไปเยี่ยมเยียน จึงพูดและ งภา าไทยไดบาง เป็นตน  นดาน ั น รรมนั้น ยังคงพบประเพณีที่เกี่ย เนื่อง
ทาง ั น รรม โดยที่เ ็นเดนชัดและมีค าม  าคัญมากที่ ุดในพื้นที่ดังกลา ก็คือ ประเพณีแซนโดนตา 

 

  ประเพณีแซนโดนตา คือ ันไ บรรพบุรุ ของชา ไทยเชื้อ ายเขมร รือชา ไทยที่อา ัยอยูใน
จัง ัดที่มีพ้ืนที่ติดตอกับประเท กัมพูชา คือ บุรีรัมยแ ุรินทรแ และ รี ะเก   ประเพณีนี้ถือ าเป็นงานบุญที่มี
ค าม  าคัญมาก โดยถือป ิบัติ ืบทอดกันมาอยางเครงครัด และมีก า นดจัดในช งเดือน 0 ตามป ิทิน
จันทรคติ 
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the lunar calendar every year. In Cambodia, this tradition is called Bon Pcum Ben. The 

history of this tradition is believed that during that period Ancestral spirits are allowed to 

come to the merit of their descendants. If not receive Ancestral spirits will curse their 

offspring. On the other hand, if they are given merit, they will bless them. In this tradition, it 

is necessary to have various offerings. By all means have meaning and importance. After the 

ceremony to pay homage to the ancestors. Descendants will have to make merit to the 

ancestors Buddhist ceremony. This is the perfect way to finish the ceremony. 

  This tradition is very important. It expresses gratitude to the ancestors and prosperity 

in life. And because of the stories and beliefs about supernatural power. In particular, it will 

prosper if it complies. And it will be cursed if not followed. These are implanted from 

generation to generation and must be strictly followed. These stories can be explained by 

the role of folklore. Especially in the subject. A role in describing the origin and identity of 

the people and the ritual. Role in education Social regulation and maintain standards of 

social behavior. And to offer a solution for the human mind in society. 

 

Keywords : Saen Doun Taa/ traditional/ Cambodia/ Thai-Khmer people   

 

  ดินแดนประเท ไทยบริเ ณจัง ัดที่มีพ้ืนที่ติดตอกับประเท กัมพูชา โดยเฉพาะจัง ัดบุรีรัมยแ 
ุรินทรแ และ รี ะเก  เราจะพบ าไดรับอิท ิพลทางดานภา าและ ั น รรมจากกัมพูชาเป็นอยางมาก เนื่อง

ด ยเพราะค าม ัมพัน แทางประ ัติ า ตรแที่มีมาอยางชานาน อีกทั้งมีอาณาเขตติดตอกัน ดังนั้นการรับ- ง
ั น รรมยอมเป็นเรื่องที่ ลีกเลี่ยงมิได แมเ ลาจะผานไปนานเพียงใด ก็ยังคงมีรองรอยทางภา าและ
ั น รรมคงอยูมาจนถึงปจจุบัน เชน ภา าเขมรถิ่นไทย ซึ่งเป็นภา าใชในบางพ้ืนที่ของจัง ัดดังกลา  

ผูเขียนเคย อบถามคนที่อา ัยอยูในจัง ัด ุรินทรแ ไดค าม า บางคนพูดและ งภา าไทยไมเป็นทั้งที่เป็นคน
ไทยแท พูดและ งเป็นแตภา าเขมรถิ่นไทย เป็นเพราะ าเขาไมเคยไดเรียน นัง ือ รือ กพูดภา าไทย อีกทั้ง
คนในบานร มถึงคนใน มูบานก็พูดแตภา าเขมรถิ่นไทย แตพอมีรุน ลานที่เกิดและเติบโตในกรุงเทพ  
กลับไปเยี่ยมเยียน จึงพูดและ งภา าไทยไดบาง เป็นตน  นดาน ั น รรมนั้น ยังคงพบประเพณีที่เกี่ย เนื่อง
ทาง ั น รรม โดยที่เ ็นเดนชัดและมีค าม  าคัญมากที่ ุดในพื้นที่ดังกลา ก็คือ ประเพณีแซนโดนตา 

 

  ประเพณีแซนโดนตา คือ ันไ บรรพบุรุ ของชา ไทยเชื้อ ายเขมร รือชา ไทยที่อา ัยอยูใน
จัง ัดที่มีพ้ืนที่ติดตอกับประเท กัมพูชา คือ บุรีรัมยแ ุรินทรแ และ รี ะเก   ประเพณีนี้ถือ าเป็นงานบุญที่มี
ค าม  าคัญมาก โดยถือป ิบัติ ืบทอดกันมาอยางเครงครัด และมีก า นดจัดในช งเดือน 0 ตามป ิทิน
จันทรคติ 
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  ค า า แซนโดนตา เป็นค าในภา าเขมรถิ่นไทย แซน มายถึง การเซนไ  โดนตา มายถึงบรรพบุรุ  
 นตามราก ัพทแภา าเขมรนั้น แซน จะตรงกับค า า សែន (ออกเ ียง า แซน) แปล า การเซนไ  โดน 

จะตรงกับค า า ដូន (ออกเ ียง า โด แน) แปล า ยาย และ ตา จะตรงกับค า า តា (ออกเ ียง า ตา) 
แปล า ตา แตถา องค า ลังมาร มกันเป็ร ដូនតា จะแปล า ตายาย รือบรรพบุรุ  សែនដូនតា จึง
แปล า เซนไ ตายาย รือบรรพบุรุ  ซึ่งในประเท กัมพูชามีประเพณี นึ่งที่มีค าม  าคัญมาก  า รับชา
กัมพูชา นั่นก็คือ ประเพณีบุญภชุมบิณ แ รือในภา าเขมรคือ បុណ្យភ្ជ ុំបិណ្ឌ  (ออกเ ียง า บน-พจุม-เบิน) 
ซึ่งถือป ิบัติกันตั้งแตแรม  ค่ า เดือน 0 ถึง ันแรม 5 ค่ า เดือน 5  ค า า ภชุม (ភ្ជ ុំ) มายถึง การท าใ 
ร มกัน  นค า า บิณ แ (បិណ្ឌ ) มายถึง การร บร ม รือปนใ เป็นกอน โดยประเพณีนี้มีค ามเชื่อเลากัน
มา า มนุ ยแที่ท าบาปกรรมเมื่อตายไปแล บางก็ตกนรก บางก็ไปเกิดเป็นเปรต บางก็ไปรับโท ทัณ แไมจบ ิ้น 
แตเมื่อถึง ันแรม  ค่ า เดือนภัทรบท (เดือนกันยายน) ทานยมราชก็อนุญาตใ  ิญญาณเ ลานั้นไดออกมา า
ลูก ลาน เมื่อ ิญญาณมาถึงโลกมนุ ยแแล ก็จะไปยัง ัด าอารามที่อยูในบานเกิดของตน อีก  น นึ่งก็ไปอยู
ตามใตรมไม ใตกุ ิ ใต าลาโรงฉัน บางก็ไปรออยูระ างทางเขา ัด แล คอยมอง าญาติพ่ีนองเพราะคิด าคง
จะมาท าบุญอุทิ  นกุ ลใ ตน แล ตนจะไดรับอานิ ง แ ไดดื่มน้ า ไดกินอา าร ค ามปรารถนาของ ิญญาณผี
บรรพบุรุ เ ลานั้นคือการรอจนไดพบ นาลูก ลาน ไดรับการเคารพบูชาจากลูก ลาน าก ลาย ันผานไป
แล ยังไมไดพบ นาลูก ลาน ก็จะไปตาม ายัง ัดตาง  อีก 7 ัด ถาไมพบ าลูก ลานไปท าบุญอุทิ  นกุ ล
ใ  ก็จะนึกนอยใจ โกร  และ าปแชง แตก็มีบางที่คิด า ในเ ลาที่ตนยังมีชี ิตอยูนั้นมิได ั่ง มบุญ ร างกุ ล 
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ตอนรับและไดรับบุญกุ ลจากลูก ลานแล  ก็จะอ ยพรใ ลูก ลานอยูเย็นเป็น ุข (មីសែល ត្រតាណណ្  2003) 

  นอกจากนี้ยังมีประ ัติกลา ไ  า พระญาติของพระเจาพิมพิ ารเ ยอา ารกอนพระ ง แ เมื่อตายไป
แล จึงไปเกิดเป็นเปรต ก็ไปเ ูาถามพระพุท เจาทุก มัย าเมื่อไรพ กตนจะไดอา ารบริโภค ครั้นถึง มัยพระ
มณโคดม พระองคแทรงตรั ใ รอพระเจาพิมพิ ารซึ่งเป็นพระญาติทรงถ ายทานแดพระพุท องคแ เปรตเ ลานั้น

จึงจะไดรับอา าร แตเมื่อพระเจาพิมพิ ารถ ายทานเป็นครั้งแรกกลับมิไดอุทิ  นกุ ลใ พระญาติ พ กเปรต
เ ลานั้นจึงพากันรองในยามราตรี พระเจาพิมพิ ารจึงเ ด็จไปทูลถามพระพุท เจา เมื่อทราบแล พระองคแจึงทรง
ท าบุญอุทิ  นกุ ลไปใ  เปรตเ ลานั้นจึงไดรับผลบุญและไปเกิดในทิพ ิมาน (សែវ ណារុុំ  2011) 

  นในประเท ไทยนั้น นึ่งในประเพณี  าคัญที่ถือป ิบัติกันมาชานานคือ ประเพณี ัน ารท ตรงกับ
ัน ิ้นเดือน 0 ตามป ิทินจันทรคติ โดยชา บานจะน าอา ารพรอมทั้งกระยา ารท ซึ่งก็คือ ขา เมา ขา ตอก 

ถั่  งา มะพรา  ก นกับน้ าตาลจนเ นีย  และกล ยไข ไปตักบาตรถ ายพระใน ัน ารท โดยมีค ามเชื่อ า 
ากไมไดท าบุญตักบาตรกระยา ารท ผีปูยาตายายจะไดรับค ามเดือดรอนและอดอยาก ซึ่งเทากับ าลูก ลาน

ขาดค ามกตัญ ูตอบรรพบุรุ  (เ ถียรโกเ , 2506)   นทางภาคอี าน มีเท กาลบุญขา ประดับดิน ซึ่งถือ
ป ิบัติกันตั้ง ันแรม 4 ค่ า เดือน  อันเป็น ันเตรียมของไ  ไดแก อา าร ขนม มากพลู และบุ รี่ อด ย
ใบตอง และท าบุญตักบาตรใน ันขึ้น  ค่ า เดือน 0 โดยตนเ ตุของงานน้ีมีค ามเชื่อ า พระญาติของพระ
เจาพิมพิ ารตายไปเป็นเปรตเพราะกินของ ง แ ายพระเจาพิมพิ ารถ ายทานแดพระ ง แแตมิไดทรงอุทิ
 นกุ ลใ เปรตที่เป็นพระญาติ เมื่อพ กเปรตไมไดรับ  นกุ ลก็พากันมาเปลงเ ียงรองใกลพระราชนิเ นแใน
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ยามราตรี รุงขึ้นพระองคแจึงเ ด็จไปกราบบังคมทูลถามพระพุท เจา ไดค าม า เพราะพระองคแไมไดอุทิ  น
กุ ลไปใ  ดังนั้นพระองคแจึงถ ายไทย รรมแดพระพุท เจาและอุทิ  นกุ ลไปใ  เปรตที่เป็นพระญาติก็ไดรับ
 นกุ ลนั้น เ ตุนี้จึงไดถือเป็นประเพณีท าบุญขา ประดับดิน     

     า รับประเพณีแซนโดนตาของชา มูบานตูม ต าบลทาตูม อ าเภอทาตูม จัง ัด ุรินทรแ จะถือ
ป ิบัติตั้งแต ันแรม 13 ค่ า เดือน 0 ถึง ันแรม 5 ค่ า เดือน 0 โดยผูเขียนจะขอน าพิ ีแซนโดนตาที่จัดที่
บานคุณตากาญจนแ  พร มบุตร เป็นกรณี ึก า โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
  ันแรม 13 ค่ า เดือน 0 จะเป็น ันซื้อของและเตรียมของ  า รับไ  โดยของที่ใชไ ที่มีค าม  าคัญ
และจ าเป็น ไดแก  

กระยาสารท  
กระยา ารทเป็น นึ่งในของไ ที่  าคัญ มีค าม มาย

ในเรื่องของค าม มบูรณแและค ามกลมเกลีย  เพราะกระยา
ารทประกอบด ย ขา ตอก ขา เมา ถั่  งา มะพรา  และ

น้ าตาลออย ก นเขาด ยกันจนเ นีย ติดกันเป็นกอน จึง
เปรียบเ มือนค าม มบูรณแของพืชพรรณ ัญญา ารและค าม
กลมเกลีย ของญาติพ่ีนองที่มาร มท าบุญใน ันแซนโดนตา 

       กระยา ารท ที่มา : http://surin108.com/web/ 

้าวต้มมัด  
ขา ตมมัดที่ใชในงานแซนโดนตานั้น ถือเป็น นึ่งในของไ ที่มีค าม  าคัญมากจะขาดเ ียไมได โดยแต

ละบานจะท ากันเอง ัตถุดิบประกอบด ย ขา เ นีย  มะพรา ขูด กะทิ ถั่ ด า กล ยน้ า า น้ าตาล และเกลือ 
โดยน าขา เ นีย (ขา าร) ที่แชน้ าคางคืนแล มาผ มกับมะพรา ขูดและถั่ ด าคั่ แชน้ า อด ยใบมะพรา
ออนพรอมทั้งใ กล ยแล มัดใ แนนด ยเชือก จากนั้นน าไปตมใ  ุก ขา ตมมัดนี้เมื่อไ เ ร็จแล  บางก็จะ
น าไปยางไ ใ แ งเพ่ือใ เก็บไ ไดนานซึ่งถือเป็นการถนอมอา ารทาง นึ่ง ขา ตมมัดนอกจากจะมีค าม  าคัญ
ในพิ ีนี้แล  ยังมีค าม มายถึงค ามรักใครกลมเกลีย  และค าม นักแนนปรองดองของญาติพ่ีนองอีกด ย   

       
การท าขา ตมมัด 
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โดยน าขา เ นีย (ขา าร) ที่แชน้ าคางคืนแล มาผ มกับมะพรา ขูดและถั่ ด าคั่ แชน้ า อด ยใบมะพรา
ออนพรอมทั้งใ กล ยแล มัดใ แนนด ยเชือก จากนั้นน าไปตมใ  ุก ขา ตมมัดนี้เมื่อไ เ ร็จแล  บางก็จะ
น าไปยางไ ใ แ งเพ่ือใ เก็บไ ไดนานซึ่งถือเป็นการถนอมอา ารทาง นึ่ง ขา ตมมัดนอกจากจะมีค าม  าคัญ
ในพิ ีนี้แล  ยังมีค าม มายถึงค ามรักใครกลมเกลีย  และค าม นักแนนปรองดองของญาติพ่ีนองอีกด ย   

       
การท าขา ตมมัด 
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้าวพอง รอ นมนางเ ็ด 

  ขา พอง รือขนมนางเล็ด ท ามาจากขา เ นีย
รือขา ตังกน มอ โดยมักจะน าขา ตังกน มอไป 

ตากแดดใ แ งแล น ามาทอด จากนั้นจะเคี่ย น้ าตาล
ปีบราดบนขา พอง ( รือไมราดก็ได)  โดยขา พองนี้ 
มีค าม มายถึง ค ามเจริญเ อง ู  
 
             ขา พอง ที่มา : http://www.horapa.com/board/viewtopic.php?No=6127 

 
นม กบัว 

ขนม กบั  ในภา าเขมรถิ่นไทยออกเ ียง า “นมโชก” ซึ่งพองเ ียงกับค า า “โชค” จึงถือเป็น นึ่ง
ในของไ ที่มีค ามจ าเป็น เพราะจะน ามาซึ่งค ามมีโชคลาภ นอกจากนี้เมื่อเรียกขนมชนิดนี้เป็นภา าไทย า
ขนม กบั  จึงมีอีกค าม มาย นึ่งคือ ค ามบริ ุท ิ ซึ่งเป็นค าม มายของดอกบั นั่นเอง  

 

 
ขนม กบั  ที่มา : http://www.thaiculture.go.th/web/detail_image.php?nid=2638&tid=food&sid= 

 
นมเทียน  

ขนมเทียน เป็นขนมที่ท ามาจากแปูงขา เ นีย
อด ยไ มะพรา เคี่ย กับน้ าตาล รือไ ถั่ เขีย ปรุงร

เค็ม อด ยใบตองเป็นทรงพีระมิดแล น าไปนึ่ง ขนมเทียน
นี้เป็นขนมเทียนอยางเดีย กับที่ไ เจาใน ันตรุ จีน ซึ่ง
แบบดั้งเดิมนั้นไมทราบ าตั ขนมและไ เป็นอยางไร  น
ค าม มายของขนมเทียนก็คือ ค ามกลมเกลีย เ นีย
แนน 
                  ขนมเทยีน ที่มา : http://ingeniousthaifoods.blogspot.com/p/blog-page_3.html 
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ก ้วย 
กล ยที่ไ จะนิยมกล ยน้ า าที่ปลูกเองในบาน โดยกล ยจะ มายถึง ค ามเรียบงาย รือการท าใ 

ท าการงานตาง   าเร็จโดยงาย 
มะพร้าว  

มะพรา ก็นิยมน ามะพรา ที่ปลูกเองในบานมาไ เชนกัน โดยมีค าม มายถึง ค าม งบรมเย็น 
เพราะมะพรา เป็นของ าตุเย็น 
ส้ม อ  

ผลของ มโอมีค าม นัก ดังนั้นจึง มายถึง ค าม นักแนน  
อา ารคาว 

อา ารคา จะประกอบด ยขา ยและกับขา  แตเนื่องจากครอบครั นี้ ทานอา ารมัง ิรัติกันทั้ง
บาน จึงปรับเปลี่ยนไมไ ของที่เป็นเนื้อ ัต แทุกชนิด  อา ารที่ท าก็จะเป็นอา ารมัง ิรัติที่ท าเองงาย  รือ
อาจน าโปรตีน รือถ่ั แปรรูปมาปรุงเป็นอา ารแทนเนื้อ ัต แ ซึ่งการท าเชนนี้บางครอบครั ยังไมยอมรับ เพราะ
คิด าผิด รรมเนียมประเพณี แต  า รับครอบครั นี้คิด าเป็นการงดเ นจากการ า ัต แตัดชี ิตเพ่ือมาเซนไ 
บรรพบุรุ  อีกท้ังยังเชื่อ าจะช ยใ บรรพบุรุ ไดรับบุญกุ ลมากก าทุกขแทรมานเพราะผูกเ รกับชี ิตผูอื่น 
เคร่องด่ม 
 เครื่องดื่มที่ใชในการไ ประกอบด ย น้ าเปลา น้ า าน และน้ าอัดลม แตถาครอบครั อ่ืนจะมีเ ลาขา ด ย 
มากพ  ดอก ม้ ะ เทียน 

 คืนกอน ันไ จะตองเตรียม มากพลูม นเป็นกร ยเล็ก  พรอมทั้งจัด าดอกไม เทียนเลมใ ญ
 า รับจุดไ ตลอดการไ  และ ูป  า รับญาติพ่ีนองมาไ   

เสอผ้า ะเคร่อง ต่งกาย 
 เนื่องจากเป็นการเซนไ บรรพบุรุ  และเชื่อ าบรรพบุรุ จะมารับของไ  มาพบปะพูดคุยกับบรรพ
บุรุ ผูล งลับไปแล ทาง ายตาง  ที่เกี่ย ดองกัน จึงตองเตรียมเ ื้อผาเครื่องแตงกายชุดโปรด รือชุดใ มใ 
ทาน  า รับผลัดเปลี่ยนใ ดูดีและ ยงาม ซึ่งประกอบด ย เ ื้อ  า รับผูชาย เ ื้อ  า รับผู ญิง ผาไ ม โ รง 
เครื่อง  าอางตาง  เชน แปูง ลิป ติก เครื่องประดับตาง  เชน เข็มขัด รอย เป็นตน     

เมื่อถึงก า นด ันแรม 14 ค่ า เดือน 0 ซึ่งเป็น ันไ บรรพบุรุ  แตละครอบครั ก็จะไ ตามเ ลาที่
ตน ะด ก เชน เชาบาง ายบาง บายบาง แต  า รับที่นี่จะตองไ แตเชา เพราะเชื่อ า ากไ  าย  
บรรพบุรุ ก็จะยิ่งรอนาน เพราะช งเ ลานี้จะมีเพียงปีละครั้งเทานั้น ที่บรรพบุรุ ผูล งลับจะออกมาจากอีกภพ

นึ่งเพ่ือมาเยี่ยมเยียนลูก ลาน บริโภคอา าร รับบุญกุ ลที่ลูก ลานไดอุทิ ใ   และมาพบปะพูดคุยกับบรรพ
บุรุ ผูล งลับทานอ่ืน  ดังนั้นก็จะมีผลตอระยะเ ลาในการเซนไ  โดยจะทิ้งช งเ ลาใ ยา นาน ซึ่งอาจจะ
เริ่มไ ตั้งแต  นา ิกา จนถึง 5 นา ิกา    

