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ค�ำน�ำ
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับภาคีเครือข่ายการศึกษา
วิจยั และความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 6 สถาบัน ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละ
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ก� ำ หนดจั ด การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ เ ครื อ ข่ า ยวิ จั ย ด้ า นรั ฐ ศาสตร์ แ ละรั ฐ ประศาสนศาสตร์
“ท้องถิ่นในจินตนาการ : ความเข้มแข็งจากฐานรากเพื่อการพัฒนาประเทศสู่สหัสวรรษใหม่”
ในระหว่ า งวั น ที่ 5 - 7 มี น าคม 2563 ณ โรงแรมสยามออเรี ย นทั ล หาดใหญ่ อ� ำ เภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ
นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และประสบการณ์ด้านการวิจัย โดยการน�ำเสนอบทความวิจัยและบทความทางวิชาการจากทั่วประเทศ
ในกลุ ่ ม รั ฐ ศาสตร์ / การปกครอง/การระหว่ า งประเทศ กลุ ่ ม รั ฐ ประศาสนศาสตร์ / การบริ ห าร/
การปกครองท้องถิ่น กลุ่มการจัดการภาครัฐและเอกชน กลุ่มนิติศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม
และกลุม่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในภาคบรรยายโดยมีจำ� นวนรวมกันทัง้ หมด 151 ผลงาน และตีพมิ พ์
ในรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม (Proceedings) การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ เ ครื อ ข่ า ยวิ จั ย
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4 “ท้องถิ่นในจินตนาการ : ความเข้มแข็งจากฐานราก
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่สหัสวรรษใหม่” จ�ำนวน 149 เรื่อง
คณะผู ้ ด� ำ เนิ น การจั ด งานประชุ ม วิ ช าการ ใคร่ ข อขอบพระคุ ณ วิ ท ยากรพิ เ ศษ (Keynote)
คณะท�ำงาน หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ตลอดจนผู้ร่วมน�ำเสนอผลงานวิจัย ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีส่วนร่วมส�ำคัญท�ำให้การจัดงานครั้งนี้ส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
กุมภาพันธ์ 2563

สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มุ่งมั่นจัดการศึกษาภายใต้ปรัชญาที่ว่า
“ปัญญา จริยธรรม น�ำการพัฒนา” ตลอดระยะกว่า 50 ปี ที่มหาวิทยาลัยได้ท�ำหน้าที่เป็นแหล่งบ่มเพาะ
ทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่สังคมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อร่วมหนุนเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง รวมถึงเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ยังผลให้เกิดการผลักดัน สนับสนุนและพัฒนาพันธกิจด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมสังคม โดยส่งเสริมให้เกิดการผลิตงานวิจัยและงานวิชาการที่มีคุณภาพ และสร้างพื้นที่ทาง
วิชาการร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในการเผยแพร่ความรูท้ สี่ ามารถน�ำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอด
เชิงสาธารณะได้ ดังนัน้ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจยั ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ครั้งที่ 4 โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการ
6 สถาบัน จึงเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดพื้นที่ทางวิชาการให้เกิดการเผยแพร่ความรู้และสร้างโอกาส
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาจากหลากหลายสถาบัน
อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและความเข้มแข็งของการวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ตลอดจนหนุนเสริมวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ในนามของมหาวิทยาลัยขอขอบคุณเจ้าของผลงานวิจยั และผลงานวิชาการทีม่ คี ณ
ุ ภาพทุกผลงาน
จนท�ำให้เกิดการน�ำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้มีความสมบูรณ์ และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4
จะเป็นอีกโอกาสหนึง่ ทีค่ ณาจารย์ นิสติ นักศึกษาทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นักวิจยั นักวิชาการ
และผู้สนใจทุกท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายวิจัยและวิชาการ ตลอดจนสามารถน�ำ
ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาตนเอง
ชุมชน สังคม และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ช�ำนิ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม วั ฒ นธรรม  เศรษฐกิ จ และการเมื อ งอย่ า งรวดเร็ ว ในสั ง คมไทย
ช่ ว งสองทศวรรษได้ เ ปิ ด เผยให้ เ ห็ น ภู มิ ทั ศ น์ พรมแดน และจิ น ตนาการใหม่ ข องความเป็ น ท้ อ งถิ่ น
ในแง่มุมต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งแห่งที่ การเปลี่ยนแปลง
การจัดตั้งทางสังคมในและนอกสถาบันการเมือง การเปลี่ยนแปลงในระบบการเมืองวัฒนธรรมและ
โครงสร้างความรู้สึก การเปลี่ยนแปลงการเมือง “ของ” ประชาชน ต�ำแหน่งแห่งที่ ส�ำนึก ตัวตนของผู้คน/
พลเมืองที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผ่านสู่การปฏิบัติการสร้างสรรค์/พัฒนาท้องถิ่นใหม่
ในเชิงคุณภาพ เป็นต้น
การทีค่ ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลักทักษิณ ได้รว่ มกับเครือข่ายการศึกษาวิจยั
และความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 6 สถาบัน ได้ร่วมกันจัดประชุม
วิชาการ เครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้หวั ข้อ “ท้องถิน่ ในจินตนาการ : ความเข้มแข็ง
จากฐานรากเพือ่ การพัฒนาสูส่ หัสวรรษใหม่” ขึน้ ในครัง้ นีจ้ งึ ถือเป็นความน่าสนใจในแง่มมุ ของการถกเถียง
สร้างพื้นที่ทางวิชาการส�ำหรับการ “จินตนาการท้องถิ่น” และร่วมกันสร้าง “ท้องถิ่นในจินตนาการ”
บนฐานความความรู้ทางวิชาการ การวิจัย ในท่ามกลางความพยายามแช่แข็ง ฉุดรั้งความเป็นท้องถิ่นไว้
ด้วยกฎหมาย กลไกเชิงสถาบันในระดับต่างๆ
คาดหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าการจัดประชุมในครัง้ นีจ้ ะน�ำไปสูก่ ารเปิดจินตนาการ พรมแดน และภูมทิ ศั น์
ใหม่ๆของท้องถิ่น และใช้ความเป็น “เครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์” ริเริ่มผลักดันสู่เส้นทาง
ใหม่ที่ว่านี้อย่างเข้มแข็ง มั่นคงต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

สารคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
6 สถาบันการศึกษา การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กับนิสิต นักศึกษา นักวิจัย
นักวิชาการ และบุคคลทัว่ ไป เข้าร่วมน�ำเสนอผลงานวิจยั แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ทางวิชาการ
ในหัวข้อ “ท้องถิน่ ในจินตนาการ : ความเข้มแข็งจากฐานรากเพือ่ การพัฒนาประเทศสูส่ หัสวรรษใหม่”
โดยมุง่ หวังเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวิจยั ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจน
พั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ จ ากการวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพ น� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นาและประยุ ก ต์ ใช้ เ พื่ อ เป็ น ประโยชน์
ทั้งต่อองค์กร สังคมและประเทศชาติ
ในฐานะคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดิฉันมีความภาคภูมิใจ
ที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์
ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิจยั
ด้านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4 ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมวิชาการในครั้งนี้
จะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่เปิด โอกาสให้กับอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจน
ผู้สนใจทุกท่าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเป็นเครือข่ายการสร้างสรรค์งานวิจัยนําองค์ความรู้ที่
ได้จากงานวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างแท้จริงในการบริหารจัดการภาครัฐ ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติในอนาคต
ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคคลากรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยทักษิณทุกคนที่ร่วมแรง ร่วมใจกันท�ำให้งานนี้ด�ำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และขอขอบคุณ
สมาชิกเครือข่ายสถาบันการศึกษาทุกองค์กรที่ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการเป็น
เจ้าภาพในครัง้ นีเ้ ป็นอย่างดียงิ่ ดิฉนั หวังว่ากิจกรรมในครัง้ นีจ้ ะช่วยพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ที่เข้มแข็ง สร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพและคุณธรรมได้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศสืบไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ด�ำ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

สารบัญ
ห้อง 1 ช่วงที่ 1 (LW111 - LW117)
LW111

โรคอัลไซเมอร์กับการปฏิบัติงานของผู้พิพากษาอาวุโส
อะนิส แซะอาหล�ำ, อนุตตมา บุญมี, อานนท์ คล้ายรุ่ง, โชติพล มาศภูมิ,
สัณหพจน์ สงคราม, ยวิษฐา ปฐมวัฒนพงศ์, ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์

1

LW112

มาตรการทางกฎหมายในการชดเชยและเยียวยาความเสียหาย
ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบในคดีสิ่งแวดล้อม

9

ยุพาวดี พรหมเพ็ชร, กีรติกา เครือตราชู, ณัฐณิชา ติยวัฒนาโรจน์,
ณัฐนิชา สุขแก้ว, เนติ์ อัศวดารากร, ศาสตรา แก้วแพง
LW113

ปัญหาการถูกละเมิดสิทธิของผู้ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สุวรรณา นิลสุพรรณ, ชนาพร มณีโชติ, ภัทรวดี ทองเดช,
สุรีย์พร แซ่พ่าน, โสรญา พรหมริ้ว, จิรนันท์ ไชยบุปผา

17

LW114

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนัง
กิตติวรรณ เจริญพงศ์, กฤษณา ค�ำนวน, กัมปนาท วิโสจสงคราม,
กาญจนา ทองพลัด, กิตติศักดิ์ ศรีนวลอินทร์, จุไรรัตน์ สงขาว,
หทัยกาญจน์ ก�ำเหนิดเพชร

26

LW115

มาตรการเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา : ศึกษาในจังหวัดสงขลา
ญาสุมินทร์ คงคะพันธ์, ญาณิศา ทองศรีขาว, เริงศักดิ์ จันทวงศ์,
พิสิฏฐ์ จันทรประดับ, วลัยลักษณ์ ยิ่งล�้ำ, ศิริรัตน์ ชื่นพิบูล,
กรกกฎ ทองขะโชค

37

LW116

ความเป็นไปได้ทางกฎหมายในการควบคุมข้อความขยะในประเทศไทย
กฤตยชญ์ ฤทธิเดช, พรชิตา เจริญศิลป์, ทิศดาวรรณ ทวีรัตน์,
ฟาฮัด เหมมัน, อาทิตยา พูลแก้ว, อัฉราวรรณ บุญศรี
ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์

46

LW117

การคุ้มครองนักโทษหญิงในทัณฑสถานตามกฎหมายและข้อก�ำหนดกรุงเทพ
ชนิกา ชุมทอง, ชนิสรา แต้มช่วย, ชุติมา จันทรจิตร,

56

ปวริศา ผลกล้า, ภูมิพัฒน์ เกิดบัวเพชร, มณฑกานต์ อ่อนสี,
ธีรยุทธ ปักษา

ห้อง 1 ช่วงที่ 2 (LW121 - LW128)
LW121

มาตรการทางกฎหมายเรื่องผู้ค้าหาบเร่ และแผงลอยบนทางเท้าในประเทศไทย
ณัฐพล ศรีสมโภชน์, ณัฐภพ ส้องสง, นันท์ชพร จันทร์ดวง,
วรรณกร ทองศรีทอง, อาชัญญา เจริญมาศ, กฤษฎา อภินวถาวรกุล

67

LW122

มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับรองและบังคับตาม
ค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ท�ำจากต่างประเทศมาบังคับใช้
ภายในประเทศ : ศึกษากรณีประเทศไทยและสิงคโปร์
อารียา หวันชิตนาย, กฤติยาภรณ์ พชนะโชติ, จินตนา แดงสุวรรณ,
ชนิตา เพ็ชรจรูญ, สาธินี คงจันทร์, อรัญญิกา มันเละ, นฤมล ฐานิสโร

78

LW123

การระงับข้อพิพาททางการแพทย์ก่อนฟ้องคดี : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสงขลา
วุฒิเดช รอดแก้ว, สุฮานัส มูดีนุ้ย, กิตติศักดิ์ รุ่งเมือง,
ไตรภพ แก้วคง, ทวีเกียรติ์ เพชรชาติ, เศรษฐ์ ทองชูช่วย,
ดารารัตน์ หวันโส๊ะ, ณฐกันต์ ด้วงปาน

86

LW124

มาตรการทางกฎหมายด้านอาหารต่อผู้ต้องขังมุสลิมในเรือนจ�ำ
และทัณฑสถาน
จิดาภา ธนศิลาลาส, ธนวรรณ พุทธะระ, ธมนวรรณ บริบูรณ์,
ธัญจิรา บุญช่วย, นนธวัช กิมิเส, ฮัสซัน มาลาวัยจันทร์, ธีรยุทธ ปักษา

97

LW125

มาตรการทางกฎหมายในการให้บริการเกี่ยวกับสาธารณสุขพื้นฐาน
ของกลุ่มชาติพันธุ์มอแกลน
ช่อผกา จันทมาตร, ณัฐธิกา ธนชิตชัยกุล, นภาพร วงศ์รักษ์,
เนตรสกาว ทองคันชั่ง, ปภาดา ชูพูล, ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว

108

LW126

มาตรการทางกฎหมายในการพัฒนาการผลิตสุราแช่
จินดารัตน์ สมทอง, ณัฐชนนท์ มณีโรจน์, ธเนศพล วรรณะ,
ธัญญลักษณ์ วงศ์เลี้ยง, ธนากร โกมลวานิช

118

LW127

ศึกษากรณีการจัดการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต
อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ศิริลักษณ์ สงรักษ์, ดาราวีร์ โสรัตน์สะ, ปวริศา เพ็ชรรัตน์,
ปวริศา เอียดทิม, ชนาพร ท่าเทศ, อินธาธร นิลอนันต์,
ฮาดียา สันสบู่, กรกฎ ทองขะโชค

125

LW128

มาตรการในทางกฎหมาย ในการคุ้มครองสิทธิของคนพิการที่เป็นผู้ต้องขัง :
ศึกษาเฉพาะกรณีผู้พิการประเภททางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
ที่ถูกคุมขังในเรือนจ�ำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ศิริลักษณ์ วงล่อง, นารีรัตน์ เจ๊ะและ, ปัณฐิตา อินแก้ว,
สุภัทรษา เอียดแก้ว, พิรภพ ศรีงาม, เจษฎา ทองขาว

133

ห้อง 1 ช่วงที่ 3 (LW131 - LW138)
LW131

มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการควบคุมการใช้ของเล่นทางเพศ
ในประเทศไทย
สโรชา แซ่ลิ่ม, ปัทวรรณ ไชยสนิท, สุพรรษา สุดสวาด,
หนึ่งฤทัย ธัญญเจริญ, หทัยภัทร พรหมแก้ว, กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี

143

LW132

ปัญหาทางกฎหมายการจ�ำกัดสิทธิเลือกตั้งของพระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทย
กรณีศึกษาเปรียบเทียบกับการให้สิทธิเลือกตั้งแก่พระภิกษุสงฆ์
ในประเทศศรีลังกา และประเทศกัมพูชา
ณัฐกานต์ ผ่าพลู, อุมาภรณ์ เขียวหลี

154

LW133

มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางการค้า
ในอุตสาหกรรมคราฟต์เบียร์
กาญจนา ช่วยแท่น, ณัฐวรรณ หนูด้วง, ต้องตา ช่วยชูวงศ์,
ภัทรพงศ์ วงศ์พรต, ศุภวิชญ์ หมอยา, ธนากร โกมลวานิช

164

LW134

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม (ร่าง)
กัลย์สุดา ทองแกมแก้ว, กัญญ์วรา ทิพย์หนองหิน,
พิชชญาภรณ์ กลิ่นมณี, พัชรี คงษาลี, พอหฤทัย จันเขียด,
ภัททิยา พิรุณ, ศาสตรา แก้วแพง

176

LW135

เซ็กส์ทอย : มุมมองตามหลักกฎหมายไทย
เกียรติศักดิ์ บุญรักษ์, กันต์ธร ช่วยภักดี, คมกฤช อรุณลิ่มสวัสดิ์,
จักรกฤษณ์ สินค�ำ, ทองพิทักษ์ หมานจันทร์, วรพงศ์ จันทร์สุวรรณรัตน์,
ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์

183

LW136

การค้าประเวณีในที่สาธารณะ
ชนิสรา เกิดแสงสุริยงค์, ศศิชา จันทรังสี, ฐิติรัตน์ ช่างทอง,
ณัฐสิทธิ์ เสนพริก, พงศธร น่าสม, ธฤต กังแฮ, กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี

193

LW137

ปัญหาการละเมิดทางเพศโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Cyberbully)
ธนวุฒิ ศรีเพชร, เจนจริา วงษงาม, รัชนีย์ อินขาว, สริิวันดี เพ็งทิพย์นาง,
สุภาวดี ราชเล็ก, อมรรัตน์ ผิวผ่อง, อุษณีย์ สงแทน, กฤษฎา อภินวถาวรกุล

204

LW138

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความคุ้มครองสิทธิเด็กที่ท�ำงานบันเทิง :
ศึกษาเฉพาะในกรณีการท�ำงานบันเทิงของเด็กที่ประกอบอาชีพถ่ายแบบอิสระ
สุริยา หมัดชูโชติ, ดลลยา ยูโซะ, ฟิตรีนา อาลี, อภิสรา รัตนพรหม,
ฟุรกอน แวหะมะ, รัฐธรรมนูญ บัวปลอด, หทัยกาญจน์ ก�ำเนิดเพชร

215

ห้อง 2 ช่วงที่ 1 (LW211 - LW217)
LW211

การบังคับใช้เทศบัญญัติและกฎหมายในการจัดการขยะของชุมชน
ต�ำบลบ้านพร้าว อ�ำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
กัญจน์ศิภูมิ แก้วเกตุ, คัมภีรญา ฉายสุวรรณ, ณัฐพล ขี่ทอง,
ภานุพงค์ จันทร์หลี, สุชาดา สังข์สินชัย, ศิริชัย กุมารจันทร์

225

LW212

การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้และสี่อ�ำเภอ
ของจังหวัดสงขลา : ศึกษาเฉพาะกรณีการให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ
ลงทะเบียนซิมการ์ดด้วยระบบอัตลักษณ์
นัฐวัฒน์ ชูแก้ว, ศุภณัฐ ชูภิรมย์, อนนต์ ยังปากน�้ำ, ภูริวัชร์ บุญฤทธิ์,
สันติภาพ สันแก้ว, ศุภชัย ตรีทัศน์

233

LW213

สิทธิของผู้พิการในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
รังสิมันต์ รัตนวงษา, กุลจิรา จันทร์ทิพย์, นิฮารฟิต สาเเม,
ปิยรักษ์ หนูฤทธิ์, สัณหณัฐ เทพลักษณ์, สุภัค ค�ำคง, เจษฎา ทองขาว

244

LW214

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการท�ำธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาการเปลี่ยนใจขอเปลี่ยนสินค้าของผู้บริโภค
ชรินรัตน์ ยอดเกื้อ, กัลยรัตน์ พรหมแก้ว, ฐาปนี เจาะเอาะ,
ปรียามาส สะลิมาต, มนสิการ ชัยสิทธิ์, มะลิษา แซ่เล่า,
หทัยกาญจน์ ก�ำเนิดเพชร

255

LW215

ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกับบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรม
ในการจ้างแรงงาน
รัตนาพร เทพรักษ์, จักรี สาแมบากอ, นราธิป ศรีธรรมโชติ,
นัสรียา วานิ, นิธิตา หนิโซ๊ะ, เมษินี อินทอง, รัฐวัณย์ ชูไทย,
จันทราทิพย์ สุขุม

267

LW216

การก�ำหนดให้สถานการค้าประเวณีเป็นสิ่งถูกกฎหมาย :
กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์
จิระวิน ด้วงขาว, ชัยวัฒน์ เถาว์ชู, ฟารุด หลีนุ่ม,
มูฮัมมัดเตาฟิก มะลีมิง, ศิริวัฒน์ เขียวข�ำ, กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี

277

LW217

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย
กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศมาเลเซีย
พิธาน ดลหมาน, กชกาญจน์ ศรีคะ, กรปวี วงค์หรอด, ตะวัน ทองสงค์,
ธันยาภรณ์ ด�ำแก้ว, พรพิพัฒน์ สงฆ์ชู, พันธกานต์ วงศ์สิงห์, นฤมล ฐานิสโร

287

ห้อง 2 ช่วงที่ 2 (LW221 - LW229)
LW221

ปัญหาการเรียกค่าขาดไร้อุปการะในคดีละเมิดของกลุ่มบุคคล
ที่อุปการะเลี้ยงดูกันตามความเป็นจริง
นนท์ปวิธ คิดถูก, วิมลรัตน์ หนูรอด, สุธารัตน์ แก้วสุข, สุธิดา หวันยาวา,
สุนิสา ชูช่วยค�ำ, เสาวลี ณ ตุ้ง, อิสราภรณ์ เกื้อเสน, จิรนันท์ ไชยบุปผา

297

LW222

การเยียวยาเหยื่อที่ได้รับความเสียหายจากการกระท�ำผิดอาญาโดยรัฐ
ไวยษณวี ไชยดิษฐ์, ดารินทร์ โออินทร์, ตวีทิพ ด้ามทอง,
ไอลดา นาวงค์, ศุภกานต์ คชฉิม, นาวิน พรมราช,
วิรัตน์ นาทิพเวทย์

309

LW223

มาตรการการเยียวยาความเสียที่เกิดขึ้นจากการบังคับบุคคลให้สูญหายโดยรัฐ
ณัชภัทร ทีสุกะ, กนกวรรณ บัวหมุน, กัณห์ชรี ทองแกมแก้ว,
ฐาปกรณ์ คงชนะ, ณพธีร์ นวลนิ่ม, อภิญญา ไกรนรา,
วิรัตน์ นาทิพเวทย์

319

LW224

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลในการจัดการน�้ำเสียและกลิ่นจากท่าเทียบเรือประมง
สะพานปลาและกิจการแพปลา “(ร่าง)”
จารุวรรณ สิงหพันธ์, มณธิยา หมัดอหลี, นันทศิริ ศิริอนันต์,
มิลินตา จรสิทธ์, วนิดา กลับจันทร์, โรสลิน ทองค�ำ,
สุวนันท์ ปานขวัญ, ศาสตรา แก้วแพง

329

LW225

การจัดเก็บภาษีจากการใช้รถยนต์เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ
กัลยาภรณ์ คงเทพ, กนกพล ไชยแก้ว, ชวมน ทองส่งโสม,
ณัฐนันท์ วิทยากาญจน์, ปนัดดา หมาดอี, ภูบดี เวชภัณฑ์,
เมฆ สาครินทร์, จิรนันท์ ไชยบุปผา

338

LW226

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมปัญหาที่เกิดจากสุนัขในประเทศไทย
(กรณีศึกษาในจังหวัดพัทลุง)
ชุชัญญา คมวิลาศ, พิฆเนศ วินสน, รัชตวรรณ ศิริเสถียร,
สิรวิชญ์ ศรีจันทร์, อัจฉริยา เอี่ยมประดิษฐ์, กัญญารัตน์ สวัสดิวงศ์

347

LW227

มาตรการการจัดการการเก็บภาษีนกนางแอ่นบ้านหรือคอนโด
กนกวรรณ เวทยายงค์, จันทรา ขันชัย, มณีนุช แก้วถาวร,
สุธิดา แก้วแดง, รัตติยากร จรูญศักดิ์, กัญญารัตน์ สวัสดิวงศ์

359

LW228

ปัญหาการคุ้มครองสิทธิบัตรกรณีพืชกระท่อม
เกศรินทร์ รักรอด, ณัฐธิดา แม่นย�ำ, เพ็ญนภา มาเอียด,
มาลิสา ดรอแม, มาตา สินด�ำ

369

LW229

ปัญหาการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ศึกษากรณีปลาลูกเบร่
ในลุ่มน�้ำคลองปากประจังหวัดพัทลุง
กันตภณ สงแสง, ณัฐวุฒิ เพชรสังข์, นฤภัทร์ พุทธกูล,
ปกรณ์ ขวัญเรียง, ภานุ สมุทรเก่า, มาตา สินด�ำ

380

ห้อง 2 ช่วงที่ 3 (LW231 - LW238)
LW231

แนวทางการจัดการและการมีส่วนร่วมของชุมชนกับป่าชุมชน
กนกวรรณ หนูสังข์, กุลณัฐ วรรณชิต, ณัฐฑริกา รอดมาก,
ณัฐวรรณ ลิ่มพันธ์, ธัญญารัตน์ มาเอียด, อารียา วงศ์สุวรรณ

389

LW232

การรับมรดกแทนที่ของบุตรที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์ โดยเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมกับบิดามารดา
ชนากานต์ แก้วดีเลิศ, เตชสิทธิ์ ทองปาน, ปุณิกา สมทรง, รสิกา ลิ้มไทย

397

LW233

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการพนันออนไลน์
โดยการปิดกั้นสื่อในประเทศไทย กรณีศึกษา : ประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศออสเตรเลีย
ภคเมธ ขาวเกตุ, กฤษฎา ใจเกลี้ย, ประสิทธิ์ ขาวเหลือง,
นิพิฐพนธ์ จันทร์อุดม, ภัทรพร ปานโบว์, สุพศิน โสมคล้าย,
นฤมล ฐานิสโร

407

LW234

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการพนันออนไลน์ในประเทศไทย :
กรณีศึกษาการประกอบกิจการการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์
คุณาสิน คงดี, ชนิฎา นันทาสิน, ตริตา คาน, ธนากร ไตรดิลก,
ปวันรัตน์ จันทอง, สุทธิดา ด�ำละเอียด, ศรุต จุ๋ยมณี

416

LW235

ปัญหาในการใช้สิทธิฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษากรณี
การน�ำแนวคิดผู้มีส่วนได้เสียใน คดีมาใช้กับคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
อูลัยยะห์ บาโง๊ะ, นัสรีน ดิษฐาภินันท์, นูรียา ส�ำสี, ปารมี ศรีสุวรรณ,
อัสมา เหมหีม, ฮาซีบะห์ วาเด็ง, ศรุต จุ๋ยมณี

427

LW236

มาตรการป้องกันพฤติกรรมการรังแกในโรงเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในอ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
วชิระพันธ์ ทองสินธุ์, กนกภรณ์ ผ่องสุวรรณ, คมเดช อินทรวารี,
จารุวัฒน์ คงด้วง, วันเฉลิม ศรีอินทร์, สิทธิกร จูดเดช,
สุมิตร จันทร์ศรี, จันทราทิพย์ สุขุม

438

LW237

สิทธิของกลุ่มคนความหลากหลายทางเพศ กรณีศึกษาการอุ้มบุญเชิงพาณิชย์
ตัสนีม แย้มเพริศดิ์, นวิน ธีรประภาส, พรนิสา เจียมจันทร์,
รักษิตา รองเดช

448

LW238

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการปรับเด็กและเยาวชน
ธันยพร ปานแก้ว และคณะ

458

ห้อง 3 ช่วงที่ 1 (PA311 - PA318)
PA311

ผลกระทบของนโยบายของภาครัฐ ข้อเรียกร้องของผู้เสียภาษี
และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีต่อธรรมาภิบาลของ
เจ้าพนักงานสรรพากร กรมสรรพากร
อัครวิชช์ รอบคอบ, จิณณ์ณิชา รอบคอบ, ธีราภรณ์ ลิมานนท์วราไชย

467

PA312

การศึกษาสมรรถนะด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตของคณะรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่งทิวา ปาลี

480

PA313

นโยบายชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ในจังหวัดล�ำพูน
ศรัณย์ภัทร รังษี

493

PA314

การศึกษามาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยของ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในยุคโลกพลิกผัน
อัจฉรา เฟื่องกาญจน์

506

PA315

การประเมินความพร้อมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ)
พริศรา สารภี

520

PA316

การจัดการเครือข่ายและความส�ำเร็จในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
กรณีศึกษา ผ้าไหม ยกดอกล�ำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�ำพูน
วิภัชชา ดาราแจ้ง

531

PA317

สมรรถนะประจ�ำกลุ่มงานของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สิริญา โพธิ์นาค, อลงกรณ์ คูตระกูล

544

PA318

การสร้างความสุขในการท�ำงานของบุคลากร กรมการพลังงานทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศและพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม
นรีกระจ่าง มูลค�ำ

562

ห้อง 3 ช่วงที่ 2 (PA321 - PA329)
PA321

การก�ำหนดกลยุทธ์การตลาดเชิงดิจิทัลต่อการรับรู้บริบทของ
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
สวรรยา ลีละผลิน

576

PA322

ภาวะการมีงานท�ำของผู้สูงอายุในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
สมเกียรติ สรรพบพิตร, ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา

588

PA323

ทางเลือกนโยบายในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจากมุมมอง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ทศวรรษ วิไลเขา, พนม กุณาวงค์

600

PA325

ทางเลือกเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น�้ำกวง
จังหวัดล�ำพูน
ทศพร บุตรนิยม

612

PA326

ผลกระทบของการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากที่มีต่อประชาชน
ในเขตเทศบาลนครแม่สอด อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ศิริวรรณ แก้วฟู, ศิริพงษ์ ลดสวัลย์ ณ อยุธยา

623

PA327

หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน
ในสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
เกษริน กันทะอินทร์

634

PA328

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะเทศบาลต�ำบล
และองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในจังหวัดสงขลา
วรรณฤดี วิวัชนะ, คณน ไตรจันทร์

646

PA329

แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส�ำหรับผู้สูงอายุแบบจัดการร่วม
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลข่วงเปา อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ธัญวรัชญ์ เชี่ยวเจริญโชติ, พจนา พิชิตปัจจา

657

ห้อง 3 ช่วงที่ 3 (PA331 - PA339)
PA331

กลยุทธ์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงพลิกผันของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วชิรจักร นือขุนทด, ปฐมาวดี จงรักษ์

672

PA332

พัฒนาการของสถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา
ในการจัดการป่าไม้ในพื้นที่ ต�ำบลแม่ทา อ�ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ณรงค์เดช บุญมาอูป

684

PA333

ชลประทานอัจฉริยะเพื่อการจัดการน�้ำอย่างยั่งยืน
สุภัทรชัย จูมทอง, พนม กุณาวงค์

694

PA334

ความคาดหวังและความพร้อมของจังหวัดก�ำแพงเพชร
ในการด�ำเนินการตามแนวทางการปฏิรูป ระบบราชการ 4.0
คมสัน สนัส

705

PA335

การศึกษานิเวศของเมืองและสังคมในอ�ำเภอแม่สาย
เพื่อเตรียมการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เชียงราย
บัญชา อินชาติ

716

PA336

ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่าง
ถูกกฎหมายของผู้ประกอบการ กิจการอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประยงค์ เข่งค้า, ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา

726

PA337

การพัฒนาจิตส�ำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�ำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก
อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง
ประกาศิต เอี่ยมสะอาด, ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา

740

PA338

ขีดความสามารถขององค์การกับความส�ำเร็จ ในการประยุกต์ใช้
บริการกรุงไทยอินเตอร์เน็ต เแบงค์กิ้ง ส�ำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดเขต 5 (ภาคเหนือตอนบน)
รวีนิภา หิรัญญโกมล, ไกรวุฒิ ใจค�ำปัน

751

PA339

การวิเคราะห์นโยบายของรัฐในการส่งเสริมให้ประชาชนออมเงิน
ผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ
ธนไชย สอนอินทร์

762

ห้อง 4 ช่วงที่ 1 (GV411 - GV41110)
GV411

รัฐธรรมนูญนิยมและการแบ่งแยกอ�ำนาจ : ความรู้เบื้องต้น
และแนวคิดการจ�ำกัดอ�ำนาจรัฐบาล
กิรพัฒน์ เขียนทองกุล

769

GV412

พัฒนาการของสิทธิ เสรีภาพของประชาชน ในการเคลื่อนไหวทางการเมือง
ของภาคประชาชนในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ ภายใต้รัฐธรรมนูญ
ศึกษากรณี พระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
สุรพงษ์ บุญยืน

781

GV413

การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง โดยสถาบันครอบครัว
สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา
ภัสพล จ�ำรัส

790

GV414

การปรับเปลี่ยนกรอบการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเรือนจ�ำ
ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง กรณีศึกษาเรือนจ�ำจังหวัดแพร่
สุรเชษฐ์ เรือไหล

800

GV415

สื่อใหม่พื้นที่สาธารณะในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของ
กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุภิญญา ยศเมา

806

GV416

ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับคะแนนเสียงของพรรคอนาคตใหม่ :
กรณีศึกษากลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก (First Time Voters)
ในเขตพื้นที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง
วชิระ นันตี

816

GV417

การพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาประเทศ ภายใต้กองทุนกูย้ มื เงินเพือ่ การศึกษา :
กรณีศึกษากองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุวิมล สุกุมลจันทร์

827

GV418

กลยุทธ์และการสื่อสารทางการเมือง : กรณีศึกษาพรรคอนาคตใหม่
กับการเลือกตั้งซ่อมในเขตการเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2562
สุพัฒน์ ตั๋นแจ้

839

GV4110

เศรษฐศาสตร์การเมืองของสนามไก่ชนในความสัมพันธ์ระหว่างชน
ชั้นน�ำและชุมชน กรณีศึกษา สนามกีฬาไก่ชนแม่ย่อย
ต�ำบลสันทรายน้อย อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ทศพร ขัติยะ

850

ห้อง 4 ช่วงที่ 2 (IR421 - IR428)
IR421

ออสเตรเลียกับการเป็นรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางในการเมือง
ระหว่างประเทศหลังสงครามเย็น
กัษมพร รักสอน

861

IR422

ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของคณะกรรมาธิการระหว่าง
รัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนต่อประเด็นปัญหา
เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวโรฮิงญา
ภัทราวรรณ แก้วกรอง

873

IR423

การให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของเกาหลีใต้ต่อประเทศในอาเซียน
ช่วงปี 2009 - 2019 : ปัจจัยแวดล้อมและทิศทาง
แพรวพรรณ รักขิโต

884

IR424

ความสัมพันธ์ระหว่างผลประโยชน์ด้านความมั่นคงและนโยบาย
การส่งเสริมประชาธิปไตย : กรณีศึกษานโยบายการต่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกาต่อไทยระหว่างปี 2557 - 2562
กรนัดดา กิตติวรภูมิ

895

IR425

การสร้างรัฐของปากีสถานระหว่าง ค.ศ. 2015 – 2017 : กรณีศึกษา
โครงการแถบเศรษฐกิจจีนกับปากีสถาน
จุลพัชร เอกวัฒน์

904

IR426

ความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐอินเดียที่มีต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในสมัยของนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี (ช่วงปี ค.ศ. 2014 - 2019)
จริงใจ จริงจิตร

919

IR427

การอพยพของผู้ลี้ภัยชาวซีเรียในช่วง ค.ศ. 2015 - 2017
สู่ประเทศหน้าด่านของสหภาพยุโรป : กรณีศึกษาประเทศกรีซ
ระพีพัฒน์ สุขนาน

928

IR428

มองอีสานผ่านกระแสภูมิภาคนิยมในโฮนัมของเกาหลีใต้
กรธัช ชาติอารยะวดี

939

ห้อง 4 ช่วงที่ 3 (BA431 - BA432)
BA431

ปัจจัยการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
วิชาญชัย บุญแสง, วิชากร เฮงษฎีกุล, เอกชัย ภู่สละ

958

BA432

การศึกษาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานของ
ร้านสะดวกซื้อภายใต้ บริษัท ABC จ�ำกัด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ธนพสิษฐ์ จีระจันทร์

970

ห้อง 5 ช่วงที่ 1 (HR511 - HR5111)
HR511

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปาลิตา ปานแก้ว, ฤทัยรัตน์ เพชรรักษ์, สิทธิพล บุญเลิศ,
สุทธิตา สุขเกษม, นวิทย์ เอมเอก

982

HR512

วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อความสุขในการท�ำงานของ
พนักงานกรุงไทยในเขตพัทลุง
ศินา คงเขียว, ชยานันต์ แก้วมหากาฬ, จุฑามาศ หนูฤทธิ์,
ปิยะนุช ช่วยรัตนะ, อินทิมา จันวดี, วลัยลักษณ์ รัตนวงศุ์

996

HR513

ปัจจัยการสร้างความสุขในการท�ำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กร
ของพนักงานบริษัท วู้ดเวอร์ค จ�ำกัด สาขาแอดวานซ์ จังหวัดสงขลา
ศุภสิน อัศวเมฆานนท์, ฉัตรธิดา ดิสระมุณี, ชาญวิทย์ จองอัครวรัญญู,
ธนากร ธรรมจิณโน, สิริกาญจน์ ทองแก้วเจริญ, ชีวนันท์ คุณพิทักษ์

1009

HR514

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เฮงลิสซิ่ง จ�ำกัด
รัฐพงษ์ สุมาทย์

1022

HR515

ความพึงพอใจการบริหารค่าตอบแทนต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานรายเดือน บริษัท ปาล์มน�้ำมันธรรมชาติ จ�ำกัด (สาขาพระแสง)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สุธาวัลย์ สุระค�ำแหง, กฤษนัย เพ็งแก้ว, กาญจนา ปัจฉิมสิริ,
สุชาดา อ่อนศรีแก้ว, ชีวนันท์ คุณพิทักษ์

1036

HR516

อิทธิพลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงาน Generation Y : กรณีศึกษา บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่ 2
เชษฐกรณ์ จริงจิตร, กิตติพศ ลูกจันทร์, ศรัญญา สุขขี,
ศราวุธ เรืองคง, อรณิชา สมัด, ธีรพร ทองขะโชค

1049

HR517

ความสัมพันธ์ของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรกับพฤติกรรม
การท�ำงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลเมืองควนลัง
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
กสิณา ศรีละนนท์, จารุวรรณ จันทรประดิษฐ, จุฑารัตน์ ศิริโภชน์,
พิมพ์สุจี สุวรรณ์, ธีรพร ทองขะโชค

1061

HR518

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา
ปัญจมาพร ปลิดดอก, พวงผกา ทุมสุวรรณ, ยงศิลป์ ศรีน้อย,
วันวิสาข์ หง๊ะฝา, ยุทธวีร์ พรหมสีลาย, นวิทย์ เอมเอก

1072

HR519

อิทธิพลของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต
: กรณีศึกษา บริษัท จี ที รับเบอร์ จ�ำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
รัตนากร ปรัชพันธ์, ชญาภา ดิรัญเพชร, ศุภชัย รุ่งเสรีกุล,
สโรชา พรหมเสนา, อติวิชญ์ ขันทอง, วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์

1085

HR5111

ความร่วมมือของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการ
ของเสียอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ Re No Waste
พัทธ์ธีรา เทพปินตา

1097

ห้อง 5 ช่วงที่ 2 (IR521 - IR522, PA523, JA524-JA527)
IR521

บทบาทของ SpaceX กับการน�ำพาสหรัฐฯ หวนคืนสู่มหาอ�ำนาจ
อันดับหนึ่งในด้านอวกาศ
ธีรศานต์ บุญธรรม

1112

IR522

รถไฟชายฝั่งตะวันออก เส้นทางแห่งความหวังของมาเลเซีย :
นัยและผลกระทบต่อประเทศไทยในมิติเศรษฐกิจ
วรวิช ศิริจินตนา

1123

PA523

ความเหลื่อมล�้ำในการถือครองที่ดินของราษฎรในเขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
วีรพัฒน์ งอดสุวรรณ์, เจนจิรา ยูโซ๊ะ, วิชิดา ทองแดง,
ณฐกันต์ ด้วงปาน

1135

JA524

การควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยในการปล่อยตัวชั่วคราว
โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
ศิริณีย์ หัสชัย, จิรัชญา มุกดารัตน์, ธณัฐสินาถ แก่นทอง,
นัฐธิรา ติงสา, พิทักษ์พงศ์ เรืองพุธ, วาสนา คงประเสริฐ,
ธีรยุทธ ปักษา

1146

JA525

มาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญาส�ำหรับเด็กและเยาวชน
ในจังหวัดสงขลา
วิมลนัฐ โกะสะ, ซูฟรีดา เปาะซา, พิสุภา กล่อมเกลี้ยง,
สริตา มามะ, นอัศวีณา ยูโซะ, กรกฎ ทองขะโชค

1157

JA526

การพิจารณาความหมายของสื่อลามกกับเครื่องมือ
เพิ่มความสุขทางเพศ
วชิรนนท์ พูลสวัสดิ์, พุทธินันท์ ใบมา, สิรวิชญ์ คงจันทร์,
จักริน ทองเมือง, จัทราทิพย์ สุขุม

1166

JA527

ประสิทธิภาพการสืบสวนและการสอบสวนในคดีการบังคับบุคคลให้สูญหาย
จริยลักษณ์ อินทพรหม, ณัฐณิชา เกิดแสงสุริยงค์, ฤทธิเดช แซ่ชี,
ศศิธร จันทพงศ์, หลินฟ้า สนธิสัมพันธ์, อภิญญา ปาติง, วิรัตน์ นาทิพเวทย์

1179

ห้อง 5 ช่วงที่ 3 (GV531 - GV535)
GV531

Twitter กับมุมมองทางการเมืองในปี พ.ศ. 2562
กานต์กนิษฐ์ เทวะนา, ปรเมทธ์ เชื้อเกตุ, พุทธธิดา สุริยะวงศ์,
รัฐนันท์ เลิศสมุทรเทพาดล, สาวิตรี ผัสดี

1188

GV532

การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักการเมืองสตรี
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในภาคเหนือตอนบน :
กรณีศึกษารัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
วารุณี เฮงทรัพย์

1201

GV533

ปัญหาในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป และข้อเสนอแนะแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาจากการท�ำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562
ศลิษา ราญจิตต์

1215

GV534

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อบทบาทผู้หญิง
ในภาคเกษตรกรรม
จิระดา เหลืองจินดา

1227

GV535

ความไม่เท่าเทียมในสิทธิมนุษยชนของเพศทางเลือกกรณีศึกษา :
การจดทะเบียนคู่ชีวิต
นฤมล ช่องพิทักษ์, วีระวัฒน์ ขวัญเพชร, สิทธิพล ภู่แก้ว,
ปัณฑรี แก้วสมศรี

1241

ห้อง 6 ช่วงที่ 1 (SC611 - SC616)
SC611

การพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา ต�ำบลควนโพธิ์
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ณัฐพล ศรีวะปะ, ธนิน คงประดิษฐ์, ภัทรกันย์ พรหมเกตุ,
ธัญลักษณ์ เพชรหนูเสด, ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ

1256

SC612

การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอละงู จังหวัดสตูล
ชมพูนุช สุวรรณการณ์, ภัชลดา นิติธรเมธา, ธนาภรณ์ นิลโมทย์,
มนต์ชัย ยอดขวัญ, ภาสินี เส้งเนตร, ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ

1268

SC613

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนฐานทรัพยากรชุมชนบ้านพุมเรียง
ต�ำบลพุมเรียง อ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ฐปิยา ไชยพรม, จิราเมธ ไกรเกอะ, ธีรภัทร รัตนา, นาดีมะห์ มะแซ,
สุนิษา อินทร์คง, ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ

1279

SC614

การขยายตัวและจินตภาพชุมชนนิยมของร้านกาแฟริมกว๊านพะเยา
ฝั่งตะวันตก
เกศกนก ไชยโย, อนุวัต วังวล, มนตรา พงษ์นิล

1290

SC615

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ่อหินฟาร์มสเตย์ ต�ำบลบ่อหิน
อ�ำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
วรรณกานต์ พุทธรักษ์, ณัฐพร ทองฤทธิ์นุ่น, ณัฐนิชา จันทรักษ์,
มณฑิตา หนูแดง, ฤดี บุญพรม, ซัลมี แคเมาะ, ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ

1302

SC616

การมีส่วนร่วมภาคประชาชนกับกลุ่มชาติพันธุ์มันนิในการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรผืนป่าภูบรรทัด : กรณีศึกษามันนิ (ซาไก)
เทือกเขาภูบรรทัดจังหวัดพัทลุง
จุฑามาศ รักช้าง, ณัฐภัทร แซ่โล่, ปิ่นกนก ฤทธิภักดี,
ศิรินทิพย์ มุสิกพันธ์, สุดารัตน์ ด�ำฝ้าย, ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว

1312

ห้อง 6 ช่วงที่ 2 (SC621 - SC627)
SC621

แนวทางพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวัยวัดแม่กาห้วยเคียน (ศูนย์พุฒิภัทร)
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
สาริณีย์ ภาสยะวรรณ, ประยงค์ จันทร์แดง, รัชตะ พันธุ์แสง,
ดารารัตน์ ค�ำเป็ง, ถิรายุส์ บ�ำบัด

1318

SC622

การจัดการเครือข่ายกับความส�ำเร็จของตลาด ชุมชน :
กรณีศึกษา จริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต เชียงใหม่
สุรพันธ์ กอนแก้ว

1330

SC623

แนวทางการพัฒนาจิตส�ำนึกและสร้างความร่วมมือในการจัดการขยะ
ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รัฐพงษ์ สังฆบุญ, ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา

1341

SC624

การพัฒนาโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก�ำแพง อ�ำเภอแม่ออน
ตามพระราชด�ำริ จังหวัดเชียงใหม่ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
อนิรุจน์ อวดแรง

1353

SC625

การประเมินโครงการมหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม การทดสอบกอรีมรุ อ๊ ตตัล้
และอนาชีดเพื่อสันติสุข ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 4
สุกรี บุญเทพ, หมัดเฟาซี รูบามา, อับดุลเราะมัน มอลอ,
สุพรรณี หมัดยูโส๊ะ

1364

SC626

การพัฒนาชุมชนตามแนวคิดชุมชนนักปฏิบัติของชุมชนปกาเกอะญอ
ในการจัดการที่ดินในพื้นที่ป่า ต�ำบลบ้านดง อ�ำเภอแม่เมาะ
จังหวัดล�ำปาง
อรรถวิท ขุนทอง

1377

SC627

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน
อย่างยั่งยืนของชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย ต�ำบลศรีดอนชัย
อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
สรวิชญ์ พีรัชชัยนนท์, ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา

1386

ห้อง 6 ช่วงที่ 3 (LG631 - LG638)
LG631

บทวิเคราะห์สถานการณ์การเลือกตั้งท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญ
พุทธศักราช 2560 : กรณีศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป
ดารารัตน์ ค�ำเป็ง, ทวีป มหาสิงห์, กัลยาพร กันอินทร์

1397

LG632

การกระจายอ�ำนาจการคลังท้องถิ่น กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
การใช้เงินสะสมของเทศบาลต�ำบลสันทรายหลวง
และเทศบาลต�ำบลท่าศาลา จังหวัดชียงใหม่
กมลวรรณ ปรกติดวง

1408

LG633

การบริหารงานของเทศบาลที่มีปลัดปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี
ศึกษากรณีเทศบาลต�ำบล บ้านโฮ่ง อ�ำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�ำพูน
(ปี 2558 - 2562)
ธนิดา เจริญไชย

1423

LG634

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการแรงงานต่างด้าว :
กรณีศึกษากลุ่มชุมชน ชาวไทใหญ่ ต�ำบลสันนาเม็ง อ�ำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่
พิมพินันท์ ไชยวรรณ

1439

LG635

การทับซ้อนของอ�ำนาจหน้าที่ และพื้นที่ในการบริหารจัดการเมือง
ศึกษากรณี อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง
ศิริกานดา ใหญ่วงศ์

1457

LG636

พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองกับการจัดการทรัพยากรร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วรัญญู เสนาสุ

1471

LG637

บทวิเคราะห์ข้อบัญญัติและเทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2540 - 2562)
นรเศรษฐ ชุ่มถนอม

1482

LG638

การศึกษาเปรียบเทียบการประสานงานของเทศบาลเมืองที่มีและ
ไม่มีก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดล�ำปาง
กัลยาณี ตั้งเพียร

1493

ห้อง 7 ช่วงที่ 1 (HR711 - HR716)
HR711

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่ประสงค์ท�ำงานของบัณฑิต
ที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างปีการศึกษา 2557 - 2560
สุนทรี โตวัฒน์นิมิต

1501

HR712

การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ เพื่อความส�ำเร็จของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
อาสาฬ์ ศรีเทพ, ปฐมาวดี จงรักษ์

1518

HR713

ระบบการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิต คณะรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นภาภรณ์ ปัญญาราษฎร์

1530

HR714

สมรรถนะทางการบริหารของผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ลัดดาวัลย์ สีทอง

1543

HR715

อิทธิพลของภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง และความส�ำคัญ
ในงานที่มีต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานเทศบาลเมือง
และเทศบาลนครในจังหวัดสงขลา
กิตติคุณ ธานีรัตน์, คณน ไตรจันทร์

1555

HR716

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สิรินภัทร สมพงษ์

1567

ห้อง 7 ช่วงที่ 2 (JA721 - JA722, LW723 - LW724)
JA721

FEAR OF CRIME AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS
IN PHNOM PENH
Kimsreng Suon, Waiphot Kulachai

1576

JA722

พฤติกรรมการรังแกทางไซเบอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
คุณาธิป ผลทรัพย์, ไวพจน์ กุลาชัย

1593

LW723

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจับกุมผู้กระท�ำผิดของ
อาสาสมัครต�ำรวจบ้าน
วิรัตน์ นาทิพเวทย์

1609

LW724

อุปสรรคของมิติทางกฎหมายในการอนุรักษ์ปลาสามน�้ำ
และทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา กรณีศึกษา
ต�ำบลบางเหรียง อ�ำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
เอกราช สุวรรณรัตน์, ชไมพร ทองเพชร

1620

ห้อง 7 ช่วงที่ 3 (PA731 - PA735)
PA731

ปัญหาและอุปสรรคของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ :
กรณีศึกษาอ�ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สุกัญญา จักษุวินัย

1630

PA732

การด�ำเนินโครงการรักษ์น�้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ในลุ่มน�้ำแม่สะงา
และลุ่มน�้ำของ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อัญญ์ลีญา บุญมาก, ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา

1642

PA733

บทบาทปลัดอ�ำเภอในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนระดับต�ำบล
เพื่อการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ
ธนภัทร สิริภัทรเวสสุวัณ, พนม กุณาวงค์

1653

PA734

ทางเท้าในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ : ภาพสะท้อนปฏิสัมพันธ์ของ
หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย
ทศวัชร์ นิพนธ์ศักดิ์, พนม กุณาวงค์

1663

PA735

มาตรการ และวิธีการในการจัดการผลกระทบทางด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ต่อชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง
ผดุงเกียรติ จิ้วฮวด, ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา

1673

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

1

โรคอัลไซเมอร์กับการปฏิบัติงานของผู้พิพากษาอาวุโส
ALZHEIMER’S DISEASE AND THE PERFORMANCE OF SENIOR JUDGE
อะนิส แซะอาหล�ำ, อนุตตมา บุญมี, อานนท์ คล้ายรุ่ง, โชติพล มาศภูมิ, สัณหพจน์ สงคราม,
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บทคัดย่อ
โรคอัลไซเมอร์เป็นหนึง่ ในสาเหตุหลักของภาวะสมองเสือ่ มซึง่ มักพบในผูส้ งู อายุ ตามพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ผู้สูงอายุคือ บุคคลซึ่งมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อเปรียบเทียบกับความหมายของ
ผู้พิพากษาอาวุโสตามพระราชบัญญัติบ�ำเหน็จ บ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ปรากฏว่าผู้พิพากษาอาวุโส
คือ ผู้สูงอายุ.
จากการศึ ก ษาทางการแพทย์ ไ ด้ พ บว่ า โรคอั ล ไซเมอร์ เ ป็ น โรคที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู ้ สู ง อายุ ม ากที่ สุ ด
ในประเทศไทย และยังเป็นสาเหตุหลักทีก่ อ่ ให้เกิดภาวะสมองเสือ่ ม กล่าวได้วา่ ภาวะสมองเสือ่ มเป็นอาการหนึง่
ซึ่งเกิดมาจากโรคหลายโรคด้วยกัน เช่น โรคหลอดเลือดในสมอง โรคอัลไซเมอร์ เป็นต้นโรคอัลไซเมอร์นั้น
มีอตั ราเพิม่ 2 เท่าทุก 5 ปี ของผูท้ มี่ อี ายุมากกว่า 60 ปี ซึง่ อัตราการเพิม่ ขึน้ นัน้ เพิม่ ขึน้ เป็นเท่าตัว แม้ในทาง
กฎหมายจะมุง่ เน้นให้ผพู้ พิ ากษาทีม่ อี ายุเกินกว่า 60 ปีบริบรู ณ์ ทีย่ งั มีศกั ยภาพในการท�ำงานช่วยเหลือราชการ
ทางด้านความยุตธิ รรม แต่หากผูพ้ พิ ากษาอาวุโสทีม่ บี ทบาทในด้านความยุตธิ รรมประสบปัญหาเรือ่ งอัลไซเมอร์
อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่ออรรถคดี รวมถึงการให้คำ� ปรึกษาหรือแนะน�ำแนวทางให้แก่ผพู้ พิ ากษาได้และ
การป้องกันทีท่ างกระบวนการยุตธิ รรมมีอยูน่ นั้ อาจไม่มากพอทีจ่ ะป้องกันปัญหาได้ หากมีปญ
ั หาดังกล่าวเกิดขึน้
ค�ำส�ำคัญ : ผู้พิพากษาอาวุโส, ภาวะสมองเสื่อม, โรคอัลไซเมอร์

Abstract

Alzheimer’s disease is a disorder that occurs in the elderly. When comparing the
meaning of an elderly under the Older Persons Act, B.E. 2546 with the meaning of senior judges
under the Pension Act, B.E. 2494, it appears that the senior judge is an elderly. Currently,
the elderly population is likely to increase. From the medical researches, it has found that
Alzheimer’sdisease is a mostly found disease in the elderly.
The finding of this research found that Alzheimer’s disease is the most common illness in the
elderly in Thailand. It is also the main cause of dementia. In other words, dementia is a symptom of many
diseases, such as stroke. Alzheimer’s disease, etc. Alzheimer’s disease is a double rate every 5 years
for people older than 60 years, the rate of increase is doubled. Although the law focuses on judges over
the age of 60 having the potential to work and to Help the justice service, but if a senior judge with
a role in justice faces Alzheimer’s problems, this may cause damage to the legal proceedings, including
providing advice or guidance for judges, Moreover, the defense that the judicial process has in place
may not be enough to prevent the problem, if any of the above problems occur
Keywords : Senior judge, Dementia, Alzheimer’ disease
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บทน�ำ
ปัจจุบนั ประเทศไทยก�ำลังเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ ท�ำให้การดูแลรักษาโรคในผูส้ งู อายุจงึ เป็นเรือ่ งส�ำคัญ
เป็นอย่างมาก ทั้งทางด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ซึ่งโรคที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุนั้นมีมากมายรวมไปถึงโรค
อัลไซเมอร์ โรคอัลไซเมอร์ เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมชนิดหนึ่ง ผู้ที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์จะมีอาการ
หลงลืม อารมณ์แปรปรวนเรียนรู้ได้ช้า ความสามารถในการตัดสินใจช้าลงรวมไปจนถึงเสียความสามารถ
ในการควบคุมร่างกาย ซึง่ สอดคล้องกับจันทร์ชยั เจรียงประเสริฐ (2549 : 1 - 8) และสมพร บุษราทิจ, เธียรชัย
งามทิพย์วฒ
ั นา (2542 : 15 - 17 ) กล่าวไว้วา่ โรคอัลไซเมอร์ คือ โรคทีเ่ กิดจากความเสือ่ มถอยทางการท�ำงาน
หรือโครงสร้างเนื้อเยื่อของสมอง เป็นส่วนที่ควบคุมความคิด ความทรงจ�ำและการใช้ภาษา ซึ่งส่วนใหญ่จะ
ในผู้สูงอายุ เมื่อเกิดขึ้นจะด�ำเนินไปเรื่อย ๆ เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของสมองท�ำให้มีความจ�ำเสื่อม
ความคิด พฤติกรรมผิดปกติ และอาจมีความผิดปกติทางร่างกายร่วมด้วย ถึงแม้ว่าผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์
ส่วนใหญ่เริ่มมีอาการเมื่ออายุ 65 ปี หรือมากกว่า แต่ก็อาจเกิดขึ้นในช่วงอายุ 30 ปี หรือ 40 ปี หรือ 50 ปี
ก็ได้จะเห็นได้ว่า โรคอัลไซเมอร์นั้นอาจเกิดได้กับบุคคลทั่วไปหรือบุคคลที่ประกอบอาชีพผู้พิพากษา
อาชีพผู้พิพากษาเป็นอาชีพที่ท�ำให้หน้าที่พิจารณาตัดสินขี้ขาดคดี มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนซึง่ มีกระทบผลต่อสิทธิ หน้าทีข่ องประชาชาชน
โดยตรงเนื่องจากผูพ้ ิพากษามีหน้าพิจารณาพิพากษาคดีระหว่างคู่พพิ าทเข้าสู่กระบวนการในชัน้ ศาล ตัง้ แต่
การไต่สวน การพิจารณาคดีและการพิพากษาวางโทษ (กิตติพงศ์ ว่องเมทินี. 2549 : 2) ซึ่งพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การแต่งตัง้ และด�ำรงต�ำแหน่งผูพ้ พิ ากษาอาวุโส พ.ศ. 2542 ก�ำหนดให้มกี ารแต่งตัง้ ผูพ้ พิ ากษาอาวุโส
ทีม่ อี ายุครบ 60 ปีบริบรู ณ์ขนึ้ ไป ซึง่ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีม่ าแล้วไม่นอ้ ยกว่า 20 ปี และผ่านการประเมินสมรรถภาพ
ในการปฏิบตั หิ น้าที่ ผูพ้ พิ ากษาอาจขอไปด�ำรงต�ำแหน่งผูพ้ พิ ากษาอาวุโสได้หรือกรณีทผี่ พู้ พิ ากษาซึง่ มีอายุครบ
65 ปีบริบรู ณ์ ให้พน้ จากต�ำแหน่งทีด่ ำ� รงอยูเ่ มือ่ สิน้ ปีงบประมาณนัน้ และให้ไปด�ำรงต�ำแหน่งผูพ้ พิ ากษาอาวุโส
โดยได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรมและได้รบั พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้
ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง และพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑ์การแต่งตัง้ และการด�ำรงต�ำแหน่งผูพ้ พิ ากษาอาวุโส พ.ศ. 2542
ทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั มีการประเมินสมรรถภาพทัง้ ทางร่างกายและด้านสุขภาพจิต เมือ่ มีอายุครบ 65 ปีบริบรู ณ์
โดยการตรวจสุขภาพจิตนัน้ จะเป็นการประเมินสุขภาพจิตโดยการสัมภาษณ์ การตอบแบบคัดกรองภาวะสมอง
เสือ่ มภาวะซึมเศร้า และแบบสอบถามสุขภาพจิตทัว่ ไป หากมีขอ้ สงสัยหรือข้อบ่งชีว้ า่ มีความผิดปกติทางจิตเวช
จะมีการประเมินซ�้ำและส่งตรวจด้วยแบบทดสอบทางจิตวิทยาโดยนักจิตวิทยาคลินิก กรณีที่คะแนน
การคัดกรองภาวะสมองเสือ่ มโดยใช้แบบทดสอบ TMSE (Thai Mental State Examination) ได้คะแนนมากกว่า
27 คะแนน จึงจะถือว่าไม่ต้องตรวจเพิ่มและสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ (พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์
การแต่งตั้งและการด�ำรงต�ำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส พ.ศ. 2542, 2542 : 3)
โรคอัลไซเมอร์ อาจเกิดขึ้นกับบุคคลที่ประกอบอาชีพผู้พิพากษา โดยเฉพาะในผู้พิพากษาอาวุโส
เนือ่ งจากผูพ้ พิ ากษาอาวุโสถือได้วา่ เป็นผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นกลุม่ เสีย่ งของการเกิดโรคอัลไซเมอร์ จากทีไ่ ด้กล่าวมา
อาชีพผู้พิพากษาเป็นอาชีพที่กระทบผลต่อ สิทธิ หน้าที่ของประชาชนโดยตรง เมื่อผู้พิพากษาอาวุโส
มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์มากกว่าผู้พิพากษาปกติ อันเนื่องมาจากอายุย่อมส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นการสืบพยาน การพิจารณาพิพากษาคดี รวมไปถึงการให้ความแนะน�ำ
หรือแนวทางในการพิจารณาของผูพ้ พิ ากษาทีม่ อี าวุโสน้อยกว่า ซึง่ เป็นผลมาจากระบบตุลาการให้ความส�ำคัญ
กับระบบอาวุโสเป็นอย่างมาก ธานินทร์ กรัยวิเชียร (2551 : 125)
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ด้วยเหตุนคี้ ณะผูว้ จิ ยั เล็งเห็นว่า ประกาศการประเมินสมรรถภาพของข้าราชการตุลาการก่อนพิจารณา
แต่งตัง้ ด�ำรงต�ำแหน่งของผูพ้ พิ ากษาอาวุโส ตามพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑ์การแต่งตัง้ และการด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้พิพากษาอาวุโส พ.ศ. 2542 ที่ก�ำหนดให้มีการประเมินสมรรถภาพของผู้พิพากษาที่จะไปด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นผู้พิพากษาอาวุโส เมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์นั้นไม่เพียงพอ ทางคณะผู้วิจัยจึงเห็นความส�ำคัญว่า
ผู้พิพากษาอายุระหว่าง 60 -64 ปี หรืออายุระหว่าง 66 – 70 ปี จ�ำเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกัน
โดยการตรวจโรคอัลไซเมอร์เป็นการเฉพาะส�ำหรับผู้พิพากษาอาวุโส เพื่อป้องกันและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการยุติธรรม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเอกสารทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์และหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโส
2. เพื่อพัฒนาระเบียบการประเมินสมรรถภาพของผู้ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในเรื่อง
โรคอัลไซเมอร์ โดยเฉพาะเจาะจงในทุกปีงบประมาณ
3. เพื่อวิเคราะห์ระเบียบการประเมินสมรรถภาพของผู้ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส

สมมติฐานของการวิจัย
1. ผู้พิพากษาที่มีอายุ 60 ปีอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์
2. โรคอัลไซเมอร์ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่มากหรือน้อย
3. มาตรการในการทดสอบสมรรถภาพของผู้พิพากษาอาวุโสเพียงพอต่อเข้ารับการด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้พิพากษาอาวุโสมากหรือน้อย

ทบทวนวรรณกรรม
เอกสารทางกฎหมาย
ผูพ้ พิ ากษาจะเข้ามาจะเข้ามาเป็นผูพ้ พิ ากษาอาวุโสได้นนั้ ตามพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑ์การแต่งตัง้
และด�ำรงต�ำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส พ.ศ. 2542 หลักการเป็นผู้พิพากษาอาวุโสนั้นจะเป็นได้ในกรณีที่
ผู้พิพากษามีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบปีและผ่าน
การประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้พิพากษาอาจขอไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสได้ หรือ
กรณีที่ผู้พิพากษาซึ่งมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ ให้พ้นจากต�ำแหน่งที่ดํารงอยู่เมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น
และให้ไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
และได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง (พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
และการด�ำรงต�ำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542, 2560 : 5)
โดยวิธีการประเมินสมรรถภาพของข้าราชการตุลาการหรือผู้พิพากษาซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
และข้าราชการตุลาการซึง่ มีอายุครบ 65 ปีบริบรู ณ์ เพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผูพ้ พิ ากษาอาวุโส (พระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการด�ำรงต�ำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส พ.ศ. 2542, 2542 : 3) ตามพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการด�ำรงต�ำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส พ.ศ. 2542 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีการประเมิน
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สมรรถภาพทั้งทางร่างกายและด้านสุขภาพจิต โดยการตรวจสุขภาพจิตนั้นจะเป็นการประเมินสุขภาพจิต
โดยการสัมภาษณ์ การตอบแบบคัดกรองภาวะสมองเสือ่ ม ภาวะซึมเศร้า และแบบสอบถามสุขภาพจิตทัว่ ไป
หากมีข้อสงสัยหรือข้อบ่งชี้ว่ามีความผิดปกติทางจิตเวช จะมีการประเมินซ�้ำและส่งตรวจด้วยแบบทดสอบ
ทางจิตวิทยาโดยนักจิตวิทยาคลินิก กรณีที่คะแนนการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมโดยใช้แบบทดสอบ TMSE
(Thai Mental State Examination) ได้คะแนนมากกว่า 27 คะแนน จึงจะถือว่าไม่ตอ้ งตรวจเพิม่ และสามารถ
กลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ (ระเบียบการประเมินสมรรถภาพของข้าราชการตุลาการก่อนพิจารณาแต่งตั้ง
ด�ำรงต�ำแหน่งของผู้พิพากษาอาวุโส ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้พิพากษาอาวุโส พ.ศ. 2562, 2560 : 2)
สถานะและบทบาทของผู้พิพากษาอาวุโสนั้นเป็นการน�ำประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของ
ผูพ้ พิ ากษาอาวุโสมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชัน้ ต้น และพบว่าการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูพ้ พิ ากษา
อาวุโสประสบปัญหาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ คือ ผู้พิพากษาอาวุโสไม่สามารถด�ำรงต�ำแหน่ง ก.ต., ก.บ.ศ.
และ ก.ศ. ได้ทั้งๆ ที่มีประสบการณ์สูง การรับภาระหน้าที่หนักจนเกินไป และการที่ผู้มีประสบการณ์สูง
ถูกตรวจสอบกลั่นกรองโดยผู้มีประสบการณ์น้อยกว่า อ�ำนาจหน้าที่ ผู้พิพากษาอาวุโสต้องปฏิบัติหน้าที่
ในศาลชัน้ ต้นเท่านัน้ ท�ำให้เกิดปัญหาในเรือ่ งความมีอาวุโส ในเรือ่ งการพิจารณาพิพากษา และการทีก่ ำ� หนด
ให้ผพู้ พิ ากษาทีม่ อี ายุครบ 60 ปี ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกาอันเป็นศาลสูงสุดกลับไปด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลชั้นต้น (เอกรัตน์ ธ�ำรงธรรม. 2546 : 31, สุกิจ พูนศรีเกษม. 2546 : 1)

เอกสารทางการแพทย์
โรคอัลไซเมอร์ คือ โรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยทางการท�ำงานหรือโครงสร้างเนื้อเยื่อของสมอง
เป็นส่วนทีค่ วบคุมความคิด ความทรงจ�ำและการใช้ภาษา ซึง่ ส่วนใหญ่จะพบในผูส้ งู อายุ เมือ่ เกิดขึน้ จะด�ำเนิน
ไปเรื่อยๆ เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของสมอง ท�ำให้มีความจ�ำเสื่อม ความคิด พฤติกรรมผิดปกติ และ
อาจมีความผิดปกติทางร่างกายร่วมด้วย ถึงแม้ว่าผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ส่วนใหญ่เริ่มมีอาการเมื่ออายุ 65 ปี
หรือมากกว่า แต่กอ็ าจเกิดขึน้ ในช่วงอายุ 30 ปี หรือ 40 ปี หรือ 50 ปีกไ็ ด้ (จันทร์ชยั เจรียงประเสริฐ. 2549 : 1- 8,
สมพร บุษราทิจ, เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา. 2542 : 15 - 17 )
โรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุทพี่ บบ่อยทีส่ ดุ ในการเกิดสภาวะสมองเสือ่ ม ซึง่ เซลล์ประสาทตัวส่งข่าวสาร
ของสมองสัง่ งานไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายให้ทำ� งาน เซลล์ประสาทรับข้อมูลแล้วส่งต่อไปยังเซลล์ขา้ งเคียง
โดยการท�ำงานของสารเคมีที่เรียกว่า “สารสื่อประสาท” เมื่อเซลล์ประสาทถูกท�ำลาย หรือปราศจาก
สารสื่อประสาท การส่งข้อมูลจะขาดตอน ซึ่งจะท�ำให้ร่างกายไม่สามารถตอบสนองได้ (ก�ำพล ศรีวัฒนกุล.
2545 : 81 - 83)
ความชุกของอาการสมองเสือ่ มนัน้ จะเพิม่ ขึน้ ในอัตราเพิม่ 2 เท่าทุก 5 ปี ของผูท้ มี่ อี ายุมากกว่า 60 ปีขนึ้
อัตราการดังกล่าวนั้นเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวทั้งนี้โรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมชนิดหนึ่ง
ส่งผลกระทบต่อความคิด พฤติกรรมและความสามารถในการปฏิบตั งิ านในชีวติ ประจ�ำวัน การท�ำงานของสมอง
ได้รบั ผลกระทบเพียงพอทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อชีวติ สังคมหรือชีวติ การท�ำงานปกติของบุคคล (สุทธิชยั จิตะพันธ์กลุ ,
ชัยยศ คุณานุสนธ์, วิพุธ พูลเจริญ และไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล. 2542 : 1 - 2)
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ทางการแพทย์พบว่า ความชุกของการเกิดโรคนั้นคิดเป็น ร้อยละ 6-8 ในผู้ที่มีอายุเกิน 65 ปี และ
มีอตั ราเพิม่ 2 เท่าทุก 5 ปีของผูท้ มี่ อี ายุมากกว่า 60 ปี คือความชุกร้อยละ 1 เมือ่ อายุ 60 ปี เพิม่ เป็นร้อยละ 2
เมือ่ มีอายุ 65 ปี ร้อยละ 4 เมือ่ อายุ 70 ปี ร้อยละ 8 เมือ่ อายุ 75 ปี ร้อยละ 16 เมือ่ อายุ 80 ปี และร้อยละ 32
เมื่ออายุ 85 ปี จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าอัตราการดังกล่าวนั้นเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวทั้งนี้ โรคอัลไซเมอร์
เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสือ่ มชนิดหนึง่ และจากข้อมูลของสมาคมผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยพบว่าร้อยละ 10
ของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาการสมองเสื่อม โดยเฉพาะประเทศไทยก�ำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ท�ำให้มีแนวโน้มที่จะพบมากขึ้นทั้งนี้โรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมชนิดหนึ่งที่พบมากที่สุด
ผูป้ ว่ ยจะมีอาการ หลงๆ ลืมๆ จ�ำความไม่ได้ จ�ำเรือ่ งทีเ่ พิง่ พูดไปได้ไม่นานก็ลมื ชอบเล่าเรือ่ งเดิมซ�ำ้ ไปซ�ำ้ มา
เดินหลงทิศทาง การแก้ปัญหาง่าย ๆ ท�ำไม่ได้ อารมณ์และพฤติกรรมเปลี่ยนไป ซึ่งเกิดจากการตาย
ของเซลล์สมอง ความเครียดก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำลายสมองได้โดยตรง และเร่งให้สมองเสื่อมลงได้
(สมศักดิ์ อรรฆศิลป์. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2562, จาก https://www.rajavithi.go.th)

ผลการวิจัย
จากที่คณะผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเรื่อง “โรคอัลไซเมอร์กับการปฏิบัติงานของ
ผู้พิพากษาอาวุโส” โดยการเก็บข้อมูลส�ำคัญจากการเลือกกลุ่มตัวอย่าง จากการสัมภาษณ์แบบเจาะจง
และวิธีศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมายจะเห็นได้ว่า ผู้พิพากษาอาวุโสนั้นจะเป็นได้ในกรณีที่ผู้พิพากษา
มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือกรณีที่ผู้พิพากษาซึ่งมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ให้พ้นจากต�ำแหน่ง
ที่ดํารงอยู่เมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้นและให้ไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสโดยได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมและได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
(พระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑ์การแต่งตัง้ และการด�ำรงต�ำแหน่งผูพ้ พิ ากษาอาวุโส (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542. 2560 : 5)
โดยมี วิธี การประเมินสมรรถภาพของข้ าราชการตุ ลาการหรื อผู ้ พิ พากษาซึ่ งมี อายุ ครบ 60 ปี บริ บูรณ์
และข้าราชการตุลาการซึ่งมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้พิพากษาอาวุโส โดยการตรวจ
สุขภาพจิตนั้นจะเป็นการประเมินสุขภาพจิตโดยการสัมภาษณ์ การตอบแบบคัดกรองภาวะสมองเสื่อม
ภาวะซึมเศร้า และแบบสอบถามสุขภาพจิตทั่วไป (พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส พ.ศ. 2542, 2542 : 3)
ในการค้นคว้าข้อมูลทางการแพทย์จะเห็นได้ว่า โรคอัลไซเมอร์ คือ โรคที่เกิดจากความเสื่อมถอย
ทางการท�ำงานหรือโครงสร้างเนื้อเยื่อของสมอง เป็นส่วนที่ควบคุมความคิด ความทรงจ�ำและการใช้ภาษา
ซึง่ ส่วนใหญ่จะในผูส้ งู อายุ (จันทร์ชยั เจรียงประเสริฐ. 2549 : 1- 8, สมพร บุษราทิจ, เธียรชัย งามทิพย์วฒ
ั นา.
2542 : 15 - 17) และโรคอัลไซเมอร์กเ็ ป็นสาเหตุทพี่ บบ่อยทีส่ ดุ ในการเกิดสภาวะสมองเสือ่ ม (ก�ำพล ศรีวฒ
ั นกุล.
2545 : 81 - 83) ซึง่ ความชุกของอาการสมองเสือ่ มนัน้ จะเพิม่ ขึน้ ในอัตราเพิม่ 2 เท่า ทุก 5 ปี ของผูท้ มี่ อี ายุมากกว่า
60 ปีขนึ้ อัตราการดังกล่าวนัน้ เพิม่ ขึน้ เป็นเท่าตัวทัง้ นี้ โรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสือ่ มชนิดหนึง่
ส่งผลกระทบต่อความคิด พฤติกรรมและความสามารถในการปฏิบัติงานในชีวิตประจ�ำวัน การท�ำงาน
ของสมองได้รับผลกระทบเพียงพอทีจะส่งผลกระทบต่อชีวิตสังคมหรือชีวิตการท�ำงานปกติของบุคคล
(สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล และคณะ. 2542 : 1 - 2)
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จากการสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒทิ มี่ ปี ระสบการณ์ในกระบวนการยุตธิ รรมค�ำถามข้อที่ 1 ว่ามีความเห็น
อย่างไรเกีย่ วกับปัญหาและอุปสรรคทางด้านอายุทเี่ พิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ ซึง่ ปรากฏว่า ผูท้ รงคุณวุฒิ ได้กล่าวว่า
“จากประสบการณ์ในการท�ำงานในขั้นตอนการสืบพยาน หากคดีนั้นผู้พิพากษาเป็นผู้พิพากษาที่มีอายุมาก
อาจมีปัญหาอันเนื่องจากลักษณะที่ช้าลงของผู้พิพากษา ในกรณีที่พยานเบิกความไปแล้วแต่ผู้พิพากษา
อาจจะบันทึกไม่ทันหรือคิดช้า หรือพยานได้เบิกความแล้ว แต่ทางผู้พิพากษาบอกว่ายังไม่ได้เบิกความ
ซึ่งการเบิกความก็ถือเป็นส่วนส�ำคัญในการสืบพยาน”
จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในกระบวนการยุติธรรมค�ำถามข้อที่ 2 ว่าจาก
การท�ำงานผู้พิพากษาที่มีอาวุโสมากกว่ามีอิทธิพลต่อความคิดของผู้พิพากษาที่มีอาวุโสน้อยกว่ามากน้อย
เพียงใดซึง่ ปรากฏว่า ผูท้ รงคุณวุฒิ ได้กล่าวว่า “แม้วา่ ในแต่ละคดีจะมีผพู้ พิ ากษาเป็นองค์คณะ แต่การตัดสิน
คดีก็ย่อมขึ้นอยู่กับเจ้าของส�ำนวนตามพยานหลักฐานที่ได้มา แต่ในทางเดียวกันหากเจ้าของส�ำนวนเป็น
ผูอ้ าวุโสมากกว่า ผูพ้ พิ ากษาองค์คณะทีอ่ าวุโสน้อยกว่าอาจไม่กล้าทักท้วงก็เป็นไปได้เหมือนกัน เนือ่ งมาจาก
ความเกรงใจ และประสบการณ์ที่มากกว่า”
จากการสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒทิ มี่ ปี ระสบการณ์ในกระบวนการยุตธิ รรมค�ำถามข้อที่ 3 ว่ามีความเห็น
อย่างไรเกี่ยวกับมีมาตรการการประเมินสมรรถภาพเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ของผู้พิพากษาอาวุโสให้ถี่ยิ่งขึ้น
ผูท้ รงคุณวุฒิ ได้กล่าวว่า “เห็นด้วย การประเมินทีม่ ากขึน้ ก็ไม่ได้เกิดผลเสีย และกลับเป็นผลดีในส่วนของสุขภาพ
ของผู้พิพากษาอาวุโสเอง และก็ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ แต่ก็ดีกว่าไปแก้ไข
ภายหลัง เมื่อกระทบต่อประชาชนแล้ว” (เสกสรรค์ จันทรพิทักษ์. 2563)
จากผลการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเรือ่ ง “โรคอัลไซเมอร์กบั การปฏิบตั งิ านของผูพ้ พิ ากษาอาวุโส” ได้แก่
1. โรคอัลไซเมอร์มีการก่อโรคนาน 15 – 20 ปี ซึ่งเริ่มมีอาการเริ่มต้น ตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป
คนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป จะเป็นโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ 10% ส่วนคนที่อายุ 85 ปีขึ้นไป มีโอกาสเป็น
โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ 40 - 50%
2. อายุที่มากขึ้นย่อมกระทบกับการท�ำงานในปัญหาอันเนื่องจากลักษณะที่ช้าลง แต่ลักษณะ
ที่ช้าลงนั้นอาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การใช้ชีวิต ลักษณะการกิน ซึ่งอาจไม่ได้เป็นผลมาจาก
โรคอัลไซเมอร์เพียงอย่างเดียว
3. ในคดีแม้จะมีผู้พิพากษาเป็นองค์คณะ แต่การตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับเจ้าของส�ำนวนประกอบ
หลักฐานมากกว่า แต่ในทางเดียวกันหากเจ้าของส�ำนวนเป็นผู้อาวุโสมากกว่า ผู้พิพากษาองค์คณะที่อาวุโส
น้อยกว่าอาจไม่กล้าทักท้วงก็เป็นไปได้เหมือนกัน เนื่องมาจากความเกรงใจ และประสบการณ์ที่มากกว่า
4. หากมีการประเมินสมรรถภาพของผู้พิพากษาอาวุโสถี่ขึ้นก็เห็นด้วย เป็นการป้องกันปัญหา
ดีกว่าแก้ไขภายหลัง

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
โรคอัลไซเมอร์
โรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุทพี่ บบ่อยทีส่ ดุ ในการเกิดสภาวะสมองเสือ่ ม ซึง่ เซลล์ประสาทตัวส่งข่าวสาร
ของสมองสัง่ งานไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายให้ทำ� งาน เซลล์ประสาทรับข้อมูลแล้วส่งต่อไปยังเซลล์ขา้ งเคียง
โดยการท�ำงานของสารเคมีทเี่ รียกว่า “สารสือ่ ประสาท” เมือ่ เซลล์ประสาทถูกท�ำลาย หรือปราศจากสารสือ่ ประสาท
การส่งข้อมูลจะขาดตอน ซึ่งจะท�ำให้ร่างกายไม่สามารถตอบสนองได้ (ก�ำพล ศรีวัฒนกุล. 2545 : 81 - 83)
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การปฏิบัติงานของผู้พิพากษาอาวุโส
ผลการศึกษาพบว่า ผูพ้ พิ ากษาจะเข้ามาจะเข้ามาเป็นผูพ้ พิ ากษาอาวุโสได้นนั้ ตามพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและด�ำรงต�ำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส พ.ศ. 2542 หลักการเป็นผู้พิพากษาอาวุโสนั้น
จะเป็นได้ในกรณีที่ผู้พิพากษามีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบปี
และผ่านการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบตั หิ น้าที่ ผูพ้ พิ ากษาอาจขอไปดาํ รงตาํ แหน่งผูพ้ พิ ากษาอาวุโสได้
หรือกรณีทผี่ พู้ พิ ากษาซึง่ มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบรู ณ์ให้พน้ จากต�ำแหน่งทีด่ าํ รงอยูเ่ มือ่ สิน้ ปีงบประมาณนัน้
และให้ไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสโดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมและ
ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
จากการได้สมั ภาษณ์ผรู้ งคุณวุฒทิ างนิตศิ าสตร์และผูม้ ปี ระสบการณ์ในด้านกระบวนการยุตธิ รรม
ก็พบปัญหากล่าวตามสมมติฐานทีว่ างไว้คอื การสืบพยานในชัน้ ศาลหากผูพ้ พิ ากษาอาวุโสมีปญ
ั หาอันเนือ่ งจาก
ลักษณะที่ช้าลง อาจจะบันทึกไม่ทันหรือคิดช้า ซึ่งการเบิกความก็ถือเป็นส่วนส�ำคัญในการสืบพยาน
ซึ่งลักษณะที่อาการเป็นตามข้อมูลการแพทย์ในส่วนของสัญญาณเตือนของโรคอัลไซเมอร์
ส่วนในมาตรการการประเมินสมรรถภาพของข้าราชการตุลาการก่อนพิจารณาแต่งตัง้ ด�ำรงต�ำแหน่ง
ของผู้พิพากษาอาวุโส ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการด�ำรงต�ำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
พ.ศ. 2562 ที่มีนั้นขั้นตรวจการตรวจก็ละเอียดและรู้ถึงผลว่าผู้พิพากษาอาวุโสท่านใดยังมีสมรรถภาพ
การปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูห่ รือไม่ ซึง่ มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ได้แก่ การตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ เอ็กซเรย์ปอด
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจระดับการได้ยิน ตรวจสายตา โดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ส่วนในการตรวจสุขภาพจิต มีการประเมินสุขภาพจิตโดยการสัมภาษณ์ ภาวะซึมเศร้า แบบสอบถาม
สุขภาพจิตทั่วไป และตอบแบบคัดกรองภาวะสมองเสื่อมโดยใช้แบบทดสอบ TMSE (Thai Mental State
Exmination) ซึง่ ตามแบบประเมินดังกล่าวนัน้ ก�ำหนดให้มปี ระเมินเมือ่ มีอายุครบ 65 ปี เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้
ทางคณะผูว้ จิ ยั ยังเล็งเห็นระยะเวลาการตรวจนัน้ ยังเป็นช่องว่างกล่าวคือ ช่วยวัย 60 - 64 ปี และ 66 - 70 ปี
ยังไม่ได้รับการตรวจที่เพียงพอ เนื่องจากทางการแพทย์พบว่าความชุกของอาการสมองเสื่อมนั้นจะเพิ่มขึ้น
ในอัตราเพิ่ม 2 เท่าทุก 5 ปี ของผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้น อัตราการดังกล่าวนั้นเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ทั้งนี้
โรคอั ล ไซเมอร์ เ ป็ น สาเหตุ ข องภาวะสมองเสื่ อ มชนิ ด หนึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความคิ ด พฤติ ก รรมและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานในชีวิตประจ�ำวัน (สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล และคณะ. 2542 : 1 - 2)

ข้อเสนอแนะ
ข้ อ เสนอแนะเชิ ง บริ ห าร ผู ้ บ ริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรมทุ ก หน่ ว ยควรให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การประเมิ น
สมรรถภาพของผูพ้ พิ ากษาอาวุโส และควรจัดให้มกี ารแก้ไขกฎหมายว่าด้วย ระเบียบการประเมินสมรรถภาพ
ของข้าราชการตุลาการก่อนพิจารณาแต่งตั้งด�ำรงต�ำแหน่งของผู้พิพากษาอาวุโส ตามพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการด�ำรงต�ำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส พ.ศ. 2562 กล่าวคือ ให้มีการประเมิน
สมรรถภาพของผูพ้ พิ ากษาอาวุโสในทุกปี ๆ และให้มกี ารตรวจเกีย่ วกับโรคอัลไซล์เมอร์ และแบบการตรวจโรค
เป็นการเฉพาะเพือ่ หาวิธใี นการรักษาและเป็นการป้องกันความบกพร่องทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในการปฏิบตั หิ น้าที่
ของผู้พิพากษาอาวุโส
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มาตรการทางกฎหมายในการชดเชยและเยียวยาความเสียหายผู้เสียหาย
ที่ได้รับผลกระทบในคดีสิ่งแวดล้อม
LEGAL MEASURES OF THE COMPENSATION AND REMEDY FOR
SUFFERER FROM ENVIRONMENTAL CASE
ยุพาวดี พรหมเพ็ชร์, กีรติกา เครือตราชู, ณัฐณิชา ติยวัฒนาโรจน์,
ณัฐนิชา สุขแก้ว, เนติ์ อัศวดารากร, ศาสตรา แก้วแพง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
ปัจจุบันการชดเชยและการเยียวยาความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมเป็นไปโดยไม่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ล้วนมาจากการด�ำเนินคดีสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นกฎหมายว่าพิเศษ
ทีน่ อกเหนือจากการพิจารณาคดีอนื่ ๆ กล่าวคือ การด�ำเนินคดีสงิ่ แวดล้อมจะต้องใช้ระยะเวลาในการรอให้
ความเสียหายปรากฏ ซึง่ บางครัง้ ความเสียหายทีอ่ อกมาช้ากว่าทีร่ ะยะเวลาทีก่ ฎหมายสิง่ แวดล้อมก�ำหนดไว้
อีกทั้งกฎหมายสิ่งแวดล้อมไม่ได้มีการให้ความหมายของค�ำว่า ความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม ว่าจะ
ครอบคลุมถึงความเสียหายทางทรัพยากรธรรมชาติเพียงใด (อุดมศักดิ์ สินธิพงศ์. 2556 : 87) ผู้วิจัย
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงมาตรทางกฎหมายในการชดเชยและเยียวยาความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม
ปั ญ หาอ� ำ นาจการฟ้ อ งคดี เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและความเป็ น ได้ ใ นการเพิ่ ม เติ ม หรื อ แก้ ไขมาตรการ
ในการก�ำหนดค่าชดเชยและเยียวยาค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม โดยวิจัยเล่มนี้จะศึกษา
ในลักษณะรวบรวมข้อมูลโดยศึกษาจากเอกสารต่างๆ และน�ำมาวิเคราะห์ปัญหาและหาทางเพื่อแก้ไข
ปั ญ หาต่ อ ไป ซึ่ ง จากการศึ ก ษาพบว่ า หลั ก เกณฑ์ ค วามรั บ ผิ ด และการชดเชยเยี ย วยาความเสี ย หาย
ทางสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ยังไม่อาจครอบคลุมในความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด (อุดมศักดิ์ สินธิพงศ์.
2556 : 346) ดั ง นั้ น จะต้ อ งมี ก ารสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารแก้ ไขหรื อ เพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : มาตรการทางกฎหมายในการชดเชยและเยียวยาความเสียหาย คดีสิ่งแวดล้อม

Abstract
At present, environmental damage compensation is inconsistent, which is the most common
reason. Environmental procedural law, which is a special law, except in other cases, that is, environmental
procedural law. The waiting time for the damage is later than that stipulated by environmental law.
Moreover, environmental law does not mean that environmental damage includes property damage.
Therefore, the purpose of this study is to study the legal procedures and environmental damages
of compensation and compensation. The issue of environmental litigation right, the feasibility of
supplement or modification in compensation and compensation measures The purpose of this
study is to collect data from various documents and analyses. Liability and environmental damage
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compensation standards found in this study. And may not include all possible damage,
so modifications or additions must be supported. National environmental quality promotion
and Protection Law
Keywords : Legal measure, Legal remedy, Environment case

บทน�ำ
คดีสิ่งแวดล้อมเป็นคดีที่แตกต่างจากคดีโดยทั่วไป เนื่องจากเป็นคดีที่คุ้มครองความสมดุลในระบบ
นิเวศน์ หรือการรักษาสภาพแวดล้อมมิให้เกิดมลพิษแก่มนุษย์ สัตว์และพืช โดยปัญหาการท�ำลายสิง่ แวดล้อม
ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ผูท้ ไี่ ด้รบั ความเสียหายย่อมต้องการทีจ่ ะได้รบั การชดใช้เพือ่ เป็นการเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
แก่ตน ซึง่ การเรียกค่าเสียหายในคดีสงิ่ แวดล้อมได้กำ� หนดไว้เป็นพิเศษ ซึง่ การชดเชยและเยียวยาความเสียหาย
ทางสิง่ แวดล้อมทีผ่ า่ นมาในสังคมปัจจุบนั ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและมีขอบเขตทีก่ ว้าง แสดงให้เห็นว่า
กฎหมายสิ่งแวดล้อมในไทยนั้นไม่สามารถคุ้มครองสิทธิในการชดเชยและเยียวความเสียหายได้ทั่วถึง
(อุดมศักดิ์ สินธิพงศ์. 2556 : 346) โดยกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยทัว่ ไปมีวตั ถุประสงค์
และเนื้อหามุ่งไปที่การแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวทางในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ที่มีวัตถุประสงค์มุ่งไปในด้านของการป้องกันมากกว่าการแก้ไข เนื่องจากโครงสร้างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมแต่ละฉบับยังขาดความสมบูรณ์และมีความบกพร่องในเนื้อหาสาระในประการที่ส�ำคัญ
จากการศึกษาพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในปัจจุบนั
ได้มีการปรับปรุงเรื่องความรับผิดเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องพิจารณาว่าผู้ก่อให้เกิดความเสียหายมีการจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อ และผู้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องรับผิดในความเสื่อมสภาพของ
สิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติดังกล่าวยังพบปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหาย
ทีไ่ ม่สอดคล้องกับความเป็นจริง การชดเชยและเยียวยาผูเ้ สียหายยังต้องพิจารณาค่าเสียหายจากกฎหมายอืน่
เป็นต้น
ดังนั้น จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการก�ำหนดขอบเขตของค่าเสียหายและการชดเชยเยียวยา
(อุดมศักดิ์ สินธิพงศ์. 2556 : 351) เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์คอื มาตรการทางกฎหมายในการเรียกค่าเสียหาย
ในคดีสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มเติมแก้ไขมาตรการในการเรียกร้องค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม
ด้วยเหตุนี้ การวิจัยจึงศึกษา
1. ปัญหาพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวยังไม่มวี ธิ กี ารด�ำเนินคดีเป็นการเฉพาะ ยังต้องอาศัยวิธกี ารด�ำเนินคดี
ของกฎหมายอื่น
2. ปัญหาค่าเสียหายที่ยังไม่สอดคล้องกับความเสียหายที่แท้จริง เนื่องจากคดีสิ่งแวดล้อมจะมี
ลักษณะพิเศษ คือ เป็นคดีที่ใช้ระยะเวลาในการด�ำเนินคดีค่อนข้างมาก เนื่องจากทั้งในพยานหลักฐาน
และความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในระยะยาวไม่อาจที่จะพิสูจน์ความเสียหายได้อย่างรวดเร็ว เช่น
ในคดีปกติทั่วไป ประกอบกับหากได้ท�ำค�ำพิพากษาไปโดยที่ความเสียหายเพิ่งจะแสดงผลในภายหลัง
ย่อมท�ำให้ค�ำพิพากษาในเรื่องค่าเสียหายนั้นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
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3. ปัญหาพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ไม่ได้ให้ความหมาย
ของค�ำว่า “ความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม” จึงเกิดปัญหาว่า ความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมครอบคลุม
ถึงทรัพยากรทางธรรมชาติแค่ไหน
4. ปัญหาเรื่องอายุความในคดีสิ่งแวดล้อม การยื่นฟ้อง การนับอายุความ ควรจะเริ่มนับและ
สิ้นสุดลงเมื่อใด
5. ปัญหาการพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท�ำและผล

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง กฎหมายในการก� ำ หนดค่ า ชดเชยและเยี ย วยาค่ า เสี ย หายให้ กั บ ผู ้ เ สี ย หาย
ในคดีสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อศึกษาถึงปัญหาอ�ำนาจการฟ้องคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
3. เพือ่ ศึกษาถึงความเป็นได้ในการเพิม่ เติมหรือแก้ไขมาตรการในการก�ำหนดค่าชดเชยและเยียวยา
ค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม

ทบทวนวรรณกรรม
ส� ำ หรั บ การทบทวนวรรณกรรม ผู ้ วิ จั ย จะท� ำ การศึ ก ษาทบทวนวรรณกรรม อั น ประกอบด้ ว ย
(ก) กฎหมายที่เป็นเป้าหมายของการวิจัย ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 และ (ข) ประเภทวรรณกรรมทีเ่ ป็นปัจจัยหรือตัวแปรทีส่ ำ� คัญเพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างกรอบ
แนวความคิดเพือ่ การศึกษาวิจยั ในเชิงคุณภาพ ให้สำ� เร็จตามวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้โดยมีหวั ข้อของวรรณกรรม
เพื่อการวิจัย ดังต่อไปนี้
ก. กฎหมายที่เป็นเป้าหมายของการวิจัย
1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ข. ประเภทวรรณกรรมที่เป็นปัจจัยหรือตัวแปรส�ำคัญเพื่อการวิจัย
1.1 ทฤษฏีว่าความรับผิดเด็ดขาดซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ว่า หากบุคคลใดกระท�ำการหรือประกอบ
กิจการใดอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหากความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้อื่น บุคคลนั้นต้องรับผิดในผลที่
เกิดขึ้นถึงแม้ว่าในการกระท�ำหรือประกอบกิจการดังกล่าวบุคคลผู้กระท�ำการจะได้จัดให้มีการป้องกัน
ภยันตรายไว้แล้ว และมิได้กระท�ำการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อที่จะก่อความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่น
แต่ประการใดก็ตาม เพราะถือเป็นหน้าทีโ่ ดยเคร่งครัด ซึง่ ผูก้ ระท�ำต้องระวังและป้องกันมิให้ผอู้ นื่ ได้รบั อันตราย
จากการกระท�ำของตน (คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม. 2551 : 336)
2. ทฤษฏีว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างการกระท�ำและผล ได้วางหลักเกณฑ์ว่าเมื่อมีความเสียหาย
เกิดขึ้นในคดีละเมิด ผู้ก่อความเสียหายจะต้องรับผิดหรือไม่ ต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
การกระท�ำและผลที่เกิดขึ้นซึ่งต้องให้มีความแน่ชัดว่า ข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างมาเป็นความจริงความเสียหาย
ที่ตนได้รับเป็นผลของการกระท�ำ  โดยตรงของผู้อื่นและใกล้ชิดกับเหตุแห่งความเสียหาย (คณะกรรมการ
กลุ่มผลิตชุดวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม. 2551 : 332)
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3. ทฤษฎีผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ได้วางหลักเกณฑ์ว่าได้วางหลักเกณฑ์ว่า ผู้ใดเป็นผู้ก่อมลพิษ
ต้องรับผิดชดใช้คา่ เสียหาย เหตุผลประการหนึง่ ทีก่ ำ� หนดให้ผกู้ อ่ มลพิษต้องรับผิด เนือ่ งจากเป็นผูท้ สี่ ามารถ
แก้ไขเยียวยาได้ดีที่สุดเพราะผู้ก่อมลพิษมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆ ของการประกอบการ
อีกทั้งเพื่อสร้างจิตส�ำนึกให้ประชาชนทุกคนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม (กนกพรรณ์ ตินวิมลรัตน์. 2554 : 9)
4. ทฤษฎีความน่าจะเป็น มีหลักเกณฑ์ว่าว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น “น่าจะเกิดจาการกระท�ำ
ของจ�ำ เลย” หรื อ “มี โ อกาสที่ จ ะเป็ น ไปได้ ว ่ า ความเสี ย หายนั้ น น่ า จะเกิ ด จากการกระท�ำ ของจ�ำ เลย”
ถ้าโจทก์ผู้กล่าวอ้างเพียงพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าความเสียหายนั้นเกิดจากการกระท�ำของจ�ำเลย เพียงเท่านี้
ภาระหน้าที่ในการน�ำสืบก็จะโอนไปยังจ�ำเลยที่จะต้องเป็นผู้พิสูจน์หักล้างข้อกล่าวอ้างของโจทก์ กล่าวคือ
โจทก์ไม่ต้องพิสูจน์ให้ได้ความแน่ชัดว่าความเสียหายที่โจทก์ได้รับนั้นเกิดจากการกระท�ำของจ�ำเลย
(กนกพรรณ์ ตินวิมลรัตน์. 2554 : 20)

วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นเชิงคุณภาพโดยมีลักษณะศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยค้นคว้าทางเอกสาร
ได้แก่ ต�ำรา รายงานการวิจยั ข้อมูลสถิติ ตลอดจนค�ำพิพากษาทีเ่ กีย่ วข้อง แล้วน�ำเอกสารเหล่านีม้ ารวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์ เพื่อศึกษาหาข้อสรุปและมีข้อเสนอแนะต่อไป

ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า การชดเชยและเยียวยาความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมในระบบกฎหมายไทย
มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย กล่าวคือ จะต้องมีกฎหมายอย่างอื่นซึ่งนอกเหนือจากพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาใช้ในการเชื่อมต่อเพื่อตัดสินคดี อีกทั้งยังพบว่า
การประเมิ น มู ล ค่ า ความเสี ย หายทางสิ่ ง แวดล้ อ มไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น
(อุดมศักดิ์ สินธิพงศ์. 2556 : 371) แต่จะอยู่บนหลักความเสียหายที่แท้จริง ซึ่งไม่สามารถเรียกร้องตาม
พระราชบัญญัตินี้ได้ ประกอบกับ พระราชบัญญัติไม่ได้ให้ความหมายของการจ�ำกัดความของค�ำว่า
ความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งพบว่า ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นแก่สิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าทางจิตใจ เช่น
ธรรมชาติที่สวยงาม พระราชบัญญัตินี้จะครอบคลุมถึงหรือไม่ อีกทั้ง ในกรณีที่ปัญหาเรื่องอายุความ
เนื่องจากคดีสิ่งแวดล้อมเป็นคดีที่มีกฎหมายเฉพาะ เพราะมีลักษณะพิเศษไม่สามารถพิพากษาได้ในทันที
แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการรอให้ความเสียหายปรากฏ แต่พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้บัญญัติเรื่อง
อายุความเอาไว้ (ชวัลกานติ์ เกราะแก้ว. 2552 : 68)

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
การชดเชยและการเยียวความเสียหายทางสิง่ แวดล้อม เป็นมาตรการในการแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อม
ทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย โดยการแก้ไขฟืน้ ฟูสงิ่ แวดล้อมทีเ่ สียหายไปนัน้ ให้กลับคืนสูส่ ภาพเดิมหรือใกล้เคียงกับ
สภาพเดิมให้มากที่สุด
ปั จ จุ บั น มาตรการทางกฎหมายในการชดเชยและเยี ย วยาผู ้ เ สี ย หายที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบในคดี
สิ่ ง แวดล้ อ มยั ง มี ป ั ญ หาที่ ท� ำ ให้ ผู ้ เ สี ย หายได้ รั บ การชดเชยและเยี ย วยาอย่ า งไม่ เ พี ย งพอ อี ก ทั้ ง ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา
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ทีเ่ กิดขึน้ ได้ทงั้ หมด (อุดมศักดิ์ สินธิพงศ์. 2556 : 77) ซึง่ ทีไ่ ด้ศกึ ษาในปัญหาและอุปสรรคเกีย่ วกับคดีสงิ่ แวดล้อม
เพื่อศึกษามาตรการการลงโทษในคดีสิ่งแวดล้อม และเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ได้ดังนี้
1. ปัญหาพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวยังต้องไปอาศัยกฎหมายอืน่ ๆ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์
การชดเชยเยียวยาความเสียหายในระบบกฎหมายของไทยนัน้ มีหลักเกณฑ์อยูใ่ นประมวลกฎหมาย
และพระราชบัญญัตติ า่ ง ๆ โดยมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นแนวทางในการวางหลักเกณฑ์ทวั่ ไป
ในเรือ่ งค่าสินไหมทดแทนเพือ่ ละเมิด (อุดมศักดิ์ สินธิพงศ์. 2556 : 118) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ มุง่ ชดเชยเยียวยา
ความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สินของบุคคล โดยน�ำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาปรับใช้กับความเสียหาย
ทางสิง่ แวดล้อม แต่เนือ่ งจากข้อจ�ำกัดการใช้กฎหมายในการก�ำหนดค่าเสียหายยังไม่สอดคล้องกับความเสียหาย
ทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะในเรื่องเสียหายต่อบุคคลซึ่งลักษณะต่อเนื่องยาวนานเกินสองปี
(ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 444 ให้ศาลมีอำ� นาจสงวนค�ำพิพากษาได้ภายในระยะเวลา
สองปี) หรือในบางกรณีอาจจะมีลักษณะที่ร้ายแรง (อุดมศักดิ์ สินธิพงศ์. 2556 : 123) เกินกว่าที่กฎหมาย
จะก�ำหนดค่าเสียหายให้เหมาะสมได้ แม้ในมาตรา 438 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะให้ศาลใช้
ดุลพินจิ ในการก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด แต่ในทางปฏิบตั ิ
ศาลจะใช้หลักของความเสียหายที่แท้จริงเป็นแนวทางในการก�ำหนดค่าสินไหมทดแทน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ลักษณะของความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดกับมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม เนื่องด้วยผลของความเสียหาย
อาจไม่ปรากฏผลทางกายภาพให้พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนในระยะเวลานั้น (อุดมศักดิ์ สินธิพงศ์. 2556 : 140)
ดังนั้นควรให้มี วิธีพิจารณาความสิ่งแวดล้อมในการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สะดวกในการด�ำเนินคดี
สิ่งแวดล้อม
2. ปัญหาการก�ำหนดค่าเสียหายที่ยังไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
ในการเรียกค่าเสียหายในคดีสงิ่ แวดล้อม โดยส่วนมากค่าเสียหายหรือการชดเชยทีไ่ ด้รบั น้อยกว่า
ความเป็นจริง กล่าวคือ การค�ำนวณค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมไม่ได้น�ำหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์
หรือเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม มาใช้ในคดีเพื่อให้การก�ำหนดค่าเสียหายสอดคล้องกับความเป็นจริง
แต่คดีสิ่งแวดล้อมอาศัยการค�ำนวณค่าเสียหายโดยอาศัยพยานหลักฐานและความเสียหายในขณะนั้น
ตัวอย่างเช่น การค�ำนวณค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมในลักษณะละเมิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล
และทรัพย์สินของบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่เรียกร้องในคดีละเมิดโดยทั่วไปในการก�ำหนดค่าเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทนในคดีสงิ่ แวดล้อมก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งเละพาณิชย์
ว่าด้วยละเมิด ปัญหาที่เกิดขึ้นในการค�ำนวณค่าเสียหายคือ กรณีกระท�ำละเมิดคดีสิ่งแวดล้อม การค�ำนวณ
ค่าเสียหายต้องถือเกณฑ์ค�ำนวณจากความเสียหายของโจทก์เป็นหลัก (อุดมศักดิ์ สินธิพงศ์. 2556 : 354)
และหากพิสจู น์ได้วา่ ความเสียหายดังกล่าว อาจส่งผลต่อเนือ่ งไปอีก 20 - 40 ปี ก็สามารถก�ำหนดค่าเสียหาย
ที่ศาลจะก�ำหนดไว้ในค�ำพิพากษาได้ แต่ถ้าในขณะที่ยื่นฟ้องนั้น ความเสียหายยังไม่เกิด ก็สามารถแก้ไข
ได้ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายลักษณะก�ำหนด (ณรงค์ ใจหาญ. 2554 : 50 - 51)
แต่ปญ
ั หามีอยูว่ า่ ในกรณีทคี่ วามเสียหายในคดีสงิ่ แวดล้อม ซึง่ ผลของความเสียหายอาจมิได้เกิดขึน้
ในทันที ดังนั้น จึงมีผู้ได้รับความเสียหายบางรายที่ได้รับมลพิษแต่ความเสียหายยังไม่ปรากฏ ดังนั้น
การชดใช้ ค ่ า เสี ย หายให้ แ ก่ ผู ้ รั บ ความเสี ย หาย ครอบคลุ ม แต่ เ พี ย งผู ้ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายแล้ ว เท่ า นั้ น
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ด้วยเหตุนี้เองการค�ำนวณค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายโดยพิจารณาความเสียหายเฉพาะกรณีที่ผู้นั้นร้องขอ
จึงมีจ�ำนวนน้อยกว่าความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมหรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเสียหายจริงซึ่งยังไม่ปรากฏ
ความเสียหายในเวลาที่ฟ้องคดีนั้น จึงไม่อาจท�ำให้การชดเชยและเยียวยาสอดคล้องกับความเป็นจริง
(ณรงค์ ใจหาญ. 2554 : 50 - 51)
ดังนั้นควรน�ำหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมมาใช้ในการค�ำนวณ
ค่าเสียหายทางสิง่ แวดล้อมเพือ่ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ซึง่ หลักเกณฑ์ทางดังกล่าวสามารถคิดค�ำนวณ
จากมูลค่าจากการใช้ประโยชน์ทั้งโดยทางตรงโดยอ้อมและที่สงวนไว้ใช้ในอนาคต และมูลคาที่เกิดจาก
การไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยเลือกที่จะให้คงอยู่ต่อไปเพื่อการใช้ประโยชน์ของคนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน
(อุดมศักดิ์ สินธิพงศ์. 2556 : 433)
3. ปัญหาพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2535 ไม่ได้ให้ความหมายของค�ำว่า
“ความเสียหายทางสิง่ แวดล้อม”ไม่ไว้ชดั เจนจึงเกิดปัญหาว่าความเสียหายทางสิง่ แวดล้อมครอบคลุม
ถึงทรัพยากรทางธรรมชาติแค่ไหน
ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งที่ อ ยู ่ ร อบตั ว เราไม่ ว ่ า จะเป็ น สิ่ ง มี ชี วิ ต หรื อ ไม่ มี ชี วิ ต
สิ่งที่เรามองเห็นผ่านทางตาหรือสัมผัสจับต้อง สิ่งที่เป็นนามธรรม กล่าวคือ ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ
(ศุภวีวิทย์ เปี่ยมพงศ์สาน. 2546 : 5) ผลงานศิลปะ ลักษณะทางธรรมชาติ หากเกิดเป็นผลในทางลบต่อ
สิ่งมีชีวิต ความเป็นอยู่ และร่างกาย ทรัพย์สินรวมถึงระบบนิเวศนั่นคือความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม
(สุนีย์ มัลลิกะมาลย์. 2542 : 4)
ประเทศไทยมีเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในทางลบ ซึ่งท�ำให้เกิดพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ขึน้ เพือ่ น�ำมาแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมแต่ทว่าพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าวนั้นยังมิได้กล่าวถึงความหมายของ “ความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม” ไว้ได้อย่างชัดเจนเพียง
แต่บัญญัติแต่เพียงว่าหากเกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทรัพยากรสาธารณะ
ผูท้ กี่ ระท�ำผิดดังกล่าวนัน้ ย่อมต้องรับผิดชอบ ชดใช้คา่ เสียหายให้แก่ทางรัฐ (อุดมศักดิ์ สินธิพงศ์. 2556 : 92)
อีกทัง้ ยังมิได้บญ
ั ญัตคิ วามหมายของค�ำว่า “ทรัพยากรธรรมชาติ” ไว้ เมือ่ เกิดปัญหาขึน้ ก็จะต้องตีความค�ำว่า
“ทรัพยากรธรรมชาติ” ตามความหมายทั่วไปที่เข้าใจกันในปัจจุบัน กล่าวคือ เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติที่ไม่เกี่ยวข้องกับที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นแต่อย่างใด ซึ่งหากแปลความหมายของสิ่งแวดล้อมนั้น
จะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตและไม่ได้มีชีวิตที่มนุษย์
สร้างขึน้ หรือเกิดขึน้ ตามธรรมชาติดงั นัน้ ในพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวคุม้ ครองได้เพียงแต่สงิ่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้
ต่อทรัพยากรสาธารณะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเท่านั้น เช่นนี้ การคุ้มครองความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม
ยังไม่สามารถคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้จริงเนื่องจากกฎหมายยังให้ความความหมาย
ที่แคบท�ำให้สิ่งแวดล้อมที่ยังไม่นับรวมอยู่ในพระราชบัญญัติดังกล่าวเช่น ลักษณะทางทรัพยากรธรรมชาติ
บางประเภท และความสวยงามของธรรมชาติ หรือระบบนิเวศไม่อาจถูกคุ้มครองได้ (อุดมศักดิ์ สินธิพงศ์.
2556 : 93) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 นี้ ได้ให้
ความหมายของค�ำว่า “ความเสียหายทางสิง่ แวดล้อม” หมายถึงเฉพาะความเสียทีเ่ กิดต่อทรัพยากรธรรมชาติ
อันได้แก่ อากาศ น�้ำ ดิน หิน แร่ พืช และสัตว์ซึ่งเป็นของรัฐหรือที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
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ดังนัน้ จึงเห็นควรจะเสนอให้แก้ไข ปรับปรุง พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้บัญญัติความหมายของ “ความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม” ให้ชัดเจน ครอบคลุมได้
ทั้งสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ความเสียหายที่เกิดต่อลักษณะทางธรรมชาติ
ของภูมิภาคต่างๆ ระบบนิเวศที่ถูกท�ำลาย ตลอดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสรรพสิ่งในธรรมชาติด้วยเช่นกัน
(อุดมศักดิ์ สินธิพงศ์. 2556 : 557)
4. ปัญหาเรื่องอายุความในคดีสิ่งแวดล้อม
ความเสียหายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีผลกระทบต่อผู้คนเป็นจ�ำนวนมาก และส่วนใหญ่จะเป็น
คดีละเมิดที่มีการเรียกร้องค่าเสียหายและเป็นคดีที่มีอายุความ ผู้ฟ้องคดีจะต้องได้รับความเสียหาย
จากการกระท�ำดังกล่าว ถ้าไม่ได้รับความเสียหาย หรือไม่รับผลกระทบจากการกระท�ำนั้นโดยแจ้งชัด
จะถือว่าบุคคลไม่ได้รบั ความเสียหาย และไม่มอี ำ� นาจฟ้อง เมือ่ ผูท้ ไี่ ด้รบั ความเสียหายไม่ได้รบั ความยุตธิ รรม
หรือเบี่ยงเบนความผิด จึงท�ำให้ผู้เสียหายไม่รับการชดใช้ค่าเสียหาย (ปะพจน์ คล้ายสุพรรณ. ม.ป.ป : 11)
หากน�ำคดีมาฟ้อง และคดีนั้นเกิดพ้นอายุความ ศาลก็ยกฟ้องทันที ทั้งที่ความเสียหายยังเกิดขึ้นอยู่
อย่างต่อเนือ่ ง คดีนไี้ ม่มกี ารก�ำหนดอายุความไว้บงั คับโดยเฉพาะ แต่จะน�ำอายุความของคดีละเมิดมาบังคับใช้
(ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร. 2558 : 71) หากไม่เข้าคดีละเมิดจะบังคับใช้อายุความแบบคดีทวั่ ไป
คือ 1 ปี และ 10 ปี โดยการเริม่ นับระยะเวลาในแต่ละกรณีจะเริม่ นับไม่เหมือนกัน อายุความ 1 ปีนนั้ จะเริม่ นับ
ก็ตอ่ เมือ่ มีการเข้าเงือ่ นไข 2 ประการ คือนับแต่ผเู้ สียหายได้รถู้ งึ การกระท�ำนัน้ แล้ว และนับแต่ผเู้ สียหายรูต้ วั
ผู้กระท�ำเกิดความเสียหาย ส่วนอายุความ 10 ปี เริ่มนับแต่วันท�ำละเมิด เมื่อความเสียหายเกิดขึ้นเป็น
ระยะเวลายาวนานท�ำให้ความเสียหายนัน้ ทวีความรุนแรง ดังนัน้ กฎหมายอายุความทีน่ ำ� มาใช้ในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายทางแพ่งในคดีสงิ่ แวดล้อมทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ยังคงมีปญ
ั หาทีไ่ ม่อาจแก้ไขความเสียหายในคดีสงิ่ แวดล้อม
จึงควรที่จะมีการบัญญัติเรื่องอายุความ ในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งในคดีสิ่งแวดล้อมไว้
โดยเฉพาะ เพื่อที่จะใช้บังคับให้เหมาะสมกับลักษณะคดีโดยตรง (ชวัลกานติ์ เกราะแก้ว. 2552 : 69)
5. ปัญหาการพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท�ำและผล
ตัวอย่างสภาพปัญหาการพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท�ำและผลในคดีสิ่งแวดล้อม
กรณีความเจ็บป่วยของผูท้ ไี่ ด้รบั ความเสียหายจากสารพิษทีส่ ะสมอยูใ่ นร่างกายเป็นเวลานาน แล้วจึงแสดงอาการ
ขั้นรุนแรงในเวลาต่อมา แต่ในระยะแรกอาจเป็นการเจ็บป่วยธรรมดาเหมือนคนป่วยทั่วไป (ณรงค์ ใจหาญ.
2554 : 47) เช่น คนงานในโรงงานแบตเตอรี่ได้รับสารพิษจากสารตะกั่วอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ
และสะสมอยู่ในร่างกายเรื่อย ๆ ระหว่างที่ได้รับสารดังกล่าวนั้น ระยะแรกมีเพียงอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
และร่างกายอ่อนแอเท่านั้นแต่ต่อมาเริ่มแสดงอาการที่รุนแรงขึ้น โดยเป็นผลมาจากการที่ได้รับสารตะกั่ว
สะสมเป็นเวลานาน เมื่อได้ท�ำการรักษาพยาบาลทั่วไปจะไม่ทราบถึงสาเหตุของการเกิดโรค แต่หากเป็น
การตรวจโดยแพทย์เฉพาะทางจึงจะทราบถึงสาเหตุที่แท้จริง ดังนั้นผู้ที่ได้รับความเสียหายไม่อาจแสดง
ให้ศาลเห็นได้ว่าความเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้นโดยสารพิษที่ได้รับเป็นเวลานานอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ
โดยเจ้าของโรงงานก็ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการพิสูจน์
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท�ำและผล คือ ควรปรับปรุงในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระท�ำและ
ผลบางส่วน คือ โจทก์ควรพิสจู น์ให้ศาลเห็นว่าความเสียหายทีไ่ ด้รบั นัน้ เกิดจากสารพิษทีอ่ ยูใ่ นความครอบครอง
ของจ� ำ เลย แต่ ก ารพิ สู จ น์ ใ ห้ แ น่ ชั ด ว่ า สารพิ ษ ดั ง กล่ า วอยู ่ ใ นความครอบครองของจ� ำ เลยหรื อ ไม่ นั้ น
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โดยทั่วไปจะท�ำได้ยากเนื่องจากจ�ำเลยจะเป็นผู้รู้ และเข้าใจสภาพของปัญหาที่เกิดจากแหล่งก�ำเนิดของตน
และทราบดี ว ่ า สารดั ง กล่ า วมี ป ริ ม าณที่ ป ล่ อ ยออกมาหรื อ แพร่ ก ระจายไปนั้ น เป็ น อั น ตรายหรื อ ไม่
(อุดมศักดิ์ สินธิพงศ์. 2549 : 458) และด้วยเหตุนี้หากโจทก์พิสูจน์ได้ว่าความเสียหายที่ได้รับนั้นน่าจะ
เกิดจากสารพิษที่อยู่ในความครอบครองของจ�ำเลยแล้ว กฎหมายควรก�ำหนดให้จ�ำเลยพิสูจน์แก้ตัวว่าไม่
ได้เกิดจากสารพิษจากแหล่งก�ำเนิดของตนอย่างไร ซึ่งการก�ำหนดภาระการพิสูจน์เช่นนี้ จะส่งผลให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่คู่กรณี
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ปัญหาการถูกละเมิดสิทธิของผู้ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
PROBLEMS OF VIOLATION OF THE RIGHTS OF USERS
OF REPRODUCTIVE TECHNOLOGY USED
BY MEDICAL PROFESSIONALS
สุวรรณา นิลสุพรรณ, ชนาพร มณีโชติ, ภัทรวดี ทองเดช, สุรีย์พร แซ่พ่าน,
โสรญา พรหมริ้ว, จิรนันท์ ไชยบุปผา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
บทความฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ วิ เ คราะห์ ป ั ญ หาการถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ข องผู ้ ใช้ เ ทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
และการสัมภาษณ์นกั วิชาการทางด้านกฎหมาย และบุคลากรทางการแพทย์ ผลของการศึกษาพบว่า ปัญหา
การถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ข องผู ้ ใช้ เ ทคโนโลยี ช ่ ว ยการเจริ ญ พั น ธุ ์ โ ดยผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม เกิ ด จาก
การกระท�ำโดยขาดจรรยาบรรณของแพทย์ทกี่ ระท�ำละเมิดโดยการใช้อสุจขิ องตนเองและของบุคคลนิรนาม
ในการผสมเทียมโดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากผูป้ ระสงค์ทจี่ ะใช้บริการ ซึง่ เป็นการใช้ชอ่ งทางในการประกอบ
วิชาชีพกระท�ำการอันมิชอบจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายโดยที่มิได้มีบทลงโทษที่ชัดเจนต่อผู้กระท�ำการ
ดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงควรมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิในลักษณะดังกล่าว
โดยเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมกรณีที่ได้ละเมิดสิทธิผู้ใช้เทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ และให้สิทธิบิดาที่ได้รับผลกระทบจากการกระท�ำละเมิดของผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสามารถที่จะเลือกสถานะการเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
ค�ำส�ำคัญ : การละเมิดสิทธิ เทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุท์ างการแพทย์ ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม

Abstract
The purpose of this study is to analyze the problem of abuse of the rights of professionals
using assisted reproductive technology. The purpose of this study is to collect data through
interviews with legal scholars and medical personnel. The results of this study show that the
abuse of access to reproductivetechnology is caused by a lack of drug professionals.
Doctors who abuse sperm in men and women undergoing artificial insemination did not
get their consent. Using services, which is a professional communication channel,
improperly causes damage without scripts. Therefore, measures should be taken
to prevent such acts. In this study, the author proposes that the revised law infringes on the
right to use reproductive technology. Father’s status is influenced by father’s medical
treatment and father’s rights. Legality
Keywords : Rights violation, Medical Assisted Reproductive Technology, medical professionals
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บทน�ำ
ในปัจจุบนั เทคโนโลยีมผี ลต่อการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันของคนเรา เนือ่ งจากมีการพัฒนาเทคโนโลยี
ไปอย่างรวดเร็ว เพือ่ ตอบสนองความต้องการของคนในโลกาภิวตั น์ โดยเฉพาะเทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุ์
เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในกระบวนการแพทย์ เพื่อท�ำให้เกิดการตั้งครรภ์ในคนไข้ที่ถูกวินิจฉัยแล้วว่าอยู่
ในภาวะการมีบตุ รยาก ภาวะทีค่ สู่ มรสไม่สามารถตัง้ ครรภ์ได้หลังจากมีเพศสัมพันธ์อย่างสม�ำ่ เสมอ ซึง่ ภาวะ
ดังกล่าวถือเป็นปัญหาของคู่รักที่เกิดจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือปัจจัยอื่นรวมกันอันส่งผลต่อการตั้งครรภ์
เช่น ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม (พบแพทย์. 2559) ซึ่งหนึ่งในกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คื อ การน� ำ อสุ จิ แ ละไข่ อ อกนอกร่ า งกายมนุ ษ ย์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด การตั้ ง ครรภ์ โ ดยไม่ เ ป็ น ไปตามธรรมชาติ
(พบแพทย์. 2559) อย่างไรก็ดีการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย เช่น อาจท�ำให้
ลูกติดเชือ้ ไม่พงึ ประสงค์มาจากพ่อแม่ได้และหากแพทย์ไม่ชำ� นาญอาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างเช่น
การแท้งได้ (ทรูปลูกปัญญา. 2557) ดังนั้น ผู้ป่วยทุกคนจึงมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และเข้าใจชัดเจน จากผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสุขภาพปฏิบตั ติ อ่ ตน หากกรณีทผี่ ปู้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นภาวะเสีย่ งอันตรายถึงชีวติ มีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การช่วยเหลือ
รีบด่วนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยทันทีตามความจ�ำเป็น โดยไม่ค�ำนึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอ
ความช่วยเหลือหรือไม่ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. 2560 : 1 ; สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ. ม.ป.ป.)
ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมการใช้เทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันทางการแพทย์ คือพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อก�ำหนดสถานะความเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วย
การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้เหมาะสม และควบคุมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เกี่ยวกับ
ตัวอ่อนและเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์มิให้มีการน�ำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติ
ดั ง กล่ า วยั ง ขาดบทลงโทษของผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมในการกระท� ำ ละเมิ ด ดั ง เช่ น กรณี ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในประเทศแคนาดา กรณีของนายแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้กระท�ำละเมิดโดยการใช้อสุจิ
ของตนเองและของบุคคลนิรนามในการผสมเทียมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ประสงค์ที่จะใช้บริการ
ท�ำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงโดยไม่สามารถแก้ไขได้ส่งผลกระทบหลายชั่วอายุคนอีกทั้งการกระท�ำ
ต่อฝ่ายหญิงที่ท�ำให้มีความรู้สึกในด้านลบเหมือนถูกล่วงละเมิดและรู้สึกราวกับถูกข่มขืน ส่วนฝ่ายของสามี
เปรียบความรู้สึกที่ได้ทราบว่าบุตรคนดังกล่าวที่ไม่ใช่สายเลือดที่แท้จริงของเขาว่าเหมือนกับการถูกทรมาน
อย่างช้า ๆ ที่ต้องเห็นบุตรโตมาโดยที่ดูไม่เหมือนตนเอง อีกทั้งอาจจะส่งผลกระทบต่อสถาบันครอบครัว
ที่อาจมีปัญหาขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้ (ข่าวไทย BBC. 2562)
อย่างไรก็ตาม กรณีดงั กล่าวเมือ่ น�ำมาเทียบกับกฎหมายไทยยังคงพบปัญหาทีอ่ าจเกิดจากการบังคับ
ใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558
เพราะพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้บัญญัติถึงบทลงโทษในกรณีที่แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กระท� ำ ละเมิ ด ต่ อ ผู ้ ใช้ เ ทคโนโลยี ช ่ ว ยการเจริ ญ พั น ธ์ แ ต่ อ ย่ า งใด ดั ง นั้ น หากมี ก รณี ดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น
ในประเทศไทย ย่อมเกิดช่องว่างของกฎหมายที่ไม่สามารถเอาผิดกับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม
พระราชบัญญัตินี้ได้ ทั้งนี้ จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ายังไม่มีการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการละเมิดสิทธิ
ของผู้ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแต่อย่างใด คงมีเพียงการศึกษา
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ในเรื่องความรับผิดทางอาญากรณีรับตั้งครรภ์แทน (จุฑามาศ น�้ำเงิน. 2559. ความรับผิดทางอาญากรณี
รับตั้งครรภ์แทน) และการวิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมายเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์เท่านั้น (ธานี วรภัทร์
และคณะ. 2561. ศึกษาและวิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมายเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์)
บทความนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
ผู ้ ใช้ เ ทคโนโลยี ช ่ ว ยการเจริ ญ พั น ธุ ์ โ ดยผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมและเสนอแนะมาตรการป้ อ งกั น
เพื่อไม่ให้การละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศไทย
1. ที่มาของเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
1.1 ความหมายของเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันทางการแพทย์ หมายความถึง กรรมวิธีใด ๆ ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่น�ำอสุจิและไข่ออกจากร่างกายมนุษย์เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์โดยไม่เป็นไปตามธรรมชาติ
รวมทั้งการผสมเทียม (พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทาง
การแพทย์ พ.ศ. 2558. 2558)
การผสมเทียม หมายความว่า การน�ำเชื้ออสุจิเข้าไปในอวัยวะสืบพันธุ์ของหญิงเพื่อให้หญิงนั้น
ตัง้ ครรภ์โดยไม่มกี ารร่วมประเวณี (พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็กทีเ่ กิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558. 2558)
การตั้งครรภ์แทน หมายความว่า การตั้งครรภ์โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุทาง
การแพทย์ โดยหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนมีข้อตกลงเป็นหนังสือไว้กับสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
ก่อนตั้งครรภ์ว่าจะให้ทารกในครรภ์เป็นบุตรของสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายนั้น (พระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558. 2558)
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ หรือ Assisted Reproductive Technology (ART) เข้ามามี
บทบาทส�ำคัญในกระบวนการแพทย์เพื่อท�ำให้เกิดการตั้งครรภ์ในคนไข้ที่ถูกวินิจฉัยแล้วว่าอยู่ในภาวะ
การมีบุตรยาก ผ่านการเคลื่อนย้ายเซลล์สืบพันธุ์ (เซลล์ไข่) ออกจากร่างกายของฝ่ายหญิง มาผ่านกระกวน
การในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิภายนอกหรือในร่างกายก่อนย้ายตัวอ่อน
ที่ได้กลับคืนเข้าสู่โพรงมดลูกซึ่งปัจจุบันอัตราความส�ำเร็จในแต่ละครั้งยังมีโอกาสสูงไม่ถึงร้อยละห้าสิบ
อย่างไรก็ตามเนือ่ งด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุใ์ นวันนี้ ส่งผลให้กระบวนการเหล่านี้
มีความแม่นย�ำ  รวดเร็ว และเสริมประสิทธิภาพการท�ำงานของนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการร่วมกับ
การท�ำงานของแพทย์เฉพาะทางในทัง้ กระบวนการให้มคี วามสมบูรณ์ และช่วยเพิม่ อัตราความส�ำเร็จได้มากยิง่ ขึน้
(เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 2561. 2561)
ปัจจุบนั ผูป้ ระสงค์ทตี่ อ้ งการใช้เทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุส์ ามารถรับบริการได้โดยการท�ำกิฟ๊ ท์
การท�ำอิ๊กซี่ การท�ำซิฟท์ การท�ำเด็กหลอดแก้ว การตั้งครรภ์แทนและการผสมเทียม โดยในบทความฉบับนี้
ได้ศึกษากรณีปัญหาที่เกิดการละเมิดจากการผสมเทียมโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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1.2 หลักเกณฑ์ของผู้เข้ารับบริการ มีดังนี้
		 1.2.1 การผสมเทียม
การผสมเทียมต้องกระท�ำต่อหญิงที่มีสามีโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตาม
มาตรฐานการให้บริการเกีย่ วกับการผสมเทียมทีแ่ พทยสภาประกาศก�ำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
และการผสมเทียมที่ใช้อสุจิของผู้บริจาคต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสามีและภริยาที่ชอบด้วย
กฎหมายที่ประสงค์ให้มีการผสมเทียมด้วย (พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วย
การเจริญพันธุ์. 2558)
		 1.2.2 การตั้งครรภ์แทน
สามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งภริยาไม่อาจตั้งครรภ์ได้ที่ประสงค์จะมีบุตร
โดยให้หญิงอืน่ ตัง้ ครรภ์แทน ต้องมีสญ
ั ชาติไทย ในกรณีทสี่ ามีหรือภริยามิได้มสี ญ
ั ชาติไทยจะต้องจดทะเบียน
สมรสมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสามปี ส่วนหญิงทีร่ บั ตัง้ ครรภ์แทนต้องมิใช่บพุ การีหรือผูส้ บื สันดานของสามี หรือภริยา
ที่ชอบด้วยกฎหมาย (พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์. 2558)
1.3 คุณสมบัติของแพทย์ผู้ให้บริการ
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการโดยการใช้
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ได้ก�ำหนดไว้ ดังนี้
		 1.3.1 ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการให้บริการเทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์
ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมซึง่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการให้บริการเกีย่ วกับเทคโนโลยีชว่ ย
การเจริญพันธุท์ างการแพทย์ นอกเหนือจากการให้บริการเกีย่ วกับการผสมเทียมต้องได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็น
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์เป็นหนังสือจากผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลหรือผู้ด�ำเนินการสถานพยาบาลและจะต้องรักษามาตรฐานการให้บริการ ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ให้ยื่นเรื่องเพื่อขอหนังสือ รับรองมาตรฐานใหม่จากกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบ ภายในก�ำหนดเวลา 60 วัน นับแต่วัน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยผู้ประกอบวิชาชีพสามารถรับผิดชอบการให้บริการ
ในสถานพยาบาลได้ไม่เกิน 1 แห่ง
		 1.3.2 มีคุณสมบัติตามประกาศแพทยสภา
กล่าวคือ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการให้บริการเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ รวมถึงผู้ให้การดูแลรักษาหรือสูตินรีแพทย์อื่นผู้ที่ดูแลสตรี
ตั้งครรภ์ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศแพทยสภา
2. ปัญหาการละเมิดสิทธิของผูใ้ ช้เทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุโ์ ดยผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
ปัญหาการละเมิดสิทธิทกี่ ระท�ำโดยผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมทีก่ ระท�ำต่อร่างกายของผูเ้ ข้ารับบริการ
โดยการใช้อสุจิของตนเองหรือของบุคคลนิรนามในการผสมเทียมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ประสงค์
ที่จะใช้บริการ ท�ำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงโดยไม่สามารถแก้ไขได้ (ข่าวไทย BBC. 2562)
สามารถสรุปผู้ได้รับผลกระทบได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
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ตารางที่ 1 ผลกระทบต่อผู้เข้ารับบริการ
ด้านร่างกาย

การที่แพทย์จงใจและเจตนา
ที่จะท�ำต่อหญิงผู้ป่วย โดย
การฉีดน�้ำอสุจิของตนเข้าไป
ในมดลูกของหญิงผู้ป่วยนั้น
โดยที่ ห ญิ ง ผู ้ ป ่ ว ยมิ ไ ด้ ใ ห้
ความยิ น ยอม ท� ำ ให้ เ กิ ด
ความเสี ย หายแก่ ร ่ า งกาย
ของหญิงผู้ป่วย

ด้านจิตใจ

อาจท�ำให้หญิงทีโ่ ดนละเมิด
รูส้ กึ เหมือนเป็นการถูกข่มขืน
และการที่ ต ้ อ งอุ ้ ม ท้ อ งลู ก
โดยไม่ใช่ลูกสามี แต่เป็นลูก
ของตนและคนอืน่ ย่อมส่งผล
ต่อจิตใจของหัวอกคนเป็นแม่
ทีป่ ระสงค์จะมีบตุ ร แต่กลับ
ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ

ด้านสังคม

สังคมรอบด้านคาดเดาได้วา่ เด็ก
ทีเ่ กิดจากชายและหญิงนัน้ ไม่ใช่
ลูกของชายทีเ่ ป็นสามีของหญิงนัน้
อาจเกิดการเข้าใจผิดหญิงนั้น
มีชู้ ซึ่งอาจเป็นปัญหาใหญ่ได้
ทัง้ ในด้านของสังคมในที่ท�ำงาน
สภาพแวดล้อมและภาพลักษณ์
ต่างๆ ของหญิงผู้เข้ารับบริการ

ด้านครอบครัว

เนื่ อ งจากเด็ ก ที่
คลอดมานั้ น มิ ใช่
บุตรทีเ่ กิดจากอสุจิ
ของสามีตน แน่นอน
ว่ า ย่ อ มส่ ง ผลต่ อ
สถาบันครอบครัว
ซึ่ ง อาจมี ป ั ญ หา
เกิดขึน้ ได้ในอนาคต

ตารางที่ 2 ผลกระทบต่อสามีผู้เข้ารับบริการ
ด้านจิตใจ
ด้านครอบครัว
ฝ่ายของสามีเปรียบความรู้สึกที่ได้ทราบว่าบุตรไม่ใช่ อาจจะส่งผลกระทบต่อสถาบันครอบครัวทีอ่ าจมีปญ
ั หา
สายเลือดที่แท้จริงของเขาว่าเหมือนกับการถูกทรมาน ขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้เพราะย่อมเกิดความไม่สนิทใจของ
อย่างช้า ๆ ทีต่ อ้ งเห็นบุตรโตมาโดยทีด่ ไู ม่เหมือนตนเอง ผู้เป็นพ่อทีต่ ้องเลี้ยงดูบุตรที่ไม่ใช่ลูกของตัวเอง

ตารางที่ 3 ผลกระทบต่อเด็ก
ด้านจิตใจ
เ ด็ ก อ า จ เ กิ ด
ความไม่ ส นิ ท ใจ
ต่ อ สามี ข องผู ้ เ ป็ น
แม่ อี ก ด้ ว ยท� ำ ให้
เ ด็ ก เ กิ ด ค ว า ม
สั บ สนได้ ว ่ า แท้ ที่
จริ ง แล้ ว บิ ด าโดย
ชอบด้วยกฎหมาย
ของตนเป็นใคร

ด้านครอบครัว
จากปั ญ หาดั ง กล่ า วจะส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความสัมพันธ์ของพ่อลูกด้วย และยิง่ ไปกว่านัน้
คื อ ความสั ม พั น ธ์ ข องคนในครอบครั ว
ในเรื่องของความเป็นบิดาและบุตร เมื่อเด็ก
ทีค่ ลอดมานัน้ มิใช่ลูกของสามีของผู้ประสงค์
จะมี บุ ต ร หากเกิ ด ความเคลื อ บแคลงใจ
จะส่ ง ผลให้ ก ารเลี้ ย งดู เ ด็ ก ที่ เ กิ ด มาไม่ ไ ด้
ประสิทธิภาพจากความรักความอบอุ่นของ
ครอบครัว

ด้านสังคม
เมื่อเด็กเติบโตขึ้นก็จะได้รู้ถึงความเป็นจริง
ก่ อ นที่ เ ด็ ก จะเกิ ด มาว่ า ตนเองนั้ น เกิ ด มา
ได้โดยวิธีการใด เด็กอาจถูกล้อเลียนหรือ
โดนแกล้ง สร้างปมภายในใจให้แก่เด็กจาก
สภาพสังคม เพราะเมื่อสถาบันครอบครัวซึ่ง
เป็ น สถาบั น ย่ อ ยที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ใน
การเจริญเติบโตของเด็กเกิดความขุ่นมัวก็
อาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตในสังคมได้

ส�ำหรับบทลงโทษตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 อาจสรุปได้ ดังนี้
ลักษณะของการกระท�ำ

บทบัญญัติ

บทลงโทษ

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใดให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วย มาตรา 14 ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึง่ ปี
การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์โดยไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ต้องห้าม
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ มาตรา 23 ต้ อ งระวางโทษจ� ำ คุ ก ไม่ เ กิ น
ด�ำเนินการให้มกี ารตัง้ ครรภ์แทนให้แก่สามีและภรรยาตามมาตรา 21
ห ก เ ดื อ น ห รื อ ป รั บ ไ ม ่ เ กิ น
โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการ
หนึง่ หมืน่ บาทหรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ
ผู้ใดด�ำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้า มาตรา 24 ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสิบปี
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท
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ลักษณะของการกระท�ำ
- ผู้ใดกระท�ำการเป็นคนกลางหรือนายหน้าโดยเรียก รับหรือ
ยอมจะรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ เ พื่ อ การตอบแทนในการ
จัดการหรือชี้ช่องให้มีการรับตั้งครรภ์แทน
- ผู้ใดโฆษณาหรือไขข่าวให้แพร่หลายเกี่ยวกับการตั้งครรภ์แทน
ว่ามีหญิงที่ประสงค์จะเป็นผู้รับตั้งครรภ์แทนผู้อื่นหรือมีบุคคล
ที่ประสงค์จะให้หญิงอื่นเป็นผู้รับตั้งครรภ์แทนไม่ว่าจะท�ำไป
เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือไม่ก็ตาม
- สามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือสามีหรือภริยาที่ชอบ
ด้วยกฎหมายที่ประสงค์จะมีบุตรปฏิเสธการรับเด็กที่เกิดจาก
การตั้งครรภ์แทน
- ผู ้ ใ ดสร้ า ง เก็ บ รั ก ษา ขาย น� ำ เข้ า หรื อ ส่ ง ออกซึ่ ง อสุ จิ ไข่
หรือตัวอื่น
ผูใ้ ดซึง่ มิใช่ผปู้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมให้บริการเกีย่ วกับเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์รวมทั้งรับฝาก รับบริจาคใช้
ประโยชน์จากอสุจิ ไข่หรือตัวอ่อนหรือทําให้สนิ้ สภาพของตัวอ่อน
- ผู้ใดสร้างตัวอ่อนเพื่อใช้ในกิจการใด ๆ เว้นแต่เพื่อใช้ในการ
บําบัดรักษาภาวะการมีบุตรยากของสามีและภริยาที่ชอบด้วย
กฎหมาย
- ผูใ้ ดซือ้ เสนอซือ้ ขาย นาํ เข้าหรือส่งออก ซึง่ อสุจิ ไข่หรือตัวอ่อน
- ถ้าเจ้าของอสุจิ ไข่หรือตัวอ่อนทีฝ่ ากไว้กบั ผูร้ บั ฝากตามมาตรา 42
ตายลงได้นําอสุจิ ไข่หรือตัวอ่อนมาใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม
เป็นหนังสือไว้ก่อนตาย
ผู้ใดมิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมท�ำการศึกษาวิจัยตัวอ่อนที่
เหลือจากการบ�ำบัดรักษา

บทบัญญัติ

บทลงโทษ

มาตรา 27 ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินห้า
มาตรา 28 ปีหรือปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท
มาตรา 33 หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา 40

มาตรา 35 ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสิบปี
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา 36 ต้องระวางโทษจ�ำคุกมาเกินสามปี
มาตรา 41 หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น หกหมื่ น บาท
มาตรา 43 หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

มาตรา 37 ต้องระวางโทษจ�ำคุกมาเกินสามปี
หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น หกหมื่ น บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
- ผู้ใดดําเนินการใด ๆ เพื่อมุ่งหมายให้เกิดมนุษย์โดยวิธีการอื่น มาตรา 38 ต้องระวางโทษจ�ำคุก
นอกจากการปฏิสนธิระหว่างอสุจิกับไข่
มาตรา 39 ตั้ ง แต่ ส ามปี ถึ ง สิ บ ปี แ ละปรั บ
- ผู้ใดนําอสุจิ ไข่ ตัวอ่อนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเซลล์ใส่เข้าไป
ตั้งแต่หกหมื่นบาทถึง
ในร่างกายของสัตว์หรือนําเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์เซลล์ที่เกิด
สองแสนบาท
จากการปฏิสนธิระหว่างเซลล์สบื พันธุข์ องสัตว์ใส่เข้าไปในร่างกาย
ของมนุษย์

นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบว่า ปัญหาในการป้องกันการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์ โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ การใช้มาตรการในการรับผิดตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ที่เกิดจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้กระท�ำการละเมิดหรือ
ฝ่าฝืนโดยการน�ำอสุจิของตนไปใช้ในการผสมเทียมให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ ทั้งที่จริงแล้วอสุจิดังกล่าว
ที่แพทย์ต้องน�ำมาใช้ในการให้บริการ ควรเป็นอสุจิของสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้เข้ารับบริการ
การกระท�ำดังกล่าวของแพทย์ในการใช้อสุจขิ องตนโดยไม่รบั ความยินยอมจากผูเ้ ข้ารับบริการ จึงเป็นการละเมิด
ต่อสิทธิของผู้ป่วย ส่งผลให้เด็กที่เกิดมามิใช่บุตรที่เกิดจากอสุจิของสามีผู้ประสงค์ให้มีการผสมเทียม
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ซึ่งเมื่อเด็กคลอดออกมาจะท�ำให้เกิดผลกระทบทางด้านร่างกาย จิตใจ สถาบันครอบครัวและสังคม
ความเป็นอยู่เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และการละเมิดสิทธิ
10 ประการ ของผู้ป่วยก็ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 อีกด้วย อีกทั้งการละเมิด
ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมซึ่งการฝ่าฝืนข้อบังคับดังกล่าวมีผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมต้องรับผิดชอบตามพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 (พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพเวชกรรม.
2525 ; ข้อบังคับแพทยสภา. 2549)
ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับความเสียหายเพราะการประพฤติผิดจริยธรรมจากผู้ที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
มีสทิ ธิกล่าวหาและบุคคลอืน่ มีสทิ ธิกล่าวโทษผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมผูน้ นั้ ได้ แต่สทิ ธิดงั กล่าวนัน้ จะสิน้ สุดลง
เมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับความเสียหาย หากบุคคลผู้ได้รับความเสียหายไม่กล่าวหาหรือกล่าวโทษ
ผู้ประกอบวิชาชีพเมื่อพ้นหนึ่งปีย่อมไม่อาจกระท�ำเช่นนั้นอีกได้หรือนับแต่วันที่รู้การประพฤติผิดเช่นนั้น
แต่ตอ้ งไม่เกินสามปีนบั แต่วนั ประพฤติผดิ (มาตรา 32) การวินจิ ฉัยชีข้ าดอาจลงโทษผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
เช่น ว่ากล่าวตักเตือน พักใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้ (พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม. 2525)
ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาตได้อีกเมื่อพ้น
สองปีนบั แต่วนั ถูกเพิกถอน แต่เมือ่ คณะกรรมการพิจารณาใบค�ำขอและปฏิเสธการออกใบอนุญาต ผูน้ นั้ จะ
ยื่นค�ำขอได้อีกครั้งเมื่อพ้นหนึ่งปี แต่ถ้าหากคณะกรรมการปฏิเสธอีกเป็นครั้งที่สอง ผู้นั้นจะหมดสิทธิ
ขอรับใบอนุญาตอีกต่อไป (มาตรา 42) (พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม. 2525) ทั้งนี้สามารถสรุปแนวทาง
หรือมาตรการในการลงโทษตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558
นอกจากนี้ ปัญหาทีส่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ คือ ปัญหาความเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ
แม้วา่ เด็กทีเ่ กิดโดยเทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุต์ ามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็กทีเ่ กิดโดยอาศัยเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ได้ให้เด็กนั้นเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสามีภริยา
ที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์จะมีบุตรตามมาตรา 29 แต่กรณีดังกล่าวผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้
กระท�ำละเมิดโดยการใช้เชื้ออสุจิของตนเองและบุคคลนิรนามท�ำให้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงท�ำให้
บุตรเป็นบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของแพทย์ดังกล่าว อีกทั้งเด็กที่เกิดมายังเป็นบุตรที่ไม่ได้สืบสายโลหิต
ของบิ ดาจึง ไม่มีความเกี่ยวข้อ งกันจึง เป็ น บุ ตรไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายของฝ่ ายสามี ที่ ป ระสงค์ จะมี บุต ร
จึ งท� ำ ให้ เ กิดปัญหาเกี่ยวกับ สิทธิทางกฎหมายของบุ คคลดั งกล่ าวและส่ งผลกระทบต่ อความสั มพั น ธ์
ในครอบครัวด้วยเช่นกัน

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึ ก ษาท� ำ ให้ เ ห็ น ว่ า ปั ญ หาการถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ข องผู ้ ใช้ เ ทคโนโลยี ช ่ ว ยการเจริ ญ พั น ธุ ์
โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งขาดจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ที่กระท�ำละเมิดโดยการใช้อสุจิของตนเอง
และของบุคคลนิรนามในการผสมเทียมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ประสงค์ที่จะใช้บริการ ซึ่งเป็น
การใช้ชอ่ งทางในการประกอบวิชาชีพกระท�ำการอันมิชอบจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย ยังขาดบทลงโทษ
ในทางอาญา รวมทั้งปัญหาการพิจารณาความเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
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ผูว้ จิ ยั จึงหาแนวทางในการแก้ปญ
ั หาให้แก่กลุม่ ของผูใ้ ช้เทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุท์ างการแพทย์
ได้ แ ก่ การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองเด็ ก ที่ เ กิ ด โดยอาศั ย เทคโนโลยี ช ่ ว ยการเจริ ญ พั น ธุ ์
ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 และการให้สิทธิบิดาที่ได้รับผลกระทบจากการกระท�ำละเมิดของผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสามารถที่จะเลือกสถานะการเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหา
ไม่ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยและเพื่อป้องกันปัญหาในเรื่องของครอบครัว
สามารถอภิปรายได้ว่าสิทธิของผู้ป่วยไม่ควรถูกละเมิดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ผู้ป่วย
มีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และเข้าใจชัดเจนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อให้
ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน
ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาควบคู่ไปพร้อมกัน เพราะอาจเกิดปัญหาขึ้นได้
ในอนาคตเนือ่ งจากมีชอ่ งว่างทางกฎหมายในกรณีทผี่ ปู้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมกระท�ำละเมิดโดยการใช้อสุจิ
โดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากสามีและภริยาทีป่ ระสงค์จะมีบตุ ร บทบัญญัตนิ ไี้ ม่ได้มบี ทลงโทษทีเ่ พียงพอกับ
การกระท�ำความผิด ควรมีการเพิ่มบทลงโทษจ�ำคุกผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมกระท�ำละเมิดเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นในประเทศไทยจึงควรเพิ่มเป็นมาตรา47 จากเดิมที่มีบทบัญญัติไว้เพียง 46 มาตรา
โดยห้ามมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมกระท�ำละเมิดผู้ป่วย ถ้าฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 10 ปี
หรือปรับไม่เกินสามแสนบาทหรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ เหตุผลทีผ่ เู้ ขียนให้มกี ารลงโทษจ�ำคุก 10 ปี เพือ่ ไม่ให้ผกู้ ระท�ำ
ความผิดได้รอลงอาญาในกรณีการกระท�ำความผิดครัง้ แรก ซึง่ จ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี ซึง่ ตรงกับหลักความยุตธิ รรม
ในส�ำนักกฎหมายธรรมชาติ คือกฎหมายจะต้องมีความยุติธรรมและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
โดยการระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 10 ปี เป็นการยุติธรรมแล้ว เพื่อให้ผู้กระท�ำความผิดได้รับโทษอย่างสมควร
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มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนัง
LEGAL MEASURES FOR CONTROL SKIN TATTOO BUSINESS
กิตติวรรณ เจริญพงศ์, กฤษณา ค�ำนวน, กัมปนาท วิโสจสงคราม, กาญจนา ทองพลัด,
กิตติศักดิ์ ศรีนวลอินทร์, จุไรรัตน์ สงขาว, หทัยกาญจน์ ก�ำเหนิดเพชร
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
การวิจยั เรือ่ ง “มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนัง” เป็นวิจยั เชิงคุณภาพ
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายของการประกอบกิจการสักผิวหนังและศึกษาแนวทาง
ในการคุ้มครองผู้บริโภคและควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนัง การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากเอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องและจากกลุ่มประชากร คือ เจ้าหน้าที่สมาคมผู้บริโภคจังหวัด นักวิชาการสุขาภิบาลเทศบาล
เมืองเขารูปช้าง รองประธานชมรมผู้รักอาชีพช่างสักแห่งประเทศไทยและผู้ปฏิบัติงานสักผิวหนัง โดยใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลเป็นค�ำถามเกีย่ วกับควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนัง คณะผูจ้ ดั ท�ำวิจยั ใช้
การสังเคราะห์โดยน�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกมาแยกแยะและสรุปหาสาระ
ส�ำคัญด้านมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกิจการสักผิวหนังเพื่อให้คุ้มครองผู้บริโภคมากที่สุด
ผลการศึกษา 1) ในเรื่องของปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย พบว่าผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ปฏิบัติตาม
ทีก่ ฎหมายก�ำหนด อีกทัง้ กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับยังไม่ครอบคลุมเพียงพอเกีย่ วกับการประกอบกิจการสักผิวหนัง
2) ในเรือ่ งของแนวทางในการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนัง พบว่าแต่ละท้องถิน่ มีการตราเทศบัญญัติ
หรือข้อบัญญัตเิ กีย่ วกับการควบคุมกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพก่อนออกใบอนุญาตการประกอบกิจการ
กรณีที่มีการร้องเรียนจนเกิดปัญหาท้องถิ่นมีอ�ำนาจในการพักใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้
3) ในเรื่องของแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีเมื่อมีการร้องเรียน พบว่าสมาคมผู้บริโภคจะรับเรื่อง
ร้องเรียนและจะประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง จากนั้นให้ผู้บริโภคแจ้งความกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจและด�ำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
ค�ำส�ำคัญ : มาตรการทางกฎหมาย ควบคุม การสักผิวหนัง คุ้มครองผู้บริโภค

Abstract
This research is about the measure of control of tattooing skin business. This is qualitative
research with the objective of studying problems, facts and laws of skin tattooing business and
studying guidelines for consumer protection and control of tattooing skin business.
This research is based on relevant documents and population groups, namely, the provincial
consumer association officers, Khao Roop Chang Municipality Sanitation Officers including the vice
president of the Tattoo Art Professionals Club of Thailand and skin tattoo practitioners using in-depth
interviews with individuals. This question is about the control of tattoo skin operations. The research
team uses the synthesis by using the data from the document study and in-depth interviews to classify
and summarize the essence of the legal measures to control the tattooed skin laws for the best
consumer protection.
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The results of the research showed that the problem of the facts and the law is the
operators do not comply the term of law and the applicable law is not yet comprehensive enough
regarding the business of tattooing skin. The results about control of tattooing skin business
showed locality has a law or regulations regarding the control of businesses that are harmful to health
before having approval business operation. In the case of a complaint that the place causes trouble,
the local authorities have the right to suspend licenses or revoke licenses. Furthermore, the guideline
for consumer protection in the case of a complaint is the consumer association will accept the complaint
by sending a coordinating letter directly to the relevant department after that consumers must report
to the police and prosecute under the consumer judicial procedure law 2008.
Keywords : Legal measures Control Skin tattooing Consumer protection

บทน�ำ
การสักผิวหนังในประเทศไทย ในอดีตส่วนใหญ่เป็นการสักเพื่อความขลัง หรือเพื่อเป็นสิริมงคล
ต่อมาปัจจุบันรอยสักได้เปลี่ยนไปเป็นการสื่อถึงศิลปะและบ่งบอกถึงความชอบเฉพาะตัว ซึ่งการสักผิวหนัง
หมายความว่า การลงสีที่ใต้ผิวหนังโดยอาศัยเข็มหรือเครื่องมือช่วยในการสักผิวหนังท�ำให้เกิดลวดลาย
ต่อมาสังคมเปิดกว้างและมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพมากขึ้น จึงท�ำให้การประกอบกิจการสักผิวหนัง
ขยายตัวเพิม่ มากขึน้ แม้ปจั จุบนั ยังไม่มกี ารวิจยั การประกอบกิจการสัก แต่ประมาณการจากส�ำนักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยระบุวา่ ในปี พ.ศ. 2549 ประเมินจากจ�ำนวนร้าน
ที่มีอยู่ 400 - 500 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมักจะตั้งอยู่ในจุดท่องเที่ยวส�ำคัญ เช่น กรุงเทพฯ ภูเก็ต พัทยา ฯลฯ
(รุง่ วิภา แซ่ออง. สืบค้นเมือ่ 21 กุมภาพันธ์ 2563, จาก https://positioningmag.com/8485) แต่ในช่วงหลายปี
ทีผ่ า่ นมามีรา้ นสักเพิม่ ขึน้ ทัว่ ประเทศราว 5,000 แห่ง ซึง่ ต้องก�ำกับดูแลและควบคุมกันเองโดยก�ำหนดข้อตกลง
ร่วมกัน (มติชนออนไลน์. สืบค้นเมือ่ 21 กุมภาพันธ์ 2563, จาก https://www. matichon.co.th /local/qua litylife/
news _ 1117730) จึงอาจส่งผลให้เกิดปัญหาจากการเลือกใช้สที ไี่ ม่ได้มาตรฐาน ท�ำให้เกิดอาการแพ้ เป็นผืน่
หรือตุม่ แดงคัน  และเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี วัณโรค โรคเรือ้ น โรคเอดส์ จากการใช้เข็มทีไ่ ม่สะอาด
ไม่ผา่ นการท�ำให้ปลอดเชือ้ หรือใช้เข็มร่วมกับคนอืน่ (Chomnapas Wangein. สืบค้นเมือ่ 21 กุมภาพันธ์ 2563,
จาก dhttps://www.thai health.or.th/Content/40989)
กิจการสักผิวหนังเป็นกิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีการผลิตที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของผู้บริโภค จึงเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (นภัสวรรณ สนธินอก, สกุณา คุณวโรตม์ และ
สมชาย ตูแ้ ก้ว. 2562 : 4) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง กิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558
ข้อ 3 ประเภทที่ 9 (18) ผู้ประกอบกิจการดังกล่าว จึงต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนเปิด
ท�ำการให้บริการ และกฎหมายทีเ่ ป็นหลักเกณฑ์ มาตรการในการควบคุมกิจการดังกล่าวได้กำ� หนดไว้ชดั เจน
ไม่เพียงพอ เช่น การก�ำหนดมาตรฐานของสีที่ใช้ในการสักไม่ชัดเจนซึ่งในทางปฏิบัติไม่สามารถตรวจสอบ
คุณภาพหรือความปลอดภัยได้จริง ไม่มกี ารก�ำหนดให้ผปู้ ฏิบตั งิ านต้องผ่านการอบรมการป้องกันการติดเชือ้
ก่อนการสัก และหากเกิดความเสียหายขึ้นกับผู้รับบริการมีเพียงกฎหมายที่บังคับใช้เพียงปลายเหตุเท่านั้น
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของการประกอบกิจการสักผิวหนัง
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนัง
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคจากการสักผิวหนัง

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
1. ทฤษฎีทางมหาชน
หลักการทางมหาชนในการคุ้มครองผู้บริโภคมีหลักว่า รัฐต้องรับรองเสรีภาพส่วนบุคคลซึ่งมนุษย์
มีอยู่ตามธรรมชาติและรัฐต้องไม่ท�ำลายสิทธิพื้นฐานของบุคคลดังกล่าว แต่อาจมีข้อจ�ำกัดในบางเรื่อง
ตามสมควรเพื่อให้ประโยชน์ทั้งหลายตกอยู่กับประชาชนของตน ซึ่งหลักการที่มารองรับแนวคิดนี้ ได้แก่
1.1 ทฤษฎีเสรีนิยมทางการเมือง
จอห์น ล็อก ยืนยันว่า “เสรีภาพ” เป็นกฎเกณฑ์พนื้ ฐานของระบบการปกครองและรัฐหรือผูป้ กครอง
ต้องสร้างสถาบันทางการเมืองขึ้นมาเพื่อคุ้มครองเสรีภาพของประชาชน ดังนั้น รัฐไม่ควรเข้าไปแทรกแซง
ในทางธุรกิจควรปล่อยให้เศรษฐกิจเสรีที่สุด
1.2 หลักอรรถประโยชน์ (Utilitarianism)
เป็นหลักที่มุ่งส่งเสริมความสุขให้แก่เอกชนโดยให้หลักประกันแก่เสรีภาพส่วนบุคคล เสรีภาพ
ในการท�ำสัญญา สิทธิในทรัพย์สินส่วนบุคคลและสิทธิเสรีภาพอื่นๆ เป็นทฤษฎีปัจเจกชนนิยม มุ่งคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของเอกชน ถือว่าความสมบูรณ์พนู สุขของสังคมย่อมขึน้ อยูก่ บั ความผาสุกของเอกชนเป็นรายบุคคล
ดังนัน้ การตรากฎหมายลิดรอนสิทธิหรือควบคุมเสรีภาพของเอกชนเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ควรกระท�ำ เว้นแต่การควบคุม
สิทธิเสรีภาพเมื่อการใช้เสรีภาพจะก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อเอกชนหรือสังคม
1.3 หลักประโยชน์สาธารณะ
การให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคนั้นถือว่าเป็นนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งแต่ละรัฐจะต้องจัดให้มีขึ้น
เพื่อให้ความคุ้มครองดูแลประชาชนของแต่ละรัฐได้อย่างมีความเป็นอยู่อย่างสงบสุข โดยมุ่งถึงประโยชน์
สาธารณะเป็นพื้นฐาน โดยให้องค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถใช้อ�ำนาจหน้าที่บังคับปัจเจกชน
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งแยกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การใช้อ�ำนาจควบคุมโดยการออกกฎเกณฑ์
หรือค�ำสัง่ ให้คนในสังคมปฏิบตั ติ ามเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและการให้บริการ
สนองตอบความต้องการด้านต่าง ๆ ของคนในสังคม (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2538 : 298 - 301)
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ปรัชญาในการคุ้มครองผู้บริโภคโดยการแทรกแซงของรัฐ
มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา โดยแบ่งได้เป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่
1. ช่วงก่อนยุคแห่งการแทรกแซงโดยภาครัฐ (Pre-interventionist)
แนวความคิดเกีย่ วกับผูบ้ ริโภคมีอยูว่ า่ ผูบ้ ริโภคต้องระมัดระวังในการเลือกซือ้ สินค้า มิฉะนัน้ แล้ว
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้หรือบริโภคสินค้านัน้ ๆ ผูซ้ อื้ ต้องรับผิดชอบเอง ซึง่ บทบาทของรัฐเพียงก�ำกับ
ดูแลผู้บริโภค ให้ได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจเลือกสินค้าได้อย่างถูกต้องโดยการควบคุมฉลากหรือ
โฆษณาเป็นหลัก
2. ช่วงยุคแห่งการแทรกแซงโดยภาครัฐ (Interventionist)
การคุ้มครองผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ความไม่เท่าเทียมกันในอ�ำนาจต่อรองของผู้บริโภคและ
ผู้ผลิตเป็นสาเหตุให้รัฐต้องเข้ามาคุ้งครองผู้บริโภคโดยตรงและมีการออกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อรับรองสิทธิของผู้บริโภค
3. ช่วงหลังยุคแห่งการแทรกแซงโดยภาครัฐ (Post-interventionist)
การคุ้มครองโดยภาครัฐได้รับการต่อต้าน เห็นว่ามาตรการที่รัฐใช้ในกาคุ้มครองผู้บริโภคเป็น
การแทรกแซงในการด�ำเนินธุรกิจมากกว่าการดูแล ท�ำให้ธุรกิจไม่มีความคล่องตัวและมีความเห็นว่าแนว
การคุ้มครองผู้บริโภคนั้นต้องให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคมีส่วนร่วม ซึ่งการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ
ในกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคนั้นอาจอยู่ในรูแบบของการก�ำกับดูแลตนเองโดยความสมัครใจหรือจัดตั้ง
หน่วยงานรับค�ำฟ้องร้องของลูกค้าโดยหน่วยงานอิสระ ซึ่งการก�ำกับดูแลโดยสมัครใจนั้นต้องไม่มีระบบ
การตรวจสอบที่ยุ่งยาก
เนื่องจากนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคโดยภาครัฐ ไม่อาจตอบสนองความต้องการ
ทีแ่ ท้จริงของผูบ้ ริโภค รัฐควรมีบทบาทในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคมีความตืน่ ตัวและกระตือรือร้น
ในการรักษาสิทธิของตัวเอง รัฐอาจต้องให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภคในการท�ำการรักษาและคุ้มครองสิทธิ
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการตรากฎหมายเพื่อรองรับสิทธิของผู้บริโภคที่พึงจะได้รับ และ
ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของตนเองตลอดจนกระบวนการต่างๆ (เดือนเด่น นิคมบริรักษ์และสุธีร์ ศุภนิตย์.
สืบค้นเมือ่ 9 กันยายน 2562, จาก http://www.openbase.in.th/files/tdri023.pdf?fbclid=IwAR2lIF81sGOF209
PUZNyR-5b0vJh7K_w41W4wW942ARvitOZ3n_1ZW0dCiY)

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค ตามมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
ผู้บริโภคจะได้รับความคุ้มครองในสิทธิต่าง ๆ ของตน 5 ประการ ดังนี้
1. สิทธิในการได้รับข่าวสารและค�ำพรรณนา (Right to be informed)
2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ (Right to choose)
3. สิทธิได้รับความปลอดภัย (Right to safety)
4. สิทธิได้รับความเป็นธรรมในการท�ำสัญญา (Right to fair contract)
5. สิทธิได้รับการพิจารณาและรับชดเชยค่าเสียหาย (Right to redress)
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หากผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าแลบริการ สามารถใช้สิทธิเรียกร้องต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (สคบ.) หรือหน่วยงานทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องได้ (ส�ำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครอง
ผู้บริโภค. สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2562, https://www.ocpb. go.th/news_view.php?nid=9764)

วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) เจ้าพนักงานท้องถิ่น ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ
กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ส่วนราชการกองสาธารณสุขเทศบาลนครสงขลา
เพื่อต้องการทราบแนวทางในการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนัง 2) องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคที่
มีการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประกอบด้วยสมาคม
ผู้บริโภคสงขลาและส�ำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อต้องการทราบแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภค
จากการสักผิวหนัง 3) สมาคมหรือชมรมช่างสัก และผู้ปฏิบัติงานสัก ประกอบด้วยชมรมผู้รักอาชีพช่างสัก
แห่งประเทศไทย และสถานประกอบกิจการสักผิวหนังเพื่อต้องการทราบปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
กลุ่มตัวอย่างใช้การเลือกโดยใช้ดุลพินิจและการตัดสินใจของคณะผู้วิจัยว่ามีลักษณะสอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ (หทัยชนก พรรคเจริญ. 2555 : 32) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้การเลือก
หน่วยตัวอย่าง โดยวิธีการเลือกหน่วยตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จึงได้เป็น
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) นางสาวสุกัลยา ดวงภักดี นักวิชาการสุขาภิบาลกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเขารูปช้าง 2) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลนครสงขลา 3) เภสัชกรหญิง
ชโลม เกตุจินดา อุปนายกสมาคมผู้บริโภคจังหวัดสงขลา 4) นายทรงภณ จันทรัตน์ รองประธานชมรม
ผู้รักอาชีพช่างสักแห่งประเทศไทย 5) นายวีระศักดิ์ คุ้มเณร ผู้ปฏิบัติงานร้าน Home Supply Tattoo
6) นางสาวโสมฤดี พีระพันธ์ และนายประสิทธิ์ ด�ำสงค์ ผูป้ ฏิบตั งิ านร้าน Yakuza Tattoo 7) นายชนิดา เห็นส�ำเร็จ
ผู้ปฏิบัติงานร้านช่างสักโคราช 8) ร้าน P&A Tattoo และ 9) ร้านJames Tattoo Chiangmai เพื่อให้ได้
กลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของวิจัย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือการวิจัยที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ ตามหลักเกณฑ์และมาตรการในการ
ควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนัง ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุม
การประกอบกิจการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึง่ ส่วนใดของร่างกาย พ.ศ. 2562 โดยแบ่งหลักเกณฑ์ มาตรการ
ควบคุมการประกอบกิจการเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ ด้านความปลอดภัย
ของเครื่องใช้ เครื่องมือ อุปกรณ์ และสี ด้านการปฏิบัติงานและควบคุมความปลอดภัยในการท�ำงาน
ด้านการจัดการมูลฝอย และด้านสุขอนามัยและข้อปฏิบัติในการประกอบกิจการของผู้ด�ำเนินกิจการ
และผู้ปฏิบัติงาน
3. วิธีการด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ด�ำเนินการขอหนังสืออนุญาตสัมภาษณ์จากคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา และส่งตัวอย่างประเด็นค�ำถามเพือ่ ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าทีข่ องรัฐและด�ำเนินการขออนุญาต
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากชมรมช่างสักแห่งประเทศไทยและผู้ปฏิบัติงานสัก

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

31

3.2 คณะผู้จัดท�ำวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทั้งหมด มาด�ำเนินการตามขั้นตอน
การวิจัยต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล คณะผู ้ จั ด ท� ำ วิ จั ย น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาเอกสารมาแยกแยะและ
สรุปหาสาระส�ำคัญด้านมาตรการทางกฎหมาย ส่วนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก น�ำมาวิเคราะห์
ตามประเด็นของการก�ำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการในการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนัง และ
น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยใช้การวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) ตามขอบเขตทีก่ ำ� หนด
หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนัง

ผลการวิจัย
1. ข้อเท็จจริงจากการศึกษาพบว่ามีการตรวจสอบมาตรฐานอาคาร อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ใน
การสักก่อนออกใบอนุญาตเท่านัน้ จะมีการตรวจสอบกิจการอีกครัง้ ก็ตอ่ เมือ่ ผูด้ ำ� เนินกิจการมีความประสงค์
ที่จะต่อใบอนุญาตประกอบกิจการและเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีเพียงบางพื้นที่ที่มีการสุ่มตรวจ
ในภายหลังการออกใบอนุญาต เจ้าหน้าทีไ่ ม่ได้มกี ารตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของสี ซึง่ ประเทศไทย
ไม่มีการก�ำหนดมาตรฐานของสีไว้ตามกฎหมาย จึงท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องอาศัยประสบการณ์ในการเลือก
ใช้สเี องและจากความน่าเชือ่ ถือของผูท้ นี่ ำ� เข้าสีทใี่ ช้ในการสักมาจากต่างประเทศ ทัง้ เข็มทีใ่ ช้ในการสักผิวหนัง
ได้รบั การยกเว้นไม่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามกฎหมายเนือ่ งจากไม่ถอื เป็นการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
หรือรักษาโรคของมนุษย์ จึงท�ำให้ไม่มีการก�ำหนดมาตรฐานเข็มที่ใช้ในการสักผิวหนัง การตรวจวัดค่า
ความเข้มแสงของบริเวณทีท่ ำ� การสักผิวหนัง ใช้เพียงการสังเกตทางกายภาพจากความสว่างของห้องเท่านัน้
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น บางท้ อ งถิ่ น ไม่ มี อุ ป กรณ์ เ ฉพาะทางในการวั ด ค่ า ความเข้ ม แสง จึ ง ท� ำ ให้ พ บว่ า ในขั้ น ตอน
การตรวจสอบถึงมาตรฐานของอุปกรณ์ สี หรือเครื่องมือที่ใช้ในการสักนั้น ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะทาง
ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเป็นผู้ท�ำการตรวจสอบถึงมาตรฐานและผู้ประกอบกิจการบางรายไม่มีการคัดแยก
มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยทั่วไป ทั้งในบางพื้นที่ไม่มีหน่วยงานที่สามารถท�ำลายมูลฝอยติดเชื้อได้ จึงท�ำให้
ผู้ประกอบกิจการท�ำลายมูลฝอยติดเชื้ออย่างผิดวิธีสถานประกอบกิจการบางรายด�ำเนินกิจการโดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบกิจการ ทั้งในทางปฏิบัติไม่มีการซักประวัติของผู้รับบริการก่อนท�ำการสักผิวหนัง
และมีการสักให้กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี (ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) โดยไม่มีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
บางสถานประกอบกิจการรับสักให้แก่บุคคลตั้งแต่อายุ 5 ปี เป็นต้นไป โดยให้เหตุผลว่าเป็นการสัก
เพื่อการรักษาโรค หรือตามความเชื่อและต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ทั้งนี้เจ้าพนักงานมีความรู้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการสักผิวหนังไม่เพียงพอจึงท�ำให้ในบางพื้นที่ไม่ได้ด�ำเนินการตราเป็นข้อบัญญัติ
ท้องถิน่ เพื่อควบคุมกิจการและเมื่อเกิดความเสียหายภายหลังจากการสักจึงไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแล
(ชนิดา เห็นส�ำเร็จ, วีระศักดิ์ คุ้มเณร, โสมฤดี พีระพันธ์ และประสิทธิ์ ด�ำสงค์, ทรงภณ จันทรัตน์ และ
ร้าน James Tattoo Chiangmai, การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์, 22 มกราคม 2563)
2. ข้อกฎหมายจากการศึกษาพบว่ากฎหมายไทยที่ใช้ในการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนัง
ที่ถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 13/2543 เรื่อง กิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 3) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2543 เล่ม 117
ตอนที่ 45ง หน้า 49 จากนั้นจึงได้มีการออกค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 2/2543
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เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมกิจการสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น เมื่อวันที่ 20
ธันวาคม 2543 โดยมีลักษณะเป็นการแนะน�ำส�ำหรับท้องถิ่นที่ก�ำหนดให้การประกอบกิจการสักผิวหนัง
เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในท้องถิ่นนั้น อาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ผู้ประกอบกิจการต้องปฏิบัติตาม
ความเหมาะสม อีกทั้งมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานด้านสุขลักษณะของการประกอบกิจการดังกล่าว
เอาไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น แต่ค�ำแนะน�ำดังกล่าวมีความไม่ชัดเจนจึงท�ำเกิด
ช่องว่างในทางปฏิบัติและไม่มีสภาพบังคับเป็นกฎหมาย
ปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการ
สักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
2 มกราคม 2563 เล่มที่ 137 ตอนพิเศษที่ 1ง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการ
สักผิวหนัง เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
เช่น การติดเชื้อ การแพ้สีหรือสารเคมี เป็นต้น ประกอบกับมูลฝอยที่เกิดจากการประกอบกิจการ เช่น
เข็มสัก วัสดุปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง หากไม่ได้รับการจัดการที่ถูกสุขลักษณะอาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่ อ สุ ข ภาพ และมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การปนเปื ้ อ นออกสู ่ สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง เป็ น การยกระดั บ มาตรฐาน
การประกอบกิจการดังกล่าวด้วย แต่ประกาศดังกล่าว มีการก�ำหนดมาตรฐานของสีที่ใช้ในการสักไม่ชัดเจน
ในทางปฏิบตั ไิ ม่สามารถตรวจสอบ คุณภาพหรือความปลอดภัยได้จริง ไม่มกี ารก�ำหนดวิธกี ารท�ำความสะอาด
ให้ปราศจากเชื้อที่ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างชัดเจนและไม่ได้ก�ำหนดข้อควรปฏิบัติก่อนและหลังสักของ
ผู้รับบริการ ไม่มีการก�ำหนดแนวทางในการปฏิบัติกรณีที่ผู้รับบริการยังไม่บรรลุนิติภาวะรวมถึงผู้ปฏิบัติงาน
มีการยกเว้นไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ อีกทั้งไม่ได้มีการก�ำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการอบรม
การป้องกันการติดเชื้อก่อนการสัก
3. แนวทางในการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนัง การประกอบกิจการสักผิวหนังเป็น
กิจการที่ต้องควบคุมเนื่องจากเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 “ข้อ 3 ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ (18) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใด
ของร่างกาย” กฎหมายจึงกระจายอ�ำนาจให้แก่ทอ้ งถิน่ ในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการดังกล่าว ดังนัน้
ท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ มาตรการในการควบคุมการประกอบ
กิจการสักผิวหนัง โดยส่วนใหญ่จะก�ำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการสักผิวหนัง ต้องยื่นเอกสาร
หลักฐานต่างๆ เพื่อขอใบอนุญาตเปิดกิจการ โดยเอกสารที่ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการสักผิวหนัง
จะต้องน�ำมาให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้แก่ ส�ำเนาบัตรประชาชน ส�ำเนาทะเบียนบ้าน (หากกรณีเป็น
บ้านเช่าต้องมีหนังสืออนุญาตให้เปิดกิจการสักผิวหนังจากเจ้าของบ้านหรือหนังสือยินยอม) ซึ่งก่อนออก
ใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องด�ำเนินการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ
ตามมาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนด โดยสามารถเก็บค่าธรรมเนียมได้ในอัตราที่ก�ำหนดไว้ในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น แต่หากท้องถิ่นใดไม่มีการตราข้อบัญญัติในการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนัง ท้องถิ่น
ดังกล่าว ท�ำได้เพียงการดูแลให้กิจการนั้นถูกต้องตามสุขลักษณะตามที่กฎหมายก�ำหนดเท่านั้น
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ในกรณีที่สถานประกอบกิจการสักผิวหนังดังกล่าวก่อเหตุเดือดร้อนร�ำคาญแก่พื้นที่ใกล้เคียงหรือ
จงใจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หาย เมื่ อ มี ก ารร้ อ งเรี ย นเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น จะด� ำ เนิ น การเข้ า ตรวจสอบ
สถานประกอบกิจการสักผิวหนังทันที หากสถานประกอบกิจการสักผิวหนังดังกล่าวก่อเหตุเดือดร้อน
ร�ำคาญแก่พื้นที่ใกล้เคียงหรือจงใจก่อให้เกิดความเสียหายจริง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะให้ค�ำแนะน�ำ
แก่ผู้ประกอบกิจการสักผิวหนัง หากยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขทางเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะให้ค�ำแนะน�ำ
อีกครัง้ และหากเจ้าพนักงานท้องถิน่ เห็นควรออกค�ำสัง่ ให้ผปู้ ระกอบกิจการสักผิวหนังด�ำเนินการภายใน 7 วัน
หากยั ง ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น สามารถด� ำ เนิ น คดี ไ ด้ ร วมถึ ง เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ� ำ นาจ
ในการพักใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ตามสมควร (สุกัลยา ดวงภักดี และอภิชดา สุคนธปติภาค,
การสัมภาษณ์, 17 มกราคม 2563)
4. แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค ในกรณีเมื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคและได้มีการร้องเรียน
ทางสมาคมผู้บริโภคจะรับเรื่องร้องเรียนนั้นไว้และแนะน�ำผู้บริโภคโดยเบื้องต้นให้ท�ำการเก็บหลักฐาน เช่น
แจ้ ง ความต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจ ถ่ า ยรู ป จากนั้ น ทางสมาคมจะสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ต่ า งๆ เมื่ อ รวบรวม
ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ไ ด้ ทั้ ง หมดทางสมาคมจะตรวจสอบดู ว ่ า ควรจะส่ ง หนั ง สื อ ประสานงานไปยั ง หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น เทศบาล สาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานนั้นด�ำเนินการในขั้นตอนต่อไป
และทางสมาคมจะช่วยสืบหลักฐานต่างๆ เพิ่มเติมในกรณีที่หลักฐานไม่เพียงพอ จากนั้นเมื่อพิสูจน์
ได้ ว ่ า มี ค วามเสี ย หายเกิ ด ขึ้ น จริ ง และได้ มี ก ารยื น ยั น ว่ า เป็ น ผู ้ บ ริ โ ภคจริ ง ให้ มี ก ารด� ำ เนิ น การฟ้ อ งร้ อ ง
ตามกฎหมายวิธพี จิ ารณาคดีผบู้ ริโภค พ.ศ. 2551 โดยสมาคมจะไม่ดำ� เนินการฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหาย
แทนผู้เสียหาย เพียงแต่ช่วยเหลือในการรวบรวมเอกสาร ทั้งนี้ขั้นตอนทุกอย่างจะต้องกระท�ำเป็นความลับ
และทางสมาคมต้องได้รับความยินยอมจากผู้บริโภคในการเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆ ในกรณีสักผิวหนัง
เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นจะต้องพิจารณาว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมากหรือน้อยเพียงใดซึ่งในกรณีนี้
ทางสมาคมจะแนะน�ำแนวทางการรักษาและค�ำนวณค่าใช้จ่ายในการรักษารวมไปถึงการช่วยประสานงาน
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษา เช่น สถาบันโรคผิวหนัง นอกจากนี้ในการรวบรวมปัญหาต่างๆ
ทางสมาคมจะผลักดันให้เกิดนโยบายดังกล่าวอาจมีการน�ำประเด็นเข้าสู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพ
เพื่อผลักดันให้มีการตราเป็นกฎหมายที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการในการควบคุมการประกอบกิจการ
สักผิวหนังและก�ำหนดถึงการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้บริโภค (ชโลม เกตุจินดา, การสัมภาษณ์,
19 มกราคม 2563)

อภิปรายผล
จากการศึกษาเรือ่ ง “มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนัง” โดยทฤษฎี
ทางมหาชน หลักอรรถประโยชน์เป็นทฤษฎีปจั เจกชนนิยม ถือว่าความสมบูรณ์พนู สุขของสังคมย่อมขึน้ อยูก่ บั
ความผาสุกของเอกชนเป็นรายบุคคล การตรากฎหมายลิดรอนสิทธิหรือควบคุมเสรีภาพของเอกชนเป็น
สิ่งที่ไม่ควรกระท�ำ  เว้นแต่เป็นการควบคุมสิทธิเสรีภาพเมื่อการใช้เสรีภาพจะก่อให้เกิดอันตรายหรือ
ความเสี ย หายต่ อ เอกชนหรื อ สั ง คม ดั ง นั้ น รั ฐ ควรเข้ า มาแทรกแซงในการตรากฎหมายเพื่ อ ควบคุ ม
การประกอบกิ จ การสั ก ผิ ว หนั ง ซึ่ ง ข้ อ กฎหมายพบว่ า ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ 13/2543
เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 3) ประกาศให้การสักผิวหนัง การเจาะหู หรืออวัยวะอื่น
เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากนั้นได้มีค�ำแนะน�ำคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 2/2543
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เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ม าตรฐานการควบคุ ม กิ จ การสั ก ผิ ว หนั ง และการเจาะหู ห รื อ เจาะอวั ย วะอื่ น ซึ่ ง เป็ น
ค� ำ แนะน� ำ ส� ำ หรั บ ท้ อ งถิ่ น ที่ ก� ำ หนดให้ ก ารสั ก ผิ ว หนั ง เป็ น กิ จ การที่ ต ้ อ งควบคุ ม ในท้ อ งถิ่ น นั้ น
โดยอาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ผู้ประกอบกิจการต้องปฏิบัติตามได้ความเหมาะสม ทั้งมีการก�ำหนด
หลักเกณฑ์ มาตรฐานด้านสุขลักษณะ เช่น สถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานประกอบกิจการต้องถูก
สุขลักษณะ เข็มและภาชนะบรรจุสีควรใช้ครั้งเดียวทิ้ง และต้องผ่านการฆ่าเชื้อ สีที่ใช้ต้องไม่เป็นอันตราย
ต่อร่างกาย ผูใ้ ห้บริการต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพประจ�ำปีก่อนยืน่ ขอใบอนุญาต และต้องผ่าน
การอบรมเรื่องการป้องกัน ท�ำลายเชื้อโดยสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เป็นต้น ซึ่งมาตรการดังกล่าว
ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอในการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนัง และค�ำแนะน�ำดังกล่าวไม่มีสภาพ
บังคับเป็นกฎหมาย
ปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงสารธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการควบคุมการประกอบกิจการ
สักผิวหนังหรือเจาะส่วนใดส่วนหนึง่ ของร่างกาย พ.ศ. 2562 ซึง่ มีสภาพบังคับเป็นกฎหมาย ก�ำหนดมาตรการ
ในการควบคุมการประกอบกิจการดังกล่าวให้ถกู สุขลักษณะและเพือ่ เป็นการยกระดับมาตรฐานการประกอบ
กิจการนี้ ซึง่ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพบว่า 1) ด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ กฎหมายก�ำหนด
ให้สถานประกอบกิจการมีอาคาร ส่วนประกอบอาคาร และพื้นที่ที่ท�ำการสักที่ต้องสะอาด สามารถป้องกัน
การปนเปือ้ นจากความสกปรกและต้องบ�ำรุงรักษาอย่างสม�ำ่ เสมอ แต่ขอ้ เท็จจริงจากการศึกษาพบว่าการตรวจ
มาตรฐานอาคาร สถานประกอบกิจการของเจ้าพนักงานท้องถิน่ ไม่มคี วามสม�ำ่ เสมอ ทัง้ ภายหลังจากการออก
ใบอนุญาตแล้วไม่มกี ารตรวจสอบซ�ำ 
้ 2) ด้านความปลอดภัยของเครือ่ งใช้ อุปกรณ์และสี กฎหมายก�ำหนดให้
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้สักต้องอยู่ในสภาพดี ต้องท�ำความสะอาดทั้งก่อนและหลังใช้ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ เข็มสักต้องผ่านการบรรจุแบบปราศจากเชือ้ และใช้ครัง้ เดียวทิง้ สีทใี่ ช้ในการสัก ต้องระบุวา่
เป็นสีเพื่อการสัก มีเอกสารแสดงชื่อผู้ผลิต บริษัทจัดจ�ำหน่าย วันผลิต และหมดอายุ แต่ข้อเท็จจริง
จากการศึกษาพบว่าไม่มกี ฎหมายทีก่ ำ� หนดวิธกี ารท�ำความสะอาดทีถ่ กู ต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานสี
ส�ำหรับการสักไว้เป็นการเฉพาะ ทั้งเข็มสักได้รับการยกเว้นไม่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ จึงไม่มีกฎหมาย
ที่ก�ำหนดมาตรฐานของเข็มสัก 3) ด้านการปฏิบัติงานและควบคุมความปลอดภัยในการท�ำงาน กฎหมาย
ก�ำหนดให้บริเวณที่สักผิวหนังต้องมีค่าความเข้มแสงไม่น้อยกว่า 800 ลักซ์ ข้อเท็จจริงจากการศึกษาพบว่า
การตรวจวัดค่าความเข้มแสงของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ใช้เพียงการสังเกตทางกายภาพจากความสว่างของ
ห้องเท่านั้น 4) ด้านการจัดการมูลฝอย กฎหมายก�ำหนดให้ต้องคัดแยกระหว่างมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอย
ติดเชื้อก่อนน�ำไปก�ำจัดให้ถูกสุขลักษณะ ข้อเท็จจริงจากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบกิจการบางรายไม่มี
การคั ด แยกมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ มู ล ฝอยทั่ ว ไปก่ อ นน� ำ ไปก� ำ จั ด และในบางพื้ น ที่ ไ ม่ มี ห น่ ว ยงานที่ ส ามารถ
ท�ำลายมูลฝอยติดเชื้อได้ และ 5) ด้านสุขอนามัย และข้อปฏิบัติในการประกอบกิจการ กฎหมายก�ำหนด
ให้ผดู้ ำ� เนินกิจการแจ้งเตือนผูม้ ารับบริการทีม่ โี รคประจ�ำตัวและผูท้ ยี่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะไม่ควรสัก ผูป้ ฏิบตั งิ าน
ต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพประจ�ำปี และการเฝ้าระวังโรคติดต่อ ข้อเท็จจริงจากการศึกษาพบว่า
สถานประกอบกิ จการรับ สัก ให้กับ ผู้ที่อ ายุต�่ำ กว่ า18 ปี โดยไม่ มี ห นั งสื อยิ น ยอมจากผู ้ ป กครอง และ
ในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ไม่ได้ก�ำหนดให้ผู้ประกอบกิจการต้องมีหลักฐาน เอกสารการตรวจ
สุขภาพประจ�ำปีและการเฝ้าระวังโรคติดต่อ
ส่ ว นแนวทางคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคเมื่ อ มี ก ารร้ อ งเรี ย นถึ ง ความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากการสั ก ผิ ว หนั ง
ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีเพียงค�ำแนะน�ำให้ผเู้ สียหายด�ำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ตอ่ เจ้าพนักงานต�ำรวจ
เพือ่ ด�ำเนินการฟ้องร้องต่อไปโดยไม่มกี ารด�ำเนินการแทนผูเ้ สียหาย แต่หากเป็นกรณีทสี่ ถานประกอบกิจการ
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ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญต่อพืน้ ทีใ่ กล้เคียง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะด�ำเนินขัน้ ตอนกระบวนการ
เพื่อออกค�ำสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามสมควร ส่วนสมาคมผู้บริโภค จังหวัดสงขลา
จะรับเรือ่ งร้องเรียน สอบข้อเท็จจริง รวบรวมหลักฐานต่างๆ ประสานงานไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรง
และให้ผู้บริโภคด�ำเนินการฟ้องร้องต่อไป รวมทั้งเสนอนโยบายผลักดันมาตรการคุ้มครองคุ้มครองผู้บริโภค
ซึ่งสอดคล้อง กับปรัชญาในการคุ้มครองผู้บริโภคโดยการแทรกแซงของรัฐ โดยรัฐอาจให้ความสะดวกแก่
ผู้บริโภคในการรักษาและคุ้มครองสิทธิตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยตรากฎหมายเพื่อรับรองสิทธิและ
ให้ความรู้ตลอดจนกระบวนการต่างๆ เช่น ระบบการฟ้องร้องที่สะดวกรวดเร็วขึ้น รวมถึงอ�ำนาจต่อรอง
และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินคดี และสอดคล้องกับหลักประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากรัฐ
ต้องให้องค์กรออกกฎเกณฑ์ควบคุมผู้ประกอบกิจการและผู้เข้ารับบริการรวมทั้งให้บริการสาธารณะ
ตอบสนองความต้องการของคนในสังคมรวมถึงคุม้ ครองความปลอดภัยแก่ชวี ติ ร่างกาย ทรัพย์สนิ ของประชาชน

ข้อเสนอแนะ
การประกอบกิ จ การสั ก ผิ ว หนั ง เป็ น กิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ ปั จ จุ บั น ประเทศไทย
มีการตรากฎหมายที่ใช้เป็นมาตรการในการควบคุมกิจการสักผิวหนังเป็นการเฉพาะ เพื่อป้องกันมิให้เกิด
ผลกระทบจนก่อหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ แต่ยงั มีชอ่ งว่างของกฎหมายทีอ่ าจท�ำให้ไม่สามารถ
ป้องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดต่อสุขภาพได้ ดังนัน้ จึงควรแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมาย ดังนี้ ควรก�ำหนดให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ มีการตรวจสถานประกอบกิจการหลังจากออกใบอนุญาตทุก ๆ  6 เดือน ควรก�ำหนดให้มอี งค์กรของรัฐ
ท�ำหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐาน ความปลอดภัยของเครื่องมือ อุปกรณ์และสีที่ใช้ในการสักผิวหนังและ
ก�ำหนดให้ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ท�ำหน้าที่ในการจัดอบรมให้ความรู้แก่สถานประกอบการเกี่ยวกับ
การป้องกันการติดเชื้อ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อและท�ำหน้าที่ในการท�ำลายมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดจาก
กิจการสักลายเป็นการเฉพาะ ควรก�ำหนดอายุ คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานสักและผู้รับบริการสักให้ชัดเจน
ทั้งก�ำหนดให้มีการท�ำหนังสือยินยอมก่อนการสัก โดยต้องระบุถึง ชื่อ - สกุล อายุ ประวัติการเป็นโรค
การรั บเลื อ ด เป็นต้น และก�ำหนดมาตรการในการเยี ย วยาความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อผู ้ รั บ บริ ก ารสั ก
หากความผิดนัน้ เกิดจากผูป้ ฏิบตั งิ าน  และประการส�ำคัญควรมีการตรากฎหมายทีค่ วบคุมการประกอบกิจการ
สักผิวหนัง  และกฎหมายทีค่ วบคุมกิจการค้าขายเครือ่ งมือ อุปกรณ์และสีทใี่ ช้สำ� หรับสักผิวหนังแยกออกจากกัน
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่อาจจะได้รับความเสียหายจากการเข้ารับบริการสักผิวหนัง
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มาตรการเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา : ศึกษาในจังหวัดสงขลา
MEASURES TO REMEDIES THE INJURED PERSON IN CRIMINAL
CASE : A CASE STUDY OF SONGKHLA
ญาสุมินทร์ คงคะพันธ์, ญาณิศา ทองศรีขาว, เริงศักดิ์ จันทวงศ์, พิสิฏฐ์ จันทรประดับ,
วลัยลักษณ์ ยิ่งล�้ำ, ศิริรัตน์ ชื่นพิบูล, กรกกฎ ทองขะโชค
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรคของผู ้ เ สี ย หายในจั ง หวั ด สงขลา
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละวรรณกรรมอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การชดเชยความเสี ย หายแก่ ผู ้ เ สี ย หาย
ในคดี อาญาโดยรัฐ และศึก ษากฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การเยี ย วยาผู ้ เ สี ย หาย กรณี เ กิ ด อาชญากรรม
เพือ่ วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายทีเ่ หมาะสมในการชดเชยความเสียหายแก่ผเู้ สียหายในคดีอาญาโดยรัฐ
และเสนอแนะแนวทางในการป้องกันการกระท�ำความผิด แทนการมุ่งเน้นเยียวยาผู้เสียหายในกรณีที่มี
การกระท�ำความผิดเกิดขึ้น นอกจากนี้รัฐควรป้องกันผู้เสียหายในระยะยาว
งานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาเอกสาร โดยผู้วิจัยจะด�ำเนินการศึกษาเอกสารทางวิชาการ
ได้แก่ หนังสือ ต�ำรา บทความทางวิชาการ งานวิจัย และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี
กฎหมาย งานวิจัย และวรรณกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา
โดยรัฐ เพื่อศึกษาหาแนวทางในการป้องกันผู้เสียหายจากการกระท�ำความผิด อีกทั้งผู้วิจัยยังได้ลง
พื้ น ที่ ภ าคสนามโดยการสั ม ภาษณ์ นิ ติ ก รและบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งประจ� ำ ส� ำ นั ก งานยุ ติ ธ รรม
จังหวัดสงขลา และจากการลงพื้นที่ภาคสนามดังกล่าวจึงพบว่า มาตรการที่เหมาะสมในการป้องกัน
และเยียวยาผูเ้ สียหายในคดีอาญา คือ การป้องกันและเยียวยาให้เหมาะสมกับความเสียหายหรือผลกระทบ
ที่ผู้เสียหายได้รับว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นในรูปแบบใดและจัดการแก้ปัญหาให้ตรงจุดมากกว่าการจ่าย
ค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติ ดังกล่าว เพียงอย่างเดียวอันเป็นการแก้ปัญหาในระยะสั้นและเป็น
การด� ำ เนิ น การในเบื้ อ งต้ น เท่ า นั้ น แต่ ต ้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง การแก้ ป ั ญ หาในระยะยาวเพื่ อ ให้ ผู ้ เ สี ย หายหรื อ
เหยื่ออาชญากรรมสามารถด�ำเนินชีวิตในสังคมต่อไปได้ โดยอาจจะมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อให้ช่วยเหลือ
ผู้เสียหายได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น
ค�ำส�ำคัญ : ผู้เสียหาย, ค่าตอบแทน, คดีอาญา, มาตรการ, เยียวยา

Abstract
The purpose of this research is to study problems and obstacles of the injured person in
Songkhla Province, concepts, theories and others literature concerning damages for the injured person
in criminal case by the government, and law relating to remedies when a crime occurs. To analyze
appropriate legal measures to compensate the damage to the injured person in criminal case by the
government and suggest for protection of offenses instead of focusing on remedies the injured person
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when a crime occurs. In addition, the government should protect the injured person in the long run.
In this research, the researcher used the documents research. In which the researcher studied
from academic documents such as books, textbooks, academic articles, research and electronic data
related to concepts, theories, laws, researches and others literature concerning damages for the injured
person in criminal case by the government to find ways to protect the injured person from offenses.
The research found that the appropriate measures to protect and remedies the injured person during
criminal proceedings are protection and remedies appropriate for the damage or impact suffered by
the injured person must be considered in the form of the damage and manage the problem to
the point rather than paying compensation which is only the basic operations and short-term
solution. Must consider long-term solutions so that the injured person can continue their lives in society.
There may be a comprehensive fund to help the injured person.
Keywords : injured person, compensation, criminal case, measure, remedies

บทน�ำ

อาชญากรรม คือ การกระท�ำความผิดทางอาญา ซึ่งเกิดขึ้นจากการอยู่ร่วมกันในสังคม แต่จะมี
ความรุนแรงมากน้อยเพียงใดขึน้ อยูก่ บั การแปรผัน และเป็นผลมาจากปัญหาทีเ่ ชือ่ มโยงกันทางสถานการณ์
ทางการเมืองเศรษฐกิจ และสังคม โดยอาชญากรรมในปัจจุบนั มีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึน้ เนือ่ งจาก
การเปลี่ยนแปลงของสังคม และรวมตลอดถึงความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี เป็นเงื่อนไขน�ำไป
สู่ปัญหาอาชญากรรมที่สร้างความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและความเสียหายแก่รัฐ
เป็น จ� ำ นวนมาก เมื่อ มีก ารกระท�ำความผิดอาญาเกิ ด ขึ้ น บุ คคลที่ เ กี่ ย วข้ องและได้ รั บ ผลกระทบจาก
การกระท�ำความผิดอาญาเป็นอย่างมาก นอกจากรัฐและบุคคลที่อยู่ในสังคมนั้นแล้ว ก็คือผู้เสียหาย
ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท�ำผิดฐานใดฐานหนึ่ง หากความเสียหายดังกล่าว
เกิดจากการกระท�ำทีเ่ ป็นอาชญากรรม และผูเ้ สียหายอาจได้รบั ความเสียหายจากกระท�ำความผิดหลายรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายในด้านชีวิตร่างกาย สิทธิ เสรีภาพ และทรัพย์สิน เมื่อความเสียหายเกิดจาก
การกระท�ำของผู้กระท�ำความผิด ผู้กระท�ำผิดจึงต้องรับผิดชอบในการกระท�ำของตน แต่ในขณะเดียวกัน
ก็เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย เพราะถือว่ารัฐปฏิบัติหน้าที่บกพร่องเป็นต้นเหตุ
ให้เกิดการกระท�ำความผิด และเกิดความเสียหายขึ้น โดยศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะเนื่องจาก
สามารถศึ ก ษาและเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ในพื้ น ที่ ดั ง กล่ า วได้ อ ย่ า งครอบคลุ ม และถู ก ต้ อ งชั ด เจน ดั ง นั้ น
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบของรัฐถึงมาตรการเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญาเมื่อเกิดอาชญากรรมขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผู้เสียหายในจังหวัดสงขลา ในเรื่องเกี่ยวกับการเยียวยา
ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา
2. เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา
3. เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและเยียวยาผู้เสียหาย กรณีเกิดอาชญากรรม

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

39

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของเหยือ่ อาชญากรรมในจังหวัดสงขลาในเรือ่ งเกีย่ วกับการเยียวยา
ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา
2. ทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีการชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา
3. ทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา

กรอบวิจัย

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาโดยรัฐ
ผู ้ เ สี ย หายเป็ น ผลโดยตรงมาจากการกระท� ำ ความผิ ด ทางอาญา ซึ่ ง รั ฐ มี ห น้ า ที่ ใ นการดู แ ล
ความสงบเรียบร้อยความปลอดภัย การป้องการอาชญากรรมในสังคม เมื่อรัฐไม่สามารถที่จะป้องกัน
การเกิดอาชญากรรมได้ ดังนั้นเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นท�ำให้ผู้เสียหายได้รับผลร้ายจากการกระท�ำ
ความผิดดังกล่าว รัฐจึงต้องรับผิดชอบจากการบกพร่องในการบังคับใช้กฎหมาย ความสามารถในการป้องกัน
ความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนในสังคม ทั้งนี้ ถ้ารัฐไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจะต้องทุกข์ทรมานจากผลกรรมที่ตนมิได้ก่อเพิ่มมากขึ้น สาเหตุที่รับชดเชยความเสียหายต่อ
ผูเ้ สียหายในคดีอาญามีเหตุผลสนับสนุน 2 ประการ 1. รัฐมีหน้าทีป่ อ้ งกันอาชญากรรม 2. การขยายบริการ
ทางด้านสวัสดิการทางสังคม (ประธาน วัฒนวาณิชย์. 2520 : 72) (ยุพิณ เคนอารันต์. 2558 : 7 )
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ทฤษฏีการทดแทนความเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาโดยรัฐ
เนื่องจากสังคมมุ่งเน้นให้การปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิด แต่มองข้ามผู้เสียหายจริงอยู่แม้ว่าผู้เสียหาย
จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย แต่ในด้านจิตใจผู้เสียหายกลับไม่มีผู้ใดสนใจว่าจะมีชะตากรรมอย่างไร ดังนั้น
เมื่ อ สถานการณ์ ข องสั ง คมเป็ น เช่ น นี้ ก็ ไ ด้ มี นั ก คิ ด หั น กลั บ มามอง บทบาทของ บุ ค คลสองกลุ ่ ม คื อ
ผู้กระท�ำผิดและผู้เสียหายเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ สังคมที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน
ภายใต้กฎหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้เสียหายก็สามารถแบ่งเป็นทฤษฎีได้ข้างต้น ดังนี้ ทฤษฎี Victim
Precipitation (การมีส่วนร่วมของเหยื่อ) (สุดสงวน สุธีสร. 2543ก : 6) ทฤษฎี Live style (รูปแบบของวิถีชีวิต)
(แดนไทย ปลั่งดี. 2549 : 24) และทฤษฎี Routive Activies Theory (RAT) (สุดสงวน สุธีสร. 2543ข : 9)
ระบบการทดแทนค่าเสียหายต่อผู้เสียหายในคดีอาญาโดยรัฐ
โดยหลักแล้วนั้นรัฐมีหน้าที่คุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายในรัฐของตนให้เกิด
ความปลอดภัยแต่เมื่อประชาชนของรัฐได้รับผลกระทบหรือเกิดความเสียหายแก่สิทธิและเสรีภาพขึ้น
ย่อมเกิด จากความบกพร่องในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของรัฐนั้น รัฐจึงต้องแสดงความรับผิดชอบแก่
ความเสียหายหรือผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ นัน้ โดยควรจัดให้มขี นึ้ ในรูปแบบของระบบการชดใช้คา่ เสียหาย เป็นการ
ให้บริการทางด้านสวัสดิการทางสังคมซึ่งหมายถึงระบบการจัดบริการสังคม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทางสังคม และพัฒนาสังคม รวมทัง้ การส่งเสริมความมัน่ คงทางสังคมอีกด้วย (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ. 2546 : 4)
รูปแบบการเยียวยาผู้เสียหาย ระบบของการชดใช้ค่าเสียหาย 1. ระบบ Damages 2. ระบบ Retitution
ระบบทดแทนค่าเสียหาย 1. ระบบ Compensation 2. ระบบ Compensation (สุภัค ครองยุติ. 2561 : 43)
ระบบการเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญาโดยรัฐ
ในกรณีทไี่ ด้รบั การชดเชยความเสียหาย โดยผูก้ ระท�ำความผิดซึง่ เมือ่ เกิดการกระท�ำความผิดอาญา
และมีบุคคลได้รับอันตรายหรือความเสียหายจากการกระท�ำความผิดนั้นผู้ที่ควรต้องเป็นผู้ชดเชยเยียวยา
ความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายโดยตรงคือผู้กระท�ำความผิด (ปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักความยุติธรรม
ขั้นพื้นฐานของผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมและการใช้อ�ำนาจโดยมิชอบ มาตรา 8) และมีอีกกรณีหนึ่ง
คือ การชดใช้ความเสียหายโดยรัฐ กระบวนการยุติธรรมและสังคมก็ควรให้ความส�ำคัญแก่ผู้เสียหาย
ด้วยเหตุนี้ปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักความยุติธรรมขั้นพื้นฐานของผู้เสียหายและการใช้อ�ำนาจโดยมิชอบ
จึงได้ก�ำหนดกรอบและมาตรฐานขั้นต�่ำให้ประเทศสมาชิก เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินการในการสร้าง
หลักประกันสิทธิอันเป็นพื้นฐานของผู้เสียหายในคดีอาญาภายใต้ระบบกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของแต่ละประเทศ (ชนัญญา กิจทวี. 2546 : 19)

วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ในการคุ้มครองผู้เสียหายในคดีอาญา คณะผู้วิจัยวางแผนการ
ด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ โดยออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการศึกษาเอกสาร
(Documents) การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลและน�ำ 
ข้อมูลที่ได้มาท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลเอกสาร โดยการศึกษาเนื้อหา หนังสือ รายงานวิจัย เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ข้อกฎหมาย ผลงานวิชาการ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. การศึกษาภาคสนาม ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายตัวแทนจากส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

41

ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่าผู้เสียหาย คือ บุคคลที่ได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือจิตใจเนื่องจาก
การกระท�ำความผิดทางอาญาของผู้อื่นโดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดนั้น เหยื่อ
อาชญากรรมไม่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายของไทยแต่ก็มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสียหายด้วย เนื่องจากเหยื่อ
อาจเป็นบุคคลในครอบครัว ผู้ที่ต้องพึงพาผู้เสียหายโดยตรง และผู้ที่ต้องทุกข์ทรมานในการเข้าช่วยเหลือ
ผู้เสียหายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเข้าป้องกันไม่ให้ผู้อื่นต้องตกเป็นผู้เสียหาย
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา
พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายตามรายการท้าย
พระราชบัญญัติ ดังกล่าวได้แก่ ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับ
ก่อให้เกิดภยันตรายต่อ ประชาชน ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและ
ร่างกาย (หมวด 1 ความผิด ต่อชีวติ หมวด 2 ความผิดต่อร่างกาย หมวด 3 ความผิดฐานท�ำให้แท้งลูก หมวด 4
ความผิดฐานทอดทิง้ เด็ก คน เจ็บป่วย คนชรา) ลักษณะ 11 ความผิดเกีย่ วกับเสรีภาพและชือ่ เสียง (หมวด 1
ความผิดต่อเสรีภาพ) ลักษณะ 12 ความผิดเกีย่ วกับทรัพย์ (หมวด 1 ความผิดฐานลักทรัพย์และวิง่ ราวทรัพย์
หมวด 2 ความผิดฐานกรรโชกทรัพย์รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ หมวด 8 ความผิดฐานบุกรุก)
กรณีตัวอย่างหากเกิดความผิดในพื้นที่ต�ำบลเทพา อ�ำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อมีการกระท�ำ
ความผิ ด ขึ้ น เมื่ อ ได้ มี ก ารแจ้ ง ความร้ อ งทุ ก ข์ ต ่ อ พนั ก งานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณา
ความอาญา ให้พนักงาน สอบสวนแจ้งให้ผู้เสียหายซึ่งได้รับความเสียหายที่มาร้องทุกข์ดังกล่าวทราบถึง
สิ ท ธิ ก ารได้ รั บ ค่ า ตอบแทนตาม พระราชบั ญ ญั ติ นี้ หากผู ้ เ สี ย หายซึ่ ง ได้ รั บ ความเสี ย หายที่ มี สิ ท ธิ
ขอรับค่าตอบแทน ตามพระราชบัญญัตินี้ยื่นค�ำขอเบื้องต้นต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในต�ำบลเทพา
หรือส�ำนักงานยุตธิ รรมจังหวัดสงขลา เมือ่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผูเ้ สียหายได้รบั ค�ำขอดังกล่าว
จากเจ้าหน้าที่คณะกรรมการจะต้องพิจารณา นับแต่วันยื่นเอกสารครบถ้วนให้แล้วเสร็จภายใน 21 วัน
โดยคณะกรรมการที่พิจารณาผู้เสียหายจะต้องมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเก้าคน และให้ยึดเสียง
ข้ างมากจากองค์คณะที่เข้า ประชุม ในกรณี ที่ องค์ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบไปในทิ ศทางเดี ย วกั น ให้ อ อก
ค�ำวินิจฉัย แต่หากมีความเห็นแย้งต่างกันก็จะต้องมีการลงมติ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติดังกล่าวก็จะมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนผ่านทาง
ธนาคารเท่านั้น โดยจะไม่มีการจ่ายเป็นเงินสด
กรณีตัวอย่างหากเกิดการข่มขืนกระท�ำช�ำเราผู้เสียหาย อาจมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนผู้เสียหาย
ในคดีอาญา กรณีทั่วไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากผู้เสียหายยังไม่เสียชีวิต ส่วนของค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลให้จา่ ยเท่าทีจ่ า่ ยจริงไม่เกิน 40,000 บาท ค่าฟืน้ ฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจให้จา่ ย
เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท ค่าขาดประโยชน์ท�ำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้
ตามปรกติ ให้จ่ายตามค่าแรงขั้นต�่ำของจังหวัดที่ท�ำงาน เป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ไม่สามารถ
ประกอบการงาน ได้ตามปรกติ ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นให้จ่ายเป็นเงินตามจ�ำนวนที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 50,000 บาท การข่มขืนนั้นนอกจากจะเกิดผลกระทบต่อร่างกายแล้ว ยังส่งผลต่อ
สภาพจิตใจแม้ร่างกายจะรักษาหายแต่สภาพจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน การจะฟื้นฟูให้กลับมา
ในสภาพเดิมต้องใช้ระยะเวลานานกว่า สภาพร่างกาย และหากผูเ้ สียหายได้รบั บาดเจ็บสาหัสจากการกระท�ำ
ดังกล่าวจนจะต้องมีการรักษาพยาบาลเกินกว่าที่ได้รับหรือไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปรกติ
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เนื่องจากการบาดเจ็บสาหัสตามพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเงินค่าตอบแทนที่ผู้เสียหายได้
รับตามพระราชบัญญัตินั้นอาจไม่เพียงพอตามหลัก ความเป็นจริงที่ผู้เสียหายต้องประสบพบเจอ
กรณีตัวอย่างหากผู้เสียหายถูกข่มขืนกระท�ำช�ำเราจนถึงแก่ความตาย ผู้เสียหายหรือผู้มีอ�ำนาจ
จัดการแทนอาจมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนผูเ้ สียหายในคดีอาญา กรณีถงึ แก่ความตายตามตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ในส่วนของค่าตอบแทนให้จ่ายเป็นจ�ำนวนเงินตั้งแต่ 30,000บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
ค่าจัดการศพให้ จ่ายเป็นจ�ำนวนเงิน 20,000 บาท ค่าฝากอุปการะเลี้ยงดูให้จ่ายเป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน
40,000 บาท ค่าเสียหาย อื่นให้จ่ายเป็นเงินตามจ�ำนวนที่คณะกรรมการเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 40,000 บาท
เมื่ อ ผู ้ เ สี ย หายเสี ย ชี วิ ต บุ ค คล ผู ้ มี อ� ำ นาจจั ด การแทนย่ อ มมี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ เงิ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ในส่วนของค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูนั้น หากมีทายาทหลายคนให้ทายาทเหล่านั้นตั้งตัวแทนมาขอรับเงินแล้ว
น�ำไปเฉลี่ยกันตามจ�ำนวนเงินที่ได้รับ และหากผู้เสียหายได้ท�ำประกันชีวิตไว้ พระราชบัญญัตินี้จะไม่ค�ำนึง
ถึงเงินในส่วนนั้นที่ผู้เสียหายได้รับ เพราะเงินประกันชีวิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินของรัฐแต่อย่างใด
กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลา
เหตุเกิดที่ถนนบ้านด่าน-บ้านเหล้า หมู่ที่ 4 ต�ำบลเกาะแต้ว อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่
ในการควบคุมดูแลของสถานีต�ำรวจภูธรเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ผู้ต้องหา
ได้ใช้อาวุธมีดท�ำร้ายร่างกาย นางสาว ส (ผู้ตาย) อายุ 29 ปี 7 เดือน 3 วัน จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ซึ่งขณะนั้นผู้ตายประกอบอาชีพรับราชการ มีรายได้เดือนละ 15,000 บาท จากการบันทึกการแจ้งสิทธิ
ของพนักงานสอบสวนเจ้าของส�ำนวน เนื่องจากคดีนี้นาง ก (มารดา) ทายาทของนาง ส (ผู้ตาย) ได้ยื่น
ค�ำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา โดยพิจารณาเห็นแล้วว่าในขณะเกิดเหตุผู้ตายไม่มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งในการกระท� ำ ความผิ ด จึ ง เป็ น ผู ้ เ สี ย หายตามมาตรา 3 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค ่ า ตอบแทน
ผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 จึงเห็นสมควรจ่ายค่าตอบแทนตามที่กฎหมายก�ำหนดให้แก่นาง ก (มารดา) ทายาทของ
นางสาว ส (ผู้ตาย)
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ค่าตอบแทนผู้เสียหาย
ค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นในการรักษาพยาบาล
ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
ค่าขาดประโยชน์ท�ำมาหาได้ในระหว่างที่
ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ
ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น
ค่าตอบแทนกรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตาย
ค่าจัดการศพ
ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู
ค่าเสียหายอื่น
รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
(ที่มา: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)