ในตอนเชาก็จะจัดเตรียม ถานที่ โดย าพ้ืนที่ างในบานปูเ ื่อ จัด างอา ารคา าน ผลไม และ
เครื่องดื่ม โดยจัดแบงเป็น อง งตามตระกูล ายตาและ ายยาย ตรงกลางจะปูผาขา  ดาน นึ่งจะ าง มอนไ 
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ก ้วย 
กล ยที่ไ จะนิยมกล ยน้ า าที่ปลูกเองในบาน โดยกล ยจะ มายถึง ค ามเรียบงาย รือการท าใ 

ท าการงานตาง   าเร็จโดยงาย 
มะพร้าว  

มะพรา ก็นิยมน ามะพรา ที่ปลูกเองในบานมาไ เชนกัน โดยมีค าม มายถึง ค าม งบรมเย็น 
เพราะมะพรา เป็นของ าตุเย็น 
ส้ม อ  

ผลของ มโอมีค าม นัก ดังนั้นจึง มายถึง ค าม นักแนน  
อา ารคาว 

อา ารคา จะประกอบด ยขา ยและกับขา  แตเนื่องจากครอบครั นี้ ทานอา ารมัง ิรัติกันทั้ง
บาน จึงปรับเปลี่ยนไมไ ของที่เป็นเนื้อ ัต แทุกชนิด  อา ารที่ท าก็จะเป็นอา ารมัง ิรัติที่ท าเองงาย  รือ
อาจน าโปรตีน รือถ่ั แปรรูปมาปรุงเป็นอา ารแทนเนื้อ ัต แ ซึ่งการท าเชนนี้บางครอบครั ยังไมยอมรับ เพราะ
คิด าผิด รรมเนียมประเพณี แต  า รับครอบครั นี้คิด าเป็นการงดเ นจากการ า ัต แตัดชี ิตเพ่ือมาเซนไ 
บรรพบุรุ  อีกท้ังยังเชื่อ าจะช ยใ บรรพบุรุ ไดรับบุญกุ ลมากก าทุกขแทรมานเพราะผูกเ รกับชี ิตผูอื่น 
เคร่องด่ม 
 เครื่องดื่มที่ใชในการไ ประกอบด ย น้ าเปลา น้ า าน และน้ าอัดลม แตถาครอบครั อ่ืนจะมีเ ลาขา ด ย 
มากพ  ดอก ม้ ะ เทียน 

 คืนกอน ันไ จะตองเตรียม มากพลูม นเป็นกร ยเล็ก  พรอมทั้งจัด าดอกไม เทียนเลมใ ญ
 า รับจุดไ ตลอดการไ  และ ูป  า รับญาติพ่ีนองมาไ   

เสอผ้า ะเคร่อง ต่งกาย 
 เนื่องจากเป็นการเซนไ บรรพบุรุ  และเชื่อ าบรรพบุรุ จะมารับของไ  มาพบปะพูดคุยกับบรรพ
บุรุ ผูล งลับไปแล ทาง ายตาง  ที่เกี่ย ดองกัน จึงตองเตรียมเ ื้อผาเครื่องแตงกายชุดโปรด รือชุดใ มใ 
ทาน  า รับผลัดเปลี่ยนใ ดูดีและ ยงาม ซึ่งประกอบด ย เ ื้อ  า รับผูชาย เ ื้อ  า รับผู ญิง ผาไ ม โ รง 
เครื่อง  าอางตาง  เชน แปูง ลิป ติก เครื่องประดับตาง  เชน เข็มขัด รอย เป็นตน     

เมื่อถึงก า นด ันแรม 14 ค่ า เดือน 0 ซึ่งเป็น ันไ บรรพบุรุ  แตละครอบครั ก็จะไ ตามเ ลาที่
ตน ะด ก เชน เชาบาง ายบาง บายบาง แต  า รับที่นี่จะตองไ แตเชา เพราะเชื่อ า ากไ  าย  
บรรพบุรุ ก็จะยิ่งรอนาน เพราะช งเ ลานี้จะมีเพียงปีละครั้งเทานั้น ที่บรรพบุรุ ผูล งลับจะออกมาจากอีกภพ

นึ่งเพ่ือมาเยี่ยมเยียนลูก ลาน บริโภคอา าร รับบุญกุ ลที่ลูก ลานไดอุทิ ใ   และมาพบปะพูดคุยกับบรรพ
บุรุ ผูล งลับทานอ่ืน  ดังนั้นก็จะมีผลตอระยะเ ลาในการเซนไ  โดยจะทิ้งช งเ ลาใ ยา นาน ซึ่งอาจจะ
เริ่มไ ตั้งแต  นา ิกา จนถึง 5 นา ิกา    

ในตอนเชาก็จะจัดเตรียม ถานที่ โดย าพ้ืนที่ างในบานปูเ ื่อ จัด างอา ารคา าน ผลไม และ
เครื่องดื่ม โดยจัดแบงเป็น อง งตามตระกูล ายตาและ ายยาย ตรงกลางจะปูผาขา  ดาน นึ่งจะ าง มอนไ 
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ใตผา บน มอนจะ างถาดใ เ ื้อผา เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ เครื่อง  าอาง พรอมทั้งเงินและของมีคา 
 นอีกดาน นึ่งจะ างพาน มากพลู ดอกไม เชิงเทียน และกระถาง ูป  

  คุณปูาแปูงขณะก าลังเรียกบรรพบุรุ มารับของไ  
การจัดเตรียมของไ  

 
เมื่อถึงเ ลาไ ก็จะจุดเทียน ซึ่งเทียนนี้จะตองจุดโดย

ไมใ ดับตลอดการเซนไ  จากนั้นจึงจุด ูปและปกไ ตาม
อา ารตาง  แล ดมนตแไ  จากนั้นลูก ลานก็จะจุด ูปไ 
คนละ นึ่งดอกปกที่กระถาง ูป ขณะที่ไ จะตองบอกและ
เรียกบรรพบุรุ ใ มารับของที่ลูก ลานท าเซนไ   โดย
เรียกชื่อบรรพบุรุ ที่เ ียชี ิตไปแล  และนอกจากนี้ยัง ามารถ
เชิญบรรพบุรุ ทานอ่ืน  ที่เราไมรูจัก ญาติพ่ีนองที่เ ียชี ิตไป
แล  และ ัมภเ ีที่อยูบริเ ณนั้นใ มารับของเซนไ ไดอีก
ด ย แตการเชิญน้ันจะตองเชิญตามล าดับค ามอา ุโ และ
ค าม  าคัญทางเครือญาติกอน (โดยผูใ ญที่พาไ จะเป็นผู
บอกลูก ลานเอง) ขณะเดีย กันก็ตองบอกทานด ย า ันนี้มีใครมาไ บาง จะ าไปแล ก็เ มือนเป็นการ
แนะน าใ บรรพบุรุ ไดรูจักลูก ลานของตนเองด ยเชนกัน ระ างที่เซนไ เกือบตลอดทั้ง ันนั้น ก็จะมี
ลูก ลานที่แยกออกไป รางครอบครั  แ ะเ ียนน าของมาไ ตามบานตาง  ด ย   
         

 นของถาดใ เ ื้อผาเครื่องแตงกายนั้น นอกจากจะมีเ ื้อผาเครื่องแตงกายดังที่กลา ไ ขางตนแล  
ยังตองมี ีและกระจกเพ่ือใ ทานใชแตงตั อีกด ย  นเครื่องประดับนั้น ผูใ ญก็จะเรียกใ ลูก ลานน า
เครื่องประดับที่มีคาพรอมทั้งเงินทองของตนมา างในถาด เพ่ือใ บรรพบุรุ ได มใ และใชจาย ใน  นนี้มี
ค ามเชื่อ า บรรพบุรุ ท่ีมาชุมนุมตามบานของลูก ลานนั้น นอกจากจะพบปะพูดคุยกันเองแล  ก็จะพากันไป
ท าบุญที่ ัดด ย แตเงินที่ลูก ลานใ ใ นั้นจะแบงอีก  น นึ่งใ พาน มากพลู  า รับน าไปท าบัง ุกุลใน
ันรุงขึ้น      
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เมื่อไดเ ลาลา จะตองจุด ูปอีกครั้งเพ่ือเชิญบรรพบุรุ และ ิ่งที่ถูกเชิญมากลับ จากนั้นจึงดับเทียน 
และเลือกอา ารทุกอยาง อยางละนิดอยางละ นอยใ ใบตอง ร มถึงเงินและของมีคาอีกจ าน น นึ่ง  นเงิน
และของมีคาที่เ ลือจะ งคืนเจาของที่น ามาไ  และอา ารคา าน ผลไม ร มถึงของไ อ่ืน  นั้น จะแบง
กันใน มูลูก ลาน ซึ่งถือ าเป็นของมงคล  

 
ลังจากไ เ ร็จแล   

 
 า รับของที่เลือกใ ใบตองนั้น จะตองถือออกไปที่ประตูบานเพ่ือ งบรรพบุรุ  โดยจะมีคนถือ อ

ใบตอง 1 คน และคนตามไปเก็บของอีก 1 คน พอน า อใบตองไป างไ ที่โคนตนไม นาบานแล ก็จะบอก
กลา บรรพบุรุ พรอมทั้งขอพรใ ดูแลลูก ลานใ มีค าม ุขค ามเจริญ จากนั้นจึงกร ดน้ า ลังจากนั้นคนที่
ถือ อใบตองไป างไ ที่โคนตนไมจะเดินกลับเขาบาน  นคนที่เดินตามมาอีกคนจะเดินมาเก็บเงิน รือของมีคา
อ่ืน  ที่อยูใน อใบตอง แล เดินกลับเขาบาน ระ างที่เดินกลับเขาบานนั้น ทั้งคนถือ อใบตองไป างและคน
ที่ตามไปเก็บของ าม ัน ลังกลับไปเด็ดขาด จึงเป็นการเ ร็จพิ ี  า รับ ันแรม 4 ค่ า  

   
ของที่เลือกใ  อใบตอง  อใบตองที่น าไป างไ ใตตนไม 
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เมื่อไดเ ลาลา จะตองจุด ูปอีกครั้งเพ่ือเชิญบรรพบุรุ และ ิ่งที่ถูกเชิญมากลับ จากนั้นจึงดับเทียน 
และเลือกอา ารทุกอยาง อยางละนิดอยางละ นอยใ ใบตอง ร มถึงเงินและของมีคาอีกจ าน น นึ่ง  นเงิน
และของมีคาที่เ ลือจะ งคืนเจาของที่น ามาไ  และอา ารคา าน ผลไม ร มถึงของไ อ่ืน  นั้น จะแบง
กันใน มูลูก ลาน ซึ่งถือ าเป็นของมงคล  

 
ลังจากไ เ ร็จแล   

 
 า รับของที่เลือกใ ใบตองนั้น จะตองถือออกไปที่ประตูบานเพ่ือ งบรรพบุรุ  โดยจะมีคนถือ อ

ใบตอง 1 คน และคนตามไปเก็บของอีก 1 คน พอน า อใบตองไป างไ ที่โคนตนไม นาบานแล ก็จะบอก
กลา บรรพบุรุ พรอมทั้งขอพรใ ดูแลลูก ลานใ มีค าม ุขค ามเจริญ จากนั้นจึงกร ดน้ า ลังจากนั้นคนที่
ถือ อใบตองไป างไ ที่โคนตนไมจะเดินกลับเขาบาน  นคนที่เดินตามมาอีกคนจะเดินมาเก็บเงิน รือของมีคา
อ่ืน  ที่อยูใน อใบตอง แล เดินกลับเขาบาน ระ างที่เดินกลับเขาบานนั้น ทั้งคนถือ อใบตองไป างและคน
ที่ตามไปเก็บของ าม ัน ลังกลับไปเด็ดขาด จึงเป็นการเ ร็จพิ ี  า รับ ันแรม 4 ค่ า  

   
ของที่เลือกใ  อใบตอง  อใบตองที่น าไป างไ ใตตนไม 
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ลังจากนี้ ก็จะตองเตรียมของที่เรียก า บายเบ็น ซึ่งก็คือการน าของที่ไ แล ทุกอยางมาใ ร มกัน  

เพ่ือเตรียมไปท าพิ ีที่ ัด ค า า บาย ในภา าเขมรคือ  แปล าขา   นค า า เบ็น นาจะมาจากค า า 
បិណ្ឌ  ที่ มายถึง การร บร ม รือปนใ เป็นกอน และนอกจากบายเบ็นแล   จะตองมี มากพลูม น ดอกไม 
และขา ร มอยูด ย  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
บายเบ็น ที่มา : http://www.thongthailand.com/index.php?lite=article&qid=41915429 

 

จากนั้นใน ันแรม 5 ค่ า เดือน 0 เ ลาตั้งแต 2 นา ิกา ถึงประมาณ  นา ิกา ชา บานใน มูบาน
จะน าบายเบ็นมาท าพิ ีที่ ัดร มกัน มีการแ รอบโบ ถแ 3 รอบ โดยมีพระ ง แเป็นผูประกอบพิ ีและ ดมนตแ
ตลอดพิ ี เมื่อเ ร็จพิ ีแล  ก็จะน าบายเบ็นนี้ไป านตามทองนาและกลา ขอใ พืชผลเจริญงอกงาม ทั้งนี้เชื่อ
าเพ่ือใ ขา ที่ก าลังตั้งทองไดรับ ิริมงคล และใ นามีค ามอุดม มบูรณแ  

นอกจากนี้ในเชา ันแรม 15 ค่ า ก็จะตองไปท าบุญใ บาตรและท าพิ ีบัง ุกุลใ กับบรรพบุรุ  จึงเป็น
การเ ร็จพิ ีแซนโดนดาอยาง มบูรณแ 

ประเพณีแซนโดนตานี้ ถือเป็นประเพณีที่ลูก ลานทุกคนใ ค าม  าคัญมาก เพราะแ ดงถึงค าม
กตัญ ูกตเ ทีที่มีตอบรรพบุรุ ผูล งลับ และในช งเ ลานี้ แตละคนจะตองกลับไปยังบานเกิดภูมิล าเนาของตน
เพ่ือจัดเตรียมของไ  และท าพิ ีดังกลา ตาม ันเ ลาที่ก า นด แต ากไม ามารถกลับไปยังบานเกิดภูมิล าเนา
ของตนไดจริง  ก็จะตองท าบุญใ บาตรอุทิ บุญกุ ลใ บรรพบุรุ ในช ง ันเ ลาดังกลา  นอกจากนี้พิ ีกรรมนี้
ยังแ ดงใ เ ็นถึงค ามเชื่อเรื่องชี ิต ลังค ามตายที่ า บรรพบุรุ ผูล งลับ ร มถึงผี ิญญาณตาง  จะ ามารถ
ออกมาจากภพภูมิ นึ่งมายังโลกมนุ ยแเพ่ือมารับบุญกุ ลที่ลูก ลานอุทิ ใ ไดอีกด ย 

เมื่อน ามา ิเคราะ แตามบทบาท นาที่ของคติชนในเรื่องของ คติชนมีบทบาทในการอ ิบายก าเนิด
และอัตลัก ณแของกลุมชนและพิ ีกรรม ใ การ ึก า อบรมระเบียบ ังคม และรัก ามาตรฐานพฤติกรรมของ
ังคม ร มทั้งท า นาที่เ นอทางออกทางใจใ แกมนุ ยแใน ังคม ( ิราพร ณ ถลาง , 2557) อาจกลา ได า 

ประเพณีแซนโดนตาอันจัดเป็นประเพณีที่มีค าม  าคัญตอชา ไทยเชื้อ ายเขมร รือชา ไทยที่อา ัยอยูใน
จัง ัดที่มีพ้ืนที่ติดตอกับประเท กัมพูชานั้น เป็นประเพณีที่มีค ามเชื่อเกี่ย เนื่องกับอ านาจเ นือ รรมชาติ 
และมีผลตอจิตใจในเรื่องค าม บายใจ การไดแ ดงค ามกตัญ ูกตเ ทีตอบรรพบุรุ  ก าลังใจในการท า
การเก ตร และการไดท าบุญในพระพุท า นา ทั้งนี้ประเพณีนี้มีเรื่องเลาและประ ัติที่อ ิบายเ ตุผลค าม
เป็นมาในการประกอบพิ ี ซึ่งเป็นเรื่องค ามเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุ  เรื่องการ าปแชง ากไมป ิบัติตาม และการ
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ใ พร ากป ิบัติตาม ิ่งเ ลานี้ไดถูกปลูก งจากรุนตอรุน และใ ป ิบัติตามอยางเครงครัด ยกตั อยางเชน ใน
การประกอบพิ ีจ าเป็นตองมีของเซนไ ที่  าคัญอันจะขาดเ ียมิได เชน กระยา ารท ขา ตมมัด ขนมนางเล็ด 
อา ารคา  ผลไม และเครื่องดื่ม เป็นตน ซึ่งของเซนไ ทุกชนิดจะมีชื่อเป็นมงคล รือมีค าม มายเป็นมงคล 
งเ ริมใ ผูประกอบพิ ีนั้นไดรับค ามเป็น ิริมงคล มีค ามรักใคร ามัคคี มีค ามเจริญในชี ิต ร มทั้ง งผลใ 

พืชผลเจริญงอกงาม ร มถึงใน  นของขั้นตอนตาง  ก็มีค าม มายและเ ตุผลเอ้ือ นุนกัน ซึ่ง ากไมป ิบัติ
ตามก็จะถูกต า นิและไมมีค ามเจริญในชี ิต เพราะเชื่อ าผีบรรพบุรุ จะโกร แคนและ าปแชง ซึ่ง ิ่งเ ลานี้
งผลใ ประเพณีนี้มีค าม  าคัญและยังคงอยูมาจนถึงปจจุบัน 

   

 
เอกสารอ้างอิง 
า า ทย  

เม า ี  ิริ ง แ. “ ระเพ ี ระดิ ์กับการ ัดการทรัพยากรวั น รรม กร ีศก า งานเทศกา ระเพ ี  
       น นตา อ าเ อ ัน ์ ัง วัดศรีสะเก .” ิทยานิพน แปริญญา ิลป า ตรม าบัณ ิต าขา ิชา 
       การจัดการทรัพยากร ั น รรม บัณ ิต ิทยาลัย  ม า ิทยาลัย ิลปากร  2556. 
ิราพร  ณ ถลาง. ทฤ ีคติชนวิทยา วิ ีวิทยาในการววิเคราะ ์ต านาน ะ-นิทานพนบ้าน. พิมพแครั้งที่ 3 

 กรุงเทพ :  านักพิมพแแ งจุ าลงกรณแม า ิทยาลัย, 2557. 
 