จ�ำนวนเงิน
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
20,000.00
40,000.00
0.00
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
อภิปรายผล
ผลวิจัยข้างต้นจากกรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่าค่าตอบแทนที่ผู้เสียหายได้รับนั้นจากการเยียวยา
จากหน่วยงานของรัฐนั้นไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับจากเหตุดังกล่าวเงินค่าตอบแทน
ดังกล่าวเป็นเพียงการเยียวยาในเบื้องต้นเท่านั้นและค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นการจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่
พระราชบัญญัติดังกล่าว ก�ำหนดขึ้นโดยไม่ได้ค�ำนึงถึงสภาพความเป็นจริงตามฐานานุรูปของผู้เสียหาย
ท�ำให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาที่ไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่ได้รับ ดังนั้นควรจะค�ำนึงค่าตอบแทน
ตามฐานานุรูปของผู้เสียหายเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาที่เพียงพอหรือควรมีการจัดตั้งกองทุน
เพื่อดูแลผู้เสียหายในระยะยาวจนกว่าผู้เสียหายสามารถใช้ชีวิตได้ตามปรกติ โดยกองทุนนั้นจะท�ำหน้าที่
ในการดูแลเยียวยาผู้เสียหายในระยะยาว และด�ำเนินการในการรับช่วงสิทธิไล่เบี้ยผู้กระท�ำความผิดโดยจะ
ต้องมีการได้รับมอบอ�ำนาจจากผู้เสียหาย เพื่อน�ำเงินดังกล่าวเข้าสู่กองทุนเพื่อใช้ในการเยียวยาผู้เสียหาย
รายอื่นต่อไป เพราะถ้าหากผู้เสียได้ด�ำเนินฟ้องคดีเองแล้วปรากฏว่าผู้กระท�ำความผิดไม่มีเงินจ่ายหรือ
เมือ่ มีการบังคับคดีปรากฏว่าทรัพย์สนิ ของผูก้ ระท�ำความผิดไม่เพียงพอต่อการบังคับคดี ก็เสมือนว่าผูเ้ สียหาย
ได้เงินเยียวยาจากพระราชบัญญัติดังกล่าวเพียงอย่างเดียวเท่านั้นรวมถึงการฟ้องคดีต่อศาลนั้นยังต้องใช้
ระยะเวลานานท�ำให้เนิ่นช้าในการได้รับเงินชดใช้จากผู้กระท�ำ ความผิดจึงเห็นได้ว่าการที่เกิดเหตุดังกล่าว
เกิดจากการที่รัฐบกพร่องในการดูแลความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยการป้องกันการอาชญากรรม
ในสังคม เมื่อรัฐไม่สามารถที่จะป้องกันการเกิดอาชญากรรมได้ ดังนั้นเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นท�ำให้
ผูเ้ สียหายได้รบั ผลร้าย รัฐก็จะต้องรับผิดชอบจากการบกพร่องเพราะรัฐไม่สามารถให้ ความคุม้ ครองพลเมือง
ของตนให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมนั้นได้และเป็นการขยายบริการทางด้านสวัสดิการทางสังคมของรัฐ
ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผทู้ ตี่ อ้ งการความช่วยเหลือในสังคม การแก้ปญ
ั หาดังกล่าวเป็นการ แก้ทปี่ ลายเหตุ
ซึ่งปัญหาที่แท้จริงคือควรมีการส่งเสริมมาตรการการป้องกันการเกิดอาชญากรรมอันเป็นปัญหาหลักของ
การเกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อพลเมืองในสังคม
จากกรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลาเหตุเกิดที่ถนนบ้านด่าน-บ้านเหล้า ดังที่ได้ศึกษาในพื้นที่
จังหวัดสงขลา ข้างต้นเห็นว่าการชดใช้ค่าตอบแทนกรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตาย อาจไม่เพียงพอต่อ
บิดา มารดา ของผู้เสียหายเนื่องจากผู้เสียหายนั้นประกอบอาชีพรับราชการซึ่งเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง
ในระยะยาว เป็นทีน่ บั หน้าถือตาและยังสามารถประกอบคุณประโยชน์ให้กบั สังคม ในกรณีของค่าจัดการศพนัน้
จะต้องมีการค�ำนึงถึงเรื่องของศาสนาของผู้เสียหายเป็นหลักเพราะแต่ละศาสนามีพิธีกรรมทางศาสนา
ที่แตกต่างกัน ท�ำให้เกิดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ที่มีจ�ำนวนไม่เท่ากัน ดังนั้นการเยียวยาในค่าจัดการศพจะต้องมี
หลักเกณฑ์ของแต่ละศาสนาทีช่ ดั เจน และในส่วนของค่าขาดอุปการระเลีย้ งดูซงึ่ มีบดิ าและมารดาต้องใช้ชวี ติ
ในสังคมต่อไปอาจไม่เพียงพอต่อการด�ำเนินชีวิตในระยะยาว เพราะหากบิดาและมารดาของผู้เสียหาย
เป็ น ผู ้ สูงอายุ ก็จ ะไม่ส ามารถประกอบอาชี พหาเลี้ ย งดู ตนเองได้ ก็ ย ่ อมต้ องการการอุ ป การะเลี้ ย งดู
จากผูเ้ สียหาย ซีง่ ผูเ้ สียหายนัน้ ยังมีอายุนอ้ ยจึงสามารถประกอบอาชีพเพือ่ เลีย้ งดูบดิ ามารดาได้อกี เนือ่ งจาก
ผู้เสียหายประกอบอาชีพรับราชการท�ำให้บิดามารดาสามารถได้รับสวัสดิการข้าราชการจากผู้เสียหาย
และเมื่อผู้เสียหายเสียชีวิตท�ำให้บิดามารดาถูกตัดสิทธิสวัสดิการดังกล่าวด้วย
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ดังนั้นจากกรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลาเหตุเกิดที่ถนนบ้านด่าน - บ้านเหล้า จึงเห็นได้ว่า
มาตรการการเยียวยาผูเ้ สียหายในคดีอาญาตามพระราชบัญญัตคิ า่ ตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าทดแทน และ
ค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 นั้นไม่สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงเนื่องจากในสังคมมีความแตกต่างกันในหลายด้าน จึงควรมีการพิจารณาที่ค�ำนึงถึง
สภาพความเป็นจริงของผู้เสียหายเป็นหลัก

ข้อเสนอแนะ
1. พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา
พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จะมีการจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายเมื่อมี
การกระท�ำความผิดเกิดขึ้นแล้วอันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งไม่สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐจะต้อง
ให้ความคุ้มครองพลเมืองของตนให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และสิทธิต่าง ๆ
ตามกฎหมายอันเป็นพื้นฐานในการด�ำรงชีวิตของของคนในสังคม ดังนั้นรัฐจึงควรมีมาตรการคุ้มครอง
พลเมืองให้ปลอดภัยมากขึ้นอันเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ โดยการให้หน่วยงานภาครัฐที่ท�ำหน้าที่เยียวยา
ผู้เสียหายบูรณาการการป้องกันกับหน่วยงานยุติธรรมทางอาญาในส่วนอื่นด้วย
2. หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับการเยียวยาผู้เสียหาย
ในระยะยาวเท่าที่ควร เพียงแต่ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น จึงควรมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมอันเป็นการช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป
3. พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา
พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เป็นเงินให้เปล่าที่ทางรัฐจ่ายให้แก่ผู้เสียหายหรือ
เหยื่ออาชญากรรม หากมาตรการที่รัฐรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่พลเมืองของตนไม่ดีพอ ก็ไม่ท�ำให้
ปัญหาอาชญากรรมลดลงแต่อย่างใด และหากปัญหาอาชญากรรมเพิ่มขึ้นท�ำให้มีผู้มาขอรับค่าตอบแทน
จ�ำนวนมาก อาจท�ำให้เกิดปัญหาทางการเงินในระยะยาวได้ เพราะเงินค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัตินี้
ต้องเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้นรัฐจึงควรคุ้มครองพลเมืองของตนโดยมีการป้องกันปัญหา
อาชญากรรมที่มีความมั่นคงและปลอดภัยมากกว่าเดิมยิ่งขึ้น
4. การจ่ายเงินค่าค่าตอบแทนผู้เสียหายควรจะค�ำนึงถึงชีวิตความเป็นอยู่และฐานานุรูปของ
ผู้เสียหายแต่ละรายไป เนื่องจากพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่
จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยไม่ได้ค�ำนึงถึงสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของผู้เสียหาย ดังนั้น
จึงต้องมีมาตรการและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผู้เสียหายภายหลังที่ภาครัฐได้ให้การเยียวยาว่า
สอดคล้องและเพียงพอต่อการด�ำเนินชีวิตมากน้อยเพียงใด

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

45

รายการอ้างอิง
ชนัญญา กิจทวี. (2546). การชดเชยความเสียหายแก่ผเู้ สียหายหรือเหยือ่ อาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ.
วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ. (2546). บทสังเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาระบบสวัสดิการส�ำหรับคนจนและ
คนด้อยโอกาสในสังคมไทย (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : เอดิสันเพรส โปรดักส์.
แดนไทย ปลั่งดี. (2549). ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจกองบังคับ
การปราบปรามการกระท�ำผิ ด ต่ อเด็ ก เยาวชน และสตรี : ศึ ก ษาเฉพาะกรณี ค้ า มนุ ษ ย์ .
วิทยานิพนธ์ สังคม วิทยามหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ประธาน วัฒนวาณิชย์. (2520). “กฎหมายทดแทนความเสียหายแก่เหยื่ออาชญากรรม : แนวความคิด
ด้านรัฐสวัสดิการ,” วารสารนิติศาสตร์. 9(1), 72.
สุดสงวน สุธีสร. (2543). เหยื่ออาชญากรรม. กรุงเทพฯ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์.
สุภัค ครองยุติ. (2561). มาตรการทางกฎหมายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญาตาม
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา
พ.ศ. 2544. วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง.
ยุพิณ เคนอารันต์. (2558). บูรณาการความช่วยเหลือทางการเงินของรัฐแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา.
วิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

46

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

ความเป็นไปได้ทางกฎหมายในการควบคุมข้อความขยะในประเทศไทย
LEGAL POSSIBILITIES FOR CONTROLLING SPAM MESSAGES
IN THAILAND
กฤตยชญ์ ฤทธิเดช, พรชิตา เจริญศิลป์, ทิศดาวรรณ ทวีรัตน์, ฟาฮัด เหมมัน,
อาทิตยา พูลแก้ว, อัฉราวรรณ บุญศรี, ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการส่งข้อความขยะ ปฎิบัติงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและข้อพิพาทระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการ และเพื่อเสนอแนะแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา ซึง่ ระเบียบวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงเอกสาร ในลักษณะท�ำการศึกษาจากงานวิจยั วิทยานิพนธ์
และรายงาน โดยการศึ ก ษาค้ น คว้ า และรวบรวมข้ อ มู ล จากการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค
ในเรื่องข้อความขยะโดยการศึกษาจากตัวบทกฎหมายทั้งกฎหมายของต่างประเทศและกฎหมายของ
ประเทศไทย และน�ำมาวิเคราะห์ถึงความแตกต่าง เพื่อเพิ่มมาตรการในการแก้ไขปัญหาเรื่องข้อความขยะ
ของประเทศไทย ผลการวิจัยเห็นว่ากฎหมายประเทศไทยยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในเรื่องข้อความขยะ เมื่อน�ำกฎหมายของประเทศไทยมาเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศ
ออสเตรเลีย และกฎหมายประเทศฮ่องกง ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในปัญหา
ดังกล่าวในการจัดระบบการจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพื่อท�ำให้สามารถแก้ปัญหา
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ก ารจ่ า ยค่ า เสี ย หายให้ กั บ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายเบื้ อ งต้ น ได้ จะท� ำให้
รักษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อ
ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ความเสียหายจากการได้รับข้อความขยะและฝ่ายผู้ประกอบการในการให้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์มอื ถือต่อไป
ค�ำส�ำคัญ ข้อความขยะ, ข้อความสั้น, กฎหมายควบคุมข้อความอิเล็กทรอนิกส์ไม่พึงประสงค์

Abstract
The objective of this research paper is to study the problems of sending spam messages.
The operation of relevant departments and the dispute between service providers and users
And to suggest ways to solve problems Which this research document is a document research
In the form of studies from thesis research and reports by researching and collecting data from research
on consumer protection regarding junk messages By studying the laws of both foreign and Thai law
And analyzed for differences To increase measures to solve the problem of junk messages in Thailand
The research shows that Thailand law is not effective enough to protect consumers regarding junk
messages. When comparing the laws of Thailand with the laws of Australia and the laws of Hong Kong,
the refore, those who have suffered the initial damage Will help to maintain the relationship
between users and the researchers agreed that if the law is amended in the said
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problem in the management system of the relevant agencies clearly In order to be able
to solve the problem efficiently and pay damages to service providers as well, in order to be
fair to those who have been damaged by receiving spam messages and the operator’s
department in providing mobile phone network services next.
Keywords : Spam, Short Message Service, Spam Act

บทน�ำ
ความเป็นมาและความส�ำคัญ
การสือ่ สาร ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Communication แปลความเป็นภาษาไทย และใช้กนั หลากหลายค�ำ
เช่น การติดต่อสื่อสาร การสื่อความหมาย การสื่อสาร การส่งเนื้อหาจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง
การสือ่ สาร คือ กระบวนการในการส่งผ่านหรือสือ่ ความหมายระหว่างบุคคล สังคมมนุษย์เป็นสังคม
ที่สมาชิกสามารถใช้ความสามารถของตนสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ โดยแสดงออกในรูปแบบของ
ความต้องการ ความปรารถนา ความรู้สึกนึกคิดและประสบการณ์ต่างๆ จากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง
(เอกสารประกอบการสอน วิชา GE 125 การสือ่ สารและมนุษยสัมพันธ์, ออนไลน์, สืบค้นเมือ่   25  กมุ ภาพันธ์  2563,
จาก http://ge.kbu.ac.th)
ปัจจุบันมีการใช้บริการข้อความสั้น (Short Message Service) ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ตอบสนอง
ความต้องการในการสือ่ สาร ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากบริการข้อความสัน้ สามารถส่งเข้าถึงตัวบุคคลได้โดยตรง สะดวก
และรวดเร็ ว อี ก ทั้ ง ปั ญ หาข้ อ ความสั้ น สู ญ หายยั ง มี น ้ อ ย จึ ง ท� ำให้ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มสู ง และด้ ว ยเหตุ นี้
จึงท�ำให้มีบุคคล กลุ่มบุคคล หรือบริษัท ใช้บริการข้อความสั้น เพื่อประโยชน์ต่างๆ ในทางที่ไม่พึงประสงค์
ของผู้รับ เช่น ใช้บริการข้อความสั้นเพื่อการโฆษณาชวนเชื่อ มีจุดประสงค์เพื่อหวังผลทางการตลาด หรือ
มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อกวนผู้รับ โดยผู้ส่งข้อความสั้นจะท�ำการส่งข้อความสั้นไปยังผู้รับจ�ำนวนมากและ
บ่อยครั้ง ซึ่งผู้รับข้อความสั้นบางครั้งก็ต้องการที่จะรับข้อความเหล่านั้น แต่บางครั้งก็ไม่ต้องการที่จะรับ
และอาจคิดว่าเป็นการรบกวนหรือละเมิดสิทธิของผู้รับเอง (ชูศักดิ์ สุระรีน. 2553)
ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันข้อความสั้นอันไม่พึงประสงค์
แม้จะมีพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ก็ยังไม่สามารถควบคุมปัญหาที่เกิดจาก
การส่งข้อความสัน้ อันไม่พงึ ประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากพอ โดยผูบ้ ริโภคยังคงเป็นผูร้ บั ภาระค่าใช้จา่ ย
จากข้อความสั้นอันไม่พึงประสงค์นี้ และในต่างประเทศได้มีกลไกทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งข้อความสั้น
(SMS) รวมถึงบทลงโทษผูฝ้ า่ ฝืน แต่อย่างไรก็ดแี ม้วา่ หลายๆ ประเทศจะมีกฎหมายเกีย่ วกับการส่งข้อความสัน้
อันไม่พึงประสงค์แล้วก็ตาม แต่ยังมีอีกหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยที่ยังไม่มีกฎหมายด้านนี้โดยตรง
ส่งผลให้การควบคุมการส่งข้อความสั้นอันไม่พึงประสงค์นั้นท�ำได้ยาก เพราะไม่มีอ�ำนาจตามกฎหมาย
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวคิดจากงานวิจัยเกี่ยวกับบริการส่งข้อความสั้น (Short Message Service)
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่กับผู้บริโภค
3. เพือ่ ศึกษาและเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทยเพือ่ ใช้ในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
เกี่ยวกับบริการส่งข้อความสั้น (SMS)
4. เพื่อวิเคราะห์เสนอแนะแนวทางที่ประเทศไทยควรปรับใช้

ทบทวนวรรณกรรม
1. องค์ประกอบของการสื่อสาร
การสือ่ สารเป็นกระบวนการ (Process) ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อคนในปัจจุบนั ทัง้ ด้านการด�ำเนินชีวติ สังคม
เศรษฐกิจ และการศึกษา จนอาจกล่าวได้วา่ การสือ่ สารเป็นกลไกลส�ำคัญทีท่ ำ� ให้สงั คมด�ำเนินไปได้อย่างไม่หยุดยัง้
เนื่องจากการสื่อเป็นเครื่องมือ (Instrument) และวิธีการ (Means) ในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใด
อย่างหนึ่งทั้งต่อบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร และต่อสังคม ดังนั้น จึงถือได้ว่าการสื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ในปัจจุบันที่มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง (ทวิสิทธิ์ สาสะเดาะห์. 2557)
ทวิสทิ ธิ์ สาสะเดาะห์ (2557) วัตถุประสงค์ของการสือ่ สาร อาจกล่าวได้วา่ เป็นการตัง้ ใจในการสือ่ สาร
ของผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร เพื่อแจ้งให้ผู้รับสารทราบ โดยเป็นการที่ผู้ส่งสาร
ต้องการจะบอกเล่าเหตุการณ์หรือข้อมูลต่างๆ ให้ผู้รับสารได้ทราบ เพื่อเป็นการศึกษา เป็นการที่ผู้ส่งสาร
ต้องการให้ผู้รับสารได้มีความรู้ความเข้าใจในบางเรื่องตามที่ผู้ส่งสารต้องการ และเพื่อชักชูงหรือโน้มน้าวใจ
เป็นการที่ผู้ส่งสารเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรู้สึก ทัศนคติ หรือพฤติกรรมของผู้รับสาร
ส่วนวัตถุประสงค์ของผูร้ บั สารเพือ่ ทราบ ซึง่ เป็นการทีผ่ รู้ บั สารจะต้องการทราบเรือ่ งราวของข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในสังคมที่มีผลกระทบหรือไม่มีผลกระทบต่อตนเองเพื่อเรียนรู้ เป็นการที่ผู้รับสารต้องการที่จะรู้
และท�ำความเข้าใจในเรือ่ งราวหรือวิชาการต่าง ๆ และเพือ่ ความพอใจ โดยองค์ประกอบของการสือ่ สารมีดงั นี้
ผู้ส่งสาร (Source) หมายถึง บุคคลที่ส่งหรือถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารโดยการแสดงออกในทาง
สัญลักษณ์ กริยา ท่าทาง
สาร (Message) หมายถึง ได้แก่ ผลผลิต (Output) ของความรูส้ กึ นึกคิด อารมณ์ ความรูส้ กึ ต่าง ๆ หรือ
เนื้อหาสาระที่ผู้ส่งต้องการจะสื่อออกไป อาจจะเป็นในรูปของค�ำพูด ภาษาเขียน หรือกริยาท่าทาง เป็นต้น
ผู้รับสาร (Receiver) หมายถึง บุคคลที่เป็นผู้รับข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งสาร
2. ข้อความสั้นผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
การท�ำงานของระบบ Short Message Service (SMS)
SMS หรือ เรียกว่า Short Message Service เป็นการบริการส่งข้อความสั้นที่มีลักษณะของ
การใช้งานที่คล้ายกับอีเมล แต่มีการจ�ำกัดตัวอักษรของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการส่งข้อความสั้น
ดังกล่าว ซึ่งส�ำหรับภาษาไทยได้เพียง 70 ตัวอักษร และส�ำหรับภาษาอังกฤษได้เพียง 160 ตัวอักษร
โดยจุดเด่นของ SMS นั่นคือ การที่สามารถส่งข้อความดังกล่าวไปหาผู้รับในทุก ๆ ที่ได้โดยไม่ต้องกังวลว่า
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พื้นที่ของผู้รับดังกล่าวจะมีสัญญาณหรือไม่มีสัญญาณก็ตามในขณะนั้น ซึ่งหากปลายทางนั้นไม่มีสัญญาณ
ระบบ SMS จะจัดเก็บข้อความดังกล่าวเอาไว้ หากเมื่อปลายทางมีสัญญาณแล้วจะท�ำการส่งข้อความ
ดังกล่าวออกไปให้ผู้รับ และนอกจากนี้ SMS ยังสามารถส่งข้อความที่ได้รับมาต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์
อื่น ๆ ได้โดยไม่จ�ำกัดจุดหมายปลายทางอีกด้วย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้ให้บริการค่ายโทรศัพท์มือถือต่าง ๆ
ได้น�ำระบบ SMS มาให้บริการแก่ผู้ใช้งานในส่วนของข้อความแจ้งในกรณีที่มีข้อความเสียงฝากไว้ในระบบ
การแจ้งเตือน หรือการส่งข้อความแนะน�ำการบริการเป็นต้น ซึ่งการให้บริการในบางกรณีนั้นอาจจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์อนั พึงประสงค์ หรือไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ตัวผูร้ บั ข้อความสัน้ ก็ได้ (ประวัตคิ วามเป็นมา SMS,
ออนไลน์, สืบค้นเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2563, จาก http://www.trio4u.com)
ซึ่งในปัจจุบันเครือข่ายโทรศัพท์ต่าง ๆ ได้เป็นผู้ให้บริการในการส่งข้อความสั้นไปยังผู้รับซึ่ง
เป็นผูบ้ ริโภค โดยการส่งข้อความสัน้ ดังกล่าวนัน้ มีทงั้ ข้อความทีเ่ ป็นประโยชน์และข้อความทีไ่ ม่เป็นประโยชน์
ต่อตัวผู้บริโภค ซึ่งข้อความที่ไม่เป็นประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับโดยไม่ได้สมัครใจรับข้อความดังกล่าวนั้น
เรียกว่า ข้อความขยะ (SMS spam)
3. นิยามของสแปม
สแปม (Spam) มีความหมายว่า จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทไี่ ม่ได้รอ้ งขอ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ขยะ (Junk E-mail) บ่ อ ยครั้ ง มั ก จะเป็ น จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ การค้ า ถู ก ส่ ง โดยไม่ ไ ด้ แ ยกแยะ
เพี ย งมี ร ายชื่ อ ที่ อ ยู ่ จ ดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Mailing Lists) ไม่ ว ่ า จะเป็ น ที่ อ ยู ่ ส ่ ว นบุ ค คล หรื อ กลุ ่ ม
จดหมายข่าว (วิมพ์วิภา ชัยอุ่น. 2549)
สแปม (SMS Spam) เป็นชื่อที่ใช้เรียก “ข้อความที่ไม่ได้เรียกร้องให้ส่ง” (unsolicited message)
ที่ ถู ก ส่ ง ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นรู ป แบบต่ า ง ๆ เช่ น E-mail, SMS, MMS หรื อ ข้ อ ความด่ ว น
(Instant Messaging) (ภูมิ มูลศิลป์, สุขุม รัศมิทัต และวรางคณา จวบความสุข. ม.ป.ป.)
3.1 นิยามของสแปมบนโทรศัพท์มือถือ
ตามข้อมูลของ GSM Association (เป็นสมาคมซึ่งท�ำหน้าที่ดูแลมาตรฐานการสื่อสารของ
โทรศัพท์มอื ถือระบบ GSM ในระดับนานาชาติ) ได้ยกตัวอย่างข้อความทีเ่ ข้าข่ายสแปมในด้านโทรศัพท์มอื ถือ
ที่เป็นข้อความโฆษณาขายสินค้าหรือบริการ หรือเป็นข้อความทาง SMS หรือ MMS ที่ล่อหลอกให้ผู้รับ
โทรเข้าไปยังหมายเลขที่คิดราคาค่าโทรในราคาที่ต่างไปจากปกติ เช่น ระบุว่าผู้รับเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล
และต้องโทรเข้าไปในหมายเลขพิเศษเพื่อยืนยันการรับรางวัลหรือข้อความลวง (thisphishing) ที่ล่อหลอก
ให้ผรู้ บั ส่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินทีส่ ามารถใช้ทำ� ธุรกรรมได้หรือเป็นการโทรเข้ามายังเครือ่ ง
ของผู้รับในระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อให้เกิด missed call เมื่อผู้รับโทรกลับก็ต้องเสียค่าโทรในราคาพิเศษ
4. รูปแบบและพฤติกรรมของปัญหา Spam
ในประเทศไทยปัญหาของ Spam นั้นเป็นปัญหาอย่างมากเนื่องผู้บริโภคไม่มีสิทธิกรองสแปม
โดยตรง ของ SMS และ MMS โดยจะต้องอาศัยโครงข่ายโทรคมนาคม
ส�ำหรับปัญหาสแปมแบบ Short Message Service (SMS) และ Multimedia Messaging Service
(MMS) สามารถแยกได้ 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ
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ก. ปัญหาข้อความรบกวนที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญแต่ไม่เสียเงิน เพื่อหวังให้ผู้บริโภค
รับทราบข้อมูลสินค้าและบริการของตน โดยที่ผู้บริโภคไม่อนุญาตหรือระบุว่าต้องการรับข้อมูลเหล่านี้
ข. ปัญหาข้อความบริการเสริมทีเ่ สียเงินโดยผูบ้ ริโภคอาจไม่ได้รบั ทราบปัญหารูปแบบนีค้ อื ผูบ้ ริโภค
ถูกโฆษณา หลอกลวง หรือใช้เทคนิคต่าง ๆ ไปสมัครบริการเสริมประเภทเนือ้ หา (Mobile premium content)
ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ Short Message Service (SMS), Multimedia Messaging Service (MMS), เพลง
และ App Game หรือบริการเสริมอื่น ๆ
มาตรการป้องกัน spam ทางกฎหมายและนโยบาย แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ซึ่งแต่ละประเทศ
เลือกใช้แตกต่างกันไป ได้แก่ การส่งข้อความโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งผู้ส่งส่งด้วยความหวังว่าผู้รับ
จะอ่านและถ้าไม่ยินดีที่จะอ่านก็จะยกเลิกเอง ดังนั้น ผู้ส่งก็จะอยู่ในข่ายที่ไม่ควรกระท�ำ  เพราะก�ำลัง
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น ผู้ส่งจะกลายเป็นผู้ส่งสแปม ซึ่งเรียกว่าแนวคิด The idea of preventing
spam by the sender does not need permission from the recipient first. But must stop sending
When the recipient requests (Opt-out) และการส่งข้อความที่ผู้รับยินดีที่จะรับด้วยความยินยอมและ
ผู้ส่งก็พร้อมที่จะให้ผู้รับยกเลิกได้เสมอ ซึ่งเรียกว่าแนวคิด The concept of spam prevention. The sender
must have permission from the recipient first (Opt-in) (Opt-out กับ Opt-in, ออนไลน์, สืบค้น
เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2563, จาก https://ecampaign101.blogspot.com)
โดยแนวทาง Opt-in ถือเป็นแนวทางที่คุ้มครองผู้บริโภคมากกว่าแนวทาง Opt-out เนื่องจาก
ห้ามส่งข้อความรบกวนผู้บริโภคตั้งแต่แรก มิฉะนั้นจะมีความผิดในขณะที่แนวทาง Opt-out อนุญาต
ให้ส่งข้อความไปยังผู้บริโภคโดยไม่ต้องให้ความยินยอมล่วงหน้า
5. กฎหมาย Spam ในต่างประเทศ
ในด้านกฎหมาย Spam ในต่างประเทศพบว่าปัญหาสแปม SMS มักจะรวมพิจารณารวมไปกับ
ปัญหาสแปม E-mail เนื่องจากมีรูปปัญหาที่ใกล้เคียงกัน จึงท�ำให้การก�ำกับดูแลอยู่ภายใต้กฎหมายหรือ
กฎระเบียบหรือกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ โดยหน่วยงานก�ำกับดูแลของต่างประเทศมีอำ� นาจก�ำกับดูแล
ไปถึงระดับผู้ส่งที่เป็นปัจเจกบุคคล (individual) ซึ่งรวมถึง สามารถสั่งปรับทางปกครองกับผู้ที่ถูกร้องเรียน
และตรวจสอบแล้วว่าส่งสแปมได้ (บริษัท สยามอินเทลลิเจนซ์ยูนิต จ�ำกัด. 2556)
5.1 กฎหมายต่อต้านสแปมออสเตรเลีย Spam Act of 2003
กฎหมายต่ อ ต้ า นสแปมออสเตรเลี ย คื อ Spam Act of 2003 ที่ อ อกมาแก้ ป ั ญ หาสแปม
โดยเฉพาะก�ำหนดนิยามของสแปมที่ครอบคลุมข้อความอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใหม่ ๆ และเลือกใช้แนวทาง
Opt-in เช่นเดียวกับกฎหมายของประเทศกลุ่มยุโรป ซึ่งผู้บังคับใช้กฎหมาย Spam Act of 2003 นั้นคือ
Australian Communications and Media Authority (ACMA) หน่วยงานก�ำกับดูแลด้านการสื่อสาร
และสื่อของประเทศออสเตรเลีย สถานะเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการบรอดแบนด์ การสื่อสาร และ
เศรษฐกิจดิจิทัล (Department of Broadband, Communications and the Digipal economy- DBCDE)
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวใช้แนวคิด Opt-in ห้ามไม่ให้ส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้รับโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน
และในกรณีที่ผู้รับเจาะจงว่าต้องการรับข้อความ เนื้อหาในข้อความจ�ำเป็นต้องระบุชื่อผู้ส่ง หรือผู้ส่งแทน
ทีอ่ ยูต่ ดิ ต่อและวิธกี ารหยุดรับข้อความเสมอ โดยกฎหมายฉบับนีม้ ผี ลบังคับใช้เฉพาะข้อความอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีความเชื่อมโยงกับออสเตรียเท่านั้น (บริษัท สยามอินเทลลิเจนซ์ยูนิต จ�ำกัด. 2556)
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การก�ำกับดูแลปัญหาสแปมและหน้าที่ของ ACMA จะดูแลปัญหาสแปมทั้งส่วนของ SMS
และ E-mail ผู้รับสแปมสามารถแจ้งปัญหาสแปมโดยส่งข้อความนั้น ๆ ไปยังช่องทางที่ ACMA ระบุ
โดยปัญหา Spam SMS นั้น ให้ส่งข้อความไปที่หมายเลข 0429 999 888 (คิดค่าบริการ SMS ตามปกติ)
โดย ACMA ระบุว่าถ้าพบปัญหาข้อความหลอกลวง ให้รายงานไปยังช่องทางเฉพาะคือเว็บไซต์ Scam
Watch หรือติดต่อสายด่วน 1300 795 995 ในกรณีที่ถูกหลอกให้เสียเงินและต้องการความช่วยเหลือ
อย่างเร่งด่วน
โดย Spam Act of 2003 เป็นพระราชบัญญัติที่จัดท�ำแผนการควบคุมอีเมลพาณิชย์ และข้อความ
อิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์ประเภทอื่น ๆ ข้อความอิเล็กทรอนิกส์เชิงพานิชย์ที่ไม่พึงประสงค์จะต้องไม่ถูก
และข้อความอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับอนุญาตให้ส่ง
ข้อความ ข้อความอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์จะต้องมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการยกเลิกการสมัคร
ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้บัญญัติอยู่ในหมวดที่ 2 เรื่องกฎเกี่ยวกับการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์แห่ง
พระราชบัญญัติสแปม (Spam Act of 2003) และได้มีบทลงโทษส�ำหรับการละเมิดบทบัญญัติดังกล่าว
เป็นบทลงโทษทางแพ่งซึ่งอยู่ในหมวดที่ 4 แห่งพระราชบัญญัติสแปม (Spam Act of 2003)
5.2 กฎหมายต่อต้านสแปมของฮ่องกง (Unsolicited Electronic Messages Ordinance)
กฎระเบียบด้านสแปมของฮ่องกง Unsolicited Electronic Messages Ordinance (UEMO)
เป็นกฎหมายฉบับรอง (ordinance ตามระบบของฮ่องกง) ไม่ได้เป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ (Act)
แต่ออกโดยสภาเช่นเดียวกับกฎหมาย Act ซึง่ หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ นัน่ คือ Office of the Communications
Authority (OFTA) โดยกฎฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก�ำกับดูแลการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์
(commercial electronic message) ทุกประเภท ซึ่งนิยามของข้อความอิเล็กทรอนิกส์ของกฎ UEMO
ได้ก�ำหนดนิยามของอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่พึงประสงค์ (Unsolicited Electronic Messages หรือ “UEM”)
ให้ครอบคลุมข้อความ SMS, ข้อความเสียง, แฟกซ์ และอีเมล โดยต้องมีเจตนาในเชิงพาณิชย์สง่ ผ่านเครือข่าย
โทรคมนาคมสาธารณะ มีผู้รับหรือผู้ส่งอยู่ในฮ่องกง (บริษัท สยามอินเทลลิเจนซ์ยูนิต จ�ำกัด. 2556)
ในบทบัญญัตขิ องกฎ UEMO ได้กล่าวถึงข้อความอิเล็กทรอนิกส์ทไี่ ม่ได้รอ้ งข้อความว่า ผูส้ ง่ ข้อความ
อิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์จ�ำต้องมี การให้ระบุข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องในข้อความ การจัดให้มีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกในการยกเลิกและค�ำสั่งสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการยกเลิกการเป็นสมาชิกในข้อความ
การเคารพค�ำขอยกเลิกการเป็นสมาชิกภายใน 10 วัน ภายหลังจากส่งค�ำขอแล้ว การไม่ส่งข้อความ
อิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสารใดๆ ที่ลงทะเบียน ในการลงทะเบียน
Do-not-call โดยเริ่มจาก 10 วันท�ำการของการทะเบียน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ที่ลงทะเบียน
ของหมายเลขโทรศั พ ท์ ห รื อ โทรสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การที่ ไ ม่ ซ ่ อ นข้ อ มู ล ระบุ ตั ว ตนของสายโทรศั พ ท์
เมื่อส่งข้อความจากหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร และการไม่ส่งข้อความอีเมลที่มีหัวเรื่องที่ทำ� ให้เข้าใจผิด
นอกจากนี้ UEMO ยังห้ามการใช้เทคนิคทีไ่ ม่เหมาะสมในการเข้าถึงข้อความอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์
และการฉ้อโกง หรือกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์
โดยในกฎของ UEMO ได้ก�ำหนดบทลงโทษในการฝ่าฝืนในการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์ที่
ออกประกาศเรือ่ งการบังคับใช้แก่ผสู้ ง่ ข้อความ โดยผูส้ ง่ ข้อความทีฝ่ า่ ฝืนเรือ่ งการบังคับใช้กฎ เมือ่ มีการลงโทษ
ครัง้ แรกจะต้องเสียค่าปรับสูงสุดไม่เกิน HK $ 100,000 (Anti-Spam, ออนไลน์, สืบค้นเมือ่ 23 มกราคม 2563,
จาก https://www.gov.hk/en/residents/communication/infosec/antispam.htm)
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6. กฎหมายประเทศไทย
ส�ำหรับประเทศไทยปัญหาของ SMS Spam นั้นยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
ในปัจจุบัน และยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องดังกล่าว ซึ่งท�ำให้เห็นว่ากฎหมายของประเทศไทย
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการใช้มาตราการควบคุมการสแปมข้อความอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในประเทศไทย
มีหน่วยงานที่ควบคุมดูแลบริการโทรคมนาคม คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งเปรียบเสมือนกับหน่วยงานก�ำกับดูแลด้านการสื่อสาร
และสื่อของประเทศออสเตรเลีย (ACMA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับการกับก�ำดูแลในการส่งข้อความ
อิเล็กทรอนิกส์
6.1 กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์
ก. พระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 วางหลักไว้ว่า
มาตรา 27 (3) คุ้มครองสิทธิของประชาชนมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการและ
คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบุคคลด้านการสื่อสารทางโทรคมนาคมและส่งเสริมในการเข้าถึงประโยชน์
คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง
มาตรา 24 วรรคหนึง่ การปฎิบตั หิ น้าทีข่ อง กสทช. กสท. และ กทค. ต้องกระท�ำโดยเปิดเผย
และท�ำโดยมติของที่ประชุมให้สาธารณชนทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของส�ำนักงาน กสทช. หรือ
วิธีอื่นที่เหมาะสมตามประกาศก�ำหนด
มาตรา 31 วรรคสอง หากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง ด�ำเนินการใดๆ ในลักษณะ
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายในการโฆษณาหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญ
ก�ำหนดให้ กสทช. มีอ�ำนาจสั่งระงับการด�ำเนินการกิจการดังกล่าวได้
ข. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 วางหลักไว้ว่า
มาตรา 50 ให้ ค ณะกรรมการก� ำ หนดมาตรการเพื่ อ คุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล
ส่วนบุคคล หากพบว่าบุคคลใดละเมิดสิทธิของผู้ใช้บริการ ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือคณะกรรมการด�ำเนินการ
ระงับการกระท�ำดังกล่าว
จากพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวในการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึง่ ในบริการโทรคมนาคมทีต่ อ้ ง
มายื่นขออนุญาต ซึ่งผู้ให้บริการทุกเครือข่ายจะต้องขออนุญาตจากทาง กสทช. ก่อน และผู้ท่ีจะสามารถ
ด�ำเนินการเพื่อให้บริการเช่นนี้ได้จะต้องเป็นผู้ที่รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมเท่านั้น
โดย กสทช. มีอ�ำนาจควบคุมดูแลและลงโทษผู้กระท�ำความผิดซึ่งต้องเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์
แต่ กสทช. ไม่มีอ�ำนาจลงโทษผู้กระท�ำความผิดซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางด้านเนื้อหา เพราะกฎหมายไม่ให้
อ�ำนาจ กสทช. (กรณีผู้บริโภคได้รับ SMS และเสียค่าบริการ โดยที่ไม่ได้สมัครใช้บริการ, ออนไลน์, สืบค้น
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563, จาก https://ilaw.or.th/node)
ค. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 วางหลักไว้ว่า
มาตรา 36 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสือ่ สาร ห้ามมีการเปิดเผยข้อมูลทีบ่ คุ คลสือ่ สาร
ถึงกันหรือการล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลของบุคคล เว้นแต่จะมีเหตุอย่างอื่นที่กฎหมายบัญญัติ
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ง. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 วางหลักไว้ว่า
มาตรา 22 การโฆษณานั้นห้ามใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ข้อความเหล่านี้ถือว่า
เป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม เช่น ข้อความที่เกินความจริง
ข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ข้อความที่สนับสนุนให้มีการกรท�ำผิดกฎหมาย ข้อความที่อาจก่อ
ให้เกิดความแตกแยก หรืออย่างอื่นที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 23 การโฆษณาจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกายหรือจิตใจ หรือก่อให้เกิด
ความร�ำคาญแก่ผู้บริโภค
จากกฎหมายของไทยนั้น จะเห็นได้ว่าไม่มีกฎหมายเฉพาะในเรื่องข้อความอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง
เมือ่ เปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศแล้ว แสดงให้เห็นว่ากฎหมายในต่างประเทศนัน้ มีการก�ำหนด
รูปแบบในด้านเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายข้อความอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง โดยมีหน่วยงานควบคุมก�ำกับดูแล
การส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ ACMA และในต่างประเทศหน่วยงานดังกล่าวมีอำ� นาจในการควบคุม
ดูแลและลงโทษผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคไม่ว่าผู้กระท�ำผิดจะเป็นผู้ให้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์หรือหน่วยงานที่อยู่ในก�ำกับดูแลของเครือข่ายโทรศัพท์นั้น ๆ ซึ่งต่างจากประเทศไทย
ทีห่ น่วยงาน กสทช. มีอำ� นาจควบคุมดูแลและลงโทษผูฝ้ า่ ฝืนบทบัญญัตเิ พียงแค่ผใู้ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์
แต่ไม่รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่อยู่ในก�ำกับดูแลของเครือข่ายโทรศัพท์นั้น ๆ

วิธีการวิจัย
วิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การวิจัยเอกสาร (Documentary
Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ด�ำเนินการศึกษาเอกสารทางวิชาการ ได้แก่ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน และ
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวกับแนวคิด งานวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อความอิเล็กทรอนิกส์

ผลการศึกษา
จากการศึกษากลุ่มผู้วิจัยพบว่า กฎหมายของต่างประเทศที่กลุ่มผู้วิจัยได้ศึกษา ได้แก่ ประเทศ
ออสเตรเลีย เรียกว่า กฎหมายต่อต้านสแปมออสเตรเลีย คือ Spam Act of 2003 เป็นกฎหมายที่ออกมา
แก้ปัญหาข้อความขยะ (Spam) ซึ่งผู้บังคับใช้กฎหมายนี้คือ Australian Communications and Media
Authority (ACMA) หน่วยงานก�ำกับดูแลด้านการสื่อสารและสื่อของประเทศออสเตรเลียโดย Spam
Act of 2003 เป็นพระราชบัญญัติที่มีเนื้อหาเรื่องกฎเกี่ยวกับการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์
แห่งพระราชบัญญัติสแปม (Spam Act of 2003) และได้มีบทลงโทษส�ำหรับการละเมิดบทบัญญัติ ดังกล่าว
และประเทศฮ่องกง เรียกว่า กฎหมายต่อต้านสแปมของฮ่องกง Unsolicited Electronic Messages
Ordinance (UEMO) เป็ น กฎหมายฉบั บ รองไม่ ไ ด้ เ ป็ น กฎหมายระดั บ พระราชบั ญ ญั ติ โดยกฎหมาย
ฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์ที่ผู้ส่งจ�ำต้องมี คือ การให้ระบุข้อมูล
ทีช่ ดั เจนและถูกต้องในข้อความ การจัดให้มสี งิ่ อ�ำนวยความสะดวกในการยกเลิกการเป็นสมาชิกในข้อความ
และการเคารพค�ำขอยกเลิกการเป็นสมาชิกภายใน 10 วัน ภายหลังจากส่งค�ำขอแล้ว ซึ่งจะเห็นได้ว่า
กฎหมายออสเตรเลียและกฎหมายฮ่องกงมีกฎหมายที่บัญญัติคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้บริโภค
ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคล และมีมาตรการบทลงโทษในการรับผิดของ
ผู้ละเมิดในการกระท�ำความผิดดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน ซึ่งต่างจากกฎหมายของประเทศไทยเมื่อน�ำมา
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เปรียบเทียบกันแล้ว จะเห็นได้ว่า กฎหมายของประเทศไทยนั้นมีบทกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่
ในหลายพระราชบัญญัติ แต่ไม่ได้มีบทบัญญัติเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและบทลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติ
เกี่ยวกับข้อความอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นการเฉพาะ

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาปั ญ หาวิ จั ย เรื่ อ งความเป็ น ไปได้ ท างกฎหมายในการควบคุ ม ข้ อ ความขยะ
ในประเทศไทยซึง่ ผลงานวิจยั นัน้ มีความสอดคล้องกับรายงานฉบับสมบูรณ์ในโครงการศึกษา  และเสนอแนะ
แนวทางในการก�ำกับดูแลการสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail, SMS, MMS, Instant Massage
หรือ IM) และการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคของ บริษัทสยามอินเทลลิเจนซ์ยูนิต จ�ำกัด
โดยกลุ่มผู้วิจัยเห็นว่าในด้านการน�ำกฎหมายต่างประเทศมาเปรียบเทียบกับกฎหมายประเทศไทยพบว่า
กฎหมายมีความแตกต่างกันเนื่องจากกฎหมายของประเทศไทยไม่มีมาตราการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะซึ่งต่างจากกฎหมายของต่างประเทศ เช่น กฎหมายต่อต้าน
สแปมของฮ่องกง (Unsolicited Electronic Messages Ordinance 2007) และกฎหมายต่อต้านสแปม
ออสเตรเลีย (Spam Act 2003) มีการก�ำกับดูแลเรื่องข้อความขยะ (Spam) ให้อยู่ภายใต้กฎหมายหรือ
กฎระเบียบ หรือกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ โดยอ�ำนาจการก�ำกับดูแลนั้นครอบคลุมไปถึงระดับผู้ส่งที่
เป็นปัจเจกบุคคลซึง่ จะสามารถสัง่ ปรับทางปกครองกับผูท้ ถี่ กู ร้องเรียนหรือผูท้ สี่ ง่ ข้อความขยะโดยตรวจสอบ
แล้วว่าข้อความที่ส่งนั้นเป็นข้อความขยะ

ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. จัดระบบการจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพื่อท�ำท�ำให้สามารถแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ก�ำหนดมาตรการป้องกันการกระท�ำความผิดในการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ให้มีเนื้อหาทาง
ด้านกฎหมายให้มคี วามเฉพาะมากขึน้ และเพิม่ บทลงโทษให้แก่ผกู้ ระท�ำความผิด กฎหมายไทยมีการคุม้ ครอง
ผู้บริโภคอยู่ในหลายพระราชบัญญัติ แต่ไม่ได้มีบทบัญญัติหรือบทลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนเกี่ยวกับข้อความ
อิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นการเฉพาะ
3. ผูใ้ ห้บริการด้านทางเครือข่ายรายใหญ่ ควรมีมาตรการในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยสูงขึ้นเพื่อมิให้นำ� ข้อมูลไปใช้ในการกระท�ำความผิดอาจ
ท�ำให้เกิดความเสียหายในวงกว้างได้
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การคุม้ ครองนักโทษหญิงในทัณฑสถานตามกฎหมายและข้อก�ำหนดกรุงเทพ
WOMEN PROTECTION IN THE CORRECTION
INSTITUTE AS PER THE LAW AND BANGKOK’S RULES
ชนิกา ชุมทอง, ชนิสรา แต้มช่วย, ชุติมา จันทรจิตร, ปวริศา ผลกล้า,
ภูมิพัฒน์ เกิดบัวเพชร, มณฑกานต์ อ่อนสี, ธีรยุทธ ปักษา
คณะนิ ติศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยทักษิ ณ

บทคัดย่อ
บทความวิจยั นีม้ งุ่ เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ถงึ การปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขังหญิงในทัณฑสถานอันเกีย่ วกับ
การได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ในด้านต่าง ๆ ว่ามีความเหมาะสม
และเป็ น ไปตามหลั ก มาตรฐานสากลหรื อ ไม่ ผลการศึ ก ษากลั บ พบว่ า เรื อ นจ� ำ หรื อ ทั ณ ฑสถาน
ในประเทศไทยนัน้ มีการน�ำข้อก�ำหนดกรุงเทพ มาใช้บงั คับเพียงแค่เรือนจ�ำต้นแบบเท่านัน้ ส่วนผูต้ อ้ งขังหญิง
ที่ ตั้ ง ครรภ์ แ ละผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง ที่ ต ้ อ งเลี้ ย งดู บุ ต รในเรื อ นจ� ำ ก็ ยั ง ไม่ มี ส ถานที่ ที่ เ หมาะสม อี ก ทั้ ง การ
เลี้ยงดูบุตรเป็นไปได้อย่างยากล�ำบาก ซึ่งท�ำให้กระทบต่อการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงให้กลับคืนสู่สังคม
และการช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง หลั ง พ้ น โทษให้ ก ลั บ คื น สู ่ สั ง คมมี ม าตรฐานที่ ต�่ำ กว่ า การปฏิ บั ติ ต ่ อ
ผู ้ ต ้ อ งขั ง ชาย ดั ง นั้ น หากมี ก ารผลั ก ดั น ให้ ข ้ อ ก� ำ หนดกรุ ง เทพ เป็ น หมวดหนึ่ ง ในพระราชบั ญ ญั ติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ไว้เป็นการเฉพาะก็จะส่งผลให้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 เป็นที่ยอมรับ
ของสากล และเพื่อพัฒนากฎหมายราชทัณฑ์ให้คุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังหญิง
ค�ำส�ำคัญ : ข้อก�ำหนดกรุงเทพ ผู้ต้องขังหญิง เรือนจ�ำ ทัณฑสถาน

Abstract
This research article compares and analyzes the various behavior against the female inmates
in the correction institute concerning their fundamental right as per the Correction Act B.E. 2560.
This is to see if the behavior is suitable or not or if the behavior meets the international standard.
The result of the research is that in Thailand, the prison or correction institute only enforces the
Bangkok’s rules on prototypes. The female inmates who are pregnant or nurture their children
do not have a suitable place to live. It is hard for them to nurture their children. This affects the
rehabilitation of the female inmates. The effort of helping the female inmates to live in the society
after the punishment is lower than the effort made against the male inmates. Therefore, if the Bangkok
rules are determined as one of the chapter in the Correction Act B.E. 2560, this will help the Act to
be internationally recognized and will cover the fundamental rights of the female inmates.
Key words : Bangkok rules, female inmates, prison, correction institute
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บทน�ำ
เมื่อบุคคลได้มีการกระท�ำความผิด ซึ่งการกระท�ำนั้นเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่เป็นปัญหาได้
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเดื อ ดร้ อ นเสี ย หายภายในสั ง คม ท� ำ ให้ ก ระทบต่ อ การอยู ่ ร ่ ว มกั น อย่ า งสงบสุ ข ของ
คนในสังคม จึงน�ำไปสู่การระงับเหตุโดยน�ำกระบวนการยุติธรรมมาปรับใช้เพื่อความสงบสุขของสังคม
ความยุติธรรมจึงเป็นตัวรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้มีความยุติธรรมและเป็นกลางที่สุด
โดยมีวิธีการลงโทษตามความผิดที่ผู้นั้นได้กระท�ำตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้ อันได้แก่ การปรับ ริบทรัพย์
กักขัง จ�ำคุก หรือประหารชีวิต การพิจารณาการลงโทจะต้องลงโทษให้เหมาะสมกับการกระท�ำที่ได้ท�ำลงไป
หรือตามความร้ายแรงของการกระท�ำผิดนั้น
กรณีมีการพิจารณาพิพากษาของศาลตัดสินให้ลงโทษจ�ำคุก บุคคลนั้นจะต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ
เพื่ อ รั บ การลงโทษและมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ลงโทษและให้ ผู ้ ต ้ อ งขั ง กลั บ ตั ว เป็ น คนดี ซึ่ ง การด� ำ รงชี วิ ต
ในระหว่างที่รับโทษตามความผิดนั้นโดยปกติมนุษย์ทุกคนย่อมต้องการความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในเรือนจ�ำหรือการด�ำรงชีวิตในสังคมภายนอกก็ตาม กล่าวคือ บุคคลทุกคน
มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 25 ว่าด้วย
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย (รัฐธรรมนูณแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 25)
สิ ท ธิ ข องผู ้ ต ้ อ งขั ง ถื อ ว่ า เป็ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ส� ำ คั ญ ตามปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ข้ อ ก� ำ หนดมาตรฐานขั้ น ต�่ ำ ของสหประชาชาติ ส� ำ หรั บ ปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ต ้ อ งขั ง หรื อ ข้ อ ก� ำ หนดแมนเดลา
ข้อก�ำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำและมาตรการที่มิใช่การคุมขัง
ส�ำหรับผูก้ ระท�ำผิดหญิงหรือข้อก�ำหนดกรุงเทพฯ กล่าวคือ ผูต้ อ้ งขังทีไ่ ด้รบั โทษจะต้องได้รบั โทษตามทีก่ ำ� หนด
แต่การลงโทษนั้นจะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง แต่จะต้องไม่เป็นการขัดหรือ
แย้งกับสาระส�ำคัญในการบังคับโทษ อีกทั้งมนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิที่ได้จะได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมกัน
ทุกคน ไม่วา่ จะมีเพศ อายุ ศาสนา เชือ้ ชาติ สีผวิ หรือฐานะทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ ความยุตธิ รรม ตามความหมาย
ของพจนานุกรมแปลไทยเป็นไทยราชบัณฑิตยสถาน หมายความว่า “ความเที่ยงธรรม ความชอบธรรม
ความชอบด้วยเหตุผล” (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) โดยความยุติธรรมนี้จะต้องใช้
กับบุคคลทุกคนโดยไม่มกี ารแบ่งแยกว่าผูใ้ ดมีสทิ ธิหรือผูใ้ ดไม่มสี ทิ ธิทจี่ ะได้รบั ความยุตธิ รรม ความยุตธิ รรมนี้
โดยส่วนใหญ่จะถูกน�ำมาใช้ประกอบกับตัวบทกฎหมาย เมื่อความไม่ยุติธรรมได้เกิดขึ้นอาจมีการเรียกร้อง
ให้ตนเองได้มาซึง่ ความยุตธิ รรม โดยวิธกี ารฟ้องร้องต่อศาล หรือวิธกี ารไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทนอกศาล เป็นต้น
วิธีการเหล่านี้จะต้องน�ำตัวบทกฎหมายมาใช้ประกอบในการตัดสินเพื่อหาว่าผู้ใดเป็นผู้ที่ฝ่าฝืน
กฎหมาย และได้รับโทษอย่างไรตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้ แต่เมื่อพิจารณาถึงตัวบทกฎหมาย กฎหมาย
ก็มิได้ถือว่าเป็นสิ่งที่จะท�ำให้ปัญหานั้นยุติหรือคลี่คลายไปได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากบางกรณีมีความ
ละเอียดอ่อนเกินกว่าทีจ่ ะใช้ตวั บทกฎหมายในการตัดสิน โดยบุคคลทุกคนล้วนทีจ่ ะได้รบั ความยุตธิ รรมโดย
ไม่จ�ำกัดเฉพาะคนกลุ่มหนึ่งหรือคนบางคนเท่านั้น แม้กระทั่งผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจ�ำก็มีสิทธิที่จะได้รับ
ความยุติธรรม กล่าวคือ ความยุติธรรมถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์อย่างหนึ่ง โดยผู้ต้องขังที่อยู่
ในเรือนจ�ำแม้กฎหมายจะให้สิทธิในการได้รับความยุติธรรมอยู่แล้ว แต่ยังถือว่าผู้ต้องขังหญิงยังไม่ได้รับ
ความยุติธรรม เพราะผู้ต้องขังหญิงยังต้องได้รับความใส่ใจในอีกหลาย ๆ ด้านซึ่งมีรายละเอียดมากกว่า
ในผู้ต้องขังชาย เช่น การที่ผู้ต้องขังหญิงมีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนท�ำให้มีประจ�ำเดือน หรือกรณี
ที่ผู้ต้องขังหญิงอาจถูกท�ำร้ายร่างกายและจิตใจท�ำให้มีสภาพจิตใจที่ไม่ปกติ ซึ่งยังไม่ยุติธรรมเพียงพอ
ต่อการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิง
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ปัจจุบันประเทศไทยมีเรือนจ�ำทั้งหมด 143 แห่ง เพื่อคุมขังผู้กระท�ำความผิดดังกล่าว ปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในประเทศไทยขึ้นอยู่กับหลายสาเหตุ อาจเป็นเพราะเรือนจ�ำ
แต่ละสถานที่มีข้อจ�ำกัดที่แตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยถึงแม้ผู้ต้องขังดังกล่าวจะเป็น
ผู้กระท�ำความผิด แต่คนทุกคนย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันถึงแม้จะกระท�ำผิดก็ตาม การลงโทษเป็นเพียง
การตัดสิทธิบางประการกล่าวคือเป็นการจ�ำกัดเสรีภาพของผูต้ อ้ งขังเพือ่ ลงโทษเท่านัน้ จะไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ
หรือจะมีการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันเพราะเห็นว่าบุคคลนั้นอยู่ในฐานะผู้ต้องขังไม่ได้ โดยผู้ต้องขัง
จะต้องได้รับการคุ้มครองเหมือนคนปกติทุกประการ ตามที่พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ได้ก�ำหนดไว้ เช่น
การให้การศึกษาอบรม การบ�ำบัดรักษา การจัดให้ผู้ต้องขังมีสุขอนามัยที่ดี การฝึกการประกอบอาชีพ
เมื่อผู้ต้องขังออกมาจากเรือนจ�ำแล้วจะได้มีการประกอบอาชีพ โดยสุจริตได้และไม่หันกลับไปกระท�ำ
ความผิดอีก แต่อย่างไรก็ดผี ตู้ อ้ งขังหญิงซึง่ จะต้องได้รบั การดูแลเป็นพิเศษ โดยในพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์
ไม่ได้มีการก�ำหนดไว้ถึงการคุ้มครองผู้หญิงเป็นพิเศษ ก�ำหนดไว้เพียงการคุ้มครองผู้ต้องขังทั่วไปเท่านั้น
ซึ่งผู้ชายกับผู้หญิงมีความแตกต่างกันทางด้านเพศสภาพภายใต้การใช้ชีวิตในเรือนจ�ำ  เช่น กรณีที่ผู้ต้อง
ขังหญิงอาจมีการตั้งครรภ์หรือต้องให้นมบุตรที่เพิ่งคลอด ผู้ต้องขังต้องได้รับการพบแพทย์เพื่อตรวจครรภ์
เป็นระยะ ได้รับค�ำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการดูแลบุตร ดูแลให้ผู้ต้องขังอยู่ในสภาพ
แวดล้อมทีด่ ี เพือ่ ให้เด็กทีค่ ลอดออกมามีความสมบูรณ์และมีสขุ ภาพอนามัยทีด่ ี หากผูต้ อ้ งขังต้องการจะต้อง
ให้นมบุตร เจ้าหน้าที่จะต้องอนุญาตให้มีการให้นมบุตรและอยู่กับบุตรได้ตามสมควร ส่วนกรณีหญิง
ไม่ตั้งครรภ์จะต้องให้ความส�ำคัญกับการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของทุก ๆ คนอย่างทั่วถึง เป็นต้น
ทั ณ ฑสถานจึ ง ต้ อ งมี ม าตรการในการควบคุ ม การปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง ตามข้ อ ก� ำ หนด
สหประชาชาติ ว ่ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง ในเรื อ นจ� ำ และมาตรการที่ มิ ใช่ ก ารคุ ม ขั ง ส� ำ หรั บ
ผู้กระท�ำผิดหญิงหรือข้อก�ำหนดกรุงเทพ เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำ โดยมีขึ้น
เพื่อปรับใช้กับการใช้ชีวิตของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำและมุ่งจะเติมในส่วนที่ผู้ต้องขังหญิงขาดโอกาส
หรื อ ถู ก ละเลย โดยข้ อ ก� ำ หนดกรุ ง เทพฯ ไม่ ไ ด้ มี ฐ านะเป็ น กฎหมายที่ มี ส ภาพบั ง คั บ และต้ อ งปฏิ บั ติ
ตามแต่ เ ป็ น มาตรฐานในการปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง ที่ ย อมรั บ กั น ในระดั บ สากล โดยถึ ง แม้ เรื อ นจ� ำ
และทัณฑสถานจะมีการยึดหลักข้อก�ำหนดกรุงเทพ เป็นแม่แบบในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเพื่อคุ้มครอง
ผูต้ อ้ งขังหญิง โดยพยายามปฏิบตั ติ ามให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ แต่ยงั มีขอ้ จ�ำกัดบางประการทีไ่ ม่อาจปฏิบตั ไิ ด้
อีกทั้งข้อก�ำหนดกรุงเทพบังคับใช้เพียงเรือนจ�ำต้นแบบ 9 แห่งเท่านั้น ซึ่งถึงแม้จะเป็นเรือนจ�ำต้นแบบ
แต่ก็ยังมีคุณภาพที่ต�่ำกว่ามาตรฐานระหว่างประเทศในหลาย ๆ ด้านกล่าวคือ ยังมีปัญหาความแออัด
ปัญหาด้านสุขอนามัย ปัญหาด้านความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง ปัญหาการขาดแคลนน�้ำในเรือนจ�ำหลาย ๆ
แห่งขาดผ้าอนามัยและอุปกรณ์อาบน�ำ 
้ คุณภาพของอาหาร บริการการดูแลสุขภาพรวมทัง้ สุขภาพจิต เป็นต้น
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสิทธิเสรีภาพบางอย่างของผู้ต้องขังเหล่านั้นย่อมมีบทบาทในสังคมที่น้อยลง
ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำจึงควรได้รับประโยชน์และสิทธิเสรีภาพที่เขาควรจะได้รับนั้นเป็นไปได้จริง จึงจะ
ต้องมีการน�ำมาตรการดังกล่าวมาบังคับใช้กับทุกเรือนจ�ำในประเทศไทยอย่างเด็ดขาดเพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานขั้นต�่ำระหว่างประเทศ เพื่อการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมกัน
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาทีม่ า และความส�ำคัญในการคุม้ ครองสิทธิของนักโทษหญิงในเรือนจ�ำและทัณฑสถาน
ตามหลักสิทธิมนุษยชน
2. เพื่อศึกษาถึงการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำในประเทศไทยตามราชบัญญัติราชทัณฑ์
พ.ศ. 2560 และข้อก�ำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules)
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการผลักดัน และแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อคุ้มครอง
นักโทษหญิงในเรือนจ�ำ

ทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาวิจัยนี้น�ำข้อก�ำหนดกรุงเทพมาศึกษาและเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พ.ศ. 2479 ว่ามีข้อแตกต่างในเรื่องของสิทธิของผู้ต้องขังหญิงต่างกันอย่างไรและอะไรคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ต้องขังหญิงได้เหมาะสมกว่ากัน
ข้อก�ำหนดกรุงเทพ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงส�ำหรับ
เรือนจ�ำของนานาประเทศ โดยเน้นหนักในประเด็นที่เป็นความแตกต่างและความต้องการที่เพศหญิงมี
และต่ า งไปจากเพศชาย ซึ่ ง เนื้ อ หาของ “ข้ อ ก� ำ หนดสหประชาชาติ ” นั้ น ได้ ม าจากการศึ ก ษาผลงาน
การศึ ก ษาวิ จั ย ในเรื่ อ งการปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง ทั่ ว โลกและยั ง ได้ น� ำ เอากฎหมายและข้ อ ก� ำ หนด
ระหว่างประเทศว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงหลายฉบับมาเพื่ออ้างอิงและกลั่นกรองเนื้อหาของ
“ข้อก�ำหนดสหประชาชาติ” จึงท�ำให้มีความสอดคล้องและสามารถใช้ร่วมกันได้กับกฎหมายและข้อก�ำหนด
ที่ ใช้ อ ยู ่ ใ นปั จ จุ บั น ส� ำ หรั บ ผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง ในเรื อ นจ� ำ ของนานาประเทศ (สถาบั น เพื่ อ การยุ ติ ธ รรมแห่ ง
ประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2563, จาก https://www.tijthailand.org)
จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ในปั จ จั ย ในปั ญ หาที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง ท� ำ ให้ เ ห็ น ถึ ง
หลักการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังหญิงตามข้อก�ำหนดกรุงเทพ
ภาวินี ชัยพล (2558) วิจัยเรื่องกฎหมายบังคับโทษศึกษาของผู้ต้องขังหญิงตามข้อก�ำหนดกรุงเทพ
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ผ ลวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง ในเรื อ นจ� ำ และแนวทางการปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง
โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ โดยการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากการศึกษาจากเอกสาร
ต�ำราทางวิชาการ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับกฎหมายบังคับโทษ
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ การศึกษาพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน
ไม่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดกรุงเทพ คือมีการบัญญัติก�ำหนดให้สิทธิต่าง ๆ แก่ผู้ต้องขังหญิงและชาย
ในบททั่วไปไว้เช่นเดียวกัน มิได้มีการบัญญัติให้สิทธิแก่ผู้ต้องขังหญิงซึ่งมีความต้องการพื้นฐานที่แตกต่าง
จากผู้ต้องขังชายไว้เป็นการเฉพาะแยกจากบทบัญญัติทั่วไปในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479
ควรปรับปรุงโดยการบัญญัติหลักเกณฑ์การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามข้อก�ำหนดกรุงเทพ โดยแยกหมวด
เฉพาะส�ำหรับผูต้ อ้ งขังหญิงไว้ในพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 กับทัง้ ให้มกี ารติดตามผลการด�ำเนินงาน
และการประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดกรุงเทพเพื่อให้ระบบราชทัณฑ์ของประเทศไทยสามารถ
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ทีจ่ ะขับเคลือ่ นข้อก�ำหนดกรุงเทพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างแก่นานาประเทศในการพัฒนา
ระบบงานราชทัณฑ์ ทัง้ นีโ้ ดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ แก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำความผิดไม่ให้กลับมากระท�ำความผิดซ�ำ้ อีก
(ภาวินี ชัยพล. 2558 : ง)

วิธีการวิจัย
การวิ จัย นี้เป็นการวิจัยทางนิติศาสตร์ โดยเป็ น การวิ จัย เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research)
โดยค้นคว้าข้อมูลจากบทบัญญัติของกฎหมายในประเทศและต่างประเทศ เอกสารที่เกี่ยวข้อง บทความ
และสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญและไปลงพื้นที่ ณ ทัณฑสถานหญิงจังหวัดสงขลาเพื่อส�ำรวจและเก็บข้อมูล
โดยมีการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท�ำการวิจัย และเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล เพื่อให้ทราบถึง
สภาพปัญหาเกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานและสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
สากลที่ผู้ต้องขังหญิงควรจะได้รับ

ผลการวิจัย
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ถึงสิทธิถึงสิทธิผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิง
จังหวัดสงขลา ตามแนวทางการคุม้ ครองสิทธิทผี่ ตู้ อ้ งขังควรจะได้รบั ตามมาตรฐานสากล เช่น สภาพแวดล้อม
ความเป็นอยู่ในเรือนจ�ำ สุขอนามัย และสิทธิได้รับการบริการทางการแพทย์ การให้การศึกษาและฝึกอบรม
การเตรียมปล่อยตัวผู้ต้องขังหญิง การคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ที่ตั้งครรภ์และผู้ต้องขังหญิงที่มีบุตร
แล้วน�ำมาวิเคราะห์ถึงสิทธิของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงได้ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมในเรือนจ�ำ
ประเทศไทยมีการพยายามผลักดันให้เรือนจ�ำในเขตภาคใต้ของประเทศไทยน�ำแนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี กีย่ วกับ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามข้อก�ำหนดกรุงเทพไปปรับใช้ โดยมุ่งหวังให้เรือนจ�ำในเขตภาคใต้มีแนวทาง
ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างมีมาตรฐาน และเข้าใจถึงหลักสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังในการปฏิบัติต่อ
ผูต้ อ้ งขังอย่างเท่าเทียมมากขึน้ หากเรือนจ�ำปรับปรุงให้มสี ภาพแวดล้อมทีด่ ี ก็จะส่งผลให้ผตู้ อ้ งขังเห็นคุณค่า
ของตนเอง มี ทั ก ษะชี วิ ต มี สุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี และกลั บ สู ่ สั ง คมได้ อ ย่ า งปกติ สุ ข ส่ ง ผลดี ต ่ อ การพั ฒ นา
กระบวนการยุตธิ รรมในภาพรวม (สถาบันเพือ่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย. สืบค้นเมือ่ 10 มกราคม 2563,
จาก http://www.tijthailand.org) โดยจะต้องมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกให้สะอาด
เรียบร้อย เพื่อให้ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำทุกนายรู้สึกดีในการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรฐานสากล
และเรือนจ�ำต่างประเทศ (ไทยรัฐ. สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2563, จาก http://www.thairath.co.th)
โดยในประเทศไทยนั้น มาตรฐานขั้นต�่ำส�ำหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของสหประชาชาติได้ก�ำหนด
ถึ ง สภาพแวดล้ อ มของเรื อ นจ� ำ ไว้ เช่ น พื้ น ที่ น อนส� ำ หรั บ ผู ้ ต ้ อ งขั ง ที่ ก� ำ หนดโดยกรมราชทั ณ ฑ์ คื อ
2.25 ตารางเมตรต่อผู้ต้องขัง 1 คน ซึ่งเป็นขนาดที่พอจะยอมรับได้ ถ้าการระบายอากาศในห้องนอน
ในเกณฑ์ดี ทั้งผู้ต้องขังทุกคนต้องมีที่นอนเป็นสัดส่วนเฉพาะคน มีที่นอนที่สะอาดและจะต้องมีแสงสว่าง
ที่เพียงพอส�ำหรับการท�ำงานหรืออ่านหนังสือ และจะต้องมีห้องน�้ำ น�้ำส�ำหรับใช้ ของใช้ในห้องน�้ำที่จ�ำเป็น
เพื่อให้ผู้ต้องขังดูแลความสะอาดของร่างกาย และในเรือนจ�ำจะต้องมีการรักษาความสะอาดอยู่สม�่ำเสมอ
ทัณฑสถานหญิงสงขลา มีผตู้ อ้ งขัง 1,407 คน และต้องนอนกันอย่างแออัดไม่ได้นอนตามพืน้ ทีท่ กี่ รมราชทัณฑ์
ก�ำหนดไว้ ด้วยพื้นที่เรือนจ�ำที่ไม่เพียงพอกับจ�ำนวนนักโทษที่มีสภาพล้นเรือนจ�ำจึงท�ำให้มีความแออัด
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ทางเรือนจ�ำจึงไม่สามารถจัดพื้นที่ส�ำหรับนอนตามมาตรฐานสากลได้ อีกทั้งมีผู้ต้องขังมุสลิมจ�ำนวนมาก
การดูแลผูต้ อ้ งขังให้สามารถปฏิบตั ศิ าสนกิจและมีวถิ คี วามเป็นอยูต่ รงตามหลักศาสนา ทัง้ เรือ่ งอาหารฮาลาล
และสถานทีล่ ะหมาด รวมทัง้ การใช้งานผูต้ อ้ งขังไปเก็บขยะและสิง่ ปฏิกลู จากอาหาร ซึง่ เป็นอาหารไม่ฮาลาล
(ส�ำนักข่าวอิศรา. สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2563, จาก https://www.isaranews.org)
แต่อย่างไรก็ดี ในเรื่องของการรักษาความสะอาดในทัณฑสถานหญิงสงขลา ได้มีการปฏิบัติ
ตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้ แต่มีบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต�่ำส�ำหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของ
สหประชาชาติ
2. สุขอนามัยและสิทธิในการได้รับการบริการทางแพทย์
แม้ว่าการลงโทษผู้ต้องขังจะได้ให้มีการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพในบางส่วนไป แต่ตามหลักสิทธิมนุษยชน
บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการบริการทางแพทย์เมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้น (ปาณิตา กัณสุทธิ์. 2557 : ฆ)
ไม่ว่าจะเป็นการรักษาจากอาการเจ็บป่วยทางร่างกาย หรือการเจ็บป่วยที่เกิดจากสภาพจิตใจ หากไม่มี
การจัดให้การรักษาอาจจะก่อให้เกิดการมีโรคติดต่อและท�ำให้เกิดการแพร่เชือ้ ในเรือนจ�ำ เพือ่ สุขอนามัยทีด่ ี
ภายในเรือนจ�ำเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นก็ต้องมีการจัดให้มีสิทธิในการรักษาที่ตรงต่อความต้องการและ
เพียงพอส�ำหรับทุก ๆ คน
ข้อก�ำหนดมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ส�ำหรับผูต้ อ้ งขังขององค์กรสหประชาชาติได้บญ
ั ญัตสิ ทิ ธิในทางการแพทย์
เอาไว้ในข้อ 25(1) ว่า แพทย์จะต้องตรวจสุขภาพทางกายและจิตของผู้ต้องขังและควรตรวจผู้ต้องขังที่ป่วย
และทีร่ อ้ งทุกข์ประจ�ำวัน ตลอดถึงควรทีจ่ ะได้รบั ความเอาใจใส่จากแพทย์เป็นพิเศษ (ข้อก�ำหนดมาตรฐานขัน้ ต�ำ่
ส�ำหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของสหประชาชาติ ข้อ 25(1))
โดยเรือ นจ�ำและทัณฑสถานต้ องมี แ พทย์ ป ระจ� ำ เรื อนจ� ำ และทั ณ ฑสถานไว้ เ พื่ อตรวจสุ ข ภาพ
ทางกายและจิตใจของผู้ต้องขัง โดยควรจัดให้มีไว้ประจ�ำเรือนจ�ำและทัณฑสถานและท�ำการปฏิบัติหน้าที่
อย่างสม�่ำเสมอ โดยแพทย์ที่จะท�ำการรักษาจะต้องเป็นแพทย์ผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะอย่างยิ่งที่จะรักษา
ทางร่างกายและจิตใจของผู้หญิง เนื่องจากผู้หญิงอาจจะโดนคุกคามทางด้านร่างกายหรือจิตใจได้
โดยการปฏิบัติทางการแพทย์ในปัจจุบันนั้นยังถือว่าไม่ครอบคลุมในทุก ๆ ด้านตามข้อก�ำหนด
ดั ง กล่ า ว เนื่ อ งจากบุ ค ลากรทางการแพทย์ นั้ น ขาดแคลน อี ก ทั้ ง ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู ้ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญตาม
ความต้องการทีจ่ ะรักษาจึงก่อให้เกิดปัญหาในการรักษาทีไ่ ม่ทนั ท่วงที และไม่เพียงพอต่อจ�ำนวนผูท้ ตี่ อ้ งการ
ที่จะรักษา
3. การให้การศึกษาและการฝึกอบรม
ราชทัณฑ์ไม่ได้มหี น้าทีเ่ พียงแค่ลงโทษผูก้ ระท�ำความผิดตามกฎหมายเท่านัน้ ยังจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องการ
ให้การศึกษาและการฝึกอบรมซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานส�ำคัญตามสิทธิของผู้ต้องขังอันควรจะได้รับ เพื่อให้มี
จิตส�ำนึกทีด่ ขี นึ้ ไม่เป็นภัยต่อสังคม มีวชิ าความรูแ้ ละวิชาชีพติดตัวเมือ่ พ้นโทษ สามารถประกอบอาชีพได้ไม่
เป็ น ภาระต่ อ สั ง คม (การจั ด การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ให้ กั บ ผู ้ ต ้ อ งขั ง . สื บ ค้ น เมื่ อ 25 มกราคม 2563,
จาก http://www.femalekorat.com)
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ข้อก�ำหนดกรุงเทพมีการก�ำหนดให้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้ต้องขังหญิงและบุคลากร
ในเรือ่ งความอ่อนไหวระหว่างเพศ ปัญหาความต้องการเฉพาะผูต้ อ้ งขังหญิงอันเกิดจากเพศสภาพ การอบรม
ขัน้ พืน้ ฐานเกีย่ วกับปัญหาด้านอนามัยของเด็กซึง่ อยูก่ บั มารดาในทัณฑสถาน เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามสามารถ
ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์
การป้ อ งกั น ดู แ ลรั ก ษาโรคเอดส์ แ ละการป้ อ งกั น การเลื อ กปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง ที่ เ ป็ น โรคติ ด เอดส์
รวมทั้งการอบรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการท�ำร้ายร่างกายตัวเองหรือการฆ่าตัวตายของผู้ต้องขังหญิง
(ภาวิณี ชัยพล. 2558 : 91)
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
ก�ำหนดให้ทัณฑสถานต้องจัดให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษาและอบรมเป็น 3 สาขา คือ
1. พุทธศึกษา ได้แก่ การศึกษาวิชาสามัญและวิชาชีพ
2. จริยศึกษา ได้แก่ การอบรมศีลธรรมจรรยาและหน้าที่พลเมืองที่ดี
3. พลศึ ก ษา ได้ แ ก่ การศึ ก ษาการอนามั ย และสุ ข าภิ บ าลตลอดจนการออกก� ำ ลั ง กาย และ
การเล่นออกก�ำลังกายต่าง ๆ
เป็นการก�ำหนดในลักษณะกว้าง ๆ ทัง้ ผูต้ อ้ งขังหญิงและชายแต่ไม่รวมถึงบุคลากรอันเป็นผูม้ หี น้าที่
ดูแลผู้ต้องขัง ไม่ได้เป็นการก�ำหนดให้ครอบคลุมถึงจิตใจของผู้ต้องขังหญิงในกรณีของผู้ต้องขังหญิงที่ได้รับ
ความรุนแรงทางจิตใจ ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดกรุงเทพและไม่ได้ก�ำหนดให้มีการพัฒนาความรู้
ความสามารถของผู้ต้องขังหญิงที่เหมาะสมส�ำหรับการน�ำไปปรับใช้ในชีวิตเห็นได้ว่าการก�ำหนดในลักษณะ
นี้นั้นไม่ได้เป็นการก่อให้เกิดประโยชน์อันสมควรแก่ผู้ต้องขังหญิง
4. การเตรียมการปล่อยตัวผู้ต้องขังหญิง
การเตรียมการปล่อยตัวผูต้ อ้ งขังหญิงในการกลับเข้าสูส่ งั คมและภูมลิ ำ� เนาถือว่ามีความส�ำคัญไม่นอ้ ย
เพราะเป็นการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังแบบเข้มข้นให้นักโทษเด็ดขาดได้กลับสู่สังคมอย่างมีคุณภาพและ
ไม่หวนกลับมากระท�ำผิดซ�้ำ ตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาความแออัดในเรือนจ�ำและทัณฑสถานระบบปิด
น�ำความรู้ทักษะด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาจิตใจ
ทักษะชีวติ การฝึกวิชาชีพทีไ่ ด้รบั ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ภายหลังได้รบั การปล่อยตัวพักการลงโทษกลับตน
เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป
ในประเทศไทยได้มีโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังหญิงก่อนกลับเข้าสู่สังคม
เช่น การส่งเสริมอาชีพ ฝึกอบรม แต่ไม่ได้มีการติดตามและประเมินผลหรือสร้างจิตส�ำนึกแก่สังคม
ในการให้โอกาสแก่ผู้กระท�ำความผิด อีกทั้งการเตรียมความพร้อมดังกล่าวไม่มีการจัดตั้งครบทุกเรือนจ�ำ 
ซึ่งอาจท�ำให้นักโทษบางเรือนจ�ำ  ซึ่งเมื่อถูกปล่อยตัวอาจจะไม่ให้ความส�ำคัญในการเตรียมตัวสู่สังคม
ภายนอกเรือนจ�ำ  ซึ่งอาจท�ำใช้ชีวิตในสังคมล�ำบาก หรืออาจจะกระท�ำความผิดซ�้ำเดิมอีกได้ ซึ่งปัจจุบัน
ในประเทศไทยมีเพียงศูนย์เตรียมการปล่อยตัวผู้ต้องขังหญิงที่เรือนจ�ำชั่วคราวแคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์
ซึง่ มีแห่งเดียวในประเทศไทย ข้อก�ำหนดกรุงเทพได้มนี โยบายการก�ำหนดวางแผนการปล่อยตัวผูต้ อ้ งขังหญิง
และต้องมีการเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับต่อตัวผู้ต้องขังหญิง รวมไปถึงการฟื้นฟูสิ่งต่าง ๆ ซึ่งอาจ
ขาดหายไปของตัวผู้ต้องขังหญิง เช่น ความสัมพันธ์ในครอบครัวให้กลับคืนมาน�ำความรู้ทักษะด้านต่าง ๆ
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ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาจิตใจ ทักษะชีวิต การฝึกวิชาชีพ
ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ภายหลังได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ (ทัณฑสถาน
สงขลาหญิงสงขลาได้เปิดการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย. สืบค้นเมื่อ 25 มกราคม
2563, จาก https://news.gimyong.com/)
ตลอดจนกลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป และมีการประสานงานไปยังหน่วยงานชุมชน
ท้องถิ่นว่าต้องให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านจิตใจและไม่เลือกปฏิบัติกับเฉาพะผู้ต้องขังคนใดคนหนึ่ง
ด�ำเนินการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ต้องขัง แบบเข้มข้น
ทัง้ ด้านร่างกาย การฝึกระเบียบวินยั การพัฒนาด้านจิตใจ ความคิด ทักษะการใช้ชวี ติ ด้านอาชีพ ครอบครัว
และสังคม และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟู และพัฒนาผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดีของสังคม โดยรับย้ายผู้ต้องขังหญิง
ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ การพักการลงโทษ
ดังนัน้ ควรแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 เพือ่ ความเสมอภาคกับผูต้ อ้ งขังหญิง
ในการใช้ชีวิตในสังคมหลังจากพ้นโทษเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตเทียบเท่ากับบุคคลทั่วไปในสังคม
5. ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ที่ตั้งครรภ์และผู้ต้องขังหญิงที่มีบุตร
การจ�ำคุกนั้นถือเป็นการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของมนุษย์แต่เมื่อมีการกระท�ำความผิดเกิดขึ้นย่อม
ต้องได้รับบทลงโทษตามฐานของความผิดนั้น ๆ ในปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และผู้ต้องขังหญิง
ทีม่ บี ตุ รในเรือนจ�ำจึงต้องมีทพี่ กั พิเศษส�ำหรับการดูแลหลังการคลอดบุตรแต่เนือ่ งจากประเทศไทยมีผตู้ อ้ งขังหญิง
เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้มาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่ได้รับความเท่าเทียมกัน
ในทุกเรือนจ�ำ  จึงเห็นได้จากการที่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์มักขาดการได้รับการรักษาพยาบาลทั้งก่อน
และหลังคลอด รวมทั้งการดูแลแม่และทารกยังไม่เพียงพอและขาดการให้ความรู้ส�ำหรับหญิงที่มีบุตร
โดยเรือนจ�ำนัน้ ยังไม่มกี ารทีจ่ ะให้บตุ รเข้าเยีย่ มแม่ซงึ่ ผูต้ อ้ งขังหญิงนัน้ เป็นการส่วนตัว ทีไ่ ม่อาจท�ำให้เด็กได้รบั
ความอบอุ่นอย่างใกล้ชิดจากแม่ ดังนั้น ข้อก�ำหนดกรุงเทพในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และ
ผูต้ อ้ งขังหญิงทีม่ บี ตุ รจึงควรมีมาตรการให้ได้รบั การคุม้ ครองสิทธิตามหลักมนุษยชนอย่างเหมาะสม ผูต้ อ้ งขัง
ทีใ่ ห้นมบุตรโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย การทีใ่ ห้บตุ รอยูใ่ นเรือนจ�ำร่วมกับมารดาให้คำ� นึงถึงประโยชน์ทเี่ ด็กจะได้รบั
ทั้งนี้เด็กจะต้องไม่ปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ต้องขัง การให้โอกาสผู้ต้องขังหญิงใช้เวลากับบุตรให้มากที่สุด
เท่าที่จะท�ำได้ (ข้อก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำส�ำหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของสหประชาชาติ ข้อ 48 )
จากผลการวิ จั ย ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า การปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง ในทั ณ ฑสถานหญิ ง
จังหวัดสงขลา ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าควรต้องมีการผลักดันให้น�ำข้อก�ำหนด
กรุงเทพมาใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่เพียงแต่เรือนจ�ำต้นแบบเท่านั้น

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากการศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ถงึ สิทธิของผูต้ อ้ งขังหญิงในทัณฑสถานตามพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 พบว่าบทบัญญัตบิ างประการยังไม่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดกรุงเทพ หรือหลักมาตรฐาน
สากล ตลอดจนไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพตามข้อก�ำหนดกรุงเทพ ได้ในบางบทบัญญัติ
ซึง่ ก่อให้เกิดปัญหาอันกระทบต่อสิทธิทผี่ ตู้ อ้ งขังหญิงควรทีจ่ ะได้รบั สมควรมีการผลักดันให้ขอ้ ก�ำหนดกรุงเทพ
เป็นหมวดหนึง่ ในพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ไว้เป็นการเฉพาะ ในสิทธิของผูต้ อ้ งขังหญิงดังต่อไปนี้
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1. สภาพแวดล้อมในเรือนจ�ำ
สิทธิด้านสภาพแวดล้อมในเรือนจ�ำถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทัณฑสถานจ�ำจะต้องจัดเตรียม
ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงในระหว่างที่ได้รับโทษจ�ำคุก ดังนั้นการที่จัดให้ผู้ต้องขังหญิงได้อยู่ในทัณฑสถานที่มี
สภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด มีพื้นที่พอสมควร ไม่แออัด จึงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นและมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
(ธีรยุทธ ปักษา, วิสิษฐ เขาทอง และธนากร โกมลวานิช. 2560 : 3)
ซึง่ ตามพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ไม่ได้มกี ารก�ำหนดสิทธิให้แก่ผตู้ อ้ งขังหญิง สภาพแวดล้อม
ในเรือนจ�ำแออัด ไม่ได้มีนโยบายให้ภาคเอกชนเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเรือนจ�ำ  แต่ตามข้อก�ำหนด
กรุงเทพได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ต้องขังหญิงได้อยู่ในเรือนจ�ำที่ใกล้บ้านโดยค�ำนึงถึงหน้าที่ในการดูแล
ที่ผู้ต้องขังหญิงต้องรับผิดชอบและความพึงพอใจของหญิงแต่ละคน ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ต้องขังกับครอบครัว และต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงทางเพศและจ�ำแนกผู้ต้องขังหญิง
โดยค�ำนึงถึงความเสี่ยงของผู้ต้องขังหญิงที่มีต่อบุคคลอื่น (ภาวิณี ชัยพล. 2558 : 90)
ดั ง นั้ น ควรแก้ ไขพระราชบั ญ ญั ติ ร าชทั ณ ฑ์ พ.ศ. 2560 ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก� ำ หนดกรุ ง เทพ
โดยบัญญัติให้มีการก�ำหนดให้ผู้ต้องขังหญิงได้มีสิทธิดังกล่าว
2. สุขอนามัยและสิทธิการได้รับการบริการทางการแพทย์
สิทธิด้านสุขอนามัยและสิทธิได้รับการบริการทางการแพทย์ ก็ถือเป็นอีกปัจจัยที่มีความส�ำคัญกับ
ผู้ต้องขังหญิงเป็นอย่างมากเพราะว่าในทัณฑสถานหรือในเรือนจ�ำนั้น เป็นการอยู่แบบร่วมกันจ�ำนวนมาก
ถ้าได้รับการดูแลด้านสุขอนามัยหรือการบริการทางการแพทย์ที่ไม่มีคุณภาพจะท�ำให้เกิดโรคติดต่อแก่
ผู้ต้องขังหญิง
ซึง่ ตามพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ได้กำ� หนดให้ผตู้ อ้ งขังหญิงได้รบั สิทธิทางด้านสุขอนามัย
และการบริการทางการแพทย์แต่ยงั ไม่ครอบคลุมไปจนถึงการตรวจสุขภาพและการป้องกันโรคทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ผู้หญิง โดยเฉพาะตามข้อก�ำหนดกรุงเทพ (ภาวิณี ชัยพล. 2558 : 91)
ข้ อ ก� ำ หนดกรุ ง เทพได้ มี ก ารก� ำ หนดสิ ท ธิ ท างด้ า นสุ ข อนามั ย และการบริ ก ารทางการแพทย์
ไว้อย่างครอบคลุม เช่น ในเรื่องของผ้าเช็ดตัวที่สะอาด และการจัดให้มีน�้ำดื่มที่สะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในผูต้ อ้ งขังหญิงทีม่ คี รรภ์ ให้นมบุตร หรือมีประจ�ำเดือน ข้อก�ำหนดกรุงเทพยังมีมาตรฐานเท่ากับการบริการ
ทีจ่ ดั ขึน้ ในชุมชนนอกเรือนจ�ำ และยังจัดให้มบี คุ คลการทางการแพทย์ให้บริการผูต้ อ้ งขังหญิง (ภาวิณี ชัยพล.
2558 : 90)
ดั ง นั้ น ควรแก้ ไขพระราชบั ญ ญั ติ ร าชทั ณ ฑ์ พ.ศ. 2650 ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก� ำ หนดกรุ ง เทพ
อาทิเช่น การตรวจมะเร็งปากมดลูก การทดสอบมะเร็งเต้านม
3. การให้การศึกษาและการฝึกอบรม
การให้การศึกษาและการฝึกอบรมเป็นพื้นฐานส�ำคัญที่พึงมีให้แก่ผู้ต้องขังและบุคคลากรเพื่อให้เกิด
ความเข้าในการดูแลรักษาและการใช้ชีวิตร่วมกันในทัณฑสถานอย่างมีคุณภาพ
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ก�ำหนดให้ทัณฑสถานต้องจัดให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษาและ
อบรมในด้าน พุทธศึกษา จริยศึกษา และพลศึกษาเป็นการก�ำหนดในลักษณะกว้างๆ ทัง้ ผูต้ อ้ งขังหญิงและชาย
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ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดกรุงเทพ ไม่ได้ก�ำหนดให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ต้องขังหญิง
ที่เหมาะสมส�ำหรับการน�ำไปปรับใช้ในชีวิต ในข้อก�ำหนดกรุงเทพมีการก�ำหนดให้มีการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจของผู้ต้องขังหญิงและบุคคลากรในเรื่องความอ่อนไหวระหว่างเพศ ปัญหาด้านสุขภาพเฉพาะ
ผู้ต้องขังหญิง การอบรมขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับปัญหาด้านอนามัยของเด็กซึ่งอยู่กับมารดาในทัณฑสถาน
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น อบรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ การป้องกันดูแลรักษาโรคเอดส์และการป้องกันการเลือกปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังหญิงที่เป็นโรคติดเอดส์ รวมทั้งการอบรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการท�ำร้ายร่างกายตัวเองหรือ
การฆ่าตัวตายของผู้ต้องขังหญิงหญิง (ภาวิณี ชัยพล. 2558 : 91)
ดังนั้นควรแก้ไขพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดกรุงเทพ อาทิเช่น
การให้ความรูค้ วามเข้าใจในความต้องการเฉพาะของผูต้ อ้ งขังหญิง การทราบความเสีย่ งในการท�ำร้ายร่างกาย
หรือฆ่าตัวตายของผู้ต้องขังให้แก่บุคคลากร
4. การเตรียมการปล่อยตัวผู้ต้องขังหญิง
การเตรียมการปล่อยตัวผูต้ อ้ งขังหญิงในการกลับเข้าสูส่ งั คมและภูมลิ ำ� เนาถือว่ามีความส�ำคัญไม่นอ้ ย
เพราะการทีผ่ ตู้ อ้ งขังหญิงเข้าไปในราชทัณฑ์หรือเรือนจ�ำเป็นเวลานานการจะกลับมาใช้ชวี ติ ในสังคมอาจไม่ใช่
เรื่องง่ายส�ำหรับผู้ต้องขังหญิง และการเตรียมพร้อมก่อนการปล่อยตัวผู้ขังหญิงก็เพื่อให้แน่ใจว่าการกลับ
เข้าสู่สังคมของผู้ต้องขังหญิงนั้นประสบความส�ำเร็จและเพื่อไม่ให้กลับมาท�ำความผิดซ�้ำอีก
ซึ่งในประเทศไทยได้มีโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังหญิงก่อนกลับเข้าสู่สังคม
เช่น การส่งเสริมอาชีพ ฝึกอบรม แต่ไม่ได้มีการติดตามและประเมินผลหรือสร้างจิตส�ำนึกแก่สังคม
ในการให้โอกาสแก่ผู้กระท�ำความผิด อีกทั้งการเตรียมความพร้อมดังกล่าวไม่มีการจัดตั้งครบทุกเรือนจ�ำ 
มีเพียงศูนย์เตรียมการปล่อยตัวผู้ต้องขังหญิงที่เรือนจ�ำชั่วคราวแคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีแห่งเดียว
ในประเทศไทยหญิง (ภาวิณี ชัยพล. 2558 : 95)
ข้อก�ำหนดกรุงเทพได้มีการก�ำหนดแผนการปล่อยตัวผู้ต้องขังหญิงและต้องมีการเสนอทางเลือก
ทีเ่ หมาะสมกับผูต้ อ้ งขังหญิง รวมไปถึงการฟืน้ ฟูความสัมพันธ์ในครอบครัวให้กลับคืนมา และมีการประสานงาน
ไปยังหน่วยงานชุมชนท้องถิ่นว่าต้องให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านจิตใจและไม่เลือกปฏิบัติกับ
ผู้ต้องขังหญิง (ภาวิณี ชัยพล. 2558 : 94)
ดังนัน้ ควรแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 เพือ่ ความเสมอภาคกับผูต้ อ้ งขังหญิง
ในการใช้ชีวิตในสังคมหลังจากพ้นโทษ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตเทียบเท่ากับบุคคลทั่วไปในสังคม
5. ผู้ต้องขังหญิงหญิงที่ตั้งครรภ์และผู้ต้องขังหญิงที่มีบุตรติด
ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และผู้ต้องขังหญิงที่มีบุตรติดโดยปกติแล้วจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่ถูกสุขอนามัยและเด็กที่เป็นบุตรติดมากับผู้ต้องขังหญิงจะต้องไม่ได้รับการปฏิบัติเสมือนผู้ต้องขังหญิง
แต่ในประเทศไทยสภาพทัณฑสถานในปัจจุบันยังไม่มีการจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับการเลี้ยงดูบุตร
ในเรือนจ�ำและมีการก�ำหนดอายุของเด็กในการอยู่ร่วมกับมารดาในทัณฑสถานซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 16 ปี
ซึ่งต่างจากข้อก�ำหนดกรุงเทพที่พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กที่ต้องพลัดพรากจากมารดามากกว่า
การก�ำหนดอายุที่เป็นตัวเลข
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ดังนั้นจะเห็นได้ว่าควรผลักดันให้ข้อก�ำหนดกรุงเทพเป็นหมวดหนึ่งในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พ.ศ. 2560 ไว้เป็นการเฉพาะก็จะส่งผลให้พระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์เป็นทีย่ อมรับของสากล และเพือ่ พัฒนา
กฎหมายราชทัณฑ์ให้คุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังหญิง
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มาตรการทางกฎหมายเรื่องผู้ค้าหาบเร่และแผงลอยบนทางเท้าใประเทศไทย
LEGAL MEASURES REGARDING HAWKER DEALERS
AND STALLS ON SIDEWALK IN THAILAND
ณัฐพล ศรีสมโภชน์, ณัฐภพ ส้องสง, นันท์ชพร จันทร์ดวง, วรรณกร ทองศรีทอง,
อาชัญญา เจริญมาศ, กฤษฎา อภินวถาวรกุล
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งศึกษาสภาพปัญหาผู้ค้าหาบเร่และแผงลอยบนทางเท้า เพื่อให้
หน่วยงานทางภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องได้มมี าตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการทางเดินเท้า เพือ่ ให้หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องพัฒนาคุณภาพอาหารทีข่ ายบริเวณทางเท้าให้มสี ขุ อนามัยทีด่ ี ทัง้ ยังดูแลด้านปัญหาขยะมูลฝอย
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนทางเท้า และเพือ่ เป็นแนวทางในการสร้างเสริมประสิทธิภาพทางเดินเท้า
ให้เหมาะสมต่อผู้ใช้ทางเดินเท้า ทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ในการเดินเพื่อไปออกก�ำลังกาย
เดินไปขึ้นรถโดยสารประจ�ำทาง เดินไปท�ำงาน เพื่อไม่ให้การประกอบการของผู้ค้าหาบเร่และแผงลอย
บนทางเท้าเป็นอุปสรรค และกีดขวางในการใช้ทางเท้า
โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาถึงสาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อการขายอาหาร
บนทางเท้า คือ ปัจจัยด้านสุขอนามัยในเรือ่ งความสะอาดของอาหาร ปัจจัยด้านอนามัยในเรือ่ งความสะอาด
ของพืน้ ทีใ่ นบริเวณทางเท้าทีม่ กี ารขายอาหาร และปัจจัยในด้านขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู ทีม่ กี ารทิง้ เทลงบน
ทางเท้า อันเนือ่ งมาจากการขายอาหารและการประกอบอาหาร ซึง่ ส่งผลกระทบต่อผูส้ ญ
ั จรไปมาบนทางเท้า
ความชิน้ นีจ้ งึ มุง่ หมายเพือ่ ศึกษารูปแบบการจัดการ อ�ำนาจหน้าทีใ่ นการบริหารจัดการทางเดินเท้า
ในส่วนการจัดการทางเดินเท้าทีม่ กี ารประกอบการของผูค้ า้ หาบเร่และแผงลอยประกอบการทางด้านอาหาร
เพื่อให้เกิดเป็นต้นแบบของทางเท้าที่จะน�ำไปพัฒนาและศึกษาในเขตพื้นที่อื่นๆ เพื่อให้เกิดความเป็น
มาตรฐาน สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสร้างการจัดระเบียบของผู้ค้าหาบเร่และแผงลอยบนทางเท้า
เพื่อไม่ให้กีดขวางทางเดินเท้า เพื่อให้เกิดเป็นทางเดินเท้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
ทางเดินเท้าได้อย่างแท้จริง และมีมาตรการทางกฎหมายมารองรับมิให้กระทบต่อผู้ค้าหาบเร่และแผงลอย
เพื่อให้ผู้ค้าหาบเร่และแผงลอยได้ประกอบอาชีพเดิมต่อไป โดยไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ค้ากลุ่มนี้
และไม่กระทบต่อค่าครองชีพของกลุ่มผู้ซื้อและผู้บริโภค ที่ซื้อและบริโภคอาหารของกลุ่มผู้ค้าหาบเร่และ
แผงลอย อันจะส่งผลเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นมาตรฐานอย่างแท้จริง

Abstract
The objective of this study was to study the problems of hawker and sidewalk stall. To provide
relevant government agencies have legal measures for pedestrian management, to provide related
agencies to improve the quality of food for sale on the sidewalk to have good hygiene. Including
take care of the waste problem and orderliness on the sidewalk and to be a guideline for pedestrian
efficiency enhancement suitable for pedestrian users of all ages, regardless of the purpose of walking
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for exercise walked up to the bus, walked to work to prevent hawker and sidewalk stall impeding
pedestrian usage.
The related agencies must consider the reasons and factors that affect the sales of street
food is the hygiene factor regarding food cleanliness and hygiene factors regarding cleanliness
of the area in the pedestrian area where food is sold and another factor in the solid waste and
sewage is dumped and poured it on the sidewalk. Due to the sale of food and cooking which affects
pedestrian users the traffic flow on sidewalk   
This piece is intended to study the management patterns. The power of the sidewalk
management in the sidewalk Management section of the street food vendor and food engineering
operations. In order to produce a master of the sidewalk to be developed and studied in other areas
in order to ensure the standard, clean, safe, and create the organizing of street food vendor and
on the sidewalk to prevent a pedestrian barrier. In order to make the pedestrian possible to truly
respond to the needs of the pedestrian users and have legal measures to support the street food
vendor and the mezzanine panel so that the street food vendor and the floating panel have the same
profession. It does not affect the revenue of this group merchant and does not affect the living costs
of the buyer and the consumer. Purchasing and consuming food of street food and floating panels
will result in a truly standardized development.
ค�ำส�ำคัญ : ทางเท้า, บริเวณสาธารณะ, ผูค้ า้ หาบเร่และแผงลอย, food Center, food truck, street food

บทน�ำ
ในสภาพสังคมไทยปัจจุบนั เป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมทีม่ ลี กั ษณะเป็นแบบทุนนิยมและแบบสังคมนิยม
กล่าวคือ มีการยอมรับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเอกชนซึ่งสามารถประกอบธุรกิจได้โดยเสรี ทั้งในภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการบริการ แต่ในขณะเดียวกันรัฐก็มีบทบาทค่อนข้างมากในการวางแผน
และแทรกแซงการท�ำงานของกลไกราคา จึงก่อให้เกิดการผูกขาดกิจกรรมบางประเภทโดยภาครัฐ ส่งผลให้
ระบบเศรษฐกิจของไทยมีการแข่งขันสูงและแข่งขันกันอย่างเสรีในภาคเอกชน ก่อให้เกิดผู้ประกอบการ
ทางธุรกิจเป็นจ�ำนวนมาก ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เกิดการประกอบการทางธุรกิจบนทางเท้า ทั้งการ
ประกอบการของผู้ค้าหาบเร่และแผงลอยบนทางเท้าซึ่งเป็นบริเวณสาธารณะ ซึ่งทางเท้านั้นถือเป็นส่วน
หนึง่ ของระบบการเดินทางสัญจรทีจ่ ำ� เป็นในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันอย่างยิง่ ของผูค้ นทุกเพศทุกวัย อีกทัง้
ทางเท้าก็ยังเป็นการเชื่อมต่อการสัญจรในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ หรือการเดิน
ไปขึน้ รถโดยสารประจ�ำทาง หรือการเดินเพือ่ การออกก�ำลังกาย แต่ในปัจจุบนั นัน้ จะเห็นได้วา่ การใช้ทางเท้า
มีการใช้ที่เปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบที่ผิดวัตถุประสงค์ กล่าวคือมีผู้ค้าทั้งหาบเร่และแผงลอยบนทางเท้า
มีการประกอบการในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการประกอบธุรกิจทางด้านอาหาร ซึง่ ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้
เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางสัญจรของผูค้ นทีใ่ ช้ทางเท้าในการเดินทาง อีกทัง้ ยังเป็นอุปสรรค กีดขวาง
และสร้างความยากล�ำบากให้ผู้ใช้เส้นทาง ทั้งก่อให้เกิดอันตราย เกิดความเสี่ยงต่อผู้ใช้ทางเท้าและผู้ขับขี่
ยานพาหนะ
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ดังนั้นการประกอบกิจการทางการค้าในทางเท้านั้นจึงเป็นเรื่องที่ผิด ซึ่งมีพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 19 ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า
“มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนนเว้นแต่เป็นการกระท�ำในบริเวณที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ หรือพนักงานเจ้าหน้าทีป่ ระกาศก�ำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร” และ มาตรา 20
ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า “มาตรา 20 ห้ามมิให้ผู้ใด (1) ปรุงอาหาร ขายหรือจ�ำหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถาน
สาธารณะ (2) ใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่ปรุงอาหารเพื่อขายหรือจ�ำหน่ายให้แก่ประชาชนบนถนนหรือ
ในสถานสาธารณะ (3) ขายหรื อ จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ซึ่ ง บรรทุ ก บนรถยนต์ รถจั ก รยานยนต์ ห รื อ ล้ อ เลื่ อ น
บนถนนหรือในสถานสาธารณะ ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การปรุงอาหารหรือการขายสินค้าตาม
(1) หรือ (2) ในถนนส่วนบุคคลหรือในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศผ่อนผัน
ให้กระท�ำได้ในระหว่างวัน เวลาที่ก�ำหนดด้วยความเห็นชอบ ของเจ้าพนักงานจราจร” (พระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535. 2535 : 19)
ซึ่งในปัจจุบันนั้นในประเทศไทยผู้ค้าหาบเร่และแผงลอยบนทางเท้าได้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวในหลายพืน้ ทีแ่ ละสืบเนือ่ งกันมาเป็นระยะเวลานาน อีกทัง้ ในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันของประชาชน
ทัว่ ไป ไม่วา่ จะเป็นกลุม่ ลูกค้าพนักงานออฟฟิศ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงแรงงานทีไ่ ด้รบั
ค่าแรงขั้นต�่ำ  ก็ล้วนแต่มีการจับจ่ายซื้อของจากร้านหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าเพราะเป็นการลดรายจ่าย
เนื่องจากร้านหาบเร่แผงลอยบนทางเท้านั้นราคาอาหารที่ขายไม่ได้มีราคาที่แพงมากนัก อีกทั้งอาหารนั้นก็
ล้วนมีความจ�ำเป็นและถือเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันของประชาชนทัง้ ในด้านการอุปโภค
และบริโภค ดังนั้นปัญหาดังกล่าวจึงต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้ถูกหลักพระราชบัญญัติและไม่ส่งผลกระทบ
ต่อผู้บริโภคทั้งด้านค่าครองชีพที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากมีการยกเลิกการค้าแบบหาบเร่และแผงลอย อีกทั้ง
ยังเป็นส่วนส�ำคัญในการส่งเสริมการกระตุน้ เศรษฐกิจ เพราะช่วยดึงดูดผูค้ นให้สญ
ั จรผ่านพืน้ ทีบ่ ริเวณดังกล่าว
และภาคธุรกิจใกล้เคียงก็ได้รับประโยชน์ไปด้วย ทั้งยังส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้า ประกอบกิจการค้าขายต่อไปได้
โดยไม่จ�ำเป็นต้องยกเลิกกิจการและหันไปประกอบอาชีพอื่น (Workpoint News. 2561: 1)
โดยการประกอบกิจการบนทางเท้าดังกล่าวนัน้ ยังน�ำมาซึง่ ปัญหาขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู บนบริเวณ
ทางเท้าอันเป็นการกระท�ำผิดพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 31 และมาตรา 32 และพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 20
ซึง่ บัญญัตไิ ว้วา่ “เพือ่ ประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขนและก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู
หรือมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิน่ มีอำ� นาจออกข้อก�ำหนดของท้องถิน่ ดังต่อไปนี้ (1) ห้ามการถ่าย เท ทิง้
หรือท�ำให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย นอกจาก ในที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่น
จัดไว้ให้ (2) ก�ำหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่ หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน
(3) ก�ำหนดวิธีการเก็บ ขน และก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคารหรือ
สถานที่ใดๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคาร หรือสถานที่น้ันๆ
(4) ก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นในการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล หรือ
มูลฝอยไม่เกินอัตราตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง (5) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน
และก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาต ตามมาตรา 19 ปฏิบัติ ตลอดจนก�ำหนดอัตรา
ค่าบริการขัน้ สูงตามลักษณะการให้บริการทีผ่ รู้ บั ใบอนุญาตตามมาตรา 19 จะพึงเรียกเก็บได้ (6) ก�ำหนดการ
อืน่ ใดทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ให้ถกู ต้องด้วยสุขลักษณะ” (พระราชบัญญัตสิ าธารณสุข พ.ศ. 2535. 2535 : มาตรา 1 9- 20)
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ซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้นมีพื้นฐานมาจากการประกอบกิจการทางการค้าบนทางเท้าเช่นกัน เนื่องจาก
การประกอบกิจการทางการค้าทางด้านอาหารนั้นย่อมน�ำมาซึ่งเศษอาหารและขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับ
การจัดการที่ถูกวิธีหรือไม่ได้รับการท�ำความสะอาดตามที่ควรจะเป็นไปตามในพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 จะเห็นได้ว่าการประกอบกิจการทางการค้าบนทางเท้านั้นในด้านการประกอบกิจการทาง
การค้าทางด้านอาหารนั้นนอกจากการค�ำนึงถึงการบริหารจัดการเศษอาหารและขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
จากการค้าทางด้านอาหารให้ถูกต้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แล้ว
นอกจากนี้สิ่งหนึ่งซึ่งถือเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งก็คือการควบคุมดูแลความสะอาดของอาหารซึ่งเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 กล่าวคือการดูแลความสะอาดของอาหารในด้านต่างๆ ให้สะอาด
ปลอดภัย และถูกสุขอนามัยที่ดี ไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุดิบในการปรุง อุปกรณ์ และกรรมวิธีต่างๆ ให้อยู่
บนพื้นฐานของความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้เกิดมาตรการต่างๆ ที่จ�ำเป็นในกระบวนการ
ผลิตอาหารอันจะส่งผลให้อาหารมีความปลอดภัยและควรค่าต่อการบริโภค

เนื้อหา
กฎหมายทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการค้าขายอาหารหาบเร่และแผงลอยบนทางเท้าของประเทศไทย
กฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการค้าขายอาหารหาบเร่และแผงลอยบนทางเท้าในประเทศไทย
ในส่ ว นความสะอาดและการจัดการจะเป็นไปตามพระราชบั ญญั ติรั กษาความสะอาดและความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 โดยมาตรา 19 ห้ามไม่ให้ตงั้ วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนนเว้น
แต่เป็นการกระท�ำในบริเวณทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิน่ หรือพนักงานเจ้าหน้าทีป่ ระกาศก�ำหนดด้วยความเห็นชอบ
ของเจ้าพนักงานจราจรและรวมไปถึง ห้ามปรุงอาหาร ขายหรือจ�ำหน่ายสินค้าบนถนน หรือในที่สาธารณะ
ห้ามใช้รถยนต์หรือล้อเลือ่ นเป็นทีป่ รุงอาหารเพือ่ ขายหรือจ�ำหน่ายให้แก่ประชาชนบนถนนหรือทีส่ าธารณะ
และห้ามขายหรือจ�ำหน่ายสินค้าซึ่งบรรทุกบนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนถนนหรือในสถาน
ที่สาธารณะข้อห้ามนี้จะใช้ในถนนส่วนบุคคลหรือในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศผ่อนผันให้กระท�ำได้ในระหว่างวัน เวลาที่ก�ำหนด ด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร
ตามมามาตรา 31 และมาตรา 32 ได้กล่าวถึงการห้ามไม่ให้ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะ
นอกภาชนะหรือที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดไว้และห้ามไม่ให้ปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ในที่ดินของตนในสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ
ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ห้ามมิให้ผู้ใดด�ำเนินกิจการรับท�ำการเก็บ ขน หรือ
ก�ำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยโดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการเว้น
แต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบ
ในการเก็บ ขน และก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�ำนาจออกข้อก�ำหนดของท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรื่อง ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือท�ำให้มีข้ึนในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกจาก
ในที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ ก�ำหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและ
สถานที่เอกชน ก�ำหนดวิธีการเก็บ ขน และก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารหรือสถานทีใ่ ดปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานทีน่ นั้ ๆ
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ก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นในการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ไม่เกินอัตราตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเก็บ ขน และก�ำจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 19 ปฏิบัติ ตลอดจนก�ำหนดอัตราค่าบริการขั้นสูง
ตามลักษณะการให้บริการที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 19 จะพึงเรียกเก็บได้ ก�ำหนดการอื่นใดที่จ�ำเป็น
เพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ (พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535. 2535 : มาตรา 19 - 20)
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 กล่าวถึงห้ามไม่ให้ น�ำเข้าเพื่อจ�ำหน่าย หรือจ�ำหน่าย
ซึ่งอาหารไม่บริสุทธิ์ อาหารปลอม อาหารผิดมาตรฐาน อาหารอื่นที่รัฐมนตรีก�ำหนดอาหารไม่บริสุทธิ์ คือ
อาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ด้วย อาหารที่มีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนอยู่ ในอัตรา
ที่อาจเป็นเหตุให้คุณภาพของอาหารนั้นลดลงเว้นแต่การเจือปนเป็นการจ�ำเป็นต่อกรรมวิธีผลิต การผลิต
และได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว อาหารที่ได้ผลิต บรรจุ หรือเก็บรักษาไว้โดยไม่ถูกสุขลักษณะ
อาหารทีผ่ ลิตจากสัตว์ทเี่ ป็นโรคอันอาจติดต่อถึงคนได้ อาหารทีม่ ภี าชนะบรรจุประกอบด้วยวัตถุทนี่ า่ จะเป็น
อันตรายแก่สขุ ภาพ อาหารปลอมมีลกั ษณะเป็นอาหารทีไ่ ด้สบั เปลีย่ นใช้วตั ถุอนื่ แทนบางส่วนหรือคัดแยกวัตถุ
ที่มีคุณค่าออกเสียทั้งหมดหรือบางส่วน และจ�ำหน่ายเป็นอาหารแท้อย่างนั้นหรือใช้ชื่ออาหารแท้นั้น
เป็ น วั ต ถุ ห รื อ อาหารที่ ผ ลิ ต ขึ้ น เที ย มอาหารอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด และจ�ำ หน่ า ยเป็ น อาหารแท้ อ ย่ า งนั้ น
อาหารทีไ่ ด้ผสมหรือปรุงแต่งด้วยวิธใี ด ๆ โดยประสงค์จะปกปิดซ่อนเร้นความช�ำรุดบกพร่องหรือความด้อย
คุณภาพของอาหารนัน้ อาหารทีม่ ฉี ลากเพือ่ ลวง หรือพยายามลวงผูซ้ อื้ ให้เข้าใจผิดในเรือ่ งคุณภาพ ปริมาณ
ประโยชน์หรือลักษณะพิเศษอย่างอื่น หรือในเรื่องสถานที่และประเทศที่ผลิตและเป็นอาหารที่ผลิตขึ้น
ไม่ถกู ต้องตามคุณภาพวิเคราะห์ปรากฏว่าส่วนประกอบทีเ่ ป็นคุณค่าทางอาหารขาดหรือเกินร้อยละสามสิบ
จากเกณฑ์ต�่ำสุดหรือสูงสุดหรือแตกต่างจากคุณภาพหรือมาตรฐานที่ระบุไว้จนท�ำให้เกิดโทษหรืออันตราย
เพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหารให้ถูกสุขลักษณะหรือให้ปราศจากอันตรายแก่ผู้บริโภค ให้ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยามีอ�ำนาจ ออกค�ำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตผลิต หรือน�ำเข้าซึ่งอาหาร
ดัดแปลงแก้ไขสถานทีผ่ ลิต หรือสานทีเ่ ก็บอาหาร มีอำ� นาจสัง่ ให้งดการผลิตหรืองดน�ำเข้าซึง่ อาหารทีผ่ ลิตโดย
ไม่ได้รบั อนุญาตหรืออาหารทีป่ รากฏจากผลการตรวจพิสจู น์วา่ เป็นอาหารทีไ่ ม่ควรแก่การบริโภค และมีอำ� นาจ
ประกาศผลการตรวจพิสจู น์อาหารให้ประชาชนทราบในกรณีทปี่ รากฏผลจากการตรวจพิสจู น์วา่ อาหารรายใด
เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามมาตรา 26 หรือเป็นอาหารปลอมตามมาตรา 27 หรือเป็นอาหารผิดมาตรฐาน
ตามมาตรา 28 หรือเป็นอาหารที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรืออนามัยของประชาชน หรือภาชนะ
บรรจุ ร ายใดประกอบด้ ว ยวั ต ถุ ที่ อ าจเป็ น อั น ตรายเมื่ อ ใช้ บ รรจุ อ าหารโดยให้ ร ะบุ ข ้ อ ความดั ง กล่ า ว
ดังต่อไปนี้ด้วย ในกรณีที่ปรากฏตัวผู้ผลิตโดยแน่ชัด ให้ระบุชื่อผู้ผลิตพร้อมทั้งชนิดและลักษณะของอาหาร
หรือภาชนะบรรจุนั้น และถ้าอาหารหรือภาชนะบรรจุดังกล่าวมีชื่อทางการค้าหรือล�ำดับครั้งที่ผลิตหรือ
น�ำเข้าก็ให้ระบุชื่อทางการค้าและล�ำดับครั้งที่ผลิตหรือน�ำเข้านั้นด้วยแล้วแต่กรณีและในกรณีที่ไม่ปรากฏ
ตัวผู้ผลิตโดยแน่ชัดแต่ปรากฏตัวผู้จ�ำหน่ายให้ระบุชื่อผู้จ�ำหน่ายและสถานที่จ�ำหน่ายพร้อมทั้งชนิดและ
ลักษณะของอาหาร หรือภาชนะบรรจุนั้น (พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522. 2522 : มาตรา 25 - 30)
นางสาวกัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์ (2555 : 1) ได้ศกึ ษาการผลิตอาหารนอกจากจะต้องศึกษาพระราชบัญญัติ
อาหารและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การเตรียมความพร้อม หรือการปรับปรุงสถานที่ผลิตอาหาร
ให้ ส ะอาดและได้ ม าตรฐาน ก็ เ ป็ น ปั จ จั ย สํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให้ อ าหารที่ ผ ลิ ต มี คุ ณ ภาพและปลอดภั ย
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ตามระบบคุณภาพ (Quality System) หรือบางครั้งเรียกว่า ระบบประกันคุณภาพ (Quality assurance
system) เป็ น การดํ า เนิ น การเพื่ อ ให้ ส ถานที่ ผ ลิ ต มี ม าตรฐาน โดยคํ า นึ ง ถึ ง ทุ ก ขั้ น ตอนของการผลิ ต
รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องถูกควบคุมตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และสม�่ำเสมอ
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น หากระบบมีการดําเนินการถูกต้องแล้ว
จะสามารถช่วยตรวจสอบกลับถึงสาเหตุได้เมื่อผลิตภัณฑ์มีปัญหา
แต่อย่างไรก็ตาม ระบบนี้เป็นระบบที่เน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไข ปัญหา ในระดับสากล
ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ GMP และ HACCP ซึง่ ปัจจุบนั มี ความสาํ คัญและมีการดาํ เนินการ
มากขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และอุตสาหกรรม ส่งออก เนื่องจากกระแส
ความต้องการการบริโภคอาหารภายในประเทศ และกระแสการค้าโลกที่มีการแข่งขัน ในเรื่องคุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัยของอาหารมีมากยิง่ ขึน้ เส้นทางและลาํ ดับขัน้ ตอนของระบบคุณภาพอาหารทีด่ ี
ในประเทศไทยมิใช่เริม่ ต้นในเรือ่ ง GMP และ HACCP ได้เลย แต่ควรมีการดาํ เนินการตัง้ แต่ขนั้ ต้น/ขัน้ พืน้ ฐาน
จนถึงลําดับสากล โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต หรือที่เรียกว่า GMP แต่ หลักเกณฑ์นี้ยัง
สามารถนําไปใช้กับกลุ่มอาหารที่นอกเหนือจากที่ควบคุมด้วย GMP ซึ่งจะเป็นกลุ่มอาหาร ทั่วไปที่เข้าข่าย
โรงงานและไม่ได้ขายโดยตรงต่อผู้บริโภค แต่ขายเป็นวัตถุดิบให้โรงงานผลิตอาหาร ภัตตาคาร ร้านอาหาร
เวสพล ตรีธาราทิพย์ (2559 : 6) ขั้นตอน เป้าหมาย หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
(GMP : Good Manufacturing Practice) GMP ทีน่ ำ� มาเป็นมาตรการบังคับใช้เป็นกฎหมายนัน้ ได้นำ� แนวทาง
ข้อก�ำหนดเป็นไปตาม Codex ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสากล แต่มีการปรับรายละเอียดบางประเด็นหรือ
เป็ น การปรั บ ให้ ง ่ า ยขึ้ น (Simplify) เพื่ อ ให้ เหมาะสมกั บ ศั ก ยภาพของผู ้ ผ ลิ ต อาหารภายในประเทศ
ซึ่งสามารถปฏิบัติได้จริง แต่ยังมีข้อก�ำหนดที่เป็น หลักการที่ส�ำคัญเหมือนกับของ Codex แต่สามารถ
น�ำไปใช้ได้กับสถานประกอบการทุกขนาด ทุกประเภท ทุกผลิตภัณฑ์ตามสภาพการณ์ของประเทศไทย
นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนามาตรฐานสูง ขึ้นมาจากหลักเกณฑ์ข้ันพื้นฐาน (Minimum Requirement)
ที่ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาใช้ ใ นการพิ จ ารณาอนุ ญ าตผลิ ต ซึ่ ง อาจกล่ า วได้ ว ่ า GMP
สุขลักษณะทั่วไปนี้ ผู้ประกอบการสามารถน�ำไปปฏิบัติตามได้ในขณะที่กฎระเบียบข้อบังคับของหลักการ
ส�ำคัญก็มีความน่าเชื่อถือ
มาตรการ GMP เป็นการปรับเปลี่ยนระบบโดยใช้กฎหมายเป็นมาตรการรองรับ ซึ่งจะเป็นวิธี
ที่จะท�ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในรูปธรรมได้อย่างแท้จริงแต่การเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวในระยะเริ่มแรก
ซึง่ เป็นระยะการปรับตัวของระบบ ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบหรือปัญหาอุปสรรคแก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการด้านอาหารทั้งหมดของประเทศ ดังนั้นจึงได้มีการก�ำหนดให้มีระยะเวลาผ่อนผัน
เพือ่ ประโยชน์ในการปรับตัวและเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการในปัจจุบนั GMP ได้ถกู ก�ำหนดให้
เป็นกฎหมาย เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดผลดีต่อคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา. 2555 : 1)
กฎหมายทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการค้าขายอาหารหาบเร่และแผงลอยบนทางเท้าของประเทศสิงคโปร์
สืบเนื่องจากประเทศสิงคโปร์มีลักษณะการค้าขายหาบเร่และแผงลอยบนทางเท้าที่มีจ�ำนวน
ผู้ค้าหาบเร่และแผงลอยบนทางเท้าเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งจ�ำนวนผู้ค้าหาบเร่และแผงลอยส่วนใหญ่น้ันจะเป็น
แผงลอยทีผ่ ดิ กฎหมาย อันเนือ่ งด้วยพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมของประเทศสิงคโปร์ ทีม่ ขี นาดพืน้ ทีเ่ พาะปลูกทีจ่ ำ� กัด
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ท�ำให้สิงคโปร์จ�ำต้องน�ำเข้าอาหารมาจากต่างประเทศ มากกว่า 90% ของอาหารที่มีการบริโภคในประเทศ
ดังนัน้ เมือ่ ประชากรมีความต้องการอาหารในการบริโภคเป็นจ�ำนวนมาก แต่ประเทศสิงคโปร์นนั้ มีพนื้ ทีจ่ ำ� กัด
อันส่งผลให้อาหารในการบริโภคไม่เพียงพอต่อประชากรของประเทศสิงคโปร์ ดังนั้นเมื่อประเทศสิงคโปร์
น�ำเข้าอาหารจากประเทศอื่นๆ จึงจ�ำเป็นต้องมีมาตรการในการควบคุมคุณภาพของอาหารที่น�ำเข้า
เพื่อให้อาหารมีความปลอดภัยและปราศจากการปนเปื้อนจากสิ่งเจือปน เพื่อให้ประชากรได้บริโภคอาหาร
ที่สะอาด มีคุณภาพ และปราศจากการปนเปื้อนให้น้อยที่สุด
โดยมาตรการในการจั ด เตรี ย มอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ในสถานประกอบการค้ า ขายอาหารนั้ น
ต้องเป็นบุคคลที่ซึ่งได้รับอนุญาตจาก SFA ให้เป็นผู้จัดการเกี่ยวกับอาหาร เช่น คนครัว ผู้ช่วยในครัว
ผู้เช่าแผงขายอาหาร อันถือว่าเป็นผู้จัดการอาหาร เนื่องจากเป็นผู้ที่ท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารและ
การเตรียมอาหารเป็นหลักโดยตรง ส่วนพนักงานเก็บเงิน พนักงานท�ำความสะอาดและพนักงานบริการอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับอาหารนั้น ย่อมไม่เป็นผู้จัดการอาหาร เนื่องจากไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมอาหาร
ซึ่งการจัดการและเตรียมอาหาร อาจเกี่ยวกับการช�ำระล้างผักและผลไม้ เนื้อสัตว์ หรือการแปรรูปอาหาร
เพื่อให้พร้อมส�ำหรับการรับประทาน (ในรูปแบบดิบหรือสุก) รวมถึงซอสเครื่องเทศและการเตรียมเครื่องดื่ม
ต่าง ๆ นอกจากนี้ ผู้จัดการอาหารที่ท�ำงานในสถานประกอบการค้าขายอาหารจะต้องลงทะเบียนกับ SFA
ในหลักสูตรสุขอนามัยขัน้ พืน้ ฐาน WSQ ซึง่ สอดคล้องกับความพยายามของรัฐบาลสิงคโปร์ ในการยกระดับ
ทักษะของแรงงานในการอบรมและประเมินผลของ BFHC ให้มีมาตรฐานและผู้ให้บริการฝึกอบรมเป็น
ผู้ที่ได้รับการรับรองจาก Skill Future Singapore (SSG)
ในการรักษามาตรฐานสุขอนามัยของผู้บริโภค SFA ได้พัฒนาวัสดุและแนวทางการศึกษาเพื่อให้
ผูป้ ระกอบการได้ดำ� เนินการตามแนวทางทีร่ ะบุไว้ รวมไปถึงการรักษามาตรฐานด้านความสะอาดของอาหาร
และความปลอดภัยของอาหารในสถานประกอบการค้าปลีก และป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
ซึง่ ในฐานะผูบ้ ริโภคนัน้ แน่นอนว่าทุกคนคาดหวังว่าอาหารทีบ่ ริโภคนัน้ จะต้องปลอดภัย อย่างไรก็ตามอาหาร
อาจมีการปนเปื้อนจากการประกอบอาหารที่ไม่เหมาะสมตั้งแต่เวลาที่ผลิตจนถึงเวลาที่บริโภค การประกัน
ความปลอดภัยของอาหารเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของรัฐบาล อุตสาหกรรมอาหาร และผู้บริโภค
ซึ่งทุกฝ่ายมีบทบาทในการรับรองความปลอดภัยของอาหาร รัฐบาลมีหน้าที่ก�ำหนดกรอบการท�ำงานที่
ส่งเสริมการส่งมอบอาหารที่ปลอดภัยโดยอุตสาหกรรมและการให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้บริโภค ดังนั้น
หน่วยงานอาหารของสิงคโปร์ (SFA) จึงก�ำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารที่เข้มงวดซึ่งสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล ช่วยให้มั่นใจว่ามีการออกกฎหมายอาหารที่ทันสมัยและมีการบังคับใช้อย่างถูกต้อง
รวมถึงให้ความรูแ้ ก่ผบู้ ริโภคเกีย่ วกับอันตรายทีเ่ กิดจากอาหารและวิธกี ารท�ำให้อาหารปลอดภัยไม่วา่ จะเป็น
อาหารดิบ อาหารกึ่งส�ำเร็จรูป หรือแม้แต่อาหารที่พร้อมรับประทาน และอุตสาหกรรมอาหารมีหน้าที่
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของอาหารทีม่ ใี ห้กบั ประชาชนไม่วา่ จะเป็นผูผ้ ลิตผูน้ ำ� เข้า รวมถึงผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
ในสิงคโปร์ จะต้องรักษามาตรฐานความปลอดภัยของอาหารโดยปฏิบัติตามข้อก�ำหนดที่เข้มงวดของ SFA
(Singapore Food Agency. 2018 : 5)
ในกรณีที่มีบุคคลใด กระท�ำการฝ่าฝืนกฎหมายสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อมของสิงคโปร์จะต้อง
ช�ำระค่าปรับตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้ส�ำหรับความผิดนั้น หรือปรับไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และ
หมายความรวมถึงความผิดอันยอมความได้ ตามความในมาตรา 80A และมาตรา 79 (6) แห่งพระราชบัญญัติ
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สาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมของสิงคโปร์ นอกจากกฎหมายสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมสิงคโปร์ ยังมีกฎหมาย
การขายอาหารซึ่งเป็นกฎระเบียบความผิดที่ยอมรับได้และมีโทษปรับตามที่ปรากฏในมาตรา 50 (1)
แห่งพระราชบัญญัติการขายอาหารและในพระราชบัญญัติเดียวกันนี้ยังได้กล่าวถึงอ�ำนาจของเจ้าหน้าที่
ในการตรวจสอบเอกสารหรือส�ำเนาต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการผลิต การบริหารที่ต้องเป็นไปตามกฎหมาย
เพื่อมีค�ำสั่งอนุญาตหรือหรือไม่อนุญาตตามที่เห็นสมควร รวมถึงอ�ำนาจในการตรวจสอบความปลอดภัย
ของอาหาร ไม่ว่าจะเป็นสิ่งปนเปื้อนหรือสิ่งที่สัมผัสกับอาหาร ตลอดจนสถานที่ โรงงาน ยานพาหนะ
เครือ่ งจักร หรืออุปกรณ์ทใี่ ช้ในการประกอบอาหารนัน้ จะต้องมีความสะอาดเเละผ่านการฆ่าเชือ้ เรียบร้อยเเล้ว
ซึ่งเมื่อมีการตรวจสอบโดยนักวิเคราะห์หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจจะมีการออกใบรับรองผลการวิเคราะห์
เพื่อให้เเน่ใจว่ามีมาตรฐานเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้เเละเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน
นอกจากนี้กฎหมายได้บัญญัติห้ามไม่ให้มีการน�ำเข้าโฆษณาการขายอาหารตามความเห็นของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของประชาชน เช่น
การส่งมอบ การกระจายเสียง การตีพิมพ์เผยเเพร่ข้อมูล หรือโดยวิธีการใดๆก็ตาม ซึ่งหากผู้ใดกระท�ำ
การฝ่ า ฝื น บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วจะถื อ ว่ า มี ค วามผิ ด เว้ น เเต่ ผู ้ ก ระท� ำ มิ ไ ด้ รู ้ ว ่ า การตี พิ ม พ์ โ ฆษณาหรื อ
การกระท�ำเช่นนั้นเป็นความผิด หรือเป็นการกระท�ำที่ถูกเเทรกเเซงโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจตามมาตรา 40
เเห่งพระราชบัญญัตินี้ พระราชบัญญัติการขายอาหารก�ำหนดความรับผิดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
เว้นแต่บริบทจะก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
“โฆษณา” หมายความว่า ต่อไปนีท้ ใี่ ช้หรือใช้ในการส่งเสริมโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการขายอาหาร
ที่เห็นได้ชัดว่า ค�ำพูดใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือในข้อความเสียง ภาพใด ๆ หรือเครื่องหมาย
สัญลักษณ์ หรือภาพอื่น หรือตัวแทนและการรวมกันตั้งแต่ 2 หรือมากกว่า แต่ไม่รวมถึงการติดต่อสื่อสาร
ของความเห็นส่วนตัวที่ท�ำโดยบุคคล (ไม่มีผลประโยชน์ทางการค้า) ให้ประชาชนหรือส่วนของประชาชนที่
เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการใด ๆ แบรนด์ของสินค้าหรือบริการหรือบุคคลที่ให้สินค้าหรือบริการนั้น
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานอาหารของสิงคโปร์จดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตอิ าหาร 2019
“การวิเคราะห์” รวมถึงการทดสอบไมโครชีวภาพและ “วิเคราะห์” จะถูกตีความตาม
“นักวิเคราะห์ผู้มีอ�ำนาจ” หมายถึง บุคคลใดๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้อ�ำนวยการทั่วไปที่จะเป็น
นักวิเคราะห์ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 3(3)
“เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจ” หมายความว่า อธิบดีและบุคคลใดที่ได้รับการแต่งตั้งโดยอธิบดีจะเป็น
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจตามมาตรา 3(2)
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 3(1)
“ปลา” หมายถึง ชนิดของปลา (ไม่ว่าจะปลาทะเลหรือปลาน�้ำจืด) ใด ๆ โดยผลิตภัณฑ์ปลา
จะหมายความว่า ส่วนหนึ่งของปลาใด ๆ ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ได้มาจากการแปรรูปหรือการรักษาสภาพปลา
และผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่มีปลา
“น�ำเข้า” หมายถึง การที่น�ำมาหรือสาเหตุที่น�ำเข้ามาในประเทศสิงคโปร์โดยทางบกทางน�้ำหรือ
ทางอากาศจากสถานทีใ่ ด ๆ ทีอ่ ยูน่ อกประเทศสิงคโปร์ แต่ไม่หมายความรวมถึงการน�ำเข้าสูป่ ระเทศสิงคโปร์
โดยทางน�้ำหรือทางอากาศโดยสินค้าใด ๆ ที่มีการพิสูจน์แล้วว่าเป็นความตั้งใจน�ำเข้ามาเอง
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“เงื่อนไขสุขลักษณะ” หมายถึง เงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่อาจมีการปนเปื้อนในอาหารใดๆ รวมทั้ง
สิ่ ง สกปรกหรื อ สิ่ ง ปฏิ กู ล ที่ อ าจท� ำ ให้ อ าหารเกิ ด การปนเปื ้ อ นอั น จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ
หรือไม่เหมาะสมส�ำหรับการบริโภคของมนุษย์
“ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์” หมายความว่า สิ่งใดๆ ต่อไปนี้ มีไว้ส�ำหรับการบริโภคของมนุษย์ เครื่องใน
หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์นั้น หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ได้มาจากการแปรรูปหรือการรักษาสภาพเนื้อสัตว์
รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีเนื้อสัตว์
“อาหาร” หมายความว่า สารใดๆ หรือสิง่ ทีใ่ ช้หรือถูกน�ำมาบริโภคส�ำหรับมนุษย์ ไม่วา่ จะเป็นอาหารสด
หรืออาหารดิบทีไ่ ด้มกี ารเตรียมไว้หรือจัดท�ำไว้บางส่วน รวมไปถึงสารใดๆ ทีท่ ำ� ให้เป็นส่วนผสมหรือเติมแต่ง
ในการปรุงอาหารตามที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ธุรกิจอาหาร” หมายความว่า งานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาหารที่มีวัตถุประสงค์
เพือ่ ขาย ไม่วา่ จะเป็นการขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือขายโดยวิธกี ารอืน่ ซึง่ ไม่รวมถึงธุรกิจอืน่ ทีไ่ ม่ใช่เป็นไป
ในทางการค้าอาหาร โดยธุรกิจอาหารทีไ่ ม่ได้ผลิตอาหารเป็นหลักแต่รวมถึงธุรกิจอาหารทีเ่ ป็นส่วนประกอบ
ของธุรกิจอาหารค้าปลีก เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และอื่นๆ ถือเป็น ธุรกิจอาหารที่ไม่ใช่การค้าปลีก
“ขาย” หมายความว่า การด�ำเนินการเกีย่ วกับกิจกรรมใดๆ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับอาหารส�ำหรับการบริโภค
ไม่ว่าจะเป็นการการขายหรือมีไว้เพื่อขายหรือส่งมอบเพื่อขาย
นอกจากนี้พระราชบัญญัติการขายอาหารยังได้ระบุถึงลักษณะของอาหารที่ไม่ปลอดภัยในการที่
อาหารนั้นมีแนวโน้มที่จะท�ำให้เกิดการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ไม่วา่ จะเป็นอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุวนั ทีห่ มดอายุ หรืออาหารทีไ่ ม่ควรบริโภคในปริมาณทีม่ ากเกินไปรวมถึงอาหาร
ที่มีสารเจือปนหรือสารต้องห้ามซึ่งอาหารที่ปลอดภัยควรมีการระบุวันหมดอายุและรายละเอียดเกี่ยวกับ
สารเจือปนในอาหารให้ผซู้ อื้ ทราบในเวลาทีม่ กี ารขาย หากมีการใช้สารเจือปนหรือสารต้องห้ามโดยไม่ได้รบั
อนุญาตจะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี้ (Environment Public Health Regulations. 2019 : Part IX)

สรุป
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ส่งผลต่อรายได้ของผู้ค้าขายเป็นอย่างมากในเรื่องของราคาวัตถุดิบ
ที่เพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งยังประสบกับปัญหาอัตราค่าเช่าสถานที่ที่ใช้ในการขายสินค้าซึ่งเพิ่มสูงขึ้นมากในทุกๆ
ปี จึงส่งผลให้การเช่าซื้อตึกแถวหรือแผงขายสินค้าในบริเวณที่มีท�ำเลที่เหมาะสมต่อการขายสินค้านั้นเป็น
ไปได้ยากหากเทียบกับรายได้ของผูค้ า้ ขาย กรณีดงั กล่าวจึงก่อให้เกิดปัญหาผูค้ า้ หาบเร่และแผงลอยบนทางเท้า
ที่มีจ�ำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ดีการขายของบนทางเท้าของผู้ค้าหาบเร่และแผงลอยนั้น
ถือว่ามีความผิดตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งกรณีการขายของบนทางเท้านั้นเป็นกรณีที่ประเทศสิงคโปร์ได้ประสบปัญหา
เช่นเดียวกันกับประเทศไทย โดยประเทศสิงคโปร์ได้มีมาตรการการบริหารจัดการและมาตรการทาง
กฎหมายมาบังคับใช้กบั แผงลอยทีผ่ ดิ กฎหมาย อันน�ำไปสูก่ ารสร้างศูนย์อาหารเพือ่ ให้บรรดาผูค้ า้ หาบเร่และ
แผงลอยบนทางเท้าทีเ่ คยค้าขายอยูบ่ นทางเท้าได้มสี ถานทีใ่ นการค้าขายทีท่ างภาครัฐได้จดั สรรไว้เพือ่ ท�ำให้
การค้าขายของผูค้ า้ หาบเร่และแผงลอยบนทางเท้าของประเทศสิงคโปร์ทจี่ ากเดิมเป็นแผงลอยทีผ่ ดิ กฎหมาย
น�ำไปสู่แผงลอยที่ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากศูนย์อาหารที่ทางภาครัฐของประเทศสิงคโปร์จะสามารถ
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แก้ไขปัญหาเรือ่ งการขายของบนทางเท้าได้แล้วนัน้ ยังสามารถแก้ไขปัญหาของสิง่ เจือปนในอาหารทีม่ าจาก
ฝุ่นควัน และมลภาวะจากท้องถนนเพื่อรักษาความปลอดภัยของอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
ไว้ได้อีกด้วย ซึ่งแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาของประเทศสิงคโปร์นั้นยังมิได้มีการน�ำมาปรับใช้
ในประเทศไทยแต่อย่างใด

ข้อเสนอแนะ
แม้ว่าในปัจจุบันนั้นประเทศไทยจะยังไม่มีมาตรการบริหารจัดการปัญหาผู้ค้าหาบเร่และแผงลอย
บนทางเท้าอย่างคลอบคลุมทุกพืน้ ทีแ่ ต่อย่างไรก็ดมี าตรการบริหารจัดการผูค้ า้ หาบเร่และแผงลอยบนทางเท้า
ก็ขึ้นอยู่กับเทศบัญญัติของแต่ละท้องถิ่นเช่นกันซึ่งหากมีกรณีที่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการทางกฎหมายกับ
ผู้ที่ใช้ทางเท้าในการขายสินค้าบนทางเท้าที่ผิดกฎหมายนั้น ปัญหาที่ตามมาก็ คือ เทศบาลจะบรรเทา
ความเสียหายที่เกิดจากการไม่มีสถานที่ขายของและการขาดรายได้ของผู้ค้าที่เคยขายสินค้าบนทางเท้าได้
อย่างไร ในกรณีเช่นนี้จึงจ�ำเป็นที่จะต้องมีมาตรการในการบริหารจัดการอันจะต้องมีสถานที่รองรับ ให้แก่
พ่อค้าแม่ค้าที่เคยขายของบริเวณทางเท้า อาทิเช่น ศูนย์อาหาร หรือตลาด เป็นต้น ดังตัวอย่างมาตรการ
บริหารจัดการผูค้ า้ หาบเร่และแผงลอยบนทางเท้าของประเทศสิงคโปร์ เพือ่ เป็นการรวบรวมบรรดาผูค้ า้ หาบเร่
และแผงลอยบนทางเท้าที่เคยอยู่ในบริเวณทางเท้าให้มีสถานที่ในการขายสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และให้ทางเท้านั้นถูกใช้อย่างเป็นประโยชน์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้ทางเท้าอย่างแท้จริง
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มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับรองและบังคับตามค�ำชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการที่ท�ำจากต่างประเทศมาบังคับใช้ภายในประเทศ :
ศึกษากรณีประเทศไทยและสิงคโปร์
LEGAL MEASUREMENTS RELATING TO RECOGNITION
AND ENFORCEMENT OF FOREIGN AWARDS
TO BE ENFORCED WITHIN THE COUNTRIES CASE STUDY
OF THAILAND AND SINGAPORE
อารียา หวันชิตนาย, กฤติยาภรณ์ พชนะโชติ, จินตนา แดงสุวรรณ, ชนิตา เพ็ชรจรูญ,
สาธินี คงจันทร์, อรัญญิกา มันเละ, นฤมล ฐานิสโร
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
การรับรองและบังคับตามค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ท�ำจากต่างประเทศมาบังคับใช้ภายใน
ประเทศ ถือเป็นกระบวนการหนึ่งในการระงับข้อพิพาททางเลือกตามกฎหมายไทยซึ่งกฎหมายอนุญาโต
ตุลาการได้บัญญัติถึงวิธีการและหลักเกณฑ์ในการรับรองและบังคับตามค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ทั้งที่ท�ำขึ้นภายในประเทศ และที่ท�ำขึ้นในต่างประเทศ ไว้ในกฎหมายฉบับเดียวกัน นั้นคือ พระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 โดยก�ำหนดให้ศาลต้องบังคับตามค�ำชีข้ าดของคณะอนุญาโตตุลาการ ไม่วา่ จะท�ำ
ขึน้ ในประเทศใดให้ผกู พันคูพ่ พิ าทและเมือ่ ไดมกี ารร้องขอต่อศาลทีม่ เี ขตอ�ำนาจย่อมบังคับไดตามค�ำชีข้ าดนัน้
ในกรณีค�ำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการกระท�ำขึ้นในต่างประเทศ ศาลที่มีเขตอ�ำนาจจะมีค�ำพิพากษา
บังคับตามค�ำชีข้ าดให้ตอ่ เมือ่ เป็นค�ำชีข้ าดทีอ่ ยูใ่ นบังคับแห่งสนธิสญ
ั ญา อนุสญ
ั ญาหรือความตกลงระหว่าง
ประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีและให้มีผลบังคับไดเพียงเท่าที่ประเทศไทยยอมตนเขาผูกพันเท่านั้น
เมื่อศาลได้รับค�ำร้องดังกล่าวให้รีบท�ำการไต่สวน และมีค�ำพิพากษาโดยพลัน เพื่อให้มีค�ำพิพากษาบังคับให้
เป็นไปตามค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ค�ำชี้ขาดนั้นจึงจะมีสภาพบังคับ จะเห็นได้ว่าตามกฎหมายไทย
ไม่ ไ ด้ แ ยกกระบวนการรั บ รองและบั ง คั บ ตามค� ำ ชี้ ข าดที่ ท� ำ ขึ้ น ภายในประเทศและระหว่ า งประเทศ
ออกจากกัน ดังนัน้ การบังคับใช้คำ� ชีข้ าดทีท่ ำ� มาจากต่างประเทศจะต้องผ่านกระบวนการหรือขัน้ ตอนทีซ่ บั ซ้อน
อี ก กระบวนการหนึ่ ง ซึ่ ง ท� ำ ให้ ก ารบั ง คั บ ค� ำ ชี้ ข าดที่ ท� ำ จากต่ า งประเทศมาบั ง คั บ ใช้ ใ นประเทศไทยมี
ความล่าช้า ในขณะที่สิงคโปร์ มีกฎหมายเพื่อสนับสนุนการยอมรับและการบังคับใช้ค�ำชี้ขาดที่ท�ำจาก
ต่างประเทศจึงท�ำให้กระบวนการรับรองและบังคับค�ำชี้ขาดในประเทศสิงคโปร์เป็นไปอย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพมากกว่าประเทศไทย ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย
ในการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยการอนุญาโตตุลาการ คือ การแยกกฎหมายที่ควบคุมการรับรอง
และบังคับตามค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ที่ท�ำภายในประเทศและที่ท�ำจากต่างประเทศออกจากกัน
และก�ำหนดลักษณะของข้อพิพาทภายในประเทศ กับข้อพิพาทระหว่างประเทศเพื่อให้ทราบว่าข้อพิพาท
ลักษณะใด ควรใช้กฎหมายฉบับใดในการบังคับ
ค�ำส�ำคัญ : ค�ำชี้ขาด, การระงับข้อพิพาททางเลือก, การอนุญาโตตุลาการ, การรับรองและ
บังคับตามค�ำชี้ขาด, ค�ำชี้ขาดจากต่างประเทศ
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ABSTRACT
The recognition and enforcement of arbitration awards that make from foreign countries to
enforce within the country which is a process of alternative dispute solution. According to Thai law,
the arbitration law is regulated the processes and the principles of recognition and enforcement of
arbitration awards that make within the country and make from another country. The Arbitration
Act B.E. 2545 determines that the court must enforce the arbitration awards without consideration
of jurisdiction. The party has to require to the court that has the jurisdiction to enforce the award
that made from another country. The jurisdiction court would have the judgement following the
award if it comes from the countries where Thailand is a member of international agreement or
convention. Also, Thailand will be bind and bounded as demonstrate in such agreement. When the
court receives the petition and should investigate and have the judgement immediately. After the court
has a judgment that follows the award, the award will be enforced. As we can see, the proceeding
of recognition and enforcement of awards in Thailand does not separate the proceedings between
the awards that made from inside and outside the jurisdiction. Therefore, to enforce the award that
made from outside, they are some processing that effect the delay of enforcement that seems to
be contrast the purposes of alternative dispute solution. While Singapore has the regulations to
support the recognition and enforcement that made from foreign countries. Therefore, it effects
this processing effectively and rapidly than Thailand. The researchers suggest the solutions
to increase the effectiveness of alternative dispute solution especially arbitration to separate
the regulations to govern the recognition and enforcement of arbitration awards that made
from inside country and foreign countries. Also, to determine the characters of disputes for
apply the accurate regulation.
Keywords : Awards, Alternative dispute resolution, Arbitration, Recognition and
enforcement of foreign awards, Foreign awards

บทน�ำ
กระบวนการอนุ ญ าโตตุ ล าการ คื อ การระงั บ ข้ อ พิ พ าททางเลื อ ก โดยมั ก จะใช้ ใ นการระงั บ
ข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการนั้นเป็นวิธีการระงับข้อพิพาท
ที่คู่กรณีตกลงกันเสนอข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้บุคคลภายนอกซึ่งเรียกว่า
อนุญาโตตุลาการ ท�ำการพิจารณาชี้ขาด โดยคู่กรณีผูกพันที่จะปฏิบัติตามค�ำชี้ขาด ได้มีการจัดท�ำกฎหมาย
ในเรื่องอนุญาโตตุลาการ คือ อนุสัญญานิวยอร์ก (Convention on the Recognition and Enforcement
of Foreign Arbitral Awards-The New York Convention) ขึ้น เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ได้น�ำไปใช้เป็น
กฎหมายต้ น แบบในการจั ด ท� ำ กฎหมายภายใน ที่ เ กี่ ย วด้ ว ยการอนุ ญ าโตตุ ล าการ แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี
อนุสัญญานิวยอร์กเอง ก็ไม่ได้มีสภาพบังคับให้ประเทศต่าง ๆ ต้องน�ำไปใช้เป็นกฎหมายภายใน
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ส� ำ หรั บประเทศไทยนั้นมีก ฎหมายที่เกี่ ย วข้ องในเรื่ องอนุ ญ าโตตุ ลาการ คื อ พระราชบั ญ ญั ติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ซึ่งพระราชบัญญัตินี้มิได้แยกวิธีการและหลักเกณฑ์ในการยอมรับและบังคับ
ค�ำชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการทีท่ ำ� ขึน้ ภายในประเทศและทีท่ ำ� ขึน้ ในต่างประเทศออกจากกัน ซึง่ เป็นปัญหา
หลักของพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ และการที่ประเทศไทยมีกฎหมายภายใน คือ พระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 เพียงฉบับเดียว ซึ่งในพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้น ก็ไม่ได้มีบทบัญญัติ
เฉพาะเรื่องที่จะมารองรับเกี่ยวกับการยอมรับและบังคับตามค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ
ดังนั้น เมื่อได้มีการท�ำค�ำชี้ขาดแล้ว ค�ำชี้ขาดย่อมมีผลผูกพันต่อคู่กรณี แต่ทั้งนี้ค�ำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ
นั้นไม่มีสภาพบังคับ เมือ่ คู่พิพาทต้องการที่จะให้มีการบังคับตามค�ำชีข้ าด คูพ่ ิพาทจะต้องยื่นค�ำร้องต่อศาล
ที่มีเขตอ�ำนาจ เพื่อให้ค�ำชี้ขาดมีสภาพบังคับ ท�ำให้เกิดสภาพปัญหาในการด�ำเนินกระบวนการดังกล่าว
เพราะจะต้องยืน่ ค�ำร้องต่อศาล ไม่สามารถทีจ่ ะน�ำค�ำชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศมาใช้บงั คับ
ได้ทนั ทีทำ� ให้เกิดความล่าช้า และมีขน้ั ตอนในการด�ำเนินการทีย่ งุ่ ยาก อีกทัง้ ค�ำชีข้ าดต่างประเทศทีท่ ำ� ในประเทศ
หรือดินแดนทีไ่ ม่ใช่ผลู้ งนามในอนุสญ
ั ญานิวยอร์ก ก็ไม่สามารถน�ำมาบังคับใช้ในประเทศไทยได้ แต่ประเทศสิงคโปร์
นัน้ ไม่ได้ตงั้ ข้อสงวนในเรือ่ งการบังคับใช้คำ� ชีข้ าดตามอนุสญ
ั ญานิวยอร์ก ดังนัน้ สิงคโปร์ ตกลงทีจ่ ะบังคับใช้
ค� ำ ชี้ ข าดของอนุ ญ าโตตุ ล าการทั้ ง หมดจากประเทศอื่ น ๆ โดยไม่ ค� ำ นึ ง ว่ า ประเทศอื่ น เป็ น ผู ้ ล งนาม
ในอนุสัญญานิวยอร์กหรือไม่ ท�ำให้การอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยไม่มีประสิทธิภาพ เพราะคู่พิพาท
ไม่สามารถที่จะบังคับให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามค�ำชี้ขาดได้ ซึ่งจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม

เนื้อหา
1. กระบวนการยอมรับและการบังคับค�ำชี้ขาด
1.1 กระบวนการยอมรับและการบังคับค�ำชี้ขาดในประเทศไทย
กฎหมายอนุ ญ าโตตุ ล าการได้ บั ญ ญั ติ ถึ ง วิ ธี ก ารและหลั ก เกณฑ์ ใ นการบั ง คั บ ตามค� ำ ชี้ ข าด
ของอนุญาโตตุลาการทั้งที่ท�ำขึ้นภายในประเทศ และที่ท�ำขึ้นในต่างประเทศไว้ในมาตรา 41 - 44 แห่ง
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ด้วยประเทศไทยนั้นได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วย
การยอมรับนับถือและการบังคับตามค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ จึงมีพันธกรณีที่จะต้อง
ปฏิบัติตามในพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ที่ใช้อยู่ เพื่อให้มีการใช้อ�ำนาจของศาลให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อตกลงหรืออนุสัญญาที่ประเทศไทยได้ท�ำไว้กับประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการของประเทศนั้นๆ ซึ่งผลของการท�ำอนุสัญญาฉบับนี้ท�ำให้ค�ำชี้ขาดที่ท�ำขึ้น
ไม่ว่าในประเทศ ใด ๆ ที่เป็นภาคีอนุสัญญาฉบับดังกล่าวสามารถน�ำมาขอบังคับในประเทศไทยได้
ตามหลักการปฏิบตั ิ อย่างถ้อยทีถอ้ ยอาศัยต่อกัน และค�ำชีข้ าดทีท่ ำ� ขึน้ ในประเทศไทยก็สามารถน�ำไปบังคับ
ในประเทศ ที่เป็นภาคีอนุสัญญาฉบับดังกล่าวได้อีกด้วย1
ตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัตอิ นุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ได้อธิบายถึงขัน้ ตอน การน�ำค�ำชีข้ าด
ท�ำขึ้นในประเทศใด ๆ ให้มีผลผูกพันแก่คู่พิพาท และเมื่อไดมีการร้องขอต่อศาล ที่มีเขตอ�ำนาจย่อมบังคับ
ไดตามค�ำชี้ขาดนั้น แต่ก็ได้มีข้อยกเว้นตามมาตรานี้ว่า ถ้าหากเป็นค�ำชี้ขาด ที่ท�ำมาจากต่างประเทศนั้น
ศาลทีม่ เี ขตอ�ำนาจจะมีคำ� พิพากษาบังคับตามค�ำชีข้ าดให้ตอ่ เมือ่ เป็นค�ำชีข้ าด ทีอ่ ยูใ่ นบังคับแหส นธิสญ
ั ญา
อนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี และให้มีผลบังคับไดเพียงเท่าที่
1

สถาบันอนุญาโตตุลาการ ส�ำนักอนุญาโตตุลาการ ส�ำนักงานศาลยุติธรรม. แนวค�ำพิพากษาของศาลเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ. สืบค้นเมื่อวันที่
14 ธันวาคม 2562 เข้าถึงได้จาก https://tai.coj.go.th/th/file/get/file/201 90327a3309340b041b991ff3722f55956bba6104329.pdf
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ประเทศไทยยอมตนเขาผูกพันเท่านั้น2 จากข้อยกเว้นดังกล่าว จะเห็นได้ว่า หากเป็นค�ำชี้ขาดที่ท�ำมา
จากต่างประเทศนัน้ ประเทศไทยก็จะมีขอ้ ยกเว้นให้เพียงแต่ประเทศทีป่ ระเทศไทยเข้าเป็นภาคี ซึง่ ข้อยกเว้นนี้
ท�ำให้ค�ำชี้ขาดที่ท�ำในประเทศที่ไม่ได้เป็นภาคี ก็ไม่สามารถน�ำมาบังคับใช้ใน ประเทศไทยได้
พระราชบัญญัตอิ นุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 มิได้แบ่งแยกความแตกต่างระหว่างอนุญาโตตุลาการ
ในประเทศและต่างประเทศ หรือระหว่างประเทศ โดยตกอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายฉบับเดียวกัน
ดังนัน้ รูปแบบหรือเงือ่ นไขในการบังคับตามค�ำชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศหรือ
ระหว่างประเทศจึงเป็นอย่างเดียวกัน โดยหลักทั่วไปค�ำชี้ขาดเป็นนิติกรรมทางตุลาการประเภทหนึ่ง ดังนั้น
เมือ่ ได้มกี ารท�ำค�ำชีข้ าดแล้ว ค�ำชีข้ าดย่อมมีผลผูกพันต่อคูก่ รณีทนั ที แต่คำ� ชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการนัน้ ไม่มี
สภาพบังคับด้วยตนเอง ผู้ชนะคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการ หากประสงค์จะให้ค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
มีสภาพบังคับ ให้คู่พิพาทฝ่ายนั้นยื่นค�ำร้องต่อศาลที่มีเขตอ�ำนาจภายในก�ำหนดเวลาสามปีนับแตวันที่
อาจบังคับ ตามค�ำชี้ขาดได เมื่อศาลไดรับค�ำร้องดังกล่าวให้รีบท�ำการไตสวนและมีค�ำพิพากษาโดยพลัน
เพื่อให้มีค�ำพิพากษาบังคับให้เป็นไปตามค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ค�ำชี้ขาดนั้นจึงจะมีสภาพบังคับ3
อีกทั้ง หากกรณีมีเหตุปรากฏว่า ค�ำชี้ขาดที่ได้กระท�ำขึ้นโดยมิชอบหรือมีเหตุใด ๆ ที่ไม่ควรให้ค�ำชี้ขาดนั้น
สามารถบังคับใช้ได้ คู่พิพาทอาจยื่นต่อศาลเพื่อคัดค้านค�ำชี้ขาดดังกล่าวได้ และให้ศาลมีค�ำสั่งเพิกถอน
ค�ำชี้ขาดนั้นต่อไป เมื่อมีค�ำชี้ขาดออกมาแล้ว ค�ำชี้ขาดดังกล่าวอาจส่งผลต่อในทางระหว่างประเทศได้4
เช่น การที่มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในต่างประเทศ ดังนั้นจะเอาค�ำชี้ขาดที่ท�ำจากประเทศหนึ่งไปบังคับใช้กับ
อีกประเทศหนึ่งได้จ�ำเป็นจะต้องเอาไปใช้ในประเทศที่อยู่ในอนุสัญญานิวยอร์กจึงจะมีผลสมบูรณ์ และ
ค�ำชี้ขาดที่ท�ำในประเทศที่ไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าว ก็ไม่สามารถน�ำมาบังคับใช้ในประเทศไทยได้
1.2 กระบวนการยอมรับและการบังคับค�ำชี้ขาดในประเทศสิงคโปร์
กระบวนการยอมรับและการบังคับค�ำชีข้ าดในประเทศสิงคโปร์เหมือนกับประเทศไทย แต่กฎหมาย
อนุญาโตตุลาการของสิงคโปร์นนั้ มีกฎหมายควบคุมอยู่ 2 ฉบับ ซึง่ แยกระหว่างกฎหมายภายในกับกฎหมาย
ระหว่างประเทศ
การยอมรับและบังคับค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการภายในประเทศ
อนุญาโตตุลาการภายในประเทศในสิงคโปร์ถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ
(Cap 10) (Arbitration Act) พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการภายในประเทศถูกตราขึ้นเพื่อใช้บังคับ
ให้สอดคล้องกับกฎหมายต้นแบบ อนุญาโตตุลาการในประเทศเป็นการพิจารณาอนุญาโตตุลาการในประเทศ
สิงคโปร์ และ ส่วนที่ II ของพระราชบัญญัติ IAA ไม่ได้ใช้กับการอนุญาโตตุลาการภายในประเทศ
การบังคับใช้คำ� ชีข้ าดนัน้ ก�ำหนดไว้ในมาตรา 46 โดยพระราชบัญญัตอิ นุญาโตตุลาการระบุคำ� ชีข้ าด
ของอนุญาโตตุลาการภายในประเทศที่ท�ำโดยคณะอนุญาโตตุลาการตามข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ โดยมี
ผลบังคับใช้ในลักษณะเดียวกับค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลในลักษณะเดียวกันน�ำไปบังคับนอกสถานที่
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 มาตรา 41
บุบผา อัครพิมาน. (2550). ผลของค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามระบบกฎหมายฝรั่งเศส. สืบค้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 เข้าถึงได้จาก
http://www.public-law.net/publaw/view.aspx?id=1059
4
สกล หาญสุทธิวารินทร์. (2558). การบังคับตามค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการคดีคลองด่านค้า ๆ ขาย ๆ กับกฎหมายธุรกิจ. สืบค้นวันที่ 25 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 เข้าถึงได้จาก https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/636259
2
3
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ส�ำหรับประเด็นที่ควรพิจารณาการบังคับใช้ค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในสิงคโปร์ มีดังนี้
1. สิงคโปร์เป็นผู้ลงนามในอนุสัญญานิวยอร์ก ซึ่งหมายถึงขั้นตอนเกี่ยวกับการยอมรับและ
การบังคับใช้ค�ำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการต่างประเทศในสิงคโปร์ที่สอดคล้องกับอนุสัญญานิวยอร์ก
2. เมื่อเป็นไปตามข้อก�ำหนดจะมีการตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ เว้นแต่
จะมีเหตุบางประการที่อาจถูกปฏิเสธการบังคับใช้ค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
3. ค�ำชีข้ าดต่างประเทศทีท่ ำ� ในประเทศหรือดินแดนทีไ่ ม่ใช่ผลู้ งนามในอนุสญ
ั ญานิวยอร์ก สิงคโปร์
ไม่ได้ตั้งข้อสงวนในเรื่องการบังคับใช้ค�ำชี้ขาดตามอนุสัญญานิวยอร์ก ดังนั้น สิงคโปร์ตกลงที่จะบังคับใช้
ค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการทั้งหมดจากประเทศอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันโดยไม่ค�ำนึงว่าประเทศอื่น
เป็นผู้ลงนามในอนุสัญญานิวยอร์กหรือไม่5
การยอมรับและบังคับค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ
อนุญาโตตุลาการที่ท�ำมาจากต่างประเทศนั้นจะใช้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการระหว่าง
ประเทศ หรือ International Arbitration Act : IAA ในการบังคับใช้ มาตรา 29 ของพระราชบั ญ ญั ติ IAA
ระบุว่าการบังคับใช้ค�ำชี้ขาดต่างประเทศ อาจบังคับใช้โดยการฟ้องร้องต่อศาล หรือในลักษณะเดียวกับ
ค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ท�ำขึ้นในสิงคโปร์สามารถบังคับใช้ได้ตามมาตรา 19 ค�ำชี้ขาดต่างประเทศ
ที่มีผลบังคับใช้จะถูกยอมรับว่ามีผลผูกพันต่อวัตถุประสงค์ตามที่คู่กรณี ได้ตกลงกันและอาจได้รับความไว้
วางใจจากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ค�ำชีข้ าดทีท่ ำ� จากต่างประเทศสามารถใช้มาตรา 29 ของพระราชบัญญัติ IAA บังคับได้ เว้นแต่จะ
มีเหตุบางประการทีอ่ าจถูกศาลปฏิเสธการบังคับใช้คำ� ชีข้ าด ส�ำหรับเหตุทศี่ าลจะปฏิเสธการบังคับใช้คำ� ชีข้ าด
มีดงั นี้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ อยูข่ าดคุณสมบัตใิ นเวลาทีม่ กี ารท�ำข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ
ไม่ถูกต้อง ฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนการ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ค�ำชี้ขาดดังกล่าวเกิดขึ้นนอกเขตอ�ำนาจศาลของคณะอนุญาโตตุลาการ
องค์ประกอบของศาลหรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการไม่เป็นไปตามข้อตกลงอนุญาโตตุลาการของคูก่ รณี
หรือกฎหมายที่มีการด�ำเนินการอนุญาโตตุลาการ ค�ำชี้ขาดดังกล่าวยังไม่ได้มีผลผูกพันคู่กรณีหรือได้รับ
การระงับโดยเจ้าหน้าที่ ผู้มีอ�ำนาจในเขตอ�ำนาจศาลที่ด�ำเนินการอนุญาโตตุลาการ6
ค�ำชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการมีผลบังคับใช้ราวกับว่าเป็นค�ำตัดสินหรือค�ำสัง่ ของศาลสูงสิงคโปร์
ในกรณีของวิธกี ารบังคับค�ำชีข้ าดในสิงคโปร์นนั้ โดยประเทศสิงคโปร์ได้แยกการยอมรับค�ำชีข้ าดและการบังคับ
ค�ำชีข้ าดออกจากกัน ซึง่ ประเทศสิงคโปร์ยอมรับค�ำชีข้ าดทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างพิจารณาในการอนุญาโตตุลาการ
โดยบัญญัตใิ นกฎหมาย IAA จากบทบัญญัตดิ งั กล่าวแสดงให้เห็นว่าอนุญาโตตุลาการยอมรับการท�ำค�ำชีข้ าด
ตามข้อตกลงของคู่กรณี โดยถือเอาข้อตกลงของคู่กรณีเป็นส่วนหนึ่งของค�ำชี้ขาดและการบังคับใช้ และ
ค�ำชีข้ าดดังกล่าวถือว่าเป็นค�ำชีข้ าดทัว่ ไปทีท่ ำ� โดยอนุญาโตตุลาการ ส่วนในเรือ่ งการบังคับค�ำชีข้ าดสามารถ
แบ่งตามสถานที่ท�ำค�ำชี้ขาด โดยแบ่งเป็นสองกรณี คือ ค�ำชี้ขาดท�ำในสิงคโปร์สามารถใช้ตาม Section19
Peter T. Chow. ปัญญาหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในสิงคโปร์. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เข้าถึงได้จาก
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3f833e8e-722a4fca-8393f35e59ed1440&fbclid=IwAR2t3_LO2X Z1NO0PSY8D2z
WdMzMom2yCh4mk eDMmSMAyFRncy37-KhNyHHk
6
International Arbitration Act 1974
5
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ของกฎหมาย IAA ได้ และค�ำชี้ขาดที่ได้ท�ำขึ้นนอกประเทศสิงคโปร์ซึ่งค�ำชี้ขาดนั้นได้ท�ำในประเทศ
ทีเ่ ป็นอนุสัญญา กรุงนิวยอร์ก ค.ศ. 1958 เท่านั้น ทั้งนี้ส่วนของการยอมรับค�ำชี้ขาดที่ได้ท�ำขึ้นนอกประเทศ
สิงคโปร์นนั้ มิได้บญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมายเนือ่ งจากสิงคโปร์ได้เข้าเป็นภาคีในอนุสญ
ั ญากรุงนิวยอร์ก ค.ศ. 1958 แล้ว7
การบังคับใช้ค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในสิงคโปร์จะต้องด�ำเนินการตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็น
ในประเทศหรืออนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ โดยปกติแล้วค�ำชี้ขาดที่ท�ำโดยอนุญาโตตุลาการนั้น
ย่อมมีผลผูกพันต่อคู่กรณีทันที แต่สภาพบังคับ หรือการบังคับตามค�ำชี้ขาดโดยการใช้มาตรการบังคับ
ซึง่ หากคูก่ รณี ไม่ยอมปฏิบตั ติ ามค�ำชีข้ าดนัน้ คูพ่ พิ าทฝ่ายทีช่ นะคดีตอ้ งอาศัยอ�ำนาจศาลของรัฐในการออก
ค�ำบังคับตามค�ำชีข้ าดคูพ่ พิ าทฝ่ายทีช่ นะคดีตอ้ งอาศัยอ�ำนาจศาลของรัฐในการออกค�ำบังคับตามค�ำชีข้ าดคู่
โดยพิพาทจะต้องยื่นค�ำร้องต่อศาลที่มีเขตอ�ำนาจก่อนค�ำชี้ขาดนั้นจึงจะมีสภาพบังคับ อีกทั้ง หากกรณี
มีเหตุปรากฏว่า ค�ำชีข้ าดทีไ่ ด้กระท�ำขึน้ โดยมิชอบหรือมีเหตุใดๆ ทีไ่ ม่ควรให้คำ� ชีข้ าดนัน้ สามารถบังคับใช้ได้
คู่พิพาทอาจยื่นต่อศาลเพื่อคัดค้านค�ำชี้ขาดดังกล่าวได้ และให้ศาลมีค�ำสั่งเพิกถอนค�ำชี้ขาดนั้นต่อไป หรือ
ศาลอาจปฏิเสธทีจ่ ะบังคับ ตามค�ำชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการหากพบว่าข้อพิพาทระหว่างคูก่ รณีไม่สามารถ
ตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์ หรือในการบังคับใช้ค�ำชี้ขาดจะขัดกับนโยบาย
สาธารณะ

บทสรุป
ปัญหาการยอมรับและการบังคับใช้ค�ำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการที่ท�ำขึ้นในต่างประเทศมาบังคับใช้
ในประเทศไทย
กฎหมายอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยนั้น ได้บัญญัติถึงวิธีการและหลักเกณฑ์ในการยอมรับ
และการบังคับตามค�ำชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการทัง้ ทีท่ ำ� ขึน้ ภายในประเทศและทีท่ ำ� ขึน้ ในต่างประเทศไว้ใน
มาตรา 41 - 44 แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 โดยรับเอากฎหมายแม่แบบของ
UNCITRAL มาใช้ ใ นการออกพระราชบั ญ ญั ติ อ นุ ญ าโตตุ ล าการ พ.ศ. 2545 จากการที่ ป ระเทศไทย
เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับนับถือและการบังคับตามค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ต่างประเทศ จึงมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามในพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ที่ใช้อยู่
และให้มีผลบังคับไดเพียงเท่าที่ประเทศไทยยอมตนเข้าผูกพันเท่านั้น
1. กฎหมายที่ใช้ควบคุมกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ประเทศไทยมี ก ฎหมายที่ ค วบคุ ม กระบวนการอนุ ญ าโตตุ ล าการ คื อ พระราชบั ญ ญั ติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ทีไ่ ด้บญ
ั ญัตถิ งึ วิธกี ารและหลักเกณฑ์ในการยอมรับและการบังคับตามค�ำชีข้ าด
ของอนุญาโตตุลาการทั้งที่ท�ำขึ้นภายในประเทศและที่ท�ำขึ้นในต่างประเทศ ภายในกฎหมายฉบับเดียวกัน
ไม่ได้แยกกฎหมายในการยอมรับและการบังคับค�ำชี้ขาดที่ท�ำขึ้นภายในประเทศและที่ท�ำขึ้นในต่างประเทศ
แยกออกจากกัน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการแยกพิจารณาค�ำชี้ขาดที่ท�ำในประเทศและที่ท�ำจากต่างประเทศ
เพราะใช้บทบัญญัตเิ ดียวกันในการพิจารณา ซึง่ แตกต่างจากกฎหมายอนุญาโตตุลาการของประเทศสิงคโปร์
7

หัสยา นุน่ แจ้ง. (2552). ศึกษาระบบอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศเปรียบเทียบ : ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย (รายงานผลการวิจยั ).
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. สืบค้นเมือ่ วันที่ 7 กันยายน 2562 เข้าถึงได้จาก http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/902/1/hassay anunc.pdf?
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ที่มีกฎหมายอนุญาโตตุลาการ 2 ฉบับ โดยในประเทศสิงคโปร์นั้นกระบวนการยอมรับและบังคับใช้
อนุญาโตตุลาการจะอยูภ่ ายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัตอิ นุญาโตตุลาการ Arbitration Act 2001; (AA)
เป็นพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการที่ใช้ภายในประเทศสิงคโปร์ และพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ
ระหว่างประเทศ International Arbitration Act ; (IAA) เป็นพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ
แสดงให้เห็นได้ว่าสิงคโปร์นั้น ได้แยกอนุญาโตตุลาการภายในประเทศและต่างประเทศออกจากกัน
อย่างชัดเจน
2. การน�ำค�ำชี้ขาดที่ท�ำจากต่างประเทศมาบังคับใช้ในประเทศไทย
การน�ำค�ำชีข้ าดของกระบวนการอนุญาโตตุลาการทีท่ ำ� ขึน้ ในต่างประเทศมาบังคับใช้ในประเทศไทยนัน้
ศาลทีม่ เี ขตอ�ำนาจจะมีค�ำพิพากษาบังคับตามค�ำชีข้ าดให้ต่อเมือ่ เป็นค�ำชีข้ าดทีอ่ ยู่ในบังคับแห่งสนธิสญ
ั ญา
อนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีเท่านั้น ตามมาตรา 41 วรรคสอง
ซึง่ หากค�ำชีข้ าดนัน้ ท�ำขึน้ ในประเทศทีไ่ ม่ได้เข้าเป็นภาคีในอนุสญ
ั ญาดังกล่าวก็ไม่สามารถทีจ่ ะน�ำมาบังคับใช้
ในประเทศไทยได้ ด้ ว ยประเทศไทยนั้ น ได้ เข้ า เป็ น ภาคี ข องอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการยอมรั บ นั บ ถื อ และ
การบังคับตามค�ำชีข้ าด ของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ซึง่ ผลของการท�ำอนุสญ
ั ญาฉบับนีท้ ำ� ให้คำ� ชีข้ าด
ที่ท�ำขึ้นไม่ว่าในประเทศใดๆ ที่เป็นภาคีอนุสัญญาฉบับดังกล่าว สามารถน�ำมาขอบังคับในประเทศไทยได้
ตามหลักการปฏิบตั อิ ย่างถ้อยทีถอ้ ยอาศัยต่อกัน และค�ำชีข้ าดทีท่ ำ� ขึน้ ในประเทศไทยก็สามารถน�ำไปบังคับ
ในประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาฉบับดังกล่าวด้วย และให้มีผลบังคับไดเพียงเท่าที่ประเทศไทยยอมตน
เขาผูกพันเท่านั้น ดังนั้น ค�ำชี้ขาดที่ท�ำขึ้นในประเทศที่ไม่ได้เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาดังกล่าวก็ไม่สามารถ
ที่จะน�ำมาบังคับใช้ในประเทศไทยได้ ซึ่งถ้าหากน�ำค�ำชี้ขาดที่ท�ำขึ้นในประเทศที่ไม่ได้เข้าเป็นอนุสัญญา
ว่าด้วยการยอมรับนับถือและการบังคับตามค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ก็จะไม่สามารถ
น�ำค�ำชี้ขาดมายื่นค�ำร้องต่อศาลในประเทศไทยได้
แต่สำ� หรับกฎหมายอนุญาโตตุลาการของประเทศสิงคโปร์นนั้ อยูภ่ ายใต้กฎหมาย 2 ฉบับ กล่าวคือ
มีกฎหมายมาควบคุมการยอมรับและการบังคับตามค�ำชี้ขาดที่ท�ำในประเทศและต่างประเทศแยกออก
จากกันได้อย่างชัดเจน โดยพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการภายในประเทศ (AA) ได้ก�ำหนดถึงค�ำชี้ขาด
ที่ ท� ำ ในประเทศหรื อ ดิ น แดนที่ ไ ม่ ใช่ ภ าคี แ ห่ ง อนุ สั ญ ญานิ ว ยอร์ ก ตกลงที่ จ ะบั ง คั บ ใช้ ค� ำ ชี้ ข าดของ
อนุญาโตตุลาการทั้งหมดจากประเทศอื่น ๆ โดยไม่ค�ำนึงว่าประเทศอื่นเป็นผู้ลงนามในอนุสัญญานิวยอร์ก
หรื อ ไม่ ซึ่ ง จากการที่ ป ระเทศสิ ง คโปร์ ย อมรั บ และบั ง คั บ ใช้ ค� ำ ชี้ ข าดที่ ท� ำ ขึ้ น ในประเทศที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น
ภาคีอนุสัญญานั้น จึงท�ำให้ประเทศสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความต้องการที่จัดท�ำอนุญาโตตุลาการ
มากทีส่ ดุ เพราะสิงคโปร์มโี ครงสร้างพืน้ ฐานทางกฎหมายทีค่ รอบคลุมซึง่ สนับสนุนการอนุญาโตตุลาการและ
ใช้ระบบกฎหมายที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงกระบวนการยุติธรรมที่สนับสนุนอนุญาโตตุลาการ
คณะผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางการเพื่อแก้ไขปัญหาทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการ
อนุญาโตตุลาการ ดังนี้
1. ให้มกี ารแยกกฎหมายอนุญาโตตุลาการออกเป็น 2 ฉบับ ซึง่ การแยกกฎหมายอนุญาโตตุลาการ
ออกเป็น 2 ฉบับนัน้ ท�ำให้ไม่ซบั ซ้อนและง่ายต่อการน�ำกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับอนุญาโตตุลาการนัน้ มาบังคับใช้
กับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น โดยอาจแยกเป็นกฎหมายอนุญาโตตุลาการที่ท�ำขึ้นภายในประเทศและกฎหมาย
อนุญาโตตุลาการที่ท�ำขึ้นในต่างประเทศออกจากกัน เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นก็สามารถทราบได้ว่าข้อพิพาท
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ลักษณะใดเป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศหรือภายในประเทศคู่ที่พิพาทต้องใช้กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
ฉบับใดในการบังคับ โดยคณะผู้วิจัยเห็นว่าการก�ำหนดลักษณะข้อพิพาทว่าข้อพิพาทลักษณะใดที่สามารถ
ใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการได้นนั้ จะเป็นผลดีแก่คพู่ พิ าท ซึง่ จะท�ำให้ทราบได้วา่ ข้อพิพาทของตนสามารถ
ใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการได้หรือไม่ เพราะหากถ้าข้อพิพาทนั้นไม่สามารถใช้วิธีการระงับข้อพิพาท
โดยอนุญาโตตุลาการได้ก็จะท�ำให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่คู่พิพาท
2. สามารถน�ำค�ำชี้ขาดต่างประเทศที่ไม่ใช่เป็นภาคีอนุสัญญานิวยอร์กมาใช้บังคับในประเทศไทย
ได้ ในกรณีค�ำชี้ขาดที่ท�ำจากต่างประเทศและไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาที่ต้องการน�ำมาบังคับกับทรัพย์สิน
ทีต่ งั้ อยูใ่ นประเทศไทย ซึง่ หากประเทศไทยได้มกี ารแยกพระราชบัญญัตอิ นุญาโตตุลาการออกเป็นสองฉบับ
และบัญญัติเพิ่มเติมไว้ในพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ให้สามารถน�ำค�ำชี้ขาดที่ได้ท�ำขึ้น
ในประเทศที่ไม่เป็นภาคีอนุสัญญานิวยอร์กได้ คณะผู้วิจัยเห็นว่าการบัญญัติเพิ่มเติมไว้ในพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวท�ำให้การอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยมีประสิทธิภาพ เนื่องจากคู่พิพาทสามารถที่จะบังคับ
ให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามค�ำชี้ขาดได้ ซึ่งจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ท�ำให้นักธุรกิจไม่ว่าจะ
เป็นคนไทยหรือคนต่างชาติมีความเชื่อมั่นในการด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทย
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โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสงขลา
SETTLEMENT OF MEDICAL DISPUTES BEFORE FILING A LAWSUIT :
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของแพทย์ พยาบาล
ในโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสงขลา และข้อพิพาททางการแพทย์ ตลอดถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
เพือ่ เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ตลอดถึงแนวทางในการระงับข้อพิพาทเกีย่ วกับ
ความรับผิดของแพทย์ในโรงพยาบาลของเอกชนในจังหวัดสงขลา ซึง่ ระเบียบวิจยั นีใ้ ช้ระเบียบวิจยั เชิงคุณภาพ
ในลักษณะการทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์เอกสารและตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นการศึกษา
โดยเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาล และผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสงขลา ซึ่งจากการศึกษาพบว่าในปัจจุบันนั้น
การประกอบวิชาชีพแพทย์ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลเอกชนย่อมถือได้ว่าเป็นวิชาชีพที่มี่ความเสี่ยงสูง
และมี ค วามกดดั น ในการท� ำ งานสู ง มาก อั น เนื่ อ งมาจากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยบกพร่ อ งหรื อ เกิ ด จาก
ความประมาทเลินเล่อ ซึง่ จะก่อให้เกิดความรับผิดในทางกฎหมายได้ และจะน�ำไปสูใ่ นการฟ้องร้องด�ำเนินคดี
กับผูป้ ระกอบวิชาชีพ แต่กลับไม่มหี น่วยงานใดเข้ามาเป็นผูไ้ กล่เกลีย่ ข้อพิพาททางการแพทย์ทเี่ กิดขึน้ ส่งผล
ให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการเยียวยาหรือได้รับการเยียวยาค่าเสียหายเนิ่นช้าเกินสมควร ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าหาก
มีการแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายในปัญหาดังกล่าวโดยมีการตัง้ หน่วยงานกลางเข้ามาด�ำเนินการระงับข้อพิพาท
ทางการแพทย์ และมีการเยียวยาค่าเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายในเบื้องต้นได้ จะท�ำให้รักษา
สัมพันธภาพระหว่างผู้ใช้บริการกับแพทย์ได้เป็นอย่างดี และมีความสะดวก รวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมต่อผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการใช้บริการและฝ่ายผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : ข้อพิพาททางการแพทย์, การระงับข้อพิพาท, การเยียวยาค่าเสียหาย, โรงพยาบาลเอกชน

Abstract
The objective of this research paper is to study problems that occur in the practice of
doctors Nurses in private hospitals in Songkhla and medical disputes as well as relevant laws.
To propose guidelines for solving problems Obstacles and guidelines for resolving disputes relating
to physician liability in private hospitals in Songkhla Province Which this research methodology uses
qualitative research methods In the literature review Analyze documents and legal provisions both
in Thailand and other relevant countries It is also a study by collecting data from the field with a
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questionnaire from a sample of doctors, staff and users of private hospitals in Songkhla Province.
From the study, it is found that at present, the practice of medical professionals who perform duties
in private hospitals are regarded as high-risk and high-pressure work. Due to a faulty performance
or due to negligence, which will create legal liability Which will lead to prosecution in prosecutors
There is no agency that mediates disputes with physicians working in private hospitals in Songkhla
Province. And when the dispute arises, the patient will receive unreasonable damages for a long
time Therefore, the researcher agreed that there was an amendment to the law on the said problem,
with the establishment of a central agency to handle the dispute in the medical field. And there is
compensation for damage to those who have been damaged initially Therefore bring convenience,
speed and maintain the relationship between users and doctors as well This is to ensure fairness to
those who have suffered damage from using the service and the medical profession.
Keywords : Medical dispute, Dispute resolution, Remedies for damages, Private hospital

บทน�ำ
ในปัจจุบันประเทศไทยนั้นเมื่อได้มีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล หรือเกิดขึ้นจาก
การกระท�ำของแพทย์ผู้รักษาไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเกิดขึ้นจาก
โรงพยาบาลของเอกชน โดยจะมีวธิ กี ารเยียวยาความเสียหายในกรณีทมี่ กี ารละเมิดเกิดขึน้ หรือทีเ่ รียกกันว่า
ความรับผิดในทางแพ่งที่คนไข้ หรือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลโดยการใช้ ค่าสินไหม
ทดแทน ตามหลักกฎหมายใน มาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ว่าแพทย์ผู้รักษา
จะได้กระท�ำโดยจงใจ หรือกระท�ำโดยประมาทเลินเล่อก็ตาม โดยจะปรับใช้หลักเกณฑ์ในทางกฎหมาย
ตั้งแต่หลักการใช้ละเมิดทางแพ่ง หลักความรับผิดตามสัญญา และรวมถึงหลักความรับผิดในทางอาญา
โดยค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดก�ำหนดขึ้นมาเพื่อมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจาก
การละเมิดได้รับการเยียวยาหรือทดแทนด้วยค่าเสียหาย เพื่อที่จะให้ผู้ได้รับความเสียหายกลับคืนสู่ฐานะ
เดิมก่อนที่จะมีการละเมิดเกิดขึ้น หรือในกรณีที่ไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ก็ต้องได้รับความเสียหาย
โดยวิธกี ารอืน่ ทีจ่ ะเป็นการชดเชยความเสียหายให้กบั ผูท้ ไี่ ด้รบั ความเสียหายจากการรักษาพยาบาลทีเ่ กิดขึน้
ในโรงพยาบาลของรัฐ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโรงพยาบาลของเอกชน ซึ่งการประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์ ซึ่ ง ไม่ ว ่ า จะเป็ น แพทย์ ผู ้ ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นโรงพยาบาลของรั ฐ หรื อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ น
โรงพยาบาลของเอกชน ย่อมถือได้ว่าเป็นวิชาชีพที่มีความเสี่ยงสูงและมีความกดดันในการท�ำงานสูงมาก
อันเนือ่ งมาจากการทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่ โดยอาจเกิดจากความผิดพลาดบกพร่อง หรือเกิดจากการประมาทเลินเล่อ
ซึ่งจะก่อให้เกิดความรับผิดในทางกฎหมายได้ อันน�ำไปสู่ปัญหาในการร้องเรียน หรือฟ้องร้องด�ำเนินคดี
กับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ได้ โดยที่ไม่มีหน่วยใดเข้ามาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประนีประนอมยอม
ความกั น ให้ กั บ แพทย์ ผู ้ ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นโรงพยาบาลของเอกชน ดั ง ปรากฏตามตารางแสดงสถิ ติ
เกี่ยวกับการฟ้องร้องด�ำเนินคดีกับโรงพยาบาลและแพทย์ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 (กลุ่มกฎหมาย
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2562)

88

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

สาเหตุ
รักษาผิดพลาด
คลอด
ไม่เอาใจใส่ดูแล
วินิจฉัยผิดพลาด
แพ้ยา
ผิดมาตรฐาน
อุปกรณ์
รวม

โรงพยาบาลศูนย์และ
โรงพยาบาลทั่วไป
108
41
21
21
4
3
2
200

โรงพยาบาลชุมชน

รวม

35
28
2
6
7
3
81

143
69
23
27
11
6
2
281

จากข้อมูลเมือ่ ปี พ.ศ. 2560 ข้างต้น เห็นได้วา่ มีการฟ้องร้องคดีทางการแพทย์ถงึ 281 คดี โดยสถิติ
ดังกล่าว  ยังไม่รวมถึงโรงพยาบาลเอกชน ซึง่ มีอกี จ�ำนวนมาก โดยสาเหตุทนี่ ำ� ไปสูป่ ญ
ั หาดังกล่าว มีดงั นี้ คือ
1. ปัญหาเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ท�ำให้ต้องได้รับความยากล�ำบากในการด�ำเนินคดีในศาล
และเสียค่าใช้จา่ ยเกินสมควร ทัง้ ทีแ่ พทย์ผทู้ ปี่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นโรงพยาบาลของเอกชนได้ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยสุจริต
ตามวิชาชีพเวชกรรม
2. ปัญหาที่มีคดีละเมิดที่เกี่ยวกับแพทย์เกิดขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้แพทย์ไม่กล้าที่จะปฏิบัติ
การรักษาที่เป็นกรณีที่เสี่ยงต่อความเสียหายในชีวิตและร่างกาย
3. ปัญหาเมื่อมีคดีละเมิดที่เกี่ยวกับแพทย์เกิดขึ้นจะไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาด�ำเนินการไกลเกลี่ย
ข้อพิพาทระหว่างผู้ที่ได้รับบริการทางการแพทย์กับแพทย์ผู้ท�ำการรักษาและไม่มีการชดใช้ค่าเสียหาย
ของแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดในการปฏิบัติงานของแพทย์ พยาบาล ในโรงพยาบาลเอกชน และ
ข้อพิพาททางการแพทย์ ตลอดถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดถึงแนวทางในการระงับ
ข้อพาทที่เกี่ยวกับความรับผิดของแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสงขลา

ทบทวนวรรณกรรม
1. ข้อพิพาททางการแพทย์
หมายถึง ข้อพิพาทที่มีมูลเหตุมาจากการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งให้แก่บุคคล
เพือ่ การสร้างเสริม สุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินจิ ฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
และให้รวมถึงการบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ตามกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์ (อนุชา กาศลังกา, 2556, หน้า 2)
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ตัวอย่างข้อพิพาททางการแพทย์ ทีผ่ ใู้ ช้บริการกับผูใ้ ห้บริการทางการแพทย์ไม่ได้ดำ� เนินการไกล่เกลีย่
ระงับข้อพิพาททางการแพทย์กอ่ นฟ้องคดี จึงท�ำให้ผใู้ ช้บริการฟ้องร้องด�ำเนินคดีกบั ผูใ้ ห้บริการทางการแพทย์
เมือ่ วันที่ 20 มิ.ย. 52 ด.ญ.ชญาณ์พศิ า โฆษิตเบ็ญจพล มีอาการป่วยเป็นไข้ และเข้ารักษา ร.พ.ศิครินทร์
ต่ อ มาทราบว่ า เป็ น ไข้ ห วั ด สายพั น ธุ ์ ใ หม่ 2009 ที่ ก� ำ ลั ง ระบาดไปทั่ ว โลกตามที่ อ งค์ ก ารอนามั ย โลก
ได้ออกข่าวเตือนประเทศต่าง ๆ และเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. ระหว่างที่ ด.ญ.ชญาณ์พิศา พักรักษา นายพีรวีร์
ผู้ตาย ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับ ด.ญ.ชญาณ์พิศา ได้แวะไปเยี่ยมดูแลเป็นประจ�ำ  ต่อมาในวันที่ 24 มิ.ย.
นายพีรวีร์ ก็มีอาการตัวร้อน ไอ แล้วเข้ารับการรักษาตัวที่ ร.พ.ศิครินทร์ โดยมีจ�ำเลยที่ 3 เป็นผู้รักษา
ตั้งแต่วันที่ 24 - 27 มิ.ย. 52 จ�ำเลยที่ 3 ก็ให้นาย พีรวีร์ กลับบ้าน ทั้งที่อาการไม่ดีขึ้น ยังมีอาการไอ
และอ่ อนเพลียมาก รวมทั้ง คลื่นไส้อ าเจี ย น หน้ าซี ด จนต้ องส่ ง ร.พ.ศิ คริ น ทร์ อี กครั้ งหนึ่ ง ซึ่ ง ญาติ
ขอให้จ�ำเลยที่ 4 เป็นผู้รักษาแทน และพบว่ามีอาการปอดบวม เมื่อได้เอ็กซ์เรย์พบปอดเป็นฝ้าขาว
จากนั้นจ�ำเลยที่ 4 จึงเดินมาแจ้งญาติว่าจะส่งตัวไปรักษาที่ ร.พ. ไทยนครินทร์ของจ�ำเลยที่ 2 เนื่องจาก
มีแพทย์เฉพาะทาง โดยก่อนส่งตัวจ�ำเลยที่ 4 ไม่ได้ให้ยาต้านไวรัสไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ต่อมา
จ�ำเลยที่ 5 ได้วินิจฉัยว่านายพีรวีร์ เป็นโรคปอดบวมจากเชื้อไมโครพลาสม่า และไม่ได้ซักประวัติเกี่ยว
กับโรคไข้หวัด สายพันธุ์ใหม่ 2009 เมื่ออาการไม่ดีขึ้น ญาติได้ขอย้ายไปรักษาที่ ร.พ.อื่น แพทย์ก็ไม่ยอม
จนนายพี ร วี ร ์ ถึ ง แก่ ค วามตาย ซึ่ ง เห็ น ว่ า จ� ำ เลยเป็ น โรงพยาบาลและแพทย์ ที่ ป กติ ย ่ อ มมี ค วามรู ้
ความช�ำนาญในการตรวจรักษา โดยเฉพาะก�ำลังมีข่าวไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งจ�ำเลยควรระมัดระวัง
แต่กลับประมาทเลินเล่อไม่ตรวจรักษาให้ดี ทั้งนี้ นางธัญญพัฒน์ ตวงสินกุลบดี มารดาผู้ตาย เปิดเผยว่า
ผู้ตาย เป็นบุตรคนโต อายุ 28 ปี เป็นเซลขายรถมือสอง รายได้เดือนละ 80,000 บาท ถือเป็นเสาหลัก
ของครอบครัว ซึ่ง การรัก ษาตัวบุตรชาย ร.พ.ไทยนคริน ทร์ รั บเข้ ารั กษาตัวในห้ องไอซียู นาน 9 วัน
ก่อนเสียชีวิต ขณะที่ ร.พ. เรียกค่ารักษาพยาบาลกับตน อีก 2.8 แสนบาท ดังนั้น จากตัวอย่างดังกล่าว
จึงถือได้ว่าเป็นข้อพิพาททางการแพทย์ (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2553)
2. แนวคิดที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก
การให้บริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปมาก จากเดิมที่ผู้ป่วยเคยรู้สึกว่า
แพทย์เปรียบเสมือนปูชนียบุคคลทีน่ า่ เคารพนับถือ และวิชาชีพแพทย์มพี นื้ ฐานเกิดมาจากการให้ความช่วยเหลือกัน
ในเชิงมนุษยธรรม แต่ปัจจุบันการรักษาพยาบาลได้เปลี่ยนไปเป็นรูปแบบของสัญญาให้บริการ กล่าวคือ
การเกิดสิทธิหน้าที่ และความรับผิดระหว่างกันของผูป้ ว่ ยหรือญาติกบั แพทย์และโรงพยาบาล มีความชัดเจน
ในทางกฎหมายมากขึ้น กล่าวคือ ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ในทางกฎหมายที่ต้องปฏิบัติต่อกัน แพทย์และ
โรงพยาบาลมีหน้าทีใ่ ห้บริการรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ และเป็นไปตามทีต่ นได้โฆษณา
ส่ ว นผู ้ ป ่ ว ยหรื อ ญาติ มี ห น้ า ที่ ต ้ อ งช� ำ ระเงิ น และค่ า ตอบแทนตามอั ต ราที่ โรงพยาบาลได้ ก� ำ หนดและ
แจ้งให้ทราบ หากฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตาม ย่อมถือเป็นการกระท�ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการผิดสัญญา
ก่อให้เกิดสิทธิทตี่ นจะด�ำเนินการตามกฎหมายเพือ่ เรียกร้องสิง่ ทีต่ นจะได้รบั ตามสัญญา (แสวง บุญเฉลิมวิภาส,
2555, หน้า 47)
เมื่อได้พิจารณาในความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายผู้ป่วย แพทย์ และโรงพยาบาลแล้ว จะเห็นได้ว่ามี
ลักษณะที่พิเศษกว่าความสัมพันธ์ตามปกติทั่วไป เนื่องจากมีมาตรฐานทางวิชาชีพ และสิทธิต่าง ๆ ที่เป็น
สากลเข้ามาเกี่ยวข้อง การระงับข้อพิพาททางเลือก (alternative dispute resolution หรือ ADR) จึงได้รับ
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ความนิยมมากขึน้ กล่าวคือ เป็นทางเลือกของการระงับข้อพิพาทนอกเหนือจาการฟ้องคดีในศาล ซึง่ หมายถึง
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ให้ความเป็นธรรมในทางกฎหมาย หรือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแก่บุคคล
โดยใช้รูปแบบวิธีการที่แตกต่างจากระบบการระงับข้อพิพาทกระแสหลักด้วยวิธีการฟ้องร้องคดีต่อศาล
ซึง่ กระบวนการดังกล่าวนีอ้ าจเกิดขึน้ ระหว่างขัน้ ตอนการพิจารณาคดีในศาลหรือก่อนหน้านัน้ ก็ได้ กระบวนการ
ดังกล่าวมีส่วนส�ำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องต้นทุน ทั้งในแง่ค่าใช้จ่าย และเวลาในการด�ำเนินการ
ตามกระบวนการระงับข้อพิพาทแบบฟ้องร้องต่อศาล นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการให้ความส�ำคัญต่อคู่กรณี
ทั้งสองฝ่าย ด้วยการเปลี่ยนจากการเผชิญหน้า มาเป็นการพูดคุยหารือ รวมถึงมุ่งฟื้นฟูตัวบุคคลทั้งฝ่าย
ผูก้ ระท�ำและผูเ้ สียหาย ดังนัน้ ADR จึงกลายเป็นทางเลือกของทางเลือกของการระงับข้อพิพาทส�ำหรับผูค้ น
จ�ำนวนมาก ซึ่งการระงับข้อพิพาททางเลือกอาจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
2.1 การเจรจาต่อรอง (negotiation) หมายถึง การทีค่ พู่ พิ าทสมัครใจเจรจาต่อรองเพือ่ หาข้อตกลง
กันเองโดยไม่มีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง
2.2 การไกล่เกลี่ยหรือประนอมข้อพิพาท (mediation หรือ conciliation) หมายถึง การที่
คู่พิพาทสมัครใจให้มีบุคคลที่สามซึ่งเรียกว่า “ผู้ไกล่เกลี่ย” หรือ “ผู้ประนอมข้อพิพาท” เข้ามาช่วยให้เกิด
การประนี ป ระนอมยอมความกั น แต่ ไ ม่ มี อ� ำ นาจบั ง คั บ ให้ คู ่ พิ พ าทตกลงกั น หรื อ ก� ำ หนดผลลั พ ธ์ ข อง
กระบวนการไกล่เกลี่ย
2.3 การอนุญาโตตุลาการ (arbitration) หมายถึง การที่คู่พิพาทสมัครใจให้อนุญาโตตุลาการ
ซึง่ หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลทีเ่ ป็นกลางทีม่ าจากการเลือกร่วมกันระหว่างคูพ่ พิ าท หรือได้รบั การแต่งตัง้
ตามวิธกี ารทีค่ พู่ พิ าทตกลงกันหรือตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด มาท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาชีข้ าดข้อพิพาท โดยผลค�ำชีข้ าด
ดังกล่าวจะผูกพันคู่พิพาท หากมีการละเมิดค�ำชี้ขาดขึ้นภายหลัง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถฟ้องร้องต่อศาล
หรือองค์การของรัฐได้
การทีจ่ ะท�ำให้การระงับข้อพิพาททางการแพทย์ในประเทศไทยเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพมากขึน้
และได้ผลลัพธ์ของการระงับของพิพาทเป็นที่สมประโยชน์ท้ังสองฝ่าย มากกว่าการน�ำข้อพิพาทมาเป็นคดี
ขึ้นสู่ศาล และเพื่อให้สามารถรักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยหรือญาติกับแพทย์และโรงพยาบาลไว้
ไม่กอ่ ให้เกิดความบาดหมางเคลือบแคลงใจกันในระยะยาวต่อไปนัน้ วิธกี ารระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลีย่
ก่อนฟ้องคดีมีความเหมาะสมกับปัญหาข้อพิพาททางการแพทย์อย่างมาก (อรรถพงศ์ ทิพย์อักษร, 2561,
หน้า 33)
3. การระงับข้อพิพาททางการแพทย์ในต่างประเทศ
ประเทศอังกฤษ
การรักษาพยาบาลในประเทศอังกฤษใช้ระบบหลักประกันสุขภาพ National Health Service (NHS)
ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับประชาชน ส�ำหรับเงินสนับสนุนโรงพยาบาลนั้น
รัฐบาลได้จัดสรรจากเงินภาษีทั่วไปของประชาชนที่เสียให้กับรัฐบาลโดยจัดตั้งเป็นกองทุน ซึ่งหากเกิด
ความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์แล้วประชาชนมีสทิ ธิทจี่ ะร้องเรียนและขอค่าสินไหมทดแทนได้
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การร้องเรียนและการชดใช้ค่าเสียหาย
มีกลไกที่ใช้ในการร้องเรียนหลายเส้นทางซึ่งผู้บริโภคสามารถร้องเรียนและเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนได้ ตั้งแต่
3.1 Family Health Service Authority (FHSAs) มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับแพทย์
และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (GP) ทันตแพทย์ เภสัชกร ซึ่งไม่ท�ำตามข้อตกลงที่มีไว้กับรัฐบาล
3.2 District Health Authorities จะต้องมีระบบที่จะรับเรื่องและตรวจสอบติดตามการร้องเรียน
ของผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน
ในปี ค.ศ. 1985 มีกฎหมายชื่อ Hospital complaints Act เกิดขึ้นให้ Health Authorities จัดตั้ง
กระบวนการที่จะรับเรื่องร้องเรียนขึ้น นอกเหนือจากกระบวนการใน NHS แล้วก็ยังมีสถาบันทางวิชาชีพ
ซึ่งคอยติดตามตรวจสอบผู้ปฏิบัติวิชาชีพของตนเอง ที่ส�ำคัญคือ แพทย์สภา (General Medical Council)
ของประเทศอังกฤษ และยังมี The United Kingdom Central Council for Nursing ซึ่งประชาชนสามารถ
ทีจ่ ะร้องเรียนโดยตรงต่อสถาบันเหล่านี้ ท้ายทีส่ ดุ ศาลสถิตยุตธิ รรมก็ยงั เป็นทีซ่ งึ่ ใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนเมื่อเกิดปัญหา อีกแห่งที่สามารถร้องเรียนได้คือ คณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่เกี่ยวข้องกับ
การสาธารณสุข ถ้าหากจะด�ำเนินการผ่านคณะกรรมาธิการนี้ ผู้ร้องเรียนจะต้องสัญญาว่าจะไม่เรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนทางกฎหมาย คณะกรรมาธิการมีหน้าที่สืบสวนในเรื่องของการบริหารจัดการที่ผิดพลาด
แต่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจทางคลินิก (clinical judgment) ในอดีตนั้นแพทย์จะต้องจ่ายค่าประกัน
ใน Medical Defense union ต่างๆ หรือองค์กรที่ท�ำหน้าที่รับประกันความผิดพลาดที่เกิดจากเวชปฏิบัติ
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา Health Authorities มีหน้าที่รับผิดชอบในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในกรณี
ที่แพทย์หรือบุคคลทางการแพทย์ถูกฟ้องร้องและจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย และมีการศึกษาพบว่าผู้บริโภค
ร้องเรียนผ่านองค์กรต่าง ๆ หลายองค์กรในหลาย ๆ แง่มมุ มากขึน้ เรือ่ ย ๆ (ณัฐนันท์ สุดประเสริฐ, 2552, หน้า 74)

วิธีการวิจัย
1. วิจัยเอกสาร
ในการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้ค้นคว้าและศึกษาจากเอกสารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย, ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ , ประมวลกฎหมายอาญา,
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522, พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545,
พระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล พ.ศ. 2559, พระราชบัญญัตกิ ารไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท พ.ศ. 2562, บทความเรือ่ ง
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์ก่อนฟ้องคดี, งานวิจัยเรื่อง การระงับข้อพิพาททางแพ่งของแพทย์
เกี่ยวกับเวชปฏิบัติ
2. วิจัยภาคสนาม
ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับบริการจาก
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสงขลา โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส�ำหรับการส�ำรวจความคิดเห็น
เกีย่ วกับแนวทางในการระงับข้อพิพาททางการแพทย์กอ่ นฟ้องคดี ซึง่ มีกลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ แพทย์ พยาบาล
เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการ
ในโรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ และแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผูใ้ ช้บริการในโรงพยาบาลราษฎร์ยนิ ดี
หาดใหญ่ รวมทั้งสิ้น 300 คน ดังที่ปรากฏตามตารางกลุ่มตัวอย่างในโรงพยาบาลเอกชน ดังนี้
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โรงพยาบาลเอกชน

แพทย์และเจ้าหน้าที่
(จ�ำนวน) คน
40

ผู้ใช้บริการ
(จ�ำนวน) คน
60

รวม
(จ�ำนวน) คน
100

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

40

60

100

โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่

40

60

100

รวม

120

180

300

โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาเอกสารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาเอกสารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องพบว่าพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในปัจจุบัน
นัน้ เป็นทางเลือกอย่างหนึง่ ทีใ่ ช้ในการระงับข้อพิพาทของคูก่ รณีโดยเป็นวิธที คี่ กู่ รณียนิ ยอมเข้าสูก่ ระบวนการ
ไกล่เกลีย่ ซึง่ เป็นวิธที กี่ ำ� หนดให้มบี คุ คลทีส่ ามท�ำหน้าทีเ่ ป็นคนกลางในการไกล่เกลีย่ แต่วธิ กี ารนีเ้ ป็นวิธที ไี่ ม่ได้
มีการบังคับ หมายความว่าแม้คู่กรณีได้ตกลงเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย แต่หากคู่กรณีไม่ยอมรับผลของ
การไกล่เกลี่ยหรือไม่ได้ท�ำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน ผลของการไกล่เกลี่ยนั้นไม่ผูกพันคู่กรณี
ด้วยเหตุนกี้ ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทนัน้ มีปญ
ั หาตรงทีก่ ารยอมรับผลของการไกล่เกลีย่
เนื่องจากผลของการไกล่เกลี่ยจะแตกต่างกับค�ำพิพากษาของศาลอันน�ำไปสู่การฟ้องร้องคดีต่อศาลเป็น
จ�ำนวนมาก แม้ศาลจะได้ใช้วิธีการไกล่เกลี่ยควบคู่ไปด้วยกันก็ตาม ดังนั้น การน�ำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การไกล่เกลี่ยมาใช้ในการระงับข้อพิพาทย่อมเป็นการยากในการแก้ปัญหา แต่อย่างไรก็ดีในประเทศไทย
มีเพียงแค่หน่วยงานที่ด�ำเนินการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น คือ
ศูนย์สนั ติวธิ ี กระทรวงสาธารณะสุขทีม่ หี น้าทีจ่ ดั การด�ำเนินการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททางการแพทย์โรงพยาบาล
ของรัฐ แต่หน่วยงานดังกล่าว ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในโรงพยาบาลเอกชน
ประเทศไทยมี 2 หน่วยงาน  ทที่ ำ� หน้าทีร่ ะงับข้อพิพาทโดยตรงไม่วา่ จะเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาล
เอกชน คือส�ำนักงานระงับข้อพิพาทและส�ำนักงานศาลยุติธรรม แต่ทั้งนี้หน่วยงานดังกล่าวนั้นยังมีปัญหา
ภายใน ในการระงับข้อพิพาททางการแพทย์ คือ ผู้ที่มีหน้าที่ท�ำการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททางการแพทย์
ยังขาดความรู้และความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล และรวมถึงเวชปฏิบัติ จึงมีผลท�ำให้
การไกล่เกลีย่ ระงับข้อพิพาททางการแพทย์เป็นไปได้ยาก แม้จะมีการไกล่เกลีย่ ระงับข้อพิพาททางการแพทย์
แต่อาจเกิดความไม่เป็นธรรมแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ ท�ำให้ทั้ง 2 ฝ่ายมองว่า การฟ้องเป็นคดีขึ้นสู่ศาล
เป็นหนทางที่ยุติธรรมที่สุด แต่ทั้งนี้ถ้าเป็นการฟ้องร้องเป็นคดีขึ้นสู่ศาล จะมีผลกระทบต่อทั้ง 2 ฝ่าย
เนื่องจากการวินิจฉัยคดีของศาลต้องใช้เวลานาน และท�ำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในชั้นศาลเป็นจ�ำนวนมาก
เพื่อท�ำให้เกิดความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย แต่ท�ำให้คู่พิพาทต้องเสียเวลาและท�ำให้แพทย์ต้องถูกพิพากษาคดี
เป็นผลท�ำให้แพทย์ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงจากการให้บริการทางการแพทย์ และในส่วนของ
ผู้รับบริการ อาจจะไม่ได้รับค่าเยียวค่ารักษาใด ๆ จนกว่าศาลจะพิพากษาคดีจนถึงที่สุด
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2. ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
จากการใช้แบบสอบถามส�ำหรับการส�ำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางการแพทย์
และการเยียวยาค่าเสียหายเบือ้ งต้นของผูใ้ ห้บริการและผูใ้ ช้บริการในโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสงขลาทัง้
3 โรงพยาบาล ซึง่ ประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ โรงพยาบาลราษฎร์ยนิ ดี โรงพยาบาลศิครินทร์
และได้ผลการวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างทั้งมีผู้เห็นด้วยและมีผู้ไม่เห็นด้วย
ในประเด็นค�ำถามว่า : หากเกิดข้อพิพาททางการแพทย์ ควรมีการเจรจาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
ดังกล่าวหรือไม่

ผลการวิเคราะห์จากแผนภูมิ แสดงให้เห็นว่า หากเกิดข้อพิพาททางการแพทย์ขนึ้ มีผใู้ ช้บริการเห็นด้วย
จ�ำนวนร้อยละ 81 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 19 ส่วนของผู้ให้บริการนั้นเห็นด้วยร้อยละ 83 และไม่เห็นด้วย
ร้ อ ยละ 17 ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได้ ว ่ า ทั้ ง ผู ้ ใช้ บ ริ ก ารและผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารเห็ น ด้ ว ยกั บ การเจรจาไกล่ เ กลี่ ย ระงั บ
ข้อพิพาททางการแพทย์เป็นส่วนใหญ่
วิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสงขลา ทั้ง 3 โรงพยาบาล
ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี และโรงพยาบาลศิครินทร์
จ�ำนวน 180 คน ปรากฏผลตามตาราง 1 แสดงความเห็นของผู้ใช้บริการ ดังนี้
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ข้อ
ประเด็นค�ำถาม
1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากมีหน่วยงานเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดจากการให้บริการทางการแพทย์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
86.1% 13.8%

2

ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากมีการระงับข้อพิพาททางการแพทย์
โดยไม่ต้องน�ำคดีขึ้นสู่ศาล

64.4%

35.5%

3

ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากเกิดข้อพิพาททางการแพทย์
ควรมีกองทุนเพื่อเยียวยาค่าเสียหาย

87.2%

12.7%

4

ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากมีการประชาสัมพันธ์การระงับข้อพิพาท
ทางการแพทย์สู่สาธารณะให้ประชาชนทั่วไปทราบ

82.7%

17.2%

ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ จ�ำนวน 180 คน
มีจ�ำนวนผู้เห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ 87.2 ในกรณีที่มีข้อพิพาททางการแพทย์เกิดขึ้น ควรมีกองทุน
เพือ่ เยียวยาค่าเสียหาย เพราะให้ผใู้ ช้บริการได้รบั การเยียวยาค่าเสียหายได้อย่างรวดเร็วและมีความสะดวก
ไม่ลา่ ช้าเกินสมควร ส่วนมีผไู้ ม่เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ ร้อยละ 12.7 ทีไ่ ม่ควรจัดให้มกี องทุนเพือ่ เยียวยาค่าเสียหาย
วิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างของผู้ให้บริการในโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสงขลา ทั้ง 3 โรงพยาบาล
ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี และโรงพยาบาลศิครินทร์
จ�ำนวน 120 คน ปรากฏผลตามตาราง 2 แสดงความเห็นของผู้ให้บริการ ดังนี้
ข้อ
ประเด็นค�ำถาม
1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากมีหน่วยงานเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดจากการให้บริการทางการแพทย์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
80.8% 18.3%

2

ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากมีการระงับข้อพิพาททางการแพทย์
โดยไม่ต้องน�ำคดีขึ้นสู่ศาล

72.5%

29.1%

3

ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากเกิดข้อพิพาททางการแพทย์ ควรมีกองทุน
เพื่อเยียวยาค่าเสียหาย

78.3%

20.8%

4

ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากมีการประชาสัมพันธ์การระงับข้อพิพาท
ทางการแพทย์สู่สาธารณะให้ประชาชนทั่วไปทราบ

62.5%

36.6%

ผลการวิ เ คราะห์ จ ากตารางที่ 2 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ความเห็ น ของผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร จ� ำ นวน 120 คน
มีจ�ำนวนผู้เห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ 80.8 ในการมีหน่วยงานเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงที่เกิดจากการให้บริการทางการแพทย์ เพราะผู้ให้บริการส่วนใหญ่ต้องการให้มีผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านในการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดจากการให้บริการทางการแพทย์เพื่อให้ความน่าเชื่อถือ
และเกิดความยุติธรรม ส่วนมีผู้ไม่เห็นด้วยน้อยที่สุด ร้อยละ 18.3 ที่ไม่ควรจัดให้มีหน่วยงานเฉพาะ
ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดจากการให้บริการทางการแพทย์
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากการศึกษาปัญหาคดีละเมิดทีเกี่ยวข้องกับแพทย์ ผู้วิจัยเห็นว่าการประกอบวิชาชีพแพทย์
ทุกสาขานัน้ มีความกดดันในการท�ำงานสูงมากและมีโอกาสเกิดการรักษาพยาบาลทีผ่ ดิ พลาดได้ตลอดเวลา
ซึ่ ง ความผิ ด พลาดดั ง กล่ า วนั้ น จะน� ำ มาสู ่ ใ นการเกิ ด ข้ อ พาททางการแพทย์ ขึ้ น และจะท� ำ ให้ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ
ความเสี ย หายจากการใช้ บ ริ ก ารทางแพทย์ นั้ น ได้ รั บ การเยี ย วยาค่ า เสี ย หายล่ า ช้ า เกิ ด สมควร ดั ง นั้ น
ทุกฝ่ายควรมุ่งหาทางระงับข้อพิพาททางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนโดยเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย
ซึ่งจากการที่ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างที่มุ่งเน้นไปที่แพทย์ เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ
จากโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสงขลา ทั้ง 3 โรงพยาบาลนั้น และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส�ำหรับ
การส�ำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการระงับข้อพิพาททางการแพทย์และการเยียวยาค่าเสียหาย
ให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งได้ผลสรุปว่า แพทย์ เจ้าหน้าที่และ
ผู้ใช้บริการทั้ง 3 โรงพยาบาล เห็นด้วยกับการตั้งหน่วยงานในการระงับข้อพิพาททางแพทย์และเยียวยา
ค่าเสียหายให้กบั ผูไ้ ด้รบั ความเสียหายจากการใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชน อีกทัง้ ในหน่วยงานดังกล่าวนัน้
จะต้องมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ อัยการ ทนายความ ภาคเอกชน
ซึ่งให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างแพทย์กับผู้ที่ได้รับความเสียหาย
จากการเข้ารับบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนโดยเฉพาะ และให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจ
ในการออกค�ำสั่งที่เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นตามสมควรให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการเข้ารับ
บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชน
ทั้งนี้ ในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาททางการแพทย์ดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. บทบัญญัตทิ างกฎหมายในเรือ่ งการระงับข้อพิพาททางการแพทย์กอ่ นฟ้องคดีโดยการไกล่เกลีย่
ควรมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อใช้บังคับเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากการเข้ารับบริการทาง
การแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสงขลา โดยการบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ให้มีคณะกรรมการในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างแพทย์กับผู้ที่ได้รับ
ความเสียหายจากการเข้ารับบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะ
ซึ่งคณะกรรมการนั้นประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ อัยการ ทนายความ ภาคเอกชน
2. บทบัญญัติทางกฎหมายในเรื่องการเยียวยาค่าเสียหายแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจาก
การเข้ารับบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสงขลา
ควรมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อใช้บังคับในเรื่องการเยียวยาค่าเสียหายแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย
จากการเข้ า รั บ บริ ก ารทางการแพทย์ จ ากโรงพยาบาลเอกชน โดยมี ก ารบั ญ ญั ติ ก ฎหมายเพิ่ ม เติ ม
ให้คณะกรรมการระงับข้อพิพาททางการแพทย์มีอ�ำนาจในการออกค�ำสั่งเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น
ตามสมควรให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการเข้ารับบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด
สงขลา ตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ เงินช่วยเหลือ
ดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
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มาตรการทางกฎหมายด้านอาหารต่อผู้ต้องขังมุสลิมในเรือนจ�ำ
และทัณฑสถาน
FOOD LEGAL MEASURE OF MUSLIM INMATES IN PRISONS
AND CORRECTIONAL INSTITUTION
จิดาภา ธนศิลาลาส, ธนวรรณ พุทธะระ, ธมนวรรณ บริบูรณ์,
ธัญจิรา บุญช่วย, นนธวัช กิมิเส, ฮัสซัน มาลาวัยจันทร์, ธีรยุทธ ปักษา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
บทความวิ จั ย นี้ มุ ่ ง ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ถึ ง สิ ท ธิ ด ้ า นอาหารของผู ้ ต ้ อ งขั ง มุ ส ลิ ม ในเรื อ นจ� ำ และ
ทัณฑสถาน โดยท�ำการศึกษาเปรียบเทียบตามกฎหมายต่างประเทศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กฎหมายราชทัณฑ์เกี่ยวกับการได้รับสิทธิด้านอาหาร ว่าผู้ต้องขังมุสลิมได้บริโภคอาหารที่ได้มาตรฐาน
ฮาลาลตามหลักศาสนาอิสลามหรือไม่ ผลการศึกษาพบว่าในเรือนจ�ำบางแห่งได้มีผู้ต้องขังมุสลิมและ
ญาติ ข องผู้ต้อ งขัง ร้อ งเรียนเกี่ยวกับ เรื่ องอาหาร เช่ น การน� ำ วั ตถุ ดิ บ จากด้ านนอกมาวางรวมกั น กั บ
สิ่งต้องห้ามบางอย่างส�ำหรับชาวมุสลิมและไม่มีการแยกสถานที่ประกอบอาหารฮาลาลที่เป็นสัดส่วน
รวมถึงไม่มกี ารแยกภาชนะหรืออุปกรณ์เครือ่ งใช้ในครัวทีช่ ดั เจนในการประกอบอาหาร ซึง่ เป็นปัญหาส�ำคัญ
อันท�ำให้เกิดการกระทบต่อสิทธิของผูต้ อ้ งขังมุสลิมพึงจะได้รบั ดังนัน้ หากมีการแก้ไขบทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วข้อง
กับสิทธิด้านอาหารของผู้ต้องขังมุสลิมก็จะส่งผลให้กฎหมายราชทัณฑ์ไทยเป็นที่ยอมรับของสากลผู้ต้องขัง
มุสลิมมีคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและร่างกายที่ดีและไม่ก่อให้เกิดเหตุจลาจลหรือการร้องเรียนอีกต่อไป
ซึ่งวิจัยนี้เป็นการด�ำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีการศึกษาเอกสารทางวิชาการและมีการสัมภาษณ์
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ค�ำส�ำคัญ : สิทธิด้านอาหาร ผู้ต้องขังมุสลิม การบริโภคอาหารที่ได้มาตรฐานฮาลาล

Abstract
The purpose of this research is to study and analyze the right to food of Muslim inmates in
prisons and correctional institutions. Researchers will compare foreign law, Constitution of Kingdom
of Thailand, the principle of Department of Corrections about how Muslim inmates regarding
the right to food, if Muslim inmates consume halal food according to Islamic principles.
The results of the study showed that In some prisons, Muslim inmates and their relatives have
complained about the food, such as bringing the ingredients from the outside and put together with
certain prohibitions for Muslims, and there is no separate halal food establishment. In addition, there
are no separate containers or kitchen utensils that used in the kitchen for cooking. This is a major
problem affecting the rights of Muslim inmates. Therefore, the amendment of provisions relating
right to food of Muslim inmates will result in Thai law being accepted by international countries.
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Muslim inmates will have a good psychological and physical quality of life and will no longer
cause riots or complaints. This research is qualitative research. Researchers have studied
academic documents and interviewed related people Keywords : the right to food, Muslim
inmates, and consuming non-halal standard food

บทน�ำ
การจ� ำ คุ ก นั้ น ถื อ เป็ น การจ� ำ กั ด สิ ท ธิ และเสรี ภ าพของมนุ ษ ย์ ต้ อ งกระท� ำ ในลั ก ษณะที่ ไ ม่ เ กิ น
ความจ� ำ เป็ น ทั้ ง นี้ ป รากฏในข้ อ ก� ำ หนดระหว่ า งประเทศ เช่ น หลั ก พื้ น ฐานต่ อ การปฏิ บั ติ กั บ ผู ้ ต ้ อ งขั ง
ได้กล่าวถึงบริบทของการใช้ชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ  ที่ต้องค�ำนึงถึงความแตกต่างของสังคมและ
ภูมิล�ำเนาถิ่นฐานของผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทุกคนอย่างมีมนุษยธรรม รวมถึง
เคารพศั ก ดิ์ ศ รี ค วามแตกต่ า งของความเป็ น มนุ ษ ย์ โ ดยไม่ ส ามารถละเลย สิ ท ธิ ข องผู ้ ต ้ อ งขั ง ในฐานะ
เพื่อนมนุษย์และพลเมืองของประเทศ จึงมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันกับพลเมืองทั่วๆ ไป
รัฐจึงต้องก�ำหนดกฎหมายเพื่อให้ความคุ้มครอง โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่มีอยู่ แม้ว่าจะถูก
จ�ำกัดสิทธิเสรีภาพบางประการจากผลของการกระท�ำความผิดนั้น
การพั ฒ นากฎหมายราชทั ณ ฑ์ เกี่ ย วกั บ การเอาใจใส่ ป รั บ ปรุ ง มาตรฐานอาหารของผู ้ ต ้ อ งขั ง
โดยเฉพาะผู้ต้องขังมุสลิม ที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีหลักปฏิบัติตามศาสนาอิสลามแตกต่างออกไป
จากผูต้ อ้ งขังทีน่ บั ถือศาสนาอืน่ ๆ ตามหลักศาสนาอิสลามห้ามมิให้ชาวมุสลิมรับประทานอาหารทีไ่ ม่มฮี าลาล
(ศาสนาไม่อนุมตั ใิ ห้บริโภค) เช่น อาหารทีม่ สี ว่ นประกอบของหมู ไม่วา่ จะในรูปแบบใดหรือปรุงโดยใช้นำ�้ มันหมู
และห้ามรับประทานเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้ฆ่าตามหลักของศาสนาอิสลาม แต่ชาวมุสลิมสามรถรับประทาน
อาหารอื่นได้ทั้งหมดทั้งที่ฮาลาลตามหลักศาสนาอิสลาม หากอาหารนั้นไม่ได้ปรุงจากน�้ำมันหมูหรือ
ส่วนประกอบของหมูในซุป หรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมูรวมอยู่ในการปรุงหรือการจัดเลี้ยง
แต่ปัจจุบันในเรือนจ�ำ ได้มีผู้ต้องขังและญาติของผู้ต้องขังมุสลิมร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องอาหารของ
ผู้ต้องขังมุสลิม เช่น การน�ำวัตถุดิบจากด้านนอกมาวางรวมกันกับสิ่งต้องห้ามบางอย่างส�ำหรับชาวมุสลิม
หรือการใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้น�ำมาจากร้านของมุสลิมโดยตรงในการประกอบอาหาร หรือการประกอบอาหาร
โดยไม่มีการแยกภาชนะ อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวที่ชัดเจน เป็นต้น อันจะท�ำให้อาหารที่ผู้ต้องขังมุสลิมได้
บริโภคนั้นไม่ได้มาตรฐานฮาลาลตามหลักศาสนาอิสลาม
เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายว่าด้วยอาหารของต่างประเทศ ซึ่งท�ำให้การบริการอาหารฮาลาล
ได้มาตรฐานแก่ผู้ต้องขังมุสลิมโดยกฎหมายว่าด้วยอาหารของต่างประเทศได้ออกค�ำสั่งและข้อก�ำหนด
ในเรือนจ�ำทุกแห่งของรัฐ ให้มีการจัดบริการทางเลือกด้านอาหารฮาลาลที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม
ที่ไม่ใช่การเสิร์ฟอาหารที่ท�ำจากเนื้อโคเชอร์ (ฮาลาลของยิว) หรืออาหารที่เพียงไม่ใส่หมู หรืออาหาร
มังสวิรัติให้แก่ผู้ต้องขังมุสลิม แต่รวมไปถึงการแยกครัว, อุปกรณ์, การล้างน�้ำเดิน, การแยกบรรจุภัณฑ์,
การแยกเตาไมโครเวฟ ตลอดจนจุดแจกอาหาร ท�ำให้ผู้ต้องขังมุสลิมได้บริโภคอาหารที่ได้มาตรฐานฮาลาล
ตามหลั ก ศาสนาอิ ส ลาม ด้ ว ยเหตุ ใ ห้ ผู ้ ท� ำ วิ จั ย จึ ง เลื อ กที่ จ ะศึ ก ษาเกี่ ย วเรื่ อ งอาหารในเรื อ นจ� ำ ของ
ผู้ต้องขังมุสลิม เพื่อประโยชน์และสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังมุสลิมที่อยู่ในเรือนจ�ำในจังหวัดสงขลา
ตลอดจน เพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียมกับกับผู้ต้องขังศาสนาอื่น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาผูต้ อ้ งขังมุสลิมในเรือนจ�ำ ได้บริโภคอาหารทีไ่ ด้มาตรฐานฮาลาลตามหลักศาสนาอิสลาม
2. เพื่อศึกษาการยกระดับมาตรฐานครัวฮาลาลในเรือนจ�ำและทัณฑสถาน
3. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายและอุปสรรคต่างๆ เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหารของ
ผู้ต้องขังมุสลิม
4. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกฎหมายต่างประเทศกับกฎหมายไทยด้านอาหารฮาลาล

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. เพือ่ ให้ทราบว่าผูต้ อ้ งขังมุสลิมในเรือนจ�ำได้รบั การปฏิบตั ดิ า้ นอาหารอย่างถูกต้องตามหลักศาสนา
2. เพื่อให้ทราบถึงการยกระดับมาตรฐานครัวฮาลาลในเรือนจ�ำ
3. เพื่อให้ทราบถึงผลการวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
อาหารของผู้ต้องขังมุสลิม
4. เพือ่ ให้ทราบถึงผลการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายต่างประเทศกับกฎหมายไทยเกีย่ วกับ
ด้านอาหารฮาลาล

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. ความหมายของค�ำว่า
“ผู้ต้องขัง” หมายถึง บุคคลที่ถูกขังอยู่ในเรือนจ�ำ  ได้แก่ นักโทษเด็ดขาด คนต้องขัง และคนฝาก
ที่องค์สหประชาชาติได้ให้ข้อเสนอแนะว่าการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังควรเน้นให้เห็นว่ามิใช่เป็นการกีดกัน
ผู ้ ต ้ อ งขั ง ให้ อ อกห่ า งจากสั ง คม แต่ ยั ง คงเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสั ง คม ซึ่ ง ควรจะสนั บ สนุ น และช่ ว ยเหลื อ
เจ้าพนักงานเรือนจ�ำในการฟื้นฟูผู้ต้องขัง เพื่อให้ได้กลับเข้าสู่สังคมตามปกติ (กรมราชทัณฑ์. ม.ป.ป : 185 ;
ราชบัณฑิตยสถาน. 2542 (2554) : 738)
“อาหารฮาลาล” หมายความถึง สิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับมุสลิมในการบริโภค ส่วนผูท้ มี่ ใิ ช่มสุ ลิมหากบริโภค
อาหารฮาลาลก็จะได้ประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นเดียวกัน เพราะอาหารฮาลาลจะต้องมีกระบวนการผลิตที่
ถูกต้องตามข้อบัญญัตแิ ห่งศาสนาอิสลามปราศจากสิง่ ต้องห้าม (บิยยอฎ) และมีคณ
ุ ค่าทางอาหาร (ฮารอม)
(ทวี นุม้ ผอม. 2559 : 21 ; สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย. 2551 : 13 ; สุทธิชาติ นิลคูหา. 2551 : 2)
2. แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขัง
2.1 แนวคิดการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขัง
เนือ่ งจากสังคมในเรือนจ�ำของผูต้ อ้ งขัง เป็นสังคมทีม่ ลี กั ษณะพิเศษแตกต่างไปจากสังคมภายนอก
อยู่หลายประการ ที่ส�ำคัญก็คือสังคมของผู้ต้องขังเป็นสังคมของการถูกจ�ำกัดสิทธิ เสรีภาพ และเต็มไป
ด้วยกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ข้อห้ามต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นสังคมที่ถูกตัดความสัมพันธ์กับสังคมภายนอก
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ต้องขังในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน นับเป็นสิ่งจ�ำเป็นและมีความส�ำคัญ
อย่างยิง่ ต่อกระบวนการบังคับโทษทางอาญาโดยเฉพาะการทีจ่ ะกระท�ำให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการลงโทษ
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จ�ำคุกนั้น การดูแล คุ้มครอง และรับรองการให้สิทธิขั้นพื้นฐานในการด�ำรงชีวิตของผู้ต้องขัง ให้สามารถ
ปรับปรุงแก้ไขพฤตินิสัยและทัศนคติที่ไม่ดีและได้รับการขัดเกลาให้เป็นบุคคลที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผูอ้ นื่ ในสังคมปกติได้อย่างมีความสุขนัน้ การให้ความคุม้ ครองและรับรองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในความเป็นส่วนตัว
แก่ผู้ต้องขังนั้นย่อมเป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง เพราะลักษณะพิเศษของสังคมผู้ต้องขังดังกล่าว
จะมีผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ต้องขัง
จากแนวคิดทีว่ า่ บุคคลทุกคนย่อมมีสทิ ธิเท่าเทียมกันอันเป็นทีม่ าของบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ
ในประเทศต่างๆ โดยมีการน�ำไปบัญญัตทิ เี่ พือ่ ให้การรับรองและคุม้ ครองสิทธิและสิทธิเสรีภาพของพลเมือง
ในประเทศของตน ซึ่งในแต่ละปะเทศจะมีลักษณะคล้ายกัน ได้แก่ มีบทบัญญัติที่ให้การรับรองว่าบุคคล
ทุกคนมีสทิ ธิเสรีภาพเท่าเทียมและเสมอภาคกัน นอกจากนีแ้ นวคิดดังกล่าวยังน�ำมาซึง่ หลักการคุม้ ครองสิทธิ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานในความเป็นส่วนตัวของพลเมืองที่อยู่ในสถานะเป็นผู้ต้องขัง ด้วยเงื่อนไขที่ว่า ผู้ต้องขัง
ก็ถือเป็นพลเมืองคนหนึ่งของประเทศด้วยเช่นกัน จึงย่อมมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับบุคคลทั่วๆ ไปที่ได้รับ
ความคุ้มครองนั่นเอง ส่วนในการน�ำบทบัญญัติดังกล่าวไปบังคับใช้แก่พลเมืองที่อยู่ในสถานะเป็นผู้ต้องขัง
หรือนักโทษของแต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการให้ความส�ำคัญแก่สิทธิ
ผูต้ อ้ งขังและกฎหมายล�ำดับรองทีใ่ ช้บงั คับโดยเฉพาะแก่กระบวนการบังคับโทษทางอาญาของแต่ละประเทศ
เป็นส�ำคัญ
ส�ำหรับในประเทศไทย การให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานในความเป็นส่วนตัวนั้น นอกจาก
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช รับรองสิทธิพลเมืองไทยโดยทั่วไปใน 2560
เรื่องต่าง ๆ แล้ว ก็ไม่ปรากฏกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการบังคับโทษทางอาญาของไทย ซึ่งได้แก่ พระราช
บัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 นั้น ได้มีการบัญญัติให้การรับรองสิทธิแก่ผู้ต้องขังไว้แต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็น
สิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ต้องขังในการอยู่หรือพักอาศัย การได้รับการติดต่อสื่อสารจากครอบครัว
หรือคนใกล้ชิดที่อยู่ภายนอกเรือนจ�ำ  และการรับประทานอาหารตามหลักศาสนา เป็นต้น (ปณิธาน
ตึงตระกูล. 2556 : 18 – 20 ; ส�ำนักทัณฑสถาน. สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม 2563, จาก http://www.bp.
correct.go.th).
2.2 แนวคิดการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังมุสลิมด้านอาหาร
การพัฒนากฎหมายงานในราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต�่ำแห่งองค์สหประชาชาติ
ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง โดยเฉพาะการปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง การปฏิบัติ
ต่อผูต้ อ้ งขัง ปัจจุบนั พบว่า บทบัญญัตกิ ฎหมายส่วนใหญ่ได้ให้ความคุม้ ครองสิทธิเหล่านีไ้ ว้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานขั้นต�่ำแห่งองค์กรสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ซึ่งปรากฏพบว่า
สิทธิการได้รับอาหาร เป็นสิทธิที่จ�ำเป็นที่สุดส�ำหรับการด�ำรงชีวิต มาตรฐานสากลจึงก�ำหนด
ให้รัฐมีหน้าที่ที่ต้องจัดหาน�้ำดื่มที่สะอาดและอาหารที่มีคุณภาพ ในปริมาณที่เพียงพอ เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้ต้องขัง เพื่อให้เกิดสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ปัจจุบัน เรือนจ�ำของไทยทุกแห่งมี
การจัดให้ผู้ต้องขังได้รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ โดยมีความหลากหลายและเหมาะสมกับผู้ต้องขัง
ในแต่ละประเภท อีกทั้งจัดน�้ำดื่มที่สะอาดไว้ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของผู้ต้องขัง
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อนึง่ สิทธิการได้รบั อาหารตามมาตรฐานฮาลาลของผูต้ อ้ งขังมุสลิมนัน้ เป็นสิทธิทไี่ ด้รบั ความคุม้ ครอง
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยรวมมุสลิมสามารถทีจ่ ะบริโภคทุกสิง่ เป็นอาหารได้ ยกเว้นสิง่ ทีไ่ ม่ได้รบั การอนุมตั ิ
โดยบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ท�ำให้อาหารบางชนิดไม่เป็นที่อนุญาตให้มุสลิมบริโภคได้ จะด้วยสาเหตุ
เพราะวัตถุดบิ เดิมหรือส่วนผสม สิง่ เจือปน กรรมวิธกี าร กระบวนการผลิต การบรรจุ และการจัดเก็บ (ปณิธาน
ตึงตระกูล. 2556 : 85)
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังมุสลิมในด้านอาหาร ให้สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม ที่ผู้ต้องขัง
พึงได้รบั ตามรัฐธรรมนูญ และข้อก�ำหนดมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ส�ำหรับผูต้ อ้ งขังขององค์การสหประชาชาติ กล่าวคือ
ในแดนสูทกรรม จะต้องจัดสถานที่และภาชนะที่ใช้ในการประกอบอาหารหรือรับประทานอาหาร ให้เป็น
สัดส่วนส�ำหรับผู้ต้องขังมุสลิมโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันมิให้อาหารมีหมูเป็นส่วนประกอบปะปนไปกับอาหาร
ของผู้ต้องขังมุสลิม และในกรณีที่เรือนจ�ำมีผู้ต้องขังมุสลิมจ�ำนวนตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ควรจัดให้มีตัวแทน
ของผูต้ อ้ งขังมุสลิมเป็นผูป้ ระกอบอาหารเอง รวมถึงมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดรายการอาหาร แต่ทงั้ นีผ้ ตู้ อ้ งขัง
ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กรมราชทัณฑ์ก�ำหนด ตลอดจนมีการประสานกับผู้ประเมินอาหารดิบ
ของเรือนจ�ำเพื่อจัดซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งที่ฆ่าตามหลักของศาสนาอิสลาม นอกจากนี้หากมีมื้ออาหารใด
มีหมูเป็นส่วนประกอบ จะต้องจัดสถานที่นั่งให้ผู้ต้องขังมุสลิมรับประทานอาหารแยกจากผู้ต้องขังอื่น
(กรมราชทัณฑ์. สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม 2563, จาก http://www.correct.go.th/osss/)
3. แนวคิดเกี่ยวกับภาคปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม
อิ ส ลามเน้ น เรื่ อ งความศรั ท ธาเป็ น หลั ก และถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด ภายใต้ บ ทบั ญ ญั ติ ข อง
ศาสนาอิสลาม และถือเป็นหน้าที่ที่ชาวมุสลิมทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่แห่งใดก็ตาม
บทบัญญัติของอิสลามครอบคลุมถึงทุกอย่างของกิจกรรมของมนุษย์ และพฤติกรรมของมุสลิมจะต้องอยู่
ในกรอบของบทบัญญัติเสมอ การบริโภคอาหารของอิสลามเองก็ถูกบัญญัติอยู่ในหลักศาสนา ซึ่งต้องการ
ให้ชาวมุสลิมได้บริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ดังนั้น จึงถือได้ว่าอาหารฮาลาลเป็นประโยชน์
กับทุกคนทั้งชาวมุสลิมและที่ไม่ใช่มุสลิม ดังนั้นในการผลิตอาหารฮาลาลนั้น ผู้ผลิตจะต้องมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการบทบัญญัติต่าง ๆ ในการบริโภคอาหารของชาวมุสลิม (สุทธิชาติ นิลคูหา. 2551 : 2)
ปราณี จันทศรี (2547 : 35) ซึ่งหลักอาหารของศาสนาอิสลาม ประกอบด้วยดังต่อไปนี้
1. หะลาล คือ เป็นที่อนุมัติ
2. ฏอยยิบ คือ ดีมีโภชนาการไม่เป็นพิษภัย
อาหารที่มีเฉพาะโทษหรือโทษมากกว่าประโยชน์หรือทั้งคุณและโทษเท่ากัน ไม่เป็นที่อนุมัติให้
มุสลิมรับประโทษ อาหารที่มีเฉพาะประโยชน์เป็นที่อนุมัติให้รับประทาน ส่วนอาหารที่มีประโยชน์และ
มีโทษเพียงเล็กน้อยเป็นที่อนุมัติให้รับประทานได้ตามทัศนะที่มีน�้ำหนักมากที่สุด
สุทธิชาติ นิลคูหา (2551 : 2) หลักการและบทบัญญัติทางศาสนาอิสลามเกี่ยวกับอาหารฮาลาล
สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้
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หลักการข้อที่ 1
สัตว์ทกุ ชนิดทีช่ าวอาหรับเห็นว่ารับประทานได้ยามปกติสขุ และในยุคของท่านบรมศาสดามูฮมั หมัด
มีการรับประทาน ถือว่าสิ่งนั้นศาสนาอนุญาตให้รับประทานได้
สามารถจ�ำแนกได้ดังนี้คือ
1.1) สัตว์น�้ำ ได้แก่ ปลาทุกชนิด
1.2) สัตว์ที่มีบทบัญญัติให้รับประทานได้แก่ อูฐ วัว แพะ แกะ ม้า กระต่าย และเก้ง เป็นต้น
แต่มีบทบัญญัติห้ามรับประทาน เช่น ล่อ ลา และสัตว์ที่เห็นว่าสกปรก ได้แก่ สัตว์เลื้อยคลาน โดยยกเว้น
สัตว์ที่มีระบุไว้ว่าอนุญาตให้รับประทานได้ เช่น จิงโจ้ แย้ ซัมมูร (สัตว์รูปร่างคล้ายแมว) วับร์ (สัตว์ชนิดหนึ่ง
ตัวเล็กกว่าแมว เบ้าตามีสีด�ำ ไม่มีหาง) อิบนุอัรส์ (สัตว์ชนิดหนึ่งตัวเล็ก เป็นศัตรูกับหนู สามารถจับหนูได้)
สามารถรับประทานได้
หลักการข้อที่ 2
ห้ามรับประทานสัตว์ที่ดุร้าย ซึ่งได้แก่ สัตว์ที่มีเขี้ยวงา แข็งแรง และใช้เขี้ยวงาท�ำร้าย เช่น สุนัข สุกร
หมาป่า หมี แมว เสือ และลิง เป็นต้น รวมทั้งห้ามรับประทานนกชนิดที่มีกรงเล็บที่แข็งแรงโดยสามารถ
ใช้กรงเล็บนั้นท�ำร้ายได้ เช่น เหยี่ยวชนิดต่างๆ นกอินทรีย์ เป็นต้น สัตว์ที่มีพิษ สัตว์น�ำโรค เช่น ตะขาบ
แมลงป่อง หนู เป็นต้น สัตว์ที่น่ารังเกียจ เช่น หนอน แมลงวัน เหา เป็นต้น
หลักการข้อที่ 3
เป็นต้น

3.1) ห้ามรับประทานสัตว์ที่ปรากฏชัดว่าเป็นอันตราย เช่น งู แมงป่อง อีกา เหยี่ยว หนู ตะขาบ

นอกจากนี้ยังห้ามรับประทานซากสัตว์ ไม่ว่าจะตายด้วยสาเหตุใดก็ตาม โดยซากสัตว์จะหมายถึง
สัตว์ที่เสียชีวิตโดยไม่ได้ถูกท�ำการเชือดอย่างถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนา ไม่ว่าจะเสียชีวิตเอง
หรือตายด้วยการกระท�ำของผู้อื่น เช่น ทุบตี หรือรัดคอ จมน�้ำ และห้ามรับประทานเลือดสัตว์ทุกชนิด
เหตุการณ์ห้ามรับประทานสัตว์บางชนิด เป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺซ่ึงมนุษย์อาจจะทราบเหตุผล
การห้ามหรือไม่ทราบ แต่ที่มุสลิมมั่นใจอย่างหนึ่ง คือ การห้ามการสั่งการอนุมัติหรือบทบัญญัติอิสลาม
โดยรวมมาจากพระผู้เป็นเจ้ามีวิทยาปัญญาเสมอ
พืชผักผลไม้ เป็นสิ่งที่รับประทานได้หมด ยกเว้น พืชมีโทษเป็นพิษภัย พืชเมื่อรับประทานแล้ว
ท�ำให้มนึ เมาบกพร่องหรือเสียสติ พืชทีต่ อ้ งห้ามรับประทานมีนอ้ ยกว่าสัตว์มาก จึงมีอสิ ระในการรับประทาน
พืชมากกว่าสัตว์เพียงแค่เป็นพืชที่สะอาด ดีมีประโยชน์ ไม่เกิดโทษ ไม่ท�ำให้มึนเมาบกพร่องหรือเสียสติ
ได้มาโดยชอบธรรมก็สามารถบริโภคได้
จากหลักเกณฑ์และบทบัญญัติที่กล่าวข้างต้น ในการผลิตและการประกอบอาหารฮาลาลจะต้อง
เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งจะต้องมีหลักเกณฑ์และการปฏิบัติดังนี้
1. วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุ การรักษา จะต้องฮาลาลทุกขั้นตอน
2. สถานที่ผลิตอาหารฮาลาลจะต้องมาปะป่นกับการผลิตอาหารที่หะรอม (ห้ามมุสลิมบริโภค)
ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียม การผลิต กระบวนการผลิต และการเก็บรักษา
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3. เครื่องจักร เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมการผลิต กระบวนการผลิต การขนส่ง
และการเก็บรักษา จะต้องสะอาดตามหลักของศาสนาอิสลาม
ด้วยเหตุนมี้ สุ ลิมจึงต้องระวังเรือ่ งอาหารการกิน ภาชนะทีใ่ ส่อาหารตลอดจนผูป้ รุง เพราะถ้าภาชนะ
หรือมือของผู้ปรุงอาหารไปแตะต้องเนื้อสุกรก่อนแล้ว และมิได้ช�ำระตามหลักศาสนาจะถือว่าไม่สะอาด
และจะบริโภคอาหารที่ใส่ภาชนะหรือปรุงโดยผู้ปรุงที่แตะต้องเนื้อสุกรนั้นไม่ได้เช่นกัน
นอกจากอาหารทีต่ อ้ งห้ามแล้ว การปรุงอาหารก็เป็นส่วนหนึง่ ทีอ่ าหารนัน้ ๆ ท�ำให้มสุ ลิมประสบปัญหา
ในการบริโภคที่ดี การปรุงอาหารโดยมุสลิมจะเป็นการเหมาะที่สุด สิ่งที่น�ำมาปรุงและเครื่องปรุงจะเป็น
ส่วนประกอบเพียงน้อยนิด ถ้าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามอาหารนั้นก็เป็นที่ต้องห้ามเช่นกัน เช่น น�้ำต้มกระดูกหมู
ที่ใส่ในแปะซะไก่อบภูเขาไป (ผสมเหล้า) เป็นต้น
ภาชนะทุกอย่างทีใ่ ช้ปรุงใส่อาหารจะต้องเป็นภาชนะทีส่ ะอาดถูกหลักศาสนา คือ ไม่ใช้ภาชนะร่วมกับ
ภาชนะที่ประกอบอาหารที่ต้องห้าม เช่น เขียง มีด หม้อ กระทะ จานที่ใช้ท�ำหมูแม้จะล้างสะอาดแล้วก็ตาม
ทางที่ดีกรณีเช่นนี้ควรจะให้ผู้ปรุงเป็นมุสลิม เพราะทุกคนรับประทานอาหารได้อย่างไม่ผิดหลักศาสนา
ของทุกฝ่ายด้วยข้อห้ามข้อนี้ จึงมีปัญหาส�ำหรับมุสลิมที่จะต้องรับประทานอาหารรวม ๆ กันและปรุง
โดยผู้ปรุงมิใช่อิสลาม
หลักการมาตรฐานอาหารฮาลาลจะแตกต่างกับหลักมาตรฐานอาหารทั่วไปในหลักการส�ำคัญ คือ
มาตรฐานอาหารฮาลาลจะต้องยึดถือความถูกต้องและคุณค่าตามบัญญัติศาสนาอิสลาม ส่วนมาตรฐาน
อาหารทั่ ว ไปยึ ด ถื อ คุ ณ ค่ า อาหารโดยมิ จ� ำ เป็ น ต้ อ งถู ก ต้ อ งตามหลั ก การศาสนาอิ ส ลาม (ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม 2563, จาก http://www.acfs.go.th)
3. คุณค่าทางโภชนาการอาหารจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง
ตามที่กรมราชทัณฑ์ มีนโยบายพัฒนาการจัดเลีย้ งอาหารส�ำหรับผูต้ อ้ งขังให้ได้ตามหลักโภชนาการ
โดยให้เรือนจ�ำหรือทัณฑสถานประสานบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและโภชนาการจากภายนอก
แนะน�ำความเหมาะสมของรายการอาหารและคุณค่าทางโภชนาการนั้น
กรมราชทัณฑ์พจิ ารณาแล้ว เพือ่ ให้การด�ำเนินงานจัดเลีย้ งอาหารส�ำหรับผูต้ อ้ งขังมีความเหมาะสม
ตามหลักโภชนาการ ให้เรือนจ�ำหรือทัณฑสถานด�ำเนินการ ดังนี้
1. ให้เรือนจ�ำหรือทัณฑสถานทุกแห่ง ด�ำเนินการจัดเลีย้ งอาหารผูต้ อ้ งขังให้เป็นไปตามแนวทาง
“ข้อปฏิบตั กิ ารบริโภคอาหารเพือ่ สุขภาพทีด่ ขี องคนไทย” หรือ “โภชนบัญญัติ 9 ประการ”  โดยใช้ธงโภชนาการ
เป็นเครื่องมือในการด�ำเนินการ
2. บุคลากรผูเ้ ชียวชาญด้านอาหารและโภชนาการจากหน่วยงานภายนอกในพืน้ ทีห่ รือพืน้ ทีใ่ กล้
เคียง เช่น นักโภชนากรของโรงพยาบาล หรือ หน่วยงานสาธารณสุข อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโภชนาการ
เพื่อประเมินพลังงาน (แคลลอรี่) และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง
3. หากผู้เชียวชาญด้านอาหารพิจารณารายการอาหาร 31 วัน แล้วพบว่า พลังงานจากอาหาร
ไม่เพียงพอ คุณค่าทางโภชนาการไม่ครบถ้วนหรือกระจายพลังงานของโปรตีน : ไขมัน : คาร์โบไฮเดรต
ไม่เหมาะสมให้เรือนจ�ำพิจารณาปรับรายการอาหารให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะ เช่น การเพิ่มผลไม้
ตามฤดูกาล การลดหวาน มัน เค็ม เพื่อลดโรค ฯลฯ (กรมราชทัณฑ์. สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม 2563,
จาก http://www.correct.go.th/)
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4. การเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายต่างประเทศกับกฎหมายไทยในด้านอาหารฮาลาล
4.1 กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอาหารฮาลาล
ด้านอาหาร : ผูต้ อ้ งขังจะได้รบั อาหารครบ 3 มือ้ หลัก โดยมาตราฐานสากลได้กำ� หนดให้ผตู้ อ้ งขัง
ได้รับอาหาร 3 มื้อ และต้องได้รับน�้ำที่สะอาดและเพียงพอต่อผู้ต้องขังทุกมื้อส่วนการปรุงอาหารได้
มีการก�ำหนดให้ปรุงอาหารให้ถกู ต้องตามลักษณะ และเป็นไปตามหลักโดยให้แต่ละประเทศปรุงให้ถกู ลักษณะ
ของแต่ละประเทศให้เป็นไปตามหลักฮาลาล
ประเทศมาเลเซีย : อาหารและเครือ่ งดืม่ จะต้องได้รบั อนุญาตภายใต้กฎหมายชารีอะห์ ซึง่ ส่วน
ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากสัตว์จะต้องไม่มีสิ่งเจือปนที่ได้ก�ำหนดไว้ตามกฎหมายชารีอะห์นั้นเอง
ประเทศอินเดีย : ผูบ้ ริโภคอาหารในอินเดียเลือกรับประทานอาหารทีม่ กี ารรับรองเครือ่ งหมาย
ฮาลาลซะส่วนใหญ่ โดยมองว่าสินค้าที่มีตราฮาลาลเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสะอาดและปลอดภัยนั้นเอง
ประเทศบรูไนดารุสลาม : ในช่วงมาตรฐานฮาลาลจะต้องมีการรับรองมาตรฐานเพื่อให้การ
ประกอบอาหารเป็นไปตามมาตราฐาน
ประเทศอินโดนีเซีย : อาหารฮาลาลของประเทศอินโดนีเซียจะต้องไม่มีส่วนขององค์ประกอบ
และวัตถุดิบต่างๆ ที่เป็นสิ่งต้องห้ามหรือผิดดังหลักการและกฎหมายอิสลาม ซึ่งการบริโภคของมุสลิม
ส่วนใหญ่ในประเทศอินโดนีเซียจะให้ความส�ำคัญกับเครื่องหมายฮาลาล
ประเทศกัมพูชา : กระทรวงพาณิชย์กมั พูชาได้ออกประกาศพระราชกฤษฎีการับรองมาตรฐาน
ส�ำหรับอาหารฮาลาลไปกัมพูชา เพื่อให้ประชากรมุสลิมในกัมพูชามั่นใจว่าอาหารฮาลาลได้รับการรับรอง
เป็นอาหารที่ได้มาตรฐานตามหลักการของศาสนาอิสลามที่บัญญัติไว้
4.2 กฎหมายไทย
ด้านอาหาร : ผูต้ อ้ งขังจะได้รบั อาหารเพียง 2 มือ้ หลักเท่านัน้ ถึงแม้วา่ จะมีเรือนจ�ำบางแห่งได้มี
การเพิม่ มือ้ อาหารแต่ยงั ไม่ได้เป็นอาหารทีม่ ลี กั ษณะเป็นมือ้ หลักและเป็นผลไม้และอืน่ ๆ ส่วนเรือ่ งการปรุงอาหาร
ของไทยยังไม่ได้ก�ำหนดให้มีการแยกปรุงอาหารส�ำหรับผู้ต้องขังบางศาสนา ซึ่งบางเรือนจ�ำส่วนใหญ่ที่มี
ผู้ต้องขังต่างศาสนาก็ได้มีการแยกปรุงอาหารเพื่อให้ถูกหลักของศาสนานั้นๆ และเป็นไปตามหลักฮาลาล

วิธีการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการวิจัยดังนี้
การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยจะด�ำเนินการศึกษาเอกสารทางวิจัยวิชาการ
อันได้แก่ ต�ำรา บทความทางวิชาการและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทีเ่ กีย่ วกับแนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย งานวิจยั
และวรรณกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหารของผู้ต้องขังมุสลิมให้เป็นไปตามหลักฮาลาล
การวิจัยภาคสนาม การลงพื้นที่ศึกษาสถานการณ์ทั่วไป เกี่ยวกับอาหารฮาลาลต่อผู้ต้องขังมุสลิม
ในกรมราชทัณฑ์ เรือนจ�ำกลางสงขลา และทัณฑสถานหญิงสงขลา โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้
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1. เอกสารทางวิชาการ ที่ผู้วิจัยจะใช้ในการวิจัยเอกสารส�ำหรับกฎหมายของประเทศไทย คือ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังมุสลิมประเทศไทย
2. เอกสารทางวิชาการที่ผู้วิจัยจะใช้ในการวิจัยเอกสารส�ำหรับกฎหมายต่างประเทศ คือ
พระราชบัญญัติมาตรฐานของประเทศมาเลเซีย ค.ศ. 1996
ค�ำสั่งว่าด้วยใบอนุญาตรับรองฮาลาล และเครื่องหมายรับรองฮาลาล พ.ศ. 2548
พระราชกฤษฎีกาของคณะกรรมการธิการอิสลามอินโดนีเซีย พ.ศ. 2552
พระราชกฤษฎีกาการรับรองมาตรฐานส�ำหรับอาหารฮาลาลในกัมพูชา
3. พืน้ ทีส่ ำ� หรับการศึกษาสถานการณ์ทวั่ ไปเกีย่ วกับอาหารต่อผูต้ อ้ งขังมุสลิม คือ พืน้ ทีก่ รมราชทัณฑ์
เรือนจ�ำกลางสงขลา และทัณฑสถานหญิงสงขลา

ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง มาตรฐานทางกฎหมายด้านอาหารต่อผู้ต้องขังมุสลิม นั้นเป็นการศึกษา
เกี่ยวกับการได้รับอาหารของผู้ต้องขังมุสลิมในเรือนจ�ำ  และทัณฑสถาน ซึ่งเป็นการให้ผู้ต้องขังมุสลิม
ได้รับอาหารที่เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม และถูกต้องตามมาตรฐานฮาลาลตลอดจนสิทธิมนุษยชน
ของผู้ต้องมุสลิมที่อยู่ในเรือนจ�ำ และทัณฑสถาน
1. ปั ญ หาของกฎหมายไทยเกี่ ย วกั บ มาตรการทางกฎหมายด้ า นอาหารต่ อ ผู ้ ต ้ อ งขั ง มุ ส ลิ ม
ในเรือนจ�ำและทัณฑสถานซึ่งจะเห็นได้ว่าในกฎหมายของประเทศไทยไม่ได้มีการเจาะจงไว้เกี่ยวกับ
อาหารฮาลาลโดยตรง ได้มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับอาหารโดยรวมเท่านั้น
2. จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมาย
ด้ า นอาหารต่ อ ผู ้ ต ้ อ งขั ง มุ ส ลิ ม ในเรื อ นจ� ำ และทั ณ ฑสถานปรากฎข้ อ ค้ น พบที่ ส� ำ คั ญ คื อ ในเรื อ นจ� ำ
และทัณฑสถานไม่ได้มีการจัดให้ผู้ต้องขังมุสลิมได้อาหารที่ถูกต้องตามมาตรฐานฮาลาลทั้ง ๆ ที่ในเรือนจ�ำ
และทัณฑสถานมีผู้ต้องขังมุสลิมเพิ่มมากขึ้น
3. จากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศเกี่ยวกับอาหารพบว่ากฎหมายต่างประเทศได้มีการ
ก�ำหนดเกีย่ วกับอาหารฮาลาลไว้โดยเฉพาะและทีส่ ำ� คัญผูต้ อ้ งขังทีน่ บั ถือศาสนามุสลิมจะได้อาหารทีถ่ กู ต้อง
ตามมาตรฐานฮาลาล
4. จากการศึกษาผู้วิจัยจึงเห็นว่ามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมได้มาตรการเกี่ยวกับอาหาร
ฮาลาลของผู้ต้องขังมุสลิม คือ ก�ำหนดให้การบริโภคของผู้ต้องขังมุสลิมเป็นไปตามมาตรฐานฮาลาลตาม
หลักศาสนา ซึ่งต้องมีการก�ำหนดให้แยกการท�ำครัวระหว่างผู้ต้องขังมุสลิมกับไทยพุทธหรือมีการจัดสรรหา
วัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานฮาลาลจัดท�ำอาหารของผู้ต้องขังมุสลิมให้เป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การอภิปรายผล
ผู้จัดท�ำได้ก�ำหนดสมมติฐานของการวิจังไว้ว่าควรก�ำหนดให้มีมาตรฐานฮาลาลตามหลักศาสนา
อิสลามในการบริโภคอาหารของผูต้ อ้ งขังมุสลิมนัน้ เป็นสิง่ ทีถ่ กู ต้องตามกฎหมายภายใต้หลักเกณฑ์ทกี่ ฎหมาย
ก�ำหนด เช่น หลักเกณฑ์ในการจัดระเบียบให้มมี าตรฐานฮาลาล จากการวิจยั ปรากฏว่า ผลการวิจยั สอดคล้อง
กับสมมติฐานของวิจัยดังกล่าว คือ ควรก�ำหนดให้มีมาตรฐานฮาลาลตามหลักศาสนาอิสลามในการบริโภค
อาหารของผู้ต้องขังมุสลิมนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้หลักเกณฑ์ที่ก�ำหมายก�ำหนด เช่น
หลักเกณฑ์ในการจัดระเบียบให้มีมาตรฐานฮาลาล เป็นต้น ทั้งนี้ผลการวิจัยฉบับนี้สอดคล้องกับบทความ
เรือ่ งการปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขังมุสลิมของ กรมราชทัณฑ์ ทีเ่ สนอว่าในการปฏิบตั ขิ องผูต้ อ้ งขังมุสลิมกรมราชทัณฑ์
ได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำส�ำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังมุสลิม โดยเฉพาะในด้านอาหาร
ก�ำหนดให้มีมาตรฐานฮาลาลในการบริโภคอาหารของผู้ต้องขังมุสลิม โดยจะต้องไม่มีส่วนประกอบต่าง ๆ
ในการประกอบอาหารที่ศาสนาไม่อนุญาตให้บริโภค
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับอาหารฮาลาลโดยเฉพาะเพื่อเป็นข้อบังคับในการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังมุสลิมเกี่ยวกับสิทธิด้านอาหารให้ได้มาตรฐานฮาลาล
2. ควรยกระดับ ครัวในเรือ นจ�ำให้ได้มาตรฐานฮาลาล ไม่ ใช่ เ พี ย งแต่ ไม่ ใ ส่ เ นื้ อสั ตว์ ต้ องห้ าม
แต่รวมไปถึงมาตรฐานของครัว คือ อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการประกอบอาหาร ก็ควรมีความถูกต้องตามหลักศาสนา
เพื่อความเท่าเทียมกันของสิทธิเสรีภาพของมนุษย์
3. ควรให้มีการประสานกับผู้ประมูลอาหารดิบของเรือนจ�ำ  เพื่อจัดซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งที่ฆ่า
ตามหลักของศาสนาอิสลาม
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มาตรการทางกฎหมายในการให้บริการเกี่ยวกับสาธารณสุขพื้นฐาน
ของกลุ่มชาติพันธุ์มอแกลน
LEGAL MEASURES FOR PROVIDING PUBLIC HEALTH SERVICES
REGARDING THE MOKEN ETHNIC GROUPS.
ช่อผกา จันทมาตร, ณัฐธิกา ธนชิตชัยกุล, นภาพร วงศ์รักษ์, เนตรสกาว ทองคันชั่ง,
ปภาดา ชูพูล, ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
ปัญหาเร่งด่วนที่กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล หมู่บ้านทับตะวัน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ยังคงประสบอยู่
ในปัจจุบันคงหลีกไม่พ้นปัญหาเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและบริการสาธารณสุขของชาวเล กลุ่มมอแกลน
ในพื้นที่จังหวัดพังงา และควรให้ความส�ำคัญในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและบริการสาธารณสุขมาเป็น
ล� ำ ดั บ แรก เนื่ อ งจากประเทศไทยและสั ง คมไทยเป็ น สั ง คมที่ ป ระกอบด้ ว ยผู ้ ค นที่ มี ค วามหลากหลาย
ของชาติพันธุ์ อย่างไรก็ตาม การละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่าง ๆ ต่อกลุ่มชาติพันธุ์อื่นที่มีวัฒนธรรม
แตกต่างจากคนกลุ่มใหญ่ในประเทศได้เกิดขึ้นมาก เช่น เมื่อชาวมอแกลนไปรักษาอาการเจ็บป่วยที่
โรงพยาบาล เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ เ ห็ น ว่ า เป็ น นามสกุ ล ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะว่ า เป็ น ชาวเล หรื อ ชาวมอแกลน
จึงมักจะมีสายตาที่เหยียดหยามจากเจ้าหน้าที่ อีกทั้งการสื่อสารระหว่างชาวมอแกลน และแพทย์หรือ
เจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถท�ำให้เกิดความเข้าใจได้ และการที่ชาวมอแกลนไม่เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษา
พยาบาลหรือสิทธิต่าง ๆ ที่ถูกต้อง ทั้งนี้สาเหตุส�ำคัญเนื่องจากการมีอคติ ความไม่รู้และความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนที่มองว่ากลุ่มชาติพันธุ์นั้น ๆ ไม่มีความเป็นคนไทย เป็นชนกลุ่มน้อย จึงไม่ควรได้รับสิทธิ
เช่นเดียวกับคนไทย ส่งผลให้ชนกลุ่มน้อยได้รับการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากรัฐ หน่วยงานของรัฐ
องค์กรเอกชน และสาธารณชนทั่วไป จึงท�ำให้ชนกลุ่มน้อยได้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ขาดโอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพของความเป็นมนุษย์ ถูกกันออกจากการมีสว่ นร่วมอย่างเต็มทีใ่ นกระบวนการพัฒนาสังคม
และในหลาย ๆ กรณี อย่างเช่นกลุ่มที่เรียกว่า “ชาวมอแกลน”
ค�ำส�ำคัญ : 1. ชาติพันธุ์, 2. ชาวเล, 3. สิทธิมนุษยชน

Abstract
The urgent problem that the ethnic sea gypsies Thap Tawan Village, Takua Pa District,
Phang Nga Province is still experiencing at present, it is inevitable that the health promotion and
public health services of the Moklae people in Phang Nga province area And should give priority
to health promotion and public health services first Since Thailand and Thai society are societies
comprised of people of diverse ethnic backgrounds, however, various forms of human rights
violations against other ethnic groups with different cultures from large groups in the country occur,
such as when the Mor Glenn went to treat illness at the hospital. When officials saw that the
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surname was unique to the sea gypsies Or the Moken people Therefore often have an insulted look
from the staff And the communication between the Moken people and doctors or staff that cannot
understand And that the Moken people do not understand the correct medical procedures or rights
This is an important reason due to prejudice. Ignorance and misunderstandings that look at that
ethnic group No Thai Being a minority Therefore should not receive the same rights as Thai people
Resulting in minority groups receiving unfair discrimination from the state Government agencies, private
organizations and the general public Therefore causing minorities being exploited Lack of
opportunities to develop the potential of humanity Is barred from fully participating in the social
development process And in many cases For example, a group called “Moken people”
Keyword : 1 (Ethnic), 2 (Fisherman Groups), 3 (human rights).

บทน�ำ
ชาติพันธุ์ (ethnicity หรือ ethnos) คือ การมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูดเดียวกัน
และเชือ่ ว่าสืบเชือ้ สายมาจากบรรพบุรษุ กลุม่ เดียวกัน เช่น ไทย พม่า กะเหรีย่ ง จีน ลาว เป็นต้น กลุม่ ชาติพนั ธุ์
หรือกลุ่มวัฒนธรรมมีลักษณะเด่น คือ เป็นกลุ่มคนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน บรรพบุรุษในที่นี้
หมายถึงบรรพบุรุษทางสายเลือด ซึ่งมีลักษณะทางชีวภาพและรูปพรรณ (เชื้อชาติ) เหมือนกัน รวมทั้ง
บรรพบุรุษทางวัฒนธรรมด้วย ผู้ที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันจะมีความรู้สึกผูกพันทางสายเลือด และ
ทางวัฒนธรรมพร้อม ๆ กันไป เป็นความรูส้ กึ ผูกพันทีช่ ว่ ยเสริมสร้างอัตลักษณ์ของบุคคลและของชาติพนั ธุ์1
ลักษณะทั่วไปของประชากรในทวีปเอเชีย ประกอบไปด้วยประชากรหลายเชื้อชาติและหลายกลุ่ม
ชาติพันธุ์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ประกอบด้วย กลุ่มคอเคซอยต์ กลุ่มนิกรอยด์ กลุ่มมองโกลอยต์
ซึ่งในปัจจุบันนี้ กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยมีความหลากหลายสามารถจ�ำแนกได้หลายกลุ่ม2 อาทิเช่น
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้วิธีการจ�ำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
เช่น ตระกูลภาษาออสโตรเนเชี่ยน มี 3 กลุ่ม ได้แก่ มอแกน มอแกลน และ อูรักลาโว้ย ในขณะที่ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จ�ำแนกกลุ่มชาติพันธุ์โดยการใช้ “ชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่ใช้เรียกตนเอง”
เช่น มอแกน มอแกลน มอญ มันนิ มานิ อาข่า อูรักลาโว้ย เป็นต้น โดยมีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เครือข่ายชนเผ่า
พื้นเมืองแห่งประเทศไทย กลุ่มกรีนพีซ เป็นต้น แต่ปัญหาหลักในการด�ำรงชีพของแต่ละกลุ่มยังหลีกไม่พ้น
ปัญหาสิทธิขั้นพื้นฐานในด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา สาธารณูปโภค และสาธารณสุข แม้ว่ารัฐพยายาม
แก้ปญ
ั หาด้านสิทธิโดยการก�ำหนดให้มบี ตั รประจ�ำตัวประชาชนในทุกกลุม่ ชาติพนั ธุท์ ปี่ รากฏชือ่ ในทะเบียนราษฎร
แต่อย่างไรก็ตามปัญหาต่าง ๆ ดังที่กล่าวมายังคงปรากฏอยู่กระทั่งปัจจุบันนี้
กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ประกอบไปด้วย มอแกน มอแกลน และ อูรักลาโว้ย ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์
ดังกล่าวเป็นชือ่ ทีค่ นในกลุม่ ชาติพนั ธุใ์ ช้เรียกตนเอง ขณะเดียวกันยังมีชอื่ เรียกจากคนนอกกลุม่ คือ ชาวเล ชาวน�ำ้
ชาวไทยใหม่ มีถิ่นอาศัยใน 5 จังหวัดฝั่งอันดามัน ประกอบไปด้วย ระนอง พังงา สะตูล กระบี่ และภูเก็ต
1
2

สารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ 23 / เรื่องที่ 5 ชาติพันธุ์ / ความหมายของชาติพันธุ์
ฐานข้อมูลสังคม วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

110

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

ซึ่งปัญหาที่กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลประสบนั้นสามารถจ�ำแนกได้เป็น 5 ประเด็น หลัก คือ 1. ปัญหา
เรื่องที่ท�ำกินและที่อยู่อาศัย 2. ปัญหาเรื่องให้การศึกษากับชาวเลรวมทั้งปัญหาการจัดหลักสูตรการศึกษา
ท้องถิ่น 3. ปัญหาเรื่องฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิมรวมทั้งการพัฒนาท้องถิ่นให้ด�ำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง
4. ปัญหาเรือ่ งการส่งเสริมสุขภาพและบริการสาธารณสุข  5. ปัญหาเรือ่ งจัดตัง้ ศูนย์วฒ
ั นธรรมท้องถิน่ ในชุมชน
ชาวมอแกน หรือ มอแกลน ในพื้นที่จังหวัดพังงา มีจ�ำนวนประชากรชาวมอแกน หรือ มอแกลน
ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพังงาจ�ำนวนประมาณเกือบ 3,000 คน ซึ่งอาศัยอยู่ตามหมู่บ้าน หรือพื้นที่ต่าง ๆ
ในจังหวัดพังงา อย่างไรก็ตามประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันยังคงหลีกไม่พ้นปัญหาเรื่องการส่งเสริม
สุขภาพและบริการสาธารณสุขของชาวเล กลุ่มมอแกน หรือ มอแกลน ในพื้นที่จังหวัดพังงา และควรให้
ความส�ำคัญ ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและบริการสาธารณสุข ทั้งนี้ สาเหตุส�ำคัญเนื่องจากการมีอคติ
ความไม่รู้และความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่มองว่ากลุ่มชาติพันธุ์นั้น ๆ ไม่มีความเป็นคนไทย เป็นชนกลุ่ม
น้อย จึงไม่ควรได้รับสิทธิเช่นเดียวกับคนไทย ส่งผลให้ชนกลุ่มน้อยได้รับการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
จากรัฐ หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และสาธารณชนทั่วไปจึงท�ำให้ชนกลุ่มน้อยได้ถูกเอารัดเอาเปรียบ
ถูกกันออกจากการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในกระบวนการพัฒนาสังคม และในหลาย ๆ กรณี อย่างเช่น
กลุ่มที่เรียกว่า “ชาวมอแกน หรือ มอแกลน”
ปัญหาข้างต้นนี้ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฎตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ซึ่งสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่กลุ่มชาติพันธุ์ (ชาวมอแกลน) ยังคงประสบปัญหาอยู่
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกปฎิบัติ การสื่อสาร การดูถูกเหยียดหยาม การเข้าถึงสิทธิที่ยังคงเป็นไปได้ยาก
เมือ่ ชาวมอแกลนทีส่ ภาพเป็นบุคคลตามกฎหมาย จึงมีสทิ ธิได้รบั ความเป็นธรรม เนือ่ งจากบุคคลย่อมเสมอกัน
ในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน โดยที่รัฐต้องดําเนินการ
ให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง อีกทั้งรัฐจึงพึงจัดระบบการบริหารงาน
ในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ โดยที่รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทย
กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รวมทั้งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ซึ่งบัญญัติในเรื่องของ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและบริการสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนชาวไทย
ได้รับสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที3่
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าปัญหาดังกล่าวนี้ เป็นเรื่องที่ควรได้รับการศึกษา และแก้ไขอย่างเคร่งครัด
รวมทั้งจัดท�ำนโยบายและวางมาตรการในการให้การคุ้มครองสิทธิในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและบริการ
สาธารณสุขของชาวมอแกลน เพื่อให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิในการได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานต่างๆ
ที่ชาวมอแกลนควรจะได้รับ รวมทั้งเป็นแนวทางในการลดปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน โดยการน�ำกฎหมาย
ต่างประเทศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว
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วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บกฎหมายต่ า งประเทศกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
2. เพื่ อ ศึ ก ษาสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานและสิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารขั้ น พื้ น ฐานต่ า ง ๆ ในเรื่ อ งการ
ส่งเสริมสุขภาพและบริการสาธารณสุขที่ชาวมอแกลนควรจะได้รับ
3. เพื่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาคนและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ใ นประเทศไทย
(ชาวมอแกลน) ให้มีโอกาสเข้าถึงบริการพื้นฐานในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและบริการสาธารณสุข

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ได้ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บกฎหมายต่ า งประเทศกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
2. ได้ศึกษาสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิในการได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในเรื่องการส่งเสริม
สุขภาพและบริการสาธารณสุขที่ชาวมอแกลนควรจะได้รับ
3. สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
(ชาวมอแกลน) ให้มีโอกาสเข้าถึงบริการพื้นฐานในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและบริการสาธารณสุข

ทบทวนวรรณกรรม
การรักษาพยาบาลนั้น เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการป้องกัน การรักษา และการส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนซึ่งเมื่อพวกเขาได้รับบัตรประจ�ำตัวแล้ว จึงมีสถานะเป็นบุคคลและมีสิทธิเช่นเดียวกันกับคนทั่วไป
ดั ง นั้ น จึ ง ควรได้ รั บ สิ ท ธิ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เ พื่ อ คุ ้ ม ครองด้ า นสุ ข ภาพ โดยเฉพาะคนไร้ รั ฐ
ชนกลุม่ น้อย กลุม่ ชาติพนั ธุ์ ซึง่ ควรทีจ่ ะเน้นการให้บริการสาธารณสุขด้วยหลักความเหมาะสมและเท่าเทียม
และอยู่บนพื้นฐานของหลักการสิทธิมนุษย์ชน โดยทางโรงพยาบาลนั้นจึงไม่ควรปฏิเสธคนไข้ ซึ่งทาง
โรงพยาบาลจะต้องรักษาผู้ป่วยทุกคนอย่างเต็มความสามารถ จึงควรตั้งคณะกรรมการดูแลสาธารณสุข
ทั้งระบบ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป จึงควรมีมาตรฐานการบริการสาธารณสุขของทุกระบบ
อย่างเท่าเทียมกันโดยให้ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสิทธิได้เสมอภาคกัน
จากข้อมูลเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ์ชาวมอแกลน หมูบ่ า้ นทับตะวัน ต�ำบลบางม่วง อ�ำเภอตะกัว่ ป่า
จังหวัดพังงา สรุปได้ว่าได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและไม่มีความเท่าเทียมกับคนไทยทั่วไป อีกทั้งยัง
ถูกเอารัดเอาเปรียบ มีการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน มีการเลือกปฏิบัติ และมีการแบ่งแยกในเรื่องของ
การเป็นคนกลุ่มชาติพันธุ์ (ชาวเล) และมีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารที่ไม่เข้าใจ จึงท�ำให้ไม่อยากใช้บริการ
โรงพยาบาลในการรักษา แม้วา่ รัฐจะมีนโยบายในการดูแลให้ชาวเลได้รบั การคุม้ ครองสิทธิ แต่ในทางปฏิบตั ิ
นั้นยังคงไม่ได้รับการคุ้มครอง จึงไม่เป็นการให้บริการสาธารณสุขด้วยหลักความเหมาะสมและเท่าเทียม
และไม่อยูบ่ นพืน้ ฐานของหลักการสิทธิมนุษย์ชน และอาจหมายถึงการไม่มมี าตรฐานการบริการสาธารณสุข
ของทุกระบบอย่างเท่าเทียมกันโดยให้ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสิทธิได้เสมอภาคกัน
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
จากการลงพื้ น ที่ ภ าคสนาม ผู ้ ที่ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ มี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งมากเนื่ อ งจากเป็ น ผู ้ ที่ อ ยู ่
ในพื้นที่จริง และประสบปัญหาโดยตรง โดยผู้ให้สัมภาษณ์เล่าถึงประสบการณ์ที่เขาได้พบเจอมา ไม่ว่าจะ
เป็นการถูกรังแก การไม่ได้รบั ความเป็นธรรมในการใช้สทิ ธิตา่ ง ๆ เช่น เมือ่ ไปรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล มักจะ
ถูกต่อว่าถูกกลั่นแกล้ง และความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติต่อชาวมอแกลนนั้นก็ยังแตกต่างกับคนทั่วๆ ไป
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
อีกทั้งศึกษาสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิในการได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานต่างๆในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ
และบริการสาธารณสุขที่ชาวมอแกลนควรจะได้รับ และแนวทางในการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิตของ
คนกลุม่ ชาติพนั ธุใ์ นประเทศไทย (ชาวมอแกลน) ให้มโี อกาสเข้าถึงบริการพืน้ ฐานในเรือ่ งการส่งเสริมสุขภาพ
และบริการสาธารณสุข ซึ่งคณะผู้วิจัยมีขั้นตอนการด�ำเนินงานดังต่อไปนี้
1. วิจยั เอกสารเพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนาคนและคุณภาพชีวติ ของคนกลุม่ ชาติพนั ธุใ์ นประเทศไทย
2. ท�ำการเก็บข้อมูลโดยการลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มคนชาติพันธุ์มอแกลน จ�ำนวน 30 คน
ในชุมชนบ้านทับตะวัน ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและ
บริการสาธารณสุขของกลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชนบ้านทับตะวัน ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า รวมทั้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และน�ำมาสรุปผลที่ได้ เพื่อน�ำไปใช้เป็น
แนวทางในการก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายต่อไป

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การวิ จั ย เรื่ อ ง มาตรการทางกฎหมายในการให้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ สาธารณสุ ข พื้ น ฐานของกลุ ่ ม
ชาติพันธุ์มอแกลน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
กฎหมายต่างประเทศกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 อีกทั้งศึกษาสิทธิข้ันพื้นฐานและสิทธิในการได้รับสวัสดิการ
ขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและบริการสาธารณสุขที่ชาวมอแกลนควรจะได้รับ และ
แนวทางในการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย (ชาวมอแกลน) เพื่อให้
มีโอกาสเข้าถึงบริการพื้นฐานในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและบริการสาธารณสุขมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้ศึกษา
จากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการลงพื้นที่ภาคสนาม

ผลจากการวิจัยเอกสาร
การรับรองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ของแต่ละประเทศในปัจจุบัน ยังมีความแตกต่างที่หลากหลาย
อย่างมาก ท�ำให้การคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ยังคงเกิดการถูกเลือกปฏิบัติที่มีความแตกต่างกัน
กฎหมายระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วกับการดูแลกลุม่ ชาติพนั ธุจ์ ะต้องมีความสอดคล้องกัน เพือ่ ให้กลุม่ ชาติพนั ธุ์
ได้รบั สิทธิตามกฎหมายทีเ่ ท่าเทียมกันทัง้ โลกอย่างแท้จริง แต่ไม่เฉพาะความเท่าเทียมในแง่กฎหมายเท่านัน้
ในทางปฏิบัติสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก ในรัฐที่มีความก้าวหน้าก็ให้การเคารพ
อย่างจริงจัง แต่บางกรณีรฐั ก็จะนิง่ เงียบหรือไม่ให้การสนับสนุนสิทธิของกลุม่ ชาติพนั ธุเ์ ลย ซึง่ ปัญหาเหล่านี้
ควรที่จะต้องได้รับการแก้ไขต่อไปในอนาคตเพื่อสิทธิความเท่าเทียม และการยอมรับสิทธิในการก�ำหนด
เจตจ�ำนงของชนพื้นเมืองให้เป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริง
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การรับรองสิทธิชุมชนในกฎหมายของต่างประเทศ
ประเทศ
การรับรองสิทธิชนพื้นเมือง
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีหลากหลายชาติพันธุ์เป็นอย่างมาก
ไม่วา่ จะเป็นคนขาว คนผิวสี คนเอเชีย ปัจจุบนั ชนพืน้ เมืองอเมริกนั จัดว่ามีความสัมพันธ์
เป็นสัญลักษณ์ของสหรัฐฯ ชนพื้นเมืองอเมริกันอาจมาจากการเป็นสมาชิกของชาติ เผ่า
หรืออาจเป็นรัฐอิสระที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับรัฐบาลของสหรัฐฯ หากว่าชนพื้นเมืองอเมริกัน
คนไหนยังไม่ได้รับสัญชาติก็สามารถที่จะมารับสัญชาติได้ตามบัญญัติว่าด้วยสัญชาติ
อเมริกันส�ำหรับชาวอินเดียน ค.ศ. 1924 ที่ได้รับการอนุมัติโดยรัฐสภาครองเกรส
แห่งสหรัฐฯ ถือว่าความเท่าเทียมได้เกิดขึ้นต่อชนพื้นเมืองอเมริกันเป็นที่เรียบร้อย
แคนาดา

ระบบประกันสุขภาพหลักของแคนนาดาเป็นระบบประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งรัฐบาล
กลาง เป็นผูร้ บั ผิดชอบบริหารระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพของแคนนาดา
ครอบคลุมประชากรทัง้ หมดของประเทศ ผูท้ ไี่ ม่อยูภ่ ายใต้ระบบประกันหลักของประเทศ
เช่น กลุ่มชนเผ่าอินเดียน หรือ อินนู สามารถใช้บริการภายใต้โปรแกรมสําหรับผู้ที่ไม่มี
ประกันสุขภาพได้

ออสเตรเลีย

รัฐบาลออสเตรเลียอนุมัติให้ชนพื้นเมืองชาวอะบอริจินซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ที่เคยมีการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ของกองทัพสหราชอาณาจักรได้รับบัตรทองหรือ
บัตรเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของทหารผ่านศึกชัน้ พิเศษ ซึง่ ครอบคลุมค่ายา และบริการ
ทางการแพทย์เกือบทั้งหมด
ระบบสุขภาพประเทศอังกฤษ เป็นระบบสาธารณสุขแบบเบ็ดเสร็จ หรือสวัสดิการ
เต็มรูปแบบ พลเมืองทุกคนได้รับการรักษาพยาบาลฟรี และเสมอภาคกันหมด ภายใต้
การดูแลของกระทรวงสาธารณสุข และส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ รัฐบาลใช้เงิน
จากการเก็บภาษีทั่วไปในการสนับสนุนเรื่องของระบบสุขภาพ

อังกฤษ

สวิตเซอร์แลนด์

ตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก�ำหนดให้ผู้ที่พ�ำนักอาศัยในประเทศนี้
ทุกคน ต้องมีการประกันสุขภาพ, การประกันอุบัติเหตุ หรือการประกันส�ำหรับสตรี
มีครรภ์และการคลอด (Mutterschaft) ในประเทศสวิตฯ มีบริษทั ประกันสุขภาพมากกว่า
90 บริษัท ตามกฎหมายของก�ำหนดให้บริษัทประกันสุขภาพเหล่านี้ ต้องรับผู้ที่ยื่น
ขอท�ำประกันสุขภาพเข้าเป็นสมาชิก

มาเลเซีย

การปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศมาเลเซีย
♦ ควรสร้างความชัดเจนในมูลเหตุของการปฏิรูปเป็นปัญหาของผู้จ่ายเงิน ผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการ
♦ ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติมีความสําคัญอย่างยิ่งในการสรส่งภาวะการเข้าถึง
การบริการได้อย่างเท่าเทียม
• สิทธิมนุษยชนเป็นสากล (Universal) นั่นคือ สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่มวลมนุษย์
พึ ง ได้ รั บ โดยเท่ า เที ย มกั น และไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ อ ย่ า งเช่ น สั น ติ ภ าพและความมั่ น คง
ซึ่งจัดการกับบางประเด็นโดยเฉพาะ เช่น สุขภาพอนามัย อาหาร การศึกษา

ยูเอ็น ( UN )
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ผลจากการวิจัยภาคสนาม
ปัจจุบันชาวมอแกลนต้องประสบปัญหาในเรื่องของการได้รับการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นเรื่องที่
ชาวมอแกลนไม่เข้าใจ ทั้งในเรื่องของการพูดคุย หรือการให้ค�ำแนะน�ำของแพทย์ กล่าวคือ การสื่อสารของ
ชาวมอแกลนนั้น ไม่สามารถสื่ออาการเจ็บป่วยให้แพทย์ทราบได้ ท�ำให้ชาวมอแกลนไม่ค่อยจะไปรักษา
อาการเจ็บป่วยทีโ่ รงพยาบาล  และประกอบกับการทีช่ าวมอแกลนนัน้ มีความเชือ่ ทีจ่ ะรักษาพยาบาลกันเอง
มากกว่า ซึ่งปัญหาที่ชาวมอแกลนมักจะพบเจอบ่อย ๆ ในการใช้สิทธิรักษาพยาบาล คือ
1. เมือ่ ชาวมอแกลนไปรักษาอาการเจ็บป่วยทีโ่ รงพยาบาล เมือ่ เจ้าหน้าทีเ่ รียกนามสกุล หาญทะเล
หรือ กล้าทะเล (เป็นนามสกุลที่มีลักษณะเฉพาะว่าเป็นชาวเล หรือชาวมอแกลนนั่นเอง) จึงมักจะมีสายตา
เหยียดหยามจากเจ้าหน้าที่บางคน
2. การสื่อสารอาการเจ็บป่วยที่ไม่สามารถที่ท�ำให้แพทย์เข้าใจได้ รวมถึงการที่แพทย์ได้วินิจฉัย
โรคแล้วก็ไม่สามารถที่จะสื่อให้ผู้ป่วยชาวมอแกลนเข้าใจได้
3. การเข้าถึงโอกาสขอรับการรักษาพยาบาล คือ การที่ชาวมอแกลนไม่เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน
การรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง อีกทั้งเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้มีความพยายามเข้าใจผู้ป่วย จึงท�ำให้ไม่เข้าถึงการรักษา
พยาบาลเหล่านั้นเท่าที่ควร
จากการส�ำรวจพบว่ากกลุม่ ผูต้ อบแบบสอบถาม ซึง่ ได้แก่ เจ้าหน้าโรงพยาบาลตะกัว่ ป่า จังหวัดพังงา
ได้ให้ข้อมูลว่า สิทธิในการรักษาพยาบาลของชาวเลมีลักษณะเป็นประเภทกองทุน สถานะบุคคลที่มีปัญหา
สถานะสิ ท ธิ และมี ใ บส่ ง ตั ว จากโรงพยาบาลคุ ร ะบุ รี ชั ย พั ฒ น์ โดยไม่ ต ้ อ งจ่ า ยค่ า รั ก ษาพยาบาล เช่ น
การคลอดบุตร การเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ เป็นต้น อีกทั้งทางโรงพยาบาลได้มีการลงพื้นที่ไปให้ค�ำแนะน�ำ
แก่ชาวเล ในกรณีของชาวเลที่อาศัยบนบก ทางโรงพยาบาลได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล โดยลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามปกติ ชาวเลที่อาศัยบนบกนั้นสามารถพูดไทยได้ จึงไม่มีปัญหา
ในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกับชาวเล เมื่อชาวเลมารับการรักษาได้มีปฏิบัติเช่นเดียวกับ
คนทั่วไป โดยโรงพยาบาลมีบัญชียาเดียว ไม่ว่าสิทธิการรักษาแบบไหน
กระบวนการทางกฎหมาย
การรับรองสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ของแต่ละประเทศในปัจจุบัน ยังมีความแตกต่างที่หลากหลาย
อย่างมาก ท�ำให้การคุม้ ครองสิทธิของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ยังถูกเลือกปฏิบตั ทิ มี่ คี วามแตกต่างกัน ซึง่ ควรร่างกฎหมาย
ภายในประเทศให้มกี ารรับรองสิทธิของกลุม่ ชาติพนั ธุใ์ นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้สอดคล้องกับ
ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมือง เพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์ ได้รับสิทธิตาม
กฎหมายที่เท่าเทียมกันอย่างแท้จริง

อภิปรายผล
1. การศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัตหิ ลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 พบว่า บุคคลย่อมมีสทิ ธิได้รบั บริการสาธารณสุขของรัฐ นัน้ หมายร่วมถึงชาวมอแกลน
ซึง่ ต้องได้รบั สิทธิใ์ นการรักษา โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ ซึง่ ย่อมมีสทิ ธิได้รบั การป้องกันและ
ขจัดโรคจากรัฐและไม่มีการเสียค่าใช้จ่าย และบุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพตามทีก่ ำ� หนดไว้ในพระราชบัญญัติ ซึง่ ชาวมอแกลนย่อมมีสทิ ธิไ์ ด้รบั การรักษาตามรัฐธรรมนูญ
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ก�ำหนดและมีสิทธิ์ในการใช้หลักประกันคุณภาพเบื้องต้น แต่จากการลงพื้นที่ภาคสนามผู้ให้สัมภาษณ์
ได้ให้ข้อมูลว่าเมื่อชาวมอแกลนเข้ารับการรักษาพยาบาลก็จะใช้สิทธิบัตรประชาชน โดยจ่ายเงิน 30 บาท
และจ่ายเงินเพิ่มเติมส�ำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเสื้อผ้า ค่าอาหาร ค่ายานอกบัญชี
2. การศึกษาสิทธิขนั้ พืน้ ฐานและสิทธิในการได้รบั สวัสดิการขัน้ พืน้ ฐานต่างๆ ในเรือ่ งการส่งเสริมสุขภาพ
และบริการสาธารณสุขที่ชาวมอแกลนควรจะได้รับจากสิทธิ์การรักษาตามหลักประกัน คุณภาพ ซึ่งพบว่า
กลุ่มชาวมอแกลนใช้สิทธิ์รักษาอาการเจ็บป่วยโดยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สิทธิ 30 บาท
หรือสิทธิบตั รทอง คุม้ ครอง บุคคลทีม่ สี ญ
ั ชาติไทยและเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ทีไ่ ม่ได้รบั สิทธิสวัสดิการ
ข้าราชการ หรือสิทธิประกันสังคม หรือสิทธิสวัสดิการการรัฐวิสาหกิจหรือสิทธิอนื่ ๆ จากรัฐ ให้ได้รบั บริการ
สาธารณสุข ทั้งการสร้างเสรีสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู
สมรรถภาพที่จ�ำเป็นต่อสุขภาพและการด�ำรงชีวิต ตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
ซึ่งความเป็นจริงพบว่าเมื่อชาวมอแกลนต้องเข้าไปใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมักมีการบริการที่
ไม่เป็นธรรมเป็นการเลือกปฏิบัติและมักใช้สายตาในการเหยียดหยามหรือเมื่อมีการอ่านชื่อแล้ว พบว่า
มีนามสกุลหาญทะเลจะไม่ให้ความสนใจ เป็นการอยากที่จะเข้าไปรักษาอาการป่วยตามสิทธิ์ที่ได้รับ เพราะ
การปฏิบัติที่อาจจงใจหรือไม่จงใจ ท�ำให้ชาวมอแกลนไม่ได้รับสิทธิ์ตามที่ควร จากการลงพื้นที่ให้สัมภาษณ์
พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ได้บอกว่าได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานแต่เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการสื่อสารท�ำให้ได้รับ
การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียม
3. ผลการศึกษาทีไ่ ด้สามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคนและคุณภาพชีวติ ของคนกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ในประเทศไทย (ชาวมอแกลน) ให้มีโอกาสเข้าถึงบริการพื้นฐานในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ และบริการ
สาธารณสุข ชาวเลมีสิทธิ์พื้นฐานในการเข้ารับการรักษาอาการป่วยต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนดซึ่งจะได้
รับการพัฒนานั้นต้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลและให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติต่อชาวเลมากขึ้น แม้ว่ารัฐ
จะมีนโยบายในการดูแลให้ชาวเลได้รับการคุ้มครองสิทธิ แต่การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวไม่มีความ
คืบหน้ามากเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ
สรุป การรับรองสิทธิของกลุม่ ชาติพนั ธุข์ องแต่ละประเทศในปัจจุบนั ยังมีความแตกต่างทีห่ ลากหลาย
อย่างมาก ท�ำให้การคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ยังคงเกิดการถูกเลือกปฏิบัติที่มีความแตกต่างกัน
ซึ่งกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดูแลกลุ่มชาติพันธุ์จะต้องมีความสอดคล้องกัน เพื่อให้กลุ่ม
ชาติพนั ธุไ์ ด้รบั สิทธิตามกฎหมายทีเ่ ท่าเทียมกันทัง้ โลกอย่างแท้จริง แต่ไม่เฉพาะความเท่าเทียมในแง่กฎหมาย
เท่านั้น ในทางปฏิบัติสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก ซึ่งปัญหาเหล่านี้ควรที่จะต้อง
ได้รับการแก้ไขต่อไปในอนาคตเพื่อสิทธิความเท่าเทียม และการยอมรับสิทธิในการก�ำหนดเจตจ�ำนงของ
กลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะ กลุ่มชาติพันธุ์มีสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและบริการ
สาธารณสุข สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ที่จะได้รับการคุ้มครองตามหลักการของหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
การรับรองไม่ให้มกี ารกีดกันสิทธิของกลุม่ ชาติพนั ธุโ์ ดยเฉพาะกลุม่ ชาติพนั ธุ์ และอัตลักษณ์ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์
รวมทั้งการให้ความคุ้มครองสิทธิในทางสาธารณสุข
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- กลุ่มชาติพันธุ์ มีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุข โดยการก�ำหนดนโยบายด้านบริการ
สาธารณสุข แพทย์ในพืน้ ที่ และผูแ้ ทนของผูร้ บั บริการทีเ่ ป็นผูด้ อ้ ยโอกาสกลุม่ ต่างๆ เช่น บุคคลไร้รฐั ชนกลุม่ น้อย
กลุ่มชาติพันธุ์ ฯลฯ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนางานบริการสาธารณสุขที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย
โดยเน้นให้บริการสาธารณสุขด้วยหลักมนุษยธรรมโดยเสมอภาคและเท่าเทียม ความเหมาะสมในบริบท
สังคมไทย และอยู่บนฐานของหลักการด้านสิทธิมนุษยชน
- กลุม่ ชาติพนั ธุค์ วรจะสามารถเข้าถึงสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในการรับบริการด้านสุขภาพ และมีมาตรฐาน
การบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ผรู้ บั บริการทุกกลุม่ สามารถเข้าถึงสิทธิได้เสมอภาคกัน และ
แก้ปญ
ั หาการเลือกปฏิบตั ิ ซึง่ เป็นสิง่ ทีม่ นุษย์ทวั่ ไปพึงมีตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล รวมถึงปัญหาการสือ่ สาร
และภาษา ซึ่งเป็นข้อจ�ำกัดให้คนเหล่านี้ไม่สามารถเข้ารับบริการ และน�ำไปสู่ปัญหาเรื่องการลงทะเบียน
ใช้สิทธิด้วย โดยการจัดให้มีล่ามสุขภาพชุมชนเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
- ในด้านสาธารณสุขควรมีการจัดบริการด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม
ได้มาตรฐาน และไม่เสียค่าใช้จา่ ยหรือเสียค่าใช้จา่ ยในอัตราไม่สงู เช่น กลุม่ ชาติพนั ธุ์ บุคคลไร้รฐั เด็กเร่รอ่ น
เด็กของบุคคลไร้รัฐและกฎหมายควรเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีการขึ้นทะเบียน หรือรักษาที่ไหนก็ได้
ตามพื้นที่ที่ท�ำงานจริง
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าปัญหาดังกล่าวนี้ เป็นเรื่องที่ควรได้รับการศึกษา และแก้ไขอย่างเคร่งครัด
รวมทั้งจัดท�ำนโยบายและวางมาตรการในการให้การคุ้มครองสิทธิในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและบริการ
สาธารณสุขของชาวมอแกลน เพื่อให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิในการได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานต่างๆ
ที่ชาวมอแกลน ควรจะได้รับ รวมทั้งเป็นแนวทางในการลดปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน
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มาตราการทางกฎหมายในการพัฒนาการผลิตสุราแช่
LEGAL MEASURES FOR THE DEVELOPMENT
OF FERMENTED LIQUOR PRODUCTION
จินดารัตน์ สมทอง, ณัฐชนนท์ มณีโรจน์, ธเนศพล วรรณะ,
ธัญญลักษณ์ วงศ์เลี้ยง, ธนากร โกมลวานิช
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดจาการควบคุมการผลิตสุราแช่พื้นเมืองและ
ปั ญ หาข้ อ ก� ำ หนดเงื่ อ นไขในการขอใบอนุ ญ าตการผลิ ต สุ ร าแช่ พื้ น เมื อ ง ถื อ เป็ น ภู มิ ป ั ญ ญาที่ มี ก าร
สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานของชาวบ้านในท้องที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย เป็นภูมิปัญญาที่แปรรูป
มาจากข้าวที่ถือว่าเป็นผลผลิตหลักขปงประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลควรให้การสนับสนุนตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
จาการศึกษา มาตราการทางกฎหมายที่ใช้ในการคุมควบสุรา โดยการที่ก�ำหนดให้ผู้ที่จะท�ำการผลิต
สุราแช่พื้นเมืองได้ต้องมีใบอนุญาตตามมาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยสุราพุทธศักราช 2549
ซึ่งใบอนุญาตก�ำหนดให้ผู้ที่จะด�ำเนินการผลิตได้ต้องใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังต�่ำกว่า 5 แรงม้าหรือก�ำลัง
คนต�่ำกว่า 7 คน ตามกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พุทธศักราช 2560 ข้อ 3 ข้อ 4 (5) ซึ่งข้อก�ำหนด
หลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้นไม่เอื้ออ�ำนวยต่อผู้ผลิตหรือชาวบ้านที่มีความรู้ภูมิปัญญาสามารถต่อยอดได้ที่
ต้องการจัดท�ำในรูปแบบโรงงานหรือในรูปแบบที่ต้องขยายใหญ่ขึ้น การควบคุมดังกล่าวถือเป็นการปิดกั้น
ผูป้ ระกอบการรายใหม่ทเี่ ห็นถึงความส�ำคัญในธุรกิจสุราแช่พนื้ เมืองทีเ่ ป็นภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน ประชาชนควร
ทีจ่ ะได้รบั สิทธิและเสรีในการประกอบอาชีพและการส่งเสริมจากภาครัฐบาลตามนโยบายของรัฐทีไ่ ด้กล่าวถึง
การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค�ำส�ำคัญ : สุราแช่, มาตราการทางกฎหมาย

Abstract
The objectives of this study are to study problems caused by control of local fermented
liquor production and problems, requirements, conditions for applying for a production permit.
Local fermented liquor It is considered a tradition that has been passed down for a long time among
villagers in different areas of Thailand. Is the wisdom transformed from rice which is considered the
main product of Thailand Which the government should support according to the Constitution of
the Kingdom of Thailand B.E. 2560
From education legal measures to control liquor by requiring people to produce local
fermented liquor must have a license under Section 5 of the Alcohol Act B.E.2493. which the license
stipulates that the person who is going to produce must use machines with less than 5 horsepower
or less than 7 people according to the Ministerial Regulation on Liquor Production B.E. 2560,

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

119

Article 3, Article 4 (5). The rules and regulations stated are not conducive to manufacturers or
villagers who have knowledge and wisdom to be able to build in a factory or in a form
that needs to be enlarged. The said control is to block new entrepreneurs who realize
the importance of local fermented liquor which is local wisdom. People should have the right to
freedom and freedom in their occupation and promotion from the government in accordance
with the state policy mentioned in the promotion and support of local knowledge.
Key word : fermented liquor, Legal measures

บทน�ำ
ประชากรของประเทศไทยตั้งแต่บรรพบุรุษได้มีการประกอบอาชีพเกษตรกร ส่วนใหญ่มักจะเป็น
พืชผลทางการเกษตร เช่นข้าวและผลไม้ตามฤดูกาลต่าง ๆ อันถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกร โดยผลไม้ดังกล่าวสามารถน�ำมาแปรรูปตามภูมิปัญญา เเละยังมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกี่ยวข้อง
กับสุราแช่พื้นบ้าน สาโท น�้ำตาลเมา ปัจจุบันมีอัตราการดื่มสุราของประชากรเพิ่มมากขึ้น อันดูได้จากสถิติ
ของกรมสุขภาพจิต การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากระบบภาษีและการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ของกรมสรรพสามิต
กระทรวงการคลัง ในปีพุทธศักราช 2554 ถึง 2558 พบว่าปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มสุราทุกประเภทเฉลี่ยต่อ
หัวประชากรไทยค่อนข้างคงที่อยู่ประมาณ 6.8 ถึง 7.1 ลิตรของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อคนต่อปี1
จากการดื่ ม สุ ร าของประชาชนมี แ นวโน้ ม ขยายตั ว จึ ง ได้ เ ห็ น ถึ ง ธุ ร กิ จ การผลิ ต สุ ร าซึ่ ง มี ห ลาย
ประเภทอาทิเช่น เบียร์ ไวน์ วิสกี้ บรั่นดี รวมถึงสุรากลั่นชุมชน สุราพื้นบ้าน และทางผู้วิจัยได้มีความสนใจ
เกีย่ วกับสุราแช่พนื้ เมืองอาทิ สาโท น�ำ้ ตาลเมา ซึง่ เป็นการแปรรูปอย่างหนึง่ ของเกษตรกร จึงได้นำ� มาใช้เป็น
แนวทางในการศึกษา เพื่อเป็นไปตามการด�ำเนินควบคุมการผลิตสุราแช่โดยรัฐ ตามพระราชบัญญัติสุรา
พุทธศักราช 2493 และประกาศกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พุทธศักราช 2560 จึงท�ำให้ประชาชนไม่
สามารถเข้าสูร่ ะบบอุตสาหกรรมในการผลิตสุราแช่ได้ เนือ่ งจากทีก่ ฎหมายมีขอ้ ก�ำหนดในการผลิตสุราแช่ได้
เพียงแค่ในระบบครัวเรือน เเต่การผลิตสุราแช่ให้เข้าสูร่ ะบบอุตสาหกรรมเป็นเรือ่ งยาก เนือ่ งจากกฎหมายได้
มีการควบคุมการผลิตในระบบอุตสาหกรรม อันจะได้สร้างรายได้เสริมแก่ประชาชน และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสุราภายในประเทศในเรื่องของการผลิตการควบคุมต่างๆ ท�ำให้ประชาชนไม่สามารถผลิตเป็นระบบ
อุตสาหกรรมได้ จึงต้องการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา หากประชาชนในภาคครัวเรือนต้องการเข้าสูร่ ะบบ
อุตสาหกรรมการผลิตสุราแช่ เช่นเดีย่ วกับผูป้ ระกอบการขนาดใหญ่ทสี่ ามารถผลิตแต่จำ� หน่ายสุราแช่ได้อย่าง
ถูกกฎหมาย จึงมีความจ�ำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อหาเเนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
จากการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น ได้มีกฎกระทรวงกล่าวถึงข้อก�ำหนดในการจัดตั้งโรงงานสุราเเช่
พื้ น เมื อง ได้แ สดงถึง การควบคุมการผลิ ต ดั งนั้ น การควบคุ ม เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ จึ งมี วั ตถุ ป ระสงค์
เพื่อไม่ให้เกิดการเริ่มดื่มของผู้ที่ยังไม่ได้ดื่ม ให้มีการลดปริมาณการดื่มของผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้ว
อันเป็นการลดผลกระทบในด้านสังคมจากการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ การควบคุมดังกล่าวจึงได้เห็นถึง
ปัญหาในการควบคุมการผลิตโดยจะต้องใช้เครือ่ งจักรทีม่ กี ำ� ลังต�ำ่ กว่า 5 แรงม้า หรือใช้พลังงานน้อยกว่า 7 คน
1

นพพล วิทย์วรพงศ์, สมทิพ วัฒนพงษ์วานิช, กมลนัทธ์ มีถาวร, พงศกร เรืองเดชขจร/ (2559). /นโยบายควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ของประเทศไทยในกรอบ 5P
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และได้ก�ำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตการผลิตตามมาตรา 5 ทวิ ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามวิธีและ
เงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีกำ� หนด ว่าด้วยกรรมวิธเี กีย่ วกับการท�ำสุรา การใช้วตั ถุดบิ ระยะเวลา และวิธกี ารเก็บสุรา ชนิด
ของสุราและสถานที่ที่ท�ำการผลิต และขายในท้องตลาดที่ก�ำหนด ตามพระราชบัญญัติสุรามาตรา 2493
มาตรา 3 การใช้และการขนสุราอันเป็นการขัดกันโครงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์ปญ
ั หาจากการใช้พระราชบัญญัตสิ รุ า พุทธศักราช 2493 และกฎกระทรวง
พุทธศักราช 2560 และประกาศกระทรวงที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักสุรา และน�ำมาวิเคราะห์เพื่อส่งเสริม
การผลิตสุราแช่ให้ไปสู่อุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง เเละมีความเหมาะสมกับนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจ
ของชุมชนและการส่งเสริมสุราพื้นเมืองซึ่งเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาผลผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
เข้าสู่การประกอบอาชีพอย่างเสรี
2. เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขจากการใช้พระราชบัญญัติสุรา พุทธศักราช 2493 และกฎกระทรวง
พุทธศักราช 2560 และประกาศกระทรวงทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับหลักสุรา ให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้อง
กับหลักการตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560

ทบทวนวรรณกรรม
ตั้งแต่ในอดีตมาสุราก็ถือเป็นเครื่องดื่มที่นิยมดื่มกินกัน สุราจึงจัดเป็นเครื่องดื่มเพื่อความส�ำราญ
ในงานรื่นเริงหรือมีการน�ำสุรามาใช้เพื่อเป็นเครื่องประกอบพิธีกรรม ทั้งเป็นสิ่งเสพติด หรือเป็นสิริมงคล
หรือต้องห้าม และในบางขณะก็เป็นยา หรือส่งผลให้โทษ ในประวัติศาสตร์ชาวกรีกเรียกสุราว่าของขวัญ
จากพระเจ้า ในประเทศไทยเองก็รู้จักการท�ำสุรามานับแต่บรรพบุรุษ โดยส่วนใหญ่ชาวไทยมีอาชีพเป็น
เกษตรกรรู้จักการท�ำนาข้าวไม่น้อยกว่า 5,000 ปี มีวัฒนธรรมที่เป็นชัดจากการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ
ตามประเพณี2
1. แนวความคิดความหมายและชนิดของสุราแช่
“สุราแช่” หมายความว่า สุราทีไ่ ม่ได้กลัน่ และให้หมายความรวมถึงสุราแช่ทไี่ ด้ผสมกับสุรา กลัน่ แล้ว
แต่ยงั มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรีดว้ ย เช่น เบียร์ ไวน์ สปาร์กลิง้ ไวน์และสุราแช่พนื้ เมือง เป็นต้นแบ่ง
ประเภทชนิดของสุราแช่ ดังนี้
1.1 เบียร์ เป็นเครื่องดื่มที่ท�ำจากการหมักข้าวบาร์เลย์
1.2 ไวน์ หมายถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากน�้ำองุ่น
1.3 สุราแช่พื้นเมืองหมายความว่า สุราที่ไม่ได้กลั่น เช่น กระแช่หรือน�้ำตาลเมา ซึ่งท�ำจาก
วัตถุดิบ จากพวกน�้ำตาล และ อุ น�้ำขาว หรือสาโทซึ่งท�ำจากวัตถุดิบจ�ำพวกข้าว ซึ่งหมักกับเชื้อสุราแล้วมี
แรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรี3

2
3

พระไพศาล วิสาโล/ (2562) /เปิดโลกสุราในไทย บันทึกฝรั่งว่าสยามนิยมดื่มแต่น้อย ท�ำไมกระดกกันอื้อสมัยรัตนโกสินทร์
นายไกวัล เปียระบุตร ศศ.บ นบ. และ ป.บณัฑิต (กฎหมายมหาชน)
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2. นโยบายการควบคุมการผลิตสุราของรัฐ
รัฐบาลมีนโยบายควบคุมการผลิตสุราแช่ตามพระราชบัญญัติสุราพุทธศักราช 2493 และประกาศ
กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุราพุทธศักราช 2560 โดยการควบคุมจากรัฐโดยการออก กฎหมาย ออกกฎ
ระเบียบ หรือประกาศข้อบังคับต่าง ๆ โดยการควบคุมการผลติตามพระราชบัญญัตสิ รุ า ปีพทุ ธศักราช 2493
ประกอบด้วยประกาศกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา ปีพุทธศักราช 2560 มีการควบคุมกรรมวิธีตาม
ข้อ 4 (5)(ก) บังคับกรรมวิธีประกอบในการผลติสุราแช่พื้นเมืองให้ต้องใช้เครื่องจักรที่มีก�ำลังต�่ำกว่า
ห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน โดยก�ำหนดประชาชนไม่สามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมในการผลิต
สุราแช่ได้เนือ่ งจากทีก่ ฎหมายมีขอ้ ก�ำหนดในการผลิตสุราแช่ได้เพียงแค่ครัวเรือน เเต่การผลิตสุราแช่ให้เข้าสู่
อุตสาหกรรมเป็นเรื่องยาก เนื่องจากกฎหมายไม่ได้บัญญัติถึงการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
3. แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสุราแช่
สุราแช่เป็นเครือ่ งดืม่ จากภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน ตัง้ แต่สมัยโบราณมีหลากหลายชนิดเเละมีการเรียกชือ่
ต่าง ๆ กันตามแต่ละท้องถิ่น สุราแช่แต่ละชนิดมีวิธีในการผลิตและวัตถุดิบที่ใช้ในในการผลิตแตกต่างกัน
จนสามารถที่จะแยกออกเป็นแต่ละประเภทได้ แต่ส�ำหรับการผลิตสุราแช่พื้นเมือง จึงยึดกระบวนการ
ผลิตสาโท เป็นหลักเนื่องจากการผลิตที่แพร่หลาย มีกระบวนการผลิตแบบพื้นบ้าน ที่ยังไม่มีการพัฒนา
เป็นอุตสาหกรรม โดยวัตถุดบิ ในการผลิตสาโทโดยเริม่ ทีก่ ารน�ำข้าวเหนียว ไปนึง่ น�ำมาผึง่ ให้เย็น แล้วน�ำไปคลุก
กั บ ลู ก แป้ ง ที่ บ ดให้ เ ป็ น ผงแล้ ว โดยผสมน�้ ำ ลงไปเพื่ อ ให้ ค ลุ ก เคล้ า ได้ ดี และช่ ว ยให้ จุ ลิ น ทรี ย ์ เจริ ญ ได้
โดยผูผ้ ลิตบางรายใช้วธิ นี ำ� ข้าวนึง่ ไปล้างน�ำ 
้ 1 ครัง้ แล้วจึงผสมลูกแป้ง ตามความเชือ่ เดิมว่าเป็นการล้างยาง
ข้าวออก เมื่อคลุกลูกแป้งแล้ว จึงน�ำไปใส่ในโอ่งหรือภาชนะปากกว้าง ทั้งนี้เพื่อให้ข้าวและเชื้อได้รับอากาศ
เพียงพอ โดยใส่ข้าวลงเพียงประมาณ 1 ใน 3 หรือ 1 ใน 4 ของปริมาตรโอ่ง ปิดฝาหลวมๆ เช่นผ้าพลาสติก
หรือเอาไม้ปิดไว้ และหมักไว้ 3 วัน เมื่อเวลาการหมักผ่านไปประมาณ 3 วัน เชื้อราจากลูกแป้งจะเจริญ
และย่อยแป้งให้กลายเป็นน�้ำตาล และเกิดน�้ำซึมออกมา เรียกว่า “น�้ำต้อย” แล้วจึงเติมน�้ำลงไปเพื่อละลาย
น�ำ้ ตาลทีเ่ กิดขึน้ และสร้างสภาพทีไ่ ม่มอี ากาศ ซึง่ เหมาะสมกับยีสต์ และยีสต์ทอี่ ยูใ่ นลูกแป้งก็จะหมักน�ำ้ ตาล
ให้กลายเป็นแอลกอฮอล์และกลิน่ รสต่างๆ ต่อไป การเติมน�ำ้ นีเ้ รียกว่า การ “ผ่าน�ำ้ ” โดยปกติจะเติมเฉพาะน�ำ 
้
แต่บางรายอาจเติมน�้ำตาลลงไปด้วย เพื่อเร่งการหมักแอลกอฮอล์ ให้ได้ดีกรีแรง ๆ เมื่อผ่าน�้ำแล้ว
จึงหมักต่อไปในภาชนะเดิม จนกว่าจะได้ความแรงแอลกอฮอล์ตามต้องการ โดยทัว่ ไปใช้เวลา 1 - 2 สัปดาห์
หรืออาจหมักถึง 1 เดือน แล้วจึงน�ำไปบรรจุขวดจ�ำหน่ายได้ว่าการผลิตสุราแช่พื้นเมืองนั้นเป็นการน�ำผลิต
ทางการเกษตรที่แปรรูปมา ซึ่งมีการสืบทอดมาเป็นเวลานาน เห็นได้จากการใช้ประกอบพิธีทางศาสนาต่าง
ที่มีการน�ำเอาสุรามาเป็นส่วนหนึ่งในการท�ำพิธีบางก็ถือว่าเป็นการน�ำมาเป็นเครื่องเซ่นไหว้ เพื่อสิริมงคล
บางครั้งก็เพื่อน�ำมาเป็นการขับไล่วิญญาณปีศาจ เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาในอดีตจึงมีภูมิปัญญา
ที่เกี่ยวกับการผลิตสุรา
4. แนวคิดการผลิตสุราและเครือ่ งดืม่ “สาเก” อันสุราพืน้ บ้านของประเทศญีป่ น่ ุ กับความคล้ายคลึง
กับเครื่องดื่ม “สาโท” สุราพื้นเมืองของประเทศไทย
สาเก เหล้าสาเก เป็นสุราพื้นบ้านของประเทศญี่ปุ่นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสุราแห่งชาติของ
ประเทศญีป่ นุ่ รัฐบาลให้ความส�ำคัญและสนับสนุนอย่างต่อเนือ่ ง เฉพาะอุตสาหกรรมเหล้าสาเก โดยสาเกเป็น
เครื่ อ งดื่ ม สาธารณะทั่ ว ไปของรั ฐ บาลญี่ ปุ ่ น สาเกนั้ น มี วั ต ถุ ดิ บ ท� ำ มาจากข้ า วโคจิ มี ก ารหมั ก และบ่ ม
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ซึง่ มีกรรมวิธใี นการผลิตสาเกและสาโท จึงถือได้วา่ เป็นสุราแช่เนือ่ งจากมีคณ
ุ ลักษณะเช่นเดียวกัน โดยเกิดจาก
กระบวนการการหมักและไม่มีการกลั่นต่อเหมือนกัน จึงเห็นได้ว่าทั้งสาเกและสาโทเสมือนเป็นสุราแช่
ชนิดเดียวกัน ดังทีก่ ล่าวเห็นถึงความคล้ายคลึงกันของเหล้าทัง้ สองชนิด ซึง่ แสดงให้ถงึ ข้อแตกต่างในนโยบาย
ของภาครัฐของแต่ละประเทศในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูป4
ในประเทศต่างก็ยอ่ มมีงานรืน่ เริงและยังมีการน�ำสุราไปประกอบพิธกี รรมต่าง ๆ ตามประเพณี เช่น
ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศญี่ปุ่น จากที่ท�ำการศึกษาได้เห็นถึงความคล้ายคลึงของ เครื่องสาเกที่
มีความคล้ายกับสาโทของประเทศไทย จึงเป็นการศึกษาแนวทางแก้ไขรวมถึงความเป็นไปได้ถึงการจัดตั้ง
โรงงานผลิตสุราแช่พนื้ เมืองของประไทย ประเทศญีป่ นุ่ ได้ควบคุมการผลิตโดยผูผ้ ลิตสุราได้ตอ้ งได้รบั อนุญาต
จากผู้อ�ำนวยการส�ำนักภาษีผู้ที่มีอ�ำนาจ ผู้ผลิตต้องมีคุณสมบัติ เช่นไม่เคยมีประวัติผิดทางอาญาและต้องมี
หลักฐานทางการเงินให้เป็นทีม่ นั่ ใจได้วา่ สามารถประกอบธุรกิจสารได้โดยมิได้ควบคุมก�ำลังคนหรือเครือ่ งจักร
แต่อย่างใด เพียงแต่ให้วัตถุประสงค์สอดคล้องกับสถานที่และเครื่องจักร อุปกรณ์ในการท�ำสุราเท่านั้น
จึงเห็นได้ถึงรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นได้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในประเทศ5

ผลการวิจัย
จากการศึกษามาตรการในการควบคุมการผลิตสุราแช่ตามพระราชบัญญัติพุทธศักราช 2493
และกฎหมายล�ำดับรองที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตสุราแช่พื้นเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้มีการผลิตสุราแช่พื้นเมืองให้สามารถที่จะขยายรายได้น�ำไปสู่อุตสาหกรรมสุราดังต่อไปนี้
1. การก�ำหนดก�ำลังแรงม้าเครือ่ งจักร โดยกฎหมายไทยตามพระราชบัญญัตสิ รุ าพุทธศักราช 2493
ประกอบกับประกาศกฎกระทรวงก�ำหนดก�ำลังเครื่องจักรในการผลิตสุราต้องต�่ำกว่า 5 แรงม้าเท่านั้นถึง
จะสามารถขอใบอนุญาตในการผลิตสุราได้ตามพระราชบัญญัติสุรา พุทธศักราช 2493 ซึ่งการก�ำหนด
ก�ำลังเครื่องจักรตามกฎหมายเช่นนี้ส่งผลให้ไม่สามารถจะขยายก�ำลังในการผลิตให้มีประสิทธิภาพและ
ยังไม่สามารถทีจ่ ะขยายธุรกิจให้เข้าสูโ่ รงงานหรืออุตสาหกรรมสุราขนาดย่อมทีม่ กี ารควบคุมก�ำลังเครือ่ งจักร
ตั้งแต่ 20 แรงม้า ขึ้นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้ ขณะที่กฎหมายขอท�ำ
การสุราของประเทศญีป่ นุ่ ไม่มกี ฎหมายบังคับเรือ่ งการก�ำหนดก�ำลังเครือ่ งจักรในการผลิตเพียงแต่ตอ้ งได้รบั
ใบอนุญาตจากผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานภาษีผู้มีอ�ำนาจก่อนการด�ำเนินการผลิต
2. การก�ำหนดก�ำลังคน โดยกฎหมายไทยตามพระราชบัญญัติสุราพุทธศักราช 2493 ประกอบกับ
ประกาศกฎกระทรวงก�ำหนดก�ำลังคนในการผลิตสุราต�่ำกว่า 7 คนเท่านั้น จึงจะไม่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ
การผลิตสุราพุทธศักราช 2493 ไม่ขัดกับพระราชบัญญัตินี้ ข้อก�ำหนดดังกล่าวท�ำให้เห็นได้อย่างชัดเจน
หากก�ำหนดให้ก�ำลังคนน้อยก็จะไม่สามารถที่ก่อให้เกิดการผลิตที่เพิ่มขึ้นที่จะให้เทียบเท่ากับโรงงาน
ขนาดย่อม ขณะที่กฎหมายของท�ำการสุราของประเทศญี่ปุ่นไม่มีกฎหมายก�ำหนดก�ำลังคนในการผลิตสุรา
3. ปริ ม าณการผลิต โดยกฎหมายไทยตามราชบั ญ ญั ติพุท ธศั กราช 2493 ประกอบประกาศ
กฎกระทรวงเรื่องการก�ำหนดก�ำลังคนในการผลิตและก�ำหนดก�ำลังเครื่องจักรในการผลิตเห็นได้ว่ามีผลต่อ
ปริมาณในการผลิตหากมีก�ำลังคนและก�ำลังเครื่องจักรในการผลิตน้อยปริมาณในการผลิตก็จะน้อยตาม
เมือ่ เปรียบเทียบกับกฎหมายของท�ำการสุราของประเทศญีป่ นุ่ ทีไ่ ม่มกี ารก�ำหนดก�ำลังคนและก�ำลังเครือ่ งจักร
จึงท�ำให้ไม่มีปัญหาในปริมาณการผลิตจึงสามารถที่จะผลิตในปริมาณเพียงใดก็ได้
4-5
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มาตรากกฎหมายทีใ่ ช้ในการควบคุมการผลิตสุราแช่พนื้ เมืองของรัฐ โดยก�ำหนดให้จะท�ำการผลิตได้
ต่อเมือ่ มีใบอนุญาตซึง่ เงือ่ นไขในการขอใบอนุญาตนัน้ ถือเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
ของประชาชนชาวไทยตามรั ฐ ธรรมนู ญ โดยจ� ำ แนกปั ญ หาดั ง นี้ ปั ญ หาก� ำ ลั ง เครื่ อ งจั ก รในการผลิ ต
ตามเงื่อนไขการขอใบอนุญาตก�ำหนดให้ผลิตได้ก็ต่อเมื่อมเครื่องจักรไม่เกิน 5 แรงม้า ข้อก�ำหนดดังกล่าว
ท�ำให้ไม่สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในสุราทั้งยังไม่สามารถที่จะขยายตัวประชาชนไม่สามรถเข้าสู่
อุตสาหกรรมในการผลิตสุราแช่เนื่องจากที่กฎหมายมีข้อก�ำหนดในการผลิตสุราแช่ได้เพียงแค่ครัวเรือน
และปัญหาด้านก�ำลังคน ที่มีเงือนไขให้มีก�ำลังการผลิตได้ไม่เกิน 7 คน นั้น ส่งผลให้สามารถที่ขายธุรกิจ
ให้ไปไกลกว่าในท้องถิ่นที่มีการผลิตได้เลย ทั้งที่สุราแช่พื้นเมืองเป็นสุราที่เป็นสุราท้องถิ่นของประเทศไทย
แต่ไม่สามารถขยายได้เกินกว่าที่ก�ำหนดเพราะติดปัญหาที่ข้อก�ำหนดในการผลิต กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สุราภายในประเทศไทยในเรื่องการผลิต การควบคุมต่าง ๆ มีผลต่อการด�ำเนินการผลิตของผู้ประกอบการ
ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นรัฐบาลให้การส่งเสริมและสนับสนุนมิได้การก�ำหนดเงื่อนไขในก�ำลังการผลิตหรือ
ก�ำลังคนในการผลิตก็สามารถจัดระเบียบการผลิตและควบคุมมาตราฐานการผลิตได้

ข้อเสนอแนะ
การออกใบอนุญาตผลิตสุราแช่ในระดับโรงงานผลิตสุราแช่ขนาดให้ใหญ่ที่จะสามารถจัดตั้งโรงงาน
ได้การออกใบอนุญาตผลิตสุราแช่ในระดับดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการนิยามความหมายอย่างชัดเจน
เพื่อแยกแยะจากการขออนุญาตผลิตสุราชนิดอื่นหรือประเภทอื่นได้อย่างชัดเจนเมื่อพิจารณาจากนิยาม
ของของโรงงานการผลิตสุราแช่ของประเทศไทยและของต่างประเทศ เห็นควรให้น�ำกฎหมายของญี่ปุ่น
มาเป็นบรรทัดฐานในการผลิตคือ การจัดตั้งโรงงานในการขออนุญาตการผลิตสุราของประเทศญี่ปุ่น
ผู้ซึ่งขออนุญาตได้นั้นต้องไม่เคยมีประวัติในการกระท�ำความผิดทางอาญาและต้องมีฐานะทางการเงินให้
เป็นที่เป็นที่มั่นใจได้ว่าสามารถประกอบธุกิจอุตสากรรมสุรา และการอนุญาตท�ำสุราต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการขออนุญาตท�ำสุรากับสถานที่การจัดตั้งโรงงาน ตัวอาคารโรงงาน และเครื่องจักร
อุปกรณ์ที่ใช้ท�ำสุรา เป็นต้นเพื่อเป็นเพิ่มรายได้แก่ผู้ประกอบการผลิตสุราแช่พื้นเมืองรายย่อยให้สามารถ
ที่จะขยายธุรกิจเป็นโรงงานได้
1. ในการก�ำหนดก�ำลังแรงม้าของเครือ่ งจักรโดยกฎหมายตามพระราชบัญญัตสิ รุ า พุทธศักราช 2493
ประกอบกับประกาศกฎกระทรวงก�ำหนดก�ำลังเครื่องจักรในการผลิต ต้องการให้ปรับก�ำลังเครื่องจักร
ในการผลิตจาก 5 แรงม้า ปรับเปลี่ยนให้เป็น 20 แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ต้องการจะ
ผลิตสุราให้เป็นโรงงานสามารถผลิตสุราเป็นโรงงานอุตสาหากรรมได้ตามพระราชบัญญัตโิ รงงาน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการประกอบอาชีพและอนุรักษ์ไว้ซึ่งภุูมิปัญญาพื้นบ้าน
2. ในการก�ำหนดก�ำลังคนโดยกฎหมายตามพระราชบัญญัติพุทธศักราช 2493 ประกอบประกาศ
กฎกระทรวงก�ำหนดก�ำลังคน ต้องการให้ปรับเปลี่ยนกฎหมาย เป็นแบบเดียวกับกฎหมายญี่ปุ่นโดยการ
ไม่ก�ำหนดก�ำลังคนในการผลิตเพื่อที่จะสามารถท�ำให้การผลิตสุราเป็นโรงงานอุตสาหกรรมได้
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ศึกษากรณีการจัดการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต
อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
A STUDY OF URBAN DESIGN GUIDELINE FOR FUTURE
SPECIFIC INDUSTRIAL TOWNS OF JANA DISTRICT,
SONGKHLA PROVINCE.
ศิริลักษณ์ สงรักษ์, ดาราวีร์ โสรัตน์สะ, ปวริศา เพ็ชรรัตน์, ปวริศา เอียดทิม, ชนาพร ท่าเทศ,
อินธาธร นิลอนันต์, ฮาดียา สันสบู่, กรกฎ ทองขะโชค
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มุ่งที่จะศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอนการสร้างเมืองต้นแบบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อก�ำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา พบว่าหากเกิดเมืองอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ ภาครั ฐ ไม่ ส ามารถจั ด การปั ญ หาทางสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คมในพื้ น ที่ และพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งได้
จึงเห็นควรออกข้อบังคับใช้เฉพาะกับเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต โดยการออกข้อบังคับ
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมมือกันแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
ทั้งหน่วยงานของรัฐบาล ผู้สัมปทานหรือผู้ประกอบการ ตามแบบแผนโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ค�ำส�ำคัญ : อุตสาหกรรม เมืองแห่งอนาคต อ�ำเภอจะนะ

Abstract
The purposes of this research were to study and analyze for process and design of
specific industrial towns. the rules of build an industrial factory for guidelines of solving problems.
Found that, if a large industrial city occurs. The government cannot manage environmental
problems or the Local society and Neighborhood. Therefore, regulations should be issued specifically
for future industrial prototype cities for the person responsible for the project or the trader to comply
with the regulations and support various development and the agencies in all sectors are participate
to resolve the effects that may occur in the future, Both government agencies, concessionaire and
trader. According to The Triangle City Model Project, Sustainable, Wealthy and Sustainable.
Keywords : Industry City of the future Jana District
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บทน�ำ
ระเบียงเศรษฐกิจ เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนา
เชิงพื้นที่มีขึ้นในหลายประเทศ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นที่เป็นหลักก่อนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงในกิจกรรมส่วนอื่น ๆ จนเกิดเป็นนิคม
อุตสาหกรรมต่าง ๆ (โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ Southern Economic Corridor: SEC. สืบค้นเมื่อ
21 มกราคม 2563, จาก Facebook Thailand Development Report)
ปัจจุบันประเทศไทยได้ด�ำเนินโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern
Economic Corridor) ในเขต 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เมื่อแนวคิดโครงการ EEC
ถูกน�ำมาพัฒนาให้เป็นรูปธรรมและมีแนวโน้มที่ดี จึงท�ำให้เกิดแนวคิดในการต่อยอดระเบียงเศรษฐกิจไปยัง
พื้นที่อื่นๆ อีก เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่ สร้างโอกาสในการจ้างงานและการกระจายรายได้
ให้แก่ประชาชนในพืน้ ที่ โดยสมาคมการผังเมืองไทยได้เห็นว่าประเทศไทยมีพนื้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพทีจ่ ะมีระเบียง
เศรษฐกิจได้อกี หลายแห่ง จึงได้มกี ารเสนอรัฐบาลเพือ่ ให้มกี ารพิจารณาผลักดันให้เกิดระเบียงเศรษฐกิจขึน้ อีก
อย่างน้อย 6 แห่ง จากทั้งหมด 15 แห่ง (ระเบียงเศรษฐกิจ. สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม 2563, จาก Facebook
Thailand Development Report)
เมือ่ โครงการลงทุนต่าง ๆ ใน EEC ได้มคี วามชัดเจนไปไม่นอ้ ยแล้วนัน้ รัฐบาลจึงได้เริม่ ผลักดันระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ หรือ SEC (Southern Economic Corridor) โดยครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ระนอง
ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยมีพื้นที่เป้าหมายซึ่งแบ่งตามศักยภาพเฉพาะของแต่ละ
พื้นที่ ในส่วนพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างประกอบด้วย สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งมีปัจจัย
ด้านความมัน่ คงทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพืน้ ที่ ทัง้ นีร้ ฐั บาลได้มนี โยบายการพัฒนาพืน้ ทีส่ ามเหลีย่ ม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมถึงมีการประกาศพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา และนราธิวาส เพื่อเป็น
การยกระดับการกระจายตัวทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยโครงการเมืองต้นแบบ
อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ด�ำเนินตามระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC (Southern Economic Corridor) ด้วยเช่นกัน (กรุงไทยรอบรู้เศรษฐกิจ.
สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม 2563, จากhttps://www.ktb.co.th/Download/economyresources/Economy
Resources ; โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ Southern Economic Corridor : SEC. สืบค้นเมือ่ 21 มกราคม
2563, จาก Facebook Thailand Development Report)
โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นการขยายผล
จากโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 ตามที่ศูนย์อ�ำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนา 4 อ�ำเภอ
ของจังหวัดสงขลา คือ อ�ำเภอจะนะ อ�ำเภอนาทวี อ�ำเภอเทพา และอ�ำเภอสะบ้าย้อย ให้อ�ำเภอจะนะ
ยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งระบบและครบวงจร เพื่อให้เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจของภาคใต้ตอนล่างทีเ่ ชือ่ มโยงไปยังพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ และภูมภิ าคอืน่ ๆ ของประเทศไทย
และประเทศเพื่อนบ้าน (ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม 2563, จาก ttps://mgronline.com/
south/detail)
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โดยโครงการดังกล่าวนี้ ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้อาศัยความ
ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 โดยระบุไว้วา่ ในกรณี
จ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)  อาจก�ำหนดให้เขตพื้นที่ใดในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและก�ำหนดกรอบแนวทางการบริหารและการพัฒนา
ในเขตพืน้ ทีน่ นั้ ได้ ซึง่ จากมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ท�ำให้มกี ารก�ำหนดนโยบายการสร้างโครงการ
เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (พระราชบัญญัตกิ ารบริหารราชการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553. 2553 : 7)
ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยในฐานะที่เป็นนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงมีความสนใจที่จะศึกษาขั้นตอนของการสร้าง
อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต โดยจะศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรม
ของรัฐ เพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาของโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต
อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งอาจจะเห็นได้จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นว่ามุมมองของการน�ำเสนอข้อมูล
ทางภาครัฐนัน้ ภาครัฐไม่ได้สอื่ สารกับประชาชนเพือ่ ให้ประชาชนทราบอย่างแท้จริง หรือในส่วนทีป่ ระชาชน
สงสัยทางภาครัฐก็ไม่ได้ชี้แจงอธิบายข้อสงสัยให้ประชาชนเข้าใจ ตรงนี้เองที่ทำ� ให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
ภาครัฐกับประชาชน ทั้งในเรื่องการด�ำรงชีวิตตลอดจนเรื่องทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางน�้ำ
เนื่องจากการด�ำเนินการของภาครัฐนั้นส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของประชาชนโดยตรง รวมถึงส่งผลต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติ เพื่อให้โครงการดังกล่าวด�ำเนินการไปได้ รัฐจึงต้องไม่ละเลยเสียง
เรียกร้องของประชาชน

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาขั้นตอนของการสร้างเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ�ำเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการสร้างเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต
3. เพือ่ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการสร้างเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต
อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ทราบถึงขั้นตอนของการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
2. ทราบถึ ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การสร้ า งโรงงานอุ ต สาหกรรม ตามโครงการเมื อ งต้ น แบบ
อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต
3. ได้หาแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของการสร้างเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้า
แห่งอนาคต
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
“อุตสาหกรรม” ตรงกับค�ำในภาษาอังกฤษว่า “Industry” หมายถึง กิจการซึ่งมีการประกอบการงาน
ด้านการผลิต ไม่เฉพาะแต่ด้านพาณิชย์แต่ยังรวมถึงด้านเกษตรกรรม มักเป็นการประกอบธุรกิจขนาดใหญ่
ที่ต้องใช้แรงงานและเงินทุนมาก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือเป็นการผลิตสิ่งของ
จ�ำนวนมากเพื่อการค้าโดยทั่วไป เรียกว่าอุตสาหกรรมได้ เช่น อุตสาหกรรมในครัวเรือน
องค์ประกอบของการประกอบอุตสาหกรรม ได้แก่ คน วัสดุ เงิน เครือ่ งจักร และการจัดการ กล่าวคือ
ในการผลิตสิ่งใด ๆ จะต้องมีคนหรือแรงงานในการท�ำงานต่างๆ ต้องมีวัตถุดิบส�ำหรับป้อนโรงงาน
เพื่อท�ำให้เป็นวัสดุส�ำเร็จรูป การด�ำเนินงานต้องมีเงินลงทุนในการก่อสร้างโรงงาน ทุนในการหมุนเวียน
และต้องมีเครื่องจักรในการท�ำงาน ดังนั้นกิจการอุตสาหกรรมจึงต้องอาศัยการจัดการที่ดีให้คน เครื่องจักร
ท�ำงานสอดคล้องกัน องค์ประกอบของอุตสาหกรรมที่กล่าวมาข้างต้นอาจถือได้ว่าเป็นโรงงานตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (ศิริพร คงสวัสดิ์. 2542 : 11-12 ; ส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภา. สืบค้น
เมื่อ 23 มกราคม 2563, จาก http://www.royin.go.th ; นวลหง เดค�ำกาศ. 2557 : 13)
โรงงานแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ โรงงานประเภททีห่ นึง่ ได้แก่ โรงงานขนาดทีส่ ามารถประกอบ
กิจการได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการ โดยมีเครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า คนงานไม่เกิน
20 คน โรงงานประเภทที่สอง ได้แก่ โรงงานที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า คนงานไม่เกิน 50 คน
ผู้ประกอบการโรงงานประเภทที่สองต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนเริ่มประกอบกิจการตาม
ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง และโรงงานประเภทที่สามเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า
หรือคนงานเกิน 50 คน แต่อย่างไรก็ตาม โรงงานประเภทที่หนึ่งและประเภทที่สองยังไม่มีกฎหมายใหม่
ออกมารองรับ (ศิริพร คงสวัสดิ์. 2542 : 12 ; warehouse engineer. สืบค้นเมื่อ 23 มกราคม 2563,
จาก https://www.nextplus.co.th/expert-tips/thing-to-do-before-building-a-new-warehouse)
ในภาคอุตสาหกรรม จังหวัดระยองถูกกาํ หนดให้เป็นเมืองหลักของโครงการพัฒนาพืน้ ทีข่ องชายฝัง่
ทะเลตะวันออก โดยพัฒนาเป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่ของประเทศ ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรม 8 แห่ง
ได้แก่
(1) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
(2) นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก
(3) นิคมอุตสาหกรรมผาแดง
(4) นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย
(5) นิคมอุตสาหกรรมอิสเทินร์นซีบอร์ด
(6) นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
(7) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอิสเทินร์นซีบอร์ด
(8) นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล
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จากการมีโรงงานอุตสาหกรรมและคนงานจ�ำนวนมากส่งผลให้จังหวัดระยองเกิดการขยายตัว
ในภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วและต่อเนือ่ ง รวมทัง้ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดมีการเปลีย่ นแปลง
จากภาคเกษตรกรรมเป็นภาคอุตสาหกรรมและบริการท่องเที่ยวเป็นหลัก อันเป็นผลมาจากแผนพัฒนา
พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มีแนวโน้มของการขยายตัวในอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี อีกทั้งยังมีความพร้อม
ทางด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่อยู่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง มีการคมนาคม ขนส่งทางรถยนต์ที่สะดวก
และได้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐ จะเห็นได้วา่ จังหวัดระยองมีศกั ยภาพ ของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
ที่สูงมาก การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมจํานวนมากท�ำให้มีสิ่งที่ตามมา คือ มลพิษจากอุตสาหกรรม
อันส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและวิถชี วี ติ ของชุมชนอย่างเลีย่ งไม่ได้ ซึง่ ชุมชนตาํ บลกระแสบน อาํ เภอแกลง
จังหวัดระยอง จึงเป็นชุมชนหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม จากศูนย์กลาง
ของจังหวัด โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก ทําให้ชุมชน
เปลี่ ย นแปลงวิ ถี ชี วิ ต มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอาชี พ จากภาคเกษตรเข้ า สู ่ ภ าคอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี
โรงงานต่าง ๆ ทยอยเข้ามาสร้างในพืน้ ทีม่ ากขึน้ ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนแห่งนี้ ดังนัน้ จึงได้มกี ารศึกษา
ผลกระทบจากการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชน (สุวดิษฐ์ พงษ์พิศาล. สืบค้นเมื่อ 30
มกราคม 2563, จากhttps://tdc.thailis.or.th)
ตัวอย่างปัญหาที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ปัญหาน�้ำเสียอันเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่งส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหาย ดังเช่นในกรณีน�้ำเป็นพิษ ที่แม่น�้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เดิ ม แม่ น�้ ำ ตาปี เป็ น แม่ น�้ ำ ที่ มี ค วามอุ ด มสมบรู ณ ์ แ ละสะอาด มี สั ต ว์ น�้ ำ อาศั ย อยู ่ เ ป็ น จ� ำ นวนมาก
แต่ในปี 2530 โรงงานผลิตสุราได้ปล่อยน�้ำส่าเหล้า (น�้ำกลั่นสุรา) โดยไม่ผ่านการบ�ำบัดมาก่อนลงในแม่น�้ำ 
เป็นเหตุให้ปลาและสัตว์น�้ำหลายชนิดตาย เพราะขาดออกซิเจน ท�ำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนที่มี
อาชีพท�ำการประมง ท�ำให้สญ
ู เสียรายได้เป็นจ�ำนวนมาก กระทบต่อระบบการผลิตน�ำ้ ประปาของการประปา
ส่วนภูมิภาค ท�ำให้ประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ท�ำในทางการต้องเข้ามาก�ำหนด
มาตรการเป็นเงือ่ นไข เพือ่ ให้โรงงานผลิตสุราด�ำเนินการสร้างบ่อพักน�ำ้ และมีการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ก่อนปล่อยสู่
ลงแหล่งน�้ำ (ขนิษฐา ฤทธิศาสตร์. 2541 : 14-15)
จากข้อมูลข้างต้น จึงมีความสนใจที่จะศึกษาขั้นตอนของการสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการสร้างเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้า
แห่งอนาคต เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาการอยู่ร่วมกันและน�ำข้อมูลที่ได้ไปก�ำหนดแผนพัฒนาต่างๆ
วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธีประกอบกัน
ได้แก่ การเก็บข้อมูลจากเอกสาร และการเก็บข้อมูลภาคสนาม ดังนี้
1. การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องตามทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ โดยศึกษาจากบทความ วารสาร งานวิจยั
และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ซึ่งในการศึกษาข้อมูลทางเอกสารจะกระท�ำก่อน ก่อนที่จะเข้าไปเก็บข้อมูล
ภาคสนาม
2. การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีสัมภาษณ์ โดยใช้ค�ำถามที่ตั้งไว้ตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ในการเก็บข้อมูลตามความเป็นจริงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยได้มีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง
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(1) ปลัดอ�ำเภอจะนะ ที่ว่าการอ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
(2) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา
(3) วิศวกรปฏิบัติการส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
การที่ เ ลื อ กสั ม ภาษณ์ ก ลุ ่ ม บุ ค คลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น นั้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งและชั ด เจน
ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อน�ำมาวิเคราะห์ถึงขั้นตอน และสภาพปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ผลการวิจัย
จากการศึกษาไดขอมูลดังนี้
การสร้างเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตอ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เริม่ จากขัน้ ตอน
ของการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2)
ขัน้ ตอนแรก ก่อนทีจ่ ะมีการก่อตัง้ โรงงานผูป้ ระกอบการจะต้องยืน่ ค�ำขอโดยมีรายละเอียด เกีย่ วกับ
สถานที่ ประเภทของโรงงาน แรงงาน เป็นต้น ซึ่งต้องยื่นต่ออุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เพื่อที่จะน�ำไปติด
ประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยสถานที่ติดประกาศมีดังนี้
1. ที่ว่าการอ�ำเภอ ในพื้นที่ที่จะมีการก่อตั้งโรงงาน
2. เทศบาล ในพื้นที่ที่จะมีการก่อตั้งโรงงาน
3. พื้นที่ที่ก่อตั้งโรงงาน
4. อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ขั้นตอนที่สอง เป็นขั้นตอนการก่อสร้างตัวอาคาร โดยจะต้องขออนุญาตกับเทศบาลหรือ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) ในพื้นที่ที่จะมีการก่อสร้างโรงงาน ซึ่งตามพระราชบัญญัติฉบับเก่า
โรงงานจ�ำพวกที่ 1 และ 2 สามารถก่อสร้างอาคารได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต แต่จะต้องไม่กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ส่วนโรงงานจ�ำพวกที่ 3 จะมีการได้รับอนุญาตก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้างอาคาร
ขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจ ตามพระราชบัญญัติถ่ายโอนภารกิจ ได้มีการถ่ายโอนภารกิจ
ให้กับท้องถิ่นโดยให้โรงงานจ�ำพวกที่ 1 และ 2 ยื่นค�ำขออนุญาตก่อตั้งโรงงานได้ที่เทศบาลซึ่งเป็นพื้นที่
ภายในเขตเทศบาลนั้น
ก่อนจะเริ่มกิจการของโรงงานนั้น ผู้ประกอบการจะต้องมาแจ้งต่ออุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา
อย่างน้อย 15 วัน เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลายังมีบทบาทในการลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ตรวจสอบว่ามีผลกระทบต่อ
ประชาชนหรือชุมชนบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมภายในจังหวัดสงขลา หากมีผลกระทบเกิดขึน้ ต่อประชาชน
หรือชุมชน อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาก็จะตักเตือนผู้ประกอบการ และหากไม่ปฏิบัติตามก็จะมีค�ำสั่ง
ปิดโรงงานดังกล่าวนั้น
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จากการศึกษากฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการสร้างเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ�ำเภอจะนะ
จั ง หวั ด สงขลา ซึ่ ง โครงการดั ง กล่ า วนี้ ศู น ย์ อ� ำ นวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ได้อาศัยความตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553
โดยระบุไว้ว่า ในกรณีจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) อาจก�ำหนดให้เขตพื้นที่ใด
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและก�ำหนดกรอบแนวทางการบริหารและ
การพัฒนาในเขตพื้นที่นั้นได้ ซึ่งจากมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ท�ำให้มีการก�ำหนดนโยบาย
การสร้างโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
จากการทีม่ โี ครงการดังกล่าวนี้ ท�ำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวล เนือ่ งจากตามข่าวทีไ่ ด้รบั ฟัง
มาเกีย่ วกับการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมมีผลกระทบต่อประชาชนและคนในชุมชนบริเวณพืน้ ทีข่ องโรงงาน
อีกทัง้ ยังไม่มแี นวทางแก้ไขปัญหาทีช่ ดั เจนเพือ่ ให้ประชาชนเกิดความมัน่ ใจ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ศกึ ษาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาของการสร้างเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โดยให้มขี อ้ บังคับเฉพาะทางกฎหมายมาบังคับควบคูไ่ ปกับการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมทีส่ ามารถอยูร่ ว่ มกัน
กับประชาชนในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมได้

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่าการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคน
ในชุ ม ชนซึ่ง ได้ศึก ษาจากกรณีตัวอย่า งนิ คมอุ ตสาหกรรมที่ ม าบตาพุ ด จั งหวั ด ระยองเกิ ด การขยายตั ว
ในภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วและต่อเนือ่ ง รวมทัง้ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดมีการเปลีย่ นแปลง
จากภาคเกษตรกรรมเป็นภาคอุตสาหกรรมและบริการท่องเที่ยวเป็นหลัก อันเป็นผลมาจากแผนพัฒนา
พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มีแนวโน้มของการขยายตัวในอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี เห็นได้ว่ามีการลงทุน
ในภาคอุตสาหกรรมที่สูงมาก ท�ำให้มีสิ่งที่ตามมา คือ มลพิษจากอุตสาหกรรม อันส่งผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมและวิถชี วี ติ ของชุมชนอย่างเลีย่ งไม่ได้ ทาํ ให้ชมุ ชนเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ มีการเปลีย่ นแปลงอาชีพ
จากภาคเกษตรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานต่าง ๆ ทยอยเข้ามาสร้างในพื้นที่มากขึ้น
ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนแห่งนี้ เช่น ปัญหาน�ำ้ เสียอันเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม จึงเห็นได้วา่ การขยายตัว
ของโรงงานอุตสาหกรรมท�ำให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียง
ดังนั้นแล้วการที่ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอให้มีโครงการ
เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม ตามแผนโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลีย่ มมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ไปสูเ่ มืองต้นแบบ
ที่ 4 แห่งอนาคต อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยอาศัยพระราชบัญญัติบริหารราชการจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. 2553 มาตรา 10 เพือ่ จัดให้มโี ครงการดังกล่าวนี้ หากแต่ตอ้ งมีการตรวจสอบว่าจะมีผลกระทบ
ต่อประชาชนหรือชุมชนบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมภายในบริเวณทีก่ ำ� หนดไว้ตามแผนทีไ่ ด้มกี ารวางไว้ของ
จังหวัดสงขลา และเห็นควรให้มขี อ้ บังคับเฉพาะเพือ่ ใช้ในการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมทีจ่ ะมีการก่อสร้างขึน้
ในอนาคตให้มีศักยภาพเพียงพอต่อการจัดการต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
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ข้อเสนอแนะ
1. กฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันนั้นไม่สามารถควบคุม ดูแล จัดการ ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
จึงควรมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติของท้องถิ่นเพื่อมาควบคุม ดูแล และจัดการดังกล่าวได้
2. กระบวนการก่ อ นการอนุ มั ติ ค วรให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น
เสนอแนะแนวคิด รวมทั้งการตัดสินใจของประชาชนให้มีความเป็นรูปธรรม ชัดเจนอย่างแท้จริง
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มาตรการในทางกฎหมาย ในการคุม้ ครองสิทธิของคนพิการทีเ่ ป็นผูต
้ อ้ งขัง :
ศึกษาเฉพาะกรณีผู้พิการประเภททางการเคลื่อนไหว
หรือทางร่างกายที่ถูกคุมขังในเรือนจ�ำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
THE LEGAL MEASURES FOR PROTECTING THE PRISONER’S
RIGHTS WITH DISABILITIES : A STUDY ON THE INMATES
WHO HAS MOBILITY AND PHYSICAL IMPAIRMENTS AT
THE CENTRAL PRISON OF SONGKHLA
ศิริลักษณ์ วงล่อง, นารีรัตน์ เจ๊ะและ, ปัณฐิตา อินแก้ว, สุภัทรษา เอียดแก้ว
พิรภพ ศรีงาม, เจษฎา ทองขาว
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังที่เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือร่างกายในเรือนจ�ำกลางสงขลา  และทัณฑสถานหญิงสงขลาตามหลักกฎหมายสากล กฎหมายไทย และ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิและการใช้ประโยชน์ของผู้ต้องขังที่เป็นคนพิการ เช่น
สิทธิด้านที่อยู่อาศัย สิทธิด้านการแพทย์ สิทธิด้านการศึกษา สิทธิด้านการท�ำงาน และสิทธิในการได้รับแจ้ง
ข่ า วสารต่ า ง ๆ ว่ า การได้ รั บ สิ ท ธิ เ หล่ า นี้ เ ป็ น ไปตามหลั ก สากลแล้ ว หรื อ ไม่ ผลการศึ ก ษาพบว่ า แม้
พระราชบั ญ ญั ติ ร าชทั ณ ฑ์ พ.ศ. 2560 จะก� ำ หนดถึ ง สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของผู ้ ต ้ อ งขั ง ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
หลักสากลเอาไว้แล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีช่องว่างของกฎหมายเนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายนั้นให้เป็นไป
ตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ ท�ำให้กฎหมายเกิดความไม่ชัดเจนท�ำให้มีข้อจ�ำกัดมีอุปสรรคในทางปฏิบัติ
ของเรือนจ�ำต่อคนพิการ เพราะไม่สามารถทราบได้แน่ชดั ว่าผูต้ อ้ งขังทีเ่ ป็นคนพิการจะได้รบั ความช่วยเหลือ
อย่างไร หรือได้รับการปฏิบัติมากน้อยเพียงใด ส่งผลท�ำให้คนพิการไม่ได้รับสิทธิและเข้าถึงประโยชน์
ที่เพียงพอในสิทธิขั้นพื้นฐานที่ตนจะได้รับตามหลักสากลว่าด้วยสิทธิคนพิการ
ค�ำส�ำคัญ : คนพิการ, ผู้ต้องขัง, คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

Abstract
In this research, there are objectives to study and analyze for protecting the prisoner’s rights
with disabilities who has mobility and physical impairments at the Central Prison of Songkhla and the
Woman Correctional Institution according to the International Principles Law, Thai Law and Indepth
Interview about the rights to access to benefits of Immates of disabilities prisoners such as the right
of habitation, medical services, education, work, perception of news etc. These rights been granted
under the international principle. The result of this research was found out as follows, Although,
the Correction Act, B.E. 2560 specifiles about the fundamental rights of the prisoners that are
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according with the International principle. But there is still a gap in the law as the provisions of
the law according to regulations of the Department of Corrections made the law to be unclear,
restriction and obstacle in practically of the prisoners with disabilities because is not to know
exactly how to help the disabilities prisoners or how much was treated. As a result, the disabilities
are not entitled to rights and access to sufficient benefits in fundamental rights as according to the
International Principle of the Rights of Persons with Disabilities.
Keyword : Disability, Personer, Woman Corectional Institution.

บทน�ำ
ปัจจุบนั ได้มผี กู้ ระท�ำความผิดทางอาญาเป็นจ�ำนวนมากซึง่ ต้องถูกควบคุมอยูใ่ นเรือนจ�ำ จากรายงาน
สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศทั้งสิ้นจ�ำนวน 373, 276 คน (กรมราชทัณฑ์, สถิติเมื่อ 23 มกราคม
พ.ศ. 2563) โดยทางทัณฑสถานหญิงสงขลามีจ�ำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด 1,534 คน เป็นคนพิการ 7 คน
(สถิติเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563) ส่วนเรือนจ�ำกลางสงขลามีจ�ำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด 3,890 คน
เป็นคนพิการ 50 คน (สถิติเมื่อ 14 มกราคม พ.ศ. 2563) จากข้อมูลเหล่านี้พบว่าผู้ต้องขังที่เป็นคนพิการ
ในด้านทางการเคลือ่ นไหวหรือทางร่างกายมีจำ� นวนมากทีส่ ดุ การจ�ำคุกหรือการคุมขังนัน้ ถือเป็นการจ�ำกัดสิทธิ
และเสรีภาพของมนุษย์อย่างหนึ่ง ซึ่งจะต้องปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทุกคนอย่างมีมนุษยธรรมถือเป็นสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของบุคคลตามหลักสิทธิมนุษยชนจะปฏิบัติต่อเขาเยี่ยงสัตว์ไม่ได้ แม้ว่าเขาจะเป็นผู้กระท�ำ
ความผิดก็ตาม บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามที่กฎหมายรับรองไว้ในสิทธิของตน
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายให้สามารถแก้ไข บ�ำบัด ฟื้นฟู
และพัฒนาพฤตินสิ ยั ของผูต้ อ้ งขังกับทัง้ เป็นเครือ่ งมือในการแก้ไขปัญหาอืน่ ในการบริหารจัดการกระบวนงาน
ของกรมราชทัณฑ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งถือว่าได้มีการก�ำหนดถึงสิทธิของผู้ต้องขังที่เป็น
หลักสากลแล้ว แต่อย่างไรก็ดีกฎหมายนี้ยังไม่มีความชัดเจนท�ำให้มีช่องว่างของกฎหมายในเรื่องของ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่เป็นคนพิการ ส่งผลให้เกิดปัญหาท�ำให้ผู้ต้องขังที่เป็นคนพิการมีข้อจ�ำกัดท�ำให้เขา
ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิเหมือนผู้ต้องขังคนอื่น ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีการศึกษาในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ต้องขังที่เป็นคนพิการ เพื่อที่จะท�ำให้ผู้ต้องขังที่เป็นคนพิการเข้าถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พ.ศ. 2560 ให้เหมือนผู้ต้องขังปกติทั่วไป

ค�ำนิยามศัพท์
ในงานวิ จั ย ฉบั บ นี้ คณะผู ้ จั ด ท� ำ ได้ ก� ำ หนดบทนิ ย ามศั พ ท์ ข องค� ำ บางค� ำ  ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ประโยชน์
ในการก�ำหนดความหมายของถ้อยค�ำเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงถ้อยค�ำดังนี้
“คนพิการ” หมายถึง คนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. 2550 มาตรา 4 หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวันหรือเข้าไป
มีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ
อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ
และมีความจ�ำเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรม
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ในชีวิตประจ�ำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์
ทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ประกาศก�ำหนด คนพิการในการศึกษา
ครั้งนี้ หมายถึงคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหวและพิการทางด้านร่างกาย
“ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย” ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 หมายความว่า
ความพิการทางการเคลื่อนไหว หมายถึง บุคคลที่มีข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน
หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องหรือการสูญเสีย
ความสามารถของอวัยวะในการเคลือ่ นไหว ได้แก่ มือ เท้า แขน ขา อาจมาจากสาเหตุอมั พาต แขน ขาอ่อน
แรง แขน ขาขาด หรือภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังจนมีผลกระทบต่อการท�ำงานมือ เท้า แขน ขา
ความพิการทางร่างกาย หมายถึง การทีบ่ คุ คลมีขอ้ จ�ำกัดในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวันหรือ
การเข้าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึง่ เป็นผลมาจากการมีความบกพร่องหรือความผิดปกติของศีรษะ
ใบหน้า ล�ำตัว และภาพลักษณ์ภายนอกของร่างกายที่เห็นได้อย่างชัดเจน
“ผูต้ อ้ งขัง” ตามพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 ได้ให้นยิ ามความหมายไว้วา่ ผูต้ อ้ ง
ขังนี้หมายความรวมถึงนักโทษเด็ดขาด คนต้องขัง และคนฝาก
“เรือนจ�ำ” ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 หมายถึงที่ซึ่งใช้ควบคุม ขัง
หรือจ�ำคุก ผู้ต้องขังกับทั้งสิ่งที่ใช้ต่อเนื่องกัน และให้หมายความรวมถึงที่อื่นใดซึ่งรัฐมนตรีได้ก�ำหนด
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาวางอนาเขตไว้โดยชัดเจนด้วย รวมถึงทัณฑสถาน สถานพินิจและ
คุ ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชน ศู น ย์ ฝ ึ ก และอบรมเด็ ก และเยาวชน ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มุ ่ ง ศึ ก ษาเฉพาะ
เรือนจ�ำกลางสงขลาและทัณฑสถานหญิงสงขลา

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังที่เป็นคนพิการ โดยศึกษาจาก
ตามอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ค นพิ ก าร และพระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร
พุทธศักราช 2550 และเพือ่ ศึกษาเกีย่ วกับสิทธิของผูต้ อ้ งขังตามพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พุทธศักราช 2560
2. เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาการเข้าถึงสิทธิและการใช้ประโยชน์ของผู้ต้องขังที่เป็นคนพิการทาง
การเคลื่อนไหวหรือทางด้านร่างกาย ในเรือนจ�ำกลางสงขลาและทัณฑสถานหญิงสงขลา
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ขจัดอุปสรรคโดยส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของ
คนพิการที่เป็นผู้ต้องขังให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของคนพิการ
คนพิการคือบุคคลที่มีความผิดปกติ ซึ่งอาจจะท�ำให้ถูกมองว่าเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นไม่สามารถ
ด�ำรงชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไป เป็นคนที่มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เนื่องจากการสูญเสียความสามารถ
ในด้านร่างกาย สติปัญญาหรือจิตใจ เช่น แขนขาด ขาขาด โปลิโอ หรืออัมพฤกษ์อัมพาต ท�ำให้มีข้อก�ำจัด
ในการท�ำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการกินข้าว อาบน�้ำ รวมไปถึงการเดินทางที่มีความยากล�ำบากกว่าบุคคลอื่น
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ส่งผลให้มีอุปสรรคท�ำให้มีข้อจ�ำกัดในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อื่นในสังคม อย่างไรก็ตามแม้ว่าคนพิการ
จะมีความบกพร่องหรือมีข้อจ�ำกัดแต่ก็ใช่ว่าคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของเขาจะถูกลดลง จะกระท�ำการใด
ที่เป็นการกีดกัน แบ่งแยก หน่วงเหนี่ยว หรือการจ�ำกัดสิทธิที่จะแสดงให้เห็นถึงความล�ำเอียง หรือมีอคติ
ต่อบุคคลเพียงเพราะเขามีความบกพร่องไม่ได้ เพราะมนุษย์ทกุ คนนัน้ ย่อมมีสทิ ธิ มีศกั ดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
มีคณ
ุ ค่าในตัวเองมีลกั ษณะเฉพาะไม่ขนึ้ อยูก่ บั เงือ่ นไขใด ๆ และได้รบั การคุม้ ครองทีเ่ ท่าเทียมและเสมอภาคกัน
อันเป็นหลักสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานของมนุษย์ โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ ไม่วา่ จะมีความแตกต่างกัน
ในด้านใดก็ตาม (บรรเจิด สิงตะเนติ. 2552 : 53)
ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์
ความพิการ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เรือ่ ง ประเภท
และหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ได้ก�ำหนดประเภทความพิการไว้ 7 ประเภท ได้แก่
ความพิการทางการเห็น ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ความพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือทางร่างกาย ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ความพิการทางสติปญ
ั ญา ความพิการทางการเรียนรู้
และความพิการทางออทิสติก ในวิจยั ฉบับนีม้ งุ่ ศึกษาเฉพาะคนพิการทางการเคลือ่ นไหวหรือทางด้านร่างกาย
เพราะความพิการในด้านนี้มักพบได้บ่อยและมีจ�ำนวนมากที่สุด ซึ่งความพิการอาจเกิดได้จาก 2 สาเหตุ
ได้แก่ความพิการแต่ก�ำเนิดซึ่งเป็นความผิดปกติทางร่างกาย จิตใจเป็นความบกพร่องที่มีมากตั้งแต่อยู่
ในครรภ์มารดาซึ่งอาจจะเกิดได้จากความผิดปกติของยีนหรือโครโมโซม เช่น ปากแหว่งเพดานโหว่ และ
ความพิการทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังซึง่ เป็นความพิการทีไ่ ม่ได้มตี ดิ ตัวมาตัง้ แต่เกิด แต่เป็นสาเหตุทเี่ กิดขึน้ ในภายหลัง
ไม่วา่ จะทางด้านร่างกาย หรือจิตใจ เช่น เกิดจากอุบตั เิ หตุ ความเจ็บป่วย (วิรยิ ะ นามศิรพิ งศ์พนั ธุ.์ มณเฑียร
ค�ำตัน และอัครพรรณ ขวัญชื่น. ม.ป.ป. : 13)
แต่เดิมนั้นคนพิการถูกมองว่าเป็นผู้ป่วย น่าสงสาร น่าเวทนา รวมทั้งเป็นคนที่ประหลาด และ
มักจะถูกแยกขาด ถูกกีดกันออกจากสังคมส่วนใหญ่สง่ ผลให้ไม่สามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมทัง้ ทางกายภาพ
และทางสังคมได้อย่างเพียงพอ จึงท�ำให้มแี นวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของคนพิการออกเป็น 4 ด้าน
ดังนี้ แนวทางการท�ำการกุศล โดยคนส่วนใหญ่มกั จะมองว่าคนพิการเป็นบุคคลทีค่ วรจะได้รบั การช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ โดยให้ความช่วยเหลือในด้านการท�ำทาน ท�ำบุญ ต้องการการสงเคราะห์ ซึง่ เป็นการให้ความช่วยเหลือ
ในระยะสัน้ ต่อมาในด้านทางการแพทย์ เป็นการมุง่ เน้นในการรักษาให้คนพิการหายขาดจากความพิการหรือ
อย่างน้อยที่สุดอาจได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้คนพิการสามารถกลับมา
ใช้ชวี ติ ได้ตามปกติเหมือนคนทัว่ ไป (เจษฎา ทองขาว. 2562 : 22 - 23) ซึง่ ต่อมาในด้านสังคม เป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนพิการด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ให้ประโยชน์ต่อการเอื้ออ�ำนวยความสะดวก
ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้ใช้ชีวิตอย่างคนอื่นในสังคมโดยที่ไม่รู้สึกถึง
ความแตกต่าง ท�ำให้สามารถใช้ชวี ติ ร่วมกับผูอ้ นื่ ในสังคมได้ (อันธิกา สวัสดิศ์ รี. สืบค้นเมือ่ 16 ธันวาคม 2562,
จาก https://prachatai.com/journal/2009/09/25851) และได้มีการก�ำหนดแนวทางในด้านฐานแห่งสิทธิ
ซึง่ มนุษย์ทกุ คนมีสทิ ธิตดิ ตัวมาตัง้ แต่เกิดเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีไ่ ม่มใี ครสามารถจะพรากหรือท�ำการละเมิดสิทธิ
ของบุคคลนั้นได้ เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิในด้านต่าง ๆ แก่คนพิการ
ไม่วา่ จะเป็นสิทธิในการเข้าถึงสิง่ อ�ำนวยความสะดวก สิทธิทางสังคม เพือ่ ให้คนพิการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ยี งิ่ ขึน้
(เจษฎา ทองขาว. 2562 : 24)
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ตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ Convention on the Right of Persons with Disabilities (CRPD)
มีเนื้อหาสาระส�ำคัญมุ่งให้การส่งเสริมคุ้มครองและประกันให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพ ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์และมีเสมอภาคขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ท่าเทียมกับบุคคลอืน่ โดยมีหลักการส�ำคัญ ดัง้ นี้
1. หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการข้อ 2 ได้นิยาม
ค�ำว่า “การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ” หมายถึง ความแตกต่าง การกีดกัน หรือการจ�ำกัด
บนพืน้ ฐานของความพิการซึง่ มีความมุง่ ประสงค์หรือส่งผลให้เป็นการเสือ่ มเสียหรือท�ำให้ไร้ผลซึง่ การยอมรับ
การอุปโภคหรือการใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น
ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเป็นพลเมืองหรือด้านอื่น รวมถึงการเลือกปฏิบัติ
ในทุกรูปแบบรวมทัง้ การปฏิเสธการช่วยเหลือทีส่ มเหตุสมผล (ส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คน
พิการแห่งชาติ. 2552 : 23) ดังนัน้ จะกระท�ำการใดทีเ่ ป็นการเลือกปฏิบตั ติ อ่ คนพิการไม่ได้ ถึงแม้วา่ คนพิการ
จะมีความบกพร่องหรือแตกต่างจากคนธรรมดาทัว่ ไป แต่เขาก็ยงั คงมีศกั ดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ทจี่ ะต้องได้รบั
การปฏิบัติที่เท่าเทียมและมีความเสมอภาคกันบุคคลทั่วไป
2. หลักการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ เพื่อให้คนพิการด�ำรงชีวิตอยู่ได้อย่างอิสระและมีส่วนร่วม
อย่างเต็มที่ในทุกด้านของการด�ำเนินชีวิตบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันกับบุคคลอื่น เป็นการขจัดอุปสรรค
ซึ่งเป็นหลักประกันที่จะท�ำให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิในด้านต่าง ๆ ได้ โดยอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคน
พิการข้อ 9 ก�ำหนดให้รัฐต้องจัดให้มีการให้ความช่วยเหลือในด้านการปรับสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่
เช่น การจัดให้มีทางลาดเพื่อให้สะดวกในเดินทาง ราวจับบันไดเพื่อช่วยในการพยุงตัวในการเคลื่อนไหว
ร่างกาย และจัดให้มหี อ้ งน�ำ้ ให้คนพิการรวมไปถึงผูส้ งู อายุ สตรีมคี รรภ์ให้มคี วามเป็นสากลทีส่ ามารถใช้รว่ มกับ
บุคคลทัว่ ไปได้ ได้อย่างเต็มทีแ่ ละเท่าเทียมโดยไม่จำ� เป็นต้องมีการออกแบบดัดแปลงทีเ่ ป็นพิเศษหรือเฉพาะ
เจาะจงเพื่อบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ (Universal design) และจะต้องจัดให้มีเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก ในการจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ เช่น จัดให้มีรถเข็น ไม้เท้า หรือจัดให้มีระบบเพื่อน
ช่วยเพือ่ นในการให้ความช่วยเหลือ (Assistive Technology) ได้อย่างมีความเหมาะสมโดยอยูภ่ ายใต้หลักการให้
ความช่วยเหลือทีส่ มเหตุสมผลไม่กอ่ ให้เกิดความเหลือ่ มล�ำ 
้ เฉพาะในกรณีทจี่ ำ� เป็นเท่านัน้ เพือ่ ทีจ่ ะส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพในคุณภาพชีวิตของคนพิการให้คนทุกกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
(Reasonable Accommodation) โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติต่อกัน และได้รับโอกาสหรือสิทธิในการ
เข้าถึงบริการ สถานที่และข้อมูลทางสังคมได้อย่างเสมอภาคกัน (เจษฎา ทองขาว. 2562 : 28 - 29)
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยได้ มี ก ารก� ำ หนดถึ ง สิ ท ธิ ข องคนพิ ก ารไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ในเรื่องการเข้าถึงและใช้ประโยชน์สิ่งอ�ำนวยความสะดวก ได้แก่
สิทธิในด้านการแพทย์ให้ได้รับการรักษาฟื้นฟู ด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพเพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ให้มที กั ษะทีจ่ ะสามารถน�ำไปประกอบอาชีพได้ สิทธิทจี่ ะได้รบั อุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือ สิทธิทจี่ ะได้รบั
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานที่ตนควรได้รับ สิทธิในด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
ให้มคี วามเหมาะสมและพอแก่ความจ�ำเป็นของคนพิการ ซึง่ สิทธิเหล่านีถ้ อื เป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของคนพิการ
ตามหลักสากลที่ได้ก�ำหนดให้มีความสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแล้ว
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2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง
ผู้ต้องขังคือบุคคลที่ได้กระท�ำความผิดถือเป็นอาชญากรเนื่องมาจากการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์
ระเบียบ หรือกฎหมายของรัฐ ท�ำให้ต้องได้รับโทษ และตกเป็นผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ  การถูกคุมขังถือเป็น
การแยกตัวผูต้ อ้ งขังออกไปจากสังคมปกติ ซึง่ เป็นการถูกก�ำจัดสิทธิเสรีภาพในชีวติ และร่างกายเพือ่ ความสงบ
เรียบร้อยของทุกคนในสังคมเป็นการป้องกันการเกิดอาชญากรรม ผูต้ อ้ งขังมักจะถูกมองว่าเป็นผูท้ บี่ กพร่อง
ในเรื่องศีลธรรมอย่างร้ายแรงไม่สมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือ (ธานี วรภัทร์. 2553 : 46) ตามปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 ได้ให้การรับรองว่าบุคคลทุกคนย่อมมีสทิ ธิ
เสรีภาพในคุณค่าของตนเอง ทีม่ คี วามเป็นอิสระ เสมอภาคและมีความเท่าเทียมกัน ถือเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดของมนุษย์ที่มีความเป็นสากล เป็นหน้าที่ของรัฐที่มุ่งจะให้ความคุ้มครองแก่ทุก ๆ คน
โดยไม่มกี ารแบ่งแยกไม่ตอ้ งค�ำนึงถึงคุณสมบัตอิ นื่ ใด ไม่วา่ บุคคลนัน้ จะเป็นใคร หรืออยูท่ ใี่ ด สิทธิมนุษยชนนัน้
ไม่อาจที่จะถูกพรากไปได้ (กรมองค์การระหว่างประเทศ. 2551) ดังนั้นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของ
ผู้ต้องขังจะต้องอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าความเป็นมนุษย์ จะถูกทรมานหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
จากการเลือกปฏิบัติไม่ได้ (ธานี วรภัทร์. 2553 : 47) แม้ว่าจะเป็นผู้กระท�ำความผิดก็ตาม แต่บุคคลเหล่านั้น
ก็ยังคงจะต้องได้รับการคุ้มครอง เคารพการใช้สิทธิและการมีศักดิ์ศรี มีคุณค่าในตนเอง ไม่ได้หมายความว่า
ผู้กระท�ำความผิดที่อยู่ในเรือนจ�ำนั้นสิ้นสิทธิความเป็นมนุษย์ไปเสียทั้งหมด
ข้อก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง พ.ศ. 2498 ได้กล่าวถึง
บริบทในการปฏิบัติ การใช้ชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทุกคนอย่างมี
มนุษยธรรม รวมถึงเคารพศักดิศ์ รีความแตกต่างของความเป็นมนุษย์ โดยไม่สามารถละเลย ไม่วา่ กรณีใด ๆ
ทัง้ สิน้ เพือ่ ให้มกี ารคุม้ ครองสิทธิของผูต้ อ้ งขังทีเ่ ป็นสากล ส�ำหรับประเทศไทยได้มกี ารพัฒนาพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2560 ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในเรื่องการเอาใจใส่ปรับปรุง
มาตรฐาน ความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในฐานะเพื่อนมนุษย์ ปัจจุบันพบว่าบทบัญญัติ
ในกฎหมายส่วนใหญ่ได้ให้ความคุ้มครองสิทธิ์เหล่านี้ไว้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลแล้ว ซึ่งมีหลักการ
คุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขัง ได้แก่ สิทธิด้านการแพทย์จัดให้มีแพทย์ประจ�ำ  ในการตรวจสุขภาพร่างกาย
ผู้ต้องขังโดยไม่ชักช้า และรักษาพยาบาลให้ฟื้นฟูมีสมรรถภาพที่ดีขึ้น สิทธิด้านการท�ำงานจะต้องจัดให้มี
การท�ำงานที่เหมาะสมกับความพร้อมในทางร่างกายและจิตใจ สิทธิด้านการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ต้องขัง
ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายและการฝึกอบรมอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิด้านการ
ติดต่อกับโลกภายนอก สิทธิด้านการนับถือศาสนา ด้านการเก็บทรัพย์สิน และด้านการแจ้งข่าว ส่วนสิทธิ
ด้านที่อยู่อาศัยนั้นแม้ไม่ได้มีการบัญญัติเอาไว้ในพระราชบัญญัตินี้ก็ตาม แต่ก็ได้มีการบัญญัติเอาไว้
ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ก�ำหนดให้จัดแบ่งสถานที่ของเรือนจ�ำออกเป็นส่วน ๆ
จะต้ องค� ำ นึ งถึ งสุขลัก ษณะโดยเฉพาะให้มีความเหมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อม และเรื อนนอนจะต้ อง
มีสภาพอากาศที่ถ่ายเท (ธานี วรภัทร์. 2553 : 107 - 124) แต่อย่างไรตามบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้
ให้เป็นไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติราชทัณฑ์นี้ยังไม่ได้มีการก�ำหนด
ถึงการคุม้ ครองสิทธิของคนพิการไว้โดยเฉพาะเจาะจงก�ำหนดไว้แต่เพียงสิทธิของผูต้ อ้ งขังทัว่ ไป อีกทัง้ ระเบียบ
ของกรมราชทัณฑ์ก็ยังไม่ได้มีการก�ำหนดการคุ้มครองสิทธิของคนพิการไว้แต่อย่างใด
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คนพิการแม้วา่ จะตกเป็นผูต้ อ้ งขังก็ตามยังคงมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั ความคุม้ ครองและพัฒนาคุณภาพชีวติ
เหมื อนกั บ คนพิก ารทั่วไปตามพระราชบั ญ ญั ติส่ งเสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ตคนพิ การ พ.ศ. 2550
และย่อมที่จะได้รับความคุ้มครองสิทธิของตนตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ 2560 อันเป็นสิทธิ
ขั้นพื้นฐานตามหลักสากลเช่นเดียวกันกับผู้ต้องขังที่เป็นคนปกติทั่วไป

วิธีการวิจัย
1. ใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย แบบเอกสาร
(Documentary Research) เป็นหลัก โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ จากห้องสมุดมหาวิทยาลัย
และศึกษาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 1948 พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 และระเบียบต่าง ๆ
รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อน�ำเอกสารทั้งหมดนี้มาวิเคราะห์หาข้อสรุป
และแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป
2. ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
2.1 คุ ณ นั ฐ ฐณิ ฌ า ทิ พ ยสิ ท ธิ์ หั ว หน้ า ฝ่ า ยทั ณ ฑปฏิ บั ติ (นั ก สั ง คมสงเคราะห์ ป ระจ� ำ การ)
ทัณฑสถานหญิงสงขลา สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563
2.2 คุณเยาวพา โชตินะกิจ นักสังคมสงเคราะห์ช�ำนาญการ เรือนจ�ำกลางสงขลา สัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563
2.3 คุณปราชญ์พงศ์ เศรษฐพงศ์ อดีตผูอ้ ำ� นวยการส่วนพัฒนาพฤตินสิ ยั ทางราชทัณฑ์ สัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563

ผลการวิจัย
ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 และ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 จะเห็นได้ว่ามีการก�ำหนดถึงสิทธิขั้นพื้นฐานให้มีความสอดคล้องกับหลักสากลแล้ว
คนพิการต่อให้เขาตกเป็นผู้ต้องขังก็ยังคงจะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิและได้รับการปฏิบัติเหมือนกับ
บุคคลทั่วไป จากการศึกษาวิจัยในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังที่เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือทางร่างกาย ในเรือนจ�ำกลางสงขลา และทัณฑสถานหญิงสงขลาพบว่า แม้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์
จะได้มีการก�ำหนดถึงสิทธิผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดที่เป็นหลักสากลแล้วก็ตาม แต่ยังมีช่องว่าง
ของกฎหมายเนื่องจากบัญญัติที่ก�ำหนดไว้ ให้เป็นไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ท�ำให้ไม่มีความชัดเจน
ในกฎกหมาย ในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติของเรือนจ�ำต่อผู้ต้องขังที่อาจจะส่งผลท�ำให้มีแนวทางปฏิบัติ
ของแต่ละเรือนจ�ำมีความแตกต่างทีไ่ ม่เหมือนกัน อีกทัง้ ยังพบว่าพนักงานเจ้าหน้าทีม่ มี มุ มองทัศนคติตอ่ คน
พิการเพียงเพราะเหตุแห่งความพิการท�ำให้เกิดปัญหามีข้อจ�ำกัดในทางปฏิบัติต่อคนพิการ
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ตารางแสดงการเข้าถึงสิทธิของผูต้ อ้ งขังทีเ่ ป็นคนพิการประเภททางการเคลือ่ นไหวหรือทางร่างกาย
ในเรือนจ�ำกลางสงขลาและทัณฑสถานหญิงสงขลา
พระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์
พ.ศ. 2560
1. ด้านที่พักอาศัย
ในเรื อ นจ� ำ ไม่ ไ ด้ มี ก าร
ก� ำ หนดไว้ ใ นพระราช
บัญญัตินี้

2. ด้านการแพทย์
และการบริการอุปกรณ์
ให้ความช่วยเหลือ
มาตรา 54

3. ด้ า นการท� ำ งานให้
เรื อ นจ� ำ  มาตรา 48
จัดให้มหี น้าทีแ่ ละการงาน
ให้ เ หมาะสมกั บ สภาพ
ร่างกายและจิตใจ
4. ด้านการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
มาตรา 43 ให้ เรื อ นจ� ำ
จัดให้ผู้ต้องขังได้เข้าถึง
การศึ ก ษาและการฝึ ก
อบรมอย่างเท่าเทียมกัน
5. ด ้ า น ก า ร รั บ แ จ ้ ง
ข่าวสารต่าง ๆ มาตรา 38
ต้ อ งแจ้ ง ให้ ผู ้ ต ้ อ งขั ง
ทราบถึงข้อบังคับเรือนจ�ำ 
ระเบี ย บกรมราชทั ณ ฑ์
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ตั ว
ของผู ้ ต ้ อ งขั ง และสิ ท ธิ
หน้าที่ และประโยชน์ที่
ผู้ต้องขังพึงได้รับ

พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550
มาตรา 20 (10) การปรับ
ส ภ า พ แว ด ล ้ อ ม ที่ อ ยู ่
อาศั ย การมี ผู ้ ช ่ ว ยคน
พิ ก า ร ห รื อ ก า ร จั ด ใ ห ้
สวั ส ดิ ก ารอื่ น ตามหลั ก
เ ก ณ ฑ ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ที่
คณะกรรมการก� ำ หนด
ในระเบียบ
มาตรา 20 (1) การฟื้นฟู
สมมรรภาพโดยกระบวนการ
ทางการแพทย์และค่าใช้จา่ ย
ในการรั ก ษาพยาบาล
ค่ า อุ ป กรณ์ เรื่ อ งช่ ว ย
ความพิการ และสื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการ
ไม่ ไ ด้ มี ก ารก� ำ หนดถึ ง
หน้าที่และการงานของ
ผู้พิการไว้โดยเฉพาะ
มาตรา 20 (2) มี สิ ท ธิ
ที่จะได้รับการศึกษาตาม
ก ฎ ห ม า ย ขั้ น พื้ น ฐ า น
ไ ม ่ ว ่ า จ ะ เ ป ็ น ก า ร ศึ ก
ในระบบหรือนอกระบบ
รวมถึงการฝึกวิชาชีพ
มาตรา 20 (6) มีสิทธิได้
รับข้อมูลข่าวสาร การสือ่ สาร
บ ริ ก า ร โ ท ร ค ม น า ค ม
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารและเทคโนโลยี
สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวก
ตลอดจนบริการสื่อ
สาธารณะ

เรือนจ�ำกลางสงขลา

ทัณฑสถานหญิงสงขลา

ได้มีการจัดทางลาด ห้องน�้ำ
ราวจั บ บั น ได โดยค� ำ นึ ง ถึ ง
สุขลักษณะให้มีความเหมาะ
ส ม กั บ ส ภ า พ แ ว ด ล ้ อ ม
รวมถึงอาคารสถานที่ที่เป็น
อารยสถาปัตย์ มีความเป็น
สากลแล้ว

มีการจัดทางลาด ห้องน�ำ 
้ ราวจับ
บั น ได รวมถึ ง อาคารสถานที่
ที่ เ ป็ น อารยสถาปั ต ย์ และ
ได้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น เรื อ น
จ� ำ ต้ น แบบตาม “ข้ อ ก� ำ หนด
กรุงเทพ” (Bangkok rules) จาก
ข้ อ ก� ำ หนดสหประชาชาติ ว ่ า
ด้วยการปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขังหญิง
มีการจัดให้มีแพทย์ พยาบาล
3 คน หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ผ ่ า น
การอบรมมาแล้วประจ�ำ  และ
ได้ มี ก ารตราวจสุ ข ภาพของ
ผู้ต้องขังอย่างน้อยสัปดาห์ละ
1 ครั้ง

มีการจัดให้มแี พทย์ พยาบาล
หรือเจ้าหน้าทีท่ ผี่ า่ นการอบรม
มาแล้วประจ�ำ และได้มีการ
ตรวจสุ ข ภาพของผู ้ ต ้ อ งขั ง
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ไม่มีการจัดให้มีการท�ำงาน
เนื่ อ งจากความเหมาะสม
ความพร้ อ มด้ า นร่ า งกาย
และจิตใจ

ไม่มีการจัดให้ท�ำงาน เพราะ
คนพิ ก ารมี ส ภาพร่ า งกายที่
ไม่พร้อมต่อการท�ำงานภายใน
ทัณฑสถานหญิงสงขลา

ไม่มีการฝึกวิชาชีพ เพราะ มี ก ารฝึ ก วิ ช าชี พ ตามความ
มองว่าคนพิการเป็นคนป่วย ต้องการที่เหมาะสม โดยดูจาก
เป็ น คนพิ เ ศษ ไม่ มี ค วาม ความสามารถของผู้ต้องขัง
สามารถ
มีการแจ้งถึงข้อบังคับเรือนจ�ำ 
สิทธิ หน้าที่ และประโยชน์
ให้แก่ผู้ต้องขังทราบเมื่อเข้า
มาอยู่ภายในเรือนจ�ำ  จัดให้
ดู ที วี รั บ รู ้ ข ่ า วสารเป็ น เวลา
จัดให้มีบริการ รถเข็น ไม้เท้า
ส� ำ หรั บ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
และทางกาย

มีการแจ้งถึงข้อบังคับเรือนจ�ำ 
สิทธิ หน้าที่ และประโยชน์ให้
แก่ผู้ต้องขังทราบเมื่อเข้ามา
ในเรื อ นจ� ำ  จั ด ให้ ดู ที วี รั บ รู ้
ข่าวสารเป็นเวลา มีการจัดให้
มีบริการ รถเข็น ไม้เท้าส�ำหรับ
ให้ความช่วยเหลือผู้พิการทาง
การเคลื่อนไหวและทางกาย
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
1. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่าพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 นั้นยังไม่มีความชัดเจนในกฎหมาย
แม้ว่าตามพระราชบัญญัตินี้จะได้มีการกล่าวถึงสิทธิของผู้ต้องขังไว้แล้วก็ตาม เนื่องจากบทบัญญัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นช่องว่างของกฎหมายส่งผลท�ำให้เกิด
การปฏิบัติที่ไม่มีความชัดเจนว่าผู้ต้องขังจะได้รับการปฏิบัติให้เท่าเทียมกันหรือไม่อย่างไร ท�ำให้ไม่สามารถ
ทราบได้แน่ชัดว่าผู้ต้องขังที่เป็นคนพิการนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิได้มากน้อยเพียงใดในทางปฏิบัติ ซึ่งจะ
เห็นได้วา่ การปฏิบตั ขิ องทางราชทัณฑ์ได้มกี ารปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามทีก่ ฎหมายได้บญ
ั ญัตไิ ว้แล้ว ไม่วา่ จะเป็น
การแจ้งข่าวสาร กฎระเบียบของกรมราชทัณฑ์ สิทธิให้ผู้ต้องขังทราบ หรือจัดให้มีแพทย์เข้ามาตรวจ
ดูแลรักษาฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และได้มีการปรับสภาพแวดล้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้มีราวจับบันได
ทางลาด หรือห้องน�้ำคนพิการ การจัดให้มีรถเข็น ไม้เท้าส�ำหรับผู้พิการทางกายแล้ว แต่ก็ยังพบว่า
ในการปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขังทีเ่ ป็นคนพิการของทางราชทัณฑ์ในบางส่วนนัน้ ยังไม่มคี วามสอดคล้องกับหลักสากล
ว่าด้วยสิทธิคนพิการในเรื่องการฝึกวิชาชีพ พบว่าผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องสิทธิของคนพิการ คนพิการมักจะถูกมองว่าเป็นคนป่วย เป็นคนพิเศษไม่มีศักยภาพที่จะท�ำอะไร
รอรับการสังเคราะห์อย่างเดียวเพราะเหตุแห่งความพิการ ท�ำให้คนพิการไม่ได้รับการฝึกวิชาชีพส่งผล
ให้ถกู จ�ำกัดสิทธิในด้านการศึกษาเนือ่ งจากการฝึกวิชาชีพถือเป็นการศึกษาอย่างหนึง่ เป็นการเรียนการสอน
การให้ความรู้ในทางปฏิบัติเพื่อที่จะน�ำไปต่อยอดภายในอนาคตในการด�ำเนินชีวิตต่อไปซึ่งเป็นสิทธิ
ขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับ จึงเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ต้องขังที่เป็นคนพิการท�ำให้ไม่สามารถ
เข้าถึงสิทธิและใช้ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอในสิทธิขั้นพื้นฐานที่ตนจะได้รับตามหลักสากลว่าด้วยสิทธิ
คนพิการ
2. ข้อเสนอแนะ
2.1 ควรมีการก�ำหนดกฎ ระเบียบของกรมราชทัณฑ์หรือหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วกับสิทธิของผูต้ อ้ งขัง
ให้ มี ค วามชั ด เจนในเรื่ อ งของการคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ต ้ อ งขั ง ที่ เ ป็ น คนพิ ก าร
ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้มีการรับรองว่า
ผู้ต้องขังที่เป็นคนพิการนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิและได้รับการให้ความช่วยเหลือจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่เป็นคนพิการได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอเหมือนดังบุคคลทั่วไป
2.2 ควรส่งเสริมให้ผู้ต้องขังที่เป็นคนพิการฝึกวิชาชีพที่มีความหลากหลายตามความเหมาะสม
กับสภาพร่างกาย เช่น ขาขาด อัมพาตช่วงขาให้มีการฝึกวิชาชีพโดยการวาดรูป เย็บปักถักร้อย เนื่องจาก
การฝึกวิชาชีพเป็นการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตของผู้ต้องขัง โดยสอนให้สามารถท�ำงานเพื่อที่หาเลี้ยงชีพ
ตนเองได้ในอนาคต เพื่อให้ผู้ต้องขังนั้นกลับออกไปแล้วสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตนเองไม่สร้างภาระแก่สังคม
2.3 ควรส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ที่ เ ป็ น คนพิ ก าร เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ คนพิ ก าร
เป็ น การปรับ ทัศนคติของพนัก งานเจ้า หน้ าที่ ใ ห้ ม องว่ าคนพิ การก็ เ ป็ น คนปกติ คนหนึ่ งที่ จะต้ อ งได้ รับ
การคุ้มครองสิทธิเหมือนคนทั่วไปที่เขาควรจะได้รับ
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มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการควบคุมการใช้ของเล่นทางเพศ
ในประเทศไทย
APPROPRIATE LEGAL MEASURES FOR CONTROLLING SEX
TOYS USE IN THAILAND
สโรชา แซ่ลิ่ม, ปัทวรรณ ไชยสนิท, สุพรรษา สุดสวาด, หนึ่งฤทัย ธัญญเจริญ,
หทัยภัทร พรหมแก้ว, กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาของกฎหมายไทยในปัจจุบันเกี่ยวกับการควบคุม
การใช้ของเล่นทางเพศ ตลอดจนการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
การใช้ของเล่นทางเพศ รวมทั้งศึกษากฎหมายของต่างประเทศเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ของเล่นทางเพศ
เพื่อวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ของเล่น
ทางเพศโดยหาแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการให้สิทธิบุคคลในการใช้ของเล่นทางเพศอย่างเสรีโดยไม่กระทบ
สิทธิเสรีภาพของผู้อื่นและแนวทางแก้ไขกฎหมายตลอดถึงการควบคุมกฎหมายเกี่ยวกับของเล่นทางเพศ
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน
งานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยด�ำเนินการศึกษา
เอกสารทางวิชาการ อันได้แก่ หนังสือ ต�ำรา บทความทางวิชาการ งานวิจัย และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี กฎหมายไทยและต่างประเทศ งานวิจัยและวรรณกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ของเล่นทางเพศเพือ่ ศึกษาหาแนวทางในการควบคุมการใช้ของเล่นทางเพศอย่างเหมาะสมโดยไม่จำ� กัดสิทธิ
ของผูใ้ ช้ และกระทบกระเทือนถึงสิทธิและเสรีภาพของผูอ้ นื่ ซึง่ ผลวิจยั พบว่า ควรก�ำหนดให้ของเล่นทางเพศ
ไม่ถือเป็นวัตถุลามกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 และควรก�ำหนดให้การผลิต ซื้อขาย ของเล่น
ทางเพศสามารถท�ำได้โดยถูกต้องตามกฎหมายภายใต้การควบคุมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด
เช่น ต้องมีหน่วยงานเข้ามาควบคุมการผลิตของเล่นทางเพศ เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้รับ
การรองรับจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และให้มีการจ�ำหน่ายในพื้นที่เฉพาะ และควบคุม
อายุของผู้ซื้อ อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
ค�ำส�ำคัญ : สิทธิเสรีภาพ ; ของเล่นทางเพศ ; กฎหมายควบคุมของเล่นทางเพศ ; วัตถุลามก

Abstract
The purpose of this research is to study the problems of current Thai law about the control
of sex toys. As well as the study of concepts, theories and other literature that involves the control
of the use of sex toys, Including studying foreign laws regarding the control of sex toys. To analyze
appropriate legal measures to solve problems related to the control of sex toys, By seeking solutions
to the right of individuals to use sex toys freely without affecting the rights and liberties of others and
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legal solutions, including the control of laws on sex toys appropriately and in line with the current
Thai society context.
This research The researcher used the document research, By conducting an academic
document study. Which includes books, textbooks, academic articles, research and electronic data
relating to the theory of Thai and foreign law Researches and other literature related to sex toys,
To find ways to control the use of sex toys appropriately without limiting user rights and affects the
rights and freedoms of others. Which the research found that Sex toys should not be considered
obscene under Section 287 of the Criminal Code and should make the production, purchase and
sale of sex toys legally possible under the control in accordance with the rules prescribed by law,
For example, there must be an organization to control the production of sex toys In order to be a
quality product, Supported by industry standards and to be distributed in a specific area And control
the age of the buyer Such as Japan United States etc.
keywords : Liberty and Rights ; Sex toys ; Law regulating sex toys ; Lewd material

บทน�ำ
ความต้องการทางเพศนั้นเป็นสัญชาตญาณในการด�ำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ประการหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ และ
อารมณ์ของวัยรุน่ ทีก่ า้ วเข้าสูช่ ว่ งวัยเจริญพันธุ์ แต่ในปัจจุบนั นีย้ งั มีกลุม่ คนจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีไ่ ม่สามารถระบาย
ความต้ อ งการทางเพศโดยการร่ ว มเพศกั บ ผู ้ อื่ น ได้ การใช้ ข องเล่ น ทางเพศนั้ น บางประเทศเห็ น ว่ า
เป็นเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพในร่างกายของประชาชน จึงอนุญาตให้ใช้ของเล่นทางเพศเพื่อ
ตอบสนองความต้องการทางเพศได้ อีกทัง้ ยังมีแหล่งจ�ำหน่าย และการซือ้ ขายอุปกรณ์ดงั กล่าวได้อย่างเปิดเผย
โดยไม่ผิดกฎหมาย เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ส�ำหรับประเทศไทยนั้น ของเล่นทางเพศยังไม่ได้รับ
การรับรองให้จ�ำหน่าย ซื้อ ครอบครองหรือใช้ได้อย่างเปิดเผย จึงยังเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนั้นเอง
ส�ำหรับประเทศไทยของเล่นทางเพศ จัดอยู่ในกลุ่มวัตถุลามกตามความในประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 287 (2) และ (3) ซึ่ ง ต้ อ งห้ า มประกอบการค้ า หรื อ มี ส ่ ว นเกี่ ย วหรื อ เข้ า เกี่ ย วข้ อ งในการค้ า
จ่ า ยแจก หรื อ แสดงอวดแก่ ป ระชาชนหรื อ ให้ เช่ า ซึ่ ง ของเล่ น ทางเพศอั น เป็ น วั ต ถุ ห รื อ สิ่ ง ของลามก
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 (2) อีกทัง้ ห้ามแพร่หลาย หรือการค้าโฆษณาหรือไขข่าว ชีช้ อ่ งวัตถุ
หรือสิ่งของลามกดังกล่าวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 (3) หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมืน่ บาทหรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ นอกจากนีข้ องเล่นทางเพศ ยังเป็นของต้องห้าม
น�ำเข้าสู่และต้องห้ามฝากส่งภายในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2560 ด้วย
ดั ง นั้ น จึ ง ถื อ เป็ น การที่ รั ฐ ตรากฎหมายมาจ� ำ กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในร่ า งกายของบุ ค คลบางกลุ ่ ม ที่ มี
ความจ� ำ เป็ น หรื อ ต้ อ งการที่ จ ะใช้ ข องเล่ น ทางเพศในการตอบสนองความต้ อ งการหรื อ เพิ่ ม ความสุ ข
ทางเพศของตนเองหรื อ คู ่ น อนด้ ว ยความยิ น ยอม โดยไม่ ส ร้ า งความเดื อ ดร้ อ นหรื อ เบี ย ดเบี ย นและ
กระทบถึงสิทธิของบุคคลอื่น
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ดังนัน้ วิจยั จึงมุง่ ให้ของเล่นทางเพศเป็นสิง่ ทีถ่ กู กฎหมายและมุง่ หามาตรการทางกฎหมายทีเ่ หมาะกับ
การใช้ของเล่นทางเพศในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นแก่การให้ใช้สิทธิและเสรีภาพในร่างกายแก่บุคคลที่
มีความจ�ำเป็นหรือต้องการใช้ของเล่นทางเพศอย่างเต็มทีภ่ ายใต้หลักสิทธิสว่ นบุคคลและความสงบเรียบร้อย
ของสังคมให้สามารถมีสิทธิและเสรีภาพที่จะมีความสุขทางเพศได้โดยไม่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ผู้อื่นอันได้รับการรองรับภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาของกฎหมายไทยเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ของเล่นทางเพศ
2. เพือ่ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมการใช้ของเล่นทางเพศ
3. เพื่อศึกษากฎหมายของต่างประเทศเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ของเล่นทางเพศ
4. เพื่ อ วิ เ คราะห์ ม าตรการทางกฎหมายที่ เ หมาะสมในการแก้ ไขปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม
การใช้ของเล่นทางเพศ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อศึกษาปัญหาของกฎหมายไทยเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ของเล่นทางเพศ
2. เพือ่ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมการใช้ของเล่นทางเพศ
3. เพื่อศึกษากฎหมายของต่างประเทศเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ของเล่นทางเพศ
4. เพื่อวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมการใช้
ของเล่นทางเพศ
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กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึ ก ษาปั ญ หาของกฎหมายไทย
ในปั จ จุ บั น เกี่ ย วกั บ การใช้ ข องเล่ น
ทางเพศ

2. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจัย และ
วรรณกรรมอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การใช้ของเล่นทางเพศ

วิ เ คราะห์ ม าตรการทางกฎหมายที่ เ หมาะสม
ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการของเล่นทางเพศ
ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. ควรก�ำหนดให้ของเล่นทางเพศ แยกออกจาก
วัตถุลามก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287
โดยก�ำหนดให้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายหรือไม่
2. หากก� ำ หนดให้ ข องเล่ น ทางเพศ เป็ น สิ่ ง ถู ก
กฎหมายแล้ ว ควรมี ห ลั ก เกณฑ์ ก ารควบคุ ม
อย่างไรบ้าง

3. ศึกษาและเปรียบเทียบหลักเกณฑ์
ของกฎหมายต่ า งประเทศเกี่ ย วกั บ
การใช้ของเล่นทางเพศ
ได้ ม าตรการทางกฎหมายที่ เ หมาะสมเกี่ ย วกั บ
การให้สิทธิและควบคุมการใช้ของเล่นทางเพศ

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. ความหมายของค�ำว่า
Sex Toy หมายถึง ของเล่นทางเพศ ที่ใช้ในการตอบสนองความต้องการทางเพศด้วยตนเอง
“Sex Toy หมายถึง เครื่องมือที่จะให้โอกาสในการฟื้นฟูทางเพศสัมพันธ์ในแบบส่วนตัวของ
ตัวผู้ใช้งานเอง” (เฮลเดอร์. 2558 : 1)
“Sex Toy หมายถึง ของเล่นบนเตียง โดยแบ่งออกเป็นทั้งของเพศชายและของเพศหญิง ได้แก่
อวัยวะเพศชายเทียม หรือ Dildo (ดิลโด้) หมายถึง อุปกรณ์ที่ผลิตให้มีรูปร่างเหมือนอวัยวะเพศชาย
จะมีรูปร่างและความยืดหยุ่น ความนุ่ม ความแข็ง ใกล้เคียงกับความเป็นจริง จะมีรูปแบบและขนาดที่
แตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน (พงศ์ธร วัฒนศิริสุข. 2553)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า ของเล่นทางเพศ หมายถึง วัตถุท่ีผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นอุปกรณ์เพิ่ม
ความสุขทางเพศในการส�ำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองโดยปราศจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่น และอาจใช้
เพื่อเพิ่มอารมณ์ในการมีเพศสัมพันธ์กันระหว่างคู่นอน
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2. แนวคิดเกี่ยวกับของเล่นทางเพศในประเทศไทย
2.1 แนวความคิดของคนรุน่ เก่าทีเ่ ห็นว่าไม่ควรอนุญาตให้ของเล่นทางเพศถูกกฎหมาย เนือ่ งจาก
ในวัฒนธรรมไทยนั้น เรื่องอารมณ์ทางเพศนั้นยังเป็นเรื่องสงวน ต้องปกปิด ถึงแม้จะเป็นเรื่องธรรมชาติ
แต่ก็สามารถยับยั้งชั่งใจได้ด้วยวิธีอื่นๆ และมองเห็นว่าสังคมไทยตั้งแต่อดีตนั้นมีกรอบของวัฒนธรรม
ประเพณี แ ละศี ล ธรรมอั น ดี ง ามและมี ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น ไปอย่ า งเรี ย บร้ อ ย สวยงาม ตามครรลองของ
ประเทศไทย ซึ่งตรงกับค�ำนิยามที่ว่า “เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ” (สาลินี ชุ่มวรรณ์. 2561 : 1)
2.2 แนวความคิดของคนรุน่ ใหม่ทเี่ ห็นว่าควรอนุญาตให้ของเล่นทางเพศถูกกฎหมาย เนือ่ งจาก
เรื่องเพศนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติและของเล่นทางเพศนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการผ่อนคลายความเครียด
และสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวอันเป็นเหตุให้ลดอัตราการหย่าร้างลง อีกทั้งยังเป็นอีกช่องทาง
ในการระบายความต้องการทางเพศในกรณีของบุคคลทีไ่ ม่สามารถมีเพศสัมพันธ์กบั ผูอ้ นื่ ได้ อันเนือ่ งมาจาก
ความไม่พร้อมของตนเอง ซึ่งทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่สามารถพึงกระท�ำได้ (ชัญวลี ศรีสุโข. 2561 : 1)
3. แนวคิดเกี่ยวกับของเล่นทางเพศในต่างประเทศ
3.1 แนวความคิดของประเทศที่อนุญาตให้ของเล่นทางเพศ ถูกกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น
ประเทศสหรัฐอเมริกา
เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกา เห็นว่ากฎหมายเกี่ยวกับวัตถุลามกนั้นมีความเกี่ยวพันธ์กับ
สิทธิที่ได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญ หากออกกฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายดังกล่าวก็จะ
ไม่สามารถบังคับใช้ได้ เช่นนี้ จึงไม่มีกฎหมายใด ขัดหรือแย้งกับหลักการที่ศาลได้วางไว้ในคดีต่างๆ
ที่เกี่ยวกับวัตถุลามก แต่เป็นการวางบทบัญญัติต่างๆ ตามแนวทางหรือหลักที่วางไว้ตามค�ำพิพากษา
ที่ได้ออกกฎหมายควบคุมวัตถุลามก (สัญเพ็ชญ์ โพธิ์หล้า, 2545 : 84)
เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาให้สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในชีวิตและร่างกายของพลเมือง
เป็นเรื่องส�ำคัญ จึงให้สิทธิประชาชนสามารถใช้ของเล่นทางเพศได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมาย
เช่น ห้ามครอบครองโดยเจตนา ขาย หรือการขายวัตถุลามกในสถานที่ของรัฐ ห้ามน�ำผู้เยาว์มาเกี่ยวข้อง
กับการผลิตวัตถุลามกหรือการครอบครองวัตถุลามกที่มีผู้เยาว์มาเกี่ยวข้องด้วย
3.2 แนวความคิดของประเทศที่ไม่อนุญาตให้ของเล่นทางเพศถูกกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซี ย ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ หลั ก ศาสนาอิ ส ลาม และมี ทั ศ นคติ ต ่ อ การแสดงออก
ในเรื่องทางเพศว่าไม่เหมาะสมและขัดกับหลักศาสนา การใช้ของเล่นทางเพศจึงเป็นเรื่องต้องห้าม รัฐจึง
ไม่สนับสนุนให้มีการใช้ของเล่นทางเพศในประเทศและไม่รับรองให้ของเล่นทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย
4. ทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
สิทธิ คือ ประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้แก่บุคคล ในอันที่จะกระท�ำการเกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์หรือบุคคลอื่น เช่น สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในชีวิตและร่างกาย (วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. 2538 : 22)
เสรี ภ าพ คื อ ภาวะของมนุ ษ ย์ ที่ ไ ม่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ก ารครอบง� ำ ของผู ้ อื่ น มี อิ ส ระที่ จ ะกระท� ำ การ
(วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. 2538 : 22)
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สิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้นี้ มีหลักอยู่ว่าจะจ�ำกัดสิทธิไม่ได้ ยกเว้น
โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายเฉพาะทีรฐั ธรรมนูญก�ำหนดไว้เท่านัน้ และจะกระทบกระเทือน
สาระบั ญ ญั ติ แ ห่ ง สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพไม่ ไ ด้ กฎหมายที่ ก� ำ จั ด สิ ท ธิ์ แ ละเสรี ภ าพนี้ จ ะต้ อ งมี ผ ลใช้ บั ง คั บ
เป็นการทั่วไปเท่านั้น (มานิตย์ จุมปา. 2548 : 53)
5. ศีลธรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศของประเทศไทย
การมี เ พศสัมพันธ์นั้นยัง มีข้อ จ�ำกัดค่อ นข้ างมากและความสั ม พั น ธ์ ท างเพศไม่ สามารถก่ อให้
เกิดความพึงพอใจได้มากนัก เพราะติดอยู่กับข้อห้ามของสังคมจนกลายเป็นความวิตกกังวลในการมี
เพศสัมพันธ์ แม้ว่าการมีกิจกรรมทางเพศจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลักศีลธรรม แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีผลกระทบ
ต่ อ ตนเองและสั ง คมส่ ว นรวม ยั ง มี กิ จ กรรมทางเพศบางประเภทที่ ก ระทบและท� ำ ร้ า ยศี ล ธรรมอั น ดี
หนึ่งในนั้นคือการส�ำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง แต่อย่างไรก็ดีหากเรามองถึงเหตุผลของการที่ผู้คนมีความคิด
ปฏิ เ สธการมี เ พศสั ม พั น ธ์ ที่ เ ป็ น เรื่ อ งส่ ว นบุ ค คล เพราะสั ง คมไทยมองว่ า เป็ น การกระท� ำ ไม่ ถู ก ต้ อ ง
ผิดศีลธรรมอันดี ถึงแม้จะไม่มีบทกฎหมายบัญญัติไว้ก็ตาม เป็นเพียงการอ้างเหตุผลที่ไม่ได้มีข้อสรุปว่า
การส� ำเร็ จ ความใคร่ ด ้ ว ยตั ว เองส่ ง ผลเสี ย หรื อ มี ผ ลกระทบต่ อ ศี ล ธรรมอั น ดี อ ย่ า งไรมากน้ อ ยเพี ย งใด
(ค�ำแหง วิสุทธางกูร, 2548 : 46 - 47)
ซึ่งความเป็นจริงแล้วการส�ำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองไมได้เป็นการขัดหรือแย้งกับศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน เนื่องจากเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคล และไม่ได้ส่งผลเสียหรือกระทบต่อตนเองหรือสังคมส่วนรวม
6. ทฤษฎีเกี่ยวกับการก�ำหนดความผิดของกฎหมายอาญา
แม้ว่ารัฐจะมีอ�ำนาจในการก�ำหนดกฎหมายที่จะใช้เพื่อป้องกันสังคมจากภยันตรายต่างๆ เพื่อให้
สังคมมีความสงบเรียบร้อย แต่ก็มิใช่ว่ารัฐจะสามารถก�ำหนดกฎหมายได้ตามใจชอบ การที่รัฐจะก�ำหนดว่า
การกระท�ำใดเป็นความผิดอาญามีความเกีย่ วข้องกับหลักศีลธรรม จารีตประเพณี และความคิดเห็นของสังคม
โดยรวมที่น�ำเสนอผ่านทางตัวแทนของประชาชนที่ไปท�ำหน้าที่ออกกฎหมาย แต่การกระท�ำบางอย่าง
ที่ถึงแม้ว่าจะผิดศีลธรรมหรือจารีตประเพณีมากมายเพียงใด แต่ไม่จ�ำเป็นว่าจะต้องผิดกฎหมายอาญา
เสมอไป (ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. 2562 : 10)
ซึง่ การใช้ของเล่นทางเพศเพือ่ ตอบสนองความต้องการทางเพศของตนเองนัน้ ไม่ถอื เป็นการผิดศีลธรรม
ตามหลักค�ำสอนของพระพุทธศาสนาซึ่งไม่สอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับการก�ำหนดความผิดของกฎหมาย
อาญา เช่นนี้ รัฐจึงไม่ควรที่ก�ำหนดกฎหมายให้ของเล่นทางเพศเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
7. อาชญากรรมที่ปราศจากผู้เสียหาย
อาชญากรรมที่ผู้เสียหายกับผู้กระท�ำความผิดเป็นคนคนเดียวกัน จึงไม่มีเหยื่อหรือผู้เสียหาย
อาจเรียกว่า อาชญากรรมที่ตนเองยินยอมหรือผู้กระท�ำตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมไปพร้อมๆ กัน  
ผู้เสียหายในคดีอาญา หมายถึง บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท�ำความผิดฐานใด
ฐานหนึ่งและต้องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดนั้น
นักอาชญาวิทยาบางท่านกล่าวว่า แม้การกระท�ำความผิดประเภทนี้ ตัวผูก้ ระท�ำความผิดเป็นผูก้ ระท�ำ
และเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั ผลร้ายจากการกระท�ำของตนซึง่ เป็นอาชญากรรมทีป่ ราศจากผูเ้ สียหาย ยกตัวอย่าง เช่น โสเภณี
ซึ่งผิดกฎหมายและผิดศีลธรรม มีผลจากบรรทัดฐานของค่านิยมของสังคมนั้นๆ (อัจฉรียา ชูตินันท์, 2557.)
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ดังนั้นถึงแม้การใช้ของเล่นทางเพศในการส�ำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองจะเป็นการกระท�ำที่ไม่มี
ผู้เสียหาย แต่ก็ไม่ได้ส่งผลร้ายจากการกระท�ำของตนเอง จึงไม่ถือเป็นอาชญากรรมที่ปราศจากผู้เสียหาย
8. กฎหมายควบคุมของเล่นทางเพศในประเทศไทย
ประเทศไทยก�ำหนดให้ของเล่นทางเพศเป็นวัตถุลามกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287
โดยอธิบายถึงความผิดเกี่ยวกับของเล่นทางเพศไว้ว่า ห้ามมิให้ประกอบการค้า หรือมีส่วนเกี่ยวหรือ
เข้าเกี่ยวข้องในการค้า จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชนหรือให้เช่าซึ่งของเล่นทางเพศอันเป็นวัตถุหรือ
สิ่งของลามกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287(2) อีกทั้งห้ามแพร่หลาย หรือการค้าโฆษณาหรือ
ไขข่าว ชี้ช่องวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 (3) หากผู้ใดฝ่าฝืน
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับและของเล่นทางเพศ
และเป็นของต้องห้ามตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2560 หากน�ำเข้ามาหรือส่งออกนอกราช
อาณาจั ก รต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม่ เ กิ น สิ บ ปี หรื อ ปรั บ เป็ น เงิ น สี่ เ ท่ า ของราคาของซึ่ ง ได้ ร วมค่ า อากร
เข้ า ด้ ว ยแล้ ว หรื อ ทั้ ง จํ า ทั้ ง ปรั บ และให้ ริ บ ของนั้ น ไม่ ว ่ า จะมี ผู ้ ถู ก ลงโทษตามคํ า พิ พ ากษาหรื อ ไม่
ตามมาตรา 242 แห่งพระราชบัญญัตินี้ (พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2560. 2560 : 74)
9. กฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิการใช้ของเล่นทางเพศ
ประเทศทีก่ ฎหมายอนุญาตให้ของเล่นทางเพศถูกกฎหมาย เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการวาง
บทบัญญัตติ า่ งๆ ตามแนวทางหรือหลักทีว่ างไว้ตามค�ำพิพากษา ทีไ่ ด้ออกกฎหมายควบคุมวัตถุลามก ภายใต้
หลักการของคดี Miller แนวค�ำพิพากษารัฐธรรมนูญประเทศสหรัฐอเมริกา ก�ำหนดไว้วา่ “การวินจิ ฉัยชีข้ าดว่า
สิ่งใดเป็นวัตถุลามกหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณา 3 ประการ คือ
1. งานนัน้ เมือ่ พิจารณาโดยใช้ความรูส้ กึ นึกคิดของวิญญูชนในสมัยนัน้ ตามมาตรฐานของแต่ละชุมชน
เป็นวินิจฉัยว่าสิ่งนั้นน้อมน�ำให้เกิดปัญหาหรือไม่
2. งานนั้นมีลักษณะอันละเมิดขอบเขตความเหมาะสมหรือไม่ โดยเฉพาะตามที่บทบัญญัติ
กฎหมายของแต่ละมลรัฐได้บัญญัติไว้
3. งานนั้ น ปราศจากคุ ณ ค่ า ตามสมควรทางวรรณกรรมศิ ล ปะ และวิ ท ยาการหรื อ ไม่ ”
(สัญเพ็ชญ์ โพธิ์หล้า, 2545 : 85)
10. วิทยานิพนธ์เรือ่ ง อ�ำนาจรัฐในการควบคุมวัตถุลามก ปี 2545 โดย นายสัญเพ็ชญ์ โพธิห์ ล้า
กล่าวว่า การที่รัฐจะควบคุมวัตถุลามกนั้นจะต้องค�ำนึงศีลธรรมและเสรีภาพของประชาชนไปพร้อมๆ กัน
ซึ่ ง จากการศึ ก ษากฎหมายควบคุ ม วั ต ถุ ล ามกของประเทศไทยนั้ น พบว่ า กฎหมายไทยไม่ ไ ด้ ค� ำ นึ ง ถึ ง
องค์ประกอบทั้งสองประการนั้นอย่างเพียงพอ เนื่องจากมีลักษณะละมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
และเขตของการควบคุมทีย่ งั ไม่ชดั เจนแน่นอน กล่าวคือ ควรนิยามค�ำว่า วัตถุลามกอย่างชัดเจนว่าหมายถึง
สิ่งใดบ้าง ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยฉบับนี้ที่ว่า ตามประมวลกฎหมายอาญาไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าวัตถุลามก
หมายถึงสิ่งใดบ้าง แต่ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2560 ได้ก�ำหนดให้ของเล่นทางเพศ
เป็ น วั ต ถุ ล ามกจึ ง เป็ น ของต้ อ งห้ า มตามกฎหมายและส่ ง ผลให้ ข องเล่ น ทางเพศกลายเป็ น วั ต ถุ ล ามก
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 โดยปริยาย
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วิธีการวิจัย
งานวิจยั ฉบับนีเ้ ป็นวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวธิ กี ารวิจยั เอกสาร (Documentary
Research) ซึ่งผู้วิจัยจะด�ำเนินการศึกษาเอกสารทางวิชาการ อันได้แก่ หนังสือ ต�ำราบทความทางวิชาการ
งานวิจัย และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี กฎหมายงานวิจัยและวรรณกรรมอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการใช้ของเล่นทางเพศ โดยมีขอบเขตของการวิจัยดังนี้
10.1 เอกสารทางวิชาการที่ผู้วิจัยจะใช้การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ส�ำหรับ
กฎหมายของประเทศไทย คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 3 ประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 287, พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2560 มาตรา 242 และมาตรา 244,
10.2 เอกสารทางวิชาการที่ผู้วิจัยจะใช้การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ส�ำหรับ
กฎหมายของต่างประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศมาเลเซีย

ผลการวิจัย
ในประเทศไทยของเล่นทางเพศไม่สามารถใช้ได้อย่างเสรี เนื่องจากถูกจัดอยู่ในกลุ่มวัตถุลามก
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 และเป็ น ของต้ อ งห้ า มน� ำ เข้ า ส่ ง ออกนอกราชอาณาจั ก ร
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2560 อาจเป็นเพราะผู้ที่ตรากฎหมายนั้นขณะนั้นเห็นว่า
เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน การทีจ่ ะน�ำของเล่นทางเพศ
มาจ�ำหน่าย หรือใช้อย่างเปิดเผยเป็นสิ่งที่ไม่สมควร รวมถึงทัศนคติเรื่องเพศในด้านลบของแต่ละบุคคล
ทีม่ องว่าเป็นเรืองน่าละอาย จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นอุปสรรคทีส่ ง่ ผลให้สงั คมไทยไม่ให้ความยอมรับ
จึงก�ำหนดให้ของเล่นทางเพศเป็นวัตถุลามกและเป็นสิ่งผิดกฎหมายและเมื่อรัฐก�ำหนดให้ของเล่นทางเพศ
เป็นสิ่งผิดกฎหมายตามกฎหมายอาญาซึ่งถือเป็นการควบคุมที่ค่อนข้างเด็ดขาด รุนแรงและมีผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยตรง จึงควรก�ำหนดให้ของเล่นทางเพศเป็นสิง่ ถูกกฎหมาย และมอบสิทธิ
และเสรีภาพในการใช้ของเล่นทางเพศอย่างเต็มที่โดยไม่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
จากแนวคิดและทฤษฎีเรื่อง สิทธิและเสรีภาพพบว่า สิทธิและเสรีภาพคืออ�ำนาจอันชอบธรรมที่
กฎหมายรับรองและคุม้ ครองให้ รัฐจะจ�ำกัดสิทธิไม่ได้ ยกเว้นโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
เฉพาะทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนดไว้เท่านัน้ และแนวคิด ทฤษฎีเรือ่ ง ศีลธรรมพบว่า ศีลธรรมอันดีไม่มบี ทกฎหมาย
บัญญัตไิ ว้ชดั เจนเป็นเพียงหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา ซึง่ เรือ่ งเพศนัน้ ในทางศาสนาเป็นเรือ่ งประพฤติ
ผิดในกาม เช่น การผิดลูกเมียผู้อื่น แต่การระบายอารมณ์ทางเพศของตนเองนั้นไม่ถือเป็นเรื่องผิดศีลธรรม
ตามหลักศาสนาแต่อย่างใด เช่นนี้ เมือ่ การระบายอารมณ์ทางเพศเป็นเรือ่ งปกติของมนุษย์และไม่ผดิ ศีลธรรม
ดังนัน้ การตรากฎหมายให้ของเล่นทางเพศเป็นสิง่ ผิดกฎหมาย จึงถือเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
จากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศเกีย่ วกับ การควบคุมวัตถุลามก อันหมายความรวมถึงของเล่น
ทางเพศ พบว่ามีบางประเทศที่ของเล่นทางเพศ จัดอยู่ในประเภทของวัตถุลามกหรืออนาจารและเป็น
สิ่งผิดกฎหมายเช่นเดียวกับประเทศไทยเพราะปัจจัยด้านศีลธรรมและความสงบสุขของสังคมเป็นส่วนใหญ่
และมีหลายประเทศที่ของเล่นทางเพศ นั้นไม่จัดอยู่ในจ�ำพวกวัตถุลามกอนาจารและเป็นสิ่งถูกกฎหมาย
ให้ประชากรในประเทศสามารถครอบครอง ใช้ จ�ำหน่าย น�ำเข้าหรือส่งออกของเล่นทางเพศได้ภายใต้
การควบคุมของกฎหมาย
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่ามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการควบคุมการใช้ของเล่นทางเพศ
มีดังต่อไปนี้
1. ควรให้สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายแก่บุคคลอย่างเต็มที่ในการที่จะสามารถใช้ของเล่น
ทางเพศได้
2. ควรก�ำหนดให้ของเล่นทางเพศเป็นสิ่งถูกกฎหมาย ให้ของเล่นทางเพศไม่เป็นวัตถุลามก
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 และไม่จัดอยู่ในกลุ่มของต้องห้ามตามพระราชบัญญัติศุลกากร
พุทธศักราช 2560 ด้วย
3. ควรก� ำ หนดให้ ข องเล่ น ทางเพศเป็ น สิ่ ง ถู ก กฎหมายภายใต้ ก ารควบคุ ม ตามหลั ก เกณฑ์ ที่
กฎหมายก�ำหนด
4. ควรก� ำ หนดให้ มี ห น่ ว ยงานควบคุ ม การผลิ ต และรั บ รองคุ ณ ภาพการผลิ ต ของเล่ น ทางเพศ
ในประเทศไทยเพื่อรับรองความน่าเชื่อถือในสินค้าว่าประชาชนผู้อุปโภคจะได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและ
หากมีปัญหาใดๆ กับตัวสินค้า (ของเล่นทางเพศ) ผู้อุปโภคจะได้รับการเยี่ยวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ควรก� ำ หนดการจั ด เก็ บ ภาษี จ ากของเล่ น ทางเพศ ถื อ เป็ น อี ก โอกาสหนึ่ ง ที่ จ ะเพิ่ ม รายได้
ให้แก่ประเทศโดยการจัดเก็บภาษีจากการซื้อขายสิ่งของประเภทนี้เช่นเดียวกับการจัดเก็บภาษีจากสุรา
บุหรี่ เป็นต้น

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาถึงสภาพปัญหาและอุปสรรค เกีย่ วกับกฎหมายควบคุมของเล่นทางเพศในประเทศไทย
เห็นว่า ของเล่นทางเพศ เป็นวัตถุลามกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 และเป็นสินค้าต้อง
ห้ามน�ำเข้าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2560 มาตรา 242
และมาตรา 244 อันถือเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ ในชีวิตและร่างกายของประชาชน ผู้วิจัยจึงเห็นควร
ให้แยกของเล่นทางเพศ ออกจากกลุ่มวัตถุลามก ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 จัดให้ของเล่น
ทางเพศ เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย โดยให้ถือเป็นเพียง เครื่องอ�ำนวยความสะดวกชนิดหนึ่ง อันเป็นการให้สิทธิ
และเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคลอย่างเต็มที่ ในการใช้ของเล่นทางเพศโดยไม่ละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอื่น ภายใต้หลักเกณฑ์การควบคุมของกฎหมายที่เหมาะสม เช่น การก�ำหนดพื้นที่เฉพาะ
ในการจ�ำหน่ายซื้อของเล่นทางเพศ การก�ำหนดอายุของผู้จ�ำหน่าย ซื้อของเล่นทางเพศ เป็นต้น
จากการวิจัยปรากฏผลการวิจัย สอดคล้องกับแนวคิดของผู้วิจัย เนื่องจากการวิจัยฉบับนี้พบว่า
ประเทศไทยควรมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมของเล่นทางเพศ ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
โดยก�ำหนดให้ของเล่นทางเพศเป็นสิง่ ถูกกฎหมาย ไม่เป็นวัตถุลามกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287
เพื่อให้ประชาชนใช้ของเล่นทางเพศ ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และเป็นการให้ใช้สิทธิและเสรีภาพในชีวิต
และร่างกายของตนเองอย่างเต็มที่ โดยไม่ถูกจ�ำกัดสิทธิใดๆ จากการตรากฎหมายของรัฐ ที่ให้ของเล่น
ทางเพศเป็นวัตถุลามกอันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรก�ำหนดให้ของเล่นทางเพศเป็นสิ่งถูกกฎหมายโดยก�ำหนดให้ของเล่นทางเพศไม่ถือเป็น
กลุ่มวัตถุลามกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 และให้มองว่าเป็นเครื่องอ�ำนวยความสะดวก
หรือเครื่องมือทางการแพทย์อย่างหนึ่งที่ใช้ในการตอบสนองความต้องการทางเพศของบุคคล
2. ควรก�ำหนดให้ของเล่นทางเพศเป็นสิง่ ทีถ่ กู กฎหมาย ภายใต้หลักเกณฑ์การควบคุมตามกฎหมาย
เช่น ผู้ประกอบกิจการจ�ำหน่ายของเล่นทางเพศต้องขออนุญาตและจดทะเบียนร้านค้าที่จ�ำหน่ายของเล่น
ทางเพศ, อยู่ในพื้นที่เฉพาะและเหมาะสม, ก�ำหนดเวลาในการซื้อขาย และบุคคลที่จะซื้อขายของเล่น
ทางเพศต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป เป็นต้น
3. ควรก� ำ หนดให้ มี ก ารผลิ ต ของเล่ น ทางเพศในประเทศไทยได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง เพื่ อ แก้ ป ั ญ หา
การลักลอบผลิตที่ผิดกฎหมายอันท�ำให้ของเล่นทางเพศเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนั้น
หากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาก�ำกับดูแลการผลิต เช่นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เป็นต้น
ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ก็จะสามารถเข้ามาคุ้มครองผู้อุปโภควัตถุดังกล่าวได้
4. หากประเทศไทยก�ำหนดให้ของเล่นทางเพศถูกกฎหมายแล้ว ของเล่นทางเพศก็จะไม่ถือ
เป็นของต้องห้ามตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2560 ก็จะน�ำเข้าในและส่งออกนอกราช
อาณาจั ก รได้ เช่ น นี้ รั ฐ บาลก็ จ ะสามารถจั ด เก็ บ ภาษี จ ากการน� ำ เข้ า หรื อ ส่ ง ออกของเล่ น ทางเพศได้
เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศชาติอีกช่องทางหนึ่ง
5. หากประเทศไทยก�ำหนดให้ของเล่นทางเพศถูกกฎหมายแล้ว รัฐบาลจะต้องก�ำหนดมาตรการ
ต่างๆ เพื่อปรับทัศนคติของประชาชนทั่วไปให้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายด้วย
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ปัญหาทางกฎหมายการจ�ำกัดสิทธิเลือกตั้งของพระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทย
กรณีศึกษาเปรียบเทียบกับการให้สิทธิเลือกตั้งแก่พระภิกษุสงฆ์
ในประเทศศรีลังกา และประเทศกัมพูชา
LEGAL PROBLEMS ON THE RESTRICTION OF ELECTION RIGHT
OF MONKS IN THAILAND, COMPARATIVE STUDY
OF SRI LANKA AND CAMBODIA
ณัฐกานต์ ผ่าพลู, อุมาภรณ์ เขียวหลี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งของพระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทย โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางกฎหมาย หนังสือกฎหมาย
ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและสิทธิออกเสียงของพระสงฆ์ในศรีลังกาและกัมพูชา
ผลการศึกษาพบว่าปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยการจ�ำกัดสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งของผู้เป็น
พระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทยในฐานะที่เป็นประชาชนภายในรัฐนั้นขัดต่อสิทธิเสรีภาพและหลักความเสมอ
ภาคอันเป็นหลักการส�ำคัญของระบอบประชาธิปไตยซึ่งอ�ำนาจในการปกครองเป็นของประชาชน และ
การเลือกตั้งเป็นกระบวนการส�ำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งการศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายของประเทศศรี ลั ง กาและประเทศกั ม พู ช าในฐานะที่ มี ศ าสนาพุ ท ธเป็ น ศาสนาประจ� ำ ชาติ
ซึ่งได้ให้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งแก่พระภิกษุสงฆ์ดังเช่นประชาชนภายในรัฐโดยไม่มีการจ�ำกัดสิทธิ
ดังกล่าวด้วยเหตุแห่งการเป็นนักบวชแต่อย่างใด ดังนั้นการเลือกตั้งจึงเป็นเรื่องส�ำคัญอย่างยิ่งในระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะเป็นการแสดงเจตนาของประชาชนในการเลือกผู้แทนเพื่อท�ำหน้าที่ในการบริหาร
ประเทศภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
ค�ำส�ำคัญ : พระภิกษุสงฆ์ ระบอบประชาธิปไตย หลักความเสมอภาค การเลือกตั้ง การจ�ำกัดสิทธิ

Abstract
The objective of this study is to analyze the legal problems regarding the restriction of voting
rights of monks in Thailand. By studying information from legal documents Legal books As well as
research related to the role and voting rights of monks in Sri Lanka and Cambodia.
The results reveal that Monk voting rights restriction According to the constitution of the
Kingdom of Thailand Contrary to rights, liberty and equality As monks are considered citizens within
the state And the exercise of voting rights is a fundamental duty of all citizens Combined with the
universal principles in elections that give importance to citizens of the state Therefore, elections are
very important. Because it is the intention of the people to choose a representative to perform duties
in managing the country under a democratic system in which sovereignty belongs to the Thai people.
Keywords : Monk Democracy, Principles of Equality, election, restriction of rights
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บทน�ำ
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายการเลือกตั้งของประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยส่วนใหญ่
ไม่ปรากฏบทบัญญัตทิ หี่ า้ มบุคคลทีม่ สี ถานะเป็นพระภิกษุสงฆ์เข้ามามีสว่ นร่วมทางการเมือง ด้วยการจ�ำกัด
การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งแต่อย่างใด โดยปล่อยให้เป็นเรื่องของการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลผู้นั้นเอง
ว่ า จะประสงค์ ใช้ สิ ท ธิ ข องตนหรื อ ไม่ ส� ำ หรั บ ประเทศไทยนั้ น รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 96(1) ได้บัญญัติลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ในกรณีของ
ผู้เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ซึ่งบทบัญญัติในลักษณะดังว่านี้ มิใช่พึ่งถูกบัญญัติขึ้นมา
ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้แต่อย่างใด ก่อนหน้านี้ประเทศไทยได้มีการจ�ำกัดสิทธิของบุคคลประเภทนี้
ต่อเนื่องมายาวนานแล้ว บทบัญญัติที่เป็นการจ�ำกัดสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างที่ใช้บทบัญญัติเฉพาะการในรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 (กฎหมายการเลือกตั้ง พุทธศักราช 2475) มาตรา 4(5) ซึ่งก�ำหนด
คุณสมบัติของผู้มาสิทธิออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนต�ำบล ไว้ว่าผู้ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจะต้องไม่เป็น
ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช หลักจากนั้นรัฐธรรมนูญฉบับต่อๆ มาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้งในระดับต่างๆ ก็ล้วนแต่มีบัญญัติในทางจ�ำกัดสิทธิในท�ำนองเดียวกันนี้ทั้งสิ้น และเมื่อมี
การจ�ำกัดสิทธิออกเสียงเลือกตัง้ อันเป็นสิทธิทางการเมืองในขัน้ พืน้ ฐานแล้วท�ำให้บคุ คลเหล่านีย้ อ่ มถูกจ�ำกัด
สิทธิทางการเมืองอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
นอกจากนี้ จากการศึกษากฎเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในประเทศต่างๆ พบว่าในปัจจุบันประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย
เกือบทัง้ หมด ต่างก็มไิ ด้กำ� หนดคุณสมบัตหิ รือลักษณะต้องห้ามทีเ่ กีย่ วกับการเป็นภิกษุนนั้ ไว้เลย เช่นเดียวกับ
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณะรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ซึ่งราชอาณาจักรกัมพูชาในอดีต
ปรากฏการจ�ำกัดสิทธิออกเสียงเลือกตั้งของผู้เป็นภิกษุด้วยเหตุผลในเรื่องหลักค�ำสอนของพระพุทธศาสนา
ส่วนสาธารณะรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ระบบกฎหมายไม่เคยจ�ำกัดสิทธิเลือกตั้งของภิกษุ
มาตั้งแต่แรก
ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงมีความสนใจที่จะศึกษากฎหมายของประเทศศรีลังกาและประเทศกัมพูชา
เนื่องจากประเทศศรีกาถือได้ว่ามีประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธเป็นจ�ำนวนมาก อีกทั้งกฎหมายของ
ประเทศศรีลังกาให้พระภิกษุสงฆ์มีบทบาทส�ำคัญทางการเมืองจึงเป็นเหตุที่จะน�ำมาศึกษา ในขณะเดียวกัน
ก็มคี วามสนใจทีจ่ ะศึกษากฎหมายของประเทศกัมพูชาด้วยเหตุทวี่ า่ กัมพูชาเป็นประเทศทีม่ คี วามใกล้ชดิ กับ
ประเทศไทยและสาเหตุ ที่ ไ ด้ มี ก ารยกเลิ ก การจ� ำ กั ด สิ ท ธิ อ อกเสี ย งเลื อ กตั้ ง ของพระภิ ก ษุ ส งฆ์ แ ละให้
พระภิกษุสงฆ์มีสิทธิในทางการเมืองในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งดังเช่นประชาชนภายในรัฐ เพื่อน�ำมา
วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บกั บ บทบาททางการเมื อ งของพระภิ ก ษุ ส งฆ์ โ ดยเฉพาะในเรื่ อ งเรื่ อ งการจ� ำ กั ด
สิ ท ธิ ออกเสียงเลือ กตั้ง เพราะเป็นเรื่องที่ ส�ำ คั ญ อย่ างยิ่ งในระบอบประชาธิ ป ไตยซึ่ งเป็ น การปกครอง
โดยประชาชน