ุรชัย  รัตนพนา ง แ. “การศก าค าศัพท์ า าเ มรสรินทร์ใน ระเพ ี น ดนตา.” ารนิพน แปริญญา 

       ิลป า ตรม าบัณ ิต าขา ิชาเขมร ึก า บัณ ิต ิทยาลัย ม า ิทยาลัย ิลปากร  254 . 
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ใ พร ากป ิบัติตาม ิ่งเ ลานี้ไดถูกปลูก งจากรุนตอรุน และใ ป ิบัติตามอยางเครงครัด ยกตั อยางเชน ใน
การประกอบพิ ีจ าเป็นตองมีของเซนไ ที่  าคัญอันจะขาดเ ียมิได เชน กระยา ารท ขา ตมมัด ขนมนางเล็ด 
อา ารคา  ผลไม และเครื่องดื่ม เป็นตน ซึ่งของเซนไ ทุกชนิดจะมีชื่อเป็นมงคล รือมีค าม มายเป็นมงคล 
งเ ริมใ ผูประกอบพิ ีนั้นไดรับค ามเป็น ิริมงคล มีค ามรักใคร ามัคคี มีค ามเจริญในชี ิต ร มทั้ง งผลใ 

พืชผลเจริญงอกงาม ร มถึงใน  นของขั้นตอนตาง  ก็มีค าม มายและเ ตุผลเอ้ือ นุนกัน ซึ่ง ากไมป ิบัติ
ตามก็จะถูกต า นิและไมมีค ามเจริญในชี ิต เพราะเชื่อ าผีบรรพบุรุ จะโกร แคนและ าปแชง ซึ่ง ิ่งเ ลานี้
งผลใ ประเพณีนี้มีค าม  าคัญและยังคงอยูมาจนถึงปจจุบัน 
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ชยเช า ิราชก ัตริย์สอง ผ่นดิน 
King Chai Setthathirath, King of the Two Kingdoms 

 
อาจารย์ ภั  อินทรีย์1 

บทคัดย่อ 

 พระเจาไชยเช ฐา ิราชเป็นพระม าก ัตริยแที่มีบทบาทใน นาประ ัติ า ตรแชาติไทยพระองคแ นึ่ง 
ซึ่งร ม มัยกับ มเด็จพระม าจักรพรรดิแ งกรุง รีอยุ ยา พระองคแมีบทบาทที่โดนเดนทางดานการเมืองการ
ปกครองอยางมากในยุคนั้น พระองคแเป็นผูที่ ามารถปกครองอาณาจักรลานนาและอาณาจักรลานชางใน
ช งเ ลาเดีย กัน ถึงแมขอพิพาทระ างพระองคแกับลานนา งผลใ พระองคแตองท า งครามกับลานนาและ
ด ยการเขามาของกองทัพพมา พระองคแจึงไดยายเมือง ล งจากเชียงทอง รือ ล งพระบางมายังนคร ล ง
เ ียงจันทนแ ซึ่งเป็นเมือง ล งของ า ารณรัฐประชา ิปไตยประชาชนลา  ในการยายเมือง ล งพระเจาไชย
เช ฐา ิราชไดน าพระแก มรกตลงมาประดิ ฐานที่นครเ ียงจันทนแ พระองคแทรงด าเนินค าม ัมพัน แทางการ

ูตเพ่ือเป็นพัน มิตรกับกรุง รีอยุ ยากอนที่กรุง รีอยุ ยาจะตกเป็นประเท ราชของพระเจา ง า ดีบุเรงนอง 
พระองคแไดถูกเชิดชูพระเกียรติอยางมากใน า ารณรัฐประชา ิปไตยประชาชนลา  เป็นพระม าก ัตริยแที่
ยิ่งใ ญตลอดการของชนชา ลา  

ค าส าคัญ  ไชยเช ฐา ิราช/ ก ัตริยแ องแผนดิน/ อาณาจักรลานนา/ อาณาจักรลานชาง 

 

Abstract 

  King Chai Setthathirath is a monarch who plays a leading role in Thai history. 
Contemporary with king Maha Chakkraphat of Ayutthaya. He had a prominent role in 
political affairs in that era. He was able to rule the Lanna Kingdom and Lan Xang Kingdom at 
the same time. Although the dispute between him and Lanna resulted in his war with Lanna 
and the entry of the Burmese army. He moved the capital from Chiang Thong or Luang 
Prabang to Vientiane. The capital of Lao People's Democratic Republic of Lao (PDR). In the 
relocation of the capital, King Chai Setthathirath brought the Emerald Buddha was enshrined 
in Vientiane. He had a diplomatic relationship with Ayutthaya before Ayutthaya became the 
royal seat of King Bayinnaung. He was greatly honored in the Lao People's Democratic 
Republic. It is the great king of Laos. 
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บทน า 

 ดินแดนเอเชียตะ ันออกเฉียงใตในอดีตมีค ามเจริญดานตาง  อยู ลายดาน บรรดาดินแดนตาง  
รืออาณาจักรตาง  นั้น การเริ่มตนที่แตกตางกัน ประชากร รือรา รตางกัน ระบบการปกครองตางกัน แต

ฐานะของผูปกครอง ูง ุดที่มักเรียกโดยทั่ ไป าพระเจาแผนดิน รือก ัตริยแ ซึ่งก็อยูบนพ้ืนฐานของค ามเชื่อ
ของแตละดินแดน เชนเป็นบิดาปกครองบุตร พระจักรพรรดิราช รือเท ราชาเป็นตน อยางไรก็ดี
พระม าก ัตริยแก็ยังคงเป็นผูน า ูง ุดของแผนดิน และมีขาราช  านักที่ประจ าตาม น ยการตาง  ช ยเ ลือใน
การปกครอง ซึ่งพระม าก ัตริยแที่มีค าม  าคัญในดินแดนเอเชียตะ ันออกเฉียงใตยุคจารีตมีอยู ลายพระองคแ 
เชน พอขุนรามค าแ งม าราช พญามังราย พระเจาติโลกราช มเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระเจา ง า ดี
บุเรงนอง มเด็จพระนเร รม าราช มเด็จพระนารายณแม าราช เจา ูางุมแ ลง ลา านี เป็นตน  

 ในช งระยะเ ลาปลายพุท ต รร ที่ 2  ถึง
ตนพุท ต รร ที่22 (พ. .20  - พ. .2 4) มี
พระม าก ั ตริ ยแ เ ชื้ อ ายล านช า ง -ล านนา  ขึ้ น
ครองราชยแในดินแดนตอนในเอเชียตะ ันออกเฉียงใตถึง
องอาณาจักร คืออาณาจักรลานนา ( รั ดี ออง กุล, 

2553)  พระองคแมีพระนามตามพระ ุพรรณบัตร าพระ
เจาไชยเช ฐา ิราช ( ม มาย เปรมจิตตแ , 2540) 
พระองคแทรงเป็นพระโอร พระองคแโตในพระเจาโพ ิ
ารราช แ งอาณาจักรลานชาง รือกรุง รี ัตนคน ุต

ลานชางรมขา กับพระนางยอดค าทิพยแ (พระ ิดาใน
พระเก เมืองเกลากับพระม าเท ีจิระประภา) พระ
นามกอนขึ้นครองราชยแในแผนดินลานนาทรงพระนาม
าพระอุปโย แ (ม าบุนมี เทบ ีเมือง, 2554) พระองคแ

เป็นพระม าก ัตริยแที่ครองราชยแโดย ืบเชื้อ าย
ราช ง แมังรายทางพระราชมารดา ลังจากพระองคแเ ด็จกลับมายังกรุง รี ัตนาคน ุตลานชางร มขา  
พระองคแก็ขึ้นครองราชยแ เป็นก ัตริยแ องอาณาจักรในระยะเ ลาเดีย กัน พระเจาไชยเช ฐา ิราชมีพระปรีชา
ามารถในดานการเมืองการปกครอง ตลอดจนการปกปูองบานเมืองใ รอดพน ิกฤตได พระองคแเป็นผู ราง

นครเ ียงจันทนแเพ่ือเป็นราช านี ซึ่งทรง รางขึ้น ลังจากเ ตุการณแที่ท าใ ตองยาย ูนยแกลางลงมาอยูทางใต
ของอาณาจักรลานชาง กรอปพระองคแไดอันเชิญพระแก มรกตจากอาณาจักรลานนามายังอาณาจักรลานชาง 
กอนที่จะถูกอันเชิญมาประดิ ฐานยังกรุง นบุรี ซึ่งปจจุบันอยูที่ ัดพระ รีรัตน า ดาราม  เรื่องรา ของพระ
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เจาไชยเช ฐา ิราชมีค าม นา นใจ พระองคแเป็นพระม าก ัตริยแที่ ามารถรัก าบานเมืองใ รอดพนจากการ
ยึดครองของพมาในรัช มัยของพระองคแ อยางไรก็ดีในปลายรัชกาลของพระเจาไชยเช ฐา ิราช พระองคแทรง

าย าบ ูญในระ างปราบกบ  งผลใ กรุง รี ัตนาคน ุตลานชางรมขา ตกเป็นเมืองขึ้นของพมาในที่ ุด 
พระองคแเป็นที่เคารพของชา า ารณรัฐประชา ิปไตยประชาชนลา ( ปป.ลา ) เป็นพระม าก ัตริยแที่ยิ่งใ ญ
ของชา ปป.ลา  จากค ามดังกลา จึงเป็น าเ ตุที่ ึก าเก่ีย กับพระเจาไชยเช ฐา ิราช 

พระเ ้า ชยเช าคอใคร? 

 อาณาจักรลานชางเป็น นึ่งในดินแดนที่มีค ามเกาแกดินแดน นึ่ งในเอเชียตะ ันออกเฉียงใต ผู
ร บร มดินแดนลา ทั้งม ลขึ้นมาจากการแยกกันต้ังแค นเล็ก ของตนเอง และเพ่ือ รางเอกภาพใน มูชา
ลา เจา ูางุมทรงร บร มดินแดนของชา ลา ขึ้นเป็นอาณาจักรลา ลานชาง (ม าบุนมี เทบ ีเมือง, 2554) เจา

ูางุมปฐมก ัตริยแราช ง แลานชาง แ งอาณาจักรลานชาง ทรงเป็น นอเนื้อเชื้อก ัตริยแ ืบเชื่อ ายจากขุนบรม 
(เติม ิภาคยแพจนกิจ, 2530) เจา ูางุมทรงไดรับค ามช ยเ ลือทางดานก าลังท ารจากพระเจากรุงอินฐะปต 
(เติม ิภาคยแพจนกิจ, 2530) ซึ่งมีพระนาม าพระเจาอนุราชเจาเมืองอินฐะปต ซึ่งเป็นพระ ั ุ ระ(พอตา)ของ
พระองคแ เจา ูางุมทรง รางบานเมืองเป็นปกแผนและมั่นคงอยางมาก อยางไรก็ดีในปลายราชการของเจา ูา
งุม พระองคแทรงละทิ้งการบริ ารบานเมือง ด ยเ ตุที่พระองคแเ ียพระทัยเนื่องจากพระมเ ีอันเป็นที่รักไป
จากพระองคแ จากนั้นเจา ูางุมก็ไดเ ด็จ รรคตที่เมืองนาน ลังจากถูกเนรเท จากลานชางได องปี  

 เมื่อการเนรเท เจา ูางุมออกจากการบริ ารบานเมืองแล  อาณาจักรลานชางไดมีก ัตริยแปกครอง
โดยมีเชื้อ ายแ งเจา ูางุมข้ึนครองราชยแ มบัติ ลายชั่ อายุคนจนกระท่ังมีพระม าก ัตริยแพระองคแ นึ่งเป็นผู
มีบุญญา ิการ ูงมาก คือพระเจาโพ ิ ารราช พระองคแเมื่อพระองคแไดขึ้นครองราชยแ มบัติ ืบตอพระบิดา 
พระองคแไดมีด าริน าพระพุท า นาเขามาอยางจริงจัง พระองคแโปรดใ ยกเลิกการทรงเจาเขาผี รือนับถือ
ภูตผีตาง  ใน มัยพระเจาโพ ิ ารราชไดผูมิตรกับอาณาจักรลานนาที่มีพระเมืองเก เกลาเป็นก ัตริยแปกครอง
อยู พระเมืองเก เกลาทรงไดยินกิติ ัพทแ าพระเจาโพ ิ าราชนั้นมีท พิ ราช รรม มีเมตตาบารมี เป็นผู
เลื่อมใ ในพระพุท า นาอยางมาก พระเมืองเก เกลาจึงยกพระราช ิดานาม าพระนางยอดค าทิพยแ พระเจา
โพ ิ ารราชเมื่ออภิเ กกับพระนางยอดค าทิพยแก็ไดประ ูติพระโอร   พระองคแ พระนาม า พระอุปโย แ รือ
เจาเช ังโ  เจาทาเรือ และเจา ร ง แ (บุญช ย รี ั ดิ, 255 ) 

ญ า ายใน ้านนา ะ ญ าการสบสันตติวงศ์ใน ้านนา 

 ภาย ลังจากการ รรคตลงของพระเจาติโลกราช ก ัตริยแลานนาที่ยิ่งใ ญ จากค ามเข็มแข็งทางดาน
ก าลังท าร กองทัพลานนา ามารถยึดครองดินแดนเมืองนาน แพร และพะเยาได(ทั้ง ามเมืองดังกลา ถือเป็น
พระญาติกับแค น ุโขทัย) ตลอดจน ามารถท า ึก งครามกับกรุง รีอยุ ยาเป็นเ ลายา นานถึงก า20ปี ใน
รัช มัยของพระเจาติโลกราชมีค ามเข็มแข็งทางท าร และมั่งคั่งด ยค ามเจริญรุงเรืองทางการคาและ า นา
(ในรัช มัยพระเจาติโลกราชมีการท า ังคยานาพระไตรป กครั้งที่  ของโลกที่ ัดม าโพ าราม รือ ัดเจ็ดยอด 
ในพ. .2020) ( ง น โชติ ุขรัตนแ, 2552) อุปนิ ัยของพระเจาติโลกราชทรงเป็นก ัตริยแที่มีค ามเด็ดขาดในการ
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เจาไชยเช ฐา ิราชมีค าม นา นใจ พระองคแเป็นพระม าก ัตริยแที่ ามารถรัก าบานเมืองใ รอดพนจากการ
ยึดครองของพมาในรัช มัยของพระองคแ อยางไรก็ดีในปลายรัชกาลของพระเจาไชยเช ฐา ิราช พระองคแทรง

าย าบ ูญในระ างปราบกบ  งผลใ กรุง รี ัตนาคน ุตลานชางรมขา ตกเป็นเมืองขึ้นของพมาในที่ ุด 
พระองคแเป็นที่เคารพของชา า ารณรัฐประชา ิปไตยประชาชนลา ( ปป.ลา ) เป็นพระม าก ัตริยแที่ยิ่งใ ญ
ของชา ปป.ลา  จากค ามดังกลา จึงเป็น าเ ตุที่ ึก าเก่ีย กับพระเจาไชยเช ฐา ิราช 

พระเ ้า ชยเช าคอใคร? 

 อาณาจักรลานชางเป็น นึ่งในดินแดนที่มีค ามเกาแกดินแดน นึ่ งในเอเชียตะ ันออกเฉียงใต ผู
ร บร มดินแดนลา ทั้งม ลขึ้นมาจากการแยกกันตั้งแค นเล็ก ของตนเอง และเพ่ือ รางเอกภาพใน มูชา
ลา เจา ูางุมทรงร บร มดินแดนของชา ลา ขึ้นเป็นอาณาจักรลา ลานชาง (ม าบุนมี เทบ ีเมือง, 2554) เจา

ูางุมปฐมก ัตริยแราช ง แลานชาง แ งอาณาจักรลานชาง ทรงเป็น นอเนื้อเชื้อก ัตริยแ ืบเชื่อ ายจากขุนบรม 
(เติม ิภาคยแพจนกิจ, 2530) เจา ูางุมทรงไดรับค ามช ยเ ลือทางดานก าลังท ารจากพระเจากรุงอินฐะปต 
(เติม ิภาคยแพจนกิจ, 2530) ซึ่งมีพระนาม าพระเจาอนุราชเจาเมืองอินฐะปต ซึ่งเป็นพระ ั ุ ระ(พอตา)ของ
พระองคแ เจา ูางุมทรง รางบานเมืองเป็นปกแผนและมั่นคงอยางมาก อยางไรก็ดีในปลายราชการของเจา ูา
งุม พระองคแทรงละทิ้งการบริ ารบานเมือง ด ยเ ตุที่พระองคแเ ียพระทัยเนื่องจากพระมเ ีอันเป็นที่รักไป
จากพระองคแ จากนั้นเจา ูางุมก็ไดเ ด็จ รรคตที่เมืองนาน ลังจากถูกเนรเท จากลานชางได องปี  

 เมื่อการเนรเท เจา ูางุมออกจากการบริ ารบานเมืองแล  อาณาจักรลานชางไดมีก ัตริยแปกครอง
โดยมีเชื้อ ายแ งเจา ูางุมข้ึนครองราชยแ มบัติ ลายชั่ อายุคนจนกระท่ังมีพระม าก ัตริยแพระองคแ นึ่งเป็นผู
มีบุญญา ิการ ูงมาก คือพระเจาโพ ิ ารราช พระองคแเมื่อพระองคแไดขึ้นครองราชยแ มบัติ ืบตอพระบิดา 
พระองคแไดมีด าริน าพระพุท า นาเขามาอยางจริงจัง พระองคแโปรดใ ยกเลิกการทรงเจาเขาผี รือนับถือ
ภูตผีตาง  ใน มัยพระเจาโพ ิ ารราชไดผูมิตรกับอาณาจักรลานนาที่มีพระเมืองเก เกลาเป็นก ัตริยแปกครอง
อยู พระเมืองเก เกลาทรงไดยินกิติ ัพทแ าพระเจาโพ ิ าราชนั้นมีท พิ ราช รรม มีเมตตาบารมี เป็นผู
เลื่อมใ ในพระพุท า นาอยางมาก พระเมืองเก เกลาจึงยกพระราช ิดานาม าพระนางยอดค าทิพยแ พระเจา
โพ ิ ารราชเมื่ออภิเ กกับพระนางยอดค าทิพยแก็ไดประ ูติพระโอร   พระองคแ พระนาม า พระอุปโย แ รือ
เจาเช ังโ  เจาทาเรือ และเจา ร ง แ (บุญช ย รี ั ดิ, 255 ) 

ญ า ายใน ้านนา ะ ญ าการสบสันตติวงศ์ใน ้านนา 

 ภาย ลังจากการ รรคตลงของพระเจาติโลกราช ก ัตริยแลานนาที่ยิ่งใ ญ จากค ามเข็มแข็งทางดาน
ก าลังท าร กองทัพลานนา ามารถยึดครองดินแดนเมืองนาน แพร และพะเยาได(ทั้ง ามเมืองดังกลา ถือเป็น
พระญาติกับแค น ุโขทัย) ตลอดจน ามารถท า ึก งครามกับกรุง รีอยุ ยาเป็นเ ลายา นานถึงก า20ปี ใน
รัช มัยของพระเจาติโลกราชมีค ามเข็มแข็งทางท าร และมั่งคั่งด ยค ามเจริญรุงเรืองทางการคาและ า นา
(ในรัช มัยพระเจาติโลกราชมีการท า ังคยานาพระไตรป กครั้งที่  ของโลกที่ ัดม าโพ าราม รือ ัดเจ็ดยอด 
ในพ. .2020) ( ง น โชติ ุขรัตนแ, 2552) อุปนิ ัยของพระเจาติโลกราชทรงเป็นก ัตริยแที่มีค ามเด็ดขาดในการ

 73   

 

 

าร าร ถาบัน ิจยัและพั นา 
ม า ิทยาลัยราชภั บาน มเด็จเจาพระยา 

73ปีท่ี 2 ฉบับพิเ  ัน าคม 2560 

ใชพระราชอ านาจ งผลใ บรรดาเจาเมืองผูดูแล ั เมืองและพันนาตางย าเกรงในพระองคแ เมื่อพระเจาติโลก
ราช รรคต พระราชนัดดานาม าพญายอดเชียงรายไดขึ้นครองราชยแตอจากพระเจาติโลกราชซึ่งเป็นพระ
อัยกา จากนั้นไมนานเ ลาเ นาอ ามาตยแขุนนางลานนาได ะ มอ านาจแบงเขตของตนเองและลดอ านาจของ
พระม าก ัตริยแ งผลใ พญายอดเชียงรายถูกปลดจากการเป็นก ัตริยแลานนา ( ง น โชติ ุขรัตนแ , 2515)   
ท าใ ลานนาเขา ูยุคเ ื่อมอยางเป็นทางการและก ัตริยแลานนากลายเป็น ุนเชิดที่ตองท าตามขุนนางบงการ 
อยางไรก็ดีพญาแก ขึ้นครองราชยแตอพระบิดา พญาแก ามารถค บคุมอ านาจขุนนางลานนาไ ได กอปรช ง
ระยะนั้น มเด็จพระรามา ิบดีที่2 แ งกรุง รีอยุ ยาเขามาขอเจริญ ัมพัน ไมตรี (จินตนา มั ยมบุรุ , 2532) 
ขุนนางจึงถูกจ ากัดอ านาจเอาไ  เมื่อพญาแก รรคตลงโดยปรา จากรัชทายาท บรรดาเ นาอ ามาตยแขุนนาง
ลานนาอัญเชิญพระเก เมืองเกลาซึ่งเป็นพระอนุชาพญาแก ที่ปกครองเมืองนอยอยู ขึ้นเป็นก ัตริยแปกครอง
ลานนา อยางไรก็ดีพระเมืองเก เกลาก็ไม ามารถตอกรกับอ านาจขุนนางลานนาที่ ะ มมานาน ลายปี 
พระองคแถูกปลดจากการเป็นก ัตริยแลานนาและถูกเนรเท ไปอยูเมืองนอย (ต านานพ้ืนเมืองเชียงใ ม  จาก
ตนฉบับใบลานอัก รไทยย น, 25 4) เมืองที่พระองคแทรงปกครองกอนที่จะขึ้นเป็นก ัตริยแลานนา ขุนนาง
ลานนาไดแตงตั้งทา ซาย รือทา ซายค า ซึ่งเป็นพระโอร ของพระเมืองเก เกลาขึ้นครองราชยแแทนพระบิดา 
อยางไรก็ดีเมื่อทา ซายขึ้นเป็นก ัตริยแลานนาในระยะไมนานทา ซายค าเกิดขัดแยงกับขุนนางลานนา  งผลใ 
เ นาอ ามาตยแขุนนางลานนาที่มีอ านาจอยางแทจริงอยูนั้น  าเร็จโท  ในเมื่อต าแ นงก ัตริยแลานนา างลงอีก
ครั้ง ขุนนางลานนาจึงกลับไปอัญเชิญพระเมืองเก เกลาจากเมืองนอย ที่เคยถูกปลดออกจากราชบัลลังกแ
ครองราชยแอีกครั้ง อยางไรก็ดีการขึ้นครองราชยแครั้งนี้ งผลใ พระองคแถูกลอบปลงพระชนมแจากขุนนางบาง
กลุม อาณาจักรลานนาจึง างเ นจากการมีก ัตริยแอีกครั้ง นึ่ง ในระ างนั้นทางเ นาอ ามาตยแลานนาไดท า
การอัญเชิญเชื้อ ายราช ง แมังราย ที่ยังคง ลงเ ลืออยูนอกรา านีเชียงใ ม ที่พอจะขึ้นครองราชยแ มบัติเป็น
ก ัตริยแลานนาได บรรดาเ นาอ ามาตยแไดไปอัญเชิญเชื้อ ายราช ง แมังรายจากเมืองเชียงตุงและเมืองนาย 
อยางไรก็ดีเชื่อ ายราช ง แมังรายจากทั้ง องเมืองไมตองการเขามาครองลานนาจึงป ิเ ขุนนางลานนา ดังนั้น
เพ่ือไมใ การปกครองลานนาขาดค ามชอบ รรม เ นาอ ามาตยแลานนาจึงอัญเชิญพระม าเท ีจิระประภา
มเ ีของพระเมืองเก เกลาขึ้นรัก าบัลลังกแลานนาไ  เนื่องจากขาดก ัตริยแลานนาจึงถูกกองทัพของพระไชย
ราชา ิราชลอมเมืองเชียงใ มไ  พระม าเท ีจิระประภาจึงแตงเครื่องราชบรรณาการเพ่ือไมใ ถูกกองทัพกรุง
รีอยุ ยายึดครอง เมื่อ ามารถยุติการรุกรานจากกรุง รีอยุ ยาไดแล  เ ลาบรรดาเ นาอ ามาตยแลานนาไดลง