156

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย
ในส่วนนี้จะกล่าวถึงความหมาย ความส�ำคัญ และหลักการส�ำคัญของระบอบประชาธิปไตย
1. ระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้มีอ�ำนาจอธิปไตย
(อ�ำนาจสูงสุด) ในการปกครองประเทศ ด้วยเหตุนี้ประชาชนจึงมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนของตนเพื่อเข้าไป
ท�ำหน้าที่ในการบริหารประเทศได้ตามความคิดเห็นของตนโดยอิสรเสรี (สมเกียรติ วันทะนะ. 2558 : 53)
อาทิเช่น ประชาชนได้ใช้อ�ำนาจในการออกกฎหมายโดยผ่านรัฐสภา ประชาชนใช้อ�ำนาจในการบริหาร
โดยผ่านรัฐบาล และประชาชนได้ใช้อ�ำนาจตุลาการผ่านศาล เป็นต้น (ทินพันธุ์ นาคะตะ. 2543 : 2)
2. ความส�ำคัญของระบอบประชาธิปไตย คือ การทีป่ ระชาชนทุกคนในสังคมมีความเสมอภาคกัน
ในการเข้าถึงอ�ำนาจ และย่อมมีสทิ ธิและเสรีภาพทีไ่ ด้รบั การรับรองโดยเสมอกัน (บรรเจิด สิงคะเนติ. 2552 : 17)
โดยมีหลักการส�ำคัญที่ว่ามติของเสียงข้างมากเป็นตัวตัดสินแต่ในขณะเดียวกันเสียงส่วนน้อยในรัฐก็ได้รับ
ความคุ้มครองความเป็นธรรมตามกฎหมายดังเช่นในกรณีของการก�ำหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของ
ประชาชน (บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. 2551 : 335)
ดั ง นั้ น ระบอบประชาธิ ป ไตยจะต้ อ งเป็ น การปกครองที่ เข้ า ถึ ง เจตจ� ำ นงของประชาชนโดย
อาศัยหลักเสียงข้างมาก การเข้าถึงเจตจ�ำนงดังกล่าวท�ำได้โดยการให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินเองเรียกว่า
“ประชาธิปไตยโดยทางตรง” หรือการที่ประชาชนเลือกบุคคลอื่นเข้าไปท�ำหน้าที่ในการตัดสินใจแทน
ซึ่งเรียกว่า “ประชาธิปไตยทางอ้อม” (บุญศรี มีวงศ์อุโมษ. 2549 : 260)
3. หลักการส�ำคัญของระบอบประชาธิปไตย หลักการดังกล่าวนี้เป็นการป้องกันและแก้ไข
การใช้อ�ำนาจปกครอง จึงเกิดหลักการส�ำคัญในระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐ 4 ประการ ดังนี้
(1) ประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมกัน เสมอภาคกัน กล่าวคือ มนุษย์ทุกคนมีเสรีภาพและ
ความเท่าเทียมกันทุกคน ไม่มีผู้ใดมีสิทธิมากกว่าผู้อื่นและการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะมีสิทธิมากกว่าผู้อื่นได้นั้น
จะต้องมาจากกฎหมายที่เป็นที่ยอมรับของประชาชน เช่นเดียวกับในกรณีของผู้ปกครองที่มีอ�ำนาจเหนือ
ผู้ถูกปกครองเนื่องจากกฎหมายให้อ�ำนาจ และกฎหมายจะต้องได้รับการยอมรับจากประชาชนเช่นกัน
(2) ผู้ที่จะท�ำหน้าที่ป็นผู้ใช้อ�ำนาจปกครองจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนส่วนใหญ่
กล่าวคือ ประชาชนจะต้องเลือกตัวแทนขึน้ มาท�ำหน้าทีป่ กครองตามทีก่ ฏหมายก�ำหนดไว้ ซึง่ กระบวนการนี้
ท�ำให้เกิดพรรคการเมืองและกระบวนการเลือกตั้งเพื่อท�ำหน้าที่แทนประชาชน
(3) การใช้อำ� นาจปกครองต้องใช้อำ� นาจนัน้ เพือ่ คุม้ ครองสิทธิเสรีภาพจากผลประโยชน์ประชาชน
เพราะตามระบอบประชาธิปไตยอ�ำนาจมาจากประชาชน ฉะนั้นการใช้อ�ำนาจจะต้องปกป้องสิทธิเสรีภาพ
และผลปกระโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
(4) การใช้อ�ำนาจต้องสามารถควบคุมตรวจสอบให้อยู่ในความพอดีและเหมาะสมได้ คือ
การมีองค์กรหรือกระบวนการในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจของผู้ปกครอง เพื่อรักษาสิทธิเสรีภาพและ
ผลประโยชน์ของประชาชน เพราะเป็นพื้นฐานของ “หลักนิติรัฐ” (กิจบดี ก้องเบญจภุช. 2555 : 12)
จึงเห็นได้ว่า ระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นหลักการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และ
เพือ่ ประชาชนโดยแท้ (ทินพันธุ์ นาคะตะ พิมพ์ครัง้ ที่ 2 2543 น. 4) ดังนัน้ เมือ่ มีการยอมรับว่าอ�ำนาจอธิปไตย
(อ�ำนาจสูงสุด) เป็นของประชาชน จึงมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตย ดังนี้ (วารี นาสกุล. 2551 : 74)
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2.4 สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
ในส่วนนี้จะเป็นการกล่าวถึงความหมาย และหลักเกณฑ์การจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพตามระบอบ
ประชาธิปไตย
สิทธิและเสรีภาพเป็นค�ำที่ใช้ควบคู่กันเสมอ แต่ในทางกฎหมายสิทธิและเสรีภาพมีความหมาย
ที่แตกต่างกัน ดังนี้
สิทธิ หมายถึง ประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้แก่บุคคลในอันที่จะกระท�ำการ
เกี่ยวข้องกับทรัพย์หรือบุคคลอื่น อาทิเช่น สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในชีวิตและร่างกาย เป็นต้น จึงสรุปได้ว่า
สิทธิเป็นประโยชน์หรืออ�ำนาจที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองโดยกฏหมายในอันที่จะกระท�ำการอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือไม่กระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่ง (เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์. 2557 : 183)
เสรีภาพ หมายถึง ความสามารถที่จะกระท�ำการใด ๆ ได้ตามที่ตนปรารถนา โดยไม่มีอุปสรรค
ขัดขวาง อาทิเช่น เสรีภาพในการติดต่อสือ่ สาร เสรีภาพในการเดินทาง เป็นต้น (บรรเจิด สิงคะเนติ. 2547 : 61)
สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
(1) สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึ่งมีโดยเสมอภาคกัน เพื่อการด�ำรงชีวิต
อย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า สิทธิมนุษยชนนี้เป็นสิทธิตามธรรมชาติที่บุคคลได้มาพร้อมกับ
การเกิดและเป็นสิทธิที่ติดตัวบุคคลนั้นไม่ว่าจะอยู่ในเขตปกครองใด หรือเชื้อชาติ ภาษา หรือศาสนาใดๆ
ซึ่งสิทธิมนุษยชนนี้ไม่ขึ้นอยู่กับขอบเขตของกฏหมาย หรือปัจจัยอื่นใด อาทิเช่น สิทธิในชีวิต ร่างกาย
ทรัพย์สิน เป็นต้น เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพในการสดงความคิดเห็น เป็นต้น
(2) สิทธิพลเมือง หมายถึงสิทธิเสรีภาพในอันที่จะเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างเจต
จ�ำนงทางการเมืองของรัฐนั้น ๆ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรของรัฐ ดังนั้น สิทธิพลเมืองเป็นสิทธิ
ที่รัฐรับรองให้กับพลเมืองของรัฐเท่านั้น อาทิเช่น สิทธิในการเลือกตั้งและลงสมัครรับเลือกตั้ง เสรีภาพ
ในการจัดตั้งพรรคการเมือง เป้นต้น (เกรียงไกร รอบรู้. 2557 : 156-157)
ดังนั้นผู้เขียนจึงสรุปได้ว่า สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวประชาชนทุกคนภายในรัฐ โดยมี
กฎหมายที่รับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิพลเมือง
ซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ในการก�ำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนพึงมีโดยเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน และสิทธิที่จะกระท�ำการในฐานะที่เป็นพลเมืองของรัฐนั้นเท่านั้น ซึ่งมีความส�ำคัญเป็น
อย่างยิ่งในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็นการปกครองโดยประชาชน
2.5 หลักเกณฑ์พื้นฐานของการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพในระบอบการปกครองประชาธิปไตย
เนื่องจากประชาชนเป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยย่อมมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ดังนัน้ ประชาชนจึงได้รบั การวางหลักประกันขัน้ พืน้ ฐานในสิทธิเสรีภาพ การจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพต้องใช้อำ� นาจ
ตามกฎหมายไม่ใช่อ�ำนาจรัฐลอยๆ และท�ำได้เฉพาะรัฐธรรมนูญอนุญาตเท่านั้น แม้จะมีการตรากฎหมาย
จ�ำกัดสิทธิดังกล่าวแล้ว เนื้อหาของกฎหมายก็ต้องไม่กระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ
(วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. 2538 : 69 - 71) หากรัฐประสงค์จะจ�ำกัดสิทธิของประชาชน ก็ตอ้ งมีเหตุผลในการจ�ำกัดสิทธิ
มารับรองเช่นนัน้ ด้วย ซึง่ เจตนารมณ์เพือ่ จ�ำกัดไม่ให้องค์กรทีม่ อี ำ� นาจตรากฎหมายหรือกฎ ใช้อำ� นาจของตน
ตามอ�ำเภอใจ โดยได้ก�ำหนดให้องค์กรดังกล่าวจะตรากฎหมายหรือกฎที่มีผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลได้
เฉพาะภายในกรอบที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเปิดช่องให้กระท�ำได้เท่านั้น (จารุวรรณ เฮงตระกูล. 2559 : 11)
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หลักความเสมอภาค
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ก�ำหนดว่าบุคคลย่อมเสมอภาคกันในกฎหมายและ
ได้ รั บ ความคุ ้ ม ครองตามกฎหมายอย่ า งเท่ า เที ย มกั น (มาตรา 30 วรรคสอง) และห้ า มเลื อ กปฏิ บั ติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ หรือ
ความเชื่อทางศาสนา เป็นต้น (มานิตย์ จุมปา. 2550 : 119) ดังนั้น หลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ
ก็ คื อ บุ ค คลย่ อ มเสมอภาคกั น ในกฎหมายและได้ รั บ ความคุ ้ ม ครองตามกฎหมายอย่ า งเท่ า เที ย มกั น
ซึ่งหลักความเสมอภาคนั้นได้รับความคุมครองสูงสุด กฎหมายอื่นใดมิอาจละเมิดหลักการดังกล่าวนี้ได้
(สมยศ เชื้อไทย 2535 : 138)
ดังนัน้ จึงเห็นได้วา่ หลักความเสมอภาคมีความสัมพันธ์กบั เสรีภาพเนือ่ งจากเป็นเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน
ของประชาชน ซึ่งหลักความเสมอนี้ถือว่าเป็นหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็น
ความเสมอภาคในกฎหมาย กล่าวคือ บุคคลมีสิทธิและหน้าที่ในทางกฎหมายเช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆ
(หลวงประดิ ษ ฐ์ ม นู . 2525 : 154) ถ้ า หากว่ า มี ก ารปฏิ บั ติ ห รื อ การตรากฎหมายมี ค วามแตกต่ า งกั น
ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันจะต้องมีเหตุผลที่อธิบายได้ หรือในกรณีที่มีการเลือกปฏิบัติ การเลือกปฏิบัติ
ดังกล่าวก็เพราะเหตุผลเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่ทั้งนี้ทั้ง 2 กรณีดังกล่าวนี้จะต้องเป็นการเลือกปฏิบัติ
ทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าวด้วย (สมคิด เลิศไพฑูรย์กฎหมายรัฐธรรมนูญ. 2548 : 76 - 77)

การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของค�ำว่า “เลือกตั้ง” หมายถึง
“(การ) เลือกสรรบุคคลให้เป็นผู้แทนหรือให้ด�ำรงต�ำแหน่งด้วยการออกเสียงลงคะแนน เช่น เลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เลือกตั้งกรรมการ” พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 4 บัญญัติว่า “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการออกเสียงประชามติด้วย
แล้วแต่กรณี”
กล่าวโดยสรุปแล้ว การเลือกตั้ง เป็นการจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนน เพื่อเลือกบุคคลเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งในทางการเมือง โดยเป็นวิธีการเปิดให้โอกาสแก่ประชาชนได้มีส่วนในการเลือกสรรและก�ำหนด
ตัวเจ้าหน้าที่ที่จะมาบริหารงานสาธารณะ (จรูญ สุภาพ. 2535 : 23)
เห็นได้ว่าการเลือกตั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนและการแสดงเจตจ�ำนงร่วมกันโดยการ
แสดงความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยในการสร้างความ
ชอบธรรมของผู้ปกครองโดยการเลือกบุคคลหรือคณะบุคคลไปบริหารประเทศ อีกทั้งเพื่อควบคุมการใช้
อ�ำนาจรัฐไปในทางมิชอบหรือเกินขอบอ�ำนาจ (วรเจตน์ ภาคีรัตน์. 2555 : 198)
1. หลักเกณฑ์พื้นฐานของการเลือกตั้ง
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษย์ชนของสหประชาชาติ ค.ศ 1948 ข้อ 21 ได้วางหลักเกณฑ์
พืน้ ฐานของการเลือกตัง้ ในระบอบประชาธิปไตยไว้ 5 ประการ ได้แก่ (1.) หลักการออกเสียงเลือกตัง้ โดยทัว่ ถึง
(2.) หลักการออกเสียงเลือกตั้งโดยเสมอภาค (3.) หลักการออกเสียงเลือกตั้งโดยลับ (4.) หลักการออกเสียง
เลือกตั้งโดยเสรี (5.) หลักการออกเสียงเลือกตั้งโดยแท้จริง (โดยตรง) ซึ่งอธิบายได้ดังนี้
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4.1.1 การจ�ำกัดสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
เนื่ อ งจากการเลื อ กตั้ ง มี ลั ก ษณะเป็ น สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของประชาชนทุ ก คนในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง แต่อย่างไรก็ดีผู้ปกครอง
อาจก�ำหนดให้มีการจ�ำกัดสิทธิขึ้นก็ได้ ซึ่งหากจะจ�ำกัดสิทธิประชาชนอย่างไรก็ต้องให้เหตุผลรองรับ
การก�ำจัดสิทธินั้นไว้ด้วย (นิสสัย บุญศิริ. 2559 : 89 - 93)
โดยวิ ธี ก ารในจ� ำ กั ด สิ ท ธิ อ อกเสี ย งเลื อ กตั้ ง นั้ น รั ฐ จ� ำ เป็ น ต้ อ งบั ญ ญั ติ ก ฎเกณฑ์ ซึ่ ง ใช้ เ ป็ น
วิธีการในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งของประชาชน โดยต้องก�ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ไม่ให้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งไว้ในกฎหมาย บุคคลประเภทใดบ้างซึ่งถูกจ�ำกัดสิทธิหรือถูกจ�ำกัดการใช้
สิทธิดังกล่าว (เกรียงศักดิ์ ราชโคตร์ 2552 : 176 - 179) และเกณฑ์ในการจ�ำกัดสิทธิออกเสียงเลือกตั้งนั้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติกฎเกณฑ์ในการจ�ำกัดสิทธิการออก
เสียงเลือกตั้งซึ่งจ�ำแนกโดยการก�ำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ได้แก่ ผู้มีสัญชาติไทย
ที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ในวันเลือกตั้งและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 90 วัน
นับถึงวันเลือกตั้ง และการก�ำหนดลักษณะของผู้ต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ได้แก่ ผู้เป็นภิกษุ
สามเณร นั ก พรต หรื อ นั ก บวช ผู ้ อ ยู ่ ใ นระหว่ า งถู ก เพิ ก ถอนสิ ท ธิ อ อกเสี ย งเลื อ กตั้ ง ผู ้ ต ้ อ งคุ ม ขั ง อยู ่
โดยหมายของศาลหรือโดยค�ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 95 และ 96 (รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 95 และ 96)
ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีการศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญของต่างประเทศเกี่ยวสิทธิ
ในการออกเสียงเลือกตั้งของพระภิกษุสงฆ์ พบว่าประเทศที่ไม่ได้มีการจ�ำกัดสิทธิออกเสียงเลือกตั้งของ
พระภิกษุในต่างประเทศมีอยู่ด้วยกันหลายประเทศ ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง ราชอาณาจักรกัมพูชา และ
สาธารณะรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เพื่อน�ำมาเปรียบเทียบให้เห็นข้อแตกต่างดังต่อไปนี้
สาธารณะรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
สาธารณะรั ฐ สั ง คมนิ ย มประชาธิ ป ไตยศรี ลั ง กาเป็ น ประเทศที่ ป กครองในระบอบเสรี นิ ย ม
ประชาธิปไตย และมีพระภิกษุในประเทศที่ได้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งโดยได้รับการยอมรับจากกฎหมาย
โดยไม่จ�ำกัดสิทธิของพระภิกษุ ประชากรในประเทศส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกับประเทศไทย
ปัจจุบันรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ค.ศ. 1978 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปี ค.ศ. 2015 ) แห่งสาธารณะรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา ได้บัญญัติกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิเลือกตั้ง ไว้ในมาตรา 88 และมาตรา 89
อีกทัง้ ในมาตรา 101 ยังบัญญัตขิ อ้ จ�ำกัดมิให้รฐั สภาตรากฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการจ�ำกัดสิทธิออกเสียงเลือกตัง้
อีกด้วย โดยมาตรา 88 ได้รับรองสิทธิออกเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีและสมาชิกรัฐสภา และสิทธิ
ออกเสียงประชามติแก่บุคคลทุกคนยกเว้นผู้ซึ่งถูกจ�ำกัดสิทธิออกเสียงเลือกตั้งซึ่งถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 89
ได้ก�ำหนดข้อจ�ำกัดสิทธิเลือกตั้งแก่บุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม ได้แก่ (1) บุคคลที่มิใช่พลเมืองของประเทศ
ศรีลังกา (2) บุคคลที่มีอายุยังไม่ถึง 18 ปี ในวันเลือกตั้ง (3) บุคคลวิกลจริต (4) บุคคลที่ต้องโทษขุมขัง
ไม่ต�่ำกว่า 6 เดือน หรือต้องโทษประหารชีวิต (5) บุคคลที่กระท�ำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง
(6) บุคคลที่ถูกตัดออกจากการเป็นพลเมือง
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ประเทศศรีลังกามีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ�ำชาติ มีอิทธิพลวิถีชีวิตของชาวศรีลังกาเป็น
ส่วนมาก และด้วยเหตุที่รัฐธรรมนูญให้เสรีภาพและความส�ำคัญกับศาสนาพุทธมาก และยังถือว่าพระสงฆ์
มีสิทธิทางการเมืองเท่าประชาชนคนหนึ่ง คือ มีหน้าที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีสิทธิด�ำรงต�ำแหน่งทาง
การเมืองได้ตั้งแต่เป็น ส.ส. จนถึงประธานาธิบดี ปัจจุบันพระสงฆ์ของประเทศศรีลังกาจึงมีบทบาททาง
การเมืองสูงถึงขัน้ เล่นการเมืองอย่างเปิดเผยและคงเป็นประเทศเดียวในโลกทีพ่ ระภิกษุเป็นผูแ้ ทนราษฎรได้
(ชูชาติ สุทธะ. 2555 : 21) เมื่อพิจารณาในแง่ของบทบาทของพระสงฆ์ในประเทศศรีลังกาได้มีการเข้ามา
เกีย่ วข้องกับการเลือกตัง้ และการรับสมัครเลือกตัง้ เนือ่ งจากกังวลต่อสถานะความมัน่ คงของพระพุทธศาสนา
ทัง้ กฎหมายประเทศ ศรีลงั กาไม่ได้มกี ารจ�ำกัดสิทธิมาตัง้ แต่แรก อย่างไรก็ดี แม้พระสงฆ์ในศรีลงั กาจะมีสทิ ธิ
ทางการเมือง แต่พระสงฆ์ส่วนใหญ่จะมีการจ�ำกัดบทบาททางการเมือง อาทิเช่น การวิจารณ์การเมืองหรือ
การปราศรัยหาเสียงช่วยนักการเมืองเท่านั้น และพระสงฆ์ได้กลายเป็นพลังการเมืองที่ส�ำคัญนั่นเอง
ดังนั้นผู้เขียนจึงเห็นว่า ประเทศศรีลังกาซึ่งมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ�ำชาติและประชากร
ส่วนใหญ่ในประเทศก็นับถือศาสนาพุทธ พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นนักบวชในศาสนามีความส�ำคัญต่อวิถีชีวิต
ของประชาชนเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ดใี นประทศศรีลงั กาก็ไม่ได้มกี ารจ�ำกัดสิทธิในการออกเสียงเลือกตัง้
ของพระภิกษุสงฆ์ด้วยเหตุที่เป็นนักบวชทางศาสนาแต่กลับให้สิทธิแก่พระภิกษุสงฆ์ดังเช่นประชาชน
ภายในรัฐ อีกทั้งพระภิกษุสงฆ์ในประเทศศรีลังกายังมีบทบาททางด้านการเมืองเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้
ผู้เขียนจึงมีความสนใจในการศึกษาการให้สิทธิเลือกตั้งแก่พระภิกษุสงฆ์ในประเทศศรีลังกา
ราชอาณาจักรกัมพูชา
แต่เดิมประเทศกัมพูชาจ�ำกัดสิทธิการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งของพระภิกษุ เนื่องจากเป็น
การกระท�ำที่ขัดต่อค�ำสอนพระพุทธศาสนา ซึ่งในขณะนั้นประเทศกัมพูชาได้ใช้ประกาศรัฐธรรมนูญฉบับ
ค.ศ. 1947 ซึ่งบัญญัติในมาตรา 48 โดยบัญญัติห้ามพระภิกษุ ออกเสียงเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกตั้ง
ต่อมาภายหลังประเทศกัมพูชาได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1981 ได้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ทีส่ ำ� คัญขึน้ (วชิรา นาวาศรีพร. 2560 : 102 - 103 ) โดยรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้กำ� หนดถึงสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งของพระภิกษุไว้อย่างชัดเจน ว่าพระภิกษุสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกได้และสมัครรับเลือกตั้ง
ได้เช่นกัน
ปัจจุบนั ราชอาณาจักรกัมพูชาได้ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญ ค.ศ. 1993 ก็ยงั คงรับรองสิทธิออกเสียง
เลือกตัง้ ของพระภิกษุเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญในระบอบก่อนนี้ (วชิรา นาวาศรีพร. 2560 : 104) จากบทบัญญัติ
ของกฎหมายดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้ พ ระสงฆ์ กั ม พู ช ามี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งเลื อ กตั้ ง อย่ า งไรก็ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ
มิได้ก�ำหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย หรือมีสภาพบังคับส�ำหรับผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ฉะนั้ น พระภิ ก ษุ ที่ ป ระสงค์ จ ะเป็ น กลางทางการเมื อ งสามารถไม่ ไ ปใช้ สิ ท ธิ ท างการเมื อ งได้ เช่ น กั น
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ฉบับปี ค.ศ. 1993 มาตรา 34 บัญญัติให้ประชาชนกัมพูชา
ไม่จ�ำกัดเพศ มีสิทธิเท่าเทียมกันในการออกเสียงเลือกตั้งและเป็นผู้รับสมัครเลือกตั้ง มีอายุไม่ต�่ำกว่า 18 ปี
มีสทิ ธิในการออกเสียงเลือกตัง้ และมีอายุไม่ตำ�่ กว่า 25 ปี มีสทิ ธิสมัครรับการเลือกตัง้ และอายุไม่ตำ�่ กว่า 40 ปี
มีสิทธิสมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้บทบัญญัติในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการจ�ำกัดสิทธิออกเสียง
เลื อ กตั้ ง และสิ ท ธิ ใ นการสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพระภิ ก ษุ อ ยู ่ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า
ค.ศ. 1947 มาตรา 48 (พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์. 2558 : 154)
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ปัจจุบันอยู่ในสมัยรัฐบาลสมเด็จฮุนเซน (Hun Sen) ระบอบประชาธิปไตยแบบกัมพูชาที่มี
พรรคการเมืองหลายพรรค พระสงฆ์กัมพูชามีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่ไม่มีสิทธิตั้งพรรค
การเมืองลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นผู้แทนราษฎรหรือมีต�ำแหน่งในรัฐบาลได้เหมือนพระสงฆ์ศรีลังกา
(สุรพศ ทวีศกั ดิ.์ 2558 สืบค้นเมือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, จากhttps://www.silpa-mag.com/history/
article_41447) ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงเห็นว่า ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนา
ประจ�ำชาติเช่นเดียวกับประเทศไทย และเป็นประเทศทีใ่ ห้สทิ ธิแก่พระภิกษุสงฆ์ในการมีสทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชจักรกัมพูชาได้บัญญัติและรับรองการให้สิทธินี้ไว้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้ผู้เขียน
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประเทศกัมพูชาด้วยเหตุที่ว่าประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มีความใกล้ชิดกับ
ประเทศไทย และในอดีตประเทศกัมพูชาได้จ�ำกัดสิทธิออกสียงเลือกตั้งของพระภิกษุสงฆ์ แต่ในปัจจุบัน
ได้ยกเลิกการจ�ำกัดสิทธิดังกล่าว จึงเป็นเรื่องที่น�ำมาใช้ในการวิเคราะห์และอ้างเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ประเทศไทย เพื่อน�ำมาเป็นแนวทางในการแก้ไขกฎหมายในประเทศไทยในเรื่องการจ�ำกัดสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งของพระภิกษุสงฆ์ว่าสามารถแก้ไขกฎหมายให้เป็นไปในทางที่ให้สิทธิแก่พระภิกษุสงฆ์ในการมีสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งได้หรือไม่อย่างไร
4.1.2 การจ�ำกัดสิทธิหรือการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งของผู้เป็นภิกษุในประเทศไทย
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554 อ้างค�ำว่า “ภิกษุ” หมายความว่า
ชายที่บวชในพระพุทธศาสนา กล่าวคือ เป็นบุคคลเพศชายที่ผ่านพิธีอุปสมบทตามหลักพระพุทธศาสนา
โดยค�ำว่า “ภิกษุ” นี้ รัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้งมิได้ในความหมายไว้
จากผลส�ำรวจฐานข้อมูลสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 พบว่า
ประเทศไทยมีพระภิกษุรวมทั้งสิ้น 278, 686 รูป เห็นได้ว่าพระภิกษุสงฆ์มีจ�ำนวนมาก แต่ถูกจ�ำกัดสิทธิการ
ใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งเลื อ กตั้ ง ซึ่ ง ถ้ า หากกลุ ่ ม บุ ค คลถู ก จ� ำ กั ด สิ ท ธิ เ หล่ า นี้ ไ ด้ ใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งเลื อ กตั้ ง แล้ ว
อาจจะท�ำให้การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประเทศไทยย่อมมีความเสมอภาคตามการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
จากการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิออกเสียงเลือกตั้งฉบับแรกของประเทศไทย
(สยาม) ในระบอบประชาธิปไตย คือ พระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ พุทธศักราช 2475 ขึน้ บังคับใช้ ซึง่ มาตรา 4
ของพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติถึงคุณสมบัติของราษฎรผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนต�ำบล
ปรากฏว่า อนุมาตรา (5) กล่าวไว้ว่า “ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในขณะมีการเลือกตั้ง”
นอกจากนี้มาตรา 5 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันยังได้บัญญัติถึงคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นผู้แทนต�ำบลหรือผู้แทนราษฎรไว้ว่า จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 4(5) ด้วย กล่าวคือ ผู้สมัครรับเลือก
ตั้งหรือผู้แทนราษฎรจะต้องไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช (วชิรา นาวาศรีพร. 2560 : 123)
ในเวลาต่อมาได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492
ซึ่งได้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญขึ้น กล่าวคือ มีการก�ำหนดถึงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งไว้ในรัฐธรรมนูญมิใช่ในกฎหมายการเลือกตั้งดังเช่นที่เคยถือปฏิบัติมาแต่เดิม
อีกต่อไป จวบจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยบัญญัติถึงคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งไว้ในมาตรา 95 และมาตรา 96

162

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การจ�ำกัดการใช้สิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งของพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งสิทธิในการเลือกตั้งเป็นสิทธิ
ที่มีความส�ำคัญเป็นอย่างมากในระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็นการปกครองโดยประชาชน เห็นได้ว่า
การจ�ำกัดสิทธิดังกล่าวย่อมเกิดความกระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคล ซึ่งขัดต่อหลักความเสมอภาค
อันเป็นหลักการส�ำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจากการศึกษาในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบ
ราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณะรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กาพบว่า ประเทศศรีลงั กาซึง่ มีศาสนา
พุทธเป็นศาสนาประจ�ำชาติและพระภิกษุสงฆ์ในประเทศศรีลังกามีบทบาททางการเมืองอย่างเห็นได้ชัด
อีกทั้งพระภิกษุสงฆ์มีสิทธิในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งดังเช่นประชาชนภายในโดยไม่มีข้อจ�ำกัดในเรื่อง
ของการเป็นนักบวชในศาสนาเช่นเดียวกับประเทศกัมพูชาที่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประช�ำชาติและ
มีความใกล้ชิดกับประเทศไทย ซึ่งในอดีตประเทศกัมพูชาได้มีการจ�ำกัดสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งของ
พระภิกษุสงฆ์ แต่ในปัจจุบันได้ยกเลิกการจ�ำกัดสิทธิดังกล่าวแล้ว จึงเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ผู้เขียนมีความสนใจ
ในเรื่องดังกล่าวนี้
ผูเ้ ขียนเห็นว่า ประเทศไทยไม่ควรให้รฐั ตรากฎหมายทีม่ ลี กั ษณะเป็นการจ�ำกัดสิทธิของพระภิกษุสงฆ์
โดยอ้างเหตุผลในเรื่องศาสนาที่ว่าพระภิกษุสงฆ์เป็นนักบวชในศาสนา หรือการกีดกันมิให้บุคคลประเภท
เหล่านี้ใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง ดังนั้น จึงควรบัญญัติยอมรับหลักเกณฑ์พื้นฐานของการเลือกตั้ง
ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ในฐานะที่เป็นประชาชนภายในรัฐดังเช่นประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพและ
ความเสมอภาคที่เท่าเทียมกัน และควรที่จะวางข้อจ�ำกัดห้ามฝ่ายนิติบัญญัติตรากฎหมายจ�ำกัดสิทธิ
เลือกตั้งที่เป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาคของประชาชนทุกคนหรือกระทบสิทธิของประชาชนในฐานะ
ที่เป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยในการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
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มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางการค้า
ในอุตสาหกรรมคราฟต์เบียร์
LEGAL MEASURES FOR PROMOTE TRADE COMPETITION
IN THE CRAFT BEER INDUSTRY.
กาญจนา ช่วยแท่น, ณัฐวรรณ หนูด้วง, ต้องตา ช่วยชูวงศ์, ภัทรพงศ์ วงศ์พรต,
ศุภวิชญ์ หมอยา, ธนากร โกมลวานิช
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาถึงหลักการและแนวคิดในการควบคุมมาตรฐานในการผลิต
และจ�ำหน่ายคราฟต์เบียร์ เพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางการค้าในอุตสาหกรรมคราฟต์เบียร์ โดยศึกษา
ตัง้ แต่การอนุญาตให้ผลิตเบียร์ มาตรการควบคุมการผลิตเบียร์ การสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าในธุรกิจ
เบียร์ ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นให้ตลาดมีการแข่งขันมากขึ้น
อันจะส่งผลต่อธุรกิจคราฟต์เบียร์อันเนื่องมาจากเบียร์เป็นสินค้าควบคุมของรัฐ ส่งผลให้รัฐต้องเข้ามา
แทรกแซงเอกชนในการด�ำเนินกิจการซึ่งกระท�ำโดยวิธีการควบคุมผ่านใบอนุญาต เป็นทั้งใบอนุญาต
ส�ำหรับผู้ผลิตและส�ำหรับ ร้านค้า
จากการศึกษาพบว่าใบอนุญาตส�ำหรับการผลิตเบียร์นั้น มีการก�ำหนดเกณฑ์ส�ำหรับผู้ยื่นขอรับ
ใบอนุญาตผลิตเบียร์ในเกณฑ์ที่สูงจนเป็นอุปสรรคในการเริ่มธุรกิจของผู้ประกอบการรายเล็กและไม่มี
การปรับปรุงให้เข้ากับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสและ
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการขนาดเล็ก อีกทั้งภาครัฐก็มีนโยบาย Thailand 4.0 จึงจ�ำเป็น
ต้องมีการทบทวนเกณฑ์ขั้นต�่ำของการอนุญาตโดยเฉพาะเกณฑ์ก�ำลังการผลิตและทุนในการจดทะเบียน
เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายเล็ก อีกทั้งการแข่งขันที่เท่าเทียมนี้จะผลักดันให้ผู้ประกอบการพัฒนา
มาตรฐานไปข้างหน้า มากกว่าการอ้างมาตรฐานของผู้ก�ำกับดูแล มากีดกันผู้ประกอบการรายเล็กไม่ให้
เข้าตลาด ทั้งนี้เพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสมกับสภาพตลาดเบียร์ในปัจจุบัน และ
นโยบายการเป็นสินค้าควบคุมยังคงมีการบังคับใช้อยู่ โดยเป็นการปรับปรุงกฎเกณฑ์ใบอนุญาตส�ำหรับ
ผู้ที่สามารถขอรับใบอนุญาตได้ เพื่อช่วยเพิ่มความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการ
ค�ำส�ำคัญ : คราฟต์เบียร์, อุตสาหกรรม, การแข่งขัน
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Abstract
The objective of this study is to study the principles and concepts of standard control
in the production and distribution of craft beer in order to promote trade competition in the craft
beer industry. By studying since the permission to produce beer Measures to control beer
production Supporting trade competition in the beer business As well as ways to improve the
aws related to stimulate the market to be more competitive which will affect the craft beer business
due to beer being a government controlled product. As a result, the state must intervene in the
private sector to operate the business by means of control through a license. Is both a manufacturer
license and a store.
The study found that the license for beer production is There is a high threshold for beer
license applicants, which is a hindrance to small-business start-ups and there is no improvement
to the current technology. Although, there is currently technology that can increase the opportunity
and competitiveness of small entrepreneurs. In addition, the government has the Thailand 4.0 policy,
therefore, it is necessary to review the minimum permitting criteria, especially the capacity and capital
criteria for registration. To promote small entrepreneurs In addition, this fair competition will encourage
operators to develop standards forward. More than the standard reference of regulators Come to
prevent small operators from entering the market This is to improve the law to be suitable for the
current beer market conditions. And the policy of regulated goods is still in effect by improving the
license rules for those who can apply for a license to help increase fairness between entrepreneurs.
Keywords : craft beer, industry, competitiveness

บทน�ำ
ประวัติศาสตร์ของเบียร์เป็นเครื่องดื่มที่มีมาอย่างยาวนาน เนื่องจากในยุคโบราณได้ถูกน�ำมา
ใช้เป็นค่าตอบแทนคนงานจากการท�ำงาน และถูกน�ำมาใช้เพือ่ จูงใจให้คนเข้าร่วมพิธที างศาสนาในทางยุโรป
ส่งผลให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงขั้นผลิตเบียร์ขายเป็นอุตสาหกรรม
ส�ำหรับในประเทศไทยในสมัยอยุธยาเริ่มมีบันทึกเกี่ยวกับการเข้ามาของเบียร์ในครั้งแรก โดย
ชาวโปรตุเกส, ฮอลันดา และอังกฤษ โดยสมัยนั้น เบียร์ต้องมีการน�ำเข้ามาจากต่างประเทศ แต่ภายใน
ประเทศไทย ยั ง ไม่ มี ก ารออกใบอนุ ญ าตให้ ส ามารถผลิ ต เบี ย ร์ เ องได้ จนกระทั่ ง ในสมั ย รั ช กาลที่ 27
มีผยู้ นื่ ขอรับใบอนุญาตตัง้ โรงงานผลิตเบียร์ในประเทศไทยเป็นแห่งแรก และมีกฎหมายทีเ่ ป็นพระราชบัญญัติ
บังคับใช้เกี่ยวกับเบียร์จริง ๆ ในปี พ.ศ. 2493 โดยก่อนหน้านั้นจะมีกฎหมายตราสามดวง เรื่อง น�้ำสุรา
จุลศักราช 114 ซึง่ เป็นกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับเบียร์หรือสุราโดยเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับการจัดเก็บภาษีเพียงเท่านัน้
หลังจากพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ประกาศใช้มาได้ 10 ปี ก็มีโรงงานผลิตเบียร์ในระดับอุตสาหกรรม
เป็นแห่งที่ 2 ของไทย เนื่องจากมีการออกใบอนุญาตโรงงานผลิตเบียร์ขึ้น
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ปี พ.ศ. 2535 รัฐบาลมีนโยบายเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งเบียร์ก็เป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่ได้รับ
ความนิ ย มมากเป็ น พิ เ ศษ โดยมี ก ารออกใบอนุ ญ าตให้ ทั้ ง โรงงานเบี ย ร์ ค นไทยเองและโรงงานเบี ย ร์
จากต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนเปิดโรงงานผลิตภายในประเทศไทย ส่งผลให้ภาครัฐมีรายได้จากภาษีเบียร์
มากขึ้นเรื่อย ๆ จนในปัจจุบันภาครัฐมีรายได้จากภาษีเบียร์มากกว่ารายได้จากภาษีสุราไปแล้ว ทั้งที่แต่เดิม
ภาษีสุรา ซึ่งมาจากเหล้าขาวเป็นรายได้ที่สูงกว่าภาษีเบียร์มาโดยตลอด แต่ในปัจจุบันกลับได้รับความนิยม
ทีน่ อ้ ยลงส่งผลให้รายได้ทนี่ ำ� ส่งให้กบั รัฐน้อยลงตามไปด้วย ท�ำให้เห็นว่าเบียร์เป็นเครือ่ งดืม่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยม
มากขึ้นต่างจากเหล้าขาว อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าเบียร์จะได้รับความนิยมมากขึ้น แต่การขอออกใบอนุญาต
การผลิตยังเป็นไปได้ยากเนื่องจากมีข้อก�ำหนดส�ำหรับผู้ประกอบการที่สามารถยื่นขอใบอนุญาตไว้สูง
ท�ำให้เป็นอุปสรรคในการเริม่ ธุรกิจของผูป้ ระกอบการรายเล็กทีไ่ ม่สามารถเข้าถึงการผลิตเบียร์ในประเทศได้
ส่งผลต่อผู้ประกอบการรายใหม่ไม่สามารถที่จะเข้ามาแข่งขันในตลาดเบียร์ได้อย่างเท่าเทียม ทั้งที่คนไทย
มี ฝ ี มื อ ในการต้ ม เบี ย ร์ ที่ ช� ำ นาญ โดยใช้ วั ต ถุ ดิ บ ที่ เ ป็ น ไปตามที่ ค ราฟต์ เ บี ย ร์ ข องต่ า งประเทศใช้ กั น
เพียงแต่กฎหมายไม่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในรายเล็กที่จะผลิตสินค้ามาแข่งขันขึ้น ตามที่ปรากฏไว้
ในกฎกระทรวงการอนุ ญ าตผลิ ต สุ ร า ซึ่ ง จากการจ� ำ กั ด ตามกฎกระทรวงดั ง กล่ า วท� ำ ให้ มี ก ารลั ก ลอบ
ผลิ ต เบี ย ร์ ใ นปั จ จุ บั น อย่ า งมากขึ้ น ดั ง ที่ ป รากฏในกรณี ข องการจั บ กุ ม เบี ย ร์ เ ท่ า พิ ภ พ โดยเจ้ า หน้ า ที่
ได้เข้าจับกุมที่ร้านซึ่งเปิดเป็นร้านขายเบียร์ที่มีเบียร์ที่ผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาต และค�ำพิพากษาคดี
หมายเลขแดงที่ 322/2560

วัตถุประสงค์ของวิจัย
เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อก�ำหนดหรือข้อบังคับและปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริม
ให้มีการแข่งขันทางการค้าในอุตสาหกรรมคราฟต์เบียร์ในประเทศไทย

ทบทวนวรรณกรรม
เบียร์เป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ชนิดแรกของโลก โดยคราฟต์เบียร์คิดค้นและริเริ่มมาจาก
ต่างประเทศ ในสมัย 2800 ปีก่อนคริสตกาล เกิดขึ้นในยุคสมัยเมโสโปเตเมีย ได้มีการบันทึกเกี่ยวกับ
การแบ่งปันเบียร์และขนมปังให้กับทาสในยุคนั้น ในส่วนของการผลิตเบียร์และบริโภคเบียร์ในสมัยนั้น
พบว่าในสมัยบาบิโลเนีย ในสมัย 2000 ปีกอ่ นคริสตกาล ในช่วง 1728 - 1686 ปีกอ่ นคริสตกาล ตามบัญญัติ
ที่บังคับใช้ของกษัตริย์ฮัมมูราบี ก็ได้มีการคิดค้นเบียร์ซึ่งเป็นน�้ำอมฤต และในอียิปต์ยุคโบราณต่อมา
อีก 2000 ปี ได้มีการค้นพบพืชชนิดหนึ่งชื่อว่าฮ็อป เมื่อผสมลงไปในเบียร์จะท�ำให้มีรสชาติขมและ
กลิน่ หอม และสามารถเพิม่ ระยะเวลาในการเก็บได้นานยิง่ ขึน้ แต่ขนั้ ตอนการผลิตในสมัยนัน้ ต่างจากปัจจุบนั
เป็นอย่างมาก เนื่องมาจากองค์ประกอบต่างๆ ของเบียร์จะขึ้นอยู่กับคุณภาพแหล่งน�้ำที่ใช้ในการผลิต
และขั้นตอนการปรุงแต่ง1
ในทวีปยุโรป ประเทศเยอรมันเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตเบียร์ยุคใหม่ ซึ่งกล่าวได้ว่าชาวเยอรมัน
เป็นประเทศแรกที่มีการผลิตคราฟต์เบียร์ขึ้นมา มีชื่อว่า บิเออร์ (Bior) หลังจากนั้นก็มีการผลิตคราฟต์เบียร์
ก็ได้เข้ามามีบทบาทในคริสตจักร เพื่อที่ประกอบพิธีกรรมและให้กับผู้คนที่เข้ามาร่วมงานทางศาสนา
จนในช่วงศตวรรษที่ 15 ได้ประสบปัญหาท�ำให้ขาดแคลนของข้าวบาร์เลย์ ก่อให้เกิดกฎเรื่องความบริสุทธิ์
เพื่อรักษาคุณภาพของเบียร์ โดยใช้บังคับเฉพาะในแคว้นบาวาเนีย (เยอรมันในปัจจุบัน) และหลังจากนั้น
เบียร์ก็เริ่มแพร่หลายอย่างรวดเร็วในทวีปยุโรปรวมไปถึงทั่วโลก2
อภินันท์ ศิริพันธ์. “ก�ำเนิดเบียร์ เครื่องดื่มชนิดแรกสุดของโลก.” Cocktailthai. สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 จาก http://www.cocktailthai.com/
index.php?lay=show&ac=article&Id=210504 &Ntype=3,
2
อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 4.
1
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เมื่อปี พ.ศ. 2230 ในประเทศไทยเริ่มมีการเข้าครั้งแรก ในสมัยอยุธยา ซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 27
ตรงกับสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึง่ เป็นช่วงทีม่ กี ารติดต่อกับยุโยปกลับมารุง่ เรืองอีกครัง้ ได้มกี ารขอตัง้
โรงงานผลิตเบียร์ในเชิงอุตสาหกรรมขึ้นโดยเมื่อปี พ.ศ. 2473 พระยาภิรมย์ภักดี (บุญรอด เศรษฐบุตร)
ยืน่ เรือ่ ง ขออนุญาตผลิตคราฟต์เบียร์ตอ่ กระทรวงพระคลังมหาสมบัตทิ มี่ พี ระยาโกมารกุลมนตรี เป็นเสนาบดี
กระทรวงพระคลังมหาสมบัตอิ ยูใ่ นขณะนัน้ พร้อมทัง้ ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
โดยเห็นว่า เบียร์เป็นสินค้าที่ชาวต่างชาติได้ส่งเข้ามาจ�ำหน่ายในสยามประเทศมายาวนานแล้ว ซึ่งท�ำให้
เงินไหลออกไปยังต่างประเทศจ�ำนวนมาก ซึ่งถ้าเราสามารถผลิตคราฟต์เบียร์ขึ้นได้เองเราก็จะสามารถ
ป้องกันเงินที่สูญเสียไปได้ รวมทั้งจะได้ประโยชน์ในเรื่องราคาขายที่ถูกลง และการผลิตคราฟต์เบียร์
ยังสามารถใช้ปลายข้าวมาแทนข้าวมอลต์ ช่วยให้คนไทยมีงานท�ำด้วยและรายได้เพิ่มขึ้น3 จากความคิด
ดังกล่าวนีเ้ องพระยาภิรมย์ภกั ดี จึงขอตัง้ โรงกลัน่ เบียร์ขนึ้ ปัจจุบนั เรารูจ้ กั กันในนาม “เบียร์สงิ ห์” (Singha Beer)
ในกรณีของการผลิตเบียร์ กฎหมายเพิง่ ได้เริม่ มีการก�ำหนดผูผ้ ลิตเบียร์ไว้อย่างชัดเจนในปี พ.ศ. 2543
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายการเปิดเสรีการผลิตและจ�ำหน่ายสุราหลังปี 2542 ซึ่งมีการออกประกาศก
ระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2543 โดยก�ำหนดไว้ในส่วนที่ 2 จ�ำแนก ผู้ผลิตไว้เป็น
2 ประเภท4 ดังนี้
1. โรงงานผลิตเบียร์และขายส่งสุราแช่ชนิดเบียร์นั้น ต้องมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 51
และต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต�่ำกว่า 100,000 ลิตรต่อปี แต่ไม่เกิน 1 ล้านลิตรต่อปี
2. โรงงานเบียร์ขนาดเล็กประเภทผลิตเผื่อขาย ณ สถานที่ผลิต ต้องมีปริมาณการผลิตไม่ต�่ำกว่า
100,000 ลิตรต่อปี แต่ไม่เกิน 1 ล้านลิตรต่อปี
แนวคิดการควบคุมในการผลิตเบียร์ของประเทศไทย
การควบคุมการผลิตเบียร์ ริเริม่ มาตัง้ แต่สมัยทีไ่ ด้รบั การอนุญาตให้มกี ารตัง้ โรงงานเบียร์ครัง้ แรก
ทีต่ อ้ งการให้มกี ารผลิตเครือ่ งดืม่ ประเภทเบียร์ได้ แต่ไม่ตอ้ งการให้มโี รงงานเบียร์นนั้ มากเกินไป เพราะหากมี
การแข่งขันกันในระดับอุตสาหกรรมเดียวกันนั้นมากเกินไปก็จะมีการลดราคาแข่งกัน คนไทยก็ต้องกินเบียร์
กันจนท้องแตกตายกันหมดหรือไม่ก็ต้องมีคนที่เป็นพ่อค้าอาจล้มละลายไม่คนใดก็คนหนึ่งหรืออาจจะ
หลายคน ก็เป็นได้ซงึ่ ถือได้วา่ เป็นการควบคุมอุตสาหกรรมเบียร์ครัง้ แรกของไทยโดยเริม่ ควบคุมผูป้ ระกอบการ
ไม่ให้มีการจัดตั้งมากเกินไป5
ในช่วงแรกของการควบคุมการผลิตสุราของรัฐ ได้เริม่ จากการทีเ่ ก็บภาษีจากโรงเหล้าตามริมคลอง
ของประชาชนและหลังจากนั้นท�ำให้การควบคุมเปลี่ยนเป็นการผูกขาดโดยรัฐเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเหล้า
และต่อมารัฐเปลี่ยนหน่วยงานที่ดูแลการผลิตสุราจึงได้เปลี่ยนระบบการควบคุมมาเป็นระบบการสัมปทาน
ของโรงผลิตสุรา6
ปิยะ ภิรมย์ภักดี. “ประวัติการผลิตเบียร์ในประเทศไทย.” สารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบค้น
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 จาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub /book /book. php?book=23&chap=10&page=t23-10-infodetail04.html
4
มานิตา เข็มทอง. “เงือ่ นไขการตัง้ Brewpub.” ผูจ้ ดั การ 360. สืบค้นเมือ่ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 จาก http://info.gotomanager.com/news /details.aspx?id=4610
5
Craft’n roll.“Chitbeer ต�ำนานเบียร์คราฟต์ไทย.”Craft’n roll, สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 จาก http://craftnroll.net/ 2015/10/27/talk-chitbeer/,
6
ผู้จัดการ, “ต�ำนานเหล้าไทย House of Mekhong,” Gotomanager, สืบค้นเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563, จาก http://gotomanager.com/content/
ต�ำนานเหล้าไทย- “house-mekhong”.
3
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ในประเทศไทยไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับเบียร์ไว้เป็นการเฉพาะ จึงได้รวมไว้ในพระราชบัญญัติสุรา
พ.ศ. 2493 ซึง่ มีการแก้ไขเพิม่ เติมเนือ่ งจากอัตราโทษทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้เบาเกินสมควรควรส�ำหรับผูล้ กั ลอบท�ำขาย
นอกจากนี้ในบางกรณีก็มิได้มีบทลงโทษผู้รับอนุญาตจ�ำหน่ายสุราที่ซื้อสุราจากบุคคลอื่นซึ่งมิได้รับอนุญาต
ขายสุราไว้ในร้าน ท�ำให้ยกขึ้นเป็นข้ออ้างท�ำให้พ้นผิดทางอาญาไปได้
อีกทั้งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่มีการบัญญัติถึงการห้ามมีอุปกรณ์
ในการผลิตเบียร์ไว้ในครอบครองนัน้ ก็เป็นการตัง้ กฎเกณฑ์เพือ่ ป้องกันประชาชนทีจ่ ะลักลอบท�ำเบียร์ขนึ้ เอง
ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ และเข้ามาอยู่ในระบบการจัดเก็บภาษี ซึ่งจะเน้นไปที่การหารายได้ให้กับรัฐบาล
สังเกตได้จากการออกกฎหมายแก้ไขการจัดเก็บภาษีเบียร์และยังคงมีการแก้ไขมาโดยตลอด 7 จึงเป็นการ
ออกกฎหมายทีก่ ดี กันผูผ้ ลิตรายเล็กไม่ให้เข้ามาผลิตหรือแข่งขันได้ในตลาดเบียร์ไทย แต่อย่างไรก็ดเี นือ่ งจาก
ภาครัฐเห็นว่าให้การผลิตเบียร์เป็นเรื่องของผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีความพร้อมมากกว่า เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานตามพระราชบัญญัติสุราและเพื่อความมีสุขอนามัย หากปล่อยให้มีการผลิตกันเองอาจก่อให้เกิด
ผลเสียต่อภาครัฐและประชาชนทัง้ เรือ่ งการเก็บภาษีและการบริโภคเบียร์ทไี่ ม่ได้คณ
ุ ภาพหรือเบียร์ทไี่ ม่สะอาด
อาจท�ำให้ส่งผลต่อผู้บริโภคได้
ส�ำหรับสถานการณ์ของการผลิตเบียร์คราฟต์ไทยที่ผลิตแบบผิดกฎหมายเพื่อจ�ำหน่ายนั้น ก็มีข่าว
การจับกุมผู้ผลิตเบียร์มาโดยตลอด แต่กรณีที่สังคมให้ความสนใจจะเป็นการจับกุมคนที่ผลิตคราฟต์เบียร์
เพื่อจ�ำหน่าย เมื่อช่วงต้นปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นการจับกุมครั้งแรกของผู้ที่ผลิตเบียร์ เนื่องจากปกติจะเป็น
การจับในรูปแบบของร้านค้าที่ขายเบียร์ที่ผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ กรณีของการจับกุมเบียร์เท่าพิภพ
โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกุมที่ร้านที่เปิดเป็นร้านขายเบียร์ที่มีเบียร์ที่ผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาต และชั้นสอง
ของอาคารเป็นห้องส�ำหรับการผลิตเบียร์ การจับกุมกรณีนี้เป็นการจับทั้ง กรณีผลิตและขายเบียร์ที่ไม่ได้รับ
อนุญาต เนื่องจากผู้ต้องหาผลิตและขายเบียร์ในสถานที่เดียวกัน จึงท�ำให้เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ไม่จ�ำเป็น
ต้องมีหมายค้นสถานที่ผลิตเบียร์เพิ่มเติม8
คดีนเี้ จ้าหน้าทีต่ ำ� รวจได้ตงั้ ข้อหาท�ำสุราโดยไม่ได้รบั อนุญาต มีภาชนะหรือเครือ่ งกลัน่ ส�ำหรับท�ำสุรา
และได้ขายสุราทีท่ ำ� ขึน้ มีเชือ้ สุราไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รบั อนุญาต มีสรุ าและขายสุราโดยรูว้ า่ สุรา ดังกล่าว
ท�ำขึน้ โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และเจ้าหน้าทีไ่ ด้ทำ� การยึดเบียร์ทผี่ ลิตโดยไม่ได้รบั อนุญาต และภาชนะส�ำหรับ
ท�ำสุราไว้เพื่อเป็นหลักฐานทั้งหมด และน�ำส่งฟ้องต่อศาลแขวงนนทบุรี
ศาลแขวงนนทบุรี ได้มีค�ำพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่ 322/2560 ซึ่งจากค�ำพิพากษาดังกล่าว
จ�ำเลยถือเป็นหนึง่ ในผูป้ ระกอบการในระดับโรงงานผลิตเบียร์ขนาดย่อมได้เลย เพราะว่าภาชนะและอุปกรณ์
การผลิตนัน้ มีความพร้อมทีจ่ ะสามารถผลิตและ จ�ำหน่าย แต่ไม่สามารถขอใบอนุญาตประเภทโรงเบียร์ขนาด
เล็กได้9 เนือ่ งด้วยหลักเกณฑ์ทกี่ ฎหมายได้กำ� หนดนัน้ มีขอ้ ก�ำหนดทีส่ งู เกินไป ท�ำให้ผปู้ ระกอบการรายย่อย
ยากที่จะได้รับใบอนุญาต
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2493) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493, ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 17 ตอนที่ 5พ (22 มีนาคม 2493)
ไทยรัฐออนไลน์. “ผมชอบเบียร์ หนุ่มจบนิติศาสตร์ไม่เป็นนักกฎหมาย หมักเข้าบาร์เลยต้มขายเอง.” ไทยรัฐ, สืบค้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
จาก https://www.thairath.co.th/content/841208
9
ผูจ้ ดั การออนไลน์. “หนุม่ คราฟต์เบียร์ เล็งตามฝันผลิตเมืองนอกแทน ศาลปรับ 5 พัน - รอลงอาญา 1 ปี.” ผูจ้ ดั การออนไลน์. สืบค้นเมือ่ วันที่ 4 มกราคม 2562
จาก https://mgronline.com/onlinesection/ detail/9600000008096
7
8
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การปรับเปลี่ยนกฎหมายเกี่ยวกับการผลิตเบียร์ของต่างประเทศ การควบคุมการผลิตของเบียร์
ต่างประเทศเป็นเรือ่ งทีร่ ฐั บาลของแต่ละประเทศจะมีมมุ มองต่อเบียร์อย่างไร อย่างในประเทศสหรัฐอเมริกา
การผลิตเบียร์ในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก�ำหนดไว้ว่าต้องมีการผลิตมากกว่า 6 ล้านบาร์เรลต่อปี
ประมาณ 715 ล้านลิตรต่อปี ส่วนโรงงานเบียร์ในระดับที่เล็กลงมากฎหมายจะก�ำหนดให้ผลิตไม่เกิน
6 ล้านบาร์เรลต่อปี โดยกลุม่ โรงงานเบียร์ทเี่ ล็กกว่า ระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นนั้ จะมีการรวมกันเรียกว่า
Brewers Association ซึ่งเป็นองค์กรที่ภาคเอกชนจัดตั้งขึ้นเองเพื่อที่รวมกลุ่มคนที่สนใจผลิตเบียร์ไม่ว่าจะ
เป็นกรณีของการผลิตในระดับโรงงานผลิตเบียร์ขนาดเล็กหรือผูผ้ ลิตเบียร์ภายในครัวเรือน ทัง้ นีก้ ารรวมกลุม่
มีจุดประสงค์ เพื่อต้องการต่อรองกับภาครัฐในการที่จะเรียกร้อง รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิต
คราฟต์เบียร์ทงั้ การผลิตเบียร์และการขายและให้ความรูต้ า่ งๆ แก่ทงั้ ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคเบียร์ ซึง่ จากทีก่ ล่าว
มานีจ้ งึ เห็นได้วา่ ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้มกี ารปิดกัน้ หรือควบคุมเกีย่ วกับการผลิตเบียร์ในระดับทีเ่ ล็กกว่า
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เนือ่ งจากภาครัฐมองคราฟต์เบียร์เป็นสิง่ ทีส่ ามารถสร้างรายได้ให้กบั ภาครัฐ
แต่ภาครัฐจะไปควบคุมเรื่องของการควบคุมการจ�ำหน่ายให้กับผู้บริโภคแทน

วิธีการวิจัย
เป็นการศึกษาและวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก
(Key Informant) โดยศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากหนังสือกฎหมาย วิทยานิพนธ์
บทความ วารสาร เอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตเบียร์ในระดับโรงงานขนาดย่อมทัง้ ไทย และต่างประเทศ โดยศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล เพือ่ น�ำข้อมูล
ดั ง กล่ า วมาวิ เ คราะห์ ร ่ ว มกั น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข ้ อ สรุ ป ของกฎหมายในการเสนอแนะแก้ ไขกฎหมายที่ ใช้ อ ยู ่
ในปัจจุบนั นอกจากนีผ้ วู้ จิ ยั ยังได้ศกึ ษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบ บทบัญญัตทิ างกฎหมายเกีย่ วกับคราฟต์เบียร์
ของไทยและต่างประเทศอันประกอบด้วยประเทศสหรัฐอเมริกา จากหนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์
เว็บไซต์ และบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant)
ในการวิจัยที่ใช้วิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก อันประกอบไปด้วย
1) อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร จ�ำนวน 1 ท่าน

ผลการวิจัย
จากการศึกษาท�ำให้ทราบว่ากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับเบียร์ทงั้ หมดภายในประเทศไทยล้วนถูกควบคุม
ด้วยกฎหมายถูกบัญญัติมาแล้วเป็นเวลานาน โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพสังคม
และเศรษฐกิจในปัจจุบันและปัญหาที่ส�ำคัญก็คือการการบัญญัติกฎหมายและการตั้งกฎเกณฑ์ที่สูงขึ้นมา
เพื่อกีดกันผู้ผลิตรายย่อย ไม่ให้สามารถเข้ามาสู่ตลาดเบียร์เพิ่มได้ จนกระทั่งมีนโยบายการเปิดเสรีเบียร์
ทีเ่ ริม่ ท�ำให้มเี บียร์เจ้าใหม่ ๆ แต่กย็ งั ไม่ทดั เทียมกับต่างประเทศ เพราะในต่างประเทศบุคคลธรรมดาสามารถ
เข้าถึงการผลิตเบียร์ได้งา่ ยดายกว่าในประเทศไทย ไม่วา่ จะเป็นการขอใบอนุญาตตัง้ โรงงานเบียร์ขนาดย่อม
ได้ในกฎเกณฑ์ที่ต�่ำกว่าของประเทศไทย รวมถึงช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่กว้างกว่าท�ำให้การท�ำตลาด
ของโรงเบียร์หน้าใหม่สามารถเกิดขึ้นได้ง่าย
จากที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาข้างต้น จะขอวิเคราะห์และแยกปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเบียร์
ในระดับโรงงานขนาดย่อมภายในประเทศไทย ดังนี้
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1. ปัญหาเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตผลิตเบียร์ในระดับโรงงานผลิตเบียร์ขนาดย่อม
การผลิตเบียร์ในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทย เป็นใบอนุญาตผลิตเบียร์ทเี่ กิดขึน้ ก่อน
ส่วนการก�ำหนดเกณฑ์ส�ำหรับการขอใบอนุญาตผลิตเบียร์นอกจากโรงงานผลิตเบียร์ระดับอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2543 จากนโยบายการเปิดเสรีการผลิตและจ�ำหน่ายสุรา ซึ่งแบ่ง
ใบอนุญาตส�ำหรับการผลิตเบียร์ออกเป็น 2 ระดับ โดยปัจจุบันกฎหมายเกี่ยวข้องกับการอนุญาตผลิตเบียร์
ในระดับโรงงานอุตสาหกรรมมีการปรับปรุงกฎหมายใหม่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
จะก�ำหนดเกณฑ์เกี่ยวกับการขอใบอนุญาต ส�ำหรับการผลิตสุราไว้ในกฎกระทรวง การอนุญาตผลิตสุรา
พ.ศ. 2560 มีรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตสุราแช่ชนิดเบียร์ ต้องเป็นบริษัทซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
และมีทุนจดทะเบียนไม่ต�่ำกว่าสิบล้านบาท และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของ
จ�ำนวนหุ้นทั้งหมดโดยมีเงินค่าหุ้นหรือเงินลงทุนที่ช�ำระแล้วไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท
2. ประเภทของใบอนุญาตผลิตสุราแช่ชนิดเบียร์ มี 2 ประเภท ดังนี้
1) โรงอุตสาหกรรมประเภทผลิตเพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต ต้องมีขนาดก�ำลังการผลิตไม่ต�่ำกว่า
หนึ่งแสนลิตรต่อปีและไม่เกินหนึ่งล้านลิตรต่อปี
2) โรงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต้องมีขนาดก�ำลังการผลิตไม่ต�่ำกว่าสิบล้านลิตรต่อปี
ส่วนกฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตผลิตเบียร์ในระดับโรงงานขนาดย่อม
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าในต่างประเทศมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการอนุญาตผลิตเบียร์ในระดับของโรงงาน
ที่เล็กกว่าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เนื่องจากแนวโน้มอัตราการเติบโตของตลาดคราฟต์เบียร์ยัง
สูงขึ้นในทุก ๆ ปี และการปรับกฎหมายหลักเกณฑ์ก็ส่งผลให้ทั้ง ภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ และประชาชน
ได้รับประโยชน์ในทุก ๆ ฝ่าย ซึ่งประเทศที่ผู้วิจัยให้ความสนใจมีดังนี้
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยจะขอยกตัวอย่างจ�ำนวน 2 รัฐ มีรายละเอียดดังนี้
1. รั ฐ วอชิ ง ตั น เป็ น รั ฐ ที่ มี ผู ้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตส� ำ หรั บ โรงเบี ย ร์ ข นาดย่ อ มเป็ น อั น ดั บ สองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการก�ำหนดใบอนุญาตส�ำหรับการผลิตเบียร์ไว้ 2 ระดับ แบ่งตามปริมาณการผลิต
โดยใบอนุญาตแบบแรกก�ำหนดการผลิตไว้ที่ไม่เกิน 6,000 บาร์เรล (ประมาณ 710,000 ลิตร) และ
มีคา่ ธรรมเนียม 100 ดอลลาร์สหรัฐ (3,300 บาท) ส�ำหรับใบอนุญาตประเภทที่ 2 ก�ำหนดการผลิตทีม่ ากกว่า
6,000 บาร์เรล จะต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ (66,000 บาท) และผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะสามารถขายเบียร์ที่ผลิตเองได้ หรือเบียร์ที่ผลิตโดยโรงเบียร์อื่นได้ สามารถถือใบอนุญาตของ
ร้านอาหารได้อีกใบหนึ่ง สามารถท�ำสัญญาผลิตเบียร์ให้กับผู้ผลิตเบียร์รายอื่นได้ และอาจขายตรงเบียร์
ที่ผลิตให้กับร้านค้าปลีก
2. รัฐไวโอมิ่ง เป็นรัฐที่มีการให้เงินสนับสนุนแก่โรงเบียร์เพื่อให้เบียร์นั้น เป็นสินค้าประจ�ำรัฐ
ซึ่งทางผู้วิจัยจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อ ๆ ไป มีการก�ำหนดปริมาณการผลิตเบียร์ส�ำหรับโรงเบียร์ขนาดย่อม
ไว้ที่ไม่เกิน 50,000 บาร์เรลต่อปี (ประมาณ 6,000,000 ลิตร) แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 50 บาร์เรล (ประมาณ
6,000 ลิตร) และใบอนุญาตหนึ่งใบต่อหนึ่งโรงงานการผลิต มีค่าธรรมเนียม 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
ส�ำหรับการขายเบียร์ที่ผลิตได้จากโรงเบียร์ขนาดเล็กนั้น สามารถน�ำไปขายผ่านร้านค้าปลีกที่มีใบอนุญาต
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อยู่แล้วได้ แต่มีค่าธรรมเนียม 200 ดอลลาร์สหรัฐ (6,600 บาท) ส�ำหรับการขายเบียร์ที่ร้านค้าปลีก
แต่หากไม่จ่ายค่าธรรมเนียมสามารถขายเบียร์ได้แต่ที่บาร์ของโรงเบียร์ตนเองเท่านั้น
ปัญหาของการผลิตเบียร์ในระดับโรงงานเบียร์ของประเทศไทยที่กล่าวไปข้างต้นนั้น จึงกลาย
เป็นปัญหาการผูกขาดของตลาดเบียร์ที่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเดิมเพียงไม่กี่แบรนด์ ซึ่งการก�ำหนดกฎเกณฑ์
ที่ชัดเจนเริ่มต้นมาจากรัฐบาลได้มีนโยบายการเปิดเสรีอุตสาหกรรมเบียร์ในปี พ.ศ. 2534 ท�ำให้มีการขอ
ใบอนุ ญ าตผู ้ ผ ลิ ต เบี ย ร์ ใ นระดั บ อุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ เ กิ ด ขึ้ น อี ก หลายราย และในปี พ.ศ. 2543
มีการแก้ไขกฎหมาย ครั้งใหญ่เกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตสุราทั้งหมดโดยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุญาตให้
ผลิตสุราสามารถเกิดจากการผลิตในระดับชุมชนได้ซงึ่ มีการบัญญัตใิ นประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง วิธกี าร
บริหารงานสุรา พ.ศ. 2543 เพื่อก�ำหนดกฎเกณฑ์ส�ำหรับผู้ที่ประสงค์ขออนุญาตผลิตสุราในแต่ละชนิด
แต่ไม่มกี ารรวมถึงการผลิตเบียร์ในระดับชุมชน และการเพิม่ เติมของคราฟต์เบียร์ทเี่ ป็นผลิตภัณฑ์ของโรงงาน
ผลิตเบียร์ขนาดย่อมนั้น จะไม่เป็นการเพิ่มของปัญหาที่เกิดจากการบริโภคเบียร์ เพราะปัจจุบันปัญหา
ด้านอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่เกิดจากการบริโภคเบียร์อย่างเกินขนาด ซึ่งคราฟต์เบียร์เป็นเบียร์ที่มี
ราคาสูงผู้บริโภคจะดื่มในปริมาณที่ไม่เยอะ
2. ปัญหาเรื่องการสนับสนุนการแข่งอย่างเป็นธรรมในธุรกิจเบียร์
เบียร์ เป็นสินค้าที่ภาครัฐก�ำหนดให้เป็นสินค้าควบคุม เนื่องจากการบริโภคเบียร์ส่งผลกระทบ
ในหลายด้านท�ำให้ภาครัฐต้องมีการออกบทบัญญัตมิ าควบคุมเบียร์ตง้ั แต่การผลิตจนถึงการจ�ำหน่ายเบียร์ตอ่
ผูบ้ ริโภค ท�ำให้ในปัจจุบนั ไม่มมี าตรการส่งเสริมใด ๆ ในธุรกิจเบียร์ ซึง่ การไม่มมี าตรการส่งเสริมอุตสาหกรรม
เบียร์จะไม่มผี ลใด ๆ หากไม่มกี ารอนุญาตให้ผลิตเบียร์ในระดับชุมชน เพราะการลงทุนของกลุม่ ธุรกิจขนาดเล็ก
หรือชุมชน ต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อให้สามารถด�ำเนินธุรกิจได้ในช่วงแรก ซึ่งในอนาคตรัฐบาลอาจ
มีนโยบายออกใบอนุญาตให้กับโรงเบียร์ขนาดเล็กโดยมีกลไกการสนับสนุนของภาครัฐที่จะผลักดันธุรกิจ
ให้สามารถด�ำเนินต่อไปได้ ทั้งนี้รัฐบาลอาจออกเป็นนโยบายที่จะสนับสนุนเรื่องใดเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น
ปี พ.ศ. 2544 ที่รัฐบาลในช่วงนั้นเน้นสนับสนุน “โครงการหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เพื่อต้องการให้ชุมชน
มีการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน วัฒนธรรมประเพณีเป็นจุดขายของสินค้าชุมชนและเป็นรายได้ของชุมชน
ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดรายใหญ่ในตลาดคราฟต์เบียร์ เป็นผลมาจากการที่ภาครัฐให้
การสนับสนุน ซึง่ บางรัฐก็ให้การสนับสนุนผูผ้ ลิตเบียร์บางโรงงานให้เป็นสินค้าส่งออกของรัฐนัน้ 10 แต่เมือ่ ได้
มองมาในประเทศไทยก็เห็นได้ชัดว่าไม่มีการสนับสนุนจากภาครัฐให้มีการผลิตคราฟต์เบียร์ให้เปิดกว้าง
อย่างเสรี เป็นผลเนือ่ งมาจากเบียร์เป็นสินค้าทีม่ กี ารควบคุม ถ้ามีการสนับสนุนจากภาครัฐให้มกี ารจ�ำหน่ายหรือ
ผลิตก็จะเป็นการขัดต่อนโยบายของรัฐที่ให้มีการควบคุมสินค้าประเภทดังกล่าว ซึ่งปัญหาดังกล่าวย่อม
เป็นที่รู้กันว่าไม่สามารถที่จะกระทบต่อผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีการผลิตสินค้าดังกล่าวมาก่อนแล้วแต่
จะเป็นปัญหาต่อผู้ประกอบการในรายเล็กหรือผู้จะเริ่มประกอบการ ดังนั้นภาครัฐจึงควรมีศึกษาในระบบ
หรือการบังคับการควบคุมสินค้าประเภทเบียร์และแก้ไขเพือ่ ที่จะให้มปี ระโยชน์ตอ่ ผูป้ ระกอบการในรายเล็ก
หรือชุมชนเป็นต้น
10

Eric Peterson. “Founder and Field Hoperative Jeramy Tofte is opening a big new facility with an eye on network of brwepubs across
the West,” Company week. 30 ธันวาคม 2562. จาก https://companyweek.com/company-profile/melvin-brewing,
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จากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับมาตรการทางกฎหมายในการก่อให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรม
คราฟต์เบียร์ ก็พบว่ามีการบัญญัติกฎหมายดังกล่าวในลักษณะที่เป็นอุปสรรคไม่ให้ผู้ประกอบการรายย่อย
หรือผู้ที่จะเริ่มประกอบกิจการคราฟต์เบียร์ ตามกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560 ในข้อ 2
ถึงผู้ใดประสงค์จะขอใบอนุญาตผลิตสุราต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (1) กรณีสุราแช่ (ก) ชนิดเบียร์
ต้องเป็นบริษัท ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและมีทุนจดทะเบียน ไม่ต�่ำกว่าสิบล้านบาท และข้อ 4
โรงอุตสาหกรรมทีจ่ ะตัง้ เพือ่ ใช้ผลิตสุราต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข ดังต่อไปนี้ (1) โรงอุตสาหกรรม
ที่ใช้ผลิตสุราแช่ชนิดเบียร์ (ก) โรงอุตสาหกรรมประเภทผลิตเพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต ต้องมีขนาดก�ำลัง
การผลิต ไม่ต�่ำกว่าหนึ่งแสนลิตรต่อปีและไม่เกินหนึ่งล้านลิตรต่อปี (ข) โรงอุตสาหกรรมนอกจาก (ก) ต้องมี
ขนาดก�ำลังการผลิตไม่ตำ�่ กว่าสิบล้านลิตรต่อปี จากกฎกระทรวงดังกล่าวผูว้ จิ ยั เห็นว่ามีลกั ษณะทีเ่ ป็นอุปสรรค
ไม่ให้ผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้ามาแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดเบียร์ในปัจจุบัน

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
ตั้งแต่ภาครัฐเริ่มมีการควบคุมเกี่ยวกับเบียร์ ทั้งผู้ประกอบการรายเล็กในไทยไม่สามารถเข้าสู่
อุตสาหกรรมเบียร์ได้ หากต้องการผลิตคราฟต์เบียร์เพื่อจ�ำหน่ายในประเทศก็ต้องไปจ้างโรงงานผลิตเบียร์
ต่างประเทศเพือ่ ผลิตและน�ำส่งกลับมาเข้ามาจ�ำหน่ายในประเทศไทยแทน แต่กอ่ ให้เกิดค่าใช้จา่ ยทีส่ นิ้ เปลืองมาก
โดยเฉพาะค่าภาษีน�ำเข้าที่สร้างภาระให้กับผู้ประกอบการเพิ่มเติมจากการผลิตนอกประเทศ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับเบียร์ภายในประเทศไทยทั้งเรื่องการผลิต การจ�ำหน่าย การควบคุมต่าง ๆ ล้วนส่งผลต่อ
การด�ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยผู้วิจัยจ�ำแนกปัญหาเกี่ยวข้องกับเบียร์ ได้ดังนี้
1) ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วกั บ การผลิ ต เบี ย ร์ ใ นระดั บ โรงงานขนาดเล็ ก ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 ก�ำหนดให้ผทู้ ำ� ใบอนุญาตผลิตเบียร์จะต้องยืน่ ขอต่อกรมสรรพสามิตก่อน ซึง่ ในปัจจุบนั
สรรพสามิตมีการออกใบอนุญาตส�ำหรับการผลิตเบียร์ 2 ประเภท คือ ใบอนุญาตโรงงานผลิตเบียร์ขนาดใหญ่
กับใบอนุญาตโรงงานผลิตเบียร์เพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต ซึ่งเกณฑ์การได้รับใบอนุญาตต้องเป็นบริษัทที่คน
ไทยถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 51 และต้องมีทุนจดทะเบียนอย่างน้อย 10,000,000 บาท การตั้งเกณฑ์ส�ำหรับ
ผู้ขอใบอนุญาตที่สูงถือเป็นการกีดกันทางการค้าทางหนึ่งเพราะท�ำให้ผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอรับใบอนุญาต
ต้องมีทุนทรัพย์ที่สูง รวมถึงการที่ประเทศไทยยังไม่มีการก�ำหนดใบอนุญาตส�ำหรับโรงงานผลิตเบียร์
ขนาดเล็กด้วย ซึ่งเป็นใบอนุญาตที่อยู่ในระดับเดียวกับการใบอนุญาตโรงงานผลิตสุราชุมชน ในปัจจุบัน
ต่างประเทศมีการปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตโรงงานผลิตเบียร์ขนาดเล็ก เพื่อให้เหมาะสม
กับสภาพตลาดคราฟต์เบียร์ที่เติบโต ทั้งการปรับจ�ำนวนผู้ที่ได้รับใบอนุญาตโรงงานผลิตเบียร์ขนาดย่อม
ส่งผลให้สามารถผลิตได้โดยไม่ต้องเสี่ยงต่อการลงทุนที่สูง หรือลดค่าธรรมเนียมส�ำหรับใบอนุญาตโรงงาน
ผลิตเบียร์ขนาดเล็กเพือ่ ให้เหมาะสมกับการด�ำเนินการของโรงงานขนาดย่อมทีก่ ำ� ลังการผลิตไม่สงู แต่จะเน้น
การผลิตที่ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพมากกว่า
2) ปัญหาเรื่องการสนับสนุนการผลิตเบียร์ของภาครัฐ ตลาดของคราฟต์เบียร์ไทยนั้นยังเป็น
ตลาดทีเ่ ล็กมาก เมือ่ เทียบตลาดคราฟต์เบียร์ทวั่ โลกทีก่ ำ� ลังเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ตลาดคราฟต์เบียร์ไทย
สามารถเติบโตได้อีกมาก ซึ่งอาจเป็นอีกแหล่งรายได้ที่ส�ำคัญของรัฐ หากภาครัฐให้โอกาสผู้ประกอบการ
รายเล็กสามารถเปิดโรงงานผลิตเบียร์ขนาดเล็กได้ก็จะต้องมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงนั้น
ของการท�ำธุรกิจเหมือนกับผู้ประกอบการ SME ทั้งหลาย ตัวอย่างของต่างประเทศที่มีการสนับสนุนและ
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เห็นผลก็คือ การสนับสนุนของรัฐไวโอมิ่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สนับสนุนเบียร์ของ Melvin Brewery
ให้เป็นสินค้าประจ�ำรัฐ เพือ่ เป็นประโยชน์ในประชาสัมพันธ์รฐั ต่อไป ซึง่ ของประเทศไทยเคยมีการสนับสนุน
แบบนี้มาก่อนในช่วงที่มีการเปิดเสรีการผลิตสุราชุมชน จนกระทั้งมีการออกกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ท�ำให้เห็นได้ว่าการสนับสนุนการผลิตเบียร์ก็สามารถเกิดขึ้นได้แต่ภาครัฐต้องปรับมุมมอง
ต่อธุรกิจคราฟต์เบียร์ก่อนข้อดี-ข้อเสีย ของมาตรการในการออกใบอนุญาตในการผลิตคราฟต์เบียร์
ขนาดเล็ก และการสนับสนุนเบียร์ของภาครัฐ
ข้อดี
1. ท�ำให้ตลาดคราฟต์เบียร์ของประเทศไทยมีการเติบโตมากขึ้น
2. ท�ำให้ผู้ประกอบการรายเล็กหรือชุมชนสามารถที่จะผลิตคราฟต์เบียร์เพื่อจ�ำหน่ายอย่าง
ถูกกฎหมาย
3. ท�ำให้ภาครัฐสามารถที่จะเก็บภาษีในส่วนนี้ได้เพิ่มขึ้น
ข้อเสีย
1. คุณภาพที่ได้จาการผลิตคราฟต์เบียร์ในรายเล็กหรือชุมชนซึ่งอาจไม่ได้มาตรฐานอันเนื่องจาก
การควบคุมคุณภาพหรือการใช้เครื่องมือในการผลิต
2. การท�ำให้รสชาติของคราฟต์เบียร์ที่ได้ไม่เป็นกลางเพราะรสชาติอาจเปลี่ยนไปเนื่องจากการใช้
วัตถุดิบในการผลิตของแต่ละท้องถิ่นนั้น
3. ท�ำให้การก�ำหนดราคาในการจ�ำหน่ายที่ไม่แน่นอน
ซึง่ จากทีไ่ ด้ศกึ ษาและสรุปผลวิจยั ปรากฏว่ามีอปุ สรรคต่อผูป้ ระกอบการรายย่อยในทางกฎหมายอยู่
ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย พบว่ า การแก้ ป ั ญ หาดั ง กล่ า วควรที่ จ ะแก้ ไขในกฎหมายที่ เ ป็ น อุ ป สรรคอยู ่ คื อ กฎกระทรวง
การอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560 ในข้อ 2(1)(ก) และข้อ 4(1)(ก)(ข)

ข้อเสนอแนะ
1. การออกใบอนุญาตผลิตเบียร์ในระดับโรงงานผลิตเบียร์ขนาดย่อม
การออกใบอนุญาตผลิตเบียร์ในระดับโรงงานผลิตเบียร์ขนาดย่อม ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการนิยาม
โรงงานผลิตเบียร์ขนาดย่อมชัดเจนเพื่อการแยกแยะจากใบอนุญาตโรงงานผลิตเบียร์ประเภทอื่นและ
ให้การด�ำเนินการมีความชัดเจนด้วย เมื่อพิจารณาจากนิยามของโรงงานผลิตเบียร์ของประเทศไทยและ
ต่างประเทศแล้ว เห็นควรให้น�ำกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐไวโอมิ่ง มาเป็นบรรทัดฐานส�ำหรับ
การนิยามของโรงงานผลิตเบียร์ขนาดย่อมของประเทศไทย คือ โรงงานผลิตเบียร์ขนาดเล็กที่มีปริมาณ
การผลิตไม่เกิน 50,000 บาร์เรลต่อปี (ประมาณ 6,000,000 ลิตร) แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 50 บาร์เรล
(ประมาณ 6,000 ลิตร ซึ่งร้านจ�ำหน่ายคราฟต์เบียร์ในประเทศไทยตอนนี้มีประมาณ 142 ร้านและเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ ท�ำให้ช่องทางการจ�ำหน่ายคราฟต์เบียร์ที่ผลิตขึ้นนั้น ยังมีโอกาสที่สามารถจ�ำหน่ายได้ แต่ทั้งนี้
การก�ำหนดปริมาณการผลิตขั้นต�่ำ  ให้กับโรงงานผลิตเบียร์ขนาดย่อมต�่ำกว่ากฎหมายต่างประเทศที่น�ำมา
พิจารณานั้น ก็ด้วยเหตุผลที่ประเทศไทยต้องมีการน�ำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศและปริมาณการผลิต
ไม่เป็นภาระแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตมากจนเกินไป เพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถลงทุนกับมาตรฐาน
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ความสะอาดและการด�ำเนินการตามมาตรฐานการจ�ำกัดสิง่ ปฏิกลู ได้มากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ เพือ่ เป็นการสนับสนุน
ให้มกี ารแข่งขันกันทางการค้า และอยูใ่ นการควบคุมของรัฐตามกรอบของกฎหมาย ก็ควรมีการปรับแก้เกณฑ์
หรือเพิ่มเติมกฎหมาย เพราะผู้ประกอบการรายเล็กในประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันด้านคุณภาพ
สินค้า จึงขอเสนอแนะให้ปรับแก้ดังนี้
ใบอนุญาตผลิตเบียร์เพื่อจ�ำหน่าย ณ สถานที่ผลิต ควรปรับแก้หลักเกณฑ์ฯ ให้ผู้ที่มีสิทธิยื่น
ขอเป็นบริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยและมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 และมีทุน
จดทะเบียนไม่ตำ�่ กว่า 1,000,000 บาท และต้องมีปริมาณการผลิตเบียร์ไม่ตำ 
�่ กว่า 10,000 ลิตร แต่ไม่เกินกว่า
1,000,000 ลิตรต่อปี ทัง้ นีก้ ารปรับลดทุนจดทะเบียนเนือ่ งจากผูว้ จิ ยั เห็นว่าการลงทุนในใบอนุญาตทีเ่ ล็กกว่า
ไม่ควรที่จะต้องลงทุนในหลักเกณฑ์เดียวกับใบอนุญาตโรงงานผลิตเบียร์ในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
เพื่อให้สามารถเกิดผู้ประกอบการรายใหม่ในอุตสาหกรรมเบียร์ได้และการปรับลดขั้นต�่ำของการผลิต
ก็เพือ่ ให้เกิดความเหมาะสมกับการลงทุนทีไ่ ม่สงู มากจนเป็นภาระแก่ผปู้ ระกอบการ ทัง้ นี้ มาตรฐานโรงงานต่างๆ
ยังคงต้องให้ควบคุมมาตรการเดียวกับโรงงานผลิตเบียร์ระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น การส่งกรรมวิธี
การผลิตเบียร์ก่อนการผลิตจริง การส่งตัวอย่างเบียร์เพื่อตรวจวิเคราะห์ก่อนน�ำออกจากโรงงาน เป็นต้น
2. มาตรการการสนับสนุนการผลิตเบียร์ในระดับโรงงานเบียร์ขนาดย่อมจากภาครัฐ
ผู้วิจัยขอเสนอแนะการสนับสนุนจึงควรปล่อยให้เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเบียร์เป็นกิจการ
ทั่วไป ไม่มีการผลักดันให้เหมือนกับสมัยที่มีการเปิดเสรีสุราที่ได้รับการยกขึ้นเป็นสินค้าประจ�ำต�ำบล
ซึง่ การทีร่ ฐั เปิดให้โรงงานขนาดย่อมผลิตเบียร์ดำ� เนินธุรกิจได้ทวั่ ไปก็ถอื เป็นการสนับสนุนจากภาครัฐ เพราะ
ถือเป็นการสนับสนุนให้เกิดการเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในตลาด รวมถึงการปรับกฎหมายให้ดึง
ผู้ที่ลักลอบผลิตคราฟต์เบียร์ให้เข้าสู่ระบบการควบคุมของภาครัฐ โดยการปรับปรุงใบอนุญาตโรงงานผลิต
เบียร์ขนาดย่อมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้อง
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มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม (ร่าง)
LEGAL MEASURE IN POLLUTION CONTROL
OF INDUSTRIAL FACTORY (DRAFT)
กัลย์สุดา ทองแกมแก้ว, กัญญ์วรา ทิพย์หนองหิน, พิชชญาภรณ์ กลิ่นมณี, พัชรี คงษาลี,
พอหฤทัย จันเขียด, ภัททิยา พิรุณ, ศาสตรา แก้วแพง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
โรงงานในประเทศไทยปัจจุบนั ได้เพิม่ ขึน้ เป็นจ�ำนวนมากและการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมนัน้
มีประโยชน์และสร้างมูลค่า รายได้ แก่เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมาก (จิตเกษม พรประพันธ์, 2562)
แต่ ป ั ญ หามลพิ ษ จากโรงงานอุ ต สาหกรรมนั้ น เป็ น หนึ่ ง ในปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ห ลี ก เลี่ ย งได้ ย ากและ
เป็นภัยต่อสุขภาพต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม โดยมลพิษนั้น เช่น การปนเปื้อน
ของสารเคมี สารประกอบทางกายภาพ และสารทางชีววิทยาในอากาศจนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ของชั้นบรรยากาศ การส่งเสริมกิจการในประเทศไทยจึงต้องค�ำนึงถึงการป้องกันและควบคุมมลพิษต่างๆ
โดยใช้มาตรการหลายอย่างประกอบกันซึง่ มาตรการทางกฎหมายเป็นมาตรการอย่างหนึง่ ทีใ่ ช้ในการควบคุม
ในเรื่ อ งนี้ ไ ด้ (ภั ค พงศ์ พจนารถ, 2559) และท� ำ ให้ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แหล่ ง ก� ำ เนิ ด มลพิ ษ ตระหนั ก ถึ ง
ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มมากขึ้ น และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ ข องตน เพื่ อ ป้ อ งกั น แก้ ไขปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม
อย่างมีประสิทธิภาพ
ค�ำส�ำคัญ : มลพิษอุตสาหกรรม การควบคุม วิธีการแก้ไขและป้องกัน โรงงานอุตสาหกรรม

Abstract
Factory in Thailand currently has been increasing a lot. The industrial factory operations
are useful and create a lot of value for money, such as the economy of Thailand. However,
pollution from industrial plants is one of the environmental problems that are difficult to avoid.
It is a danger to health for people living around industrial areas. Pollution such as the
contamination of chemicals, physical compounds and biological substances in the air, which
causes changes in the atmosphere. The encouragement of business in Thailand must consider
on the prevention and control of pollution by using many measurements. The legal measures
are one of the measures used to control this issue. and make people involved with pollution
sources more aware of environmental problems and take responsibility for their duties. In order
to prevent and solve environmental problems efficiently
Keywords : Industrial pollution, Control, How to fix and prevent, Industrial factory
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บทน�ำ
มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหากมีในปริมาณ
ที่น้อยซึ่งท�ำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย เช่น การปล่อยสารเคมีออกสู่ชั้นบรรยากาศ เกิดควันและ
ฝุ่นละออง จากการเผาผลาญของเครื่องยนต์ การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่ท�ำให้เกิดควันด�ำเขม่า เป็นต้น
และส่งผลกระทบในวงกว้างหลายประการตามมา เช่น กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ท�ำให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศ เป็นต้น (นวิยา เขียวบุญจันทร์ และคณะ, 2561, น.1) ดังนั้น
จึ ง ต้ อ งมี ก ฎหมายที่ เข้ า มาควบคุ ม ดู แ ลปั ญ หาทางด้ า นมลพิ ษ และอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องเจ้ า พนั ก งาน
เพือ่ ทีจ่ ะปกป้องประชาชนรวมถึงการบ�ำรุงดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึง่ ในประเทศไทย
มีกฎหมายทีใ่ ช้ในการควบคุมมลพิษทางอากาศทีเ่ กิดขึน้ จากโรงงานอุตสาหกรรม คือ พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติโรงงาน (นวิยา เขียวบุญจันทร์
และคณะ, 2561, น.1)
การบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายได้นั้นต้องอาศัยอ�ำนาจหน้าที่ของ
เจ้าพนักงาน แต่อย่างไรก็ดีในเรื่องของเจ้าพนักงานนั้นยังคงเป็นปัญหาในเรื่องดังต่อไปนี้
1. คุ ณ สมบั ติ ข องเจ้ า พนั ก งานควบคุ ม มลพิ ษ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ ม
(เชาว์ลิต แจ้งอักษร, 2550, น. 77) เนื่องจากพระราชบัญญัติสง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 นั้นไม่ได้ก�ำหนดเรื่องคุณสมบัติในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ให้เกิดความชัดเจน จึงส่งผลท�ำให้ท�ำให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษที่แต่งตั้งขึ้นนั้นบางต�ำแหน่งไม่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอย่างเพียงพอ (เชาว์ลิต
แจ้งอักษร, 2550, น. 178)
2. การเพิ่ ม อ� ำ นาจในมาตรการบั ง คั บ ทางปกครองของเจ้ า พนั ก งานควบคุ ม มลพิ ษ (เชาว์ ลิ ต
แจ้งอักษร, 2550,น. 172) อ�ำนาจหน้าที่และมาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ยังไม่เป็นไปตามกฎหมายเท่าที่สมควรซึ่งตามมาตรา 83(1) ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ก�ำหนดให้เจ้าพนักงานมีอ�ำนาจเพียงแค่เสนอแนะเท่านั้น ไม่มีอ�ำนาจ
ในการสั่งปิด พักใช้ หยุดใช้ เพิกถอนใบอนุญาตหรืออ�ำนาจอื่นใดตามมาตรา 83(1) เมื่อพบว่ามีการ
กระท�ำความผิดเกิดขึ้นก็ไม่สามารถที่จะมีค�ำสั่งได้ในทันทีเมื่อปล่อยให้มีการกระท�ำความผิดเป็นเวลานาน
ย่อมท�ำให้เกิดมลพิษทางอากาศ (เชาว์ลิต แจ้งอักษร, 2550, น. 5)
3. ปั ญ หาเรื่ อ งอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องเจ้ า พนั ก งานมลพิ ษ (เชาว์ ลิ ต แจ้ ง อั ก ษร, 2550, น.176)
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับ
การประสานงานระหว่า งเจ้า พนัก งานควบคุ ม มลพิ ษ และพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ตามกฎหมายโรงงานไว้
อย่างชัดเจนจึงส่งผลท�ำให้การด�ำเนินการตามกฎหมายเกิดความล่าช้า (สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, 2542, น. 310)
4. การเพิ่มโทษกรณีกระท�ำผิดซ�้ำซาก มาตรการในการลงโทษนั้นไม่ท�ำให้ผู้กระท�ำความผิด
เกิดความเกรงกลัวในการจะกระท�ำความผิดหรือกระท�ำความผิดซ�้ำเนื่องจากการลงโทษตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมนั้นถือว่ามีบทลงโทษที่ไม่ร้ายแรงอันเนื่องจากมีการพิพากษาคดีด้วยการปรับค่าเสียหาย
และลงโทษจ� ำ คุ ก ผู ้ ป ล่ อ ยมลพิ ษ ทั้ ง ยั ง หากมี ก ารกระท� ำ ความผิ ด ซ�้ ำ นั้ น ก็ ไ ม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด โทษที่ ห นั ก ขึ้ น
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ต่ า งจากเดิ ม และเมื่ อ วิ เ คราะห์ ถึ ง จ� ำ นวนเงิ น จากการสร้ า งรายได้ แ ล้ ว นั้ น โทษปรั บ ค่ า เสี ย หายอาจ
เป็นเพียงจ�ำนวนน้อยนิดเมื่อเทียบกับรายได้ของอุตสาหกรรมดังกล่าวจึงก่อให้เกิดปัญหาซ�้ำ  (ณิชาภา
จตุพัฒนกุล, 2555, น.ง, 3 - 4)
5. การน� ำ มาตรการบั ง คั บ ทางปกครองด้ า นอื่ น มาใช้ ใ นการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หามลพิ ษ
(เชาว์ลติ แจ้งอักษร, 2550, น. 180) เนือ่ งจากยังมีการกระท�ำความผิดแม้มกี ารก�ำหนดโทษในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แล้วก็ตามนัน้ ยังไม่เพียงพอทีจ่ ะท�ำให้การบังคับใช้
กฎหมายดังกล่าวนั้นสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมได้เนื่องจากยังมีการกระท�ำ
ความผิ ด แม้ มี ก ารก� ำ หนดโทษในพระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2535 แล้วก็ตามนั้นยังไม่เพียงพอที่จะท�ำให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวนั้นสามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมได้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน และมาตรการ
การลงโทษในการป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมของเอกชน
2. เพื่ อ เสนอแนะแนวทางหรื อ พั ฒ นากฎหมายในการป้ อ งกั น และควบคุ ม มลพิ ษ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
จากโรงงานอุตสาหกรรมของเอกชน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึงสภาพปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ และมาตรการการลงโทษในการป้องกัน
และควบคุมมลพิษที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรม
2. ได้ทราบถึงข้อเสนอแนะแนวทางหรือพัฒนากฎหมายในการป้องกันและควบคุมมลพิษทีเ่ กิดขึน้
จากโรงงานอุตสาหกรรมได้

ทบทวนวรรณกรรม
ผู้วิจัยจะท�ำการศึกษาทบทวนวรรณกรรม ซึ่งจะประกอบด้วย กฎหมายที่เป็นเป้าหมายของ
การวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและขอบเขตที่ส�ำคัญเพื่อน�ำไปสู่การสร้างกรอบแนวคิด ในการด�ำเนิน
การศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ให้ส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยมีหัวข้อวรรณกรรม ดังต่อไปนี้
กฎหมายที่เป็นเป้าหมายของการวิจัย
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและขอบเขตที่ส�ำคัญเพื่อการวิจัย
1. การแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไม่ได้ก�ำหนดคุณสมบัติการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถที่ เ หมาะสมกั บ ต� ำแหน่ ง นั้ น เพื่ อ ท� ำให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ร ะบบ
และมีประสิทธิภาพ (เชาว์ลิต แจ้งอักษร, 2550, น. 77)
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2. อ�ำนาจหน้าที่และมาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษยังไม่เป็นไป
ตามกฎหมายเท่าที่ควร ตามมาตรา 83(1) ก�ำหนดให้เจ้าพนักงานเพียงแค่เสนอแนะเท่านั้น เมื่อพบการ
กระท�ำความผิดเกิดขึน้ ไม่มอี ำ� นาจในการสัง่ ปิด พักใช้ เพิกถอนได้ในทันที ตามหลักไม่มกี ฎหมายไม่มอี ำ� นาจ
โดยก�ำหนดว่าองค์กรฝ่ายปกครองจะกระท�ำการอันใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมายมอบอ�ำนาจให้แก่องค์กร
ฝ่ายปกครอง (เชาว์ลิต แจ้งอักษร, 2550, น. 5)
3. การประสานงานระหว่างเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมายโรงงาน
ไม่ได้ก�ำหนดไว้อย่างเป็นระบบและชัดเจนจึงท�ำให้การด�ำเนินงานเกิดความล่าช้าและเกิดความซ�้ำซ้อน
ในการจัดการด้านมลพิษว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายทีค่ วรต้องจัดการหรือเมือ่ พ้นระยะเวลานานเท่าไรพนักงานควบคุม
มลพิษจึงจะมีอ�ำนาจในการจัดการปัญหาดังกล่าวได้ (นวิยา เขียวบุญจันทร์ และคณะ, 2561, น. 66 - 67)
4. บทลงโทษตามกฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ มมี อั ต ราโทษที่ เ บา ท� ำ ให้ ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด ไม่ ไ ด้ เ กิ ด
ความเกรงกลั ว กลั บ มากระท� ำ ความผิ ด ซ�้ ำ อี ก จึ ง ต้ อ งน� ำ กฎหมายอาญามาใช้ บั ง คั บ โดยการน� ำ แนว
ความคิดและวัตถุประสงค์การเพิ่มโทษความผิดซ�้ำมา 4 ประการ (1) การลงโทษเพื่อการแก้แค้นทดแทน
(2) การลงโทษโดยก�ำหนดอัตราโทษให้สูง (3) การลงโทษโดยตัดโอกาสการกระท�ำความผิด (4) การลงโทษ
เพื่อให้ผู้กระท�ำความผิดปรับปรุงแก้ไข (ณิชาภา จตุพัฒนกุล, 2555, น. 3)
5. การน�ำมาตการบังคับทางปกครองด้านอืน่ มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ การกระท�ำ
ความผิ ด แม้ มี ก ารก� ำ หนดโทษในพระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2535 แล้วก็ตามนั้นยังไม่เพียงพอที่จะท�ำให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวนั้นสามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมได้ แม้มีหลักการป้องกันล่วงหน้าโดยเป็นการก�ำหนดหรือหามาตรการ
โดยการใช้เทคโนโลยีหรือกรรมวิธีการผลิตเท่าที่จ�ำเป็นเหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบหรือ
ความเสียหายที่สามารถคาดหมายล่วงหน้าแล้วก็ตาม (เชาว์ลิต แจ้งอักษร, 2550, น. 180 - 181, 201)

วิธีการวิจัย
งานวิจยั นีเ้ ป็นเชิงคุณภาพโดยการค้นคว้าทางเอกสาร ได้แก่ ต�ำรา รายงานการวิจยั กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึ่งได้แก่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 ข้อมูลสถิติ ตลอดจนค�ำพิพากษาที่เกี่ยวข้อง แล้วน�ำเอกสารเหล่านี้มารวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ เพื่อศึกษาหาข้อสรุปและมีข้อเสนอแนะต่อไป

ผลการวิจัย
จากการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในอ�ำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน และมาตรการลงโทษ
พบว่าในเรื่องของปัญหาความจ�ำกัดของอ�ำนาจหน้าที่ของพนักงานควบคุมมลพิษควรเพิ่มความชัดเจน
ให้มีอ�ำนาจในการออกค�ำสั่งปิด พักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันทีเมื่อพบว่าเจ้าของหรือผู้ครอบ
ครองกิจการโรงงานมีการกระท�ำความผิดเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจส่งผลกระทบในระยะยาว
(เชาว์ลิต แจ้งอักษร, 2550, น. 173) รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานราชการต่างๆ ที่มีอ�ำนาจหน้าที่
ซ�ำ้ ซ้อน จึงควรท�ำข้อตกลงในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน เพือ่ แบ่งฝ่ายในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเป็น
ระบบและด�ำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ล่าช้า (นวิยา เขียวบุญจันทร์ และคณะ, 2561, น. 66 - 67)
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และในกรณีที่มีการกระท�ำความผิดซ�้ำซาก ควรก�ำหนดอัตราโทษที่สูงขึ้น ให้เหมาะสมกับความสามารถ
ทางเศรษฐกิจของเจ้าของกิจการหรือผูค้ รอบครอง (ณิชาภา จตุพฒ
ั นกุล, 2555, น. 139 - 142) ส่วนโรงงาน
อุตสาหกรรม นอกจากโทษปรับ ควรจะน�ำบทลงโทษอย่างอื่นมาเพื่อใช้บังคับ เช่น การท�ำบริการสาธารณะ
เพื่ อ ให้ ผู ้ ค รอบครองแหล่ ง ก� ำ เนิ ด มลพิ ษ ตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น และมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการรับผิดชอบต่อการกระท�ำความผิดของตน และเพือ่ ป้องกันแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(เชาว์ลิต แจ้งอักษร, 2550, น. 201) และผู้ศึกษาเห็นว่า ในเรื่องประสานงานผู้บังคับบัญชาส่วนภูมิภาค
ควรหน้าที่เป็นเพียงผู้ส่งสารในการแจ้งถึงปัญหาเพราะถือเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในส่วนภูมิภาค
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
1. เรื่องคุณสมบัติของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
(เชาว์ลิต แจ้งอักษร, 2550, น. 189)
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง คุ ณ สมบั ติ ใ นส่ ว นของเจ้ า พนั ก งานควบคุ ม พิ ษ ส่ ว นภู มิ ภ าคนั้ น ผู ้ ที่ ท� ำ หน้ า ที่
ในต� ำ แหน่ ง เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม มลพิ ษ มิ ไ ด้ เ ป็ น ผู ้ ที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถเกี่ ย วกั บ ด้ า นมลพิ ษ และ
สิ่งแวดล้อมหรือมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ ผู้ศึกษาจึงน�ำหลักการ
ในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษส่วนกลางนั้นก�ำหนดให้มีการเพิ่มคุณสมบัติประกอบการพิจารณา
ในการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ (เชาว์ลิต แจ้งอักษร, 2550, น. 77 - 80) เพื่อให้ผู้ที่ท�ำหน้าที่
ดังกล่าวเป็นผูท้ มี่ คี่ วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับด้านมลพิษและสิง่ แวดล้อมต่างๆ ทีจ่ ะสามารถให้คำ� แนะน�ำแก่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ครอบครองหรือเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม หรือส่วนราชการได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ (เชาว์ลิต แจ้งอักษร, 2550, น. 190)
2. การเพิ่ ม อ� ำ นาจในมาตรการบั ง คั บ ทางปกครองของเจ้ า พนั ก งานควบคุ ม มลพิ ษ (เชาว์ ลิ ต
แจ้งอักษร, 2550, น. 187)
เนื่ อ งจากบทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา 83(1) ของกฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ มนั้ น ไม่ ไ ด้ ใ ห้ อ� ำ นาจหน้ า ที่ แ ก่
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวเองแต่มอี ำ� นาจเพียงให้คำ� เสนอแนะซึง่ เห็นได้วา่ กว่า
การด�ำเนินการจะลุลว่ งถึงการปฏิบตั ติ ามค�ำเสนอแนะนัน้ อาจใช้ระยะเวลานานจนส่งให้เกิดผลเสียต่อแหล่ง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้หากไม่สั่งปิดแหล่งก�ำเนิดมลพิษ ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษไม่สามารถ
สั่งปิด พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ (เชาว์ลิต แจ้งอักษร, 2550, น. 172) ซึ่งท�ำให้เห็นว่าการใช้อ�ำนาจ
ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา 83(1) เกิดช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายได้ เมื่อมีการระบาย
มลพิ ษ ไม่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2535 ดังนั้น ควรให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีอ�ำนาจในการออกค�ำสั่งได้ทันทีเมื่อพบว่าเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองกิจการโรงงานมีการกระท�ำความผิดเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจส่งผลกระทบ
ในระยะยาว (เชาว์ลิต แจ้งอักษร, 2550, น. 173)
3. ปัญหาเรื่องอ�ำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน (เชาว์ลิต แจ้งอักษร, 2550, น. 173)
กล่าวคือเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มีอ�ำนาจหน้าที่ซ�้ำซ้อนกันจึงก่อให้เกิดปัญหาในด้านการจัด
การมลพิษว่าฝ่ายใดควรเป็นฝ่ายจัดการ หรือเมื่อพ้นผ่านระยะเวลานานเท่าไรเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

181

ถึงจะมีอ�ำนาจในการจัดการปัญหาดังกล่าวได้ จึงควรที่จะมีการท�ำข้อตกลงในการประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน (สุชานัน หรรษอุดมม, 2559, น. 40 - 41) กล่าวคือ ก�ำหนดกรอบระยะเวลาให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษด�ำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายโรงงาน (นวิยา เขียวบุญจันทร์ และคณะ, 2561, น. 66 - 67)
4. การเพิ่มโทษกรณีกระท�ำผิดซ�้ำซาก (ณิชาภา จตุพัฒนกุล, 2555, น.ง)
มีการก�ำหนดอัตราโทษทางอาญาไว้เบาเกินไป ท�ำให้ผู้กระท�ำความผิดไม่เกิดความเกรงกลัวและ
กระท�ำผิดซ�้ำอีก (ณิชาภา จตุพัฒนกุล, 2555, น. 3) จึงเห็นว่าควรมีการเพิ่มโทษแก่ผู้กระท�ำความผิดซ�้ำ
มาบัญญัติไว้ในกฎหมายให้มีบทลงโทษทางอาญาที่หนักขึ้น ดังเช่นประเทศออสเตรเลียที่มีการเพิ่มโทษ
ทางอาญาในการท�ำให้การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเพิ่มโทษปรับ
ขั้นสูงสุดที่ก�ำหนดไว้ใน The Clean Air Act 1961 (ณิชาภา จตุพัฒนกุล, 2555, น. 137)
5. การน� ำ มาตรการบั ง คั บ ทางปกครองด้ า นอื่ น มาใช้ ใ นการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หามลพิ ษ
(เชาว์ลิต แจ้งอักษร, 2550, น. 180)
เนื่องจากในคดีสิ่งแวดล้อมมีการน�ำมาตรการทางอาญามาบังคับในเรื่องโทษจ�ำคุกและมาตรการ
ทางปกครองในเรื่องปรับค่าเสียหายเพื่อลงโทษผู้ปล่อยมลพิษ หรือผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม แต่บทลงโทษ
ดั ง กล่ า วไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะแก้ ไขหรื อ ป้ อ งกั น รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มได้ (เชาว์ ลิ ต แจ้ ง อั ก ษร, 2550, น. 180)
จึงควรเพิ่มมาตรการทางปกครองมอบอ�ำนาจให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษออกค�ำสั่งให้ผู้กระท�ำผิดนั้น
จัดท�ำงานบริการสาธารณะ เพื่อให้ผู้ก่อมลพิษดังกล่าวได้รับผิดชอบในการกระท�ำของตนด้วย (เชาว์ลิต
แจ้งอักษร, 2550, น. 201)
6. ในเรือ่ งการประสานงาน ผูศ้ กึ ษาเห็นว่าควรปรับเปลีย่ นให้ผบู้ งั คับบัญชาในส่วนภูมภิ าคมีอำ� นาจ
หน้าที่เพียงการรับเรื่องร้องเรียนอันเกี่ยวข้องกับมลพิษส่งไปยังหน่วยงานในระดับภูมิภาคให้พิจารณา
เพื่อด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษเพราะหน่วยงานดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
กล่าวคือ ผู้บังคับบัญชาส่วนภูมิภาคมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ส่งสารในการแจ้งถึงปัญหาเพราะถือเป็นผู้บังคับ
บัญชาสูงสุดในส่วนภูมิภาค
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เซ็กส์ทอย : มุมมองตามหลักกฎหมายไทย
PERSPECTIVES ON SEX TOYS ACCORDING TO THAI LAW
เกียรติศักดิ์ บุญรักษ์, กันต์ธร ช่วยภักดี, คมกฤช อรุณลิ่มสวัสดิ์, จักรกฤษณ์ สินค�ำ,
ทองพิทักษ์ หมานจันทร์, วรพงศ์ จันทร์สุวรรณรัตน์, ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
ในปัจจุบนั เรือ่ งเพศในสังคมไทยได้มกี ารเปิดกว้างทัง้ มุมมองและวัฒนธรรมของคนในสังคมมากขึน้
เพื่อให้สอดรับกับสังคมโลกในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวัน เซ็กส์ทอยเป็นหนึ่ง
ในสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ ไ ด้ มี ผ ลิ ต มาเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการทางเพศของบุ ค คลซึ่ ง เซ็ ก ส์ ท อยอาจจั ด ว่ า
เป็นหนึ่งในปัญหาส�ำคัญที่สังคมให้ความสนใจเนื่องจากสิ่งประดิษฐ์ในรูปเซ็กส์ทอยถูกมองเป็นวัตถุลามก
อย่างหนึ่งซึ่งอาจท�ำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดีของสังคมและอาจท�ำให้ส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมทางเพศของบุคคลทุกเพศทุกวัย ด้วยเหตุนี้เพื่อให้เซ็กส์ทอยสอดคล้องกับวัฒนธรรมของ
สังคมไทยรัฐ จึงจ�ำเป็นต้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ลามกโดยก�ำหนด
ขอบเขตความหมายของค�ำว่า สิ่งลามก ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยน�ำเอาแนวความคิดทางวิชาการ
และมาตรฐานทางศีลธรรมของคนในสังคมไทยมาเป็นตัวตั้ง ประกอบกับประเทศไทยได้มีการรับรองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนดังนั้นการน�ำเซ็กส์ทอยมาใช้นั้นจัดเป็นการแสวงหาความสุขในทางเพศส่วนบุคคล
ที่ มิ ไ ด้ น� ำ มาใช้ ใ นที่ ส าธารณะแต่ อ ย่ า งใดจึ ง ไม่ ไ ด้ มี ผ ลกระทบหรื อ สร้ า งความเดื อ ดร้ อ นแก่ บุ ค คลอื่ น
การแสวงหาความสุขดังกล่าวเป็นสิทธิความเป็นส่วนตัวทางเพศและสิทธิความเป็นอิสระในทางเพศ
แนวทางในการบัญญัติกฎหมายเพื่อให้ทันยุคโลกาภิวัตน์ข้อเสนอจึงควรก�ำหนดให้มีการควบคุมการน�ำ
เข้าและการจัดจ�ำหน่ายโดยวางมาตรฐานคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ซื้อ
และควบคุมการจัดจ�ำหน่าย โดยการก�ำหนดคุณสมบัตขิ องผูซ้ อื้ ตลอดจนควรก�ำหนดบทลงโทษทางกฎหมาย
เพื่อควบคุมการใช้งานให้อยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายเพื่อมิให้เกิดความเสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี
ของสังคมจะเป็นการดีอย่างยิ่ง
ค�ำส�ำคัญ : เซ็กส์ทอย วัตถุลามก สิทธิความเป็นส่วนตัว

Abstract
Nowadays, sex in Thai society is more open to both the views and culture of the people in
the society in order to be in line with today’s world society that has technology to be more involved
in daily life sex toys are one of the inventions that have been produced to meet the sexual needs of
individuals, which sex toys may be considered one of the major problems that society is interested
in because the inventions in the form of sex toys are See it as a pornographic object which may
cause damage to the morals of society and may affect the sexual behavior of people of all ages
For this reason, in order to have sex toys in harmony with the culture of Thai society the state
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therefore needs to consider and revise the laws related to pornographic by defining the meaning
of the word pornographic to be more clear by using academic concepts and moral standards of
people in Thai society in addition, Thailand has guaranteed the rights and liberties of the people,
therefore, the use of sex toys is considered a personal sexual pleasure which is not used in public
in any way, so it will not affect or cause trouble to other people The pursuit of happiness is the
right to sexual privacy and the right to freedom of sexuality. Legislative guidelines to keep up with
globalization, the proposal should therefore regulate import and distribution by establishing quality
standards for products to be safe for buyers and control distribution. By specifying the qualifications
of the buyer, as well as determining the legal penalties in order to control the use to be within the
scope of the law so as not to damage the morality of society, it is very good.
Key word : Sex toys, Lewd material, Right to privacy

บทน�ำ
เรื่องเพศเป็นเรื่องปกติธรรมชาติที่มีติดตัวสิ่งมีชีวิตมาตั้งแต่ก�ำเนิดเพื่อเป็นการด�ำรงเผ่าพันธุ์ไม่ว่า
จะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ เรื่องเพศจึงไม่ใช่เรื่องลามกแต่อย่างใด มนุษย์จึงมีการสร้างสรรค์สิ่งของต่างๆ
เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการทางเพศมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษตามที่ปรากฏตามรูปวาดหรือสิ่งของ
เครือ่ งใช้ เมือ่ เวลาผ่านไป เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทอี่ ำ� นวยความสะดวกให้กบั มนุษย์ในด้านต่างๆ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนเี้ องจึงท�ำให้มนุษย์คดิ ค้นสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทางเพศเพือ่ สนองความใคร่
ของมนุษย์ให้มคี วามหลากหลายและทันสมัยมากขึน้ ประกอบกับมีลกู เล่นเพือ่ เพิม่ อรรถรสในการตอบสนอง
ความต้องการทางเพศมากขึ้นด้วย
เมือ่ เรือ่ งเพศเป็นเรือ่ งธรรมชาติของมนุษย์แต่เนือ่ งจากมนุษย์บางคนนัน้ ไม่สามารถควบคุมอารมณ์
ของตนเองได้ ซึ่งจ�ำเป็นจะต้องมีกฎเกณฑ์มาเป็นตัวควบคุมสังคม จึงได้มีการคิดค้นกฎหมายมาควบคุม
เพื่อให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย แต่ในปัจจุบันกฎหมายที่ใช้ควบคุมนั้น ได้ก�ำหนดความรับผิดของบุคคล
ทีก่ อ่ อาชญากรรมทางเพศ และรวมถึงการควบคุมสือ่ ลามกอนาจารและวัตถุลามกโดยในทางกฎหมายนัน้ ได้
ถือให้เซ็กส์ทอยเป็นสิ่งของต้องห้ามตามมาตรา 287 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 32 ก. 2560 : 66)
แต่อย่างไรก็ดีค�ำว่าลามกอนาจารตามมาตรา 287 มิได้มีค�ำนิยามหรือตีความค�ำว่าวัตถุลามกอนาจารไว้
แต่อย่างใด ในเมื่อกฎหมายตีความให้ผิดตามมาตรา 287 แล้วประเด็นปัญหาที่ควรจะต้องพิจารณา คือ
หากกฎหมายตีความว่าเป็นวัตถุ ลามกอนาจารการเป็นวัตถุ ลามก อนาจารเป็นในทางรูปร่างหรือ
ในลักษณะของการใช้ ซึง่ หากตีความว่าการ ลามก ในทางรูปร่างแล้วยิง่ ต้องพิจารณาต่อว่าจะเจาะจงเฉพาะ
รูปร่างที่มีลักษณะคล้ายอวัยวะเพศหรือไม่อย่างไร เพราะในกรณีเซ็กส์ทอยนั้น ถูกบรรจุไว้ในกล่องหรือ
ในที่ มิ ด ชิ ด หรื อ ในกรณี ข องตุ ๊ ก ตายาง หากน� ำ ตุ ๊ ก ตายางมาสวมใส่ เ สื้ อ ผ้ า จะถื อ ว่ า ลามก อนาจาร
ในทางรูปร่างหรือไม่ นอกจากนีย้ งั มีประเด็นทีว่ า่ หากกฎหมายตีความค�ำว่า ลามก อนาจารในลักษณะของ
การใช้งาน การใช้ดงั กล่าวนัน้ จ�ำเป็นหรือไม่วา่ จะต้องเป็น เซ็กส์ทอยอย่างเดียว เพราะการช่วยตัวเองทางเพศ
อาจใช้อปุ กรณ์ทหี่ ลากหลายกว่าเซ็กส์ทอย อาทิเช่น แตงกวา มะระ สากกะเบือ เป็นต้น และถ้าตีความลามก
ในลักษณะการใช้แสดงว่า แตงกวา มะระ สากกะเบือ ดังกล่าว ก็ต้องถือว่าเป็นวัตถุลามก อนาจารเช่น
เดียวกัน ซึ่งประเด็นที่ได้ดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีการศึกษาหรือมีค�ำอธิบายที่ชัดเจนในทางกฎหมายไทย
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ในกรณีของเซ็กส์ทอยพบว่ากฎหมายไทยไม่ได้ให้ความกระจ่างชัดและสังคมไทยก็ยังไม่ยอมรับ
และมองว่าเซ็กส์ทอย เป็นเรื่องที่น่าอับอายที่ใช้วัตถุจ�ำพวก เซ็กส์ทอย ใช้ในการผ่อนคลายอารมณ์ทางเพศ
อีกด้วย ซึ่งแตกต่างกับบางประเทศที่จัดให้เซ็กส์ทอยเป็นสินค้าที่ถูกควบคุมตามกฎหมายโดยมีการควบคุม
การจ�ำหน่ายและการครอบครองอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ดีหากมองในมุมของสิทธิของบุคคลในการใช้
เซ็กส์ทอย ซึง่ ผูใ้ ช้เซ็กส์ทอยได้นำ� มาใช้ในทางส่วนตัวหรือกับคูค่ รองของตนในพืน้ ทีส่ ว่ นตัวโดยไม่ได้เปิดเผย
หรือกระท�ำอนาจารในที่สาธารณะแต่อย่างใด การผ่อนคลายอารมณ์ทางเพศในลักษณะนั้นก็น่าจะเป็น
ความสุ ข อย่ า งหนึ่ ง ของมนุ ษ ย์ ซึ่ ง จั ด เป็ น คุ ณ ภาพชี วิ ต และคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ว ่ า นี้ ถื อ เป็ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
อย่างหนึ่งในเรื่องของสิทธิในความเป็นส่วนตัวทางเพศ (นิศารัตน์ จงวิศาล สืบค้นเมื่อ 3 กันยายน 2563
จาก https://www.youtube.com/watch) ดังนั้นหากกฎหมายถือว่าเซ็กทอยเป็นสิ่งผิดกฎหมายแล้ว
จะเป็นสิง่ ทีข่ ดั ต่อหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่จงึ เกิดเป็นประเด็นปัญหา ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งความสมเหตุสมผล
กับการบังคับใช้กฎหมายที่ยังมีความย้อนแย้งกันอยู่

ประวัติความเป็นมาเซ็กส์ทอย
เซ็กส์ทอยได้ถือก�ำเนิดเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากกว่า 30,000 ปีแล้ว
เนื่องจากนักโบราณคดีได้พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นวัตถุที่มีลักษณะคล้ายดิลโด้โดยเริ่มค้นพบ
มาตั้งแต่โบราณ ซึ่งได้มีการค้นพบศิวลึงค์ หินซิลเวอร์แกะสลักโดยมีลักษณะคล้ายกับอวัยวะเพศชาย
จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของเซ็กส์ทอยจากการถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีและยังได้สร้างเครื่องสั่นพลังหมุน
โดยใช้ แรงของตนเองมาช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นกลไก เพื่ อ ใช้ ใ นกิ จ กรรมทางเพศหลั ง จากนั้ น ก็ ไ ด้ ป ระดิ ษ ฐ์
เครื่องสั่นไฮเทคหรือเรียกอีกอย่างว่า “Vibratodes” ใช้ในการบ�ำบัดผู้ป่วยและใช้แรงสั่นนั้นเป็นตัวช่วย
ในการส�ำเร็จความใคร่อีกทั้งยังพบว่าในทางการแพทย์ได้มีการสร้างเครื่องกระตุ้นการไหลเวียนเลือดของ
ร่างกาย แต่ได้มสี ตรีบางคนได้นำ� เอามาใช้เพือ่ กิจกรรมทางเพศในยุคนัน้ จนมีพฒ
ั นาการมาถึงการใช้แบตเตอรี่
ที่ มี ข นาดเล็ ก กะทั ด รั ด สามารถพกพาได้ ง ่ า ย จากเดิ ม และต่ อ เนื่ อ งมาเรื่ อ ยๆ จนถึ ง ยุ ค ปั จ จุ บั น
(pimnichakan. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 จาก https://book.mthai.com)
ซึ่งในปัจจุบันได้มีการผลิตเซ็กส์ทอยเป็นส่วนมากในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสหรัฐอเมริกา
เป็นประเทศที่มีการผลิตและส่งออกสินค้าวัตถุลามกมากที่สุดโดยมีการการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
Doc Johnson ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการผลิตขึ้นมาหลากหลายรูปแบบและเป็นที่นิยมกันมาก คือ
ดิลโด้หรือองคชาตเทียม ไข่สั่นแบบไร้สาย ตุ๊กตายาง จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไป โดยประเทศที่เป็น
แหล่งการค้าทีเ่ ห็นได้ชดั เลยคือ ประเทศญีป่ นุ่ ได้มกี ารจัดจ�ำหน่ายกันอย่างเสรีและแพร่หลาย ซึง่ ไม่ปรากฎ
ข้อมูลได้ว่าประเทศแถบใดเป็นลูกค้ารายใหญ่ แต่ในส่วนของประเทศไทย เซ็กส์ทอยได้มีการลักลอบ
น�ำเข้าและจ�ำหน่ายแบบผิดกฎหมายและยังคงพบว่ามีการลักลอบจ�ำหน่ายอยู่เป็นบางส่วน เซ็กส์ทอย
ในประเทศไทยจัดเป็นสินค้าเข้าข่ายลามกอนาจาร ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม และศีลธรรมอันดีงาม
ของไทย ซึง่ จะเห็นได้วา่ เซ็กส์ทอยนัน้ มีประวัตคิ วามเป็นมาทีย่ าวนานและสะท้อนให้เห็นถึงการคิดค้นอุปกรณ์
ทางเพศที่มนุษย์น�ำมาใช้เพื่อสนองความใคร่และเป็นการสร้างอรรถรสในการร่วมเพศให้สนุก เร้าใจและ
มีความสุขมากยิ่งขึ้น
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ประเทศไทยยั ง จั ด ให้ เซ็ ก ส์ ท อยเป็ น สิ่ ง ลามกและในสั ง คมไทยส่ ว นมากยั ง ไม่ ใ ห้ ก ารยอมรั บ
ในเรื่องของการเปิดกว้างเรื่องเพศเหมือนกับในต่างประเทศ ซึ่งในทางตรงกันข้ามกลับพบปัญหาต่างๆ
และข้อถกเถียงหรือความย้อนแย้งกันของกฎหมายที่เป็นที่สงสัยตามมา ดังนี้
1) ปัญหาการผลิตและเผยแพร่วัตถุหรือสิ่งของลามก
การผลิตเซ็กส์ทอยส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของพลาสติกแต่เนื่องจากในปัจจุบันเซ็กส์ทอยมีความ
หลากหลาย ซึ่งอาจใช้วัตถุดิบที่ต่างกันออกไป เช่น ไม้ พลาสติก ซิลิโคลน เป็นต้น โดยมีรูปแบบการผลิต
ที่คล้ายคลึงกัน โดยจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของวัตถุดิบที่ใช้ผลิต แต่ส�ำหรับประเทศไทยนั้นอย่างที่
ทราบกันดีว่าเซ็กส์ทอยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย จึงไม่สามารถผลิตและน�ำเข้ามาได้ แต่ก็ปฏิเสธ
ไม่ได้วา่ ยังมีการลักลอบน�ำเข้ามาใช้กนั อย่างแพร่หลายเป็นประจ�ำ เราสามารถพบเจอได้ทวั่ ไปตามตลาดนัด
ร้านขายถุงยางอนามัย  หรือตามตลาดชายแดนของประเทศ แต่การด�ำเนินการจับกุมท�ำได้ลำ� บาก เนือ่ งจาก
ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วกับสุขภาพท�ำให้ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไม่สามารถเข้าด�ำเนินการ
ได้โดยตรง ต้องอาศัยอ�ำนาจของทางส�ำนักงานคณะกรรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ซึง่ เราก็ไม่สามารถทราบได้วา่
คุณภาพความปลอดภัยของเซ็กส์ทอยนั้นจะมีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด ซึ่งปัญหาการผลิตที่ไม่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานเช่นนี้ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่างๆ เช่น กรณีถุงยางชนิดสั่น ถือว่าไม่ได้มาตรฐาน
ถุงยางอนามัยที่ก�ำหนดไว้ ท�ำให้เกิดการรั่วซึม จึงมีความเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี และเชื้อโรคเพศสัมพันธ์อื่นๆ
คนที่ใช้ก็เสี่ยงโดยไม่รู้ตัว เพราะไม่รู้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้ป้องกันไม่ได้จริง “ที่ส�ำคัญเซ็กส์ทอยบางส่วนจะ
ขายร่วมกับยาบางอย่าง เช่น ยาปลุกเซ็กส์ประเภท แมลงวันสเปน ทิงเจอร์ขาว จะพบคู่กันอยู่ตลอด
(สุภาพร นิภานนท์. สืบค้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562, จาก https://mgronline.com)
ส�ำหรับเซ็กส์ทอยในวงการแพทย์ถือว่าน�ำมาใช้ได้เป็นเรื่องปกติจึงไม่ต้องค�ำนึงว่ามันคือสิ่งไม่ดี
หรือผิดปกติแต่อย่างใดซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ อติวุธ กมุทมาศ ได้อธิบายเกี่ยวกับประเด็น
ในผลกระทบจากการใช้ เซ็ ก ส์ ท อยเป็ น ประจ� ำ โดยกล่ า วว่ า “ในทางการแพทย์ น้ั น ถึ ง แม้ จ ะมี ก ารใช้
เซ็กส์ทอยบ่อยขนาดไหนก็ตาม ก็ถอื ว่าไม่มกี ารก่อให้เกิดผลเสียอะไร แต่ทสี่ ำ� คัญก็คอื ควรใช้อย่างเหมาะสม
คือ ใช้ให้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนั้นจะส�ำคัญกว่า ถ้าหากว่าใช้ไม่ถูกต้องหรือเลือกอุปกรณ์ไม่ถูกลักษณะ
ของการใช้งาน ก็มักจะก่อเกิดผลเสียตามมา ถึงแม้ว่าจะใช้ไม่บ่อยก็ตาม” (อติวุธ กมุทมาศ. สืบค้นเมื่อ
27 ธันวาคม 2562 จาก http://men.mthai.com)
2) สาเหตุของการเกิดอาชญากรรมทางเพศ
อาชญากรรม หมายถึง การกระท�ำความผิดทางอาญา (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2542 : 1316) อาชญากรรมทางเพศ (sex crime) หมายถึง การกระท�ำผิดกฎหมายว่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับเพศ ซึ่งพฤติกรรมที่กระท�ำมีลักษณะฝ่าฝืนต่อจารีตประเพณีและกฎหมาย โดยผู้ตกเป็นเหยื่อมิได้
ยินยอมพร้อมใจ เรียกว่าเป็นการข่มขืน ซึ่งเรียกชื่อแตกต่างกันตามแต่กลุ่มผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ได้แก่ การข่มขืนกระท�ำช�ำเรา การล่วงเกินทางเพศต่อบุคคลในครอบครัวที่มีสายเลือดเดียวกันหรือ
การข่มขืนภายในครอบครัว การข่มขืนคู่สมรส การข่มขืนโดยอาศัยอ�ำนาจหน้าที่ และการล่วงเกินทางเพศ
ต่อเด็ก พฤติกรรมเหล่านี้อาจกระท�ำตามล�ำพัง หรือรวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ เรียกว่าเป็นการข่มขืนแบบ
ตัวต่อตัว การโทรมหญิง และการฆ่าข่มขืน ตามล�ำดับ (จุฑารัตน์ เอื้ออ�ำนวย, 2544 : 6)
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สาเหตุของการเกิดอาชญากรรมทางเพศนั้น เกิดจากปัจจัยในหลายๆด้าน โดยมีที่มาและสาเหตุ
ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถแยกอธิบายได้ดังนี้ 1. การวางแผนตระเตรียมการ พบว่าผู้กระท�ำความผิด
ส่วนใหญ่จะมีการก่อเหตุแบบฉับพลัน โดยไม่ได้มีการตระเตรียมการมาก่อน ซึ่งได้อาศัยช่วงเวลาและ
โอกาสที่เหมาะสมเพื่อกระท�ำความผิด 2. สถานที่ที่มีการก่ออาชญากรรมทางเพศพบว่าส่วนใหญ่ผู้กระท�ำ
ความผิดจะมีการก่อเหตุในบ้านของตนเอง บ้านของคนรู้จัก เพื่อน ผู้เสียหายรวมไปถึงบริเวณที่เปลี่ยว
ปราศจากผู้คน 3. ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมสามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้ 3.1) วัฒนธรรมทางเพศ
และการขัดเกลาทางสังคมโดยผู้กระท�ำความผิดส่วนใหญ่มักจะเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
ไม่ดีและไม่เคยได้รับการอบรมสั่งสอนในเรื่องเพศศึกษา อีกทั้งการได้รับตัวอย่างที่ไม่ดีจากบุคคลใกล้ชิด
หรือบิดา มารดาซึ่งเป็นผู้ปกครองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ รวมไปถึงการได้รับค่านิยมที่ผิดๆ
เกี่ยวกับเรื่องเพศโดยผู้กระท�ำความผิดส่วนใหญ่จะมีความเชื่อว่าการเปิดบริสุทธิ์เด็กสาวแรกรุ่นจะท�ำให้ดี
ต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต หรือการร่วมหลับนอนกับผู้หญิงดีๆ จะช่วยให้ปลอดภัยจากโรคเอดส์
3.2) ระบบการชื่นชมเพศชายมากกว่าเพศหญิง ผู้กระท�ำความผิดส่วนใหญ่มักจะเชื่อในเรื่องของศักดิ์ศรี
ระหว่างชายและหญิงโดยมีความเชื่อว่าผู้ชายสามารถใช้เงินซื้อผู้หญิงได้และมองว่าผู้หญิงเป็นเพียง
เครื่องบ�ำบัดความใคร่เท่านั้น 3.3) การแพร่กระจายของสิ่งยั่วยุกามารมณ์ และอิทธิพล ผู้กระท�ำความผิด
ทางเพศส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ที่มีความหมกมุ่นในเรื่องเพศและมักจะนิยมเสพสื่อลามก เมื่อเกิดอารมณ์
ทางเพศจึงได้มีการมองหาเหยื่อเพื่อมาเป็นที่รองรับอารมณ์ของตน (จุฑารัตน์ เอื้ออ�ำนวย, 2544 : 52)
3) สิทธิมนุษยชน
มนุษย์ทุกคนล้วนมีสิทธิและเสรีภาพในเนื้อตัวร่างกาย ทรัพย์สิน ชีวิต ตามหลักสิทธิมนุษยชน
สากลทีใ่ ห้การรับรองไว้ นอกจากหลักสิทธิมนุษยชนสากลแล้ว กฎหมายภายในของแต่ละประเทศยังรับรอง
และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายในรัฐนั้นอีกชั้นหนึ่ง โดยการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญของ
แต่ละประเทศ ส�ำหรับประเทศไทยนั้นได้ก�ำหนดรับรองสิทธิของปวงชนชาวไทยไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ในมาตรา 25 และ 28 การรับรองสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวนัน้ จัดเป็น
สิทธิตามกฎหมายมหาชน โดยหมายถึง อ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดได้บญ
ั ญัตใิ ห้การรับรอง
คุม้ ครองแก่ปจั เจกบุคคลในอันทีจ่ ะกระท�ำการใดหรือไม่กระท�ำการใด การให้อำ� นาจแก่ปจั เจกบุคคลดังกล่าว
ได้ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องที่จะไม่ให้บุคคลใดแทรกแซงในสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเรียกร้องต่อองค์กรของรัฐมิให้แทรกแซงในขอบเขตสิทธิของตนในบางกรณี การรับรองดังกล่าว
ได้ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องให้รัฐด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง สิทธิตามรัฐธรรมนูญยังหมายความรวมถึง
การให้หลักประกันในทางหลักการ ดังนั้น สิทธิตามรัฐธรรมนูญจึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคล
กับรัฐ และสิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิที่ผูกพันองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจรัฐทั้งหลายที่จะต้องให้ความเคารพ
ปกป้องและคุม้ ครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว เพือ่ ให้สทิ ธิตามรัฐธรรมนูญมีผลในทางปฏิบตั ิ (พงษ์ธวัฒน์
บุญพิทักษ์. 2560 : 3-5) จากการรับรองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยดังกล่าวข้างต้นนั้น รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 26 วรรคแรก นั้นได้บัญญัติถึง สิทธิและเสรีภาพ
ในชีวิตและร่างกาย ไว้อย่างชัดเจนประกอบกับมาตรา 25 วรรคแรก คือ สิทธิหรือเสรีภาพ เช่น ว่านั้น
ไม่ ก ระทบกระเทื อ นหรื อ เป็ น อั น ตรายต่ อ ความมั่ น คงของรั ฐ ความสงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี
ของประชาชน และไม่ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภ าพของบุ ค คลอื่ น ซึ่ ง หากพิ จ ารณาตามมาตราทั้ ง สองนี้
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ในเรื่องของการใช้ เซ็กส์ทอยในการช่วยตนเอง ก็เป็นสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย โดยไม่ได้กระทบ
ต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชน และมิได้ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคลอื่นแต่อย่างใดเช่นกัน
การใช้เซ็กส์ทอยนัน้ มิได้นำ� มาใช้ในทีส่ าธารณะแต่อย่างใด แต่เป็นการใช้ในทีร่ โหฐานเพือ่ ช่วยตนเอง
หรื อ ใช้ กั บ คู ่ ค รองของตนเพื่ อ แสวงหาความสุ ข ร่ ว มกั น ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การมี ค วามสุ ข ทางเพศ
ในเรื่ อ งของสิ ท ธิ ค วามเป็ น ส่ ว นตั ว และสิ ท ธิ ค วามเป็ น อิ ส ระทางเพศ โดยขอบเขตและค� ำ นิ ย ามของ
สิทธิในความเป็นส่วนตัวและสิทธิความเป็นอิสระทางเพศ นั้นสามารถอธิบายได้ ดังนี้
อมลณัฐ สนั่นศิลป์. (2560 : 8 ; อ้างอิงจาก เรวดี ขวัญทองยิ้ม. ม.ป.ป.) สิทธิในความเป็นส่วนตัว
(right to privacy) หรือสิทธิส่วนบุคคล (right to privacy) คือสิทธิที่จะอยู่โดยล�ำพังโดยมีการรบกวน
การแทรกแซงในระดับที่น้อยที่สุด ซึ่งมีการขยายความถึงสิทธิของปัจเจกชนที่จะด�ำเนินชีวิตโดยได้รับ
การคุ้มครองจากสิ่งเหล่านี้ในหลาย ๆ ด้านด้วยกัน แต่ที่เกี่ยวข้องที่สุดกับเรื่องของเซ็กส์ทอยนั้นคือ
ในเรื่ อ งของการแทรกแซงในชี วิ ต ความเป็ น ส่ ว นตั ว ภายในครอบครั ว เคหสถานหรื อ การแทรกแซง
ในทางกายภาพหรือในทางจิตใจหรือศีลธรรมและเสรีภาพในความคิดตลอดถึงการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่
ไม่ถูกต้องอันเป็นที่น่าอับอายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นส่วนตัว
4) สิทธิความเป็นอิสระทางเพศ
เทิดเกียรติภณช์ แสงมณีจีรนันเดชา และรัตพงษ์ สอนสุภาพ (2562 : 6) สิทธิทางเพศของบุคคล
ย่อมครอบคลุมถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
1) สิทธิในความสุข ความฝัน และจินตนาการต่าง ๆ
2) สิทธิทจี่ ะส�ำรวจเพศวิถขี องตนเองทีเ่ ป็นอิสระจากความหวาดกลัว ความอาย ความเชือ่ ทีผ่ ดิ ๆ
และอุปสรรคทั้งปวงที่อาจเป็นตัวขัดขวางการแสดงออกซึ่งความปรารถนาทางเพศอย่างเสรี
3) สิทธิท่ีจะใช้ชีวิตด้วยเพศวิถีหนึ่ง ๆ ที่ปราศจากความรุนแรง การเลือกปฏิบัติและการบังคับ
ด้วยก�ำลัง ภายใต้กรอบการท�ำงานของความสัมพันธ์ทมี่ พี นื้ ฐานบนความเท่าเทียม ความเคารพ และเป็นธรรม
4) สิทธิที่จะเลือกคู่สัมพันธ์ทางเพศโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ
5) สิทธิที่จะเลือกว่าจะมีเพศสัมพันธ์หรือไม่ซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิที่จะมีเพศสัมพันธ์แบบ
ยินยอมพร้อมใจ และเข้าสู่การสมรสด้วยความเต็มใจและเป็นอิสระของทั้งสองฝ่าย
6) สิทธิที่จะแสดงออกถึงรสนิยมทางเพศอย่างเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง
7) สิทธิที่จะแสดงออกถึงเพศวิถีที่เป็นอิสระจากการมีหรือไม่มีลูก
8) สิทธิที่จะได้มาซึ่งสุขภาพทางเพศที่ดี การเข้าถึงข้อมูล การศึกษา และการบริการในเรื่อง
เพศวิถีและสุขภาพทางเพศในทุก ๆ เรื่อง ที่เป็นความลับ โดยการบริการเหล่านั้นต้องมีคุณภาพสูงสุด
เท่าที่จะเป็นไปได้
9) สิทธิทจี่ ะยืนยันและมีเพศสัมพันธ์ทปี่ ลอดภัยเพือ่ เป็นการป้องกันการตัง้ ครรภ์ทไี่ ม่พงึ ประสงค์
และการแพร่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวีหรือเอดส์
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จะเห็ น ได้ ว ่ า สิ ท ธิ ท างเพศของบุ ค คลในการใช้ เ ครื่ อ งช่ ว ยปลดปล่ อ ยอารมณ์ ท างเพศอย่ า ง
เซ็กส์ทอยนั้นถือเป็นความเป็นอิสระในทางเพศอย่างหนึ่งตามที่กล่าวมาข้างต้นเช่นเดียวกัน ในเรื่องของ
การแสวงหาความสุข ความฝัน และจินตนาการต่างๆ ซึ่งเป็นคุณภาพชีวิตและสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่ง
ที่บุคคลสามารถเข้าถึงได้
5) หลักกฎหมายไทย
จากการศึกษาพบว่าการควบคุมวัตถุหรือสิ่งของลามกในประเทศไทยนั้น มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่
สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ กฎหมายตราสามดวงและพระราชบัญญัติปรามการท�ำให้แพร่หลายและ
การค้ า วั ต ถุ อั น ลามก พุ ท ธศั ก ราช 2471 แต่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ก็ ไ ด้ มี ก ารยกเลิ ก บั ง คั บ ใช้ ไ ปแล้ ว
(ราชกิจจานุเบกษา. 2546 : 1-2) ซึ่งในปัจจุบันนั้นกฎหมายที่ยังมีสภาพบังคับใช้อยู่คือกฎหมายอาญา
มาตรา 287 ได้มกี ารบัญญัตเิ พือ่ ควบคุมการค้าสิง่ ลามกแต่กไ็ ม่ได้ปรากฏว่ามาตราดังกล่าวได้มกี ารให้คำ� นิยาม
ของวัตถุลามกไว้แต่อย่างใดหรือจะต้องมีลักษณะอย่างไรจึงจะผิดกฎหมายแต่ส�ำหรับค�ำว่าสิ่งลามกนั้น
ได้มีการจ�ำกัดความที่แตกต่างกันออกไป เช่น ค�ำว่าสิ่งลามก มี 2 ลักษณะ ดังนี้ Pornoqraphy หมายถึง
การแสดงถึ ง พฤติ ก รรมทางเพศไม่ ว ่ า จะเป็ น การเขี ย นภาพที่ น� ำ ไปสู ่ ท� ำ ให้ รู ้ สึ ก กระตุ ้ น ทางเพศ หรื อ
เป็นการยั่วกามารมณ์หรืออาจจะเป็นกระตุ้นให้เกิดก�ำหนัด Obscenit หมายถึง สิ่งที่ท�ำให้เกิดความรู้สึก
อันน่ารังเกียจ เช่น การแสดงถ้อยค�ำหรือวัตถุสิ่งของทางเพศในลักษณะหยาบช้า รวมถึงความเห็นของ
นักกฎหมายบางท่านก็ได้ให้ความเห็นว่าเป็นสิ่งที่ผู้พบเห็นมีความรู้สึกอุจาด บัดสีหยาบช้า น้อมน�ำไปสู่
ความชั่ว หรือความใคร่ของกามารมณ์ และ “สิ่งใดเป็นสิ่งลามกหรือไม่นั้นเป็นเรื่องยากที่จะวินิจฉัย
เพราะเกี่ยวพันเรื่องศิลปะ การที่วินิจฉัยว่าสิ่งใดเป็นสิ่งลามกหรือไม่นั้น จึงมิใช่การพิจารณาว่าสิ่งนั้นฝ่าฝืน
ความรูส้ กึ ทางศีลธรรมโดยทัว่ ไปของวิญญูชน แต่ตอ้ งพิจารณาว่าผูท้ พี่ อมีความเข้าใจทางศิลปะรูส้ กึ เช่นนัน้
หรือไม่ ซึง่ ต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไป” (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. 2560 : 220 ; คณิต ณ นคร. : 371) นอกจาก
ประมวลกฎหมายอาญาแล้ว เซ็กส์ทอยยังจัดเป็นสิ่งของต้องห้ามตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
อี ก ด้ ว ย โดยมี ค วามผิ ด ตามมาตรา 244 และมาตรา 246 โดยจั ด เป็ น สิ น ค้ า ห้ า มน� ำ เข้ า และส่ ง ออก
ประเภทวัตถุลามก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหนังสือ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งที่พิมพ์ขึ้น
รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย และภาพยนตร์ลามกหรือวัตถุลามกอื่น ๆ (กรมศุลกากร.
สืบค้นเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2563, จาก http://www.customs.go.th/)
6) สิทธิเสรีภาพ
ส่ ว นในเรื่ อ งของสิ ท ธิ เ สรี ภ าพได้ มี รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560
มีการรับรองไว้ในหมวดที่ 3 สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 25 สิทธิและเสรีภาพทีใ่ ห้การคุม้ ครอง
การกระท�ำใดๆ ที่ไม่เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย มาตรา 32 เป็นการกล่าวถึงสิทธิในการเป็นอยู่ส่วนตัว
ขั้นพื้นฐานของบุคคล ซึ่งบุคคลอื่นจะละเมิดต่อสิทธิดังกล่าวไม่ได้เว้นแต่จะมีกฎหมายให้อ�ำนาจ
7) หลักกฎหมายต่างประเทศ
จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศได้แก่ประเทศญีป่ นุ่ และประเทศ สหรัฐอเมริกา ซึง่ ทัง้ สองประเทศ
เป็นประเทศที่มีการเปิดขาย เซ็กส์ทอยกันอย่างเสรี เนื่องจากเป็นประเทศที่มีกฎหมายควบคุม วัตถุหรือ
สิ่งของลามกอยู่ ประเทศญี่ปุ่นได้มีกฎหมายควบคุมวัตถุหรือสิ่งของลามกของญี่ปุ่นตามประมวลกฎหมาย
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อาญามาตรา 175 จะเห็นได้ว่ากฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ได้วางกฎเกณฑ์ไว้ใกล้เคียงกับกฎหมายไทย
เป็ น การเอาผิ ด แก่ บุ ค คลใดที่ จ� ำ หน่ า ยหรื อ ขายสิ่ ง อั น เป็ น ลามก รวมไปถึ ง การแสดงต่ อ สาธารณะ
ให้นำ� มาบังคับใช้แก่บคุ คลทีไ่ ด้ครอบครอง มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การค้า ซึง่ ศาลฎีกาญีป่ นุ่ ได้มกี ารวางหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาว่า สิ่งใดเป็นสิ่งลามก ดังนี้ 1. เป็นสิ่งที่เป็นต้นเหตุกระตุ้นให้เกิดความต้องการทางเพศ
หรือไม่ 2. เป็นสิ่งที่มีความรู้สึกน่ารังเกียจหน้าบัดสีหรือไม่ 3. เป็นสิ่งที่ละเมิดมาตรฐานศีลธรรมอันดี
ทางเพศหรือไม่ (ธนะชัย มีผดุง. 2539 : 48)
แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ใช้กฎหมายควบคุมวัตถุหรือสิ่งของลามกเช่นกัน โดยในปี ค.ศ. 1970
สภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกา ได้บัญญัติกฎหมาย The orqanized crime control act of 1970 (OCCA)
ลักษณะของการกระท�ำผิดภายใต้บทบัญญัติ RICO โดยหลักการคอมมอนลอว์ที่ศาลสหรัฐได้วางหลักไว้
ในคดีต่าง ๆ ถือเป็นหลักการพื้นฐานทั่วไป ในการก�ำหนดความส�ำคัญของกฎหมายในเรื่องวัตถุลามกของ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ยึดหลักตามค�ำพิพากษาวางหลักไว้เป็นแนวทางให้สภาคองเกรสและสภาของมลรัฐได้
ออกกฎหมายควบคุมวัตถุลามกภายใต้หลักการของคดี Millre โดยได้วางหลักเกณฑ์ การวินิจชี้ขาดว่าสิ่งใด
เป็นวัตถุลามกหรือไม่นั้น โดยจะต้องพิจารณาดังนี้ 1) งานนั้นเมื่อพิจารณาโดยรวม โดยใช้ความรู้สึกนึกคิด
ของวิญญูชนในสมัยนัน้ ตามมาตรฐานของแต่ละชุมชน เป็นตัววินจิ ฉัยว่าสิง่ นัน้ น้อมน�ำให้เกิดตัณหาหรือไม่
2) งานนั้นมีลักษณะอันละเมิดขอบเขตความเหมาะสมหรือไม่ โดยเฉพาะตามที่บทบัญญัติกฎหมายของ
แต่ละมลรัฐได้บญ
ั ญัตไิ ว้ 3) งานนัน้ ปราศจากคุณค่าตามสมควร ทางวรรณกรรม ศิลปะ และวิทยาการหรือไม่
(ธนะชัย มีผดุง. 2539 : 51 ; สัญเพ็ชญ์ โพธิ์หล้า. 2545 : 84-85)
โลกของเราทุกวันนีม้ คี วามเจริญก้าวหน้าไปอย่างก้าวกระโดดทัง้ ในด้านเทคโนโลยี และความคิดของ
มนุษย์ซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เพราะฉะนั้นความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจะต้องไม่ใช่เพียงเรื่องเทคโนโลยีเท่านั้น
กฎหมายก็ต้องปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัยตามโลกให้เท่าทันเหตุการณ์ด้วย ในกรณีของเซ็กส์ทอยก็เกิด
จากเทคโนโลยีที่ใช้ตอบสนองความต้องการทางเพศแต่กฎหมายไทยยังถือว่าเซ็กส์ทอยผิดกฎหมาย
ตามมาตรา 287 แห่งประมวลกฎหมายอาญาประกอบกับมาตรา 244 และ 246 แห่งพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร
พ.ศ. 2560 ในเรื่องของสินค้าต้องห้ามน�ำเข้าหรือส่งออกแต่กฎหมายไทยก็ไม่ได้ห้ามในเรื่องของการ
ใช้สอยแต่อย่างใด ซึ่งแสดงให้เห็นความไม่สมเหตุสมผลของกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพ
ในการแสวงหาความสุขทางเพศของบุคคลแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยจะไม่มีการลักลอบน�ำเข้า
เซ็กส์ทอยที่ผิดกฎหมายแม้จะเป็นเซ็กส์ทอยที่น�ำเข้าจากต่างประเทศที่มีชื่อเสียงก็ตาม ความปลอดภัยของ
เซ็กส์ทอยนั้นก็ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานของคุณภาพเป็นเหตุให้ผู้ใช้ย่อมได้รับความเสี่ยงอันตราของ
สินค้าดังกล่าวซึ่งแตกต่างจากต่างประเทศ ที่จัดเซ็กส์ทอยให้เป็นสินค้าควบคุมมีการรับรองมาตรฐาน
ความปลอดภัยและจ�ำกัดเกณฑ์ของผู้ซื้อให้อยู่ในกรอบที่กฎหมายก�ำหนด ผู้วิจัยเห็นว่า ควรจะมีการ
สร้างความเข้าใจให้กับคนในสังคมมากขึ้นโดยเปลี่ยนทัศนคติมุมมองของคนในสังคมที่มองเรื่องเพศเป็น
เรือ่ งลามกมาเป็นเรือ่ งทีค่ วรเรียนรูแ้ ละท�ำความเข้าใจมากกว่าปิดกัน้ ซึง่ อาจจะเริม่ จากสถาบันครอบครัวก่อน
เป็ น อั น ดั บ แรกและควรจะตี ค วามค� ำ ว่ า วั ต ถุ ล ามกตามมาตรา 287 แห่ ง ประมวลกฎหมายอาญาให้
มีความชัดเจนและให้มีกฎหมายควบคุมการจ�ำหน่าย การน�ำเข้าและความสามารถของผู้ซื้อโดยการออก
กฎหมายรองรับข้อบังคับดังกล่าว กฎหมายไทยจึงจะก้าวหน้าตามยุคสมัย
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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาของกฎหมายไทยเกี่ยวกับการติดต่อหรือชักชวน
เพื่อการค้าประเวณีในที่สาธารณะ เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการติดต่อ
หรือชักชวนเพื่อการค้าประเวณีในที่สาธารณะ เพื่อศึกษากฎหมายของต่างประเทศเกี่ยวกับการติดต่อ
หรือชักชวนเพื่อการค้าประเวณีในที่สาธารณะ และเพื่อวิเคราะห์หามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม
ในการแก้ปัญหาการติดต่อหรือชักชวนเพื่อการค้าประเวณีในสาธารณะ
งานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเอกสาร โดยผู้วิจัยได้ด�ำเนินการศึกษาเอกสารทางวิชาการ
ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ อันได้แก่ หนังสือ ต�ำรา บทความทางวิชาการ งานวิจัย และข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทีเ่ กีย่ วกับแนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้าประเวณีในทีส่ าธารณะ
จากการวิ จั ย พบว่ า บทลงโทษทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ การค้ า ประเวณี ใ นที่ ส าธารณะที่ ใช้ บั ง คั บ
อยูใ่ นปัจจุบนั มีอตั ราโทษทีต่ ำ�่ เกินไป กล่าวคือ บทลงโทษทีใ่ ช้ในการลงโทษส�ำหรับผูค้ า้ ประเวณีในทีส่ าธารณะ
เดิมมีอัตราโทษปรับที่ผู้ค้าประเวณีสามารถน�ำเงินที่ได้จากการค้าประเวณีซึ่งเป็นการกระท�ำความผิดตาม
กฎหมายมาเปรียบเทียบค่าปรับและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ค้าประเวณีให้เกรงกลัวต่อการกระท�ำความผิด
และกล้าที่จะกระท�ำความผิดซ�้ำต่อไป โดยเปรียบเทียบจากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
ประเวณี พ.ศ. 2539 ซึ่งได้ก�ำหนดอัตราโทษปรับส�ำหรับผู้ค้าประเวณีในที่สาธารณะไว้ไม่เกินหนึ่งพันบาท
และไม่มีมาตรการใด ๆ ในการลงโทษผู้ปกครองที่ปล่อยปละละเลยให้บุตรหลานของตนค้าประเวณี
ทั้ ง ในกรณี ที่ เ ด็ ก ติ ด ต่ อ หรื อ ชั ก ชวนเพื่ อ การค้ า ประเวณี ด ้ ว ยตนเอง และกรณี ที่ มี ค นกลางติ ด ต่ อ หรื อ
ชักชวน เพื่อการค้าประเวณีของเด็ก จึงสมควรแก้ไขบทกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยเพิ่มโทษ
ของผู้ค้าประเวณีที่ติดต่อหรือชักชวนเพื่อการค้าประเวณีของตนเองในที่สาธารณะ ซึ่งปัจจุบันมีอัตรา
โทษปรับ 1,000 บาท เป็นโทษปรับตั้งแต่ 10,000 - 30,000 บาท เพิ่มโทษส�ำหรับคนกลางที่ติดต่อหรือ
ชักชวนเพื่อการค้าประเวณีของผู้อื่นในที่สาธารณะ ซึ่งปัจจุบันมีอัตราโทษปรับ 1,000 บาท เป็นโทษปรับ
ตัง้ แต่ 10,000 - 30,000 บาท และเพิม่ โทษให้หนักขึน้ ส�ำหรับคนกลางทีต่ ดิ ต่อหรือชักชวนเพือ่ การค้าประเวณี
ของผู้อื่นที่เป็นเด็ก ซึ่งปัจจุบันมีอัตราโทษปรับ 1,000 บาท เป็นโทษปรับตั้งแต่ 30,000 - 60,000 บาท
นอกจากนั้น ควรเพิ่มมาตรการในการลงโทษผู้ปกครองในกรณีที่มีการปล่อยปละละเลยให้เด็กค้าประเวณี
โดยเทียบเคียงพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 26 ซึง่ มีอตั ราโทษปรับ ไม่เกิน 30,000 บาท
หรือจ�ำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ค�ำส�ำคัญ : การค้าประเวณี; ผู้ค้าประเวณี; การติดต่อหรือชักชวนเพื่อการค้าประเวณีในสถานที่
สาธารณะหรือริมถนน
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Abstract
This research purpose to study the legal issues of Thailand on contacting or soliciting for
prostitution in public. To study literary theory and other relevant correspondence or soliciting for
prostitution in public. To study the laws of a foreign country on contacting or soliciting for prostitution
in public. And to determine the appropriate legal measures to solve problems contacting or soliciting
for prostitution in public.
This research research has been conducted by researchers to study the academic documents
both in Thailand and abroad, including books, textbooks, academic articles, research and electronic
information relating to concepts. The theories of research laws relating to prostitution in public.
The research showed that the legal penalties relating to prostitution in the public that are
currently applicable are at present low penalties. Penalties are used to punish for prostitution in the
old public. There is a penalty rate that prostitution can bring money from prostitution, which is a
legal offense, to compare the fine and not affect the prostitution is afraid of the offense and dare
to commit further mistakes by comparing the Prevention and Suppression Act of prostitution in the
2539, which has determined the penalty rate for prostitution in public, not more than a thousand
baht. And there are no measures in the penalties that ploipla neglect to their children, both in the
event of a child, contact or solicitation for trade. In the middle of prostitution or solicitation of the
child, contact or persuade for prostitution of children is appropriate to revise the currently applicable
law. Raising the penalties of prostitution, contacts, or solicitation for their own prostitution in the
public. At present, the penalty rate of 1,000 baht is penalties from 10,000 - 30,000 baht, increased
penalties for the middle person, contact or persuade for prostitution of others in the public.
At present, the penalty rate of 1,000 baht is penalties ranging from 10,000 - 30,000 baht and
increases the penalties for the middle people, contacts, or solicitation for prostitution of other people
as children. At present, the penalty rate of 1,000 baht is penalties ranging from 30,000 - 60,000 baht,
unless it increases the penalties for the parents in the event of Ploipla neglect to children. Prostitution
of trafficking under the Child 2003A.D. section 26, which has a penalty rate of not more than
30,000 baht or imprisonment for up to 3 months or both.
Keywords : Prostitution; Prostitute; Contacting or persuading for prostitution in public
places or roadside

บทน�ำ
ปัญหาการค้าประเวณีในประเทศไทยเป็นปัญหามาเป็นเวลานานตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน
รูปแบบการค้าประเวณีก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคมอยู่เสมอ เป็นผลให้คนในสังคมมี
ค่านิยมในการบริโภคทางวัตถุมากขึ้นและกลายเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้มีบุคคลเข้าสู่กระบวนการค้า
ประเวณี ม ากขึ้ น อี ก ทั้ ง สภาพเศรษฐกิ จ มี ก ารกระจายรายได้ ไ ม่ ส ม�่ ำ เสมอผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ยจึ ง หลั่ ง ไหล
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เข้ามาเป็นผู้ให้บริการและขณะเดียวกันก็มีกลุ่มผู้มีรายได้สูงเป็นผู้เข้ามาใช้บริการมากเช่นเดียวกัน การแก้
ปัญหาจึงต้องมีการร่วมกันในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการท�ำงานที่ต่อเนื่องและ
สะท้อนถึงความต้องการของสังคมที่ต้องการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีอย่างแท้จริง
กฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบนั เกีย่ วกับการค้าประเวณีในทีส่ าธารณะ มีปญ
ั หาทางกฎหมายดังนี้
1. บทลงโทษส�ำหรับผูค้ า้ ประเวณีทตี่ ดิ ต่อหรือชักชวนเพือ่ การค้าประเวณีของตนเองในทีส่ าธารณะ
มีอัตราโทษต�่ำเกินไป
2. บทลงโทษส�ำหรับคนกลางที่ติดต่อหรือชักชวนเพื่อการค้าประเวณีของผู้อื่นในที่สาธารณะ
กรณีที่ผู้อื่นเป็นผู้ใหญ่มีอัตราโทษต�่ำเกินไป
3. บทลงโทษส�ำหรับคนกลางที่ติดต่อหรือชักชวนเพื่อการค้าประเวณีของผู้อื่นในที่สาธารณะ
กรณีที่ผู้อื่นเป็นเด็กมีอัตราโทษต�่ำเกินไป
4. ไม่มมี าตรการใด ๆ ในการลงโทษผูป้ กครองทีป่ ล่อยปละละเลยให้บตุ รหลานของตนค้าประเวณี
ทั้งในกรณีที่เด็กติดต่อหรือชักชวนเพื่อการค้าประเวณีด้วยตนเอง และกรณีที่มีคนกลางติดต่อหรือชักชวน
เพื่อการค้าประเวณีของเด็ก
ทั้งนี้ การที่บทลงโทษทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณีในที่สาธารณะที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
มี อั ต ราโทษที่ ต�่ ำ เกิ น ไป และการที่ ไ ม่ มี ม าตรการใด ๆ ในการลงโทษผู ้ ป กครองที่ ป ล่ อ ยปละละเลย
ให้บุตรหลานของตนค้าประเวณี ท�ำให้การค้าประเวณีในที่สาธารณะเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย อันก่อให้เกิด
ผลกระทบตามมาหลายประการ เช่น ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหาย ปัญหาอาชญากรรมในสังคม
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น
ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้จึงมุ่งที่จะศึกษาเพื่อหามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
การค้าประเวณีในที่สาธารณะ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาปัญหาของกฎหมายไทยเกีย่ วกับการติดต่อหรือชักชวนเพือ่ การค้าประเวณีในทีส่ าธารณะ
2. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการติดต่อหรือชักชวนเพื่อการค้า
ประเวณีในที่สาธารณะ
3. เพื่อศึกษากฎหมายของต่างประเทศเกี่ยวกับการติดต่อหรือชักชวนเพื่อการค้าประเวณีในที่
สาธารณะ
4. เพื่อวิเคราะห์หามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาการติดต่อหรือชักชวน
เพื่อการค้าประเวณีในสาธารณะ
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กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย
1. ศึกษาปัญหาของกฎหมายไทย
ในปัจจุบันเกี่ยวกับการค้าประเวณี
ในที่สาธารณะ
2. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจัย
และวรรณกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการค้าประเวณีในที่สาธารณะ
3. ศึกษาและเปรียบเทียบหลักเกณฑ์
ของกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณี
ในที่สาธารณะ

วิเคราะห์หามาตรการทางกฎหมายทีเ่ หมาะสม ในการแก้ไข
ปัญหาการค้าประเวณีในที่สาธารณะใน 3 ประเด็น คือ
1. บทลงโทษส�ำหรับผู้ค้าประเวณีที่ติดต่อหรือชักชวน
เพื่อการค้าประเวณีของตนเองในที่สาธารณะ
2. บทลงโทษส�ำหรับคนกลางที่ติดต่อหรือชักชวน
เพื่อการค้าประเวณีของผู้อื่นในที่สาธารณะ
2.1 กรณีที่ผู้อื่นเป็นผู้ใหญ่
2.2 กรณีที่ผู้อื่นเป็นเด็ก
3. มาตรการในการลงโทษผู้ปกครองในกรณีที่มี
การปล่อยปละละเลยให้เด็กค้าประเวณี

ได้มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม
ในการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในที่สาธารณะ

ทบทวนวรรณกรรม
ความหมายของการค้าประเวณี
“โสเภณี” หมายถึง ผู้ที่ยอมรับการกระท�ำอื่นใดเพื่อการส�ำเร็จความใคร่ในทางกามารมณ์ของ
ผู้อื่น เป็นการส�ำส่อนโดยได้รับค่าตอบแทน ในปัจจุบันมีผู้ขายบริการทางเพศทั้งหญิงและชาย (อัญชลี
พินิจรักษ์ธรรม, 2544)
“การค้าประเวณี ได้หมายความถึง การสนองความใคร่ของในทางกามารมณ์ของผูอ้ นื่ โดยการยินยอม
ให้กระท�ำช�ำเรา ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดโดยไม่จ�ำกัดเพศ เพื่อมีวัตถุประสงค์ เพื่อค่าจ้างหรือประโยชน์อื่นใด
ของผู้กระท�ำ” (สุดารัตน์ กาญจนะโกมล, 2558)
“การค้าประเวณี หมายถึง การค้าเรือนร่างและค้าชีวิตมนุษย์ ซึ่งมีทั้งเด็กหรือผู้หญิง โดยมีบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขายจ�ำหน่าย โดยใช้อุบายล่อลวงขู่เข็ญ ประทุษร้าย ใช้อ�ำนาจหรือใช้
วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระท�ำภายในหรือนอกราชอาณาจักรและการกระท�ำดังกล่าว
ท�ำให้เด็กหรือหญิงนัน้ ตกอยูใ่ นภาวะจ�ำยอมกระท�ำการหรือยอมรับการกระท�ำใด ๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย
เช่น การค้าบริการทางเพศ การข่มขู่บังคับจิตใจ การใช้แรงงานโดยทารุณ (อัครเดช มณีภาค และนฤมล
ชมโฉม, 2556)
ดังนั้น หญิงโสเภณี คือ หญิงที่ประพฤติตนส�ำส่อนในทางเพศ โดยการรับจ้างกระท�ำช�ำเรากับผู้อื่น
เพื่อ ผลประโยชน์ตอบแทน แต่ถ ้า หญิง ร่วมประเวณี กับ ชายทั่ ว ไปเป็ น ประจ� ำ โดยไม่ ส�ำ ส่ อนทางเพศ
แม้ จ ะได้ รั บ ค่ า ตอบแทนก็ ต าม ก็ ไ ม่ อ าจเรี ย กได้ ว ่ า เป็ น หญิ ง โสเภณี ฉะนั้ น สรุ ป ในนิ ย ามของผู ้ วิ จั ย
มีความเห็นว่าโสเภณี คือ หญิงที่ประพฤติตนส�ำส่อนในทางเพศโดยได้รับค่าตอบแทน
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ประวัติการค้าประเวณีไทย
การค้าประเวณีในประเทศไทยนั้น มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเชื่อว่าได้รับอิทธิพลมาจาก
ประเทศอินเดีย และประเทศจีน ซึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นไม่ถือว่าการค้าประเวณีเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
และหลังจากทีป่ ระเทศไทยได้ทำ� สนธิสญ
ั ญาเบาว์รงิ่ และมีการเปลีย่ นแปลงการปกครอง ส่งผลให้มแี รงงาน
เพิ่มขึ้นทั้งไทยและต่างชาติ ท�ำให้เกิดการซื้อขายหญิงโสเภณีเพิ่มมากขึ้น และเมื่อมีการประกาศเลิกทาส
จึงท�ำให้มีการหลอกหญิงไทยมาเป็นโสเภณีมากขึ้น ซึ่งอยู่ภายใต้เจ้าส�ำนักโสเภณี ภายหลังจากนั้นได้ออก
กฎหมายเรียกเก็บภาษีจากเจ้าส�ำนัก ท�ำให้เกิดการขยายโรงโสเภณีมากขึ้น เพื่อให้สามารถเรียกเก็บภาษีได้
มากขึ้น ต่อมาได้มีการยกเลิกกฎหมายดังกล่าว และออกกฎหมายใหม่ ที่ก�ำหนดให้มีการจดทะเบียนส�ำนัก
โสเภณี และต้องปักโคมเขียวหน้าส�ำนัก รวมทั้งให้มีการตรวจร่างกายหญิงเพื่อป้องกันโรค ต่อมากฎหมาย
นัน้ ถูกยกเลิกไปในยุคหลังการเปลีย่ นแปลงการปกครอง เนือ่ งจากกฎหมายดังกล่าวขัดกับความต้องการของ
ประเทศตะวั น ตกที่ ต ้ อ งการให้ มี ก ารปราบปรามการค้ า ประเวณี จึ ง ท� ำ ให้ โ สเภณี เ ป็ น สิ่ ง ผิ ด กฎหมาย
ตั้งแต่นั้นมา (อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์, 2561)

สิทธิเสรีภาพและการจ�ำกัดสิทธิ
บุคคลทุกคนภายในรัฐล้วนมีสทิ ธิและเสรีภาพในตัวบุคคล ซึง่ เป็นการทีบ่ คุ คลได้รบั ประโยชน์อำ� นาจ
คุ้มครองทางกฎหมาย หรือการบังคับต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ควรจะได้รับตามที่อยู่ภายใต้กฎหมายให้
การรับรองในตัวบุคคลหนึ่ง ๆ โดยมีการใช้หรือได้ประโยชน์ควบคู่กันไปกับการมีเสรีภาพของบุคคลที่จะ
เลือกกระท�ำ  เลือกปฏิบัติต่าง ๆ การตัดสินใจที่จะกระท�ำหรือไม่กระท�ำให้เกิดผลของบุคคลนั้นถือเป็น
การทีป่ จั เจกบุคคลภายในรัฐจะเลือกการใช้ชวี ติ ในสังคมด้วยตัวเองภายในกรอบพืน้ ฐานบรรทัดฐานทางสังคม
ที่จะไม่กระท�ำให้ผู้อื่นที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นเกิดความเดือดร้อน จึงเกิดหลักการจ�ำกัดสิทธิเกิดขึ้น
ในสังคมเพือ่ ธรรมรงค์ไว้ซงึ่ ความเป็นระเบียบ ความสงบสุขท�ำให้การอยูร่ ว่ มกันการพึง่ พิงอาศัยกัน ในสังคม
ได้อย่างมีสุข (จเร พันธุ์เปรื่อง, 2550)
อนึง่ ในทีน่ จี้ ะขอกล่าวถึงการจ�ำกัดสิทธิในการประกอบอาชีพค้าประเวณี ซึง่ สังคมไทยนัน้ คุน้ เคยกับ
อาชีพนีม้ าหลายช่วงอายุคน โดยปรากฏต่อสายตาของผูค้ นทีก่ ระท�ำกันอย่างเปิดเผยทีส่ ถานทีส่ าธารณะต่าง ๆ
เช่น ริมถนนสาธารณะ ฯลฯ ที่อาจจะมีการใช้สัญลักษณ์ในการเรียกกลุ่มลูกค้าผู้ที่รู้จักการสื่อสารที่รู้ ๆ กัน
ในเฉพาะกลุม่ หรือโดยการมีคนกลางพาติดต่อตามสถานทีส่ าธารณะ การประกอบอาชีพดังกล่าวของบุคคล
กลุ่มนี้ท�ำให้เสียหายต่อภาพลักษณ์ของสังคมไทย ที่มุ่งเน้นต่อศีลธรรมอันดี หรือผิดต่อหลักมนุษยชน
จึ ง ต้ อ งมี ห ลั ก เกณฑ์ ใ นการจ� ำ กั ด สิ ท ธิ ใ นการประกอบอาชี พ โดยรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2560 ซึง่ มาตรา 25 บัญญัตวิ า่ “สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากทีบ่ ญ
ั ญัตคิ มุ้ ครอง
ไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดทีม่ ไิ ด้หา้ มหรือจ�ำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอืน่ บุคคล
ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะท�ำการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิ
หรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น...”
บทบัญญัติให้การจ�ำกัดสิทธินั้น จะจ�ำกัดการกระท�ำได้เมื่อมีบทบัญญัติกฎหมายบังคับ กล่าวคือ
หากมีการออกกฎหมายมาบังคับในการจ�ำกัดสิทธิเรื่องนั้น ๆ ก็สามารถกระท�ำได้ภายใต้บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายฉบับนัน้ โดยอาชีพแต่ละอาชีพนัน้ พลเมืองของรัฐสามารถกระท�ำได้หากมิได้มกี ฎหมายมาห้าม
หรือผิดศีลธรรมอันดีของสังคม (คณิต วัลยะเพ็ชร์, 2556)
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ในกรณีของการประกอบอาชีพค้าประเวณีในที่สาธารณะนี้ อยู่ภายในบังคับของบทบัญญัติทาง
กฎหมายที่มีความผิดในการกระท�ำของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี อีกทั้ง
ผิ ด ศี ล ธรรมอั น ดี ใ นสั ง คมไทย แต่ มี ก ารลงโทษในการกระท� ำ ความผิ ด ต�่ ำ เกิ น ไปโดยมี เ พี ย งโทษปรั บ
แก่ผู้กระท�ำผิด อีกทั้งไม่มีการก�ำหนดความผิดส�ำหรับผู้ปกครองในกรณีที่มีการปล่อยปละละเลยให้เกิด
การค้าประเวณีของเด็ก ท�ำให้ไม่เกิดความส�ำนึกผิดของผู้กระท�ำ มีการกระท�ำผิดซ�้ำในกลุ่มบุคคลเดิม ๆ
เลียนพฤติกรรมโดยมีค้าประเวณีหน้าใหม่มากขึ้น ในกลุ่มเยาวชนอายุไม่ถึงสิบแปดปี อาจมีผู้ชักชวน
หรือกระท�ำตามเอง อาจส่งผลกระทบระยะยาว เกิดปัญหาต่าง ๆ กระทบต่อรัฐ กระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงปัญหาด้านสังคมสงเคราะห์ เรือ่ งของการก�ำเนิดบุตรทีไ่ ม่พร้อม จึงจ�ำเป็นต้อง
มีการก�ำหนดโทษที่มากขึ้น ให้เกิดการเข็ดหลาบ ซึ่งบทลงโทษนี้เป็นผลจากการกระท�ำที่ขัดต่อบทบัญญัติ
กฎหมายซึ่งเกิดจากหลักการจ�ำกัดสิทธิในการประกอบอาชีพ ต้องมีการด�ำเนินการแก้ไข และการเพิ่มบท
ลงโทษให้หนักขึน้ ส�ำหรับผูก้ ระท�ำผิดทัง้ เด็กอายุไม่ถงึ สิบแปดปี คนกลางทีต่ ดิ ต่อหรือชักชวน และผูป้ กครอง
ของเด็ก
แนวทางการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีของเด็กบุคคลที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี มีดังนี้ (สุชาติ
ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2542)
1. รัฐจะต้องส่งเสริมการประกอบอาชีพทีก่ อ่ ให้เกิดรายได้ให้กบั ครอบครัวในชนบท ในการฝึกอาชีพ
ที่ธุรกิจเอกชนเองได้รับผลประโยชน์ และสมาชิกของครอบครัวชนบทมีงานท�ำที่มีรายได้อย่างสม�่ำเสมอ
2. ควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี ให้สามารถจัดการกับปัญหา
โสเภณีเด็ก และการใช้สื่อลามก ตลอดจนการโฆษณาเชิญชวนที่ส่อเจตนาเพื่อการค้าทางเพศ
3. หากรัฐบาลมีเจตนารมณ์ที่แท้จริงในการแก้ปัญหานี้ ต้องจูงใจให้องค์กรเอกชนและสาธารณชน
เข้าไปมีบทบาทในการระบุชี้บุคคลและสถานที่ที่มีการค้าประเวณีเด็ก โดยการให้รางวัลหรือสิ่งจูงใจต่าง ๆ
4. รัฐควรร่วมมือกังองค์กรเอกชนและสาธารณชนในการเร่งรัดช่วยเหลือเด็กที่ยังตกอยู่ในวงการ
ค้าประเวณี จัดการฝึกอบรมอาชีพและการจัดหางานให้เด็กในลักษณะทีไ่ ม่จำ� กัดสิทธิเสรีภาพเป็นการกักขัง
5. ควรเน้นการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ ในการแก้ไข
ปัญหาการจ้างงาน การส่งเสริมการจ้างงาน และการพัฒนาอาชีพของชาวชนบท
6. ควรมีมาตรการในการยกระดับรายได้ หรือสวัสดิการ และสิ่งจูงใจต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ชั้นผู้น้อยให้สูงขึ้นเพียงพอแก่การครองตน
7. ควรมีการแทรกแซงของรัฐในรูปแบบต่าง ๆ ในด้านการป้องกันและการปราบปราม และเอาผิด
แก่บิดามารดาที่ด�ำเนินการใด ๆ ให้เด็กไปค้าประเวณี รวมถึงการถอดถอนความเป็นผู้ปกครองดูแลเด็ก
8. ควรให้วัดและโรงเรียนประสานงานกันในการแก้ไขและป้องกันการค้าประเวณีเด็ก
9. ควรให้มกี ารติดตามประเมินผล ติดตามแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงของปัญหา สาเหตุ และแนวทาง
ในการแก้ไขเป็นระยะ ๆ
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แนวคิดและทฤษฎีทางอาชญา
1. การก�ำหนดความผิดทางอาญา เกณฑ์การก�ำหนดความผิดทางอาญา มี 3 ประการ คือ
(เสาวรส หุ่นดี, 2558)
1) ก�ำหนดความผิดไว้เป็นการเฉพาะ (Specificity) กล่าวไว้ชัดว่าพฤติกรรมใดถึงเป็นความผิด
หากเกิดสงสัยคลุมเครืออยู่ในดุลยพินิจของผู้พิพากษา ซึ่งย่อมมีการพิจารณาไปในทางที่เป็นคุณแก่จ�ำเลย
หรือผู้ที่กระท�ำความผิด
2) เมื่อได้มีการกระท�ำความผิดเกิดขึ้นมาแล้วนั้น ต่อมาจะได้รับการพิจารณาให้เกิดความเป็น
ธรรมในแบบลักษณะเดียวกัน (Uniformity of regularity) ไม่มีอคติต่อบุคคลใดทั้งสิ้น ถ้ามีความผิดจริงก็ต้อง
รับโทษตามกฎหมาย
3) มี ก ารลงโทษตามความคิ ด ถื อ เป็ น การท� ำ ให้ ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด เกิ ด ความเกรงกลั ว ที่ จ ะ
กระท�ำความผิดอีกในครั้งต่อไปและกลับตัวเป็นคนดีได้ทั้งยังเป็นการปูองกันไม่ให้ผู้อื่นผู้ใดเอาการกระท�ำ
ซึ่งถือ เป็นความผิดเป็นแบบอย่างด้วยการก�ำหนดความผิดทางอาญา ต้องรู้ว่าความผิดอาญา หมายถึง
การกระท�ำหรือละเว้นการกระท�ำอันใดที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิดและก�ำหนดบทลงโทษไว้
2. แนวคิดเกี่ยวกับอาชญากรรมปราศจากผู้เสียหาย พิจารณาตามแนวคิดทฤษฎีอาญาและ
อาชญาวิทยา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้าประเวณี อาชีพค้าประเวณีแบบสมัครใจถือเป็นอาชญากรรม
ปราศจากผู้เสียหาย เพราะเป็นการกระท�ำที่สมัครใจของทั้งสองฝ่ายระหว่างผู้ค้าประเวณีและผู้ใช้บริการ
เปรียบดั่งการกระท�ำธุรกรรมผิดกฎหมาย และเมื่อผู้ค้าประเวณีมีนายหน้าติดต่อ สมัครเข้าท�ำงานแฝง
ตามสถานบันเทิงหรือในรูปแบบอื่น ผู้สมัครใจค้าประเวณีกลายเป็นเหยื่อ จากการแสวงหาประโยชน์
จากรายได้ของผู้ค้าประเวณี และแม้ว่าผู้ค้าประเวณียินยอมให้ถูกเอาเปรียบจากการท�ำงานหรือจากรายได้
ของตนเอง แต่การที่มีผู้แสวงหา ประโยชน์จากผู้ค้าประเวณีที่สมัครใจค้าประเวณี ถือว่าผู้ค้าประเวณี
เป็นเหยื่อในการกระท�ำความผิดหรือ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ต้องได้รับความช่วยเหลือและคุ้มครอง
ตามแนวความคิดของพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและ
เด็กปี ค.ศ. 2000
3. วัตถุประสงค์ในการลงโทษ
ทฤษฎีการลงโทษเพื่อการแก้แค้นทดแทน ทฤษฎีการยับยั้งข่มขู่ และทฤษฎีเพื่อเป็นการตัดโอกาส
เป็นทฤษฎีที่ควรใช้กับความผิดในทางอาญาซึ่งเป็นความผิดในตัวของมันเอง ในส่วนของทฤษฎีการลงโทษ
เพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไข เหมาะกับลักษณะความผิดซึ่งเกิดจากข้อห้าม ทั้งนี้ การค้าประเวณีที่มีลักษณะ
การติดต่อ ชักชวน หรือรบเร้าบุคคลตามริมถนนหรือสาธารณสถาน หรือในที่อื่นใด เพื่อการค้าประเวณี
อันเป็นการเปิดเผยและน่าอับอาย หรือเป็นที่เดือนร้อนร�ำคาญแก่สาธารณชน ควรน�ำทฤษฎีการลงโทษ
เพื่อยับยั้งข่มขู่มาใช้ เพื่อให้โสเภณีรู้ส�ำนึกผิดไม่กล้ากระท�ำอีกและเป็นตัวอย่างไม่ให้ผู้อื่นกระท�ำตามด้วย
ข้อดี และข้อเสีย ของการค้าประเวณี (PAPIIPURE, 2558)
ข้อดี คือ หญิงโสเภณีช่วยระบายความต้องการทางเพศของผู้ชาย ช่วยป้องกันหรือลดจ�ำนวนคดี
เกีย่ วกับเพศ เช่น อนาจาร ข่มขืน กระท�ำช�ำเรา และช่วยกลัน่ กรองคูส่ มรสก่อนแต่งงาน ท�ำให้ชวี ติ ครอบครัว
ราบรื่นมิใช่สมรสเพราะการุนของตัณหา
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ข้อเสีย ปัจจุบันมีผู้ค้าประเวณีจ�ำนวนมากโดยมีผู้ค้าประเวณีทั้งที่เป็นเด็กและผู้ใหญ่ อันเนื่อง
มาจากการที่ บ ทลงโทษทางกฎหมายมี โ ทษต�่ ำ เกิ น ไป ท� ำ ให้ ผู ้ ค ้ า ประเวณี ไ ม่ เ กรงกลั ว กฎหมาย และ
การที่มีผู้ค้าประเวณีจ�ำนวนมากนี้จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมต่างๆมากมาย ทั้งยังขัดต่อศีลธรรม
อันดีของประเทศไทยด้วย ไม่วา่ จะเป็นการลักพาตัวผูห้ ญิงเพือ่ พาไปค้าประเวณี การแพร่เชือ่ กามโรคซึง่ เป็น
ปัญหาใหญ่ที่ทุกสังคมปราบปรามกันไม่จบไม่สิ้น และอีกประการหนึ่ง คือการที่ผู้ค้าประเวณีมักไปจุ้นจ้าน
เตร็ดเตร่หาลูกค้า ซึงเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่ผู้หญิงทั้งหลาย ทั้งยังท�ำให้เสียภาพพจน์ของประเทศอีกด้วย
ราชบัณฑิตยสถานแห่งประเทศไทยจึง “สรุปว่า หญิงโสเภณีมีส่วนดีน้อย แต่ส่วนเสียมาก”

วิธีการวิจัย
วิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การวิจัยเอกสาร (Documentary
Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ด�ำเนินการศึกษาเอกสารทางวิชาการ อันได้แก่ หนังสือ ต�ำรา บทความทางวิชาการ
งานวิจัย และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย งานวิจัย และวรรณกรรมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีในที่สาธารณะ โดยมีขอบเขตของการวิจัย คือ เอกสารทางวิชาการที่ผู้วิจัย
จะใช้การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ส�ำหรับกฎหมายของประเทศไทย คือ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
และเอกสารทางวิชาการที่ผู้วิจัยจะใช้การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ส�ำหรับกฎหมายของ
ต่างประเทศ คือ กฎหมายสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสมาพันธรัฐอเมริกา

ผลการวิจัย
ปัญหาของกฎหมายไทยเกี่ยวกับการติดต่อหรือชักชวนเพื่อการค้าประเวณีในที่สาธารณะ คือ
1. บทบัญญัติกฎหมายในเรื่องการค้าประเวณีได้มีการก�ำหนดโทษส�ำหรับผู้ค้าประเวณีที่ติดต่อ
หรือชักชวนเพื่อการค้าประเวณีของตนเองในที่สาธารณะไว้ต�่ำเกินไป
2. บทบัญญัติกฎหมายที่ก�ำหนดโทษส�ำหรับคนกลางที่ติดต่อหรือชักชวนเพื่อการค้าประเวณีของ
ผู้อื่นในที่สาธารณะต�่ำเกินไป ทั้งกรณีที่ผู้อื่นเป็นผู้ใหญ่และกรณีที่ผู้อื่นเป็นเด็ก
3. ขาดมาตรการในการลงโทษผู้ปกครองในกรณีที่มีการปล่อยปละละเลยให้เด็กค้าประเวณี 
ทั้งในกรณีที่เด็กติดต่อหรือชักชวนเพื่อการค้าประเวณีด้วยตนเองในที่สาธารณะ หรือกรณีที่มีคนกลาง
ติดต่อหรือชักชวนในที่สาธารณะเพื่อการค้าประเวณีของเด็ก
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการติดต่อหรือชักชวนเพื่อการค้า
ประเวณีในที่สาธารณะพบว่า กฎหมายในปัจจุบันมีบทลงโทษน้อยเกินไปส�ำหรับผู้ค้าประเวณีที่ติดต่อหรือ
ชักชวนเพื่อการค้าประเวณีของตนเองในที่สาธารณะ และกฎหมายมีบทลงโทษน้อยเกินไปส�ำหรับคนกลาง
ที่ติดต่อหรือชักชวนเพื่อการค้าประเวณีของผู้อื่นในที่สาธารณะ ทั้งกรณีที่ผู้อื่นเป็นผู้ใหญ่และกรณีที่ผู้อื่น
เป็นเด็ก นอกจากนัน้ กฎหมายไม่ได้กำ� หนดบทลงโทษผูป้ กครองในกรณีทมี่ กี ารปล่อยปละละเลยให้เด็กค้าประเวณี
จากกฎหมายของต่างประเทศเกี่ยวกับการติดต่อหรือชักชวนเพื่อการค้าประเวณีในที่สาธารณะ
มีกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ให้การรับรองสามารถท�ำได้โดยถูกกฎหมายในเรื่องการค้า
ประเวณีบริเวณที่สาธารณะ แต่กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาห้ามไม่ให้มีการค้าประเวณีในบางรัฐ
โดยรัฐโรดไอแลนด์ได้ก�ำหนดความผิดอาญาเกี่ยวกับการค้าประเวณีไว้ดังนี้
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ประการแรก ความผิดเกีย่ วกับการติดต่อหรือพยายามเข้าติดต่อเพือ่ การค้าประเวณีในบริเวณรอบ
สถานศึกษาซึง่ อยูภ่ ายในระยะ 300 หลา นับจากสถานศึกษาใด ๆ ไม่วา่ จะเป็นของรัฐหรือเอกชน ซึง่ มีระวาง
โทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี และ ปรับระหว่าง 500 ถึง 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระวางโทษเท่ากับความผิด
ฐานเป็นผู้ค้าประเวณี หรือความผิดฐานเป็นผู้ใช้บริการการค้าประเวณีในรัฐโรดไอแลนด์นี้
ประการที่สอง ความผิดเกี่ยวกับการเตร็ดเตร่เพื่อการค้าประเวณี ซึ่งเป็นความผิดที่ก�ำหนดห้าม
มิให้มีการเตร็ดเตร่ตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสถานหรือที่รโหฐานก็ตาม และกระท�ำการ
พยายามเข้าติดต่อบุคคลที่สัญจรเพื่อการค้าประเวณีไม่ว่าจะเป็นการเข้าพูดคุย หรือการหยุดยานพาหนะ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการค้าประเวณี โดยความผิดนี้เป็นความผิดที่ต้องระวางโทษสถานเบาเช่นเดียวกัน
ประการที่สาม ความผิดเกี่ยวกับการชักชวนบุคคลจากในยานพาหนะ ซึ่งเป็นความผิดที่ก�ำหนด
ห้ามมิให้มีการเข้าติดต่อบุคคลอื่นเพื่อการค้าประเวณีจากในยานพาหนะ ไม่ว่าจะได้กระท�ำต่อบุคคล
ในยานพาหนะอื่นหรือคนเดินถนน แต่ต้องกระท�ำในลักษณะที่เป็นการหยุด บุคคลเช่นว่าเพื่อท�ำการ
สนับสนุน แนะน�ำหรือเพื่อบังคับให้มีการกระท�ำเกี่ยวกับการค้าประเวณี
นอกจากความผิดทั้งสามที่ได้กล่าวมาแล้ว รัฐโรดไอแลนด์ยังมีมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าประเวณีที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย โดยมีทั้งมาตรการที่ผลเป็นดีและมาตรการที่มีลักษณะบังคับ
ต่อผู้ค้าประเวณีเพิ่มเติม ได้แก่
มาตรการแรก มาตรการเกี่ยวกับการด�ำเนินคดี โดยก�ำหนดให้บุคคลที่ถูกเรียกมาเป็นพยาน
ในคดีความผิดเกีย่ วกับการค้าประเวณีตอ้ งเบิกความเป็นพยาน ไม่วา่ จะมีความสัมพันธ์อย่างใด ๆ กับจ�ำเลย
มาตรการที่สอง มาตรการเกี่ยวกับการลบประวัติการกระท�ำความผิด โดยหากผู้กระท�ำความผิด
ฐานเป็นผูค้ า้ ประเวณีหรือกระท�ำความผิดเกีย่ วกับการเตร็ดเตร่เพือ่ การค้าประเวณี ซึง่ ได้กระท�ำความผิดเป็น
ครัง้ แรก ภายหลังจาก 1 ปี ทีพ่ น้ โทษ บุคคลผูน้ นั้ สามารถยืน่ ค�ำร้องต่อศาลขอให้ลบประวัตกิ ารกระท�ำความผิดได้
มาตรการทีส่ าม มาตรการเกีย่ วกับการป้องกันการติดต่อของกามโรค โดยผูก้ ระท�ำความผิด ซึง่ ต้อง
ค�ำพิพากษาให้ลงโทษจ�ำคุกหรือคุมขังด้วยวิธกี ารอย่างใด ๆ เกินกว่า 10 วัน อาจถูกบังคับให้ตรวจหากามโรคได้
และหากผลการตรวจพบว่าเป็นกามโรคที่อาจติดต่อต่อไปได้ บุคคลผู้น้ันจะต้องเข้ารับการรักษาโดยถูก
ควบคุมตัวตามข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรักษากามโรค
จากที่ได้ศึกษาวิจัยดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่ามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม
ในการแก้ปัญหาการติดต่อหรือชักชวนเพื่อการค้าประเวณีในสาธารณะ คือ ควรเพิ่มโทษของผู้ค้าประเวณี
ทีต่ ดิ ต่อหรือชักชวนเพือ่ การค้าประเวณีในทีส่ าธารณะ ซึง่ ปัจจุบนั มีอตั ราโทษปรับ 1,000 บาท เป็นโทษปรับ
ตั้งแต่ 10,000 - 30,000 บาท เพิ่มโทษส�ำหรับคนกลางที่ติดต่อหรือชักชวนเพื่อการค้าประเวณีของผู้อื่น
ในที่สาธารณะ ซึ่งปัจจุบันมีอัตราโทษปรับ 1,000 บาท เป็นโทษปรับตั้งแต่ 10,000 - 30,000 บาท และ
เพิ่มโทษให้หนักขึ้นส�ำหรับคนกลางที่ติดต่อหรือชักชวนเพื่อการค้าประเวณีของผู้อื่นที่เป็นเด็ก ซึ่งปัจจุบัน
มีอัตราโทษปรับ 1,000 บาท เป็นโทษปรับตั้งแต่ 30,000 - 60,000 บาท นอกจากนั้น ควรเพิ่มมาตรการ
ในการลงโทษผู้ปกครอง ในกรณีที่มีการปล่อยปละละเลยให้เด็กค้าประเวณี โดยเทียบเคียงพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 26 ซึ่งมีอัตราโทษปรับ ไม่เกิน 30,000 บาท หรือจ�ำคุกไม่เกิน 3 เดือน
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
อภิปรายผล
ผู้วิจัยได้ก�ำหนดสมมติฐานของการวิจัยไว้ว่า ควรก�ำหนดโทษของผู้ติดต่อหรือชักชวนเพื่อการค้า
ประเวณีของตนเองในที่สาธารณะ จากบทลงโทษเดิมผู้ค้าประเวณีจะต้องเสียค่าปรับ 1,000 บาท ควรเพิ่ม
เป็นโทษปรับตั้งแต่ 10,000 - 30,000 บาท เนื่องจากบทลงโทษเดิมน้อยเกินไป ท�ำให้ไม่มีการเกรงกลัว
กฎหมาย นอกจากนั้น ควรต้องมีกฎหมายลงโทษส�ำหรับคนกลางที่ติดต่อหรือชักชวนเพื่อการค้าประเวณี
ของผู้อื่นในที่สาธารณะ ซึ่งปัจจุบันมีอัตราโทษปรับ 1,000 บาท เป็นโทษปรับตั้งแต่ 10,000 - 30,000 บาท
และเพิ่ ม โทษให้ ห นั ก ขึ้ น ส� ำ หรั บ คนกลางที่ ติ ด ต่ อ หรื อ ชั ก ชวนเพื่ อ การค้ า ประเวณี ข องผู ้ อื่ น ที่ เ ป็ น เด็ ก
ซึง่ ปัจจุบนั มีอตั ราโทษปรับ 1,000 บาท เป็นโทษปรับตัง้ แต่ 30,000 - 60,000 บาท และควรมีมาตรการลงโทษ
ส�ำหรับผู้ปกครองในกรณีที่มีการปล่อยปละละเลยให้เด็กต�่ำกว่า 18 ปี ค้าประเวณี ทั้งในกรณีที่มีคนกลาง
ติดต่อหรือชักชวนเพื่อการค้าประเวณี และเด็กติดต่อหรือชักชวนด้วยตนเอง และควนน�ำบทกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 26 มาเทียบเคียงในการลงโทษผู้ปกครองด้วย
จากการวิจัยปรากฏว่าผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยดังกล่าว ดังนี้
1. ควรก�ำหนดโทษของผูต้ ดิ ต่อหรือชักชวนเพือ่ การค้าประเวณีของตนเองในทีส่ าธารณะให้มากขึน้
จากบทลงโทษเดิมผู้ค้าประเวณีจะต้องเสียค่าปรับ 1,000 บาท ควรเพิ่มอัตราโทษปรับตั้งแต่ 10,000 30,000 บาท เนื่อ งจากบทลงโทษที่น้อ ยเกิน ไป ท� ำ ให้ ผู้ ค้ าประเวณี ไม่ มี ความเกรงกลั ว ต่ อกฎหมาย
จึงมีการค้าประเวณีในที่สาธารณะเพิ่มมากยิ่งขึ้น รัฐจึงควรเพิ่มกฎหมายให้มีบทลงโทษมากกว่าเดิม
เพื่อลดจ�ำนวนผู้ค้าประเวณีในที่สาธารณะ
2. ควรต้องมีกฎหมายลงโทษส�ำหรับคนกลางที่ติดต่อหรือชักชวนเพื่อการค้าประเวณีของผู้อื่น
ในที่สาธารณะ ซึ่งปัจจุบันมีอัตราโทษปรับ 1,000 บาท เป็นโทษปรับตั้งแต่ 10,000 - 30,000 บาท และ
เพิ่มโทษให้หนักขึ้นส�ำหรับคนกลางที่ติดต่อหรือชักชวนเพื่อการค้าประเวณีของผู้อื่นที่เป็นเด็ก ซึ่งปัจจุบัน
มีอัตราโทษปรับ 1,000 บาท เป็นโทษปรับตั้งแต่ 30,000 - 60,000 บาท
3. ควรมีมาตรการลงโทษส�ำหรับผู้ปกครอง ในกรณีที่มีการปล่อยปละละเลยให้เด็กค้าประเวณี
เนื่องจากผู้ปกครองอยู่ในสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่มีความส�ำคัญที่สุดในการอบรมสั่งสอนเด็ก
ให้มีคุณภาพ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองในการดูแลสอดส่องบุตรหลานเพื่อโตเป็นพลเมืองของรัฐที่มี
ศักยภาพไปในทางพัฒนาประเทศและลดการค้าประเวณีในสังคมไทย
ข้อเสนอแนะ
1. ควรก�ำหนดโทษของผูต้ ดิ ต่อหรือชักชวนเพือ่ การค้าประเวณีของตนเองในทีส่ าธารณะให้มากขึน้
2. ควรมีกฎหมายลงโทษส�ำหรับคนกลางที่ติดต่อเพื่อการค้าประเวณีของผู้อื่นในที่สาธารณะ
ในกรณีที่ผู้อื่นเป็นผู้ใหญ่ และต้องก�ำหนดโทษให้หนักขึ้นในกรณีที่ผู้อื่นเป็นเด็ก
3. ควรมีมาตรการการลงโทษส�ำหรับผูป้ กครองในกรณีทมี่ กี ารปล่อยปละละเลยให้เด็กค้าประเวณีดว้ ย
4. รัฐควรมีหน่วยงานเข้ามาควบคุมมิให้มีการค้าประเวณีในที่สาธารณะ
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5. ต้องมีการปรับทัศนคติของประชาชนทั่วไปและผู้ใช้กฎหมาย โดยชี้ให้เห็นว่าการค้าประเวณี
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมอย่างร้ายแรง
6. ควรจัดหางานส�ำหรับผูท้ คี่ า้ ประเวณี ให้มอี าชีพทีม่ นั่ คง เป็นหลักแหล่ง เพือ่ หลีกเลีย่ งการค้าประเวณี
7. รัฐบาลควรน�ำข้อเสนอแนะของวิจยั ฉบับนีไ้ ปประกอบการพิจารณาเพือ่ เป็นแนวทางในการแก้ไข
กฎหมาย เกี่ยวกับการค้าประเวณีในประเทศไทยต่อไป
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ปัญหาการละเมิดทางเพศโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Cyberbully)
ธนวุฒิ ศรีเพชร, เจนจริา วงษงาม, รัชนีย์ อินขาว, สริิวันดี เพ็งทิพย์นาง, สุภาวดี ราชเล็ก,
อมรรัตน์ ผิวผ่อง, อุษณีย์ สงแทน, กฤษฎา อภินวถาวรกุล
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
บทความนี้น�ำเสนอมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็น
การช่วยเหลือบุคคลทีถ่ กู กลัน่ แกล้งทางสือ่ สังคมออนไลน์โดยใช้สอื่ สังคมออนไลน์เป็นรูปแบบในการกระท�ำ
จากการศึกษาจากหนังสือ ข้อมูลทางวิชาการ จากการปฏิบตั ิ และทางทฤษฎี พบว่าในปัจจุบนั การกลัน่ แกล้ง
ทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นการกระท�ำโดยง่าย ไม่มีขั้นตอน วิธีการที่ยุ่งยากและไม่ต้องเสียเวลาหรือ
ค่าใช้จ่ายในการกลั่นแกล้ง ทั้งนี้สาเหตุที่ท�ำให้มีการกลั่นแกล้งทางสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
เพราะว่าผู้ที่กลั่นแกล้งไม่จ�ำต้องเสนอตัวตนหรือข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้กลั่นแกล้งอาจจะใช้ข้อมูลปลอม
หรือตัวตนปลอม เพือ่ ใช้ในการกลัน่ แกล้ง แต่อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560 ยังไม่ได้ก�ำหนดมาตรการในการช่วยเหลือและป้องกันผู้ท่ี
ถูกกลั่นแกล้งทางอินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะเจาะจง ท�ำให้มีผู้กระท�ำและผู้ถูกกระท�ำทางสื่อสังคมออนไลน์
เพิ่ ม มากขึ้ น สุ ด ท้ า ยนี้ สื่ อ อิ น เตอร์ เ น็ ต เป็ น เสรี ภ าพอย่ า งหนึ่ ง ในการแสดงออกซึ่ ง ความคิ ด เห็ น และ
มีประโยชน์อย่างมากต่อการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ดังนั้นผลที่ได้รับจากการศึกษาเกี่ยวกับการกระท�ำ
ความผิดทางสื่อสังคมออนไลน์จะได้รับประโยชน์ในด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกวิธี ได้รู้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่น�ำมาเทียบเคียงเป็นบทลงโทษกับผู้กระท�ำผิด และใช้สื่อในทางสร้างสรรค์โดยไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้อื่น เพราะจริยธรรม หรือมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ตที่อยู่ในจิตใจของคนนั้นบางครั้ง
ก็มีความส�ำคัญมากกว่าความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุเสียอีก
ค�ำส�ำคัญ : กฎหมายไซเบอร์

Abstract
This article presents legal measures regarding violation of social media rights. In order
to help people who are bully via social media by using social media as a form of action from
a study from a book Academic information According to practice and theory, it is found that
bullying on social media is easy no complicated algorithm and time-consuming or bullying costs the
reason that the bullying is increasing on social media is because the bullying does not have to
present identity or personal information. Bullying may use fake information or fake identities for
bullying. However Computer Crime Act 2007 and 2017. Specific measures have been taken to help
and prevent cyberbullying. Causing more perpetrators and victims of social media finally, the internet
is a freedom of expression, which is very useful for communication. Therefore, the results of studies
on social media offenses will benefit the use of social media properly. Get to know about the law
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that is comparable to the punishment of offenders and use the media in a creative way without
causing damage to others. Because the ethics or etiquette of the internet in their minds
is sometimes more important than material progress.
Keywords : Cyber Laws

บทน�ำ
ที่มาและสภาพปัญหา
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล คนไทยจ�ำนวนมากใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ สมาร์ตโฟนและอินเตอร์เน็ต
ในการประกอบธุรกิจ การศึกษา บันเทิงและอื่น ๆ ท�ำให้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ มือถือ และอินเตอร์เน็ต
กลายเป็นส่วนส�ำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�ำวันของคนไทย ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
ประมาณ 57,000,000 คน คิดเป็น 83.5% จากจ�ำนวนประชากรทั้งสิ้น 68,297,547 คน [1] ดังนั้นจึงเห็นได้
ชัดว่าประชากรไทยร้อยละกว่าแปดสิบมีการติดต่อสื่อสารออนไลน์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์รวมทั้งโทรศัพท์
สมาร์ตโฟน อันเป็นช่องทางในอาชญากรทางคอมพิวเตอร์หรือผู้กระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
อาจใช้วิธีการใดๆ เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อล่วงรู้ แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ
ท�ำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้บริการโดยมิชอบ หรืออาจกระท�ำการอันไม่พงึ ประสงค์ดว้ ยประการใดๆ
ท�ำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการไม่สามารถท�ำงานตามค�ำสั่งที่ก�ำหนดไว้หรือท�ำให้การท�ำงาน
ผิดพลาดไปจากค�ำสั่งที่ก�ำหนดไว้
ซึง่ ปัจจุบนั ผูใ้ ช้งานอาจใช้ระบบคอมพิวเตอร์นน้ั เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ มีลกั ษณะอันลามก
อนาจาร ซึง่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูเ้ สียหายในด้านสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน ชือ่ เสียง รวมทัง้ ความสงบสุข
และศีลธรรมอันดีของประชาชน [2] ประเทศไทยได้บัญญัติ “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิด
เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550” ขึน้ เพือ่ ป้องกันและปราบปรามการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
ซึ่งต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขโดย “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560” เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน [3] ทั้งนี้พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ยังไม่คุ้มครองผู้เสียหายจากการคุกคามทางเพศ
โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์
ซึ่งปัญหาที่มักเกิดขึ้นบ่อย คือ ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่ไม่ประสงค์ดีบางคนใช้สื่ออินเตอร์เน็ต
ท�ำความเสียหายแก่ผู้อื่น เช่น การสนทนาแบบออนไลน์ในห้องสนทนา โดยระบุว่านาย ก. หรือนางสาว ข.
ให้บริการทางเพศ
โดยประการทีน่ า่ จะท�ำให้ผอู้ นื่ นัน้ เสียชือ่ เสียง ถูกดูหมิน่ หรือถูกเกลียดชัง ผูน้ นั้ กระท�ำความผิดฐาน
หมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 328 ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระท�ำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด
ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำ� ให้ปรากฏด้วยวิธใี ด แผ่นเสียงหรือสิ่งบันทึกเสียงอย่างอื่น
กระท�ำโดยการกระจายเสียง หรือโดยการกระท�ำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่นใด ผู้กระท�ำต้องระวางโทษ
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จ� ำ คุ ก ไม่ เ กิ น สองปี ห รื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น สี่ พั น บาท หรื อ ทั้ ง จ� ำ ทั้ ง ปรั บ เมื่ อ ปั ญ หาข้ อ กฎหมายที่ เ กิ ด จาก
อิ น เทอร์ เ น็ ต มี ม ากมาย และควรรี บ ด� ำ เนิ น การแก้ ไขปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ ง กั บ เทคโนโลยี ที่
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว [4]
Cyberbullying ในประเด็ น การคุ ก คามทางเพศโดยใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ คื อ การรั ง แกใน
รูปแบบใหม่ตามยุคดิจิทัล โดยการกลั่นแกล้งจะไม่ใช่การลงไม้ลงมือแบบรังแกทั่วไป แต่จะใช้เครื่องมือ
สือ่ สารเป็นเครือ่ งมือหลักในการรังแกและกลัน่ แกล้งกัน การรังแกดังกล่าวเป็นการรังแกผ่านทางโลกออนไลน์
ซึ่งเป็นได้ทั้งการด่าทอกล่าวหาใช้ถ้อยค�ำเสียดสี ต่อว่าผู้อื่นโดยเป็นการกลั่นแกล้งที่เจาะจงบุคคลและ
มีแนวโน้มว่าเป็นการรังแกต่อเนื่องไม่ใช่ครั้งเดียว เพราะในโลกออนไลน์ผู้รังแกไม่ได้ไปเจอหน้ากับ
ผู้ใช้งานจริง ๆ โดยในมุมมองของผู้กระท�ำอาจจะนึกสนุกแต่ผู้เสียหายที่โดนรังแกมันอาจจะฝังลึกวนอยู่
ในจิตใจของเขาได้ตลอดเวลาเพราะในโลกออนไลน์ข่าวสารแพร่กระจายไปได้เร็วมาก เช่น เฟซบุ๊ก
ทวิตเตอร์ เป็นต้น
ในปั จ จุ บั น โลกออนไลน์ ส ามารถเข้ า ถึ ง ได้ ง ่ า ยมาก ประเทศไทยติ ด อั น ดั บ 5 ของโลก เรื่ อ ง
Cyberbullying ที่มีการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์มากเป็นอันดับ 5 ของโลก ซึ่งโลกออนไลน์นั้นสามารถย่อ
โลกให้ ใ กล้ เข้ า มาสามารถเชื่ อ มต่ อ ทุ ก ความห่ า งไกลได้ เ พี ย งเสี้ ย ววิ น าที แต่ ใ นความจริ ง แล้ ว
บนโลกออนไลน์นี้มักมี 2 ด้าน ควบคู่กัน ถ้ารู้จักการใช้เทคโนโลยีในด้านประโยชน์ก็จะเกิดผลดีแต่
ในอีกด้านถ้าไม่สามารถควบคุมความคิดน�ำมาเป็นเครื่องมือใช้ท�ำร้ายผู้คน ก็จะเป็นโทษ ไม่ว่าจะเป็น
การสื่อผ่านการเขียน ข้อความ เสียง วิดิโอ หรือ ภาพถ่าย ก็ท�ำให้เกิดการรังแกผ่านโลกออนไลน์ คือ
การใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์
ทีบ่ คุ คลอืน่ สามารถเห็นความเคลือ่ นไหวได้ มีการสือ่ สารโต้ตอบกันในเรือ่ งราวหรือประเด็นต่างๆ ร่วมกันได้
และสามารถแชร์เรื่องราวข้อความ ต่อไปยังบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นแอพพริเคชั่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์
อินสตาแกรม แชท หรือเว็บไซต์ ที่เป็นเครื่องมือหลักในการเป็นช่องทางให้เกิดการรังแกและกลั่นแกล้ง
ด้วยหลากหลาย ทั้งการโพสต์ การแชร์ หรือส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จโจมตีบุคคลอื่น ซึ่งมักจะเป็นข้อความ
หรือเนื้อหาในทางให้ร้าย กระท�ำการอันใดที่ส่งผลให้เกิดความอับอายต่อบุคคลอื่น เป็นการละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคล และบางทีก็อาจเป็นการกระท�ำที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายไปถึงขั้นผิดต่อกฎหมาย
และจริยธรรมเกิดขึ้นได้ง่าย ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะท�ำให้ผู้ที่ถูกรังแกเสียสุขภาพจิตเป็นโรคซึมเศร้า
และอาจยกระดับความรุนแรงถึงขั้นฆ่าตัวตายได้ เป็นต้น
รูปแบบและวัตถุประสงค์ของการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์
1. ท�ำให้อับอาย สร้างความเสียหายต่อผู้ถูกกระท�ำ
โดยส่วนมากจะเป็นการแกล้งทีม่ จี ดุ ประสงค์เพือ่ สร้างความอับอาย และความเสียหายต่อบุคคลอืน่
โดยเจตนา ใช้ถ้อยค�ำในเชิงลบ ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ด่าทอ ล้อเลียน ใส่ร้าย ขู่ท�ำร้าย พูดจาส่อเสียด
ผ่านช่องทางการสนทนา อย่าง เฟซบุ๊ก หรือไลน์และอื่นๆ หรือการโพสต์อย่างโจ่งแจ้งประจานที่หน้าเพจ
โซเชียลมีเดีย ให้ผถู้ กู กระท�ำได้รบั ความอับอาย ใช้ถอ้ ยค�ำโจมตีให้เกิดความเสียหาย บางรายกุขา่ วโคมลอย
เรื่องที่ไม่เป็นความจริงให้เกิดเป็นกระแสพูดต่อกันไป มุ่งหมายที่จะท�ำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด และร่วมประณาม
ผู้ถูกกระท�ำด้วยวาจา

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

207

2. ประจานแฉด้วยคลิป
คลิปอนาจาร หรือคลิปที่ผู้ถูกกระท�ำโดนถูกรุมท�ำร้าย รุมแกล้ง แล้วน�ำคลิปไปโพสต์แฉบนโซเชียล
มี เ ดี ย ก่ อ ให้ เ กิ ด คอมเมนต์ เ สี ย หายต่ อ ผู ้ ถู ก กระท� ำ  ซึ่ ง มี ก รณี ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ในและต่ า งประเทศมาแล้ ว
โดยเฉพาะเด็กซึ่งตกเป็นเหยื่อของความอับอาย จนท�ำร้ายตัวเองหรือถึงขนาดฆ่าตัวตาย เป็นต้น
3. การแอบอ้างตัวตนของผู้อื่น
การที่ให้ผู้อื่นล่วงรู้ถึงรหัสผ่านในการท�ำธุรกรรมบนโลกโซเชี่ยล ถือเป็นดาบสองคมเลยทีเดียว
มี ห ลายกรณี ที่ ห ลุ ด เผยรหั ส ผ่ า นให้ ผู ้ อื่ น ล่ ว งรู ้ โ ดยไม่ เจตนา เช่ น การให้ เ พื่ อ นหรื อ คนไม่ ส นิ ท มั ก คุ ้ น
เป็นผู้สมัครแอพพริเคชั่นให้ อาทิ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม หรือ ไลน์ อาจตกเป็นเหยื่อโดนรังแกด้วย
การถูกสวมรอยใช้เฟซบุก๊ ของตัวเอง โพสต์ขอ้ ความหยาบคาย ให้รา้ ยบุคคลอืน่ โพสต์รปู อนาจาร คลิปวิดโี อ
ลามก หรือสร้างความเสียหายในรูปแบบต่างๆ
4. การแบล็กเมล์กัน
ผู้ไม่หวังดีมีเจตนากลั่นแกล้งท�ำให้เสียหาย น�ำความลับหรือภาพลับของเพื่อนมาเปิดเผยผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ท�ำให้มีการแชร์ต่อกันไปอย่างกว้างขวาง หรือการใส่ร้ายป้ายสี เช่น ตัดต่อ
รูปภาพที่เกินจริงไปในทางไม่เหมาะสม หรือการแอบถ่ายภาพหลุดที่น่าข�ำ มาแชร์ส่งต่อกันในโลกออนไลน์
โพสต์ประจาน และแสดงความคิดเห็นอย่างสนุกสนานเกินเลย บางครัง้ ยังส่อไปในทางคุกคามทางเพศด้วย
ภาพโป๊เปลือยอนาจารหรือบางรายได้รับการส่งภาพโป๊หรือคลิปวิดีโอลามก [5]
หลักการคุ้มครองเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการแสดงความคิดเห็น
ถ้อยค�ำหมิ่นประมาท หรือละเมิดเสรีภาพส่วนบุคคล ถ้อยค�ำที่มีลักษณะใส่ความหรือกล่าว
ให้ร้ายบุคคลอื่น ไม่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการหมิ่นประมาทปัจเจกชนหรือ
กลุ่มบุคคลก็ตาม โดยการกระท�ำเช่นนี้ผู้กระท�ำอาจมีโทษทางอาญา อย่างไรก็ตาม การก�ำหนดความรับผิด
ทางอาญาส�ำหรับบุคคลที่กล่าววิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐนั้นมีข้อจ�ำกัดบางประการ
ดังเช่นที่ปรากฏใน
คดี New York Times Co.v.sullivan, 376 U.S. 254 (1964) Respondent, an elected official
in Montgomery, Alabama, brought suit in a state court alleging that he had been libeled by an
advertisement in corporate petitioner’s newspaper, the text of which appeared over the names of the
four individual petitioners and many others. The advertisement included statements, some of which
were false, about police action allegedly directed against students who participated in a civil rights
demonstration and against a leader of the civil rights movement; respondent claimed the
statements referred to him because his duties included supervision of the police department.
The trial judge instructed the jury that such statements were “libelous per se,” legal injury being
implied without proof of actual damages, and that, for the purpose of compensatory damages, malice
was presumed, so that such damages could be awarded against petitioners if the statements were
found to have been published by them and to have related to respondent. As to punitive damages,
the judge instructed that mere negligence was not evidence of actual malice, and would not justify
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an award of punitive damages; he refused to instruct that actual intent to harm or recklessness had
to be found before punitive damages could be awarded, or that a verdict for respondent should
differentiate between compensatory and punitive damages. The jury found for respondent,
and the State Supreme Court affirmed.
(a) Application by state courts of a rule of law, whether statutory or not, to award a judgment
in a civil action, is “state action” under the Fourteenth Amendment. P. 376 U. S. 265.
(b) Expression does not lose constitutional protection to which it would otherwise be
entitled because it appears in the form of a paid advertisement. Pp. 376 U. S. 265-266.
(c) Factual error, content defamatory of official reputation, or both, are insufficient to warrant
an award of damages for false statements unless “actual malice” -- knowledge that statements are
false or in reckless disregard of the truth -- is alleged and proved. Pp. 376 U. S. 279-283.
(d) State court judgment entered upon a general verdict which does not differentiate
between punitive damages, as to which, under state law, actual malice must be proved, and
general damages, as to which it is “presumed,” precludes any determination as to the basis
of the verdict, and requires reversal, where presumption of malice is inconsistent with
federal constitutional requirements. P. 376 U. S. 284.
(e) The evidence was constitutionally insufficient to support the judgment for respondent,
since it failed to support a finding that the statements were made with actual malice or that they
related to respondent. Pp. 376 U. S. 285-292.[6]
คดีที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ นิวยอร์ก
อั ย การรั ฐ แอละแบมา ยื่ น ค� ำ ร้ อ งทุ ก ข์ ขึ้ น สู ่ ศ าลชั้ น ต้ น โดยเขากล่ า วอ้ า งว่ า เขาถู ก กลั่ น แกล้ ง
โดยการโฆษณาหนึ่งในหนังสือพิมพ์ของบริษัทของผู้ฟ้องร้อง ดังข้อความที่ปรากฏชื่อของผู้ร้องทุกข์ทั้งสี่
และคนอื่นอีกมากมาย การโฆษณารวมถึงการน�ำเสนอซึ่งเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ ซึง่ ถูกกล่าวหาว่ากับนักเขียนทีเ่ ป็นแกนน�ำในการต่อต้านผูน้ ำ� ขบวนการสิทธิพลเมืองจ�ำเลย
อ้างถึงข้อความที่กล่าวอ้างถึงเขาเพราะเป็นหน้าที่ของเขารวมถึงการก�ำกับดูแลของกรมต�ำรวจ ผู้พิพากษา
สั่งให้คณะลูกขุนตัดสินว่าข้อความดังกล่าวเป็นการหมิ่นประมาท
(a) การร้องขอโดยศาลชั้นต้นในการขอระเบียบต่าง ๆ ไม่ว่าจะตามกฎหมายหรือไม่ ในการตัดสิน
คดีแพ่งคือ “การกระท�ำของเจ้าหน้าที่รัฐ” ภายใต้การแก้ไขครั้งที่สิบสี่
(b) รูปแบบของการน�ำเสนอไม่ขัดต่อหลักการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญเพราะมันได้ปรากฏ
ในรูปแบบของโฆษณาที่มีการช�ำระเงิน
(c) ข้อผิดพลาดทางด้านข้อเท็จจริงข้อเนื้อหาท�ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างเป็นทางการหรือทั้งสอง
อย่างนีไ้ ม่เพียงพอทีจ่ ะประกันค่าความเสียหายในกรณีขอ้ ความนัน้ เป็นเท็จ เว้นแต่ “ความอาฆาตพยาบาท”
ความรู้ที่ว่าข้อความนั้นเป็นเท็จหรือประมาทโดยไม่ค�ำนึงถึงความจริงนั้น ได้ถูกพิสูจน์ความจริงแล้ว
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(d) ค�ำพิพากษาของศาลชั้นต้นนั้นได้ถูกน�ำเข้าสู่การตัดสินตามค�ำวินิจฉัยทั่วไปซึ่งไม่ได้มีการแยก
ความแตกต่างระหว่างการลงโทษปรับตามกฎหมายซึ่งจะต้องพิสูจน์ว่าผู้กระท�ำมีเจตนาที่จะก่อให้เกิด
ความเสียหายซึ่งประโยคดังกล่าวเป็นการสันนิษฐานบนพื้นฐานของค�ำพิพากษาและต้องกลับส�ำนวน
โดยข้อสันนิษฐานว่าเป็นการอาฆาตพยาบาท ไม่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของรัฐธรรมนูญ
(e) ไม่มพี ยานหลักฐานเพียงพอทีจ่ ะสนับสนุนการตัดสินของผูร้ อ้ งทุกข์เนือ่ งจากไม่พบว่าการกระท�ำ
ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความอาฆาตพยาบาทหรือเกี่ยวข้องกับผู้ถูกกล่าวหาจริง [6]
ศาลในคดีนี้พิพากษาว่า ในกรณีที่สื่อมวลชนวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐหรือ
บุคคลสาธารณะนั้น สื่อมวลชนจะต้องรับผิดทางอาญาก็ต่อเมื่อมีเจตนาที่จะแสดงข้อความอันเป็นเท็จ
หรือมีเจตนาทีจ่ ะละเลยการแสวงหาความจริง หากสือ่ สารมวลชนแสดงให้เห็นว่าความผิดพลาดในการเสนอ
ข่าวสารนัน้ เป็นความผิดพลาดโดยสุจริต และเป็นการวิพากษ์วจิ ารณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ท่านัน้
ไม่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐ สื่อนั้นย่อมไม่มีความรับผิด
“ขอบเขตแห่งเสรีภาพของสื่อมวลชน ไม่ได้มีเพียงเสรีภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเท่านั้น
แต่ยังขยายความไปถึงเสรีภาพโดยปราศจากการลงโทษใดๆ เมื่อสื่อมวลชนนั้นน�ำเสนอข้อมูลที่เป็น
เรื่องจริง ทั้งยังเกี่ยวข้อง กลับประโยชน์สาธารณะ”
ดั ง นั้น ประเทศสหรัฐอเมริก าให้ ความส� ำ คั ญ กั บ เสรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งมาก
ในฐานะที่เป็นส่วนส�ำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การวิพากษ์วิจารณ์บุคคลสาธารณะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติหน้าที่โดยพนักงานรัฐ กระทั่งการวิพากษ์วิจารณ์ค�ำตัดสินของผู้พิพากษา
ก็ควรเป็นสิง่ ทีป่ ระชาชนกระท�ำได้โดยชอบ ดังนัน้ แม้รฐั จะสามารถจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดง ความคิดส�ำหรับ
กรณี ที่ ค วามคิ ด เห็ น นั้ น เข้ า ข่ า ยหมิ่ น ประมาทบุ ค คลอื่ น ได้ ก็ ต ามแต่ รั ฐ จะก� ำ หนดให้ เ ป็ น ความรั บ ผิ ด
โดยเด็ดขาดส�ำหรับการหมิ่นประมาทบุคคลสาธารณะไม่ได้ซึ่งแตกต่างจากการหมิ่นประมาทบุคคลทั่วไป
สิ่งลามกอนาจาร
รัฐธรรมนูญสหรัฐไม่คุ้มครองการเผยแพร่สิ่งลามกอนาจาร ทั้งนี้ปัญหาว่าสิ่งใดถือเป็นสิ่งลามก
อนาจารหรื อ ไม่ ต ้ อ งพิ จ ารณาตามหลั ก วิ ญ ญู ช นทั่ ว ไปในสั ง คมว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ มี ลั ก ษณะกระตุ ้ น ให้ เ กิ ด
ความต้องการทางเพศหรือไม่ โดยมีข้อที่ควรพิจารณาดังนี้
1. วิ ญ ญู ช นทั่ ว ไปเห็ น ว่ า สิ่ ง นั้ น เป็ น สิ่ ง ยั่ ว ยวนและเร่ ง เร้ า ความต้ อ งการทางเพศ ความใคร่
ซึ่งสังคมหนึ่งอาจจะแตกต่างจากสังคมอื่นๆ
2. ภาพหรืองานดังกล่าวแสดงให้เห็นภาพหรือเรื่องราวที่ชัดแจ้งเกี่ยวกับเพศ เช่น ภาพแสดง
การร่วมเพศ การส�ำเร็จความใคร่ หรือโชว์ให้เห็นอวัยวะเพศ ซึง่ มีกฎหมายบังคับให้อย่างแจ้งชัด (fair notice)
เป็นการล่วงหน้า
3. ภาพหรื อ งานดั ง กล่ า ว เมื่ อ พิ จ ารณาในภาพรวมแล้ ว ขาดคุ ณ ค่ า ทางวรรณกรรม ศิ ล ปะ
การเมืองหรือวิทยาศาสตร์ ส�ำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผยแพร่สิ่งลามกอนาจารนั้น
ประเทศสหรัฐอเมริกาตราขึ้นใช้บังคับหลายฉบับดังนี้
2.2.1 พระราชบัญญัติว่าด้วยความเหมาะสมในการสื่อสาร ค.ศ. 1994 (Communication
Decency Act of 1994 - CDA) ความผิดส�ำหรับผู้ใช้บริการโทรคมนาคม หรืออินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป
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มาตรา 223(1) (a) (1) (A) ห้ามมิให้บุคคลใดใช้เครื่องมือสื่อสาร โดยรู้อยู่แล้วว่าจะก่อให้เกิด
หรือชักชวน และด�ำเนินการส่งผ่านสิ่งใดๆ เกี่ยวกับภาพลามกอนาจาร หรือสิ่งไม่เหมาะสมในทางเพศ)
โดยเจตนาที่จะรบกวน หรือกระท�ำการที่มิชอบ ข่มขู่ หรือติดตามรังควานบุคคลอื่น
มาตรา 223 (2) (d) (1) (A) ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบบริการสื่อสาร (interactive computer
service) ส่งข้อความ หรือภาพในลักษณะเดียวกันกับทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น ซึง่ มีลกั ษณะเป็นการบรรยายภาพหรือ
แสดงให้เห็นกิจกรรมทางเพศ หรืออวัยวะเพศ แก่บุคคลที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะ
เป็นผู้ริเริ่มใช้เครื่องมือสื่อสารด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม
ส่ ว นมาตรา 223 (2) (d) (1) (B) ห้ า มมิ ใ ห้ ใช้ บ ริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ที่ ส ามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารได้
เพื่อแสดงภาพลามกอนาจาร หรือในลักษณะเดียวกันกับข้อ A เพื่อให้บริการแก่บุคคลที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี
ผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับและจ�ำคุกไม่เกิน 2 ปี
ถ้อยค�ำที่ก่อให้เกิดความรู้สึกโกรธเคือง หรือสร้างความขัดแย้ง
การแสดงความคิ ด เห็ น ที่ ส ร้ า งความขั ด แย้ ง ที่ อ าจกระตุ ้ น ให้ ผู ้ ถู ก กล่ า วถึ ง กระท� ำ รุ น แรงต่ อ
ผู้กล่าวถ้อยค�ำนั้น ถ้อยค�ำที่ท�ำให้บุคคลธรรมดาทั่วไปสามารถรู้สึกโกรธแค้นได้ หรือมีความรุนแรง
ถึงขนาดที่จะต้องโต้ตอบท�ำร้ายกันไม่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา
อาจกล่าวโดยทัว่ ไปได้วา่ ระดับของความคุม้ ครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ
อเมริกาอยู่ในระดับสูงกว่าหลายๆ ประเทศในโลกเสรี เพราะแม้กระทั่งถ้อยค�ำไม่พึงประสงค์ หรือ
สร้างความเกลียดชัง (hate speech) หากไม่ถึงกับก่อให้เกิดความโกรธแค้นและน�ำไปสู่การต่อสู้ท�ำร้ายกัน
ก็ยังสามารถกล่าวหรือแสดงความคิดเห็นได้ ในขณะที่ประเทศอื่น อย่างประเทศเยอรมนี และประเทศ
ฝรั่งเศส ยังมีกฎหมายห้ามมิให้เผยแพร่ข้อมูลบางประเภท ในสหรัฐอเมริกานั้น เฉพาะแต่การแสดงความ
คิดเห็นบางกรณีเท่านั้นที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ หรืออาจถูกรัฐจ�ำกัดหรือควบคุมได้ เช่น
การเผยแพร่สงิ่ ลามกอนาจาร การแสดงข้อความเพือ่ หลอกลวงบุคคลอืน่ การใส่ความให้รา้ ย การสนับสนุน
หรือยุยงให้มกี ารกระท�ำความผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง หรือถ้อยค�ำยัว่ ยุให้มกี ารต่อสูห้ รือท�ำร้ายกัน เป็นต้น [7]
ในประเทศไทยมีกรณีปญ
ั หาเกีย่ วกับการคุกคามทางเพศทางสือ่ สังคมออนไลน์ทมี่ ลี กั ษณะอันลามก
และข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ นั้ น ประชาชนทั่ ว ไปอาจเข้ า ถึ ง ได้ ซึ่ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ผู ้ ถู ก กระท� ำ
ในด้านสิทธิส่วนบุคคล ชื่อเสียง อาทิเช่น
กรณีของ เบนซ์ ปุณยาพร ถูกรบกวนด้วยข้อความลามกทางไลน์ โทรศัพท์ก่อกวนและบุกไปหาถึง
สถานที่ท�ำธุรกิจของครอบครัวเหตุการณ์เหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่ผู้หญิงในกลุ่มดารานักแสดงถูกคุกคาม
ทางเพศผู้กระท�ำใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือและเป็นช่องทางที่ผู้กระท�ำเข้าถึงพวกเธอซึ่งเป็นบุคคล
สาธารณะได้อย่างง่ายดาย ส่วนใหญ่เหตุการณ์คุกคามทางเพศลักษณะนี้ผู้ถูกกระท�ำมักเลือกปล่อยผ่าน
ส่วนหนึ่งอาจมองว่าไม่ใช่เรื่องรุนแรงและบางส่วนมองว่าการด�ำเนินคดีทางกฎหมายค่อนข้างยากและ
ใช้เวลานาน [8]
จากกรณีตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าเป็นการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตามพระราช
บัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 ผูใ้ ดกระท�ำความผิดทีร่ ะบุไว้ดงั ต่อไปนี้
ต้องระวังโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ (4) น�ำเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไป
อาจเข้าถึงได้ [9]
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การน� ำ ข้ อ มู ล เข้ า สู ่ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ใ ดๆ ที่ มี ลั ก ษณะอั น ลามกและ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นนั้ ประชาชนทัว่ ไปอาจเข้าถึงได้ตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 วรรคหนึ่ง (1) มีองค์ประกอบความผิดดังนี้
1. น� ำ เข้ า สู ่ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ 2. ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ใ ดใดที่ มี ลั ก ษณะอั น ลามก 3. ข้ อ มู ล
คอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้และ 4. โดยเจตนา ส่วนอนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ไม่มีการก�ำหนดความผิดเกี่ยวกับการน�ำเข้าซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามก
โดยทั่วไปแต่มีมาตรา 9 ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก [10]
กฎหมายไทยกับการกลั่นแกล้งออนไลน์ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
การกลั่ น แกล้ ง ออนไลน์ โ ดยตรง แต่ อ าจน� ำ กฎหมายที่ มี อ ยู ่ ม าปรั บ ใช้ กั บ การกลั่ น แกล้ ง ออนไลน์
ในบางลักษณะได้อย่างไร ก็ตามจากการศึกษาและวิเคราะห์พบว่ากฎหมายไทยยังมีปัญหาหรือข้อจ�ำกัด
ในการปรับใช้กับการกลั่นแกล้งออนไลน์
การกลั่นแกล้งทางอินเตอร์เน็ตดังกล่าวไม่สามารถอาศัยบทบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา
โดยตรงมาบั ง คั บ ใช้ ไ ด้ เนื่ อ งจากมี อ งค์ ป ระกอบความผิ ด แตกต่ า งกั น แต่ ใ นท้ า ยที่ สุ ด กลั บ พบว่ า มี
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ถูกน�ำมาจัดการพวกที่เผยแพร่ในสื่อสังคม
ออนไลน์ แต่อย่างไรก็ดีประมวลกฎหมายอาญาน�ำมาเทียบเคียงเพื่อเป็นบทลงโทษผู้กระท�ำความผิด [11]
ปัจจุบันกฎหมายไทยฉบับหลักที่มีผลโดยตรงต่อเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการแสดง
ความคิดเห็นในสื่อออนไลน์ ซึ่งอยู่ในขอบเขตของงานวิจัยฉบับนี้ คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยส่วนหนึ่งของกฎหมายฉบับนี้มีเป้าหมายในการก�ำหนด
ความผิดและโทษส�ำหรับการกระท�ำความผิดที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทั้งในแง่ของ
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระท�ำความผิด และในแง่ของการลงมือกระท�ำความผิด
ต่อตัวระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์
ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตประมาณ 57,000,000 คน คิดเป็น 83.5% จากจ�ำนวน
ประชากรทัง้ สิน้ 68,297,547 คน ดังนัน้ จึงเห็นได้ชดั ว่าประชากรไทยร้อยกว่า 80 มีการติดต่อสือ่ สารออนไลน์
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยส่วนใหญ่ปัญหาที่เห็นได้ชัดเจนเป็นปัญหาเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ
ท�ำให้ผู้ถูกกระท�ำความเสียหายในด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ชื่อเสียง เพราะในประเทศไทยยังไม่ได้
มีกฎหมายเข้ามารับรองในปัญหาดังกล่าวโดยตรงมีเพียงพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ประกอบด้วยกฎหมายอาญาที่น�ำมาปรับใช้ในการลงโทษผู้กระท�ำความผิด
ซึ่ ง ในบางประเทศได้ มี ก ฎหมายรั บ รองเพื่ อ ลงโทษผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด ทางสื่ อ สั ง คมออนไลน์ โ ดยตรง
จึงเห็นได้ว่าการที่มีกฎหมายรับรองการกระท�ำความผิดท�ำให้ปัญหาดังกล่าวลดน้อยลงและเป็นการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกวิธีและถูกต้อง
จากกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่มีกฎหมายเข้ามารองรับโดยตรงส่งผลให้เกิดช่องว่างของ
กฎหมาย ท� ำ ให้ ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด เพิ ก เฉยไม่ รู ้ ถึ ง ความผิ ด ที่ ไ ด้ ก ระท� ำ ส่ ง ผลท� ำ ให้ ผู ้ ถู ก กระท� ำ ไม่ ไ ด้
รับความคุม้ ครองทางกฎหมาย ถึงแม้วา่ จะมีพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย กฎหมายอาญาที่น�ำมาปรับใช้ในการลงโทษผู้กระท�ำความผิดแต่ก็ยังไม่มีบท
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ลงโทษที่จะน�ำมาลงโทษผู้กระท�ำความผิดทางสื่อสังคมออนไลน์บางกรณี เนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ประกอบด้วยกฎหมายอาญาได้บัญญัติบทลงโทษ
เกี่ ย วกั บ การกระท� ำ เรื่ อ งหมิ่ น ประมาทตาม, หมิ่ น ประมาทโดยการโฆษณา และการดู ห มิ่ น ซึ่ ง หน้ า
แต่การปรับใช้กฎหมายดังกล่าวกับการกลั่นแกล้งออนไลน์ ไม่สามารถครอบคลุม การกลั่นแกล้งออนไลน์
ในทุกลักษณะ หรืออาจเกิดปัญหาในการปรับใช้จึงควรมีมาตรการในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
ทางสื่ อ สั ง คมออนไลน์ โ ดยการออกกฎหมายเพื่ อ รั บ รองการกระท� ำ ความผิ ด ทางสื่ อ สั ง คมออนไลน์
โดยตรงเพื่อยับยั้งการกระท�ำความผิดที่เกิดขึ้น
การกลัน่ แกล้งโดยใช้สอื่ สังคมออนไลน์เป็นการกระท�ำทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหายโดยจะมีการกระท�ำ
ในหลากหลายรูปแบบท�ำให้สง่ ผลกระทบต่อผูถ้ กู กระท�ำเป็นอย่างมากทัง้ ทางอารมณ์จติ ใจและคุณภาพชีวติ
ในระยะยาวท�ำให้ผู้ถูกกระท�ำเกิดความเครียดซึมเศร้ามีปัญหาด้านสังคมจนถึงขั้นมีความคิดถึงฆ่าตัวตาย
ดังนั้นปัญหาการเกิดเศษสังคมออนไลน์เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะต้องด�ำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
เนือ่ งจากมีผลกระทบโดยตรงต่อผูถ้ กู กระท�ำซึง่ ปัจจุบนั ประเทศไทยยังไม่มกี ฎหมายเข้ามารองรับเพือ่ น�ำมาใช้
ในการแก้ปัญหาการกระท�ำของผู้กระท�ำ
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะอย่างนี้
1. ภาครัฐต้องมีการกันใหม่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการกันแกล้งทางอินเตอร์เน็ต
2. เว็บไซต์ควรมีมาตรการในการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์อย่างเคร่งครัดโดยการจ�ำกัดอายุ
3. สื่อสังคมออนไลน์ควรควบคุมการน�ำเสนอข่าวที่มีเนื้อหารุนแรง ไม่ควรมีภาพข่าวรุนแรงและ
น�ำเสนอรณรงค์สื่อไม่ใช้ความรุนแรง
4. มีวิธีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกกระท�ำและดูแลรักษาผู้ถูกกระท�ำทางวิชาการ
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หัวข้อ

ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุง
ค�ำว่า cyberbully ครอบคลุม
1. ชื่อเรื่อง.
ได้เพิ่มค�ำว่า cyberbully
1.1 ชื่อเรื่องกระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย มากกว่าเรือ่ งการละเมิดทางเพศ ในประเด็นการคุกคามทางเพศ
ใน social media อาจพิจารณา
1.2 ชื่อเรื่องมีความดึงดูด น่าสนใจ
โดยใช้ส่อื สังคม ออนไลน์
ตัดออก (cyberbully)
ประโยคสุดท้ายพูดถึง จริยธรรม
2. บทคัดย่อ
แก้ไขเนือ้ หาในประเด็น
แต่ใน เนื้อหามิได้มีการแสดง
2.1 รูปแบบถูกต้องตามหลักวิชาการ
ดังกล่าวแล้ว
ข้อถกเถียงเรื่องนี้
2.2 เนื้อหาครบถ้วนกระชับได้ใจความ
3. บทน�ำ 
ค�ำว่า “ดิจิทัล” ไม่ใช่ ดิจิตอล
แก้ค�ำว่า ดิจิตอล
3.1 สอดคล้องกับชื่อเรื่องการวิจัย
เช่น กระทรวงดิจิทัล
เป็น ดิจิทัล
3.2 เนื้อหาครบถ้วนกระชับได้ใจความ
4. เนื้อหา
ในส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษ
มีการแก้ไขเป็น
4.1 สอดคล้องกับชื่อเรื่องการวิจัย
ควรแปล ความเป็นภาษาไทย
ภาษาไทย
4.2 เนื้อหาครบถ้วนกระชับได้ใจความ
หัวข้อ
ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุง
พิจารณาเพิ่มหัวข้อสรุป/
5. บทสรุป
บทสรปุ ในส่วนที่ผู้เขียน
เพิ่มบทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั
ต้องการให้เป็นสรุป
5.2 เนื้อหาครบถ้วนกระชับได้ใจความ
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6. การอ้างอิง
อ้างอิงไม่ต้องใส่
6.1 เอกสารอ้างอิงครบถ้วน
ต�ำแหน่งวิชาการ
6.2 การเขี ย นเอกสารอ้ า งอิ ง ถู ก ต้ อ ง
ตามหลักวิชาการ
1. ชื่อเรื่อง.
เหมาะสม
1.1 ชื่อเรื่องกระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย
1.2 ชื่อเรื่องมีความดึงดูด น่าสนใจ
2. บทคัดย่อ
เหมาะสม
2.1 รูปแบบถูกต้องตามหลักวิชาการ
2.2 เนื้อหาครบถ้วนกระชับได้ใจความ
ควรเพิ่มเนื้อหาว่าขาด
3. บทน�ำ 
ความต้องการน�ำเสนออะไร
3.1 สอดคล้องกับชื่อเรื่องการวิจัย
มีประเด็นที่ส�ำคัญอะไร
3.2 เนื้อหาครบถ้วนกระชับได้ใจความ
ควรมีการวางแผนการน�ำเสนอ
4. เนื้อหา
ในช่วงต้นเพื่อให้ผู้อ่านสามารถ
4.1 สอดคล้องกับชื่อเรื่องการวิจัย
เข้าใจและติดตามเนื้อหา
4.2 เนื้อหาครบถ้วนกระชับได้ใจความ
ของบทความได้
5. บทสรุป
ขาดบทสรุป
5.1 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั
5.2 เนื้อหาครบถ้วนกระชับได้ใจความ
6. การอ้างอิง
6.1 เอกสารอ้างอิงครบถ้วน
เหมาะสม
6.2 การเขี ย นเอกสารอ้ า งอิ ง ถู ก ต้ อ ง
ตามหลักวิชาการ

ตัดต�ำแหน่งทางวิชาการแล้ว

ได้เพิ่มเนื้อหาในประเด็น
ดังกล่าว
ได้แก้ไขเนื้อหาดังกล่าว

ได้เพิ่มเนื้อหาบทสรุปเพิ่มเติม
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ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความคุ้มครองสิทธิเด็กที่ท�ำงานบันเทิง :
ศึกษาเฉพาะในกรณีการท�ำงานบันเทิงของเด็กทีป่ ระกอบอาชีพถ่ายแบบอิสระ
LEGAL PROBLEMS REGARDING THE PROTECTION OF
THE RIGHTS OF ENTERTAINMENT WORKERS : A CASE STUDY
OF INDEPENDENT SELF-EMPLOYED CHILDREN IN
THE ENTERTAINMENT WORK
สุริยา หมัดชูโชติ, ดลลยา ยูโซะ, ฟิตรีนา อาลี, อภิสรา รัตนพรหม, ฟุรกอน แวหะมะ,
รัฐธรรมนูญ บัวปลอด, หทัยกาญจน์ ก�ำเนิดเพชร
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาเรือ่ ง “ปัญหาทางกฎหมายเกีย่ วกับความคุม้ ครองสิทธิเด็กทีท่ ำ� งาน
บันเทิง : ศึกษาเฉพาะในกรณีการท�ำงานบันเทิงของเด็กที่ประกอบอาชีพถ่ายแบบอิสระ” มีวัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในประเทศไทยและต่างประเทศเกีย่ วกับความคุม้ ครองสิทธิเด็ก
ในกรณีเด็กท�ำงานในงานลักษณะนางแบบนายแบบ โดยศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีและสัมภาษณ์
เพือ่ หาข้อมูลเชิงคุณภาพเพือ่ เสนอแนะแนวทางในการคุม้ ครองเด็กทีท่ ำ� งานบันเทิงในงานลักษณะนางแบบ
นายแบบต่อไป
จากการศึกษาพบว่าการคุ้มครองแรงงานเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในหมวดแรงงานเด็กยังไม่สามารถคุม้ ครองแรงงานเด็กได้ทกุ ลักษณะงาน ท�ำให้ยงั เกิดปัญหาการใช้แรงงาน
เด็กในลักษณะงานอื่นๆ และกฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศไทยไม่มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็ก
ในงานด้านการเป็นนางแบบนายแบบไว้โดยเฉพาะ อีกทั้งมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ก็ยงั ไม่มบี ญ
ั ญัตใิ นงานด้านการเป็นนางแบบนายแบบไว้โดยเฉพาะ ดังนีจ้ งึ จ�ำต้องน�ำกฎหมายของประเทศต่าง ๆ
ที่ มี ก ฎหมายคุ ้ ม ครองแรงงานเด็ ก ในงานด้ า นการเป็ น นางแบบนายแบบมาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ เสนอแนะ
มาตรการคุ้มครองแรงงานเด็กที่ท�ำงานในงานลักษณะนางแบบนายแบบโดยเฉพาะ
วิ จั ย ฉบั บ นี้ จึ ง เสนอให้ มี ก ารออกมาตรการคุ ้ ม ครองแรงงานเด็ ก ในงานด้ า นการเป็ น นางแบบ
นายแบบเด็กโดยให้มีประเด็นเกี่ยวกับการก�ำหนดอายุขั้นต�่ำส�ำหรับงานด้านการเป็นนางแบบนายแบบเด็ก
การก�ำหนดเวลาท�ำงานของนางแบบนายแบบเด็ก การก�ำหนดให้มีผู้ดูแลนางแบบนายแบบเด็กระหว่าง
ท�ำงาน การก�ำหนดให้มีการตรวจสุขภาพ การก�ำหนดให้มีความปลอดภัยของนางแบบนายแบบเด็ก
การก�ำหนดขอบเขตการท�ำงานของนางแบบนายแบบเด็กเพื่อให้มีลักษณะเป็นรูปธรรมและมีผลบังคับ
ในทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : สิทธิเด็ก, นางแบบนายแบบเด็ก, มาตรการคุ้มครองสิทธิ
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Abstract
This research study is the study of “Legal Issues Regarding the Protection of the Rights
of the Entertainment Workers : Study Only in Independent Debates regarding the Protection of the
Rights of Children employed in the entertainment industry, using accepted theory and interviews to
find qualitative information in order to provide guidance on how to protect children who are employed
in the modeling business
From this study, it is found that child labor protection under the Labor Protection Act 2541
in the category of child labor is not yet able to protect all forms of labor, causing problems of child
labor in other positions and labor protection laws in Thailand. Thai labor for the whole country is
also not specified. By studying countries that have child labor protection laws in modeling work
and analyzing those laws this study hopes to suggest child protection measures for those working
in model work in particular
This research report proposes the issue of child labor protection measures for child model
work, with a minimum time limit for academic work, the role of a child model, requiring people
to take care of child model during work, periodic patient checking for the child model. This in
order to be confident that the working child models will be protected concretely and effectively and
in an appropriate and efficient manner in practice.
Keywords : Child rights, model, Protection of Individual Rights

บทน�ำ
เด็ ก คื อ ทรั พ ยากรอั น มี ค ่ า ในการพั ฒ นาและสื บ สานวั ฒ นธรรมและความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ของ
ประเทศชาติ ดังนั้นจึงควรให้มีการคุ้มครองตลอดถึงสิทธิและหน้าที่ของเด็กเพื่อให้ชีวิตเด็กในวัยเยาว์
เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณค่าและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมนั้น
ในปัจจุบนั อาชีพในวงการบันเทิงอาชีพถ่ายแบบเป็นอาชีพทีไ่ ด้รบั ความสนใจท�ำให้อตั ราความต้องการ
ทางการตลาดสูงขึ้น ท�ำให้อาชีพถ่ายแบบได้รับค่าตอบแทนที่ดีพอสมควรอันเป็นการดึงดูดให้ผู้ปกครอง
น�ำบุตรหลานของตนเข้ามาท�ำงานก่อนวัยอันควรอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ
และการปรับตัวเข้ากับสังคมของเด็กที่ต้องท�ำงานก่อนวันอันควร ซึ่งพบว่าปัญหาของเด็กที่ท�ำอาชีพ
นางแบบนายแบบนั้นมักประสบกับปัญหาการล่วงละเมิดสิทธิในหลายๆ ด้านอาทิเช่น สิทธิที่จะได้รับ
การพั ฒ นาทางด้ า นร่ า งกาย สติ ป ั ญ ญา สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ การปกป้ อ งจากการถู ก ละเมิ ด หรื อ ตลอดจน
การได้ รั บ สารอาหารที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ เด็ ก ในการพั ฒ นาการตามวั ย เป็ น ต้ น ซึ่ ง สิ ท ธิ ดั ง กล่ า วเป็ น
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนขั้ น พื้ น ฐานที่ มี ติ ด ตั ว มนุ ษ ย์ ทุ ก คนมาตั้ ง แต่ เ กิ ด เป็ น สิ ท ธิ ที่ ไ ม่ มี ใ ครพรากเอาไปได้ แ ละ
สิทธิดังกล่าวถูกบัญญัติคุ้มครองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560
แพทย์หญิง โสรยา ชัชวาลานนท์ กุมารแพทย์ และจิตแพทย์เด็ก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
อธิบายถึงข้อเสียของการให้เด็กท�ำงานตัง้ แต่เล็ก ๆ ทัง้ การเป็นดาราเด็กหรือนางแบบเด็กการให้เด็กท�ำงาน
ตั้งแต่เล็กๆ ซึ่งต้องท�ำสิ่งต่าง ๆ ตามโปรแกรมที่ผู้ใหญ่ก�ำหนดท�ำให้เด็กเสียโอกาสในการ “เป็นเด็ก”
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เด็กขาดการได้เล่นตามวัย สูญเสียเวลาส่วนตัวเพราะต้องท�ำงานขาดการได้พฒ
ั นาทักษะตามวัย ผลเสีย คือ
การขาดโอกาสในการจินตนาการ ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก การเป็นนางแบบและนายแบบเด็ก
นั้นมีหลากหลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทใช้ระยะเวลาต่างกันออกไป บางครั้งนางแบบนายแบบเด็ก
เหล่านี้ก็ได้รับการพักผ่อนอย่างไม่เพียงพอตามความเหมาะสม รวมถึงเรื่องโภชนาการเพื่อการพัฒนาการ
ตามวัยมองในแง่หนึ่งก็อาจจะน�ำไปสู่ประสบการณ์ซึ่งหาค่าไม่ได้และน�ำรายได้มาให้มหาศาลแต่หาก
จัดการไม่ดีก็อาจจะน�ำไปสู่ผลเสียที่เกินคาดคะเนได้เช่นเดียวกัน (Tulya. สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2562,
จาก https://th.theasianparent.com)
ทั้งนี้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได้มีการกล่าวถึงสาระส�ำคัญในเรื่องก�ำหนดขั้นตอน
วิ ธี ป ฏิ บั ติ ต ่ อ เด็ ก ในด้ า นการอุ ป การะเลี้ ย งดู ก ารสงเคราะห์ ก ารคุ ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพและการส่ ง เสริ ม
ความประพฤติเด็กเพื่อให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนและมีพัฒนาการที่เหมาะสม รวมถึง
ป้องกันไม่ให้เด็กถูกท�ำทารุณกรรมตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหรือการถูกเลือก
ปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม (ธีระพล อรุณะกสิกร. 2549) จากการศึกษาสาระส�ำคัญของการคุม้ ครองแรงงานเด็ก
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เปรียบเทียบกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
และกฎหมายของต่างประเทศพบว่าการใช้แรงงานเด็กยังมีบทบัญญัติคุ้มครองแรงงานเด็กในลักษณะ
งานทัว่ ไปในส่วนใหญ่ซงึ่ งานด้านนางแบบนายแบบมีลกั ษณะแตกต่างจากงานลักษณะทัว่ ไป โดยมีบทบัญญัติ
ที่ใกล้เคียงก�ำหนดเกี่ยวกับแรงงานเด็ก บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงนางแบบนายแบบไว้โดยเฉพาะ
แต่กล่าวถึงการคุ้มครองแรงงานที่เป็นนักแสดงไว้เพียงมาตราเดียว อย่างไรก็ตามสามารถน�ำมาเทียบเคียง
ได้คือ มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเด็ก พ.ศ. 2541 ได้บัญญัติว่า ในการท�ำงานกลางคืน
สามารถอนุญาตให้นางแบบนายแบบเด็กท�ำงานได้โดยทีไ่ ม่มกี ฎหมายก�ำหนดระยะเวลา ท�ำให้การคุม้ ครอง
แรงงานเด็กในงานด้านการเป็นนางแบบนายแบบ ในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพและความเหมาะสม
อย่างเพียงพอต่อการแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ จนเกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบตั ิ ดังนัน้ จึงจ�ำเป็น
ต้องออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็กในงานด้านการเป็นนางแบบนายแบบเด็กไว้โดยเฉพาะเพื่อให้
นางแบบ นายแบบเด็กได้รบั การคุม้ ครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม จากเหตุผลดังกล่าวท�ำให้คณะผูท้ ำ� วิจยั
มีความสนใจต้องการศึกษาปัญหาเกีย่ วกับกฎหมายมาตรการความคุม้ ครองสิทธิเด็กทีท่ ำ� งานในวงการบันเทิง
ของเด็กศึกษาเฉพาะในกรณีการท�ำงานในวงการบันเทิงของเด็กที่ประกอบอาชีพถ่ายแบบอิสระ เพื่อน�ำ
ผลการศึกษาที่ได้มาเป็นข้อมูลในการเสนอแนะแนวทางในการคุ้มครองสิทธิเด็กอย่างมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการความคุ้มครองสิทธิเด็กในกรณี
เด็กท�ำงานวงการบันเทิงในงานลักษณะถ่ายแบบอิสระ
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและแนวปฏิบัติของต่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก
ที่ท�ำงานวงการบันเทิงในงานลักษณะถ่ายแบบอิสระ
3. เพื่ อ เสนอแนะแนวทางการก� ำ หนดมาตรการคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ เ ด็ ก ที่ ท� ำ งานวงการบั น เทิ ง
ในงานลักษณะถ่ายแบบอิสระให้เหมาะสม
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ประโยชน์ของผลการวิจัย
1. น� ำ ผลการศึ ก ษาวิ จั ย ไปแก้ ไขปรั บ ปรุ ง กฎหมายเกี่ ย วกั บ ความคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ เ ด็ ก ซึ่ ง ท� ำ งาน
ในวงการบันเทิงในงานลักษณะนางแบบนายแบบในประเทศไทย
2. น� ำ กฎหมายหรื อ แนวปฏิ บั ติ ข องประเทศออสเตรเลี ย มลรั ฐ วิ ต อเรี ย ประเทศญี่ ปุ ่ น และ
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์มาพิจารณาและปรับใช้กับการคุ้มครองสิทธิเด็ก
ในกรณีของเด็กซึ่งท�ำงานในวงการบันเทิงในงานลักษณะนางแบบนายแบบในประเทศไทย
3. เพื่อเสนอแนะมาตรการเฉพาะในการให้ความคุ้มครองสิทธิเด็กซึ่งท�ำงานในวงการบันเทิง
ในงานลักษณะนางแบบนายแบบให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทย

ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิเด็ก
ทีท่ ำ� งานบันเทิงโดยศึกษาเฉพาะในกรณีการท�ำงานบันเทิงของเด็กทีป่ ระกอบอาชีพถ่ายแบบอิสระได้กำ� หนด
ขอบเขตของการศึกษาไว้ ดังนี้

ขอบเขตด้านเนื้อหา
วิจยั ฉบับนีม้ ขี อบเขตการศึกษาในเรือ่ งปัญหาทางกฎหมายเกีย่ วกับความคุม้ ครองสิทธิเด็กทีท่ ำ� งาน
วงการบันเทิงศึกษาเฉพาะในกรณีการท�ำงานวงการบันเทิงของเด็กที่ประกอบอาชีพถ่ายแบบอิสระซึ่งมี
อายุ 7 - 15 ปี ทั้งหญิงและชายโดยท�ำการศึกษาและเปรียบเทียบกฎหมายระหว่างประเทศอัน ได้แก่
อนุ สั ญ ญาฉบั บ ที่ 78 ว่ า ด้ ว ยการตรวจทางการแพทย์ ส� ำ หรั บ เด็ ก และเยาวชนเพื่ อ ความเหมาะสม
ในการท�ำงานที่มิใช่อุตสาหกรรม ปี ค.ศ. 1946 อนุสัญญา ฉบับที่ 79 ว่าด้วยข้อจ�ำกัดในการท�ำงาน
กลางคืนของเด็กและเยาวชนในงานที่มิใช่อาชีพอุตสาหกรรม ปี ค.ศ. 1946 อนุสัญญาฉบับที่ 138
ว่าด้วยอายุขน้ั ต�ำ่ ทีย่ อมให้จา้ งแรงงาน ปี ค.ศ. 1973 อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการด�ำเนินการ
โดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบเลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ปี ค.ศ.1999 และกฎหมายของต่างประเทศ
อันได้แก่ กฎหมายเขตปกครองพิเศษฮ่องกงที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ของนักแสดงเด็ก (A Guide to the
Employment of Child Entertainers) กฎหมายแรงงานประเทศญีป่ นุ่ (Labor Standards law of Japan 1947)
กฎหมายออสเตรเลีย มลรัฐวิตอเรีย (Mandatory Code of Practice for the Employment of Children
in Entertainment) รวมทั้งกฎหมายของประเทศไทยคือ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
เพื่อเสนอแนะและแสวงหามาตรการให้มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิเด็กที่ท�ำงานบันเทิง ในลักษณะงานเป็น
นางแบบนายแบบเด็ก

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
“หลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก” (The Best Interests of the Child)
อนึ่ งในทางปฏิบัติพบว่า การปรับใช้หลักประโยชน์สูงสุ ด ของเด็กมักเกิด ความยุ ่งยากซั บซ้ อน
เมื่อต้องน�ำมาพิจารณาประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายแต่ละฉบับเนื่องจากกฎหมายแต่ละเรื่องล้วน
มีท่ีมาความจ�ำเป็นและเจตนารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเมื่อประกอบกับการขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด และสาระส� ำ คั ญ ของหลั ก ประโยชน์ สู ง สุ ด ของเด็ ก แล้ ว ย่ อ มส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ
ประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิเด็กภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ (มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล. 2562 : 625)
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การศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิเด็กตั้งแต่
ยุคเริ่มต้นที่เด็กอยู่ในฐานะของ “วัตถุแห่งสิทธิ” อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีหลักการส�ำคัญ 2 ประการ คือ
1. “สิทธิติดตัว” (inherent rights) ดังนั้นเด็กจึงเป็นผู้มีสิทธิท่ีไม่มีผู้ใดสามารถไปตัดทอนหรือ
จ�ำกัดการใช้สิทธิอันชอบธรรมของเด็กหรือละเมิดสิทธิของเด็กได้
2. การด�ำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเด็กรัฐจะต้องค�ำนึงถึงสิทธิเด็กและต้องยึดถือหลักประโยชน์
สูงสุดของเด็กเป็นข้อพิจารณาในการด�ำเนินการเสมอ (มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล. 2562 : 628)
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็ก 1959 (Declaration on the right of the child 1959)
ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเป็นบทบัญญัติที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
ในฐานะมติของสหประชาชาติและประกาศใช้ เมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1959 โดยบัญญัตไิ ว้ทงั้ สิน้ 10 ข้อ
เพื่อเป็นหลักประกันสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน ทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรฐานขั้นต�่ำสุดส�ำหรับเด็กทุกคน
ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการเอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม (พัชรมัย รุ่งเรืองศุภรัตน์. 2556)
แนวคิดการให้ความคุ้มครองการใช้แรงงานเด็ก
จุดเริ่มต้นในการริเริ่มแนวคิดในเรื่องการคุ้มครองการใช้แรงงานเด็กด้วยความห่วงใยและต้องการ
จะแก้ไขปัญหาสังคมให้หมดไปโดยมีรากฐานแนวคิดเรื่องการคุ้มครองการใช้แรงงานเด็กก็มาจากทฤษฎี
Blank slate หรือที่เรียกอีกอย่างว่า “Tabula Rosa” ของ จอนห์ ล็อก นักปรัชญากฎหมายธรรมชาติ
ในยุคฟื้นฟูซึ่งเชื่อว่าจิตใจของมนุษย์เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการพัฒนาบุคลิกภาพและความรู้สึกนึกคิดของ
มนุษย์ จอนห์ ล็อกเชือ่ ว่าทุกคนไม่วา่ ดีหรือชัว่ เป็นผลมาจากสิง่ แวดล้อมทัง้ สิน้ อุปนิสยั ใจคอขอมนุษย์ไม่ใช่
สิ่งที่ติดตัวมาแต่ก�ำเนิดที่ว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนิสัยและบุคลิกภาพของมนุษย์ต้องเริ่มตั้งแต่เมื่ออายุ
ยังน้อย เด็กซึ่งได้รับการเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมที่ดีได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างถูกต้องจะสามารถเติบโต
เป็นมนุษย์ที่ดี ตามทฤษฎีของนักกฎหมายธรรมชาติจึงสรุปได้ว่า หากเด็กถูกใช้แรงงานอย่างไม่เหมาะสม
ถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรมซึง่ ถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่ดยี อ่ มส่งผลต่ออุปนิสยั และบุคลิกภาพ
ของเด็กจนท�ำให้เกิดผลกระทบเป็นปัญหาของสังคมต่ออนาคตอย่างแน่นอน ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับ
สภาพการท�ำงานของแรงงานเด็กให้อยู่ในสภาวะที่เด็กเหล่านั้นจะสามารถเติบโตไปเป็นมนุษย์ได้อย่าง
สมบูรณ์จึงจะต้องมีการก�ำหนดมาตรการต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อเป็นการคุ้มครองเด็กและต้องมีลักษณะพิเศษ
แตกต่างกว่าการใช้แรงงานทัว่ ไป ในเริม่ แรกของแนวความคิดในการคุม้ ครองการใช้แรงงานเด็กมีความพยายาม
อย่างมุ่งมั่นในการโน้มน้าวจิตใจของนายจ้างหรือผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นนายทุนให้เห็นถึงความจ�ำเป็นและ
ความส�ำคัญในการให้ความคุ้มครองการใช้แรงงานเด็กโดยจะต้องปรับปรุงสภาพการท�ำให้ดีขึ้นแต่ก็ไม่
ประสบความส�ำเร็จนายจ้างหรือผู้ว่าจ้างเหล่านั้นไม่เห็นความส�ำคัญของการคุ้มครองการใช้แรงงานเด็ก
ดังนัน้ แนวทางในการคุม้ ครองการใช้แรงงานเด็กจึงเปลีย่ นมาเป็นการออกกฎหมายให้บงั คับกับนายจ้างหรือ
ผูว้ า่ จ้างแทน ในระยะเวลาต่อมาแนวความคิดส�ำคัญทีถ่ อื เป็นหลักในการออกมาตรการต่าง ๆ ในการคุม้ ครอง
การใช้แรงงานเด็กนั้นมีหลายประการ
1. เด็ก คือทรัพยากรอันมีคา่ ของชาติทตี่ อ้ งเติบโตเป็นประชากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและสืบสานวัฒนธรรม
และความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ ตลอดจนถึงการรับผิดชอบทีมีต่อสังคมในอนาคต วัยเด็กควร
เป็นวัยที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพื่อเพิ่มความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ แต่เนื่องจากปัญหาในด้านต่าง ๆ
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ท�ำให้เด็กบางส่วนออกจากโรงเรียนเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยอันควรและสภาพการท�ำงานบางอย่าง
อาจมีผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก ทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจและสติปญ
ั ญาเช่น กรณีของเด็กทีป่ ระกอบ
อาชีพถ่ายแบบอิสระซึ่งต้องเจอสภาวะแรงกดดันรอบข้าง แสง สี เสียงซึ่งมีผลเป็นอันตรายต่อร่างกาย
ซึ่งได้รับจากการท�ำงานเป็นเวลานานตลอดจนงานบางประเภทมีลักษณะเป็นงานอันตรายและเสี่ยงต่อ
การประสบอุบตั เิ หตุและหากปล่อยให้เด็กต้องท�ำงานทีไ่ ม่เหมาะสมกับวัยต่อไปนอกจากจะเป็นการบัน่ ทอน
ความเจริญเติบโตด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์ของเด็ก ดังนั้นรัฐจึงจ�ำเป็นต้องเข้ามาด�ำเนินการเพื่อให้
มีการคุ้มครองของลูกจ้างเด็กเป็นพิเศษมากกว่าลูกจ้างทั่วไป
2. การคุ้มครองการใช้แรงงานเด็กเพื่อต้องการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของเด็กและ
ช่วยพัฒนาเด็กในทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาและคุ้มครองเด็กให้พ้นจากการเอาเปรียบไม่ว่าในลักษณะใด
อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กไม่ให้เด็กเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยสมควร
3. เด็กอายุตำ�่ กว่า 18 ปี ถ้าหากจะต้องท�ำงานก็ถอื ว่ายังไม่มคี วามพร้อมเต็มทีเ่ ท่ากับผูใ้ หญ่ ดังนัน้
การออกมาตรการเพื่อคุ้มครองการใช้แรงงานเด็กเหล่านี้จึงต้องมีลักษณะเป็นการอุปการะเลี้ยงดูช่วยเหลือ
เด็กและเปิดโอกาสให้เด็กมีการพัฒนาฝีมือมากกว่าการเป็นลูกจ้างทั่วไปหรือผู้รับจ้างนายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง
จะต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างหรือผู้รับจ้างเด็กในลักษณะการอุปการะเลี้ยงดูเด็กโดยหวังให้เด็กได้เรียนรู้งาน
และมีความช�ำนาญในอาชีพเมือ่ เติบโตขึน้ เป็นผูใ้ หญ่ในอนาคต (พัชรมัย รุง่ เรืองศุภรัตน์. 2556 : 21.; อ้างอิง
จาก จรัญ โฆษณานันท์. 2549 : 140-150)
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการท�ำงานก่อนวัยอันควร
แพทย์หญิง โสรยา ชัชวาลานนท์ กุมารแพทย์และจิตแพทย์เด็ก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอธิบายถึง
ข้อเสียของการให้เด็กท�ำงานตั้งแต่เล็กๆ ทั้งการเป็นดาราเด็กหรือนางแบบนายแบบเด็กการให้เด็กท�ำงาน
ตั้งแต่เล็ก ๆ ซึ่งต้องท�ำสิ่งต่าง ๆ ตามโปรแกรมที่ผู้ใหญ่ก�ำหนดท�ำให้เด็กเสียโอกาส ในการ “เป็นเด็ก”
เด็ ก ขาดการได้ เ ล่ น ตามวั ย สู ญ เสี ย เวลาส่ ว นตั ว เพราะต้ อ งท� ำ งาน ขาดการได้ พั ฒ นาทั ก ษะตามวั ย
โดยเฉพาะทักษะทางสังคม (Tulya. สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2562, จาก https://th.theasianparent.com)
นักจิตวิทยา กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลรือเสาะ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การท�ำงานของเด็กในวงการบันเทิงด้านการเป็นนางแบบนายแบบว่า ถือเป็นการสร้างโอกาสที่ดีให้แก่เด็ก
เนือ่ งจากการท�ำงานในวงการบันเทิงนัน้ ค่อนข้างเป็นงานทีน่ า่ สนใจเพราะความเยาว์วยั ของเด็กนัน้ สามารถ
ดึงดูดและสร้างจุดสนใจแก่ผู้ชมได้ดีกว่าหากเทียบกับผู้ใหญ่ อีกทั้งในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเด็ก
ทีจ่ ำ� เป็นจะต้องใช้เด็กเป็นผูน้ ำ� เสนอ แต่อย่างไรก็ดคี วรจะต้องมีการก�ำหนดมาตรการให้แก่เด็กเพือ่ คุม้ ครอง
สิทธิต่าง ๆ ที่เด็กควรจะได้รับ
ผู้อ�ำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลาได้แสดงความเห็นว่าถือเป็น
เรื่องที่ดีส�ำหรับเด็กหากครอบครัวส่งเสริมการท�ำงานในวงการบันเทิง ซึ่งหากเปรียบเทียบกับเด็กที่อยู่
ในสถานพินิจ ซึ่งขาดโอกาสที่จะได้ท�ำงานดังกล่าวเนื่องจากอาชีพดังกล่าวสามรถสร้างรายได้ให้กับเด็ก
และครอบครัวได้

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

221

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
ศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความคุ้มครองสิทธิเด็กที่ท�ำงานบันเทิงโดยศึกษาเฉพาะในกรณี
การท�ำงานวงการบันเทิงของเด็กทีป่ ระกอบอาชีพถ่ายแบบอิสระ คณะผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาโดยการวิจยั เชิงเอกสาร
การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Study) เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ
ต�ำรา หนังสือ วารสาร บทความวิชาการ บทสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญอันได้แก่นักจิตวิทยา ผู้อ�ำนวยการ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องวิทยานิพนธ์เอกสาร
ทางราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ข้อกฎหมายทัง้ ในและต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองสิทธิเด็กและกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานเด็กและการวิจัยเชิงคุณภาพ

ผลการศึกษา
จากการศึกษามาตรการกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย
มลรัฐวิตอเรีย ประเทศญี่ปุ่น เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และกฎหมายแรงงานในประเทศไทย พบปัญหาว่า
มีปญ
ั หาหลายประการกล่าวคือ ปัญหาในเรือ่ งการก�ำหนดอายุขนั้ ต�ำ 
่ ปัญหาในเรือ่ งการก�ำหนดเวลาท�ำงาน
ปัญหาในเรื่องการก�ำหนดให้มีผู้ดูแล ปัญหาในเรื่องการก�ำหนดให้มีการตรวจสุขภาพ การก�ำหนดขอบเขต
ในการท�ำงาน ซึ่งในประเทศไทยยังมิได้มีกฎหมายคุ้มครองการประกอบอาชีพนางแบบเด็กไว้โดยเฉพาะ
ปัญหาในเรื่องการก�ำหนดอายุขั้นต�่ำ
ในอนุสญ
ั ญาแรงงานซึง่ เป็นกฎหมายระหว่างประเทศมิได้มกี ารก�ำหนดอายุขนั้ ต�ำ่ นางแบบนายแบบ
โดยเฉพาะ ฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต�่ำที่ยอมให้จ้างแรงงานเด็กปี ค.ศ. 1973 ก�ำหนดห้ามจ้างเด็ก
ซึ่งอายุต�่ำกว่า 15 ปี ซึ่งกฎหมายในประเทศอื่นๆ เช่น กฎหมายของประเทศออสเตรเลีย มลรัฐวิตอเลีย
ได้คมุ้ ครองเด็กตัง้ แต่อายุ 12 สัปดาห์ ถึง อายุ 15 ปี และกฎหมายของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงมีการคุม้ ครอง
เด็กตั้งแต่อายุ 6 ปี ถึง อายุ 15 ปี ในส่วนของประเทศญี่ปุ่นไม่ได้มีการก�ำหนดอายุของนางแบบนายแบบ
ของการประกอบอาชีพไว้โดยเฉพาะแต่กฎหมายแรงงานก็อนุญาตให้จา้ งงานเด็กตัง้ แต่อายุ 12 ปี ซึง่ จะต้อง
เป็นงานเบาและไม่เป็นอันตรายโดยจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่รัฐ (พัชรมัย รุ่งเรืองศุภรัตน์. 2556)
ส่วนกฎหมายไทยตามกฎหมายแรงงานอนุญาตให้จ้างงานเด็กอายุ 15 ปีขึ้นท�ำงาน จะเห็นได้ว่า
ในความเป็นจริงนั้นเด็กบางกลุ่มอาจจะต้องท�ำงานตั้งแต่ยังเด็กเนื่องจากปัญหาหลายด้าน เช่น ปัญหา
ครอบครัว ปัจจัยทางด้านการศึกษา แม้กระทั่งต้นทุนในการด�ำเนินชีวิตจึงควรที่จะให้ความส�ำคัญในแต่ละ
ช่วงอายุของเด็กให้เหมาะสมกับเด็ก
ปัญหาในเรื่องการก�ำหนดเวลาท�ำงาน
ในเรื่องการก�ำหนดเวลาท�ำงานของกฎหมายต่างประเทศได้ก�ำหนดไว้คล้ายกันคือ ให้ท�ำงาน 7 ถึง
8 ชั่วโมง แต่สิ่งแตกต่างจากกฎหมายไทยและค่อนข้างน่าสนใจคือ ระยะเวลาการท�ำงานในเวลากลางคืน
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศอนุสัญญาฉบับที่ 79 มิใช่งานอุตสาหกรรม ห้ามท�ำงาน
เวลา 22:00 - 06:00 นาฬิกา และอนุสญ
ั ญาฉบับที่ 90 งานอุตสาหกรรม ห้ามท�ำงานเวลา 22:00 - 05:00 นาฬิกา
(พัชรมัย รุ่งเรืองศุภรัตน์. 2556) และในส่วนของออสเตรเลีย มลรัฐวิตอเรีย ให้เด็กที่มีอายุต�่ำกว่า 3 ปี
ให้ท�ำงานเวลา 06:00 นาฬิกา ถึง 18:00 นาฬิกา แต่ในขณะเด็กที่มีอายุ 3-14 ปี ให้ท�ำงานได้ตั้งแต่
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6:00 นาฬิกา ถึง 23:00 นาฬิกา (พัชรมัย รุ่งเรืองศุภรัตน์. 2556 : 57) และในเขตปกครองพิเศษฮ่องกอง
หากท�ำงานหลัง 19:00 นาฬิกาต้องจัดพาหนะส่งโดยไม่คิดมูลค่า ส่วนในกฎหมายประเทศญี่ปุ่นไมได้
ระบุไว้ (พัชรมัย รุ่งเรืองศุภรัตน์. 2556 : 54)
จะเห็นได้ในกฎหมายต่างประเทศได้กำ� หนดวิธกี ารคุม้ ครองเด็กทีท่ ำ� งานในเวลากลางคืนไว้หลายวิธี
ซึ่ ง แตกต่ า งจากกฎหมายไทยเพี ย งแต่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตเป็ น หนั ง สื อ จากอธิ บ ดี ก็ ส ามารถให้ เ ด็ ก ท� ำ งาน
ในเวลา 22:00 - 06:00 นาฬิกาได้
ปัญหาในเรื่องการก�ำหนดให้มีผู้ดูแล
ประเทศออสเตรเลีย มลรัฐวิตอเรีย ได้มีกฎหมายให้นายจ้างจัดหาผู้ดูแลให้แก่เด็กที่มีอายุมากกว่า
12 สัปดาห์ และน้อยกว่า 6 ปี โดยจะต้องควบดูแลโดยพ่อแม่ของเด็กหรือผู้ที่ได้รับเสนอชื่อต่อนายจ้าง
และได้ รั บ มอบอ� ำ นาจโดยพ่ อ แม่ ห รื อ ผู ้ ป กครองของเด็ ก นั้ น (พั ช รมั ย รุ ่ ง เรื อ งศุ ภ รั ต น์ . 2556 : 66)
ส่วนกฎหมายของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงไม่ได้ก�ำหนดให้มีผู้ดูแลในระหว่างการท�ำงานของเด็กแต่
การจ้างงานเด็กนั้นจ�ำเป็นที่จะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมให้จ้างงานเด็กจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
โดยระบุว่ายินยอมให้จ้างเด็กและระบุชื่อโรงเรียนและชั้นเรียนของเด็กคนนั้น (พัชรมัย รุ่งเรืองศุภรัตน์.
2556 : 55) ส่วนกฎหมายของประเทศไทยมิได้มีการก�ำหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญดูแลเด็กเป็นการเฉพาะ
ซึ่งการถ่ายแบบบางกรณีสภาพแวดล้อมการท�ำงานอาจจะไม่เหมาะสมกับเด็ก รวมทั้งสภาพจิตใจและ
อารมณ์ของเด็กเพราะเหตุดังกล่าวภาระในการดูแลเด็กระหว่างการท�ำงานจึงตกอยู่กับพ่อแม่ที่จะต้อง
ดูแลด้วยตนเองหรือในกรณีที่พ่อแม่ไม่สามารถมาดูแลด้วยตัวเองก็จะต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อมาดูแลเด็ก
ท�ำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นในการดูแลเด็กระหว่างการท�ำงานนั้นควรเป็นหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้อง
จัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อมาดูแลเด็กในระหว่างท�ำงาน
ปัญหาในเรื่องการก�ำหนดให้มีการตรวจสุขภาพ
ในอนุสัญญาฉบับที่ 78 ว่าด้วยการตรวจทางแพทย์ส�ำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อความเหมาะสม
ในการท�ำงานที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมปี ค.ศ. 1946 โดยกล่าวไว้ว่าเด็กและเยาวชนที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี
จะไม่ได้รบั อนุญาตให้รบั จ้างหรือท�ำงานในงานทีไ่ ม่ใช่งานอุตสาหกรรมเว้นแต่ได้ผา่ นการตรวจทางการแพทย์
แล้วเห็นว่าเหมาะสมที่จะท�ำงานนี้ได้ ในกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย มลรัฐวิตอเรีย ได้มีการพูดถึง
ประเด็นด้านการแพทย์นายจ้างจะต้องไม่จ้างเด็กที่นายจ้างผู้นั้นรู้ว่าเด็กก�ำลังป่วยไม่พร้อมจะท�ำงาน
หรือเป็นโรคติดต่ออาจท�ำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้อื่นๆ (พัชรมัย รุ่งเรืองศุภรัตน์. 2556 : 65)
ส่ ว นกฎหมายของเขตปกครองพิ เ ศษฮ่ อ งกงได้ ก� ำ หนดว่ า การท� ำ งานไม่ ท� ำ ให้ เ ด็ ก ได้ รั บ อั น ตรายทั้ ง
ในด้านความปลอดภัยอนามัยและสวัสดิภาพตลอดจนไม่ส่งผลกระทบต่อทั้งการเรียนและจิตใจของเด็ก
(พัชรมัย รุ่งเรืองศุภรัตน์. 2556 : 55)
ในกระทรวงแรงงานได้ มี ก ารก� ำ หนดให้ น ายจ้ า งจะต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารตรวจสุ ข ภาพลู ก จ้ า งตาม
พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย พ.ศ. 2554 กล่าวคือ นายจ้างจะต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพ
ลูกจ้างครั้งแรกภายใน 30 วัน นับแต่รับลูกจ้างเข้าท�ำงานและครั้งต่อไปอย่างน้องปีละหนึ่งครั้ง
ปัญหาในเรื่องการก�ำหนดให้ความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพนางแบบเด็ก
อนุสัญญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการด�ำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด
ของการใช้แรงงานเด็กปี ค.ศ. 1999 ได้ก�ำหนดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็กที่ห้ามมิให้มี
และต้องถูกขจัดให้หมดสิ้นไป เช่น การท�ำงานติดต่อกันเป็นเวลานาน การท�ำงานดึก ในส่วนกฎหมาย
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ของประเทศออสเตรเลีย มลรัฐวิตอเรีย ได้มีการก�ำหนดให้ความปลอดภัยในการท�ำงานของเด็กไม่ว่าจะ
เป็นทางด้านโภชนาการ โดยนายจ้างจะต้องมัน่ ใจว่าเด็กแต่ละคนสามารถได้รบั อาหารทีม่ สี ารอาหารเพียงพอ
โดยค�ำนึงถึง อายุ ความชอบ วัฒนธรรม และข้อจ�ำกัดต่างๆของเด็ก ทางด้านการเดินทาง นายจ้างจะ
ต้องมั่นใจว่าเด็กแต่ละคนที่มีอายุต�่ำกว่า 13 ปี มีผู้มารับหรือได้กลับบ้านหลังจากที่สิ้นสุดการท�ำงาน
โดยพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็ก ผู้ได้รับมอบอ�ำนาจจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กให้มารับเด็กกลับบ้าน
ส่วนเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป มีผู้มารับหรือได้กลับบ้านหลังจากที่สิ้นสุดการท�ำงานโดยพ่อแม่
หรือผู้ปกครองของเด็กหรือผู้ได้รับมอบอ�ำนาจจาก พ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กให้มารับเด็กกลับบ้าน ห้องน�้ำ
และห้องแต่งตัว นายจ้างจะต้องมั่นใจว่าได้จัดหาให้มีห้องน�้ำ  ที่ล้างมือและที่เช็ดมือให้แห้งที่สะอาด
และพร้อมใช้ในทุกสถานที่ปฏิบัติงานของเด็กและได้จัดท�ำสถานที่ในลักษณะที่จะท�ำให้เด็กสามารถที่จะ
เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวอย่างปกปิดส่วนตัวได้ (พัชรมัย รุ่งเรืองศุภรัตน์. 2556 : 64 - 65)
ปัญหาในเรื่องการก�ำหนดขอบเขตในการท�ำงาน
กฎหมายของประเทศออสเตรเลีย มลรัฐวิตอเรีย มีการก�ำหนดให้มีขอบเขตในการท�ำงานของเด็ก
เกี่ยวกับบทบาทหรือสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการเปลือยกาย (พัชรมัย รุ่งเรืองศุภรัตน์. 2556 :
65 - 66) ส่วนกฎหมายของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงไม่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะแต่ได้กล่าวถึงการท�ำงาน
ของเด็กว่า ไม่ให้จ้างเด็กให้ท�ำงานในลักษณะที่เป็นอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพและจิตใจ (พัชรมัย
รุ ่ ง เรื อ งศุ ภ รั ต น์ . 2556 : 55) ในกฎหมายไทยมิ ไ ด้ ร ะบุ ข องเขตการท� ำ งานซึ่ ง จะเป็ น ปั ญ หาต่ อ เด็ ก
ในการท�ำงานในกรณีที่เด็กจะต้องมีการเปลือยกาย หรือเด็กอยู่ในสถานที่ไม่เหมาะสม

อภิปรายผล
จากการศึกษาสาระส�ำคัญของการคุ้มครองแรงงานเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 เปรียบเทียบกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและกฎหมายของต่างประเทศพบว่า
การใช้แรงงานเด็กยังมีบทบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานเด็กในลักษณะงานทัว่ ไปในส่วนใหญ่ ซึง่ งานด้านนางแบบ
นายแบบมีลกั ษณะแตกต่างจากงานลักษณะทัว่ ไป โดยมีบทบัญญัตทิ ใี่ กล้เคียงทีก่ ำ� หนดเกีย่ วกับแรงงานเด็ก
บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง นางแบบนายแบบไว้ โ ดยเฉพาะแต่ ก ล่ า วถึ ง การคุ ้ ม ครองแรงงานที่
เป็นนักแสดงไว้เพียงมาตราเดียว อย่างไรก็ตามสามารถน�ำมาเทียบเคียงได้ คือ มาตร 47 แห่งพระราช
บัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานเด็ก พ.ศ. 2541 ได้บญ
ั ญัตวิ า่ ในการท�ำงานกลางคืนสามารถอนุญาตให้นางแบบเด็ก
ท� ำ งานได้ โ ดยที่ ไ ม่ มี ก ฎหมายก� ำ หนดระยะเวลาท� ำ ให้ ก ารคุ ้ ม ครองแรงงานเด็ ก ในงานด้ า นการเป็ น
นางแบบในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมอย่างเพียงพอต่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จนเกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติ ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็ก
ในงานด้านการเป็นนางแบบนายแบบไว้โดยเฉพาะเพื่อให้นางแบบนายแบบเด็กได้รับการคุ้มครองอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม โดยหากเปรียบเทียบน�ำเอากฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็กในลักษณะงานทั่วไป
มาใช้บังคับก็ยังขาดประสิทธิภาพและไม่เหมาะสมและมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศก็ยัง
ไม่ได้บัญญัติถึงลักษณะงานด้านการเป็นนางแบบนายแบบไว้โดยเฉพาะอีกด้วย ดังนั้นจึงควรน�ำเอาแนว
หลักกฎหมายของประเทศออสเตรเลียมล รัฐวิตอเรีย และเขตปกครองพิเศษฮ่องกงมาปรับใช้ให้เข้ากับ
สภาพงานด้านการเป็นนางแบบของประเทศไทยเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทย
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ข้อเสนอแนะ
เมื่อพิจารณาจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่างานด้านการเป็นนางแบบมีลักษณะแตกต่าง
จากงานจ้างแรงงานอื่นๆ ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานด้านการเป็นนางแบบ
โดยเฉพาะจึงจ�ำต้องน�ำกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาบังคับใช้กับงานด้านการเป็นนางแบบโดยอนุโลม
แต่ในทางปฏิบตั ยิ งั ไม่สามารถน�ำกฎหมายมาใช้บงั คับกับงานดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพท�ำให้เกิดประเด็น
ปัญหา ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องมีการออกกฎหมายพิเศษเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการบังคับใช้
ในงานด้านการเป็นนางแบบนายแบบอย่างเสมอภาคกัน โดยก�ำหนดรูปแบบของกฎหมายทีส่ ามารถด�ำเนินการ
โดยใช้เวลาในการพิจารณาไม่นานออกมมาใช้บังคับก่อนเมื่อมีการบังคับใช้สักระยะหนึ่งแล้วอาจน�ำปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้กฎหมายดังกล่าวมาจัดท�ำมาตรการคุ้มครองแรงงงานเด็กในด้านการ
เป็นนางแบบนายแบบไว้โดยเฉพาะเพื่อคุ้มครองแรงงานเด็กในงานด้านการเป็นนางแบบนายแบบให้
แตกต่างไปจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และควรก�ำหนดเนื้อหาดังต่อไปนี้
ข้อที่ 1. นายจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ดูแลนางแบบนายแบบเด็กในขณะท�ำงาน
ข้อที่ 2. ก�ำหนดให้มกี ารตรวจสุขภาพของนางแบบนายแบบเด็กก่อนการท�ำงานและหลังการท�ำงาน
ภายในสามสิบวัน
ข้อที่ 3. นายจ้ า งจะต้ อ งดู แ ลความปลอดภั ย ให้ กั บ นางแบบนายแบบเด็ ก ในทุ ก ด้ า น อาทิ เช่ น
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอนามัยของนางแบบนายแบบเด็ก และด้านอุปกรณ์ในการท�ำงาน
ข้อที่ 4. ก�ำหนดให้มีระยะเวลาการท�ำงานส�ำหรับนางแบบนายแบบเด็กโดยเฉพาะ
ข้อที่ 5. นายจ้างต้องก�ำหนดเวลาพักผ่อนของนางแบบนายแบบเด็กในเวลาการท�ำงานตามสมควร
ข้อที่ 6. ก�ำหนดให้มีอายุขั้นต�่ำของนางแบบนายแบบเด็กไว้โดยเฉพาะ
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การบังคับใช้เทศบัญญัติและกฎหมายในการจัดการขยะของชุมชน
ต�ำบลบ้านพร้าว อ�ำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
กัญจน์ศิภูมิ แก้วเกตุ, คัมภีรญา ฉายสุวรรณ, ณัฐพล ขี่ทอง, ภานุพงค์ จันทร์หลี,
สุชาดา สังข์สินชัย, ศิริชัย กุมารจันทร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะของเทศบาลต�ำบลบ้านพร้าวในการมีส่วนร่วม
ในการจัดการดูแลการควบคุมขยะในพืน้ ที่ โดยการศึกษากระบวนการและรูปแบบทีเ่ หมาะสมในการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ในเทศบาลบ้านพร้าว อ�ำเภอป่ายอม จังหวัดพัทลุง
1. เพื่อศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงในการจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีต่อชุมชน 2. เพื่อศึกษาถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการขยะและการบริหาร
จั ด ขยะ 3. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง มาตรการทางกฎหมายขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในประเทศไทย
โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศออสเตรเลีย และประเทศสิงคโปร์

บทน�ำ
จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันมนุษย์เริ่มตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ดังนั้นการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยกฎหมายเข้าควบคุมเพื่อประโยชน์ของมหาชนจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
จ�ำเป็นยิ่งแนวทางการควบคุมและจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมจ�ำเป็นต้องอาศัย แนวความคิดด้านนิติศาสตร์
เข้าช่วยเนื่องจากเป็นสิ่งที่เข้าใจแล้วว่า สิ่งแวดล้อมเป็นสมบัติร่วมกันของมหาชนมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ
ที่จะด�ำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและช่วยกันสนับสนุน
และส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคุ้มครองรักษาสิ่งแวดล้อมของตน พื้นที่ศึกษาเขตเทศบาล
ต�ำบลบ้านพร้าว อ�ำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง พระราชบัญญัติที่เทศบาลบ้านพร้าวแก้ไขล่าสุด มี 3 ครั้ง
ครั้งล่าสุด คือ พ.ศ. 2549 ซึ่งพระราชบัญญัติล่าสุดที่ได้มีให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือวันที่ 15
มิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเห็นได้ว่าเทศบัญญัติของเทศบาลอาจมีจุดบกพร่องอยู่อาจท�ำให้การดูแลอาจจะ
ไม่ครอบคลุม เทศบาลบ้านพร้าว มีพื้นที่ทั้งหมด 44,133 ตารางกิโลเมตร กลุ่มประชากรที่ใช้ศึกษา
ได้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลต�ำบลบ้านพร้าว ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้หน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทศบัญญัติ
เกี่ยวกับการใช้กฎหมายของบ้านเมืองโดยใช้วิธีสอบถามผู้เชี่ยวชาญที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ
ของเทศบาลต�ำบลบ้านพร้าว เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพอีกด้วยและจากการศึกษาพบว่า
1. เทศบาลยังไม่มีเทศบัญญัติชัดเจนที่ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถคัดแยกขยะในครัวเรือนได้
2. ประชาชนยังมีความรู้ไม่ดีพอในการจัดการขยะตามประเภทต่างๆ ให้ถูกต้อง 3. เทศบาลจะต้องมี
การสนับสนุนและส่งเสริมอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน และน�ำแนวคิด
ขยะเหลื อ ศู น ย์ (zero waste management)ของ ประเทศสิ ง คโปร์ แ ละแนวคิ ด การจั ด การขยะของ
ประเทศออสเตรียมาเปรียบเทียบกับของประเทศไทย
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เทศบั ญ ญั ติ คื อ กฎหมายที่ เ ทศบาลออกเพื่ อ ใช้ บั ง คั บ ในเขตเทศบาลทั้ ง นี้ อ าศั ย อ� ำ นาจตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ผู้เสนอร่างเทศบัญญัติ ได้แก่ นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล
หรื อ ราษฎรผู ้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ในเขต ในกรณี ฉุ ก เฉิ น ซึ่ ง จะเรี ย กประชุ ม สภาเทศบาลให้ ทั น ท่ ว งที มิ ไ ด้
ให้คณะเทศมนตรีมีอ�ำนาจออกเทศบัญญัติเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสภา เทศบาลคราวต่อไป
ถ้ า สภาเทศบาลอนุ มั ติ เทศบั ญ ญั ติ ชั่ ว คราวนั้ น ก็ เ ป็ น เทศบั ญ ญั ติ ต ่ อ ไป ถ้ า สภาเทศบาลไม่ อ นุ มั ติ
เทศบัญญัติชั่วคราวก็เป็นอันตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกิจการที่ได้เป็นไประหว่างใช้เทศบัญญัติ
ชั่วคราวนั้น การประกาศใช้ ณ ที่ท�ำการส�ำนักงานเทศบาล
ในอดีตประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ซึ่งเห็นได้จากการด�ำรงชีวิตที่เรียบง่ายและ
มีความผูกพันกับธรรมชาติ เมือ่ ประชากรมีจำ� นวนเพิม่ มากขึน้ อย่างรวดเร็ว ประกอบกับแนวโน้มการพัฒนา
ของประเทศที่เน้นการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ท�ำให้มีการน�ำเทคโนโลยีและวิธีการสมัยใหม่ ๆ
เพื่ อ น� ำ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ม าใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ ส่ ง ผลให้
มีการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย ความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพของธรรมชาติจึงลดน้อยลง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อมนุษย์เราเป็นอย่างมากอีกทั้งอ�ำนวย
ประโยชน์แก่มนุษย์ นอกจากนี้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งใกล้ชิดกับความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น
มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน�้ำและขยะมูลฝอย ซึ่งถ้าไม่มีแนวทางที่ดีในการจัดการหรือแก้ไขแล้วนั้น
ย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
สิ่งแวดล้อมนั้น ภาครัฐมีการออกกฎหมาย เพื่อควบคุมการกระท�ำผิด ต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม บังคับใช้กฎหมาย ติดตามและประเมินผล เมื่อน�ำแผนการปฏิบัติงานไปใช้ จะต้องค�ำนึงถึง
พื้นที่สภาพแวดล้อม ก่อนน�ำนโยบายสู่การปฏิบัติ จะต้องวิเคราะห์หาข้อมูลความเสี่ยงและมาตรการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแบบยัง่ ยืน บูรณาการเข้ากับ
ลักษณะทางสังคมชุมชน และความเป็นอยูข่ องประชาชนทีอ่ ยูพ่ นื้ ทีจ่ ะต้องเข้ามามีสว่ นร่วม เพือ่ รักษา ฟืน้ ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการทีภ่ าครัฐบาลได้กำ� หนดไว้ให้บรรลุ
เป้าหมายและประสิทธิภาพส่วนรวมในประเทศไทยได้ให้ความส�ำคัญต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดยเห็นได้จากมีนโยบายและระเบียบข้อบังคับด้านการอนุรักษ์โดยเน้นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเป็น
ส่วนหนึง่ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) แผนนีไ้ ด้ให้ความส�ำคัญ
ต่อการปกป้องสิง่ แวดล้อมเป็นสิง่ ส�ำคัญอันดับแรกของรัฐบาลไทย สอดคล้องกับการพัฒนา การปรับปรุงและ
การอนุรักษ์และพระราชบัญญัติคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2535) จุดมุ่งหมายของกฎหมายฉบับนี้
คื อ การปฏิ รู ป การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มในประเทศไทยโดยอาศั ย
การเฝ้าติดตามอย่างมีประสิทธิผล โปร่งใสและมีความรับผิดชอบ พระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้เพือ่ เพิม่ การมีสว่ นร่วม
ของประชาชนผ่านขั้นตอนการบริหารจัดการแบบกระจายอ�ำนาจเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ตอนนีไ้ ด้พฒ
ั นาไปสูเ่ ป้าหมายทีร่ ะบุไว้วา่
“ความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน” ส�ำหรับเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยปรัชญา
“เศรษฐกิจพอเพียง” “การเจริญเติบโตสีเขียว” ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนถือ
เป็นหนึ่งในแนวทางส�ำคัญที่สอดคล้องกับวาระ พ.ศ. 2573 ของ
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บ้านพร้าวยังไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการขยะกล่าวคือ เทศบาลต�ำบลบ้านพร้าวยังไม่ได้
มีการให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนมากเพียงพอซึ่งท�ำให้ประชาชนขาดความรู้ในการคัดแยกขยะหรือ
จัดการขยะภายในครัวเรือนให้ถูกต้องตามที่เทศบัญญัติของเทศบาลก�ำหนดไว้ ด้วยเหตุนี้หากว่าเทศบาล
ต�ำบลบ้านพร้าวได้ให้ความรู้ความเข้าใจอันเกี่ยวกับการจัดการและขยะซึ่งมีเทศบัญญัติก�ำหนดไว้แล้ว
ประชาชนในเทศบาลต�ำบลบ้านพร้าวอาจจะสามารถจัดการขยะตามเทศบัญญัตขิ องเทศบาลเพือ่ แก้ปญ
ั หา
ขยะในครัวเรือนของตนเองดี และกฎหมายการจัดการขยะของประเทศสิงคโปร์ และกฎหมายจัดการขยะ
ของประเทศญี่ปุ่นมาเปรียบเทียบกับการจัดการขยะของประเทศไทยว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาสภาพการเปลีย่ นแปลงของกฎหมาย และ การเปลีย่ นแปลงในการจัดการเปลีย่ นแปลง
ทางปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อชุมชนในการด�ำเนินการดูแลรักษาทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพือ่ ศึกษาในการบังคับใช้กฎหมายและเทศบัญญัตทิ เี่ กีย่ วข้องกับการจัดการขยะและการบริหาร
จัดการขยะในพื้นที่ในเทศบาลต�ำบลบ้านพร้าว อ�ำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
3. เพือ่ ศึกษามาตรการทางกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในประเทศไทยโดยเปรียบเทียบ
กับกฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศสิงคโปร์และประเทศออสเตรเลีย
แนวคิด ทฤษฏีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาการจัดการขยะและการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต�ำบล : กรณีศกึ ษาต�ำบลบ้านพร้าว
อ�ำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ผู้วิจัยได้ค้นคว้าเอกสาร พระราชบัญญัติต่างๆ แนวคิด ทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วก�ำหนดเนื้อหาการน�ำเสนอเป็นล�ำดับ ดังนี้
แนวคิด ทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
1. ปัจจุบนั มนุษย์เริม่ ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาสิง่ แวดล้อมมากขึน้ ดังนัน้ การจัดระเบียบ
สิ่งแวดล้อมโดยอาศัยกฎหมายเข้าควบคุมเพื่อประโยชน์ของมหาชน จึงเป็นสิ่งส�ำคัญจ�ำเป็นยิ่ง
2. แนวทางการควบคุมและจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมจ�ำเป็นต้องอาศัย แนวความคิดด้านนิติศาสตร์
เข้าช่วยเนื่องจากเป็นสิ่งที่เข้าใจแล้วว่า สิ่งแวดล้อมเป็นสมบัติร่วมกันของมหาชนมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์
ทีจ่ ะด�ำรงชีวติ อยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีด่ ี จึงเป็นหน้าทีข่ องทุกคนทีต่ อ้ งรับผิดชอบต่อสังคมและ ช่วยกันสนับสนุน
และส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคุ้มครองรักษาสิ่งแวดล้อมของตน
3. กฎหมายสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวิชาสาขาอื่น ๆ ความรู้และความเข้าใจปัญหา
และแง่มุมทางเทคนิคของศาสตร์และวิทยาการที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อศึกษาพัฒนาและการปรับใช้
กฎหมายสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ความหมายของค�ำว่าขยะ
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า “ขยะ” หมายถึง
หยากเยือ่ มูลฝอย และค�ำว่า “มูลฝอย” หมายถึง เศษของทีท่ งิ้ แล้วจะเห็นว่า พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ได้ให้ความหมายของค�ำสองค�ำนีเ้ หมือนกันและใช้แทนกันได้ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานออนไลน์ 2555)
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พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ “มูลฝอย” หมายความว่า
เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร มูลสัตว์หรือซากสัตว์รวมถึง
สิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนนตลาดที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535 หน้า 28)
ในทางวิชาการจะใช้ค�ำว่า “ขยะมูลฝอย” ซึ่งหมายถึง บรรดาสิ่งของที่ไม่ต้องใช้แล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นของ
แข็งจะเน่าเปื่อยได้หรือไม่ก็ตาม รวมตลอดถึง เถ้า ซากสัตว์มูลสัตว์ฝุ่นละอองและเศษวัตถุที่ทิ้งแล้ว
จากบ้านเรือน ที่พักอาศัย สถานที่ต่าง ๆ รวมถึงสถานที่สาธารณะตลาดและโรงงานอุตสาหกรรม ยกเว้น
อุจจาระและปัสสาวะของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งปฏิกูลที่ต้องการเก็บและการก�ำจัดที่แตกต่างไป
แนวคิดขยะเหลือศูนย์ (zero waste management ) ประเทศออสเตรเลีย
มีหลักการส�ำคัญ คือ การใช้วตั ถุการผลิตทีส่ ามารถน�ำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ให้มากทีส่ ดุ ลดปริมาณ
ของเสียที่จะทิ้งให้เหลือน้อยที่สุด บริโภคให้พอดีและบริโภคสินค้าที่สามารถน�ำกลับมาใช้ซ�้ำได้ ผลิตสินค้า
ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ผลิตสินค้าใหม่ทผี่ สมผสานการน�ำวัสดุกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้ รณรงค์การใช้สนิ ค้า
ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ พัฒนาการน�ำขยะกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ เก็บภาษีรวมในราคาสินค้าที่คิดจากต้นทุน
ทรัพยากรการผลิต ช่วยยกระดับเป้าหมายทางเศรษฐกิจของชุมชน และสร้างงานใหม่ๆ ให้กับชุมชน
การลดบรรจุภณ
ั ฑ์ทใี่ ช้แล้ว เป็นแนวทางการน�ำบรรจุภณ
ั ฑ์กลับมาใช้ใหม่เพือ่ ลดปริมาณมูลฝอยของประเทศ
ต่าง ๆ โดยการก�ำหนดมาตรการเพือ่ แก้ไขปัญหาและลดปริมาณมูลฝอย โดยการน�ำบรรจุภณ
ั ฑ์กลับมาใช้ใหม่
ด้วยมาตรการต่างๆ ดังนี้ การจัดตั้งองค์กรด�ำเนินการด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว โดยการเรียกคืน
บรรจุภณ
ั ฑ์ เพือ่ รวบรวมและน�ำกลับมาใช้ซำ�้ และรีไซเคิล เช่น เยอรมัน เบลเยียม ฝรัง่ เศส อังกฤษและญีป่ นุ่
การใช้ระบบมัดจ�ำและคืนเงิน เช่น อเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลียสวีเดน เยอรมัน เดนมาร์ก เกาหลี และ
ไต้หวันจัดเก็บค่าธรรมเนียมบรรจุภัณฑ์จากผู้ผลิต เช่น เยอรมัน เบลเยียม อังกฤษ แคนนาดา และญี่ปุ่น
การก�ำหนดภาษีบรรจุภัณฑ์ เช่น ญี่ปุ่นเก็บภาษีถุงพลาสติก (ถุงหิ้วราคา 5 เยนต่อใบ) การลดภาษีให้กับ
ผู้ประกอบการ เมื่อมีการเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว เช่น นอร์เวย์ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วิธีการลด
และคัดแยกบรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้อง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในการลดบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
เช่น แคนนาดาก�ำหนดสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์เพื่อแสดงถึงการน�ำบรรจุภัณฑ์ไปรีไซเคิลและการสะสม
แต้มให้ของรางวัลและการให้ส่วนลด สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันและประเทศแคนนาดา ประเทศสิงคโปร์
สิงคโปร์ เป็นเมืองสะอาดติดอันดับโลก และยังเป็นเมืองทีม่ คี วามเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม มากทีส่ ดุ
ในเอเชี ย ทั้ ง ที่ ป ระเทศเป็ น เกาะเล็ ก ๆ ในทะเลจี น ใต้ อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ รั บ ขนานนามว่ า เป็ น เมื อ งในสวน
(Garden City) ตามแนวคิ ด ของอดี ต นายกรั ฐ มนตรี Lee Kun Yew ตั้ ง แต่ ป ี ค.ศ. 1968 ที่ ต ้ อ งการ
ให้มีการพัฒนาเมืองเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนับตั้งแต่ประเทศมีการประกาศอิสรภาพ โดยมีการวางแผน
จัดให้มีต้นไม้ส�ำหรับทุกถนนและมีสวนสาธารณะในหลายพื้นที่ของเมือง เนื่องจากจ�ำนวนประชากร
เติบโตขึน้ เรือ่ ยๆ พร้อมกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จึงส่งผลให้ขยะมูลฝอยมีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ ซึง่ การ จัดการ
ขยะมูลฝอยในประเทศสิงคโปร์จะมีหน่วยงานเอกชนเป็นผู้รับสัมปทานด�ำเนินการทั้งหมด โดยอยู่ ภายใต้
การควบคุมของหน่วยงาน Waste Management Department ของรัฐบาล เหตุผลที่ท�ำให้ ประเทศสิงคโปร์
มี ร ะบบการจั ด การขยะที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เนื่ อ งจากได้ มี ก ารจั ด วางยุ ท ธศาสตร์ ไว้ เ ป็ น อย่ า งดี โดยมี
การก�ำหนดเป้าหมายไว้วา่ ในอนาคตสิงคโปร์จะต้องเป็นเมืองทีป่ ราศจากขยะ และเล็งเห็น ความส�ำคัญของ
‘จุดเล็กๆ’ อย่างประชาชน รัฐบาลจึงได้ขอความร่วมมือจากภาคประชาชนในการ จัดเก็บและคัดแยกขยะกัน
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ตั้งแต่ภายในครัวเรือน โดยจ�ำเป็นต้องทิ้งขยะให้เป็นเวลา และเสีย ค่าธรรมเนียมในการจัดขยะให้กับ
ทางรัฐบาล นับเป็นอีกหนึ่งวิธีในการปลูกฝังจิตส�ำนึกและสร้างวินัย ให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การแยกขยะเป็นอย่างดี มีการก�ำหนดเป้าหมายไว้วา่ อีก 10 ปี ในอนาคตสิงคโปร์จะต้องเป็นเมืองทีป่ ราศจาก
ขยะ โดยด�ำเนินการดังนี้ 1. ขอความร่วมมือจากภาคประชาชนในการจัดเก็บและคัดแยกขยะ 2. รณรงค์
ให้ใช้วัสดุรีไซเคิล 3. ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนผลิตวัสดุที่รีไซเคิลได้ทั้งหมด 4. ประชาชนทุกคนก็จะ
ต้องทิ้งขยะให้เป็นเวลา เพราะจะมีการจัดเก็บขยะ 2 อาทิตย์ ต่อ 1 ครั้ง นโยบายการจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศสิงคโปร์ จะครอบคลุมทัง้ การเกิดขยะมูลฝอย การรีไซเคิล และการก�ำจัด โดยเน้นการลดปริมาณ
ของขยะมูลฝอยและการเพิม่ ปริมาณการรีไซเคิล มากทีส่ ดุ ซึง่ เป้าหมายของการจัดการขยะของประเทศสิงคโปร์
นัน้ ต้องการทีจ่ ะเพิม่ อัตราการรีไซเคิล ขยะมูลฝอยทัง้ หมดเป็น 60% ส่วนขยะประเภทใดทีไ่ ม่สามารถน�ำมา
รีไซเคิลได้จะถูกเผาให้เป็นเถ้าถ่าน ทีโ่ รงงานก�ำจัดขยะ Waste to Energy (WTE) ด้วยระบบการควบคุมมลพิษ
เป็นอย่างดี หลังจากนั้น จะถูกขนส่งไปยัง Tuas Marine Transfer Station (TMTS) เพื่อน�ำเศษเถ้าถ่านไป
ถมต่อเป็นเกาะ Semakau ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติแห่งใหม่ของประเทศ ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนของ
ประเทศไทย นับว่าเป็นปัญหาส�ำคัญทีอ่ ยูค่ กู่ บั สังคมไทยมายาวนานไม่วา่ จะเป็นปริมาณการผลิตขยะทีเ่ พิม่ ขึน้
ซึ่งจากสถานการณ์ขยะมูลฝอยในปี 2556 มีปริมาณขยะมูลฝอย ถึง 26.77 ล้านตัน ได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องเพียง 7.2 ล้านตัน ที่เหลือเป็นการก�ำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งสามารถ
น�ำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เพียง 5.1 ล้านตัน ซึง่ ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาสิง่ แวดล้อม และส่งผลกระทบ
ต่อสุขอนามัยของประชาชน โดยขยะชุมชนที่เกิดขึ้นสามารถจ�ำแนกตามองค์ประกอบได้ 4 ประเภท ได้แก่
ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป โดยขยะแต่ละประเภทจะต้องได้รับการจัดการ
อย่างเหมาะสม โดยมีขนั้ ตอนวิธดี ำ� เนินการ อันประกอบไปด้วย 6 ขัน้ ตอน ภายใต้หลักการ การลดปริมาณขยะ
และการใช้ซำ 
�้ (Reduce and Reuse) การน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycling) การผลิตพลังงาน (Energy Recovery)
และการก�ำจัดขั้นตอนสุดท้าย (Final Disposal)
แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ทฤษฎีสร้างความรู้สึกชาตินิยม (Nationalism)
ปัจจัยประการหนึ่งที่น�ำสู่การมีส่วนร่วมคือ การสร้างความรู้สึกชาตินิยมให้ เกิดขึ้น หมายถึง
ความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองที่จะอุทิศหรือ เน้นค่านิยมเรื่องผลประโยชน์ ส่วนรวมของชาติ มีความพอใจ
ในชาติของตัวเอง พอใจเกียรติภูมิ จงรักภักดี ผูกพันต่อ ท้องถิ่น
ทฤษฎีการใช้วิธีและระบบทางการบริหาร (Administration and Method)
การใช้ระบบบริหารในการระดมความร่วมมือเป็นวิธหี นึง่ ทีง่ า่ ยเพราะใช้กฎหมาย ระเบียบ แบบแผน
เป็นเครื่องมือในการด�ำเนินการ แต่อย่างใดก็ตามผลของ ความร่วมมือยังไม่มีระบบใดดีที่ชุดในเรื่องการ
ใช้บริหาร เพราะธรรมชาติของคน ถ้าท�ำงานตามความสมัครใจอยางตั้งใจไม่มีใครบังคับก็จะท�ำงานด้วย
ความรัก แต่ถ้าไม่ ควบคุมเลยก็ไม่เป็นไปตามนโยบายและความจ�ำเป็นของรัฐ เพราะการใช้ระบบบริหาร
เป็นการให้ปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพิ่มความคาดหวังผลประโยชน์
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สมมติฐานการวิจัย
มาตรการทางกฎหมายทีอ่ งค์กรบริหารส่วนท้องถิน่ บังคับใช้ตอ่ ชุมชนไม่มปี ระสิทธิภาพในการจัดการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งนี้มีสาเหตุหลายประการ ดังนั้น
1. สร้างจิตส�ำนึกของคนในชุมชน ปลูกฝังให้คนในชุมชนหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นโดยการ
จัดการทิ้งขยะ แยกประเภทขยะ เพื่อที่ว่าเทศบาลจะได้น�ำขยะไปท�ำลายให้ถูกต้องกับประเภทขยะ และ
ลดมลพิษต่างๆ ทีอ่ าจจะส่งผลต่อทรัพยากรในท้องถิน่ และอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของท้องถิน่ นัน้ ได้
2. เนื่องจากขยะบางประเภท มีวิธีที่ก�ำจัดแตกต่างกันไปประชาชนบางคนอาจจะไม่มีความเข้าใจ
มากพอในการก�ำจัด ท�ำให้ประชาชนในบางส่วนมีความเข้าใจในการก�ำจัดที่ผิด อาจส่งผลต่อระบบนิเวศ
ต่าง ๆ ได้ทั้ง ทางอากาศ ทางน�้ำ  และ ทางบก ดังนั้นหากเทศบาลมีการจัดการรณรงค์ให้ประชากร
มีความเข้าใจมากขึ้นในการจัดการขยะ แยกขยะ ตามประเภทต่างๆ โดยการออกกฎต่าง ๆ เข้ามาใช้บังคับ
โดยการปรับเข้าใช้กับกฎหมาย อาจจะลดปัญหาขยะในท้องที่นั้นได้ไม่มากก็น้อย

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การออกแบบวิจยั เชิงคุณภาพเป็นการวิจยั ทีม่ งุ่ ศึกษาวิเคราะห์ถงึ แนวคิดทฤษฎีการจัดการขยะมูลฝอย
วิจัยเอกสารการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยนิติศาสตร์ที่มุ่งพิสูจน์ถึงรูปแบบกฎหมายการจัดการขยะ
ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลต�ำบลบ้านพร้าว โดยเริม่ จากการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี หลักการ บทบัญญัตขิ องกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมร่วมกับภาครัฐ
วิ จั ย ภาคสนาม เป็ น การวิ จั ย ภาคสนามโดยวิ ธี ก ารสองรู ป แบบได้ แ ก่ การสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก
เป้นการสัมภาษณ์เชิงสนทนากับวิชาการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการของเทศบาล
ต�ำบลบ้านพร้าว
การวิเคราะห์ข้อมูลจากที่กล่าวมาแล้วน�ำมาตีความหมายของข้อมูลโดยรูปแบบการวิเคราะห์
ข้อมูลเนือ้ และตีความของข้อมูลโดยใช้แนวคิดการมีสว่ นร่วมของประชาชนเป็นกรอบในการตีความออกมา
ในแต่ละประเด็นส�ำคัญๆที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ตามแนวความคิดของขยะเหลือสูนย์ของประเทศสิงคโปร์และออสเตรเลียที่จะช่วยท�ำให้ขยะ
เป็น ศู น ย์ มี ดังนี้ แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับ การมี ส่ ว นร่ ว ม ปั จจั ย ประการหนึ่ งที่ น� ำ สู ่ การมี ส่ ว นร่ ว ม คื อ
การสร้างความรู้สึกชาตินิยมให้ เกิดขึ้น หมายถึง ความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองที่จะอุทิศหรือ เน้นค่านิยม
เรือ่ งผลประโยชน์ ส่วนรวมของชาติ มีความพอใจในชาติของตัวเอง พอใจเกียรติภมู ิ จงรักภักดี ผูกพันต่อท้องถิน่
ทฤษฎีการใช้วิธีและระบบทางการบริหาร (Administration and Method) การใช้ระบบบริหารในการระดม
ความร่วมมือเป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายเพราะใช้กฎหมาย ระเบียบ แบบแผน เป็นเครื่องมือในการด�ำเนินการ
แต่อย่างใดก็ตามผลของ ความร่วมมือยังไม่มีระบบใดดีที่ชุดในเรื่องการใช้บริหาร เพราะธรรมชาติของ
คน ถ้าท�ำงานตามความสมัครใจอยางตั้งใจไม่มีใครบังคับก็จะท�ำงานด้วยความรัก แต่ถ้าไม่ ควบคุมเลยก็
ไม่เป็นไปตามนโยบายและความจ�ำเป็นของรัฐ เพราะการใช้ระบบบริหาร เป็นการให้ปฏิบัติตามนโยบาย
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพิ่มความคาดหวังผลประโยชน์ทฤษฎีสร้างความรู้สึกชาตินิยม (Nationalism)
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ปัจจัยประการหนึ่งที่น�ำสู่การมีส่วนร่วม คือ การสร้างความรู้สึกชาตินิยมให้ เกิดขึ้น หมายถึง ความรู้สึก
เป็นตัวของตัวเองทีจ่ ะอุทศิ หรือ เน้นค่านิยมเรือ่ งผลประโยชน์ ส่วนรวมของชาติ (อ้างถึงใน ยุพาพร รูปงาม,
2545, หน้า 7 - 9)
การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาขยะของแต่ละท้องถิ่น กล่าวคือ ถ้าหาก
ชาวบ้านยังไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุที่ท�ำให้มีขยะในท้องถิ่นของตนเป็นอย่างดีแล้ว
การด�ำเนินงานต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาย่อมไร้ประโยชน์ เพราะชาวชนบทจะไม่เข้าใจและมองไม่เห็นถึง
ความส�ำคัญของการด�ำเนินงานเหล่านั้น โกวิทย์ พวงงาม (2545, หน้า 8)
หลักการตามรัฐธรรมนูญได้ให้สิทธิของชุมชนและชุมชนท้องถิ่นในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโดยเล็งเห็นว่าจากเดิมที่ให้รัฐเป็นผู้น�ำในการอนุรักษ์และวางแผนการใช้
ทรัพยากร ซึง่ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 กลับใช้ชุมชนเป็นหลักการในการอนุรักษ์และการใช้ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาได้ตรงจุด
ระดับหนึ่ง
ซึ่งจากทฤษฎีที่ของประเทศไทยจพท�ำให้เห็นว่าเมื่อเทียบกับทฤษฎีขยะเหลือศูนย์ของต่างประเทศ
ต่างประเทศจะมีความแข้มแข็งของกฎหมายทีจ่ ะบังคับใช้แก้ประชาชนของของในประเทศของตน ซึง่ จะท�ำให้
บ้านเมืองหรือชุมชนแต่ละชุมชนมีความสะอาดโดยใช้ข้อก�ำหนดหรือเทศบัญญัติของท้องถิ่นนั้นๆ

อภิปรายและสรุปผล
การที่ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ท�ำให้ชาวบ้านได้ร่วมคิด ร่วมท�ำ และร่วมรับ
ผลประโยชน์ ท�ำให้ชาวบ้านได้ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หากได้มีการจัดการอบรม
ให้แก่ประชนชน เกิดความรู้ ความเข้าใจและยอมรับต่อระบบการจัดการขยะโดยชุมชนแล้ว การสร้าง
ความตระหนักก็ถอื เป็นสิงส�ำส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้ชาวบ้านเข้ามาสูภ่ ายใต้ระบบการจัดการขยะร่วมกัน เพือ่ ก่อให้
เกิดความยั่งยืน อย่างไรก็ตามจากการศึกษาเรื่องการใช้กฎหมายและเทศบัญญัติในการรักษาความสะอาด
ของบ้านเมืองในเขตเทศบาลต�ำบลบ้านพร้าว ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลที่มีหน้า
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกัยการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อยู่ 3 ประการ แก่
1. เพื่อศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และ ในการจัดการเปลี่ยนแปลงทางปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีต่อชุมชนในการด�ำเนินการดูแลรักษาทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพือ่ ศึกษาในการบังคับใช้กฎหมายและเทศบัญญัตทิ เี่ กีย่ วข้องกับการจัดการขยะและการบริหาร
จัดการขยะในพื้นที่ในเทศบาลต�ำบลบ้านพร้าว อ�ำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
3. เพือ่ ศึกษามาตรการทางกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในประเทศไทยโดยเปรียบเทียบ
กับกฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศสิงคโปร์และประเทศออสเตรเลีย
จากการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
จากการศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และ ในการจัดการเปลี่ยนแปลงทางปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่มีต่อชุมชนในการด�ำเนินการดูแลรักษาทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า
เทศบาลต�ำบลบ้านพร้าว อ�ำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มีการปรับปรุงแก้ไขเทศบัญญัติที่ชัดเจน
และรองรั บ เข้ า กั บ สภาพปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชนมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนสามรถ
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คัดแยกขยะเองได้และเทศบาลได้มีการจัดหาภาชนะรองรับในการคัดแยกขยะให้ทุกครัวเรือนอย่างเพียง
พอและทั่วถึงโดยมีการก�ำหนดจุดทิ้งขยะแต่ละจุดที่จัดเจนขึ้นและติดป้ายโฆษณาเพื่อเป็นการบ่งบอก
ให้รู้ถึงการทิ้งขยะ
การศึกษาในการบังคับใช้กฎหมายและเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะและการบริหาร
จัดการขยะในพื้นที่ในเทศบาลต�ำบลบ้านพร้าว อ�ำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง พบว่ากลุ่มประชากร
ในท้องถิ่นเห็นด้วยกับมาตรการที่ก�ำหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าบ�ำบัดขยะ ในกรณีที่เป็นผู้ก่อให้
เกิดความสกปรกในเทศบาลต�ำบลบ้านพร้าว และประชาชนมีความเห็นว่ามาตรการทีเ่ ทศบาลและเจ้าหน้าที่
ทีค่ วรน�ำมาใช้เป้นอันดับแรกเพือ่ ให้ทผี ลบังคับใช้สงู สุด ก็คอื การพูดคุย การเรียกประชุมชีแ้ จงเพือ่ ขอความร่วมมือ
ส�ำหรับการบังคับใช้กฎหมายโดยเจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลในการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองประชาชน
เห็นด้วยกับการบังคับใช้กฎหมายที่ว่า ควรกระท�ำทั้งในสภาพบังคับใช้ทั่วไปในเชิงป้องกัน เชิงควบคุม
และในเชิงการลงโทษทางปกครอง อีกทั้ง เจ้าหน้าที่จะต้องมีความเข้มงวด กวดขันอย่างเคร่งรัดเพื่อไม่ให้
มีการฝ่าฝืนเทศบัญญัติของเทศบาล
การศึกษามาตรการทางกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับ
กฎหมายสิง่ แวดล้อมของประเทศสิงคโปร์และประเทศออสเตรเลีย พบว่า การจัดการขยะของประเทศสิงคโปร์
และประเทศออสเตรเลีย นั้นมีกระบวนการในการจัดการขยะและการใช้กฎหมายบังคับประชากรให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่ก�ำหนดเอาไว้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แนวความคิด
ขยะเหลือศูนย์ของต่างประเทศมีหลักการส�ำคัญคือ การใช้วัสดุการผลิตที่สามารถน�ำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่
ให้ได้มากที่สุด เป็นการลดปริมาณของเสียที่จะทิ้งให้ลดเหลือน้อยที่สุด และการจัดการขยะโดยวิธีการ
ตั้งเป้าหมายไว้ว่าในอนาคตข้างหน้านั้นจะต้องเป็นเมืองสะอาดติดอันดับโลกโดยทางเจ้าหน้าที่ได้มี
การขอความร่วมมือในการคัดแยกขยะจากประชากรตั้งแต่ภายในครัวเรือนโดยจะต้องทิ้งขยะให้เป็นเวลา
และเสียค่าธรรมเนียมในการจัดการขยะให้กับทางรัฐบาล
ซึ่งจากกรณีดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการจัดการของต่างประเทศมีประสิทธิภาพในการจัดการจัด
การขยะที่ดี ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่จัดว่ามีขยะเยอะหากว่าน�ำแนงวความคิดในการจัดการขยะ
ของต่างประเทศมาปรับใช้ในประเทศไทยดูอาจจะส่งผลดีต่อประเทศไทย
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ยุพาพร รูปงาม. (2545). การรส่วนร่วมของข้าราชการส�ำนักงบประมาณในการปฏิรูป ระบบราชการ.
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การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้และสี่อ�ำเภอ
ของจังหวัดสงขลา : ศึกษาเฉพาะกรณีการให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ
ลงทะเบียนซิมการ์ดด้วยระบบอัตลักษณ์
LAW ENFORCEMENT IN THE THREE SOUTHERN BORDER
PROVINCES AND FOUR DISTRICTS OF SONGKHLA PROVINCE :
CASE STUDY MOBILE PHONE USERS ARE REQUIRED
TO REGISTER A SIM CARD WITH THEIR IDENTITY SYSTEM.
นัฐวัฒน์ ชูแก้ว, ศุภณัฐ ชูภิรมย์, อนนต์ ยังปากน�้ำ, ภูริวัชร์ บุญฤทธิ์, สันติภาพ สันแก้ว,
ศุภชัย ตรีทัศน์, ณฐกันต์ ด้วงปาน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
การติดต่อสื่อสารถือเป็นสิ่งที่ส�ำคัญต่อการด�ำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมยุคปัจจุบัน ซึ่งโทรศัพท์
เป็นเครื่องมือที่บุคคลใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน แต่เดิมนั้นการใช้งานซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ
ไม่จ�ำเป็นต้องลงทะเบียน แต่ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้ออกมาตรการให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือต้อง
ลงทะเบียนซิมการ์ดด้วยวิธีการยืนยันตัวบุคคลโดยเลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน ซึ่งเป็นมาตราที่บังคับใช้
เป็นการทั่วไป การที่กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาคสี่ส่วนหน้า (กอ.รมน.)
ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ผู้ใช้
โทรศั พ ท์ มือ ถือ ต้อ งลงทะเบียนซิมการ์ ด ด้ ว ยระบบตรวจสอบอั ตลั กษณ์ อีกครั้ งหนึ่ งโดยก� ำ จั ด เฉพาะ
ผู ้ ใช้ บ ริ ก ารในพื้ น ที่ ส ามจั ง หวั ด ชายแดนใต้ และสี่ อ� ำ เภอในจั ง หวั ด สงขลาเพี ย งเท่ า นั้ น ซึ่ ง อาจเป็ น
การขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติกฎหมายที่มีอยู่
วิจยั ฉบับนีจ้ ดั ท�ำขึน้ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ศึกษาการบังคับใช้กฎหมายในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนใต้
และสี่อ�ำเภอจังหวัดสงขลา อันเป็นกรณีศึกษาการบังคับให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือลงทะเบียนซิมการ์ดด้วย
ระบบอัตลักษณ์ โดยวิธีการรวบรวมข้อมูลจาก บทความ งานวิชาการ และแบบสอบถามในการเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างที่มีภูมิล�ำเนาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และสี่อ�ำเภอในจังหวัดสงขลา อันเป็นพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว จ�ำนวน 150 คน ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
โดยวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามเพื่อสรุปเป็นสถิติ เพื่อเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : การลงทะเบียนซิมการ์ด, ระบบอัตลักษณ์, การบังคับใช้กฎหมาย, สิทธิมนุษยชน
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Abstract
Communication is important to the way of life of people in modern society that has
communication. Previously, when using a SIM card, mobile phones were not required to register,
but at present, government agencies have issued measures requiring mobile phone users to
register a SIM card with identification methods by card number. The announcement of measures
to combat political violence in southern Thailand Requiring mobile phone users to register the
SIM card with the identity verification system again, eliminating only the service users in the
three provinces of Chae Dae province Songkhla, only four provinces
The research on the organization of laws for law enforcement in the three southern border
provinces and four districts in Songkhla province Collect data from academic articles and data
collection winners from domiciled samples in the three southern border provinces and four provinces.
Affected 150 problems in the Prince of Songkla University area by analyzing the statistical summary
to propose appropriate and useful legal advice
Keywords : SIM Card registration, Identity system, Law enforcement, Human rights

บทน�ำ
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี 2547 ยืดเยื้อยาวนานจนถึงปัจจุบัน
รัฐบาลต้องทุ่มเททรัพยากรทั้งงบประมาณและบุคลากรเป็นจ�ำนวนมากเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนับตั้งแต่ปี 2547-2562 รัฐบาลได้ใช้งบประมาณ ไปแล้วรวมทั้งสิ้น
302,926.9 ล้านบาท ใช้บุคลากรภาครัฐมากกว่า 130,000 คน (ศูนย์ข่าวภาคใต้, 3 ตุลาคม 2561)
แต่สถานการณ์การก่อเหตุความรุนแรงในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังไม่มที ที า่ ว่าจะสงบลงท�ำให้หน่วยงาน
ด้านความมั่นคงได้บังคับใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่ดังกล่าวออกมาหลายฉบับ อาทิเช่น พระราชบัญญัติ
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นการด�ำเนินการเพื่อควบคุม ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟู
เหตุการณ์ทกี่ อ่ ให้เกิดความไม่สงบ โดยในการก่อเหตุดงั กล่าวได้มกี ารน�ำซิมการ์ดมาใช้ในการกระท�ำความผิด
เช่น การจุดชนวนระเบิดโดยโทรศัพท์ซึ่งท�ำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมาก จึงท�ำให้
หน่วยงานความมั่นคงตระหนักถึงความไม่ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งประชาชนในพื้นที่
จึงท�ำให้กองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ก�ำหนดให้การลงทะเบียนซิมการ์ดนัน้
เป็นไปในรูปแบบอัตลักษณ์ โดยมีการสแกนใบหน้าของผูล้ งทะเบียนซิมการ์ดบังคับใช้ในสามจังหวัดชายแดนใต้
และสี่อ�ำเภอของสงขลา (อ�ำเภอ เทพา สะบ้าย้อย จะนะ นาทวี) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพิสูจน์และ
ยืนยันตัวบุคคล มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเป็นการป้องกันมิให้มีการปลอมแปลง หรือลักลอบ
การน� ำ บั ต รประจ� ำ ตั ว ของผู ้ อื่ น มาแอบอ้ า งลงทะเบี ย นเพื่ อ เปิ ด ใช้ ง าน ทั้ ง นี้ ก ารออกมาตรการของ
กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนั้นอาศัยบทบัญญัติกฎหมายใดในการบังคับใช้
ให้คนในพื้ น ที่ สามจัง หวัดชายแดนภายใต้แ ละสี่ อ�ำ เภอจั งหวั ด สงขลาจะต้ องลงทะเบี ย นด้ ว ยรู ป แบบ
อัตลักษณ์และหากไม่ด�ำเนินการตามรูปแบบขั้นตอนที่ก�ำหนดโทรศัพท์มือถือจะถูกระงับการใช้งาน
ในการออกมาตรการดังกล่าวจึงอาจเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการออกมาตรการและการบังคับใช้ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และสี่อ�ำเภอของจังหวัดสงขลา
2. เพื่ อ แสวงหามาตรการทางกฎหมายที่ เ หมาะสมในการแก้ ป ั ญ หาการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และสี่อ�ำเภอในจังหวัดสงขลา โดยไม่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชน

ทบทวนวรรณกรรม
1. ข้อมูลสถิติผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สถิติยอดผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2547 - 2562 มีจ�ำนวนผู้เสียชีวิต
อยูท่ ี่ 4,011 ราย และผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บ 10,651 ราย โดยจ�ำแนกประเภทของการก่อเหตุความรุนแรงออกเป็น
1. ยิงด้วยอาวุธปืน 4,314 เหตุการณ์
2. ระเบิด 3,512 เหตุการณ์
3. วางเพลิง 1,514 เหตุการณ์
4. ซุ่มโจมตี 191 เหตุการณ์
5. ประสงค์ต่ออาวุธ 176 เหตุการณ์
6. ฆ่าด้วยวิธีทารุณ (ตัดคอ/เผา) 92 เหตุการณ์
7. ชุมนุมประท้วง 65 เหตุการณ์
8. ท�ำร้าย 48 เหตุการณ์
9. โจมตีฐานที่ตั้งของเจ้าหน้าที่ 41 เหตุการณ์ (ศูนย์ข่าวภาคใต้, 2562, หน้า 1)
ข้อมูลสถิติจ�ำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บพบว่าประชาชนเป็นกลุ่มที่มีจ�ำนวนผู้เสียชีวิต
และได้ รั บ บาดเจ็ บ มากที่ สุ ด ส่ ว นประเภทของเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น มากที่ สุ ด เป็ น การยิ ง ด้ ว ยอาวุ ธ ปื น
รองลงมาเป็นเหตุการณ์ระเบิดโดยเฉพาะระเบิดแบบวาง อย่างไรก็ตามถึงแม้เหตุที่เกิดจากการใช้ระเบิด
จะเกิดขึ้นน้อยกว่าการยิงด้วยอาวุธปืนแต่การน�ำระเบิดมาใช้ในการก่อเหตุน้ันมีความรุนแรงและก่อให้เกิด
ความสูญเสียมากกว่า ทั้งนี้ระเบิดชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ก่อเหตุในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นระเบิดที่เรียกว่า
“ระเบิดแสวงเครื่อง” (Improvised Explosive Devices-IED) ระเบิดชนิดนี้สามารถประดิษฐ์เป็นระเบิดได้
ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี มี ค วามทั น สมั ย มากขึ้ น ท� ำ ให้ ก ารประดิ ษ ฐ์ ร ะเบิ ด แสวงเครื่ อ งมี ค วามซั บ ซ้ อ น
และสามารถควบคุมการท�ำงานได้ง่ายขึ้น ไม่จ�ำเป็นต้องรอเวลาแบบเดิม สามารถก�ำหนดการระเบิดได้
ตามต้ องการผ่า นวิธีก ารควบคุมระยะไกล (Remote control) โดยการใช้ โทรศั พ ท์ เ คลื่ อนที่ จุด ชนวน
(บุญรักษ์ กาญจนวรณิชย์, ม.ป.ป., หน้า 1)
2. แนวคิดการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เสี่ยงภัย
เมือ่ มีการกระท�ำความผิดเกิดขึน้ การบังคับใช้กฎหมายอาญาโดยผูบ้ งั คับใช้กฎหมายและผูถ้ กู บังคับ
ใช้กฎหมาย รวมทัง้ กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาโดยตัวเองมีแบบแผน กลไก และขัน้ ตอนการด�ำเนินการ
ทีใ่ ช้ระยะเวลายาวนานซึง่ เป็นอุปสรรค และมีความล่าช้าอยูแ่ ล้วกลับยิง่ กลายเป็นตัวเร่งในการสร้างเงือ่ นไข
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ความไม่ไว้วางใจ เกิดขึน้ ในสถานการณ์ทตี่ อ้ งการกลไกทีม่ คี วามเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการจัดการ
มากกว่าสถานการณ์ปกติ แม้จะเกิดสภาพปัญหาความรุนแรงทีต่ อ่ เนือ่ งและขยายตัวในสามจังหวัดชายแดนใต้
ซึ่ ง ถื อ เป็ น สถานการณ์ ที่ ไ ม่ ป กติ แ ละโดยทั่ ว ไปมี เ หตุ ที่ จ ะเสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยค�ำนึงผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนน้อยลงไปกว่าปกติ
ด้วยเหตุดังกล่าวความพยายามในการด�ำเนินการให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสอดคล้อง
กับหลักนิติธรรม จึงเป็นแนวทางที่เร่งด่วนและจ�ำเป็นส�ำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีความแตกต่าง
จากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ ในสภาวการณ์ของปัญหาการก่อความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่พฤติกรรมความรุนแรงเป็นเรื่องของการก่อการร้าย และมีความผิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคง การได้มาซึ่งพยานหลักฐานในการเอาผิดผู้กระท�ำผิด ย่อมไม่สามารถพึ่งพาพยานบุคคลได้
ตราบใดที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความไว้วางใจรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กรกฎ ทองขะโชค, 2557,
หน้า 5 - 6)
3. แนวคิดในการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลและขั้นตอนการลงทะเบียนซิมการ์ด
นิยามอัตลักษณ์ คือ คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของบุคคล ที่ต่างแตก
กันไปในแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นด้าน สังคม เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา หรือวัฒนธรรม หรือ ลักษณะเฉพาะของ
สิง่ ใดสิง่ หนึง่ ซึง่ ท�ำให้สงิ่ นัน้ เป็นทีร่ จู้ กั หรือจดจ�ำได้ ซึง่ ขัน้ ตอนวิธกี ารลงทะเบียนซิมการ์ดด้วยระบบอัตลักษณ์
ดังนี้ (1) ในการพิสจู น์และยืนยันตัวตนของผูใ้ ช้บริการ ผูใ้ ห้บริการจะต้องสร้างและออกแบบระบบตรวจสอบ
อัตลักษณ์ให้มีมาตรฐานที่สามารถตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคล โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลที่บรรจุในเอกสาร
ที่ยื่นขอลงทะเบียนว่าเป็นบุคคลเดียวกันเพื่อเป็นการยืนยันตัวบุคคลที่ถูกต้องโดยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง
เป็นอย่างน้อยดังนี้ (1.1) การตรวจสอบด้วยลายนิ้วมือ โดยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ
ว่าข้อมูลที่บรรจุอยู่ในเอกสารของผู้ใช้บริการเมื่อเทียบกับข้อมูลการอ่านลายนิ้วมือของผู้ใช้บริการแล้ว
มีความถูกต้องตรงกันจึงจะสามารถลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและเปิดใช้งานซิมการ์ด
เพื่อให้บริการกับผู้ใช้บริการนั้นได้ปฏิบัติการลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการนั้นได้ (1.2) การตรวจ
สอบด้วยใบหน้า โดยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการว่าข้อมูลที่บรรจุอยู่ในเอกสารของผู้ใช้
บริการเทียบกับภาพถ่ายใบหน้าจากการถ่ายภาพจริงของผู้ใช้บริการ ณ จุดที่มีการลงทะเบียนมีความถูก
ต้องตรงกันจึงจะสามารถลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและเปิดใช้งานซิมการ์ดเพื่อให้บริการกับ
ผู้ใช้บริการนั้นได้ (2) ในกรณีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนไม่สามารถด�ำเนินการทางเทคนิคได้ส�ำเร็จตามข้อ
1. ผูใ้ ห้บริการจะต้องมีกระบวนการพิสจู น์และยืนยันตัวตนของผูใ้ ช้บริการทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือและมีมาตรฐาน
เทียบเคียงศูนย์ให้บริการจึงจะสามารถลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและเปิดใช้งานซิมการ์ด
เพื่อให้บริการกับผู้ใช้บริการนั้นได้โดยจะต้องน�ำเสนอระบบ วิธีการ ขั้นตอน ระยะทดสอบให้ส�ำนักงาน
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน�ำไปปฏิบตั ใิ ช้จริง ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นหรือเหตุอนื่ ใด คณะกรรมการ
อาจก�ำหนดให้จะต้องด�ำเนินการพิสูจน์และยืนยัน ตัวตนด้วยอัตลักษณ์ของผู้ใช้บริการมากกว่า 1 วิธีก็ได้
(คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2562, หน้า 5 - 6)
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วิธีการวิจัย
1. วิจัยเอกสาร
ด�ำเนินการวิจัยโดยอาศัย เอกสาร แนวคิด บทความทางวิชาการ ข้อมูลสถิติ และบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายว่าด้วย เรื่องสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่ควรได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาคและไม่เป็น
การปิดกั้นสิทธิที่พึงมีตามกฎหมายในประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับให้
ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือลงทะเบียนซิมการ์ดด้วยระบบอัตลักษณ์ ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2551, พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติองค์การ
จัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2553, พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548, ประกาศกองอ�ำนวยการ
รักษาความมัน่ คงภายในภาค 4 เรือ่ ง มาตรการจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลือ่ นทีใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, ประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรือ่ ง การลงทะเบียนและการจัดเก็บ
ข้อมูลผูใ้ ช้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ตลอดถึงบทความเกีย่ วกับมาตรการลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และวารสารวิชาการนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณฉบับที่ 7
2. วิจัยภาคสนาม
การศึกษาวิจยั ภาคสนาม ได้ใช้วธิ กี ารส�ำรวจ โดยการใช้แบบสอบถามจากกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนา
อยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้และสี่อ�ำเภอของจังหวัดสงขลา จ�ำนวน 150 คน จากทั้งหมด 9,407 คน
(ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2562, หน้า 1) ซึ่งเป็นนิสิตที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งแยกตามภูมิล�ำเนาของนิสิต ดังที่ปรากฏตามตารางแสดงผล
แบบสอบถามบุคคลในพืน้ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ สีอ่ ำ� เภอจังหวัดสงขลา
(อ.จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย และเทพา)
ตารางที่ 1
กลุ่มตัวอย่าง (นิสิตที่มีภูมิล�ำเนาในพื้นที่)
1. จังหวัด ปัตตานี
2. จังหวัด ยะลา
3. จังหวัด นราธิวาส
4. อ�ำเภอจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย และเทพา)

จ�ำนวน (คน)
34
46
38
32

    ที่มา : แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 150 คน
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้ก�ำหนดวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิตที่มีภูมิล�ำเนา
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและแสวงหาผลลัพธ์
ที่ เ ป็ น จริ ง และเหมาะสมมากที่ สุ ด โดยได้ ก� ำ หนดหั ว ข้ อ แบบสอบถามตามปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น และสอบ
ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมแบบสอบถาม เพื่อวิเคราะห์และหาค่าเฉลี่ยของคะแนนตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ทางสถิติ เพื่อให้ได้มาถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและตรงต่อความต้องการของคนในพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบ อันจะน�ำไปสู่บทสรุปและน�ำมาปรับใช้ต่อไป
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ผลการศึกษา
1. ผลจากการศึกษาเอกสารและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง พบว่า เมือ่ พิจารณาจากมาตรา 11 (6) แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2548 ที่ ก� ำ หนดให้ น ายกรั ฐ มนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเท่านัน้ เป็นผูม้ อี ำ� นาจในการออกค�ำสัง่ หรือประกาศอันเป็นการห้ามมิให้
กระท�ำการใดๆ หรือสัง่ ให้กระท�ำการใดๆ เท่าทีจ่ ำ� เป็นแก่การรักษาความมัน่ คงของรัฐ ซึง่ การทีก่ องอ�ำนวย
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาคสี่ (กอ.รมน.) อาศัยอ�ำนาจในการออกค�ำสั่งให้ประชาชน
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อ�ำเภอของจังหวัดสงขลา ลงทะเบียนซิมตามเครือข่ายโทรศัพท์
มือถือทีต่ นใช้บริการ วิธกี ารตรวจสอบใบหน้าค�ำสัง่ ดังกล่าวจึงเป็นค�ำสัง่ ทางปกครองทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
การที่ กอ.รมน. ออกมาตรการลงทะเบียนซิมด้วยระบบอัตลักษณ์เป็นการกระท�ำทีไ่ ม่มอี ำ� นาจเนือ่ งมาตรา 16(1)
แห่งพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ได้ก�ำหนดอ�ำนาจของ กอ.รมน.
เพียงว่า สามารถด�ำเนินการในการป้องกันและระงับยับยั้งและแก้ไขหรือบรรเทาสถานการณ์ได้หากปรากฏ
ว่ามีเหตุการณ์ท่ีกระทบความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แต่ไม่มีบทบัญญัติใดที่ก�ำหนดเป็นการเฉพาะว่า
จะต้องให้ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อ�ำเภอของจังหวัดสงขลา ลงทะเบียนต่อ
ผู้ให้บริการตามเครือข่ายที่ตนได้ใช้บริการด้วยวิธีการถ่ายรูปเพื่อจัดเก็บอัตลักษณ์
อีกทั้ง หากผู้ใช้บริการไม่ให้ความร่วมมือในการลงทะเบียนซิมจนเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการถูกระงับ
การใช้งานโดยผู้ให้บริการ การกระท�ำดังกล่าวย่อมเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร
ตามมาตรา 36 แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 การระงับการให้บริการจึงเป็นการกระท�ำทีข่ ดั
ต่อรัฐธรรมนูญและการที่ กอ.รมน. ออกมาตรการลงทะเบียนซิมด้วยระบบอัตลักษณ์เป็นการออกกฎหมาย
ที่จ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนอันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
ตามมาตรา 26 ซึ่งวางหลักกฎหมายไว้ว่า การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของ
บุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ วรรคสอง กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องบังคับใช้
เป็นการทั่วไปไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ เมื่อพิจารณาจากมาตรการ
ดังกล่าวมีการบังคับใช้เฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และสี่อ�ำเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งไม่เป็น
การบังคับใช้โดยทัว่ ไป และมาตรา 32 แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 วางหลักกฎหมายไว้วา่
บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว วรรคสอง การกระท�ำอันเป็น
การละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือการน�ำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์
ในทางใดๆ จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเท่าที่จ�ำเป็น
เพื่อประโยชน์สาธารณะ
อีกทัง้ ค�ำสัง่ ของ กอ.รมน. ยังขัดต่อหลักของสิทธิมนุษยชนว่าด้วย ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ในข้อ 1 ทุกคนมีศักดิ์ศรีสิทธิ และเสรีภาพเท่าเทียมกัน และต้องปฏิบัติต่อกันฉันพี่น้อง ข้อ 2 ทุกคนมี
สิทธิ และเสรีภาพ อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ข้อ 7 สิทธิในการได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน ข้อ 12 ห้ามรบกวนความเป็นอยูส่ วนตัว ครอบครัว เคหสถาน การติดต่อสือ่ สาร
รวมทั้งห้ามท�ำลายชื่อเสียง และเกียรติยศ ข้อ 19 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกรวมทั้ง
การได้รบั ข้อมูลข่าวสาร ซึง่ จากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนดังกล่าวข้างต้นรัฐมีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ อ่
ประชาชนภายในรัฐอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบตั ิ ต้องให้ความคุม้ ครองทางด้านกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
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และต้องไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวรวมทั้งในด้านการติดต่อสื่อสารของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และสี่อ�ำเภอในจังหวัดสงขลา กับประชาชนส่วนอื่นๆ ของประเทศ
เมื่อพิจารณาจากมาตรการดังกล่าวแล้วเป็นการละเมิดสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวในด้านของ
การติดต่อสือ่ สารและด้านความเป็นส่วนตัวในด้านทีเ่ กีย่ วกับข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 6
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งวางหลักกฎหมายไว้ว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”
หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท�ำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
โดยเหตุ ก ารณ์ ก ่ อ ความไม่ ส งบในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ อาทิ เช่ น กรณี จั ง หวั ด สงขลา
อ�ำเภอเมืองสงขลา บริเวณฐานรูปปั้นนางเงือก ชายหาดแหลมสมิหลา คนร้ายได้ลักลอบน�ำวัตถุระเบิด
มาวางไว้ โดยมีจุดประสงค์ เพื่อสร้างสถานการณ์ความไม่สงบหรือในกรณีของจังหวัดยะลา ที่คนร้ายได้
น�ำระเบิดมาติดตั้ง เป็นเหตุท�ำให้เสาไฟฟ้าได้รับความเสียหาย ราษฎรได้รับบาดเจ็บ และในวันเดียวกันนั้น
ต�ำบลคอกช้าง อ�ำเภอธารโต คนร้ายได้ลอบวางระเบิด 2 จุด ซึ่งจุดแรกคือบริเวณตู้เอทีเอ็ม และจุดที่สอง
คือ บริเวณร้านขายของช�ำในเทศบาลต�ำบลคอกช้าง จังหวัดยะลา เช่นเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์
ดั งกล่ าวเป็นการก่อ ความไม่ส งบโดยใช้ ร ะเบิ ด รู ป แบบแสวงเครื่ องที่ มี วิ ธีการจุ ด ระเบิ ด ด้ ว ยสั ญ ญาณ
จากโทรศัพท์มอื ถือ หากพิจารณาแล้วว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้มมี าตรการการลงทะเบียนซิมการ์ดแล้ว
แต่จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ความไม่สงบก็มิได้มีอัตราการก่อเหตุที่ลดน้อยลงแต่อย่างใด จึงเห็นได้ว่า
มาตรการลงทะเบียนซิมการ์ดโดยมีวัตถุในการลดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
อาจมิได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ตามที่คาดหมายเท่าที่ควร อีกทั้งเมื่อได้ศึกษาปัญหายังพบว่าพฤติกรรม
ของคนร้ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการก่อเหตุความไม่สงบ อาทิเช่น
คนร้ายมักมีวิธีการใช้อาวุธปืนสงครามในการก่อเหตุเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การด�ำเนินการติดตามจับกุม
เป็นไปได้ยาก
2. ผลการศึกษาจากการสอบถามนิสิตที่มีภูมิล�ำเนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อ�ำเภอ
จังหวัดสงขลา
ผลการส�ำรวจนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จ�ำนวน 150 คน
ซึง่ มีภมู ลิ ำ� เนาอยูใ่ นพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสีอ่ ำ� เภอจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย
และเทพา) มีประเด็นที่ส�ำคัญ ดังนี้
(1) การได้ลงทะเบียนซิมด้วยระบบอัตลักษณ์เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวและสิทธิ
ส่วนบุคคล หรือไม่
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จากการส�ำรวจผู้ที่ได้ท�ำแบบสอบถาม พบว่า มีผู้เห็นว่าเป็นการละเมิด จ�ำนวนร้อยละ 78%
เห็นว่าไม่เป็นการละเมิดร้อยละ 22% แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการละเมิด
อันเป็นการละเมิด เนื่องจากการถ่ายรูปใบหน้าเพื่อยืนยันอัตลักษณ์เป็นการกระท�ำการละเมิดในเรื่อง
ของสิทธิมนุษยชน
ทั้งที่ สิทธิของบุคคลควรได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 32 และมาตรา 6 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(2) ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ในการให้หน่วยงานความมัน่ คงสามารถเข้าถึงข้อมูลโทรศัพท์มอื ถือได้

จากการส�ำรวจผู้ที่ได้ท�ำแบบสอบถาม พบว่า มีผู้เห็นด้วย จ�ำนวนร้อยละ 20% และไม่เห็นด้วย
ถึงร้อยละ 80% แสดงให้เห็นว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า ข้อมูลทางโทรศัพท์มอื ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่ต้องการให้หน่วยงานใดมาเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว และเป็นการขัดกับสิทธิส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 32 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(3) การลงทะเบียนซิมสามารถช่วยแก้ไขปัญหาความไม่สงบในชายแดนใต้ได้หรือไม่

จากการส�ำรวจผู้ที่ได้ท�ำแบบสอบถาม พบว่า มีผู้เห็นว่าช่วยแก้ไขปัญหาได้ จ�ำนวนร้อยละ 22.7%
และเห็นว่าช่วยแก้ไขปัญหาไม่ได้ จ�ำนวนร้อยละ 77.3% แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า
การแก้ไขปัญหาด้วยการลงทะเบียนซิมเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่ใช่ที่ต้นเหตุของการกระท�ำผิด
และจากสถิติการเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง แม้จะมีการลงทะเบียนซิมการ์ดแล้ว

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

241

(4) ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ในกรณีทมี่ ไิ ด้ลงทะเบียนซิมภายในระยะเวลาก�ำหนดจะถูกระงับการ
ให้บริการ

จากการส�ำรวจผู้ที่ได้ท�ำแบบสอบถาม พบว่า ผู้ที่เห็นด้วย จ�ำนวนร้อยละ 22.7% และไม่เห็น
ด้วยจ�ำนวนร้อยละ 77.3% % แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยในกรณีที่มิได้ลงทะเบียน
ซิมภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดนัน้ จะถูกระงับการให้บริการ เนือ่ งจากเป็นการละเมิดต่อเสรีภาพในการสือ่ สาร
ของประชาชน อันขัดต่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา 36
ดังนั้น ผลส�ำรวจแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 150 คน ซึ่งเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยส่วนใหญ่แล้ว ไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว เห็นว่าเป็น
การละเมิดความเป็นส่วนตัวและสิทธิส่วนบุคคลของประชาชน และกรณีไม่ไปลงทะเบียนตามที่ก�ำหนด
จะถูกระงับการให้บริการนั้นก็เป็นการก�ำหนดที่ขัดต่อกฎหมาย อีกทั้ง คนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากมาตรการดังกล่าว เห็นว่ามาตรการดังกล่าวนัน้ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพืน้ ทีด่ งั กล่าวนัน้ ได้

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากการศึกษาค้นคว้าคณะผู้วิจัยพบว่าผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการลงทะเบียนซิมด้วยระบบ
ตรวจสอบอั ต ลั ก ษณ์ ใ นพื้ น ที่ ส ามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ แ ละสี่ อ� ำ เภอจั ง หวั ด สงขลา กฎหมายระดั บ
พระราชบัญญัติและกฎหมายล�ำดับรอง ซึ่งเป็นแหล่งที่มาในการใช้อ�ำนาจออกมาตรการเก็บข้อมูลดัง
กล่าว ตามที่โฆษกของ กอ.รมน. ชี้แจงนั้นไม่มีบทบัญญัติใดก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่รัฐ เช่น กอ.รมน., กสทช.
หรือเครือข่ายผู้ให้บริการซิมการ์ดของโทรศัพท์มือถือ สามารถเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการด้วยวิธีการถ่ายรูป
เพื่อระบุใบหน้าได้จึงเป็นค�ำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตาม การเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ
ด้วยวิธีการถ่ายรูป เพื่อระบุใบหน้าซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตาม มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ร่วมถึงเป็นการออกกฎหมายที่จ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนอัน
เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 26 การละเมิดสิทธิในความเป็นอยู่
ส่วนตัวในด้านของการติดต่อสือ่ สารและด้านความเป็นส่วนตัวในด้านทีเ่ กีย่ วกับข้อมูลส่วนตัวตามมาตรา 32
และหากผู้ใช้บริการไม่ให้ความร่วมมือในการลงทะเบียนซิมจะถูกระงับการใช้งานจึงเป็นการละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลในการติดต่อสื่อสารถึงกัน ตามมาตรา 36 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
และมาตรการการลงทะเบี ย นซิ ม ด้ ว ยระบบอั ต ลั ก ษณ์ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ป็ น การขั ด ต่ อ ปฏิ ญ ญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ขอกล่าวเพียงส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง) ข้อ 1, 2, 7, 12, 19 ประกอบกับผลส�ำรวจแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 150 นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ผู้เข้าร่วม
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ท�ำแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว เห็นว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวและ
สิทธิสว่ นบุคคลของประชาชน ทัง้ การทีป่ ระชาชนไม่ไปลงทะเบียนตามทีก่ ำ� หนดจะถูกระงับการให้บริการนัน้
ประชาชนไม่เห็นด้วย โดยผลจากการส�ำรวจบุคคลซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว
เห็นว่ามาตรการดังกล่าวนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ความไม่สงบในพื้นที่ดังกล่าวนั้นได้
คณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะให้มีมาตรการทางกฎหมายดังนี้
(1) ภาครั ฐ ต้ อ งให้ ข ้ อ มู ล และมี ช ่ อ งทางให้ ป ระชาชนสามารถติ ด ต่ อ และเข้ า ถึ ง หน่ ว ยงานได้
โดยสะดวก เช่น มีสายด่วน หรือมีแอปพลิเคชัน่ ทีช่ ดั เจนและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอด อันจะท�ำให้
ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น และยินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
(2) ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการท�ำงานของเจ้าหน้าทีใ่ นพืน้ ทีไ่ ด้ โดยมีขนั้ ตอนการตรวจสอบ
อย่างเป็นระบบ และต้องมีค�ำตอบให้แก่ประชาชนในทุกเรื่อง
(3) ให้การลงทะเบียนซิมเป็นการลงทะเบียนสมัครใจ แต่จงู ใจโดยการให้สทิ ธิประโยชน์ในการลงทะเบียน
เพื่ อ ให้ มี ก ารลงทะเบี ย นมากขึ้ น ส่ ว นผู ้ ที่ ไ ม่ ล งทะเบี ย นซิ ม ไว้ หากเกิ ด เหตุ จ ากโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
ดังกล่าว จะต้องรับความเสี่ยงจากเหตุดังกล่าวเอง และไม่ได้ประโยชน์จากข้อสันนิษฐานทางกฎหมายที่
เป็นคุณ
(4) สถานที่ที่รับลงทะเบียนซิมต้องมีความน่าเชื่อถือ และต้องมีความสะดวกแก่ผู้ลงทะเบียน เช่น
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ ที่ว่าการอ�ำเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการป้องกัน
ข้อมูลของผู้ใช้โทรศัพท์ไม่ให้บุคคลอื่นน�ำไปใช้ในทางทุจริต
(5) มีหน่วยงานทีเ่ ข้ามาดูแลในการลงทะเบียนโดยเฉพาะ และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงาน
และท�ำความเข้าใจกับประชาชนอย่างใกล้ชิด
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สิทธิของผู้พิการในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
EDUCATIONAL MANAGEMENT OF DISABLED PERSON
IN COLLEGE EDUCATION
รังสิมันต์ รัตนวงษา, กุลจิรา จันทร์ทิพย์, นิฮารฟิต สาเเม, ปิยรักษ์ หนูฤทธิ์,
สัณหณัฐ เทพลักษณ์, สุภัค ค�ำคง, เจษฎา ทองขาว
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
การจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษานั้นมีปัญหาในเรื่องการจัดให้มีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นในทางการศึกษาให้แก่คนพิการ ที่ถึงแม้จะมีประกาศ
ส�ำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส�ำหรับ
คนพิการ พ.ศ. 2553 ก�ำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาที่รับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาจะต้องจัดให้มีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก เทคโนโลยี สือ่ บริการและความช่วยเหลืออืน่ ใดทางการศึกษาส�ำหรับคนพิการอย่างเหมาะสม
แต่ในความเป็น จริงจะเห็นได้วา่ สถาบันระดับอุดมศึกษาบางแห่งไม่ได้จดั ให้มี หรือ จัดให้มแี ล้วแต่คนพิการ
ไม่สามารถที่จะ เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอ�ำนวยความสะดวกดังกล่าวได้จึงถือเป็นการเลือกปฏิบัติ
ทีข่ ดั ต่อหลักความเสมอ ภาค อันเป็นการละเมิดศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ดังกล่าวไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยอีกจ�ำนวนหลายแห่งยังไม่ได้จัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้แก่คนพิการเนื่องจากกฎหมาย เนื่องจากประกาศไม่ได้มีผล
เป็นสภาพบังคับและไม่ได้มีบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม จึงเสนอแนะให้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ให้บริการ
นักศึกษาพิการ หรือ จัดตั้งศูนย์บริการส�ำหรับนักศึกษาพิการที่ เรียกว่า DSSC (ย่อมาจาก Disability
Support Services Center) เพื่อให้ความช่วยเหลือและบริการแก่คน พิการที่เข้ามาศึกษาในสถานศึกษา
ดังกล่าว
ค�ำส�ำคัญ : คนพิการ, การจัดการศึกษา, อนุสัญญาว่าสิทธิของคนพิการ

Abstract
Educational management of disabled person in college education has problem about facilities,
the media, service and other educational assistance according to the law for disable person. Although
it has announcement of Office of the Higher Education Commission about the process to facilitate
the educational management of disabled person in college education in 2010. This announcement
defines that institution of education that accept disabled person to study must provide facilities,
the media, service and other educational assistance according to the law for disable person
appropriately. In fact, this showed that some universities does not provide facilities, the media,
service and other educational assistance for disable person, or they have all these facilities, but the
disable person cannot access and use them. It is discrimination and it against the principles of equality.
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In addition, it is violated human dignity as stated in the declaration of human rights and convention
about disabled person rights. According to the law for Universal Declaration of Human Rights
(UDHR) and Convention on the Rights of the Persons with Disabilities (CRPD) , it is not defined legal
punishment if people do not follow this law. However, many universities does not provided facilities,
the media, service and other educational assistance. Therefore, the recommend establishing institute
serves disabled students or service center for disabled students called DSSC (Disability Support
Services Center) for helping and serving disable person that studies in the college education.
Keywords : disabled person, educational management, Convention on the Rights of the
Persons with Disabilities (CRPD)

บทน�ำ
สถิติคนพิการของประเทศไทยในปัจจุบันมีจ�ำนวนทั้งหมด 2,015,385 คน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. สืบค้นเมื่อ 25 มกราคม 2563,
จาก http://dep.go.th/) จากสถิติจะเห็นได้ว่าคนพิการมีจ�ำนวนมากและเมื่อศึกษาพบว่ามีคนพิการ
ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาเป็นจ�ำนวน 2,646 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 (ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวง การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและวัฒนธรรม. 2561 : 24) โดยคนพิการเป็นบุคคลที่มี
ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ ไม่ว่าเป็นมาแต่ก�ำเนิดหรือเกิดขึ้นในภายหลังก็ตาม ท�ำให้คนพิการ
ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิต เหมือนคนปกติทั่วไปได้ ก่อให้เกิดความต้องการที่จะมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ในการด�ำเนินชีวิตในเรื่องต่าง ๆ รวมไปถึงเรื่องการศึกษาได้ง่ายขึ้น เพื่อท�ำให้คนพิการรู้สึกว่าตนเองไม่ได้
เป็นภาระของสังคมหรือถูกแบ่งแยก ออกจากสังคมภายนอก
บุคคลทุกคนได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายในเรื่องสิทธิ รวมไปถึงสิทธิการศึกษา การศึกษาถือ
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรจะได้รับตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948
ที่ก�ำหนดให้ทุกคนมีสิทธิทางการศึกษารวมไปถึงคนพิการ เพราะการศึกษาเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้มนุษย์
มีความรู้และวิวัฒนาการในด้านต่างๆ หลักการดังกล่าวประเทศไทยได้รับโดยน�ำมาปรับใช้ อันปรากฏ
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งก�ำหนดให้รัฐต้องด�ำเนินการให้ทุกคนได้รับการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานตามความต้ อ งการในระบบต่ า งๆ และส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต คื อ แม้ จ ะศึ ก ษาครบ
ตามการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว เมื่อคนพิการต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่า รัฐก็ต้องส่งเสริมและ
จัดการศึกษาให้กับคนพิการได้อย่างเหมาะสม
ต่อมามีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ก�ำหนดให้คนพิการนั้นมีสิทธิและโอกาสได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดและได้รับสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
สื่อบริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวง
บทความนีจ้ งึ สนใจทีจ่ ะศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางสังคมทีม่ ตี อ่ คนพิการ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิ
ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในด้านการศึกษาของคนพิการ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คนพิการ รวมทั้งการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในสถาบันอุดมศึกษา
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2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ
2.1 คนพิการ
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ต่างก็ได้ให้ความหมายของคนพิการไว้
ในลักษณะเดียวกันว่า “คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึง่ มีขอ้ จ�ำกัดในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวัน
หรือเข้าไปมีสว่ นร่วมทางสังคม เนือ่ งจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยนิ การเคลือ่ นไหว การสือ่ สาร
จิ ต ใจ อารมณ์ พฤติ ก รรม สติ ป ั ญ ญา การเรี ย นรู ้ หรื อ ความบกพร่ อ งอื่ น ใด ประกอบกั บ มี อุ ป สรรค
ในด้านต่างๆ และมีความจ�ำเป็น เป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป
สาเหตุของความพิการมี 2 สาเหตุ ได้แก่ บุคคลที่พิการโดยก�ำเนิดซึ่งเกิดจากความผิดปกติ
ของร่างกายหรือจิตใจอันไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และบุคคลที่พิการหลังก�ำเนิดซึ่งเกิดได้จากหลาย
สาเหตุโดยอาจเกิดจากอุบัติเหตุท�ำให้ร่างกายพิการหรือบุคคลที่มีความกดดันหรือความเครียดมากไปจน
ท�ำให้เกิดความพิการทางจิตใจ (วิรยิ ะ นามศิรพิ งศ์พนั ธุ,์ มณเฑียร ค�ำตัน และอัครพรรณ ขวัญชืน่ . ม.ป.ป. : 13)
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก�ำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทาง
การศึกษา พ.ศ. 2552 ได้ก�ำหนดประเภทของความพิการออกเป็น 9 ประเภท คือ บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็น บุคคลทีม่ ที างการได้ยนิ บุคคลทีม่ คี วามพิการทางสติปญ
ั ญา บุคคลทีม่ คี วามพิการทางร่างกาย
หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ บุคคลที่มีความพิการทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความพิการทางการพูด
และภาษา บุคคลที่มีความพิการทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ หรือบุคคลออทิสติก และบุคคลพิการซ้อน
แต่เดิมนั้นคนทั่วไปมองคนพิการว่าเป็นบุคคล ไม่สามารถดูแลตนเองได้ คนพิการจึงต้องอยู่
ภายใต้ความช่วยเหลือต่างๆ ท�ำให้คนพิการรู้สึกว่าตนเองเป็นภาระของสังคมและถูกแบ่งแยกออก
จากสังคมไม่มีสิทธิที่จะใช้ชีวิตร่วมกับคนทั่วไปในสังคมได้เลย (Bainbridge. สืบค้นวันที่ 18 ธันวาคม 2562,
จาก https://www.cbm.org/) จึ ง เป็ น หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ต ้ อ งจั ด การให้ ค นพิ ก ารสามารถใช้ ชี วิ ต ร่ ว มกั บ
ผู้อื่นในสังคมได้การเรียกร้องให้มีการรับรองและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เป็นรูปธรรมจึงมีมากขึ้น
โดยบัญญัติไว้ในกฎหมาย เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
2.2 แนวคิดด้านสิทธิมนุษยชน ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคและการเลือกปฏิบตั ิ
จากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of Human Rights)
ซึง่ ประเทศไทยร่วมรับรองปฏิญญาฉบับนี้ ถือเป็นมาตรฐานทีป่ ระเทศสมาชิกสหประชาชาติได้รว่ มกันจัดท�ำ
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (กระทรวงการต่างประเทศ. 2551 : 1)
โดยสิทธิทางการศึกษาก็เป็นสิทธิทางสังคมอย่างหนึง่ ทีท่ กุ คนควรจะได้รบั ไม่แต่เฉพาะผูห้ นึง่ ผูใ้ ดเท่านัน้
ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 26 ได้กำ� หนดให้ทกุ คนได้รบั การศึกษาอย่างเท่าเทียมกันรวมไปถึง
คนพิการ ซึง่ รัฐมีหน้าทีท่ จี่ ะต้องปฏิบตั ติ ามในการทีจ่ ะต้องจัดให้คนทุกคนได้มสี ทิ ธิทางการศึกษา เมือ่ กล่าว
ถึงมนุษย์ ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ เป็นคุณค่าทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะของมนุษย์โดยไม่ขนึ้ อยูก่ บั เงือ่ นไขใดๆ ทัง้ สิน้
และถือว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่อาจก้าวล่วงได้ แม้จะเป็นคนพิการก็ย่อมมีคุณค่าในตนเอง
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(บรรเจิด สิงคเนติ. 2552 : 88) เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน ข้อ 1 ได้ก�ำหนดให้มนุษย์ทุกคนเกิดมามีอิสระและความเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และสิทธิมนุษยชน หากมีการกระท�ำ เช่น ปฏิเสธคนตาบอดในการเข้าศึกษาในสาขาวิชาดนตรี เพราะเชือ่ ว่า
คนพิการไม่สามารถจะศึกษาวิชาดนตรีได้ด้วยเหตุที่ไม่สามารถดูตัวโน๊ตได้ (ประทีป ทัปอัตตานนท์และ
จิดาภา พรยิง่ . 2561 : 81) กรณีขา้ งต้นถือเป็นการเลือกปฏิบตั ิ ซึง่ เป็นการขัดกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชน
การออกกฎหมาย นโยบาย จึงหน้าที่ของรัฐเพื่อที่จะรับรองและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพราะ
สิทธิทางการศึกษาเป็นสิทธิที่ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียมกัน
2.3 สิทธิทางการศึกษาของคนพิการ
การศึกษา หมายถึง กระบวนการพัฒนา ถ่ายทอด สร้างสรรค์ สั่งสมชีวิต และวัฒนธรรม
ของปัจเจกชนและสังคมในยุคต้นๆ สังคมเล็ก วิทยาการน้อย วิถีชีวิตก็เรียบง่าย อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ
การศึกษาจึงเป็นกระบวนการถ่ายทอดประสบการณ์จากพ่อแม่สลู่ กู จากผูใ้ หญ่สเู่ ด็กและค่อย ๆ ทีจ่ ะพัฒนา
มาเรื่อยๆ ตามขนาดและความเจริญในสังคม (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์. 2550 : 333) ดังนั้น การศึกษาจึงเป็น
กระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมความเจริญของบุคคลและสังคมโดยการพัฒนาศักยภาพของคนให้เป็นมนุษย์
โดยสมบูรณ์ เพือ่ ให้มคี วามรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งและทักษะในการประกอบอาชีพ โดยการเล่าเรียน การฝึกฝน และ
การอบรม ทั้งทางกายหรือทางสมอง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายอีกฉบับที่ประกาศใช้บังคับและ
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การที่ ก� ำหนดไว้ ใ นกติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม
โดยในด้านของการจัดการศึกษานั้น มาตรา 15 และมาตรา 16 ได้จัดการจัดศึกษาออกเป็น 3 รูปแบบ คือ
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการศึกษาในระบบนัน้ ประกอบไปด้วย
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามมาตรา 19
ก็ก�ำหนดให้จัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาหลังระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งได้แก่ หลักสูตร
อนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรนาฎศิลป์ชนั้ สูง ประกาศนียบัตร
ศิลปชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และรวมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเทคนิคชั้น (ปทส.) และระดับสูง
กว่าปริญญาตรี ได้แก่ ประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก
(กระทรวงศึกษาธิการ, สืบค้นเมือ่ 25 มกราคม 2563, จาก http://www.moe.go.th) โดยในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ ผลิตก�ำลังคนในด้านวิชาการและอาชีพ
ชั้นสูงเช่น การประกอบวิชาชีพทนายความ ผู้ที่จะประกอบอาชีพดังกล่าวได้ จะต้องจบปริญญาตรี
สาขานิติศาสตร์บัณฑิตจึงจะสามารถสอบเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพทนายความได้และประกอบอาชีพ
ดังกล่าวได้ ซึ่งหากคนพิการต้องการที่จะประกอบอาชีพทนายความ ก็ต้องศึกษาในสาขาดังกล่าว โดยรัฐก็
ต้องส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับคนพิการได้อย่างเหมาะสม
สถิติของคนพิการในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�ำนวน
ทั้งหมด 2,015,385 คน (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. สืบค้นเมื่อ 25 มกราคม 2563,
จาก http://dep.go.th/) และพบว่ามีคนพิการที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาเป็นจ�ำนวน 2,646 คน
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ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถนุ ายน 2561 (ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจยั และวัฒนธรรม.
2561 : 24) ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า คนพิการก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ในด้านการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
ของการศึกษา ในส่วนระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยต้องมีหน้าที่จัดให้คนพิการได้รับการศึกษาและ
ได้รับความสะดวกในการศึกษาในด้านสื่อการเรียนรู้ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก เช่น มหาวิทยาลัยต้องจัดให้
คนพิการทางสายตาได้รับการศึกษาโดยมีหนังสืออักษรเบรลล์ หรือสื่อทางการเรียนรู้แบบเสียง
2.4 สิทธิทางการศึกษาของคนพิการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006
(Convention on the Rights of the Persons with Disabilities )
เนื้อหาสาระส�ำคัญของอนุสัญญาฉบับนี้ มุ่งให้คนพิการได้มีสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และ
ความเสมอภาค โดยมีหลักการทั่วไปที่ส�ำคัญดังนี้
1. หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการได้ให้คำ� นิยามของ “การเลือกปฏิบตั เิ พราะเหตุแห่งความพิการ” ไว้วา่
“เป็นความแตกต่าง การกีดกัน หรือการจ�ำกัดบนพื้นฐานของความพิการซึ่งมีความมุ่งประสงค์หรือส่งผลให้
เป็นการเสือ่ มเสียหรือท�ำให้ไร้ผลซึง่ การยอมรับ การอุปโภคหรือการใช้สทิ ธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน
ทั้งปวงบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเป็นพลเมือง
หรือด้านอื่น” ดังนั้นการปฏิเสธคนพิการทางการได้ยิน เพราะไม่สามารถสื่อสารด้วยวาจาได้ หรือปฏิเสธไม่
รับคนพิการเข้าศึกษาต่อด้วยเหตุเชื่อว่าคนพิการไม่มีเงินค่าหน่วยกิต หรือด้วยเหตุที่ไม่ทราบว่าคนพิการ
มีสิทธิเรียนฟรีจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจึงเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างหนึ่งในด้านการศึกษา
ซึ่งข้อ 24 ได้ก�ำหนดให้รัฐภาคีต้องให้ความเสมอภาคทางการศึกษาโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติและ
บนพื้นฐานของโอกาสที่เท่าเทียมกัน รัฐจะต้องให้ประกันการมีระบบการศึกษาแบบเรียนร่วมในทุกระดับ
2. หลักการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
เป็นหลักการเพื่ออ�ำนวยความสะดวกและความเท่าเทียมในการใช้ประโยชน์จากสาธารณะ
โดยอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการข้อ 9 ได้กำ� หนดว่ารัฐจะต้องด�ำเนินมาตรการทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะให้คนพิการ
สามารถเข้าถึงได้ซึ่งสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การขนส่งสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยี
และระบบสารสนเทศและการสื่อสารและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก โดยรัฐต้องจัดให้มีการเข้าถึงสิทธิของ
คนพิการเช่นเดียวกับคนทั่วไป ในการเข้าถึง อาคาร ถนน การขนส่งและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทั้งภายใน
และภายนอกสถานที่ รวมถึงโรงเรียน บ้านสถานบริการทางการแพทย์ และสถานที่ท�ำงานรวมทั้งบริการ
สารสนเทศ การสื่อสาร โดยต้องค�ำนึงถึงการที่ให้คนพิการสามารถใช้ประโยชน์ได้ในการใช้การออกแบบ
ที่เป็นสากล
(Universal Design ) ซึ่งเป็นการปรับสภาพแวดล้อมให้คนพิการได้ใช้ประโยชน์ได้
การออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design) เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดสังคมเพื่อคนทั้งมวล
เป็นการออกแบบเพื่อบุคคลทุกเพศทุกวัยและทุกสภาพร่างกายให้ได้รับความสะดวกจากการออกแบบ
อาจกล่ า วได้ ว ่ า การออกแบบที่ เ ป็ น สากลนี้ ท� ำ ให้ ค นพิ ก ารนั้ น สามารถที่ จ ะเข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์
จากสิ่งอ�ำนวยความสะดวกได้อย่างแท้จริง (Mace. สืบค้นวันที่ 12 ธันวาคม 2562 จาก: https://www.
britannica.com/biography/Ronald-L-Mace)
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การจัดการศึกษาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการนั้นสามารถแบ่งสาระส�ำคัญได้ ดังนี้
1. ข้อ 24.1. ได้ก�ำหนดให้รัฐต้องยอมรับสิทธิคนพิการในด้านการศึกษา โดยปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ และรัฐจะต้องประกันการมีระบบการศึกษาแบบเรียนร่วมในทุกระดับและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และ ข้อ 24.2. (เอ) คนพิการจะไม่ถูกกีดกันออกจากระบบการมีการศึกษาทั่วไปเพราะเหตุของความพิการ
และเด็กพิการจะไม่ถูกกีดกัน ออกจากการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
เพราะเหตุของความพิการ ทั้งนี้ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานั้นคนพิการก็สามารถที่จะเข้าถึงได้
แบบเรียนร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. การช่วยเหลือทีส่ มเหตุสมผล ข้อ 24.2. (ซี) คนพิการก็สามารถได้รบั ความช่วยเหลือทีส่ มเหตุสมผล
กับความต้องการของแต่ละบุคคล และรัฐจะต้องรับรองว่าคนพิการสามารถเข้าถึงได้ในระดับอุดมศึกษา
การฝึกอบรมวิชาชีพ การศึกษาผู้ใหญ่ การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ บนพื้นฐาน
ที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น โดยรัฐจะต้องจัดให้มีความช่วยเหลือที่สมเหตุสมผลแก่คนพิการ
การช่วยเหลือทีส่ มเหตุสมผลเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่นกั ศึกษาพิการโดยเป็นการเปลีย่ นแปลง
หรือปรับปรุงตามความเหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดภาระเกินควรหรือสัดส่วนและกระท�ำเฉพาะในกรณี
ที่จ�ำเป็นเท่านั้น เช่น ส่งเสริมการเรียนอักษรเบรลล์ โดยจัดหาหนังสืออักษรเบรลล์หรือวิธีการสื่อสาร
ทางเลือกเช่น สัญลักษณ์ต่างๆ ส่งเสริมสนับสนุนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน และมีระบบพี่เลี้ยง ก็ควรจะ
ส่งเสริมให้มกี ารเรียนภาษามือโดยการจัดให้มลี า่ มภาษามือในห้องเรียน เพือ่ นักศึกษาพิการทางการมองเห็น
หรือทางการได้ยิน ฯลฯ
2.5 สิทธิทางการศึกษาของคนพิการตามกฎหมายไทย
		

1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

ประกาศใช้เพื่อให้สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองแก่คนพิการเพื่อมิให้มีการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุสภาพทางกายหรือสุขภาพ รวมทัง้ ให้คนพิการมีสทิ ธิได้รบั สิง่ อ�ำนวยความสะดวก
อันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐโดยสอดคล้องกับหลักการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
คนพิการ ในส่วนของการศึกษามาตรา 20(2) ก็ได้ก�ำหนดให้คนพิการนั้นสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากสิ่งอ�ำนวยความสะดวกสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐด้วยในด้านการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก สื่อ บริก าร และความช่ ว ยเหลื ออื่ น ใดทางการศึ กษาส� ำ หรั บ คนพิ การให้ การสนั บสนุ น
ตามความเหมาะสม
		

2. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

เนื่องจากการเรียนการสอนของคนพิการนั้นมีลักษณะที่แตกต่างไปจากคนทั่วไปเป็น
กฎหมายที่ออกมา เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิทางการศึกษามากยิ่งขึ้น พระราชบัญญัติดังกล่าวจึง
มีความจ�ำเป็นต้องประกาศใช้โดยมีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับอุดมศึกษาดังนี้
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2.1 มาตรา 5 ได้ก�ำหนดให้คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา ดังนี้
				 คนพิการได้รบั การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยตัง้ แต่แรกเกิด หรือเมือ่ พบความพิการ
จนตลอดชีวิต ซึ่งหมายความถึงว่า แม้ความพิการจะเกิดขึ้นภายหลัง หากคนพิการต้องการที่จะศึกษาต่อ
ในระดับใดก็ตาม คนพิการก็ย่อมมีสิทธิเช่นกัน โดยสามารถเลือกบริการทางการศึกษา ระบบการศึกษา
ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบนอกระบบ หรือตามอัธยาศัย หรือแม้กระทั่งรูปแบบทางการศึกษา เป็นต้น
โดยข้อ 6 ตามระเบียบระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 ยังก�ำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและ
เอกชนทีร่ บั คนพิการเข้าศึกษา มีสทิ ธิได้รบั ค่าเล่าเรียน ค่าบ�ำรุง ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทีต่ อ้ งเรียกเก็บ
จากนิสติ นักศึกษาพิการ และการสอดคล้องกับหลักการเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยของคนพิการตามอนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยสิทธิคนพิการ
จากการศึกษามหาวิทยาลัยทีอ่ ยูใ่ นก�ำกับของรัฐในบริเวณพืน้ ทีส่ งขลา จ�ำนวน 4 แห่ง
พบว่านักศึกษาได้รับสิทธิทางการศึกษาตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน แล้ว เช่น สิทธิในการเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัย สิทธิในการได้รบั การยกเว้นค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
				 คนพิ ก ารมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เทคโนโลยี สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวก สื่ อ บริ ก าร และ
ความช่วยเหลืออืน่ ใดทางการศึกษาด้วย ซึง่ เทคโนโลยีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกนัน้ หมายถึง เครือ่ งมือ อุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ หรือบริการส�ำหรับคนพิการโดยเฉพาะ หรือที่มีการดัดแปลงหรือปรับใช้ให้ตรงกับ
ความต้องการจ�ำเป็นพิเศษของคนพิการเพื่อการด�ำรงในชีวิตประจ�ำวันเช่น เครื่องช่วยฟัง เครื่องพิมพ์ดีด
อักษรเบรลล์ หนังสืออักษรเบรลล์ ทางลาดส�ำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว
2.2 มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ยังได้
ก�ำหนดให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกสังกัด มีหน้าที่ดังนี้
				

รับคนพิการเข้าศึกษาในสัดส่วนหรือจ�ำนวนที่เหมาะสม

				

สถานศึกษาในทุกสังกัดต้องจัดสภาพแวดล้อม ระบบการเรียนการสอนทีม่ ลี กั ษณะ
เป็นการเรียนร่วม

				

ต้องจัดให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึ ก ษาที่ ค นพิ ก ารสามารถเข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ใ นส่ ว นสิ่ ง อ� ำ นวย
ความสะดวกที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ทุ ก สั ง กั ด ตามประเภทความพิ ก ารควรจะจั ด ให้
มีแบ่งได้ดังนี้ (ส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. 2555, 15 - 31)

				

ความพิการทางการมองเห็น เช่น แว่นขยายส�ำหรับบุคคลที่มีการเห็นเลือนราง
หนั ง สื อ อั ก ษรเบรลล์ แผ่ น ภาพนู น ต่ า งสั ม ผั ส หรื อ เครื่ อ งบั น ทึ ก เสี ย ง หรื อ
แป้นพิมพ์อักษรเบรลล์

				

ความพิการทางการได้ยนิ หรือสือ่ ความหมายเช่น สือ่ โสตทัศน์ โดยมีคำ� บรรยายใต้
ภาพล่ามภาษามือ หรือเครื่องช่วยฟัง (hearing aids)
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ความพิการทางการเคลือ่ นไหวหรือทางร่างกาย เช่น ทางลาดส�ำหรับคนพิการ ราวบันได

				

ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก ความพิการทางสติปัญญา
หรือการเรียนรู้ เช่น บัตรค�ำ กระดานสื่อสาร บัตรภาพ

จากกรณีที่กล่าวมาข้างต้นได้มีระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 ทีอ่ อกมาเพือ่ รองรับกับหลักการการได้
รับเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกข้างต้น โดยได้มีการก�ำหนดไว้ในข้อ 5 โดยบังคับให้สถาบันอุดมศึกษา
ไม่วา่ จะเป็นของรัฐหรือเอกชนต้องจัดให้มเี ทคโนโลยีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวก ฯลฯ โดยให้นสิ ติ นักศึกษาพิการ
สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม
การพิจารณาถึงหลักการความเหมาะสมในการจัดให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกฯในมหาวิทยาลัย
มีหลักเกณฑ์พิจารณาดังนี้
1. จะต้องพิจารณาถึงอุปสรรคหรือข้อจ�ำกัดที่เกิดอันเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ความต้องการจ�ำเป็นของนักศึกษาพิการ เช่น คนพิการทางสายตาไม่สามารถอ่านหนังสือเหมือนคนปกติทวั่ ไป
จึงจะต้องมีหนังสือเสียงหรือเทป หรือหนังสืออักษรเบรลล์
2. การจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกจึงต้องลดอุปสรรคหรือข้อจ�ำกัดดังกล่าวและไม่กระทบกับ
สาระส�ำคัญของวิชา โปรกรมหรือการอ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น การจัดให้มีล่ามภาษามือจะต้องจัด
โดยไม่บังกระดานด�ำของผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ
3. การจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกนี้จะต้องไม่เป็นภาระเกินควรแก่มหาวิทยาลัย เช่น ตึกบางแห่ง
ไม่มที างลาดส�ำหรับคนพิการ ทัง้ นีจ้ ะต้องพิจารณาด้วยว่างบประมาณในการจัดท�ำทางลาดส�ำหรับคนพิการ
นั้นจะเป็นภาระที่เกินควรส�ำหรับมหาวิทยาลัยหรือไม่
ดังนั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องจัดการช่วยเหลือและจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจ�ำเป็นของนักศึกษาพิการโดยมหาวิทยาลัยควรมีหน้าที่
ในการช่วยเหลือตัง้ แต่สำ� รวจพบว่ามีนกั ศึกษาเหล่านีเ้ ข้ารับการศึกษา (ส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.
2555, 5)
ประกาศส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเรื่ อ งแนวทางการส  ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 ได้ก�ำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาที่รับนักศึกษาพิการ
เข้าศึกษาจะตองจัดใหมีหน่วย หรือศูนย์บริการนักศึกษาพิการของสถาบันนั้น ๆ เพื่อช่วยจัดบริการและ
อ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการศึกษาของคนพิการ นอกจากนี้ ข้อ 5 สถาบันอุดมศึกษาที่รับนักศึกษา
พิการเข้าศึกษาจะต้องจัดให้มสี งิ่ อ�ำนวยความสะดวก เทคโนโลยีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกฯ  ตามความต้องการ
จ�ำเป็น ประเภทความพิการ แม้ความที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นการบังคับ แต่ประกาศฉบับนี้ก็เป็นเพียง
แนวทางปฏิบัติเท่านั้นไม่ใช่กฎหมาย สภาพบังคับหรือมาตรการลงโทษสถาบันอุดมศึกษาจึงไม่มี
ปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์บริการส�ำหรับนักศึกษาพิการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับคนพิการ
ระดับอุดมศึกษาเพียง 68 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.3 และมีจำ� นวน 79 แห่ง ทีย่ งั ไม่ได้มกี ารจัดตัง้ หน่วยงานหรือ
ศูนย์บริการส�ำหรับนักศึกษาพิการดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 53.7 จากจ�ำนวนมหาวิทยาลัยทั้งหมด 147 แห่ง
ข้อมูล ณ ปี 2561 (กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม, 2562 : ข) เช่น ในพื้นที่สงขลา
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ที่มีการจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ที่จัดตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือและให้บริการที่มีความพร้อมในด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ
อย่างครบวงจร รวมทั้งดูแลนักศึกษาพิการในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นผลดีต่อนักศึกษาพิการ
ในการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือ อาทิเช่น หนังสือเสียงที่มีไว้ส�ำหรับนักศึกษาพิการทางสายตา หนังสือ
อักษรเบรลล์ที่มีไว้ส�ำหรับนักศึกษาพิการทางสายตา และอื่นๆ รวมไปถึงมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ในการดูแลนักศึกษาพิการโดยตรง
3. สภาพปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ
3.1 ปัจจุบนั แม้วา่ จะมีกฎหมายก�ำหนดให้คนพิการได้รบั สิง่ อ�ำนวยความสะดวก บริการ สือ่ หรือ
ประโยชน์อนื่ ทีค่ นพิการควรจะได้รบั แล้วตามทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
มาตรา 5 และ ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องแนวทางการสงเสริมการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. 2560 ซึ่งก�ำหนดไว้ แต่ในทางปฏิบัติจะเห็นได้ว่าคนพิการไม่อาจ
ทีจ่ ะเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในสิง่ อ�ำนวยความสะดวกดังกล่าวในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ สถานศึกษา
บางแห่งจัดให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกแต่ไม่ได้เปิดให้ใช้บริการ เช่น ที่จอดรถส�ำหรับคนพิการแต่กลาย
เป็นที่จอดรถของคนปกติทั่วไปหรือจะเป็นห้องน�้ำคนพิการในมหาวิทยาลัยซึ่งกลายเป็นห้องเก็บของ
จะเห็นได้ว่าแม้จะมีกฎหมายให้จัดให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกแต่กฎหมายดังกล่าวไม่ได้มีสภาพบังคับ
หรือประเมินว่าสถานศึกษาได้จัดให้สิ่งอ�ำนวยความสะดวกแก่คนพิการอย่างถูกต้องตามรูปแบบหรือไม่
3.2 จากประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องแนวทางการส่งเสริมการจัด
การศึกษา ระดับอุดมศึกษาส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 ได้ก�ำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการส�ำหรับ
นักศึกษา พิการในระดับอุดมศึกษา ปรากฏว่าปัจจุบันยังคงมีการจัดตั้งศูนย์บริการส�ำหรับนักศึกษาพิการ
หรือหน่วยงานที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับคนพิการระดับอุดมศึกษาเพียง 68 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.3 และ
มี จ� ำ นวน 79 แห่ ง ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ มี ก ารจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานหรื อ ศู น ย์ บ ริ ก ารส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาพิ ก ารดั ง กล่ า ว
คิดเป็นร้อยละ 53.7 จากจ�ำนวน มหาวิทยาลัยทั้งหมด 147 แห่ง ข้อมูล ณ ปี 2561 จะเห็นได้ว่าการจัดตั้ง
ศูนย์บริการส�ำหรับนักศึกษาพิการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบยังคงมีจ�ำนวนไม่เพียงพอส�ำหรับนักศึกษา
พิการทั่วประเทศ เนื่องจากประกาศเป็น เพียงแนวทางปฏิบัติมิใช่กฎหมาย โดยการจัดตั้งนั้นให้ขึ้นอยู่กับ
ความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา จึงเป็นปัญหาว่าสถานศึกษาอีก ร้อยละ 53.7 แห่ง ยังไม่มีการจัดตั้ง
หน่วยงานหรือบุคลากรไว้ส�ำหรับบริการนักศึกษาพิการ
4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 จากการศึกษามหาวิทยาลัยที่อยู่ในก�ำกับของรัฐในบริเวณพื้นที่สงขลา จ�ำนวน 4 แห่ง
พบว่า คนพิการบางมหาวิทยาลัย สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์สิ่งอ�ำนวยความสะดวก บริการ สื่อ หรือ
ประโยชน์ อื่ น ที่ ค นพิ ก ารควรจะได้ รั บ ตามหลั ก สิ ท ธิ ความเสมอภาคและศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์
ในด้านการศึกษาของคนพิการ เช่น ห้องน�ำ้ ส�ำหรับคนพิการ ทางลาด แผ่นทางเท้าส�ำหรับคนพิการทางสายตา
แต่อย่างไรก็ดียังคงมีมหาวิทยาลัยบางแห่งที่ยังไม่ได้จัดให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก บริการ สื่อ หรือ
ประโยชน์อนื่ หรือจัดให้มแี ล้วแต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น อาคารทีไ่ ม่มที างลาดขึน้ ส�ำหรับคนพิการ
ห้องน�้ำที่กลายเป็นที่เก็บของ ซึ่งถือเป็นการขัดตามหลักสิทธิ ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ในด้านการศึกษาของคนพิการ รวมไปถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เนื่องจากไม่ได้มีกฎหมาย
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บั ง คั บ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ทุ ก แห่ ง จะต้ อ งจั ด ให้ มี สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวก บริ ก าร สื่ อ หรื อ ประโยชน์ อื่ น
มีเพียงแนวทางในการจัดท�ำเท่านัน้ จึงมีความเห็นว่าควรจัดให้มกี ารตรวจสอบรูปแบบสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ดังกล่าวให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงหากมหาวิทยาลัย
ของรัฐไม่ปฏิบัติตาม จึงมีความเห็นว่าควรจะมีมาตรการลงโทษโดยการตัดงบประมาณประจ�ำปีส�ำหรับ
มหาวิทยาลัยนั้นๆ หรือส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการส�ำหรับนักศึกษาพิการมากขึ้นโดยมีการศึกษา
ดูงานจากมหาวิทยาลัยที่เป็นต้นแบบในการจัดให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่คนพิการสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้จริง อาทิเช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีทั้ง หนังสืออักษรเบรลล์ หนังสือเสียง
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ
4.2 จากการศึกษามหาวิทยาลัยทีอ่ ยูใ่ นก�ำกับของรัฐในบริเวณพืน้ ทีส่ งขลา จ�ำนวน 4 แห่ง พบว่า
มีการจัดตัง้ ศูนย์บริการส�ำหรับนักศึกษาพิการหรือหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบนัน้ เพียงบางแห่ง แต่อย่างไรก็ดยี งั
คงมีมหาวิทยาลัยบางแห่งที่ยังไม่ได้จัดให้มีศูนย์บริการส�ำหรับนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา เนื่องจาก
ไม่ได้มีกฎหมายบังคับให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งจะต้องจัดให้มีศูนย์บริการส�ำหรับนักศึกษาพิการในระดับ
อุดมศึกษา มีเพียงแนวทางในการจัดท�ำเท่านั้น จึงมีความเห็นว่า ควรจัดให้มีการจัดประกวดศูนย์บริการ
ส�ำหรับนักศึกษาพิการ เพื่อเป็นเครื่องช่วยกระตุ้นให้สถานศึกษาที่ยังไม่ได้จัดให้มีศูนย์ดังกล่าว อยากมี
ส่วนร่วมในการบริการสังคมแก่คนพิการหรือในกรณีที่สถานศึกษาไม่มีความพร้อมที่จะจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว
อาจจัดให้มีการอบรมบุคลากรเพื่อจัดตั้งหน่วยงานไว้ส�ำหรับบริการนักศึกษาพิการ
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THE ELECTRONIC TRANSACTIONS: A CASE STUDY ABOUT
CHANGING OF CONSUMER’S MIND TO CHANGE GOODS
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าประเภท
เสื้อผ้าผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ แล้วผู้บริโภคเกิดความรู้สึกไม่พอใจ หรือเปลี่ยนใจต่อสินค้า
ที่ซื้อมาแล้ว ทั้งที่สินค้านั้นไม่ได้มีความช�ำรุดบกพร่อง หรือปัญหาใดๆ ที่ผู้ประกอบการจะต้องรับผิด
2) ศึกษาและเปรียบเทียบข้อกฎหมายและนโยบายต่างๆ ของกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีของการเปลี่ยนใจ ขอเปลี่ยนสินค้าประเภทเสื้อผ้า
และ 3) วิเคราะห์ถึงปัญหา เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการที่เหมาะสมในการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีของการเปลีย่ นใจ ขอเปลีย่ นสินค้าประเภทเสือ้ ผ้า ของประเทศไทย
ให้มีความทันสมัยเทียบเท่าระดับสากล
การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
หลายวิธีประกอบกัน ได้แก่ การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ โดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และ
การส�ำรวจจากแบบสอบถาม ตามข้อค�ำถามที่ตั้งเป็นประเด็นไว้ โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 374 คน
และการเก็บ ข้อ มูล แบบทุติยภูมิ โดยรวบรวมข้ อมู ลจากเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ องตามประเด็ น ที่ ก�ำ หนดไว้
โดยศึกษาจากตัวบทกฎหมาย บทความ เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ต�ำราทางวิชาการ ตลอดจนฐาน
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือ
จากการศึกษาพบว่า การก�ำหนดนโยบายการเปลี่ยนสินค้าประเภทเสื้อผ้าของร้านค้าออนไลน์
แต่ละร้านมีการก�ำหนดเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน หรือบางร้านก็ไม่มีการก�ำหนด
หลักเกณฑ์หรือเงือ่ นไขใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นสินค้าไว้เลย จึงท�ำให้ผบู้ ริโภคทีซ่ อื้ สินค้าผ่านทางเครือข่าย
สังคมออนไลน์เกิดความเสียเปรียบต่อผูป้ ระกอบการ โดยปัญหาเหล่านีเ้ กิดขึน้ เนือ่ งจาก ประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ของต่างประเทศก็พบว่าในต่างประเทศ เช่น สหภาพยุโรป มาเลเซีย หรือออสเตรเลีย ได้มีการก�ำหนด
กฎหมายที่ให้การคุ้มครองผู้บริโภคที่ท�ำธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้โดยเฉพาะ ท�ำให้ผู้บริโภค
ได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเต็มที่
ค�ำส�ำคัญ :  ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์, ผูบ้ ริโภค, มาตรการทางกฎหมาย

256

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

ABSTRACT
The objective of this research was to 1) To study the problems that occur with consumers
who buy clothing through online social networks, and consumers feel dissatisfied or change
their mind about the product they have purchased, even if the product does not have any
defects or problems that the entrepreneur will be liable, 2) To study and compare laws and
policies of Thai laws and foreign laws relating to electronic transactions in the case of changing
their mind to request changing clothes, and 3) To analyze problems in order to find
appropriate methods or measures in the development of laws relating to electronic transactions
in the case of changing their mind to change clothes in Thailand to be as modern as international
standards.
This research uses Qualitative Research which uses multiple data collection methods,
including primary data collection by collecting data from in-depth interviews and surveys based on
questionnaires. The questionnaires were selected by 374 random sampling methods and
secondary data collection and secondary data collection by collecting data from relevant documents
as specified by studying laws, articles, research papers, thesis, academic textbooks, and
reliable electronic databases
The results of the study showed that the changing of clothing products policy of each
online store has different set of conditions and there are no certain rules or some online
stores do not specify any rules or conditions related to changing products at all. Therefore,
it causes consumers who buy products via online social networks to disadvantage entrepreneurs.
These problems occur because Thailand does not have laws specifically enacted to protect
consumers in these matters. When compared with foreign laws, it is found that in foreign
countries such as the European Union, Malaysia or Australia, there are specific laws which
protect consumers in electronic commerce. Therefore, consumers are fully protected rights.
Keywords : electronic transactions, electronic commerce, consumers, legal measures

บทน�ำ
สภาพสังคมในปัจจุบนั เทคโนโลยีตา่ งๆ เข้ามามีบทบาทต่อการด�ำรงชีวติ ของคนในสังคมเพิม่ มากขึน้
ส่งผลให้รูปแบบเศรษฐกิจและการค้ามีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งที่เห็นได้ชัดประการหนึ่ง คือ
การซือ้ ขายสินค้าทีม่ กี ารเริม่ น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นตัวกลางในการประกอบกิจการซือ้ ขายสินค้า
หรือที่เรียกว่า พาณิชยการอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) (ศลิษา ทองโชติ, ประทีป ทับอัตตานนท์,
สะอาด หอมมณี. 2557 : 114 ; ฐิตาภา ตันติปาลกุล. 2559 : 1) ซึง่ เป็นการท�ำธุรกรรมทางการค้าทีผ่ ปู้ ระกอบการ
และผู้บริโภคสามารถซื้อขายสินค้ากันได้ ถึงแม้ว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะอยู่ห่างกันโดยระยะทางก็ตาม
ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าการซื้อขายสินค้าในปัจจุบันสามารถท�ำได้โดยไม่มีขีดจ�ำกัดในเรื่องของเวลาและ
สถานที่เพราะเป็นการซื้อขายกันผ่านทางระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นร้านค้าเสมือนจริงสามารถ
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ท�ำการซื้อขายได้ 24 ชั่วโมง (สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล. 2555 : 61) โดยผู้ประกอบการสามารถขายสินค้า
ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้หลายช่องทาง ได้แก่ ตลาดกลาง (E-commerce) เช่น ช้อปปี้ (Shopee),
ลาซาด้า (Lazada), เจดี เซนทรัล (JD CENTRAL), ซิลิงโก (Zilingo) เป็นต้น (กิตติวัฒน์ จิตรวัตร. 2559 : 9)
หรือสือ่ สังคมออนไลน์ (Social Commerce) เช่น เฟสบุค๊ (Facebook), ไลน์ (Line), อินสตาแกรม (Instagram)
เป็นต้น ดังนั้นการท�ำธุรกรรมดังกล่าวจึงมีความสะดวก และรวดเร็ว ท�ำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น
ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า (ระวิ แก้วสุกใส, ชัยรัตน์ จุส-ปาโล. 2556 : 195) จนถือเป็น 1 ใน 5 กิจกรรม
ของการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (นมิดา ซื่อสัตย์สกุลชัย, พัชญ์สิตา เหลี่ยมทองค�ำ,
อภิชัย ซื่อสัตย์สกุลชัย. 2561 : 480)
เมือ่ การประกอบธุรกิจ ซือ้ ขายสินค้าแบบดัง้ เดิม (Face-to-face sell and purchase) นัน้ ผูป้ ระกอบการ
จะต้องมีสถานที่ประกอบการค้าไว้ เพื่อแสดงสินค้า อีกทั้งผู้บริโภคก็มีโอกาสที่จะได้สัมผัสรับสินค้าได้
ในขณะทีเ่ ลือกซือ้ สินค้า และผูป้ ระกอบการกับผูบ้ ริโภคสามารถท�ำการซือ้ ขายสินค้ากันได้โดยตรง ได้พฒ
ั นา
มาเป็นการซื้อขายผ่านทางระบบออนไลน์หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น แต่ด้วยเหตุที่ว่าการซื้อ
ขายผ่านทางระบบออนไลน์นั้นมีข้อจ�ำกัดในหลายเรื่อง เช่น ข้อจ�ำกัดในเรื่องของระยะเวลาที่ใช้ในการ
จัดส่งสินค้า ซึ่งหากเป็นการซื้อขายผ่านทางระบบออนไลน์ผู้บริโภคจะต้องใช้ระยะเวลาในการรอรับสินค้า
กล่าวคือ ผู้บริโภคจะไม่ได้รับสินค้าที่สั่งซื้อในทันที ต่างจากการซื้อสินค้าทั่วไปที่ผู้ซื้อสามารถรับสินค้าได้
ทันที ภายหลังจากที่ได้ตัดสินใจซื้อสินค้าและช�ำระราคาแล้ว อีกทั้งข้อจ�ำกัดในเรื่องของการได้เห็นและ
การได้สมั ผัสสินค้า ซึง่ หากเป็นการซือ้ ขายผ่านทางระบบออนไลน์ผบู้ ริโภคจะไม่มโี อกาสทีจ่ ะสัมผัสสินค้าเอง
โดยตรง ท�ำได้เพียงอ่านรายละเอียดของสินค้าที่ผู้ขายแสดงไว้เท่านั้น ต่างกับการซื้อขายสินค้าทั่วไป
ทีผ่ ซู้ อื้ สามารถเห็นและสัมผัสต่อตัวสินค้าได้โดยตรง จึงส่งผลให้ผปู้ ระกอบการแต่ละร้านทีข่ ายสินค้าประเภท
เดียวกันมีความกระตือรือร้นในการคิดหากลยุทธ์การตลาดในการจูงใจผูบ้ ริโภคให้ซอื้ สินค้า (ภารุจา บุญจารุทศั น์.
2557 : 114-115) อาทิเช่น การที่ร้านค้าเสนอนโยบายที่แตกต่างกัน ซึ่งนโยบายที่น่าสนใจประการหนึ่ง
คือ “นโยบายการเปลีย่ นสินค้า” ทีร่ า้ นค้าออนไลน์แต่ละร้านจะก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขไว้แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการของร้านนั้นเป็นผู้ก�ำหนดถึงแม้ว่าสินค้านั้นจะเป็นสินค้าประเภทเดียวกันก็ตาม
โดยปัญหาที่พบอยู่เป็นประจ�ำในการซื้อสินค้าออนไลน์ นั่นก็คือ กรณีของการเปลี่ยนใจ ขอเปลี่ยนสินค้า
ประเภทเสื้อผ้าและชุดชั้นใน ซึ่งเหตุที่เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาก็เป็นเพราะว่า ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมาย
หรือข้อก�ำหนดใดๆ ที่เข้ามาควบคุมดูแลในเรื่องนี้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน
จะเห็นได้ว่าการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ผู้ประกอบการจะใช้นโยบายการเปลี่ยนสินค้า
มาเป็นสิง่ ทีส่ ร้างความเชือ่ มัน่ และท�ำให้ผบู้ ริโภคมีความมัน่ ใจทีจ่ ะตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านทางระบบออนไลน์
มากขึน้ (ภารุจา บุญจารุทศั น์. 2557 : 102)  แต่อย่างไรก็ตามสิทธิทผี่ บู้ ริโภคได้รบั จากผูป้ ระกอบการแต่ละราย
ในเรื่องการเปลี่ยนใจ ขอเปลี่ยนสินค้านั้นยังคงแตกต่างกันอยู่ กล่าวคือ ไม่มีข้อก�ำหนดที่ชัดเจน เช่น
กรณีทพี่ บ คือ ผูบ้ ริโภคไม่มสี ทิ ธิทจี่ ะเปลีย่ นสินค้าเพียงเพราะว่าเปลีย่ นใจ เว้นแต่ผปู้ ระกอบการรายนัน้ ได้ระบุ
นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้านั้นไว้แล้ว ผู้บริโภคจึงจะมีสิทธิเปลี่ยนสินค้าได้หากผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนใจ
ในภายหลัง แต่ในกรณีทพี่ บว่าสินค้ามีความช�ำรุดบกพร่องหรือเป็นสินค้าไม่ปลอดภัย กรณีนผี้ บู้ ริโภคสามารถ
เปลี่ยนสินค้าได้เนื่องจากได้มีการก�ำหนดสิทธิของผู้บริโภคในเรื่องดังกล่าวไว้แล้วตามกฎหมาย

258

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

ในประเทศไทยได้มีการตรากฎหมายที่ให้ความคุ้มครองผู้บริโภควางไว้ในด้านต่างๆ หลายฉบับ
แต่กฎหมายเหล่านั้นบัญญัติไว้เพียงเป็นขอบเขตกว้างๆ ไม่ได้คุ้มครองเฉพาะเจาะจงไปในการท�ำธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์เกีย่ วกับการเปลีย่ นใจ ขอเปลีย่ นสินค้าแต่อย่างใด (ภารุจา บุญจารุทศั น์. 2557 : 2)  เช่น
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ที่ก�ำหนดว่าการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น
การท�ำธุรกิจตลาดแบบตรงและรายละเอียดอืน่ หรือตามพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิด
ขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551  ที่ก�ำหนดไว้ให้ควบคุมดูแลเฉพาะสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเท่านั้น หรือ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่อง ซื้อขาย นิติกรรมสัญญา ความรับผิดต่อความช�ำรุดบกพร่อง
และในส่วนของกฎหมายด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งก็คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ก็ไม่ได้ให้ความคุ้มครองต่อผู้บริโภคอย่างเต็มที่แต่เป็นเพียงการบัญญัติรับรองที่
ให้ความคุ้มครองในการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นภาพรวมกว้าง ๆ เท่านั้น กล่าวคือ เป็นกฎหมาย
ที่รับรองสถานะของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการท�ำธุรกรรมหรือสัญญาให้มีผลเช่นเดียวกับการท�ำสัญญา
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น การท�ำเป็นหนังสือ การมีหลักฐานเป็นหนังสือ การลงลายมือชือ่
เป็นต้น (ส�ำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. 2561 : 27 - 39)
จากผลการส�ำรวจพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคประจ�ำปี 2561 ของส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พบว่ า มี แ นวโน้ ม การซื้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ เ พิ่ ม มากขึ้ น โดยหมวดหมู ่ สิ น ค้ า ที่ ผู ้ บ ริ โ ภคนิ ย มซื้ อ ผ่ า นทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสินค้าประเภทแฟชั่น อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องประดับ สื่อเพื่อ
ความบันเทิง ของเล่น ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น (ส�ำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์,
ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม.
2562 : 6)
ด้วยเหตุนคี้ ณะผูจ้ ดั ท�ำจึงได้นำ� ประเด็นการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคว่าด้วยการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรือ่ ง การเปลีย่ นใจขอเปลีย่ นสินค้า ประเภทเสือ้ ผ้า มาเป็นกรณีศกึ ษา เพือ่ มุง่ ศึกษาถึงสภาพปัญหาทีเ่ กิดขึน้
กับผู้บริโภค รวมทั้งศึกษาข้อกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีของการเปลีย่ นใจขอเปลีย่ นสินค้า ของกฎหมายไทยกับต่างประเทศ แล้วน�ำมาวิเคราะห์หาแนวทาง
หรือมาตรการที่เหมาะสมในการพัฒนากฎหมายเรื่องดังกล่าวเพื่อน�ำมาปรับใช้กับประเทศไทย

เนื้อหา
การซื้อขายสินค้าออนไลน์หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เป็นช่องทางการท�ำธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีบทบาทเพิ่มมากขึ้น (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. 2560 : 10) จึงมีแนวโน้มขยายตัวอย่าง
ต่อเนือ่ ง ซึง่ เกิดขึน้ จากหลายปัจจัย โดยปัจจัยทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ คือ ความเชือ่ มัน่ ในการสัง่ ซือ้ สินค้าออนไลน์
ของผู้บริโภคมีมากขึ้น เนื่องจากการที่มีการพัฒนาระบบการสั่งซื้อ การช�ำระเงิน และการจัดส่งสินค้า
อย่างต่อเนื่อง ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งคือ ในปัจจุบันผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ง่าย หลายช่องทาง
ทั้งทางโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เป็นต้น (สรียา กาฬสินธุ์. 2555 : 25)
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แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและการที่ได้รับความคุ้มครองของผู้บริโภค
แนวคิดเกีย่ วกับสิทธิของผูบ้ ริโภค (ช่อทิพย์ สุนทรวิภาต. 2557 : 6; อ้างอิงจาก ฉัตรสุมน พฤฒิภณ
ิ โญ.
2557 : 2) ได้มีการพัฒนามาจากเรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Rights) โดยสิทธิของผู้บริโภคได้ปรากฏ
ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และในปี ค.ศ. 1948 ได้มกี ารประกาศเจตนารมณ์
ในการร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ในการวางกรอบเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและ
เป็นเอกสารหลักด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรกซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติให้การรับรองตาม
ข้อมติที่ 217 A(III) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 โดยได้มีการก�ำหนดถึงสิทธิพื้นฐานในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
แนวคิดการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในต่างประเทศ (ช่อทิพย์ สุนทรวิภาต. 2557 : 6 ; อ้างอิงจาก ภัทรธนาฒย์
ศรีถาพร. 2557: [สื่อออนไลน์]) เกิดขึ้นอย่างชัดเจนครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1960
โดยที่รัฐประกาศให้การรับรองสิทธิของผู้บริโภคที่ส�ำคัญ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือ
บริการอย่างเพียงพอก่อนที่จะซื้อ, สิทธิที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยอิสระ, สิทธิที่จะได้รับ
ความปลอดภั ย จากสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารโดยอิ ส ระ และสิ ท ธิ ที่ จ ะเรี ย กร้ อ งค่ า ทดแทนจากผู ้ ผ ลิ ต หรื อ
จ�ำหน่ายสินค้าที่ช�ำรุดบกพร่อง
ในประเทศไทยได้มีการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคไว้ (ปัญญ์รวี อยู่เอนก โพธิวัฒน์.
2560 : 33-35) ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งประกอบด้วยสิทธิ
5 ประการ ได้แก่ 1) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งค�ำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการ 2) สิทธิที่จะมีอิสระเลือกในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ 3) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัย
จากการใช้สิทธิหรือบริการ 4) สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท�ำสัญญา และ 5) สิทธิที่จะได้รับ
การพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ท�ำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
แนวคิดการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทีท่ ำ� พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (กมลินทร์ พินจิ ภูวดล, ชืน่ สุมน นิวาทวงษ์,
โชติกา วิทยาวรากุล, ธเนศ สุจารีกุล, ปภาวดี ธโนดมเดช, ปัทมาภัณท์ ทองมาก และศิริพร เอี่ยมธงชัย.
2559 : 114-118 ; นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์. 2553 : 741-768) ในยุคแรกๆมีที่มาจากแนวคิดที่ว่า
“ผู้บริโภคมีสถานะทางเศรษฐกิจและอ�ำนาจในการต่อรองน้อยกว่าผู้ประกอบธุรกิจ” ซึ่งเป็นพื้นฐาน
ในการออกกฎหมาย เพือ่ คุม้ ครอง “ผูบ้ ริโภคทีอ่ อ่ นแอ” โดยในปี ค.ศ. 1985 สมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติ
ได้มีข้อมติที่ 39/248 รับรองค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค และมีการก�ำหนดการ
คุ้มครองผู้บริโภคไว้ 6 ประการ ได้แก่ 1) การคุ้มครองผู้บริโภคจากอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย
2) การส่งเสริมและคุ้มครองประโยชน์ทางเศรษฐกิจของผู้บริโภค 3) การเข้าถึงข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อให้
ผูบ้ ริโภคได้ตดั สินใจอย่างมีขอ้ มูล (informed choices) ตามความต้องการของตน 4) การให้ความรูแ้ ก่ผบู้ ริโภค
5) การให้การเยียวยาผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ และ 6) เสรีภาพในการรวมกลุ่มหรือการจัดตั้งองค์กร
และโอกาสขององค์กรดังกล่าวในการเสนอความเห็นในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค
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อีกทั้งแนวคิดที่ส�ำคัญในการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคที่ท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ
“การสร้างความมั่นใจ” (consumer confidence) เนื่องจากการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นผู้บริโภค
มีความมัน่ ใจเกีย่ วกับผูป้ ระกอบการว่ามีตวั ตนอยูจ่ ริงหรือไม่ ไม่แน่ใจว่าข้อมูลทีผ่ ปู้ ระกอบการเสนอผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์จะถูกต้องมากน้อยเพียงใด นโยบายของร้านค้าจะสามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ เป็นต้น
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภค (Customer satisfaction)
แนวคิดความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค (วัชรภรณ์ เจียงของ. 2559 : 8-9 ; อ้างอิงจาก ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์
และคณะ. 2541) ของ Philip Kotler ได้กล่าวว่าเป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับความรู้สึกหลังการซื้อหรือรับบริการ
ของบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ต่อการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการหรือ
ประสิทธิภาพของสินค้า (Perceived Performance) กลับการให้บริการทีเ่ ขาคาดหวัง (Expected Performance)
โดยผลที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการ (Product Performance) ต�่ำกว่าความคาดหวังของลูกค้า จะท�ำให้
ลู ก ค้ า เกิ ด ความไม่ พึ ง พอใจ (Dissatisfied Customer) แต่ ถ ้ า ระดั บ ของผลที่ ไ ด้ รั บ จากสิ น ค้ า ตรงกั บ
ความหวังของลูกค้าที่ตั้งไว้ก็จะท�ำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ (Delighted Customer) ผู้ให้บริการจะต้อง
ท�ำให้ผลิตภัณฑ์แตกต่างจากคู่แข่ง สิ่งส�ำคัญสิ่งหนึ่งในการสร้างความแตกต่างจากธุรกิจให้บริการ คือ
การรักษาระดับการให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งโดยเสนอคุณภาพให้บริการตามที่ลูกค้าได้คาดหวังไว้
ประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ปัจจุบนั ได้มกี ารน�ำเทคโนโลยีพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในหลายด้าน ซึง่ เป็นทัง้ ธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์แบบแสวงผลก�ำไร และแบบไม่แสวงหาผลก�ำไร (วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม. 2560 : 40 ;
อ้างอิงจาก Chaffey, D., Smith, P.R. 2013 : 9-11) ได้แก่ ภาคธุรกิจกับผูบ้ ริโภค (Business-to-Consumer :
B to C), ภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจ (Business-to- Business : B to B), ผู้บริโภคกับผู้บริโภค (Consumerto-Consumer : C to C) และ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
จากรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวในกรณีนี้จะมุ่งศึกษารูปแบบการด�ำเนินธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างภาคธุรกิจกับผู้บริโภค (Business-to-Consumer : B to C)และผู้บริโภคกับ
ผู้บริโภค (Consumer-to-Consumer : C to C)
โดยหลักแล้วการด�ำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างภาคธุรกิจกับผู้บริโภคเป็นรูปแบบ
การด�ำเนินธุรกิจระหว่างผูป้ ระกอบการกับผูบ้ ริโภคทีม่ กี ารท�ำมากทีส่ ดุ และเป็นทีร่ จู้ กั กันมากทีส่ ดุ (จีราภรณ์
สุธัมมสภา. 2557 : 2) โดยผู้ประกอบธุรกิจจัดช่องทางการส่งสินค้าทางเว็บไซต์ของบริษัทเอง เช่น
thaiairways.com, doikham.com เป็นต้น (ส�ำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และคณะ. 2561 : 17 - 18) และ
การด�ำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค อีกทั้งผู้บริโภคสามารถซื้อขายกันได้
อย่างอิสระ (จีราภรณ์ สุธัมมสภา. 2557 : 4) ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Commerce) เช่น
เฟสบุ๊ค (Facebook), อินสตาแกรม (Instagram), ไลน์ (Line), ทวิตเตอร์ (Twiter) เป็นต้น หรือรูปแบบที่
ผู้ใช้บริการจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเก็บค่าให้บริการบางอย่างผ่านทางตลาดกลาง (E-Marketplace)
ซึ่งมีลักษณะเป็นการเปิดพื้นที่ให้บุคคลทั่วไปเข้ามาประกาศขายสินค้าและเก็บค่าบริการที่ให้ประกาศขาย
สินค้าในระบบออนไลน์เช่น ช้อปปี้ (shopee), ลาซาด้า (Lazada), เจดี เซนทรัล (JD CENTRAL), ซิลิงโก
(Zilingo) เป็นต้น (ส�ำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และคณะ. 2561 : 19-20)
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ซึง่ จากการด�ำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างภาคธุรกิจกับผูบ้ ริโภคและผูบ้ ริโภคกับผูบ้ ริโภค
พบว่าสินค้าประเภทหนึ่งที่ผู้บริโภคนิยมซื้อผ่านช่องทางเครือข่ายออนไลน์ คือ สินค้าประเภทเสื้อผ้า
(ส�ำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ คณะ. 2562 : 6)
ถึงแม้ว่าสินค้าประเภทเสื้อผ้าจะได้รับความนิยมจากผู้บริโภคแต่ในขณะเดียวกันผู้บริโภคยังคง
ประสบปัญหาในการซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้าผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์อยู่ กล่าวคือ ปัญหาในเรื่อง
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในกรณีที่ผู้บริโภคมีความรู้สึกไม่พึงพอใจต่อสินค้าที่ได้รับ หรือ
เปลี่ ย นใจขอเปลี่ ย นสิ น ค้ า โดยที่ สิ น ค้ า ดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ มี ค วามช� ำ รุ ด บกพร่ อ งหรื อ ไม่ ไ ด้ มี ป ั ญ หาใดๆ
ที่ผู้ประกอบการจะต้องรับผิด (ปัญญ์รวี อยู่อเนก โพธิวัฒน์. 2560 : 2)
ปัญหาอื่นนอกจากความช�ำรุดพกพร่องของสินค้าที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคซื้อสินค้า
ประเภทเสื้อผ้าผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์
1. สินค้าที่ผู้บริโภคได้รับมีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไปส�ำหรับผู้บริโภค
2. สินค้าที่ผู้บริโภคได้รับมีสีแตกต่างจากภาพที่โฆษณา เป็นเหตุให้ผู้บริโภคต้องการเปลี่ยนสินค้า
3. สินค้าที่ผู้บริโภคได้รับมีลักษณะเนื้อผ้าไม่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
4. สินค้าที่ผู้บริโภคได้รับใช้ระยะเวลาในการขนส่งสินค้านานเกินระยะเวลาอันสมควร เป็นต้น
ซึง่ กรณีปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าวนี้ เป็นลักษณะทีผ่ บู้ ริโภคเปลีย่ นใจขอเปลีย่ นสินค้า ซึง่ ในประเทศไทย
ยังไม่มีกฎหมายหรือข้อก�ำหนดใดๆ ที่เข้ามาควบคุมดูแลในเรื่องนี้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร แต่มีเพียง
การก�ำหนดนโยบายการเปลี่ยนสินค้าของร้านค้าออนไลน์แต่ละร้านเท่านั้น ซึ่งมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
โดยถือเป็นการสร้างกลยุทธ์ทางการค้าเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค กล่าวคือ สิทธิในการเปลี่ยน
สินค้าที่ผู้บริโภคซื้อผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยเหตุอื่นที่ไม่ใช่กรณีสินค้าช�ำรุดบกพร่อง หรือ
เหตุใด ๆ ที่ผู้ประกอบการต้องรับผิด สิทธินั้นไม่มีความแน่นอน โดยผู้บริโภคจะเปลี่ยนสินค้าได้ก็ต่อเมื่อ
ร้านค้าออนไลน์ที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าได้ก�ำหนดนโยบายการเปลี่ยนสินค้านั้นไว้เท่านั้น (ปัญญ์รวี อยู่เอนก
โพธิวัฒน์. 2560 : 22-24)
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริโภคในการท�ำธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ระดับปริญญาตรี โดยใช้สูตรการหา
ประชากรกลุ่มตัวอย่างของ ยามาเน่ : Taro Yamane ซึ่งกรณีนี้มีจ�ำนวน 374 คน โดยพบว่า ผู้ตอบแบบ
สอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 67.11 รองลงมาเป็นเพศชาย จ�ำนวน
123 คน คิดเป็นร้อยละ 32.89 ท�ำให้ทราบถึงปัญหาและความคิดเห็นที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคที่ท�ำธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเพศที่ต่างกันมีระดับความคิดเห็นในด้านการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
ต่างกันเล็กน้อย กล่าวคือ เพศชาย อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.43, S.D.=1.03) เพศหญิง อยู่ในระดับมาก
( =3.59, S.D.=0.94) แต่ ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ในด้ า นต่ า งๆ ดั ง ต่ อ ไปนี้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั น ได้ แ ก่
ด้านลักษณะการก�ำหนดนโยบายการเปลี่ยนสินค้าประเภทเสื้อผ้าของร้านค้าออนไลน์ กล่าวคือ เพศชาย
อยูใ่ นระดับปานกลาง ( =2.96, S.D.=1.1) เพศหญิง อยูใ่ นระดับปานกลาง ( =3.03, S.D.=1.04) ด้านระยะเวลา
ทีก่ ำ� หนดในการเปลีย่ นคืนสินค้าประเภทเสือ้ ผ้า กล่าวคือ เพศชาย อยูใ่ นระดับปานกลาง ( =2.87, S.D.=1.1)
เพศหญิงอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.87, S.D.=1.1) ด้านค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้า กล่าวคือ เพศชาย
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อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.00, S.D.=1.08) เพศหญิง อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.06, S.D.=1.04) และ
ด้านปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย กล่าวคือ เพศชาย อยู่ในระดับมาก ( =3.64, S.D.=0.99) เพศหญิง
อยู่ในระดับมาก ( =3.83, S.D.=0.89)
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ท�ำให้ทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ดังต่อไปนี้
1. ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ เมือ่ มีการท�ำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มมากขึ้น และยังไม่มีการควบคุมโดยกฎหมายอย่างชัดเจน ก็ย่อมส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาหลายอย่าง
เช่น กรณีทผี่ บู้ ริโภคได้สนิ ค้าไม่ตรงตามความต้องการ หรือการทีผ่ บู้ ริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูป้ ระกอบการ
2. กฎหมายทั่วไปที่ให้การคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวคือ กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ในปัจจุบันมีอยู่หลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522, พระราชบัญญัติขายตรง
และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 เป็นต้น ซึ่งแต่ละฉบับก็บัญญัติให้ความคุ้มครองครอบคลุมในเรื่องต่างๆ
แต่ก็ยังไม่มีกฎหมายฉบับใดกล่าวถึงกรณีของการเปลี่ยนใจไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง
3. สิทธิที่ผู้บริโภคสินค้าประเภทเสื้อผ้าผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ควรได้รับ กล่าวคือ
การที่ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้าผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ การที่ผู้บริโภคจะเปลี่ยนสินค้า
ได้นั้นมักขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ร้านค้าออนไลน์แต่ละร้านก�ำหนดขึ้นเองหรือจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อผู้บริโภค
ได้อธิบายสาเหตุในการขอเปลี่ยนคืนสินค้า โดยหากร้านค้ายินยอมก็จะท�ำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนสินค้าได้
จึงแสดงให้เห็นว่าการเปลีย่ นคืนสินค้านัน้ ยังมิได้มกี ารก�ำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนในการทีจ่ ะปฏิบตั ใิ ห้
เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ดังนัน้ สิทธิทคี่ วรได้รบั คือ สิทธิในการได้รบั ทราบเงือ่ นไขการขายสินค้าอย่างชัดเจน,
สิทธิในการตรวจสอบสินค้า และสิทธิในการเปลี่ยนสินค้า เป็นต้น
4. แนวทางการก�ำหนดสิทธิที่ให้ความคุ้มครองผู้บริโภคที่ท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณี
การเปลี่ยนใจขอเปลี่ยนสินค้า กล่าวคือ เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแล้วท�ำให้เกิดเป็น
ช่องว่างเกิดขึ้นในบางเรื่อง ก็มีความจ�ำเป็นที่จะต้องก�ำหนดกฎหมายในเรื่องนั้นๆ ให้ชัดเจน เพื่อที่จะ
ลดช่องว่างที่ท�ำให้เกิดปัญหาขึ้น และท�ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด
หลั ก กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคที่ ท� ำ ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ในประเทศไทย
หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
ในปัจจุบันยังไม่ได้มีการตรากฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่ท�ำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้โดยเฉพาะ
แต่ ก็ ไ ด้ มี ก ารรั บ รองสิ ท ธิ ข องผู ้ บ ริ โ ภคไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยและกฎหมายระดั บ
พระราชบัญญัติ (ฐิตาภา ตันติปาลกุล. 2559 : 2 - 4) ดังต่อไปนี้
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในเรือ่ งของเสรีภาพในการเข้าท�ำสัญญา (ศนันกรณ์ โสตถิ-พันธ์.
2554 : 300-366), กฎหมายลักษณะหนี้ ในการที่เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ช�ำระหนี้ได้ตามสัญญา
(ศนันกรณ์ โสตถิพนั ธ์. 2561ข : 267 - 276) และค�ำมัน่ ในการทีบ่ คุ คลหนึง่ แสดงเจตนายอมผูกพันตนเองต่อ
บุคคลอีกคนหนึ่ง ในลักษณะเป็นมั่นเป็นเหมาะ (ศนันกรณ์ โสตถิพันธ์. 2561ก : 71 - 72) เป็นต้น
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2. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
ที่ตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบจากการเสนอสินค้าหรือการบริการผ่านการตลาดโฆษณาของผู้ประกอบการ
ซึ่งไม่อาจทราบภาวะตลาดและความจริงเกี่ยวกับคุณภาพและราคาสินค้าและบริการได้อย่างถูกต้อง
(กมลินทร์ พินิจภูวดล และคณะ. 2559 : 155 - 156 ; ฐิตาภา ตันติปาลกุล. 2559 : 2)
3. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้น เพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภคจากการถูกหลอกลวง หรือจากการที่สินค้าหรือบริการไม่ตรงตามค�ำกล่าวอ้างในโฆษณา ซึ่งส่งผล
ให้ผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบและก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม (ฐิตาภา ตันติปาลกุล. 2559 : 2)
4. พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 เป็นกฎหมายทีต่ ราขึน้ เพือ่ รองรับ
ในเรื่องตราประทับ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถระบุตัวผู้ท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่นเดียวกับลายมือชื่อ
เพือ่ คุม้ ครองและส่งเสริมความเชือ่ มัน่ ในการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฐิตาภา ตันติปาลกุล. 2559 : 3 ;
สุมลรัตน์ นาคพาณิชย์. 2547 : 1 - 5)
หลักกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทีท่ ำ� ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ
1. สหภาพยุโรป
สหภาพยุโรปมีบทบาทและอิทธิพลต่อนโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชิกมาก โดยวางหลัก
ให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ปัญญ์รวี อยู่เอนก โพธิวัฒน์. 2560 : 51)
ซึง่ สหภาพยุโรปก็มกี ฎหมายทีใ่ ห้ความคุม้ ครองผูบ้ ริโภคอยูห่ ลายฉบับ โดยกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ที่ใช้บังคับกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ ข้อก�ำหนดว่าด้วยสิทธิของผู้บริโภค (Directive 2011/83/EU of
the European parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer Right) ซึง่ มีวตั ถุประสงค์
ในการคุ้มครองผู้บริโภคที่ท�ำสัญญา (กมลินทร์ พินิจภูวดล และคณะ. 2559 : 137 - 153) ดังต่อไปนี้ คือ
สัญญาที่ท�ำขึ้นภายนอกสถานประกอบการของผู้ประกอบการ, สัญญาที่ท�ำขึ้นโดยคู่สัญญาที่อยู่ห่างกัน
โดยระยะทาง และสัญญาที่นอกเหนือจากสัญญาที่อยู่ห่างโดยระยะทาง หรือสัญญาที่ท�ำขึ้นนอกสถานที่
ประกอบการ
การก�ำหนดสิทธิของผู้บริโภคในการถอนตัวออกจากสัญญา เนื่องจาก การท�ำสัญญาที่คู่สัญญา
อยูห่ า่ งกันโดยระยะทาง ท�ำให้ผบู้ ริโภคไม่มโี อกาสได้เห็นสินค้าก่อนทีจ่ ะท�ำสัญญา ดังนัน้ ผูบ้ ริโภคจึงควรได้รบั
สิทธิในการตรวจสอบสินค้าก่อน ด้วยเหตุนกี้ ฎหมายจึงให้สทิ ธิผบู้ ริโภคในการถอนตัวภายในระยะเวลา 14 วัน
โดยไม่ตอ้ งมีเหตุในการเลิกสัญญาและไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยใดๆ เว้นแต่กรณีทกี่ ฎหมายบัญญัตไิ ว้เป็นอย่างอืน่
2. ประเทศมาเลเซีย
การคุ้มครองผู้บริโภคในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของมาเลเซียประกอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลายฉบับ ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการเลิกสัญญาฝ่ายเดียวของผู้บริโภคโดยที่ผู้ประกอบการ
ไม่มีความผิด คือ Direct Sales and Anti - Pyramid Scheme Act 1993 (DSASA) โดยก�ำหนดให้ผู้บริโภค
ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยแจ้งต่อผู้ประกอบการภายใน 10 วัน (Cooling-of-period) นับจากวันที่สัญญา
ซื้อขายเกิดขึ้น (กมลินทร์ พินิจภูวดล และคณะ. 2559 : 169 - 175)
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3. ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลียมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่ค่อนข้างเข้มแข็ง โดยในการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง
สิ่งที่ควรน�ำมาพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อ คือ “นโยบายการรับคืนสินค้าของผู้ขาย” ซึ่งเป็นอีกมาตรการหนึ่ง
ของการรับประกันสินค้าตามสิทธิของผูบ้ ริโภค ซึง่ หมายความรวมถึงสินค้าทัว่ ไป สินค้ามือสอง การเช่าสินค้า
จากอินเตอร์เน็ต โดยหลักประกันผู้บริโภค (Consumer Guarantee) ในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ถือว่า
ผู้บริโภคจะได้รับสิทธิอย่างน้อย 3 ประการ (ปัญญ์รวี อยู่เอนก โพธิวัฒน์ , 2560 : 53 - 57) คือ จะได้รับ
เงินคืนจากสินค้าทีซ่ อื้ ไปไม่ได้มาตรฐาน (Refund), มีสทิ ธิได้รบั การเปลีย่ นสินค้า (Replace) และมีสทิ ธิได้รบั
การซ่อมแซม (Repair)