ค ามเ ็นใ อัญเชิญพระอุปโย แพระราชนัดดาในพระเมืองเก เกลาขึ้นครองราชยแในลานนา พระอุปโย แถือเป็น
เชื่อ ายราช ง แมังรายผานทางพระนางยอดค าทิพยแพระราชมารดา อีกทั้งพระอุปโย แยังเป็นพระราชโอร ของ
พระเจาโพ ิ ารราชแ งกรุง รี ัตนาคน ุตลานชางรมขา   

พระเ ้า ชยเช า ิราชกับการครองใน ้านนา 

 พระอุปโย แพระนามที่เรียกเอก ารทางประ ัติ า ตรแลานนา ลายฉบับเรียกพระองคแ ลังจาก
เดินทางมายังลานนาแล นั้น พระอุปโย แเมื่อขึ้นครองราชยแเป็นก ัตริยแลานนาทรงมีพระนาม าพระเจาไชย
เช ฐา ิราช พระองคแปกครองลานนาด ย ืบเชื้อ ายทางพระมารดา พระนางยอดค าทิพยแพระมารดาของ
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พระองคแนั้นเป็นพระ ิดาของพระเมืองเก เกลากับพระม าเท ีจิระประภา อยางไรก็ดีเมื่อพระองคแเป็นพระ
ราชโอร ของพระเจาโพ ิ ารราชทรงประทับอยูแตเชียงทอง( รือเชียงค า เมือง ล งพระบางในปจจุบัน) 
ดังนั้นการที่พระองคแมาปกครองลานนานั้นญาติ นิทที่ไ ใจไดก็คงจะมีแคพระอัยยิกาม าเท ีจิระประภา
เทานั้น เมื่อพระเจาไชยเช ฐา ิราชขึ้นครองราชยแ มบัติ ซึ่งในต านาน ิบ าราช ง แไดระบุไ  า “เถิง ันเดือน 

 ออก  ค่ า ัน 4 ไทยเมืองไก ฤก แ 6 ตั  ยามเที่ยง ัน เ นาอามาตยแพรอมกันกระท ามังคงอุ าราชภิเ ก
พระราชอุปโย เป็นพระยากินเมืองพิงเชียงใ มยัง นแ  นั่งแทนแก โรง ล งกับพระ ิดาทัง 2 คือ พระตน
ทิพยแเป็นอัครมเ ีกับพระตนค าเป็นนอง ั้นแล” ( ม มาย เปรมจิตตแ, 2540)  ซึ่งการราชาภิเ กเป็นก ัตริยแ
ของพระเจาไชยเช ฐา ิราชมีการแตงตั้งพระอัครมเ ีในครา เดีย กัน ดังน้ันพระเจาไชยเช ฐา ิราชมีอัคร
มเ ีตั้งแตครองราชยแ   

 เมื่อพระเจาไชยเช ฐา ิราชขึ้นครองราชยแ มบัติ เ ลาบรรดาเ นาอ ามาตยแลานนาเ ็นพระองคแเป็น
เพียง ุนเชิด เป็น ัญญาลัก ณแเพ่ือใชเป็นเครื่องมือเพ่ือแ ง าอ านาจและค ามมั่งคั่งทางการคา ซึ่งระยะแรก
ในการปกครองลานนาของพระเจาไชยเช ฐา ิราชบรรดาเ นาอ ามาตยแช ยในการบริ ารราชการบานเมือง
ตามปกติ อีกทั้งในเอก ารลานนาไดระบุ าพระเจาไชยเช ฐา ิราชไดปูนบ าเน็จใ กับขุนนางจ าน น นึ่งใ มี
อ านาจมากข้ึน เพ่ือ รางค ามไ เนื้อเชื่อใจและเพ่ืองายตอการปกครอง ดังต านานพ้ืนเมืองเชียงใ มไดบันทึกไ 
า“พระเปนเจาอุปปโยทานยัง ิรินามทักย ักติแกเ นาอามาจจแทัง ลาย ตั้งแ นพิงชัยแก  ื้อเปนพระญา

แ น ล ง ิท ิราชชประเกียร มื่น ามลานอาย ื้อเปนพระญา ามลาน าไชย เ นาบดีกินเชียงราย มื่นแก
มโน ื้อเปนพระญา ถิรอามาจจแ มื่น ล งพราน ื้อเปนพระญา ชิรอามาจจแ มื่นพิงยี ื้อเปนพระญา ุทั น
อามาจจแ ในพระญา 5 ตนนี้ ื้อขัน  าเครื่องพรอมชูอัน มื่น ล งลามแขก ื้อเปนแ นแขกไชยมงคล แ น
ครา เภรี ื้อกินเมืองละพูน ื้อชื่อ าแ นละพูน ขุน 2 นนี้ ื้อขันเงินเ ื้อผาเครื่องชูอัน พระญา ุท นะกินเชียง
แ น พระญา ิชอามาจจแกินเมืองพรานแลพระญา าไชยกินเชียงราย” ( ถาบันราชภั เชียงใ ม, 253 ) 
อยางไรก็ดีเมื่อพระองคแเริ่มที่จะปรับตั ไดในการบริ ารราช  านักลานนา พระองคแกับเ ลาบรรดาขุนนาง
ลานนาบางกลุมไดมีการขัดแยงกันอยูบอยครั้ง ท าใ พระองคแเบื่อ นายกับการปกครองลานนา อยางไรก็ดีพระ
เจาไชยเช ฐา ิราชทรงเ ด็จกลับไปยังเมืองเชียงทองอันเป็นราช านีของกรุง รี ัตนาคน ุตลานชางรมขา อีก
ครั้ง ด ยเ ตุที่พระเจาโพ ิ ารราชพระราชบิดาของพระเจาไชยเช ฐา ิราชทรง ิ้นพระชนมแครา ออกลา ัต แ
ในปา งผลใ เ ตุการณแในลานชางเกิดค าม ุน ายจากพระอนุชาของพระองคแ ถูกยุแยงจากขุนนางลานชาง
ใ แยงชิงบานเมืองกันถึงขั้นแบงลานชางออกเป็น อง  น พระเจาไชยเช ฐา ิราชจึงเดินทางกลับไปยังลาน
ชางเพ่ือระงับเ ตุ และปลงพระ พพระราชบิดา การเดินทางไปลานชางครั้งนี้พระอัยยิกาม าเท ีจิระประภา
ไดตามเ ด็จมาด ย ซึ่งพระเจาไชยเช ฐา ิราชไดใ พระอัยยิกาม าเท ีจิรประภาประทับอยูกับพระนางยอด
ค าทิพยแ พระราชมารดาของพระองคแที่ลานชาง พระเจาไชยเช ฐา ิราชทรงอัญเชิญพระแก มรกตมา
ประดิ ฐานที่ลานชาง อีกทั้งตลอดจนขาราชบริพารชา ลานนาเป็นจ าน นมากไดเดินทางมาพรอมกันในครั้งนี้
ด ย  
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พระองคแนั้นเป็นพระ ิดาของพระเมืองเก เกลากับพระม าเท ีจิระประภา อยางไรก็ดีเมื่อพระองคแเป็นพระ
ราชโอร ของพระเจาโพ ิ ารราชทรงประทับอยูแตเชียงทอง( รือเชียงค า เมือง ล งพระบางในปจจุบัน) 
ดังนั้นการที่พระองคแมาปกครองลานนานั้นญาติ นิทที่ไ ใจไดก็คงจะมีแคพระอัยยิกาม าเท ีจิระประภา
เทานั้น เมื่อพระเจาไชยเช ฐา ิราชขึ้นครองราชยแ มบัติ ซึ่งในต านาน ิบ าราช ง แไดระบุไ  า “เถิง ันเดือน 

 ออก  ค่ า ัน 4 ไทยเมืองไก ฤก แ 6 ตั  ยามเที่ยง ัน เ นาอามาตยแพรอมกันกระท ามังคงอุ าราชภิเ ก
พระราชอุปโย เป็นพระยากินเมืองพิงเชียงใ มยัง นแ  นั่งแทนแก โรง ล งกับพระ ิดาทัง 2 คือ พระตน
ทิพยแเป็นอัครมเ ีกับพระตนค าเป็นนอง ั้นแล” ( ม มาย เปรมจิตตแ, 2540)  ซึ่งการราชาภิเ กเป็นก ัตริยแ
ของพระเจาไชยเช ฐา ิราชมีการแตงตั้งพระอัครมเ ีในครา เดีย กัน ดังน้ันพระเจาไชยเช ฐา ิราชมีอัคร
มเ ีตั้งแตครองราชยแ   

 เมื่อพระเจาไชยเช ฐา ิราชขึ้นครองราชยแ มบัติ เ ลาบรรดาเ นาอ ามาตยแลานนาเ ็นพระองคแเป็น
เพียง ุนเชิด เป็น ัญญาลัก ณแเพ่ือใชเป็นเครื่องมือเพ่ือแ ง าอ านาจและค ามมั่งคั่งทางการคา ซึ่งระยะแรก
ในการปกครองลานนาของพระเจาไชยเช ฐา ิราชบรรดาเ นาอ ามาตยแช ยในการบริ ารราชการบานเมือง
ตามปกติ อีกทั้งในเอก ารลานนาไดระบุ าพระเจาไชยเช ฐา ิราชไดปูนบ าเน็จใ กับขุนนางจ าน น นึ่งใ มี
อ านาจมากข้ึน เพ่ือ รางค ามไ เนื้อเชื่อใจและเพ่ืองายตอการปกครอง ดังต านานพ้ืนเมืองเชียงใ มไดบันทึกไ 
า“พระเปนเจาอุปปโยทานยัง ิรินามทักย ักติแกเ นาอามาจจแทัง ลาย ตั้งแ นพิงชัยแก  ื้อเปนพระญา

แ น ล ง ิท ิราชชประเกียร มื่น ามลานอาย ื้อเปนพระญา ามลาน าไชย เ นาบดีกินเชียงราย มื่นแก
มโน ื้อเปนพระญา ถิรอามาจจแ มื่น ล งพราน ื้อเปนพระญา ชิรอามาจจแ มื่นพิงยี ื้อเปนพระญา ุทั น
อามาจจแ ในพระญา 5 ตนนี้ ื้อขัน  าเครื่องพรอมชูอัน มื่น ล งลามแขก ื้อเปนแ นแขกไชยมงคล แ น
ครา เภรี ื้อกินเมืองละพูน ื้อชื่อ าแ นละพูน ขุน 2 นนี้ ื้อขันเงินเ ื้อผาเครื่องชูอัน พระญา ุท นะกินเชียง
แ น พระญา ิชอามาจจแกินเมืองพรานแลพระญา าไชยกินเชียงราย” ( ถาบันราชภั เชียงใ ม, 253 ) 
อยางไรก็ดีเมื่อพระองคแเริ่มที่จะปรับตั ไดในการบริ ารราช  านักลานนา พระองคแกับเ ลาบรรดาขุนนาง
ลานนาบางกลุมไดมีการขัดแยงกันอยูบอยครั้ง ท าใ พระองคแเบื่อ นายกับการปกครองลานนา อยางไรก็ดีพระ
เจาไชยเช ฐา ิราชทรงเ ด็จกลับไปยังเมืองเชียงทองอันเป็นราช านีของกรุง รี ัตนาคน ุตลานชางรมขา อีก
ครั้ง ด ยเ ตุที่พระเจาโพ ิ ารราชพระราชบิดาของพระเจาไชยเช ฐา ิราชทรง ิ้นพระชนมแครา ออกลา ัต แ
ในปา งผลใ เ ตุการณแในลานชางเกิดค าม ุน ายจากพระอนุชาของพระองคแ ถูกยุแยงจากขุนนางลานชาง
ใ แยงชิงบานเมืองกันถึงขั้นแบงลานชางออกเป็น อง  น พระเจาไชยเช ฐา ิราชจึงเดินทางกลับไปยังลาน
ชางเพ่ือระงับเ ตุ และปลงพระ พพระราชบิดา การเดินทางไปลานชางครั้งนี้พระอัยยิกาม าเท ีจิระประภา
ไดตามเ ด็จมาด ย ซึ่งพระเจาไชยเช ฐา ิราชไดใ พระอัยยิกาม าเท ีจิรประภาประทับอยูกับพระนางยอด
ค าทิพยแ พระราชมารดาของพระองคแที่ลานชาง พระเจาไชยเช ฐา ิราชทรงอัญเชิญพระแก มรกตมา
ประดิ ฐานที่ลานชาง อีกทั้งตลอดจนขาราชบริพารชา ลานนาเป็นจ าน นมากไดเดินทางมาพรอมกันในครั้งนี้
ด ย  
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 การเดินทางของพระเขาไชยเช ฐา ิราชมายังเมืองเชียงทอง ราช านีของอาณาจักรลานชางรมขา
ครั้งนี้ เนื่องด ยคติการขึ้นครองราชยแของพระม าก ัตริยแ พระโอร พระองคแโตจะไดขึ้นเป็นพระม าก ัตริยแ
ตอจากพระบิดา ดังน้ันพระเจาไชยเช ฐา ิราชจึงไดข้ึนครองราชยแในอาณาจักรลานชางรมขา  พระเจาไชย
เช ฐา ิราชจึงมีฐานะเป็นก ัตริยแที่ปกครอง 2 อาณาจักรในเ ลาเดีย กัน คือลานนาและลานชาง 

พระเ ้า ชยเช า ิราชรบ ้านนา 

 เมื่อพระองคแกลับมาอยูยังกรุง รี ัตนาคน ุตลานชางรมขา  พระเจาไชยเช ฐา ิราชทรงระงับ
เ ตุการณแภายในอาณาจักรที่ถูกแบงแยกเป็นเ นือและใตจากเจาทาเรือและเจา ร ง แ พระอนุชาทั้ง องของ
พระเจาไชยเช ฐา ิราช พระองคแทรงลงโท เ ลาเ นาอ ามาตยแที่กระท าผิด ยุยงเจาทา เรือและเจา ร ง แแบง
ดินแดน จากนั้นจึงท าพิ ีการปลงพระ พพระราชบิดาตามโบราณราชประเพณี อยางไรก็ดีเนื่องด ยพระองคแมี
บุญบารมีไดข้ึนครองราชยแเป็นก ัตริยแแ งลานนา อีกทั้งยังทรงเป็นพระโอร พะองคแโตของพระเจาโพ ิ ารราช
ในพระบรมโก  เ ลาบรรดาเ นาอ ามาตยแจึงพรอมใจอัญเชิญพระองคแขึ้นเป็นก ัตริยแแ งกรุง รี ัตนาคน ุต
ลานชางรมขา อีกแ ง นึ่ง พระเจาไชยเช ฐา ิราชจึงเป็นก ัตริยแลานนาและก ัตริยแลานชาง 

 เนื่องจากพระเจาไชยเช ฐา ิราชปกครองอยูในกรุง รี ัตนาคน ุตมีค าม ุข  าราญ ดังนั้นพระองคแ
จึงไมอยากจะกลับไปยังลานนาอีกตอไป พระองคแจึง งพระราช า แน งไปยังลานนาเพ่ือ าราชการ เมื่อเ ลา
ล งเป็นเ ลานาน เ ลาบรรดาเ นาอ ามาตยแลานนาจึงคิด าพระเจาไชยเช ฐา ิราชจะเอาลานนาไปร มกับ
อาณาจักรลานชาง จึงกระท าการพละการเพ่ืออัญเชิญเชื้อ ายราช ง แมังรายจากเมืองเชียงตุงและเมืองนายอีก
ครั้ง นึ่ง เจานายเชียงตุงนั้นไมตองการที่จะปกครองลานนาและอีกประการคือพระเจาไชยเช ฐา ิราชทรงเป็น
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  พระเจาไชยเช ฐา ิราชทรงเป็นก ัตริยแที่เชี่ย ชาญ
การรบ ในปี พ. .  (บุญช ย รี ั ดิ, 255 )  พระองคแ
ทรงยกทัพมาจากกรุง รี ัตนาคน ุตเ พ่ือยึดครองเมือง
เชียงใ มอันเป็นราช านีของลานนาคืนจากเจาเมกุ ิ(เจาเมกุ ิ
ตอนนั้นตกเป็นเจาประเท ราชของพมาแล ) พระเจ าไชย
เช ฐา ิราชทรงน ากองทัพมาด ยพระองคแเอง และ ามารถยึด
ครองเมืองเชียงแ นไ ไดในระยะเ ลาอันร ดเร็ เพ่ือตั้งม่ัน 
( ม มาย เปรมจิตตแ, 2540)  เมืองเชียงแ นอยูไมไกลจาก
เชียงทองและ ามารถ งก าลังท าร เ บียง จากลานชางได
โดยงาย จากนั้นกองทัพลานชางไดยกก าลังท ารเขาตีเชียงใ ม 
ท ารเชียงใ ม ูก าลังท ารลานชางไมไดแตกถอย นีกลับเขา
เมือง ในช งระยะที่พระเจาไชยเช ฐา ิราชประทับอยูที่เมือง
เชียงแ น พระองคแไดใ ค ามช ยเ ลือผูปกครองพ้ืนเมืองใน

การแยกตั เป็นอิ ระจากการปกครองของพมา กลา คือ ระบบการปกครองของลานนาในยุคที่ราช ง แมังราย
ปกครองนั้น มีการยึดถือตั บุคคลเป็น ลัก รือเรียกอีกอยาง าระบบครอบครั นั้นเอง พระเจาไชยเช ฐา ิราช
จึง ามารถแทรกแซงการเมืองภายในลานนา พระองคแประทับอยูที่ลานชางแตก็ยังมีขุนนางผูปกครองทองถิ่น
ชา ลานนาไดรับการ นับ นุนใ ตอตานพมา ซึ่งเป็นช งช งที่พมาเพ่ิงเขามาปกครองลานนา  

 เมื่อเจาเมกุ ิเ ็น าจะ ูกองทัพลานชางไมไ จึง งพระราช า แนไปยังราช  านัก ง า ดีเพ่ือขอ
ก าลังของพมามาช ยรบกับลานชาง เมื่อกองทัพพมามาถึงเชียงใ ม พระเจาไชยเช ฐา ิราชได งพระราช
า แนไปยังพระเจาบุเรงนอง าลานนาเป็นของพระองคแแตถูกขุนนางปลนไปใ กับเจาเมกุ ิ พระเจาบุเรงนอง

จึงได งพระราช า แนตอบกลับ า ากเป็นตามที่พระเจาไชยเช ฐา ิราชกลา มานั้น พระเจาบุเรงนองจะ
เดินทางกลับไปยัง ง า ดีและใ พระเจาไชยเช ฐา ิราชรีบกลับมาครองลานนาตามเดิม พระเจาไชยเช ฐา  
ิราชเมื่อไดรับ า แนเชื้อเชิญใ เดินทางมายังเชียงใ มก็เกรง าจะอุบายของพมา พระองคแจึง งท ารไป ืบขา

ในเมืองเชียงใ ม ปราก าในเมืองเชียงใ มมีท ารพมาอยูในเมืองเป็นจ าน นมาก พระเจาไชยเช ฐา ิราชจึง
ยกก าลังท ารกลับลานชาง โดยมีการน าผูปกครองพ้ืนเมืองไปอยูยังกรุง รี ัตนาคน ุตลานชางรมขา ด ย 

สร้างราช านี ่งใ ม่  

 พระเจาไชยเช ฐา ิราชเมื่อยกทัพกลับจากเชียงแ นแล  พระองคแไดเตรียมพรอมกองทัพรับ ึกพมาที่
จะเกิดขึ้นมาในอนาคต ด ยเ ตุที่พระเจาไชยเช ฐา ิราชเป็นผู นับ นุนใ ผูปกครองทองถิ่นแข็งเมืองจากการ
ปกครองของพมาผานลานนา อยางไรก็ดีด ยเพราะอาณาจักรลานนาตกเป็น  น นึ่งของพมา ท าใ เมืองเชียง
ทอง รือ ล งพระบาง ซึ่งเป็นราช านีของอาณาจักรลานชางไมปลอดภัยอยางที่เคยเป็น พระองคแจึงด าริ ราง
ราช านีขึ้นใ มในพ. .  (นนทปญญา ( ง น มกรานนทแ), 2484)  และเดิมพ้ืนที่จะ รางเมืองใ มนี้เคย
เป็นเมืองมากอนแตไดรางไปเป็นระยะเ ลาที่นานแล เรียก าเมืองซาย อง การกอ รางราช านีแ งใ ม
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พระองคแใ เ ริมค ามมั่นคงและแข็งแรง พระเจาไชยเช ฐา ิราชทรงใ  รางก าแพงกออิฐถือปูน ูงถึง  
อก มีเนินดินอยูรอบเมือง ภายในเมืองแบงเป็น  ชั้น ดานนอก ุดมีปูอมปน คูลอมรอบ อรบ และมีประตู