บทสรุป
จากการศึกษากรณีของมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการท�ำธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาการเปลี่ยนใจขอเปลี่ยนสินค้าของผู้บริโภค จะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้า ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์มีหลายประการเช่น ผู้บริโภคได้รับ
สินค้าที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไป, ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีสีแตกต่างจากภาพที่โฆษณาไปมาก, ผู้บริโภค
ได้รับสินค้าที่มีลักษณะเนื้อผ้าไม่ตรงตามความต้องการ หรือผู้บริโภคได้รับสินค้าล่าช้าเกินระยะเวลา
อันสมควร ท�ำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสินค้านัน้ ได้ รวมถึงปัญหาอืน่ ๆ ทีผ่ บู้ ริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากผู้ประกอบการ
ซึ่งกฎหมายเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคที่ท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ผู้บริโภคเปลี่ยนใจ
ขอเปลี่ยนสินค้า ด้วยเหตุอย่างอื่นที่มิใช่เหตุความช�ำรุดบกพร่อง หรือปัญหาใดๆ ที่ผู้ประกอบการจะต้อง
รับผิด ของประเทศไทยนั้นมีความแตกต่างกับกฎหมายของต่างประเทศ กล่าวคือ ในประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายหรือข้อก�ำหนดใดๆ ที่เข้ามาควบคุมดูแลในเรื่องนี้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร แต่กฎหมายของ
ต่างประเทศ เช่นสหภาพยุโรป มาเลเซีย และออสเตรเลีย ได้มีการก�ำหนดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
ที่ท�ำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้โดยเฉพาะ กล่าวคือ มีการก�ำหนดคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่างๆ รวมถึง
ก�ำหนดการแสดงนโยบายเปลี่ยนคืนสินค้ากรณีเหตุช�ำรุดพร่องและเหตุอย่างอื่น และก�ำหนดให้ระยะเวลา
ในการเปลี่ยนคืนสินค้าเอาไว้ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการปฏิบัติตามให้เป็นบรรทัดฐาน
เดียวกัน
ดังนั้นการศึกษากฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
เพื่อที่จะได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้บริโภค แล้วน�ำมาเป็นแนวทางในการพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ในเรือ่ งการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ให้มคี วามทันสมัยเทียบเท่ากับกฎหมายคุม้ ครอง
ผู้บริโภคในระดับสากลต่อไป จึงเห็นสมควรให้มีการเพิ่มเติมกฎหมายในส่วนของการเปลี่ยนใจ ในกรณีอื่น
นอกจากเหตุความช�ำรุดบกพร่อง หรือเหตุใดๆ ทีผ่ ปู้ ระกอบการจะต้องรับผิด เพือ่ ท�ำให้เกิดความเป็นธรรม
แก่ผู้บริโภคมากขึ้น
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ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกับบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรม
ในการจ้างแรงงาน
LEGALLY PROHIBITED QUALIFICATIONS IN THE EMPLOYMENT
OF PERSONS WITH CRIMINAL RECORDS
รัตนาพร เทพรักษ์, จักรี สาแมบากอ, นราธิป ศรีธรรมโชติ, นัสรียา วานิ, นิธิตา หนิโซ๊ะ,
เมษินี อินทอง, รัฐวัณย์ ชูไทย, จันทราทิพย์ สุขุม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
สังคมปัจจุบันมีการกระท�ำความผิดมากขึ้น สังเกตได้จากสื่อต่าง ๆ โดยข่าวที่ปรากฏจะเกี่ยวกับ
การก่ออาชญากรรม อาทิ การลักทรัพย์ การปล้นทรัพย์หรือการฆาตกรรม ส่งผลให้เกิดปัญหาว่าเพราะเหตุใด
จึงมีข่าวประเภทนี้และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น พบว่าการก่ออาชญากรรมอาจเกิดจากบุคคลที่เคยกระท�ำ
ความผิดมาแล้ว จึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้วิจัยศึกษาหาสาเหตุที่ท�ำให้บุคคลที่พ้นโทษตัดสินใจก่ออาชญากรรม
ซ�้ำอีก ทั้งที่บุคคลดังกล่าวผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาแล้ว สาเหตุหลักพบว่าสังคมไทย
ยั ง มี ก ารกี ด กั น บุ ค คลที่ พ ้ น โทษเนื่ อ งจากบุ ค คลเหล่ า นี้ มี ป ระวั ติ ก ารกระท� ำ ความผิ ด ติ ด ตั ว เรี ย กว่ า
“ประวัติอาชญากรรม” ซึ่งประวัติอาชญากรรมนี้อาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลในสิทธิด้านต่าง ๆ
โดยเฉพาะสิทธิในการจ้างแรงงาน พบว่าบุคคลทีม่ ปี ระวัตอิ าชญากรรมจะถูกเลือกปฏิบตั ไิ ม่ให้ประกอบอาชีพ
บางประเภท อีกทั้งยังปรากฏกฎหมายที่มีลักษณะห้ามบุคคลที่เคยกระท�ำความผิดมาก่อนประกอบ
อาชีพ ซึ่งขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยเหตุนี้จึงน�ำมาสู่การศึกษา
เพื่อส�ำรวจกฎหมายของประเทศไทยที่ก�ำหนดลักษณะต้องห้ามในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ของบุคคลที่มี
ประวัติอาชญากรรมซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญในหลักการห้ามเลือกปฏิบัติ และเพื่อศึกษากระบวนการเกี่ยวกับ
แนวบรรทัดฐานและการปฏิบัติในการจ้างแรงงานของบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรม โดยข้อมูลที่ใช้
ในงานวิจัยมาจากการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่ากฎหมายที่ก�ำหนดลักษณะต้องห้าม
ในการประกอบอาชีพของผูเ้ คยต้องค�ำพิพากษาจ�ำคุกยังคงปรากฏอยู่ อาทิ พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย
พ.ศ. 2558 พ.ร.บ. สถานประการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 เป็นต้น โดยกฎหมายเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางสังคมต่อตัวผู้กระท�ำผิด ทั้งด้านการสมัครงานและการท�ำงาน จนหวนกลับไปสู่การกระท�ำความผิดซ�้ำ
ต่อไป อีกทั้งพบว่ากลุ่มเจ้าของสถานประกอบการไม่ได้วางบรรทัดฐานที่แน่นอนส�ำหรับการรับบุคคลที่มี
ประวัติอาชญากรรมเข้าท�ำงาน
ค�ำส�ำคัญ : อาชญากรรม การกระท�ำความผิดซ�้ำ ประวัติอาชญากรรม การจ้างแรงงาน
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Abstract
Today’s society has committed more crime. Noticed from various media such as television
news or electronic media. The news appears to be about crimes such as theft, robbery or murder.
Resulting in problems of why this type of news is likely to increase. When we delve into it, we
found that the crime may have occurred from the person who had committed the crime. Therefore
is an incentive for the researcher to find the reason for the person who is acquitted to make the
crime again. Even though the said person has gone through a behavior change process. The main
reason is that Thai society still has to exclude people who are released from punishment because
these people have a criminal record, which is called “criminal records”. This criminal record may
affect data owners in various rights, especially the right to employment. Found that people with a
criminal record will be discriminated against in certain professions. Also appearing a law that prohibits
people who had committed crimes before their occupation as well and this is against the human
rights principles of the Constitution of the Kingdom of Thailand For this reason, it led to a study
to explore the laws of Thailand that define the prohibited characteristics of various occupations of
persons with criminal records that are unconstitutional in the principle of discrimination. And to study
the process regarding norms and practices in the employment of persons with criminal records. The
data used in the research came from document research and interviews.
The result of the research shows that the law specifying the prohibited characteristics in the
occupation of those who have been sentenced to imprisonment still appears such as the Security
Business Act 2015, the Act For health 2016, for example. These laws cause social impacts on
offenders Both for job applications and work Until he returned to the next crime and found that the
group of establishments did not set exact norms for accepting people with criminal records to work
Keywords : Crime, Repeated offense, Criminal Record, Employment

บทน�ำ
การกระท�ำความผิดโดยผู้ที่เคยกระท�ำความผิดมาก่อนหรือ เรียกว่า “การกระท�ำความผิดซ�้ำ”
ในประเทศไทยมีอัตราส่วนและแนวโน้มมากขึ้นในทุก ๆ ปี โดยการกระท�ำความผิดซ�้ำอาจมีที่มาจากหลาย
สาเหตุ เช่น ปัญหาการว่างงาน การที่สังคมรอบข้างไม่ยอมรับ ฐานะทางบ้าน เป็นต้น การเลือกปฏิบัติต่อ
บุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมในการจ้างแรงงาน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้บุคคลที่มีประวัติอาชญากรรม
กลับไปกระท�ำความผิดซ�้ำ  โดยที่การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีประวัติอาชญาการรมในการจ้างงานนั้น
อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งการเลือกปฏิบัติดังกล่าวมีอยู่หลายแบบ ขึ้นอยู่กับ
การจ้างงานของแต่ละหน่วยงาน โดยที่ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมในการ
จ้างแรงงานเป็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ ประเทศไทย และเป็นปัญหาทีส่ ำ� คัญทีท่ ำ� ให้บคุ คลทีม่ ปี ระวัตอิ าชญากรรม
เกิดการว่างงาน ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างชัดเจน กล่าวคือ
ไม่มคี วามร่วมมือจากทัง้ ทางภาครัฐและภาคเอกชน ปัญหาการเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลทีม่ ปี ระวัตอิ าชญากรรม
ในการจ้างแรงงาน จึงเป็นประเด็นปัญหาที่ควรน�ำมาศึกษา และแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อลดการกระท�ำ
ความผิดซ�้ำในประเทศไทย
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ประวัติอาชญากรรม (Criminal Record) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ต่าง ๆ ซึ่งกระทบสิทธิของเจ้าของข้อมูลนั้น เช่น การน�ำไปใช้เผยแพร่ในทางที่ท�ำให้บุคคลนั้นเสื่อมเสีย
ชือ่ เสียง การน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเรือ่ งต่าง ๆ อันเกีย่ วข้องกับความสัมพันธ์ของบุคคลนัน้ กับบุคคล
หรือองค์กรอื่นในสังคม ส�ำหรับในหัวข้อนี้จะมีขอบเขตศึกษาปัญหาของการน�ำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นปัจจัย
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับผู้มีประวัติอาชญากรรมในบริบทการท�ำงาน ซึ่งอาจประกอบด้วยพฤติกรรมย่อย
หลายประการทั้งในช่วงก่อนการเกิดความสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงาน เช่น การก�ำหนดให้ประวัติ
อาชญากรรมเป็นคุณสมบัติต้องห้ามส�ำหรับผู้สมัครงาน การใช้ค�ำถามเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม
ในกระบวนการคัดเลือก เช่น การสัมภาษณ์หรือในใบสมัครงาน ส�ำหรับช่วงหลังการเกิดความสัมพันธ์
ตามสัญญาจ้างแรงงานแล้ว ก็มกี ารน�ำเหตุประวัตอิ าชญากรรมมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเงือ่ นไข
ต่าง ๆ เช่น การเลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง การเลิกจ้าง เป็นต้น เมื่อพิจารณาในกรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชน
จะเห็นได้ว่า บุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากบุคคลอื่นเพียงเพราะเหตุ
ที่ตนมีประวัติอาชญากรรม จึงน�ำไปสู่ประเด็นค�ำถามว่า บุคคลที่ได้รับการปฏิบัติแตกต่างจากบุคคลอื่น
ด้วยเหตุนี้จะได้รับการคุ้มครองตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติหรือไม่
(คณาธิป ทองรวีวงศ์, กัณฑิมา ช่างท�ำ, ภคมน สืบไชย, กุสุมา สุนประชา และชลธิชา สมสะอาด, 2560)
โดยสรุปแล้วปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมในการจ้างแรงงาน ซึ่งเป็น
ปัญหาที่ยังไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน จึงมีความส�ำคัญต่อการศึกษาทางวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว เพื่อน�ำไปสู่ผลลัพธ์ ของการลดจ�ำนวนการกระท�ำความผิดซ�้ำที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส�ำรวจกฎหมายของประเทศไทยที่ก�ำหนดลักษณะต้องห้ามในการประกอบอาชีพต่าง ๆ
ของบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญในหลักการห้ามเลือกปฏิบัติ
2. เพื่อศึกษากระบวนการเกี่ยวกับแนวบรรทัดฐานและการปฏิบัติในการจ้างแรงงานของบุคคลที่มี
ประวัติอาชญากรรม

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ได้ ท ราบถึ ง มาตรการทางกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก ห้ า มเลื อ กปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ที มี ป ระวั ติ
อาชญากรรมในการจ้างแรงงานของประเทศไทย
2. ได้ทราบถึงกระบวนการเกี่ยวกับแนวบรรทัดฐานและการปฏิบัติในเรื่องการจ้างแรงงานของ
ผู้ที่มีประวัติอาชญากรรม

ทบทวนวรรณกรรม
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและผลงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. แนวคิดเกีย่ วกับบุคคลทีม่ ปี ระวัตอิ าชญากรรม กล่าวคือ อาชญากรรม (crime) โดยทัว่ ไป หมายถึง
การกระท�ำผิดกฎหมายก่อให้เกิดความสูญเสีย ประกอบด้วยความหมายของอาชญากรรม อาชญากรรม
ตามความหมายของส�ำนักอาชญากรรมวิทยาเดิม อาชญากรรมตามความหมายของกฎหมาย อาชญากรรม
ตามกระบวนการการประณามทางสังคม และอาชญากรรมอาชญากรรมโดยคุณค่า (สุดสงวน สุธสี ร, 2547)
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2. แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของอาชญากร กล่าวคือ การพิจารณาอาชญากรและผู้กระท�ำ
ความผิ ด โดยกฎหมายนั้ น ขึ้ น อยู ่ กั บ การวิ นิ จ ฉั ย ความรั บ ผิ ด ทางอาญา หรื อ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย หมายถึง บุคคลใดต้องรับโทษอาญาโดยค�ำพิพากษาอันถึงที่สุด โดยทั่วไปจึงหมายถึง
ผู้ประพฤติฝ่าฝืนกฎหมายอาญา (ประธาน วัฒนวาณิชย์, 2546)
3. แนวคิดเกีย่ วกับประเภทของอาชญากรรม ประกอบด้วยอาชญากรรมปราศจากผูเ้ สียหาย กล่าวคือ
เป็นอาชญากรรมไม่มีเหยื่อ อาชญากรรมรุนแรง กล่าวคือ อาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียด หรือ
อาชญากรรมที่เกิดจากความล�ำเอียง และอาชญากรรมคอปกขาว กล่าวคือ การกระท�ำที่ผิดกฎหมาย หรือ
ผิดจรรยาบรรณหรือจริยธรรมของการท�ำงานกระท�ำโดยคนหนึง่ หรือกลุม่ องค์กร (อัจฉรียา ชูตนิ นั ทน์, 2557)
4. แนวคิดเกี่ยวกับเหตุแห่งการเกิดอาชญากรรม ประกอบด้วย กลุ่มทฤษฎีอุปนิสัย กล่าวคือ
เป็นการอธิบายสาเหตุอาชญากรรมโดยน�ำการศึกษาด้านจิตวิทยามาวิเคราะห์ และอธิบายสาเหตุต่าง ๆ
โดยใช้หลักจิตวิทยา กลุ่มทฤษฎีโครงสร้างทางสังคม กล่าวว่า โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมมีผลต่อ
การก่ออาชญากรรม กลุ่มทฤษฎีกระบวนการทางสังคม กล่าวว่า คนไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติ ชนชั้น หรือ
เพศใดก็ตาม ต่างก็มีศักยภาพที่จะเป็นอาชญากรได้ทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับการขัดเกลาทางสังคม กลุ่มทฤษฎี
ความขัดแย้งทางสังคม เชื่อว่า อาชญากรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ และกลุ่มทฤษฎี
ผสมผสาน มองว่า การวิเคราะห์สาเหตุอาชญากรรมควรวิเคราะห์จากหลายมิติ อย่างเช่น พฤติกรรม
ความเสี่ยง ความผูกพันในครอบครัว บรรทัดฐานทางสังคม (สุดสงวน สุธีสร, เล่มเดิม)
5. แนวคิดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประวัติอาชญากร ความหมายของทะเบียนประวัติ
อาชญากร หมายถึง บัญชีเรื่องราวว่าด้วยความเป็นไปของผู้ก่ออาชญากรรมหรือผู้กระท�ำความผิดที่เป็น
คดีอาญาโดยรัฐ และในส่วนของลักษณะความส�ำคัญของทะเบียนประวัติอาชญากรและประโยชน์ของ
ทะเบียนประวัติอาชญากรรม กล่าวคือ เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการติดตามตัวผู้เคย
กระท�ำความผิด โดยเฉพาะกรณีการกระท�ำความผิดซ�้ำ (ทวีศักดิ์ ภักดีโต, 2544)
6. กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประกอบด้ ว ย กฎหมายของประเทศไทย ได้ แ ก่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 27 วรรคสาม และกฎหมายที่มีการก�ำหนดลักษณะต้องห้าม
ในการประกอบอาชีพการงานของผู้เคยต้องค�ำพิพากษาจ�ำคุก เช่น พระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพือ่ สุขภาพ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัตธิ รุ กิจรักษา
ความปลอดภัย พ.ศ. 2558
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับทะเบียนประวัติอาชญากร ได้แก่ กฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ศึกษากรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ให้เปิดเผย, การน�ำรูปแบบ กระบวนการ และ
แนวนโยบายในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย,
การปฏิรูปทะเบียนประวัติอาชญากรกับแนวคิดการก�ำหนดโทษให้เหมาะสมกับผู้กระท�ำความผิด และ
วิจัยเรื่องผู้พ้นโทษไร้สิทธิประกอบอาชีพ
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วิธีการวิจัย
ผู้วิจัยด�ำเนินวิธีการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัย ดังต่อไปนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ 1 คน และเจ้าของสถาน
ประกอบการ 3 คน
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ ทีใ่ ห้ผตู้ อบสามารถแสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิสระ
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้ด�ำเนินการสร้าง ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐานในการก�ำหนด
องค์ประกอบของการวิจัย
2. สร้างเครือ่ งมือการวิจยั เกีย่ วกับข้อมูลหลักการเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลทีม่ ปี ระวัตอิ าชญากรรม
โดยเป็นแบบสัมภาษณ์ ส�ำหรับเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์และสถานประกอบการ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยด�ำเนินการส�ำรวจเชิงลึกซึ่งสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็น
ต่อบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรม และในกรณีในการพิจารณารับบุคคลเข้าท�ำงานผ่านตัวแทนเจ้าของ
สถานประกอบการ
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ (Content Analysis) จากเครือ่ งมือแบบสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยน�ำข้อมูลจากการจดบันทึก และข้อมูลจากเทปบันทึกเสียงที่ถอดเป็นบทสนทนา มาวิเคราะห์เนื้อหา
ตามหัวข้อที่ก�ำหนด แล้วน�ำเสนอข้อมูลเป็นความเรียง

ผลการวิจัย
1. กฎหมายที่มีลักษณะต้องห้ามในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ของบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรม
ซึ่ ง ขั ด ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ ในหลั ก การห้ า มเลื อ กปฏิ บั ติ ต ามที่ ศึ ก ษามี 10 ฉบั บ แต่ ข อยกตั ว อย่ า ง ดั ง นี้
(1) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (2) พ.ร.บ. ทนายความ พ.ศ. 2528 (3) พ.ร.บ. ธุรกิจ
รักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 (4) พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
2. แนวบรรทัดฐานและการปฏิบัติในการจ้างแรงงานของบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมจาก
การสัมภาษณ์ กลุ่มเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งให้สัมภาษณ์โดยผู้อ�ำนวยการเรือนจ�ำกลางสงขลา
พบว่าปัจจุบันเรือนจ�ำกลางสงขลามีผู้ต้องขังที่กระท�ำความผิดในคดียาเสพติดมากที่สุดรองลงมา คือ
คดีเกี่ยวกับความรุนแรง ในด้านกฎหมายได้ให้ความเห็นว่าปัจจุบันนี้ไม่มีกฎหมายที่ก�ำหนดลักษณะ
ต้องห้ามในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ของบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมแล้ว และกลุ่มสถานประกอบการ
ซึ่งให้สัมภาษณ์โดยตัวแทนของสถานประกอบการที่มีอ�ำนาจในการพิจารณารับบุคคลเข้าท�ำงาน พบว่า
ในเรื่ องการพิจ ารณารับ บุคคลเข้า ท�ำงานทางสถานประกอบการไม่ มี กระบวนการที่ แ น่ น อนเกี่ ย วกั บ
แนวบรรทัดฐานและการปฏิบตั ใิ นการจ้างแรงงานของบุคคลทีม่ ปี ระวัตอิ าชญากรรม และเนือ่ งจากกรมราชทัณฑ์
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หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ยั ง ไม่ มี ม าตรการหรื อ มี ก ารขอความร่ ว มมื อ มายั ง สถานประกอบการเกี่ ย วกั บ
บุคคลทีม่ ปี ระวัตอิ าชญากรรมในการจ้างแรงงานด้วย ทัง้ นีก้ ารพิจารณารับบุคคลเข้าท�ำงานขึน้ อยูก่ บั ตัวของ
ผู้สมัคร ไม่ว่าจะเป็นด้านความเหมาะสมกับต�ำแหน่งหน้าที่งาน ด้านความสามารถทางทักษะและวิชาชีพ
หรือที่จะพิจารณาเป็นส�ำคัญ คือ ฐานความผิดที่เคยกระท�ำมาจะส่งผลกระทบกับต�ำแหน่งหน้าที่งาน
หรือไม่ ซึ่งในเบื้องต้นจะมีการตรวจสอบโดยการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน โดยรับไว้พิจารณาก่อนเสมอ
ไม่มีการปฏิเสธในทันที

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
สรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อแรก คือ เพื่อส�ำรวจกฎหมายของประเทศไทยที่ก�ำหนดลักษณะ
ต้องห้ามในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ของบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญในหลักการ
ห้ามเลือกปฏิบัติ ผลการวิจัยพบว่า กฎหมายที่มีลักษณะต้องห้ามในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ของบุคคล
ที่มีประวัติอาชญากรรมซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญในหลักการห้ามเลือกปฏิบัติ ตามมาตรา 27 วรรคสามของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ความว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
ไม่วา่ ด้วยเหตุความแตกต่างในเรือ่ งถิน่ ก�ำเนิดเชือ้ ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมื อ ง อั น ไม่ ขั ด ต่ อ บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ เหตุ อื่ น ใด จะกระท� ำ มิ ไ ด้ ” ถื อ เป็ น สิ ท ธิ
ขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเพื่อให้การรับรองคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐมิอาจละเมิดได้
รวมถึ งประชาชนทั่วไปก็มิอ าจละเมิดได้เช่นเดี ย วกั น ตามกติ การะหว่ างประเทศว่ ด ้ ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อง
และสิทธิทางการเมือง (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560, น. 8)
(1) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 36 ข. (7) บัญญัติห้ามผู้ที่เคย
ถูกจ�ำคุกเพราะศาลมีค�ำพิพากษาเป็นที่สุดให้จ�ำคุกในคดีอาญาเข้ารับราชการ ทั้งนี้คณะกรรมการ ก.พ.
อาจพิจารณาให้รบั บุคคลทีม่ ลี กั ษณะต้องห้ามตามข้อ 36 ข. (7) เข้ารับราชการได้ โดยมติของคณะกรรมการ
ก.พ. ต้องได้คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสีใ่ นห้าของจ�ำนวนกรรมการทีม่ าประชุมโดยลงมติลบั (พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, น. 14)
(2) พ.ร.บ. ทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 35(6) บัญญัติห้ามผู้ที่เคยถูกจ�ำคุกเพราะศาล
มี ค� ำ พิ พ ากษาเป็ น ที่ สุ ด ให้ จ� ำ คุ ก ในคดี ที่ ค ณะกรรมการเห็ น ว่ า จะน� ำ มาซึ่ ง ความเสื่ อ มเสี ย มาสู ่ วิ ช าชี พ
จดทะเบียน (พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528, น.13)
(3) พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 มาตรา 34 ข. (3) “ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็น
พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย ต้ อ งไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม เป็ น ผู ้ เ คยได้ รั บ โทษจ� ำ คุ ก ส�ำ หรั บ ความผิ ด
เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เว้นแต่เป็นโทษที่
ได้กระท�ำโดยประมาทหรือลหุโทษ (พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558, น. 31)
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(4) พ.ร.บ. สถานประกอบการเพือ่ สุขภาพ พ.ศ. 2559 มาตรา 13 (3) “ผูข้ อรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม เป็นผู้เคยต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็น
ผู้กระท�ำผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี” (พระราชบัญญัตสิ ถานประกอบการเพือ่ สุขภาพ พ.ศ. 2559, น. 14)
ทั้ ง นี้เป็นเพราะว่า ประเทศไทยนั้ น ยั งคงมี การกี ด กั น กลุ ่ ม ของบุ คคลที่ มี ป ระวั ติอาชญากรรม
โดยบริบททางสังคม หรือแม้กระทัง่ ทางกฎหมายทีม่ ผี ลบังคับอยูใ่ นปัจจุบนั อีกทัง้ กลุม่ กฎหมายทีม่ ลี กั ษณะ
ต้องห้ามในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ของบุคคลทีม่ ปี ระวัตอิ าชญากรรมดังกล่าว อาจส่งผลกระทบกับบุคคล
ที่มีประวัติอาชญากรรมโดยตรง อาทิ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลให้นักโทษ
ทีแ่ ม้จะกลับใจได้และมีวฒ
ุ กิ ารศึกษาตามก�ำหนดไม่มสี ทิ ธิสมัครเข้ารับราชการ พ.ร.บ. ทนายความ พ.ศ. 2528
ซึ่งมีนักโทษที่กลับตัวตั้งใจเรียนจนจบปริญญาอย่างหลักสูตรนิติศาสตร์ แต่เมื่อพ้นโทษอาจไม่สามารถท�ำ
ตามความฝันด้วยการเป็นทนายความหรือสอบเนติบณ
ั ฑิตได้ (อานนท์ ชวาลาวัณย์, 2557) และในกรณีของ
พ.ร.บ. สถานประกอบการเพือ่ สุขภาพ พ.ศ. 2559 มีการฝึกอบรมผูต้ อ้ งขังเพือ่ การประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ
แต่มกี ารกีดกันด้วยกฎหมายทีเ่ ป็นอุปสรรคในการเริม่ ต้นอาชีพด้วยการเป็นเจ้านายตนเอง (กิรยิ า กุลกลการ
และสราวุธ ไพฑูรย์พงษ์, 2562) ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปกป้อง ศรีสนิท (2561) ที่กล่าวว่า
ตามหลัก Individualization เป็นแนวคิดการก�ำหนดโทษให้เหมาะสมกับผู้กระท�ำผิดซึ่งสอดคล้องกับ
หลักมนุษยชน ในกรณีผู้พ้นโทษปรับปรุงตัวเองไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมแล้วก็สมควรที่จะได้รับการลบ
หรือปกปิดการกระท�ำความผิด ซึ่งประเทศไทยยังไม่ได้น�ำแนวคิดดังกล่าวมาใช้ ส่งผลให้ระบบทะเบียน
อาชญากรไทยเปรียบเสมือนก�ำแพงแยกบุคคลที่มีประวัติอาชญากรออกจากคนไม่มีประวัติอาชญากร
(ปกป้อง ศรีสนิท, เรื่องเดิม) และผลงานวิจัยของ จงสวัสดิ์ พิสิฐพันพร (2554) ได้ศึกษาว่าการที่บุคคล
มีทะเบียนประวัติอาชญากรติดตัว เป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินชีวิตในสังคม ซึ่งทะเบียนประวัติอาชญากร
ท�ำให้เกิดความล�ำบากในการสมัครงาน ส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิต ในหลายประเทศน�ำแนวความคิด
ในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ดังนั้น ประเทศไทยควรน�ำ
แนวความคิดดังกล่าวมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีประวัติ
อาชญากรรมกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ (จงสวัสดิ์ พิสิฐพันพร, 2554)
2. จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อสอง คือ เพื่อศึกษากระบวนการเกี่ยวกับแนวบรรทัดฐานและ
การปฏิบัติในการจ้างแรงงานของบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรม โดยการสัมภาษณ์ 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
2.1 กลุ่มเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ (เรือนจ�ำกลางสงขลา) พบว่าปัจจุบันเรือนจ�ำกลางสงขลา
มี ผู ้ ต ้ อ งขั ง ที่ ก ระท� ำ ความผิ ด ในคดี ย าเสพติ ด มากที่ สุ ด ขณะเดี ย วกั น ในคดี ย าเสพติ ด มี อั ต ราสู ง ที่ สุ ด
ทีผ่ พู้ น้ โทษกลับมากระท�ำความผิดซ�ำ 
้ (ข้อมูลผูต้ อ้ งขังเรือนจ�ำกลางสงขลา ประจ�ำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)
และในด้านกฎหมายทีจ่ ำ� กัดสิทธิของบุคคลทีม่ ปี ระวัตอิ าชญากรรมได้ให้ความเห็นว่า ปัจจุบนั ไม่มกี ารจ�ำกัด
สิทธิของบุคคล เนื่องจากทางเรือนจ�ำมีนโยบายการรับผู้พ้นโทษเข้าท�ำงานเช่นกันอย่างต�ำแหน่งพนักงาน
รักษาความปลอดภัย อีกทัง้ ประวัตอิ าชญากรรมไม่อาจเข้าตรวจสอบได้โดยบุคคลทัว่ ไป นอกจากกองทะเบียน
ประวัติอาชญากรเท่านั้น ท�ำให้สถานประกอบการที่เป็นเอกชนไม่อาจเข้าถึงข้อมูลบุคคลได้จึงไม่ได้เป็น
เรื่องของกฎหมายแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกของแต่ละคนมากกว่า
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2.2 กลุม่ เจ้าของสถานประกอบการทีม่ อี ำ� นาจพิจารณารับบุคคลเข้าท�ำงาน ซึง่ มีสถานประกอบการ
ที่ให้ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์ 3 แห่ง จากการติดต่อทั้งหมด 5 แห่ง จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่ม
ของสถานประกอบการจะมีการรับพิจารณาบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมด้วยการให้กรอกลงในใบสมัครว่า
เป็นผูท้ เี่ คยกระท�ำความผิดหรือไม่ หรือในบางสถานประกอบการจะตรวจสอบการพิมพ์ลายมือผ่านหน่วยงาน
พิสูจน์หลักฐานของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และกลุ่มเจ้าของสถานประกอบการจะไม่ปฏิเสธบุคคล
ที่มีประวัติอาชญากรรมในทันที หากเป็นความผิดที่มิได้กระทบต่องานที่สถานประกอบการต้องการ ดังนั้น
กลุ่มเจ้าของสถานประกอบการส่วนใหญ่จึงเห็นว่าควรให้โอกาสแก่บุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมในการ
เข้าท�ำงานเพื่อลดอัตราการกลับไปกระท�ำความผิดซ�้ำ
ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่ก�ำหนดไว้โดยเฉพาะในหลักการห้ามเลือกปฏิบัติ
ของบุ ค คลที่ มี ป ระวั ติ อ าชญากรรม จึ ง เป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ ส ่ ง ผลให้ ไ ม่ มี แ นวบรรทั ด ฐานหรื อ แนวทาง
การปฏิบัติส�ำหรับบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมในการจ้างแรงงาน โดยการพิจารณารับบุคคลเข้าท�ำงาน
จึงขึ้นอยู่กับธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เจษฎา ชมพูจันทร์ (2556)
ที่กล่าวว่า สิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในความเป็นส่วนตัวถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ซึ่งในปัจจุบัน
ได้ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมากกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวในด้าน
ข้อมูลส่วนบุคคลด้วย เนื่องจากสิทธิในความเป็นส่วนตัวเป็นสิทธิประเภทหนึ่งที่รวมอยู่ในสิทธิส่วนบุคคล
ส�ำหรับภาคเอกชนนั้นมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ติดต่อกับองค์กรหรือหน่วยงานเป็นประจ�ำ 
หากการจัดเก็บนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ขององค์กรหรือหน่วยงานนั้น ๆ ก็คงไม่สร้างความเดือดร้อน
ให้แก่บุคคลอื่นแต่สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้น (เจษฎา ชมพูจันทร์, 2556) และผลงานวิจัย
ของกิตติบดี ใบพลู (2544) ที่กล่าวว่า ผู้พ้นโทษมักจะประสบกับปัญหาในการเข้าท�ำงาน โดยเฉพาะ
การเข้าท�ำงานในหน่วยงานราชการเพราะมีกฎหมายหรือระเบียบที่ก�ำหนดถึงคุณสมบัติโดยห้ามผู้พ้นโทษ
หรือผูท้ มี่ ปี ระวัตอิ าชญากรรมเข้าท�ำงานอย่างชัดแจ้งและขณะเดียวกันกับการเข้าท�ำงานในหน่วยงานเอกชน
ก็ไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายใดที่บัญญัติขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองผู้พ้นโทษหรือผู้ที่มีประวัติอาชญากรรม
ไม่ให้ถูกเลือกปฏิบัติส�ำหรับการเข้าท�ำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรจะต้องมีการยกเลิกหรือแก้ไข
กฎระเบียบใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้พ้นโทษในการเข้าท�ำงาน และที่ส�ำคัญควรจะต้องมี
การบัญญัติกฎหมายเฉพาะขึ้นเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในสังคมไทยโดยให้มีเนื้อหาคุ้มครอง
ถึงผู้พ้นโทษหรือผู้ที่มีประวัติอาชญากรรมด้วย (กิตติบดี ใบพลู, เรื่องเดิม)
จากการอภิปรายผลวัตถุประสงค์ ข้อหนึ่งเพื่อส�ำรวจกฎหมายของประเทศไทยที่ก�ำหนดลักษณะ
ต้องห้ามในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ของบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญในหลักการ
ห้ามเลือกปฏิบัติ ปรากฏว่าประเทศไทยยังคงมีกฎหมายที่มีลักษณะต้องห้ามในการประกอบอาชีพและ
มี ผ ลใช้ บั ง คั บ อยู ่ ใ นปั จ จุ บั น ข้ อ สองเพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการเกี่ ย วกั บ แนวบรรทั ด ฐานและการปฏิ บั ติ
ในการจ้างแรงงานของบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรม
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. จากการวิจัยพบว่ายังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่มีลักษณะต้องห้ามในการประกอบอาชีพ
ของบุคคลทีม่ ปี ระวัตอิ าชญากรรม ซึง่ เป็นการจ�ำกัดสิทธิในการจ้างแรงงานของบุคคลทีม่ ปี ระวัตอิ าชญากรรม
ท�ำให้การจ้างงานในกลุ่มบุคคลดังกล่าวมีอัตราที่น้อย กล่าวคือ บุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมจะหางาน
ท�ำได้ยากขึ้นจากเดิม เนื่องจากการถูกตีตราจากสังคม จึงควรปรับแก้กฎหมายโดยเฉพาะในส่วนของ
งานรักษาความปลอดภัยและงานนวดแผนไทย ซึ่งมีความขาดแคลนแรงงานและใช้แรงงานขั้นพื้นฐาน
การศึ ก ษาน้ อ ยซึ่ ง เหมาะกั บ ผู ้ พ ้ น โทษส่ ว นใหญ่ อี ก ทั้ ง พบว่ า มี ก ารฝึ ก วิ ช าชี พ หมอนวดให้ แ ก่ นั ก โทษ
จึงควรปรับแก้กฎหมายให้ผพู้ น้ โทษสามารถเป็นผูป้ ระกอบการให้บริการนวดได้ เพือ่ ท�ำให้ผพู้ น้ โทษสามารถ
น�ำความรู้ที่ได้รับมาเปิดสถานประกอบการและมีรายได้ที่มั่นคง
2. แนวบรรทัดฐานและการปฏิบัติในเรื่องการจ้างงานของบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรม พบว่า
แต่ละสถานประกอบการมีบรรทัดฐานในการรับบุคคลเข้าท�ำงานเป็นของตัวเอง กล่าวคือ ไม่มีแนว
บรรทัดฐานที่สามารถใช้บังคับเป็นการทั่วไป จึงควรมีกฎหมายหรือมาตรการที่เป็นแนวบรรทัดฐานที่ใช้ได้
เป็นการทัว่ ไป เช่น ให้สถานประกอบการรับบุคคลทีม่ ปี ระวัตอิ าชญากรรม 1 คน ต่อพนักงาน 50 คน เป็นต้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจ้างแรงงานในกลุ่มของบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมมากขึ้น
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การก�ำหนดให้สถานการค้าประเวณีเป็นสิ่งถูกกฎหมาย :
กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์
PROSTITUTION IN BROTHELS BE LEGITIMATE :
CASE STUDY IN SINGAPORE
จิระวิน ด้วงขาว, ชัยวัฒน์ เถาว์ชู, ฟารุด หลีนุ่ม, มูฮัมมัดเตาฟิก มะลีมิง,
ศิริวัฒน์ เขียวข�ำ, กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
การค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณีของประเทศไทย เดิมประเทศไทยมีการอนุญาตให้คา้ ประเวณี
แต่ในปัจจุบนั เป็นสิง่ ผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282 เป็นบทบัญญัตคิ วามผิดเกีย่ วกับ
เพศ โดยมีแหล่งการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณีอยู่หลายพื้นที่ ซึ่งได้มีการลักลอบเปิดสถานบริการ
ค้าประเวณีโดยตรง หรือแอบแฝงการค้าประเวณีในสถานบริการต่าง ๆ อันก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ
ตามมา เช่น การค้ามนุษย์การมีโสเภณีเด็ก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผู้ค้าประเวณีถูกเอารัดเอาเปรียบ
การทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและกฎหมายสิงคโปร์เกี่ยวกับการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี
พบว่าการอนุญาตให้การค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณีเป็นสิง่ ถูกกฎหมาย จะเป็นทางให้ผคู้ า้ ประเวณี
ในสถานการค้าประเวณีสามารถมีสิทธิในอาชีพโดยฟ้องร้องเรียกค่าจ้างได้ และได้รับการคุ้มครองทาง
ด้านประกันสุขภาพ ซึง่ หากประเทศไทยก�ำหนดให้การค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณีเป็นสิง่ ถูกกฎหมาย
จะลดปัญหาการค้ามนุษย์ ลดปัญหาการค้าประเวณีเด็ก ลดปัญหาอาชญากรรมภายในประเทศ รวมถึง
ลดปั ญ หาโรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ และสามารถน� ำ รายได้ จ ากภาษี ส ถานการค้ า ประเวณี ดั ง กล่ า ว
เข้าสู่ภาครัฐ เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรก�ำหนดให้การค้าประเวณีในสถาน
การค้าประเวณีเป็นสิง่ ถูกกฎหมาย ภายใต้หลักเกณฑ์ทกี่ ฎหมายก�ำหนด เช่น ผูค้ า้ ประเวณีตอ้ งบรรลุนติ ภิ าวะ
มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สถานการค้าประเวณีต้องอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม ต้องมีการตรวจสุขภาพของ
ผูใ้ ห้บริการเพือ่ ความปลอดภัย ต้องจัดตัง้ หน่วยงานของรัฐเพือ่ ด�ำเนินการและควบคุมกิจการการค้าประเวณี
ต้องก�ำหนดให้ผู้ใช้บริการสวมใส่ถุงยางอนามัยและห้ามท�ำร้ายร่างกายผู้ให้บริการ ต้องมีการจัดเก็บภาษี
จากสถานการค้าประเวณีและผู้ให้บริการ เป็นต้น
ค�ำส�ำคัญ : การค้าประเวณี ; ผู้ค้าประเวณี ; การค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี

Abstract
Prostitution in brothels of Thailand In the past, Thailand had allowed prostitution.
But at present, it is illegal under Section 282 of the Penal Code. It is an offense related to sex.
There are many source of prostitution in many areas. Which has been smuggled open prostitution
directly Prostitution orcovert prostitution in various services that cause many problems such as
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human trafficking, child prostitution Sexually transmitted diseases Prostitution is exploited.
Corruption of government officials etc.
According to a study of the theories of thinking and laws in Singapore regarding prostitution
in brothels, it is found that prostitution in prostitution is legal. Hiring, receiving and receiving
health insurance coverage, certifying that Thailand requires prostitution in the place of prostitution
The law will reduce human trafficking, reduce child prostitution, reduce domestic problems, as well
as reduce Sexually transmitted diseases and tax revenue. Going to Thailand should make prostitution
in the place where prostitution is legal under the rules prescribed by law, such as Must be Age
20 +years old or older
Prostitution must be in an appropriate area. Must have a health check of service
providers for safety. Must establish a government agency to operate and control prostitution
business Must specify that the user wear condoms and do not hurt the service provider Taxes
must be collected from prostitution and service providers etc.
Key words : Prostitution; Prostitute; Prostitution in Prostitution Places

บทน�ำ
การค้าประเวณีในประเทศไทยเกิดขึน้ มีหลักฐานชัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 5 ก�ำหนดให้อาชีพการค้าประเวณีเป็นอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นอาชีพที่สุจริต
โดยก� ำ หนดให้ มี ก ารจดทะเบี ย นถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม อาชี พ การค้ า ประเวณี มิ ไ ด้
มีการป้องกันให้ถูกสุขลักษณะจึงท�ำให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อันเป็นที่น่ารังเกียจ
ต่อมาได้ออกพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี ในปี พ.ศ. 2503 เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ แต่พระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณีดังกล่าวไม่อาจปราบปรามโรคติดต่อทางเพศได้
จึงท�ำให้เกิดพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ขึ้น ดังนี้ เมื่ออาชีพการค้า
ประเวณี เ ป็ น อาชี พ ที่ ผิ ด กฎหมาย จึ ง ท� ำ ให้ มี ก ารลั ก ลอบการค้ า ประเวณี ใ นรู ป แบบของสถานบริ ก าร
ร้านอาบอบนวด คาราโอเกะ และในปัจจุบันมีการติดต่อการค้าประเวณีในรูปแบบสื่อออนไลน์ เป็นผล
ท�ำให้การปราบปรามการค้าประเวณีเป็นเรื่องที่แก้ไขยากและไม่ทันต่อรูปแบบการค้าประเวณีในปัจจุบัน
เมือ่ อาชีพการค้าประเวณีเป็นอาชีพผิดกฎหมาย ท�ำให้หญิงค้าประเวณีดงั กล่าวอยูใ่ นสภาพทีส่ งั คม
ดูถกู เหยียดหยามไม่ยอมรับเข้าสังคม ผูห้ ญิงค้าประเวณีถกู ตราหน้าว่าเป็นผูห้ ญิงทีไ่ ร้คา่ ขายร่างกายแลกกับ
เงินตรา แต่อย่างไรก็ดี จะเห็นได้ว่าหญิงที่ท�ำอาชีพค้าบริการทางเพศมิได้ท�ำเพราะความสนุกสะดวกสบาย
แต่ที่แอบมาท�ำอาชีพดังกล่าวเกิดจากฐานะทางครอบครัว ขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งการก�ำหนดให้
การค้าประเวณีเป็นอาชีพผิดกฎหมาย ท�ำให้ผู้ที่มีอาชีพโสเภณีขาดการคุ้มครองทางกฎหมาย จึงท�ำให้เกิด
ปัญหาลักลอบการค้ามนุษย์ในรูปแบบของการบริการทางเพศ รวมไปถึงปัญหาอาชญากรรมและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นการโดนหลอกไปท�ำร้ายร่างกาย ข่มขืน รีดเอาทรัพย์หรืออาจจะก่อให้เกิด
การฆาตกรรม
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จะเห็นได้วา่ ในประเทศสิงคโปร์นนั่ เป็นประเทศทีม่ วี ฒ
ั นธรรม เชือ่ ชาติและบริบทในสังคมทีค่ ล้ายคลึง
กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึง่ ในประเทศสิงคโปร์นนั่ มีการอนุญาตให้ประกอบอาชีพการค้าประเวณีและ
เปิดสถานการค้าประเวณีเป็นสิ่งที่สามารถกระท�ำได้ไม่ผิดตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งแตกต่าง
กับประเทศไทยที่มองว่าอาชีพโสเภณีเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยมีบริบทที่คล้ายๆ กับ
ประเทศสิงคโปร์ แต่กลับกันในประเทศไทยได้มีการแอบแฝงการค้าประเวณีและเปิดสถานการค้าประเวณี
เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งจะเห็นได้จากสถิติ พ.ศ. 2525 ถึงปี พ.ศ. 2549 มีผู้ค้าประเวณี เป็นจ�ำนวน 55,355 คน
และยังมีการเปิดสถานการค้าประเวณี เป็นจ�ำนวน 13,398 แห่ง จะเห็นได้ว่าการค้าประเวณีไม่ได้
มีการลดจ�ำนวนลงแต่อย่างใด แม้จะผิดกฎหมายก็ตาม หากกฎหมายไทยมีการออกกฎหมายเหมือนกับ
ประเทศสิงคโปร์จะท�ำให้ประเทศไทยได้มีการลดปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอ�ำนาจของผู้มีอิทธิพล
คดีอาชญากรรมรวมไปถึงการค้ามนุษย์ เป็นต้น
ดั ง นั้ น งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ จึ ง มุ ่ ง ที่ จ ะศึ ก ษาเพื่ อ หามาตรการทางกฎหมายที่ เ หมาะสมเกี่ ย วกั บ
การค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี โดยมุ่งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการประกอบอาชีพ
และไม่กระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหากฎหมายไทยในปัจจุบันเกี่ยวกับการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี
2. เพือ่ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี
3. เพีอ่ ศึกษากฎหมายของประเทศสิงคโปร์เกีย่ วกับการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณีโดยถูกกฎหมาย
4. เพื่อวิเคราะห์หามาตรการที่เหมาะสมเกี่ยวกับการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี

ประโชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาของกฎหมายไทยในการค้าประเวณีปัจจุบันในสถานการค้าประเวณี
2. เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดทฤษฎีในวรรณกรรมของกฎหมายในการค้าประเวณี
3. เพือ่ ทราบถึงแนวทางกฎหมายเกีย่ วกับการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณีของต่างประเทศ
4. เพือ่ ให้ได้มาตรการทีช่ อบด้วยกฎหมายในการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณีโดยเหมาะสม
เช่นการแก้ปัญหาอาชกรรม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีได้
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กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึ ก ษาปั ญ หาของกฎหมายไทย
ในปั จ จุ บั น เกี่ ย วกั บ การค้ า ประเวณี
ในสถานการค้าประเวณี
2. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจัย และ
วรรณกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการค้า
ประเวณีในสถานการค้าประเวณี

วิ เ คราะห์ ม าตรการทางกฎหมายที่ เ หมาะสมเกี่ ย วกั บ
การค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณีในประเด็นดังต่อไปนี้
1. ควรก�ำหนดให้การค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี
เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายหรือไม่
2. หากก�ำหนดให้การค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี
เป็นสิ่งถูกกฎหมายแล้ว ควรมีหลักเกณฑ์การควบคุม
อย่างไรบ้าง

3. ศึ ก ษาหลั ก เกณฑ์ ข องกฎหมาย
สิ ง คโปร์ เ กี่ ย วกั บ การค้ า ประเวณี ใ น
สถานการค้าประเวณีโดยถูกกฎหมาย

ได้มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเกี่ยวกับ
การค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. การค้าประเวณี หมายความว่า การยอมรับการกระท�ำช�ำเราหรือการยอมรับการกระท�ำอื่นใด
หรือการกระท�ำอื่นใดเพื่อส�ำเร็จความใคร่ในทางกามารมณ์ของผู้อื่น อันเป็นการส�ำส่อนเพื่อสินจ้างหรือ
ประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ยอมรับการกระท�ำและผู้กระท�ำจะเป็นบุคคลเพศเดียวกันหรือคนละเพศ
(พระราชบัญญัติการป้องกัน และปราบปรามการค้าประเวณี. 2539 : 1)
การค้าประเวณี หมายถึง หญิงบริการ ที่ท�ำหน้าที่ ช่วยความส�ำเร็จความใคร่ของ ฝ่ายชาย โดย
ได้รบั เงินเป็นค่าตอบแทน ซึง่ โสเภณีมมี าตัง้ แต่สมัยโบราณและได้มพี ฒ
ั นาการมาจนถึงปัจจุบนั อาชีพโสเภณี
มีมาตัง้ แต่สมัยสุโขทัยลักษณะส�ำคัญของ หญิงโสเภณี คือ ประพฤติตนส�ำส่อนในทางประเวณี ด้วยการรับจ้าง
กระท�ำช�ำเรากับชายหลายคนเพื่อผลประโยชน์ตอบแทน (ค�ำ ผกา-อรรถ บุนนาค. 2555 : 435 - 444)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า “การค้าประเวณี” หมายความถึง การยอมให้กระท�ำช�ำเรา เพื่อส�ำเร็จ
ความใคร่ในทางกามารมณ์ของผู้อื่น อันเป็นการส�ำส่อนเพื่อสินจ้างหรือประโยชน์อื่นใด
2. ประวัติการค้าประเวณีสถานการค้าประเวณี
ในประเทศไทยการค้าประเวณีเริม่ ก�ำเนิดเป็นหลักฐานแน่ชดั ในประมาณในปี พ.ศ. 2175 ซึง่ ตรงกับ
รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา มีรากฐานค�ำศัพท์เรียกว่า “รับจ้างท�ำช�ำเราแก่บรุ ษุ ”
(กอบกุล รายะนคร. 2538 : 1)
ในประเทศไทยเป็นทีเ่ ข้าใจผิดกันว่า การค้าประเวณีได้ถกู น�ำเข้ามาจากชาติตะวันตก แต่แท้ทจี่ ริงแล้ว
การค้าประเวณีเป็นอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอาชีพหนึ่ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 การค้าประเวณีถือเป็น
สิ่งผิดกฎหมาย โดยแนวความคิดที่ว่าเมืองไทยเจริญทางทางด้านประเพณีวัฒนธรรม เรียกกล่าวกันว่า
เมือ งไทยเป็ น เมื อ งพุทธ ประกอบกับ สภาวะเศรษฐกิ จตกต�่ ำ และตระหนั กถึ งคุ ณ ค่ าความเป็ น มนุ ษ ย์
(ดารารัตน์ เมตาริกานนท์. 2503 : 1)
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ประวัติการค้าประเวณีในสิงคโปร์การค้าประเวณีในประเทศสิงคโปร์การค้าประเวณีในสถาน
การค้าประเวณี พบว่าการอนุญาตให้ท�ำการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณีเป็นสิ่งถูกกฎหมาย
และได้กำ� หนดการค้าประเวณีภายใต้เงือ่ นไขกรอบความจ�ำกัดในการค้าประเวณีภายในพืน้ ทีท่ กี่ ำ� หนดเอาไว้
คนที่ค้าประเวณีในประเทศสิงคโปร์จะต้องได้รับใบอนุญาตจากทางเจ้าหน้าที่จึงสามารถค้าประเวณีได้
และจะมีเพียง 4 สัญชาติเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตค้าประเวณี ได้แก่ ไทย จีน เวียดนาม มาเลเซีย
(ยกเว้ น ชาวมุ ส ลิ ม ) ซึ่ ง การค้ า ประเวณี ใ นประเทศสิ ง คโปร์ ไ ด้ ก� ำ หนดพื้ น ที่ ก ารค้ า ประเวณี ไว้ ซึ่ ง หาก
มีผู้ฝ่าฝืนค้าประเวณีนอกพื้นที่ที่รัฐก�ำหนดและไม่มีใบอนุญาตไว้ถือว่าเป็นการท�ำผิดกฎหมาย ซึ่งพื้นที่
ที่ มี ก ารอนุ ญ าตมี ค วามนิ ย มกั น แพร่ ห ลายและเป็ น ที่ รู ้ จั ก กั น ดี ใ นประเทศสิ ง คโปร์ คื อ ย่ า นเกลั ง
(พัฒนา กิติอาษา. 2556 : 1)
3. รูปแบบการค้าประเวณี
การค้าประเวณีได้มกี ารแพร่หลายมีกระจายไปทัว่ ประเทศตามแหล่งเศรษฐกิจ หรือในเมืองท่องเทีย่ ว
ส�ำคัญต่าง ๆ ของประเทศไทย กลุ่มผู้ใช้บริการมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ปัจจุบันการค้าประเวณี
จะจ้างผู้หญิง ไว้ให้บริการตามวัตถุประสงค์ของสถานบริการ ซึ่งในกรณีนี้เจ้าของสถานบริการไม่ต้องเสี่ยง
กับการถูกด�ำเนินคดีทางกฎหมายอาญาของกฎหมายไทยในฐานเป็นธุระจัดหา โดยการค้าประเวณีของ
ไทยในปัจจุบันมีหลายรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยแวดล้อมหรือสถานการบ้านเมืองของยุคสมัย
และระบบการบริ ห ารราชการ สามารถจ� ำ แนกได้ 2 รู ป แบบ ดั ง นี้ 1. การค้ า ประเวณี โ ดยตรง คื อ
ผู ้ ค ้ า ประเวณี จ ะโฆษณาเพื่ อ ขายบริ ก ารโดยตรงด้ ว ยตนเองต่ อ ลู ก ค้ า ในสถานที่ ส าธารณะหรื อ
สถานบริการต่าง ๆ โดยจะมีเจ้าของสถานการค้าประเวณีเป็นผูจ้ ดั หา หรือควบคุมการเสนอการขายบริการ
2. การค้าประเวณีแอบแฝง คือ ผู้ค้าประเวณีประกอบอาชีพอื่นบังหน้าแต่มีการแฝงด้วยการขายบริการ
ทางเพศไปด้วย เช่น ในสถานบริการอาบอบนวด ร้านเหล้า และโรงแรมบางแห่งมีการจัดหาผู้หญิง
เพื่อค้าประเวณีไว้ให้บริการทางเพศแก่ผู้ที่เข้ามาพักในโรงแรม หรือมีการติดต่อเพื่อการค้าประเวณีผ่าน
ทางการโฆษณาต่าง ๆ ในสื่อออนไลน์ เป็นต้น (พงษ์ธร ส�ำราญ. 2549 : 17)
4. ทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ค�ำว่า “สิทธิ” หมายความว่า อ�ำนาจอันชอบธรรม อ�ำนาจ
ที่กฎหมายรับรองให้กระท�ำการใด ๆ โดยสุจริตได้อย่างอิสระแต่ต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของ
คนอื่น (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554. 2556 : 1232) ส่วนค�ำว่า “เสรีภาพ” หมายความว่า
ความสามารถที่จะกระท�ำการใด ๆ ได้ตามที่ตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง (พจนานุกรมฉบับราช
บัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554. 2556 : 1256)
ค�ำว่า “สิทธิและเสรีภาพ” หมายความว่า สิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รั บ รองและคุ ้ ม ครองประชาชนให้ พ ้ น จากการคุ ก คามท� ำ ร้ า ยโดยอ� ำ นาจรั ฐ โดยเฉพาะการป้ อ งกั น
การอาศัยอ�ำนาจรัฐในการฆ่าท�ำร้ายหรือท�ำการทดลองในมนุษย์รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ได้รับรองสิทธิในชีวิตและร่างกายของประชาชนทุกคนไว้ในมาตรา 32 วรรคแรก
ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย” และถือว่าเป็นสิทธิท่ีส�ำคัญและเป็น
พื้นฐานที่ประชาชนทุกคนต้องมี ทั้งนี้ถือเป็นสิทธิและเสรีภาพในร่างกายอย่างหนึ่ง
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6. แนวคิดเกี่ยวกับการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณีในต่างประเทศ
แนวความคิดของประเทศที่อนุญาตการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี ให้ถูกกฎหมาย เช่น
ประเทศเยอรมัน ประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากทั้งประเทศเยอรมันและประเทศออสเตรเลียให้สิทธิ
ขั้นพื้นฐานและสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของพลเมืองเป็นเรื่องส�ำคัญ ซึ่งเป็นประเทศที่ให้
การค้ า ประเวณี ใ นสถานการค้ า ประเวณี เ ป็ น สิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกฎหมาย
เกี่ยวการค้าประเวณีโดยชอบด้วยกฎหมายในต่างประเทศซึ่งจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาในด้านการค้าประเวณี
จะเห็นถึงข้อดีที่ส่งผลดีต่อประเทศที่ท�ำให้การค้าประเวณีเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ
เป็นทางในแก้ปัญหาของผู้ค้าประเวณี สามารถฟ้องร้องเรียกค่าจ้างได้ และได้รับการคุ้มครองด้าน
การประกันสุขภาพ ประกันสังคม และท�ำให้ผคู้ า้ ประเวณี ไม่ถอื เป็นสิง่ ผิดศีลธรรม จะเห็นได้วา่ ถ้าประเทศไทย
มีการค้าประเวณีที่ถูกกฎหมายจะส่งผลให้ ลดปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบการค้าประเวณี ลดปัญหา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหาทุจริตที่จะตามมาในภายหลัง ภายในประเทศ
อีกทั้ง ได้เพิ่มการพัฒนาประเทศด้วยการจัดเก็บภาษีจากผู้ที่เปิดสถานการค้าประเวณีในกับผู้ค้าประเวณี
รวมทั้งได้ท�ำการเก็บภาษีจากผู้ประกอบอาชีพค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี ดังกล่าวในรูปแบบภาษี
อากรเข้าสู่ภาครัฐ เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป
7. กฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณีของประเทศสิงคโปร์
การค้าประเวณีในประเทศสิงคโปร์ บุคคลที่เป็นเจ้าของสถานการค้าประเวณีต้องขออนุญาต
จากรัฐ ซึง่ ในการออกใบอนุญาตให้เปิดสถานการค้าประเวณีนนั้ จะมีการควบคุมจ�ำนวนสถานการค้าประเวณี
และผู้ค้าประเวณีต้องมีคุณสมบัติเป็นชาวต่างชาติ คือ ผู้มีสัญชาติจีน มาเลเซีย ไทย และชาวสิงคโปร์
เท่านั้น โดยต้องมีอายุระหว่าง 21 ถึง 35 ปี ต้องไม่เป็นชาวมุสลิม ต้องไม่เป็นเพศชาย โดยด้านสุขภาพ
อนามั ย ผู ้ ค ้ า ประเวณี จ ะต้ อ งผ่ า นการตรวจสุ ข ภาพรายเดื อ น และจะได้ รั บ บั ต รเหลื อ ง กล่ า วคื อ
บัตรแสดงประวัติการตรวจสุขภาพและรายละเอียดของสถานการค้าประเวณีที่ท�ำงานอยู่ โดยระยะเวลา
และขั้นตอนในการเข้าเมือง เมื่อผู้ค้าประเวณีมาถึงประเทศสิงคโปร์ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจจะต้องสัมภาษณ์
ถึงการมาท�ำงานประเภทนี้ด้วยความเต็มใจ และแจ้งให้ทราบว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรตามกฎหมาย
ของประเทศสิงคโปร์ และเมื่อสิ้นสุดสัญญาแล้วก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาประเทศสิงคโปร์
ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป ถึงตลอดชีวิต รวมทั้งห้ามไม่ให้คบหาแบบคู่รักกับคนสัญชาติสิงคโปร์ระหว่างท�ำงาน
ค้า ประเวณี ทั้ งนี้ ผู้ค้า ประเวณีจ ะได้รับ การติ ด ต่ อผ่ านนายหน้ าโดยไม่ เ สี ย ค่ าใช้ จ่ ายในการเดิ น ทาง
ซึ่งก่อนเดินทาง เจ้าของสถานการค้าประเวณีจะต้องส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ค้าประเวณีให้เจ้าหน้าที่
ต�ำรวจตรวจสอบก่อน และเมื่อถึงประเทศสิงคโปร์จะได้รับบัตรเหลืองเพื่อตรวจเลือด และตรวจสุขภาพ
ซึ่งปกติมีสัญญาการท�ำงาน 2 ปี
8. งานวิ จั ย เรื่ อ งปั ญ หาทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ การค้ า ประเวณี ใ นสถานบริ ก ารอาบอบนวด
โดย พงษ์ธร ส�ำราญ พบว่าสถานบริการอาบอบนวดเป็นแหล่งค้าประเวณีทมี่ กี ารเอือ้ ให้เกิดการค้าประเวณี
ขึ้นเนื่องจากกฎหมายยินยอมให้ชายและหญิงอาบน�้ำและนวดตัวอยู่ด้วยกันในห้องรโหฐาน อันสร้าง
ให้เกิดความสัมพันธ์กันได้โดยง่าย ทั้งยังก�ำหนดบทลงโทษแก่ผู้ประกอบการต�่ำกว่าที่ควร (พงษ์ธร ส�ำราญ.
2549 : 1)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

283

9. งานวิจัยเรื่อง การค้าประเวณีโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยสุจิรา เชื่อมไพบูลย์ เสนอว่า กฎหมาย
ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และการบังคับใช้กฎหมายในการจัดการแก้ไขปัญหา
การค้าประเวณี รวมทั้งแนวคิดนโยบายการจัดการแกไข้ปัญหาการค้าประเวณีของไทย มิได้สอดคล้อง
กั บ สภาพปั ญ หาการค้ า ประเวณี รู ป แบบการค้ า ประเวณี โครงสร้ า งทางสั ง คมค่ า นิ ย มและทั ศ นคติ
ของสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
พ.ศ. 2539 และไม่สอดคล้องกับสิทธิเสรีภาพทางเพศของมนุษย์ที่จะตัดสินใจรวมประเวณีแลกเปลี่ยน
กับเงินด้วยความสมัครใจของตนเองโดยปราศจากการบังคับขู่เข็ญ หลอกลวง ท�ำให้ท้ายที่สุดแล้วการค้า
ประเวณีในประเทศไทยไม่ได้รับการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสมจึงเห็นสมควรมีการศึกษาเพื่อหาแนวทาง
ในการบัญญัตกิ ฎหมายซึง่ จะสามารถแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีให้เหมาะสมและสอดคล้องกับประเทศไทย
ในปัจจุบนั รวมถึงสอดคล้องหลักสิทธิเสรีภาพทางเพศของผูค้ า้ ประเวณีดว้ ย (สุจริ า เชือ่ มไพบูลย์. 2560 : 104)
10. งานวิจัยเรื่อง สาเหตุท�ำให้ผู้หญิงตัดสินใจก้าวเข้าสู่อาชีพขายบริการ โดยกรรณิกา มณีรัตน์
เสนอว่า ผู้ค้าประเวณีหญิงส่วนใหญ่จะจบการศึกมาในระดับขึ้นพื้นฐานเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน
จึงไม่สามารถท�ำงานที่มีรายได้พอในการหาเลี้ยงครอบครัวจึงเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริม
ให้ภาครัฐเร่งด�ำเนินการให้การศึกษาสู่ชนบทให้ได้มีโอกาสในการเรียนฟรี และส่งเสริมให้มีการกระจายงาน
ที่มีรายได้ดีขึ้นสู่ชนบทและพัฒนาการฝึกอาชีพหรือศูนย์เรียนรู้วิชาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเลือก
ที่จะประกอบอาชีพเสริมอันจะน�ำไปสู่การมีสภาพการเป็นอยู่ผู้ค้าประเวณีที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจ
การไม่มีงานท�ำ เป็นสาหตุให้ผู้ค้าประเวณีเลือกเข้ามาท�ำอาชีพนี้ ดังนั้น ควรลดค่านิยมในการมองคุณค่า
ของคนด้วยตัวชี้วัดทางวัตถุและลดค่านิยมในกรท�ำงานสบายแต่ได้ค่าตอบแทนสูงจนขาดการพิจารณา
ถึงการด�ำเนินชีวิตที่มั่นคงต่อไป เพราะเนื่องจากการเข้าสู่อาชีพการค้าประเวณีเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ปัญหาทางสังคมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรคติดติด อาชญากรรม รวมไปถึงการค้ามนุษย์ (กรรณิกา มณีรัตน์.
2557 : 55 - 56)
11. งานวิจัยเรื่อง ควรให้การให้บริการทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดย โสภณ พรโชคชัย
เสนอว่า ควรให้การบริการทางเพศเป็นสิ่งถูกกฎหมาย ที่เสนอว่า หากสามารถท�ำให้อาชีพนี้ถูกกฎหมาย
ก็จะเป็นการทะลายขุมทรัพย์ ของเหล่าผู้มีอิทธิพล ถือเป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญในการปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิ อบในวงราชการ อย่างครบวงจร ช่วยให้ผปู้ ระกอบอาชีพให้บริการทางเพศมีรายได้มากขึน้
ไม่ถูกขูดรีดโดยผู้มีอิทธิพล รัฐมีรายได้จากภาษีอากรในการให้การศึกษาประชาชนในเรื่องนี้ และน�ำเงิน
มาพัฒนาประเทศได้มากขึ้น สุจริตชนไม่ถูกรังแกจากผู้มีอิทธิพล ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
และสวัสดิการสังคมของประชาชนทั่วไปจะดีขึ้น และศีลธรรมจรรยาของประชาชนทั่วไปก็จะมีความมั่นคง
มากขึ้นเช่นกัน (โสภณ พรโชคชัย. 2559 : 161)

วิธีการวิจัย
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เอกสาร
(Documentary Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ด�ำเนินการศึกษาเอกสารทางวิชาการ อันได้แก่ ต�ำรา บทความ
ทางวิชาการ และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ทีเ่ กีย่ วกับแนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย งานวิจยั และวรรณกรรมอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี โดยมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้
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1. เอกสารทางวิชาการ ที่ผู้วิจัยจะใช้ในการวิจัยเอกสาร ส�ำหรับกฎหมายของประเทศไทย คือ
รัฐธรรมนูญอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
2. เอกสารทางวิ ช าการที่ ผู ้ วิ จั ย จะใช้ ก ารวิ จั ย เอกสาร ส� ำ หรั บ กฎหมายของต่ า งประเทศ คื อ
กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ที่เกี่ยวกับการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณีโดยถูกกฎหมาย

ผลการวิจัย
การทีก่ ฎหมายไทยในปัจจุบนั ก�ำหนดให้การค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณีเป็นสิง่ ผิดกฎหมาย
ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาการเกิดอาชญากรรม
ประเภทข่มขืนอนาจาร ปัญหาการท�ำร้ายร่างกาย รวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
จาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และวรรณกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการค้าประเวณีในสถาน
การค้าประเวณีพบว่า การค้าประเวณีในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ ซึ่งจ�ำนวนของการค้าประเวณีเพิ่มมากขึ้น
จากในอดีต ทั้ง ๆ ที่เป็นกิจการที่มีความผิดทางกฎหมายอาญา โดยการค้าประเวณีถือเป็นเรื่องของ
สิทธิเสรีภาพในร่างกายของผู้ค้าประเวณี ดังนั้น กฎหมายไทยควรก�ำหนดให้อนุญาตการค้าประเวณี
ในสถานการค้าประเวณีเป็นสิง่ ถูกกฎหมายภายใต้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการค้าประเวณีในประเทศสิงคโปร์
หลักเกณฑ์ที่ประเทศสิงคโปร์ก�ำหนดไว้ส�ำหรับการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณีมีดังนี้
1. สถานการค้าประเวณีต้องได้รับอนุญาตจากทางรัฐและต้องจัดตั้งขึ้นในบริเวณที่รัฐก�ำหนดให้
2. ผู้ค้าประเวณีชาวสิงคโปร์ต้องมีใบอนุญาตในการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี
3. ผู้ค้าประเวณีที่เป็นชาวต่างชาติ ต้องมีใบอนุญาตในการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี
และต้องท�ำสัญญาทุก ๆ 2 ปี ในการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี และต้องมีคุณสมบัติที่รัฐก�ำหนด
คือ ต้องไม่นับถือศาสนาอิสลาม ต้องมีอายุ 21 - 35 ปี และต้องไม่เป็นเพศชาย
4. ผู้ค้าประเวณีจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพรายเดือนและจะได้รับบัตรเหลือง (บัตรแสดงประวัติ
การตรวจสุขภาพ และรายละเอียดสถานที่ค้าประเวณีที่ท�ำงานอยู่
5. ผู้ค้าประเวณีจะต้องท�ำการตรวจสุขภาพทุก ๆ 6 เดือนและ 1 ปีตามที่รัฐก�ำหนด
6. ต้องมีการป้องกันโดยการสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเวลามีเพศสัมพันธ์ตามที่รัฐก�ำหนด
7. ผู้ค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณีและผู้เจ้าของสถานการค้าประเวณีต้องท�ำการเสียภาษี
ตามที่รัฐก�ำหนด
ดังนัน้ จากการศึกษาวิจยั ดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่ามาตรการทางกฎหมายทีเ่ หมาะสมเกีย่ วกับ
การค้าประเวณีในสถานบริการค้าประเวณี คือ ควรก�ำหนดให้การค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณีเป็น
สิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด เช่น ผู้ค้าประเวณีต้องบรรลุนิติภาวะมีอายุ
20 ปีบริบรู ณ์ขนึ้ ไป สถานการค้าประเวณีตอ้ งอยูใ่ นพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสม ต้องมีการตรวจสุขภาพของผูใ้ ห้บริการ
เพือ่ ความปลอดภัย ต้องจัดตัง้ หน่วยงานของรัฐเพือ่ ด�ำเนินการและควบคุมกิจการการค้าประเวณี ต้องก�ำหนด
ให้ผู้ใช้บริการสวมใส่ถุงยางอนามัยและห้ามท�ำร้ายร่างกายผู้ให้บริการ ต้องมีการจัดเก็บภาษีจากสถาน
การค้าประเวณีและผู้ให้บริการ เป็นต้น
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ข้อดีและข้อเสีย การก�ำหนดให้สถานการค้าประเวณีเป็นสิ่งถูกกฎหมาย ดังนี้
ข้อดี
1. เพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและผู้ใช้บริการ
2. ป้องกันปัญหาโสเภณีเด็กและลดปัญหาการค้ามนุษย์
3. กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้านการท่องเที่ยว
4. แก้ไขและลดปัญหาการคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐ
5. การป้องกันอาชญากรรม
6. ป้องกันปัญหาโรคติดต่อทางเพศ
ข้อเสีย
1. ปัญหาการับซื้อเด็กหญิงเพื่อบังคับให้เป็นโสเภณี
2. ปัญหาโรงติดต่อทางเพศสัมพันธ์หากไม่ป้องกัน
3. ปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่รัฐ
4. ปัญหาการข่มขืนทางจิตใจและร่างกาย

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การอภิปรายผล
ผู้วิจัยได้ก�ำหนดสมมติฐานของวิจัยไว้ว่า ควรก�ำหนดให้การค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี
เป็นสิ่งถูกกฎหมายภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด เช่น ผู้ค้าประเวณีต้องบรรลุนิติภาวะมีอายุ
20 ปี บ ริ บู ร ณ์ ขึ้ น ไป สถานการค้ า ประเวณี ต ้ อ งอยู ่ ใ นพื้ น ที่ ที่ เ หมาะสม ต้ อ งมี ก ารตรวจสุ ข ภาพของ
ผูใ้ ห้บริการเพือ่ ความปลอดภัย ต้องจัดตัง้ หน่วยงานของรัฐเพือ่ ด�ำเนินการและควบคุมกิจการการค้าประเวณี
ต้องก�ำหนดให้ผู้ใช้บริการสวมใส่ถุงยางอนามัยและห้ามท�ำร้ายร่างกายผู้ให้บริการ ต้องมีการจัดเก็บภาษี
จากสถานการค้าประเวณีและผู้ให้บริการ เป็นต้น
จากการวิจัยปรากฏว่าผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานของวิจัยดังกล่าว คือ ควรก�ำหนดให้
การค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณีเป็นสิ่งถูกกฎหมายภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด เช่น
ผู้ค้าประเวณีต้องบรรลุนิติภาวะมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สถานการค้าประเวณีต้องอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม
ต้องมีการตรวจสุขภาพของผู้ให้บริการเพื่อความปลอดภัย ต้องจัดตั้งหน่วยงานของรัฐเพื่อด�ำเนินการ
และควบคุมกิจการการค้าประเวณี ต้องก�ำหนดให้ผู้ใช้บริการสวมใส่ถุงยางอนามัยและห้ามท�ำร้ายร่างกาย
ผู้ให้บริการ ต้องมีการจัดเก็บภาษีจากสถานการค้าประเวณีและผู้ให้บริการ เป็นต้น
ทั้งนี้ ผลการวิจัยฉบับนี้สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ปัญญาทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณี
ในสถานบริการอาบอบนวดของ พงษ์ธร ส�ำราญ ทีเ่ สนอว่าควรน�ำระบบการจดทะเบียนสถานการค้าประเวณี
และโสเภณี มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในประเทศไทย เพราะเป็นการคุ้มครอง
ผู้ค้าประเวณีเองให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมมากขึ้น ท�ำให้รัฐ
สามารถก�ำหนดนโยบายและควบคุมการค้าประเวณีให้อยูใ่ นกรอบของกฎหมายได้มากขึน้ รวม ทัง้ ยังสามารถ
ควบคุมโรคติดต่อทางเพศ
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ข้อเสนอแนะ
ควรก�ำหนดให้การค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณีเป็นสิง่ ถูกกฎหมาย ภายใต้หลักเกณฑ์เกีย่ วกับ
การควบคุมและจัดการการประกอบธุรกิจสถานการค้าประเวณี ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของ
สังคมไทยในปัจจุบัน เช่น
1. ผู้ค้าประเวณีต้องบรรลุนิติภาวะมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. สถานการค้าประเวณีต้องอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม
3. ต้องมีการตรวจสุขภาพของผู้ให้บริการเพื่อความปลอดภัย
4. ต้องจัดตั้งหน่วยงานของรัฐเพื่อด�ำเนินการและควบคุมกิจการการค้าประเวณี
5. ต้องก�ำหนดให้ผใู้ ช้บริการสวมใส่ถงุ ยางอนามัยและห้ามท�ำร้ายร่างกายผูใ้ ห้บริการ ต้องมีการจัดเก็บ
ภาษีจากสถานการค้าประเวณีและผู้ให้บริการ
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มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย
กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศมาเลเซีย
LEGAL MEASUREMENTS TO CONTROL FRANCHISE BUSINESS
IN THAILAND : CASE STUDY OF COMPARISON OF THE UNITED
STATES AND MALAYSIA
พิธาน ดลหมาน, กชกาญจน์ ศรีคะ, กรปวี วงค์หรอด, ตะวัน ทองสงค์,
ธันยาภรณ์ ด�ำแก้ว, พรพิพัฒน์ สงฆ์ชู, พันธกานต์ วงศ์สิงห์, นฤมล ฐานิสโร
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ใ นประเทศไทยได้ ข ยายตั ว อย่ า งรวดเร็ ว แต่ ค งยั ง พบว่ า มี ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์
ที่ประสบ ความล้มเหลว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ยังคงมีส่วนที่เป็นปัญหาอยู่
ไม่ว่าจะเป็นปัญหา การท�ำข้อตกลงในสัญญาแฟรนไชส์ที่ผู้ขายแฟรนไชส์เป็นผู้ก�ำหนดข้อความในสัญญา
จึงท�ำให้ผู้ซื้อต้องแบกภาระ บางประการมากกว่าที่ก�ำหนดไว้ หรือปัญหาการจดทะเบียนธุรกิจแฟรนไชส์
ที่ไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องมีการ จดทะเบียนและปัญหาการไม่เปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญเกี่ยวกับธุรกิจ
แฟรนไชส์ที่ผู้ขายแฟรนไชส์อาจปิดบังข้อมูล บางประการที่ส�ำคัญเพื่อไม่ให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์รับทราบก่อน
ที่จะมีการท�ำสัญญาแฟรนไชส์ ดังนั้นเมื่อธุรกิจแฟรนไชส์ยังคงมีปัญหาอยู่และเพื่อให้ธุรกิจแฟรนไชส์
ในประเทศไทยด� ำ เนิ น การไปอย่ า งเป็ น ระบบ ทางผู ้ เขี ย นบทความจึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการศึ ก ษา
เพื่อเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายการควบคุมธุรกิจแฟรนไชส์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศมาเลเซีย และศึกษาถึงสภาพปัญหาทางกฎหมายในประเทศไทยที่มีผลต่อ
ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ เ พื่ อ วิ เ คราะห์ เ สนอแนะแนวทางการด�ำ เนิ น การทางกฎหมายในธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ข อง
ประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยยังไม่มีกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องมาใช้บงั คับในการควบคุมธุรกิจแฟรนไชส์โดยเฉพาะ แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มกี ารบัญญัติ
กฎหมายเพื่อแก้ปัญหา 3 ประการดังกล่าวไว้ คือ ก�ำหนดให้น�ำหลักสุจริตมาใช้กับสัญญาแฟรนไชส์
โดยต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ ความเสมอภาคและก�ำหนดให้ผู้ขายแฟรนไชส์เสนอขายแฟรนไชส์
ให้แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ก่อนที่จะมีการรับเครื่องหมายการค้าและผู้ขายแฟรนไชส์จะต้องจดทะเบียนตาม
ที่กฎหมายก�ำหนดไว้ อีกทั้งก�ำหนดว่าเอกสารข้อมูลแฟรนไชส์เป็นเอกสารทางกฎหมายที่ต้องเสนอ
ให้ ผู ้ ซื้ อ แฟรนไชส์ ไ ด้ ท ราบก่ อ นการขายและในส่ ว นของประเทศมาเลเซี ย ก็ มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ไว้
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยดังนี้ ก�ำหนดให้ข้อตกลงสัญญาแฟรนไชส์ต้องท�ำเป็นลายลักษณ์อักษรและ
หากสัญญานัน้ มีองค์ประกอบไม่ครบถ้วนตามทีก่ ำ� หนดไว้จะถือว่าสัญญาเป็นโมฆะ และไม่มผี ลทางกฎหมาย
และต้องด�ำเนินการจดทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนหากไม่มีการจดทะเบียนถือว่าผิดกฎหมายและท�ำให้
สัญญาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นโมฆะและไม่มีผลทางกฎหมาย อีกทั้งผู้ขายแฟรนไชส์จะต้องเปิดเผยข้อมูลแก่
ผู้ซื้อแฟรนไชส์ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนที่คู่สัญญาแฟรนไชส์จะได้มีการลงนามในสัญญา ดังนั้น
ผู้เขียนบทความจึงเสนอให้ประเทศไทยบัญญัติกฎหมายเฉพาะเพื่อควบคุมธุรกิจแฟรนไชส์
ค�ำส�ำคัญ : แฟรนไชส์, ผูข้ ายแฟรนไชส์, ผูซ้ อื้ แฟรนไชส์, ปัญหาธุรกิจแฟรนไชส์, มาตรการทางกฎหมาย
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Abstract
Franchise businesses increase rapidly in Thailand but there are obstacle s that effect
the unsuccessful of franchise business. For instance, the determination of terms and conditions
is the responsibility of franchisor that affects the franchisee undertaking more than possibility.
Another problem is no specific regulation to govern the registration of franchise business and
to govern the disclose of essence of franchise business that is a gap of franchisor to take
advantage on franchisee. Therefore, to suggest the operations of franchise business in
Thailand to be systematic, the article would purpose to study and compare the relevant
legal measurements of franchise business between Thailand, the United States and Malaysia.
Also, to study of Thai regulations to franchise for analyze and recommend the legal operation
to franchise business in Thailand. From the study, we found that Thailand has no relevant
regulation to control the franchise business while the United States has enacted the regulation
to solve 3 problems. Firstly, to apply the principle of good faith to franchise contract that
must follow the rule of equality. Also, the franchisor must offer the franchisee before the
processing of trademark occurs. Moreover, the franchisor must register according to the law
and the relevant documents of franchise are determined as legal documents that franchisor
must present to franchisee before the purchasing. According to Malaysia Law, they also
have the enactment to solve the problems of franchise business. They determine the terms
and conditions of franchise agreement must be in writing. The contract will be void and
unenforceable if the elements are not following the law and must register before the
beginning of contract. Also, the franchisor must provide the information to franchisee at
least 10 days before the signing in the contract. As a result, The authors have recommended
Thailand to regulate the specific regulation to govern franchise business.
Keywords : Franchise, Franchisor, Franchisee, the problems in franchise business,
Legal measures

บทน�ำ
ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยมีการริเริ่มมามากกว่า 20 ปี โดยธุรกิจแรก ๆ ที่พยายามผลักดัน
การขยายงานโดยใช้รูปแบบ “แฟรนไชส์” เป็นธุรกิจด้านอาหารและร้านค้าแบบมินิมาร์ทแต่ส่วนใหญ่แล้ว
มักจะมีปัญหาในเรื่องความเข้าใจที่ถูกต้องของสิทธิที่มักให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์เป็นผู้ลงทุนที่เน้นการท�ำธุรกิจ
แบบซื้อเพื่อการลงทุนโดยไม่ได้มีการมองถึงการสร้างธุรกิจของตนเอง อีกทั้งบางครั้งยังใช้การบริหาร
จั ด การแบบเก่ า ที่ เ น้ น ความเป็ น ระบบครอบครั ว ท� ำ จึ ง ให้ อั ต ราความล้ ม เหลวของธุ ร กิ จ แฟรนไชส์
ของไทย ในภาพรวมนั้นเพิ่มมากขึ้น (มนตรี ศรีวงษ์. สืบค้นเมื่อ 8 มกราคม 2563, จาก http://www.
thaismescenter.com)
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แฟรนไชส์ คือ กระบวนการทางธุรกิจที่องค์กรธุรกิจหนึ่ง ๆ ได้พัฒนาวิธีการและรูปแบบจนได้รับ
การพิสูจน์ด้วยระยะเวลาว่าประสบความส�ำเร็จในการประกอบการและการจัดการธุรกิจในระดับหนึ่ง
และได้ถ่ายทอดสิทธิในการประกอบธุรกิจตามวิธีการและรูปแบบดังกล่าวพร้อมกับตัวสินค้าหรือบริการ
ให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นภายใต้ตราหรือเครื่องหมายการค้าและบริการอันหนึ่งอันใด โดยเป็นระบบ
ซึ่งบุคคลหนึ่งคือ ผู้ขายแฟรนไชส์อนุญาตให้บุคคลอีกคนหนึ่ง คือ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ใช้เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ตลอดจนสูตรลับ กรรมวิธีต่าง ๆ ของผู้ขายแฟรนไชส์กับสินค้าหรือ
บริการของผู้ซื้อแฟรนไชส์ โดยผู้ขายแฟรนไชส์จะให้ความช่วยเหลือกับผู้ซื้อแฟรนไชส์ในด้านต่าง ๆ
เช่น ด้านระบบบัญชี การวางแผนการตลาด การฝึกอบรมพนักงานเป็นต้น (บริษัทพัฒนกิจ บัญชี ภาษี
และฝึกอบรมจ�ำกัด. สืบค้นเมื่อ 8 มกราคม 2563, จาก https://www.pattanakit.net)
ประเทศไทยจึงจ�ำเป็นต้องมีกฎหมายเพือ่ เข้ามาควบคุมกิจการธุรกิจแฟรนไชส์เนือ่ งจากว่าในปัจจุบนั นี้
ฐานการขยายตัวของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยได้มีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี
และที่ส�ำคัญธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศไทยนั้นก�ำลังก้าวไกลไปขยายเครือข่ายในต่างประเทศ และ
ถ้ า หากว่ า ไม่ มี ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ใ นประเทศไทยมารองรั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ในส่ ว นนี้
จะส่ ง ผลต่ อ อนาคตของธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ข องไทยในตลาดต่ า งประเทศเป็ น อย่ า งยิ่ ง อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ย
สร้ า งมาตรฐานของธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ข องไทยให้ เ ดิ น หน้ า ไปได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (มนตรี ศรี ว งษ์ .
สืบค้นเมื่อ 8 มกราคม 2563, จาก http://www.thaismescenter.com)
เมื่อประเทศไทยไม่มีกฎหมายเฉพาะในเรื่องสัญญาแฟรนไชส์จึงจะต้องน�ำกฎหมายต่างๆ ที่มีอยู่
มาปรับใช้เป็นกรณีไปและสัญญาแฟรนไชส์นนั้ ถือว่าเป็นสัญญาประเภทหนึง่ ฉะนัน้ จึงต้องตกอยูภ่ ายใต้บงั คับ
ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่น�ำมาบังคับใช้กับสัญญาแฟรนไชส์ ได้แก่ หมวดว่าด้วยนิติกรรม
และสัญญาโดยน�ำมาใช้บงั คับในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการเกิดสัญญา การแสดงเจตนาของคูส่ ญ
ั ญา การตีความสัญญา
ผลของสั ญ ญา การบอกเลิ ก สั ญ ญา และการผิ ด สั ญ ญาเช่ น เดี ย วกั บ กฎหมายอื่ น อี ก หลายฉบั บ เช่ น
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พุทธศักราช 2540 เนื่องจากผู้ซื้อแฟรนไชส์มักจะมีอ�ำนาจ
ในการเจรจาต่อรองน้อยกว่าผู้ขายแฟรนไชส์จึงอาจท�ำให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์เกิดความเสียเปรียบในเรื่อง
ของสัญญา พระราชบัญญัตคิ วามลับทางการค้า พุทธศักราช 2545 กล่าวคือ ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ โดยผู้ซื้อแฟรนไชส์จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับ หรือน�ำข้อมูลไปใช้
ในลักษณะที่เป็นการแข่งขันกับผู้ขายแฟรนไชส์ เป็นต้น (มนตรี ศรีวงษ์. สืบค้นเมื่อ 8 มกราคม 2563,
จาก http://www.thaismescenter.com)
แต่อย่างไรก็ดีกฎหมายที่ประเทศไทยน�ำมาปรับใช้นั้นไม่สามารถแก้ปัญหาธุรกิจแฟรนไชส์ได้
ทุกกรณีไป เนื่องจากกฎหมายทีม่ ีอยู่นั้นมีข้อจ�ำกัดในตัวของกฎหมายนั้นเอง แต่ในปัจจุบันนี้นานาประเทศ
ได้เริ่มมีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ขึ้นมาใช้บังคับโดยเป็นการเฉพาะเจาะจง ซึ่งประเทศ
ที่มีกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์โดยเฉพาะในทวีปยุโรป และทวีปเอเชียที่น่าสนใจ ซึ่งได้แก่
ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องมาจากว่าเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่ค่อนข้างใหญ่และได้รับ
การยอมรับอีกทั้งยังเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย Common Law ซึ่งมีความแตกต่างกับประเทศไทย
ทีใ่ ช้ระบบกฎหมาย Civil Law หลักกฎหมายเกีย่ วกับธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศสหรัฐอเมริกานัน้ ตกอยูภ่ ายใต้
ข้อบังคับของกรรมาธิการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Trade Commission : FTC Rule) ที่เรียกว่า
“Disclosure Requirements and Prohibitions Concerning Franchising & Business Opportunity Ventures”
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ประเทศมาเลเซีย เนื่องมาจากว่าเป็นประเทศที่อยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเช่นเดียวกับ
ประเทศไทยซึง่ หลักกฎหมายเกีย่ วกับธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศมาเลเซียนัน้ ถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติ
แฟรนไชส์ 1998 (Franchise act 1998) ซึ่งน�ำไปใช้กับการขายและการด�ำเนินงานของธุรกิจแฟรนไชส์
ในประเทศมาเลเซียซึ่งทั้ง 2 ประเทศ ดังกล่าวนี้ ประเทศไทยควรน�ำมาเป็นแบบอย่างในการศึกษา
เกี่ยวกับกฎหมายที่ประเทศเหล่านั้น บังคับใช้เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อน�ำมาปรับใช้และเป็นแนวทาง
ในการน�ำมาใช้ร่างกฎหมาย ธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศไทย (Ariffin. A,Samian. A andBustaman.
Retrieved January 8, 2020, from http://www.uhpracticallaw.thomsonreuters.com)
ดังนั้นประเทศไทยสามารถน�ำแนวทางในการควบคุมธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศมาเลเซียมาเปรียบเทียบและปรั บ ใช้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ การร่ างกฎหมายเพื่ อควบคุ ม ธุ ร กิ จ
แฟรนไชส์ของประเทศไทยต่อไป

เนื้อหา
ธุรกิจแฟรนไชส์ถือได้ว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการท�ำธุรกิจที่เหล่าผู้ท�ำธุรกิจในปัจจุบันนี้ได้ให้
ความสนใจกันเป็นอย่างมากส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา และเมื่อประเทศไทยยังไม่มีกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องมาบังคับใช้ในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เป็นการเฉพาะ จึงท�ำให้ประสบปัญหา
ที่ส�ำคัญหลายอย่างด้วยกัน อาทิเช่น การถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ขายแฟรนไชส์ หรือการท�ำข้อสัญญา
ที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น จึงท�ำให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ ตกเป็นเหยื่อ (ฐาปกรณ์ ฤชุปนัย. 2561 : 67)
จากการศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ที่พบมากที่สุด 3 ประเด็น ได้แก่
1. ปัญหาการท�ำข้อตกลงในสัญญาแฟรนไชส์
ส�ำหรับการท�ำข้อตกลงในสัญญาแฟรนไชส์ เมื่อสัญญาแฟรนไชส์เป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่ไม่มีชื่อ
และเมื่อค�ำเสนอ ค�ำสนองถูกต้องตรงกันจนเกิดเป็นสัญญาขึ้นแต่ในทางปฏิบัติพบว่าผู้ขายแฟรนไชส์เป็น
ผู้ก�ำหนดข้อความในสัญญาจึงท�ำให้ผู้ซื้อต้องแบกภาระบางประการมากเกินกว่าที่ก�ำหนด อีกทั้งผู้ซื้อ
แฟรนไชส์ต้องเข้าท�ำสัญญาตามที่ผู้ขายแฟรนไชส์ก�ำหนดจึงถือว่าสัญญาแฟรนไชส์เป็นสัญญาส�ำเร็จรูป
ชนิดหนึ่ง จึงน�ำพระราชบัญญัติข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาใช้บังคับ แต่เมื่อพิจารณาบทบัญญัติ
ค�ำนิยามในพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว เมื่อตีความหมายบทบัญญัติแล้ว สัญญาแฟรนไชส์จึงแตกต่างกับ
สัญญาทัว่ ไปเพราะสัญญาแฟรนไชส์เป็นสัญญาทีต่ อ้ งการข้อก�ำหนดไว้โดยเฉพาะ ดังนัน้ ข้อตกลงแฟรนไชส์
จึงมิใช่ข้อตกลงที่เป็นการท�ำให้อีกฝ่ายต้องรับภาระมากกว่าที่พึงคาดหมายได้แต่เป็นกรณีของข้อตกลง
แฟรนไชส์เป็นการได้เปรียบแต่ไม่เกินสมควรให้อกี ฝ่ายรับภาระไว้มากเกินไปจึงกลายเป็นช่องว่างทีไ่ ม่สามารถ
น�ำพระราชบัญญัติข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาใช้บังคับได้ (ฐาปกรณ์ ฤชุปนัย. 2561 : 68 - 69)
วิไลทิพย์ วัฒนวิชัยกุล (2552 : 72 - 73) ได้กล่าวว่าในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการก�ำหนด
ถึงเรื่องสัญญาเเฟรนไชส์ไว้โดยให้น�ำหลักสุจริตมาใช้โดยมีการก�ำหนดเงื่อนไขบางประการขึ้นในการท�ำ
ข้อตกลงสัญญา แฟรนไชส์ ซึ่งเป็นการปิดช่องว่างของกฎหมายท�ำให้คู่สัญญาไม่สามารถเอารัดเอาเปรียบ
ของกันได้โดยแนวทางที่ประเทศสหรัฐอเมริกาน�ำมาปรับใช้ได้วางแนวทางไว้ 3 ทาง ดังนี้

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

291

แนวทางที่ 1 น�ำหลักสุจริตมาปรับใช้ในฐานะที่เป็นหลักกฎหมายทั่วไป ซึ่งอาจน�ำมาใช้ในกรณีที่
ข้อสัญญาก�ำหนดให้เงื่อนไขบางประการขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ขายแฟรนไชส์ ซึ่งข้อสัญญาที่ให้สิทธิ
แก่ผู้ขายแฟรนไชส์ในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวเขียนไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ก็ได้
แนวทางที่ 2 น�ำหลักสุจริตมาปรับใช้ในฐานะที่เป็นหลักในการตีความการใช้สิทธิของคู่สัญญา
ในกรณีที่มีเงื่อนไขในสัญญา
แนวทางที่ 3 น�ำหลักสุจริตมาปรับใช้ในฐานะทีเ่ ป็นการอธิบายการกระท�ำทีไ่ ม่สจุ ริตซึง่ มักจะน�ำมาใช้
ในกรณีการเลิกสัญญาและการไม่ต่อสัญญาของผู้ขายแฟรนไชส์ไม่ได้ก�ำหนดไว้หรือก�ำหนดไว้แต่ไม่ชัดแจ้ง
หรือก�ำหนดไว้แต่มีการตีความอย่างแคบ
และในประเทศมาเลเซียตามพระราชบัญญัติแฟรนไชส์ 1998 ซึ่งได้มีการก�ำหนดองค์ประกอบหรือ
ข้อบังคับของสัญญาแฟรนไชส์ไว้อย่างชัดเจนท�ำให้การท�ำสัญญาแฟรนไชส์นั้นอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
อย่างเป็นระบบ การเอารัดเอาเปรียบกันของคู่สัญญาจึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากมีการก�ำหนดข้อตกลง
ที่ฝ่าฝืนซึ่งมีลักษณะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือมีองค์ประกอบที่ไม่ครบถ้วนให้ถือว่าสัญญาดังกล่าว
เป็นโมฆะและไม่มผี ลทางกฎหมาย โดยสัญญาแฟรนไชส์จะต้องท�ำเป็นลายลักษณ์อกั ษรและมีองค์ประกอบ
หรือข้อบังคับตามก�ำหนด ในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัตินี้
ความแตกต่างในการแก้ปัญหาการท�ำข้อตกลงในสัญญาแฟรนไชส์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศมาเลเซีย โดยประเทศสหรัฐอเมริกาได้น�ำหลักสุจริตมาใช้โดยที่มิได้น�ำหลักกฎหมาย FCT Rule
มาปรับใช้โดยตรง แต่ประเทศมาเลเซียนั้นได้มีการแก้ไขโดยการก�ำหนดองค์ประกอบหรือข้อบังคับของ
สัญญาแฟรนไชส์ไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติแฟรนไชส์ 1998
2. ปัญหาการจดทะเบียนธุรกิจแฟรนไชส์
ในเมือ่ ประเทศไทยยังไม่มกี ฎหมายเกีย่ วกับธุรกิจแฟรนไชส์มาใช้บงั คับโดยเฉพาะจึงไม่มบี ทบาทใด
ที่จะบังคับให้ธุรกิจแฟรนไชส์ต้องจดทะเบียน ดังนั้นจึงต้องน�ำกฎหมายที่ใกล้เคียงมาปรับใช้เป็นรายกรณี
ไปซึ่งกฎหมายที่น�ำมาปรับใช้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกกรณี เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวย่อมมีข้อจ�ำกัด
ในตัวของกฎหมายเอง ซึ่งหากมีการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์แล้วจะท�ำให้ผู้ขายแฟรนไชส์
มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นและผู้ที่สนใจจะเข้าท�ำสัญญาแฟรนไชส์ยังสามารถตรวจสอบสถานะของธุรกิจ
แฟรนไชส์ รวมทั้งสาระส�ำคัญของสัญญา ข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับขอบเขตพื้นที่การยกเลิกสัญญา (วิลาสินี
สิทธิโสภณ. 2562 : 4 - 5)
ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการก�ำหนดให้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ควรเสนอขายแฟรนไชส์
ก่อนรับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของรัฐบาลกลางและผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์จะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายธุรกิจของรัฐบาลนั้นๆ เมื่อได้รับใบอนุญาตการจดทะเบียนสามารถประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
ได้ในทุกรัฐโดยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายธุรกิจของรัฐนั้นๆ แต่ไม่จ�ำเป็นต้องขออนุญาตจดทะเบียนธุรกิจ
ตัง้ ธุรกิจใหม่เนือ่ งจากโปรแกรมการขายหรือการตลาดของแฟรนไชส์นนั้ เชือ่ มโยงกับใบอนุญาตทีจ่ ดทะเบียน
แล้วแต่มีกรณียกเว้นในบางรัฐ
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และประเทศมาเลเซีย การขายแฟรนไชส์ในประเทศมาเลเซียนั้นต้องด�ำเนินการจดทะเบียนให้
เรียบร้อยก่อนกับหน่วยงานที่รับจดทะเบียนแฟรนไชส์หากเจ้าของแฟรนไชส์ไม่จดทะเบียนจะถือว่ากระท�ำ
ผิดกฎหมายและจะท�ำให้สัญญาแฟรนไชส์ที่เกิดขึ้นเป็นโมฆะและไม่มีผลทางกฎหมาย โดยตามกฎหมาย
ว่าด้วยพระราชบัญญัติ แฟรนไชส์ 1998 ได้มีการก�ำหนดให้รัฐมนตรีจะต้องตั้งพนักงานสาธารณะเป็น
นายทะเบียนเพือ่ ให้ทำ� หน้าทีร่ บั จดทะเบียนแก่ธรุ กิจแฟรนไชส์ทตี่ งั้ ขึน้ โดยเอกสารทีใ่ ช้ในการจดทะเบียนนัน้
เป็นไปตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติดังกล่าว (มนตรี ศรีวงษ์. สืบค้นเมื่อ 9 มกราคม 2563, จาก http://
www.thaismescenter.com)
ความแตกต่างในการแก้ปัญหาการจดทะเบียนธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศมาเลเซีย โดยประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องมีการจดทะเบียนก่อนจึงจะสามารถประกอบธุรกิจ
แฟรนไชส์ได้ในทุกรัฐโดยต้องอยูภ่ ายใต้กฎหมายธุรกิจของรัฐนัน้ ๆ แต่ไม่จำ� เป็นต้องขออนุญาตจดทะเบียน
ธุรกิจตั้งธุรกิจใหม่หากไปด�ำเนินธุรกิจในรัฐอื่นๆ ส่วนประเทศมาเลเซียนั้นต้องด�ำเนินการจดทะเบียน
ให้เรียบร้อยก่อนกับหน่วยงานที่ รับจดทะเบียนแฟรนไชส์หากเจ้าของแฟรนไชส์ไม่จดทะเบียนจะถือ
ว่ากระท�ำผิดกฎหมายและจะท�ำให้ สัญญาแฟรนไชส์ ที่เกิดขึ้นเป็นโมฆะและไม่มีผลทางกฎหมาย
3. ปัญหาการไม่เปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์
จากการที่ผู้ขายแฟรนไชส์เป็นฝ่ายที่เป็นผู้ร่างสัญญาและข้อก�ำหนดต่าง ๆ ในสัญญาแฟรนไชส์ขึ้น
ดังนั้นผู้ขายแฟรนไชส์จึงอาจปิดบังข้อมูลบางประการที่ส�ำคัญเพื่อไม่ให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ทราบก่อนที่จะท�ำ 
สัญญาแฟรนไชส์ ซึง่ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในสัญญาแฟรนไชส์บางอย่างนัน้ อาจมีความส�ำคัญถึงขนาดว่าถ้า
ผู้ซื้อแฟรนไชส์ทราบแล้วอาจตัดสินใจไม่ท�ำเข้าท�ำสัญญาด้วย ซึ่งในเรื่องการก�ำหนดการเปิดเผยข้อมูลที่
ส�ำคัญเกี่ยวกับธุรกิจนี้นั้นประเทศไทยไม่มีกฎหมายก�ำหนดบังคับให้ผู้ขายแฟรนไชส์จะต้องเปิดเผยข้อมูล
ในการด�ำเนินธุรกิจของตนแต่อย่างใด ดังนั้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจึงจ�ำเป็นต้องน�ำบทบัญญัติกฎหมายอื่น
ที่อาจน�ำมาปรับใช้เป็นกรณีไป แต่บางครั้งการน�ำกฎหมายที่ประเทศไทยมีอยู่มาปรับใช้ก็ไม่สามารถที่จะ
น�ำมาปรับใช้ได้ในทุกกรณีไป ดังนั้นผู้ขายแฟรนไชส์อาจอาศัยช่องว่างของกฎหมายเหล่านั้นเพื่อน�ำมา
เป็นเครื่องมือในการเอารัดเอาเปรียบ ผู้ซื้อแฟรนไชส์
ในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นได้มีบทบัญญัติที่ก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ธุรกิจ แฟรนไชส์โดยได้มีการควบคุมการเปิดเผยข้อมูลที่จ�ำเป็นในการขายแฟรนไชส์ให้กับประชาชนและ
ห้ า มมิ ใ ห้ มี ก ารกระท� ำ ใด ๆ เป็ น การส่ ว นตั ว เพื่ อ ละเมิ ด บทบั ญ ญั ติ ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของเอกสาร
การเปิดเผยข้อมูลแฟรนไชส์ โดยผูข้ ายแฟรนไชส์ตอ้ งเตรียมการเปิดเผยข้อมูลทีจ่ ะมอบให้กบั ผูซ้ อื้ แฟรนไชส์
ซึ่งผู้ซื้อแฟรนไชส์จะต้องได้รับเอกสารการเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อย 14 วันก่อนที่คู่สัญญาจะมีการลงนาม
ในสัญญาใดๆ หรือจ่ายเงินใดๆ ซึ่งเอกสารการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์
ได้ทราบข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนที่จะท�ำการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์
และในส่วนของประเทศมาเลเซียก็ได้มกี ารก�ำหนดให้ผขู้ ายแฟรนไชส์นนั้ จะต้องส่งส�ำเนาของสัญญา
แฟรนไชส์และเอกสารเปิดเผยข้อมูลรวมทัง้ เอกสารเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับแฟรนไชส์ทมี่ กี ารแก้ไข ซึง่ นายทะเบียน
อนุมัติแล้วเอกสารดังกล่าวต้องมีรายละเอียดเช่นเดียวกับที่ได้น�ำไปจดทะเบียนไว้ นอกจากนั้นจะต้อง
ประกอบด้วยข้อก�ำหนดในเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์หรือค่าแห่งสิทธิด้วย โดยผู้ขายแฟรนไชส์
จะต้องให้เอกสารการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนที่คู่สัญญาแฟรนไชส์

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

293

จะได้ลงนามในสัญญา และหากว่าผู้ขายแฟรนไชส์ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัตินี้ถือว่ากระท�ำความผิด
(ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์. สืบค้นเมื่อ 9 มกราคม 2563, จาก http://www.thaifranchisecenter.com)
ความแตกต่างในการแก้ปัญหาการไม่เปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศมาเลเซีย โดยประเทศสหรัฐอเมริกามีบทบัญญัติที่ก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ แฟรนไชส์โดยได้มีการควบคุมการเปิดเผยข้อมูลที่จ�ำเป็นในการขายแฟรนไชส์ให้กับ
ประชาชนและห้ามมิให้มกี ารกระท�ำใด ๆ เป็นการส่วนตัวเพือ่ ละเมิดบทบัญญัตแิ ละในส่วนของประเทศมาเลเซีย
ได้มกี ารก�ำหนดให้ผขู้ ายแฟรนไชส์นนั้ จะต้องส่งส�ำเนาของสัญญาแฟรนไชส์และเอกสารเปิดเผยข้อมูลรวมทัง้
เอกสารเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ แฟรนไชส์ ที่ มี ก ารแก้ ไขซึ่ ง นายทะเบี ย นอนุ มั ติ แ ล้ ว เอกสารดั ง กล่ า ว
ต้องมีรายละเอียดเช่นเดียวกับที่ได้น�ำไปจดทะเบียนไว้

บทสรุป
เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์โดยเฉพาะและการพิจารณาแก้ไข
ปัญหากรณีทเี่ กิดข้อพิพาทขึน้ เกีย่ วกับธุรกิจแฟรนไชส์ อีกทัง้ การควบคุมดูแลจึงต้องอาศัยการน�ำบทบัญญัติ
ทางกฎหมายทีม่ อี ยูม่ าปรับใช้แต่กฎหมายดังกล่าวนัน้ มีขอ้ จ�ำกัดในตัวจึงมีชอ่ งว่างทางกฎหมายทีไ่ ม่สามารถ
น�ำมาปรับใช้ได้กบั ข้อพิพาททีเ่ กิดขึน้ และเมือ่ ได้ศกึ ษาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศมาเลเซียแล้วนั้น สามารถน�ำบทบัญญัติกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศมาเลเซีย
มาเป็นแนวทางในการผลักดันให้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมธุรกิจแฟรนไชส์และแก้ไขประเด็นปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ โดยผูเ้ ขียนบทความข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปญ
ั หาออกเป็น
3 กรณี ดังต่อไปนี้ (จันทร์ทิมา คงเจริญสุข และศิรภา จ�ำปาทอง. 2558 : 836)
1. ปัญหาการท�ำข้อตกลงในสัญญาแฟรนไชส์
ผูเ้ ขียนบทความมีความเห็นว่าในการท�ำสัญญาแฟรนไชส์ของคูส่ ญ
ั ญาแฟรนไชส์ในประเทศไทยปัจจุบนั
ในทางปฏิบัติแล้วผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องแบกรับภาระบางประการมากเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนดเนื่องจากว่า
ข้อตกลงในสัญญาแฟรนไชส์นนั้ ได้ถกู ก�ำหนดขึน้ โดยผูข้ ายเเฟรนไชส์ทงั้ หมด โดยไม่มกี ฎหมายใดมาควบคุม
โดยเฉพาะแม้ได้นำ� พระราชบัญญัตขิ อ้ สัญญาทีไ่ ม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาบังคับใช้ แต่ตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวนัน้ ยังมีบทนิยามของบทกฎหมายทีเ่ ป็นช่องว่างซึง่ ไม่สามารถน�ำมาใช้บงั คับกับการท�ำสัญญาแฟรนไชส์
ได้ด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่าในทางปฏิบัติยังมีช่องว่างให้ผู้ขายแฟรนไชส์เอารัดเอาเปรียบผู้ซื้อแฟรนไชส์ได้อยู่
ผูเ้ ขียนบทความจึงเสนอแนวทางในการแก้ปญ
ั หานีโ้ ดยควรจัดให้มกี ารก�ำหนดองค์ประกอบหรือข้อบังคับสัญญา
แฟรนไชส์ไว้อย่างชัดเจน อาทิเช่น พื้นที่ที่จะอนุญาตให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ด�ำเนินธุรกิจในเขตพื้นที่ใดได้บ้าง
การห้ามไม่ให้ผซู้ อื้ ไม่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับผูข้ ายแฟรนไชส์นอกจากนัน้ ควรให้มกี ารท�ำสัญญาทีเ่ กีย่ วกับ
การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เป็นหนังสืออย่างชัดเจนและในสัญญาดังกล่าวควรระบุถึงสิ่งที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์
ต้องรับผิดชอบให้ชดั เจนเพือ่ ป้องกันปัญหาการเอารัดเอาเปรียบและการทีผ่ ซู้ อื้ แฟรนไชส์ตอ้ งรับภาระทีม่ ากเกินไป
โดยเมือ่ ได้ศกึ ษาเทียบเคียงการใช้กฎหมายแฟรนไชส์จากต่างประเทศโดยในประเทศสหรัฐอเมริกานัน้
ได้มีการก�ำหนดถึงเรื่องสัญญาเเฟรนไชส์ไว้โดยให้น�ำหลักสุจริตมาใช้ซึ่งเป็นการปิดช่องว่างของกฎหมาย
ท�ำให้คสู่ ญ
ั ญาไม่สามารถเอารัดเอาเปรียบของกันได้ และในประเทศมาเลเซียตามพระราชบัญญัตแิ ฟรนไชส์
1998 ซึ่งได้มีการก�ำหนดองค์ประกอบหรือข้อบังคับข้อสัญญาแฟรนไชส์ไว้อย่างชัดเจนท�ำให้การท�ำสัญญา
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แฟรนไชส์นนั้ อยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลอย่างเป็นระบบ การเอารัดเอาเปรียบกันของคูส่ ญ
ั ญาจึงไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้ ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับการท�ำสัญญาของประเทศไทยแล้วประเทศไทยจึงควรมีบทบัญญัติ
เฉพาะมาบังคับใช้เพื่อเป็นการปิดช่องว่างการเอารัดเอาเปรียบที่เกิดขึ้นอยู่น้ันให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนั้น
ประเทศไทยควรมีบทบัญญัตโิ ดยเฉพาะเกีย่ วกับการก�ำหนดองค์ประกอบและข้อบังคับรายละเอียดเกีย่ วกับ
สัญญาไว้ให้ชัดเจนและเป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด
2. ปัญหาการจดทะเบียนธุรกิจแฟรนไชส์
ผู้เขียนบทความมีความเห็นว่าประเทศไทยควรมีการก�ำหนดให้มีการจดทะเบียนธุรกิจแฟรนไชส์
เพราะว่ามีข้อจ�ำกัดบางประการในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ดังนี้
1. ธุรกิจแฟรนไชส์นั้นควรมีการบัญญัติในเรื่องของการก�ำหนดให้ผู้ขายแฟรนไชส์แจ้งสาระส�ำคัญ
ของสัญญาในการจดทะเบียนด้วย
2. การจดทะเบียนประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ควรจะต้องมีการก�ำหนดให้แนบสัญญาการประกอบ
ธุรกิจ แฟรนไชส์และสัญญาแฟรนไชส์นั้นจะต้องท�ำเป็นหนังสือ เนื่องจากว่าหากมีผู้ที่สนใจจะท�ำสัญญา
แฟรนไชส์นั้นๆ สามารถที่จะทราบข้อมูลในสัญญาแฟรนไชส์ก่อนมีการตัดสินใจเข้าท�ำสัญญา
3. ในการจดทะเบียนธุรกิจแฟรนไชส์นนั้ ควรมีการก�ำหนดรายละเอียดเกีย่ วกับเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์
ทีจ่ ะต้องระบุไว้ในการจดทะเบียนให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน โดยจะต้องมีขอ้ มูลพืน้ ฐานของเจ้าของธุรกิจ
ไม่วา่ จะเป็น ชือ่ ทีอ่ ยู่ อายุ เป็นต้น เพือ่ ให้ผทู้ สี่ นใจหรือผูซ้ อื้ แฟรนไชส์สามารถทีจ่ ะตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ
เกี่ยวกับเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์นั้นๆ
ซึ่งการที่ผู้ขายแฟรนไชส์นั้นได้มีการจดทะเบียนธุรกิจแฟรนไชส์แล้วสามารถท�ำให้ธุรกิจแฟรนไชส์
อยูภ่ ายใต้การควบคุมของรัฐ และสามารถตรวจสอบข้อสัญญาของธุรกิจแฟรนไชส์เพือ่ ควบคุมสัญญาแฟรนไชส์
มิให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบระหว่างคูส่ ญ
ั ญาและในขณะเดียวกันในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศมาเลเซีย
ตามกฎหมายธุรกิจแฟรนไชส์นนั้ จะต้องด�ำเนินการจดทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนกับหน่วยงานทีร่ บั จดทะเบียน
แฟรนไชส์ ดังนั้นแล้วผู้ท�ำวิจัยมีความเห็นว่าประเทศไทยจะต้องมีการก�ำหนดให้มีการจดทะเบียนธุรกิจ
แฟรนไชส์นั้นเอง
3. ปัญหาการไม่เปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์
ผู้เขียนบทความได้ศึกษาเทียบเคียงการใช้กฎหมายแฟรนไชส์ของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นได้มี
บทบัญญัตทิ กี่ ำ� หนดเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับธุรกิจแฟรนไชส์ โดยได้มกี ารควบคุมการเปิดเผยข้อมูล
ที่จ�ำเป็นในการขายแฟรนไชส์ให้กับประชาชน และห้ามมิให้มีการกระท�ำใด ๆ เป็นการส่วนตัวเพื่อละเมิด
บทบัญญัตกิ ารเปิดเผยข้อมูลของเอกสารการเปิดเผยข้อมูลแฟรนไชส์ และในส่วนของประเทศมาเลเซียก็ได้
มีการก�ำหนดให้ผขู้ าย แฟรนไชส์นนั้ จะต้องส่งส�ำเนาของสัญญาแฟรนไชส์และเอกสารเปิดเผยข้อมูลรวมทั้ง
เอกสารเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับ แฟรนไชส์ทมี่ กี ารแก้ไขซึง่ นายทะเบียนอนุมตั แิ ล้ว และหากว่าผูข้ ายแฟรนไชส์
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัตินี้ถือว่ากระท�ำความผิด
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เพื่อให้ปัญหาการไม่เปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์นั้น ได้มีการแก้ไขปัญหาที่
ตรงจุดและเป็นไปในบรรทัดฐานเดียวกัน ฉะนัน้ ประเทศไทยควรน�ำแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศมาเลเซียมาปรับใช้โดยก�ำหนดให้ผู้ขายแฟรนไชส์จะต้องท�ำการเปิดเผย
ข้อมูลทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับธุรกิจแฟรนไชส์นนั้ ๆ ให้ผทู้ สี่ นใจหรือผูซ้ อื้ แฟรนไชส์ทราบก่อนการเข้าท�ำสัญญาและ
ควรมีการก�ำหนดเรือ่ งการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศไทยขึน้ มาเป็นการเฉพาะ ดังนี้
1. ผู้ขายแฟรนไชส์ จะต้องท�ำการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์นั้น ๆ ให้ผู้ที่สนใจ
เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ได้ทราบก่อนการตัดสินใจเข้าท�ำสัญญาโดยไม่มีการปกปิดข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น
2. ผู ้ ข ายแฟรนไชส์ จ ะต้ อ งมี ก ารการจดทะเบี ย นกั บ นายทะเบี ย นก่ อ นที่ จ ะท� ำ การเสนอขาย
แฟรนไชส์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยจะต้องให้นายทะเบียนอนุญาตก่อนเท่านั้น ถึงจ�ำท�ำการขาย
แฟรนไชส์นั้นได้เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย
3. มีการก�ำหนดโทษส�ำหรับผูข้ ายแฟรนไชส์ไว้โดยชัดเจน ในการกระท�ำทีเ่ ป็นลักษณะของการฝ่าฝืน
เช่น หากไม่มกี ารเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญแก่ผซู้ อื้ แฟรนไชส์กอ่ นการตัดสินใจ จะมีกฎหมายไว้รองรับส�ำหรับโทษนัน้
4. หากเป็นกรณีของการท�ำละมิดเกี่ยวกับข้อบังคับที่ได้ก�ำหนดขึ้นไว้ในสัญญาระหว่างผู้ซื้อ
แฟรนไชส์ กับผู้ขายแฟรนส์ผู้ท�ำละเมิดต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกละเมิด
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ปัญหาการเรียกค่าขาดไร้อุปการะในคดีละเมิดของกลุ่มบุคคลที่อุปการะ
เลี้ยงดูกันตามความเป็นจริง
THE PROBLEMS IN CLAIMING DEPRIVATION ON TORT CASE
OF PERSON OF AN ACTUAL SUPPORT
นนท์ปวิธ คิดถูก, วิมลรัตน์ หนูรอด, สุธารัตน์ แก้วสุข, สุธิดา หวันยาวา, สุนิสา ชูช่วยค�ำ,
เสาวลี ณ ตุ้ง, อิสราภรณ์ เกื้อเสน, จิรนันท์ ไชยบุปผา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการเรียกค่าขาดไร้อุปการะในคดีละเมิดของ
กลุ่มคนที่อุปการะกันตามความเป็นจริงและวิเคราะห์เปรียบเทียบการเรียกค่าขาดไร้อุปการะในคดีละเมิด
ของประเทศไทยกับต่างประเทศ เพื่อที่จะเสนอแนะแนวทางการตีความการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
ในคดีละเมิดที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
จากผลการศึกษา พบว่า ครอบครัวถือเป็นสถาบันหลักและสถาบันแรกในสังคมที่ผลิตบุคคล
ออกสู่สังคม กฎหมายจึงได้ก�ำหนดสิทธิและหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลในครอบครัว เช่น
หน้าทีอ่ ปุ การะเลีย้ งดูซงึ่ กันและกันระหว่างสามีภริยา หรือระหว่างบิดามารดากับบุตร หากว่ามีผใู้ ดมากระท�ำ
ละเมิดให้ผู้ที่มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูถึงแก่ความตาย กฎหมายจึงให้สิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
ต่อผู้ที่กระท�ำละเมิดได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 443 วรรค 3 แต่ในการที่จะใช้สิทธิ
เรียกค่าขาดไร้อปุ การะเลีย้ งดูนนั้ จะต้องเป็นบุคคลทีก่ ฎหมายก�ำหนดจึงจะมีสทิ ธิทเี่ รียกค่าขาดไร้อปุ การะได้
อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันได้เกิดปัญหาในกรณีที่บุคคลที่อุปการะเลี้ยงดูกันตามความเป็นจริง เช่น บิดา
ตามความเป็นจริงที่ไม่ได้สมรสกับมารดา สามี ภริยา ไม่ชอบด้วยกฎหมายอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน
หรือปู่ย่า ตายาย ลุงป้า น้าอา กับหลาน หรือการอยู่ร่วมกันของกลุ่มเพศวิถี (LGBT) ซึ่งกฎหมายไทย
ยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ห้ สิ ท ธิ แ ก่ บุ ค คลดั ง กล่ า วในการเรี ย กค่ า ขาดไร้ อุ ป การะเลี้ ย งดู ถึ ง แม้ ว ่ า บุ ค คลดั ง กล่ า วจะ
ได้อุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันตามความเป็นจริงก็ตาม ซึ่งหากศึกษาและเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ต่างประเทศแล้ว พบว่ากฎหมายของต่างประเทศนั้นได้รับรองให้มีการใช้สิทธิเรียกค่าขาดไร้อุปการะเลี้ยงดู
ของกลุ่มบุคคลที่อุปการะเลี้ยงดูกันตามความเป็นจริงดังกล่าวได้ เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศฝรั่งเศส จึงเสนอแนะให้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการตีความกฎหมายเพื่อให้ศาลมีค�ำพิพากษา
ที่ให้สิทธิบุคคลกลุ่มดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น
ค�ำส�ำคัญ : ละเมิด, ค่าสินไหมทดแทน, ค่าขาดไร้อุปการะเลี้ยงดู, การอุปการะเลี้ยงดูกันตาม
ความจริง
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Abstract
This research aims to analyze the problem of the tort cases in claim for deprive of
legal support in a group of people who actual support each other and analysis the comparison
between Thailand and foreign countries for the tort cases in claim for deprive of legal support in
order to recommend the appropriate and fair guidelines for interpretation of the tort cases in claim
for deprive of legal support.
According to the research, it is found that a family is the primary institution of society that
firstly produce individuals to the society. For this reason, the law has been stipulated duties to support
family members, such as the duties to support each other between husband and wife or the duties
to support each other between parents and child. If there is someone do a wrongful act cause of
causing death to a person who has the duty to support family members, the laws entitle the right
to claim for deprive of his legal support accordance with Section 443 paragraph 3 of the Civil and
Commercial Code. In addition, it is noticed that a person who can claim for deprive of his legal
support should be a legal who is entitle the right to claim for deprive of his legal support. However,
the Thai laws have not entitled the right for some groups of people who have actual supported each
other to claim for deprive of legal support, such as the parents who are not married to each other,
a woman who is not married to a man, grandparents, uncles and aunts who are supporting each
other, or groups of LGBT who actual support each other. This can raise the issues for these people
even though such people have actual supported each other. According to the foreign laws, it is
found that such people in foreign countries, such as England, Japan and France has been certified
by the laws to claim for deprive of their legal support. For this reason, this research would like to
recommend the guidelines for enhancing the legal interpretation in order to provide more rights to
claim for deprive of their legal support for these people.
Keywords : Tort, Compensation, depriving of legal support, Actual support

บทน�ำ
ครอบครัวถือเป็นสถาบันหลักและเป็นสถาบันขั้นพื้นฐานของสังคมที่บุคคลในสังคมนั้นอาศัย
อยู่ร่วมกันและอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน โดยเริ่มจากการที่ชายและหญิงอยู่กินร่วมกันฉันสามีภริยา
ต่อมาให้ก�ำเนิดบุตรจึงก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตรขึ้น โดยสังคมไทยในอดีต
การที่ชายและหญิงได้อยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาถือเป็นการสร้างครอบครัว โดยประกอบพิธีแต่งงานกัน
ตามประเพณี ไม่ได้ยดึ ถือว่าจ�ำต้องมีการจดทะเบียนสมรสให้ถกู ต้องตามกฎหมายก็เป็นครอบครัวทีส่ มบูรณ์ได้
ซึ่งในอดีตการที่ชายและหญิงอยู่กินกันโดยไม่ได้มีการจดทะเบียนมีจ�ำนวนมาก ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 7
ได้ มี ก ารตรากฎหมายฉบั บ หนึ่ ง เรี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายลั ก ษณะผั ว เมี ย
พุทธศักราช 2473” ซึ่งเรียกว่าระบบ “ผัวเดียวเมียเดียว” จึงได้มีการพัฒนาให้มีการจดทะเบียนสมรสขึ้น
เป็นครั้งแรกเมื่อประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว เมื่อวันที่ 20
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เมษายน พ.ศ. 2478 กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่รับรองสถานะหญิงที่เป็นภรรยาด้วยทะเบียนสมรส
การหย่าและการจดทะเบียนรับรองบุตร และมีการใช้มาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ (ยุวดี (มณีกุล) วัชรางกูร.
(2553). จุดเริ่มต้นของสถานะภรรยาสมัยปัจจุบัน. สืบค้นเมื่อ 18 มกราคม 2563, จาก https://2www.
me/21VQc.)
การรับรองสถานะดังกล่าวนอกจากจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของบุคคลตามกฎหมายครอบครัวแล้ว
ยังส่งผลต่อสิทธิของบุคคลในการเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีละเมิดด้วยเช่นกัน กล่าวคือ กฎหมายไทย
ได้บัญญัติเรื่องสิทธิเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในคดีละเมิด ในกรณีที่ท�ำให้ผู้ถูกกระท�ำละเมิด
ถึงแก่ความตาย ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 443 ซึง่ บัญญัตใิ ห้เรียก ค่าปลงศพ ค่าใช้จา่ ย
อันจ�ำเป็นอย่าอื่นและค่าขาดไร้อุปการะ ถ้าเหตุนั้นท�ำให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย
โดยสิทธิในการเรียกค่าสินไหมทดแทนในการขาดไร้อุปการะให้สิทธิแก่บุคคลที่อยู่ในความอุปการะของ
ผู้ซึ่งถูกกระท�ำละเมิด โดยผู้เรียกร้องจะต้องเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ตามกฎหมายกับผู้ถูกกระท�ำละเมิด
เท่านั้น เช่น กรณีสามีภริยาจะต้องเป็นสามีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย บิดามารดา บุตรผู้เยาว์ บุตรผู้บรรลุ
นิติภาวะแล้วแต่ทุพพลภาพหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้ บุตรบุญธรรมและผู้รับบุตรบุญธรรม (สุธีรา ประชุมรัตน์.
2551 : 13) ซึ่งในกรณีของมารดาไม่มีประเด็นปัญหาในเรื่องของการเรียกร้องของบุตร เนื่องจากมารดาถูก
ก�ำหนดให้เป็นมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตร ในกรณีที่บุตรนั้นเกิดโดยธรรมชาติซึ่งเกิดจากช่องท้อง
หรือช่องคลอดตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะครอบครัวมาตรา 1546 เว้นแต่จะเป็นในกรณี
บุตรที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ (อุ้มบุญ) ในกรณีบุตรที่เกิดการใช้เทคนิคทางการแพทย์ หญิงที่รับ
ตัง้ ครรภ์แทนคลอดทารกจึงเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของทารก เว้นแต่บตุ รทีไ่ ด้เกิดภายหลังพระราช
บัญญัติอุ้มบุญมีผลใช้บังคับบุตรจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดามารดาเจ้าของไข่และเจ้าของอสุจิ
ในกรณีของบุคคลที่ได้อุปการะเลี้ยงดูกันตามความเป็นจริง ในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรับรอง
ให้บุคคลกลุ่มนี้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย เช่น กรณีบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอุปการะเลี้ยงดูบุตรของตน
สามีภริยาไม่ชอบด้วยกฎหมายอุปการะเลีย้ งดูซงึ่ กันและกัน หรือกรณีทปี่ ยู่ า่ ตายาย หรือญาติให้ความอุปการะ
เลี้ยงดูหลาน ซึ่งแตกต่างกับต่างประเทศที่มีกฎหมายรับรองให้มีการใช้สิทธิเรียกค่าขาดไร้อุปการะเลี้ยงดู
ในทางกฎหมายกันได้ เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งในประเทศดังกล่าวได้ให้
สิทธิบุคคลที่ได้อุปการะกันตามความเป็นจริงโดยมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ว่าบุคคลประเภทไหนที่มีสิทธิใน
การเรียกค่าขาดไร้อุปการะโดยแต่ละประเทศมีหลักเกณฑ์ต่างกันออกไป
นอกจากนี้ปัญหาในการเรียกค่าสินไหมทดแทนในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะในคดีละเมิดของ
ความสัมพันธ์ในกลุม่ เพศวิถี ซึง่ ในปัจจุบนั สถิตขิ องกลุม่ เพศวิถมี อี ตั ราเพิม่ ขึน้ และมีแนวโน้มในการอยูร่ ว่ มกัน
ในลักษณะฉันสามีภริยาอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันมากขึ้น ซึ่งบุคคลกลุ่มเพศวิถีมีปัญหาในใช้สิทธิ
ในการเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการขาดไร้อุปการะเช่นกัน เพราะปัจจุบันกฎหมายยังมิได้รับรองสถานะ
ทางกฎหมายของกลุ่มดังกล่าวแต่อย่างใด
บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการเรียกค่าขาดไร้อุปการะในคดีละเมิด
ของกลุ่มคนที่อุปการะกันตามความเป็นจริงและวิเคราะห์เปรียบเทียบการเรียกค่าขาดไร้อุปการะในคดี
ละเมิดของประเทศไทยกับต่างประเทศ เพื่อที่จะเสนอแนะแนวทางการตีความการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
ในคดีละเมิดที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยจะได้อธิบายเป็นล�ำดับ ดังนี้
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1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีละเมิด
1.1 ความหมายของละเมิด
สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักของสังคมที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันและอุปการะเลี้ยงดูกัน
ถ้าหากว่าขาดบุคคลใดบุคคลหนึ่งในครอบครัวไป หรือหลายคนอาจขาดจากการอุปการะเลี้ยงดูได้ ท�ำให้
เกิดปัญหาตามมาได้ จึงต้องมีกฎหมายละเมิดเพือ่ เรียกค่าสินไหมทดแทน เพือ่ ทีจ่ ะช่วยในการเยียวยาบุคคล
ที่ขาดจากการขาดไร้อุปการะเลี้ยงดู
ละเมิด คือ การกระท�ำผิดกฎหมายโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือการก่อให้เกิดเหตุการณ์ใด
อันเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายและทั้งการกระท�ำหรือเหตุการณ์นั้นก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง (วารี นาสกุล. 2559 : 17 - 18)
1.2 ความหมายของค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทน หมายความว่า การเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดให้กลับสู่
ฐานะเดิมมากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้เสมือนไม่มเี หตุการณ์อนั ต้องรับผิดเกิดขึน้ ในกรณีละเมิดมีการทดแทน
เพื่อให้ผู้ถูกละเมิดกลับสู่ภาวะก่อนละเมิด เมื่อบุคคลใดก่อความเสียหายให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่มีอ�ำนาจ
ที่จะกระท�ำได้และความเสียหายที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์กับการกระท�ำและการงดเว้นการกระท�ำดังกล่าว
กฎหมายจึงบังคับว่าบุคคลนัน้ จ�ำต้องใช้คา่ สินไหมทดแทนแก่ความเสียหาย ซึง่ มิได้จำ� กัดอยูเ่ ฉพาะการใช้เงิน
เป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายเท่านั้น แต่รวมถึงการอย่างอื่น เช่น คืนทรัพย์ ใช้ราคาการท�ำให้
ชื่อเสียงเขากลับคืนดีด้วย เป็นต้น (วารี นาสกุล. 2559 : 339 ; โสภณ รัตนากร. 2545 : 152 - 153)
1.3 ประเภทของค่าสินไหมทดแทน
ประเภทค่าสินไหมทดแทนได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 438
ได้แก่

วารี นาสกุล (2559 : 357 - 373) ได้มีการแบ่งประเภทของค่าสินไหมทดแทนไว้เป็น 3 ประเภท

1. ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายต่อทรัพย์ กล่าวคือ เมื่อบุคคลใดท�ำละเมิดต่อทรัพย์
ของบุคคลอื่น ผู้ท�ำละเมิดนั้นต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกท�ำละเมิด ถ้าหากผู้ท�ำละเมิดไม่สามารถ
คืนทรัพย์สินนั้นได้ก็ต้องใช้ราคาทรัพย์สินนั้นแทน
2. ค่าสินไหมทดแทนในกรณีละเมิดต่อชีวิตและร่างกาย ในกรณีละเมิดต่อร่างกายนั้น
อาจเป็นการกระท�ำต่อร่างกายไม่ว่าภายในหรือภายนอกร่างกาย หรือกระท�ำต่ออนามัยหรือเสรีภาพของ
ผู้เสียหายก็ได้ และถ้าการละเมิดต่อร่างกายนั้นร้ายแรงอาจท�ำให้ผู้เสียหายถึงแก่ชีวิตได้ คือ กรณีละเมิด
ต่อชีวิตซึ่งปกติแล้วผู้ถูกละเมิดเท่านั้นที่มีสิทธิจะได้ค่าสินไหมทดแทน ในกรณีผู้อื่นมีสิทธิเรียกค่าสินไหม
ทดแทนต้องเป็นกรณีละเมิดถึงแก่ชีวิต
3. ค่าสินไหมทดแทนในกรณีละเมิดต่อชื่อเสียง กล่าวคือ กรณีละเมิดต่อชื่อเสียง นอกจาก
ผู้ท�ำละเมิดจะต้องใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย และให้ผู้เสียหายร้องขอให้ศาลสั่งให้ผู้ท�ำละเมิดกระท�ำ
การอย่างอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ชื่อเสียงของผู้เสียหายกลับคืนดีแทนการใช้ค่าเสียหาย หรือเพิ่ม
จากการใช้ค่าเสียหาย
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2. การเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
ค่าขาดไร้อุปการะ คือ ค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ท�ำละเมิดต้องชดใช้ให้แก่บุคคลซึ่งผู้ตายมีหน้าที่ต้อง
อุปการะไว้ตามกฎหมาย และต้องเป็นกรณีทผี่ ถู้ กู กระท�ำละเมิดถึงแก่ความตายเท่านัน้ โดยไม่จำ� ต้องพิจารณา
ว่าได้มกี ารอุปการะกันหรือไม่ ไม่จำ� เป็นต้องพิจารณาว่าผูต้ ายมีรายได้หรือไม่ เช่น ความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
ระหว่างผูถ้ กู ละเมิดถึงตายกับผูท้ มี่ สี ทิ ธิได้รบั ค่าอุปการะเลีย้ งดูจากผูต้ าย ซึง่ จะต้องเป็นสิทธิทไี่ ด้รบั ค่าอุปการะ
เลี้ยงดูตามกฎหมายด้วย ถ้าเพียงแต่ผู้ตายเคยให้ค่าเลี้ยงดูโดยไม่มีความผูกผันตามกฎหมายที่จะให้ ยังไม่
พออ้างมูลเรียกค่าอุปการะเลีย้ งดูได้ (วารี นาสกุล. 2559 : 360 - 361 ; สุมาลี วงษ์วทิ ติ . 2554 : 254 - 255)
2.1 หน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดู
หน้าทีใ่ นการอุปการะเลีย้ งดูการทีบ่ คุ คลใดจะต้องอุปการะเลีย้ งดูบคุ คลอืน่ นัน้ ย่อมเป็นความผูกพัน
พิเศษตามกฎหมาย ซึ่งจะเกิดขึ้นโดยการที่กฎหมายบังคับเอาไว้ถึงแม้ข้อเท็จจริงในขณะที่เกิดเหตุยังมิได้
มีการอุปการะกันจริงตามกฎหมาย ดังนั้นบุคคลที่กฎหมายให้มีสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ คือ
ทายาทโดยธรรมทีม่ สี ทิ ธิได้รบั ค่าอุปการะเลีย้ งดู (วารี นาสกุล. 2559 : 361 - 346 ; สุมาลี วงษ์วทิ ติ . 2554 :
255 - 256) ได้แก่
1) สามี ภ ริ ย าที่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย คื อ สามี ภ ริ ย าที่ ไ ด้ มี ก ารจดทะเบี ย นสมรสกั น
ซึ่งสามีภริยาต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามมาตรา 1461 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2) บิดามารดาทีถ่ กู ต้องกฎหมาย ซึง่ บิดาและมารดาจ�ำต้องอุปการะเลีย้ งดูและให้การศึกษา
ตามสมควรแก่บตุ รในระหว่างทีเ่ ป็นผูเ้ ยาว์และบิดามารดาจ�ำต้องอุปการะเลีย้ งดูบตุ รจนบรรลุนติ ภิ าวะมาตรา 1563
2.1) มารดาเป็นมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรเสมอตามมาตรา 1546
2.2) ส่วนบิดาที่ชอบด้ ว ยกฎหมายต้ องเป็ น บิ ด าที่ จดทะเบี ย นสมรสกั บ มารดาตาม
มาตรา 1536, 1547 บิดาจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรตามมาตรา 1547 หรือศาลพิพากษาให้เป็นบิดา
มาตรา 1547 แต่ศาลพิพากษาภายหลักจากบิดาถูกท�ำละเมิดถึงแก่ความตายไม่มสี ทิ ธิเรียกค่าอุปการะเลีย้ ง
(ฎีกา 2255/2515)
3) บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย คือ บุตรมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา แต่ในกรณีนี้
บุตรที่เป็นผู้เยาว์หรือทุพพลภาพ หาเลี้ยงตนเองไม่ได้สามารถที่จะเรียกค่าขาดไร้อุปการะได้มาตรา 1564
นอกจากนี้บุตรนอกสมรสหรือแม้บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองตามกฎหมายมาตรา 1627 ก็ไม่มีสิทธิ
เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากบิดาจึงไม่สทิ ธิเรียกค่าขาดไร้อุปการะจากบุคคลซึง่ กระท�ำละเมิด แต่มีสทิ ธิได้รับ
มรดกเท่านั้น
4) ผู้ปกครองกับผู้อยู่ในปกครองมาตรา 1598/2 บัญญัติว่าผู้ปกครองมีสิทธิและหน้าที่
เช่นเดียวกันกับผู้ใช้อ�ำนาจปกครองตามมาตรา 1564 วรรคหนึ่งและมาตรา 1567 ผู้ปกครองจึงมีหน้าที่
ต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่ผู้อยู่ในปกครองในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์เช่นเดียวกับ
หน้าที่บิดามารดา
5) ผู้รับบุตรธรรมและบุตรบุญธรรม (กรณีที่ลูกบุญธรรมเสียชีวิต) หน้าที่อุปการะเลี้ยงดู
ระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1598/28, /33 และ
บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไปเป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นไม่สูญสิทธิและหน้าทีในครอบครัวที่ได้ก�ำเนิดมา
จึงมีสิทธิได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากบิดามารดาเดิม
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ดังนั้นในกรณีที่กล่าวมานั้นข้อส�ำคัญต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่จ�ำเป็นต้อง
มีการอุปการะกันจริงหรือไม่และไม่จ�ำเป็นต้องพิจารณาฐานะของผู้มีสิทธิได้รับค่าอุปการะ
วารี นาสกุล (2559 : 360) ได้มีการยกตัวอย่างค�ำพิพากษาศาลฎีกาไว้อาทิ เช่น
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 215/2513 ไม่จำ� เป็นต้องพิจารณาฐานะของผูม้ สี ทิ ธิจะยากจนหรือร�ำ่ รวย
ก็ย่อมมีสิทธิ
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 792/2515 บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว กฎหมายให้เพียงสิทธิ
ในการรับมรดกในฐานะผู้สืบสันดาน แต่ไม่ได้ให้สิทธิฟ้องเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
2.2 บุคคลที่ไม่สิทธิเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
กฎหมายไทยบัญญัติเรื่องสิทธิเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในคดีละเมิด ในกรณีที่
ท�ำให้ผู้ถูกกระท�ำละเมิดถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 443 ซึ่งบัญญัติ
ให้เรียกค่าปลงศพ ค่าใช้จ่ายอันจ�ำเป็นอย่างอื่นและค่าขาดไร้อุปการะ โดยให้สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน
ในการขาดไร้อปุ การะให้แก่บคุ คลทีอ่ ยูใ่ นความอุปการะของผูซ้ งึ่ ถูกกระท�ำละเมิดโดยบุคคลผูเ้ รียกร้องจะต้อง
มีความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับผูถ้ กู ท�ำละเมิดเท่านัน้ จะเห็นได้วา่ กฎหมายยังมีชอ่ งว่างในเรือ่ งการเรียกค่า
สินไหมทดแทนในการขาดไร้อุปการะของบุคคลประเภทดังต่อไปนี้
1) บิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1563 ได้ก�ำหนดให้
บุตรจ�ำต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา บุตรซึ่งมีหน้าที่ตามบทบัญญัติดังกล่าว หมายถึง เฉพาะบุตรที่ชอบ
ด้วยกฎหมายเท่านัน้ บุตรนอกสมรสไม่มหี น้าทีอ่ ปุ การะเลีย้ งบิดาทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใดในท�ำนอง
เดียวกันกับบิดาไม่มีหน้าที่อุปการะบุตรประเภทนี้เช่นเดียวกัน หากบุคคลภายนอกกระท�ำละเมิดต่อบุตร
ท�ำให้ถึงแก่ความตาย บิดาซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายย่อมไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการขาดไร้
อุปการะจากผู้กระท�ำละเมิดได้ (วารี นาสกุล. 2559 : 363 - 364)
2) บุตรนอกกฎหมาย บุตรที่เกิดจากหญิงที่ไม่ได้สมรสกับชายตามมาตรา 1546 ถือว่าเป็น
บุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงเท่านั้น จึงไม่เกิดสิทธิและหน้าที่ใดกับบุตรและบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
กรณีบตุ รนอกกฎหมายทีบ่ ดิ ารับรองแล้วตามมาตรา 1627 มีเพียงสิทธิได้รบั มรดกของบิดาเท่านัน้ แต่ถา้ บุตร
นอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยวิธีการที่บิดามารดาสมรสกันภายหลังหรือบิดาได้
จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรตามมาตรา 1547 ดังนั้นบุตรที่บิดาได้รับรองมีสิทธิ
เรียกค่าขาดไร้อุปการะ (วารี นาสกุล. 2559 : 362 ; ไพโรจน์ กัมพูสิริ. 2560 : 339)
3) บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแต่บรรลุนิติภาวะแล้ว บิดามารดามีหน้าที่ตามกฎหมายจะต้องให้
การอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์ ถ้าบุตรบรรลุนิติภาวะแล้ว
หน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวย่อมหมดไป เว้นแต่บุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะนั้นจะทุพพลภาพหาเลี้ยงตน
ไม่ได้ กฎหมายจึงมีหน้าที่ให้บิดามารดาต้องอุปการะเลี้ยงดู ดังนั้นหากบุตรบรรลุนิติภาวะแล้วมิใช่
เป็ น ทุ พ พลภาพ แม้ บิ ด ามารดายั ง คงอุ ป การะเลี้ ย งดู ใ ห้ ก ารศึ ก ษาอยู ่ ก็ เ ป็ น การให้ ก ารอุ ป การะ และ
เมื่อผู้ใดท�ำละเมิด บิดา มารดา จนถึงแก่ความตายก็ไม่ท�ำให้บุตรต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย
จึงเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการขาดไร้อุปการะไม่ได้ (ประสพสุข บุญเดช. 2552 : 650 ; วารี นาสกุล.
2559 : 363)
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4) บุคคลที่อุปการะกันตามความเป็นจริง ในกรณีที่เลี้ยงดูกันตามความเป็นจริงประเทศไทย
ยังไม่มีกฎหมายรับรองให้บุคคลนี้ได้รับสิทธิตามกฎหมายเช่นในกรณี สามีภริยาไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ซึง่ อุปการะเลีย้ งดูซงึ่ กันและกัน เพราะว่ากฎหมายไม่ได้กำ� หนดหน้าทีใ่ ห้สามีภริยาทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
ถูกต้องตามกฎหมายต้องอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
ในคดีละเมิด หรือกรณีปู่ยา ตายาย หรือญาติให้การอุปการะเลี้ยงดูหลาน
5) ผู ้ ป กครองกั บ ผู ้ อ ยู ่ ใ นปกครอง กฎหมายได้ ก� ำ หนดหน้ า ที่ ใ นการอุ ป การะเลี้ ย งดู ผู ้ อ ยู ่
ในปกครองซึ่งถ้าผู้ปกครองถูกท�ำละเมิดจนถึงแก่ความตายกฎหมายได้ก�ำหนดสิทธิให้ผู้อยู่ในปกครอง
สามารถเรียกค่าขาดไร้อุปการะได้ อย่างไรก็ดีผู้ปกครองมีเพียงหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูผู้อยู่ในปกครอง
แต่กฎหมายไม่ได้กำ� หนดสิทธิให้ผปู้ กครองเรียกค่าขาดไร้อปุ การะได้ ในกรณีทผี่ อู้ ยูใ่ นปกครองถูกกระท�ำละเมิด
จนถึงแก่ความตายกฎหมายไม่ได้ก�ำหนดสิทธิให้ผู้ปกครองสามารถเรียกค่าขาดไร้อุปการะได้
6) เพศวิถี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1448 บัญญัติว่า “การสมรสจะกระท�ำ
ได้เฉพาะชายและหญิงเท่านั้น” ด้วยเหตุนี้กฎหมายไทยในอดีตไม่ยอมรับการสมรสของกลุ่มเพศเดียวกัน
ส่วนกฎหมายไทยในปัจจุบันไม่มีกฎหมายบัญญัติถึงความผิดของกลุ่มรักเพศเดียวกันแต่ตามประมวล
กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ก็ ไ ม่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ รั บ รองการสมรส สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องกลุ ่ ม รั ก เพศเดี ย วกั น
(ณนุช ทองค�ำ. 2546 : 49)
เมื่อบุคคลที่เป็นรักร่วมเพศไม่สามารถท�ำการสมรสกันได้ตามมาตรา 1448 เพราะกฎหมาย
ให้สิทธิเฉพาะชายและหญิงเท่านั้น ด้วยเหตุนี้หลักในกฎหมายครอบครัวว่าด้วยการสมรสไม่น�ำมาใช้
ในกลุม่ รักเพศเดียวกัน เช่น ทรัพย์สนิ ทีท่ ำ� มาหากินร่วมกันก็ไม่ถอื ว่าเป็นสินสมรส ค่าขาดไร้อปุ การะในกรณี
ที่มีบุคคลที่ท�ำให้คู่ของตนเสียชีวิต สิทธิเหล่านี้กลุ่มรักเพศเดียวกันจะไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย
และหากคู่ชีวิตของผู้กระท�ำละเมิดจนถึงแก่ความตายไม่มีสิทธิเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าบุคคลที่กฎหมายไม่ได้ก�ำหนดสิทธิและหน้าหรือบุคคลซึ่งไม่มีความสัมพันธ์
กันตามกฎหมาย ย่อมไม่มีสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะตามมาตรา 443 ได้
จิตรา เพียรล�้ำเลิศ (ม.ป.ป. : 8 - 10) ได้มีการยกตัวอย่างค�ำพิพากษาศาลฎีกาไว้อาทิ เช่น
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 677/2401 บิดามารดาต้องอุปการะเฉพาะบุตรผูเ้ ยาว์เท่านัน้ ถ้าบุตรนัน้
บรรลุนิติภาวะแล้วแม้บิดามารดายังให้การอุปการะก็ไม่มีสิทธิเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู
ในกรณี บุ ค คลที่ อุ ป การะเลี้ ย งดู กั น ตามความเป็ น จริ ง แต่ ก ฎหมายไทยนั้ น ไม่ ไ ด้ ใ ห้ สิ ท ธิ
ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เช่น กลุ่มเพศวิถี บิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุตร เพราะไม่ได้
เป็นบุคคลที่กฎหมายรับรองซึ่งต่างจากกฎหมายในต่างประเทศที่ให้สิทธิบุคคลดังกล่าวในการเรียกร้อง
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีทอี่ ปุ การะกันตามความเป็นจริง อาทิ ประเทศอังกฤษ ประเทศญีป่ นุ่
ประเทศฝรั่งเศส
จากการศึ ก ษาค้ น คว้ า ผลข้ อ มู ล เชิ ง สถิ ติ ข องกลุ ่ ม บุ ค คลนี้ ซึ่ ง ได้ รั บ ความเสี ย หายเกี่ ย วกั บ
ละเมิดบุคคลกลุ่มนี้จะไม่มีสิทธิเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
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3. สถิติของกลุ่มที่อุปการะเลี้ยงดูกันตามความเป็นจริงในประเทศไทย
จากการส�ำรวจข้อมูลเชิงสถิตของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBT ในปี พ.ศ. 2559
ระบุวา่ ในกลุม่ ประชากรผูม้ คี วามหลากหลายทางเพศ (เฉพาะทีเ่ ปิดเผย) มีอยู่ 483 ล้านคน จาก 7.4 พันล้านคน
ทั่วโลกหรือคิดเป็น 6.53% อยู่ในเอเชีย 288 ล้านคนหรือ 60% ของชาว LGBT ทั้งหมด โดยจีนเป็น
ประเทศที่มีชาว LGBT สูงสุด 85 ล้านคน ตามด้วยอินเดีย 80 ล้านคน ญี่ปุ่น 8 ล้านคน และไทย 4 ล้านคน
ซึ่งกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBT ไทยสูงสุดในอันดับ 4 ของเอเชีย (LGBT Capital. (2562).
LGBT ไทยมากที่สุดเป็นอันดับ 4 ในเอเชีย เตรียมแผนรับสังคมสูงวัยที่มีความหลากหลายทางเพศ.
สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม 2563, จาก https://bit.ly/30K3JH8.)
ส่วนในกรณีของกลุ่มตายายและหลาน เมื่อจ�ำแนกครัวเรือนขยายออกเป็น ครัวเรือนที่มีพ่อแม่ลูก
และปู่ย่าตายายอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันและครัวเรือนที่มีปู่ย่าตายายและหลานอาศัยอยู่ด้วยกันหรือ
ที่เรียกว่า “ครอบครัวแหว่งกลาง” แม้จะพบว่าครัวเรือนขยายส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนที่มีทั้งพ่อแม่ลูกและ
ปูย่ า่ ตายายอาศัยอยูด่ ว้ ยกัน โดยในปี 2553 มีสดั ส่วนสูงถึงร้อยละ 94.5 แต่จะเห็นได้วา่ ครอบครัวแหว่งกลาง
มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 3.2 ในปี 2530 เป็นร้อยละ 5.5 ในปี 2553 (ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ. (ม.ป.ป.).
ครอบครัว...ภาระผูกพันหรือจ�ำยอม???. สืบค้นเมื่อ 18 มกราคม 2563, จาก https://bit.ly/30K3JH8.)
อย่างไรก็ดี สถิติในกลุ่มอื่นยังไม่มีการศึกษาข้อมูลที่ปรากฏให้เห็นในเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนและ
เห็นได้วา่ กลุม่ ดังกล่าวมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อีกเป็นจ�ำนวนมากเพราะสังคมไทยในปัจจุบนั มีการแสดงออกของ
ความหลากหลายทางเพศวิถแี ละอยูก่ นิ กันอย่างเปิดเผยเหมือนในต่างประเทศมากขึน้ และในความสัมพันธ์
ของตายายและหลานนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม บิดามารดาจึงให้ตายายดูแลหลาน
และตนเองนั้นออกไปท�ำมาหากินต่างๆ
4. การเรียกค่าขาดไร้อุปการะในต่างประเทศ
ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ผู้ถูกกระท�ำละเมิดถึงแก่ความตาย โดยเป็นการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ครอบครัวผู้ถูกกระท�ำละเมิด ให้บุคคลนั้นได้รับประโยชน์เหมือนกับตอนที่บุคคล
ถูกกระท�ำละเมิดยังมีชีวิตอยู่
กฎหมายของต่างประเทศได้ให้การรับรองบุคคลที่ได้มีการอุปการะกันตามความเป็นจริง เช่น
กลุ่มเพศวิถี บิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุตร ให้สิทธิบุคคลดังกล่าวในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ในการขาดไร้อุปการะ เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฝรั่งเศส
1) ประเทศญี่ปุ่น
กรณีละเมิดเป็นเหตุให้ถงึ แก่ความตายประมวลกฎหมายแพ่งญีป่ นุ่ มาตรา 711 บัญญัตไิ ว้กว้างๆ ว่า
“บุคคลใดท�ำให้ผู้อื่นตายจ�ำต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายให้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และ
บุตรของผู้ตาย แม้ว่าสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวจะไม่ถูกละเมิดก็ตาม” จากบทบัญญัติดังกล่าวให้
สิทธิเฉพาะแต่บดิ ามารดา คูส่ มรส และบุตรเท่านัน้ ทีจ่ ะมีสทิ ธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ตอ่ มาศาลก็ได้
มีการปรับใช้บทบัญญัติในมาตรา 711 อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น โดยได้มีค�ำพิพากษาวินิจฉัยให้น้องสาวของ
ผูเ้ สียชีวติ และเป็นบุคคลทีจ่ ะต้องอาศัยการอุปการะจากผูเ้ สียชีวติ ทุกอย่างได้รบั การชดใช้คา่ สินไหมทดแทน
ตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 711 แม้ว่าถ้อยค�ำในมาตรา 711 จะจ�ำกัดเฉพาะกรณีที่ผู้ถูกท�ำละเมิดถึง
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แก่ความตายเท่านัน้ แต่ศาลก็ได้นำ� บทบัญญัตดิ งั กล่าวมาปรับใช้กบั กรณีทผี่ เู้ สียหายได้รบั บาดเจ็บสาหัสด้วย
ซึง่ ถือว่าเป็นตัวอย่างของการใช้กฎหมายบุคคลอย่างยืดหยุน่ โดยศาลอาจตีความเกินกว่าถ้อยค�ำในกฎหมาย
ในกรณีจ�ำเป็น (สุธีรา ประชุมรัตน์. 2551 : 50 - 52 ; ไพจิตร ปุญญพันธุ์. 2544 : 128)
ดังนั้น แม้ถึงว่าประเทศญี่ปุ่นจะมิได้มีกฎหมายก�ำหนด แต่ศาลสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นได้มี
การน�ำ บทบัญญัติมาตรา 711 มาปรับใช้ให้บุคคลที่มีการเลี้ยงดูกันตามความเป็นจริงมีสิทธิเรียกค่าขาดไร้
อุปการะได้
2) ประเทศฝรั่งเศส
กฎหมายของประเทศฝรัง่ เศสได้ชใี้ ห้เห็นมุมมองหลักในเรือ่ งเพศซึง่ ส่งผลต่อการก่อตัง้ ครอบครัว
ว่าจะต้องเป็นบุคคลที่มีเพศสรีระเป็นหญิงและชายโดยก�ำเนิดและได้ทบทวนกฎหมายฝรั่งเศสที่รับรอง
ความสัมพันธ์ของคนรักเพศเดียวกันฉบับแรกคือ PACs
ต่อมามีการประกาศใช้ PACs ซึ่งเป็นรูปการจดทะเบียนแบบคู่ชีวิตซึ่งยินยอมให้คู่รักสามารถ
จดทะเบียนเพื่อให้เกิดความผูกพันในทางกฎหมายต่อกันได้โดยไม่พิจารณาเพศของผู้ที่จดทะเบียนร่วมกัน
แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับดังกล่าวก็ยังจ�ำกัดสิทธิบางประการ เช่น ขอรับบุตรบุญธรรม ในท้ายที่สุด
เมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายซึ่งยินยอมให้คนรักเพศเดียวกันสมรสกันได้อย่างสมบูรณ์ จะก่อให้เกิดสิทธิ
ในทางกฎหมายที่เท่าเทียมกันทุกประการกับคู่สมรสที่ต่างเพศซึ่งได้ท�ำการสมรสกัน (ค�ำนวร เขื่อนทา.
ม.ป.ป. : 103-104)
3) ประเทศอังกฤษ
ในการเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการขาดไร้อุปการะในคดีละเมิดตามกฎหมายไทยนั้นจะเป็น
ไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 443 แต่ในประเทศอังกฤษการเรียกค่าขาดไร้อุปการะนั้น
จะเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ The Fatal Accident กฎหมายดั ง กล่ า วมี ไว้ เ พื่ อ ส� ำ หรั บ การเยี ย วยา
ความเสียหายแก่ครอบครัวของผู้ที่ถูกท�ำละเมิดจนถึงแก่ความตาย (สุธีรา ประชุมรัตน์. 2551 : 45 - 46)
บุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้อง ได้ก�ำหนดไว้ใน มาตรา 1(1) ของ The Fatal Accident Act 1976
บัญญัติว่า “หากความตายเกิดขึ้นจากการกระท�ำโดยไม่ชอบ ความประมาทเลินเล่อ หรืองดเว้นไม่กระท�ำ 
บุคคลที่กระท�ำจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเช่นเดียวกับกรณีที่ท�ำให้เขาได้รับบาดเจ็บโดยไม่ถึงแก่
ความตาย หรือผู้บาดเจ็บถึงแก่ความตายในภายหลังก็ตาม (สุธีรา ประชุมรัตน์. 2551 : 45 - 46)
โดยมาตรา 1(3) ของ The Fatal Accident Act 1976 ได้ก�ำหนดบุคคลผู้อยู่ภายใต้การอุปการะ
ที่มีสิทธิเรียกร้องค่าขาดอุปการะ เช่น ภริยา หรือสามีคนปัจจุบันภริยา หรือสามีคนก่อนของผู้ตาย
บุคคลใดก็ตามซึ่งบิดามารดา หรือบุพการีของผู้ตาย บุคคลใดๆ ซึ่งเป็นญาติของผู้ตาย ได้แก่ พี่สาว
น้องสาว พี่ชาย น้องชาย ลุง ป้า น้า อาของผู้ตาย (สุธีรา ประชุมรัตน์. 2551 : 45 - 46)
มาตรา 1(4) ได้บัญญัติถึง การสันนิษฐานความสัมพันธ์ ได้แก่ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสาย
โลหิตเดียวกัน ไม่ว่าเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือร่วมแต่บิดา หรือร่วมแต่มารดาเดียวกัน หรือ
เป็นลูกติดของสามีหรือภริยา บุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของบิดามารดา และหมายความรวมถึง ผู้ที่อาศัย
อยูร่ ว่ มกับผูถ้ กู กระท�ำละเมิดจนถึงแก่ความตาย ในมาตรา 1(3)(b) ก�ำหนดว่าผูใ้ ช้สทิ ธิเรียกร้องนัน้ ต้องแสดง
ให้เห็นว่าได้อยูร่ ว่ มกันตลอดระยะเวลาอย่างน้อยสองปีกอ่ นมีความตาย (สุธรี า ประชุมรัตน์. 2551 : 45 - 46)
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การที่จะท�ำให้เกิดสิทธิเรียกร้องได้นั้นต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าการกระท�ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
การประมาทหรือการผิดสัญญาท�ำให้ผู้ถูกท�ำละเมิดถึงแก่ความตาย
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสามารถเปรียบเทียบสิทธิของบุคคลที่ได้รับการอุปการะเลี้ยงดูของ
ประเทศไทยกับต่างประเทศ ได้ดังนี้
บุคคลผู้มีสิทธิเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
บุคคล

ประเทศ

ไทย

ญี่ปุ่น

อังกฤษ

ฝรั่งเศส

1. สามีภริยา
2. บิดามารดาและบุตร
3. ผู้ปกครอง
4. ผู้อยู่ในปกครอง
5. ผู้รับบุตรบุญธรรม
6. บุตรบุญธรรม
7. บิดาไม่ชอบด้วยกฎหมาย
8. บุตรนอกฎหมาย (ถ้าอุปการะกันเกินกว่า 2 ปี)
9. บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแต่บรรลุนิติภาวะแล้ว
10. บุคคลที่อุปการะกันตามความเป็นจริง
11. เพศวิถี
5. วิเคราะห์ปัญหาการเรียกค่าขาดไร้อุปการะในคดีละเมิดของกลุ่มคนที่อุปการะกันตาม
ความเป็นจริง
จากเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้นเห็นว่ายังมีบุคคลบางกลุ่มที่ไม่มีสิทธิที่จะเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
ซึ่งในที่นี้ อาจสรุปเป็นบุคคลดังต่อไปนี้
1. ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลที่อุปการะกันตามความเป็นจริงในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
ตามมาตรา 443 วรรคสามได้มีการก�ำหนดบุคคลที่มีสิทธิเรียกค่าขาดไร้อุปการะ โดยจะให้สิทธิเฉพาะ
บุคคลที่มีความผูกพันโดยชอบด้วยกฎหมายให้เรียกค่าขาดไร้อุปการะเท่านั้น โดยบุคคลที่อุปการะกันตาม
ความเป็นจริง ไม่มสี ทิ ธิในการเรียกค่าขาดไร้อปุ การะจากผูก้ ระท�ำละเมิด จึงท�ำให้เกิดปัญหาในการด�ำรงชีพ
ชีวติ อยู่อย่างล�ำบากเพราะไม่มีบุคคลที่อุปการะเหมือนตอนที่ผู้ถูกกระท�ำละเมิดยังมีชีวิตอยู่
2. ปัญหาเกี่ยวกับการเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการขาดไร้อุปการะของกลุ่มเพศวิถี กรณีที่ได้
มีการเลีย้ งดูซงึ่ กันและกันในลักษณะของคูช่ วี ติ ซึง่ หากคูช่ วี ติ ฝ่ายหนึง่ ถูกกระท�ำละเมิด กฎหมายมิได้กำ� หนด
สิทธิในการที่จะเรียกค่าขาดไร้อุปการะไว้ แม้ในปัจจุบันได้มีการร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตออกมา แต่ก็ยัง
ไม่ได้ มีการบั งคับใช้จึงท�ำให้คู่ชีวิตของผู้ถูกกระท� ำละเมิดจนถึงแก่ความตายไม่มีสิทธิใ นการเรียกค่า
ขาดไร้อุปการะ
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6. แนวทางการตีความการเรียกค่าขาดไร้อุปการะในคดีละเมิด
แนวทางการตีความการเรียกค่าขาดไร้อุปการะในคดีละเมิดของกลุ่มบุคคลที่อุปการะเลี้ยงดูกัน
ตามความเป็นจริงมี 2 แนวทางหลัก กล่าวคือ ประการแรกควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายละเมิดโดย
ให้สิทธิบุคคลที่อุปการะเลี้ยงดูกันตามความเป็นจริง เช่นเดียวกับในประเทศอังกฤษ ประการที่สอง คือ
การที่ให้ศาลมีค�ำพิพากษาที่มีความยืดหยุ่นให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีสิทธิในการเรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะ
โดยให้ตคี วามในเรือ่ งบุคคลผูม้ สี ทิ ธิกว้างขึน้ ซึง่ เห็นว่าควรให้ศาลมีการพิจารณาตีความกฎหมายให้กว้างขึน้
ให้สิทธิบุคคลกลุ่มดังกล่าวในการมีสิทธิที่จะได้รับค่าขาดไร้อุปการะและอาจให้หาหลักฐานเกี่ยวกับ
การอุปการะเลี้ยงดูกัน โดยอาจพิจารณาร่วมกับระยะเวลาในการอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันประกอบกับ
ดุลพินจิ ของศาลในการให้สทิ ธิเรียกร้องค่าขาดไร้อปุ การะดังกล่าว เพือ่ ให้ผเู้ สียหายได้รบั การเยียวยาทีเ่ หมาะสม
และเป็นธรรม

บทสรุป

ค่าขาดไร้อุปการะเป็นค่าสินไหมทดแทนอันเป็นผลมาจากการกระท�ำละเมิดเป็นเหตุให้ผู้อื่น
ถึงแก่ความตาย ซึ่งกฎหมายของประเทศไทยบัญญัติให้บุคคลที่กฎหมายรับรองเท่านั้นที่มีสิทธิเรียกค่าขาด
ไร้อุปการะจากผู้กระท�ำละเมิด เพราะความตายของผู้ถูกกระท�ำละเมิดอาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ในการด�ำรงชีวิตของผู้อยู่ภายใต้การอุปการะเลี้ยงดู จากการศึกษาพบว่าการเรียกค่าสินไหมทดแทน
จากการขาดไร้อุปการะ มีปัญหาที่ต้องพิจารณา คือกรณีที่บิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุตรซึ่งได้มี
การอุปการะเลี้ยงดูกันตามความเป็นจริง กฎหมายมิได้ให้สิทธิบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิท่ีจะเรียก
ค่าสินไหมทดแทน หรือในกรณีที่มีการอุปการะเลี้ยงดูกันตามความเป็นจริง เช่น ตายายและหลาน คู่พี่น้อง
กลุม่ ผูม้ คี วามหลากหลายทางเพศ (LGBT) ก็ไม่มสี ทิ ธิในการเรียกร้องค่าขาดไร้อปุ การะเช่นเดียวกัน แต่ในทาง
กลับกันกฎหมายของต่างประเทศได้มีการรับรองให้บุคคลกลุ่มดังกล่าวมีสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
เช่น ในประเทศญี่ปุ่นถึงแม้ว่ากฎหมายมิได้มีการก�ำหนดไว้เป็นการเฉพาะในกรณีที่มีการเลี้ยงดูกันตาม
ความเป็นจริงแต่มาตรา 711 ของประมวลกฎหมายแพ่งญีป่ นุ่ สามารถน�ำมาปรับใช้กบั บุคคลทีเ่ ลีย้ งดูกนั ตาม
ความเป็นจริงให้มีสิทธิเรียกค่าขาดไร้อุปการะได้ โดยยึดตามแนวค�ำพิพากษาศาลสูงสุด หรือในประเทศ
ฝรั่งเศสที่ได้มีการรับรองการจดทะเบียนของคนรักเพศเดียวกันตามกฎหมาย PACs ซึ่งท�ำให้คนรักเพศ
เดียวกันมีสิทธิเช่นเดียวกันกับคู่สมรสต่างเพศ เว้นแต่สิทธิการรับบุญธรรม และในประเทศอังกฤษพิจารณา
สิทธิในการเรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะจากความสัมพันธ์ของผู้ที่อุปการะเลี้ยงดูกันควบคู่กับระยะของ
การอุปการะเลีย้ งดูกนั ก่อนถึงแก่ความตาย ซึง่ ในกรณีดงั กล่าวนีต้ รงกับความเห็นของคุณสุธรี า ประชุมรัตน์
ที่ควรให้สิทธิบุคคลที่ได้อุปการะกันจริง
ดังนั้นแนวทางในการแก้ปัญหาในเรื่องการเรียกค่าขาดไร้อุปการะในคดีละเมิดของกลุ่มบุคคล
ดังกล่าวมี 2 แนวทางหลัก กล่าวคือ ประการแรกควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายละเมิดโดยให้สิทธิ
ของบุคคลที่อุปการะเลี้ยงดูกันตามความเป็นจริง เช่นเดียวกับในประเทศอังกฤษ ประการที่สอง คือ
การที่ให้ศาลมีค�ำพิพากษาที่มีความยืดหยุ่นให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีสิทธิในการเรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะ
โดยให้ตคี วามในเรือ่ งบุคคลผูม้ สี ทิ ธิกว้างขึน้ ซึง่ ทางผูเ้ ขียนเห็นว่าควรให้ศาลมีการพิจารณาตีความกฎหมาย
ให้กว้างขึ้น ให้สิทธิบุคคลกลุ่มดังกล่าวในการมีสิทธิที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทน และอาจให้บุคคลกลุ่ม
ดังกล่าวหาหลักฐานเกีย่ วกับการอุปการะเลีย้ งดูกนั โดยอาจพิจารณาร่วมกับระยะเวลาในการอุปการะเลีย้ งดู
ซึง่ กันและกันประกอบกับดุลพินจิ ของศาลในการให้สทิ ธิเรียกร้องค่าขาดไร้อปุ การะดังกล่าว เพือ่ ให้ผเู้ สียหาย
ได้รับการเยียวยาที่เหมาะสม
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การเยียวยาเหยื่อที่ได้รับความเสียหายจากการกระท�ำผิดอาญาโดยรัฐ
HEALING OF VICTIMS WHO HAVE BEEN DAMAGED
BY CRIMINAL ACTS BY THE STATE.
ไวยษณวี ไชยดิษฐ์, ดารินทร์ โออินทร์, ตวีทิพ ด้ามทอง, ไอลดา นาวงค์,
ศุภกานต์ คชฉิม, นาวิน พรมราช, วิรัตน์ นาทิพเวทย์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทน และค่าใช้จ่าย
แก่จ�ำเลย ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 พบว่า เมื่อผู้เสียหายถึงแก่ความตายทายาทของผู้เสียหายย่อม
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในส่วนนี้ ซึ่งทายาทในพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ตีความหมายโดยกว้าง จึงท�ำให้
เกิดปัญหาว่า เมื่อทายาทมีจ�ำนวนมากนั้น จ�ำนวนเงินที่เยียวยาให้แก่ทายาทแต่ละคนจึงมีจ�ำนวนน้อย
ซึง่ ไม่สามารถเยียวยาได้จริง ทัง้ นีใ้ นการแบ่งจ่ายเงินค่าตอบแทนนัน้ รัฐได้แบ่งจ่ายให้แก่ทายาทในจ�ำนวนเงิน
ที่เท่ากันทุกคนจึงก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมต่อทายาทที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ผู้เสียหายถึง
แก่ความตายมากกว่าทายาทคนอื่น ประกอบทั้ง ในการที่ทายาทของผู้เสียหายจะเรียกร้องค่าเสียหาย
จากผู้กระท�ำความผิดอาญาจะต้องใช้ระยะเวลานาน จึงท�ำให้ทายาทดังกล่าวได้รับความเดือนร้อนเป็น
อย่างมาก ดังนั้นจึงศึกษาหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนและเสนอแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่ทายาทของผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลย
ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 เพื่อให้การเยียวยาดังกล่าวเกิดความยุติธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ค�ำส�ำคัญ : ผู้เสียหาย, ทายาท, ค่าตอบแทน, ผู้อยู่ในอุปการะ

Abstract
From the study of Victim compensation Acts, which stipulated in the compensation
and expenses for defendant of crime in B.E. 2544 (2001), found that when the injured person
is dead, the heir will have the right to get the compensation. According to the acts, there are
a lot of meanings of heir, this can cause a problem that when there are many heirs, the more heirs,
the less compensation. So the compensation will not be helpful. And the government also has
the policy that paid equally for each heir, so this will not be fair to the heir who affected from
the case the most. Moreover, the process spends long time, this also causes a lot of impacts on
the heirs. So we decided to study about Victim compensation Acts in order to make it more
effective and fair.
Key words : injured person, heir, compensation, dependent
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บทน�ำ
ในปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอันตรายนั้นมีอยู่รอบตัว ไม่ว่าจะอยู่ในที่สาธารณะ หรือแม้จะอยู่
ในเคหสถานของตน เราก็อาจตกเป็นเหยื่อจากการกระท�ำผิดทางอาญาจากบุคคลอื่นได้ ซึ่งโดยหลักแล้ว
เมื่อเกิดการกระท�ำผิดอาญาขึ้น รัฐจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดแก่ผู้เสียหายซึ่งเป็นไป
ตามตามแนวคิดรัฐสวัสดิการทีว่ า่ รัฐมีหน้าทีใ่ นการป้องกันอาชญากรรม หากรัฐไม่สามารถให้ความคุม้ ครอง
แก่ประชาชนให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมได้ รัฐจึงสมควรรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวและ
ให้ความช่วยเหลือแก่บคุ คลทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูเ้ สียหายทีเ่ ป็นเหยือ่ อาชญากรรม
(สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิ ร าช 2553 : 11) อี ก ทั้ ง ความรั บ ผิ ด ชอบของรั ฐ นี้
ยังสอดคล้องกับหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนข้อ 22 ว่าด้วยการได้รับการดูแลและคุ้มครอง
จากรัฐ ที่ก�ำหนดว่าเมื่อรัฐไม่สามารถดูแลและให้การคุ้มครองแก่ประชาชน จึงก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น
รัฐจึงต้องเข้ามาให้การเยียวยาแก่ผเู้ สียหาย (วิชช์ จีระแพทย์. 2550 : 62 - 65) โดยในการการเยียวยาดังกล่าว
รัฐได้กระท�ำภายใต้พระราชบัญญัตคิ า่ ตอบแทนผูเ้ สียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จำ� เลยในคดีอาญา
พ.ศ. 2544 ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ก�ำหนดการเยียวยาเป็นตัวเงิน กล่าวคือ รัฐจะต้องให้การเยียวยา
แก่ผู้เสี ยหายไม่ว่าผู้เสียหายดังกล่า วจะถึงแก่ ความตายหรื อไม่ก็ตาม หากในกรณีที่ผู้เ สียหายถึ งแก่
ความตายการเยี ย วยาในส่ ว นนี้ จ ะถู ก จ่ า ยเป็ น จ� ำ นวนเงิ น ในรู ป แบของค่ า ความเสี ย หาย อั น ได้ แ ก่
ค่าตอบแทน ค่าจัดการศพ ค่าขาดอุปการะ และค่าอื่น ๆ ซึ่งเป็นจ�ำนวนเงินที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน
โดยจ่ า ยให้ แ ก่ ท ายาทของผู ้ เ สี ย หายที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น เยี ย วยาในส่ ว นนี้ ซึ่ ง อาจจะได้ รั บ ในจ� ำ นวนที่
แตกต่างกัน แต่ในทางปฏิบัตินั้นรัฐได้จ่ายเงินเยียวยาเป็นเงินจ�ำนวนหนึ่งให้แก่ตัวแทนทายาท และ
ให้ตัวแทนทายาทดังกล่าว น�ำเงินจ�ำนวนนี้ไปแบ่งจ่ายให้แก่ทายาทที่มีสิทธิได้รับในจ�ำนวนที่เท่ากันทุกคน
จึงอาจก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมในส่วนนี้ หรือเป็นกรณีท่ีทายาทของผู้เสียหายที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา
มีจำ� นวนมาก ท�ำให้จำ� นวนเงินเยียวยาในส่วนนี้ ตกอยูแ่ ก่ทายาทในจ�ำนวนทีน่ อ้ ยลง ประกอบทัง้ เงินเยียวยา
ดังกล่าวนั้นได้ระบุจ�ำนวนไว้ชัดเจนซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น และไม่สามารถเยียวยาได้
ในความเป็นจริง จึงขัดกับวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ที่มุ่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการกระท�ำ
ความผิดทางอาญาของบุคคลอื่นที่ตนมิได้มีส่วนในความผิดนั้น ดังนั้นในบทความวิชาการนี้ ผู้เขียน
จึงมุ่งที่จะศึกษาหลักเกณฑ์ทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 รวมทั้งกฎหมายล�ำดับรองที่ออกโดยอาศัยพระราชบัญญัติ
ดั ง กล่ า วเพื่ อ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ห ลั ก เกณฑ์ ใ นการเยี ย วยาความเสี ย หายโดยรั ฐ ว่ า มี ค วามถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมเพียงใด
1. กระบวนการยื่ น ค� ำ ขอและการพิ จ ารณาค� ำ ขอรั บ ค่ า ตอบแทนผู ้ เ สี ย หายตาม ระเบี ย บ
คณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนพิจารณาค�ำขอ ค่าตอบแทน ค่าทดแทน
และค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2559
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โดยทายาทของผูเ้ สียหายทีม่ สี ทิ ธิยนื่ ค�ำขอรับค่าตอบแทนสามารถยืน่ ค�ำขอได้ ณ ส�ำนักงานช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่จ�ำเลยใน คดีอาญา ส�ำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค 1-4 ส�ำนักงานยุติธรรม
จังหวัดทั่วประเทศ สถานีต�ำรวจทั่วประเทศ หรือเรือนจ�ำและทัณฑสถานทั่วประเทศ
2. ผู้ที่มีสิทธิยื่นค�ำขอรับค่าตอบตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
ซึ่งผู้มีสิทธิยื่นค�ำขอนั้นได้ปรากฏในมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและ
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ที่ได้ก�ำหนดให้ผู้เสียหาย จ�ำเลย หรือทายาท
ซึ่งได้รับความเสียหายที่มีสิทธิขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีทผี่ เู้ สียหายได้ถกู กระท�ำความผิดทางอาญาจนถึงแก่ความตาย พระราชบัญญัตนิ กี้ ไ็ ด้กำ� หนด
ให้ทายาทของผู้เสียหายมีสิทธิยื่นขอรับค่าตอบแทนในส่วนนี้ อันได้แก่ ผู้สืบสันดาน ผู้บุพการี คู่สมรส
และบุคคลใดๆ ซึ่งให้อุปการะ หรืออยู่ในอุปการะของผู้เสียหาย ซึ่งมีสิทธิขอรับค่าตอบแทนที่เป็นทายาท
ซึ่งได้รับความเสียหาย
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ทัง้ นีท้ ายาทตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผูเ้ สียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ย
แก่จ�ำเลยในคดีอาญา ว่าด้วยการยื่นค�ำขอ และวิธีพิจารณาค�ำขอ ค่าตอบแทน ค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
พ.ศ. 2545 ก็ได้นิยามแตกต่างไปจากกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทายาท
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผูเ้ สียหาย
และค่ า ทดแทนและค่ า ทดแทนและค่ า ใช้ จ ่ า ยแก่
จ� ำ เลยในคดี อ าญา ว่ า ด้ ว ยการยื่ น ค� ำ ขอและวิ ธี
พิจารณาค�ำขอค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จา่ ย
พ.ศ. 2545

ผู้สืบสันดาน คือ
ผู้สืบสันดาน คือ
- บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย,
- บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
- บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว และ - บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว
- บุตรบุญธรรม
- บุตรบุญธรรม
ผู้บุพการี คือ
- มารดา
- บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้บุพการี คือ
- มารดา
- บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย

คู่สมรส คือ
คู่สมรส คือ
- คู่สมรสที่ได้จดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วย - คู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
แพ่งและพาณิชย์
- คู่สมรสตามกฎหมายอิสลาม
-

บุคคลใด ๆ ซึ่งให้อุปการะ หรืออยู่ในอุปการะของ
ผู้เสียหาย หรือจ�ำเลย แล้วแต่กรณี
- ผู้ท่ีได้รับการอุปการะจากผู้เสียหายในระหว่างที่
ผู้เสียหายมีชีวิตอยู่

จากตารางเปรียบเทียบดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ทายาทตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา ว่าด้วยการยื่นค�ำขอและ
วิธีพิจารณาค�ำขอค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2545 มีจ�ำนวนมากกว่าทายาทตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเพิ่มบุคคลใดๆ ซึ่งให้อุปการะ หรืออยู่ในอุปการะของผู้เสียหาย
หรือจ�ำเลย
ทั้งนี้ในทางปฏิบัตินั้น ระเบียบดังกล่าว ในส่วนบุคคลใดๆ ซึ่งให้อุปการะ หรืออยู่ในอุปการะของ
ผูเ้ สียหายนัน้ มิจำ� เป็นต้องเป็นผูท้ ผี่ เู้ สียหายนัน้ มีหน้าทีใ่ นการอุปการะเลีย้ งดูตามกฎหมาย และในส่วนของ
คูส่ มรสนัน้ ก็ให้รวมถึง คูส่ มรสทีจ่ ดทะเบียนสมรสตามกฎหมายอิสลามและคูส่ มรสทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนถูกต้อง
ตามกฎหมายอิสลามอีกด้วยซึง่ ในตามกฎหมายอิสลามนัน้ ได้ให้สทิ ธิแก่สามีทสี่ ามารถสมรสกับหญิงได้ถงึ 4 คน
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แม้ในประเทศไทยจะจ�ำกัดให้กฎหมายอิสลามนัน้ ใช้บงั คับเพียงในสีจ่ งั หวัดภาคใต้ แต่ตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ไม่ได้ค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดในส่วนนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 มีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกระท�ำ
ผิดอาญา เพื่อให้ทายาทของผู้เสียได้รับการคุ้มครองจากรัฐ อีกทั้งยังรวมถึงภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
และภรรยาน้อยที่ได้รับค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัตินี้ เพียงหญิงดังกล่าวยื่นใบรับรองว่าตนได้รับ
การอุปการะจากผู้เสียหายระหว่างที่ผู้เสียหายมีชีวิตอยู่ หญิงดังกล่าวก็เป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
ในส่วนนี้ ซึ่งกรณีนี้ถือเป็นการหยามเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายอันเนื่อง
จากสังคมไทยนั้นเป็นสังคมพุทธซึ่งไม่ยอมรับการมีเมียน้อยเพราะถือเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรม ดังนั้น
จึงเห็นได้ว่าทายาทตามระเบียบดังกล่าวมิได้มองถึงในเรื่องศีลธรรมอันเป็นพื้นฐานที่ถือปฏิบัติกันมา
ในประเทศไทย และยังส่งผลให้ทายาทผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในส่วนนี้มีจ�ำนวนมาก
3. ประเภทของค่าเสียหายและอัตราค่าตอบแทนความเสียหายตามกฎหมายและทางปฏิบตั ิ
เมือ่ ผูเ้ สียหายถึงแก่ความตาย กฎหมายก�ำหนดให้ทายาทของผูเ้ สียหายมีสทิ ธิยนื่ ค�ำขอรับค่าตอบแทน
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวนั้นกฎหมายบัญญัติให้ความหมายของค่าตอบแทนไว้กว้าง ไม่จ�ำกัดเฉพาะ เงิน
ทรัพย์สนิ เท่านัน้ แต่รวมถึงประโยชน์อนื่ ใดทีผ่ เู้ สียหายมีสทิ ธิได้รบั ด้วย เช่น ค่าตอบแทนในกรณีทผี่ เู้ สียหาย
ถึงแก่ความตาย ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร เป็นต้น โดยกฎหมายได้
ก�ำหนดประเภทค่าตอบแทนในกรณีผเู้ สียหายถึงแก่ชวี ติ ไว้ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าปลงศพ ค่าขาดไร้อปุ การะ
และค่าอื่นๆ
โดยค่าตอบแทนดังกล่าวนี้เป็นค่าตอบแทนที่ทายาทผู้เสียหายมีสิทธิที่จะได้รับ ซึ่งรัฐได้ก�ำหนด
จ�ำนวนเงิน ในแต่ละค่าความเสียหายไว้เพื่อน�ำมาแบ่งให้แก่ทายาทผู้เสียหายในจ�ำนวนเงินที่เท่ากันทุกคน
โดยไม่ได้ค�ำนึงถึงความเสียหายที่ทายาทแต่ละคนได้รับว่ามีจ�ำนวนความเสียหายมากน้อยเพียงใดและ
ไม่ ค� ำ นึ ง ว่ า ทายาทคนใดควรจะได้ รั บ ค่ า ความเสี ย หายในส่ ว นใดอย่ า งไร ซึ่ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ได้ก�ำหนดจ�ำนวนเงิน
ในแต่ละค่าความเสียหายไว้ดังนี้
ค่าตอบแทนเป็นจ�ำนวน 30,000 - 100,000 บาท
ค่าจัดการศพเป็นจ�ำนวน 20,000 บาท
ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูไม่เกิน 40,000 บาท
ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 40,000 บาท
ทั้งนี้ในการที่รัฐแบ่งจ่ายค่าความเสียหายตามพระราชบัญญัตินี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้เสียหายได้ถึงแก่
ความตายในกรณีใด ซึ่งแต่ละกรณีก็ได้มีการก�ำหนดการแบ่งจ่ายที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ
ผู้เสียหายที่ถึงแก่ความตายจากการกระท�ำความผิดอาญาเป็นบุคคลทั่วไป ได้รับค่าตอบแทน
เป็นจ�ำนวน 30,000 - 100,000 บาท
ผู้เสียหายที่ถึงแก่ความตายจากการกระท�ำความผิดอาญาเป็นพลเมืองดี ได้รับค่าตอบแทน
เป็นจ�ำนวนเงิน 100,000 - 160,000 บาท

314

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

ผู้เสียหายที่ถึงแก่ความตายจากการกระท�ำความผิดอาญาเพราะเกิดอุบัติเหตุจราจร ได้รับค่า
ตอบแทนเป็นจ�ำนวนเงิน 30,000 บาท
โดยในทางปฏิ บั ติ ใ นกรณี ผู ้ เ สี ย หายถึ ง แก่ ค วามตายรั ฐ ได้ จ ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแทน ค่ า ปลงศพ
ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู และค่าอื่นๆ แล้วแต่กรณีรวมกันทั้งสิ้นเป็นเงินไม่เกินหนึ่งแสนหกหมื่นบาท
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2559 และอัตราค่าตอบแทนที่ได้จ่ายจริงในทางปฏิบัติ
ประเภทของค่าเสียหาย

ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตรา
ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและ
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา
พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 1 ประกอบฉบับที่ 2)

การจ่ายค่าตอบแทน
ผู้เสียหายและค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลย
ในคดีอาญาในทางปฏิบัติ

ค่าตอบแทน

30,000 - 100,000

ค่าจัดการศพ

20,000

ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู

ไม่เกิน 40,000

ค่าเสียหายอื่นนอกจาก
ค่าตอบแทน ค่าจัดการศพ
และค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู

จ่ายเป็นเงินตามจ�ำนวนที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 40,000

ค่าตอบแทน ค่าจัดการศพ
ค่าขาดอุปการะ และ
ค่าเสียหายอื่น รัฐจ่ายรวม
ในจ�ำนวนเงินไม่เกิน
160,000

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า การจ่ายเงินเยียวยาค่าตอบแทนให้แก่ทายาทของผู้เสียหายนั้น
รัฐได้มีการแบ่งจ่ายค่าตอบแทนแก่ทายาทที่มีสิทธิได้รับเป็นจ�ำนวนเงินไม่เกินหนึ่งแสนหกหมื่นบาท
โดยจะมีการแต่งตัง้ ตัวแทนทายาทในการรับเงินจ�ำนวนดังกล่าวเพือ่ จะให้ตวั แทนน�ำไปแบ่งให้แก่ทายาทคนอืน่ ๆ
ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั ในจ�ำนวนทีเ่ ท่ากัน หากจ�ำนวนทายาททีม่ สี ทิ ธิได้รบั มีจำ� นวนมาก ส่งผลให้เงินจ�ำนวนดังกล่าว
ต้องถูกแบ่งอย่างเท่าๆ กันในหลายส่วน ซึ่งเป็นปัญหาว่าเงินที่รัฐต้องการน�ำมาเยียวยาให้แก่ทายาทของ
ผู้เสียหายนั้นอาจไม่เพียงพอต่อการเสียหายที่เกิดขึ้น อีกทั้งในการที่รัฐแบ่งจ่ายเงินให้แก่ทายาทผู้เสียหาย
ในจ�ำนวนที่เท่ากันเช่นนี้ อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ทายาทที่ได้รับความเสียหายมากกว่าทายาท
คนอืน่ กล่าวคือ ในกรณีของทายาททีท่ ำ� หน้าทีจ่ ดั การศพผูเ้ สียหายย่อมเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั ความเสียหายมากกว่า
ทายาทที่ไม่ได้มีหน้าที่ในส่วนนี้ แต่กลับได้รับเงินเยียวยาเท่ากับทายาทคนอื่นๆ หรือจะเป็นกรณีที่ระหว่าง
ผู้ตายมีชีวิตอยู่ได้อุปการะทายาท
แต่ละคนแตกต่างกันออกไป เช่น ผู้ตายได้ส่งเสียอุปการะน้องชายให้ศึกษาโรงเรียนเอกชนโดยเป็น
ผูจ้ า่ ยค่าเล่าเรียนและค่าใช้จา่ ยต่างๆ ให้ทงั้ หมดและช่วยเหลือพีส่ าวให้ศกึ ษาในมหาวิทยาลัยโดยเพียงช่วย
เงินจ�ำนวนหนึ่งเพราะพี่สาวสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่งแล้ว แต่ในการแบ่งจ่ายเงินเยียวยานั้น
รัฐกลับแบ่งจ่ายให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาในจ�ำนวนที่เท่ากัน ซึ่งขัดกับความเป็นจริงที่ทายาท
แต่ละคนนัน้ มีความต้องการทีจ่ ะรับช่วยเหลือแตกต่างกัน ดังนัน้ จึงเห็นได้วา่ การทีร่ ฐั แบ่งจ่ายเงินโดยไม่คำ� นึง
ถึงพฤติการณ์ความเสียหายที่ทายาทได้รับเช่นนี้ย่อมไม่เป็นธรรมแก่ทายาทบางคน
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ทัง้ นี้ แม้ขอ้ เท็จจริงจะปรากฏการเยียวยาตามพระราชบัญญัตนิ เี้ ป็นการเยียวยาเบือ้ งต้นซึง่ ผูเ้ สียหาย
มีสิทธิที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้กระท�ำความผิดในทางแพ่งได้อีก แต่การฟ้องร้องในทางแพ่งนั้น
ต้องใช้ระยะเวลานานหรือผู้กระท�ำผิดถูกจ�ำคุกและไม่มีทรัพย์สินมาชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายได้ เมื่อผู้เสียหาย
ได้รับเพียงเงินเยียวยาจากรัฐจึงท�ำให้ผู้เสียหายที่มีฐานะยากจน หรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน
เกิดความเดือดร้อน เช่นตัวอย่างในคดีแพรวา 9 ศพ ทีไ่ ด้ขบั รถพุง่ ชนรถตูโ้ ดยสาร ท�ำให้มผี เู้ สียชีวติ ถึง 9 คน
โดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตนั้น คือ ดร.ศาสตรา เช้าเที่ยง ซึ่งเป็นบุตรเพียงคนเดียวของนางถวิล เช้าเที่ยง และ
ไม่ปรากฏว่าทั้งคู่มีญาติที่ไหนอีก โดยนางถวิล เช้าเที่ยง นั้นมีอาชีพร้อยพวงมาลัยขาย เมื่อเหตุการณ์นี้ขึ้น
ท�ำให้นางถวิลต้องเสียลูกชายและไม่มีที่พึ่งพา ล�ำพังร้อยพวงมาลัยขายมีรายได้เพียงน้อยนิด ท�ำให้
ชีวติ ของนางถวิลมีความล�ำบากเป็นอย่างมากกรณีดงั กล่าว จากข้อเท็จจริง นางถวิลมีสทิ ธิได้รบั เงินเยียวยา
พร้อมดอกเบี้ยจากนางสาวแพรววาผู้ซึ่งเป็นจ�ำเลยเป็นจ�ำนวนเงิน 2,513,614.55 บาท แต่เนื่องจาก
ระยะเวลาในการด�ำเนินคดีทางแพ่งจะต้องใช้ระยะเวลานาน ในคดีนี้กว่าที่นางถวิลจะได้รับเงินเยียวยา
ก็ ใช้ เวลาถึ ง 9 ปี แม้ น างถวิ ล ได้ รั บ เงิ น เยี ย วยาจากรั ฐ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค ่ า ตอบแทนผู ้ เ สี ย หาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จำ� เลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 แล้ว แต่ในจ�ำนวนเงินดังกล่าวนีก้ ไ็ ม่เพียงพอ
กับการเยียวยาเบื้องต้น เนื่องจากนางถวิลยังคงใช้ชีวิตอย่างล�ำบาก
ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณะบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ให้ความเห็น
ไว้วา่ “ภาครัฐควรให้การเยียวยาในทางแพ่งแก่ทายาทผูเ้ สียหายให้สามารถด�ำรงชีวติ ต่อไปได้ โดยให้ภาครัฐ
จ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แก่ทายาทผู้เสียหาย และให้สิทธิภาครัฐ
ในการรับช่วงสิทธิผู้เสียหายด�ำเนินการติดตามฟ้องแก่ผู้กระท�ำความผิดในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
เมื่อภาครัฐได้รับช่วงสิทธิจากผู้เสียหายในการด�ำเนินคดีแล้วปรากฏว่าผู้กระท�ำความผิดไม่มีทรัพย์สิน
ที่จะน�ำมาจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้ ภาครัฐก็ควรที่จะต้องยอมในจ�ำนวนเงินที่ภาครัฐจะไม่ได้รับ
จากผู้กระท�ำความผิดตามจ�ำนวนที่ภาครัฐได้จ่ายให้กับทายาทผู้เสียหาย ซึ่งถือว่าเป็นการรับผิดชอบ
การเกิดอาชญากรรมที่รัฐต้องดูแลคุ้มครองประชาชนตามหลักสัญญาประชาคม แต่หากว่าเมื่อด�ำเนินคดี
ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนกับผู้กระท�ำความผิดแล้วปรากฏว่าผู้กระท�ำความผิดมีทรัพย์สินที่จะน�ำมาจ่าย
เป็นค่าสินไหมทดแทนให้กบั ภาครัฐ ให้ภาครัฐน�ำเงินจ�ำนวนดังกล่าวมาเข้าในกองทุนการเยียวยาผูเ้ สียหาย
จากการกระท�ำความผิดอาญาโดยรัฐ โดยในปัจจุบันยังไม่มีกองทุนดังกล่าว ซึ่งการตั้งกองทุนดังกล่าว
อาจเป็นประโยชน์ให้แก่ทายาทผู้เสียหายได้มาก โดยการตั้งกองทุนนี้เกิดจากแนวคิดของต่างประเทศ
บางประเทศที่มีการเยียวยาผู้เสียหายโดยการจัดตั้งเป็นกองทุน”
จากความเห็นข้างต้นศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค เห็นว่าประเทศไทยควรมีกองทุนส�ำหรับ
การเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา เนื่องจากในการตั้งกองทุนดังกล่าวเป็นการที่ผู้เสียหายหรือทายาทของ
ผู้เสียหายสามารถร้องขอจ�ำนวนเงินในความเสียหายที่เกิดขึ้นได้จริง โดยที่กองทุนไม่ได้ก�ำหนดจ�ำนวนเงิน
ที่ผู้เสียหายมีสิทธิจะได้รับ ท�ำให้ในการเยียวยาความเสียหายนั้นเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นในการช่วยเหลือ
ผู ้ เ สี ย หายหรื อ ทายาทของผู ้ เ สี ย หาย ทั้ ง นี้ ศ าสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค ก็ ยั ง มี ใ นความเห็ น
ในการเยียวยาความเสียหายว่ารัฐควรจ่ายค่าตอบแทนความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายหรือทายาทของ
ผู ้ เ สี ย หายตามจ�ำ นวนที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายจริ ง ตามที่ ร ะบุ ไว้ ใ นกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ แ ละให้ รั ฐ
รับช่วงสิทธิจากผู้เสียหายหรือทายาทของผู้เสียหายในการฟ้องคดีเพื่อเรียกเงินจากผู้กระท�ำความผิด

316

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

โดยความเห็นว่า ก็เป็นประโยชน์แก่ผเู้ สียหายหรือทายาทของผูเ้ สียหายทีไ่ ม่ตอ้ งด�ำเนินการในการฟ้องคดีแพ่ง
เพือ่ เรียกค่าสินไหมทดแทนเนือ่ งจากในการด�ำเนินคดีดงั กล่าวจะต้องใช้ระยะเวลานาน อาจท�ำให้ผเู้ สียหาย
หรือทายาทของผู้เสียเกิดความเดือดร้อนในระหว่างรอการด�ำเนินคดี อีกทั้งการเรียกค่าสินไหมทดแทน
ดังกล่าวผู้เสียหายหรือทายาทของผู้เสียหายอาจได้รับเงินไม่เต็มจ�ำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 บทสรุป
จากการศึกษาในเรือ่ งดังกล่าวนีจ้ ะเห็นได้วา่ การจ่ายค่าเยียวยาตามพระราชบัญญัตคิ า่ ตอบแทน
ผู้เสียหาย ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 รัฐได้จ่ายให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ คือ
ผู้เสียหาย ทายาท จ�ำเลย ซึ่งในส่วนของทายาทนั้น ตามพระราชบัญญัตินี้ได้คลอบคลุมถึงผู้สืบสันดาน
ผู้บุพาการี คู่สมรส และบุคคลที่อยู่ในการอุปการะของผู้เสียหายก่อนผู้เสียหายถึงแก่ความตาย โดยในส่วน
ของคู่สมรสนั้นยังรวมถึงคู่สมรสที่สมรสกันตามกฎหมายอิสลามอีกด้วย ทั้งนี้บุคคลใด ๆ ก็ตามที่แม้จะ
ไม่ใช่ทายาทของผู้เสียหายแต่หากบุคคลนั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนได้รับการอุปการะจากผู้เสียหายก่อน
ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย ก็ย่อมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในส่วนนี้ จึงท�ำให้ทายาททีม่ สี ทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทน
ตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวในกรณีทผี่ เู้ สียหายถึงแก่ความนัน้ มีจำ� นวนมาก และในการแบ่งจ่ายค่าตอบแทนนัน้
รัฐได้แบ่งจ่ายให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับในจ�ำนวนเงินที่เท่ากันทุกคนโดยไม่ค�ำนึงว่าทายาทคนใดได้รับ
ความเสียหายมากน้อยเพียงใด กล่าวคือ ทายาทที่เป็นผู้จ่ายค่าจัดการศพของผู้เสียหาย หรือทายาท
ผูท้ ไี่ ด้รบั อุปการะจากผูเ้ สียหายก่อนผูเ้ สียหายถึงแก่ความตายมาโดยตลอดอันจะท�ำให้ทายาทดังกล่าวนีเ้ ป็น
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการทีผ่ เู้ สียหายถึงแก่ความตายมากกว่าทายาทคนอืน่ ซึง่ รัฐควรให้การเยียวยากับทายาท
เหล่านีใ้ ห้เหมาะสมตามความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริง เมือ่ รัฐแบ่งจ่ายค่าตอบแทนแก่ทายาทในระนาบเดียวกัน
ดังกล่าวมาข้างต้นประกอบกับจ�ำนวนทายาททีม่ สี ทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนนัน้ มีจำ� นวนมาก จึงก่อให้เกิดปัญหา
ว่าจ�ำนวนเงินที่เยียวยาแก่ทายาทนั้นมีจ�ำนวนไม่เพียงพอ แก่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับ ส่งผลให้การเยียวยา
ดังกล่าวนัน้ ไม่มปี ระสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตนิ ี้ และถึงแม้วา่ การเยียวยาดังกล่าวนี้
เป็นการเยียวยาเบือ้ งต้น ซึง่ ผูเ้ สียหายยังมีสทิ ธิเรียกเงินเยียวยาจากผูก้ ระท�ำผิดอาญาได้อกี แต่ในการเรียกเงิน
ดังกล่าวนั้นจะต้องใช้ระยะเวลาทียาวนานหรือผู้กระท�ำ  ความผิดไม่มีเงินหรือทรัพย์สินมาชดใช้ให้แก่
ผูเ้ สียหาย จึงท�ำให้ทายาทของผูเ้ สียหายได้รบั ความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ดังนัน้ หากรัฐสามารถแก้ปญ
ั หา
ในส่วนนีก้ จ็ ะท�ำให้ทายาทสามารถด�ำรงชีพในการบรรเทาความเดือน ร้อนทีต่ นได้รบั จากการกระท�ำความผิด
อาญาของบุคคลอื่นที่ส่งผลต่อบุคคลในครอบครัวอีกทั้งจะเป็นการลด ปัญหาในสังคมไปด้วย กล่าวคือ
หากทายาทของผู้เสียหายไม่ได้รับเงินเยียวยาในส่วนนี้อาจส่งผลให้ทายาทต้องกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อใช่จ่าย
ในชีวิตประจ�ำวันซึ่งโดยปกติทายาทย่อมได้รับเงินส่วนนี้ของผู้เสียหายประกอบกับเมื่อ เกิดการสูญเสียขึ้น
ในครอบครัวอาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของคนในครอบครัวและท�ำให้สถาบันครอบครัวซึง่ เป็นสถาบัน
ที่ส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตอาจปรับเปลี่ยนไปในทางที่ไม่สมบูรณ์ เมื่อสถาบันในครอบครัวไม่สมบูรณ์
อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในประเทศได้
4.2 ข้อเสนอแนะ
ผู้เขียนเห็นว่า ในกรณีการแบ่งจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ทายาทของผู้เสียหายนั้น รัฐควรจ่ายให้แก่
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ทายาทที่ถือเป็นผู้เสียหายตามความเป็นจริง และจ�ำนวนเงินในการเยียวยาที่รัฐจะแบ่งจ่ายให้แก่ทายาท
ควรเป็นจ�ำนวนที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับว่า ทายาทคนใดมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายอย่างไร
เช่น ในส่วนของการจ่ายค่าเยียวยาการจัดการศพ รัฐควรจ่ายให้แก่ทายาทของผูเ้ สียหายทีไ่ ด้เป็นผูจ้ ดั การงาน
ศพตามความเป็นจริง หรือในส่วนของค่าขาดไร้อปุ การะ ก็ให้เยียวยาทายาททีผ่ เู้ สียหายมีหน้าทีอ่ ปุ การะก่อน
ที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย โดยศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค ได้เสนอความเห็นเรื่องการรับช่วงสิทธิ
โดยการทีร่ ฐั เยียวยาในทางแพ่งให้ทายาทผูเ้ สียหายตามทีท่ ายาทผูเ้ สียหายควรได้รบั โดยตัดสิทธิผเู้ สียหาย
ในการน�ำคดีไปฟ้องทางแพ่งและภาครัฐก็รับช่วงสิทธิผู้เสียหายไปติดตามฟ้องคดีในทางแพ่ง โดยหากฟ้อง
แล้วผูก้ ระท�ำความผิดไม่มที รัพย์สนิ ภาครัฐก็ควรรับผิดชอบในส่วนดังกล่าว แต่ถา้ ฟ้องแล้วมีทรัพย์สนิ ภาครัฐ
ก็น�ำเงินจ�ำนวนนี้มาเข้ากองทุนเพื่อน�ำเงินจากกองทุนไปช่วยผู้เสียหายรายต่อไป ซึ่งผู้เขียนเห็นด้วยกับ
ข้อเสนอดังกล่าวกับการทีร่ ฐั ควรจะเข้ามารับผิดชอบในส่วนของความเสีย่ งทีผ่ เู้ สียหายอาจไม่ได้รบั ค่าเยียวยา
จากผูก้ ระท�ำความผิดเพราะเกิดจากการทีร่ ฐั ไม่สามารถดูแลประชาชนได้จนท�ำให้เกิดความเสียหายดังกล่าว
ทั้งรัฐสามารถรอระยะเวลาในการด�ำเนินคดีในทางแพ่งได้ซึ่งต่างกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
จนไม่อาจรอได้ โดยรัฐมีตวั การันตีวา่ อาจได้รบั เงินจ�ำนวนดังกล่าวคืนเพือ่ น�ำมาเข้ากองทุนเพือ่ น�ำไปเยียวยา
ผูเ้ สียหายรายอืน่ โดยมิตอ้ งน�ำเงินจากงบกลางซึง่ เป็นการจ่ายทีไ่ ม่ได้รบั คืน ทัง้ นีผ้ เู้ ขียนเห็นควรให้รฐั แบ่งจ่าย
เงินค่าตอบแทนให้แก่ทายาทของผู้เสียหายตามส่วนที่ทายาทนั้นได้รับความเสียหายจริงโดยค�ำนึงถึงปัจจัย
ว่าแต่ละคนนั้นได้รับความเสียหายจากการที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตายมากน้อยเพียงใด
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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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การหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ค.ศ. 2006 (CED) เป็นความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการกระท�ำของเจ้าหน้าทีร่ ฐั
เป็นส่วนใหญ่และถือว่าเป็นการกระท�ำผิดทางอาญาที่รัฐต้องบัญญัติการกระท�ำดังกล่าวเป็นความผิดตาม
กฎหมายและมีกระบวนการเยียวยาความเสียหายอย่างมีประสิทธิภาพจึงจ�ำเป็นต้องแสวงหามาตรการที่
เหมาะสมในการเยียวยาผู้ถูกบังคับให้สูญหายและครอบครัวและการน�ำคดีขึ้นสู่ศาลในคดีของการบังคับให้
สูญหาย ซึง่ การบังคับบุคคลให้สญ
ู หายในบริบทประเทศไทยรูจ้ กั กันดีในชือ่ เรือ่ งการกระท�ำนีว้ า่ “การอุม้ หาย”
เมื่อเกิดการบังคับบุคคลให้สูญหายขึ้นสิ่งที่เกิดตามมาคือความเสียหายทางด้านร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้น
แก่ผู้ถูกบังคับให้สูญหาย และครอบครัว แต่ปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้น คือประเทศไทยไม่ได้บัญญัติให้
การบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นความผิดทางอาญาจึงส่งผลให้มาตรการทางกฎหมายที่รัฐจะไปเยียวยา
ความเสียหายแก่ผู้เสียหายและครอบครัวไม่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีมาตรการทาง
กฎหมายที่จะประกันการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายได้อย่างมั่นคงแน่นอน ซึ่งรัฐบาลไทยเองได้
เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นรายกรณีๆไป ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวโดยได้มี
การเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดจากการบังคับบุคคลให้สญ
ู หายอันเกิดจากการกระท�ำของเจ้าหน้าทีร่ ฐั เนือ่ ง
มาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ผา่ นทางระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบ
จากการกระท�ำของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. 2555 แต่ปญ
ั หาทีย่ งั คงมีอยูค่ อื ผูถ้ กู บังคับให้สญ
ู หายและครอบครัวในภูมภิ าคอืน่ ของประเทศไทยยังคง
ไร้หลักประกันทางกฎหมายทีม่ นั่ คงทีจ่ ะได้รบั การเยียวยาความเสียหายอย่างเป็นรูปธรรม และหากพิจารณา
ถึงสถานการณ์สทิ ธิในการได้รบั การเยียวความเสียหายของผูถ้ กู บังคับให้สญ
ู หายในปัจจุบนั เห็นได้วา่ หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนได้พยายามผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและ
การกระท�ำให้บคุ คลสูญหาย พ.ศ. .... แต่กไ็ ม่สามารถผ่านรัฐสภาออกมาเป็นกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับแต่อย่างใด
ผู้เขียนจึงหวังว่าบทความชิ้นนี้จะเป็นหนึ่งเสียงสะท้อนในการเรียกร้องให้การการปกป้องสิทธิของปวงชน
ชาวไทยจากการไม่ถูกบังคับให้สูญหาย และแสวงหามาตรการที่เหมาะสมในการเยียวยาความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแล้วอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : การบังคับบุคคลให้สูญหาย, การอุ้มหาย, ผู้เสียหาย, การเยียวยา
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Abstract
According to the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance 2006 (CED), enforced disappearances are damages mostly caused by
government officials and are treated as criminal offense. This must be stated as illegal by
the government and there must be effective compensation. It is necessary to find appropriate
measures to heal the enforced disappearances and their families and bring the cases to
the court in cases  of enforced disappearances. In Thailand’s context, enforced disappearance
is known as ‘Oom Hai’ (carried disappearance). Once there is an enforced disappearance,
there will be physically and psychologically damages among the enforced disappearances
and their families. In Thailand, however, there is a legal problem as enforced disappearance
is not counted as criminal offense. As a result, there is no certain legal measures for the
government to guarantee damage compensation for suffers. Thai government now pays
compensation for damages by cases. The government realizes this problem and tries to
compensate for the damages of enforced  disappearances which occurred in the unrested
situations the Southern bordering provinces through the regulation issued by Strategic
Committee on Southern Bordering Provinces Development on Compensation of Damages
Caused by the Unrests in the Southern Bordering Provinces 2012. However, there are
still problems as enforced disappearances and their families in other parts of the country
do not have concrete measures to compensate their damages. Though both the
government and private sectors have tried their best in pushing Prevention and Suppression
of Torture and Enforced Disappearance Act B.E.…, the act has not yet passed the Parliament.
The writer of this article acts as one of the reflection for the supplication for the rights of
Thai people from not being enforced disappearances and tries to find appropriate measures
to effectively compensate damages.
Keywords : enforced disappearance, Oom Hai’ (carried disappearance), sufferer,
compensation

บทน�ำ
“การบังคับบุคคลให้สูญหาย” หรือที่เป็นที่รู้จักกันว่า “อุ้มหาย” ซึ่งเป็นการกระท�ำของเจ้าหน้าที่
ต่อบุคคล โดยการการจับกุม การคุมขัง การลักพาตัว หรือ การลิดรอนเสรีภาพรูปแบบอื่น ที่กระท�ำ
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระท�ำการภายใต้อ�ำนาจหรือการสนับสนุน หรือ
การยอมรับจากรัฐ ตามด้วยการปฏิเสธไม่รับรู้การลิดรอนเสรีภาพดังกล่าว หรือโดยการปกปิดชะตากรรม
หรือที่อยู่ของผู้สูญหาย ท�ำให้ผู้สูญหายอยู่นอกการคุ้มกันของกฎหมาย ซึ่งจะเห็นได้จากคดีที่เกิดขึ้น
ในสังคมไทยของการละเมิดสิทธิมนุษยชนคดีหนึ่ง นายบิลลี่ได้หายตัวไปเมื่อ พ.ศ. 2557 โดยนายบิลลี่
ได้ ถู ก หั ว หน้ า ที่ อุ ท ยานแก่ ง กระจานจั บ ตั ว ไปจนกระทั่ ง ปั จ จุ บั น ไม่ มี ผู ้ ไ ด้ พ บเห็ น หรื อ สามารถติ ด ต่ อ
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นายบิ ล ลี่ ไ ด้ อี ก (ข่ า วไทยพี บี เ อส. สื บ ค้ น เมื่ อ 23 มกราคม 2563) ถื อ เป็ น การละเมิ ด ต่ อ นายบิ ล ลี่
ซึ่ ง ตามกติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ได้ ป ระกั น ว่ า บุ ค คลมี สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภ าพของตน
โดยเมือ่ มีการถูกละเมิดสิทธิขนึ้ ย่อมทีจ่ ะได้รบั การเยียวยาโดยไม่คำ� นึงว่าการทีถ่ กู กระท�ำละเมิดนัน้ ถูกกระท�ำ
โดยบุคคลผูป้ ฏิบตั กิ ารตามหน้าทีแ่ ละบุคคลมีสทิ ธิทจี่ ะเรียกร้องการเยียวยาย่อมมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การเยียวยา
จากฝ่ายตุลาการ ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตทิ มี่ อี ำ� นาจหรือจากหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจตามทีก่ ำ� หนดไว้โดยระบบกฎหมาย
ของรัฐและตลอดถึงเจ้าหน้าที่รัฐในการเยียวยาผู้เสียหายให้เป็นผล
ในปัจจุบนั ประเทศไทยยังไม่มกี ฎหมายอาญาบัญญัตกิ ารคุม้ ครองบุคคลทีถ่ กู บังคับให้หายสาบสูญไว้
แต่อย่างไรก็ดีประเทศไทยเองได้มีการลงนามในอนุสัญญาดังกล่าว (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ. สืบค้น
เมื่อ 23 มกราคม 2563) โดยการลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศนั้นท�ำให้เกิดผลในทางกฎหมาย
ระหว่างเทศ คือ การที่ประเทศไทยมีพันธะกรณีที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาในการไม่กระท�ำ
การใด ๆ ที่เป็นการละเมิดต่อวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาดังกล่าว มิฉะนั้นประเทศไทยอาจต้องรับผิด
ในทางระหว่างประเทศและเมื่อพิจารณาถึงสิทธิในการได้กับการเยียวยาความเสียหายของผู้ถูกบังคับ
ให้สูญหายในประเทศไทยแล้ว ผู้เขียนจึงมุ่งที่จะศึกษา อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง
บุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ค.ศ. 2006 และพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
ดังนั้นผู้เขียนจึงมุ่งที่จะศึกษาถึงสิทธิในการเยียวยาผู้ถูกบังคับให้สูญหายตามพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จำ� เลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ระเบียบคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ ด้รบั ความเสียหาย
และผู้ได้รับผลกระทบ จากการกระท�ำของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 ตลอดจนอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองบุคคลทุกคน
จากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ เพือ่ ให้การเยียวยาผูถ้ กู บังคับให้สญ
ู หายเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่าง
ประเทศ หรือใกล้เคียงกับกฎหมายระหว่างประเทศให้มากที่สุด
1. สิทธิในการได้รับการเยียวยาของผู้ถูกบังคับให้สูญหายตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ตามปฏิญญาว่าด้วยการหายสาบสูญในอารัมภบทของปฏิญญาว่าด้วยการบังคับให้หายสาบสูญนัน้
ได้ระบุถึงการบังคับให้หายสาบสูญว่า คือ การที่บุคคลถูกจับกุม ถูกคุมขัง ถูกลักพา หรือถูกจ�ำกัดเสรีภาพ
ในประการอื่น โดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ และระดับต่างๆ ของรัฐบาล หรือโดยคณะบุคคล
หรือบุคคลซึ่งท�ำการแทน หรือได้รับการสนับสนุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือได้รับความยินยอม
หรือการยอมรับจากรัฐบาล ตามด้วยการปฏิเสธไม่ยอมเปิดเผยชะตากรรมหรือสถานที่อยู่ของบุคคล
ดังกล่าว หรือปฏิเสธไม่รับรู้ถึงการจ�ำกัดเสรีภาพของบุคคลนั้น โดยที่บุคคลดังกล่าวไม่ได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมาย (คมกฤช หาญพิชาญชัย. 2551 : 13 - 15)
สิทธิของเหยื่อเป็นที่ได้รับการรับรองเป็นการทั่วไป โดยหลักการทั่วไปของการชดใช้เยียวยา
ความเสียหายนั้น เหยื่อของการบังคับให้บุคคลหายสาบสูญมีสิทธิที่จะได้การขอใช้เยียวยาต่อความเสีย
หายอย่างรวดเร็ว เป็นธรรมและเพียงพอ ซึ่งในอนุสัญญานี้ยังได้ก�ำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้
เป็ น มาตรฐานขั้ น ต�่ ำ ส� ำ หรั บ การชดใช้ เ ยี ย วยาต่ อ ความเสี ย หายส� ำ หรั บ กรณี ข องการบั ง คั บ ให้ บุ ค คล
หายสาบสูญ โดยให้ครอบคลุมถึงความเสียหายทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจ ซึ่งจะต้องมีรูปแบบของ
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การชดใช้เยียวยาที่เหมาะสม ทั้งนี้ สิทธิของเหยื่อตามอนุสัญญาดังกล่าว ข้อ 24 ได้บัญญัตินิยามไว้ใน
ข้อ 24(1) โดยเหยื่อนั้นมิได้หมายความถึงผู้สูญหายเพียงเท่านั้น แต่หมายถึงผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง
จากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ จะเห็นได้วา่ ขอบเขตควบคุมถึงผูอ้ นื่ ทีม่ ใิ ช่ผเู้ สียหายจากการกระท�ำความผิด
โดยตรง (ค�ำรณ สุขบาล. ม.ป.ป. : 4) และอนุสัญญาดังกล่าวได้ยกตัวอย่างรูปแบบการเยียวยาไว้ ดังนี้
1. การท�ำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หากเป็นกรณีบุคคลที่สูญหายยังมีชีวิตอยู่จะต้องได้รับการ
ปล่อยตัวอย่างรวดเร็ว แต่หากผู้สูญหายเสียชีวิตแล้ว การท�ำให้กลับคืนสู่สภาพเดิมให้หมายความรวมถึง
การค้นหาร่างผู้สูญหายและการพิสูจน์เอกลักษณ์ของศพผู้สูญหายและการน�ำศพกลับคืนสู่ครอบครัว
ของเขาเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
2. การฟื้นฟู หากผู้สูญหายยังมีชีวิตอยู่และได้รับเสรีภาพกลับคืนมาจะได้การฟื้นฟูทางการแพทย์
ทางจิตใจ และทางสังคม ซึง่ หากมีคา่ ใช้จา่ ยเกิดขึน้ ให้รฐั เป็นผูร้ บั ผิดชอบ นอกจากนี้ ครอบครัวของผูส้ ญ
ู หาย
ที่พยายามติดตามค้นหาตัวผู้สูญหายก็มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูดังกล่าวด้วย ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือทาง
ด้านกฎหมายและสังคมรวมตลอดถึงการฟื้นฟูทางการแพทย์และจิตใจอันเนื่องมาจากความทนทุกข์ที่เกิด
จากการบังคับบุคคลให้สูญหาย
3. ความพึงพอใจและการท�ำให้ศกั ดิศ์ รีความเป็นมนุษย์และชือ่ เสียงกลับขึน้ มาซึง่ ความพึงพอใจนัน้
เป็นการเยียวยาที่ค่อนข้างกว้างแต่ที่ส�ำคัญเป็นพิเศษส�ำหรับการท�ำให้ผู้ได้รับความเสียหายกลับคืน
สูส่ ภาพเดิมซึง่ ความพึงพอใจนัน้ อาจจะอยูใ่ นรูปแบบทีส่ ามารถท�ำให้ความจริงปรากฏขึน้ เพราะเมือ่ ความจริง
ปรากฏขึน้ แล้วจะเป็นทีน่ า่ พึงพอใจแก่ผทู้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบเป็นอย่างมากเพราะการทีค่ วามจริงปรากฏขึน้ แล้ว
ความจริงนัน้ สามารถเป็นได้ทงั้ พยานหลักฐานซึง่ น�ำไปสูก่ ารน�ำตัวผูก้ ระท�ำความผิดมาลงโทษและยังสามารถ
เป็นประโยชน์ท�ำให้ผู้กระท�ำความผิดได้รับสารภาพโดยปราศจากข้ออ้างใดใดตลอดถึงการส�ำนึกผิด
โดยการส�ำนึกผิดนัน้ อาจเริม่ ต้นด้วยการขอโทษจากเจ้าหน้าทีร่ ฐั และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพราะหากว่ากล่าว
ค�ำขอโทษโดยไม่ได้สิมีการส�ำนึกผิดแล้วนั้นก็เปรียบเสมือนเป็นความว่างเปล่าและเมื่อผลของการขอโทษ
ของผู้กระท�ำความผิดนั้นในเวลาต่อมาอาจเป็นคุณค่าในการพิจารณาให้อภัยจากผู้เสียหายได้และที่ส�ำคัญ
นั้นผู้กระท�ำความผิดควรที่จะเปิดเผยความจริงที่เกี่ยวข้องแต่หากรัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผิดการ
การบังคับบุคคลให้สูญหายอันจะเป็นด้วยเหตุผลที่ว่าการสูญหายเกิดเนื่องจากรัฐบาลชุดที่แล้วก็จะต้อง
มีหน้าที่ด�ำเนินการสอบสวนที่เหมาะสมเพื่อน�ำตัวผู้กระท�ำความผิดมาลงโทษ
4. การรับประกันว่าจะไม่เกิดเหตุดงั กล่าวขึน้ อีกครัง้ ทัง้ นี้ รัฐจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการบังคับ
บุคคลให้สูญหายรวมถึงต้องจัดให้มีมาตรการจ�ำเป็นส�ำหรับการสืบสวนสอบสวนเพื่อค้นหาความจริง
และการที่รัฐก�ำหนดให้การบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นความผิดอาญาภายในประเทศ มีบทลงโทษที่
เหมาะสมและสามารถน�ำตัวผู้กระท�ำความผิดมาลงโทษได้ก็ถือว่าเป็นการป้องกันมิให้การบังคับบุคคล
ให้สูญหายเกิดขึ้นอีกในอนาคตอีกหนึ่งวิธีเช่นกัน (เมธาวี คงพิกุล. 2556 : 69)
2. สิทธิในการได้รับการเยียวยาของผู้ถูกบังคับให้สูญหายตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับการก�ำหนดไว้ซงึ่ ข้อห้ามและข้อจ�ำกัดถึงสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน ทีไ่ ด้กล่าวถึงการทีบ่ คุ คลย่อมมีสทิ ธิและเสรีภาพทีจ่ ะท�ำได้อย่างเสรีและเป็นการกระท�ำทีช่ อบด้วย
กฎหมายรัฐธรรมนูญหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายบัญญัติ ดังนั้นบุคคล ซึ่งถูก
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กระท�ำละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของตนย่อมที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท�ำละเมิดนั้น สิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระท�ำความผิดอาญานั้น
ย่อมมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั การเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ ข้อ 25 วรรค 4
แห่งราชอาณาจักรไทย (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560)
สืบเนือ่ งจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำ� หนดให้มกี ารเยียวยา หรือช่วยเหลือแก่บคุ คล
ที่ได้รับการถูกละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพหรือจากการกระท�ำความผิดอาญา จึงได้ก�ำหนดให้มีการตรา
พระราชบั ญ ญั ติ ค ่ า ตอบแทนผู ้ เ สี ย หายและค่ า ตอบแทน และค่ า ใช้ จ ่ า ยแก่ จ� ำ เลยในคดี อ าญาโดยมี
วัตถุประสงค์เป็นการช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนทางจิตใจและทางการเงิน ซึ่งเหยื่ออาชญากรรมและผู้อยู่
ในอุปการะเลี้ยงดูของเหยื่ออาชญากรรมต้องได้รับเงินทดแทนจากรัฐ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา
3. สิทธิในการได้รบั การเยียวยาผูถ้ กู บังคับให้สญ
ู หายตามพระราชบัญญัตคิ า่ ตอบแทนผูเ้ สียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
โดยเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ ปรากฏตามหมายเหตุตามพระราชบัญญัตคิ า่ ตอบแทนผูเ้ สียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จำ� เลยในคดีอาญาวัตถุประสงค์เพือ่ รับรองสิทธิในการได้รบั ความช่วยเหลือ
จากรัฐของบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท�ำความผิดอาญาของผู้อื่นโดยตนมิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดนั้น และไม่มีโอกาสที่ได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น รวมทั้ง
การรับรองสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนในกรณีบุคคลซึ่งตกเป็นจ�ำเลยในคดีอาญาเพื่อการรับรองสิทธิ
ดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น ไปตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งตราพระราชบั ญ ญั ติ นี้
(สุพิศ ประณีตพลกรัง. 2561 : 1 - 2)
3.1 ผู้มีสิทธิได้รับการเยียวยาความเสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา
หลักเกณฑ์ในการขอค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
ค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญานั้นได้ก�ำหนดให้มีผู้มีสิทธิได้รับการเยียวยา 2 ประการด้วยกัน ประการแรก
เป็นผู้เสียหาย ประการที่สอง ความผิดนั้นเป็นความผิดที่ระบุไว้ท้ายพระราชบัญญัตินี้
“ผู้เสียหาย” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือร่างกายหรือจิตใจ
เนือ่ งจากการกระท�ำความผิดอาญาของผูอ้ นื่ โดยตนมิได้มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการกระท�ำตามค�ำนิยามมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา (ส�ำนักงาน
ช่วยเหลือการเงินแก่ผเู้ สียหายในคดีอาญา. กระทรวงยุตธิ รรม. 2544 : 25) โดยผูเ้ สียหายต้องเป็นผูเ้ สียหาย
โดยนิตินัยและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�ำผิด (อริยพร โพธิใส. 2552 : 138)
การที่ผู้เสียหายหรือทายาทจะได้รับการเยียวยาความเสียหายนั้นต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่า
การบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และเป็นความผิดที่พระราชบัญญัติ
ค่ า ตอบแทนผู ้ เ สี ย หาย และค่ า ทดแทนและค่ า ใช้ จ ่ า ยแก่ จ� ำ เลยในคดี อ าญามุ ่ ง ประสงค์ ที่ จ ะเยี ย วยา
ความเสียหายด้วย แต่เนื่องจากการบังคับบุคคลให้สูญหายไม่ได้บัญญัติไว้เป็นความผิดทางอาญาตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ท�ำให้ผู้เสียหายหรือทายาทในกรณีที่มีการบังคับบุคคลให้สูญหายจึงไม่ได้รับ

324

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

การเยียวยาตาม พระราชบัญญัตคิ า่ ตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จำ� เลยในคดีอาญา
ปัจจุบันรัฐจึงมุ่งเยียวยาเป็นกรณี ๆไป โดยอาศัยจ�ำนวนเงินและหลักเกณฑ์การเยียวยาความเสียหาย
เทียบเคียงตาม พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิทธิทางกฎหมายของผู้ถูกบังคับให้สูญหายยังไม่ถูกรับรองในกฎหมายระดับพระราช
บัญญัติ
3.2 ประเภทและอั ต ราของค่ า เสี ย หายตามพระราชบั ญ ญั ติ ค ่ า ตอบแทนผู ้ เ สี ย หาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา
กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารและอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผูเ้ สียหายและค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
(1) ค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นในการรักษาพยาบาลให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท
(2) ค่าฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้จ่ายเท่าที่จา่ ยจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท
(3) ค่าขาดประโยชน์ท�ำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ
ให้จ่ายในอัตรา ค่าจ้างขั้นต�่ำในท้องที่จังหวัดที่ประกอบการงาน ณ วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ
(4) ค่ า ตอบแทนความเสี ย หายอื่ น นอกจาก (1), (2) และ (3) ให้ จ ่ า ยเป็ น เงิ น ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ ไม่เกิน 50,000 บาท ค่าตอบแทนตาม (1) และ (2) ให้รวมถึงค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับ
ค่าห้องและค่าอาหารในอัตราวันละไม่เกิน 1,000 บาท ผูเ้ สียหายในคดีอาญาถึงแก่ความตายคณะกรรมการ
พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหายนั้นดังต่อไปนี้
(1) ค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นเงินจ�ำนวนตั้งแต่ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
(2) ค่าจัดการศพ ให้จ่ายเป็นเงินจ�ำนวน 20,000 บาท
(3) ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู ให้จ่ายเป็นเงินจ�ำนวนไม่เกิน 40,000 บาท
(4) ค่าเสียหายอื่น นอกจาก (1), (2) และ (3) ให้จ่ายเป็นเงินตามจ�ำนวนที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 40,000 บาท
4. สิทธิในการได้รบั การเยียวยาผูถ้ กู บังคับให้สญ
ู หายตามระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย
และผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ จากการกระท�ำของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอันสืบเนือ่ งมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555
ตามระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและ
ผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากการกระท�ำของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอันสืบเนือ่ งมาจาก เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้โดยมีหลักเกณฑ์ในการเยียวยาความเสียหาย 2 ประการ คือ ประการแรกผูท้ ไี่ ด้รบั การเยียว
ต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายและหรือเป็นผู้ได้รับผลกระทบตามระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ประการทีส่ อง ความเสียหายนัน้ เกิดขึน้ จาการกระท�ำของเจ้าหน้าทีร่ ฐั และเกิดขึน้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนได้
(จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา)
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ค�ำว่า “ได้รับความเสียหาย” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต หรือร่างกาย
หรื อ จิ ต ใจ การบั ง คั บ บุ ค คลให้ สู ญ หาย รวมถึ ง ทรั พ ย์ สิ น จากการกระท� ำ ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ อั น สื บ
เนื่องมาจาก เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
“ผู้ได้รับผลกระทบ” หมายความว่า ทายาทของผู้เสียหาย หรือบุคคลซึ่งได้รับความเสียหาย
จากการกระท�ำของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าด้วยการให้
ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบ จากการกระท�ำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 ได้นิยามความหมายของ
การบังคับบุคคลให้สูญหายไว้ว่า
“การบังคับบุคคลให้สูญหาย” หมายความว่า การจับกุม คุมขัง ลักพา หรือกระท�ำการด้วยประการ
ใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการลิดรอนเสรีภาพในร่างกายซึ่งมีมูลน่าเชื่อว่าเกิดจากการกระท�ำของเจ้าหน้าที่รัฐ
หรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับค�ำสั่งไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่มีลักษณะเป็นการปกปิดชะตากรรมหรือที่อยู่ของบุคคลนั้นจนเป็นเหตุให้สิทธิตามกฎหมาย
ไม่ได้รับการคุ้มครอง
ตารางเปรี ย บเที ย บผู ้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การเยี ย วยาความเสี ย หายประเภทของค่ า เสี ย หายระหว่ า ง
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
และระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบ จากการกระท�ำของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมา
จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555
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เห็นได้ว่าหากมีการบังคับบุคคลให้สูญหายเกิดขึ้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ผู้ถูกบังคับบุคคลให้สูญหาย
และครอบครัวจะได้รับการเยียวยาความเสียหายตามระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบ
จากการกระท�ำของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. 2555 และหากเกิดเกิดขึ้นที่จังหวัดอื่น ๆ นอกเขตจังหวัดชายแดนใต้ ผู้ถูกบังคับให้สูญหายจะไม่มี
หลักประกันทางกฎหมายในการได้รับการเยียวยาความเสียหายได้เลย และเมื่อพิจารณาถึงประเภทและ
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ค่าตอบแทนของกฎหมายทั้งสองฉบับแล้ว มีจ�ำนวนที่แตกต่างกันอย่างมาก สร้างความไม่เป็นธรรมแก่
ผู้ถูกบังคับให้สูญหายและครอบครัว ทั้งที่การบังคับบุคคลให้สูญหายดังกล่าวเกิดจากการกระท�ำของ
เจ้าหน้าที่รัฐเหมือนกัน แต่กลายเป็นสิทธิในการได้รับการเยียวยาทางกฎหมายที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

ข้อเสนอแนะ
1. รัฐสภาควรผ่านร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�ำให้บุคคล
สูญหาย พ.ศ. …. เพือ่ ในการคุม้ ครองสิทธิในกระบวนยุตธิ รรมทางอาญา เช่น สิทธิในการได้รบั การเยียวยา
ความเสียหายจากภาครัฐเป็นรูปธรรมมากขึ้น
2. แก้ไข พระราชบัญญัตคิ า่ ตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จำ� เลยในคดีอาญา
พ.ศ. 2544 โดยอาศัยระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าด้วย
การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบ จากการกระท�ำของเจ้าหน้าที่
ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 เป็นต้นแบบ
ในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การเยียวยาความเสียหายเกิดขึ้นได้จริงและมีกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ
รับรองสิทธิไว้เพื่อให้สอดรับกับสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนยุติธรรมทางอาญาตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด
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มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลในการจัดการน�้ำเสีย และกลิ่นจากท่าเทียบเรือประมง
สะพานปลาและกิจการแพปลา “(ร่าง)”
THAILAND’S LEGAL MEASURE ON CONTROL THE POLLUTION
OF THE MARINE ENVIRONMENT IN THE MANAGEMENT OF
WASTE WATER AND ODOR FROM FISHING PORT, FISH
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บทคัดย่อ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษามาตรการและประสิ ท ธิ ภ าพของกฎหมายที่ ใช้
ในการควบคุมจัดการน�้ำเสียและกลิ่นจากท่าเทียบเรือประมง สะพานปลาและแพปลา (ประกาศกระทรวง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องก�ำหนดให้ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจกรแพปลาทุกขนาน
เป็นแหล่งก�ำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน�้ำเสียลงสู่แหล่งน�้ำสาธารณะหรืออกสู่สิ่งแวดล้อม,
2549, หน้า 15) อ�ำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้มาตรการ
ทางกฎหมาย (กัญฑรัตน์ จิระประเสริฐสุข, 2560) จากการส�ำรวจพบว่ากิจการท่าเทียบเรือประมงและ
แพปลานับเป็นกิจการที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีท่าเทียบเรือประมง 735 แห่ง
ทั่วประเทศ (กรมเจ้าท่า 2543) กระจายตามพื้นที่ชายฝั่งทะเลและปากแม่น�้ำ กระบวนการท�ำงานต่างๆ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในบริ เวณถ้ า เที ย บเรื อ ประมงและแพปลามี ห ลายกระบวนการตั้ ง แต่ ข นย้ า ยสั ต ว์ น�้ ำ จนถึ ง
ท�ำความสะอาดท่าเทียบเรือประมงและแพปลาเมื่อน�้ำเสียเหล่านี้ถูกปล่อยลงแหล่งน�้ำธรรมชาติหรือ
แหล่งน�้ำสาธารณะจึงส่งผลให้แหล่งน�้ำนั้นมีคุณภาพเสื่อมโทรมลง (ปิยะ สุราสา, มารุต สุขสมจิตร,
อ�ำนาจ สุดโต และโสภณ รองเมือง, ม.ป.ป.) ด้วยเหตุน้ีผู้เขียนจึงเสนอแนะให้มีการก�ำหนดมาตรการ
ในการควบคุมน�้ำเสียจากท่าเทียบเรือและแพปลาที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพรวมถึงมาตรการทางกฎหมาย
ในการก� ำหนดรายละเอียดเสนอแนะให้ มี การแก้ ไขอ� ำ นาจหน้ าที่ ดู แ ลจั ด การและควบคุ ม น�้ ำ เสี ย และ
กลิ่นจากกิจการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด�ำเนินการต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ กล่าวคือ
สามารถยกระดับอาชีพประมงและสัตว์นำ�้ ด้านคุณภาพความสะอาดเพือ่ ให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ
ได้และสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือสามารถอนุรักษ์ธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมของไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืน
และควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ค�ำส�ำคัญ : ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา แพปลา น�้ำเสีย กลิ่นเหม็น
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Abstract
The objective of this thesis is to study the measures and the efficiency of the laws that are
used to control the waste water and odor management from fishing docks and fish raft businesses.
Authority of relevant departments, including problems and obstacles in the enforcement of legal
measures From the survey, it is found that the fishing port and fish raft businesses are considered
a business that generates a lot of income for the country. Currently, there are 735 fishing piers
nationwide (Harbor Department 2000) distributed in coastal areas and estuaries. Various work
processes that occur in the area if there are fishing boats and fish rafts, there are many processes
from moving animals to cleaning docks and fish rafts when these wastewater is discharged
into natural or public water sources. Resulting in the quality of that water source to deteriorate.
For this reason, the author suggests that measures for controlling waste water from docks and
fish rafts are harmful to health, including legal measures for specifying details, as well as
recommending amendments to authorities. Manage and control waste water and odor from the
business. To be clear in the various operations that affect the economy. That is to say, it is able
to upgrade the fishery and aquaculture levels of cleanliness quality to be able to compete with
other countries, and the most important thing is to be able to conserve nature and manage
Thailand’s environment for sustainable development and economic development.