ใ ญ  ดานคือดานตะ ันออกและดานตะ ันตก ภายในเมืองมีการ รางพระราช ัง ัด าอารามร มกัน
ประมาณ  ัด ตลอดจนได ราง ัดพระแก ขึ้นเพ่ือประดิ ฐานพระแก มรกตโดยเฉพาะ เมื่อ รางราช านี
ใ มเ ร็จ ิ้นจึง ถาปนาราช านีอยางเป็นทางการ โดยใ ชื่อเมืองใ ม า “กรุงจันทบุรี รี ัตนาคนะ ุตอุตมะ
ราช านีลานชางรมขา เ ียงจันทนแ” (เติม ิภาคยแพจนกิจ, 2530)  เรียกโดยยอ า “เ ียงจันทนแ” ราช านีแ ง
ใ ม ามารถตอตานกองทัพที่เขามารุกรานได ลายตอ ลายครั้ง พมาเคย ามารถยึดเมืองไ ไดแตด ยค าม
างไกลจากฐานก าลังพมาจึงท าใ ไม ามารถยึดครองไดเป็นเ ลานาน 

ผ้มิตรกรงศรีอย ยา 

 พระเจาไชยเช ฐา ิราชเมื่อพระองคแตอตานอ านาจพมา ลายทาง กลา คือท้ังทางตรงนั้น พระเจาไชย
เช ฐา ิราชทรงแ ดงออกที่จะยึดลานนากลับมาเป็นของพระองคแตามเดิม อีกอีกประการ นึ่งพระองคแไดใ 
การ นับ นุนผูปกครองทองถิ่นท่ีพระองคแมีค ามใกลชิดกระท าการตอตานพมา เมืองตาง  เมื่อถูกปราบปราม
จากกองทัพพมา ผูปกครองทองถิ่นไดพากันเทครั นีมาพ่ึงพระบรมโพ ิ มภารพระเจาไชยเช ฐา ิราชยัง
เมืองเชียงทอง อยางไรก็ดีการตัด ินใจยายราช านีลงมาอยูเ ียงจันทนแของพระองคแนั้น งผลใ พระองคแรอด
พนการรุกรานจากพมาไดครั้งครา  พระองคแยังตองยกทัพออกจากเมืองเพ่ือตั้งคายรับทัพพมาอยูนอกเมือง 
ดังนั้นพระเจาไชยเช ฐา ิราชจึงตองแ ง าพัน มิตรที่ ามารถร มกันตอตานกองทัพอันเกรียงไกรของพมา 
และยังตองมี ถานการณแเชนเดีย กับพระองคแ พระองคแจึงตองการจะผูกมิตรกับกรุง รีอยุ ยาที่เป็นเปูา มาย
การยึดครองของพมาเชนเดีย กับกรุง รี ัตนาคน ุตของพระองคแ  

 พระเจาไชยเช ฐา ิราชเมื่อพระองคแด าริผูกมิตรกับ มเด็จพระม าจักรพรรดิแ งกรุง รีอยุ ยา ดังนั้น
พระเจาไชยเช ฐา ิราชจึงได งราชทูตเขาไปเจริญ ัมพัน ไมตรีตอกัน ซึ่งพ. .2 03 (เติม ิภาคยแพจนกิจ , 
2530) ไดมีการ รางเจดียแ รี องรักเพ่ือเป็นอนุ รณแ ถานในการเจริญ ัมพัน ไมตรีครั้งนี้ โดยมีขอค ามใน
จารึกมี 2 ดาน และดานที่  จารึกเป็นตั อัก ร รรมอี านปนกับอัก รไทย และอีกดานจารึกเป็นอัก รขอม
ปนกับอัก รไทย โดยมีขอค ามที่ตรงกันจารึกไ  า “จะกลา นิทานต านาน ิลาเลก พระยา รรมิกราช ตั้งแต ุ
พร ม ันตุ ักราชอติเรกได 4 2 โท ก ปี อก อดีตพระพุท า นา ตั้งแตพระพุท เจาเ ด็จเขา ูนิรพานไป
แล  ได 2 03 ปี จึงมีก ัตรา ิราชเจา 2 พระองคแ ทรงนามกรชื่อ า พระยา รรมิกราช ตน เป็นอาชญแ ในเมือง
จันทบุรี รี ัตตนาคม ุตม านครบ รราช านี แตนั้น ยังมีพระม าก ัตริยแเอกองคแ  ชื่อ า ม าจักรพรรดิ ร
ติตถะพระราชา ิราชตนเป็นอาชญแในเมือง กรุง รีอโย ิยาม าดิลกนพรัตนบุรี รีม านครบ รราช านีบุรี
เริงรมยแพร มจารี รีม าก ัตริยแเจาทั้ง องก็จึงปอง ิตประโยชนแ บถตอกัน ครั้นตั้งค าตอพระ า นาพระ 
ตถาคตเจาเทา 5000 พระ ั า ก็จึงตั้งเมตตาไมตรีจิต คิดใ เป็นประโยชนแแกแผนดินทั้ง อง คือคองผารบใน
รรม นัก นา ก็จึงใชราชาม าอ ามาตยแไปเถิงม าอุปราชเจาทั้ง องใ น าคองคดีไมตรี รรม ปรมัตถ ุขเป็น

อันยิ่ง จึงพรอมกันทั้ง อง ก ัตริยแใ ไปนิมนตแเอาพระ ง แเจาตนทรง ลีอัน มบูรณแ” (  านักงาน ั น รรม
จัง ัดเลย, 254 ) ากดูในขอค ามจารึกพระเจาไชยเช ฐา ิราชและ มเด็จพระม าจักพรรดิทรงตั้งมั่นใน
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การผูก ัมพัน แครั้งนี้อยูมาก เพราะใชค าม ักดิ ิท ิของเจดียแที่ใน า นาพุท นับถือเป็น ิ่งปลูก รางที่เก็บ
พระบรม ารีริก าตุของพระพุท เจา นอกเ นือจากการ รางเจดียแ รี องรักแล ในการเดีย กันยังใชพระ ง แ
ผูใ ญเป็น ักขีพยาน ซึ่งนาจะเป็นพระ ง แท่ีมีค ามนาเชื่อถือ อาจจะมี มณะ ักดิที่ ูง 

 อยางไรก็ดี ลังจากท่ีบรรดาผูปกครองทองถิ่นในลานนา นีการรุกรานจากพมาเขามาพ่ึงพระบรมโพ ิ
มภารเป็นจ าน นมาก พระเจา ง า ดีบุเรงนองจึงยกกองทัพเขามาตีเมืองเ ียงจันทนแ พระเจาไชยเช ฐา ิ

ราชเ ็น า ูไมไ จึงน ากองทัพ นีไปอยูปา แตกองทัพพมา ามารถจับตั พระมเ ี พระ นม พระม า
อุปราช พระอนุชา พรอมด ยพระบรม ง านุ ง แของพระเจาไชยเช ฐา ิราชไปไ ยัง ง า ดี เมื่อพระเจาไชย
เช ฐา ิราชกลับเขาเมือง พระองคแจึงด าเนินการทูตเพ่ือกระชับค าม ัมพัน แใ แนนแ ูนขึ้นอีกขั้น โดย
พระองคแไดขอพระราชทานพระเทพก ัตรี ซึ่งเป็นพระราช ิดาของ มเด็จพระม าจักรพรรดิที่ประ ูติจากพระ
อัครมเ ี ุริโยทัย เพ่ือท าการอภิเ กเป็นพระอัครมเ ีเพราะมเ ีของพระเจาไชยเช ฐา ิราชในกรุง รี ัต
นาคน ุตลานชางรมขา (พระมเ ีเดิมคาด าจะเป็นเจา ญิงลานนา ทรงอภิเ กครา เดีย กับการขึ้น
ครองราชยแเป็นก ัตริยแลานนา)  พระเจาไชยเช ฐา ิราชได งเครื่องราชบรรณาการและพระราช า แนถึง
มเด็จพระม าจักรพรรดิ เพ่ือ ูขอพระเทพก ัตรี ขอค ามมีดังนี้ “ขาพระองคแผูผานภิภพกรุง รี ัตนาคน ุต, 

ขอถ ายอภิ าท ันทนามายัง มเด็จพระปตุราชา ิราช, ผูผานพิภพ กรุงเทพ ท ารา ดี รีอยุ ยาม ดิลกภพ
นพรัตน ราช านีบุรีรมยแอุดมพระราชม า ถานมโ ลารอันยิ่ง , เปนมิ่งมกุตด ย ัต เ ตกุญชรชาติตั อัน
ประเ ิด รีเมือง. ขาพระองคแยังไมมีเอกอัคราชกัลปยานี , ที่จะ ืบ รี ุริย ง แไนกรุง รี ัตนาคน ุตตอไปมิได , 
ขาพระองคแขอพระราชทานพระ ิดา,อันซงพระนามพระเทพก ัตรี, ไปเปนปน ุรางคนิกรกัลยาไนม านค
เร ปราจิมทิ , เปนทางราช ันพัน มิครไมตรี ุ รรนปถพีเดีย กันชั่ กัลปา าน.” (พระราชพง า ดารกรุง รี
อยุ ยา ฉบับค าม มเด็ดกรมพระปรมานุชิตชิโนร  เลม นึ่ง , 254 ) ขอค ามในพระราช าน แที่พระเจาไชย
เช ฐา ิราช งถึง มเด็จพระม าจักรพรรดินั้น ตองการพระเทพก ัตรีไปเป็นพระอัครมเ ีเพ่ือกระชับ
ค าม ัมพัน แของทั้ง องอาณาจักรใ มีค ามผูกพันมากขึ้น ขณะเดีย กันนั้นพระเทพก ัตรีเกิดประช รขึ้น
กระทัน ัน มเด็จพระม าจักรพรรดิจึง งพระแก ูาไปยังกรุง รี ัตนาคน ุต เมื่อพระเจาไชยเช ฐา ิราชทรง
ทราบ าพระราช ิดาที่ทรงไดรับประทานนั้นไมใชพระเทพก ัตรีจึงถ ายพระแก ูาคืน มเด็จพระม า
จักรพรรดิพรอมด ยพระราช า แนที่มีใจค าม า “เดิมพระองคแประ าทพระเทพก ัตรีใ  กิตติ ัพทแนี้ก็ทั่ ไป
ในนิคมชนบทขอบขัณเ มากรุง รี ัตนาคน ุต ิ้นแล  บัดนี้พระองคแ งพระแก ูาพระราชบุตรีเปลี่ยนไปแทน
นั้น ถึงมาตร าพระแก ูาราชบุตรีจะมร รี รรพลัก ณโ ภาคยแยิ่งก าพระเทพก ัตรีรอยเทาพันท ีก็ดี ยังไป
ลางกิตติ ัพทแพระเทพก ัตรีเ ียก็เป็นที่อัปย ชั่ กัลปา าน ขาพระองคแขอ งพระแก ูาราช ิดาคืน จง
พระราชทานพระเทพก ัตรีแกขาพระองคแดุจมีพระราช า แนนอนุญาตมาแตกอน” (องคแการคาคุรุ ภา, 2504)  
แตในที่ ุดพระเจาไชยเช ฐา ิราชก็ไมไดอภิเ กกับพระเทพก ัตรี เพราะพมาไดชิงตั พระเทพก ัตรีไปยัง ง
า ดีกอนที่จะเขาเขตลานชาง พระเจาไชยเช ฐา ิราชทรงเ ียพระทัยเป็นอันมาก ดังนั้นพระยาแ น ุรินทรแ

ข าง ูาเ นาบดีผูใ ญจึงถ ายบุตรีของตนเพ่ือเป็นมเ ีของพระเจาไชยเช ฐา ิราช พระองคแจึงรับไ เป็น
มเ ีตอมาพระองคแทรงมีพระโอร กับบุตรีพระยาแ น ุรินทรแข าง ูา อยางไรก็ดีถึงแมนจะไมไดเป็นทองแผน
เดีย กันแตกรุง รี ัตนาคน ุตกับกรุง รีอยุ ยาก็เป็นพัน มิตรกันเพ่ือตอ ูกับพมา    
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การผูก ัมพัน แครั้งนี้อยูมาก เพราะใชค าม ักดิ ิท ิของเจดียแที่ใน า นาพุท นับถือเป็น ิ่งปลูก รางที่เก็บ
พระบรม ารีริก าตุของพระพุท เจา นอกเ นือจากการ รางเจดียแ รี องรักแล ในการเดีย กันยังใชพระ ง แ
ผูใ ญเป็น ักขีพยาน ซึ่งนาจะเป็นพระ ง แท่ีมีค ามนาเชื่อถือ อาจจะมี มณะ ักดิที่ ูง 

 อยางไรก็ดี ลังจากท่ีบรรดาผูปกครองทองถิ่นในลานนา นีการรุกรานจากพมาเขามาพ่ึงพระบรมโพ ิ
มภารเป็นจ าน นมาก พระเจา ง า ดีบุเรงนองจึงยกกองทัพเขามาตีเมืองเ ียงจันทนแ พระเจาไชยเช ฐา ิ

ราชเ ็น า ูไมไ จึงน ากองทัพ นีไปอยูปา แตกองทัพพมา ามารถจับตั พระมเ ี พระ นม พระม า
อุปราช พระอนุชา พรอมด ยพระบรม ง านุ ง แของพระเจาไชยเช ฐา ิราชไปไ ยัง ง า ดี เมื่อพระเจาไชย
เช ฐา ิราชกลับเขาเมือง พระองคแจึงด าเนินการทูตเพ่ือกระชับค าม ัมพัน แใ แนนแ ูนขึ้นอีกขั้น โดย
พระองคแไดขอพระราชทานพระเทพก ัตรี ซึ่งเป็นพระราช ิดาของ มเด็จพระม าจักรพรรดิที่ประ ูติจากพระ
อัครมเ ี ุริโยทัย เพ่ือท าการอภิเ กเป็นพระอัครมเ ีเพราะมเ ีของพระเจาไชยเช ฐา ิราชในกรุง รี ัต
นาคน ุตลานชางรมขา (พระมเ ีเดิมคาด าจะเป็นเจา ญิงลานนา ทรงอภิเ กครา เดีย กับการขึ้น
ครองราชยแเป็นก ัตริยแลานนา)  พระเจาไชยเช ฐา ิราชได งเครื่องราชบรรณาการและพระราช า แนถึง
มเด็จพระม าจักรพรรดิ เพ่ือ ูขอพระเทพก ัตรี ขอค ามมีดังนี้ “ขาพระองคแผูผานภิภพกรุง รี ัตนาคน ุต, 

ขอถ ายอภิ าท ันทนามายัง มเด็จพระปตุราชา ิราช, ผูผานพิภพ กรุงเทพ ท ารา ดี รีอยุ ยาม ดิลกภพ
นพรัตน ราช านีบุรีรมยแอุดมพระราชม า ถานมโ ลารอันยิ่ง , เปนมิ่งมกุตด ย ัต เ ตกุญชรชาติตั อัน
ประเ ิด รีเมือง. ขาพระองคแยังไมมีเอกอัคราชกัลปยานี , ที่จะ ืบ รี ุริย ง แไนกรุง รี ัตนาคน ุตตอไปมิได , 
ขาพระองคแขอพระราชทานพระ ิดา,อันซงพระนามพระเทพก ัตรี, ไปเปนปน ุรางคนิกรกัลยาไนม านค
เร ปราจิมทิ , เปนทางราช ันพัน มิครไมตรี ุ รรนปถพีเดีย กันชั่ กัลปา าน.” (พระราชพง า ดารกรุง รี
อยุ ยา ฉบับค าม มเด็ดกรมพระปรมานุชิตชิโนร  เลม นึ่ง , 254 ) ขอค ามในพระราช าน แที่พระเจาไชย
เช ฐา ิราช งถึง มเด็จพระม าจักรพรรดินั้น ตองการพระเทพก ัตรีไปเป็นพระอัครมเ ีเพ่ือกระชับ
ค าม ัมพัน แของทั้ง องอาณาจักรใ มีค ามผูกพันมากขึ้น ขณะเดีย กันนั้นพระเทพก ัตรีเกิดประช รขึ้น
กระทัน ัน มเด็จพระม าจักรพรรดิจึง งพระแก ูาไปยังกรุง รี ัตนาคน ุต เมื่อพระเจาไชยเช ฐา ิราชทรง
ทราบ าพระราช ิดาที่ทรงไดรับประทานนั้นไมใชพระเทพก ัตรีจึงถ ายพระแก ูาคืน มเด็จพระม า
จักรพรรดิพรอมด ยพระราช า แนที่มีใจค าม า “เดิมพระองคแประ าทพระเทพก ัตรีใ  กิตติ ัพทแนี้ก็ทั่ ไป
ในนิคมชนบทขอบขัณเ มากรุง รี ัตนาคน ุต ิ้นแล  บัดนี้พระองคแ งพระแก ูาพระราชบุตรีเปลี่ยนไปแทน
นั้น ถึงมาตร าพระแก ูาราชบุตรีจะมร รี รรพลัก ณโ ภาคยแยิ่งก าพระเทพก ัตรีรอยเทาพันท ีก็ดี ยังไป
ลางกิตติ ัพทแพระเทพก ัตรีเ ียก็เป็นที่อัปย ชั่ กัลปา าน ขาพระองคแขอ งพระแก ูาราช ิดาคืน จง
พระราชทานพระเทพก ัตรีแกขาพระองคแดุจมีพระราช า แนนอนุญาตมาแตกอน” (องคแการคาคุรุ ภา, 2504)  
แตในที่ ุดพระเจาไชยเช ฐา ิราชก็ไมไดอภิเ กกับพระเทพก ัตรี เพราะพมาไดชิงตั พระเทพก ัตรีไปยัง ง
า ดีกอนที่จะเขาเขตลานชาง พระเจาไชยเช ฐา ิราชทรงเ ียพระทัยเป็นอันมาก ดังนั้นพระยาแ น ุรินทรแ

ข าง ูาเ นาบดีผูใ ญจึงถ ายบุตรีของตนเพ่ือเป็นมเ ีของพระเจาไชยเช ฐา ิราช พระองคแจึงรับไ เป็น
มเ ีตอมาพระองคแทรงมีพระโอร กับบุตรีพระยาแ น ุรินทรแข าง ูา อยางไรก็ดีถึงแมนจะไมไดเป็นทองแผน
เดีย กันแตกรุง รี ัตนาคน ุตกับกรุง รีอยุ ยาก็เป็นพัน มิตรกันเพ่ือตอ ูกับพมา    
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พระเจาไชยเช ฐา ิราชกับการ งคราม 

 อยางที่ไดกลา ไปแล เบื้องตน าพระเจาไชยเช ฐา ิราชนั้น ทรงเป็นพระม าก ัตริยแที่มีค าม
เกงกลา ามารถ ถึงแมพระองคแจะขึ้นครองราชยแ มบัติในอาณาจักรลานนาเมื่ออายุยังนอย แตประ บการณแใน
การปกครองอาณาจักรลานนาที่ไมใชบานเกิดของพระองคแท าใ พระองคแแข็งแกรง อยางไรก็ดีการเป็น
พระม าก ัตริยแพระองคแทรง ลีกเลี่ยงการรบพุงไมได ช งระยะเ ลาที่พระองคแเ ด็จกลับมาครองราชยแ มบัติ
ในกรุง รี ัตนาคน ุต ปราก าเ นาอ ามาตยแขุนนางลานนาเกรง าพระองคแจะผน กลานนาเขากับลานชาง 
จึงไปอัญเชิญเจาเมกุ ิมาครองราชยแ มบัติในเชียงใ ม เมื่อพระเจาไชยเช ฐา ิราชทราบ าขุนนางลานนาได
แตงตั้งเจาเมกุ ิเป็นก ัตริยแลานนาแทน พระเจาไชยเช ฐา ิราชก็ทรงพิโร ขุนนางลานนา พระองคแมีด าริที่จะ
ยกทัพไปปราบลานนาเพ่ือยึดลานนาคืน อยางไรก็ดีพระองคแกระท าการอยางรอบคอบ เพราะถา ากรีบเรงไป
จะเปดชองใ กับพระเจา ง า ดีบุเรงนองเขามายึดลานนา ากพมาไดลานนาจะท าใ การที่พระองคแจะยึด
ครองลานนาเป็นของพระองคแเชนเดิมก็จะยากขึ้น เพราะพมามีก าลังทางท ารมากและมีพระม าก ัตริยแที่
เชีย ชาญการรบอยางพระเจา ง า ดีบุเรงนอง ผูที่ ามารถร บร มดินแดนพมาใ กลับมามีเอกภาพอีกครั้ง
ด ยก าลังท ารที่เกียงไกร  

 พระเจาไชยเช ฐา ิราชทรงด าเนินการอยางรอบคอบ เมื่อพระองคแเคลื่อนกองทัพออกจากเชียงทอง
เพ่ือเขาเขตลานนาพระองคแจึงยึดเมืองเชียงแ นไ เป็นที่มั่น เชียงแ นเป็นเมืองที่มีค าม  าคัญตั้งแตโบราณ 
โดยประชุมต านานลานนาไทยระบุ า “เจาพระยาแ นภูไป รางเมืองรอยเกา ริมแมน้ าโขงของไชยภูมิดี 
มค รจัก รางเป็นบานเป็นเมืองอยูได จึงใ ขุดคูเ ียงทั้ง ามดาน ดานตะ ันออกเอาแมของเป็นแดนคู แล ใ 

กอปราการเ ียงทั้ง 3 ดาน เมื่อ รางเ ร็จแล บริบูรณแ เจาแ นภูเลยอยูเ ยราช มบัติในเมืองนั้น จึงไดชื่อ า
เมืองเชียงแ น ืบมาจนกระทั้งบัดนี้” ( ง น โชติ ุขรัตนแ, 2556) พระเจาไชยเช ฐา ิราชจึงใชเมืองเชียงแ น
เป็นที่มั่นในการบุกยึดเชียงใ ม อยางไรก็ดีเมื่อพระเจาเมกุ ิเ ็น ากองทัพลานชาง ามารถยึดเมืองเชียงแ น
ได จึงเกณ แก าลังท ารจากเมืองที่พระองคแ ามารถ ั่งการไดมาไ ในเชียงใ ม เพ่ือขับไลกองทัพลานชางที่ตั้ง
มั่นอยูเมืองเชียงแ น กองทัพลานชางของพระเจาไชยเช ฐา ิราชไดขาตีกองทัพลานนาท่ีเชียงใ ม แต เมือง
เชียงใ มเป็นเมืองใ ญพระองคแไม ามารถตีแตกได พระองคแจึงยกทัพกลับมาตั้งมั่นยังเชียงแ น อยางไรก็ดีเมื่อ
กองทัพลานนาไม ามารถ ูกองทัพลานชาง เจาเมกุ ิจึงขอก าลังเ ริมจาก ง า ดีเพ่ือขับไลกองทัพลานชาง 
ขณะเดีย กันพระเจาไชยเช ฐา ิราชได งพระราช า แนไปยังราช  านัก า า ดี เพ่ือท ง ิท ิในการปกครอง
ลานนาตามเดิม เนื่องจากขุนนางน าบัลลังกแไปใ เจาเมกุ ิ พระเจา ง า ดีจึงมีพระราช า แนตอบพระเจาไชย
เช ฐา ิราชใ กลับมาครองลานนาไดตามเดิม ากแตพระเจาไชยเช ฐา ิราชไมเชื่อพระเจาบุเรงนองเกรงจะ
เป็นอุบาย จึงยกทัพกลับไปยังเชียงทอง และพระองคแไดด าริ าเชียงทองไมเ มาะกับการรับ ึกจากพมา       
ในพ. .2 03 พระเจาไชยเช ฐา ิราชไดยายเมือง ล งไปยังบริเ ณเมืองซาย องที่เคยเมืองมากอนแตไดราง
ลงไป ถึงแมจะเคยเป็นเมืองรางแตพระเจาไชยเช ฐา ิราชก็เลือกที่จะ รางเมืองใ มขึ้นเพ่ือปูองกันการรุกราน
จากพมา ซึ่งมีแมน้ าโขงเป็นปราการ รรมชาติ อีกท้ังยัง ามารถใชแมน้ าโขงเพ่ือ ัญจรคาขายได มีปูอมปราการ
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กออิฐถือปูนที่แข็งแรงมั่นคง มี อรบไ  ังเกตการณแ มีการขุดคูน้ าเพ่ือปูองกันเมืองอีกชั้น มีการแบงเมืองเป็น
ามชั้น ราช านีแ งใ มนี้เรียก ั้น  าเ ียงจันทนแ 

 เมื่อ รางเมืองใ มไดประมาณ 2 ปีเมืองในลานนาไดร มตั กันเพ่ือแยกตังเป็นอิ ระจากพมา ท าใ 
พระเจาบุเรงนองยกทัพมาปราบปราม ในการนี้เจาเมกุ ิก็ไดกอกบ ด ยแตเมื่อจ นตั ก็ออนนอมตอพมาอีก
ครั้ง นึ่ง พระเจาบุเรงนองเ ็น าเจาเมกุ ินั้นคิดกบ มาครั้ง นึ่งแล  อนาคตอาจจะกบ ขึ้นอีกก็เป็นไดจึงจับ
เจาเมกุ ิไปไ ยังกรุง ง า ดีและได ถาปนาพระนาง ิ ุท ิเท ีเชื้อ ายราช ง แมังรายขึ้นครองเชียงใ มแทน 
เมื่อจับเจาเมกุ ิแล  บรรดาผูปกครองทองถิ่นในลานนาที่กบ ตอพมา ได นีเขามาพึงพระบรมโพ ิ มภารเป็น
จ าน นมาก ซึ่งมีทั้งชา ล าปาง เชียงใ ม แพร นาน เมื่อเขามาอยูในขอบขัณ ีมากรุง รี ัตนาคน ุตแล  
บรรดาผูปกครองลานนาเ ลานี้จึง รางเมืองขึ้นมาเพ่ืออา ัยอยู งข าของแมน้ าโขงโดยใ ชื่อเมืองนี้ า       
“ ีเชียงใ ม” (ม าบุนมี เทบ ีเมือง, 2554) ชา ลานนาไดกบ ตอพมา ลายครั้ง ท าใ พระเจา ง า ดีบุเรง
นอง งกองทัพพมา โดยการน าของอุปราชไชย ิง แ พระราชโอร ของพระเจาบุเรงนองกับพระเจาอัง ะ พระ
อนุชาของพระเจาบุเรงนอง เขามาตีเมืองเ ียงจันทนแ พระเจาไชยเช ฐา ิราชเ ็น า ูไมไ จึงน ากองทัพ นีไป
อยูปา อยางไรก็ดีกองทัพพมาไม ามารถตั้งทัพไดนานเนื่องจากขาดเ บียงและถูกกองโจรของลานชางลอบ
โจมตี งผลใ กองทัพพมาตองยกกลับ ง า ดี แตกองทัพพมาจับตั พระมเ ี พระ นม พระม าอุปราช 
พระอนุชา พรอมด ยพระบรม ง านุ ง แของพระเจาไชยเช ฐา ิราชไปไ ยัง ง า ดี    

 พระเจาไชยเช ฐา ิราชเมื่อถูกกองทัพพมาปลนเ ียงจันทนแจับพระอนุชา พระมเ ี พระ นม 
ตลอดจนพระบรม ง านุ ง แของพระองคแไปไ ยัง ง า ดี พระเจาไชยเช ฐา ิราชจึง งราชทูตพรอมทั้งเครื่อง
ราชบรรณาการมายังกรุง รีอยุ ยา เพ่ือ ูขอพระเทพก ัตรีจาก มเด็จพระม าจักรพรรดิมาเป็นพระอัครมเ ี
ในกรุง รี ัตนาคน ุต ระยะแรกนั้นพระเทพก ัตรีทรงประช รไม ามารถเดินทางไปยังลานชางได มเด็จพระ
ม าจักรพรรดิได งพระแก ูาอันเกิดจากพระ นมใ ไปแทน อยางไรก็ดีเมื่อพระเทพก ัตรี ายประช รแล
มเด็จพระม าจักรพรรดิจึง งพระเทพก ัตรีพรอมด ยนางก านัลจ าน นมากถ ายใ กับพระเจาไชยเช ฐา   
ิราช แตเ ตุการณแกลับเปลี่ยนไปเนื่องจาก มเด็จพระม า รรมราชาพระราชบุตรเขยใน มเด็จพระม า

จักรพรรดิเจาราช านี ายเ นือมีใจออก างกรุง รีอยุ ยา และปลงใจที่จะช ยเ ลือพมา ดังนั้น มเด็จพระ
ม า รรมราชาจึง งพระราช า แนไปยังกรุง ง า ดี ใ พมายกกองทัพมาชิงพระเทพก ัตรีเพ่ือไมใ กรุง รี
อยุ ยาและกรุง รี ัตนาคน ุตเป็น ุ รรณปฐพีเดีย กันได ท าใ พระเจาไชยเช ฐา ิราชพระโร มเด็จพระ
ม า รรมราชเป็นอันมาก 

 เมื่อพระเทพก ัตรีถูกน าตั ไปยังกรุง ง า ดี มเด็จพระม าจักรพรรดิจึงเ รราช มบัติใ กับ มเด็จ
พระม ินทรา ิราชปกครองกรุง รีอยุ ยาตอจากพระองคแ มเด็จพระม าจักรพรรดิทรงออกผน ช อนึ่ง
เนื่องจาก ลายเ ตุการณแที่ มเด็จพระม ินทรา ิราชกับ มเด็จพระม า รรมราชาขัดแยงกันจนผูกใจเจ็บ 
ดังนั้นในปีพ. . 2 0  (บุญช ย รี ั ดิ, 255 )  มเด็จพระม ินทรา ิราชทรงร มมือกับพระเจาไชยเช ฐา 
ิราชบุกตีเมืองพระพิ ณุโลกที่ มเด็จพระม า รรมราชาประทับอยู โดย างอุบายใ พระเจาไชยเช ฐา ิราช

ยกทัพลานชางลงมีตีเมืองพระพิ ณุโลก ด ยเ ตุที่ มเด็จพระม า รรมราชาน าค ามไปแจงแกพระเจา ง า
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กออิฐถือปูนที่แข็งแรงมั่นคง มี อรบไ  ังเกตการณแ มีการขุดคูน้ าเพ่ือปูองกันเมืองอีกชั้น มีการแบงเมืองเป็น
ามชั้น ราช านีแ งใ มนี้เรียก ั้น  าเ ียงจันทนแ 

 เมื่อ รางเมืองใ มไดประมาณ 2 ปีเมืองในลานนาไดร มตั กันเพ่ือแยกตังเป็นอิ ระจากพมา ท าใ 
พระเจาบุเรงนองยกทัพมาปราบปราม ในการนี้เจาเมกุ ิก็ไดกอกบ ด ยแตเมื่อจ นตั ก็ออนนอมตอพมาอีก
ครั้ง นึ่ง พระเจาบุเรงนองเ ็น าเจาเมกุ ินั้นคิดกบ มาครั้ง นึ่งแล  อนาคตอาจจะกบ ขึ้นอีกก็เป็นไดจึงจับ
เจาเมกุ ิไปไ ยังกรุง ง า ดีและได ถาปนาพระนาง ิ ุท ิเท ีเชื้อ ายราช ง แมังรายขึ้นครองเชียงใ มแทน 
เมื่อจับเจาเมกุ ิแล  บรรดาผูปกครองทองถิ่นในลานนาที่กบ ตอพมา ได นีเขามาพึงพระบรมโพ ิ มภารเป็น
จ าน นมาก ซึ่งมีทั้งชา ล าปาง เชียงใ ม แพร นาน เมื่อเขามาอยูในขอบขัณ ีมากรุง รี ัตนาคน ุตแล  
บรรดาผูปกครองลานนาเ ลานี้จึง รางเมืองขึ้นมาเพ่ืออา ัยอยู งข าของแมน้ าโขงโดยใ ชื่อเมืองนี้ า       
“ ีเชียงใ ม” (ม าบุนมี เทบ ีเมือง, 2554) ชา ลานนาไดกบ ตอพมา ลายครั้ง ท าใ พระเจา ง า ดีบุเรง
นอง งกองทัพพมา โดยการน าของอุปราชไชย ิง แ พระราชโอร ของพระเจาบุเรงนองกับพระเจาอัง ะ พระ
อนุชาของพระเจาบุเรงนอง เขามาตีเมืองเ ียงจันทนแ พระเจาไชยเช ฐา ิราชเ ็น า ูไมไ จึงน ากองทัพ นีไป
อยูปา อยางไรก็ดีกองทัพพมาไม ามารถตั้งทัพไดนานเนื่องจากขาดเ บียงและถูกกองโจรของลานชางลอบ
โจมตี งผลใ กองทัพพมาตองยกกลับ ง า ดี แตกองทัพพมาจับตั พระมเ ี พระ นม พระม าอุปราช 
พระอนุชา พรอมด ยพระบรม ง านุ ง แของพระเจาไชยเช ฐา ิราชไปไ ยัง ง า ดี    

 พระเจาไชยเช ฐา ิราชเมื่อถูกกองทัพพมาปลนเ ียงจันทนแจับพระอนุชา พระมเ ี พระ นม 
ตลอดจนพระบรม ง านุ ง แของพระองคแไปไ ยัง ง า ดี พระเจาไชยเช ฐา ิราชจึง งราชทูตพรอมทั้งเครื่อง
ราชบรรณาการมายังกรุง รีอยุ ยา เพ่ือ ูขอพระเทพก ัตรีจาก มเด็จพระม าจักรพรรดิมาเป็นพระอัครมเ ี
ในกรุง รี ัตนาคน ุต ระยะแรกนั้นพระเทพก ัตรีทรงประช รไม ามารถเดินทางไปยังลานชางได มเด็จพระ
ม าจักรพรรดิได งพระแก ูาอันเกิดจากพระ นมใ ไปแทน อยางไรก็ดีเมื่อพระเทพก ัตรี ายประช รแล
มเด็จพระม าจักรพรรดิจึง งพระเทพก ัตรีพรอมด ยนางก านัลจ าน นมากถ ายใ กับพระเจาไชยเช ฐา   
ิราช แตเ ตุการณแกลับเปลี่ยนไปเนื่องจาก มเด็จพระม า รรมราชาพระราชบุตรเขยใน มเด็จพระม า

จักรพรรดิเจาราช านี ายเ นือมีใจออก างกรุง รีอยุ ยา และปลงใจที่จะช ยเ ลือพมา ดังนั้น มเด็จพระ
ม า รรมราชาจึง งพระราช า แนไปยังกรุง ง า ดี ใ พมายกกองทัพมาชิงพระเทพก ัตรีเพ่ือไมใ กรุง รี
อยุ ยาและกรุง รี ัตนาคน ุตเป็น ุ รรณปฐพีเดีย กันได ท าใ พระเจาไชยเช ฐา ิราชพระโร มเด็จพระ
ม า รรมราชเป็นอันมาก 

 เมื่อพระเทพก ัตรีถูกน าตั ไปยังกรุง ง า ดี มเด็จพระม าจักรพรรดิจึงเ รราช มบัติใ กับ มเด็จ
พระม ินทรา ิราชปกครองกรุง รีอยุ ยาตอจากพระองคแ มเด็จพระม าจักรพรรดิทรงออกผน ช อนึ่ง
เนื่องจาก ลายเ ตุการณแที่ มเด็จพระม ินทรา ิราชกับ มเด็จพระม า รรมราชาขัดแยงกันจนผูกใจเจ็บ 
ดังนั้นในปีพ. . 2 0  (บุญช ย รี ั ดิ, 255 )  มเด็จพระม ินทรา ิราชทรงร มมือกับพระเจาไชยเช ฐา 
ิราชบุกตีเมืองพระพิ ณุโลกที่ มเด็จพระม า รรมราชาประทับอยู โดย างอุบายใ พระเจาไชยเช ฐา ิราช

ยกทัพลานชางลงมีตีเมืองพระพิ ณุโลก ด ยเ ตุที่ มเด็จพระม า รรมราชาน าค ามไปแจงแกพระเจา ง า
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ดีเรื่องพระเทพก ัตรี เมื่อทัพลานชางยกทัพลงมาตีเมืองพระพิ ณุโลก มเด็จพระม ินทรา ิราชจึง างอุบาย
ยกทัพไปช ย มเด็จพระม า รรมราชทางเรือ และเมื่อ มเด็จพระม ินทรา ิราชเขาเมืองพิ ณุโลกไดก็จะจับ
มเด็จพระม า รรมราชาประ ารเ ีย ปราก าแผนการนี้มีผูลอบน าไปแจงใ กับ มเด็จพระม า รรมราชา 

ท าใ  มเดจ็พระม า รรมราชา งพระราช า แนขอค ามช ยเ ลือจากพระเจา ง า ดี 

 กองทัพกรุง รี ัตนาคน ุตยกมาทั้ง มด 5 ทัพ โดยการน าทัพของพระเจาไชยเช ฐา ิราชไดตั้งคายคู
ประตู อรบ เพ่ือลอมเมืองพระพิ ณุโลก กองทัพทั้ง 5 กระจายตามที่ตาง  คือ กองทัพ ล งของพระเจาไชย
เช ฐา ิราชทรงตั้งทัพอยูที่ต าบลโพ ิเรียง กองทัพของพระยาแ น ุรินทรแข าง ูา (พอตาของพระเจาไชย
เช ฐา ิราช) ตั้งอยูที่ต าบลเตาไ  กองทัพของพระยามือไปตั้งอยูที่ ัดเขาพรา มณแ กองทัพพระยานครพนม
ตั้งอยูที่ต าบล ระแก  กองทัพพระยามือเ ล็กตั้งอยูที่ต าบล ะแก กองทัพทั้ง 5 พลัดเปลี่ยนกันเขาตีเมืองพระ
พิ ณุโลกเพ่ือรอกองทัพของ มเด็จพระม ินทรา ิราช แตกองทัพของ มเด็จพระม ินทรา ิราชก็ถูกท าลาย
กองทัพเรือโดยแพไ ของท ารพิ ณุโลก ท าใ พระเจาไชยเช ฐา ิราชตอง ูกับท ารเมืองพระพิ ณุโลกเพียง
ล าพัง เมื่อกองทัพกรุง รีอยุ ยาแตกไปแล นั้น พระเจาไชยเช ฐา ิราชจึง างอุบายเพ่ือ นีกลับกรุง รี ัตนาค
น ุต เมื่อกองทัพพมาไดมาถึงเมืองพระพิ ณุโลกพอดีพระยาพุกามกับพระยาเ ือ าญแมทัพพมา เ ็น า
กองทัพลานชางไดถอยกลับลานชางจึงเขาตีดาน ลังกองทัพลานชาง มเด็จพระม า รรมราชาเ ็น าจะเป็น
อุบาย ึกจึงได ามเอาไ  แตพระยาพุกามและพระยาเ ือ าญตองการจะท าผลงานจึงไม งค าเตือนของ มเด็จ
พระม า รรมราชา ผลปราก ากองทัพพมาของพระยาพุกามและพระยาเ ือ าญถูกองทัพลานชางซุมโจมตี 
ท ารพมาลมตายเป็นจ าน นมาก  

 จากการที่พมาตองการกรุง รีอยุ ยาเป็นเมืองประเท ราช เมื่อเกิดเ ตุการณแที่ มเด็จพระม ินทรา ิ
ราชร มมือกับพระเจาไชยเช ฐา ิราชยกทัพมาตีเมืองพระพิ ณุโลกของ มเด็จพระม า รรมราชา พระเจา ง
า ดีจึงใชเ ตุการณแนี้เพ่ือยกทัพมาตีกรุง รีอยุ ยา ดังนั้นในพ. . 2  พระเจา ง า ดียกกองทัพใ ญมา

จากกรุง ง า ดี โดยมีกองทัพจากเมืองนอยใ ญในขอบขัณ ีมา ง า ดีเชน กองทัพจากตองอู อัง ะ แปร 
เชียงใ ม และพิ ณุโลกเป็นตน มเด็จพระม ินทรา ิราชพระองคแไดแตงพระนครเพ่ือรับ ึกพระเจา ง า ดี 
และไดทูลขอ มเด็จพระม าจักรพรรดิใ ลาผน ชขึ้นครองราชยแ มบัติอีกครั้ง นึ่ง อยางไรก็ดี มเด็จพระม า
จักรพรรดิทรงชรามาก เมื่อรับ ึก ง า ดีไดไมนาน มเด็จพระม าจักรพรรดิก็เ ด็จ รรคตลงไป มเด็จพระ
ม ินทรา ิราชจึงขึ้นเป็นก ัตริยแกรุง รีอยุ ยาอีกครั้ง นึ่ง ในระ างที่ปูองกันพระนครนั้น พระ รีเ า ราช 
พระโอร พระองคแ นึ่งของ มเด็จพระม าจักรพรรดิไดออกปูองกันพระนครอยางกลา าญ พระ รีเ า ราชมี
ก าลังท ารอยูประมาณ มื่น าพันนาย เมื่อมี ึกมาประชิดก็ออกรบเป็น ามารถโดยมิไดแจงแก มเด็จ      
พระม ินทรา ิราชผูเป็นพระม าก ัตริยแ ท าใ เกิดค ามระแ งในที่ ุดพระ รีเ า ราชก็ถูก  าเร็จโท ระ าง
ึก มูลเ ตุที่ งผลใ พระ รีเ า ราชถูก  าเร็จโท  เพราะ มเด็จพระม ินทรา ิราชระแ งพระ รีเ า ราชจะ