บทน�ำ
ในปัจจุบันมีกิจการต่างๆ มากมายที่เป็นเหตุท�ำให้เกิดสภาพน�้ำเสียและกลิ่นเหม็น ไม่ว่าจะเป็น
น�้ำ เสี ย จากกิ จ การ ร้า นค้า และอาคารที่ท�ำการชุ ม ชนที่ มี บ ้ านเรื อนที่ อยู ่ อาศั ย หลาย ๆ หลั งคาเรื อน
ย่านการค้า หรืออาคารทีท่ ำ� การ ล้วนจ�ำเป็นต้องใช้นำ้� เพือ่ อุปโภคบริโภคส่วนหนึง่ กลายเป็นน�ำ้ ทิง้ ไม่วา่ จะมา
จากห้ อ งน�้ ำ ห้ อ งส้ ว ม จากการช� ำ ระล้ า งสบู ่ ผงซั ก ฟอก หรื อ จากโรงงานอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง เป็ น น�้ ำ ทิ้ ง
จากการผลิตปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร การเลี้ยงปศุสัตว์และอีกปัญหาใหญ่ท่ีท�ำให้เกิดน�้ำเสียคือการประกอบ
(Uba, สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2563, http://www.uba.co.th/index.php/easyblog/entry) กิจการท่าเทียบ
เรือประมง สะพานปลาและแพปลา เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลผลิตสัตว์น�้ำจากผู้ผลิต
ส่งต่อไปยังผู้บริโภคซึ่งเป็นกิจการที่สร้างรายได้อย่างมหาศาลเข้าสู่ประเทศ ซึ่งเป็นกิจการอีกอย่างหนึ่งที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการปล่อยทิ้งของเสียและน�้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ
(ปิยะ สุราสา, มารุต สุขสมจิตร, อ�ำนาจ สุดโต และโสภณ รองเมือง, ม.ป.ป.) ไม่วา่ จะเป็นการขนถ่ายสัตว์นำ�้
จากเรือประมงหรือผู้เลี้ยงสัตว์น�้ำ  การล้างท�ำความสะอาดสัตว์น�้ำ  การคัดแยกสัตว์น�้ำตามชนิดและ
ขนาดที่ตลาดต้องการ ไปจนถึงการท�ำความสะอาดท่าเทียบเรือ สะพานปลาและแพปลาล้วนส่งผลกระทบ
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง สิ้ น ไม่ ว ่ า จะเป็ น มลพิ ษ ทางน�้ ำ หรื อ มลภาวะทางกลิ่ น ทั้ ง นี้ ป ั ญ หาอั น เกี่ ย วกั บ
เรื่องมาตรการทางกฎหมายซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีการก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม
และจัดการน�ำ้ เสียและจัดการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลาและแพปลา (กัญฑรัตน์ จิระประเสริฐสุข, 2560)
โดยในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นหลักอัน ได้แก่
การประกาศพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ การก�ำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก�ำเนิด การก�ำหนด
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ประเภทของแหล่งก�ำเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมการปล่อยอากาศเสีย น�้ำทิ้งหรือขยะมูลฝอย การจัดตั้ง
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เพื่อ จัด ท� ำ นโยบายและแผนงาน ประสานงานในการลดปั ญ หามลพิ ษ
และเสนอมาตรการในการป้องกันมลพิษ” (กรมควบคุมมลพิษ, สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2563, http://www.
pcd.go.th/info_serv/water_marine.htm)

วัตถุประสงค์การท�ำวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในการควบคุม
และจัดการน�้ำเสียและกลิ่นจากท่าเทียบเรือประมงสะพานปลาและกิจการแพปลา
2. เพื่อศึกษาและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาน�้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการท�ำกิจกรรมของ
ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลาและกิจการแพปลา

ทบทวนวรรณกรรม
ในปัจจุบันได้มีปัญหาเกิดขึ้นจากมลพิษทั้งทางน�้ำและอากาศซึ้งมีผลกระทบต่อสาธารณชนเป็น
อย่างยิ่ง และในการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวผู้วิจัยต้องการที่จะหยิบยกวิทยานิพนธ์ที่มีประเด็นปัญหา
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งในเรือ่ งมลพิษ พร้อมทัง้ วิธกี ารศึกษาหลักการและมาตรการทางกฎหมายดังกล่าวซึง่ เป็นแนวทาง
การศึกษา ดังนี้
กฎหมายซึ่งเป็นเป้าหมายของการวิจัย
1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
2. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
3. พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535
4. พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496
วรรณกรรมที่เป็นปัจจัยหรือตัวแปรส�ำคัญเพื่อการวิจัย
1. อ�ำนาจของเจ้าพนักงานตรวจสอบมลพิษ (ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม) เป็นข้อพิจารณา
อ�ำนาจของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการตรวจสอบแหล่งก�ำเนิดมลพิษ ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (Suchanun Hansa-Udom, 2559)
2. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุ ม มลพิ ษ ทางอากาศ (ประเภทโรงงานอุ ต สาหกรรม)
(พวงผกา บุญโสภาคย์, ประสาน บุญโสภาคย์ และณปภัช นธกิจไพศาล, 2560)
มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศทีเ่ กิดขึน้ จากโรงงานอุตสาหกรรม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 60 บัญญัติว่าในกรณี
ที่มีการประกาศก�ำหนดให้ท้องที่ใดเป็นเขตควบคุมมลพิษ (พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535)
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ก�ำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8(5)
หรือ (7) (พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535)
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3. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการระบายน�้ำทิ้งจากแหล่งก�ำเนิดมลพิษ (Supawut
mokmathakul, ม.ป.ป )
เป็นการศึกษากรณีลุ่มน�้ำล�ำตะคองตอนล่าง (กม.ที่ 0-24) จังหวัดนครราชสีมา โดยการก�ำหนด
ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษในนํ้าทิ้งที่ยินยอมให้แหล่งก�ำเนิดนํ้าเสียแต่ละประเภทระบาย ออกสู่
สิ่งแวดล้อมได้โดยมิได้ค�ำนึงถึงความลามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งนํ้าจากพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535 จะได้เปิดโอกาสให้มีการก�ำหนดมาตรฐานการระบาย
นํ้ า ทิ้ ง ลงสู ่ แ หล่ ง นํ้ า (พระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2535)
หลักความรับผิดของคดีสิ่งแวดล้อม (ปจพร โกศลกิติวงศ, ความรับผิดทางแพงของผูกอมลพิษในคดี
สิ่งแวดลอม, 2541, หน้า 77 - 78) (อํานาจ วงศบัณฑิต, กฎหมายสิ่งแวดลอม, 2545, หน้า 464 - 469)
ความรับผิดตามกฎหมายฐานละเมิดทัว่ ไปเนือ่ งจากการพิจารณาคดีสงิ่ แวดล้อมอันเกิดจากการจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อของผู้ก่อให้เกิดมลพิษว่ากรณีดังกล่าวจะเป็นการละเมิดหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณา
การกระทําของผู้ก่อให้เกิดมลพิษนั้นเป็นการกระทําโดยเข้าลักษณะ ของกฎหมายว่าด้วยละเมิดหรือไม่
ความรับผิดโดยเคร่งครัด ซึ่งการจะเรียกร้องโดยอาศัยหลักกฎหมายดังกล่าวได้นั้น ผู้เสียหาย
จะต้องพิสูจน์ ให้เห็นได้ว่าจําเลยจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการกระทําการ หรือละเว้นกระทําการจน
สร้างความเสียหายให้แก่โจทก์ซึ่งในทางปฏิบัติเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ยาก พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 965 จึงได้กําหนดวิธีเยียวยาขึ้น
หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายซึ่งมีหลักการสําคัญก็คือ ผู้ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
จะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายทีค่ รอบคลุมถึงภาระ ค่าใช้จา่ ยในการป้องกันและควบคุมมลพิษสิง่ แวดล้อม
ตลอดจนทําให้กลับคืนสู้สภาพเดิมด้วย (สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, ทางเลือกในการเยียวยาผู้เสียหายจากปัญหา
มลพิษ, 2539, หน้า 104)

วิธีการวิจัย
“งานวิจัยนี้เป็นเชิงคุณภาพโดยการค้นคว้าทางเอกสารโดยคัดเลือกเฉพาะต�ำรารายงานการวิจัย
ข้อมูลสถิติ ตลอดจนค�ำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดล้อม รายงานวิจัย
ตัวอย่างท่าเทียบเรือประมงซึ่งได้แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของแต่ละเรื่องอย่างมีระบบและศึกษา
ในแต่ละองค์ประกอบรวมถึงความส�ำคัญขององค์ประกอบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับรายงานวิจยั แล้วน�ำเอกสาร
เหล่านี้มารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ เพื่อศึกษาหาข้อสรุปและมีข้อเสนอแนะต่อไป” โดยมีหลักกฎหมาย
ที่เกี่ยวเนื่องในการศึกษา คือ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตสิ าธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัตจิ ดั ระเบียบ
กิจการแพปลา พ.ศ. 2496

ผลการศึกษา
จากการศึกษานั้นจะเห็นได้ว่าความหมายของค�ำว่า “ท่าเทียบเรือประมง”ตามมาตรา 5 แห่ง
พระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ท่าเทียบเรือประมง” หมายความว่า
สถานทีท่ จี่ ดั ตัง้ ขึน้ ส�ำหรับใช้จอดหรือเทียบเรือประมง ขนถ่านสัตว์นำ 
�้ หรือใช้ในการน�ำสัตว์นำ�้ หรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น�้ำขึ้นจากเรือประมง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่บนบกหรือในน�้ำ
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ค�ำว่า “สะพานปลา” ตามพระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ.2558 ไม่ได้ก�ำหนดถึงความหมายของ
ค�ำว่า “สะพานปลา” ไว้แต่ทงั้ นี้ มีปรากฏตาม ข้อ 1 แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เรื่อง ก�ำหนดให้ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลาทุกขนาดเป็นแหล่งก�ำเนิดมลพิษ
ที่ต้องควบคุมการปล่อยน�้ำเสียลงสู่แหล่งน�้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม และข้อ 1 แห่งประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง ก�ำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน�ำ้ ทิง้ จากท่าเทียบ
เรื อ ประมง สะพานปลา และกิ จ การแพปลา ว่ า “สะพานปลา หมายความว่ า สถานที่ ห รื อ บริ เวณ
ซึ่งได้มีประกาศให้เป็นที่ประกอบกิจการแพปลาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา
ค�ำว่ากิจการ “แพปลา” ตามมาตรา 5 แห่งพระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ได้ให้ความหมาย
ไว้ว่า “กิจการแพปลา หมายความว่า กิจการแพปลาที่ได้รับอนุญาตหรือสะพานปลาที่ได้มีการประกาศ
ให้เป็นที่ประกอบกิจการแพปลาตามกฎหมายว่าด้วยกิจการแพปลา
ซึ่งปัจจุบันกิจการท่าเทียบเรือประมงสะพานปลา เป็นกิจกรรมที่มีความส�ำคัญอย่างมากของ
ประเทศ เนื่องจากเป็นกิจการที่รวบรวมสัตว์น�้ำจากผู้ผลิตและส่งต่อให้แก่ผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ อย่างไรก็ดกี จิ การต่างๆ  ยังไม่ได้รบั การควบคุมทีด่ ี เนือ่ งจากกิจการต่างๆ  เกิดขึน้ บริเวณท่าเทียบเรือ
ทั้งการท�ำความสะอาดสัตว์น�้ำ  การคัดแยก การตกลงซื้อขายไปจนถึงการท�ำความสะอาดท่าเทียบเรือ
การปล่ อยน�้ำเสียลงสู่แ หล่ง น�้ำโดยไม่ มี การบ� ำ บั ด หรื อบ� ำ บั ด ไม่ ถูกวิ ธีส่ งผลกระทบต่ อสั ตว์ น�้ ำ รวมถึ ง
ผู้บริโภคด้วย
ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด จากการจั ด การท่ า เที ย บเรื อ ประมงสะพานปลา ข้ า งต้ น นั้ น
กรมการควบคุมมลพิษจึงได้มีการออกประกาศก�ำหนดให้ท่าเทียบเรือสะพานปลาทุกขนาดเป็นแหล่ง
ก�ำเนิดมลพิษ โดยอาศัยตามมาตรา 69 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2549 ต้องบังคับการปล่อยน�้ำเสียหรือของเสียให้เป็นไปตามเกณฑ์
ตามประกาศกระทรวงธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน�้ำสาธารณะหรือสู่สิ่งแวดล้อมจึงเห็น
ได้วา่ หน่วยงานภาครัฐล้วนให้ความส�ำคัญแก่การปล่อยน�ำ้ เสียจากกิจการท่าเทียบเรือประมงและสะพานปลา
อยู่ไม่น้อย อย่างไรก็ตามปัญหาในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายยังคงมีช่องว่างทางกฎหมายบางประการ
ปัญหาน�้ำเสียยังคงไม่ถูกแก้ไขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จากการส�ำรวจ พบว่า ปัจจุบนั มีจำ� นวนท่าเทียบเรือประมงทัว่ ประเทศ 735 แห่ง (กรมเจ้าท่า 2543)
โดยมีรายละเอียดจ�ำนวนท่าเทียบเรือประมง แยกตามรายจังหวัดและตามผู้ด�ำเนินการ ซึ่งตั้งกระจาย
ตามชุมชนในจังหวัดต่าง ๆ ตามพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเล และปากแม่นำ�้ ทัว่ ประเทศ โดยเป็นสถานทีร่ วบรวมสินค้า
สั ต ว์ น�้ ำ  ทั้ ง ที่ จั บ จากธรรมชาติ ไ ด้ โ ดยชาวประมงและจากการเพาะเลี้ ย งเพื่ อ จ� ำ หน่ า ยให้ กั บ ผู ้ บ ริ โ ภค
โดยในปี 2545 มีการส่งออกสินค้าสัตว์นำ�้ ไปจ�ำหน่ายยังต่างประเทศเป็นปริมาณถึง 1,453,516 ตัน มีมลู ค่า
169,194 ล้านบาท (กรมประมง, 2546)
ในส่วนกฎหมายในการควบคุมและจัดการกับน�้ำเสียจากกิจการท่าเทียบเรือประมงสะพานปลา
และแพปลานั้นซึ่งตามมาตรา 70 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 ได้ก�ำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่าเทียบเรือประมงสะพานปลาและแพปลา เป็นแหล่ง
ก�ำเนิดนัน้ จะต้องมีหน้าทีก่ อ่ สร้างติดตัง้ หรือจัดให้มรี ะบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียก่อนการปล่อยลงสูแ่ หล่งน�ำ้ สาธารณะ
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แต่ก็ไม่ได้ก�ำหนดโทษที่ผู้นั้นที่มีเครื่องบ�ำบัดน�้ำเสียหรือของเสียของน�้ำทิ้งหรือระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมนั้น
หรือไม่สามารถบ�ำบัดน�้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษได้ สั่งให้แก้ไขตามมาตรา 70 วรรคสอง
การที่ผู้บริโภคกิจการท่าเทียบเรือประมงสะพานปลาและแพปลาเจ้าของผู้ครอบครองไม่ด�ำเนินการแก้ไข
ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษก�ำหนดทางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ แต่จะเป็นเพียงความผิดลหุโทษ
ตามมาตรา 368 วรรคหนึ่งประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้น การบ�ำบัดตามมาตรา 73 ที่ก�ำหนดให้เอกชน
เข้ามามีสว่ นร่วมในการได้รบั อนุญาตให้เป็นผูบ้ ำ� บัดน�ำ้ เสียแต่เนือ่ งจากไม่มกี ฎหมายลูกทีก่ ำ� หนดถึงเงือ่ นไข
และวิธีการ
จากกฎหมายดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าจะมีเพียงกฎหมายส�ำหรับการห้ามทิ้งและระบายน�้ำเสีย
ลงสู่แหล่งน�้ำธรรมชาติซึ่งจะมีบทบัญญัติหลายฉบับที่เกี่ยวข้องแต่กฎหมายแต่ละฉบับนั้น ไม่ได้ก�ำหนด
ออกมาควบคุมท่าเทียบเรือสะพานปลาและแพปลาโดยตรง ซึง่ ลักษณะกฎหมายจะเป็นไปในทางภาพรวมไม่ได้
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง โดยในทางปฏิบัตินั้นจะท�ำได้โดยยากส่งผลให้ผู้มีอ�ำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย
ต้องใช้ดุลพินิจซึ่งจะส่งผลให้เกิดความยากล�ำบากในการลงโทษผู้กระท�ำผิดทั้งยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมที่สุด
ส�ำหรับปัญหาในเรื่องกลิ่นเหม็นยังพบว่าไม่มีกฎหมายในการควบคุมเฉพาะในการประกอบกิจ
การท่ า เที ย บเรื อ ประมงสะพานปลาและแพปลาอั น ส่ ง ผลเดื อ ดร้ อ นร� ำ คาญต่ อ ประชาชนโดยรอบ
แต่เนื่องจากไม่มีกฎหมายก�ำหนดจึงต้องน�ำพระราชบัญญัติสาธารณะสุข พ.ศ. 2535 มาบังคับใช้ ในส่วน
เหตุเดือดร้อนร�ำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งโดยเนื้อหาของกฎหมายแล้วไม่เพียงพอ
ต่อการบังคับใช้จึงยังต้องมีการปรับปรุงกฎหมายต่อไป
จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงเห็นได้ว่ามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษที่เกิด
จากท่าเทียบเรือประมงสะพานปลาและแพปลานั้นมีปัญหาและอุปสรรคเนื่องจากยังขาดตัวบทกฎหมาย
ทีค่ วบคุมโดยเฉพาะเจาะจงจึงท�ำให้การแก้ไขปัญหามลพิษทัง้ น�ำ้ เสียและกลิน่ รบกวนต่อประชาชนไม่สามารถ
แก้ปญ
ั หาได้อย่างจริงจังทัง้ นีป้ ญ
ั หาดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขให้สำ� เร็จลุลว่ งไปได้หากปราศจากการสนับสนุน
ของภาครัฐในการออกกฎหมายเพื่อควบคุมแก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายของสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องอาศัย
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่วา่ จะเป็นหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ภาคเอกชนและทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ คือ
ภาคประชาชน เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เพือ่ ให้ปญ
ั หาดังกล่าว
ได้ถูกแก้ไขอย่างถูกต้องและยั่งยืนสืบไป”

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ควรออกกฎกระทรวงที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่ให้เอกชนเข้ามาประกอบกิจการบ�ำบัดน�้ำเสียรวม
โดยอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 73 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพือ่ ส่งเสริมให้เอกชนผูม้ คี วามพร้อมทัง้ ด้านการลงทุนและความรูค้ วามสามารถเชีย่ วชาญ
เฉพาะในการบ�ำบัดน�้ำเสียจากกิจการดังกล่าวเข้ามาแบ่งเบาภาระจากหน่วยงานภาครัฐในการก่อสร้าง
และติดตัง้ ระบบบ�ำบัด อีกทัง้ ลดปัญหาเรือ่ งการติดตามและตรวจสอบระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ด้วย
2. ควรเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อกฎหมายเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ขององค์การสะพานปลาในด้าน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496
ในหมวดที่ 1 มาตรา 5 ที่ ก ล่ า วถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก ารสะพานปลาเพื่ อ ให้
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องค์การสะพานปลาในฐานะทีเ่ ป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานระหว่างผูป้ ระกอบการและส่วนราชการ
และยังเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับผู้ประกอบกิจการถ้าเทียบเรือประมงสะพานปลาและกิจการแพปลา
มากที่สุดให้มีอ�ำนาจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณถ้าเทียบเรือประมงสะพานปลาและแพปลา
ได้อย่างแท้จริง
3. การห้ามทิ้งหรือระบายน�้ำเสียลงสู่แหล่งน�้ำธรรมชาติจะมีบทกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องและ
คาบเกีย่ วกันอยูห่ ลายฉบับไม่วา่ จะเป็นพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทย พ.ศ. 2456 พระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. 2535 และพระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 แต่อย่างไรก็ดีกฎหมายแต่ละฉบับนั้นไม่ได้ก�ำหนด
ออกมาเพื่อการจัดการควบคุมห้ามทิ้งหรือระบายน�้ำเสียจากท่าเทียบเรือประมง สะพานปลาและกิจการ
แพปลาเป็นการเฉพาะ หากแต่มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองแหล่งน�้ำสาธารณะ อีกทั้งในแต่ละฉบับได้
มีการก�ำหนดในลักษณะของการกระท�ำความผิดไว้อย่างกว้างและไม่ชัดเจน เพราะฉะนั้นเพื่อให้กฎหมาย
สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงขอเสนอแนะให้มีการก�ำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานในการควบคุม
มลพิ ษ ทางน�้ ำ แหล่ ง ก� ำ เนิ ด ของแต่ ล ะฉบั บ ให้ ชั ด เจนเป็ น หลั ก เกณฑ์ ที่ ต ้ อ งตรงตามเจตนารมณ์ ข อง
กฎหมายนั้นๆ ควบคู่กับการก�ำหนดค�ำนิยามของลักษณะและการกระท�ำที่เป็นความผิดต่อกฎหมาย เช่น
ค�ำว่า “ตื้นเขิน ตกตะกอน และสกปรก” ค�ำว่า “ในลักษณะเป็นอันตรายต่อสัตว์น�้ำ” ให้ชัดเจนโดยอ้างอิง
จากเกณฑ์ ค วบคุ ม มาตรฐานที่ ก� ำ หนดเพื่ อ ให้ ส ามารถลดปั ญ หาการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ของเจ้ า หน้ า ที่ แ ละ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอีกด้วย”
4. ควรน�ำหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายมาใช้อย่างเคร่งครัด เนื่องจากในปัจจุบัน
นายทุนหรือผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมายเพื่อเป็นรายได้
ผลประโยชน์ส�ำหรับตน แต่ไม่ได้มีการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติอย่างระมัดระวังและยังใช้กรรมวิธีที่
ก่อให้เกิดมลพิษแก่บุคคลอื่นซึ่งอาจส่งผลเสียในระยะยาว
5. ควรมี ม าตรการก� ำ กั บ ดู แ ลอย่ า งใกล้ ชิ ด ในส่ ว นของการประกอบธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่น กิจการแพปลา ผู้ประกอบการควรจะมีปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่และ
กรรมวิธีประกอบการพร้อมทั้งมีความรับผิดชอบในเรื่องการรักษาความสะอาดให้แก่ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมโดยรอบให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติและบุคคลอื่นน้อยที่สุด

สรุปผลการวิจัย
จากการศึ ก ษามาตรการทางกฎหมายในการควบคุ ม ภาวะมลพิ ษ ของสิ่ ง แวดล้ อ มทางทะเล
ในการจัดการน�้ำเสียและกลิ่นจากท่าเทียบเรือประมง สะพานปลาและกิจการแพปลา นิสิตพบว่าสภาพ
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการประกอบกิจการดังกล่าว มาจากการจัดกิจกรรมของท่าเทียบเรือประมง คือ การล้าง
ท�ำความสะอาดสัตว์น�้ำ  การคัดแยกสัตว์น�้ำ  การขนถ่ายสัตว์น�้ำ  การล้างท�ำความสะอาดท่าเทียบเรือ
ประมง สะพานปลา และแพปลา กิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีการตกค้างของซากสัตว์ ด้วยเหตุนี้
ท�ำให้เกิดปริมาณน�ำ้ เสียและกลิน่ จากการปนเปือ้ นของวัตถุอนิ ทรียใ์ นน�ำ 
้ หากน�ำ้ ทิง้ ดังกล่าวไม่ผา่ นการบ�ำบัด
อย่างถูกวิธหี รือถูกปล่อยทิง้ สูแ่ หล่งน�ำ้ ธรรมชาติ จะกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและมลพิษทางอากาศแก่
ประชาชนบริเวณใกล้เคียงโดยตรง และอาจส่งผลกระทบต่อไปยังระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในที่สุด
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การจัดเก็บภาษีจากการใช้รถยนต์เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ
A CASE STUDY ON LEVIED TAX FROM USING
THE CAR TO REDUCE AIR POLLUTION
กัลยาภรณ์ คงเทพ, กนกพล ไชยแก้ว, ชวมน ทองส่งโสม, ณัฐนันท์ วิทยากาญจน์,
ปนัดดา หมาดอี, ภูบดี เวชภัณฑ์, เมฆ สาครินทร์, จิรนันท์ ไชยบุปผา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
ประเทศไทยประสบกับปัญหามลพิษทางอากาศ บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์น�ำเสนอเฉพาะ
ปัญหามลพิษทางอากาศทีเ่ กิดจากการขนส่งโดยเฉพาะอย่างยิง่ จากยานพาหนะทางบก เมือ่ ปริมาณรถยนต์
มีจ�ำนวนมากย่อมส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศขึ้น การศึกษาในครั้งนี้มุ่งถึงความส�ำคัญกับการแก้ปัญหา
มลพิษทางอากาศที่เกิดจากการใช้รถยนต์ โดยใช้มาตรการทางภาษีและได้ตั้งสมมุติฐานว่าผู้ที่ก่อให้เกิด
มลพิษนั้นต้องรับผิดชอบต่อการกระท�ำของตน เพื่อน�ำเสนอวิธีการให้เจ้าของรถยนต์ซึ่งเป็นผู้ก่อให้เกิด
มลพิษจะต้องรับผิดชอบต่อการกระท�ำของตนที่ส่งผลกระทบต่อสังคม
โดยมีการน�ำไปวิเคราะห์กบั กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องว่ามีกฎหมายอะไรทีส่ ามารถน�ำมาใช้ปอ้ งกัน แก้ไข
หรือบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศ ส�ำหรับประเทศไทยมีกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมมลพิษจากรถยนต์
เช่น พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 การตรวจสอบสภาพของเครื่องยนต์
ว่าอัตราการปล่อยมลพิษของรถยนต์นั้นอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้อีกต่อไปหรือไม่ โดยอาศัยอ�ำนาจตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ส�ำหรับกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษีรถยนต์ทใี่ ช้บงั คับอยูใ่ นปัจจุบนั คือพระราชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติ
ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 แต่ยงั ไม่สะท้อนถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศโดยการจัด
เก็บภาษีรถยนต์ถอื ว่าเป็นรายได้ของรัฐโดยเฉพาะมิได้มกี ารเจาะจงทีจ่ ะน�ำเงินภาษีไปแก้ปญ
ั หาด้านมลพิษ
ทางอากาศหรือปัญหาที่เกิดจากการใช้รถยนต์แต่อย่างใด
บทความฉบับนี้จึงมุ่งศึกษาถึงหลักการจัดเก็บภาษีเพื่อการเฉพาะ ผลการศึกษาพบว่า ภาษีเพื่อ
การเฉพาะ ได้มีหลักการดังนี้ 1) หลักการประโยชน์ ผู้ได้รับประโยชน์จากการกิจกรรมของรัฐ ผู้นั้นพึงเสีย
ภาษีให้รัฐอย่างเท่าเทียมกัน 2) หลักการกันเงิน จัดเก็บรายได้ภาษีเพื่อน�ำเงินไปใช้จ่ายในวัตถุประสงค์
ทีก่ ฎหมายก�ำหนด 3) หลักการเหตุผลในเชิงสัญญา จัดเก็บภาษีทม่ี งุ่ หมายเพือ่ ให้รฐั มีเงินไปใช้ในการแก้ปญ
ั หา
อย่างใดอย่างหนึง่ เฉพาะเจาะจง ทัง้ นีใ้ นการจัดเก็บภาษีเพือ่ การเฉพาะในประเทศไทยยังไม่เป็นทีแ่ พร่หลาย
ส่วนใหญ่เป็นการจัดเก็บภาษีทั่วไปที่ใช้ในการจัดท�ำบริการสาธารณะตามนโยบายของรัฐบาล ในปัจจุบัน
ประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีเพื่อการเฉพาะในบางลักษณะเช่น รัฐจัดเก็บจากภาษีสุราและยาสูบให้แก่
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยมุง่ ทีจ่ ะเก็บภาษีชนิดนีเ้ พือ่ น�ำไปใช้ในการแก้ปญ
ั หาตามวัตถุประสงค์
ท�ำให้รัฐมีงบประมาณมาแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมกิจการอย่างเหมาะสมจึงเห็นควรน�ำหลักการจัดเก็บภาษี
เพือ่ การเฉพาะมาใช้ในการจัดเก็บภาษีจากการใช้รถยนต์ เพือ่ ใช้ในการแก้ไขปัญหามลพิษโดยเฉพาะเจาะจง
และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสังคมไทย
ค�ำส�ำคัญ : การจัดเก็บภาษีรถยนต์, ภาษีเพื่อการเฉพาะ, มลพิษทางอากาศ
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Abstract
Thailand encountered an air pollution problem This article is intended to offer only air pollution
issues caused by transport, especially from land vehicles. When the volume of the car is large,
it results in an air pollution. This study focuses on the importance of air pollution solution due to
the use of the car by using tax measures and to assume that the person causing the pollution
is responsible for their actions. To provide a way for the owner of the car, which is the cause of
pollution, is responsible for their actions affecting the society.
This is to be analyzed with laws related to what laws can be used to protect them.
Troubleshoot or relieve air pollution problem For Thailand, the law is used to control pollution from
automobiles such as the act of พ.ศ. 2511 industrial products standards. Checking the condition
of the engine that the vehicle’s emissions are longer in use. In compliance with the promotion and
treatment of the National Environmental Quality, 1992 for the laws relating to the current applicable
car tax is the พ.ศ. 2522 Automobile Act and the พ.ศ. 2522 Land Transport Act, but not reflecting it.
An effort to fix the air pollution by collecting car tax is considered a state-of-the-particular income,
not particularly to put tax money into air pollution solution or any problems caused by car use.
This article focuses on the principle of tax management. The results showed that a particular
tax has the following principles: 1) Principal benefits of the Government’s activities. The tax is equal
to the Government 2) principles. Collect tax revenue to spend money on the purpose required by law
3) principles of the contract the applicable taxes are collected so that the state has the money
to be used to resolve a specific problem. In Thailand, it is not widespread. Most of the general
taxes are used in the public service of government policies. Thailand’s current tax is stored in some
manner, such as the state of taxes, alcohol and tobacco, to support health-enhancing funds.
The public distribution and publicity organization of Thailand and the National Sports
Development Fund are aimed at collecting this type of taxes to be used for the purpose of
the solution. The state has a budget to resolve the problem or promote appropriate business,
thus it is recommended that the use of the tax principles for particular purposes is used in the
use of the vehicle for the use of the solution.
Keywords : Tax collection from car usage, Earmarked tax, Air pollution
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บทน�ำ
ปัญหามลพิษส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของมนุษย์ ท�ำให้มนุษย์จะต้องปรับตัว
เพื่อต่อสู้กับสภาพปัญหาดังกล่าว โดยที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกล้วนตระหนักถึงปัญหา โดยมีการก�ำหนด
หรือออกกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบจากปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น ซึ่งบางข้อ
บังคับหรือกฎระเบียบบางอย่างมีทั้งที่สามารถแก้ไขปัญหาได้และแก้ไขปัญหาไม่ได้
หนึ่งในปัจจัยที่เป็นตัวการส�ำคัญส่งผลต่อการเกิดมลพิษทางอากาศ คือ รถยนต์ จากรายงาน
ของกรมการขนส่งทางบก พบว่าประเทศไทยนั้นมีอัตราเพิ่มขึ้นของรถยนต์ที่จดทะเบียนสะสม เฉพาะใน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เพียงหนึง่ ปีพบว่ามีรถยนต์จดทะเบียนใหม่ทงั้ สิน้ 39,680,538 คัน เมือ่ เปรียบเทียบ
กับเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 นัน้ ได้มจี ำ� นวนรถยนต์จดทะเบียนสะสม 40,809,418 คัน ซึง่ มีจำ� นวนรถยนต์
ที่จดทะเบียนสะสมเพิ่มขึ้น จากจ�ำนวนรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นนี้ (กลุ่มสถิติขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่ง
ทางบก. สืบค้นเมื่อ 22 มกราคม 2563, จาก https://web.dlt.go.th/statistics/) ส่งผลก่อให้เกิดมลพิษ
ทางอากาศ โดยรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ของส�ำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ตรวจวัดได้ 49 – 69 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่าเกินมาตรฐาน
(ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สืบค้นเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,
จาก http://www.onep.go.th)
ในปัจจุบันรถยนต์มีจ�ำนวนสะสมทั่วโลกในปริมาณที่สูงขึ้น โดยที่บางประเทศมีข้อก�ำหนดควบคุม
รถยนต์ที่ผลิตมาใหม่ เพื่อลดมลพิษทางอากาศจากการใช้งานรถยนต์ อาทิ การส่งเสริมการใช้งานรถยนต์
พลังงานทางเลือก การลดหย่อนภาษีที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือก หรือการควบคุมรถยนต์
ทีม่ อี ายุการใช้งานสูงให้ดำ� เนินการเกีย่ วกับการแก้ไขปัญหาการเกิดฝุน่ ละออง เป็นต้น ส�ำหรับประเทศไทยนัน้
มีมาตรการในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากรถยนต์ไม่มากนัก เช่น มาตรการห้ามใช้รถยนต์
ที่ปล่อยควันด�ำ  เกินร้อยละ 50 จะถูกปรับและติดสติ๊กเกอร์ “ห้ามใช้ชั่วคราว” หรือ “ห้ามใช้เด็ดขาด”
ส่งให้นายทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกด�ำเนินการเมือ่ ช�ำระภาษีประจ�ำปี  (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ. สืบค้นเมือ่ 21 มกราคม 2563, จาก www.pcd.go.th) และใช้มาตรฐาน
ไอเสี ย และน�้ ำ มั น ยู โร 4 (EURO4) ในรถบรรทุ ก ขนาดเล็ ก ควบคุ ม อั ต ราการปล่ อ ยมลพิ ษ มุ ่ ง เน้ น กั บ
การลดปล่อยมลพิษจากรถยนต์ดเี ซลโดยเฉพาะอย่างยิง่ การลดฝุน่ ละออง (PM) และออกไซด์ของไนโตรเจน
(สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์. สืบค้น เมื่อ 24 มกราคม 2563, จาก https://www.pier.or.th)
ส�ำหรับงบประมาณที่ภาครัฐน�ำไปใช้ในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศนั้น พบว่า งบประมาณ
ด้านสิง่ แวดล้อมถูกจัดสรรไว้นอ้ ยมาก เพราะมีเพียง 12,867.7 ล้านบาท คิดเป็นเพียง 0.4% ของงบประมาณ
ทั้งหมด (3.2 ล้านล้านบาท) ขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อย่างปัญหาฝุ่น PM2.5 ซึ่งปีที่ผ่านมา
ส่งผลกระทบวงกว้าง เมื่อประเมินมูลค่าความเสียหายสูงกว่า 8 แสนล้านบาท แต่ในงบประมาณปี 2563
กลับได้รบั จัดสรรงบเพือ่ ป้องกันปัญหานีเ้ พียง 241 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของมูลค่าความเสียหาย
เท่านัน้ จึงสะท้อนถึงกระบวนการจัดท�ำงบประมาณ ทีไ่ ม่ให้ความส�ำคัญกับปัญหาสิง่ แวดล้อม (องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 24 มกราคม 2563, จาก https://news.thaipbs.or.th)
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ภาษีเพื่อการเฉพาะเป็นหนึ่งในมาตรการที่หลายประเทศน�ำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากเป็นการจัดเก็บภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง ภายใต้กฎหมายที่ก�ำหนดให้จัดสรรรายได้
จากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ให้ไปใช้เป็นการเฉพาะส�ำหรับวัตถุประสงค์หรือโครงการหนึ่งๆ
หรือให้มีการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเป็นการพิเศษ บทความฉบับนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา
ถึงหลักการการจัดเก็บภาษีเพื่อการเฉพาะ ในกรณีการจัดเก็บภาษีจากการใช้รถยนต์โดยผู้เขียนจะอธิบาย
ประเด็นดังกล่าวข้างต้นเป็นล�ำดับดังนี้
1. ปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการใช้รถยนต์
มลพิ ษ ทางอากาศอาจถื อ ได้ ว ่ า เป็ น ผลผลิ ต ประการหนึ่ ง ของการพั ฒ นาประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเทศที่มีการพัฒนาในทางอุตสาหกรรมมีการขยายตัวของเมือง การเพิ่มขึ้นของรถยนต์เป็น
จ� ำ นวนมากโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง หากเกิ ด ขึ้ น ในเขตเมื อ ง ซึ่ ง มี ป ระชาชนอยู ่ กั น อย่ า งหนาแน่ น และ
มีการใช้รถยนต์เป็นจ�ำนวนมากจะส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด การระบาย ถ่ายเทอากาศไม่สะดวก
ซึ่งเป็นตัวการส�ำคัญของการเกิดมลพิษทางอากาศ ส่วนล่างของฟอร์ม
ณัฐชยา อุ่นทองดี. (2556 : 28) กล่าวว่า มลพิษทางอากาศ หมายถึง ภาวะของอากาศที่มี
สารมลพิษเจือปนอยูใ่ นปริมาณและเป็นระยะเวลาทีจ่ ะท�ำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์สตั ว์พชื
และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งสารมลพิษอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดจากการกระท�ำของมนุษย์อาจอยู่
ในรูปของก๊าซ ของเหลว หรืออนุภาคของแข็ง สารมลพิษทางอากาศที่ส�ำคัญ และมีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย ได้แก่ ฝุ่นละออง สารตะกั่วก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก๊าซออกไซด์
ของไนโตรเจน ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย เป็นต้น
ในปัจจุบันมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการใช้รถยนต์นั้นเป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นมากโดยเฉพาะ
ในกรุ ง เทพ เพราะในกรุ ง เทพเป็ น ศู น ย์ ก ลางของธุ ร กิ จ และความเจริ ญ และการที่ มี ป ระชากรเพิ่ ม ขึ้ น
อย่างรวดเร็ว ท�ำให้เกิดความต้องการในการเดินทางมากยิง่ ขึน้ ส่งผลให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดเข้าขัน้ วิกฤต
และทวีความรุนแรงมากขึ้น การจราจรที่ติดขัดท�ำให้รถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็วต�่ำ มีการหยุดและออกตัว
บ่อยครั้งขึ้น น�้ำมันถูกเผาผลาญมากขึ้น การสันดาปของน�้ำมันเชื้อเพลิงไม่สมบูรณ์ และมีการระบาย
สารมลพิษทางท่อไอเสียในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นบริเวณที่ถนนที่มีการจราจรติดขัดมีปัญหามลพิษ
ทางอากาศที่รุนแรงกว่าในบริเวณที่มีการจราจรคล่องตัว สารมลพิษที่ระบายเข้าสู่บรรยากาศ ซึ่งลักษณะ
ของรถยนต์ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ อาทิ รถยนต์ที่ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ รถยนต์เครื่อง
ดีเซลล์ ได้แก่ รถประจ�ำทาง, รถบรรทุกซึ่งบรรทุกน�้ำหนักมากจนเกินไป รถยนต์เครื่องเบนซิน คือ รถที่อยู่
ระหว่างการจอดในขณะรถติด รถยนต์น�้ำมันผสมช่วง คือ รถตุ๊กๆ โดยเฉพาะตอนบรรทุกของหนักและ
ตอนจอดรอสัญญาณไฟ โดยรถที่ใช้เชื้อเพลิงทั้ง 3 นี้ต่างผลิตก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ซึ่งเป็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ มากมาย ทั้งด้าน สุขภาพอนามัย ไม่ว่าจะเป็น
ด้านกลิ่น ความร�ำคาญตลอดจนผลกระทบต่อสุขภาพที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและระบบหัวใจ
โดยทั้งหมดนี้เกิดจากการที่จ�ำนวนของรถยนต์เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับเรื่องมลพิษ
ทางอากาศจึงเป็นปัญหาที่ส�ำคัญมากในปัจจุบัน
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ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า คุณภาพอากาศในปัจจุบัน
บัญหาหลักอยูท่ ใี่ นอากาศ ทีม่ คี า่ เกินมาตรฐาน ในการแก้ปญ
ั หามลพิษทางอากาศทีเ่ กิดขึน้ โดยประเทศไทย
ได้มีการด�ำเนินมาตรการ ในหลาย ๆ ด้าน เช่น การด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 55 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้มีการประกาศก�ำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ประกาศก�ำหนดค่าควันด�ำและก๊าชคาร์บอน
บอนนอกไซต์ ที่ยินยอมให้ระบายออกจากท่อไอเสียรถยนต์ได้ นอกจากการก�ำหนดมาตรฐานรถยนต์ของ
รถยนต์ในการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ ในส่วนของเจ้าของรถยนต์ยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายใด ๆ
ที่มีลักษณะของการให้ผู้ครอบครองรถยนต์ได้มีส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิด
จากการใช้งานรถยนต์ที่ตนครอบครอง
2. หลักการและแนวทางการจัดเก็บภาษีเฉพาะ
เตชิ ษ ฐ บั ว คง. (2560 : 48) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของภาษี เ พื่ อ การเฉพาะ หมายถึ ง ภาษี ห รื อ
ค่าธรรมเนียมประเภทหนึ่ง โดยรายได้ที่จัดเก็บได้จะต้องน�ำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้เท่านั้น
รัฐบาลไม่สามารถน�ำไปใช้จา่ ยตามวัตถุประสงค์อนื่ ๆ ได้ภาษีเพือ่ การเฉพาะถือเป็นแหล่งรายได้รปู แบบใหม่
ที่รัฐสมัยใหม่นิยมจัดเก็บเพื่อใช้ในโครงการหรือบริการสาธารณะที่ส�ำคัญ ทั้งนี้ มีหลักการและรูปแบบ
การจัดเก็บที่พิเศษ และแตกต่างจากภาษีรูปแบบอื่น ซึ่งจัดเก็บแยกต่างหากส�ำหรับวัตถุประสงค์พิเศษ
และใช้สำ� หรับวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงภายใต้กฎหมาย ทัง้ นี้ ภาษีเพือ่ การเฉพาะโดยส่วนใหญ่จะผ่านเข้าสู่
กองทุนนอกงบประมาณ จึงไม่กลายเป็นส่วนหนึ่งของรายรับตามบัญชีงบประมาณ
ดังนี้

ภาษีเพือ่ การเฉพาะมีหลักการจัดเก็บทีพ่ เิ ศษแตกต่างจากการจัดเก็บภาษีทวั่ ไป โดยมีหลักการส�ำคัญ

1. หลักการประโยชน์ โดยผู้ใดได้รับประโยชน์จากบริการหรือกิจกรรมใดของรัฐ ผู้นั้นพึงเสียภาษี
ให้รัฐ โดยมีที่มาจากหลักความเป็นธรรม ซึ่งมีหลักว่า ระบบภาษีที่ดีควรกระจายภาระภาษีไปยังประชาชน
อย่างเท่าเทียมกัน ซึง่ ระบบภาษีทผี่ เู้ สียภาษีแต่ละคนต้องรับภาระภาษีโดยพิจารณาจากประโยชน์ทบี่ คุ คลนัน้
ได้รับจากบริการสาธารณะของรัฐการจัดเก็บภาษีตามหลักการนี้จึงต้องค�ำนึงถึงโครงสร้างรายจ่ายของรัฐ
ท�ำให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายงบประมาณด้านรายจ่ายและนโยบายงบประมาณด้านภาษี
ส่งผลให้ผู้เสียภาษีสามารถตระหนักรู้ได้ว่ากองทุนภาษีเฉพาะที่ถูกดึงมาจะถูกจ่ายส�ำหรับการใช้จ่ายที่
เฉพาะเจาะจงตามที่ผู้เสียภาษีต้องการ โดยผู้รับประโยชน์ปรารถนาที่จะจ่ายมากกว่าหากรู้ว่าเงินของ
จะถูกน�ำไปใช้ส�ำหรับกิจกรรมซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรง ทั้งนี้เงื่อนไขและวิธีการในการจ่ายภาษีตามหลักการ
ประโยชน์นั้นแบ่งเป็น 3 วิธี ได้แก่
1.1 หลักประโยชน์ทไี่ ด้รบั ภาษี จะถูกแบ่งสรรบนพืน้ ฐานขอบเขตและการเพิม่ ขึน้ ของประโยชน์
ที่ผู้เสียภาษีได้รับจากเงื่อนไขของการบริการสาธารณะ ซึ่งราคาภาษีจะเท่ากันกับขอบเขตประโยชน์ที่ได้รับ
คือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการบริการใดของรัฐมากย่อมจะต้องเสียภาษีมาก ส่วนผู้ได้รับประโยชน์น้อย
ย่ อ มเสี ย ภาษี น ้ อ ย และหากไม่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ ากการบริ ก ารนั้ น เลยก็ ไ ม่ ค วรเสี ย ภาษี เ พื่ อ การนั้ น
(เตชิษฐ บัวคง. 2560 : 48 )
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1.2 หลักความสามารถในการเสียภาษี การจัดเก็บภาษีบนพืน้ ฐานประโยชน์โดยรวม วิธกี ารแบ่ง
สรรภาษีจงึ เป็นไปตามหลักความเสมอภาคและเท่าเทียม หลักการนีจ้ ะจัดเก็บภาษีตามระดับความสามารถ
ในทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษีแต่ละคนและจะกระจายภาระภาษีของบุคคลตามหลักความเป็นธรรม คือ
บุคคลทีม่ คี วามสามารถในการเสียภาษี เท่ากันจะรับภาระภาษีในจ�ำนวนทีเ่ ท่ากันและบุคคลทีม่ คี วามสามารถ
ในการเสียภาษีตา่ งกันก็จะรับภาระภาษีในจ�ำนวนทีต่ า่ งกัน โดยผูท้ มี่ คี วามสามารถในการเสียภาษีสงู จะต้อง
รับภาระภาษีในจ�ำนวนที่สูงกว่าผู้ที่มีความสามารถในการเสียภาษีต�่ำ (เตชิษฐ บัวคง. 2560 : 49 )
1.3 หลักการเสียสละอย่างสมบูรณ์ ควรเป็นไปตามความสมัครใจของบุคคลที่จะจ่ายเนื่องจาก
การด�ำเนินการจัดเก็บตามหลักประโยชน์ที่ได้รับน�ำมาซึ่งความสูญเสียในประโยชน์ใช้สอยโดยรวมส�ำหรับ
ทุกคน โดยหลักการนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคทั้งหมดมีขอบเขตของประโยชน์ใช้สอยที่เท่าเทียมกัน
จึงไม่มีเหตุผลที่ต้องเก็บภาษีตามสัดส่วนของประโยชน์ใช้สอย (เตชิษฐ บัวคง. 2560 : 48 )
2. หลักการกันเงิน เป็นภาษีซึ่งจัดเก็บแยกต่างหากและใช้ส�ำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง
ท�ำให้แน่ใจได้ว่าภาษีที่จัดเก็บจะถูกจัดสรรและน�ำไปใช้เพื่อโครงการเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอน น�ำมา
ซึ่งความต่อเนื่องของกองทุน และความต่อเนื่องของกองทุนที่ดีกว่าย่อมน�ำมาซึ่งมูลค่าต้นทุนที่ต�่ำ อันจะ
ส่งผลดีต่อการลงทุนและการให้บริการของโครงการหรือบริการนั้นๆ นอกจากนี้การจัดสรรเงินนอก
งบประมาณท�ำได้โดยง่ายกว่าการจัดสรรเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีเนื่องจากการน�ำเงินนอก
งบประมาณไปใช้จา่ ยไม่จำ� เป็นต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการทางนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละ
ขัน้ ตอนในระบบราชการทีย่ งุ่ ยากซับซ้อนจึงปราศจากแรงกดดันทางการเมืองซึง่ เป็นสาเหตุของความไม่แน่นอน
และไม่ยั่งยืนทางการเงินของกองทุน (เตชิษฐ บัวคง. 2560 : 50)
3. หลักการเหตุผลในเชิงสัญญา การจัดเก็บภาษีเพื่อการเฉพาะที่ถูกก�ำหนดอย่างเหมาะสมถือ
เป็นวิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับข้อตกลงระหว่างกันชั่วคราว โดยการจัดเก็บภาษีเฉพาะถูกมองว่า
เป็ น ทางของการประกั น และเป็ น การวางเงื่ อ นไขเชิ ง สั ญ ญาเพื่ อ ผู ก มั ด ซึ่ ง กั น และกั น อั น จะน� ำ มา
ซึ่งการแก้ปัญหาทางนโยบายในการยอมรับและชนะปัญหาข้อตกลงที่ไม่อาจสมบูรณ์ได้ ส่งผลเป็นการช่วย
ลดต้นทุน การเพิม่ ขึน้ ทางนโยบายของรัฐบาลทีม่ าจากการผิดสัญญาของคูส่ ญ
ั ญา (เตชิษฐ บัวคง. 2560 : 51)

รูปแบบของกองทุนเฉพาะ
กองทุนเฉพาะ คือกองทุนหรือแหล่งเงินทีโ่ อนเงินจากภาษีหรือกลุม่ ของรายได้ไปยังกิจกรรมรัฐบาล
เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งการจัดเก็บภาษีและการใช้จ่ายอาศัยหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ระดับความเฉพาะเจาะจงของการใช้จ่าย คือการโอนเงินจากภาษีหรือกลุ่มของรายได้ไปยัง
กิจกรรมรัฐบาล เพือ่ วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึง่ โดยเฉพาะ โดยการกันเงินเข้าสูก่ องทุนเฉพาะมีดว้ ยกัน
2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่หนึ่ง การกันเงินที่จัดเก็บเฉพาะแล้วก�ำหนดเงินที่ได้น�ำไปเพื่อใช้จ่ายในโครงการ
เฉพาะเจาะจง รูปแบบที่สอง การกันเงินจากกลุ่มเงินจ�ำนวนหนึ่งแล้วน�ำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายในโครงการ
เฉพาะเจาะจงดังกล่าว อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายของกองทุนจะต้องถูกก�ำหนดโดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น
ซึ่งความ เฉพาะเจาะจงนี้ก็มีขอบเขตความกว้างแคบของการใช้จ่ายแตกต่างกันไปตามการก�ำหนด
2. ประสิทธิภาพความเชือ่ มโยงระหว่างการกันเงินรายได้และการใช้จา่ ย คือ การทีร่ ายได้มผี ลกระทบ
โดยตรงต่อค่าใช้จ่าย โดยการเพิ่มขึ้นในรายได้มีความหมายต่อการเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายอันเชื่อมโยงกับ
ค่าบริการและการลดลงในรายได้มีความหมายต่อการลดลงในค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นผลมาจากการกันเงิน
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3. เหตุผลเชิงประโยชน์ส�ำหรับการเชื่อมโยง หมายถึง ความเชื่อมโยงที่จ�ำเป็นและมีเหตุมีผล
ระหว่างรายได้และประโยชน์จากค่าใช้จ่าย โดยมี 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่หนึ่ง การจัดเก็บรายได้
เพื่อการใช้จ่ายซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับรูปแบบการจัดเก็บ โดยการจัดเก็บรูปแบบนี้น�ำมาซึ่งความเชื่อมโยง
อย่างแนบแน่น ระหว่าง “รายได้” ทีจ่ ดั เก็บและ “ประโยชน์” ทีจ่ ดั สรรอันน�ำมาซึง่ การยอมรับการจัดเก็บภาษี
ทีด่ กี ว่า รูปแบบทีส่ อง การจัดเก็บรายได้เพือ่ การใช้จา่ ยซึง่ ไม่เกีย่ วข้องโดยตรงกับรูปแบบการจัดเก็บ โดยน�ำมา
ซึ่งความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่าง “รายได้” ที่จัดเก็บและ “ประโยชน์” ที่จัดสรรอย่างไม่แนบแน่นเท่ากับ
รูปแบบแรก เนื่องจากประโยชน์ที่ได้รับไม่มีความสอดคล้องกับรายได้ที่จัดเก็บ (ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
วุฒิสภา ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สืบค้นเมื่อ 25 มกราคม 2563, จาก library.senate.go.th)
ตัวอย่าง การจัดเก็บภาษีเพือ่ การเฉพาะในต่างประเทศ ส�ำหรับประเทศอังกฤษ จัดเก็บภาษีรถยนต์
ที่มีสภาพเก่า มลภาวะจากรถยนต์ของลอนดอนจะเรียกเก็บภาษีรายวันกับเจ้าของรถเก่า อันเป็นมาตรการ
แก้ปัญหามลภาวะ โดยเฉพาะปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์โดยจะน�ำระบบการจัดเก็บภาษีที่เรียกว่า
ที-ชาร์จ มาใช้กับรถเครื่องยนต์ดีเซลและรถที่ใช้น�้ำมันทุกชนิด ส่วนวิธีเรียกเก็บจะมีลักษณะเหมือนกับภาษี
การใช้รถในชัว่ โมงทีก่ ารจราจรแออัด (บีบซี .ี สืบค้นเมือ่ 22 ธันวาคม 2562, จาก https://www.bbc.com/thai)
และส�ำหรับสหรัฐอเมริกา จัดเก็บภาษีจากแก๊สโซลีนเพื่อเป็นเงินทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ส�ำหรับค่าใช้จา่ ยทางหลวง ได้รบั เงินจากแหล่งเงินได้ของรัฐต่าง ๆ เงินทีม่ าจากการเก็บภาษีจากฐานเฉพาะส�ำหรับ
กองทุนนีก้ ฎหมายก�ำหนดให้นำ� เงินทีเ่ ก็บจากภาษีนำ�้ มันดีเซลและน�ำ้ มันพิเศษ ภาษีการขายรถบรรทุกหนัก
รถเทรลเลอร์ ภาษียางรถยนต์ ภาษีนำ�้ มันเชือ้ เพลิง และภาษีการใช้รถยนต์บางชนิด (เตชิษฐ บัวคง. 2560 : 40)
3. ปัญหาการจัดเก็บภาษีจากการใช้รถยนต์เพือ่ ลดปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทย
1. ปัญหาการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในการแก้ไขปัญหามลพิษ จากข้อมูลตามพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ก�ำหนดงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 3,000,000,000,000 บาท ส�ำหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้ ง บประมาณจ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 11,294,596,000 บาท โดยที่ ก รมควบคุ ม มลพิ ษ ได้ ง บประมาณเพี ย ง
175,616,600 บาท จากลายละเอียดดังกล่าวเห็นได้ว่า งบประมาณที่ใช้เกี่ยวกับการดูแลและแก้ไขปัญหา
มลพิษของประเทศไทยมีอยู่อย่างจ�ำกัด เมื่อเทียบกับปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน และปัญหานี้
นับวันยิ่งจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ได้มุ้งเน้นที่จะแก้ไขปัญหานี้
อย่างจริงจัง
2. ปัญหาการน�ำภาษีเนื่องจาการใช้งานรถยนต์ไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยการที่เจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ ช�ำระภาษีรถยนต์ประจ�ำปี มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
โดยเมือ่ กรมการขนส่งทางบกได้รบั ช�ำระเงินภาษีรถยนต์ประจ�ำปีแล้ว กระทรวงมหาดไทยจะก�ำหนดหลักเกณฑ์
และจัดสรรเงินภาษีดังกล่าว ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรถยนต์ที่ได้จดทะเบียนไว้ ณ จังหวัด
เงินภาษีรถยนต์ประจ�ำปีดังกล่าวถือเป็นรายได้ส่วนหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะน�ำเงิน
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์หรือจัดท�ำบริการสาธารณะอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้งานรถยนต์หรือในด้านอื่นๆ ที่
อาจจะไม่เกีย่ วข้อง โดยทีไ่ ม่ได้มขี อ้ ก�ำหนดว่า ให้นำ� เงินส่วนหนึง่ ของภาษีรถยนต์ประจ�ำปีทไี่ ด้รบั การจัดสรร
ไปใช้แก้ปัญหามลพิษจากการใช้งานรถยนต์ ถือได้ว่ารายได้จากการจัดเก็บภาษีรถยนต์ประจ�ำปีเป็น
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เพียงรายได้ของรัฐมากกว่าจะเป็นเงินรายได้ที่จะน�ำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับการใช้งานรถยนต์หรือ
การแก้ไขปัญหามลพิษจากการใช้งานรถยนต์ โดยปัจจุบันมลพิษส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ มลพิษทางอากาศจากการใช้งานรถยนต์ และฝุน่ ละออง P.M. 2.5 ส่วนหนึง่ ก็เกิดรถยนต์
เช่นเดียวกัน
4. แนวทางการจัดเก็บภาษีเพือ่ การเฉพาะจากการใช้รถยนต์เพือ่ ใช้ในการแก้ปญ
ั หามลพิษทางอากาศ
จากการประมวลประเด็นข้างต้นนัน้ สามารถประมวลข้อเสนอแนะแนวทางทีเ่ ป็นประโยชน์ได้ ดังนี้
1. ควรก�ำหนดให้มีการตรากฎหมายจัดเก็บภาษีเพื่อการเฉพาะ โดยผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีนั้น
จากการใช้รถยนต์ อันเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมได้ เพื่อมีประสิทธิภาพในการควบคุม
การจัดเก็บภาษีและการใช้เงินภาษีเพือ่ การเฉพาะอย่างดียงิ่ ขึน้ โดยมีกรอบในทางกฎหมายรับรองอย่างชัดเจน
ทั้งนี้เพื่อมีหลักการจัดเก็บภาษีเพื่อการเฉพาะให้เกิดความเหมาะสมกับภารกิจและความจ�ำเป็นของ
หน่วยงานรัฐมากขึ้น และท�ำให้การใช้เงินจ่ายเงินมีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
2. ควรก�ำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนที่มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพื่อการเฉพาะจากการใช้
รถยนต์ โดยจัดสรรงบประมาณให้แก่กิจกรรมหรือโครงการบริการสาธารณะของรัฐบาล ไปใช้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์ที่จัดเก็บมาแก้ไขปัญหาด้านภาษีสิ่งแวดล้อมโดยตรงซึ่งตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบกฯ และ
พ.ร.บ. รถยนต์ฯ เพือ่ จัดเก็บภาษีคาร์บอนจากยานยนต์ ทีจ่ ะเจาะจงน�ำเงินภาษีดงั กล่าวไปแก้ปญ
ั หารณรงค์
ลดการก่อให้เกิดมลพิษจากการใช้รถยนต์อย่างแท้จริง

สรุปท้ายบท
ปัญหามลพิษมลพิษทางอากาศ อันเนื่องมาจากการใช้งานรถยนต์ ปัจจุบันถือว่าเป็นปัญหาที่มี
ความส�ำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยต้องด�ำเนินการแก้ไข
อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ซึง่ ส่วนหนึง่ ทีอ่ าจเป็นวิธกี ารทีแ่ ก้ไขปัญหานีไ้ ด้ คือการทีภ่ าครัฐเองหรือหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบก�ำหนดหลักเกณฑ์หรือกฎหมายให้น�ำเงินภาษีรถยนต์ประจ�ำปีที่จัดเก็บจากประชาชนที่ใช้
งานรถยนต์ น�ำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้งานรถยนต์ประเภทต่างๆ
เป็นการเฉพาะ ในรูปแบบของภาษีเพื่อการเฉพาะเพื่อลดการที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นน�ำเงินภาษีที่ได้รับ
การจัดสรรดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
ทีเ่ กิดจากการใช้งานรถยนต์โดยตรง ทัง้ นีอ้ กี แนวทางหนึง่ ทีส่ ำ� คัญย่อมขึน้ อยูก่ บั ประชาชนทีจ่ ะให้ความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอีกด้วย
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มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมปัญหาที่เกิดจากสุนัข
ในประเทศไทย (กรณีศึกษาในจังหวัดพัทลุง)
LEGAL MEASURES FOR CONTROLLING PROBLEMS CAUSED
BY THE DOGS IN THAILAND
(A CASE STUDY IN PHATTHALUNG PROVINCE)
ชุชัญญา คมวิลาศ, พิฆเนศ วินสน, รัชตวรรณ ศิริเสถียร,
สิรวิชญ์ ศรีจันทร์, อัจฉริยา เอี่ยมประดิษฐ์, กัญญารัตน์ สวัสดิวงศ์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมปัญหาสุนขั ในประเทศไทย
ซึ่งได้ท�ำการศึกษาภายในจังหวัดพัทลุง เกี่ยวกับสภาพปัญหาจริงซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดจากสุนัขไม่ว่า
จะเป็นสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่มีเจ้าของโดยศึกษาถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมโดยอาศัย
การเปรียบเทียบการบังคับใช้กฎหมายจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่มี
กฎหมายเกีย่ วกับการจัดการ ควบคุมสุนขั ทีจ่ ริงจังและเข้มงวดเพือ่ ศึกษาถึงมาตรการการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ทีเ่ กิดจากสุนขั ไม่วา่ จะเป็นปัญหาทางด้านก่อความร�ำคาญให้แก่ผอู้ นื่ สร้างมลภาวะทางเสียงหรือผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งวิจัยฉบับนี้ได้น�ำเสนอถึงแนวทางในการแก้ไขมาตรการทางกฎหมาย
ในการควบคุมปัญหาสุนขั ในประเทศไทย ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การศึกษาโดยการใช้แบบสอบถามจากกลุม่ ตัวอย่าง
โดยแบ่งเป็นกลุ่มดังต่อไปนี้ กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มตัวอย่างจากประชาชนหรือประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง
กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มตัวอย่างจากองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มตัวอย่างของ
ผู้มีอ�ำนาจบังคับใช้กฎหมาย กลุ่มที่ 4 คือ นักวิชาการ อัยการ ผู้พิพากษาและอาจารย์ทางด้านกฎหมาย
และกลุม่ ที่ 5 คือ นิสติ นักศึกษา และวิจยั ฉบับนีเ้ สนอการวิจยั แบบวิเคราะห์และเปรียบเทียบในเชิงกฎหมาย
กับกฎหมายต่างประเทศ
ค�ำส�ำคัญ : มาตรการทางกฎหมาย, ปัญหาที่เกิดจากสุนัข, เปรียบเทียบ, การควบคุม

Abstract
This research aimed to study legal measures for controlling dog problems in Thailand
that a case study in Phatthalung province about the impact caused by the dogs. Whether
stray dogs or dog that have their owner and study the method to the solutions that occurred
to society by comparing the law enforcement from Japan and Netherlands which a country
that has law about supervision of dogs that are serious and strict to study measures to
solve various problems caused by dogs. Whether it is a problems causing annoyance to the
other people, noise pollution environmental impact etc. This research presents for solving
legal measures for controlling dog problems in Thailand and this research was conducted
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by using questionnaires a population sample consisting of five main groups are Group 1 is
the group of people and the people pet, Group 2 is a sample of organizations or government
agencies involved, Group 3 is a sample of authorized law enforcement, Group 4 is scholars,
prosecutors, judges and professors of law and Group 5 is a collegians. This research propose
research form analyze and comparison of legal with foreign law.
Keywords : Legal Measures, Problems caused by the dogs, compare, control

บทน�ำ
จากข้อมูลการส�ำรวจจ�ำนวนประชากรสุนัข1 เมื่อปี 2562 ของส�ำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง พบว่า จังหวัดพัทลุง มีสุนัขทั้งหมด จ�ำนวน 43,224 ตัว ซึ่งสุนัขมีเจ้าของ
จ�ำนวน 38,991 ตัว และในจ�ำนวนนี้ไม่มีเจ้าของ จ�ำนวน 4,231 ตัว อีกทั้งยังคาดการณ์กันว่า สุนัขเพศเมีย
1 ตัว มีโอกาสคลอดลูกได้มากถึง 10 ตัวต่อปี ฉะนั้นหากไม่มีการท�ำหมัน แต่ละปีมีแนวโน้มว่าจะมี
สุนัขจรจัดเพิ่มมากถึง 3,400,000 ตัว
และที่ส�ำคัญสุนัขนั้นถูกมองเป็นพาหะท�ำให้เกิดโรคระบาดโดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งไม่เพียง
ส่ ง ผลลกระทบแค่ ด ้ า นสาธารณสุ ข เท่ า นั้ น แต่ ยั ง ส่ ง ผลไปถึ ง ผลกระทบด้ า นเศรษฐกิ จ อี ก ด้ ว ยเพราะ
ต้องเสียงบประมาณเพือ่ จัดการกับหมาจรจัดเป็นจ�ำนวนมากในประเทศไทยต้องเสียเงินตราต่างประเทศไป
เพื่อน�ำเข้าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสุนัขเพื่อฉีดป้องกัน และในกรณีโดนสุนัขจรจัดกัด
เป็นต้น แม้ว่าในประเทศไทยจะมีมาตรการในการควบคุมสุนัขโดยตัวบทกฎหมายแล้วแต่ปัญหาดังกล่าว
ก็ยังคงไม่ได้ลดลง
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมปัญหาสุนัขที่เกิดขึ้น
ในจังหวัดพัทลุง จึงได้จัดท�ำงานวิจัยนี้ขึ้นเพื่อศึกษาถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากสุนัขไม่ว่าจะเป็น
สุนัขจรจัดหรือสุนัขที่มีเจ้าของ และศึกษาถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการเปรียบเทียบ
ต้นแบบจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสุนัขที่จริงจัง เข้มงวดของบริเวณโซนเอเชีย
และในบริเวณโซนยุโรปจากประเทศเนเธอร์แลนด์มาเป็นต้นแบบเพื่อศึกษาถึงมาตรการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
สุนัข ซึ่งเป็นแนวทางในการแก้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมปัญหาสุนัขในประเทศไทย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมปัญหาสุนัขในประเทศไทย
2. เพื่อวิเคราะห์กฎหมายและแนวทางการแก้ไขในการควบคุมสุนัขระหว่างกฎหมายประเทศไทย
และกฎหมายต่างประเทศ
3. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของสุนัขในจังหวัดพัทลุง

1

ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง, แบบสรุปข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ประจ�ำเดือน เมษายน 2562
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1. มาตรการทางกฎหมายกับการควบคุมสุนัขในประเทศไทย
1.1 สุนัขมีเจ้าของ
สุ นั ข มี เจ้ า ของ คื อ เจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์ และให้ ห มายความรวมถึ ง ผู ้ ค รอบครองสั ต ว์ ห รื อ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแล ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ดูแลด้วยอาจมีวัตถุประสงค์ในการเป็นเจ้าของ เพื่อธุรกิจ อาหาร เฝ้าบ้าน เป็นต้น
ในประเทศไทยมี ม าตรการทางกฎหมายใช้ บั ง คั บ ผู ้ เ ป็ น เจ้ า ของสุ นั ข ซึ่ ง ได้ ก ระท� ำ การหรื อ
ละเว้นการกระท�ำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายหรือความเดือดร้อนโดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สุ นั ข และสั ต ว์ ค วบคุ ม ทุ ก ชนิ ด ตามประกาศในกฎกระทรวง 2
เนื่องจากเป็นโรคติดต่อสู่คนที่ส�ำคัญปัจจุบันยังไม่มีการรักษา ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจึงควรต้องใส่ใจ
ป้องกัน โดยเฉพาะสุนัข มีดังนี้
มาตรา 5 เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องจัดการให้สตั ว์ควบคุมทุกตัวได้รบั การฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์
หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบ�ำบัดโรคสัตว์ตามก�ำหนดเวลา ดังนี้
ในกรณีของสุนขั ให้เจ้าของจัดการให้สนุ ขั ได้รบั การฉีดวัคซีนครัง้ แรกเมือ่ สุนขั นัน้ มีอายุตงั้ แต่สองเดือนขึน้ ไป
แต่ไม่เกินสี่เดือน และได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามระยะเวลาที่ก�ำหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน
มาตรา 6 เมือ่ สัตว์ควบคุมได้รบั การฉีดวัคซีนแล้ว สัตวแพทย์หรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายเป็นหนังสือ
จากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบ�ำบัดโรคสัตว์ ซึ่งเป็นผู้ฉีดวัคซีนต้องมอบเครื่องหมายประจ�ำตัวสัตว์
ซึ่งแสดงว่าสัตว์ควบคุมนั้นได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว และใบรับรองการฉีดวัคซีนให้แก่เจ้าของสัตว์ควบคุม
เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องแสดงเครื่องหมายประจ�ำตัวสัตว์ตามวรรคหนึ่งไว้ที่ตัวสัตว์ควบคุมให้เห็นได้ชัดเจน
ลักษณะเครือ่ งหมายประจ�ำตัวสัตว์และใบรับรองการฉีดวัคซีนตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศ
ก�ำหนด
มาตรา 7 ในกรณีทเี่ ครือ่ งหมายประจ�ำตัวสัตว์หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนตามมาตรา 6 สูญหาย
หรือช�ำรุดในสาระส�ำคัญก่อนที่เครื่องหมายประจ�ำตัวสัตว์หมดอายุหรือก่อนระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ใน
ใบรับรองการฉีดวัคซีนนั้น แล้วแต่กรณี ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมขอรับเครื่องหมายประจ�ำตัวสัตว์หรือ
ใบรับรองการฉีดวัคซีนแทนของเดิม แล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวันนับแต่วันทราบเหตุนั้น และต้องแสดง
เครื่องหมายประจ�ำตัวสัตว์ดังกล่าวไว้ที่ตัวสัตว์ควบคุมให้เห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่เจ้าของสัตว์ควบคุม
ขอรับเครื่องหมายประจ�ำตัวสัตว์ หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนแทนของเดิมตามวรรคหนึ่ง จากสัตวแพทย์
หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตรา
ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 9 ในที่สาธารณะถ้าปรากฏว่าสัตว์ควบคุมใดไม่มีเครื่องหมายประจ�ำตัวสัตว์ตาม
มาตรา 6 หรือมาตรา 7 หรือมีแต่เป็นเครื่องหมายประจ�ำตัวสัตว์ปลอม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้ าพนัก งานท้อ งถิ่นมีอ�ำนาจจับ สัตว์ ควบคุ มนั้ น เพื่ อกั กขั ง ถ้ าไม่มี เจ้าของมาขอรั บ คืน ภายในห้า วัน
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�ำนาจท�ำลายสัตว์ควบคุมนั้นได้
2
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มาตรา 12 ในกรณี ที่ สั ต ว์ ค วบคุ ม ใดถู ก สั ต ว์ ค วบคุ ม อื่ น ที่ ส งสั ย ว่ า เป็ น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า กั ด
ไม่ว่าสัตว์ควบคุมที่ถูกกัดจะได้รับการฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่ ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมนั้นแจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่รู้ว่าถูกกัด เพื่อให้สัตว์ควบคุมนั้น
ได้รับการฉีดวัคซีน
ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมเฝ้าสังเกตอาการของสัตว์ควบคุมที่ถูกกัดไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
หกเดือนนับแต่เวลาทีร่ วู้ า่ ถูกกัด หากปรากฏว่าสัตว์ควบคุมนัน้ มีอาการของโรคพิษสุนขั บ้าภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมกักขังสัตว์ควบคุมนั้นไว้และแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่พบว่าสัตว์ควบคุมนั้นมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ในกรณีที่สัตว์
ควบคุมที่เจ้าของสัตว์ควบคุมเฝ้าสังเกตอาการตามวรรคสองตาย หรือสูญหายภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมนัน้ แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าทีห่ รือเจ้าพนักงานท้องถิน่ ภายในยีส่ บิ สีช่ วั่ โมงนับแต่เวลา
ทีร่ วู้ า่ ตาย หรือสูญหาย และให้พนักงานเจ้าหน้าทีห่ รือเจ้าพนักงานท้องถิน่ ปฏิบตั ติ ามระเบียบทีอ่ ธิบดีกำ� หนด
2. กฎหมายที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้สังคมเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สะอาดสะอ้านน่าอยู่ โดยจะกล่าวถึงข้อก�ำหนดทีท่ กุ คนพึงต้องกระท�ำทัง้ ในทีส่ าธารณะ ทางน�ำ 
้ ถนนอาคาร ฯลฯ
เพื่อให้คนในสังคมนั้นอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุข ซึ่งมีบางข้อที่พูดถึงสัตว์เลี้ยง และการเลี้ยงสัตว์
เอาไว้ ดังนี3้
มาตรา 14 ห้ามมิให้ผู้ใด
(1) ปล่อยสัตว์ น�ำสัตว์ หรือจูงสัตว์ไปตามถนนหรือเข้าไปในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้
ประกาศห้ามไว้
(2) ปล่อยให้สัตว์ถ่ายมูลบนถนนและมิได้ขจัดมูลดังกล่าวให้หมดไป
ความในวรรคหนึง่ มิให้ใช้บงั คับแก่ผไู้ ด้รบั หนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ให้นำ� ขบวนสัตว์
หรือฝูงสัตว์หรือจูงสัตว์ไปตามถนน และได้เสียค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดตามข้อก�ำหนดของท้องถิ่น
มาตรา 22 ห้ า มมิ ใ ห้ ผู ้ ใ ดจู ง ไล่ หรื อ ต้ อ นสั ต ว์ ล งไปในทางน�้ ำ ซึ่ ง เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น หรื อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปิดประกาศห้ามไว้ ณ บริเวณดังกล่าว
มาตรา 28 ห้ามมิให้ผใู้ ดปล่อยหรือจูงสัตว์เข้าไปในบริเวณทีร่ าชการส่วนท้องถิน่ ราชการส่วนอืน่
หรือรัฐวิสาหกิจได้ปลูกหรืออนุญาตให้ผู้อื่นปลูกหญ้าหรือต้นไม้ไว้ และได้ปิดประกาศหรือปักป้ายห้ามไว้
3. กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขลักษณะและสุขภาพของคนในสังคม ซึง่ ใน หมวดที่ 6 จะมีขอ้ กฎหมาย
ที่ ก ล่ า วถึ ง “การควบคุ ม การเลี้ ย งหรื อ การปล่ อ ยสั ต ว์ ” แน่ น อนว่ า เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ ผู ้ เ ลี้ ย งสุ นั ข
โดยมีกฎหมาย ดังนี4้
มาตรา 29 เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ำรงชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�ำนาจ
ออกข้อก�ำหนดของท้องถิ่นก�ำหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่ในเขตอ�ำนาจของราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้นเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้
3
4

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535, หน้า 5 - 7.
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535, หน้า 175.
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การออกข้ อ ก� ำ หนดของท้ อ งถิ่ น ตามวรรคหนึ่ ง ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจก� ำ หนดให้ เ ป็ น
เขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาดหรือไม่เกินจ�ำนวนที่ก�ำหนด หรือ
เป็นเขตทีก่ ารเลีย้ งหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทต้องอยูใ่ นภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึง่ ก็ได้
4. กฎหมายว่าด้วยเรื่องสิทธิ หน้าที่ และความสัมพันธ์ ระหว่างเอกชนต่อเอกชน ตั้งแต่เกิด
จนกระทัง่ ตาย ซึง่ จะมีเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์และทรัพย์สนิ รวมถึงข้อกฎหมายชีแ้ จงไว้ หากเกิดการละเมิด
ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออีกฝ่ายขึ้น ว่าจะต้องท�ำอย่างไรบ้าง ซึ่งมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์อยู่
บางมาตรา ดังนี5้
มาตรา 433 ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ ท่านว่า เจ้าของสัตว์ หรือ บุคคลผู้รับเลี้ยงรับ
รักษาไว้แทนเจ้าของ จ�ำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายเพื่อความเสียหายอย่างใดๆ
อันเกิดแต่สัตว์นั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิด
และวิสัยของสัตว์หรือตามพฤติการณ์อย่างอื่น หรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้น ย่อมจะต้องเกิดมีขึ้น
ทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้น
อนึ่ง บุคคลผู้ต้องรับผิดชอบดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น จะใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่บุคคลผู้ที่เร้าหรือ
ยั่วสัตว์นั้นโดยละเมิด หรือเอาแก่เจ้าของสัตว์อื่นอันมาเร้าหรือยั่วสัตว์นั้น ๆ ก็ได้
5. กฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม มีการก�ำหนด
ความผิดเอาไว้ชัดเจน เพื่อควบคุมบุคคลให้ประพฤติตนให้อยู่ภายในขอบเขตที่ถูกต้อง ไม่ให้ละเมิดสิทธิ์
ของบุคคลอื่นซึ่งมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์อยู่บางมาตรา ดังนี6้
มาตรา 377 ผู้ใดควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้าย ปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยลําพัง
ในประการที่อาจทําอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 381 ผู้ใดกระทําการทารุณต่อสัตว์หรือฆ่าสัตว์โดยให้ได้รับทุกขเวทนาอันไม่จําเป็น
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 382 ผู้ใดใช้ให้สัตว์ท�ำงานจนเกินสมควรหรือใช้ให้ท�ำงานอันไม่สมควร เพราะเหตุที่
สัตว์นั้นป่วยเจ็บ ชราหรืออ่อนอายุ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ
มาตรา 396 ผู้ใดทิ้งซากสัตว์ซึ่งอาจเน่าเหม็น ในหรือริมทางสาธารณะ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าร้อยบาท
6. กฎหมายนี้เป็นฉบับหนึ่งซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมต่อสัตว์ทุกชนิด รวมถึงสุนัขด้วย ซึ่งแต่เดิม
เรามีเฉพาะประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 381 และ 382 ที่พูดถึงการทารุณสัตว์ที่ไม่ใช่เหตุจ�ำเป็นหรือ
ไม่ควรเท่านัน้ และก็จะมีโทษน้อยมาก คือ จ�ำคุกไม่เกิน 1 เดือน และปรับไม่เกิน 1000 บาท ท�ำให้คนไม่กลัว
และไม่เกิดความเป็นธรรมกับสัตว์ จึงมีการผลักดันกฎหมายฉบับนี้ออกมา ซึ่งมีเนื้อหาส�ำคัญดังต่อไปนี7้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2535, หน้า 76.
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 , หน้า 107.
7
พระราชบัญญัติทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557, หน้า 5 - 18.
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มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
“การทารุณกรรม” หมายความว่า การกระทําหรืองดเว้นการกระทําใด ๆ ที่ทําให้สัตว์ได้รับ
ความทุกข์ทรมานไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ ได้รับความเจ็บปวดความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรืออาจมีผล
ทําให้สัตว์นั้นตาย และให้หมายความรวมถึงการใช้สัตว์พิการ สัตว์เจ็บป่วย สัตว์ชรา หรือสัตว์ที่กําลัง
ตั้งท้อง เพื่อแสวงหาประโยชน์ ใช้สัตว์ประกอบกามกิจ ใช้สัตว์ทํางานจนเกินสมควรหรือใช้ให้ทํางาน
อันไม่สมควรเพราะเหตุที่สัตว์นั้นเจ็บป่วย ชราหรืออ่อนอายุ
“การจัดสวัสดิภาพสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงหรือการดูแลให้สัตว์มีความเป็นอยู่ในสภาวะ
ที่เหมาะสม มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีที่อยู่ อาหาร และน�้ำอย่างเพียงพอ
“เจ้าของสัตว์” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ และให้หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแล ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ดูแลด้วย
มาตรา 20 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร
มาตรา 23 ห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ปล่อย ละทิง้ หรือกระทาํ การใด ๆ ให้สตั ว์พน้ จากการดูแลของตน
โดยไม่มีเหตุอันสมควรการกระทําตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองให้แก่
ผู้ซึ่งประสงค์จะนําสัตว์ไปดูแลแทน
มาตรา 31 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 20 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
1.2 สุนัขจรจัด
เมื่อพูดถึง “สุนัขจรจัด” หลายคนคงนึกภาพผอมโซ เนื้อตัวเหม็นสกปรก ชอบคุ้ยขยะหาอาหาร
อยู่ตามตรอกซอกซอย ตามชุมชนต่างๆ บางคนใช้วิธีไม่เฉียดเข้าใกล้เพราะกลัวอันตรายจากการถูกกัด
บางคนส่งเสียงไล่ และปฎิเสธไม่ได้ว่าที่ผ่านมาสุนัขจรจัดถูกมองว่าเป็นปัญหาสังคมที่สร้างผลกระทบ
ด้านต่างๆ มากมาย ทัง้ การสร้างมลภาวะทางเสียง การเห่าหอนท�ำความร�ำคาญ ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
การสร้างสิง่ ปฏิกลู การถ่ายอุจจาระตามทีต่ า่ งๆ รือ้ คุย้ ขยะเลอะเทอะ สภาพสุนขั จรจัดทีเ่ จ็บป่วย ทรุดโทรม
เป็นภาพไม่ชวนมอง อุบัติเหตุที่เกิดจากการที่สุนัขจรจัดวิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถเสี่ยงท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน สุนัขจรจัดมักจะถูกรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์วิ่งชนเป็นประจ�ำ  นอนหลับอยู่ใต้ท้องรถหรือ
แม้กระทั่งนอนหลับอยู่ขอบข้างถนนก็ไม่เว้นที่จะถูกรถชน ถูกรถทับ
ปัจจัยการเกิดของสุนัขไม่มีเจ้าของหรือสุนัขจรจัดสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทหลัก ๆ คือ
โดยอุบัติเหตุ และโดยเจ้าของ
ประการแรก คือ เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ เช่นพลัดหลง หลุดจากบ้านแล้วกลับไม่ถูก มักพบกับสุนัข
เพศผู้หนุ่ม ๆ ที่ออกไปติดสุนัขเพศเมีย รวมถึงเจ้าของเลี้ยงสุนัขแบบปล่อยปะละเลย มีหน้าที่ให้อาหาร
อย่างเดียวโดยไม่ได้สนใจว่าสุนัขของตนจะออกไปท�ำอะไรที่ไหนมาตรการการควบคุมของสุนัขไม่มีเจ้าของ
ได้แก่ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสุนัขในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่น
โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถด�ำเนินการตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยด�ำเนินการ ดังนี8้
8

คณะกรรมการสาธารณสุข, การควบคุมการเลี้ยงและการปล่อยสัตว์เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและเหตุร�ำคาญ พ.ศ. 2561, หน้า 1 - 2.
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1. กักสุนัขดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า 30 วัน เมื่อพ้นก�ำหนด 30 วันและไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐาน
ความเป็นเจ้าของให้สุนัขนั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น แต่หากเจ้าของมารับภายใน 30 วัน ให้ผู้นั้น
เสียค่าใช้จ่ายส�ำหรับเลี้ยงสุนัขตามที่ได้ใช้จ่ายจริงแก่ราชการส่วนท้องถิ่น
2. กรณีทกี่ ารกักสุนขั อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สตั ว์นนั้ หรือสัตว์อนื่ หรืตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยเกินสมควร
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นก่อนครบก�ำหนด 30 วัน ก็ได้ แล้วหักค่าใช้จ่าย
และเก็บเงินส่วนเหลือแทนสุนัขได้
3. กรณีที่ปรากฏว่าสุนัขนั้นแสดงอาการโรคพิษสุนัขบ้า เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นมีอ�ำนาจท�ำลาย
หรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ทันที
ประการที่ ส อง คื อ เกิ ด ขึ้ น โดยเจ้ า ของประเภทนี้ เ ป็ น ความตั้ ง ใจที่ จ ะน� ำ สุ นั ข ออกจากบ้ า น
โดยตัวเจ้าของสุนัขเองท�ำให้เกิดเหตุเทวดาตกสวรรค์ขึ้น อันมีสาเหตุจากสุนัขไม่ได้สวยน่ารักดั่งใจนึก
มีต�ำหนิ ผิดพันธุ์คลาดเคลื่อนจากความหวังเมื่อซื้อมาขณะเป็นลูกสุนัข สุนัขเจ็บไข้ได้ป่วย เจ้าของเบื่อ
การรักษาเยียวยารวมถึงเรื่องภาระและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น สุนัขมีนิสัยไม่เหมาะสมมักพบว่าเป็นสุนัขดุร้าย
อั น ตรายเลี้ยงไม่ไหวจ�ำเป็นต้อ งทิ้ง ไปและประชากรสุ นั ข ล้ น บ้ านโดยเจ้ าของสุ นั ข ไม่ ได้ ว างแผนที่ จ ะ
ท�ำหมันสุนัขในบ้านจนเผลอประเดี๋ยวเดียวก็ขยายพันธุ์จนล้นหลามเกินกว่าจะเลี้ยงดูไหวจนท�ำให้ต้อง
จัดการขับออกไปเป็นสุนัขจรจัดจนท�ำให้สุนัขกลายเป็นปัญหาเรื้อรังซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมในปัจจุบัน
2. การควบคุมสุนัขในประเทศไทยเปรียบเทียบกฎหมายของไทยกับของต่างประเทศ
การวิเคราะห์สภาพปัญหาจากการเปรียบเทียบกฎหมายของไทยกับของต่างประเทศ ซึ่งสิทธิหรือ
ประเด็นตามกฎหมายที่ศึกษาในเรื่องดังต่อไปนี้ เช่น หน้าที่ของผู้เป็นเจ้าของสุนัขในประเทศไทย ห้ามมิให้
เจ้าของสัตว์ปล่อย ละทิ้ง หรือกระทําการใดๆ ให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ไม่รวมถึงการโอนกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองให้แก่ผซู้ งึ่ ประสงค์จะนาํ สัตว์ไปดูแลแทน ซึง่ ประเทศญีป่ นุ่ 9
มีกฎหมายที่ต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการปกป้องและจัดการสัตว์ในฐานะเจ้าของ
หรือผูค้ รอบครองสัตว์อย่างเหมาะสมและปลอดภัยต่อผูอ้ นื่ อีกทัง้ ประเทศเนเธอร์แลนด์ซงึ่ เป็นประเทศแรก
ที่ไม่มีสุนัขจรจัด โดยมีมาตรการบังคับของผู้ที่เป็นเจ้าของสัตว์ที่เป็นอันตราย ต้องมีสายจูงและตะกร้อ
ครอบปาก หากเจ้าของไม่ปฏิบัติตามนี้ นายกเทศมนตรีสามารถยึดสุนัขได้ การดูแลสัตว์ในประเทศไทยนั้น
เจ้าของสัตว์ตอ้ งควบคุมจัดการให้สตั ว์ควบคุมทุกตัวได้รบั การฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์ หรือผูไ้ ด้รบั มอบหมาย
เป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ เหมือนกันกับประเทศญี่ปุ่นที่ผู้ดูแลสัตว์จะต้องตรวจสุขภาพสัตว์อยู่เป็น
ประจ�ำให้พวกเขาปรึกษาสัตว์แพทย์หากจ�ำเป็นและเพื่อป้องกันโรคติดเชื้ออื่น ๆ ของสัตว์ ต่างจาก
ประเทศเนเธอร์แลนด์นั้นได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเรื่องสวัสดิการโดยก�ำหนดให้มีการท�ำหมันสุนัข
โดยรัฐบาลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดและสุนัขทุกตัวได้รับการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนและรับการรักษา
ทางการแพทย์ที่จ�ำเป็น การดูแลสุนัขในเชิงพาณิชย์ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายให้อ�ำนาจไว้ ต่างจาก
ประเทศญี่ปุ่นและประเทศเนเธอร์แลนด์ ในประเทศญี่ปุ่น สุนัขและแมว (จ�ำกัดเฉพาะผู้ที่เลี้ยงสุนัขหรือ
แมวเพื่อขาย) จะต้องไม่ขายสุนัขหรือแมวที่ผสมพันธุ์น้อยกว่า 56 วันหลังคลอด ต้องไม่ถูกจัดส่งหรือแสดง
เพือ่ ขายหรือเพือ่ การขาย ส่วนประเทศเนเธอร์แลนด์การดูแลสุนขั ในเชิงพาณิชย์ภายในเมืองนัน้ ถูกประกาศว่า
ผิดกฎหมาย เว้นแต่จะตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั อนุญาตจากเขตการปกครองของสุนขั และเป็นไปตามเงือ่ นไขทัง้ หมด
9
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ในปัจจุบนั มีการติดตัง้ ไมโครชิพในประเทศญีป่ นุ่ กับสุนขั และแมว ซึง่ มีสว่ นช่วยในการรักษาสุขภาพ
และความปลอดภัยของสัตว์ เพื่อบังคับให้มีการติดตั้ง จ�ำต้องใช้มาตรการที่จ�ำเป็น ในการพัฒนาระบบ
เพื่ อ จั ด การข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หมายเลขประจ� ำ ตั ว ส� ำ หรั บ สั ต ว์ ประเทศเนเธอร์ แ ลนด์ มี ก ารติ ด ตั้ ง
ไมโครชิพ10 เช่นกัน แต่มจี ดุ ประสงค์แตกต่างกัน คือ สัตว์ทเี่ ป็นอันตรายหรืออาจเป็นอันตรายต้องมีไมโครชิพ
ฝังเพื่อระบุตัวตนและชื่อของผู้ผลิตไมโครชิพและหมายเลขประจ�ำตัวของไมโครชิพจะต้องมอบให้กับ
หน่วยงานควบคุมสัตว์ หากเจ้าของชิพไม่ได้ฝังไมโครชิพนั้น ไมโครชิพอาจถูกฝังโดยหน่วยงานควบคุมสัตว์
ไม่ว่าในกรณีใดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการฝังไมโครชิพจะต้องรับผิดชอบโดยเจ้า
ของสัตว์ ส่วนการติดตั้งไมโครชิพในประเทศไทยยังไม่มีในกฎหมาย ปัจจุบันเปิดให้มีการน�ำสัตว์เลี้ยงขึ้น
ทะเบียนได้โดยมีการเสียค่าใช้จ่ายเอง โดยน�ำเงินนั้นไปสนับสนุนสวัสดิการสุนัขจรจัด การช่วยเหลือสัตว์
ไม่มีเจ้าของ ในประเทศเนเธอร์แลนด์ หากสุนัขสูญหายในฐานะเจ้าของมีหน้าที่ต้องพยายามค้นหาและ
จับสัตว์ หากไม่ท�ำเช่นนี้จะเสียสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของเช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น หากพบสัตว์ป่วยหรือ
บาดเจ็บ เช่น สุนัข และแมวบนถนนสวนสาธารณะ จะต้องระบุจ้าของโดยทันที หากเจ้าของไม่พร้อมรับ
สุนัขกลับต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและหากไม่สามารถระบุเจ้าของได้ต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบประเทศไทยนั้ น ยั ง ไม่ มี ก ฎหมายในการช่ ว ยเหลื อ สั ต ว์ ไ ม่ มี เจ้ า ของอั น ซึ่ ง น� ำ มาสู ่ ป ั ญ หาต่ า ง ๆ
ที่เกิดจากสัตว์ไม่มีเจ้าของ เช่น โรคจากสัตว์สู่คน การท�ำร้ายคน ฯลฯ
ความรั บ ผิ ด ของเจ้ า ของในกรณี ที่ ค วามเสี ย หายเกิ ด ขึ้ น เพราะสั ต ว์ ประเทศไทยมี ก ฎหมาย
ที่ ส ามารถเรี ย กเอาค่ า สิ น ไหมทดแทนให้ แ ก่ ฝ ่ า ยที่ ต ้ อ งเสี ย หายเพื่ อ ความเสี ย หายอย่ า งใดๆ อั น เกิ ด
แต่สัตว์นั้นประเทศเนเธอร์แลนด์มีกฎหมายที่เจ้าของสัตว์สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิด
จากสัตว์ได้ แต่ประเทศญี่ปุ่นไม่มีกฎหมายนี้ เน้นคุ้มครองเพียงสัตว์อันเกิดจากการทารุณกรรมให้มี
บทลงโทษ ซึง่ ประเทศญีป่ นุ่ มีบทลงโทษส�ำหรับผูเ้ ป็นเจ้าของสัตว์ทเี่ จ้าของหยุดให้อาหารหรือถูกทารุณกรรม
หรื อ ท� ำ ให้ ร ่ า งกายอ่ อ นแอโดยให้ สุ นั ข อยู ่ ใ นพื้ น ที่ ที่ ย ากต่ อ การรั ก ษาสุ ข ภาพและความปลอดภั ย
โดยไม่ ใ ห้ ค วามคุ ้ ม ครองอย่ า งเพี ย งพอส� ำ หรั บ สุ นั ข ที่ ป ่ ว ยหรื อ บาดเจ็ บ หรื อ ถู ก ทอดทิ้ ง ผู ้ ใ ดที่ ก ระท� ำ
การละเมิดจะต้องถูกลงโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านเยนประเทศเนเธอร์แลนด์ หากเจ้าของไม่ให้การดูแล
สัตว์เลีย้ งอย่างเพียงพอ (ท�ำหมัน ฉีดวัคซีน) ต้องรับโทษจ�ำคุกนานถึง 3 ปี และปรับสูงสุด ในส่วนประเทศไทย
มีกฎหมายลงโทษ เช่น การทารุณกรรมสัตว์ โดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
3. สภาพปัญหาจริงที่เกิดขึ้น
ประเทศไทยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการควบคุมสุนัข ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย,
กระทรวงสาธารณสุข, กรมปศุสตั ว์, เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล ซึง่ ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในจังหวัดพัทลุง
มีดังต่อไปนี้ คือ
3.1 ปัญหาข้อเท็จจริงจากองค์การบริหารส่วนต�ำบล ได้แก่
องค์การบริหารส่วนต�ำบลมีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต�ำบลอย่างจ�ำกัดซึ่งได้มี
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าวัคซีน ค่าสปอร์ตโฆษณา และ
ประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งก�ำหนดจัดโครงการปีละหนึ่งครั้ง และทั้งนี้ยังขาดบุคลากร
ในการปฏิบตั หิ น้าทีน่ อกจากนีป้ ระชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความส�ำคัญกับการควบคุมประชากรสุนขั อย่างเพียงพอ
10
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3.2 ปัญหาข้อจริงจากกรมปศุสัตว์ มีดังต่อไปนี้
3.2.1 ปัญหาข้อเท็จจริงจากกรมปศุสัตว์อ�ำเภอป่าพะยอม ได้แก่
ทางส� ำ นั ก งานปศุ สั ต ว์ อ� ำ เภอป่ า พะยอม มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 2 ฉบั บ คื อ
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับโรคพิษสุนัขบ้าโดยตรง และพระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 โดยพระราชบัญญัติ 2 ฉบับนี้ จะท�ำหน้าที่
ควบคู่และด�ำเนินการไปด้วยกัน จากปัญหาข้อเท็จจริง หลังจากได้มีการด�ำเนินการฉีดวัคซีน ท�ำหมันให้แก่
สุนขั จรจัดแล้ว ก็ได้มกี ารปล่อยสุนขั กลับคืนสูส่ ถานทีเ่ ดิม ซึง่ การท�ำหมันนีเ้ ป็นเพียงแค่การควบคุมประชากร
สุนขั ไม่ให้เพิม่ ปริมาณขึน้ เท่านัน้ แต่ไม่สามารถลดประชากรสุนขั จรจัดได้หรือไม่สามารถยับยัง้ โรคพิษสุนขั บ้า
ได้เป็นการถาวรเนือ่ งจากวัคซีนมีอายุการใช้งานเพียงหนึง่ ปี และขาดบุคลากรทีเ่ ชีย่ วชาญ นอกจากนีย้ งั ขาด
งบประมาณในการจัดท�ำโครงการต่างๆ อีกด้วย
3.2.2 ปัญหาข้อเท็จจริงจากกรมปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ได้แก่
ทางส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ขาดบุคลากรผู้ปฎิบัติหน้าที่ในการกักกันหรือดูแล
สัตว์ อีกทั้งทางจังหวัดพัทลุงไม่มีศูนย์พักพิงส�ำหรับสุนัขจรจัด เนื่องจากงบประมาณที่ได้มาไม่เพียงพอจึง
ไม่สามารถควบคุมประชากรสุนัขได้อย่างเป็นระบบ
3.3 ปัญหาข้อเท็จจริงจากประชาชนหรือประชาชนผู้เลี้ยงสุนัข ได้แก่
จากแบบสอบถาม ผลปรากฏว่าประชาชนหรือประชาชนผู้เลี้ยงสุนัขได้รับผลกระทบจากการ
ที่สุนัขกีดขวางการจราจรซึ่งท�ำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากที่สุดและนอกจากนี้ยังมีปัญหาจากการที่
โดนสุนัขข่มขู่และเข้ามาท�ำร้ายแก่ร่างกายหรือสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สิน อีกทั้งยังสร้างความร�ำคาญ
โดยการส่งเสียงเห่าหอนและคุ้ยขยะจนท�ำให้ดูสกปรกหรือส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้อื่น

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
1. พื้นที่ในการศึกษา จังหวัดพัทลุง
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งได้ออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ประชาชนหรื อ ประชาชนผู ้ เ ลี้ ย งสั ต ว์ ผู ้ วิ จั ย ได้ ท� ำ การสุ ่ ม เลื อ กประชาชนหรื อ
ประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จ�ำนวน 15 คน
กลุ่มที่ 2 นักเรียนหรือนิสิต ผู้วิจัยได้ท�ำการสุ่มเลือกนักเรียนหรือนิสิตในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
จ�ำนวน 15 คน
กลุ่มที่ 3 ผู้มีอ�ำนาจบังคับใช้กฎหมาย ผู้วิจัยได้ท�ำการสุ่มเลือกผู้มีอ�ำนาจบังคับใช้กฎหมาย
ซึ่งเป็นทนายความในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จ�ำนวน 5 คน
กลุ่มที่ 4 องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การสุม่ เลือกเจ้าหน้าทีข่ ององค์กร
หรือหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพัทลุง จากกรมปศุสตั ว์ จ�ำนวน 5 คน และเจ้าพนักงานท้องถิน่
จ�ำนวน 5 คน
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กลุ่มที่ 5 นั ก วิ ช าการ อาจารย์ ท างด้ า นกฎหมาย อั ย การ หรื อ ผู ้ พิ พ ากษา ผู ้ วิ จั ย ได้
ท�ำการสุ่มเลือกนักวิชาการ อาจารย์ทางด้านกฎหมาย อัยการ หรือ ผู้พิพากษาในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
จ�ำนวน 5 คน
3. เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบสอบถาม ซึง่ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามผลกระทบทีไ่ ด้รบั จากสุนขั ทีเ่ ป็นปัญหาต่อการด�ำรงชีวติ ในชีวติ ประจ�ำวัน
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสุนัขในประเทศไทย
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายในประเทศไทย และต่างประเทศ
ในเรื่องเกี่ยวกับสุนัข
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ท�ำศึกษาจากเอกสารทางกฎหมาย โดยรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการปัญหาสุนัขในประเทศไทย ทั้งที่เป็นบทบัญญัติทางกฎหมาย บทความ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์
แบบสอบถามปัญหาเกี่ยวกับสุนัข เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสุนัขและนโยบาย
ในการจัดการปัญหาสุนัขในประเทศไทยและเสนอการวิจัยแบบวิเคราะห์และเปรียบเทียบในเชิงกฎหมาย
กับกฎหมายต่างประเทศ

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ทราบและศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมปัญหาสุนัขในประเทศไทย
2. ได้เรียนรูแ้ ละวิเคราะห์กฎหมายทัง้ ของประเทศไทยและต่างประเทศอีกทัง้ ยังได้ศกึ ษาถึงแนวทาง
การแก้ไขในการควบคุมปริมาณสุนัขในต่างประเทศ
3. มาตรการและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพัทลุง

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาในปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสุนัขอยู่แล้ว
แต่ปัญหาที่เกิดจากสุนัขก็ยังคงมีอยู่ ซึ่งผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาข้อกฎหมายในประเทศไทยเกี่ยวกับสุนัข
เพือ่ เปรียบเทียบกับข้อกฎหมายของประเทศญีป่ นุ่   และประเทศเนเธอร์แลนด์ทมี่ กี ารใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
และไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมสุนัขเกิดขึ้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับ
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและส่งเสริมสัตว์เลี้ยงโดยมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสุนัข
ซึ่งมีดังนี้ พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557, พระราชบัญญัติ
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โรคพิษสุนขั บ้า พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัตริ กั ษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย
การละเมิดและประมวลกฎหมายอาญาซึง่ การมีกฎหมายนัน้ ทางหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องยังใช้มาตรการ
ทางกฎหมายได้ไม่ครอบคลุมและท�ำให้ปัญหาที่เกิดจากสุนัขนั้นเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน
2. อภิปรายผลของการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาแนวทาง มาตรการ และข้อเสนอแนะ ทางกฎหมายเพื่อใช้จัดการปัญหา
ที่เกิดจากสุนัขในประเทศไทย ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้จึงสามารถเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย หรือยกร่างกฎหมายต่อไป
2.1 ผลกระทบที่ได้รับจากสุนัขที่เป็นปัญหาต่อการด�ำรงชีวิตในชีวิตประจ�ำวันมากที่สุดในพื้นที่
จังหวัดพัทลุง ได้แก่ การกีดขวางทางจราจรของสุนขั คุย้ ขยะและสิง่ ปฏิกลู ท�ำให้ดสู กปรก การขูข่ องสุนขั จรจัด
และเข้ามาท�ำร้ายซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมาตรการทางกฎหมายในการจัดการสุนัขในเรื่องนี้แล้ว
ตามมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. 2535 และ มาตรา 29 ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
2.2 ความรูค้ วามเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตรการทางกฎหมาย
ในการควบคุมสุนขั ในประเทศไทย จากการสอบถามกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 5 กลุม่ มีความรูค้ วามเข้าใจในกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมายในบางพระราชบัญญัติ และ บางคนไม่ทราบว่า
มีข้อกฎหมายนี้ในประเทศไทย
2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายในประเทศไทย และต่างประเทศ ในเรื่อง
เกี่ยวกับสุนัข จากการที่ผู้วิจัยได้สอบถาม มีความคิดเห็นที่เห็นด้วย เพราะอยากให้สังคมเกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยจากสุนขั และความคิดเห็นทีไ่ ม่เห็นด้วย เพราะว่าสงสารสุนขั เช่น การฝังไมโครชิพ
3. ข้อเสนอแนะ
จากการทีไ่ ด้ศกึ ษาถึงสภาพปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จริงในจังหวัดพัทลุง ผูว้ จิ ยั เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดจากสุนัข ดังนี้
3.1 จัดให้มีศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดประจ�ำจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดได้ในระยะยาว
3.2 หน่วยงานของรัฐควรติดตั้งไมโครชิพในสุนัขทุกตัว เพื่อระบุตัวตนเจ้าของและสามารถ
เฝ้าติดตามการฉีดวัคซีนได้ แม้ในปัจจุบันจะมีการลงทะเบียนสัตว์อยู่แล้วแต่การลงทะเบียนดังกล่าว
ก็ไม่สามารถครอบคลุมถึงสุนัขไม่มีเจ้าของได้
3.3 เปิดกองทุนหรือรับบริจาคจากประชาชนทั่วไป โดยรัฐต้องเป็นผู้สนับสนุนเพื่อน�ำเงินราย
ได้มาจัดสรเลี้ยงดูสุนัขที่ไม่มีเจ้าของในศูนย์พักพิงประจ�ำจังหวัดพัทลุงและจัดเก็บภาษีส�ำหรับผู้เลี้ยงสุนัข
โดยมีการให้สวัสดิการการฉีดวัคซีน ท�ำหมัน และฝังไมโครชิพฟรีซงึ่ เป็นนโยบายของหน่วยงานของรัฐทีต่ อ้ ง
ด�ำเนินการดังกล่าว
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มาตรการการจัดการการเก็บภาษีรังนกนางแอ่นบ้านหรือคอนโด
TAXATION MANAGEMENT MEASURES FOR BARN
OR CONDO SWALLOW.
กนกวรรณ เวทยายงค์, จันทรา ขันชัย, มณีนุช แก้วถาวร, สุธิดา แก้วแดง,
รัตติยากร จรูญศักดิ์, กัญญารัตน์ สวัสดิวงศ์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการจัดการเก็บภาษีรังนกนางแอ่นบ้าน หรือคอนโด
ในท้องถิน่ และวิเคราะห์เพือ่ เสนอแนวทางให้ทอ้ งถิน่ มีมาตรการการจัดเก็บภาษีรงั นกนางแอ่นบ้านหรือคอนโด
เนื่องจากการทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่ารังนกนางแอ่นเป็นสินค้าที่
ต้องการทางด้านเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศจีนได้น�ำเข้ารังนกนางแอ่นจากประเทศไทย อินโดนีเซีย
มาเลเซีย เป็นต้น และนกนางแอ่นถูกจัดอยูใ่ นสัตว์ปา่ คุม้ ครองตามพระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่
พ.ศ. 2562 ซึ่งตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บ ท�ำอันตราย หรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งรังของสัตว์ป่าคุ้มครองทุกชนิด เว้นแต่คณะกรรมการในท้องถิ่นจะอนุญาตให้เอกชนจัดท�ำประโยชน์
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นที่เรียกว่า “สัมปทาน” นั่นเอง แม้ปัจจุบันกฎหมายได้มีการปลดล็อค
ให้เลี้ยงนกนางแอ่นบ้านหรือคอนโดฯ สามารถมีไว้ในครอบครองได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ตาม
แต่สทิ ธิในการเก็บรังนกหรือครอบครองรังนกนัน้ ก็ยงั คงอยูภ่ ายใต้พระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่
พ.ศ. 2562 ซึ่งจะต้องท�ำการขอใบอนุญาตเพื่อเก็บหรือครอบครองรังนกบ้านหรือคอนโดฯ ได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย อย่างไรก็ดแี ม้จะมีการปลดล็อคให้ถกู ต้องตามกฎหมายแล้ว แต่กย็ งั ไม่มมี าตรการใดในการจัดเก็บ
ภาษีนกนางแอ่นบ้านหรือคอนโดฯ
ค�ำส�ำคัญ : การจัดการเก็บภาษี ราชการส่วนท้องถิ่น รังนกนางแอ่นบ้านหรือคอนโด สัมปทาน

Abstract
The purpose of this study are to learn how to collect tax on barn swallow’s nest or condo in the
local area and to analyze to suggest ways for local tax collection measures on swallow nests, houses
or condo. Due to literature review and related document analysis, it is found that the swallow’s
nest is a product that is needed in the world economy. Especially China imported swallows’ nests from
Thailand, Indonesia Malaysia etc. And the swallows are classified in protected wildlife under the
wildlife conservation and protection Act B.E. 2562. Which according to the said law, states that no
one should keep, harm the nest of all protected wildlife. Except for the local committee will allow
the private sector to make use of natural resources or as it is called “concession”. Although the law now
has to be unlocked to feed a barn swallows or condo. Can be in possession of the law but the right to
preserve bird’s nest or to occupy it is still under the wildlife preservation and protection Act B.E. 2562,
which must obtain a license to store or occupy a barn swallow’s nest or condo legally. However, even
after being legally unlocked, there is still no measure to collect the barn swallow’s nest or condo.
Keyword : Tax management, Local government, barn swallow’s nest or condo, concession
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บทน�ำ
นกนางแอ่นบ้าน (Barn Swallow Hirundo rustica) เป็นนกที่มีขนาดตัวเล็กบินเร็ว มีขนาดประมาณ
15 เซนติเมตร (ซ.ม.) เวลาออกไปหากินนกประเภทนี้จะไม่แวะเกาะตามกิ่งไม้จนกว่าจะกลับเข้ารัง
โดยจะพบอยูต่ ามทุง่ โล่งบริเวณใกล้แหล่งน�ำ 
้ พืน้ ทีเ่ กษตรกรรมและในชุมชนพบเห็นได้ทวั่ ไปแทบจะทุกพืน้ ที่
ทีเ่ ป็นทีโ่ ล่ง บางครัง้ อาจพบเห็นเป็นฝูงขนาดใหญ่ โดยจะอยูภ่ ายในถ�ำ้ หรือบนเกาะเล็กเกาะน้อยใกล้ชายฝัง่
ทะเลเพื่อท�ำรังเป็นที่อยู่อาศัยและอยู่ลึกจากปากถ�้ำมากกว่า 400 เมตร โดยจะใช้น�้ำลายของตนเองท�ำรัง
เพื่อวางไข่ ในช่วงฤดูกาลสืบพันธุ์ของนกนางแอ่นจะอยู่ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ของทุกปี
แต่ห้วงเวลาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ เพราะปกตินกเพศเมียจะเป็นผู้สร้างรังโดยล�ำพัง ใช้เวลา
ประมาณ 1 เดือน หรือประมาณ 46 วัน ในการเก็บรังนกนางแอ่นนกจะสร้างรังในเวลากลางคืนและรังมีรูป
เป็นถ้วยครึ่งซีก เมื่อแห้งและแข็งตัวจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับวุ้นเส้นที่อัดตัวกันแน่นโดยตัวรัง จะติดอยู่กับ
ผนังถ�้ำหรือภายในผนังอาคารสิ่งก่อสร้างที่นกอาศัยอยู่ตามมุมหรือเพดาน1
มนุษย์มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่ารังของนกนางแอ่นที่ถูกสร้างโดยน�้ำลายของนกนางแอ่น
มีสรรพคุณเป็นยาช่วยบ�ำรุงก�ำลัง และยังสามารถน�ำมารับประทานเพือ่ รักษาโรคบางชนิดได้ ซึง่ นกนางแอ่น
เป็นสัตว์ปา่ คุม้ ครอง นกและรังของนกนางแอ่นก็ถอื ว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติ เนือ่ งจากนกนางแอ่นอาศัย
อยูใ่ นถ�ำ้ และท�ำรังเวลากลางคืนโดยใช้นำ�้ ลายในการสร้างรัง เพือ่ ฟักไข่ตอ่ มานกนางแอ่นได้อพยพกระจายไป
อยู่อาศัยในบ้านหรือคอนโดฯของชาวบ้าน ที่ได้สร้างขึ้นมาแล้วทิ้งร้างไว้ เมื่อนกได้เข้าไปอาศัยในบ้านหรือ
คอนโดฯดังกล่าว ชาวบ้านก็ไม่ได้ไล่นกออกจากพืน้ ทีด่ งั กล่าว เพราะชาวบ้านคิดว่าการทีน่ กมาอาศัยนัน้ ถือ
เป็นการที่ตนให้ที่อยู่อาศัยแก่สัตว์ และที่ส�ำคัญนกเหล่านี้ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ตน เมื่อเวลา
ผ่านไปชาวบ้านจึงมารู้ในภายหลังว่ารังของนกนางแอ่นนั้น สามารถน�ำมารับประทานได้ และได้ท�ำการเก็บ
รังของนกนางแอ่นไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเป็นอย่างมาก
ประเทศไทยในอดีตนกนางแอ่นบ้านหรือคอนโดนั้น เป็นการเลี้ยงที่ผิดกฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดเก็บ
หรือครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง หากผู้ใดเก็บ ท�ำอันตรายหรือมีไว้ครอบครองรังของสัตว์ป่าสงวนหรือ
สัตว์ป่าคุ้มครองผู้นั้นจะมีความผิดทางกฎหมายซึ่ง ณ ตอนนั้นนกนางแอ่นถูกจัดอยู่ในสัตว์ป่าคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 หากผู้ใดต้องการจะเก็บรังนกนั้นจะต้องได้
รับอนุญาตจากคณะกรรมการในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการที่คณะกรรมการในท้องถิ่นอนุญาตให้เอกชนเข้ามา
ท�ำสัมปทานการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ก�ำหนดจึงท�ำให้
รังนกนางแอ่นบ้านหรือคอนโด เป็นสินค้าที่ต้องห้ามมิให้ประชาชนจ�ำหน่าย2
เมื่อเวลาผ่านไปในแต่ละยุคแต่ละสมัย ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาเกิดขึ้นท�ำให้
มีเทคโนโลยีตา่ ง ๆ เข้ามามีบทบาทกับการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันของมนุษย์มากขึน้ เรือ่ ย ๆ เมือ่ รังนกนางแอ่นบ้าน
จัดเป็นสินค้าทางด้านเศรษฐกิจ จึงท�ำให้เป็นสินค้าที่มีความต้องการทั้งในประเทศและตลอดถึงประเทศ
ต่างๆ จึงท�ำให้ชาวบ้านเริ่มมีการสนใจในการสร้างบ้านหรือคอนโด เพื่อให้นกนางแอ่นมาอาศัยกันมากขึ้น
เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง แต่อย่างไรก็ดี ยังไม่มีมาตรการใดในการจัดเก็บภาษีจากรังนกนางแอ่นบ้าน
หรือคอนโด แต่มีเพียงการเรียกเก็บภาษีจากการสร้างบ้านอาคารที่ให้นกนางแอ่นเข้ามาอยู่อาศัย ทั้งนี้
โดยใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เท่านั้น
ฟิลลิป ดี ราวด์ และวิเชียร คงทอง. (2551). “นกแหลมผักเบี้ย”. กรุงเทพฯ, บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน). หน้า 230 ถึง 233.
ภัทรทร วันวงษ์ “ปัญหาการก�ำกับดูแลการเก็บรังนกอีแอ่นจากสิ่งปลูกสร้างของเอกชน” วิทยานิพธ์ปริญญา นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมาย
การเงินและภาษีอากร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2558
1
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ดังนั้นรังนกนางแอ่นที่เก็บจากบ้านหรือคอนโดไม่ได้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น
พ.ศ. 2540 ชาวบ้านที่สร้างบ้านหรือคอนโดฯ ให้นกนางแอ่นมาอยู่อาศัย จึงไม่ต้องขอยื่นท�ำสัมปทานและ
ไม่จำ� เป็นต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขหรือข้อก�ำหนดในการท�ำสัมปทาน อีกทัง้ ยังไม่มกี ฎหมายใดหรือมาตรการใด
เข้ามาควบคุมหรือรับรองการสร้างบ้านหรือคอนโดฯ ดังกล่าว จึงท�ำให้ราชการส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ
เข้ามาควบคุมดูแลบ้านหรือคอนโดนกนางแอ่นได้ ราชการส่วนท้องถิน่ จึงเสียประโยชน์จากการจัดเก็บรายได้
หรือภาษีอากรรังนกอีแอ่นที่จะสามารถน�ำมาพัฒนาท้องถิ่นนั้นได้
สัมปทาน หมายถึง สิทธิขาดระยะยาวในการครอบครอง ส�ำหรับใช้ประโยชน์จากการบริการ
สาธารณะทรัพยากรหรือทรัพย์สนิ ใด ๆ ทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัดในช่วงเวลาทีก่ ำ� หนดไว้โดยมักใช้กบั โครงการของ
รัฐบาลที่ต้องการจัดสรรให้เอกชนเข้ามาด�ำเนินการเองโดยเอกชนต้องจ่ายค่าสัมปทานตั้งแต่ได้รับสิทธิ์นั้น3
สัญญาสัมปทาน หมายถึง สัญญาที่หน่วยงานทางปกครองอนุญาตให้เอกชนลงทุนในกิจการ
ทางด้านสาธารณูปโภคอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง และให้เอกชนคู่สัญญามีสิทธิเรียกเก็บ
ค่าบริการจากประชาชนที่มาใช้บริการนั้นเป็นการตอบแทน4
ประเทศไทยได้แบ่งสัมปทานออกเป็น 2 ประเภท คือ สัมปทานบริการสาธารณะและสัมปทาน
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น สัมปทานรังนกนางแอ่น ที่ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บรังนกที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ บนเกาะหรือในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินโดยไม่ได้รับอนุญาตสัมปทานจากคณะกรรมการ
การใช้ประโยชน์จากสัมปทานจากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งถือว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นกรรมสิทธิ์
ของรัฐ หากผู้ใดมีจุดประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์จากธรรมชาติ ผู้นั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐก่อนที่
จะเข้าไปแสวงหาประโยชน์นั้นได้ ซึ่งการที่จะต้องขออนุญาตดังกล่าวนั้นเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อไม่ให้ถูกท�ำลายไปโดยไม่คุ้มค่า5
สัมปทานรังนกนางแอ่นเป็นสัมปทานการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อบุคคลใด
จะเข้าไปท�ำประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติจะต้องอยูใ่ นความควบคุมดูแลของรัฐและต้องได้รบั การอนุญาต
จากรัฐก่อนที่รัฐจะมอบสิทธิในการให้ทรัพยากรธรรมชาติผู้นั้นจะต้องเสียค่าตอบแทนให้แก่รัฐแทน

ขั้นตอนการท�ำสัญญาสัมปทาน
ในการท�ำสัญญาสัมปทานนั้นในการจัดท�ำสัญญาสัมปทานโดยตรง จะต้องมีกฎหมายให้อ�ำนาจรัฐ
ซึง่ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ โดยในการท�ำสัญญาสัมปทาน ต้องพิจารณาว่ามีขอ้ บังคับกฎหมาย
หรือระเบียบใดบ้างที่เกี่ยวข้องในการท�ำสัญญาสัมปทานนั้น แล้วจึงจะท�ำการร่างสัญญาสัมปทานขึ้นมา
ถ้าหากมีกฎหมายได้ระบุไว้แล้วว่าสัมปทานนั้นได้ก�ำหนดระเบียบแบบแผนดังกล่าวไว้แล้ว สัมปทานนั้น
จะต้องกระท�ำตามแบบแผนนัน้ ๆ แต่ถา้ สัมปทานทีย่ งั ไม่มรี ะเบียบแบบแผน สัมปทานนัน้ ก็จะต้องส่งการร่าง
สัมปทานนั้นและจะต้องผ่านการตรวจโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
สุทัศน์ ทองสถิต, การใช้มาตรการทางภาษีและกฎหมายในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม : ศึกษา เฉพาะแบตเตอรี่และของเสีย อันตราย,
“(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบบัณฑิต สาขากฎหมายภาษี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549),” หน้า 33
4
สุริยา ปานแป้น และอนุวัฒน์ บุญนันท์. (2561) “กฎหมายปกครอง” กรุงเทพฯ, วิญญูชน จ�ำกัด. หน้า 270
5
ภัทรทร วันวงษ์ “ปัญหาการก�ำกับดูแลการเก็บรังนกอีแอ่นจากสิ่งปลูกสร้างของเอกชน” วิทยานิพธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2558
3
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ในระหว่างการจัดท�ำสัญญาสัมปทานตามกฎระเบียบของหน่วยงานของรัฐก�ำหนดให้สัญญา
ของรัฐต้องท�ำเป็นหนังสือเพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ ขัดต่อกฎหมายโดยชัดแจ้งไม่เป็นการพ้นวิสัย
และไม่ ขั ด ต่ อ ความสงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน และการใช้ ถ ้ อ ยค� ำ ในสั ญ ญานั้ น
ต้ อ งมี ค วามชั ด เจนตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นสั ญ ญานั้ น และภาษาในสั ญ ญาต้ อ งเป็ น สั ญ ญาภาษาไทย
หากเป็นภาษาต่างประเทศก็ต้องแปลเป็นภาษาไทยด้วยเพื่อความหมายที่เข้าใจและตรงกัน โดยใช้
ยึดถือสัญญาตามฉบับภาษาไทยเป็นส�ำคัญ เมื่อลงนามในสัญญา และคู่สัญญาซึ่งเป็นฝ่ายรัฐจะต้อง
จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อก�ำกับดูแลและประสานงานเพิ่มเติมให้มีการด�ำเนินงานตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลการเก็บรังนกนางแอ่นในประเทศไทย
ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมดูแลนกอยู่ 3 ฉบับ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
3. พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 254
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 25626
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“สั ต ว์ ป ่ า ” หมายความว่ า สั ต ว์ ทุ ก ชนิ ด ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปย่ อ มเกิ ด และด� ำ รงชี วิ ต อยู ่ ใ นธรรมชาติ
อย่างเป็นอิสระ และให้หมายความรวมถึงไข่และตัวอ่อนของสัตว์เหล่านั้นด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึง
สัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะสัตว์ ซึ่งได้รับการยอมรับในทางวิชาการว่าสายพันธุ์นั้น
เป็นสัตว์บ้านไม่ใช่สัตว์ป่า และสัตว์ที่ได้มาจากการสืบพันธุ์ของสัตว์ดังกล่าว
“สัตว์ป่าสงวน” หมายความว่า สัตว์ป่าหายากหรือสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์จ�ำเป็นต้องสงวน
และอนุรักษ์ไว้อย่างเข้มงวดตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
“สั ต ว์ ป ่ า คุ ้ ม ครอง” หมายความว่ า สั ต ว์ ป ่ า ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ระบบนิ เวศ หรื อ จ� ำ นวน
ประชากรของสั ต ว์ ป ่ า ชนิ ด นั้ น มี แ นวโน้ ม ลดลงอั น อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบนิ เวศ ตามที่ ก� ำ หนดไว้
ในพระราชบัญญัตินี้
“ซากสัตว์ป่า” หมายความว่า ร่างกาย หรือส่วนของร่างของสัตว์ป่าที่ตายแล้วหรือเนื้อของ
สัตว์ปา่ ไม่วา่ จะได้ปง้ิ ต้ม รม ย่าง ตากแห้ง หมัก ดอง หรือท�ำอย่างอืน่ เพือ่ ไม่ให้เน่าเปือ่ ย และ ไม่วา่ จะช�ำแหละ
แยกออก หรืออยู่ในร่างของสัตว์ป่านั้น และให้หมายความรวมถึงเขา หนัง กระดูก กะโหลก ฟัน งา ขนาย
นอ ขน เกล็ด เล็บ กระดอง เปลือก เลือด น�้ำเหลือง น�้ำเชื้อ หรือ ส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ป่าที่แยกออก
จากร่างของสัตว์ป่าไม่ว่าจะยังมีชีวิตหรือตายแล้ว หน้า 105 เล่ม 136 ตอนที่ 71 ราชกิจจานุเบกษา
29 พฤษภาคม 2562
“ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า” ให้หมายความรวมถึงอนุพันธ์หรือสิ่งอื่นใดที่ได้มาจากสัตว์ป่า
หรือซากของสัตว์ปา่ ทีต่ รวจสอบหรือจ�ำแนกได้โดยเอกสารก�ำกับ บรรจุภณ
ั ฑ์ เครือ่ งหมาย ฉลาก หรืออืน่ ๆ
ว่าเป็นของสัตว์ป่าชนิดนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
6
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“ล่า” หมายความว่า เก็บ ดัก จับ ยิง ฆ่า หรือท�ำอันตรายด้วยประการอื่นใดแก่สัตว์ป่าที่ไม่มี
เจ้าของและอยู่อย่างเป็นอิสระ และให้หมายความรวมถึงการไล่ การต้อน การเรียก การล่อ หรือ การอื่น ๆ
เพื่อเก็บ ดัก จับ ยิง ฆ่า หรือท�ำอันตรายแก่สัตว์ป่านั้น
“เพาะพันธุ์” หมายความว่า ขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่น�ำมาเลี้ยงโดยวิธีผสมพันธุ์ และให้หมายความ
รวมถึงขยายพันธุ์สัตว์ป่าด้วยวิธีผสมเทียม ย้ายฝากตัวอ่อน หรือโดยวิธีการอื่นใดซึ่งมีวัตถุประสงค์
ในการเพิ่มจ�ำนวนสัตว์ป่าดังกล่าว
“ค้า” หมายความว่า ซือ้ ขาย แลกเปลีย่ น จ�ำหน่าย จ่าย แจก หรือโอนกรรมสิทธิ์ ทัง้ นี้ เพือ่ ประโยชน์
ในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงมีหรือแสดงไว้ซงึ่ สัตว์ปา่ ซากสัตว์ปา่ หรือ ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ปา่
เพือ่ การค้า การประกาศหรือโฆษณาหรือน�ำเสนอทางสือ่ โทรทัศน์ วิทยุ สิง่ พิมพ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือสื่อใด ๆ เพื่อการค้าด้วย
มาตรา 14 ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บ ท�ำอันตราย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่าสงวน เว้นแต่เป็น
กรณีของผู้ที่มีสัตว์ป่าสงวนไว้ในครอบครองโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้
ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บ ท�ำอันตราย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่เป็นรังของ
สัตว์ป่าคุ้มครองตามชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดและโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือเป็นกรณีผู้ที่มีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตเก็บรังนกตามกฎหมายว่าด้วย
อากรรังนกอีแอ่น และผูท้ อี่ าศัยอ�ำนาจของผูร้ บั อนุญาตดังกล่าว แต่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามระเบียบทีอ่ ธิบดีกำ� หนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของผู ้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตและผู ้ รั บ โอนใบอนุ ญ าต หลั ก เกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต
การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก�ำหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 25357
มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน
หรื อ ซากของสั ต ว์ ป ่ า คุ ้ ม ครอง เว้ น แต่ จ ะเป็ น สั ต ว์ ป ่ า คุ ้ ม ครองชนิ ด ที่ ก� ำ หนดตามมาตรา 17 ที่ ไ ด้ ม า
จากการเพาะพันธุ์ หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว และโดยต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี และต้องปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดในกฎกระทรวงและเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในใบอนุญาต
การขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าต ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ ก� ำ หนด
ในกฎกระทรวงความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับแก่
(1) การครอบครองสั ต ว์ ป ่ า คุ ้ ม ครองของผู ้ รั บ ใบอนุ ญ าตเพาะพั น ธุ ์ ต ามมาตรา 18(1) ที่ มี ไว้
เพื่อการเพาะพันธุ์หรือได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว
(2) การครอบครองสัตว์ปา่ สงวน สัตว์ปา่ คุม้ ครอง ซากของสัตว์ปา่ สงวนหรือซากของสัตว์ปา่ คุม้ ครอง
เพื่ อ กิ จ การสวนสั ต ว์ ส าธารณะของผู ้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง และด� ำ เนิ น กิ จ การสวนสั ต ว์ ส าธารณะ
ตามมาตรา 29 และได้จัดแสดงไว้ในสวนสัตว์สาธารณะที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้น
7
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มาตรา 20 ห้ามมิให้ผู้ใดค้าสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน ซากของสัตว์ป่า
คุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว เว้นแต่เป็นการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ก�ำหนด
ตามมาตรา 17 ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ ซากของสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากซากของสัตว์ป่า
ดังกล่าว ทั้งนี้ โดยได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี
การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง
มาตรา 21 ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บ ท�ำอันตราย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่าสงวนหรือ
สัตว์ป่าคุ้มครอง
ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นตามกฎหมาย ว่าด้วยอากร
รังนกอีแอ่นและผู้ที่อาศัยอ�ำนาจของผู้รับอนุญาตดังกล่าว แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีก�ำหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อได้มีการปลดล็อคการเลี้ยงนกนางแอ่นบ้านหรือคอนโดฯให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ดังนั้น
ผูป้ ระกอบการหรือนายทุนทีไ่ ด้ทำ� การลงทุนสร้างบ้านหรือคอนโดในการเลีย้ งนกนางแอ่นดังกล่าวนัน้ ก็จำ� เป็น
ต้องขออนุญาตเพื่อเก็บหรือครอบครองนกนางแอ่น ถึงแม้ผู้ประกอบการหรือนายทุนจะแสดงเจตนารมณ์
ว่าต้องการครอบครองหรือยึดถือเอาการเก็บรังนกไว้เพือ่ เป็นประโยชน์แก่ตนเองก็ตามจะไม่มคี วามผิดฐาน
ล่าสัตว์ป่าคุ้มครองตามมาตรา 4 และครอบครองสัตว์ป่าสงวนตามมาตรา 19
พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 25408
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้
		 “นกอีแอ่น” หมายความว่า นกอีแอ่นชนิดที่ใช้กินรัง
“รังนก” หมายความว่า รังนกอีแอ่น
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล
องค์การบริหารส่วนตําบล และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกําหนด
		 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น
มาตรา 7 ให้คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ให้และเพิกถอนสัมปทานเก็บรังนก
(2) พิจารณาการจัดเก็บและจัดสรรเงินอากรรังนก
(3) ให้คําแนะนําแก่ผู้รับสัมปทานเกี่ยวกับการเก็บรังนก
(4) กํากับดูแลการเก็บรังนกของผูร้ บั สัมปทานให้เป็นไปตามสัมปทาน และตามพระราชบัญญัตนิ ี้
(5) กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข รวมทั้งปฏิบัติการอื่น ๆ ตามหน้าที่กฎหมาย
กําหนดไว้ให้เป็นอํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดรับผิดชอบในการจัดเก็บเงินอากรรังนกและมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามมติของ
คณะกรรมการหรือตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย รวมทัง้ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบงาน ธุรการของคณะกรรมการ
8
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มาตรา 14 ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บรังนกที่มีอยู่ตามธรรมชาติบนเกาะหรือในที่สาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน โดยไม่ได้รบั สัมปทานจากคณะกรรมการ การขอรับสัมปทานในแต่ละจังหวัดให้ทาํ โดยการประมูลเงิน
อากรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ 2540 เป็นกฎหมายโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี
อากรรังนกนางแอ่น ซึ่งตามมาตรา 14 ดังกล่าวไม่ใช่ผู้รับสัมปทานที่มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามมาตร
การคุ้มครองการควบคุมดูแลนกนางแอ่นตามพระราชบัญญัตินี้
อย่างไรก็ดี เมือ่ มีกฎหมายอนุญาตให้ผปู้ ระกอบการหรือนายทุนทีท่ ำ� ธุรกิจนกนางแอ่นบ้านหรือคอนโด
ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว แต่ก็ยังไม่มีมาตรการหรือกฎหมายใดมารองรับในการเรียกเก็บภาษีจากรายได้
ของผู้ประกอบการหรือนายทุนดังกล่าวที่มีเงินได้จากการเก็บรังนกบ้านหรือคอนโด ไปค้าขาย จึงต้องการ
เสนอแนวทางให้ทางราชการส่วนท้องถิ่นมีการจัดเก็บภาษีครอบคลุมถึงนกนางแอ่นบ้านหรือคอนโดฯ
และใช้ในการเรียกเก็บภาษีจากผูป้ ระกอบการหรือนายทุนทีม่ เี งินได้จากนกนางแอ่นบ้านหรือคอนโดนัน้
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บภาษีรังนกนางแอ่นในต่างประเทศ
1. มาตรการการก�ำกับดูแลรังนกนางแอ่นในประเทศอินโดนีเซีย
มาตรการทางภาษีอากรในการก�ำกับดูแลการเก็บรังนกนางแอ่น ซึ่งประเทศอินโดนีเซียได้ใช้
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเชื่อว่าเศรษฐศาสตร์
จะสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ เพือ่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมได้อย่างยัง่ ยืน โดยเครือ่ งมือ
ทางเศรษฐศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกน�ำมาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศ
อินโดนีเซีย ได้ออกกฎหมายภาษีสงิ่ แวดล้อม เพือ่ จัดการกับปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อิ น โดนี เซี ย ใช้ ม าตรการแรงจู ง ใจและหรื อ ลดแรงจู ง ใจในรู ป แบบการจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรมาประยุ ก ต์ ใช้
ในการจัดเก็บภาษีอากรรังนกนางแอ่นโดยออกเป็นกฎหมายว่าด้วยภาษีรงั นกอีแอ่นตามพระราชบัญญัตภิ าษี
และค่าธรรมเนียมท้องถิ่น
รายละเอียดของภาษีรงั นกอีแอ่นตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว มีหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษี
รังนกอีแอ่น ดังนี้
1. Incentive คือ การสร้างแรงจูงใจทั้งทางบวกและทางลบให้แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค ในการร่วมมือ
กับรัฐจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้ยงั่ ยืนโดยเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค
2. Disincentive คือ การลดแรงจูงใจในการใช้หรือรบกวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เช่น การเก็บภาษีรงั นกอีแอ่นซึง่ ฐานภาษีนนั้ ค�ำนวณมาจากปริมาณของรังนกอีแอ่นคูณกับราคารังนกอีแอ่น
หากผู้ผลิตเก็บได้จ�ำนวนปริมาณมากนั้นสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ผลิตรายนั้นใช้หรือท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมากย่อมต้องจ่ายภาษีในปริมาณมากตามไปด้วยผู้ผลิตจึงพยายามจัดเก็บรังนกตาม
จ�ำนวนครั้งที่กฎหมายก�ำหนดซึ่งเป็นการใช้หรือรบกวนทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
ระบบนิเวศของนกอีแอ่นป้องกันการสูญพันธุ์หรือย้ายแหล่งถิ่นที่อยู่ของนกอีแอ่นอีกด้วย9
9

ภัทรทร วันวงษ์ “ปัญหาการก�ำกับดูแลการเก็บรังนกอีแอ่นจากสิ่งปลูกสร้างของเอกชน” วิทยานิพธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมาย
การเงินและภาษีอากร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2558
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2. มาตรการการก�ำกับดูแลการเก็บรังนกนางแอ่นในประเทศมาเลเซีย
รัฐบาลมาเลเซียมีเป้าหมายชัดเจนที่จะขึ้นเป็นประเทศอันดับหนึ่ง ในการส่งออกรังนกนางแอ่น
ในตลาดโลก รัฐบาลจึงสนับสนุนอุตสาหกรรมฟาร์มรังนกนางแอ่นเป็นอย่างมาก มาตรการในการก�ำกับ
ดูแลการเก็บรังนกนางแอ่นของมาเลเซียจึงค่อนข้างมีแนวทางที่ชัดเจนและมีกฎหมายหลายฉบับที่เข้ามา
มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
กรมสัตว์ป่า ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยววัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ
ส�ำหรับอุตสาหกรรมการเลีย้ งนกนางแอ่นขึน้ เพือ่ ก�ำหนดมาตรการในการดูแลรักษาพืน้ ทีฟ่ าร์มรังนกตลอดจน
ถึงสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ก่อนทีเ่ จ้าของกิจการฟาร์มรังนกนางแอ่นจะได้รบั ใบอนุญาตการเลีย้ งนกนางแอ่น
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แนวทางปฏิบัติส�ำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงนกนางแอ่น
1. ฟาร์มรังนกนางแอ่นจะต้องไม่ถูกสร้างขึ้นในเทศบาลเมือง รวมทั้งพื้นที่ที่อยู่อาศัยแหล่งชุมชน
โรงเรียนสถานพยาบาล สถานที่ประกอบพิธีกรรม พื้นที่กักเก็บน�้ำหรือสถานที่สาธารณะใดๆ
2. อาคารของบ้านรังนกนางแอ่นทีอ่ ยูภ่ ายในเขตอ�ำนาจของท้องถิน่ เจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ อาจมีการใช้
ที่ดินให้เป็นไปตามแผนงานของท้องถิ่น
3. กิจกรรมการท�ำฟาร์มรังนกจะต้องกระท�ำบนพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั อนุญาตเท่านัน้ นัน่ คือพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม
4. เจ้าของกิจการจะต้องมั่นใจว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะมีผลต่อสุขภาพของประชาชนโดยรอบ
เช่น กลิ่นเหม็น ยุงแมลงวัน และความสะอาดโดยรอบจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมที่กฎหมายก�ำหนดไว้
5. การใช้งานเครื่องบันทึกเสียงนกอีแอ่นจะต้องไม่เกิน 55 เดซิเบล ล�ำโพงควรจะเรียงขึ้นไปยัง
ท้องฟ้าที่ท�ำมุม 60 องศา และเจ้าของกิจการสามารถใช้เครื่องบันทึกเสียงได้เฉพาะช่วงเวลา 06:00 น.
ถึง 07:00 น. เท่านั้น
6. ใบอนุญาตในการประกอบกิจการรังนกนางแอ่น มีดังนี้
- ใบอนุญาตซื้อขายจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
- ส�ำหรับผู้ประกอบการรายใหม่จะต้องได้รับใบอนุญาตการเลี้ยงสัตว์จากกรมสัตว์ป่า
- ส�ำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขายรังนกนางแอ่นที่ได้จากความรังนกของตนเองจะต้อง
ได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบการจากกรมสัตว์ป่า
- ส�ำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการน�ำเข้าหรือส่งออกรังนกนางแอ่น จะต้องได้รับใบอนุญาต
น�ำเข้าและส่งออกจากกรมสัตว์ป่า
- ใบอนุญาตจะต้องต่ออายุเป็นประจ�ำทุกปี
7. ผู้ประกอบกิจการจะต้องบันทึกจ�ำนวนการเก็บหรือปริมาณการจ�ำหน่ายรังนกอีแอ่น
8. ผู้ประกอบกิจการที่ไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเหล่านี้ จะต้องถูกระวางโทษปรับหรือจ�ำคุกหรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลอุตสาหกรรมการเลี้ยงนกอีแอ่น
การท� ำ ฟาร์ ม รั ง นกอี แ อ่ น นั้ น ไม่ มี ก ารออกกฎหมายเป็ น พระราชบั ญ ญั ติ อ ย่ า งเป็ น ทางการ
มีเพียงแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยรัฐบาลท้องถิ่นเท่านั้น ซึ่งนอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติการ
ท�ำฟาร์มรังนกอีแอ่นผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ดังนี้
1. กฎหมายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
2. พระราชบัญญัติการท�ำลายเชื้อโรคจากแมลง
3. ระเบียบกรมสุขภาพ
4. พระราชบัญญัติผังเมือง
5. พระราชบัญญัติถนนการระบายน�้ำและอาคารสิ่งปลูกสร้าง
6. พระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่า
การน�ำมาตรการการออกใบอนุญาต และเก็บค่าธรรมเนียมมาใช้กำ� กับดูแลการเก็บรังนกนางแอ่น
เนื่องจากประเทศมาเลเซียไม่มีการออกกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการก�ำกับดูแล
การเก็ บรั ง นกอีแ อ่นโดยตรงมีเพียงกฎหมายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การสร้ างอาคารสิ่ งปลู กสร้ า งและ
สุขอนามัยเท่านั้นที่เข้ามาควบคุมในการท�ำกิจการบ้านรังนก10

วิธีการด�ำเนินการ
การศึกษานี้ เป็นการศึกษาเชิงวิจัยจากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากนายกเทศบาล กองคลัง
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และประชาชนในพื้นที่เทศบาลปากพนัง โดยการสอบถามแบบ
สัมภาษณ์ในเชิงลึก และโดยการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องจากต�ำราวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์
บทความ วารสารต่ า ง ๆ ตลอดทั้ ง สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ รวมถึ ง ศึ ก ษาการเลี้ ย งและการเก็ บ ภาษี อ ากร
นกอีแอ่นของประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย โดยการศึกษาวิธกี ารจัดเก็บภาษีรงั นกนางแอ่นบ้านหรือคอนโด
ในเขตพื้นที่เทศบาลปากพนัง และเสนอแนวทางให้ท้องถิ่นมีมาตรการการจัดเก็บภาษีรังนกนางแอ่นบ้าน
หรือคอนโดฯ ให้สอดคล้องกับการปลดล็อคนกนางแอ่นที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว เพื่อให้เป็นแนวทาง
ในการบังคับใช้ส�ำหรับการจัดเก็บภาษีรังนกนางแอ่นบ้านหรือคอนโด ในท้องถิ่นนั้นด้วย

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้ง นี้จัดท�ำขึ้นเพื่อ ศึก ษาวิ ธีการจั ด เก็ บ ภาษี รั งนกนางแอ่ น บ้ านหรื อคอนโด ในพื้ น ที่
เทศบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเพื่อเป็นแนวทางในการเสนอแนะมาตรการการจัดเก็บภาษี
รังนกนางแอ่นบ้านหรือคอนโด การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลแบบ
การสัมภาษณ์ในเชิงลึก จากนายกเทศบาลปากพนัง กองคลังฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ผู้ประกอบการ และประชาชนในเขตพื้นที่ปากพนัง จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการดังกล่าว เป็นเพียงการ
สร้างที่อยู่อาศัยให้นกมาท�ำรังเท่านั้น หากมิใช่เป็นการเลี้ยงนกเพราะไม่ได้มีการให้อาหารนกแต่อย่างใด
เพราะนกทีม่ าอาศัยในตึกจะมักออกไปหาอาหารกินเองตามธรรมชาติ จากการส�ำรวจข้อมูลเบือ้ งต้นเกีย่ วกับ
การจัดเก็บภาษี มีเพียงแต่การจัดเก็บภาษีอาคารสิ่งปลูกสร้างจากการที่นกนางแอ่นมาอาศัยเท่านั้น
10

เรื่องเดียวกัน
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ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จากการค้นคว้าพบว่าพระราชบัญญัติอากร
รังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 ยังไม่มมี าตรการก�ำกับดูแลในการจัดเก็บภาษีรงั นกนางแอ่นบ้านหรือคอนโด ดังนัน้
ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะมาตรการการจัดเก็บภาษีรังนกนางแอ่นบ้าน หรือคอนโด ดั้งนี้
1. ให้ราชการส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนดูแลและจัดการการเก็บรังนกนางแอ่นบ้านหรือคอนโด
อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องที่ของตน
2. ให้ น� ำ เงิ น จากการจั ด เก็ บ ภาษี รั ง นกนางแอ่ น บ้ า นหรื อ คอนโด ตกเป็ น รายได้ ข องท้ อ งถิ่ น
เพื่อให้ท้องถิ่นน�ำมาบริหารจัดการพัฒนาในท้องถิ่นของตน
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ปัญหาการคุ้มครองสิทธิบัตรกรณีพืชกระท่อม
PROBLEMS OF PATENT PROTECTION IN THE CASE
OF KRATOM PLANTS
เกศรินทร์ รักรอด, ณัฐธิดา แม่นย�ำ, เพ็ญนภา มาเอียด,
มาลิสา ดรอแม, มาตา สินด�ำ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจดสิทธิบัตรพืชกระท่อมของประเทศไทย
ญี่ ปุ ่ น สหรั ฐ อเมริ ก า รวมถึ ง ศึ ก ษากฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งและแนวทางการน� ำ พื ช กระท่ อ มไปสู ่ ก ารได้
รับการคุ้มครองสิทธิบัตร
พืชกระท่อมพืชยาที่ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แต่พืชกระท่อม
นั้ น ก็ มี ป ระโยชน์ ใ นทางการแพทย์ เช่ น สารมิ ต รากรั ย นิ น (Mitragynine) ที่ มี ฤ ทธิ์ ก ระตุ ้ น ประสาท
ช่วยแก้ปวดเมื่อย แก้อาการข้างเคียงโรคมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งไม่ต่างกับพืชกัญชามากนักแต่ในปัจจุบันนี้
สารสกัดที่อยู่ในพืชกัญชาอย่าง Tetrahydrocannabinol (THC) ที่ผสมไม่เกิน 0.2% สามารถเป็นยาและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้ไม่ถอื ว่าเป็นยาเสพติด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข สาร Tetrahydrocannabinol
(THC) ของพืชกัญชา ซึ่งถ้าน�ำไปผสมกับสารอื่นแล้วสามารถน�ำไปขอรับจดสิทธิบัตรได้ ไม่เป็นขัดต่อ
มาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
ในทางตรงข้ามกัน พืชกระท่อมแม้จะมีสรรพคุณทางยาไม่ตา่ งจากกัญชา แต่ไม่สามารถจดสิทธิบตั ร
ได้เนื่องจากมีการขัดต่อบทบัญญัติมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากพืช
โดยตรงตามมาตรา 9(1) และการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรืออนามัยของประชาชนตามมาตรา 9(5)
ซึ่งหากยังเป็นแบบนี้ต่อไป ผู้วิจัยพืชกระท่อมทั้งหลายคงมิท�ำการวิจัยเนื่องจากไม่มีแรงจูงใจในการวิจัย
ท�ำไปแล้วมิได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิบัตร (Patents) หรือสิทธิตามกฎหมายที่รัฐ
มอบให้แก่ผู้ขอรับจดสิทธิบัตร เพื่อคุ้มครองเจ้าของ ซึ่งสิทธิบัตรช่วยส่งเสริมและพัฒนาการประดิษฐ์และ
การอุตสาหกรรมของทุกประเทศ หากในประเทศมีระบบสิทธิบตั รและกลไกในการบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ
จะส่งผลให้ประเทศมีความรุง่ เรือง มีความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ และก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การผลิต รวมทั้งผู้คนในสังคมมีชีวิต ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ดังนัน้ หากมาตรา 9(5) ยังคงควบคุมอยูเ่ ยีย่ งนีจ้ ะส่งผลต่อประเทศในอนาคต ผูว้ จิ ยั พืชกระท่อมไม่มี
แรงจูงใจในการผลิต เนือ่ งจากไม่ได้รบั ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมกับการวิรยิ ะอุตสาหะของบุคคลเหล่านัน้
ซึ่งจะท�ำให้ขาดการพัฒนาทางการแพทย์ แล้วส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศชาติ
ค�ำส�ำคัญ : พืชกระท่อม, สิทธิบัตร, ยาเสพติด
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Abstract
This qualitative research The objective is to study the patent of Kratom in Thailand, Japan,
the United States of America, as well as to study the relevant laws and guidelines for the cancellation
of Kratom from drugs. To lead to the protection of patents and then used in the descriptive analysis
Kratom plants are illegal drugs under the Penal Drug Act 1979, but Kratom is useful in
medicine. Such as Mitrankanin (Mitragynine), which has nerve stimulants, helps to relieve pain, side
effects, cancer, etc., which is not much different from the cannabis plant, but today the extracts in the
cannabis plant like Tetrahydrocannabinol (THC) that is mixed no more than 0.2%, can be medicines
and herbal products, not considered drugs As announced by the Ministry of Public Health
Tetrahydrocannabinol (THC) of marijuana plants, which, if combined with other substances, can be
applied for a patent. It is not contrary to Article 9 of the Patent Act 2522,
in contrast Kratom, despite its medicinal properties, is no different from marijuana. But cannot
patent because it is against the provisions of Article 9 of the same Act Whether it is a direct plant
extract according to Article 9(1) and contrary to public order or public health under Article 9(5),
which if this continues Researchers would probably not do research because they lacked the incentive
to conduct the research. Do not have protection from patents or legal rights granted by the state
to the applicant to protect the owner Which patents help promote and develop the invention and
industry of every country If the country has an efficient patent system and enforcement mechanism,
it will make the country prosperous. Have economic wealth and advancement in technology and
manufacturing industry Including people in society Better living and quality of life,
therefore, if Article 9(5) is still controlled as this will affect the country in the future. The
researcher does not have incentives for production. Due to not receiving appropriate compensation for
their diligence Which will result in the lack of medical development and then directly affect the nation
Keywords : Kratom, Patent, Drug

บทน�ำ
เนื่องจากในสมัยโบราณ บรรพบุรุษของคนไทยนิยมบริโภคใบกระท่อมกันมาช้านาน ซึ่งเป็น
การใช้วธิ แี บบโบราณ คือ เคีย้ วใบสดหรือบดใบให้แห้งเป็นผง ต้มน�ำ้ อุน่ หรือชงกับกาแฟ หลังเคีย้ วใบกระท่อม
ประมาณ 5 - 10 นาที ร่างกายจะมีอาการกระปรีก้ ระเปร่า กดความรูส้ กึ เมือ่ ยล้าในเวลาท�ำงาน ท�ำให้สามารถ
ท�ำงานได้นานและทนแดดมากขึ้น เมื่อบริโภคแล้วจะสามารถท�ำงานได้มากกว่าคนทั่วไป ซึ่งการบริโภค
ดังกล่าวได้รับความนิยมแพร่หลายจนเป็นธรรมเนียมหรือวิถีชีวิตของกลุ่มหรือท้องถิ่น คล้ายคลึงกับ
การกินหมาก ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่าผู้ที่บริโภคนั้นจะมีอาการก้าวร้าวหรือก่อให้เกิดอาชญากรรมแต่อย่างใด
ซึง่ ตรงกันข้ามกับผูท้ เี่ สพกัญชาโดยกัญชานัน้ จะออกฤทธิก์ ระตุน้ ประสาทให้ผเู้ สพมีอาการร่าเริง หากเสพเข้าไป
ในปริมาณทีม่ ากจะเกิดอาการหลอนประสาท ท�ำให้เกิดภาพลวงตา หูแว่ว หวาดระแวง ความคิดสับสนและ
ควบคุมตัวเองไม่ได้ ซึ่งก่อให้เกิดอาชญากรรมได้ ซึ่งหากเปรียบเทียบประโยชน์ของกัญชาและพืชกระท่อม
แล้วก็มปี ระประโยชน์ไม่ตา่ งกัน ซึง่ ในกรณีของโทษในการใช้พชื ทัง้ สองพืชกัญชามีโทษมากกว่าพืชกระท่อม

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

371

นอกจากนี้ พบว่ามีแพทย์พื้นบ้านจ�ำนวนมากได้ใช้ใบกระท่อมเป็นส่วนผสมของตัวยาสมุนไพรไทย
หลายขนาน เนื่องจากมีสรรพคุณทางยาที่ใช้ในการรักษาโรค อาทิ ใช้ระงับอาการไอ งูสวัด ท้องเสีย
ระงับอาการปวดฟัน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อาการปวดประจ�ำเดือน รักษาโรคเบาหวาน สมานแผลในปาก
สมานแผลสด ห้ามเลือด ลดความดัน บิด แก้พิษจากพืชและสัตว์ (ใช้เปลือกกระท่อมฝนกับน�้ำปูนแดง
ทาบริเวณที่ถูกใบไม้หรือสัตว์ ) ซึ่งยาเหล่านี้ก็ยังใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ซึ่งพืชกระท่อมถูกจัด
เป็นยาเสพติดต้องห้ามตามกฎหมายเป็นครัง้ แรกในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8)
โดยการประกาศควบคุมการใช้พืชกระท่อมซึ่งตราเป็นพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. 2486 เพื่อป้องกัน
รายได้จากธุรกิจฝิ่นของรัฐเนื่องจากรัฐบาลเป็นผู้ผูกขาดผลิตฝิ่นสุก ฝิ่นดิบ จ�ำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว
ท�ำให้ฝิ่นมีราคาแพง ได้เงินภาษีจ�ำนวนมาก ดังนั้นคนที่ติดฝิ่นที่ไม่มีเงินไปซื้อฝิ่นหรือต้องการเลิกสูบฝิ่น
จึงหันไปบริโภคพืชกระท่อมที่มีฤทธิ์คล้ายฝิ่นท�ำให้รายได้ของรัฐน้อยลง ต่อมาในปี 2522 ได้บัญญัติ
ให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สามารถสกัดเอาสารแอลคะลอยด์ที่พบในใบกระท่อม เช่น สารมิตรากรัยนิน
ซึ่งเป็นสารหลัก มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผน เช่น ใช้ระงับอาการปวดได้เช่นเดียวกับมอร์ฟีน
ขยายหลอดเลือด ลดความดัน ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เป็นต้น ซึ่งมีงานวิจัยรับรองในหลาย ๆ ที่มา
อนึ่งตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 นั้นเป็นก�ำหนดว่าการประดิษฐ์ที่
ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ ได้แก่ (1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ สัตว์พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช (2) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(3) ระบบข้อมูลส�ำหรับการท�ำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ (4) วิธีการวินิจฉัย บ�ำบัด หรือรักษาโรคมนุษย์
หรือสัตว์ (5) การประดิษฐ์ทขี่ ดั ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีอนามัยหรือสวัสดิภาพของประชาชน
เมื่อพิเคราะห์จากบทกฎหมายดังกล่าวท�ำให้สารสกัดจากพืชกระท่อมเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 9(1) คือ
เป็นสารสกัดจากพืชที่มาจากธรรมชาติ จึงไม่สามารถน�ำมาขอรับจดสิทธิบัตรได้ นอกจากนี้ก็เข้าข้อยกเว้น
มาตรา 9(5) คือหากน�ำสารสกัดจากพืชกระท่อมซึง่ เป็นส่วนประกอบหนึง่ ผสมกับสารตัวอืน่ แล้วได้ผลิตภัณฑ์
เป็นตัวยาไม่สามารถน�ำมาจดสิทธิบัตรได้อีกเช่นกันเพราะเป็นการประดิษฐ์ท่ีขัดต่ออนามัยหรือสวัสดิภาพ
ของประชาชนที่มีสารประกอบทางเคมีซึ่งเป็นสารเสพติดให้โทษ
สิทธิบัตรที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์
เป็นหนังสือส�ำคัญที่ทางราชการออกให้แก่เจ้าของการประดิษฐ์เพื่อให้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในระยะเวลาที่
ก�ำหนดตามกฎหมายคือ 20 ปี เกี่ยวกับการประดิษฐ์ของตน เรียกว่าระบบสิทธิบัตรซึ่งระบบนี้เป็นพื้นฐาน
ส�ำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการประดิษฐ์และการอุตสาหกรรมของทุกประเทศ หากในประเทศมีระบบ
สิทธิบัตรและกลไกในการบังคับอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ประเทศมีความรุ่งเรือง มีความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจ และก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการผลิต รวมทั้งผู้คนในสังคมมีชีวิตและ
ความเป็นอยู่และคุณภาพที่ดีขึ้น ดังนั้นการออกสิทธิบัตรถือเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างรัฐ
กับเจ้าของเอกชน เมื่อรัฐให้ความคุ้มครองก็เกิดการจูงใจให้มีการประดิษฐ์ กระตุ้นการวิจัย อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม แม้พชื กระท่อมจะมีประโยชน์ในทางการแพทย์ แต่ปจั จุบนั พืชกระท่อมก็ยงั มีสถานะเป็น
ยาเสพติดซึง่ ผิดกฎหมายอยูต่ ามพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แม้มกี ารอนุญาตให้นำ� ไปวิจยั
และใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้แต่ในกรณีการขอจดทะเบียนสิทธิบตั รนัน้ ยังคงต้องห้ามตามมาตรา 9 (1) (5)
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แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ สิ ท ธิ บั ต ร พ.ศ. 2522 ดั ง นั้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสารสกั ด พื ช กระท่ อ มจึ ง ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ
การคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งอาจส่งผลต่อการวิจัยพัฒนาต่อยอดผลประโยชน์
จากพืชกระท่อมต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาข้อกฎหมายสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการขอจดทะเบียนสิทธิบัตรพืชกระท่อม
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัญหาข้อกฎหมายสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการขอจดทะเบียนสิทธิบัตร
พืชกระท่อมของประเทศไทยกับต่างประเทศ
3. เพือ่ ศึกษามาตรการกฎหมายทีเ่ หมาะสมเกีย่ วกับปัญหาการขอจดทะเบียนสิทธิบตั รพืชกระท่อม
4. เพือ่ วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขอจดทะเบียนสิทธิบตั รพืชกระท่อม
ในประเทศไทย

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการขอจดทะเบียนสิทธิบัตรพืชกระท่อม มีดังนี้
1. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
สิทธิบัตร (Patents) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภททรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ซึ่งเกี่ยวข้อง
และใกล้ชิดกับการด�ำเนินชีวิตโดยปกติของคนในสังคม เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์คิดค้นและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งเป็นสิทธิตามกฎหมายที่รัฐมอบให้แก่ผู้ขอรับจดสิทธิบัตรซึ่งได้ยื่น
ค�ำขอรับสิทธิบัตรและได้รับการจดทะเบียนการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ถูกต้องตามขั้นตอน
ตามที่กฎหมายก�ำหนด เพื่อเป็นการคุ้มครองเจ้าของสิทธิบัตร ให้มีสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว หรือ
สิทธิผูกขาดในการหาประโยชน์จากสิ่งนั้นของตนภายในเวลาที่กฎหมายก�ำหนดและมีสิทธิขัดขวางไม่ให้
บุคคลใดท�ำลอกเลียนแบบสิ่งประดิษฐ์หรือ ผลิตภัณฑ์ไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม1
แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์2
การประดิษฐ์ที่มาจากการคิดค้นให้ได้มาหรือท�ำให้ดีข้ึนซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีย่อมเป็นผลมา
จากภูมิปัญญาของมนุษย์เรา แนวคิดในการให้ความคุ้มครองสิทธิอันเกี่ยวกับการประดิษฐ์เริ่มมีมาตั้งแต่
ช่วงศตวรรษที่ 17 ซึ่งนับแต่นั้นมา เช่นแนวความคิดที่ว่าการประดิษฐ์ทั้งหลายเป็นเพียงการน�ำเอาหน่วย
ข้อมูลมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นการคิดค้นขึ้นใหม่ โดยหน่วยข้อมูลถือเป็นทรัพยากรของสังคมซึ่งเป็น
มรดกร่วมของทุกคน จึงไม่ควรกีดกันในกรณีที่สังคมจะได้ใช้สอยด้วยการก�ำหนดให้การประดิษฐ์เป็น
ของบุคคลคนเดียว แต่มีแนวคิดที่ต่างจากแนวคิดนี้อีก ซึ่งมีการให้แนวคิดหลายทางซึ่งถือว่าการประดิษฐ์
เป็นทรัพย์ตามกฎหมาย ได้แก่ การให้สิทธิอย่างเด็ดขาดให้แก่ผู้ประดิษฐ์, การให้บุคคลอื่นสามารถน�ำการ
ประดิษฐ์ของตนแยกส่วนที่เป็นฐานมาเป็นผลิตภัณฑ์ของตนโดยไม่ใช่การลอกเลียนแบบ,การให้ป้องกัน
สิทธิไม่ให้ผู้ใดมาลอกเลียนการประดิษฐ์,ให้สิทธิรับค่าตอบแทนเป็นส่วนแบ่งจากผลประโยชน์จากการใช้
การประดิษฐ์ และไม่มสี ทิ ธิปอ้ งกันไม่ให้ผใู้ ดใช้ประโยชน์จากการประดิษฐ์ ทัง้ นี้ ไม่ให้สทิ ธิใด ๆ แก่ผปู้ ระดิษฐ์
1
2

จิรศักด์ รอดจันทร์. (2555). สิทธิบัตร (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร : บริษัท แอคทีฟ พริ้นท์.
ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2555). ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (พิมพ์ครั้งที่ 9 ). กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์นิติธรรม.
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นอกจากทีก่ ำ� หนดให้รบั ค่าตอบแทนจากการประดิษฐ์เท่านัน้ ส่วนนักกฎหมายในประเทศทีม่ รี ะบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม มีแนวคิดคือการที่จะให้การคุ้มตรองการประดิษฐ์มอบสิทธิผูกขาดแต่ผู้เดียวให้แก่ผู้ประดิษฐ์
และผู้ที่ได้ลงทุนในการประดิษฐ์ ที่เสียเวลา ความคิด ความเสี่ยง ใช้ระบบการมอบสิทธิบัตร ผลดีจากระบบ
ดังกล่าว ได้แก่ เพื่อเกิดการจูงใจในการประดิษฐ์ เพื่อเกิดความก้าวหน้าและถ่ายทอดทางเทคโนโลยี
และเกิดความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศ
ส่วนเหตุผลโดยรวมที่ประเทศไทยออกพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 คือ
1. เพื่อส่งเสริมให้มีการค้นคว้า วิจัย และผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีที่แปลกใหม่
2. เพื่อให้ผู้คิดค้นหรือออกแบบการประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ได้รับการคุ้มครองมิให้ผู้ใดลอกเลียนแบบ
3. ลดแรงกดดันในการเจรจาทางการค้า ในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
4. ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกขององค์การการค้าโลกและความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สนิ
ทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าจึงมีพันธกรณีที่ต้องออกกฎหมายอนุวัติ เพื่อให้มีความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา เช่น
การวิวัฒนาการของสิทธิบัตร3
เมื่อย้อนไปในยุคด�ำบรรพ์ได้มีการประดิษฐ์ ผลิตผลจากภูมิปัญญาของมนุษย์เพื่อใช้ในการพัฒนา
ชีวิตและความเป็นอยู่ของตนให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเช่น วงล้อส�ำหรับเกวียนในการขนส่ง
มีด ดาบ ธนู และอาวุธต่าง ๆ เพือ่ ใช้ในการล่าสัตว์หรือป้องกันตัว แต่เมื่อสังคมเข้าสูย่ คุ ปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม
ได้มีแนวคิดในการประดิษฐ์ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นความต้องการรางวัลทางการเงินของมนุษย์ จึงก่อให้เกิด
แรงจูงใจในการคิดค้นประดิษฐ์เพื่อการผลิต จ�ำนวนสิ่งประดิษฐ์จึงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการเพิ่มขึ้น
ดังกล่าวมีการลอกเลียนแบบเพื่อแย่งผู้บริโภคด้วยเหตุนี้จึงเริ่มมีแนวความคิดเกี่ยวกับคุ้มครองสิทธิของ
เจ้าของสิง่ ประดิษฐ์ขนึ้ เพือ่ คุม้ ครองสิทธิดงั กล่าวในประเทศต่าง ๆ และการตกลงระหว่างประเทศในรูปแบบ
อนุสัญญา หรือสนธิสัญญา เช่น อนุสัญญาปารีส ซึ่งมีผลบังคับมาถึงปัจจุบัน เป็นต้น
ส่วนในประเทศไทยนัน้ นับตัง้ แต่อดีตจนถึงปี 2522 ไม่มกี ฎหมายเกีย่ วกับการคุม้ ครองการประดิษฐ์
เนือ่ งจากมีความเห็นว่า กฎหมายคุม้ ครองการประดิษฐ์ซงึ่ มอบสิทธิการผูกขาดให้แก่ผทู้ รงสิทธิชาวต่างชาติ
มากกว่าคนไทย เพราะหากชาวต่างชาติมาขอรับจดสิทธิบัตรคุ้มครองในประเทศไทย อาจเป็นการกัดกัน
ไม่ให้คนไทยก่อตั้งอุตสาหกรรมหรือใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ
ตั้งแต่ปี 2456 จะมีความพยายามยกร่างกฎหมายสิทธิบัตรเป็นภาษอังกฤษว่า Law on Patents
ปี 2468 พระยาโกมารกุลมนตรี อธิบดีกรมทะเบียนการค้า ยกร่างกฎหมายสิทธิบตั ร แต่กไ็ ม่ปรากฎ
การด�ำเนินการต่อ
ปี 2472 รัชกาลที่ 7 มีพระราชด�ำริให้มีการตรากฎหมายจนถึงคณะกรรมการกฤษฎีกาและไม่มี
การด�ำเนินการต่อ
ปี 2481 - 2487 รั ฐ บาลจอมพล ป.พิ บู ล สงคราม มี ก ารด� ำ เนิ น การต่ อ แต่ ถู ก ระงั บ เพราะ
มีมหาสงครามเอเชียบูรพา
3

ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2555). ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (พิมพ์ครั้งที่ 9 ). กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์นิติธรรม.
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วันที่ 27 พฤศจิกายน 2493 มีมติรับหลักการให้มีการจดทะเบียนสิทธิบัตร ยกร่างพระราชบัญญัติ
สิทธิใหม่ เรียกว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการนิมิตและแบบแผน
วันที่ 13 กันยายน 2503 สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีมติให้รอการร่างกฎหมายไว้กอ่ นด้วยเหตุผล
บุคลากรไม่พร้อมและการประกาศใช้ฎหมายอาจท�ำให้คนไทยเสียเปรียบในการผลิตเนื่องจากไม่อาจน�ำ
ของต่างชาติมาใช้ในอุตสาหกรรมได้
ในปี 2508 จอมพลถนอม กิตติขจร เสนอร่างกฎหมายสิทธิบัตร แต่ก็ถูกคัดค้านด้วยเหตุผลเดิม
ปี 2521 กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎหมายสิทธิบัตร และประสพความส�ำเร็จในปี 2522 เรียกว่า
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2522 เป็นต้นไป
ซึ่งในเนื้อหามีสาระส�ำคัญเหมือนกับอนุสัญญาปารีสแม้ไทยมิได้เป็นภาคีตาม
ต่อมาในปี 2535 มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2535 เนื่องด้วยเหตุที่สหรัฐอเมริกาต้องการให้ประเทศไทยแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครอง
สิทธิบัตรยารักษาโรคที่ส่วนใหญ่อเมริกาเป็นผู้ผลิต หากไม่ท�ำตามจะถูกกีดกันทางการค้าการส่งออก
ซึง่ ประเทศไทยไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ และในปี 2542 ได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2542 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เนื่องจากประเทศไทยได้เป็นภาคีสมาชิกของ
องค์การการค้าโลกและความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า มีพันธกรณีที่ต้อง
ออกกฎหมายอนุมัติ เพื่อให้มีความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเช่น การประดิษฐ์ไปโดยมีประสิทธิภาพ
ท�ำให้นักประดิษฐ์ได้รับผลตอบแทนตามความอุตสาหะ มานะอดทน เพียรพยายาม ท�ำให้มีแรงจูงใจ
ก�ำลังใจในการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีของประเทศ
สาระส�ำคัญในการขอรับจดสิทธิบัตร4
มาตรา 3 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ได้ให้นิยามการประดิษฐ์ไว้คือ
การคิดค้นหรือคิดท�ำขึน้ อันเป็นผลให้ ได้มาซึง่ ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธใี ดขึน้ ใหม่ หรือการกระท�ำใด ๆ
ที่ท�ำให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี
จากค�ำนิยามดังกล่าวจะเป็นการประดิษฐ์ตามค�ำนิยามหรือไม่พจิ ารณาจากหลักเกณฑ์ 3 อย่าง คือ
1. ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตทางปัญญาเป็นการคิดค้นหรือคิดท�ำขึ้น ซึ่งไม่ใช่วัตถุแต่เป็นความคิด เช่น
ความคิดในการที่จะผลิต โทรศัพท์มือถือ 2. เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มิได้มีอยู่
ตามธรรมชาติ ต้องมาจากความคิดมนุษย์เท่านั้น 3. ต้องเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ (วัตถุที่มีรูปร่าง)
หรือกรรมวิธีใหม่ (วิธีการท�ำให้เกิดผลิตภัณฑ์) หรือการท�ำให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี (การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี ที่มีอยู่ให้ดีกว่าเดิม)
และมาตรา 9 เป็นการประดิษฐ์อันไม่อาจได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรได้คือ
1. จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือ
สารสกั ด จากสั ต ว์ ห รื อ พื ช เนื่ อ งจากสิ่ ง เหล่ า นี้ มี อ ยู ่ แ ล้ ว ตามธรรมชาติ แต่ จุ ล ชี พ นั้ น เฉพาะที่ มี อ ยู ่
ตามธรรมชาติมิใช่เกิดขึ้นโดยกรรมวิธีทางชีววิทยา
4

ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2555). ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (พิมพ์ครั้งที่ 9 ). กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์นิติธรรม.
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2. กฎเกณฑ์ แ ละทฤษฎี ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ คื อ กฎเกณฑ์ แ ห่ ง ธรรมชาติ
ซึ่งไม่รวมถึงการน�ำกฎดังกล่าวมาเป็นหลัก เช่น เตาปรมาณู
3. ระบบข้อมูลส�ำหรับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น
ค�ำสั่งชุดค�ำสั่ง
4. วิ ธี ก ารวิ นิ จ ฉั ย บ� ำ บั ด หรื อ รั ก ษาโรคมนุ ษ ย์ หรื อ สั ต ว์ บั ญ ญั ติ เ พื่ อ มี เจตนารมณ์ ใ น
การคุ้มครองชีวิตและอนามัยของบุคคล เช่น อายุรกรรม ศัลยกรรม แต่ไม่รวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์
ยารักษาโรค
5. การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัย หรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน ส�ำหรับการประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย เช่น เครื่องมือทรมาน หรือประหารชีวิต
การประดิษฐ์ขัดต่อศีลธรรมอันดีเช่นท�ำแท้งด้วยตัวเอง การประดิษฐ์ขัดต่อสวัสดิภาพของประชาชน เช่น
สารประกอบทางเคมีของยาเสพติด
ซึ่งหากเข้าอนุมาตราใดอนุมาตราหนึ่งก็ไม่สามารถขอรับจดสิทธิบัตรได้
2. กฎหมายสิทธิบัตรประเทศสหรัฐอเมริกา
การขอรับจดสิทธิบตั รในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่คำ� นึงถึงว่าผูป้ ระดิษฐ์นนั้ จะถือสัญชาติใด แต่หาก
เป็นตัวแทนของผู้ประดิษฐ์จะต้องขึ้นทะเบียนไว้กับส�ำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของประเทศ
สหรัฐอเมริกาเท่านั้น นอกจากนี้หากได้ยื่นค�ำขอรับสิทธิบัตรที่ประเทศอื่นไว้แล้ว หากจะขอยื่นค�ำขอฯ
ทีส่ หรัฐอเมริกา จะต้องยืน่ ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันทีย่ นื่ ในประเทศอืน่ ไว้แล้ว แต่ถา้ ได้รบั สิทธิบตั ร
ของประเทศอื่นไว้แล้วทางส�ำนักงานของสหรัฐอเมริกา จะไม่ออกสิทธิให้
เงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร [แก้]
การประดิษฐ์ทขี่ อรับสิทธิบตั รได้ กฎหมายก�ำหนดว่า จะต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบทัง้ 3 อย่าง ดังต่อไปนี้
1. เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ คือ ยังไม่เคยมีจ�ำหน่ายหรือขายมาก่อน หรือยังไม่เคยเปิดเผยราย
ละเอียดของสิง่ ประดิษฐ์ในเอกสารสิง่ พิมพ์ใด ๆ ในโทรทัศน์ หรือในวิทยุ มาก่อน เว้นแต่การตีพมิ พ์เผยแพร่
ของเอกสารนัน้ จะเป็นส่วนหนึง่ ของการเผยแพร่เพือ่ สาธารณประโยชน์ในการสร้างสรรงานประดิษฐ์ทจี่ ดั ขึน้
โดยรัฐฯ
2. มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น คือ ไม่เป็นขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สามารถท�ำได้ง่าย โดยผู้พบเห็น
ทั่วไป หรืออาจพูดได้ว่า มีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของสิ่งประดิษฐ์ที่มีมาก่อน และ
3. สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม และ
พาณิชยกรรมได้
3. กฎหมายสิทธิบัตรประเทศญี่ปุ่น
การขอรับจดสิทธิบัตรในประเทศญี่ปุ่น หากผู้ประดิษฐ์ท่ีมิได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นสามารถ
มอบอ�ำนาจให้ผใู้ ดก็ได้ทมี่ ถี นิ่ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศญีป่ นุ่ ยืน่ ค�ำขอฯแทนก็ได้แต่จะต้องแนบหนังสือมอบอ�ำนาจมาด้วย
จะต้องยืน่ ห่างจากประเทศอืน่ ไม่เกิน 1 ปี และให้สง่ เอกสารค�ำขอฯทีย่ นื่ ในประเทศก่อนนัน้ ไม่เกิน 3 เดือน
นับจากวันยื่นที่ประเทศญี่ปุ่น (กรณี priority)
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และการประดิษฐ์ที่จะได้รับความคุ้มครอง ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1. ต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
2. ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น และ
3. ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม
ข้อยกเว้นของสิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง
1. สิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นการประดิษฐ์
2. การประดิษฐ์ทมี่ ลี กั ษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศีลธรรม หรือการสาธารณสุข
4. กฎหมายระหว่างประเทศ
ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยจะต้องบัญญัติไว้ในกฎหมายภายใน
เพื่อให้สอดคล้องกัน คือ ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า (TRIPs Agreement)
และอนุสญ
ั ญากรุงปารีสว่าด้วยการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางอุตสาหกรรม (Paris Convention) ส�ำหรับกฎหมาย
สิทธิบัตรของประเทศไทย ได้ให้ความคุ้มครองเฉพาะการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การจดทะเบียนสิทธิบตั รในประเทศไทยเท่านัน้ แต่มไิ ด้ให้ความคุม้ ครองสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ซึง่ หากคนไทย
ที่ต้องการได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรทางการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ
ที่ได้ส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ออกไปจ�ำหน่าย ก็ต้องยื่นขอรับสิทธิบัตรในประเทศนั้น
5. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 25225
กระท่อมจัดให้เป็นสารเสพติดประเภทที่ 5 ซึง่ มีกฎหมายก�ำหนดไว้ในมาตรา 7 โดยสืบเนือ่ งมาจาก
ในอดี ต ที่ มี ก ารควบคุ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ พื ช กระท่ อ ม พ.ศ. 2486 ด้ ว ยสาเหตุ ที่ รั ฐ ขาดรายได้ จ าก
การขายฝิ่น
6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ซึ่งมีสาระส�ำคัญที่สรุปได้ คือ การยกเว้นสารในกัญชา กัญชงบางชนิด ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ
ประเภทที่ 5
1. สาร CBD (pure 99%) จากกัญชา และกัญชง ถูกยกเว้นไม่เป็นยาเสพติด สามารถน�ำไปผสม
ในอาหาร เครื่องส�ำอาง แต่ต้องเป็นเมล็ด ที่ไม่สามารถนาไปเพาะพันธุ์ได้ (non-viable seed) หรือถูก
ท�ำให้ไม่มีชีวิต
2. สารสกัด (crude extract) ทีม่ ี THC ปน ไม่เกิน 0.2% สามารถเป็นยา และผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้
3. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า วใช้ ไ ด้ ภ ายในประเทศเท่ า นั้ น มี ร ะยะเวลา 5 ปี นั บ จากวั น ที่ 27
สิงหาคม 2562

5

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
วิธกี ารศึกษานีจ้ ะเป็นการศึกษาแบบวิจยั จากการค้นคว้าและรวบรวมจากตัวบทกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทั้งต�ำราวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความในวารสารต่าง ๆ สิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อน�ำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และสังเคราะห์กฎหมายไทยกับกฎหมาย
ต่ า งประเทศเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ บั ต รโดยน� ำ บทบั ญ ญั ติ ก ฎหมายต่ า งประเทศและกฎหมายประเทศไทย
มาเปรียบเทียบกันเพือ่ ให้พชื กระท่อมสามารถน�ำสารสกัดจากพืชกระท่อมซึง่ ผสมกับตัวยาอืน่ ไปจดสิทธิบตั ร
ตามพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั รได้ รวมทัง้ เป็นการเสนอให้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมตัวบทกฎหมายพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

ผลการศึกษา
พืชกระท่อม หรือ มิตราไจนา สเปซิดอซา คอร์ท (Mitragyna Speciosa Kor th) ที่จัดอยู่ในตระกูล
รูเบียซีอี (Rubiaceae) (ตระกูลเดียวกับกาแฟ) เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 15 - 30 เมตร ซึ่งมี
ถิ่นก�ำเนิดในเขตร้อนชื้นแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศไทย มลายู อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
จนถึงเกาะนิวกินี ในปัจจุบันกระท่อมยังคงเป็นพืชยาที่ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 แม้เหตุผ ลที่แ ท้จ ริง จะเป็น การควบคุ ม เพื่ อรายได้ ข องรั ฐ ก็ ตามแต่ ถึงแม้ ว ่ าพื ช กระท่ อ ม
จะผิดกฎหมายเพราะเหตุใด พืชกระท่อมนัน้ มีประโยชน์ในทางการแพทย์ ทีม่ งี านวิจยั รับรองหลายแห่งทัง้ นอก
และในประเทศไทย เช่น สารมิตรากรัยนิน (Mitragynine) ที่มีฤทธิ์กระตุ้นประสาท ช่วยในการผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อ ปวดเมื่อย แก้ท้องเสีย แก้อาการข้างเคียงโรคมะเร็ง และโรคพาร์กินสัน เป็นต้น ซึ่งเมื่อ
จากการพิจารณาประโยชน์ทางการแพทย์ดังกล่าวก็พบว่ามีประโยชน์ไม่ต่างกับพืชกัญชามากนัก และ
ในบางพื้นที่ในประเทศยังมีการอนุญาตให้ชาวบ้านสามารถปลูกได้ โดยมีธรรมนูญต�ำบลเป็นตัวให้อ�ำนาจ
ซึง่ ในปัจจุบนั นีส้ ารสกัดทีอ่ ยูใ่ นพืชกัญชาอย่าง Tetrahydrocannabinol (THC) ทีผ่ สมไม่เกิน 0.2% สามารถเป็นยา
และผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้ไม่ถือว่าเป็นยาเสพติด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 25626 จากประกาศดังกล่าวส่งผลให้สาร Tetrahydrocannabinol (THC)
ดังกล่าวของพืชกัญชาซึ่งมีการน�ำไปผสมกับสารอื่นแล้วสามารถน�ำไปขอรับจดสิทธิบัตรได้ ไม่เป็นขัดต่อ
มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
แต่กลับกันพืชกระท่อมทีย่ งั ไม่สามารถจดสิทธิบตั รได้เนือ่ งจากมีการขัดต่อบทบัญญัตมิ าตรา 9 แห่ง
พระราชบัญญัติเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากพืชโดยตรงตามมาตรา 9(1) และการขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรืออนามัยของประชาชนตามมาตรา 9(5) ซึง่ หากยังเป็นแบบนีต้ อ่ ไป ผูว้ จิ ยั พืชกระท่อมทัง้ หลาย
คงมิท�ำการวิจัยเนื่องจากไม่มีแรงจูงใจในการวิจัย ท�ำไปแล้วมิได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายที่เกี่ยวกับ
สิทธิบตั ร สิทธิของบุคคล เพราะสิทธิบตั ร (Patents) นัน้ เป็นทรัพย์สนิ ทางปัญญาประเภทหนึง่ ทางอุตสาหกรรม
ซึง่ เป็นสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องและใกล้ชดิ กับการด�ำเนินชีวติ ตามปกติของบุคคลในสังคม เกีย่ วกับการประดิษฐ์คดิ ค้น
และออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจ�ำทุกวัน เป็นสิทธิตามกฎหมายที่รัฐมอบให้แก่ผู้ขอรับจดสิทธิบัตร
6

กระทรวงสาธารณสุข. (2562). ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562. สืบค้นเมื่อ วันที่ 16 มกราคม 2563
เข้าถึงได้จาก www.ratchakitcha.soc.go.th
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ซึ่งได้ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนตามที่กฎหมายก�ำหนดเป็นการคุ้มครองเจ้าของสิทธิบัตร ให้มีสิทธิเด็ดขาด
แต่เพียงผู้เดียว หรือ สิทธิผูกขาดในการหาประโยชน์จากสิ่งนั้นของตนภายในเวลาที่กฎหมายก�ำหนดและ
มีสิทธิขัดขวางไม่ให้บุคคลใดท�ำลอกเลียนแบบสิ่งประดิษฐ์หรือ ผลิตภัณฑ์ไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม
ซึง่ สิทธิบตั รเป็นตัวพืน้ ฐานส�ำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการประดิษฐ์และการอุตสาหกรรมของทุกประเทศ
หากในประเทศมีระบบสิทธิบตั รและกลไกในการบังคับอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ประเทศมีความรุง่ เรือง
มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการผลิต รวมทั้งผู้คนในสังคม
มีชีวิตและความเป็นอยู่และคุณภาพที่ดีขึ้น
ดังนั้นการออกสิทธิบัตรถือเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างรัฐกับเจ้าของเอกชน เมือ่ รัฐให้
ความคุม้ ครองก็เกิดการจูงใจให้มกี ารประดิษฐ์ มีการได้รบั เงินตอบแทน คุม้ ค่ากับความอุตสาหะ นอกจากนี้
ยังกระตุ้นการวิจัย การวิวัฒนาการของทางยารักษาโรค สิทธิบัตรจึงมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างมาก
ในยุคปัจจุบันนี้
ในปัจจุบัน มีบางประเทศได้มีการขอรับจดสิทธิบัตรไปแล้ว เช่น ประเทศญี่ปุ่นที่มีการมาร่วมท�ำ
การวิจัยกับประเทศไทยจนน�ำสารสกัดจากพืชกระท่อมตัวหลักแล้วไปผสมกับสารอื่นไปขอจดสิทธิบัตร
จ�ำนวน 3 สิทธิบัตร7 คือ ปี 2012 สิทธิบัตรสหรัฐ US patent 8247428 2013 สิทธิบัตรญี่ปุ่น patent
5308352 และปี 2014 สิทธิบตั รสหรัฐ US patent 8648090 และการทีท่ งั้ สองประเทศรับจดสิทธิบตั รสารสกัด
จากพืชกระท่อมเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยสารเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. 2496 (ค.ศ.1953) กฎหมาย
ยาเสพติดของประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายควบคุมยาเสพติดอยู่เพียง 5 ฉบับ คือ 1) กฎหมายยาเสพติดและ
ควบคุมวัตถุออกฤทธิ์ (Narcotics & Psychotropics Control Law) สารเสพติดภายใต้กฎหมายนี้ ได้แก่
สารเสพติด ฝิ่น เฮโรอีน มอร์ฟีน 2) กฎหมายควบคุมกัญชา (Cannabis Control Law) 3) กฎหมายฝิ่น
(Opium Law) 4) กฎหมายควบคุมสารกระตุน้ (Stimulants Control Law) 5) กฎหมายควบคุมยาเสพติดเฉพาะ
(Narcotics Special Law) และ การควบคุมพืชกระท่อมในประเทศสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายควบคุมเพียง
กฎหมายมลรัฐบางมลรัฐเท่านั้นที่ระบุว่าเป็นยาเสพติดแต่กฎหมายรัฐบาลกลางมิได้ระบุไว้เป็นยาเสพติด
แต่ประการใด จึงกล่าวได้ว่าทั้งสองประเทศมิได้ก�ำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษเหมือน
ดัง่ ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการของจดทะเบียนสิทธิบัตรไปทั่วโลกโดยมีกฎหมายระหว่างประเทศ
อย่างสนธิสญ
ั ญาความร่วมมือด้านสิทธิบตั ร หรือ PCT ให้ประเทศทีเ่ ป็นภาคีในสนธิสญ
ั ญา จ�ำนวน 117 ประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยด้วย8 ดังนั้น หากมาตรา 9(5) แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ยังคงควบคุม
อยู่เยี่ยงนี้จะส่งผลต่อประเทศในอนาคต ผู้วิจัยที่เกี่ยวกับพืชกระท่อมทั้งหลายคงขาดแรงจูงใจในการผลิต
คิดค้น เนื่องจากไม่ได้รับผลตอบแทนในด้านการเงินอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจท�ำให้ขาดการพัฒนาทาง
การแพทย์ได้ในอนาคต

7
8

https://www.twn.my/title2/intellectual_propertyc /info.service.(2014)
ญี่ปุ่นยื่นจดสิทธิบัตรกระท่อมเพิ่มเติม. (2559). สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 เข้าถึงได้ จาก https://biothai.net/node
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
ผู ้ วิ จั ย เห็ น สมควรว่ า ให้ พื ช กระท่ อ มสามารถน� ำ ไปขอรั บ จดสิ ท ธิ บั ต รได้ ต ามมาตรา 9(5)
แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งหากพืชสิ่งใดผิดกฎหมายก็ไม่อาจขอรับจดทะเบียนสิทธิบัตร
ได้โดยแก้ไขบทบัญญัตขิ องมาตราดังกล่าวในช่วงท้าย ให้ยกเว้นไว้ในทางการแพทย์ เนือ่ งจากมีผลประโยชน์
ต่อสาธารณชนคนส่วนใหญ่ ซึ่งอาจช่วยเหลือบุคคลได้มากกว่าที่มีการควบคุมอยู่ในปัจุจบัน
ท้ า ยนี้ หากมี แ ก้ ไขบทบั ญ ญั ติ ใ นช่ ว งท้ า ย ของมาตรา 9(5) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ สิ ท ธิ บั ต ร
พ.ศ. 2522 แล้ว อาจท�ำให้พืชเสพติดประเภทที่ 5 นอกจากพืชกระท่อม มีสารสกัดซึ่งมีประโยชน์ในทาง
การแพทย์ สามารถน�ำมาขอรับจดทะเบียนสิทธิบัตรได้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในวงการยารักษาโรค อีกทั้ง
เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศชาติอีกด้วย
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ในลุ่มน�้ำคลองปากประ จังหวัดพัทลุง
THE PROBLEM OF PROTECTION ABOUT GEOGRAPHICAL
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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
ปลาลูกเบร่ เป็นปลาน�ำ้ จืดขนาดเล็ก พบมากบริเวณปากคลองศรีปากประ ต�ำบลล�ำป�ำ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง เป็นปากอ่าวทีเ่ ชือ่ มต่อกับทะเลสาบสงขลา และทะเลน้อย ซึง่ เป็นแหล่งน�ำ้ ทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์
โดยชาวบ้านจะใช้วิธีการจับด้วยอุปกรณ์ที่ชื่อว่า “ยอยักษ์” ถือเป็นเสน่ห์ สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของคน
ในพืน้ ที่ “บ้านปากประ” ทีส่ บื ทอดกันมาช้านานทัง้ นีค้ ณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงเห็นเป็นโอกาส
อันดีที่จะส่งเสริมความเข้มแข็ง ของปลาลูกเบร่โดยใช้กระบวนการตามกฎหมาย คือในเรื่องของสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ เพื่อสร้าง Smart Farmer ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ วิจัย ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้สอบถามข้อมูลจากศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน�้ำจืด จังหวัดพัทลุง และรวมไปถึงสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่คลองปากประที่ประกอบ
อาชีพประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่กล่าว และศึกษาความเป็นไปได้ในการขอขึ้นทะเบียนการด�ำเนินการเพื่อให้
กลุ่มชาวบ้านได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สิทธิและประโยชน์ต่างๆ ที่กลุ่ม ชาวบ้านจะได้รับ
จากการที่สินค้าของตนได้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การด�ำเนินการเตรียมความพร้อมแก่
กลุ่มชาวบ้านเพื่อการขอขึ้นทะเบียนคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ปลาลูกเบร่ รวมถึง ประเด็นปัญหา
การบังคับใช้พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 และการบังคับใช้สิทธิตามกฎหมาย ทั้งนี้
จากการด�ำเนินการพบว่า กลุ่มชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มากขึ้นรวมถึง
การด�ำเนินการเพือ่ เตรียมความพร้อมในการทีจ่ ะขึน้ ทะเบียนสินค้าเป็นสิง่ บ่งชีท้ าง ภูมศิ าสตร์ อย่างไรก็ดแี ม้
กฎหมายจะให้สิทธิประชาชนในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยตนเอง ได้ก็ตาม แต่การรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ รวมถึงการควบคุมคุณภาพการผลิตนั้น ผู้ที่ด�ำเนินการขอขึ้นทะเบียน ไม่สามารถท�ำเองได้
หากขาดความช่วยเหลือจากองค์กรอืน่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากทางหน่วยงานราชการ ประกอบกับปัญหา
โดยสภาพของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นสิทธิชุมชนหรือสิทธิที่มีความเป็นเจ้าของร่วมก่อให้เกิดอุปสรรค
ในการบังคับใช้สิทธิบางประการอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมาตรการบังคับสิทธิก็ ไม่มากเพียงพอที่จะ
ก่อให้เกิดความตระหนักรู้และสร้างคุณค่าแก่สินค้าภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
ค�ำส�ำคัญ : ปลาลูกเบร่, สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
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Abstract
The Lukbrae fish is fresh water small fish. It most found in the area of Khlong PakPra,
Lampam Sub-district, Muang District, Phatthalung. Is an estuary that connects Songkhla Lake and
Thale Noi which is an abundant source of water. The villagers will use the method of is catching
called “Yor Yak” which is considered a charm reflecting the identity of the people in the area “Ban
PakPra” inherited for a long time. The Faculty of Law Thaksin University Therefore saw it as a good
opportunity to encourage strength of Lukbrae fish : using legal process is the issue of Geographical
indication in order to create Smart Farmer in accordance with national policies and strategies by
studying the possibility of applying for registration. An operation for the villagers to learn about
Geographical indications, various right and benefits that the group villagers will receive from their
products registered is a Geographical indication. Preparation readiness for the villagers to request
to the registration of Lukbrae fish Geographical indication, including the issues regarding the
enforcement of the Geographical Indication in 2003 and the enforcement of legal rights. However,
the operation it was found that the villagers have knowledge and understanding about Geographical
indications : including to prepare in the register of product as a Geographical indication. However,
the law allows citizens the right to register for Geographical indications themselves, but the
collection of various information including the quality control of the production that those who process
to request registration can’t do it by themselves without the help of other organizations : especially
from government agencies Coupled with the problem of the condition of Geographical indication that
is community rights or joint ownership rights. It is causing obstacles to effectively enforce certain
rights in addition, measures to enforce rights not enough to create awareness and create value for
registered Geographic products.
Keywords : pla lukbrae, Geographical Indications