แยงพระราชบัลลังกแ เมื่อการ ึกเขมขนขึ้น มเด็จพระม ินทรา ิราชได งพระราช า แนไปยังพระเจาไชย
เช ฐา ิราชถึงกรุง รี ัตนคน ุต ใจค ามพระราช า แนมีดังนี้ “ ุภอัก รบ ร ถาผล ิมลเช ฐาคุณานันตแ
ิก ิต  ิจิตคัมภีราอั ยา ัย ในทานอัครท าเ นา ิบดินทรแนรินทรามาตยแ อัน ามีประ า บาทมุลิกกากรบ ร
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ยุคลเรณุนาท ในพระบาท มเด็จบรมนาถบพิตรพระพุท เจาอยู ั  ณ กรุงเทพท ารา ดี รีอยุ ยาม าดิลกภพ
นพรัตนราช านีบุรีรมยแอุดมพระราชม า ถาน มีม ุรจิต นิทเ น ามายังเ นาบดี ณ กรุง รี ัตนาคน ุต บัดนี้
กรุงพระนคร รีอยุ ยามีราชดั กร คือพระเจา ง า ดีกอปรไปด ยโลภเจตนา า ิริโอตตัปปะมิได. ยกกองทัพ
ลงมากระท าปไ ย าการย่ ายีพระนคร รีอยุ ยา มณพรา มณาจารยแ ไพร ูาประชารา รไดค ามเดือดรอน 
แลกรุงเทพม านคร รีอยุ ยา ก็เป็นเขื่อนเพชรขัณ แแกกรุง รี ัตนาคน ุต ถาพระนคร รีอยุ ยาเ ียแก
กองทัพ ง า ดีแล  เ ็น ึก ง า ดีจะติดถึงกรุง รี ัตนาคน ุตด ย เชิญเ ด็จพระเจากรุง รี ัตนาคน ุต ยก
พยุ โย าทัพลงมาช ยรณยุท ปรายปรามขา ึกใ ปราชัยประลา ไปแล จะช ยกันด าริการตอบแทนแกแคน
พระเจา ง า ดีใ ถึงขนาด” ( ัดพระเชตุพน ิมลมังคลาราม, 2535)  เมื่อพระเจาไชยเช ฐา ิราชไดรับพระ
ราช า แนจากกรุง รีอยุ ยา พระองคแไดเตรียมไพรพลไดประมาณ 50 000 นาย การที่พระเจาไชยเช ฐา ิราช
ยกทัพมาช ย มเด็จพระม ินทรา ิราชในครั้งนี้ก็เพราะตองการลางแคน มเด็จพระม า รรมราชและพระเจา

ง า ดี ที่ไดท าการแยงชิงพระเทพก ัตรีที่ มเด็จพระม าจักรพรรดิพระราชทานใ กับพระเจาไชยเช ฐา ิ
ราช  

 เมื่อเกณ แไพรพลลานชางแล พระเจาไชยเช ฐา ิราช ไดออกเดินทางออกจากกรุง รี ัตนาคน ุต 
โดยมีท ารทั้ง ิ้น 50 000 นาย ชาง 300 เชือก มาอีก 3 000 ตั  การยกทัพครั้งนี้ถือเป็นกองทัพใ ญ จึงท าใ 
กอง อดแนมของเมืองพระพิ ณุโลกทราบขา การยกกองทัพมาช ยของกรุง รี ัตนาคน ุต เมื่อพระม า รรม
ราชาทราบขา จึงปรึก ากับพระเจา ง า ดีและแมทัพตาง  เ ็นค รที่จะก าจัดกองทัพกรุง รี ัตนาคน ุต
กอนที่จะเขาใกลกรุง รีอยุ ยา ซึ่งจะท าใ ก าลังท ารกรุง รีอยุ ยา ึกเ ิมขึ้นมาอีก จะเป็นการยากตอการรบ 
มเด็จพระม า รรมราชาจึง างอุบายเขียนพระราช า แนปลอมข้ึนมาเพ่ือโจมตีกองทัพลานชาง า แนที่แตขึ้น

นี้มีใจค าม า “ทัพพระเจา ง า ดียกมาครั้งนี้ กรุงพระม านคร รีอยุ ยาแตงออกรับก็ า ัก าญไดไม บัดนี้
รับแตมัน่ไ แตงใ ออกลาดตระเ นตัดเ บียง กองทัพ ง า ดีก็ขาดเ บียงลง จ นจะเลิกถอยไปอยูแล  ใ เชิญ
เ ด็จพระเจากรุง รี ัตนาคน ุต เรงยกพยุ โย าลงมาขนาบก็ไดชัยช านะโดยงาย” ( ัดพระเชตุพน ิมลมัง
คลาราม, 2535)  ในพระราช า แนจงใจใ กองทัพลานชางเขามาติดกับดักที่ มเด็จพระม า รรมราชา าง
เอาไ  กองทัพของพระเจาไชยเช ฐา ิราชไมรูถึงอุบายก็เรงทัพลงมาโดยพลัน ซึ่ง ารูไม ากองทัพพมาซุมอยูที่
เมือง ระบุรีกอจะเขาเขตพระนคร รีอยุ ยา เมื่อกองทัพลานชางถึง ระบุรีจึงถูกกองทัพโจมตีแตกกระจายไป
คนละทิ ละทาง พระเจาไชยเช ฐา ิราชไดขึ้นชาง ลบ นีกลับกรุง รี ัตนาคน ุต ท าใ กรุง รีอยุ ยาของ
มเด็จพระม ินทรา ิราชโดดเดี่ย และตกเป็นของพระเจา ง า ดีในที่ ุด       

 ลังจากพระเจา ง า ดียึดครองกรุง รีอยุ ยาไดใน พ. . 2 2 พระองคแได ถาปนา มเด็จพระม า
รรมราชาขึ้นเป็นก ัตริยแกรุง รีอยุ ยานาม า มเด็จพระ รี รรเพชญแ (พระราชพง า ดารกรุง รีอยุ ยา , 

254 ) แล พระเจาบุเรงนองไดเกณ แไพรพลเพ่ือโจมตีกรุง รี ัตนาคน ุต เพ่ือเป็นการแกแคนตั้งแตพระเจา
ไชยเช ฐา ิราชใ การ นับ นุนผูปกครองทองถิ่นในลานนาตอตานพมา และลงมาช ย มเด็จพระม ินทรา ิ
ราชตีเมืองพระพิ ณุโลก ตลอดจนยกทัพมาช ยตีขนาบพมาในครา ที่กอนกรุง รีอยุ ยาจะตกเป็นของพมา 
การยกทัพของพมาแบงเป็น 2 ทาง โดยทัพแรกขึ้นตีลานชางจากทางใต กองทัพนี้มีพระม าอุปราช พระเจา
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ยุคลเรณุนาท ในพระบาท มเด็จบรมนาถบพิตรพระพุท เจาอยู ั  ณ กรุงเทพท ารา ดี รีอยุ ยาม าดิลกภพ
นพรัตนราช านีบุรีรมยแอุดมพระราชม า ถาน มีม ุรจิต นิทเ น ามายังเ นาบดี ณ กรุง รี ัตนาคน ุต บัดนี้
กรุงพระนคร รีอยุ ยามีราชดั กร คือพระเจา ง า ดีกอปรไปด ยโลภเจตนา า ิริโอตตัปปะมิได. ยกกองทัพ
ลงมากระท าปไ ย าการย่ ายีพระนคร รีอยุ ยา มณพรา มณาจารยแ ไพร ูาประชารา รไดค ามเดือดรอน 
แลกรุงเทพม านคร รีอยุ ยา ก็เป็นเขื่อนเพชรขัณ แแกกรุง รี ัตนาคน ุต ถาพระนคร รีอยุ ยาเ ียแก
กองทัพ ง า ดีแล  เ ็น ึก ง า ดีจะติดถึงกรุง รี ัตนาคน ุตด ย เชิญเ ด็จพระเจากรุง รี ัตนาคน ุต ยก
พยุ โย าทัพลงมาช ยรณยุท ปรายปรามขา ึกใ ปราชัยประลา ไปแล จะช ยกันด าริการตอบแทนแกแคน
พระเจา ง า ดีใ ถึงขนาด” ( ัดพระเชตุพน ิมลมังคลาราม, 2535)  เมื่อพระเจาไชยเช ฐา ิราชไดรับพระ
ราช า แนจากกรุง รีอยุ ยา พระองคแไดเตรียมไพรพลไดประมาณ 50 000 นาย การที่พระเจาไชยเช ฐา ิราช
ยกทัพมาช ย มเด็จพระม ินทรา ิราชในครั้งนี้ก็เพราะตองการลางแคน มเด็จพระม า รรมราชและพระเจา

ง า ดี ที่ไดท าการแยงชิงพระเทพก ัตรีที่ มเด็จพระม าจักรพรรดิพระราชทานใ กับพระเจาไชยเช ฐา ิ
ราช  

 เมื่อเกณ แไพรพลลานชางแล พระเจาไชยเช ฐา ิราช ไดออกเดินทางออกจากกรุง รี ัตนาคน ุต 
โดยมีท ารทั้ง ิ้น 50 000 นาย ชาง 300 เชือก มาอีก 3 000 ตั  การยกทัพครั้งนี้ถือเป็นกองทัพใ ญ จึงท าใ 
กอง อดแนมของเมืองพระพิ ณุโลกทราบขา การยกกองทัพมาช ยของกรุง รี ัตนาคน ุต เมื่อพระม า รรม
ราชาทราบขา จึงปรึก ากับพระเจา ง า ดีและแมทัพตาง  เ ็นค รที่จะก าจัดกองทัพกรุง รี ัตนาคน ุต
กอนที่จะเขาใกลกรุง รีอยุ ยา ซึ่งจะท าใ ก าลังท ารกรุง รีอยุ ยา ึกเ ิมขึ้นมาอีก จะเป็นการยากตอการรบ 
มเด็จพระม า รรมราชาจึง างอุบายเขียนพระราช า แนปลอมข้ึนมาเพ่ือโจมตีกองทัพลานชาง า แนที่แตขึ้น

นี้มีใจค าม า “ทัพพระเจา ง า ดียกมาครั้งนี้ กรุงพระม านคร รีอยุ ยาแตงออกรับก็ า ัก าญไดไม บัดนี้
รับแตมัน่ไ แตงใ ออกลาดตระเ นตัดเ บียง กองทัพ ง า ดีก็ขาดเ บียงลง จ นจะเลิกถอยไปอยูแล  ใ เชิญ
เ ด็จพระเจากรุง รี ัตนาคน ุต เรงยกพยุ โย าลงมาขนาบก็ไดชัยช านะโดยงาย” ( ัดพระเชตุพน ิมลมัง
คลาราม, 2535)  ในพระราช า แนจงใจใ กองทัพลานชางเขามาติดกับดักที่ มเด็จพระม า รรมราชา าง
เอาไ  กองทัพของพระเจาไชยเช ฐา ิราชไมรูถึงอุบายก็เรงทัพลงมาโดยพลัน ซึ่ง ารูไม ากองทัพพมาซุมอยูที่
เมือง ระบุรีกอจะเขาเขตพระนคร รีอยุ ยา เมื่อกองทัพลานชางถึง ระบุรีจึงถูกกองทัพโจมตีแตกกระจายไป
คนละทิ ละทาง พระเจาไชยเช ฐา ิราชไดขึ้นชาง ลบ นีกลับกรุง รี ัตนาคน ุต ท าใ กรุง รีอยุ ยาของ
มเด็จพระม ินทรา ิราชโดดเดี่ย และตกเป็นของพระเจา ง า ดีในที่ ุด       

 ลังจากพระเจา ง า ดียึดครองกรุง รีอยุ ยาไดใน พ. . 2 2 พระองคแได ถาปนา มเด็จพระม า
รรมราชาขึ้นเป็นก ัตริยแกรุง รีอยุ ยานาม า มเด็จพระ รี รรเพชญแ (พระราชพง า ดารกรุง รีอยุ ยา , 

254 ) แล พระเจาบุเรงนองไดเกณ แไพรพลเพ่ือโจมตีกรุง รี ัตนาคน ุต เพ่ือเป็นการแกแคนตั้งแตพระเจา
ไชยเช ฐา ิราชใ การ นับ นุนผูปกครองทองถิ่นในลานนาตอตานพมา และลงมาช ย มเด็จพระม ินทรา ิ
ราชตีเมืองพระพิ ณุโลก ตลอดจนยกทัพมาช ยตีขนาบพมาในครา ที่กอนกรุง รีอยุ ยาจะตกเป็นของพมา 
การยกทัพของพมาแบงเป็น 2 ทาง โดยทัพแรกขึ้นตีลานชางจากทางใต กองทัพนี้มีพระม าอุปราช พระเจา
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แปร และพระเจาอัง ะเป็นผูน า กองทัพที่ อง มีพระเจา ง า ดีบุเรงนอง พระเจาตองอู เจาเมือง าร ดี 
(นนทปญญา ( ง น มกรานนทแ), 24 4)  ขึ้นตีเ ียงจันทนแ พระเจาไชยเช ฐา ิราชเ ็นกองทัพพมา ลานนา 
และอยุ ยายกทัพมาจ าน นมาก จึง นีไปตั้งคายอยูที่ปากแมน้ างึม และโปรดตั้งกองทัพเล็ก อยูตามซอกเขา
กระจัดกระจายตามที่ตาง  และใชคาย ล งปากแมน้ างึมเป็นคายลอ เพ่ือตัดก าลัง มทบและเ บียง เมื่อพระ
เจา ง า ดีไดเขาลอมคาย กองทัพพมายกทัพเขาตีคายของพระเจาไชยเช ฐา ิราช ทั้ง อง ายรบกันไมรูแพรู
ชนะ แตกองทัพพมาเ ียเปรียบเพราะไมรูที่ตั้งของกองทัพที่แ งตั อยูตามซองเขาที่ออกป ิบัติการกองโจรตัด
เ บียงกองทัพพมา พมาจึงไม ามารถตีคายของพระเจาไชยเช ฐา ิราชใ แตกได เพราะกองทัพขาดเ บียงท า
ใ ท ารอดยากครานที่จะตอรบด ยท ารลานชาง และตายจากการอดอยากเป็นจ าน นมาก   

 พ. . 2 4 เกิดกบ ขึ้นทางใตของอาณาจักรลานชาง มเด็จพระเจาไชยเช ฐา ิราชทรงไปปราบ
กบ  พระองคแถูกกลล งของพ กขาจึงตอง นีเขาปา จากนั้นก็ไมมีใครพบเ ็นพระเจาไชยเช ฐา ิราชอีกเลย 
ซึ่งพระองคแอาจจะประช รและ รรคตในปา พระเจาไชยเช ฐา ิราชทรงมีพระโอร กับบุตรีของพระยาแ น
ุรินทรแข าง ูา พระโอร ของพระองคแทรงมีพระนาม าพระ นอแก กุมาร เนื่องจากยังพระเยา แพระยาแ น
ุรินทรแข าง ูาจึง ถาปนาตนเองเป็นก ัตริยแกรุง รี ัตนาคน ุต เพ่ือรัก าราชบัลลังกแใ กับพระ นอแก

กุมารโดยมีพระนาม า “พระ ุมังคละอัยโกโพ ิ ัต แ” และในรัชกาลของพระ ุมังคละอัยโกโพ ิ ัต แลานชางได
พายแพตอพมาและท าใ ลานชางกลายเป็นเมืองประเท ราชของพมาในที่ ุด  

 พระเจาไชยเช ฐา ิราชพระองคแทรงเป็นพระม าก ัตริยแของอาณาจักรลานนาและกรุง รี ัตนาค
น ุตลานชางรมขา ที่มีค ามกลา าญ แมพระองคแจะปกครองลานนาในระยะอัน ั้นแตพระองคแก็ถือเป็น
ก ัตริยแที่ถูกตองตามจารีตประเพณี ถึงแมพระองคแจะถูกขุนนางบางกลุมของลานนา ัก ลังจนตองเ ีย
อาณาจักรลานนาไปใ เจาเมกุ ิ และเมื่อพระองคแครองราชยแ มบัติในลานชาง พระองคแก็ ามารถรัก า
บานเมืองเอาไ ได ถึงแมตองตอ ูกับกองทัพพมาโดยล าพังก็ตาม(เพราะกรุง รีอยุ ยาที่เป็นพัน มิตรตกเป็น
เมืองขึ้นของพมา) แตพระองคแก็ยัง ามารถ รางค ามแตกตางกับพระม าก ัตริยแที่อยูในช งเดีย กันโดยการ
ปูองกันบานเมืองไมใ ตกเป็นเมืองขึ้นของพมา แมพระเจาไชยเช ฐา ิราชจะ ูญ ายไปในการปราบกบ  แต
พระองคแก็เป็นก ัตริยแที่ยิ่งใ ญของลานชางที่เป็นบรรพบุรุ ของชา ลา มาจนถึงปจจุบัน  
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 16. ร ง า ตราจารย์ ิริจันทร์  ิริปทุมานันท์ ข้าราชการบ านาญ 
 17. ร ง า ตราจารย์ ดร.เฉลิม ักดิ์ พิกุล รี ม า ิทยาลัยข นแก่น 
 18. ร ง า ตราจารย์ ดร.พง ์แก้  ุดม มุทร ิรัญ  ม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ ประ านมิตร 
 19. ร ง า ตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ ธีระ ิ ัฒน ์ ม า ิทยาลัยม ิดล 
 20. ร ง า ตราจารย์ ดร. ุชาติ แ งท ง  ม า ิทยาลัยราชภัฏนคร รรค์ 
 21. ร ง า ตราจารย์ ดร. นรร  จรัณยานนท์  ม า ิทยาลัยม ิดล 
 22. ร ง า ตราจารย์ ดร. รนุช ภาชื่น  ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ 
 23. ร ง า ตราจารย์ ดร. ม ุข  ิน ิมาน ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ 
 24. ร ง า ตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ ุทธิ รเ ร ฐ์ ถาบันบัณฑิตพัฒนบริ าร า ตร์ 
 25. ผูช้่ ย า ตราจารย์ ดร.เลิ ิริร์ บ รกิตติ ม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ 
 26. ผูช้่ ย า ตราจารย์ ดร. นุกร ภู่เรื งรัตน์ ม า ิทยาลัย งขลานครินทร์ 
 27. ผูช้่ ย า ตราจารย์ ดร.กุล รา ุ รรณพิมล ม า ิทยาลัยราชภัฏภูเกต 
 28. ผูช้่ ย า ตราจารย์ ดร. รุณรุ่ง  ปภาพ ิ ฐ ม า ิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 29. ผูช้่ ย า ตราจารย์ ดร. รัณย์  ่ งไ  ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 30. ผูช้่ ย า ตราจารย์ ดร.บญัญัติ  ร้ ยแ ง ผู้ทรงคุณ ุฒิ และนัก ิชาการ ิ ระ 
 31. ผูช้่ ย า ตราจารย์ ดร.กิติชัย  รัตนะ ม า ิทยาลัยเก ตร า ตร์ 
 32. ผูช้่ ย า ตราจารย์ ดร. ิน  ปญญา ุธตระกูล ม า ิทยาลัยนเร ร 
 33. าจารย์ ดร.ปฐมพร ินทรางกูร ณ ยุธยา ม า ิทยาลัยธนบุรี 
 34. าจารย์ ดร.ณภัทร พานิชการ ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ 
 35. าจารย์ ดร.กันต รรณ มี ม าร นัก ิชาการ ิ ระ 
 
 คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ(ภาย น) 
 1.  ร ง า ตราจารย์ ดร.ปญจนาฏ ร ัฒนชัย 
 2.  ร ง า ตราจารย์ ดร.พน เนื่ ง ุทั น์ ณ ยุธยา 
 3.  ร ง า ตราจารย์ ดร. รรณ ดี ชัยชาญกุล 
 4.  ร ง า ตราจารย์ ดร. ิโ ฏฐ์ ัฒนานิมิตกูล 
 5.  ร ง า ตราจารย์ ดร. าธิต โก ิท ที 
 6.  ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร. ุพัตรา ิไลลัก ณ์ 
 7.  ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.ก ดา ผ่ งพิทยา 
 8.  ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.กัมพล เชื แถ  
 9.  ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.กิจจา จิตรภิรมย์ 
 10.  ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.จันทร์ ิภา ดิลก ัมพันธ์ 
 11.  ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัย ัฒน ์
 12.  ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ นู ั ดิ ์
 13.  ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.น มล ุ่น ั ดิ ์
 14.  ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.ประไพ รีดามา 
 15.  ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.ปราณีต ม่ งน ล 

 16.  ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร. ิเชียร ินทร มพันธ์ 
 17.  ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร. ิทยา ิ ูตรเรื งเดช 
 18.  ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร. ุริยา พันธ์โก ล 
 19.  ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร. ัค ิทย์ เรื งร ง 
 20.  ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร. ุภาพร รี ามี 
 21.  ผู้ช่ ย า ตราจารย์ชลิต ณิชยานันต์ 
 22.  ผู้ช่ ย า ตราจารย์พิบูลย์ ิฑูรย์ปญญากุล 
 23.  ผู้ช่ ย า ตราจารย์ รรพัชญ์ เจียระนานนท์ 
 24.  ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ิง ์ ิง ์ขจร 
 25. ผู้ช่ ย า ตราจารย์เกียรติขร โ ภณาภรณ์ 
 26.  าจารย์ ดร.ธรรณปพร ง ์ท ง 
 27.  าจารย์ ดร.มนั ี รีราชเลา 
 28.  าจารย์ ดร.รุ่งลัก ณ์  แก้ ิเชียร 
 29.  าจารย์ ดร. ิริกาญจน์ โพธิ์เขีย  
 30. าจารย์ ดร. รายุทธ คาน 
 31.  าจารย์ ดร.ชยารัตน์ รี ุนนท ์
 32.  Lecturer Ana  Camaligan 
 
บรรณา ิการวารสาร 
 1. ร ง า ตราจารย์ ดร.พน เนื่ ง ุทั น์ ณ ยุธยา 
 2. ผู้ช่ ย า ตราจารย์นนท์ณธี ดุลยท ี ิทธิ์ 
  
กองบรรณา ิการ 
 1.  า ตราจารย์(พิเ ) ดร.ชาญ ิทย์ เก ตร ิริ ข้าราชการบ านาญ,นัก ิชาการ ิ ระ 
 2.  า ตราจารย์(กิตติคุณ) ดร.ปิยนาถ บุนนาค  านักราชบัณฑิตย ภา 
 3.  ร ง า ตราจารย์ ดร. านติ ภักดีค า      ม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ 
 4.  ร ง า ตราจารย์ ดร.พน เนื่ ง ุทั น์ ณ ยุธยา ผู้  าน ยการ ถาบัน ิจัยและพัฒนา 
 5.  ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.  าพล บุดดา าร ม า ิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 6.  ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัย ัฒน ์ ร งผู้  าน ยการ ถาบัน ิจัยและพัฒนา 
 7. ผู้ช่ ย า ตราจารย์เกียรติขร โ ภณาภรณ์ ร งผู้  าน ยการ ถาบัน ิจัยและพัฒนา 
 8.  ผู้ช่ ย า ตราจารย์ธเน  ตังจิตเจริญเลิ  ม า ิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 9.  ผู้ช่ ย า ตราจารย์นนท์ณธี ดุลยท ี ิทธิ์ ร งผู้  าน ยการ ถาบัน ิจัยและพัฒนา 
 10. าจารย์ ดร.ก าธร จิต ิริ ม า ิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 11. าจารย์ ร ินธุ์ ฉาย ิน น ร งผู้  าน ยการ ถาบัน ิจัยและพัฒนา 
 12.  าจารย์ รุตม์ พล ย ยงาม ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเดจเจ้าพระยา 



 

 

ค ำแนะน ำกำรตีพิมพ์บทควำม 
 

 
กองบรรณาธิการ าร าร ถาบัน ิจัยและพัฒนา ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา ได้ก า นด

ระเบียบการเขียนต้นฉบับ เพ่ือใ ้ผู้เขียนยึดเป็นแน ทางในการด าเนินการ  า รับเตรียมต้นฉบับเพ่ือขอตีพิมพ์ใน
าร าร ถาบัน ิจัยและพัฒนา ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
1. กำรจัดรูปแบบ 
 1.1 ขนาดของต้นฉบับ พิมพ์ น้าเดีย บนกระดา ขนาด A4 โดย ก า นดค่าค ามก ้าง 15 เซนติเมตร ค าม
ูง 23.7 เซนติเมตร และเ ้นระยะ ่างระ ่างขอบกระดา ด้านบนและซ้ายมือ 3.5 เซนติเมตร ด้านล่างและข ามือ 

2.5 เซนติเมตร 
 1.2 รูปแบบอัก รและการจัด างต าแ น่ง ภา าไทยและภา าอังกฤ ใช้รูปแบบอัก ร TH Sarabun PSK 
ทั้งเอก าร พิมพ์ด้ ยโปรแกรมไมโครซอฟท์เ ิร์ด โดยใช้ขนาด ชนิดของตั อัก ร ร มทั้งการจัด าง ต าแ น่งดังนี้ 
       1) ั กระดา  ประกอบด้ ย เลข น้า ขนาด 16ชนิดตั ธรรมดา ต าแ น่งกึง่กลางกระดา  
       2) ชื่อเรื่องภา าไทย ขนาด 18 และภา าอังกฤ  ขนาด 16 ชนิดตั นา ต าแ น่งกึ่งกลาง น้ากระดา  
ค ามยา ไม่เกิน 2บรรทัด 
       3) ชื่อผู้เขียน ภา าไทยขนาด 16 และภา าอังกฤ  (ถ้ามี) ขนาด 14 ชนิดตั เอียงธรรมดา ต าแ น่งชิด
ขอบกระดา ด้านข าใต้ชื่อเรื่อง ใ ้ใ ่เครื่อง มายดอกจัน * ก า นดเป็นตั ยก ก ากับท้ายนาม กุล ของผู้ประ านงาน
ลัก 

       4) น่ ยงาน รือ ังกัดที่ท า ิจัย ภา าไทย ขนาด 14.5 และภา าอังกฤ  ขนาด 10.5 ชนิดตั ธรรมดา 
ต าแ น่งชิดข าใต้ชื่อผู้เขียน กรณีคณะผู้เขียนมี น่ ยงาน รือ ังกัดที่ต่างกัน ใ ้ใ ่ตั เลข 1 และ 2  ก า นดเป็นตั ยก
ตามล าดับก ากับท้ายนาม กุล และด้าน น้า น่ ยงาน รือ ังกัด 
       5) เชิงอรรถ ก า นดเชิงอรรถใน น้าแรกของบทค าม ่ นแรกก า นดข้อค าม“ผู้ประ านงาน ลัก 
(Corresponding Author)” ภา าไทยขนาด 13 ภา าอังกฤ ขนาด 13 ชนิดตั ธรรมดา ่ นที่ 2 ระบุข้อค าม   
“e-mail”ระบุเป็น e-mailของผู้ประ านงาน ลัก ใน ่ น ุดท้ายก า นดข้อค าม “**กิตติกรรมประกา ” (ถ้ามี) 
ระบุเฉพาะแ ล่งทุน และ น่ ยงานที่ นับ นุนงบประมาณ เช่น งาน ิจัยเรื่องนี้ ได้รับ นับ นุนทุน ิจัยจาก “ทุน
งบประมาณแผ่นดิน ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา” 
       6) ั ข้อบทคัดย่อภา าไทยขนาด 18 ชนิดตั นา ต าแ น่งกึ่งกลาง น้ากระดา ด้านซ้ายใต้ที่อยู่/
น่ ยงาน ังกัดของผู้เขียน เนื้อ าบทคัดย่อไทย 16 ชนิดตั ธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1คอลัมน์ บรรทัดแรกเ ้น 1 Tab 

จากขอบกระดา ด้านซ้าย และพิมพ์ใ ้ชิดขอบทั้ง องด้าน 
       7) ั ข้อค า  าคัญภา าไทยขนาด 16 ชนิดตั นา ต าแ น่งชิดขอบกระดา ด้านซ้ายใต้บทคัดย่อ
ภา าไทย เนื้อ าภา าไทยขนาด 16 ชนิดตั ธรรมดา ไม่เกิน 4ค า เ ้นระ ่างค าด้ ยเครื่อง มาย “/” 
       8) ั ข้อบทคัดย่อภา าอังกฤ ขนาด 18 ชนิดตั นา ต าแ น่งกึ่งกลางกระดา ด้านซ้ายใต้ที่อยู่/
น่ ยงาน ังกัดของผู้เขียน เนื้อ าบทคัดย่อภา าอังกฤ ขนาด 16 ชนิดตั ธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1คอลัมน์ บรรทัด

แรกเ ้น 1 Tab จากขอบกระดา ด้านซ้าย และพิมพ์ใ ้ชิดขอบทั้ง องด้าน 
       9) ั ข้อค า  าคัญภา าอังกฤ ขนาด 16 ชนิดตั นา ต าแ น่งชิดขอบกระดา ด้านซ้ายใต้บทคัดย่อ
ภา าอังกฤ เนื้อ าภา าอังกฤ ขนาด 10 ชนิดตั ธรรมดาไม่เกิน 4 ค าเ ้นระ ่างค าด้ ย Slash (/) 
      10) ั ข้อ ลักภา าไทย 18 อังกฤ ขนาด 18 ชนิดตั นา ต าแ น่งชิดขอบกระดา ด้านซ้าย 



 

 

      11) ั ข้อย่อยภา าไทย 16 ชนิดตั นา อังกฤ ขนาด 16 ชนิดตั ธรรมดา Tab 0.75 เซนติเมตรจาก
อัก รตั แรกของ ั เรื่อง  
      12) เนื้อ าภา าไทยขนาด 16 อังกฤ ขนาด 16 ชนิดตั ธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ บรรทัดแรก
เ ้น 1 Tab จากขอบกระดา ด้านซ้าย และพิมพ์ใ ้ชิดขอบทั้ง องด้าน 
      13) อ้างอิง (References) ั ข้อภา าอังกฤ ขนาด 18 ชนิดตั นา ชิดขอบซ้าย เนื้อ าภา าไทย
ขนาด 16 ภา าอังกฤ ขนาด 16ชนิดตั ธรรมดา ต าแ น่งชื่อผู้เขียนชิดขอบซ้าย ากยา เกิน 1 บรรทัดใ ้ Tab 0.75
เซนติเมตร การอ้างอิงเอก ารใ ้เขียนตามแบบ APA (American Psychological Association) 
      14) ผู้เขียน/คณะผู้เขียน ภา าไทยขนาด 16 ชนิดตั นา ชิดขอบซ้าย เนื้อ าชื่อผู้เขียนขนาด 14
ภา าอังกฤ ขนาด 10 ชนิดตั นา ใ ้ระบุค าน า น้าชื่อได้แก่ นาย นาง นาง า  และต าแ น่งทาง ิชาการ ต าแ น่ง
ชื่อผู้เขียนชิดขอบซ้าย ากยา เกิน 1บรรทัด ใ ้ Tab 0.75 เซนติเมตร ข้อมูลที่อยู่ที่ติดต่อได้พร้อมร ั ไปร ณีย์ และ
อีเมลล์ ในต าแ น่งชิดขอบซ้าย ากยา เกิน 1 บรรทัด ใ ้ Tab 0.75 เซนติเมตร 
 1.3 จ าน น น้า บทค ามต้นฉบับมีค ามยา ไม่เกิน 15 น้า 
 
. กำร ี น ำ ิ  

 การอ้างอิงเอก ารใ ้เขียนอ้างอิงตามรูปแบบ APA (American Psychological Association) โดยใ ้แปล 
รายการอ้างอิงภา าไทยเป็นภา าอังกฤ ทุกรายการ และยังคงรายการอ้างอิงภา าไทยเดิมไ ้ด้ ยเพ่ือใ ้กอง
บรรณาธิการตร จ อบค ามถูกต้องในการแปล ามารถดู ลักเกณ ์การอ้างอิง าร าร ถาบัน ิจัยและพัฒนา 
ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยาได้ท่ี  (http://research.bsru.ac.th) 
 
.  ำดับ ัว นกำร ี นตน บับ 

 การเขียนต้นฉบับก า นดใ ้ใช้ภา าไทย รือภา าอังกฤ เท่านั้น ในกรณีเขียนเป็นภา าไทย ค รแปล
ค า ัพท์ ภา าอังกฤ เป็นภา าไทยใ ้มากท่ี ุด ยกเ ้นในกรณีที่ค า ัพท์ภา าอังกฤ เป็นค าเฉพาะ ที่แปลไม่ได้ รือ
แปลแล้ ไม่ได้ค าม มายชัดเจนใ ้ใช้ค า ัพท์ภา าอังกฤ ได้ และค รใช้ภา าที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน ากใช้ค าย่อ
ต้องเขียนค าเต็มไ ้ครั้งแรกก่อน โดยเนื้อ าต้องเรียงล าดับตาม ั ข้อดังนี้ 
 3.1 ชื่อเรื่องค ร ั้น และกะทัดรัด ค ามยา ไม่ค รเกิน 100 ตั อัก ร ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภา าไทยและ
ภา าอังกฤ  โดยใ ้น าชื่อเรื่องภา าไทยขึ้นก่อน 
 3.2 ชื่อผู้เขียนเป็นภา าไทย และภา าอังกฤ  ากเกิน 6 คน ใ ้เขียนเฉพาะคนแรกแล้ ต่อท้ายด้ ย และ
คณะ 
 3.3 ชื่อ น่ ยงาน รือ ังกัด ที่ผู้เขียนท างาน ิจัย เป็นภา าไทย และภา าอังกฤ  
 3.4 บทคัดย่อเขียนทั้งภา าไทย และภา าอังกฤ  โดยเขียน รุปเฉพาะ าระ  าคัญของเรื่อง อ่านแล้ เข้าใจ
ง่าย ค ามยา ไม่ค รเกิน 300 ค า รือ 20 บรรทัด โดยใ ้น าบทคัดย่อภา าอังกฤ  (Abstract) ขึ้นก่อน ทั้งนี้ 
บทคัดย่อภา าไทย กับบทคัดย่อภา าอังกฤ  ต้องมีเนื้อ าตรงกัน 
 3.5 ค า  าคัญ(Keywords) ใ ้อยู่ในต าแ น่งต่อท้ายบทคัดย่อ และ Abstract ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการ
น าไปใช้ ในการเลือก รือค้น าเอก ารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดีย กันกับเรื่องที่ท าการ ิจัย 
 3.6 บทน าเป็น ่ นของเนื้อ าที่บอกค ามเป็นมา และเ ตุผลน าไป ู่การ ึก า ิจัย และค รอ้างอิงงาน ิจัย
อ่ืนที่เกี่ย ข้อง 
 3.7 ัตถุประ งค์ชี้แจงถึงจุดมุ่ง มายของการ ึก า 
 3.8 กรอบแน คิดชี้แจงค ามเชื่อมโยงตั แปรต้น ตั แปรตาม ในการท าการ ิจัย 
 3.9 ระเบียบ ิธีการ ิจัย 



 

 

      11) ั ข้อย่อยภา าไทย 16 ชนิดตั นา อังกฤ ขนาด 16 ชนิดตั ธรรมดา Tab 0.75 เซนติเมตรจาก
อัก รตั แรกของ ั เรื่อง  
      12) เนื้อ าภา าไทยขนาด 16 อังกฤ ขนาด 16 ชนิดตั ธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ บรรทัดแรก
เ ้น 1 Tab จากขอบกระดา ด้านซ้าย และพิมพ์ใ ้ชิดขอบทั้ง องด้าน 
      13) อ้างอิง (References) ั ข้อภา าอังกฤ ขนาด 18 ชนิดตั นา ชิดขอบซ้าย เนื้อ าภา าไทย
ขนาด 16 ภา าอังกฤ ขนาด 16ชนิดตั ธรรมดา ต าแ น่งชื่อผู้เขียนชิดขอบซ้าย ากยา เกิน 1 บรรทัดใ ้ Tab 0.75
เซนติเมตร การอ้างอิงเอก ารใ ้เขียนตามแบบ APA (American Psychological Association) 
      14) ผู้เขียน/คณะผู้เขียน ภา าไทยขนาด 16 ชนิดตั นา ชิดขอบซ้าย เนื้อ าชื่อผู้เขียนขนาด 14
ภา าอังกฤ ขนาด 10 ชนิดตั นา ใ ้ระบุค าน า น้าชื่อได้แก่ นาย นาง นาง า  และต าแ น่งทาง ิชาการ ต าแ น่ง
ชื่อผู้เขียนชิดขอบซ้าย ากยา เกิน 1บรรทัด ใ ้ Tab 0.75 เซนติเมตร ข้อมูลที่อยู่ที่ติดต่อได้พร้อมร ั ไปร ณีย์ และ
อีเมลล์ ในต าแ น่งชิดขอบซ้าย ากยา เกิน 1 บรรทัด ใ ้ Tab 0.75 เซนติเมตร 
 1.3 จ าน น น้า บทค ามต้นฉบับมีค ามยา ไม่เกิน 15 น้า 
 
. กำร ี น ำ ิ  

 การอ้างอิงเอก ารใ ้เขียนอ้างอิงตามรูปแบบ APA (American Psychological Association) โดยใ ้แปล 
รายการอ้างอิงภา าไทยเป็นภา าอังกฤ ทุกรายการ  และยังคงรายการอ้างอิงภา าไทยเดิมไ ้ด้ ยเพ่ือใ ้กอง
บรรณาธิการตร จ อบค ามถูกต้องในการแปล ามารถดู ลักเกณ ์การอ้างอิง าร าร ถาบัน ิจัยและพัฒนา 
ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยาได้ท่ี  (http://research.bsru.ac.th) 
 
.  ำดับ ัว นกำร ี นตน บับ 

 การเขียนต้นฉบับก า นดใ ้ใช้ภา าไทย รือภา าอังกฤ เท่านั้น ในกรณีเขียนเป็นภา าไทย ค รแปล
ค า ัพท์ ภา าอังกฤ เป็นภา าไทยใ ้มากท่ี ุด ยกเ ้นในกรณีที่ค า ัพท์ภา าอังกฤ เป็นค าเฉพาะ ที่แปลไม่ได้ รือ
แปลแล้ ไม่ได้ค าม มายชัดเจนใ ้ใช้ค า ัพท์ภา าอังกฤ ได้ และค รใช้ภา าที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน ากใช้ค าย่อ
ต้องเขียนค าเต็มไ ้ครั้งแรกก่อน โดยเนื้อ าต้องเรียงล าดับตาม ั ข้อดังนี้ 
 3.1 ชื่อเรื่องค ร ั้น และกะทัดรัด ค ามยา ไม่ค รเกิน 100 ตั อัก ร ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภา าไทยและ
ภา าอังกฤ  โดยใ ้น าชื่อเรื่องภา าไทยขึ้นก่อน 
 3.2 ชื่อผู้เขียนเป็นภา าไทย และภา าอังกฤ  ากเกิน 6 คน ใ ้เขียนเฉพาะคนแรกแล้ ต่อท้ายด้ ย และ
คณะ 
 3.3 ชื่อ น่ ยงาน รือ ังกัด ที่ผู้เขียนท างาน ิจัย เป็นภา าไทย และภา าอังกฤ  
 3.4 บทคัดย่อเขียนทั้งภา าไทย และภา าอังกฤ  โดยเขียน รุปเฉพาะ าระ  าคัญของเรื่อง อ่านแล้ เข้าใจ
ง่าย ค ามยา ไม่ค รเกิน 300 ค า รือ 20 บรรทัด โดยใ ้น าบทคัดย่อภา าอังกฤ  (Abstract) ขึ้นก่อน ทั้งนี้ 
บทคัดย่อภา าไทย กับบทคัดย่อภา าอังกฤ  ต้องมีเนื้อ าตรงกัน 
 3.5 ค า  าคัญ(Keywords) ใ ้อยู่ในต าแ น่งต่อท้ายบทคัดย่อ และ Abstract ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการ
น าไปใช้ ในการเลือก รือค้น าเอก ารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดีย กันกับเรื่องที่ท าการ ิจัย 
 3.6 บทน าเป็น ่ นของเนื้อ าที่บอกค ามเป็นมา และเ ตุผลน าไป ู่การ ึก า ิจัย และค รอ้างอิงงาน ิจัย
อ่ืนที่เกี่ย ข้อง 
 3.7 ัตถุประ งค์ชี้แจงถึงจุดมุ่ง มายของการ ึก า 
 3.8 กรอบแน คิดชี้แจงค ามเชื่อมโยงตั แปรต้น ตั แปรตาม ในการท าการ ิจัย 
 3.9 ระเบียบ ิธีการ ิจัย 

 

 

 3.10 ผลการ ิจัยเป็นการเ นอ ิ่งที่ได้จากการ ิจัยเป็นล าดับ  อาจแ ดงด้ ยตาราง กราฟ แผนภาพ
ประกอบการอธิบาย ทั้งนี้ถ้าแ ดงด้ ยตาราง ค รเป็นตารางแบบไม่มีเ ้นขอบตารางด้านซ้าย และข า ั ตารางแบบ
ธรรมดาไม่มี ี ตารางค รมีเฉพาะที่จ าเป็น ไม่ค รมีเกิน 5 ตาราง  า รับรูปภาพประกอบค รเป็นรูปภาพขา -ด าที่
ชัดเจน และมีค าบรรยายใต้รูป กรณีท่ีผู้เขียนต้นฉบับประ งค์จะใช้ภาพ ีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่า  
 3.11 อภิปรายผลค รมีการอภิปรายผลการ ิจัย ่าเป็นไปตาม มมติ านที่ตั้งไ ้ รือไม่เพียงใด  และค รอ้าง
ทฤ ี รือเปรียบเทียบการทดลองของผู้อื่นที่เก่ีย ข้องประกอบเพื่อใ ้ผู้อ่านเ ็นด้ ยตาม ลักการ รือคัดค้านทฤ ีที่
มีอยู่เดิม ร มทั้งแ ดงใ ้เ ็นถึงการน าผลไปใช้ประโยชน์และการใ ้ข้อเ นอแนะ  า รับการ ิจัยในอนาคต 
 3.12 ข้อเ นอแนะเกี่ย กับงาน ิจัยค รเป็นข้อเ นอแนะที่ ามารถน าผลการ ิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 3.13 ผู้เขียน รือคณะผู้เขียนใน ่ นท้ายของบทค ามใ ้เรียงล าดับตามรายชื่อใน ่ น ั เรื่องของบทค าม  
โดยระบุต าแ น่งทาง ิชาการ ที่อยู่ที่ ามารถติดต่อได้ และ e-mail 
 

 