บทน�ำ
ปลาลูกเบร่ เป็นปลาน�้ำจืดและขนาดเล็ก พบมากบริเวณปากคลองศรีปากประ ต�ำบลล�ำป�ำ 
อ�ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เป็นปากอ่าวที่เชื่อมต่อกับทะเลสาบสงขลา และทะเลน้อย ซึ่งเป็นแหล่งน�้ำ
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ท�ำให้ปลาลูกเบร่ที่นี่รสชาติอร่อย อุดมไปด้วยโปรตีน และแคลเซียม โดยขนาดของ
ปลาลูกเบร่จะเป็นปลาขนาดเล็กที่โตเต็มวัยตัวจะยาวประมาณ 4.5 เซนติเมตร แต่ที่ตัวโตผิดปกติจะเรียก
ตัวโตเต็มจะมีความยาวของปลาประมาณ 5.5-6 เซนติเมตร ซึ่งความยาวขนาดนี้จะพบเห็นได้น้อยมาก
ปลาลูกเบร่ ไม่ใช่ปลาข้าวสารหรือปลาซิวหรือปลามะลิ โดยชาวบ้านจะใช้วิธีการจับด้วยอุปกรณ์ที่ชื่อว่า
“ยอยักษ์” ถือเป็นเสน่ห์ สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ “บ้านปากประ” ที่สืบทอดกันมาช้านาน
ด้วยปัจจุบนั ชาวประมงในพืน้ ทีส่ ามารถจับปลาลูกเบร่ได้เป็นจ�ำนวนมากในแต่ละวัน และน�ำมาผ่าน
กระบวนการคัดสรรคุณภาพรวมทั้งกระบวนการผลิตพิถีพิถัน ตามสูตรของชุมชน แต่ในขณะเดียวกันสินค้า
ดังกล่าว ยังไม่สามารถขายออกได้เท่ากับจ�ำนวนปลาทีห่ ามาได้ในแต่ละวัน และในขณะเดียวกันนัน้ ชาวบ้าน
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มิได้รู้เท่าถึงกระบวนการขอขึ้นทะเบียนเพื่อคุ้มครองผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะท�ำให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(Geographical Indications, “GI”) อันจะท�ำให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายของคนทั่วไป
โดยประเทศไทยมีนโยบายที่จะให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications,
“GI”) เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า โดยก�ำหนดให้มีการ
ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สาหรับสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์และห้ามการใช้สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมศิ าสตร์อนั จะทาให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมศิ าสตร์อนั แท้จริงของสินค้าทีร่ ะบุในทะเบียน
ในขณะเดียวกันนโยบายดังกล่าวเป็นการอนุวัติการตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีตามข้อ 22 ถึงข้อ
24 แห่ง ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าในภาคผนวกท้ายความตกลง
มาร์ ร าเกซจั ด ตั้ ง องค์ ก ารการค้ า โลก จึ ง ได้ มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์
พ.ศ. 2546 ขึ้นใช้บังคับ
ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จึงเล็งเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะด�ำเนินการ
ขึ้นทะเบียนปลาลูกเบร่คลองศรีปากประ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับภายใต้
พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับปลาลูกเบร่คลอง
ศรีปากประ ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งผลให้สินค้ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้น รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น
และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อให้ชาวประมงที่หาปลาลูกเบร่ในพื้นที่คลองศรีปากประเรียนรู้กระบวนการขอขึ้นทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ท�ำให้ปลาลูกเบร่อาศัยอยู่ในเขตลุ่มน�้ำคลองศรีปากประ
3. เพื่อให้ชาวประมงที่หาปลาลูกเบร่ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางกฎหมาย
และทางเศรษฐกิจจากการขึน้ ทะเบียนบ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์รวมทัง้ ประเด็นปัญหาการบังคับใช้ พระราชบัญญัติ
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 และการบังคับใช้สิทธิตามกฎหมาย
4. เพือ่ สร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมเพือ่ ก�ำหนดผูข้ อขึน้ ทะเบียนสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ และจัดเตรียม
ข้อมูลเพื่อขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ท�ำให้ทราบถึงกระบวนการขอขึ้นทะเบียนปลาลูกเบร่ในคลองปากประเพื่อให้เป็นสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์
2. ท�ำให้ทราบถึงปัจจัยที่ท�ำให้ปลาลูกเบร่อาศัยอยู่ในเขตลุ่มน�้ำคลองปากประ
3. ท�ำให้ชาวประมงทีไ่ ด้หาปลาลูกเบร่รว่ มกันในพืน้ ทีด่ งั กล่าวได้ทราบและได้แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับ
ผลประโยชน์ทางกฎหมายและทางเศรษฐกิจจากการขึ้นทะเบียนบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รวมทั้งประเด็นปัญหา
การบังคับใช้ พระราชบัญญัติ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 และการบังคับใช้สิทธิตามกฎหมาย
4. ท�ำให้ทราบถึงกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อก�ำหนดผู้ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และ
จัดเตรียมข้อมูลเพื่อขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
ปลาลูกเบร่เป็นปลาน�้ำจืดที่มีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจ ท�ำรายได้ให้แก่ชาวประมงพื้นบ้านที่อยู่
ริมทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง มีลักษณะล�ำตัวค่อนข้างยาวแบนข้าง ไม่มีเส้นข้างล�ำตัว ล�ำตัวและ
ครีบต่าง ๆ ใสท้องเป็นสัน เกล็ดบริเวณหน้าครีบท้องแข็งเป็นหนาม หัวโต จะงอยปากสั้น ปากกว้างและ
เฉียงขึน้ ข้างบน ครีบหลังและครีบก้นมีขนาดใกล้เคียงกัน ครีบหางลึกเป็นแฉก ครีบหูและครีบท้องมีขนาดเล็ก
มีแถบสีขาวคาดทีข่ า้ งล�ำตัว ขนาดของปลาลูกเบร่จะเป็นปลาขนาดเล็ก ซึง่ หากจริญเติบโตเต็มวัยขนาดล�ำตัว
จะยาวประมาณ 4.5 เซนติเมตร แต่มักจะมีตัวที่โตผิดปกติความยาวของปลาประมาณ 5.5-6 เซนติเมตร
ซึ่งความยาวขนาดนี้จะพบเห็นได้น้อยมาก
คลองปากประอยูใ่ นจังหวัดพัทลุงทางภาคใต้ของประเทศไทย บริเวณละติจดู ลองติจดู ที่ 7.727519,
100.144420 เป็นปากน�้ำที่ไหลออกสู้ทะเลสาบสงขลาจึงท�ำให้ปากคลองปากประมีคุณสมบัติพิเศษ คือ
การมีสามน�ำ 
้ ได้แก่ น�ำ้ เค็ม น�ำ้ กร่อย และน�ำ้ จืด อยูร่ ว่ มกันท�ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลาย
ในระบบนิเวศ ซึ่งอันเนื่องจากเป็นแหล่งน�้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์นี้จึงท�ำให้ปลาลูกเบร่ที่นี่มีรสชาติอร่อย
ซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีน และแคลเซียม ปลาลูกเบร่ในพื้นที่แห่งนี้จึงมีความพิเศษที่มากกว่าในพื้นที่อื่นๆ
ด้วยเหตุนี้หากปลาลูกเบร่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า
ให้กบั ผูผ้ ลิตในพืน้ ทีแ่ หล่งภูมศิ าสตร์นนั้ อีกทัง้ ท�ำให้ผบู้ ริโภคเข้าใจได้วา่ สินค้าดังกล่าวมีลกั ษณะพิเศษต่างไป
จากสินค้าประเภทเดียวกันทีผ่ ลิตขึน้ จากแหล่งภูมศิ าสตร์อนื่ อีกทัง้ เพือ่ เป็นการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ซึง่ ผูบ้ ริโภค
ควรจะได้บริโภคสินค้าหรือบริการที่มีมาตรฐานและปลอดภัยตามที่ต้องการ
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือ ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง สิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ หรือ Geographical
Indications (GI) คือ ชื่อหรือเครื่องหมายใดๆ ที่ใช้กับแหล่งก�ำเนิดของสินค้ามีความเชื่อมโยงกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีมานานแล้วทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงสินค้าเหล่านี้จะท�ำให้ผู้บริโภค
ส่วนยอมรับในคุณภาพ แล้วจะนึกถึงว่าสินค้านั้นมาจากแหล่งใดๆ ประเทศไทยประกาศใช้พระราชบัญญัติ
คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ดังกล่าวส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากการทีป่ ระเทศไทยเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีเ่ กีย่ วกับการค้า
หรือ The Agreement on Trade-Related Aspects ofIntellectual Property Rights (TRIPS) โดย Article 22
ถึง Article 245 ของความตกลงฯ ระบุพันธกรณีให้ประเทศสมาชิกอนุวัติการกฎหมายภายในเพื่อคุ้มครอง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยโครงสร้าง พระราชบัญญัติ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
ประการแรก สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองจากการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต้องไม่มีลักษณะเป็น
ชือ่ สามัญของสินค้าทีจ่ ะใช้สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์นนั้ รวมถึงไม่เป็นสิง่ ทีข่ ดั ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน และกรณีสงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ของต่างประเทศทีจ่ ะขอรับความคุม้ ครองในประเทศไทย
ต้องปรากฏหลักฐานว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศนั้น และ
มีการใช้สบื เนือ่ งตลอดมาจนถึงวันทีย่ นื่ ค�ำขอขึน้ ทะเบียนในประเทศไทย 6 ประการทีส่ อง บุคคลทีก่ ฎหมาย
รับรอง และมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 ประกอบด้วยบุคคล 3 กลุ่ม ได้แก่
(1) ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ องค์กรอื่นของรัฐที่เป็น
นิติบุคคล (2) บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้ GI และ
(3) กลุ่มผู้บริโภคหรือองค์กรผู้บริโภคสินค้า GI และกรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย มาตรา 8
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ระบุคณ
ุ ลักษณะให้มสี ญ
ั ชาติของประเทศทีไ่ ทยเป็นภาคีความตกลงเกีย่ วกับการคุม้ ครอง GI หรือมีภมู ลิ ำ� เนา/
สถานทีป่ ระกอบธุรกิจในไทย หรือประเทศทีไ่ ทยเป็นภาคีความตกลงเกีย่ วกับการคุม้ ครอง GI ประการสุดท้าย
ผู้เขียนเห็นว่าเป็นวัตถุประสงค์ส�ำคัญของการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือบทบังคับที่เกี่ยวกับ
การละเมิด ทีก่ ล่าวถึงการใช้และการสัง่ ระงับการใช้สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ โดยมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติ
ก�ำหนดให้เมื่อมีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ส�ำหรับสินค้าใดแล้ว ผู้ผลิตสินค้านั้นซึ่งอยู่ ในแหล่ง
ภูมิศาสตร์ของสินค้าดังกล่าว หรือผู้ประกอบการค้าเกี่ยวกับสินค้านั้นมีสิทธิใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขึ้น
ทะเบียนกับสินค้าทีร่ ะบุตามเงือ่ นไขทีน่ ายทะเบียนก�ำหนด และการกระท�ำทีถ่ อื ว่าเป็นการกระท�ำโดยมิชอบ
คือ การหลอกให้บุคคลอื่นเกิดความสับสน/หลงเชื่อในแหล่งภูมิศาสตร์ที่มา คุณภาพ หรือคุณลักษณะของ
สินค้าที่ไม่เป็นความจริง (หมวด 4 มาตรา 25 (1) (2)) ดังกล่าวนี้อาจถูกระงับการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ได้ส�ำหรับประเทศไทย สินค้า GI ถือเป็นจุดแข็งประการหนึ่งโดยมีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนคุ้มครอง
ทัง้ ในประเทศ และได้รบั การขึน้ ทะเบียนในต่างประเทศหลายรายการ ซึง่ นอกจากประเทศไทยจะใช้มาตรการ
คุม้ ครองทางกฎหมาย หน่วยงานราชการยังมีความพยายามผลักดันรณรงค์สร้างความตระหนักรูแ้ ก่ประชาชน
ให้เห็นถึงประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่จะสามารถช่วยยกระดับสินค้าเพิ่มมูลค่า
สร้างความเชือ่ มัน่ แก่ผบู้ ริโภค กระจายรายได้สร้างความเข้มแข็งแก่ชมุ ชน ตลอดจนรักษาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
สินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มักจะเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม เนื่องจากมี
คุณสมบัติพิเศษหรือมีลักษณะเฉพาะที่เกิดจากอิทธิพลสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เช่น สภาพแวดล้อม
ดิน ฟ้า อากาศ ของแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ ตลอดจนทักษะความช�ำนาญและภูมิปัญญาของกลุ่มชนที่อาศัย
อยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ ประกอบด้วย
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีความแตกต่างจากทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น กล่าวคือ ผู้เป็นเจ้าของ
ไม่ใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใดแต่เป็นกลุ่มชุมชนที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นั้นๆ
ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ผู ้ ผ ลิ ต ที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นสถานที่ ห รื อ แหล่ ง ภู มิ ศ าสตร์ และผู ้ ป ระกอบการเกี่ ย วกั บ สิ น ค้ า ที่
ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นเท่านั้น ที่มีสิทธิผลิตสินค้าดังกล่าวโดยใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นได้ ผู้ผลิต
คนอื่นที่อยู่นอกแหล่งภูมิศาสตร์จะไม่สามารถผลิต สินค้าโดยใช้ชื่อแหล่งภูมิศาสตร์เดียวกันมาแข่งขันได้
สิทธิในลักษณะดังกล่าวนี้นักวิชาการบางท่านเรียกว่า “สิทธิชุมชน” ซึ่งไม่สามารถน�ำสิทธิที่ได้รับไปอนุญาต
ให้บุคคลอื่นใช้ต่อได้ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่แหล่งภูมิศาสตร์เท่านั้นที่มีสิทธิใช้
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ พ.ศ. 2546 นับเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทย
ที่ให้ความคุ้มครองแก่สินค้าที่ใช้ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับในวันที่ 28 เมษายน
พ.ศ. 2547 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” ตามค�ำนิยามแห่งมาตรา 3 บัญญัติความหมายว่า ชื่อ สัญลักษณ์ หรือ
สิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น
เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว
องค์ประกอบหรือคุณสมบัติของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ประกอบด้วยเงื่อนไข 3 ประการ ดังนี้
1.1.1 เป็นชื่อหรือสัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์
มาตรา 3 ได้บัญญัตินิยาม “แหล่งภูมิศาสตร์” หมายความว่า พื้นที่ของประเทศเขตภูมิภาค
และท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึง ทะเล ทะเลสาบ แม่น�้ำ  ล�ำน�้ำ  เกาะ ภูเขา หรือพื้นที่อื่นท�ำนอง
เดียวกันด้วย
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(1) ชื่อของแหล่งภูมิศาสตร์ คือชื่อของท้องถิ่น เช่น ชื่อของแม่น�้ำ  ทะเล ต�ำบลอ�ำเภอ
จังหวัดภูมิภาค หรือพื้นที่ที่มีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัด หรือแม้แต่ชื่อของประเทศ เช่น ดอยตุง
นครชัยศรี เชียงใหม่ พัทลุง ทุ่งกุลาร้องไห้ เทือกเขาสามร้อยยอด ประเทศไทย (หรือไทย) สวิสเซอร์แลนด์
(สวิส) เป็นต้น สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นิยมใช้ชื่อแหล่งภูมิศาสตร์มากที่สุด เนื่องจากสามารถสื่อความหมาย
แก่ผู้บริโภคโดยตรงว่าสินค้านั้นมาจากแหล่งภูมิศาสตร์หรือแหล่งก�ำเนิดใด
(2) สัญลักษณ์ที่ใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ การสื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้า
ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ชื่อของท้องถิ่นเสมอไป แต่อาจจะสื่อด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เป็นที่รู้จักดีในหมู่ผู้บริโภค
เช่น ธงชาติไทยแสดงถึงประเทศไทย ใบเมเปิล้ แสดงถึงประเทศแคนาดา หอไอเฟิลแสดงถึงประเทศฝรัง่ เศส
เป็นต้น สัญลักษณ์ทใี่ ช้แทนแหล่งภูมศิ าสตร์สว่ นมากจะเป็นรูปภาพของสถานทีส่ ำ� คัญหรือสิง่ ทีเ่ ป็นสัญลักษณ์
ส�ำคัญของท้องถิ่นนั้น เนื่องจากสามารถสื่อความหมายแก่ผู้บริโภครับรู้ได้ว่าสินค้าที่ใช้สัญลักษณ์นั้น
มาจากท้องถิ่นใด
(3) สิ่งอื่นใดที่เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ จะเป็นชื่อหรือข้อความที่มิใช่ชื่ออย่าง
เป็นทางการของแหล่งภูมิศาสตร์นั้น แต่สามารถสื่อความหมายแก่ผู้บริโภครับรู้ได้ว่า ชื่อนี้ หมายถึงแหล่ง
ภูมิศาสตร์ใดเช่น แม่กลองหมายถึงจังหวัดสมุทรสงคราม แปดริ้วหมายถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือโคราช
หมายถึง จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น
สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ทขี่ ดั ต่อความสงบเรียบร้อย จะไม่สามารถน�ำมาขึน้ ทะเบียนได้ตวั อย่างเช่น
รูปสัญลักษณ์คอ้ นกับเคียว แสดงให้เห็นถึงการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ประเภทนี้
จะถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นทะเบียนเพราะชื่อนี้ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งนายทะเบียนอาจจะปฏิเสธ
ไม่ รั บ ขึ้ น ทะเบี ย น ตั ว อย่ า งเช่ น การน� ำ รู ป หิ น ตาหิ น ยายมาเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ เพื่ อ ใช้ บ ่ ง ชี้ ว ่ า สิ น ค้ า นั้ น
มีแหล่งก�ำเนิดที่เกาะสมุย เป็นต้น
สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ที่ ขั ด ต่ อ นโยบายแห่ ง รั ฐ ที่ อ าจจะถู ก ปฏิ เ สธไม่ รั บ ขึ้ น ทะเบี ย น เช่ น
การใช้สัญลักษณ์รูปดอกฝิ่นกับสินค้าที่มาจากดอยต่างๆ ทางภาคเหนือ เป็นต้น
ผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน (มาตรา 7) ได้แก่
2.1.1 ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล และมีเขตรับผิดชอบครอบคลุม
บริเวณแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้านั้น
2.1.2 บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งประกอบกิจการสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์และมีที่อยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์นั้น
2.1.3 กลุ่มหรือองค์กรผู้บริโภคสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน (มาตรา 4)
2.2.1 ผู้มีสัญชาติไทย
2.2.2 ผู้มีสัญชาติของประเทศที่เป็นภาคีของอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย
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2.2.3 ผู้มีภูมิล�ำเนาหรือสถานที่ประกอบธุรกิจอย่างแท้จริงในประเทศไทย หรือประเทศ
ภาคีหรือความตกลง ตามข้อ 2.2.2
กรณีสงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ของต่างประเทศทีจ่ ะยืน่ ค�ำขอขึน้ ทะเบียนเพือ่ ขอรับความคุม้ ครอง
ตามกฎหมายนี้ได้ จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ประการ คือ จะต้องปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าเป็น
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศนั้น และมีการใช้สืบเนื่องตลอดมา
จนถึงวันที่ยื่นค�ำขอขึ้นทะเบียนในประเทศไทย
วิธีการวิจัย ตามมาตรา 6 และสอดคล้องกับมาตรา 24 วรรค 9 ของความตก
งานวิจยั นีว้ ธิ ดี ำ� เนินการ โดยใช้วธิ ดี ำ� เนินการระหว่างการวิจยั เชิงเอกสารและการสอบถาม ท�ำการศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสารโดยศึกษา ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับแนวคิดประวัติความเป็นมา ทฤษฎี่
เกี่ยวข้ องจากเอกสารทางวิชาการต่า งๆ เช่น หนั งสื อ งานวิ จัย วิ ท ยานิ พนธ์ บทความทางวิ ช าการ
เอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานวิจยั รวมทัง้ แหล่งข้อมูลจากสือ่ อิเล็กทรอนิค ซึง่ เป็นกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
แนวทางการขอขึ้ น สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ทั้ ง ไทยและต่ า งประเทศโดยศึ ก ษาค้ น คว้ า รวบรวมข้ อ มู ล
เพื่อน�ำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อให้ทราบได้ว่ากระบวนการวิธีขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยและต่างประเทศว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างหรือยากง่ายกว่ากันอย่างไร
และจากการสอบถามได้ สั ม ภาษณ์ บุ ค คลดั ง ต่ อ ไปนี้ คุ ณ สุ ภ าพ สั ง ขไพฑู ร ย์ ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ วิ จั ย
และพั ฒ นาประมงน�้ ำ จื ด จั ง หวั ด พั ท ลุ ง : การศึ ก ษาปลามะลิ ในทะเลสาบสงขลา จั ง หวั ด พั ท ลุ ง ,
อาจารย์วิจิตรา อมรวิริยะชัย ส�ำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ :
การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลามะลิเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน
บ้านชายคลอง ต�ำบลล�ำป�ำ  อ�ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง , คุณสุชาติ บุญญปรีดากุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11
ต�ำบลล�ำป�ำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง : หัวหน้ากลุ่มแปรรูปปลาลูกเบร่ ตราลูกเบร่

ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาพบว่ า ปลาลู ก เบร่ มี ลั ก ษณะยาวเรี ย วด้ า นข้ า งแบนท้ อ งเป็ น สั น เกล็ ด บริ เวณ
หน้าครีบท้องแข็งเป็นหนามหัวโตจะงอยปากสั้นและกว้างและเฉียงขึ้นข้างบนครีบหลังและครีบก้นมีขนาด
ใกล้เคียงกันครีบหางลึกเป็นแฉกครีบหูและครีบท้องมีขนาดเล็กมีแถบสีขาวคาดที่ข้างล�ำตัวขนาดของ
ปลาลูกเบร่จะเป็นปลาขนาดเล็กซึ่งหากเจริญเติบโตเต็มวัยขนาดล�ำตัวจะยาวประมาณ 4. 5 เซนติเมตร
แต่มักจะมีตัวที่โตเต็มวัยประมาณ 5.5-6 เซนนติเมตร ซึ่งความยาวขนาดนี้จะพบได้น้อยมาก โดยเป็น
ปลาน�้ำจืดขนาดเล็กมักพบมากในบริเวณปากคลองปากประ อ�ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นปากคลอง
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษ คือ การมีสามน�ำ 
้ ได้แก่ น�ำ้ เค็ม น�ำ้ กร่อย และน�ำ้ จืด อยูร่ ว่ มกันท�ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
และความหลากหลายในระบบนิเวศ ซึ่งเนื่องจากเป็นแหล่งน�้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์นี้จึงท�ำให้ปลาลูกเบร่
ที่นี่มีรสชาติอร่อย และอุดมไปด้วยโปรตีน และแคลเซียม อีกทั้งยังเชื่อมต่อกับทะเลสาบสงขลา และ
ทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง โดยใช้วิธีการจับด้วยอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า ยอยักษ์ ซึ่งมีลักษณะที่ท�ำขึ้นจากตาข่ายถี่
ที่คล้ายกับกระชอนช้อนปลา แต่มีขนาดที่ใหญ่กว่าและน�ำมาผ่านกระบวนการคัดสรรคุณภาพ พร้อมทั้ง
กระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันตากแดดตามธรรมชาติหรือตู้อบไฟฟ้าผ่านสูตรของแหล่งชุมชนผสมผสาน
กับสมุนไพรพื้นเมือง จึงท�ำให้ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับเงื่อนไขการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
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ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 กล่าวคือปลาลูกเบร่มีคุณสมบัติที่เป็น
ลักษณะเฉพาะ ซึ่งเกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์ ณ คลองปากประ ต�ำบลล�ำป�ำ  อ�ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ด้วยเหตุนี้ท�ำให้ชาวประมงที่ได้ประกอบอาชีพร่วมกันได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ต่างๆ ทางกฎหมาย
จากการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ อีกทั้งได้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดเตรียมข้อมูล
ในการที่จะขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยก�ำหนดผู้ขอขึ้นดังนี้ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ที่เป็นนิติบุคคล และมีเขตรับผิดชอบครอบคลุมบริเวณแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้านั้น, บุคคลธรรมดา
กลุม่ บุคคลหรือนิตบิ คุ คล ซึง่ ประกอบกิจการสินค้าทีใ่ ช้สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์และมีทอ่ี ยูใ่ นแหล่งภูมศิ าสตร์นนั้ ,
กลุ่มหรือองค์กรผู้บริโภคสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

บทสรุป
หากปลาลูกเบร่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้กับ
ผู้ผลิตในพื้นที่แหล่งภูมิศาสตร์นั้นอีกทั้งท�ำให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่าสินค้าดังกล่าวมีลักษณะพิเศษต่างไปจาก
สินค้าประเภทเดียวกันที่ผลิตขึ้นจากแหล่งภูมิศาสตร์อื่น อีกทั้งเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภค
ควรจะได้บริโภคสินค้าหรือบริการที่มีมาตรฐานและปลอดภัยตามที่ต้องการ อีกทั้งยังเป็นการคุ้มครอง
ผู้ผลิตและป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ในระบบเศรษฐกิจเสรีทุนนิยมนี้ ถือเป็นภารกิจส�ำคัญของรัฐ
ที่จะต้องส่งเสริมการ แข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม เพื่อให้กลไกตลาดด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ผูป้ ระกอบการค้าจะต้องไม่ถกู เอาเปรียบจากผูค้ า้ รายอืน่ อย่างไม่เป็นธรรม กล่าวคือ ผูป้ ระกอบธุรกิจจะต้อง
ไม่ฉกฉวยหรือน�ำเอาชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าไปแอบอ้างโดยทุจริต การอ้างแหล่งผลิตสินค้า
โดยมิชอบ เพื่อแสวงประโยชน์จากชื่อเสียงของชุมชน
ด้วยเหตุผลข้างต้น ดังกล่าวปลาลูกเบร่จึงสมควรได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้าเป็นสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. กรณีผู้บริโภค
- ควรจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ผลิตและผู้แปรรูปปลาลูกเบร่ได้มีพื้นที่ในการตากแห้ง เพื่อหลีกเลี่ยง
การตากบนท้องถนน เพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุทจี่ ะเกิดขึน้ แก่ผใู้ ช้รถใช้ถนน และเพือ่ ป้องกันมิให้มสี งิ่ แปลกปลอม
เข้าไปปะปนอยู่ในผลิตภัณฑ์ ปลาลูกเบร่
2. กรณีผู้ผลิต
- ควรรณรงค์ให้ชาวประมงในพื้นที่หันมาให้ความส�ำคัญในวิธีการจับปลาลูกเบร่ที่ถูกวิธีโดย
การหลีกเลี่ยงการใช้ตาข่ายตาถี่ในการจับปลาลูกเบร่ เพื่อป้องกันการท�ำลายลูกสัตว์น�้ำชนิดอื่นรวมทั้ง
การท�ำลายแหล่งอาหารของปลาลูกเบร่และสัตว์น�้ำชนิดอื่นอีกด้วย
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แนวทางการจัดการและการมีส่วนร่วมของชุมชนกับป่าชุมชน
GUIDELINES MANAGEMENT AND PARTICIPATION
OF COMMUNITY FOREST
กนกวรรณ หนูสังข์, กุลณัฐ วรรณชิต, ณัฐฑริกา รอดมาก, ณัฐวรรณ ลิ่มพันธ์,
ธัญญารัตน์ มาเอียด, อารียา วงศ์สุวรรณ, ศิริชัย กุมารจันทร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
การศึกษาแนวทางการจัดการและการมีส่วนร่วมของชุมชนกับป่าชุมชน ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1. ศึกษาค้นคว้าแหล่งที่มา ปัญหาและความส�ำคัญของการจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
กับป่าชุมชน 2. ศึกษาการจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนกับป่าชุมชน 3. หาแนวทาง
การจัดการและการมีส่วนร่วมของชุมชนกับป่าชุมชน โดยการศึกษารวบรวมข้อมูลจากแห่งข้อมูลต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร หนังสือ บทความและบทวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการและการมีส่วนร่วม
ของชุมชนกับป่าชุมชน และรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ประชาชนในพื้นที่ ผู้น�ำชุมชน หรือ
นักปราชญ์ชมุ ชนและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ศึกษาการจัดการและการมีสว่ นรวมของประชาชน
กับป่าชุมชนของต่างประเทศที่มีระบบการจัดการและการมีส่วนร่วมที่ดีมาเป็นแนวทาง
ผลการศึกษา พบว่า พื้นที่ป่าชุมชนในภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดพัทลุงส่วนใหญ่ป่าชุมชนจะอยู่
บริเวณเชิงเขาท�ำให้ประชาชนในพืน้ ทีด่ งั กล่าว ไม่สามารถใช้ประโยชน์หรือแสวงหาประโยชน์ และสร้างรายได้
จากป่าชุมชนตามวัตถุประสงค์ของป่าชุมชนได้เท่าที่ควร จึงท�ำให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการจัดการ
ป่าชุมชนน้อยกว่าภูมิภาคอื่นผลจากการศึกษารวบรวมข้อมูลได้แนวทางในการจัดการและการมีส่วนร่วม
ของชุมชนกับป่าชุมชนดังนี้ 1. จัดให้มีการสร้างพื้นที่ป่าชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือเป็นแหล่งเรียนรู้
ในพื้นที่ที่ไม่สามารถจัดท�ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ หรือเป็นแหล่งส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามลักษณะเด่น
ของแต่ละพืน้ ที่ 2. ในนโยบายและกฎหมายบริหารจัดการป่าชุมชนทีไ่ ด้กำ� หนดให้พนื้ ทีป่ า่ ชุมชนมี 2 บริเวณ
คือ เป็นพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่ใช้ประโยชน์ ควรจะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นบริเวณใช้ประโยชน์
ให้เป็นพื้นที่ที่เป็นการสร้างรายได้ (ยางเทียม และผลไม้) 3. รัฐควรมีสวัสดิการรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
โดยไม่จ�ำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบของเงิน แต่อาจจะอยู่ในรูปของสิทธิหรือสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
หรืออาจจะเป็นสวัสดิการอย่างอื่นตามสมควร
ค�ำส�ำคัญ : ป่าชุมชน, การจัดการป่าชุมชน, การมีส่วนร่วม

Abstract
The management of participation between community and community forest in Thailand,
specially in the case of Southern Thailand. Nowadays people always do not focus on conserve
forrest district that it’s should be impact to the area of community forest. In the present, the
community forest establish salary and foods for local people in community. For example, local
people can use natural resources in the forest by the management of participation between
community and community forest
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There are several reasons relating about the purpose of a research for management and
participation between community and community forest. For instance, the first is a research for
the foundation of problem and solution in the topic of the management of participation between
community and community forest. The second is study to manage and participate between
community and community forest. The third is a research to seek guidelines to manage and
participate its. This researches are only learn from documents, journals or researches but also
there are interview the leader or philosopher of community or local government officer in
domestic and international worldwide to construct the guideline of participation between
community and community forest.
In the community forest in the southern of Thailand, Specially in Phatthalung Province, the
most of community forest located in the hill, that is a problem for local people because of they can
not use natural resources around the area. It is main reason why there are the participation between
community and community forest less than the others regions. However, there are the guideline
for management and participation between community and community forest for local people in
Phatthalung, For example, Firstly, The creation of tourist attraction or learning center in forest area,
or create a job by sustainable development etc. Secondly, The legislation of law and policy to divide
the community forest such as natural protected area and tourist or learning center area. Thirdly,
the government should establish welfare for community and community forest aside form budget
likely as rights to medical, management, or participate with community forest.
Keywords : Community forest, Participation, Community forest management

บทน�ำ
ความเป็นมา และความสําคัญของปัญหา	
ในปัจจุบนั นีป้ า่ ชุมชนได้รบั การยอมรับมากขึน้ เรือ่ ย ๆ ในฐานะเป็นทางเลือกในการจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ และแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวบ้านในชนบทโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าของรัฐ
และเป็นทางเลือกหนึ่งในการบริหารจัดการป่าไม้ เพื่อการควบคุมดูแล ป้องการการบุกรุกป่าการตัดไม้
ท�ำลายป่าและการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูปา่ (ฉลาดชาย, 2528) นักวิชาการทีส่ นับสนุนแนวทางป่าชุมชนเชือ่ ว่าการจัด
การทรัพยากรแบบรวมศูนย์อำ� นาจนอกจากจะไร้ประสิทธิภาพในการคุม้ ครองและรักษาทรัพยากรป่าไม้แล้ว
ยังก่อให้เกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบทางตรงมากที่สุด
ก็หนีไม่พ้นชาวบ้านหรือ “ชุมชนท้องถิ่น” ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับทรัพยากร
โดยพื้ น ฐานของชาวบ้ า นคนไทยล้ ว นอาศั ย พึ่ ง พาป่ า ในการด� ำ รงชี วิ ต ในสั ง คม เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม า
ซึ่งปัจจัย 4 ไม่ว่าจะเป็น แหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และเครื่องนุ่งห่ม ที่มีความส�ำคัญต่อชีวิต
มาเป็นเวลานานแล้ว อีกทัง้ นีช้ าวบ้านยังพึง่ พาป่าในการเกษตร และยังอาศัยผลผลิตจากป่าเป็นรายได้เสริม
นอกเหนือจากการท�ำเกษตรกรรม นอกจากนี้ป่ายังเป็นรากฐานความสัมพันธ์ของชุมชนเป็นแหล่งก�ำเนิด
ของความเชื่อ ประเพณี ซึ่งถือได้ว่าป่าเป็นรากฐานความสัมพันธ์ของชุมชน ป่ามีบทบาทต่อความอยู่รอด
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ของชุ ม ชนมายาวนานและไม่ อ าจแยกออกจากกั น ได้ แ ละชุ ม ชนในท้ อ งถิ่ น แทบทุ ก แห่ ง มี วั ฒ นธรรม
และวิถีการปฏิบัติในการจัดการและดูแลรักษาป่า รวมทั้งรัฐเองก็มีนโยบายและกฎหมายควบคุมป้องกัน
การตัดไม้ท�ำลายป่า การบุกรุกป่าก็ตาม แต่จ�ำนวนพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยก็ยังมีจ�ำนวนที่ลดลง และ
การท�ำลายป่าก็ยังคงมีอยู่
ป่าชุมชนเป็นพื้นที่ป่าที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้าไปใช้สอยตามวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเชื่อ
วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งมี
การจัดการโดยกระบวนการมีสว่ นร่วมจากประชาชนและองค์กรชุมชน การบริหารจัดการและการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนกับป่าชุมชนในเขตพืน้ ทีป่ า่ ชุมชนในประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้ประชาชนมักไม่ให้ความส�ำคัญ
และเห็นคุณค่าของการอนุรกั ษ์ปา่ เท่าทีค่ วรจึงส่งผลให้เกิดผลกระทบตามมาอย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั ชุมชนต่าง ๆ
ก็เป็นแหล่งทรัพยากรหลักที่ส�ำคัญสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนรวมทั้งเป็นแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชน
นับได้ว่าป่าชุมชนเป็นพื้นที่ป่าที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้าไปประโยชน์และอนุรักษ์ป่าชุมชน
แม้ว่าปัจจุบันจะมีนโยบายของรัฐหรือมีกฎหมายบัญญัติขึ้นมาเพื่อควบคุมการจัดการป่าชุมชน
ก็ตามแต่เนื่องด้วยลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ป่าชุมชนในภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดพัทลุงที่ไม่ได้
ท�ำให้ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจ และมีส่วนรวมในการจัดการป่าชุมชนเท่าที่ควร
ด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติการจัดการ การมีส่วนร่วมของชุมชนกับป่าชุมชน
หรือนโยบายและกฎหมายที่ไม่เอื้ออ�ำนวยและไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวนโยบายกับการปฏิบัติจริง
กล่าวได้ว่าการที่รัฐได้ก�ำหนดนโยบายและกฎหมายที่ได้บัญญัติขึ้นนั้นไม่ได้ให้สิทธิและการใช้ประโยชน์
โดยตรงแก่ประชาชนในเขตป่าชุมชนตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งป่าชุมชนอย่างเพียงพอ
ผู้จัดท�ำวิจัยจึงได้สนใจที่จะศึกษาสิทธิ หน้าที่ ความจ�ำกัดของประชาชน การมีส่วนร่วม การจัดการ
และกฎหมายการบริหารจัดการป่าชุมชนของประเทศไทยและของต่างประเทศ เพื่อน�ำไปเป็นแนวทาง
ในการจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนกับป่าชุมชน
1.2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาค้นคว้าที่มา ปัญหา และความส�ำคัญของการจัดการและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชนกับป่าชุมชน
1.2.2 เพือ่ ศึกษาการจัดการและการมีสว่ นร่วมของประชาชนในชุมชนกับป่าชุมชนป่าชุมชน
1.2.3 เพื่อหาแนวทางการจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชนกับป่าชุมชน
1.3 วิจัยการวิจัย
เป็นวิจัยเชิงคุณภาพโดยการรวบรวมเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการ
และการมีส่วนร่วมของชุมชนกับป่าชุมชน
ซึ่ ง วิ ธี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย นี้ ผู ้ วิ จั ย สามารถลงลึ ก ในรายละเอี ย ดได้ ม ากและสามารถใช้ ข ้ อ มู ล ได้
หลากหลายชนิดได้ตามที่ต้องการมีข้อมูลแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ความจริงและยังท�ำให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยกับกลุ่มตัวอย่างมีความส�ำคัญมาก กลุ่มตัวอย่างไม่ใช่เป็นเพียงผู้ถูกกระท�ำ 
แต่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยนี้ด้วย
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1.3.1 รวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ห น้ า ที่ ข้ อ จ� ำ กั ด การมี ส ่ ว นร่ ว มและ
การจัดการของประชาชนในเขตป่าชุมชน รวมทั้งนโยบาย และกฎหมายบริหารป่าชุมชนของประเทศไทย
และต่างประเทศ
1. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับการจัดการ  และการมีสว่ นร่วมของชุมชน
กับป่าชุมชนของประเทศไทย
2. ศึ ก ษาค้ น คว้ า และรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนและ
การจัดการป่าชุมชนของต่างประเทศ
3. รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดการและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนกับป่าชุมชนของประเทศไทยและของต่างประเทศมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
1.3.2 รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
โดยผู้วิจัยเลือกพื้นที่ส�ำหรับท�ำวิจัยในการลงพื้นที่สัมภาษณ์ป่าชุมชนในภาคใต้ โดยเลือก
พื้นที่บ้านทุ่งข่า (หมู่ 4) ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เพราะเป็นพื้นที่ป่าชุมชนที่มีประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 100 คน
จ.พัทลุง จ�ำนวน 2 คน

1. ประชาชนในพืน้ ทีป่ า่ ชุมชนในพืน้ ทีศ่ กึ ษา (หมู่ 4) ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
2. ผูน้ ำ� ชุมชนและนักปราชญ์ชมุ ชนในพืน้ ทีบ่ า้ นทุง่ ข่า (หมู4่ ) ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน

3. เจ้าหน้าที่ขององค์กรของรัฐ (ส�ำนักงานป่าไม้จังหวัดพัทลุง) ซึ่งรับผิดชอบดูแล
พื้นที่ป่าชุมชนบ้านทุ่งข่า (หมู่ 4) ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จ�ำนวน 2 คน
โดยผูว้ จิ ยั ใช้แบบสัมภาษณ์แบบโครงสร้าง (Structured Interview) ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จ�ำนวน 2 ชุด คือ
ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงและผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบทางนี้ภายในพื้นที่ และผู้น�ำชุมชน มีประเด็นค�ำถามเกี่ยวกับสถานภาพป่าไม้ในพื้นที่ บทบาท
หน้าที่ในการจัดการป่าไม้ นโยบายขององค์กร ในการจัดการความช่วยเหลือ การสนับสนุน ความร่วมมือ
จากหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการป่าไม้รวมถึงศึกษาปัญหาละอุปสรรค
ในการจัดการป่าไม้
		 ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์ส�ำหรับชาวบ้านหรือกลุ่มประชาชนในชุมชน มีประเด็นค�ำถาม
เกี่ยวกับการจัดการกระบวนการการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนในการจัดการป่าไม้ อาทิเช่น กิจกรรม
ด้านการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ในด้านต่าง ๆ จนถึงแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้และออกกฎระเบียบ
ในชุ ม ชนรวมถึ ง ศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรคในการจั ด การป่ า ไม้ ค วามรู ้ สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องประชาชน
ในการจัดการป่าชุมชนของประชาชน
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาการจัดการและการมีส่วนร่วมของชุมชนกับป่าชุมชนในประเทศไทสมัยก่อนคนไทย
ให้ความสนใจต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มาก แต่การจัดการทรัพยากรยังเน้นที่การขยายฐานอ�ำนาจ
ให้ภาครัฐในการเข้าควบคุมทรัพยากร ขณะที่คนในท้องถิ่นถูกลิดรอนสิทธิ ถูกกีดกันการเข้าถึงทรัพยากร
ป่าไม้ โดยรัฐยอมให้ชุมชนมีส่วนร่วมเฉพาะการท�ำหน้าปกป้อง และอนุรักษ์ทรัพยากรเท่านั้น แต่รัฐบาล
ไม่อนุญาตให้ชุมชนมีสิทธิใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้
ในทัศนะของประชาชน “ป่าไม้” ไม่ได้หมายถึงเนื้อไม้เท่านั้น แต่ยังมีความส�ำคัญต่อชุมชน
ทั้งในด้านความเชื่อ พิธีกรรม อาหาร ยาสมุนไพร ไม้ใช้สอย การเลี้ยงสัตว์ รวมถึงน�้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
และน�้ำส�ำหรับการเพาะปลูกด้วย
ในอดีตชุมชนแต่ละชุมชนมีการจัดการป่ามาอย่างต่อเนื่องยาวนานอยู่แล้วเพียงแต่ชาวบ้าน
ไม่ได้เรียกว่า “ป่าชุมชน” เท่านั้น ซึ่งป่าชุมชนถูกตั้งขึ้นมาเพื่อท�ำความเข้าใจกับสังคม และเปรียบเสมือน
เป็นค�ำจ�ำกัดความกว้างๆ ของการจัดการป่า
การด�ำเนินงานป่าชุมชนมีวัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญ 3 ประการ คือ เพื่อเป็นพื้นที่ประกอบพิธีกรรม
ตามประเพณี เพื่อเป็นแหล่งต้นน�้ำล�ำธารและป้องกันสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นแหล่งป่าไม้ใช้สอยส�ำหรับ
การดูแลรักษาพื้นที่ป่าชุมชน
ป่า ชุมชนในประเทศไทยมีก ระจายทั่ ว ทุ กภาคในรู ป แบบการจั ด การที่ แ ตกต่ างหลากหลายไป
ตามสภาพนิเวศ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งการบริหารการจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชนกับ
ป่าชุมชนในเขตพื้นที่ป่าชุมชนในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่มีการจัดการป่าชุมชนค่อนข้าง
น้ อ ยกว่ า ภาคอื่ น ๆ เนื่ อ งจากส่ ว นใหญ่ ภ าคใต้ มี ป ่ า ชุ ม ชนในเขตต้ น น�้ ำ บนยอดเขาไปถึ ง ป่ า พรุ ชุ ม ชน
ป่าชายเลนชุมชน และบางพื้นที่อาจเข้าไปท�ำประโยชน์ได้อย่างยากล�ำบาก จึงท�ำให้ประชาชนในชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการ ดูแลรักษา ใช้ประโยชน์น้อยกว่าภาคอื่นๆ ของประเทศไทย
จากการศึกษาการจัดการและการมีส่วนร่วมของชุมชนกับป่าชุมชนของต่างประเทศ ที่คณะผู้ท�ำ
วิจัยได้ศึกษาถึงแนวทางการมีส่วนร่วมของต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางส�ำหรับการจัดในประเทศไทย
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่มีการจัดการป่าชุมชนค่อนข้างน้อยกว่าภาคอื่นๆ
จากการศึกษาประเทศจีน คณะผู้ท�ำวิจัยเห็นว่าประเทศจีนมีการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ
ถือครองพื้นที่ป่าไม้โดยมีความสัมพันธ์และเกี่ยวโยงกันมาก คือที่ดินของรัฐบาลและที่ดินของชุมชนอีก
ทั้งจีนกฎหมายจีนยังให้อ�ำนาจในรัฐบาลท้องถิ่นและคณะกรรมการหมู่บ้านในการรับรองเอกสารสิทธิ์
ว่าทรัพยากรป่าไม้ในส่วนที่เป็นทรัพยากรของชุมชนหรือเอกชนอีกทั้งประเทศจีนมีการโอนกรรมสิทธิ์
จากชุมชนสู่บุคคลโดยการให้เอกสารสิทธิ์รับรองอย่างเป็นทางการเพื่อให้สิทธิ์ในการดูแลการจัดการ
แก่ชาวบ้านในท้องถิ่นชนบทเพื่อให้มีสิทธิ์สมบูรณ์ในการครองครองและใช้ประโยชน์และสามารถถ่ายโอน
ให้ ผู ้ อื่ น เช่ า ต่ อ เพื่ อ สร้ า งรายได้ น อกจากนี้ รั บ บาลจี น ยั ง มามาตรการจ้ า งเจ้ า ของที่ ดิ น เพื่ อ ปลู ก ป่ า
เพื่อสร้างรายได้จากการปลูกต้นไม้และรักษาสภาพป่าในที่ดินบริเวณนั้นและลดภาระของเจ้าหน้าที่รัฐ
และเพิ่มพื้นที่ป่าโดยมีคนในท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลซึ่งถือได้ว่าเป็นรูปแบบการจัดการที่ดี

394

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

จากการศึกษาประเทศเกาหลีใต้ คณะผู้วิจัยเห็นว่าประเทศเกาหลีใต้ประเทศเกาหลีใต้มีการ
สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ก�ำหนดนโยบายที่ชัดเจนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
กรมป่ า ไม้ จ นเป็ น มื อ อาชี พ โดยตระหนั ก ถึ ง ประชาชนเป็ น หลั ก และบู ร ณะการนโยบายและเน้ น การ
ประสานงานทั้งระหว่างหน่วยงานของภาครัฐด้วยกันเองและภาคเอกชน ซึ่งจากผลส�ำรวจประเทศเกาหลี
มีจ�ำนวนทรัพยากรป่าไม้เพิ่มขึ้นมาก และยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น จากการศึกษา
ประเทศแคนนาดา คณะผูว้ จิ ยั เห็นว่าประเทศแคนนาดาเปิดโอกาสให้ประชาชนและองค์การของชนพืน้ เมือง
ได้เข้ามามีส่วนร่วมของกระบวนการการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดตั้ง แผนการจัดตั้ง
การพัฒนานโยบายต่าง ๆ การดูแลและการรักษาซึง่ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมอย่างแท้จริง
เพราะตามหลักการมีส่วนร่วม การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยผู้มีส่วนได้เสียทุกคนหาใช่รัฐ
ฝ่ายเดียวไม่
จากการศึกษาประเทศญี่ปุ่น คณะผู้วิจัยเห็นว่าประเทศญี่ปุ่นมีการแบ่งเขตพื้นที่ป่าไม้และถนน
ป่าไม้ชัดเจน ซึ่งท�ำให้พื้นที่ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดการนั้นเกิดขึ้นได้ยาก ในส่วนของการให้เช่าที่ป่าไม้ใน
ระยะยาว สุดท้ายจ�ำนวนป่าไม้เมื่อหมดสัมปทานของญี่ปุ่นเป็นอีก 1 ปัจจัยที่มีส่วนร่วมประชาชนและ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ประเทศญี่ปุ่น มีสถาบันที่จะดูแลป่าไม้ (สถาบันท้องถิ่น สหกรณ์ป่าไม้ เอกชน
และรัฐบาล) ท�ำหน้าทีเ่ หมือนกรมป่าไม้และทีส่ ำ� คัญประเทศญีป่ นุ่ มีระบบแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากร
ป่าไม้ระหว่างรัฐกับประชาชน อีกทัง้ การมีสว่ นร่วมสร้างจิตส�ำนึกตัง้ แต่ในชัน้ เรียนอนุบาล ครูตอ้ งพานักเรียน
ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียน จึงท�ำให้ประเทศญี่ปุ่นมีสัดส่วนการถือคลองป่าไม้ขอเอกชนและประชาชน

อภิปรายผล
การมีส่วนรวมในการจัดการป่าชุมชนในต่างประเทศมีการจัดการที่ดีและประชาชนมีส่วนร่วม
ไม่วา่ จะเป็นประเทศจีนมีการแบ่งป่าไม้ออกเป็น 4 ประเภท และมีการจัดการและการมีสว่ นร่วมของประชาชน
โดยตรง อีกทั้งประชาชนยังมีรายได้ที่ได้มาจากการจัดการดูแลและให้ประชาชนสามารถจัดการตนเอง
และรัฐบาลมีส่วนร่วมด้วยในการสนับสนุน ประเทศเกาหลีใต้มีการให้ประชาชนปลูกต้นไม้และมีส่วนร่วม
ในการดูแลการจัดการ นอกจากนี้ ประเทศเกาหลีมีการเก็บเงินค่าสวัสดิการ จึงท�ำให้คนเกาหลีเห็นคุณค่า
ของป่าและรู้สึกเป็นเจ้าของป่าอย่างลึกซึ้ง และมีบทลงโทษหากฝ่าฝืน ประแคนนาดา เป็นประเทศที่ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในด้านการจัดตั้งแผนการและนโยบายต่างๆ ตามหลักการมีส่วนร่วม
โดยแท้จริง และประทศญี่ปุ่น มีการออกกรรมสิทธิ์ที่ดินป่า ซึ่งมีการจัดการให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์
ของป่า ให้ประชาชนใช้ป่าเพื่อหมุนเวียน ให้ประชาชนด�ำรงชีพกับป่าชุมชน และให้เกิดความผูกพัน
โดยให้ประชาชนร่วมตัดสินใจในการมีขอ้ ตกลงกับการออกกฎระเบียบต่าง ๆ เพือ่ การใช้ประโยชน์จากไร่นา
ป่าไม้ ป่าเอกชน และป่าชุมชน จึงท�ำให้ประเทศเหล่านี้มีระบบการจัดการที่ดีและประชาชนมีส่วนร่วม
ของประชาชนที่ดี
จากการศึ ก ษาสามารถมี แ นวทางในการจั ด การและการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนกั บ ป่ า ชุ ม ชนใน
ประเทศไทยได้ ดังนี้
1. จัดให้มกี ารสร้างพืน้ ทีป่ า่ ชุมชนเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเป็นแหล่งเรียนรูใ้ นพืน้ ทีท่ ไี่ ม่สามารถจัดท�ำเป็น
แหล่งท่องเที่ยวได้ หรือเป็นแหล่งส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามลักษณะเด่นของแต่ละพื้นที่
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2. ในนโยบายและกฎหมายบริหารจัดการป่าชุมชนที่ได้ก�ำหนดให้พื้นที่ป่าชุมชนมี 2 บริเวณ คือ
เป็นพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่ใช้ประโยชน์ ควรจะมีการเข้าไปหรือเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นบริเวณใช้ประโยชน์
ให้เป็นพื้นที่ที่เป็นการสร้างรายได้ (ยางเทียม และ ผลไม้)
3. รัฐควรมีสวัสดิการรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยไม่จ�ำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบของเงิน แต่อาจจะอยู่
ในรูปของสิทธิหรือสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล หรืออาจจะเป็นสวัสดิการอย่างอื่นตามสมควร

ข้อเสนอแนะ
ถ้าเป็นไปได้รัฐควรสนับสนุนให้งบจัดสรร และสร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการต้นไม้หรือ
อาจจะมีสวัสดิการเสริมให้แก่ประชาชนผู้ดูแลป่าชุมชน เพื่อที่จะได้มีพื้นที่ป่ามากขึ้น และจะน�ำมาซึ่งการมี
ส่วนรวมของประชาชนกับป่าชุมชนและน้อมน�ำศาสตร์แห่งพระราชามาปรับใช้เพื่อความยั่งยืน
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การรับมรดกแทนที่ของบุตรที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์ โดยเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมกับบิดามารดา
THE REPRESENTATION OF CHILDREN BORN BY TECHNOLOGIES
ASSISTED REPRODUCTIVE MEDICAL BY COMPARE
THE GENETIC WITH PARENTS
ชนากานต์ แก้วดีเลิศ, เตชสิทธิ์ ทองปาน, ปุณิกา สมทรง, รสิกา ลิ้มไทย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
ปัจจุบันสิทธิของบุตรที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์นั้นกฎหมายได้
รับรองให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดามารดา ซึ่งมีประเด็นในเรื่องการเข้ารับมรดกแทนที่บิดา
หรือมารดา ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกแต่ได้ตายหรือผู้ถูกก�ำจัดมิให้รับมรดกไปเสียก่อนเจ้ามรดก โดยที่บุตร
ดังกล่าวมิได้มคี วามเกีย่ วพันทางสายโลหิตกับเจ้ามรดก และการรับมรดกแทนทีอ่ าจไม่เป็นไปตามหลักผูส้ บื
สันดานโดยตรงอันมีสิทธิเข้ารับมรดกแทนที่ได้ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาระหว่างเด็กที่มีลักษณะ
ทางพันธุกรรมตรงกับบิดามารดากับบุตรทีม่ ลี กั ษณะทางพันธุกรรมไม่ตรงกับบิดาหรือมารดา ทัง้ นีใ้ ช้วธิ วี จิ ยั
เชิงคุณภาพจากการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิจัยเชิงเอกสาร ผลการวิจัยพบว่าบุตรที่เกิด
โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ กรณีที่บุตรมีพันธุกรรมไม่ตรงกันกับเจ้ามรดกก็ไม่
อาจรับมรดกแทนที่ได้ เพราะไม่ใช่ผู้สืบสันดานโดยตรง แม้พระราชบัญญัติคุ้มครองบุตรที่เกิดโดยอาศัย
เทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุท์ างการแพทย์ได้ให้การรับรองเป็นบุตรทีช่ อบด้วยกฎหมายของบิดาและมารดา
ก็ตาม อย่างไรก็ตามหลักการรับมรดกแทนที่จะเป็นการให้สิทธิแก่ทายาทของผู้สืบสันดานของเจ้ามรดก
มีสิทธิรับมรดกแทนที่ผู้สืบสันดานของเจ้ามรดก โดยการพิจารณาให้เด็กได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นส�ำคัญ
โดยพิจารณาตามหลักประโยชน์สงู สุดของเด็ก (The Best Interest Of The Child) และเด็กทีเ่ กิดมาย่อมมีสทิ ธิ
มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน
คําสําคัญ : 1) เทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุท์ างการแพทย์ 2) การตัง้ ครรภ์แทน 3) การรับมรดกแทนที่

Abstract
The right of children born by the medical fertility technology the law has endorsed to be
a legitimate son of his parents there are issues that interest subject to inheritance heir to his
father or mother the right to in their death or removal shall inherit the heritage before by not having
a connection by blood and heritage it does rot directly follow the native of the right to the inheritance
that’s why the researchers wanted to study the children who are genetically matched to parents with
children who are genetically matched to parents with children who are not genetically match patients
this means researchers believe the document the results of the findings showed that the child was
born by an aid in medical fertility technology If a child is genetically not matched to the inheritance
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it may not be inherited It is not a direct descendant Even the child protection Act arising through
the medical fertility technology certification is a child in the border of the parents law However,
the principle of inheritance is rather The native of a legacy detective Eligible for the inheritance of
the native detective. Children’s inheritance is important. Children are born with dignity and human
beings.
Keywords : 1) Medical Assisted Reproductive Technology. 2) Surrogacy 3) Right of
representation

บทน�ำ
การเจริญพันธุ์หรืออีกความหมายหนึ่งคือ การสืบพันธุ์ นั้นเป็นเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์
ทีจ่ ะต้องสืบพันธุเ์ พือ่ ให้เผ่าพันธุด์ ำ� รงอยู่ เนือ่ งจากมนุษย์เรามีการเกิดและการตายเป็นวัฎจักรชีวติ ของมนุษย์
ซึ่งในแต่ละเผ่าพันธุ์มีการด�ำรงชีวิตของเผ่าพันธุ์ตนเอง เพื่อให้เผ่าพันธุ์ด�ำรงอยู่ด้วยการสืบพันธุ์ โดยมนุษย์
ในแต่ละเชือ้ ชาติกต็ อ้ งมีการสืบพันธุเ์ ชือ้ สายของตนเอง เพือ่ มุง่ หมายรักษาเชือ้ ชาติของตนให้ดำ� รงอยูต่ อ่ ไป
แต่กม็ ปี ญ
ั หาอุปสรรคบางอย่างในการเจริญพันธุข์ องมนุษย์ คือ การมีบตุ รยาก ซึง่ ในปัจจุบนั ทัง้ ชายและหญิง
มีแนวโน้มแต่งงานช้า ปัญหาสุขภาพทั้งฝ่ายชายและหญิงซึ่งส่งผลต่อการมีบุตรยาก และสังคมที่เปลี่ยนไป
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ปั ญ หาภาวะการมี บุ ต รยากหรื อ ท� ำ ให้ ก ารเจริ ญ พั น ธุ ์ ล ดลง สามี และภรรยาจึงต้องได้
รับค�ำปรึกษาจากแพทย์ในเรื่องการมีบุตรและการวางแผนครอบครัว ทั้งนี้ก่อนการสมรสจึงไม่อาจทราบ
ได้ว่าคู่สมรสมีปัญหาภาวะการมีบุตรยากหรือไม่ (รัตนะ ปัญญาภา, 2561 : 275)
นับแต่เทคโนโลยีทางการแพทย์เจริญก้าวหน้าและมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยในด้าน
การเจริญพันธุ์ อีกทัง้ บุคลากรมีความรูค้ วามเชีย่ วชาญในการให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำและรักษาภาวะการมีบตุ รยาก
ของสามีภรรยาที่ประสบปัญหาภาวะการมีบุตรยากที่ประสงค์จะมีบุตร โดยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์มีด้วยกันหลายวิธี อาทิ การปฏิสนธินอกร่างกายหรือที่เรียกว่า เด็กหลอดแก้ว (IVF–InVitro
Fertilization) การท�ำกิฟท์ (GIFT=Gamete Intra Fallopian Transfer) การฉีดเชื้ออสุจิเขาผสมกับไข 
(IntraCytoplasmic Sperm Injection : ICSI) นอกจากนี้ยังมีวิธีการเก็บไข การเตรียมตัวออน การแชแข็ง
ตัวออน การแชแข็งอสุจเิ พือ่ นําไปใชในการปฏิสนธิเทียม เปน ตน (ริญญาภัทร์ ณ สงขลา, 2559 : 49) เทคนิค
เหล่านี้เรียกรวมว่า “เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์” (ชมพรรณ์ รัตนากร, 2543 : 5) โดยยัง
หมายความรวมถึงการตัง้ ครรภ์แทน โดยการให้หญิงอืน่ รับตัง้ ครรภ์แทนหญิงซึงมีปญ
ั หาการมีบตุ รยาก หรือ
ไม่สามารถมีบุตรได้เองตามธรรมชาติ ซึ่งมีข้อตกลงว่าจะยกทารกในครรภ์ให้เป็นบุตรของสามีภรรยานั้นที่
เรียกว่า “อุ้มบุญ” (กมลา เทพวงค์, 2556 : 3) ทั้งนี้ บุตรที่เกิดมากฎหมายได้ให้การรับรองว่าเป็นบุตรที่ชอบ
ด้วยกฎหมายของสามีภรรยา ซึ่งเป็นสามีภรรยาที่ประสงค์จะมีบุตรจึงก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ต่อกัน
ตามกฎหมาย ทั้งหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดู สิทธิของบุตรในการรับมรดกของบิดามารดาในฐานะทายาท
โดยธรรม ด้วยเหตุนกี้ ารรับมรดกของบิดามารดาย่อมไม่เป็นปัญหาเพราะกฎหมายให้การรับรองว่าบุตรนัน้
เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดามารดา (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มาตรา 1629)
แต่ในกรณีการรับมรดกแทนที่ซึ่งต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของเจ้ามรดกกับผู้สืบสันดาน
ผู้เข้ารับมรดกแทนที่ของทายาทในกรณีที่กฎหมายก�ำหนดว่าผู้สืบสันดานของทายาทมีสิทธิเข้ารับมรดก
แทนที่นั้นจะต้องเป็นผู้สืบสันดานโดยตรงจากทายาทผู้นั้น จึงจะมีสิทธิรับมรดกแทนที่ได้
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1. ความหมายของเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ การตั้งครรภ์แทนและ
การผสมเทียม
“เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันทางการแพทย์ หมายความว่า กรรมวิธีใดๆ ทางวิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ทนี่ ำ� เอาอสุจแิ ละไข่ออกจากกายมนุษย์เพือ่ ให้เกิดการตัง้ ครรภ์โดยไม่เป็นไปตามธรรมชาติรวมถึง
การผสมเทียม” (พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
พ.ศ. 2558 มาตรา 3)
เนือ่ งจากปัญหาภาวะการมีบตุ รยากส่งผลให้ทงั้ ชายและหญิงทีต่ อ้ งการมีบตุ รต้องได้รบั ความช่วยเหลือ
ด้วยเทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุท์ างการแพทย์ทส่ี ามารถท�ำให้มบี ตุ รได้ เนือ่ งจาก ความผิดปกติของมดลูก
หรืออสุจิของฝ่ายชายไม่แข็งแรงจึงไม่สามารถมีบุตรได้ โดยเงือนไขของการที่จะตั้งครรภ์แทนนั้นจะต้อง
เป็นไปตามกฎหมายแม้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์จะท�ำให้คู่สมรสมีบุตรได้อย่างทีต้องการ แต่ก็ยังมี
คู่สมรสที่ไม่สามารถมีบุตรได้เองจะต้องให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทน เนื่องจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์สามารถช่วยให้ฝ่ายหญิงสามารถตั้งครรภ์แทนได้โดยไม่ต้องมีการร่วมประเวณีหรือการมี
เพศสัมพันธ์กับฝ่ายชายที่ต้องการมีบุตร
“การตัง้ ครรภ์แทน” หมายความว่า การตัง้ ครรภ์โดยอาศัยเทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุท์ างการแพทย์
โดยหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนมีข้อตกลงเป็นหนังสือไว้กับสามีและภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายก่อนตั้งครรภ์
ว่าจะให้ทารกในครรภ์เป็นบุตรของสามีและภริยาทีช่ อบด้วยกฎหมายนัน้ (พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็กทีเ่ กิด
โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 มาตรา 3)
“การผสมเทียม หมายความว่า การน�ำอสุจเิ ข้าไปในอวัยวะสืบพันธุข์ องหญิงเพือ่ ให้หญิงนัน้ ตัง้ ครรภ์
โดยไม่มีการร่วมประเวณี” (พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทาง
การแพทย์ พ.ศ. 2558 มาตรา 3)
2. ประเภทของเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
2.1 การรับตั้งครรภ์แทนโดยการฉีดเชื้อ (Artificial Insemination Surrogcy) การฉีดเชื้ออสุจิ
ของผู้ขอให้ตั้งครรภแทนฝ่ายชาย เขาไปผสมเทียมในมดลูกของหญิง ผู้รับตั้งครรภ์แทน การตั้งครรภ์แทน
ในลักษณะนี้เป็นการตั้งครรภ์แทนแบบดั้งเดิม เป็นวิธีการที่มีการ ท�ำมาก่อนการตั้งครรภ์แทนประเภทอื่น
การตั้งครรภ์โดยวิธีนี้จะท�ำให้เด็กที่เด็กมามีความสัมพันธ์ทาง พันธุกรรม ระหว่างชายผู้ขอให้ตั้งครรภ์แทน
และหญิงผู้รับตั้งครรภ์แทน เด็กจะไม่มีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมกับผู้ว่าจ้างตั้งครรภ์ฝ่ายหญิงเลย
จะเรียกได้ว่าเป็นการตั้งครรภ์แทนที่ไม่สมบูรณ์ และเป็นการยากในการก�ำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
บิดา มรดา และบุตรอีกด้วย
2.2 การรับตั้งครรภ์แทนโดยการปฏิสนธิภายนอก (In Vitro Fertilisation Surrogacy)
1) การใช้เซลล์สืบพันธุของชายหญิงผู้ขอให้ตั้งครรภ์แทนทั้งสองฝ่าย แล้ว ฉีดตัวอ่อน
เข้าไปในมดลูกของหญิงผู้รับตั้งครรภ์แทน การตั้งครรภ์แทนในลักษณะนี้เป็นการตั้งครรภ์แทนแบบปฏิสนธิ
ภายนอก โดยการน�ำเชื้ออสุจิของคู่สมรสฝ่ายชาย และไข่ของคู่สมรสฝ่ายหญิง มาปฏิสนธิภายนอกร่างกาย
แล้ ว น� ำ ไข่ที่ได้รับ การปฏิส นธิแ ล้วนั้นฉี ด กลั บ เข้ าไปในมดลู กของหญิ งผู ้ รั บ ตั้ งครรภ์ แ ทนเพื่ อให้ ฝ ั ง ตั ว
และเจริญเติบโตต่อไป เด็กทีเ่ กิดจากการตัง้ ครรภ์โดยวิธนี นี้ ั้น จะมีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมเกี่ยวของกับ
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คูส่ มรสทัง้ สองฝ่าย แต่จะไม่มพี นั ธุกรรมเกีย่ วของกับหญิงผูต้ งั้ ครรภ์แทนเลย วิธกี ารนีจ้ งึ เป็นการ ตัง้ ครรภ์แทน
โดยสมบูรณ์ เพราะเด็กที่เกิดมานั้นมีความเกี่ยวของทางพันธุกรรมทั้งหมดกับคู่สมรสทั้ง สองฝ่าย
2) การใช้เชื้ออสุจิของชายผู้ขอให้ตั้งครรภ์แทนผสมกับไข่ของหญิงผู้บริจาค แล้วฉีดตัวอ่อน
เขาไปในมดลูกของหญิงผู้รับตั้งครรภ์แทน
3) การใช้เชือ้ อสุจชิ ายผูบ้ ริจาคผสมกับไข่ของหญิงผูข้ อให้ตงั้ ครรภแทน แล้วฉีดตัวอ่อนเข้าไป
ในมดลูกของหญิงผู้รับตั้งครรภ์แทน การตั้งครรภ์ในลักษณะนี้เป็นการตั้งครรภ์แทนแบบปฏิสนธิภายนอก
โดยการน�ำไข่บริจาคปฏิสนธิกับเชื้ออสุจิของชายผู้ขอให้ตั้งครรภ์แทนแล้วน�ำไปฉีดในมดลูกของหญิงผู้รับ
ตั้งครรภ์แทน หรือการใช้เชื้ออสุจิบริจาคปฏิสนธิกับไข่ของหญิงผู้ขอให้ตั้งครรภ์แทนแล้วน�ำไปฉีดในมดลูก
ของหญิงผู้รับตั้งครรภ์แทนนั้น ทั้งสองวิธีนี้เด็กที่เกิดมาจากการตั้งครรภ์แทนชนิดนี้จะมี ความสัมพันธ์
ทางพั น ธุ ก รรมเกี่ยวของกับ คู้ส มรสฝ่า ยใดฝ่า ยหนึ่ ง และเด็ กที่ เ กิ ด นั้ น จะไม่ มี ความสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วของ
ทางพันธุกรรมกับหญิงผู้รับตั้งครรภ์แทน
2.3 การรับตั้งครรภ์แทนโดยใช้ตัวอ่อนที่ไดรับจากการบริจาค (Donated Embryo Surrogacy)
การใช้เชื้ออสุจิชายผู้บริจาคผสมกับไข่ของหญิงผู้บริจาค แล้วฉีดตัวอ่อนเข้าไปใน มดลูกของหญิงผู้รับ
ตัง้ ครรภ์แทนการตัง้ ครรภ์โดยวิธนี เี้ ป็นการปฏิสนธิภายนอกในกรณีทเี่ ซลล์สบื พันธุของคูส่ มรสนัน้ ไม่สามารถ
ใช้ได้เลย โดยการน�ำไข่ที่ได้รับจากการบริจาคปฏิสนธิกับเชื้ออสุจิบริจาคแล้ว น�ำไปฉีดในมดลูกของหญิง
ผู้รับตั้งครรภ์แทน เด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนชนิดนี้ไม่มีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมกับผู้ใดเลย
ทั้งคู่สมรส และผู้รับตั้งครรภ์แทน แต่ส่วนใหญ่คู่สมรสที่ประสบปัญหา ภาวะการณ์มีบุตรยากประเภทนี้
จะเลือกวิธีการรับบุตรบุญธรรมแทนการตั้งครรภ์แทน เพราะเสีย ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและได้ผลเท่าเทียมกัน
แต่อย่างไรก็ดีใน (ริญญาภัทร ณ สงขลา, 2558 : 60)
3. การด�ำเนินการให้มีการผสมเทียม
1. กรณี ที่ ใช้ อ สุ จิ ข องสามี ที่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย โดยน� ำ มาปฏิ ส นธิ ภ ายนอกแล้ ว ฉี ด เข้ า ไป
ในโพรงมดลูกของภรรยา
2. กรณีที่ใช้อสุจิของผู้อื่น ซึ่งได้รับความยินยอมจากสามี โดยน�ำมาปฏิสนธิภายนอกแล้วฉีด
เข้าไปในโพรงมดลูกของภรรยา (ริญญาภัทร์ ณ สงขลา, : 81)
4. การด�ำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทน
1. ใช้ตัวอ่อนที่เกิดจากอสุจิของสามีและไข่ของภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์จะให้
มีการตั้งครรภ์แทน
2. ใช้ตวั อ่อนทีเ่ กิดจากอสุจขิ องสามีทชี่ อบด้วยกฎหมายกับไข่ของผูอ้ นื่ แล้วให้หญิงทีร่ บั ตัง้ ครรภ์
แทนเป็นผู้คลอดบุตร
3. ใช้ตัวอ่อนที่เกิดจากอสุจิของผู้อื่นกับไข่ของภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วให้หญิงที่รับ
ตั้งครรภ์แทนเป็นผู้คลอดบุตร ทั้งนี้ห้ามใช้ไข่ของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน (พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 มาตรา 22)
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5. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
พันธุกรรม (heredity) เป็นการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่ไปยังลูกหลานหรือรุ่นต่อๆ ไปทาง
การสืบพันธุ์ โดยลักษณะที่ถ่ายทอดได้ นี้เรียกว่า ลักษณะทางพันธุกรรม (genetic character) โดยมนุษย์เรา
ถูกควบคุม โดยยีนที่มีต�ำแหน่งบนโครโมโซม โครโมโซมของคนมี 23 คู่ 22 คู่เป็นโครโมโซมร่างกายอีก 1 คู่
เป็นโครโมโซมเพศชาย เป็น xy เพศหญิงเป็น xx ดังนั้นโครโมโซมเพศชายเป็น 44 + xY เพศหญิงเป็น
44 + xx (อมรา คัมภิรานนท์, 2546 : 31)
ซึ่งจะก�ำหนดลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต เช่น มีร่างกายเตี้ย สูง ตาสีฟ้า น�้ำตาล ด�ำ ผลสีด�ำน�้ำตาล
อันเป็นลักษณะที่จะถูกถ่ายทอดจากบรรพบุรุษไปสู่รุ่นลูกหลาน โดยหน่วยพันธุกรรมในเซลล์ที่เรียกว่า
ยีนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดีเอ็นเอ แต่ดีเอ็นเอมีทั้งส่วนที่อยู่ในนิวเคลียส และส่วนที่อยู่ใน ไซโทพลาสซึม
ซึ่งดีเอ็นเอทั้งสองส่วนนี้จะควบคุมและถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ทางพันธุกรรมด้วยแบบแผนที่ต่างกัน
(สุวัฒนา ตันสกุล, 2557)
ดังนั้น เมื่อมีการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์โดยใช่อสุจิของฝ่ายชายและไข่ของฝ่ายหญิงบุตร
ที่คลอดออกมากย่อมมีพันธุกรรมหรือความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมกันระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเป็น
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกโดยการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทาง
การแพทย์และเมื่อหากเด็กที่คลอดออกมาแล้วการพิสูจน์พันธุกรรม การตรวจ DNA หรือตรวจยีน คือ
การตรวจการเปลี่ยนแปลงของยีน รวมทั้งตรวจจ�ำนวนการเรียงตัวและโครงสร้างของโครโมโซมโดยใช้
ตัวอย่างเนื้อเยื่อ เลือด ปัสสาวะ หรือน�้ำลาย การตรวจชนิดนี้มีประโยชน์หลายด้าน เช่น ตรวจพิสูจน์
ความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างบิดามารดา เป็นต้น แต่ก็มีปัญหาอยู่ว่าในกรณีที่ใช่อสุจิและไข่ของผู้อื่น
ในการผสมเทียมหรือตั้งครรภ์แทนนั้นแม้กฎหมายจะให้การรับรองว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของ
ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็กทีเ่ กิดจากเทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุท์ างการแพทย์
6. กฎหมายที่เกี่ยวกับการอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
กฎหมายที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์แทนและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ได้แก่
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558
ที่ก�ำหนดบทนิยามและวิธีการของการตั้งครรภ์แทน คุณสมบัติของหญิงผู้รับตั้งครรภ์แทน สิทธิหน้าที่
ระหว่างหญิงผู้รับตั้งครรภ์แทนกับบุตรที่เกิดมาและสิทธิหน้าที่ระหว่างสามีภรรยาที่ด�ำเนินการให้มีการ
ตั้งครรภ์แทนกับบุตรที่เกิดมา คณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์ การให้บริการ การควบคุมการด�ำเนินการ บทลงโทษและบทเฉพาะกาล (พระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์)
7. สิทธิของเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
สิ ท ธิ ข องเด็ ก ที่ เ กิ ด มาโดยอาศั ย เทคโนโลยี ช ่ ว ยเจริ ญ พั น ธุ ์ ท างการแพทย์ เ ป็ น สิ ท ธิ ที่ ก ฎหมาย
ให้การรับรองถึงสถานะของเด็กให้เป็นบุตรทีช่ อบด้วยกฎหมายของสามีและภรรยาทีป่ ระสงค์ให้มกี ารตัง้ ครรภ์
แทน ตามมาตรา 29 วรรคหนึง่ ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้วา่ “เด็กทีเ่ กิดจากอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อนของผูบ้ ริจาค แล้วแต่กรณี
โดยใช้เทคโนโลยี ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะกระทําโดยการให้ภริยา
ที่ชอบด้วยกฎหมายของสามีซึ่งประสงค์จะมีบุตรเป็นผู้ตั้งครรภ์ หรือให้มีการตั้งครรภ์แทนโดยหญิงอื่น
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ให้เด็กนั้นเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งประสงค์จะมีบุตร แม้ว่า
สามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งประสงค์จะมีบุตรถึงแก่ความตายก่อนเด็กเกิด” (พระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 มาตรา 29 วรรคหนึ่ง)
โดยที่เมื่อเด็กเกิดมาสามีและภริยาที่ด�ำเนินการให้มีการตั้งครรภ์จะต้องแจ้งเกิดเองตามกฎหมายว่าด้วย
ทะเบียนราษฎร (พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
พ.ศ. 2558 มาตรา 32) ส่วนหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนจะไม่มีสิทธิและหน้าที่ใดๆต่อเด็ก กรณีที่บิดามารดา
ตายก่อนเด็กเกิดให้อำ� นาจปกครองตกไปอยูก่ บั หญิงทีร่ บั ตัง้ ครรภ์แทนจนกว่าศาลจะตัง้ ผูป้ กครองขึน้ มาใหม่
(พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็กทีเ่ กิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุท์ างการแพทย์ พ.ศ. 2558 มาตรา 30)
8. การรับมรดกแทนที่
การรับมรดกแทนทีเ่ ป็นกรณีทที่ ายาทโดยธรรมผูม้ สี อทธิรบั มรดกโดยตรงบางล�ำดับถึงแก่ความตาย
หรือถูกจ�ำกัดมิให้รับมรดกก่อนเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย กฎหมายก�ำหนดให้ผู้สืบสันดานของทายาทนั้น
เข้ารับมรดกแทนที่ทายาทนั้น (วรพจน์ วิสรุตพิชญ์, 2549 : 151)

หลักเกณฑ์การรับมรดกแทนที่
8.1 การรับมรดกแทนที่จะมีได้แต่ในระหว่างทายาทโดยธรรม (1624) มีความหมายว่า สิทธิ
ที่จะรับมรดกแทนกันได้มีแต่สิทธิโดยธรรมส่วนสิทธิตามพินัยกรรมจะรับมรดกแทนกันไม่ได้ ทั้งนี้เพราะ
เมือ่ เจ้ามรดกท�ำพินยั กรรมเจาะจงยกทรัพย์สนิ อะไรให้บคุ คลใดแล้ว บุคคลเท่านัน้ จะมีสทิ ธิจะได้รบั หากสิทธิ
ตามพินัยกรรมต้องสินสุดไปด้วยเหตุใดก็ตาม ทรัพย์สินตามพินัยกรรมยอมตกได้แก่ทายาทโดยธรรมหรือ
แผ่นดินแล้วแต่กรณีตามมาตรา 1699. ผู้มีสิทธิรับมรดกแทนที่ต้องเป็นผู้สืบสันดานโดยตรงของบุคคลซึ่ง
เป็นทายาทตามาตรา 1629 (1) (2) (3) (4) หรือ (6) กล่าวโดยทั่งๆ ไป ผู้สืบสันดานกับผู้สืบสันดานโดยตรง
มีความหมายอย่างเดียวกัน คือหมายถึงญาติสืบสายโลหิตโดยตรงลงไปของบุพการี ได้แก่บุตร หลาน
เหลน เป็นต้น (ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2552 : 58 - 59)
8.2 บุคคลซึ่งจะเป็นทายาทนั้นจะต้องเสียสิทธิในการรับมรดกเพราะตายหรือถูกก�ำจัดมิให้รับ
มรดกก่อนเจ้ามรดกตายเท่านั้น การที่ทายาทโดยธรรมถึงแก่ความตายหรือถูกก�ำกัดมิให้รับมรดกเป็นผล
ให้ผู้สืบสันดานของทายาทโดยธรรมรับมรดกแทนที่ได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6
มาตรา 1639) ต้องเป็นกรณีที่ทายาทโดยธรรมคนดังกล่าวถึงแก่ความตายหรือถูกก�ำจัดไม่ให้รับมรดก
ก่อนที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย
8.3 ผูร้ บั มรดกแทนทีจ่ ะต้องมีสทิ ธิมสี ทิ ธิบริบรู ณ์ในการรับมรดก (1639) ผูส้ บื สันดานต้องมีสทิ ธิ
บริบูรณ์ในการรับมรดกแทนที่การรับมรดกแทนที่ของผู้สืบสันดานถือเป็นการรับมรดกเช่นเดียวกัน ดังนั้น
บุคคลจะมีสทิ ธิในการรับมรดกของเจ้ามรดกได้ตามกฎหมายบุคคลนัน้ จะต้องมีสทิ ธิบริบรู ณ์ในการรับมรดก
เช่นเดียวกันและมิได้เป็นบุคคลที่เสียสิทธิในการรับมรดกตามก็หมาย (กฤษรัตน์ ศรีสว่าง, 2559 : 93 - 97)
9. การด�ำเนินการให้มีการผสมเทียม
1. กรณี ที่ ใช้ อ สุ จิ ข องสามี ที่ ช อบด้ ว ยกฎหมายโดยน� ำ มาปฏิ ส นธิ ภ ายนอกแล้ ว ฉี ด เข้ า ไป
ในโพรงมดลูกของภรรยา
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2. กรณี ที่ ใช้ อ สุ จิ ข องผู ้ อื่ น ซึ่ ง ได้ รั บ ความยิ น ยอมจากสามี แ ละภริ ย าที่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย
โดยน�ำมาปฏิสนธิภายนอกแล้วฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกของภรรยา (พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็กที่เกิด
โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 มาตรา 20)
10. การด�ำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทน
1. กรณีที่ใช้ตัวอ่อนที่เกิดจากอสุจิของสามีและไข่ของภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์
จะให้มีการตั้งครรภ์แทน
2. กรณีที่ใช้ตัวอ่อนที่เกิดจากอสุจิของสามีที่ชอบด้วยกฎหมายกับไข่ของผู้อื่นแล้วให้หญิง
ที่รับตั้งครรภ์แทนเป็นผู้คลอดบุตร
3. ใช้ตัวอ่อนที่เกิดจากอสุจิของผู้อื่นกับไข่ของภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วให้หญิงที่รับ
ตั้งครรภ์แทนเป็นผู้คลอดบุตร ทั้งนี้ห้ามใช้ไข่ของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน (พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 มาตรา 22)
11. หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ค�ำว่า “ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์” หมายถึง ความมีคา่ ของมนุษย์แต่ละคนทัง้ ในแง่ความมีคา่ ในตัวเอง
ของผู้นั้นและในสถานะภาพความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ย่อมเป็นส่วนที่
เป็นสาระส�ำคัญของมนุษย์แต่ละคนอันไม่อาจภาคเสียได้ (บุญศรี มีวงศ์อโุ ฆษ, 2551: 452) “ศักดิศ์ รีความเป็น
มนุษย์” คนทุกคนมีคณ
ุ ค่าเท่าเทียมกันศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์เป็นหลักการส�ำคัญของสิทธิมนุษยชนทีก่ ำ� หนด
สิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดใครจะละเมิดไม่ได้ และไม่สามารถถ่ายโอนกันได้ (อรรถกรณ์ อันอาจ, 2555 : 13)
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในฐานที่เป็นคุณค่าของรัฐธรรมนูญ
“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” นั้นถือว่าเป็นคุณค่าของรัฐธรรมนูญ หรือกล่าวว่าศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์นั้น เป็นหลักสูงสุดของรัฐธรรมนูญ เพราะมนุษย์นั้นเป็นเป้าหมายการด�ำเนินการของรัฐ มนุษย์มิใช่
เป็นเพียงเครื่องมือในการด�ำเนินการของรัฐและการด�ำรงอยู่ของรัฐ และการด�ำรงอยู่ของรัฐนั้นก็ด�ำรงอยู่
เพื่อมนุษย์มิใช่มนุษย์ด�ำรงอยู่เพื่อรัฐด้วยเหตุนี้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงถือว่าเป็นพื้นฐานส�ำหรับการวาง
รากฐานของหลักเสรีภาพที่ไม่อาจจ�ำหน่ายจ่ายโอนได้และเป็นสิทธิที่ไม่อาจละเมิดได้ (อรรถกรณ์ อันอาจ,
2555 : 20)
12. สิทธิเสรีภาพ
“สิทธินั้นถือเป็นอ�ำนาจหรือเป็นโอกาส” ที่มีการคุ้มครองว่าท�ำไปแล้วไม่ผิดและเลือกว่าจะท�ำหรือ
ไม่ ท� ำ ก็ ไ ด้ ถื อ เป็ น ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองและคุ ้ ม ครองโดยทั่ ว ไปและย่ อ มมาจากกฎหมาย
(Legal Rights) ส่วนเสรีภาพหมายถึงความอิสละที่จะกระท�ำหรืองดเว้นการกระท�ำใด ๆ (ริญญาภัทร์
ณ สงขลา, 2559 : 21) ดังนั้น มนุษย์เรามีสิทธิเสรีภาพที่จะมีบุตรหรือต้องการมีบุตรเป็นสิทธิส่วนบุคคล
ที่ไม่อาจละเมิดได้เพราะมีกฎหมายรับรองไว้หากใช้สิทธิเช่นว่านี้กฎหมายก็รับรองและคุ้มครองให้ เช่น
สิทธิในการชุมนุมหรือประทวงอย่าสงบของลุกจ้าง เป็นต้น (ริญญาภัทร์ ณ สงขลา, 2558 : 20)
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13. หลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก (The Best Interest Of The Child)
ความหมายของหลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก
อนุ สัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ได้ป รากฏหลั กการว่ าด้ว ยประโยชน์ สูงสุด ของเด็กใน
มาตรา 3 ข้อ 1 ซึ่งวางหลักให้การกระท�ำใดๆ ที่เกี่ยวกับเด็กไม่ว่าจะกระท�ำโดย สถาบันสวัสดิการ สังคม
ของรัฐหรือเอกชน ศาล ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องค�ำนึงถึงหลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก
เป็นพื้นฐานของเด็ก (Primary Consideration) ( รินทร์ลภัส ขาวสิทธิวงษ์, : 16 )
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กรวมหลักการส�ำคัญ คือ การไม่เลือกปฏิบัติและเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของเด็กโดยมีเนื้อหา 4 ด้าน ได้แก่
(1) สิทธิในการอยู่รอด
(2) สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง
(3) สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา และ
(4) สิทธิในการมีส่วนร่วม (อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก, สืบค้นเมื่อ 24 ก.พ. 2563, จาก http://
humanrights.mfa.go.th/th/kids )
การพิจารณาหลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก
หลักการพิจารณาแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
1. การพิจารณาหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นพื้นฐานเบื้องต้น
2. การพิจารณาหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด
1. การพิจารณาหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นพื้นฐานเบื้องต้น
การพิจารณาหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นพื้นฐานเบื้องต้น โดยจะต้องน�ำประโยชน์สูงสุด
ของเด็กมาพิจารณาเป็นอันดับแรก ซึ่งจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ทางด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง
เด็กคนอื่นหรือระหว่างเด็กต่างกลุ่ม การช่างน�้ำหนักเปรียบเทียบถึงความส�ำคัญระหว่างประโยชน์สูงสุด
ของเด็กกับประโยชน์อื่นๆ เพื่อให้เกิดสมดุลตามบริบทของสังคมแก่กรณีได้อย่างเหมาะสม (รินทร์ลภัส
ขาวสิทธิวงษ์, : 19 )
2. การพิจารณาหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด
“การพิจารณาหลักประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด (Paramount Consideration)
เปนการกําหนดมาตรฐานที่สูงกวาการพิจารณาหลักประโยชนสูงสุดของเด็กเปนพื้นฐานเบื้องตน โดยให
ความสาํ คัญกับประโยชนสงู สุดของเด็กเหนือกวาเกณฑการพิจารณาหรือประโยชนอนื่ ๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วของกัน
กลา วคือ ในการพิจารณาคดี การออกคาํ สัง่ หรือการตัดสินใจใดๆ ทีเ่ กีย่ วขอ งกับสิทธิของเด็กจะตอ งยึดหลัก
ประโยชนสูงสุดของเด็กเพียงประการ” (รินทร์ลภัส ขาวสิทธิวงษ์, : 19)
14. บทวิเคราะห์
14.1 บุตรที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ กรณีมีพันธุกรรมตรงกับ
บิดา และมารดา (กรณีแรก)
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กรณีที่ใช้อสุจิของสามีที่ชอบด้วยกฎหมายโดยน�ำมาปฏิสนธิภายนอกแล้วฉีดเข้าไปในโพรงมดลูก
ของภรรยาจาการผสมเทียม และกรณีที่ใช้ตัวอ่อนที่เกิดจากอสุจิของสามีและไข่ของภรรยาที่ชอบด้วย
กฎหมายที่ประสงค์จะให้มีการตั้งครรภ์แทน ดังนี้บุตรย่อมเป็นผู้สืบสันดานของบิดามารดาเนื่องจาก
มีพันธุกรรมที่ตรงกับบิดาและมารดา
14.2 บุตรทีเ่ กิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุท์ างการแพทย์ กรณีมพี นั ธุกรรมตรงกับ
บิดาและมารดา (กรณีที่สอง)
กรณีที่ใช้อสุจิของผู้อื่นซึ่งได้รับความยินยอมจากสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยน�ำมา
ปฏิสนธิภายนอกแล้วฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกของภรรยา และกรณีที่ใช้ตัวอ่อนที่เกิดจากอสุจิของสามีที่
ชอบด้วยกฎหมายกับไข่ของผู้อื่นแล้วให้หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนเป็นผู้คลอดบุตร เช่นนี้บุตรย่อมมีพันธุกรรม
ตรงกับบิดาหรือมารดาเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่กรณีน้ีต้องถือว่าเป็นผู้สืบสันดานของบิดาและมารดา
เช่นเดียวกับบุตรในกรณีแรก แม้ในความเป็นจริงบุตรนั้นจะมีพันธุกรรมตรงกับบิดาหรือมารดาเพียงฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งก็ตาม
15. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การรับมรดกแทนที่โดยหลักกฎหมายมีเจตนารมณ์ให้มีสิทธิเฉพาะทายาทซึ่งเป็นผู้สืบสันดานที่
แท้จริงและโดยตรงเท่านั้นที่มีสิทธิเข้ารับมรดกแทนที่ได้ ทายาทที่กฎหมายรับรองให้เป็นทายาทโดยธรรม
อย่างบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายจะไม่มีสิทธิเข้ารับมรดกแทนที่ เช่น บุตรบุญธรรม ถึงแม้กฎหมายจะให้
การรับรองให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่มีสิทธิในการรับมรดกแทนที่ได้ แต่กรณีบุตรที่เกิดโดย
อาศัยเทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุท์ างการแพทย์นนั้ จะต่างจากบุตรบุญธรรมเพราะบุตรบุญธรรมแม้ถงึ ว่าจะ
ไม่มีสิทธิรับมรดกแทนที่ผู้รับบุตรบุญธรรมแต่ไม่เสียสิทธิท่ีพึงมีตามครอบครัวเดิมแต่อย่างใด (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 มาตรา 1598/28) ย่อมหมายความว่ายังมีสิทธิรับมรดกและรับมรดก
แทนที่ในสายครอบครัวเดิมของตนได้ จากการวิจัยหากเป็นกรณีที่บุตรมีพันธุกรรมตรงกับบิดามารดา
เมื่อกฎหมายได้ให้การรับรองว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดามารดาแล้วยังถือว่าเป็นผู้สืบสันดาน
โดยตรงทีม่ สี ทิ ธิเข้ารับมรดกแทนทีด่ ว้ ย ดังนัน้ บุตรทีเ่ กิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุท์ มี่ พี นั ธุกรรม
ไม่ตรงกับบิดาหรือมารดาก็ควรได้รับสิทธิในการเข้ารับมรดกแทนที่อย่างบุตรที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุท์ มี่ พี นั ธุกรรมตรงกับบิดามารดาด้วยเช่นกัน อันเป็นไปตามพืน้ ฐานแห่งหลักการพิจารณา
ประโยขน์สงู สุดของเด็กเป็นส�ำคัญ ทีก่ ฎหมายจะต้องรับรองและคุม้ ครองให้โดยค�ำนึงถึงสิทธิของเด็กมากกว่า
ประโยชน์อนื่ ๆ ทัง้ นีเ้ ป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนในเรือ่ งศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ทเี่ ด็กควรได้รบั การปฏิบตั ิ
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 4)
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มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการพนันออนไลน์
โดยการปิดกั้นสื่อในประเทศไทย กรณีศึกษา :
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรเลีย
LEGAL MEASURES TO GOVERN ONLINE GAMBLING
BY OBSTRUCTING THE ADVERTISEMENT CASE STUDY
OF THE UNITED STATES AND AUSTRALIA
ภคเมธ ขาวเกตุ, กฤษฎา ใจเกลี้ย, ประสิทธิ์ ขาวเหลือง, นิพิฐพนธ์ จันทร์อุดม,
ภัทรพร ปานโบว์, สุพศิน โสมคล้าย, นฤมล ฐานิสโร
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
การพนันออนไลน์ในประเทศไทยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งเป็นช่องทางใหม่
ในการแสวงหาผลประโยชน์ในการท�ำธุรกิจการพนัน เมื่อการพนันออนไลน์เป็นที่นิยมแล้ว จึงท�ำให้
ผูป้ ระกอบการหลายๆ ราย ต้องการทีจ่ ะหาผูใ้ ช้บริการในธุรกิจของตน และช่องทางทีจ่ ะให้ผคู้ นทัว่ ไปได้รบั รู้
คือ การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถพบเห็นได้แทบทุกครั้งเมื่อเข้าใช้อินเทอร์เน็ต
เหตุที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากในประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการพนันออนไลน์ที่
ไม่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ในทางปฏิบัติมาตรการดังกล่าวไม่สามารถน�ำมาบังคับใช้ได้จริง จึงท�ำให้
ผู้ประกอบการอาศัยช่องว่างทางกฎหมายนี้ได้ค่อนข้างสะดวกในการโฆษณาดังกล่าว อีกทั้งยังมีเนื้อหา
ในการโฆษณาที่ไม่เหมาะสมอันขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี ซึ่งเป็นการยั่วยุส่งเสริมให้บุคคลทั่วไป
มีพฤติกรรมเสพติดการพนัน โดยไม่ค�ำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเล่นการพนันไม่ว่าจะเป็นหนี้
การพนัน จนถึงขัน้ เสพติดการพนันจนไม่ประกอบอาชีพอืน่ จากการทีไ่ ด้ทำ� การศึกษากฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลียนั้น ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการควบคุมการพนันออนไลน์
โดยจะมุ่งเน้นไปที่ผู้ประกอบกิจการการพนันและผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจการนั้น และปิดกั้นการเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับสถานที่ที่จัดให้มีการเล่นการพนันหรือปิดกั้นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการพนัน ในส่วน
ประเทศออสเตรเลียนัน้ มีหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีค่ วบคุมกิจกรรมใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพนัน โดยในประเทศ
ที่ มี ม าตรการทางกฎหมายดั ง กล่ า วมานั้ น สามารถลดจ� ำ นวนผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารและผู ้ ใช้ บ ริ ก ารการพนั น ได้
อีกทั้งยังสามารถก�ำหนดช่วงเวลาในการโฆษณาได้ อันเป็นการจ�ำกัดอิสระในการโฆษณาการพนัน ดังนั้น
ในประเทศไทยจึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ม าตรการทางกฎหมายในการควบคุ ม และป้ อ งกั น มิ ใ ห้ มี ก ารเข้ า ถึ ง
การโฆษณาดังกล่าวได้ โดยง่ายหรือท�ำให้พบเห็นยากขึ้นเพื่อลดช่องทางในการเข้าถึงการพนัน
ค�ำส�ำคัญ : การโฆษณา การพนันออนไลน์ มาตรการควบคุม กฎหมายเปรียบเทียบ
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Abstract
The online gambling in Thailand is very popular in nowadays that is a recent method of seeking
advantages of gambling businesses. An online advertisment is a simple way that the entrepreneurs
use to persuade internet users playing online gambling. Thailand has no specified legal regulation to
govern online gambling to be effective. In other words, the entrepreneurs utilize the gaps of laws to
advertise the online gambling. Also, the contents of advertisement are inappropriate that against the
law and good moral, purpose to encourage people to addict of gambling without consideration of the
results as gambling debt. From the study of the United States regulations and Australian regulations,
we found that USA has a control of online gambling that focuses on gambling entrepreneurs and
relevant persons. Also, the obstacle of information broadcast that relevant to gambling. Australia has
an organization to govern any activity that relevant to gambling which such legal measures are able
to decrease the people who use online gambling. Furthermore, Australia determines the duration
of online advertisement. Therefore, Thailand should have legal measures to govern and prevent the
access to advertisement to be simple to decrease the chance of gambling.
Keyword : advertising, online gambling, control measures, comparative Law

บทน�ำ
จากการที่มีการโฆษณาการพนันในประเทศไทยนั้น มีสื่อโฆษณาที่ชักชวนจูงใจให้เข้าเล่นการพนัน
ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ หรือมีการว่าจ้างบุคคลในสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามเป็น
จ�ำนวนมากเป็นผู้โฆษณา ไม่ว่าเป็น Facebook, Youtube, Instagram ฯลฯ แต่ในประเทศไทยการพนัน
ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและผิดต่อหลักศีลธรรม เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อสภาพปัญหาต่าง ๆ
ในอนาคต เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาชีวติ ครอบครัว และปัญหาด้านการจัดการของกฎหมาย เป็นต้น
แต่อย่างไรก็ดีการโฆษณาการพนันผ่านสื่อในประเทศไทยยังเป็นเรื่องที่สามารถกระท�ำได้ง่ายและเป็นที่
พบเห็นอย่างแพร่หลาย
โดยจากผลส�ำรวจพฤติกรรมของเยาวชนเกี่ยวกับการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์ทั้งในช่วงก่อน
และหลังการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 จากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)
และโครงการยูรีพอร์ต ประเทศไทย โดยองค์การยูนิเซฟพบว่าเยาวชนร้อยละ 57 เล่นอินเทอร์เน็ตวันละ
มากกว่ า 5 ชั่ ว โมง โดยร้อ ยละ 22 พบเห็นการโฆษณาพนั น ทุ กครั้ งในโลกออนไลน์ ขณะที่ เ ยาวชน
ร้อยละ 18 เคยเข้าไปดูโฆษณาพนันนัน้ ๆ นอกจากนีร้ อ้ ยละ 54 ระบุวา่ สาเหตุทเี่ ข้าไปเล่นเพราะอยากทดลอง
เล่นเพื่อความสนุกไม่ได้ประสงค์จะหารายได้จากการเล่นดังกล่าว ส่วนร้อยละ 48 ระบุว่าตั้งใจเรียนรู้
การเล่นพนันด้วยตัวเอง ประเด็นที่เป็นข้อสงสัยเยาวชนเหล่านี้น�ำเงินจากไหนมาเล่นการพนันออนไลน์
ซึ่งจากผลส�ำรวจพบว่า เยาวชนกว่าร้อยละ 55 ระบุว่าน�ำเงินส่วนตัวมาเล่น และเยาวชน ร้อยละ17
ได้เงินมากจากผู้ปกครอง ทางส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เปิดเผยว่า
การพนั น ออนไลน์ มี ก ารขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนเป็ น ปั ญ หาต่ อ การติ ด ตามจั บ กุ ม ทั้ ง ยั ง เกี่ ย วกั บ
ปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ และอาจมีผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กและเยาวชนทีเ่ ป็นอนาคตของชาติ
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การพนันสร้างปัญหาให้กับเยาวชนในประเทศไทยหลายรูปแบบ เช่น มีผลต่อพัฒนาการทางสมอง
การเข้าสังคม ปัญหาครอบครัว และอาจส่งผลให้เยาวชนก่อเหตุอาชญากรรมเนื่องจากเป็นหนี้การพนัน
(ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ. (2561)). พนันออนไลน์ระบาดป่วนยุคดิจิทัล. สืบค้น
เมื่อ 11 มกราคม 2563. เข้าถึงได้จาก https://www.bltbangkok.com/CoverStory)
ซึ่งประเทศไทยมีมาตรการควบคุมการพนันออนไลน์โดยน�ำกฎหมาย 2 ฉบับ มาปรับใช้ ได้แก่
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ในการควบคุมการพนันออนไลน์ จะเห็นได้ว่ามาตรการ
ทีใ่ ช้ในการควบคุมดังกล่าวนีใ้ นประเทศไทยนัน้ มีความคลุมเครือไม่ชดั เจน กล่าวคือ พระราชบัญญัตกิ ารพนัน
มาตรา 4 เป็นเพียงการควบคุมการพนันทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาตเท่านัน้ แต่สำ� หรับการพนันทีไ่ ด้รบั อนุญาตถือว่า
ไม่เป็นความผิด แต่พระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้รวมถึงการพนันออนไลน์จึงได้น�ำพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท�ำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 มาตรา 20 ซึ่งเป็นการควบคุมการน�ำข้อความที่ผิดต่อ
ศี ล ธรรมเข้ า สู ่ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ม าใช้ ป ระกอบเพื่ อ พิ จ ารณาถึ ง การพนั น ออนไลน์ ในทางปฏิ บั ติ
ยังไม่สามารถน�ำมาบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนือ่ งจากผูเ้ ข้าเล่นการพนันออนไลน์ยงั มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
เพราะไม่สามารถน�ำผู้กระท�ำความผิดมาลงโทษได้จึงท�ำให้ประชาชนไม่เกรงกลัวกฎหมาย ซึ่งสิ่งที่เป็น
ปัจจัยหลักที่ท�ำให้จ�ำนวนผู้เข้าเล่นการพนันออนไลน์เพิ่มมากขึ้น คือ การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ที่มี
การชักชวน จูงใจ ให้เข้าเล่นการพนัน ซึง่ พระราชบัญญัตกิ ารพนัน มาตรา 12 ได้มกี ารบัญญัตถิ งึ การโฆษณา
การพนันไว้ โดยปิดกั้นการโฆษณาการพนันที่ผิดกฎหมายเท่านั้น แต่มิได้มีการก�ำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม
ส�ำหรับการโฆษณาการพนันที่ได้รับอนุญาต จึงสามารถพบเห็นโฆษณาได้แทบจะตลอดเวลาที่มีการเข้าใช้
อินเทอร์เน็ตจนถือเป็นเรื่องปกติ ซึ่งบุคคลที่เข้าใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนั้นเป็นบุคคลทุกเพศทุกวัย
กลุ่มบุคคลที่เข้าใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือกลุ่มของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นวัยที่มีความสุ่มเสี่ยงอย่างมาก
เนื่องจากมีวุฒิภาวะในการคิดการตัดสินใจที่ไม่สามารถแยกแยะได้ และมีสภาพแวดล้อมที่เข้าถึงการพนัน
ได้ง่าย เมื่อมีการโฆษณาการพนันที่ฝ่าฝืนกฎหมายอาจก่อให้เกิดความสับสนต่อผู้พบเห็นว่าการโฆษณา
การพนันดังกล่าวนั้นเป็นการพนันที่ได้รับอนุญาตหรือไม่
ดังนั้น จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก ไม่ว่า
จะเป็นสภาพสังคมและสภาพแวดล้อม ซึ่งต่างจากประเทศที่มีมาตรการในการควบคุมการพนันออนไลน์
ซึง่ พบปัญหาดังกล่าวน้อยกว่าประเทศไทยเนือ่ งจากสามารถน�ำกฎหมายมาใช้บงั คับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งในกรณีนี้ได้ท�ำการศึกษามาตรการทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ทั้งนี้
ทัง้ สองประเทศนัน้ ได้มกี ฎหมายเฉพาะในการควบคุมการพนันออนไลน์ ซึง่ การพนันออนไลน์ของทัง้ 2 ประเทศ
เป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย แต่อยู่ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบของภาครัฐ
ประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการพนันออนไลน์ คือ Wire Act 1961 หรือ
พระราชบัญญัติควบคุมการพนัน พ.ศ. 2504 โดยการปราบปรามการโฆษณาการพนันในสหรัฐอเมริกา
ได้เริ่มมีการออกหมายศาลไปยังสื่อต่างๆ เพื่อเป็นการบ่งบอกว่า การรับการโฆษณาการพนันอาจเป็น
การสนับสนุนการกระท�ำที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง ซึ่งมาตรการการปราบปรามนี้เป็น
การสื่อให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การโฆษณาการพนันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย เพื่อให้สื่อต่างๆ หยุดการโฆษณา
การพนันทุกประเภท (Lawrence G. Walters (2019)). Advertising Liability in the Online Gambling Industry.
Retrieved January 18, 2020. from http://www.gameattorneys.com.) รวมถึงการพนันออนไลน์ด้วย
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Wire Act 1961 คือ กฎหมายทีค่ วบคุมการใช้สอื่ ของธุรกิจการพนัน เป็นกฎหมายทีอ่ อกมาเพือ่ ป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะการท�ำธุรกรรมขององค์กรอาชญากรรม (Organized Crime)
ที่อาจใช้สื่อโทรคมนาคมและการพนันเป็นช่องทางในการส่งเงินและทรัพย์สินและจัดการกับปัญหา
การเล่นพนันผ่านระบบโทรคมนาคมระยะไกล ซึ่งการใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นสื่อการพนันหรือ
เผยแพร่ข้อมูลเป็นความผิดตามกฎหมาย และปิดกั้นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่จัดให้มีการเล่น
การพนันหรือปิดกัน้ การเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับกิจกรรมการพนัน แต่มปี ญ
ั หาเรือ่ งการตีความว่าจะน�ำมาปรับ
ใช้กับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาได้หรือไม่เพราะกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเห็นว่าการพนันออนไลน์
ทุกกรณีอยู่ในบังคับของกฎหมายฉบับนี้ แต่ศาลของสหรัฐอเมริกาเห็นว่าควรจะหมายความรวมถึงเฉพาะ
การพนันออนไลน์ทางธุรกิจเท่านั้นท�ำให้มีปัญหาในการน�ำมาบังคับใช้ในทางปฏิบัติ(ปิยอร เปลี่ยนผดุง.
(2555). มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการพนันออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2563 เข้าถึงได้
จาก http://www.gamblingstudy-th.org/issues_topic_1/300/1/1/กฎหมายพนันออนไลน์)
ประเทศออสเตรเลียได้มีมาตรการควบคุมการพนันออนไลน์โดยการควบคุมสื่อโฆษณาที่ชัดเจน
เป็นอย่างมาก ซึ่งกฎหมายของรัฐบาลออสเตรเลียที่น�ำมาบังคับใช้นั้นมีอยู่ 2 ฉบับหลักๆ คือ กฎหมาย
บริการเผยแพร่ข้อมูล (กฎผู้ให้บริการเนื้อหาออนไลน์) 2561 Broadcasting Services (Online Content
Service Provider Rules) 2018 ที่ใช้ในการควบคุมสื่อ และพระราชบัญญัติการพนันเชิงโต้ตอบ (Interactive
Gambling 2001) ที่ใช้ในการควบคุมการพนัน โดยมีหน่วยงานที่ควบคุมสื่อโฆษณาที่ชื่อว่า Australian
Communications and Media Authority (ACMA) ซึ่งพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับนี้ เป็นกฎหมายที่มี
วัตถุประสงค์เพือ่ ก�ำหนดขอบเขตในการโฆษณาการพนันในระหว่างการถ่ายทอดสดกีฬาออนไลน์และควบคุม
การโฆษณาการพนันผ่านโทรทัศน์และวิทยุ (Australian Law Reform Commission. (2011). Broadcasting
Services Act. Retrieved January 12, 2020, from https://www.alrc.gov.au/publication/) ซึ่งเป็นการ
สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมกล่าวคือ การจ�ำกัดขอบเขตในการโฆษณาการพนัน การสร้างเขตปลอดภัย
ส�ำหรับเด็กและครอบครัว อันเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กเห็นการโฆษณาการพนัน ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ครั้งส�ำคัญ 2 ประการ ในประเทศออสเตรเลีย คือ
ประการแรก คือ การไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาการพนันออนไลน์ในช่วงระยะเวลาที่กฎหมาย
ก�ำหนดแก่ประชาชนออสเตรเลีย
ประการทีส่ อง คือ การก�ำหนดบทลงโทษปรับในการกระท�ำผิดสูงถึง 220,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
พระราชบัญญัติการพนันเชิงโต้ตอบ 2544 (Interactive Gambling 2001) ถือเป็นกฎหมายที่ใช้
ในการควบคุมการพนันในประเทศออสเตรเลียมีการก�ำหนดวิธีการประกอบธุรกิจการพนันที่ถูกกฎหมาย
ในประเทศออสเตรเลีย การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ บทบังคับการบริการการพนัน และก�ำหนดบทลงโทษ
ส�ำหรับผู้ฝ่าฝืน เป็นต้น
(Jamie Nettleton. (2544). The Australian Interactive Gambling Act 2001 is in effect. Retrieved
January 12, 2020, from http://www.mondaq.com/australia/article.asp?articleid)
กฎหมายบริการเผยแพร่ข้อมูล (กฎผู้ให้บริการเนื้อหาออนไลน์) 2561 Broadcasting Services
(Online Content Service Provider Rules) 2018 เป็นกฎหมายที่ก�ำหนดขอบเขตและควบคุมการโฆษณา
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การพนันในช่องทางต่าง ๆ มีการก�ำหนดช่วงเวลาการโฆษณารวมถึงการกลั่นกรองโฆษณาการพนันผ่าน
หน่วยงานที่รัฐบาลได้มีการจัดตั้งขึ้น (Australian Government. Federal Register of L : egislation.
Retrieved January 12, 2020, from https://www.legislation.gov.au/.)

เนื้อหา
การโฆษณาการพนันออนไลน์ในปัจจุบนั อยูใ่ นรูปแบบใหม่ เนือ่ งจากมีเทคโนโลยีทมี่ คี วามก้าวหน้า
และได้มีการน�ำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาปรับใช้ ซึ่งปรากฏในลักษณะที่เป็นสื่อออนไลน์ อันเป็นเครื่องมือ
ในการโฆษณาการพนั น ออนไลน์ ซึ่ ง ประเทศไทยใช้ วิ ธี ก ารควบคุ ม โดยการน� ำ กฎหมายหลายฉบั บ
มาปรับใช้ประกอบกัน จึงเกิดความยุ่งยากและอาจท�ำให้มีปัญหาเรื่องการตีความเนื้อหาของกฎหมาย
จึงจ�ำต้องมีกฎหมายที่มีลักษณะสอดคล้องกับเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถบังคับใช้ได้ตรงกับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงได้ศึกษามาตรการในการควบคุมการพนันออนไลน์ของต่างประเทศ ดังนี้
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ได้ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การพนั น พ.ศ. 2504 (Wire Act 1961)
ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ผ่านสภาคองเกรส เป็นกฎหมายที่ควบคุมสื่อของธุรกิจการพนัน เพื่อป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ต้องการควบคุมและหยุดการพนันที่เกิด
ขึ้นจากการแข่งขันกีฬา เนื่องจากการแข่งขันกีฬาอาจน�ำไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในธุรกิจการพนัน
ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้กับธุรกิจการพนันในการแข่งขันกีฬาเท่านั้นที่มีการใช้เครื่องมือ
ในการอ�ำนวยความสะดวกเพื่อการโฆษณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพนันผ่านสายเคเบิล โดยจะ
บังคับกับผูท้ มี่ สี ว่ นร่วมในธุรกิจการพนันรายใดนัน้ ทางรัฐบาลจะต้องพิสจู น์ให้ได้วา่ บุคคลนัน้ ได้ใช้เครือ่ งมือ
ดังกล่าวในการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา กิจกรรมการพนันนั้นจริง
(Wire Act of 1961. (ม.ป.ป.). Las Vegas : United States of America. Retrieved January 18, 2020.
From http://www.onlinegamblingsites.com/law/wire-act)
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ มาตรการการควบคุมการพนันออนไลน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ การมุง่ เน้น
ในการจ�ำกัดการโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการให้มีการเล่นการพนันผ่านสื่อโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรการดังกล่าวท�ำให้มีการเข้าถึงเว็บไซต์การพนันได้ยาก จึงเป็นการชะลอ
การเติบโตของเว็บไซต์การพนันออนไลน์
(ปิยอร เปลีย่ นผดุง. (2555). กฎหมายควบคุมการพนันออนไลน์ของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
และแนวทางการปรับใช้ พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478 กับการพนันออนไลน์ สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2563.
เข้าถึงได้จาก http://www.gamblingstudy-th.org/imgadmins/research_file/2556-Piyaorn-onlinelaw.pdf)
มาตรการการควบคุมดังกล่าวสามารถท�ำให้จ�ำนวนผู้เล่นการพนันลดน้อยลง เมื่อจ�ำนวนผู้เล่น
ลดลงจึงท�ำให้บริษัทผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการพนันออนไลน์จ�ำต้องปิดตัวลงไปด้วย แต่อย่างไร
ก็ดีกฎหมายของประเทศสหรัฐดังกล่าวนั้นยังมุ่งเน้นไปที่การควบคุมการเล่นการพนันออนไลน์ผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือ และบริษัทผู้ให้บริการในประเทศเป็นหลัก แต่ไม่สามารถจ�ำกัดการให้บริการของผู้ให้บริการ
ที่เป็นบริษัทต่างชาติได้ อีกทั้งกฎหมายที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้นเป็นกฎหมายกลางจึงท�ำให้มาตรฐาน
การควบคุมของแต่ละ่ รัฐไม่มคี วามชัดเจนแน่นอน กล่าวคือในบางรัฐนัน้ มีความเข้มงวดอย่างมากในการปราบปราม
การเล่นการพนันออนไลน์ แต่ไนขณะเดียวกันในบางรัฐไม่มีความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย

412

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

(Russ F. Marsden. (2560). RESTORE AMERICA’S WIRE ACT : CLOUD KILLER? Retrieved
January 18,2020. from https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/glr2.2017.2154)
ประเทศออสเตรเลียได้มีกฎหมายบริการเผยแพร่ข้อมูล (กฎผู้ให้บริการเนื้อหาออนไลน์) 2561
(Broadcasting Services (Online Content Service Provider Rules) 2018) โดยกฎระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์
ในการควบคุมการโฆษณาบริการการพนันทัง้ ในระดับรัฐ และระดับรัฐบาลกลางในออสเตรเลีย โดยในวุฒสิ ภา
ออสเตรเลียได้ก�ำหนดข้อห้ามการโฆษณาการพนันในช่วงที่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาที่เกิดขึ้น
ระหว่าง เวลา 05.00 - 20.30 น. ไม่วา่ จะเป็นช่องทางใดก็ตาม เพือ่ หลีกเลีย่ งการพบเห็นของเด็กและเยาวชน
(Flannery, A (2018). Gambling ads during live sports : Not on. Retrieved January 12, 2020, from
https://www.holdingredlich.com/blog.) อีกทั้งการสื่อสารและหน่วยงานสื่อของออสเตรเลีย (ACMA)
ได้อนุมตั กิ ฎระเบียบใหม่ในการโฆษณาการพนันซึง่ เกีย่ วข้องกับการแข่งขันกีฬาทีถ่ า่ ยทอดสดบนอินเตอร์เน็ต
โดยภายใต้กฎหมายใหม่นี้จะมีการควบคุมที่เข้มงวดมาใช้กับการโฆษณาการพนันในระหว่างการเล่นกีฬา
จึงท�ำให้แน่ใจได้ว่าช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการถ่ายทอดสดจะไม่โฆษณาการพนันระหว่างการแข่งขันกีฬาที่
ออกอากาศทางอินเตอร์เน็ตในช่วงเวลา 05.00 – 20.30 น. (ACMA announces new online gambling
advertising rules for Digital Broadcasters. (2018) Retrieved January 12, 2020, from https://www.
yogonet.com/international/noticias.) ซึ่งทาง Australian Communications and Media Authority (ACMA)
จะมีการตรวจสอบการด�ำเนินงานและการปฏิบัติตามอย่างใกล้ชิด ขั้นตอนดังกล่าวนี้ท�ำให้บุคคลที่มี
อายุต�่ำกว่าเกณฑ์และครอบครัวของบุคคลนั้นสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาในช่องทาง
ออนไลน์ต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพนัน ส�ำหรับพระราชบัญญัติการพนันเชิง
โต้ตอบ (Interactive Gambling 2001) เกิดขึน้ เนือ่ งจากออสเตรเลียเป็นประเทศทีม่ อี ตั ราเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
และการใช้งานสมาร์ทโฟนมากที่สุดในโลก เนื่องจากอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานอินเตอร์เน็ตนั้นมีความสะดวก
อีกทัง้ วัฒนธรรมทางการพนันนัน้ ได้รบั การยอมรับมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้ตลาดการพนันทางอินเทอร์เน็ต
เข้มแข็งขึ้น จึงท�ำให้การมีส่วนร่วมในการพนันออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งมูลค่าที่ได้จากการพนันนี้
ใช้ไปกับการให้บริการในต่างประเทศทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาต การโฆษณาการพนันทางอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มทีจ่ ะ
เติบโตอย่างต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่ มีการใช้งานมากขึน้ ในการประกอบกิจกรรมบันเทิง
และสันทนาการ พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวนีจ้ งึ ได้มกี ารควบคุมดูแลในขณะเดียวกันก็อนุญาตให้รฐั และดินแดน
แต่ละรัฐสามารถควบคุมได้อย่างอิสระภายใต้พระราชบัญญัตนิ ี้ โดยจะห้ามไม่ให้เล่นการพนันออนไลน์ยกเว้น
การพนันออนไลน์ที่ได้รับอนุญาต (Australian Institute of Family Studies. (2014). Interactive gambling
in Australia. Retrieved January 12, 2020, from https://www.aifs.gov.au/agrc/publications/interactivegambling) ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งตั้งอยู่ใน
ประเทศออสเตรเลียหรือภายนอกประเทศ โดยจะมีวัตถุประสงค์เพื่อจ�ำกัดผลกระทบที่เป็นอันตรายของ
การพนันในชุมชนออสเตรเลีย โดยทั่วไปแล้วจะบังคับใช้กับสื่อทุกรูปแบบทั้งอิเล็กทรอนิกส์และไม่ใช่
อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการโฆษณาการพนันผ่านอินเตอร์เน็ต สือ่ สิง่ พิมพ์ ป้าย โฆษณา และแผ่นป้ายโฆษณา
ที่ออกแบบมาส�ำหรับผู้ชมชาวออสเตรเลียโดยเฉพาะจึงท�ำให้ไม่สามารถโฆษณาการพนันออนไลน์ได้
จะเห็นได้ว่าในออสเตรเลียนั้นการโฆษณาการพนันจะอยู่ในความควบคุมและก�ำกับดูแลของ
หน่วยงานที่ควบคุมสื่อโฆษณา Australian Communications and Media Authority (ACMA) จึงท�ำให้
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มีความเข้มงวดและคลอบคลุมถึงการบังคับใช้กฎหมาย อีกทั้งหน่วยงานที่รัฐตั้งขึ้นยังสามารถใช้กฎหมาย
บังคับกับผูท้ ฝี่ า่ ฝืนได้มากขึน้ แต่อย่างไรก็ดมี าตรการดังกล่าวนัน้ เป็นกฎหมายกลางทีใ่ ช้บงั คับเป็นการทัว่ ไป
เท่านัน้ การทีจ่ ะออกกฎหมายให้ใช้ควบคุมในแต่ละรัฐได้นนั้ จะไม่สามารถออกกฎหมายได้หากกฎหมายนัน้
ขั ด กั บ กฎหมายกลาง เนื่ อ งจากการพนั น ในออสเตรเลี ย นั้ น เป็ น เรื่ อ งที่ ถู ก กฎหมาย จึ ง ท� ำ ให้ บ างรั ฐ
ยังแสวงหาผลประโยชน์จากการพนันโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกลางหรือออกกฎหมายไว้ใช้บังคับภายใน
รัฐนั้นๆ หากกิจกรรมการเล่นการพนันใดไม่ได้รับอนุญาตแล้วได้มีการน�ำไปโฆษณาผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ให้กับคนในประเทศออสเตรเลีย ผู้เสียหายจากการได้รับชมการโฆษณาดังกล่าวสามารถท�ำการร้องเรียน
ไปยังหน่วยงานที่ควบคุมสื่อโฆษณา Australian Communications and Media Authority (ACMA)
โดยยื่นค�ำร้องออนไลน์ตามที่ก�ำหนด (Interactive Gambling. (ม.ป.ป.) Retrieved January 12, 2020,
From https://www.communications.gov.au)
จะเห็นได้ว่ามาตรการการควบคุมการพนันออนไลน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ
ออสเตรเลีย มุ่งเน้นไปที่การปิดกั้นสื่อ และจ�ำกัดการโฆษณาการพนันออนไลน์ มาตรการดังกล่าวท�ำให้
มีการเข้าถึงเว็บไซต์การพนันได้ยาก จึงเป็นการชะลอการเติบโตของเว็บไซต์การพนันออนไลน์ และลดจ�ำนวน
ผู้เข้าเล่นการพนันออนไลน์จึงเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพ แต่ในกรณีของประเทศไทยนั้นมีมาตรการ
การควบคุมการพนันออนไลน์ แต่มาตรการนั้นไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะควบคุมการพนันออนไลน์ได้
เนื่องจากมาตรการการควบคุมการพนันออนไลน์ของประเทศไทยมุ่งเน้นควบคุมโดยตรงกับการพนัน
ออนไลน์ว่าเป็นการพนันที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ซึ่งไม่มีการปิดกั้นสื่อที่เป็นปัจจัยหลัก
ที่ท�ำให้จ�ำนวนผู้เล่นการพนันเพิ่มขึ้น จึงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุด ส่งผลให้มีสื่อโฆษณาหลากหลาย
รูปแบบที่ผิดกฎหมายและไม่เหมาะสมอยู่ในสื่อโฆษณาในปัจจุบัน เมื่อมาตรการนั้นไม่ได้มีการปิดกั้นสื่อ
มีการปล่อยปละละเลยจึงท�ำให้สอื่ ออนไลน์ดงั กล่าวถูกพบเห็นอยูท่ วั่ ไปจนถือเป็นเรือ่ งธรรมดาของสังคมไทย
อาจส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องความเหมาะสมในการรับชมสื่อโฆษณาและกลุ่มบุคคลที่เข้าชมสื่อโฆษณา
ซึ่งมาตรการที่ประเทศไทยใช้ในการควบคุมการพนันออนไลน์ ได้แก่ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
มาตรา 4 เกี่ยวกับประเภทของการเล่นการพนันซึ่งจะแบ่งเป็นบัญชี ก. และบัญชี ข. โดยบัญชี ก. คือ
การพนันประเภทที่ห้ามมิให้อนุญาตจัดให้มี หรือเข้าเล่น หรือเข้าพนันโดยเด็ดขาด ส่วนบัญชี ข. คือ
การพนันประเภทที่กฎหมายอนุญาตให้เล่นได้ โดยต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
มาตรา 20 เป็นการควบคุมการน�ำข้อความที่ผิดต่อศีลธรรมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แต่ไม่คลอบคลุมถึง
การโฆษณาการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาต
ในส่วนมาตรการของประเทศไทยทีใ่ กล้เคียงกับการปิดกัน้ สือ่ เช่นเดียวกับมาตรการของต่างประเทศ
ได้แก่ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 12 เป็นการปิดกั้นการโฆษณาการพนันที่ไม่ได้รับ
อนุญาตซึง่ ไม่สามารถท�ำการโฆษณาได้ ส่วนการพนันทีไ่ ด้รบั อนุญาตสามารถโฆษณาได้อย่างอิสระ โดยไม่มี
การควบคุม หรือก�ำหนดช่วงเวลาส�ำหรับการโฆษณาไว้อย่างเหมาะสม เมือ่ ไม่มกี ารก�ำหนดช่วงเวลาไว้อย่าง
ชัดเจนจึงท�ำให้พบเห็นโฆษณาการพนันได้ทุกช่วงเวลาที่เข้าใช้อินเทอร์เน็ต ส่งผลท�ำให้จ�ำนวนผู้เข้าเล่น
การพนันออนไลน์เพิ่มขึ้น หรืออาจส่งผลให้เยาวชนเล่นการพนันออนไลน์มากขึ้นเนื่องจากเข้าถึงได้ง่าย
และเป็นการพนันที่ได้รับอนุญาต

414

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

มาตรการในการควบคุมการพนันออนไลน์ในประเทศไทย ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ เพราะ
มาตรการดังกล่าวนั้นมุ่งเน้นโดยตรงกับการพนันออนไลน์ว่าเป็นการพนันที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับ
อนุญาตเท่านั้น พิจารณาจากกิจกรรมการพนันเป็นส�ำคัญว่าฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ มีความผิดหรือไม่
แต่ไม่ใช่มาตรการที่จะท�ำให้จ�ำนวนการเล่นการพนันออนไลน์ลดน้อยลง รวมถึงมีความบกพร่องใน
การก�ำหนดเวลาที่เหมาะสมส�ำหรับการโฆษณาการพนันที่ได้รับอนุญาต หากมีการฝ่าฝืนกฎหมายท�ำ
การโฆษณาการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจก่อให้เกิดความสับสนต่อผู้พบเห็นว่าการโฆษณาการพนัน
ดังกล่าวนั้นเป็นการพนันที่ได้รับอนุญาตหรือไม่

บทสรุป
การศึกษามาตรการทางกฎหมายนั้นสรุปได้ว่า ประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม
การการพนันออนไลน์ทไี่ ม่มปี ระสิทธิภาพ ซึง่ จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งควบคุมโดยการออกพระราชบัญญัติควบคุมการพนัน พ.ศ. 2504 (Wire Act 1961) ซึ่งพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้เป็นการควบคุมการเผยแพร่สื่อโฆษณาเกี่ยวกับการพนันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่เล่นการพนัน
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการพนัน ปิดกั้นสื่อการโฆษณาท�ำให้พบเห็นยากขึ้น ซึ่งการมีกฎหมายดังกล่าวนี้
ส่งผลให้มีข้อจ�ำกัดและเกิดอุปสรรคมากมายต่อผู้เล่นการพนันออนไลน์จึงท�ำให้สามารถลดจ�ำนวนผู้เล่น
การพนันออนไลน์ลงได้และเมื่อมีผู้เล่นน้อยลงส่งผลให้บริษัทของผู้ให้บริการต้องปิดตัวลงไปด้วยเนื่องจาก
ไม่มีผู้ใช้บริการ ส่วนประเทศออสเตรเลีย เป็นการควบคุมโดยการออกพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ คือ
พระราชบัญญัติการพนันเชิงโต้ตอบ (Interactive Gambling 2001) และ กฎหมายบริการเผยแพร่ข้อมูล
(กฎผู้ให้บริการเนื้อหาออนไลน์) 2561 Broadcasting Services (Online Content Service Provider Rules)
2018 ซึ่งเป็นการควบคุมโดยการให้ผู้ประกอบการขอใบอนุญาตและปฏิบัติตามข้อบังคับทั้ง 2 ฉบับ
ซึ่งได้มีการจ�ำกัดช่วงเวลาในการโฆษณาและอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่ชื่อว่า Australian
Communications and Media Authority (ACMA) การทีประเทศออสเตรเลียมีหน่วยงานส�ำหรับควบคุม
ดูแลกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพนันไว้โดยเฉพาะนั้นท�ำให้สามารถบังคับใช้กฎหมายและลงโทษ
ผู้ที่ฝ่าฝืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังลดโอกาสที่จะพบเห็นการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการพนันได้
จากการก�ำหนดช่วงเวลาการโฆษณาดังกล่าว และจากการศึกษามาตรการทางกฎหมายของทัง้ 2 ประเทศนัน้
ประเทศไทยควรน�ำมาตรการทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลียมาปรับใช้
ให้เข้ากับสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบันของประเทศไทย
จากการที่ได้ศึกษามาตรการของประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศออสเตรเลียนั้น จะเห็นได้ว่า
ในทัง้ สองประเทศมีมาตรการทางกฎหมายไว้โดยเฉพาะ ทีม่ คี วามชัดเจนและสามารถบังคับใช้ในทางปฏิบตั ิ
ได้จริง ต่างจากประเทศไทยที่ถึงแม้จะมีกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่การน�ำกฎหมายหลายฉบับนั้นมา
บังคับใช้ในกรณีใดกรณีหนึ่งมีความยุ่งยากต่อการตีความและการน�ำไปใช้บังคับ อีกทั้งเนื้อหากฎหมาย
มีความล้าหลังไม่ทนั ยุคสมัยกับเทคโนโลยี ทีน่ ำ� มาเป็นเครือ่ งมือในการเล่นการพนัน ประกอบกับเจ้าหน้าที่
ก็ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้ จึงเห็นสมควรว่าประเทศไทยควรมีมาตรการไว้
โดยเฉพาะ โดยการประยุกต์มาตรการทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย กล่าวคือ
ให้มีหน่วยงานหรือองค์กรส�ำหรับควบคุมการพนันออนไลน์โดยก�ำหนดให้ผู้ประกอบการขอใบอนุญาต
จากหน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าวในการโฆษณาหรือกิจกรรมใดๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการพนัน และก�ำหนดให้มี
การเสียค่าธรรมเนียมในการประกอบธุรกิจประจ�ำปี รวมถึงการปิดกัน้ การเข้าถึงการโฆษณาการพนันออนไลน์
ของเด็กและเยาวชน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่รัฐจัดตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะ โดยบังคับให้ต้องมี
การก�ำหนดช่วงเวลาในการโฆษณาเพื่อลดโอกาสในการพบเห็นอันจะน�ำไปสู่การเล่นการพนันออนไลน์ได้
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มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการพนันออนไลน์ในประเทศไทย :
กรณีศึกษาการประกอบกิจการการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์
LEGAL MEASURE FOR ONLINE GAMBLING REGULATED IN THAILAND :
CASE STUDY OF ONLINE FOOTBALL BETTING BUSINESS
คุณาสิน คงดี, ชนิฎา นันทาสิน, ตริตา คาน, ธนากร ไตรดิลก, ปวันรัตน์ จันทอง,
สุทธิดา ด�ำละเอียด, ศรุต จุ๋ยมณี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัญหาของกฎหมายไทยในปัจจุบนั เกีย่ วกับการพนันออนไลน์
และศึกษากฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการพนันออนไลน์หรือกลไกการบังคับใช้กฎหมายการพนันของ
ต่างประเทศเพือ่ เสนอแนะแนวทางแก้ไขกฎหมายเกีย่ วกับการพนันและกลไกกฎหมายทีจ่ ะน�ำมาใช้ควบคุม
การทายผลพนันฟุตบอลออนไลน์ในประเทศไทย โดยศึกษาเกี่ยวกับบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ
ประเทศสิงคโปร์ และประเทศมอลตา เพือ่ เปรียบเทียบ จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบนั มีผรู้ บั บริการการพนันทาย
ผลฟุตบอลออนไลน์เป็นจ�ำนวนมาก ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต และไม่จ�ำกัดสถานที่
จนถือได้วา่ การพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์นเี้ ป็นเรือ่ งใกล้ตวั กับคนในสังคมจนเสมือนว่าการพนันเป็นสิง่ ที่
ไม่ผดิ กฎหมาย และการปราบปรามหรือการบังคับใช้กฎหมายเริม่ ไม่ได้ผล จึงก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม
ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาทางสังคม และปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า
ควรที่จะให้มีการเปิดอนุญาตให้มีการประกอบกิจการการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์ เพื่อแก้ไขปัญหา
ข้างต้น รองรับการประกอบอาชีพของประชาชนและคุม้ ครองประโยชน์สาธารณะ ทัง้ เป็นการปรับเศรษฐกิจ
นอกระบบให้อยู่ในระบบ
จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบนั กฎหมายทีค่ วบคุมการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์มกี ฎหมายทีส่ ำ� คัญ
อยู่ 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ในมาตรา 4 และมาตรา 4 ทวิ ไม่ได้ให้นิยาม
ของการพนันออนไลน์ไว้ชัดเจนเพียงแต่ก�ำหนดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ดังนั้น หากจะเปิดให้บริการ
ประกอบกิจการการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์ตอ้ งมีการออกกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ประกอบกับ
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 และมาตรา 20
[ซึ่งแก้ไขเพิ่มในความตามมาตรา 14 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560] หากการกระท�ำอื่นใดซึ่งขัดต่อความสงบเรียบร้อยและตามหลักเกณฑ์แห่งพระราช
บัญญัตดิ งั กล่าว ถือว่าเป็นความผิด ดังนัน้ หากจะมีการเปิดให้ประกอบกิจการให้ถกู ต้องก็เพือ่ เป็นประโยชน์
ในการควบคุมผู้ประกอบการควบคุมผู้รับบริการเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและลดปัญหาดังกล่าวข้างต้น
ท�ำให้เกิดรายได้เข้าระบบรัฐโดยการเก็บภาษีมาเป็นรายได้ในการพัฒนาประเทศ มีการป้องกัน และ
รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาจึงเห็นควรจะศึกษาแนวทางของกฎหมายต่างประเทศ
คือ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศมอลตา ที่มีการเปิดให้บริการประกอบกิจการการพนันทายผลฟุตบอล
ออนไลน์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย
ค�ำส�ำคัญ : กฎหมายการพนัน, การพนันออนไลน์, การควบคุมการพนันออนไลน์
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Abstract
This research aims to investigate problems in Thailand legal measure about online gambling
and study in International legal, Betting Enforcement Law. For suggest a way to solve the problem
in gambling legal and law Mechanism that will be used to regulate online football betting in Thailand.
Meanwhile, study in concerned law Provision in Singapore and Malta for comparative. The study
finds out that nowadays, a lot of people easy to access football online betting via the internet from
everywhere. Be considered as, online football betting it feels close to home for everyone seems like
it’s not illegal and didn’t see any result from suppression and law enforcement. It’s causing of Crime,
Economic, Social and National security problems, so the researchers would to suggest that should
be allowed about online football betting business for solving the problems that mention in above for
encouraged people’s careers and protection public interest. Besides, it’s helping to adjust shadow
economy into economic system.
According to the research, the researchers found that currently, Thailand have 2
important issues about the legal measure for online football gambling regulated as follows : Gambling
Act B.E.2478 In Article 4 and Section 4 bis Did not clearly define the definition of online gambling
just stipulated to be in accordance with the ministerial regulations so If going to open a business
football online betting ministerial regulations must be issued to set the rules with Computer-Related
Crime Act B.E.2550 in article 14 and 20 [Which Amendment article 14 Computer-Related Crime
Act (No.2) B.E.2560], If any other action which conflict to public order in according to the said Act,
it is considered an offense. Therefore, if there is a business being opened correctly for the benefit of
controlling operators control service recipients in order to solve and reduce the above problems and
the resulting revenue into the state system. By collecting taxes as income for national development
and to protect and maintain public order. The student therefore agreed to study the guidelines of
international law, namely Singapore and Malta which has opened a business to online football betting
predictions to adapt to suit Thailand.
Keywords : Legal of Gambling, Online Gambling, Measure for online Gambling

บทน�ำ
ในสังคมไทยการพนันเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปซึ่งอยู่คู่กับคนไทยมานาน และในปัจจุบันเป็นยุค
แห่งเทคโนโลยีไร้พรมแดนท�ำให้การพนันออนไลน์เป็นอีกหนึง่ ทางเลือกใหม่ทนี่ า่ สนใจในการเข้าเล่นการพนัน
ที่มีรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย คือ มีการเล่นการพนันกันในอินเตอร์เน็ต โดยในปัจจุบันการพนัน
ออนไลน์ที่ได้รับความนิยม คือ การทายผลพนันฟุตบอลออนไลน์
การเล่นการพนันบนอินเตอร์เน็ต ปัจจุบันกฎหมายที่ใช้ควบคุมการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์
มีกฎหมายที่ส�ำคัญอยู่ 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แต่การเปิดโอกาสให้มีการประกอบกิจการการพนัน
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ทายผลฟุตบอลออนไลน์ยังไม่มีหลักเกณฑ์และวิธีการด�ำเนินการ ซึ่งต้องตราเป็นกฎกระทรวงแห่งพระราช
บัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 จึงท�ำให้ไม่สามารถเปิดให้มีการเล่นการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์ได้
เกิดปัญหาการเปิดให้มกี ารพนันออนไลน์โดยผิดกฎหมาย โดยไม่มกี ารควบคุมคุณสมบัตขิ องผูป้ ระกอบการ
ผู้รับบริการวิธีการด�ำเนินการ ส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ เช่น การปล้น ชิงทรัพย์ ลักทรัพย์
เป็นต้น ปัญหาหนี้ นอกระบบ หรือการขายบริการทางเพศ รวมถึงปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหาครอบครัว
อันก่อให้เกิดปัญหาความสงบเรียบร้อยกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
ดังนั้นจากการศึกษาพบว่า กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ และประเทศมอลตา มีการอนุญาตให้
เปิดการประกอบกิจการการพนันออนไลน์ ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาจึงศึกษาแนวทางของประเทศดังกล่าวมาเสนอแนะ
ให้มกี ารตรากฎกระทรวงโดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัตกิ ารพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4 ให้เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาปัจจุบนั อันส่งผลให้สามารถควบคุมผูป้ ระกอบการ ผูร้ บั บริการ และหลักเกณฑ์การด�ำเนินการ
ทีเ่ หมาะสมทัง้ รายได้จากการด�ำเนินการสามารถจัดเก็บเป็นภาษีเข้ามาเป็นรายได้เพือ่ พัฒนาประเทศต่อไปได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัญหาของกฎหมายไทยในปัจจุบันเกี่ยวกับการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์
2. เพื่ อ ศึ ก ษากฎหมายต่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วกั บ การอนุ ญ าตให้ เ ปิ ด ประกอบกิ จ การการพนั น
ทายผลฟุตบอลออนไลน์ หรือกลไกการบังคับใช้กฎหมายการพนันของต่างประเทศ (ประเทศสิงคโปร์
และประเทศมอลตา)
3. เพื่ อ เสนอแนะแนวทางส� ำ หรั บ การแก้ ไขกฎหมายเกี่ ย วกั บ การอนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การ
การพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์และกลไกกฎหมายทีจ่ ะน�ำมาใช้ควบคุมการทายผลพนันฟุตบอลออนไลน์
ในประเทศไทย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ท�ำให้ทราบปัญหาของกฎหมายไทยในปัจจุบันเกี่ยวกับการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์
2. ท� ำ ให้ ท ราบกฎหมายต่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วกั บ การอนุ ญ าตให้ เ ปิ ด ประกอบกิ จ การการพนั น
ทายผลฟุตบอลออนไลน์ หรือกลไกการบังคับใช้กฎหมายการพนันของต่างประเทศ (ประเทศสิงคโปร์
และประเทศมอลตา)
3. ท�ำให้ได้แนวทางส�ำหรับการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประกอบกิจการการพนัน
ทายผลฟุ ต บอลออนไลน์ แ ละกลไกกฎหมายที่ จ ะน� ำ มาใช้ ค วบคุ ม การทายผลพนั น ฟุ ต บอลออนไลน์
ในประเทศไทย

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
จากการศึกษาพบว่างานวิจัยทางด้านนิติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์
พบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมุ่งเน้นไปในทางวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเฉพาะเจาะจง แต่มิได้ศึกษาวิจัย
ในเรื่องเกี่ยวกับมาตรการในการควบคุมการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์ เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย
ของการให้มีการเปิดระบบการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์เป็นที่ถูกกฎหมายและการยกเลิกการพนัน
ทายผลฟุตบอลออนไลน์อย่างละเอียด
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จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์
ผู ้ ศึ ก ษาพบว่ า มาตรการของต่ า งประเทศได้ มี ก ารก� ำ หนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ การพนั น
ทายผลฟุตบอลออนไลน์ไว้อย่างชัดเจน
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์
ความหมายของการพนันบนอินเทอร์เน็ต
การเล่นการพนันบนอินเทอร์เน็ต มีองค์ประกอบของการเล่นที่ใกล้เคียงกับการพนันทั่วไป
ซึ่งในประเทศไทยก็ไม่ได้มีการจ�ำกัดนิยามของการพนันที่แน่ชัดในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
แต่ทงั้ นีน้ กั กฎหมายของต่างประเทศก็ได้มกี ารนิยามค�ำศัพท์ของ “การพนัน” หรือ “Gambling” ว่า หมายถึง
การเล่นชนิดหนึ่งเพื่อเอาเงิน หรือสิ่งอื่นใดด้วยการเสี่ยงโชค โดยการท�ำนายหรือคาดเดาผลที่เกิดขึ้น
ในอนาคต ซึ่งไม่มีความแน่นอนด้วยไหวพริบและฝีมือโดยมีการเดิมพันและมีการพนันเอาเงิน หรือ
ทรัพย์สิน ซึ่งการเล่นการพนันมีหลากหลายรูปแบบและอาจแบ่งได้หลายอย่าง เช่น การพนันไพ่ต่างๆ
บิดเลียด เกมลูกเต๋า การพนันบอล หรือการพนันแข่งม้า เป็นต้น ดังนี้ การพนันบนอินเทอร์เน็ตจึง
หมายถึง เกมการพนันที่อาศัย การสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตในการเล่นการพนันอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่ อ เอาเงิ น หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดด้ ว ยการเสี่ ย งโชค โดยการท� ำ นายหรื อ คาดเดาผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอนาคต ทั้ ง นี้
เป็นการเล่นผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุม พื้นที่ทั่วโลกและเชื่อมต่อถึงกัน โดยการเล่นดังกล่าว
ท�ำให้ผู้เล่นเข้าถึงการพนันได้ง่ายกว่าการพนันทั่วไปเนื่องจากไม่มีข้อจ�ำกัดในด้านเวลาและสถานที่
ผู้เล่นจึงสามารถเล่นการพนันได้จากทั่วทุกมุมโลก (ชาตบุษย์ ฮายุกต์. 2559 : 11 - 12)
ผูศ้ กึ ษาได้มกี ารศึกษาเพือ่ หามาตรการและกลไกการเปิดให้ประกอบกิจการการพนันทายผลฟุตบอล
ออนไลน์ ของต่า งประเทศเพื่อเป็นแนวทางในการหามาตรการและกลไกการเปิ ดให้ ประกอบกิจ การ
การพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์ของประเทศไทย จึงได้ศกึ ษากฎหมายของประเทศทีเ่ ปิดให้ประกอบกิจการ
การพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์เป็นกิจการที่ถูกกฎหมาย คือ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมอลตา
ทฤษฏีสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพตาม
ความหมายของสิทธิและเสรีภาพ
ค� ำ ว่ า “สิ ท ธิ ” หมายถึ ง “ประโยชน์ ที่ ก ฎหมายรั บ รองและคุ ้ ม ครองให้ ” ซึ่ ง หมายความว่ า
เป็นประโยชน์ที่กฎหมายรับรองว่ามีอยู่และเป็นประโยชน์ที่กฎหมายคุ้มครองมิให้มีการละเมิดรวมทั้ง
บังคับให้เป็นไปตามประโยชน์นั้นในกรณีที่มีการละเมิดด้วย (หยุด แสงอุทัย. 2553 : 168) เช่น สิทธิได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันสิทธิในเกียรติยศและชื่อเสียง สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิได้รับ
ข้อมูล ค�ำชีแ้ จงและเหตุผลจากหน่วยงานภาครัฐ สิทธิในการร้องทุกข์สทิ ธิในการฟ้องคดีสทิ ธิในการเลือกตัง้
เป็นต้น (กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี. 2562 : 93)
ค�ำว่า “เสรีภาพ” หมายถึง ความเป็นอิสระของบุคคลในการกระท�ำการ ใดหรือไม่กระท�ำการใด
โดยความประสงค์ของตนเอง (หยุด แสงอุทยั . 2553 : 170) เช่น เสรีภาพในการเลือกถิน่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร
เสรีภาพในการสือ่ สารถึงกันโดยทางทีช่ อบด้วยกฎหมายเสรีภาพในทางวิชาการ เสรีภาพในการประกอบอาชีพ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เป็นต้น (กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี. 2562 : 94)
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ทัง้ นี้ ความแตกต่างระหว่าง “สิทธิ”และ“เสรีภาพ”คือ“สิทธิ” เป็นอ�ำนาจทีบ่ คุ คลมีอยูเ่ พือ่ เรียกร้อง
ให้ผู้อื่นกระท�ำการหรือละเว้นกระท�ำการใดส่วน “เสรีภาพ” เป็นอ�ำนาจที่บุคคลมีอยู่เหนือตนเองในการ
ตัดสินใจทีจ่ ะกระท�ำการใดหรือไม่กระท�ำใด โดยปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง�ำจากบุคคลอืน่ เสรีภาพ
จึงไม่ก่อให้เกิดหน้าที่ต่อบุคคลอื่นแต่อย่างใด(บรรเจิด สิงคะเนติ. 2558 : 53)
กล่าวโดยสรุปแล้ว ผู้ศึกษาให้ความหมายของสิทธิและเสรีภาพ คือ ประโยชน์ที่กฎหมาย
ให้การคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกละเมิดและเป็นประโยชน์ที่กฎหมายรับรองว่ามีอยู่จริง โดยประชาชน
มีความอิสระในตัวบุคคลว่าจะกระท�ำการใดหรือไม่กระท�ำการใด โดยไม่ละเมิดต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น
ความหมายของเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
สิทธิในการประกอบอาชีพเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิในการด�ำรงชีพ ดังนั้น จึงเป็นสิทธิติดตัว
โดยธรรมชาติของประชาชน ในทางต�ำรามักจะอธิบายในเชิงยกตัวอย่างประกอบว่าสิทธิในการประกอบอาชีพ
เป็นสิทธิทางเศรษฐกิจประเภทหนึ่งซึ่งถูกรับรองไว้ตาม กติกาสากลว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม นอกจากนี้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอันเป็นเอกสารส�ำคัญในการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนก็ได้กล่าวถึงการรับรองเสรีภาพในการประกอบอาชีพเอาไว้ใน ข้อ 23 (1) โดยมีเนื้อความว่า
บุคคลมีสิทธิที่จะเลือกท�ำงานโดยเสรีที่จะได้เงื่อนไขการท�ำงานที่ยุติธรรมและน่าอภิรมย์ และที่จะได้รับ
การคุ้มครองจากการว่างงาน
ในที่นี้ปรากฏการใช้ถ้อยค�ำตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่า “the right to work,
to free choice of employment” อันแสดงให้เห็นถึงความหมายของสิทธิที่จะเลือกอาชีพอย่างอิสรเสรี
อั น เป็ น ความหมายที่ ชั ด เจนมากกว่ า สิ ท ธิ ที่ จ ะมี ง านท� ำ หรื อ มี อ าชี พ เท่ า นั้ น แต่ ยั ง ยื น ยั น ไปถึ ง สิ ท ธิ
ในลักษณะที่เป็นเสรีภาพที่จะประกอบอาชีพได้ตามความถนัดหรือทักษะความสามารถของตน (ปรางชมพู
จงอนุรักษ์. 2559 : 33)
กล่าวโดยสรุป ผูศ้ กึ ษาให้ความหมายของเสรีภาพในการประกอบอาชีพ คือ เป็นสิทธิของบุคคล
ในการเลือกประกอบอาชีพเพื่อการด�ำรงชีพของตน ดังนั้น บุคคลย่อมมีอิสระในการเลือกประกอบอาชีพ
ของตนตามความประสงค์ของตนเองโดยมีอิสระในการเลือกและปราศจากการแทรกแซง บังคับ ควบคุม
จากบุคคลอื่น ซึ่งถือเป็นสิทธิติดตัวโดยธรรมชาติของบุคคลนั้นๆ
หลักกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ กลไกการควบคุมการพนันออนไลน์
ประเทศสิงคโปร์อนุญาตให้ประกอบธุรกิจการพนันออนไลน์ได้ โดยมีการบัญญัติการพนัน
ออนไลน์ ค.ศ. 2014 (Remote Gambling Act : No. 34 of 2014) ก�ำหนดเงือ่ นไขให้ผมู้ อี ำ� นาจในการควบคุม
การพนันทุกอย่าง ทั้งในส่วนของอ�ำนาจในการอนุญาต อ�ำนาจในการควบคุมก�ำกับดูแลเป็นของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสามารถมอบอ�ำนาจต่อไปได้ หากได้
รับอนุญาตโดยรัฐมนตรีเห็นว่าเพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้มีการออกใบรับรองให้ เมื่อได้รับใบรับรองแล้ว
ผู้ขออนุญาตจะต้องจดทะเบียนจัดตั้งสถานที่ท�ำการในสิงคโปร์ นับว่าเป็นข้อดีของประเทศสิงคโปร์ที่
ให้อำ� นาจดุลยพินจิ ของกระทรวงมหาดไทยในการพิจารณาตามความเหมาะสม นอกจากนีป้ ระเทศสิงคโปร์
ได้ก�ำหนดมาตรการในการควบคุม พนันออนไลน์อยู่ 2 กรณีท่ีน่าสนใจ กล่าวคือ มาตรการทางอาญา
ได้แก่ การลงโทษบุคคลในประเทศสิงคโปร์ทเี่ ล่นการพนันออนไลน์หรือโดยใช้บริการให้การเล่นพนันออนไลน์
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ที่ไม่ได้ประกอบการ การโฆษณาเกี่ยวกับการให้บริการเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ อีกกรณีหนึ่ง คือ
มาตรการทางปกครอง ได้แก่ การปิดกัน้ การเข้าถึงการให้บริการให้เล่นพนันออนไลน์ นอกจากนีป้ ระเทศสิงคโปร์
ยังมีมาตรการพิเศษส�ำหรับการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้แก่ การคุ้มครองผู้เยาว์จากการเป็นลูกจ้าง
ในการเล่นพนันออนไลน์ การคุ้มครองผู้เยาว์ จากการถูกชักชวนให้เข้าร่วมการเล่นการพนันออนไลน์
เป็นต้น (พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ. 2561 : 63 - 74)
หลักกฎหมายของประเทศมอลตา กลไกการควบคุมการพนันออนไลน์
การพนั น ออนไลน์ มอลตานั บ เป็ น ประเทศแรกในสหภาพยุ โรปที่ อ อกกฎหมายก� ำ กั บ ดู แ ล
การพนันออนไลน์ โดยมีระเบียบเกี่ยวกับการเล่นเกมออนไลน์ตั้งแต่ ค.ศ. 2000 และต่อมาใน ค.ศ. 2001
ได้มีการตรา Lotteries and Other Games Act of 2001 มาใช้บังคับซึ่งก�ำหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่
รับผิดชอบก�ำกับดูแลเรื่องการพนันทั้งหมดรวมถึงการพนันออนไลน์คือ Lotteries & Gaming AuthorityLGA หรือ the Malta Gaming Authority-MGA ขึ้นมา และต่อมาใน ค.ศ. 2004 มีการออกระเบียบว่าด้วย
การพนันทางไกล (Remote Gaming Regulation 2004) มาใช้บังคับ โดยก�ำหนดเกี่ยวกับวิธีขอใบอนุญาต
เกณฑ์ขั้นต�่ำที่ระบบเกมต้องมีเพื่อให้ได้รับอนุญาตจาก MGA และข้อก�ำหนดเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ เช่น
การลงทะเบียน ผู้เล่นการบริหารจัดการเงิน การจ่ายเงินแก่ผู้ชนะ และการโฆษณา โดยผู้ประกอบการ
สามารถยื่นขอใบอนุญาตหลายๆ ใบพร้อมกันได้แต่สิ่งที่ส�ำคัญคือผู้ประกอบต้องมีการประกอบการ
ในส่วนส�ำคัญอยู่ในมอลตา ใบอนุญาตมีอายุคราวละ 5 ปี และมีเงื่อนไขต่างๆ หลายประการ เช่น
ผู้ประกอบการต้องรักษาข้อมูลทางการเงินตามที่ก�ำหนด มีระเบียบวิธีปกป้องข้อมูล ใบอนุญาตอาจถูก
เพิกถอนได้ และการโอนใบอนุญาตจะต้องได้รับอนุญาตก่อนต้น (พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ. 2561 : 74 - 87)
หากน� ำ หลั ก ทฤษฎี ข องประเทศสิ ง คโปร์ แ ละประเทศมอลตาที่ ก ล่ า วมาดั ง นี้ น� ำ มาตราเป็ น
กฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติการพนัน ก็จะส่งผลให้แก้ปัญหาการพนันออนไลน์
ที่ผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมาย รวมถึงจะท�ำให้รัฐได้รายได้จากการประกอบการ คือ การเก็บภาษีจาก
การประกอบการสามารถน�ำมาพัฒนาประเทศได้

วิธีการศึกษาวิจัย
ในการศึกษาวิจัยใช้วิธีค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลแบบวิจัยเอกสาร โดยท�ำการศึกษาจากต�ำรา
กฎหมาย บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า
ทางอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศซึ่งจะน�ำข้อมูลที่รวบรวม
มาประมูลและวิเคราะห์ถึงปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับพนันออนไลน์เพื่อหาแนวทาง ในการตรามาตรการ
ทางกฎหมายเกี่ยวการควบคุมการทายผลพนันฟุตบอลออนไลน์

ผลการศึกษา
ปัจจุบนั ประเทศไทยนัน้ มีกฎหมายทีค่ วบคุมการเล่นการพนันออนไลน์ มี 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติ
การพนัน พ.ศ. 2478 มาปรับใช้ควบคูไ่ ปกับพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550
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1. พระราชบัญญัตกิ ารพนัน พุทธศักราช 2478 มีการควบคุมการพนันไว้ในมาตรา 4 และมาตรา 4
ทวิเป็นบทกฎหมายที่เป็นการก�ำหนดเกี่ยวกับประเภทของการพนัน และพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นบท
กฎหมายทีก่ ำ� หนดเกีย่ วกับการเล่นซึง่ ถือว่าเป็นความผิดและเป็นบทกฎหมายทีบ่ งั คับใช้ให้ผเู้ ล่นและผูจ้ ดั ให้มี
การเล่นมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 แต่ในพระราชบัญญัติดังกล่าวในมาตรา 4
และมาตรา 4 ทวิ ไม่ได้มกี ารก�ำหนดนิยามของการพนันออนไลน์ไว้อย่างชัดเจน มีเพียงแต่การก�ำหนดให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวง หากจะมีการเปิดให้ประกอบกิจการการเล่นการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์นนั้ กฎหมาย
ไม่ได้เปิดช่องทางดังกล่าวไว้ จึงท�ำให้มีผู้เปิดให้บริการและผู้เข้าเล่นเว็บไซต์ทายผลฟุตบอลออนไลน์
ของต่างประเทศซึ่งไม่ถูกต้องตามกฎหมายภายในของประเทศไทย
นอกจากจะมีพระราชบัญญัติก ารพนั น พ.ศ. 2478 เข้ ามาควบคุ ม การพนั น ออนไลน์ แ ล้ ว ยั ง
มีพระราชบัญญัตฉิ บับอืน่ มาควบคุมและบังคับใช้ควบคูไ่ ปกับพระราชบัญญัตกิ ารพนัน พ.ศ. 2478 อีกด้วย คือ
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช 2550
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นบทบัญญัติที่บัญญัติขึ้น
เพื่อบังคับใช้ในกรณีที่มีการกระท�ำความผิดโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระท�ำความผิดหรือ
กรณีที่เป็นการกระท�ำความผิดต่อคอมพิวเตอร์ แต่ในพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้มีการก�ำหนดถึงหลักเกณฑ์ที่
จะมีการให้เปิดให้บริการการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์
เมือ่ ศึกษาแล้วพบว่า กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการพนันออนไลน์ เป็นบทกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับลักษณะ
ของการกระท�ำความผิดและวิธีการเล่นแบบใดถือว่าเป็นความผิด แต่ไม่ได้มีการบัญญัติถึงในกรณีที่ให้
เปิดให้ประกอบกิจการการเล่นการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์
ดังนัน้ จากการศึกษาพบว่าปัจจุบนั ประเทศไทยมีผเู้ ข้าเล่นการพนันทายผลฟุตบอลหน้าใหม่เพิม่ ขึน้
จากปี 2560 เป็นจ�ำนวน 2.115 แสนคน หรือคิดเป็น 80.3% โดยมีผู้เล่นการพนันทายผลฟุตบอล
ผ่านออนไลน์ในปี 2562 สูงถึง 16.7% (ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน. 2562) และผู้เข้าเล่นการพนันทาย
ผลฟุตบอลออนไลน์โดยไม่มีการก�ำหนดอายุของผู้เข้าเล่น ซึ่งผู้เข้าเล่นนั้นมีทุกช่วงอายุไม่ว่าจะเป็น
เด็กเยาวชน หรือผู้ใหญ่ โดยจากการศึกษาพบว่า มีเด็กและเยาวชน อายุ 12 - 24 ปี ในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลกว่า 370,000 คน เข้าสู่วงพนันบอล (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. 2560) ซึ่งในส่วนนี้เอง
ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม และปัญหาด้านความมัน่ คงของประเทศ
ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมนี้เป็นปัญหา ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งการเล่นการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์เป็น
การเล่นการพนันที่มีกันทั่วโลก โดยมีการลักลอบเล่นกันอย่างผิดกฎหมาย ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า หากมีการเปิด
ให้ประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้ โดยศึกษามาตรการ
ของกฎหมายของประเทศสิงคโปร์และประเทศมอลตาที่มีการเปิดให้บริการประกอบกิจการการพนัน
ทายผลฟุตบอลออนไลน์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้
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อภิปรายผล
จากการศึกษาเรือ่ ง “มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการพนันออนไลน์ในประเทศไทย กรณีศกึ ษา
การประกอบกิจการการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์” ในส่วนของปัญหาขอเท็จและปัญหาข้อกฎหมาย
ของการประกอบกิจการการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์ จากการศึกษาพบว่าในการประกอบกิจการการพนัน
ทายผลฟุตบอลออนไลน์ในปัจจุบันนั้นเป็นการลักลอบเปิดกิจการ ซึ่งเป็นการกระท�ำที่ฝ่าฝืนต่อบท
กฎหมาย ที่ถือว่าเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ตามมาตรา 4 และมาตรา 4 ทวิ
ซึ่งบทกฎหมายดังกล่าวเป็นการก�ำหนดถึงการเล่นแบบใดถือเป็นความผิด ซึ่งตามบทกฎหมายดังกล่าว
ไม่ได้ให้นิยามของการพนันออนไลน์ไว้โดยชัดเจนเพียงแต่ก�ำหนดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ดังนั้น
หากจะประกอบกิจการการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์ ต้องมีการออกกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์
ประกอบกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 และ
มาตรา 20 [ซึ่งแก้ไขเพิ่มในความตามมาตรา 14 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560] ซึ่งพระราชบัญ ญัตินี้ เป็ นบทบั ญญัติที่ บัญญั ติขึ้น เพื่อบั งคับใช้
ในกรณี ที่ มี ก ารกระท� ำ ความผิ ด โดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการกระท� ำ ความผิ ด หรื อ กรณี ที่
เป็นการกระท�ำความผิดต่อคอมพิวเตอร์ แต่ทงั้ พระราชบัญญัตทิ งั้ 2 ฉบับนี้ ไม่ได้มกี ารก�ำหนดถึงหลักเกณฑ์
ที่จะมีการเปิดช่องให้ประกอบกิจการการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์
จากการได้ศึกษากฎหมายที่มีการอนุญาตให้เปิดกิจการการทายผลพนันฟุตบอลออนไลน์ของ
ประเทศสิงคโปร์และประเทศมอลตานั้น มีมาตรการในการควบคุมและกลไกของหน่วยงานที่ควบคุมการ
พนันออนไลน์ โดยการจัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลในส่วนการพนันออนไลน์ไว้โดยเฉพาะ และ
มีการก�ำหนดผู้เล่นการพนันออนไลน์คือประเทศสิงคโปร์ห้ามคนในประเทศสิงคโปร์เล่นการพนันออนไลน์
หรือโดยใช้บริการให้การเล่นพนันออนไลน์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการส่วนประเทศมอลตา
ห้ามคนมอลตาด�ำเนินการหรือสนับสนุนหรือขายหรือยุยงการเล่นพนันออนไลน์ เว้นแต่บคุ คลนัน้ มีใบอนุญาต
ทีอ่ อกโดย MGA ทัง้ สองประเทศนัน้ มีมาตรการคือห้ามมีการเล่นการพนันออนไลน์ในกิจการทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาต
จากรัฐ มีการก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ผู้รับบริการ และมีการควบคุมการเล่นการพนันของ
เยาวชนอย่างชัดเจน ซึ่งประเทศไทยมิได้มีการก�ำหนดมาตรการการพนันออนไลน์ไว้เป็นการเฉพาะ
จากทฤษฎีเสรีภาพในการประกอบอาชีพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บุคคลทุกคน
มีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ และการจ�ำกัดเสรีภาพจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะและจะต้อง
ไม่เป็นภาระกับประชาชน รัฐควรให้เสรีภาพแก่บุคคลในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจการพนันทายผลฟุตบอล
ออนไลน์ และก�ำหนดให้การประกอบธุรกิจดังกล่าวเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและสามารถใช้มาตรการ
ทางกฎหมายควบคุมตรวจสอบได้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อรัฐและเอกชน เช่น ผู้รับบริการไม่เสี่ยงต่อ
อาชญากรรม ลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาสังคมทั้งยังท�ำให้รัฐมีรายได้จากการเก็บ
ภาษีมาเป็นรายได้ในการพัฒนาประเทศ
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ข้อเสนอแนะ

ปัจจุบันพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ยังไม่มีกฎกระทรวงที่เปิดให้การพนันทายผลฟุตบอล
ออนไลน์ถูกกฎหมาย จึงก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นว่าเมื่อบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพ
ในการประกอบอาชีพอย่างเป็นอิสระ ผู้ศึกษาจึงเห็นควรที่จะเสนอให้มีก�ำหนดกฎกระทรวงในการเปิดให้
บริการการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์ให้เหมาะสมส�ำหรับประเทศไทย ดังนี้
1. ผู้ประกอบกิจการ
ให้มีการลงทะเบียนขออนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือเจ้าพนักงานที่มี
อ�ำนาจออกใบอนุญาตให้เปิดกิจการการพนันฟุตบอลออนไลน์โดยตราเป็นกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติ
การพนัน พ.ศ. 2478 และมีการจดทะเบียนประกอบกิจการพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์
ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
โดยผู้ประกอบกิจการต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ก�ำหนดรายละเอียด ดังนี้
ผู้ประกอบกิจการควรมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดอายุของผู้ประกอบกิจการ โดยมีอายุไม่ต�่ำกว่า 30 ปี
2. ก�ำหนดรายได้ของผู้ประกอบกิจการ โดยมีรายได้ไม่ต�่ำกว่า 5,000,000 ต่อปี
3. มีการลงทะเบียนเปิดให้บริการเว็บไซต์ โดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
4. ผูป้ ระกอบกิจการจะต้องได้รบั อนุญาตในการเปิดให้บริการจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
มหาดไทย หรือเจ้าพนักงานที่มีอ�ำนาจออกใบอนุญาต
5. ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการที่ไม่ได้ขออนุญาตโดยถูกต้องเปิดให้บริการการพนันทายผล
ฟุตบอลออนไลน์
2. ผู้รับบริการ
ผู้รับบริการควรมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดอายุของผู้รับบริการ โดยมีอายุไม่ต�่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. ก�ำหนดรายได้ของผู้รับบริการ โดยมีรายได้ไม่ต�่ำกว่า 1,000,000 ต่อปี
3. ก�ำหนดวงเงินในการเข้าใช้บริการการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์ต่อวันโดยอัตรา
การเล่นไม่เกิน 100,000 บาท/วัน
4. ก�ำหนดให้มีการลงทะเบียนเข้าใช้บริการเว็บไซต์การพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์
5. ห้ามมิให้ผู้รับบริการที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าใช้บริการการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์
เข้าใช้บริการ
3. ระบบการให้บริการและการรับบริการ
1. ก�ำหนดให้มีการลงทะเบียนทั้งผู้ประกอบกิจการและผู้รับบริการ โดยผู้ประกอบกิจการ
จะต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์
2. ผูป้ ระกอบกิจการมีการท�ำสัญญากับธนาคารทีร่ บั ฝากเงินจากเงินจากผูร้ บั บริการเว็บไซต์
การพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์ โดยธนาคารเป็นตัวกลางในการให้บริการด้านการเงินและธนาคาร
ต้องลงทะเบียนและได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด
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4. ระบบการควบคุม
1. มีการจัดตั้งหน่วยงานฝ่ายปกครองโดยให้กระทรวงมหาดไทยเข้าควบคุมความสงบ
เรียบร้อยและจัดการปัญหาที่เกิดจากเว็บไซต์การพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์
2. มีการก�ำหนดอัตราภาษีและเรียกเก็บภาษีจากผูป้ ระกอบกิจการ โดยมีการตรวจสอบเงิน
ได้ของผูป้ ระกอบกิจการ โดยหน่วยงานกรมสรรพากรก�ำหนด ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในมาตรา 40 (8) แห่งประมวล
รัษฎากร พ.ศ. 2481
5. วิธีการเล่น
1. ผูป้ ระกอบกิจการจะต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อ 1 และผูป้ ระกอบกิจการจะต้องได้รบั อนุญาต
ให้ประกอบกิจการการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์ และผูร้ บั บริการจะต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ำ� หนดไว้ใน ข้อ 2
2. ผู้รับบริการจะต้องสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ที่เข้าเล่น
3. เมื่อผู้รับบริการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์แล้ว สามารถเลือกคู่ที่จะทายผลฟุตบอลได้เลย
4. ผู ้ รั บ บริ ก ารใส่ จ� ำ นวนอั ต ราการเดิ ม พั น โดยสามารถเลื อ กเดิ ม พั น ได้ ห ลายแบบ
(แบบเดี่ยว หรือแบบชุด)
5. ผูร้ บั บริการท�ำการแจ้งผูป้ ระกอบกิจการว่าต้องการฝากเงิน เพือ่ เป็นเครดิตในการเดิมพัน
และให้ผปู้ ระกอบกิจการส่ง ชือ่ -เลขบัญชีของทางเว็บไซต์ให้กบั ผูร้ บั บริการเพือ่ ให้ลกู ค้าท�ำการโอนเงินเข้ามา
6. ให้ผู้รับบริการท�ำการโอนเงินเข้ามาตามบัญชีท่ีได้รับ และหลังจากที่ได้ท�ำการโอนเงิน
เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท�ำการแจ้งสลิปหรือหลักฐานการโอนเงินทุกครั้งพร้อมทั้งเขียนชื่อยูสเซอร์ไอดี
ของผู้รับบริการลงไปด้านบนของกระดาษสลิป ในกรณีที่โอนเงินผ่านทางแอปพลิเคชั่นของทางธนาคาร
ให้ของผู้รับบริการท�ำการพิมพ์ชื่อยูสเซอร์ไอดีลงไปในช่องหมายเหตุหรือช่องบันทึกช่วยจ�ำ
7. ให้ผู้บริการตรวจสอบการโอนและหลักฐานการโอน เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วให้ท�ำการ
เพิ่มเครดิตและแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ
8. ในกรณีที่ผู้รับบริการเดิมพันชนะให้ผู้ประกอบกิจการท�ำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ของผู้รับบริการและให้แจ้งผู้ประกอบกิจการแจ้งให้ผู้รับบริการทราบพร้อมทั้งแจ้งสลิปและหลักฐาน
การโอนเงิน
ซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่มีความคล้ายคลึงกับทฤษฎีที่เกี่ยวกับมาตรการและ
กลไกในการเปิดให้บริการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์ของสิงคโปร์และประเทศมอลตา
ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าควรเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้มีการเปิดให้ประกอบกิจการ
การพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์ เพือ่ แก้ไขและลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และปัญหา
ความมั่นคงของประเทศ และจะส่งผลดีต่อประชาชนในการประกอบอาชีพ รัฐก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
การเรียกเก็บภาษีจากผูป้ ระกอบกิจการ โดยมีการจัดเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครองของรัฐในการควบคุมความสงบ
เรียบร้อยและจัดเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อเป็นการปรับเศรษฐกิจ
นอกระบบให้อยู่ในระบบโดยการเปิดให้ประกอบกิจการดังกล่าวให้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
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ปัญหาในการใช้สิทธิฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ศึกษากรณีการน�ำแนวคิดผู้มีส่วนได้เสีย
ในคดีมาใช้กับคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
A PROBLEMS OF STANDING TO SUE OF THE ADMINISTRATIVE
ON ENVIRONMENTAL CASE : A STUDY OF THE CONCEPT
OF CONFEDERATE OF THE ADMINISTRATIVE
ON ENVIRONMENTAL CASE.
อูลัยยะห์ บาโง๊ะ, นัสรีน ดิษฐาภินันท์, นูรียา ส�ำสี, ปารมี ศรีสุวรรณ, อัสมา เหมหีม,
ฮาซีบะห์ วาเด็ง, ศรุต จุ๋ยมณี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
ปัจจุบนั ปัญหาสิง่ แวดล้อมเป็นปัญหาทีม่ ผี ลกระทบในวงกว้างไม่เพียงกระทบกับบุคคล คณะบุคคล
หรือองค์กร (นิติบุคคล) เช่น สมาคม มูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ที่ได้รับผลเสีย
หายโดยตรงยังกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ปัญหาดังกล่าวล้วนเกิดจากการใช้อ�ำนาจ การละเลยหน้าที่
หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น กรมชลประทาน
ใช้อำ� นาจตามพระราชบัญญัตกิ ารชลประทานทางหลวง พ.ศ. 2485 ขุดลอกคลองท�ำความเสียหายต่อทีด่ นิ
ต้นไม้ของชาวบ้าน เทศบาลละเลยหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ปล่อยปละละเลยให้
โรงงานอุตสาหกรรมในพืน้ ทีส่ ง่ กลิน่ เหม็นเดือดร้อนร�ำคาญแก่ชาวบ้านในพืน้ ที่ เป็นต้น อันเป็นคดีปกครอง
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)(2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542
ดังนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 41 (3) จึงบัญญัติให้บุคคล
(บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) และชุมชนฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการ
ละเว้นการกระทําของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประกอบพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 42 บัญญัติให้ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง
(บุคคล นิตบิ คุ คลหรือคณะบุคคล) จะต้องเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั ความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลีย่ งได้อนั เนือ่ งมาจากการกระทาํ หรือการงดเว้นการกระทาํ ของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐไว้ แต่หลักเกณฑ์ดงั กล่าวนัน้ ได้บญ
ั ญัตไิ ว้อย่างกว้างอาจท�ำให้เกิดความไม่ชดั เจน
ในการตีความการเป็นผูเ้ สียหายในคดีปกครองเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ท�ำให้บคุ คลดังกล่าวทีต่ อ้ งการใช้สทิ ธิฟอ้ ง
หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อ�ำนาจ หรือการละเลยหน้าที่ หรือปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ล่าช้าเกินสมควรเป็นคดีปกครองต่อศาลปกครองเกิดปัญหาว่าศาลปกครองมีคำ� สัง่ ไม่รบั ฟ้องไว้พจิ ารณาเนือ่ งจาก
บุคคลดังกล่าวนั้นไม่ใช่ผู้เสียหายในคดีปกครอง ปัญหาดังกล่าวเกิดจากกการตีความบทบัญญัติมาตรา 42
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยตรง
แต่คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นคดีที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ส่วนรวม
จึงควรตีความขยายให้บคุ คลผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องจะต้องมีสว่ นร่วมในการใช้สทิ ธิฟอ้ งคดีเพือ่ คุม้ ครองประโยชน์
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ที่กระทบต่อตนเอง และประโยชน์สาธารณะ ผู้เขียนจึงศึกษาหลักส่วนได้เสียในการฟ้องคดีปกครองของ
ประเทศฝรั่งเศส ทั้งเสนอแนวทางในการตีความ การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
ให้เหมาะสมกับคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการกระท�ำและการละเว้นการกระท�ำของหน่วย
งานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ค�ำส�ำคัญ : พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, การตีความ
กฎหมาย, หน่วยงานทางปกครอง, ข้าราชการ

Abstract
Nowadays, the environmental problems are problems that have a broad effects, not just on
people. The group of persons or organizations (juristic persons) such as associations, foundations
related to the protection of the environment, etc., which have a direct impact on public interest, as
well as the problems are caused by the power of the administrative agencies or the government
officials such as irrigation department used the power under the Act of Royal Irrigation B.E. 2485,
dredging the canal made infliction to the land, trees of the villagers, municipality ignores duties under
the Municipal Act, B.E. 2496 neglecting to let the industrial factories in the area smell foul, annoyed
to the local people, etc. Which is an administrative case under section 9 (1) (2) and (3) of the Act
on Establishment of Administrative Courts and Administrative Courts Procedure, B.E. 2542 (1999)
So that the Establishment of Administrative Courts and Administrative Courts Procedure,
B.E. 2542 (1999) under Section 41(3) state that individuals (natural persons and juristic persons) and
communities sue to the administrative agencies for liability due to the act or refrain to the act of the
government officials, officers or employees of government agencies with the Act on Establishment
of Administrative Courts and Administrative Courts Procedure, B.E. 2542 (1999) under Section 42,
states that persons who has right to file an administrative cases (individual, juristic persons or group
of persons) must be a person who has suffered or damages or may be suffering or damage which
cannot be avoided as a result of the act or omission of the administrative agencies or government
officials but the above rules not clear in the interpretation of the victims of administrative on
environmental case made the persons who needs the right to sue administrative agencies or government
officials who has the power of act or refrain to the act or duty was delayed too much. There was
a problems with the Administrative Court is order not accepting the cases because the person
was not the victims of the administrative case. There was a problems arose from the interpretation
under Section 42 of the Act. Also including the persons who is directly effected from the act of the
administrative agencies or the government officials. However, the administrative on environment
case that affects to public interest or the common interest, so it should be interpreted extending
to the people involved to prosecute and protect the personal interests and public interest. It is
submitted by the researcher that, from the abovementioned problems, there are pressing needs
to study the principles of interest in the prosecution of the administrative case in France. Including
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proposing guidelines for interpretation amendment to Section 42 of the Act to be suitable about
administrative on environment case by act or refrain to the act of the administrative agencies or
government officials to appropriate the current situation.
Keywords : the Establishment of Administrative Courts and Administrative Courts Procedure,
B.E. 2542, interpretation, administrative agency, government officials.

บทน�ำ
ปัญหาในเรือ่ งคดีสงิ่ แวดล้อมนัน้ ส่วนใหญ่เกิดจากการทีห่ น่วยงานทางปกครองใช้อำ� นาจหรือละเลย
หน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ข้อพิพาทดังกล่าวเป็นทั้งคดี
แพ่งและคดีปกครอง หากฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศาลยุติธรรมต้องฟ้องผู้ประกอบการ เช่น เจ้าของโรงงานที่
ก่อให้เกิดความเสียหายโดยการปล่อยอากาศเสีย และการพิจารณาจะใช้ระบบกล่าวหาซึง่ เป็นการผลักภาระให้
บุคคลผูไ้ ด้รบั ความเสียหายต้องน�ำสืบพยานหลักฐานกล่าวหาผูก้ อ่ ให้เกิดความเสียหาย หากมีการเรียกร้องค่า
เสียหายในการละเมิดผูเ้ สียหายต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล ซึง่ อาจต้องเสียค่าใช้จา่ ยเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ เป็น
การสร้างภาระแก่ผู้เสียหาย จากการศึกษาพบว่าข้อพิพาทดังกล่าวนอกจากเป็นคดีพิพาททางแพ่งแล้ว
ยังเป็นข้อพิพาททางปกครองหรือคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เนื่องจากข้อพิพาทดังกล่าวมักเกิดจากการที่
หน่วยงานทางปกครองใช้อ�ำนาจ หรือละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายได้ให้ต้องปฏิบัติ เช่น เทศบาลมีหน้าที่
ดูแลระบบสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ประกอบพระราชบัญญัติสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 ได้ปล่อยปละละเลยให้มีการเลี้ยงสุกรส่งกลิ่นเหม็นร�ำคาญในวงกว้างแก่ประชาชน ถือว่าเป็น
การละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติอันน�ำไปสู่สิทธิการฟ้องคดีปกครองของบุคคล
และชุมชนทีร่ ฐั ธรรมนูญได้ให้อำ� นาจไว้ ซึง่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 41(3)
ได้ให้สิทธิบุคคลและชุมชนมีสิทธิฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระท�ำ  หรือการละเว้น
การกระท�ำของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมชลประทานมีอ�ำนาจตาม
พระราชบัญญัติชลประทานการหลวง พ.ศ. 2485 ในการขุ ด คลองบริ เวณที่ ป ระชาชนท� ำ การเกษตร
ซึ่งการขุดคลองของกรมชลประทานนั้นท�ำให้พืชผลของประชาชนเกิดความเสียหาย หรือกรมทางหลวง
ใช้อ�ำนาจตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ในการสร้างถนนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ท�ำการเกษตร
ของชาวบ้าน หากเกิดฝนตกอาจ ท�ำให้ทดี่ นิ ของชาวบ้านเกิดน�ำ้ ท่วม เนือ่ งจากการสร้างถนนดังกล่าวสูงกว่า
พืน้ ทีท่ ดี่ นิ ของชาวบ้าน จากกรณีปญ
ั หาดังกล่าวจะเห็นได้วา่ เกิดจากการทีห่ น่วยงานทางปกครองใช้อำ� นาจ
หรือละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนดให้ปฏิบัติ ถือได้ว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์การ
เป็นผู้เสียหายในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
เมื่อพิจารณาถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ข้างต้นและหลักเกณฑ์
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 42
เห็นได้วา่ บทบัญญัตดิ งั กล่าวนัน้ ได้บญ
ั ญัตหิ ลักเกณฑ์ในการเป็นผูม้ สี ทิ ธิฟอ้ งคดีปกครองทัว่ ไปไว้อย่างกว้าง
แต่เมือ่ มีการฟ้องคดีปกครองด้านสิง่ แวดล้อมต่อศาลปกครอง ศาลมักตีความให้สทิ ธิบคุ คลทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
โดยตรงเท่านัน้ ทีม่ สี ทิ ธิฟอ้ งคดีตอ่ ศาลได้ (ประพัทธ์ ปทุมรัตน์วรกุล. 2550 : 110) จากการศึกษาค�ำพิพากษา
และค�ำสัง่ ศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองเกีย่ วกับแวดล้อมได้พบปัญหาเรือ่ งการตีความในประเด็นผูม้ สี ทิ ธิ
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ฟ้องคดี เช่น ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 1264/2558 โรงงานสีข้าว จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีสถานที่
ตั้งที่ไม่เหมาะสม โดยตั้งอยู่กลางชุมชนและล้อมรอบไปด้วยบ้านเรือนของประชาชน มีเครื่องจักรเสียง
ดังเกินมาตรฐาน มีฝนุ่ ละอองเป็นจ�ำนวนมากและไม่มกี ารบ�ำบัดน�ำ้ เสียก่อนปล่อยออกจากโรงงาน โรงงาน
ได้ปล่อยน�้ำเสียลงพื้นที่บริเวณด้านหลังบ้านของผู้ฟ้องคดี ซึ่งจุดปล่อยน�้ำเสียห่างจากตัวบ้านของผู้ฟ้องคดี
ประมาณ 15 เมตร และอยู่ห่างจากบริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดีประมาณ 5 เมตร ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีการร้อง
เรียนไปยังหน่วยงานต่างๆของรัฐหลายหน่วยงานแต่ไม่ได้รับการแก้ไข ผู้ฟ้องคดีจึงน�ำคดีมาฟ้องต่อศาล
ปกครอง จากกรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่าบุคคลที่ไม่ได้รับความเสียหายโดยตรง หากบุคคลดังกล่าวต้องการ
คุ้มครองหรือรักษาสิทธิของตนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องสิ่งแวดล้อม ท�ำให้บุคคลดังกล่าวนั้นไม่สามารถใช้
สิทธิในการรักษาสิง่ แวดล้อมและประโยชน์สาธารณะได้ เพียงเพราะมิใช่เป็นผูท้ ไี่ ด้รบั ความเสียหายโดยตรง
ผูเ้ ขียนเห็นว่าควรน�ำหลักความเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียในคดีปกครองตามแนวทางการพิจารณาหลักเกณฑ์
การเป็นผู้เสียหายในคดีปกครองของประเทศฝรั่งเศส มาใช้เพื่อให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์
คดีปกครองด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

เนื้อหา
1. แนวคิดทฤษฎีความเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง แบ่งได้ 2 ประเภท คือ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยได้พิจารณาจาก
ค�ำว่า “ผู้ใด” ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 42
วรรคหนึ่ง เพราะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติรับรองสิทธิของผู้มี
สิทธิฟอ้ งคดีปกครอง และคุม้ ครองให้ฟอ้ งหน่วยงานของรัฐได้เฉพาะบุคคล และชุมชนซึง่ เป็นบุคคลธรรมดา
นิติบุคคล และคณะบุคคล เท่านั้น โดยนิติบุคคลนั้นจะต้องมีเป้าหมายชัดเจนที่จะมุ่งคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะ แต่กรณีดังกล่าวนี้ไม่รวมถึงหน่วยงานของรัฐด้วยเหตุผลที่ว่า “หน่วยงานของรัฐ” เป็นเพียงผู้ที่
ท�ำหน้าที่แทนรัฐเท่านั้น ดังนั้นหน่วยงานของรัฐจึงไม่อาจอ้างสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อใช้ยันต่อกันได้ (สมชาย
พฤกษ์ชัยกุล. 2548 : 59)
โดยหลักเกณฑ์การเป็นผู้เสียหายของบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล มีหลักการฟ้องคดี 2 ประการ
คือ การมีผลกระทบโดยตรง และการเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการพิจารณาการเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการพิ จ ารณาคดี นั้ น แสดงให้ เ ห็ น อย่ า งชั ด เจนว่ า วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการพิ จ ารณาคดี ป กครองของ
ประเทศไทยมุ่งที่จะคุ้มครองหรือรักษาไว้ซึ่งความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมการปกครองเป็นหลัก
เป็นไปในท�ำนองเดียวกันกับระบบการพิจารณาคดีปกครองของฝรั่งเศส และเป็นข้อที่แตกต่างจากระบบ
การพิจารณาคดีปกครองโดยมุ่งที่จะคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายของปัจเจกชนเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตาม
หากพิจารณาในอีกด้านหนึ่ง ก็คงมีลักษณะเป็นการส่งเสริมให้มีการกระท�ำทางปกครองโดยชอบด้วย
กฎหมายโดยทางอ้อมเช่นเดียวกัน (สมชาย พฤกษ์ชัยกุล. 2548: 60)
2. สิทธิการฟ้องคดีปกครองในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ประเทศไทยได้มีการบัญญัติสิทธิในการฟ้องคดีปกครองไว้ในหลายกฎหมาย ได้แก่ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ฉบับปัจจุบัน พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 8 (5) และตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 42 โดยแต่ละกฎหมายได้มีการบัญญัติสิทธิการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ไว้ดังนี้
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2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กล่าวถึงสิทธิในสิ่งแวดล้อม
มาตรา 43 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ให้สิทธิแก่บุคคล
และชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ�ำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ชีวภาพ ทั้งนี้ยังให้สิทธิและหน้าที่แก่รัฐในการจัดการ อนุรักษ์ คุ้มครอง
บ�ำรุงรักษา และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์
อย่ า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น โดยต้ อ งให้ บุ ค คลและชุ ม ชนในท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ส ่ ว นร่ ว มด� ำ เนิ น การและ
ได้รับประโยชน์จากการด�ำเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ (อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์. 2547 : 26)
นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามาตรา 57 (2) ได้บัญญัติ
ให้เป็นหน้าที่ของรัฐในการอนุรักษ์ คุ้มครอง บ�ำรุงรักษา ฟื้นฟูบริหาร จัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้
ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เมือ่ รัฐธรรมนูญได้บญ
ั ญัตใิ ห้เป็นหน้าทีข่ องรัฐแล้ว หากรัฐ
ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก�ำหนด จึงก่อให้บุคคล
และชุมชนมีสิทธิตาม มาตรา 41 (3) แห่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กล่าวคือ บุคคลและชุมชนมีสิทธิฟ้อง
หน่วยงานของรัฐให้รบั ผิดชอบเนือ่ งจากการกระท�ำหรือการละเว้นการกระท�ำของข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ สิทธิในการฟ้องดังกล่าวเป็นสิทธิในการฟ้องคดีทวั่ ไป รวมถึงสิทธิในการฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองด้วย (อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์. 2547 : 26)
2.2 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
“มาตรา 7 เพื่อเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ให้องค์กรเอกชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศที่มี
กิจกรรมเกีย่ วข้องโดยตรงกับการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม หรืออนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมิได้มวี ตั ถุประสงค์
ในทางการเมือง หรือมุ่งค้าหาก�ำไรจากการประกอบกิจกรรมดังกล่าว มีสิทธิขอจดทะเบียนเป็นองค์กร
เอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 8 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติไว้ องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนตามมาตรา 7 แล้ว อาจได้รับ
การช่วยเหลือหรือได้รับการสนับสนุนจากทางราชการในเรื่องต่อไปนี้
(5) การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผูไ้ ด้รบั อันตรายหรือความเสียหายจากภาวะ
มลพิษ อันเกิดจากการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ รวมทั้งเป็นผู้แทนในคดีที่มีการฟ้องร้องต่อศาล
เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับอันตรายหรือความเสียหายนั้นด้วย”
ตามบทบัญญัติในมาตรา 8 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งองค์กรเอกชน หรือองค์กรอิสระที่ท�ำหน้าที่ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
หรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งองค์กรดังกล่าวยังมีหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนดรวมทั้งสิทธิทาง
ด้านกฎหมายในการช่วยเหลือ และท�ำหน้าที่เป็นผู้แทนในการเข้าฟ้องคดีแทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสิ่งแวดล้อมอันเป็นอ�ำนาจในการใช้สิทธิการฟ้องคดีต่อศาลที่เกี่ยวข้องในการฟ้องคดี
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2.3 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 42
วิรยิ ะ ว่องวาณิช (2543 : 69 - 82) การฟ้องคดีปกครองสามารถพิจารณาได้จากพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยหลักเกณฑ์การเป็นผูเ้ สียหายในคดีปกครอง
มีขอ้ พิจารณาเกีย่ วกับสิทธิฟอ้ งคดีของบุคคล  และชุมชนผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน
หรือเสียหาย และสิทธิฟ้องคดีปกครองด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอกชน การใช้ค�ำว่า “อาจจะเดือดร้อน
หรือเสียหาย” เป็นการขยายความการเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งสิทธิของผู้นั้นยังไม่ถูก
โต้แย้งในปัจจุบันอย่างไรก็ตามก็ต้องพิจารณาถึงความเกี่ยวข้องโดยตรง และความเดือดร้อน หรือเสีย
หายต้องเกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ไม่ถึงขนาดที่ว่าใครก็สามารถเข้ามาฟ้องคดีปกครองได้
ซึ่งการเป็นผู้เสียหายในคดีปกครอง หรือผู้มีสิทธิฟ้องคดีสิ่งแวดล้อมต่อศาลปกครองนั้นสามารถแยกเป็น
กรณีออกเป็น 2 ประการ ดังนี้
ประการแรก คือ “การฟ้องคดีโดยตรง” หรือที่เรียกว่า “การฟ้องคดีโดยผู้ได้รับความเดือดร้อนเสีย
หายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย”ได้ให้ค�ำนิยามของค�ำว่า “ผู้เสียหายในคดีปกครอง” ว่าจะต้องเป็น
ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมา
จากการกระท�ำ หรือการงดเว้นการกระท�ำของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้ารัฐ เมือ่ ได้พจิ ารณาถึงหลัก
เกณฑ์การเป็นผูเ้ สียหายในคดีปกครองโดยทัว่ ไปแล้ว จะต้องน�ำมาพิจารณาประกอบกับสิทธิในสิง่ แวดล้อม
โดยอาศัยหลักความเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียในการฟ้องคดีมาพิจารณาควบคูก่ นั โดยสามารถแบ่งหลักการฟ้องคดี
ปกครองที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้ 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 ผู้มีสิทธิฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้ที่มีประโยชน์
เกีย่ วข้องในการได้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลีย่ งได้
จากการกระท�ำทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายจากการออกกฎ ค�ำสัง่ ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
และการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐนั้น หากการกระท�ำใดของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้กระท�ำโดยเกิดผลกระทบ
ต่อผู้ฟ้องโดยตรงก็ถือว่ามิใช่เป็นการกระท�ำที่ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ บุคคลดังกล่าวจึงไม่เป็นผู้เสียหายในคดีปกครอง ประเภทที่ 2 คือ
การที่ผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน หรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เป็น
ผู้ที่ถูกกระทบสิทธิ หรือเป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำละเมิดทางปกครองของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ผูม้ สี ทิ ธิฟอ้ งคดี หรือผูเ้ สียหายนัน้ จะต้องมีการ “โต้แย้งสิทธิ” อีกทัง้ การฟ้องคดีประเภท
นี้ผู้ฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้ท่ีมีสิทธินั้นก่อนและสิทธิดังกล่าวได้ถูกกระทบไปจากการกระท�ำละเมิดของหน่วย
งานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประการทีส่ อง คือ สิทธิในการฟ้องคดีโดยอ้อม กล่าวคือ เป็นกรณีทบี่ คุ คลผูม้ สี ทิ ธิฟอ้ งคดีปกครอง
ไม่ได้ถกู กระทบสิทธิทอี่ าจจะก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรง จากกระท�ำหรืองดเว้นการกระท�ำของหน่วยงาน
ทางปกครอง หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ โดยแบ่งการเป็นผูม้ สี ทิ ธิฟอ้ งคดีโดยอ้อมได้ 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1
สิทธิการฟ้องคดีปกครองด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอกชน โดยค�ำว่า “องค์กรเอกชน” หมายถึง องค์กรที่
มีการด�ำเนินกิจการโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนในสังคมซึ่งมุ่งเน้น
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการขององค์กรเอกชนนั้น โดยองค์กรดังกล่าวนั้นจะเป็นองค์กรที่
จดทะเบียน หรือเป็นนิตบิ คุ คล หรือไม่จดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คล แม้มไิ ด้มสี ถานะเป็นนิตบิ คุ คลก็มสี ทิ ธิฟอ้ ง
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คดีตอ่ ศาลปกครองได้ หากได้รบั ผลกระทบ หรือได้รบั ความเดือดร้อนเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนเสียหาย
จากการกระท�ำ หรือการงดเว้นการกระท�ำของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และประเภทที่ 2
นัน้ คือ สิทธิการฟ้องคดีปกครองเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมของประชาชน โดยสิทธิดงั กล่าวถือเป็นสิทธิทผี่ ไู้ ม่ได้รบั
ผลกระทบจากการกระท�ำหรือการงดเว้นการกระท�ำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. สิทธิในการฟ้องในคดีปกครองของประเทศฝรั่งเศส
ประเทศฝรั่งเศสได้มีการค�ำนึงถึงสิทธิในสิ่งแวดล้อมโดยเห็นได้จากปฏิญญามนุษยชนและพลเมือง
ของฝรัง่ เศส ค.ศ. 1789 และอารัมภบทของรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1946 ซึง่ เห็นได้วา่ มีผลบังคับใช้เทียบเท่า
กับรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1958 รวมถึงการเป็นภาคีในสนธิสัญญาหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศใน
ด้านการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ โดยเฉพาะเรือ่ งสิง่ แวดล้อม อีกทัง้ รัฐได้มกี ารจัดท�ำประมวลกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้แล้วในระดับรัฐธรรมนูญก็ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2005
โดยมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและได้มีการเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน
เพื่อน�ำมาจัดท�ำเป็น “กฎบัตรว่าด้วยสิ่งแวดล้อม” (La charte de l’environnement) ซึ่งในกฎบัตรนี้มีสถานะ
เทียบเท่ากับรัฐธรรมนูญ อีกทั้งกฎบัตรดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงการตื่นตัว และตระหนักในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมของภาครัฐ โดยมีการรับรองสิทธิของบุคคลในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม และ
มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของรัฐที่อาจเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วย ส่วนในภาคของ
ประชาชนมีการตืน่ ตัว และค�ำนึงถึงสิทธิขนั้ พืน้ ฐานด้านสิง่ แวดล้อมในหลายๆ ด้าน เช่น การรับฟังความเห็น
ของประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การแสดงความเห็นทั้งในรูปแบบตามที่กฎหมายก�ำหนด หรือ
ในการที่จะรวมตัวก่อตั้งเป็นสมาคมหรือการรวมกลุ่มในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแสดงออกถึงสิทธิในการใช้
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ รวมทั้งการใช้สิทธิทางศาลโดยประชาชนตลอดจนถึงสมาคม
ทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มต่ า ง ๆ ก็ เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการเรี ย กร้ อ งความเป็ น ธรรมหรื อ ความยุ ติ ธ รรม
ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งศาลของประเทศฝรั่งเศสได้เปิดกว้างในการรับค�ำฟ้องของผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย
อีกด้วย (วรรณภา ติระสังขะ. 2561 : 36 - 37)
จากการศึกษาหลักเกณฑ์การเป็นผูเ้ สียหายในคดีปกครองของประเทศฝรัง่ เศส ได้ให้สทิ ธิในการฟ้อง
คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงและเฉพาะเจาะจง
อันเกิดจากการกระท�ำทางปกครองนัน้ นอกจากนีห้ ลักความเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียต้องเกิดขึน้ และมีอยูใ่ นปัจจุบนั
ขณะที่มีการฟ้องคดี แต่อย่างไรก็ตามศาลปกครองฝรั่งเศสไม่ได้มีการเคร่งครัดในการใช้บังคับกับหลัก
ดังกล่าว อีกทั้งหากสถานภาพทางกฎหมายของผู้มีสิทธิฟ้องคดีจะต้องถูกกระทบกระเทือนอย่างแน่นอน
ในอนาคต ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการฟ้องคดีได้ ศาลปกครองของประเทศฝรั่งเศสได้พิจารณาหลัก
ความเป็นผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 2 กรณี คือ (สมชาย พฤกษ์ชัยกุล. 2548 : 44 ; อ้างอิงจาก นันทวัฒน์
บรมานันท์. 2543 : 128, โภคิน พลกุล. 2544 : 111 - 133)
กรณีที่ 1 นิติกรรมทางปกครองที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์เอกชน (interet prive)
ซึ่งสามารถแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 ผู้ได้รับกระทบจากนิติกรรมทางปกครองเป็นการเฉพาะตัว (interet prive indiduel)
ไม่วา่ จะเป็นการกระทบสิทธิจากการศาลมีคำ� สัง่ อนุญาต เพิกถอนค�ำสัง่ หรือค�ำสัง่ ดังกล่าวเป็นค�ำสัง่ ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย หรืออ้างว่าผูน้ นั้ ไม่มสี ทิ ธิฟอ้ งคดีตอ่ ศาลปกครอง โดยผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบดังกล่าวเพียงอ้างว่า
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การกระท�ำข้างต้นกระทบสิทธิของตนก็เพียงพอ เช่น เจ้าของที่ดินสามารถฟ้องเพิกถอนค�ำสั่งอนุญาต
ให้ก่อสร้างอาคารที่ท�ำให้ตนเสียหาย
กลุ่มที่ 2 ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากนิ ติ ก รรมทางปกครองร่ ว มกั น (interet prive collectif)
โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นต้องมีฐานะเป็นผู้เสียหายและจะต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ได้รับความเสียหาย
ร่วมกัน อีกทั้งจะต้องไม่เป็นความเสียหายเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง แต่ถ้าหากประชาชนทั่วไปเป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบร่วมกันไม่ถือว่ามีส่วนได้เสีย เช่น ผู้เสียภาษีในเขตเทศบาลหนึ่งสามารถฟ้องเพิกถอนนิติกรรม
ในการทีเ่ ทศบาลดังกล่าวน�ำเงินภาษีดงั กล่าวทัง้ หมดไปเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดให้มกี ารรักษาพยาบาลฟรีแก่
ทุกคนในเขตเทศบาล
กลุ่มที่ 3 กลุม่ องค์กรอิสระ (des groupment prives) ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากนิตกิ รรมทางปกครอง
โดยองค์กรอิสระแต่ละกลุ่มมีความเป็นอิสระในอ�ำนาจฟ้องแต่ต้องมีการจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เช่น สหพันธ์ต่อต้านการดื่มแอลกอฮอล์มีสิทธิโต้แย้งมาตรการส่งเสริมการบริโภคแอลกอฮอล์
กรณีที่ 2 นิติกรรมทางปกครองที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ (interet public)
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ ่ ม ที่ 1 การฟ้ อ งคดี โ ดยเจ้ า หน้ า ที่ ส ่ ว นท้ อ งถิ่ น ต่ อ นิ ติ ก รรมทางปกครองของส่ ว นกลาง
ตามกฎหมายฝรั่งเศสให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีอ�ำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมทางปกครองที่องค์กร
ส่วนกลางเป็นผู้ออกหากเห็นว่านิติกรรมทางปกครองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น เทศบาลสามารถฟ้อง
ขอเพิกถอนค�ำสั่งรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลดรายได้ของเทศบาล แต่ถ้านายกเทศมนตรีจะท�ำการฟ้องคดี
ในนามเทศบาลจะต้องได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาลก่อน
กลุ่มที่ 2 การฟ้องคดีโดยสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถฟ้องให้เพิกถอน
มติของสภาเทศบาล เนื่องจากมติดังกล่าวไม่ปรากฏในวาระการประชุมหรือเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
กลุ่มที่ 3 การฟ้องคดีโดยองค์กรปกครองส่วนกลางต่อนิติกรรมทางปกครองของส่วนท้องถิ่น
โดยทั่วไปองค์กรส่วนกลางไม่มีอ�ำนาจที่จะเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองที่มิชอบด้วยกฎหมายขององค์กร
ส่วนท้องถิ่น เพราะตามกฎหมายมีอ�ำนาจที่จะบอกล้างอยู่แล้ว เว้นแต่อ�ำนาจในการบอกล้างมีข้อบกพร่อง
จึงสามารถร้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนได้
การที่ศาลปกครองประเทศฝรั่งเศสถือหลักความเป็นผู้มีส่วนได้เสียของผู้น�ำคดีมาฟ้องเป็น
พืน้ ฐานในการพิจารณา ถือเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีป่ ระเทศไทยควรจะน�ำเรือ่ งดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณา
การเป็นผูม้ สี ทิ ธิฟอ้ งคดีปกครองในคดีเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม เนือ่ งจากศาลปกครองฝรัง่ เศสพิจารณาคุณสมบัติ
ของผู้น�ำคดีมาฟ้อง กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง พิจารณาจากส่วนได้เสียของบุคคล
ดังกล่าวเป็นหลัก ในขณะที่การฟ้องคดีที่ศาลมีอ�ำนาจเต็มศาลจะถือว่าผู้มีสิทธิฟ้องคดีเป็นผู้ทรงสิทธิ
ซึง่ การพิจารณาถึง “สิทธิ” นีเ้ องทีส่ นับสนุนให้เห็นว่าเป็นการพิจารณาจากฐานอันเดียวกันในเรือ่ งประโยชน์
เกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสีย
4. สภาพปัญหาในการใช้สิทธิฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การเป็นผู้เสียหายในคดีปกครองของประเทศไทยแห่งมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้มีการวางหลักเกณฑ์การเป็นผู้เสียหายในคดีปกครองโดยจะต้อง
เป็นที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนเสียหาย การบัญญัติหลักเกณฑ์
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ดังกล่าวได้มกี ารบัญญัตไิ ว้อย่างกว้าง แต่เมือ่ ศาลปกครองได้นำ� มาพิจารณาการเป็นผูเ้ สียหาย หากเมือ่ ศาล
จะพิจารณาว่าจะเป็นผู้เสียหายโดยตรงเท่านั้นโดยจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุที่เกิดปัญหาและได้รับ
ความเสียหายชัดเจนเท่านั้น หากเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงย่อมไม่มีสิทธิที่จะเข้าฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองได้ ในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธาณะท�ำให้ประชาชน
ที่ต้องการพิทักษ์รักษาสิทธิในสิ่งแวดล้อมไม่สามารถฟ้องคดีดังกล่าวต่อศาลปกครอง
5. การวิเคราะห์สภาพปัญหาในการใช้สิทธิฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การที่มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
มีการตีความในเรื่องหลักเกณฑ์การเป็นผู้เสียหายในคดีปกครอง โดยจะต้องเป็นผู้เสียหายโดยตรง และ
ต้องเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุที่เกิดปัญหา และได้รับความเสียหายชัดเจนเท่านั้น ย่อมท�ำให้เป็นปัญหา
เกีย่ วกับการตีความการเป็นผูเ้ สียหายในคดีปกครองเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ท�ำให้บคุ คลทีต่ อ้ งการพิทกั ษ์รกั ษาสิทธิ
ในสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากเขาไม่ใช่ผู้ได้รับความเสียหายโดยตรง ผู้เขียนจึงเห็นควรที่แก้ไขปัญหา
การตีความหลักเกณฑ์การเป็นผูเ้ สียหายในคดีปกครองตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครอง
และวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ประกอบหลักความเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียตามแนวคิดของศาลปกครอง
ฝรั่งเศสมาประกอบการพิจารณาของศาลในหลักเกณฑ์การเป็นผู้เสียหายในคดีปกครอง ซึ่งประกอบด้วย
หลักส่วนได้เสียทีเ่ กิดจากนิตกิ รรมทางปกครองทีก่ อ่ ให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์เอกชน เช่น ผูเ้ สียหายทีไ่ ด้
รับกระทบจากนิตกิ รรมทางปกครองเป็นการเฉพาะตัว ผูเ้ สียหายทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากนิตกิ รรมทางปกครอง
ร่วมกัน เป็นต้น และหลักส่วนได้เสียที่เกิดจากนิติกรรมทางปกครองที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะ เช่น ผู้เสียหายอันเนื่องมาจากการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นฟ้องให้เพิกถอนมติของสภาเทศบาล
ผู้เสียหายอันเนื่องมาจากการเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นต่อนิติกรรมทางปกครองของส่วนกลาง เป็นต้น

บทสรุป
จากการศึ ก ษาพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. 2542
มาตรา 42 หลักเกณฑ์การเป็นผู้เสียหายในคดีปกครองศาลได้ได้พิจารณาจากการเป็นผู้เสียหาย โดยตรง
มาใช้ในการตีความ ท�ำให้บุคคลที่ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงที่ต้องการใช้สิทธิฟ้องต่อหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อ�ำนาจ หรือการละเลยหน้าที่ หรือปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรต่อ
ศาลปกครอง เกิดปัญหาที่ว่าศาลปกครองมีค�ำสั่งไม่รับฟ้องไว้พิจารณาเนื่องจากบุคคลนั้นไม่ใช่ผู้เสียหาย
ในคดีปกครอง ผูเ้ ขียนจึงเห็นควรน�ำหลักความเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียในการฟ้องคดีปกครองของประเทศฝรัง่ เศส
มาใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากศาลปกครองฝรั่งเศสน�ำหลักส่วนได้เสียมาใช้ในการพิจารณา
แต่ไม่ได้มกี ารเคร่งครัดในหลักดังกล่าว อีกทัง้ รัฐมีเจตนารมณ์เพือ่ ไม่ตอ้ งการให้ประชาชนได้รบั ความเสียหาย
ก่อนที่จะได้น�ำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง หลักความเป็นผู้มีส่วนได้เสียของศาลปกครองฝรั่งเศส ประกอบ
ด้วย หลักส่วนได้เสียทีเ่ กิดจากนิตกิ รรมทางปกครองทีก่ อ่ ให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์เอกชน และหลักส่วน
ได้เสียทีเ่ กิดจากนิตกิ รรมทางปกครองทีก่ อ่ ให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ เพือ่ น�ำมาเสนอแนวทาง
ในการน�ำมาใช้ในการตีความมาตรา 42 หรือการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ให้มีความเหมาะสมกับคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
อันเกิดจากการกระท�ำ และการละเว้นการกระท�ำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นผู้เขียนจึงเห็นควรเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา ดังนี้
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(1) ในเรื่องการตีความตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองละวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 นัน้ ผูเ้ ขียนเห็นว่าศาลควรมีการตีความหลักเกณฑ์การเป็นผูเ้ สียหายในคดีปกครอง
นอกจากจะพิ จ ารณาความเป็ น ผู ้ เ สี ย หายโดยตรงแล้ ว ศาลควรน� ำ แนวคิ ด ความเป็ น ผู ้ เ สี ย หายของ
ประเทศฝรั่งเศส โดยพิจารณาจากหลักความเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งประกอบด้วย หลักส่วนได้เสียที่เกิด
จากนิติกรรมทางปกครองที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์เอกชน และหลักส่วนได้เสียที่เกิดจากหลัก
นิติกรรมทางปกครองที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อที่จะท�ำให้บุคคลที่ได้รับผลกระทบ
ในสิ่งแวดล้อมซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงสามารถน�ำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ โดยข้อ
เสียในการแก้ไขปัญหาการตีความของศาล คือ เป็นการแก้ไขปัญหาทางดุลยพินิจของผู้ตัดสินคดีซ่ึงบางค�ำ
พิพากษานั้นศาลอาจมีการตีความที่แตกต่างกัน จึงไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติกฎหมายที่
เป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาคดี
(2) ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยย้ายวรรคสองของบทบัญญัติเดิมไปเป็นวรรคสาม และเพิ่มเติม
บทบั ญ ญั ติ ใ นวรรคสองในลั ก ษณะที่ ว ่ า ในการพิ จ ารณาความเป็ น ผู ้ เ สี ย หายในคดี ป กครองเกี่ ย วกั บ
สิง่ แวดล้อม ผูท้ ไี่ ด้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลีย่ งได้
จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียอันเกิดจากข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งได้กระทบต่อตน
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะผู้นั้นจึงจะมีสิทธิฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหา
โดยการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นการแก้ไข
ทีค่ รอบคลุมไปถึงการพิจารณาและการตีความของศาล จึงถือเป็นบรรทัดฐานให้ศาลมีการตีความหลักเกณฑ์
ความเป็นผู้เสียหายในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนที่ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงสามารถ
ฟ้องคดีเพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมต่อไปได้
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มาตรการป้องกันพฤติกรรมการรังแกในโรงเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในอ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
MEASURES TO PREVENT BULLYING BEHAVIOR
IN THE SCHOOL OF JUNIOR HIGH SCHOOL
IN MUEANG SONGKHLA DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE
วชิระพันธ์ ทองสินธุ์, กนกภรณ์ ผ่องสุวรรณ, คมเดช อินทรวารี, จารุวัฒน์ คงด้วง,
วันเฉลิม ศรีอินทร์, สิทธิกร จูดเดช, สุมิตร จันทร์ศรี, จันทราทิพย์ สุขุม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
วิจยั เรือ่ งมาตรการป้องกันพฤติกรรมการรังแกในโรงเรียนของนักเรียน ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
ในอ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสภาพ
ปัญหาพฤติกรรมการรังแกในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ให้ทราบถึง
สภาพปัญหา ทราบว่าประเทศไทยควรมีมาตราการทางกฎหมายอย่างไรในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
การรังแกในโรงเรียน จากการศึกษาพบว่ากฎหมายของประเทศไทยที่มีในปัจจุบันนั้นสามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการรังแกได้เพียงบางส่วน ซึ่งสภาพปัญหาพฤติกรรมการรังแกของนักเรียนนั้น
ท�ำให้เห็นว่าการรังแกกันในโรงเรียนนั้นเป็นปัญหาใหญ่ และส่งผลต่อบุคคลที่ถูกกระท�ำและผู้กระท�ำอย่าง
ลึกซึ้ง โดยกฎหมายไทยยังไม่ครอบคลุมไปถึงในกรณีดังกล่าวทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายของ
ต่ า งประเทศ พบว่ า กฎหมายของต่ า งประเทศมี ก ารก� ำ หนดให้ โรงเรี ย นในชั้ น ประถมศึ ก ษา และ
ชั้นมัธยมศึกษาทุกแห่งต้องก�ำหนดนโยบายเพื่อป้องกัน และจัดการการรังแกของนักเรียนในสถาบัน
ของพวกเขา โดยทุกโรงเรียนต้องมีข้อบังคับ นโยบาย ห้ามรังแกในโรงเรียนและต้องมีขั้นตอนการสอบสวน
ที่ชัดเจน หากในประเทศไทยมีการบัญญัติมาตรการป้องกันพฤติกรรมการรังแกในโรงเรียนที่ชัดเจนอาจ
ท�ำให้ลดปัญหาพฤติกรรมการรังแกของเด็กในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค�ำส�ำคัญ : พฤติกรรมการรังแก

Abstract
Research for preventing bullying in schools of Junior High School in Mueang
Songkhla District, Songkhla Province to know the situation and know what legal measures
Thailand should take to solve bullying behavior in schools.
From the study, it is found that the laws of Thailand currentlyhave only partial protection.
The problem of student bullying behavior shows that bullying in school is a big problem and has a
profound effect on the person being abused and the doer. That law has not yet covered the said case.
When compared with foreign law, it is found that the laws of that country stipulate that primary
schools and all secondary schools must use these policies to prevent and manage
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bullying in their institutions. Every school must have regulations, policies, banningbullying
in schools, with clear investigation procedures. If in Thailand there is a clear measure to
prevent bullyingbehavior in schools, it may effectively reduce the problem of bullying
behavior of children in schools.
Keywords : bullying

บทน�ำ
พฤติกรรมการรังแก (bullying) เป็นพฤติกรรมก้าวร้าวที่สามารถพัฒนาไปสู่ความรุนแรงได้อีก
หลากหลายรูปแบบ ปัญหาพฤติกรรมการรังแกในโรงเรียนถือว่าเป็นปัญหาที่ส�ำคัญ และเกิดขึ้นอย่าง
แพร่หลายทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ซึ่งเป็นปัญหาที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต
สภาพจิ ต ใจ อารมณ์ ความรู ้ สึ ก และร่ า งกายของนั ก เรี ย น ถ้ า หากไม่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไขก็ จ ะส่ ง ผลร้ า ย
หรือท�ำให้เกิดความเสียหายต่อนักเรียน หรือสังคมในอนาคตได้ โรงเรียนเป็นสถานที่หนึ่งที่พบพฤติกรรม
การรังแกได้บ่อยครั้ง แต่ที่ผ่านมาผู้ใหญ่มักมองเป็นเรื่องธรรมดาที่เด็กทุกคนจะต้องเผชิญ และคิดว่าเป็น
เรือ่ งระดับเดียวกันกับการหยอกล้อ หรือการแหย่เล่นกันระหว่างเด็ก ๆ (กอร์ปบุญ ภาวะกุล และปราโมทย์
สุคนิชย์. 2554 : 35)
โรงเรียนนอกจากจะเป็นสถานทีศ่ กึ ษาแล้วยังเป็นสถานทีท่ รี่ วบรวมสังคมใหม่ ๆ อันเป็นพืน้ ฐานของ
การอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นการรวมตัวของเด็กหลาย ๆ ครอบครัวจากในพื้นที่ หรือต่างพื้นที่ และมีคุณครูคอย
แนะน�ำให้ค�ำสั่งสอนที่เปรียบเสมือนพ่อแม่ในการสั่งสอนลูกตนเอง ซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จะอยูใ่ นช่วงทีเ่ ป็นวัยรุน่ ฮอร์โมนก�ำลังพลุง่ พล่าน เมือ่ มีการรวมตัวกันเป็นสังคมจึงท�ำให้เริม่ มีการรังแกผูอ้ นื่
จึงท�ำให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่สามารถพบปัญหาดังกล่าวได้มาก ท�ำให้เด็กที่ถูกรังแกจะเสี่ยงต่อการเป็น
โรคซึมเศร้า วิตกกังวล รวมถึงการสูญเสียความมัน่ ใจในตัวเอง ไปจนถึงขัน้ คิดฆ่าตัวตาย เพราะทนความกดดัน
จากการถูกรังแกไม่ไหวจนกลายเป็นความรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่อยากไปโรงเรียน หรืออีกทางคือการกลับไป
แก้แค้นเอาคืนกับผูท้ รี่ งั แก ในขณะทีเ่ ด็กซึง่ รังแกผูอ้ นื่ นัน้ จะเคยชินกับการละเมิดกฎ มีพฤติกรรมต่อต้านสังคม
โตขึ้ น จะเสี่ ย งต่ อ การเป็ น อั น ธพาล น� ำ เอาความรุ น แรงไปใช้ ใ นครอบครั ว ส่ ง ผลถึ ง ท� ำ ให้ เ ด็ ก เคยชิ น
กับการใช้ความรุนแรงด้วย ส�ำหรับประเทศไทยมีเพียงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในเรือ่ งการรังแกนัน้ ตามประมวล
กฎหมายอาญา เช่น มาตรา 293 ความผิดฐานยุยงให้ผู้อื่นฆ่าตัวตาย มาตรา 326 หมิ่นประมาท ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ละเมิด รวมไปถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เป็นต้น
ซึ่งกฎหมายเหล่านี้แม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรังแกในโรงเรียน แต่เรื่องของการบังคับใช้เป็นไปได้
ยากกับกรณีของเด็กนักเรียนทีถ่ กู รังแกในโรงเรียน และในขณะเดียวกันสังคมไทยกลับไม่คอ่ ยให้ความส�ำคัญ
กับการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการรังแกของนักเรียนอย่างจริงจังเท่าที่ควร ซึ่งแนวทางแก้ปัญหาการรังแก
ในโรงเรียนในประเทศไทยแม้จะมีความพยายามแก้ปัญหามาตลอด แต่ดูเหมือนว่าอาจจะใช้ไม่ได้ผลมาก
นัก ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ผู้ปกครองของทั้งเด็กที่เป็น
ฝ่ายรังแกและเป็นฝ่ายที่ถูกรังแก ต้องท�ำความเข้าใจ และโรงเรียนจะต้องมีการปลูกฝังความคิดใหม่ให้ถูก
ต้องแก่นักเรียน ทั้งนี้จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าประเทศไทยยังขาดมาตรการ
การป้องกันการรังแกในโรงเรียนทีเ่ หมาะสม และชัดเจน ในต่างประเทศไม่วา่ จะเป็นสหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนีย
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กับรัฐนิวเจอร์ซี่ สหราชอาณาจักรและประเทศฟิลิปปินส์นั้นล้วนมีมาตรการ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การพฤติกรรมการรังแกไว้เพื่อควบคุมปัญหาพฤติกรรมการรังแกที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนของประเทศนั้นๆ
โดยเจาะจงและระบุชดั เจนถึงการนิยามความหมายของพฤติกรรมการรังแก ตลอดจนขัน้ ตอนการด�ำเนินการ
ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยกับประเทศฟิลิปปินส์

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาพฤติกรรมการรังแกในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อ�ำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบมาตรการป้องกันพฤติกรรมการรังแกในโรงเรียนระหว่างประเทศไทยกับ
ต่างประเทศ
3. เพื่อเสนอแนะมาตรการป้องกันพฤติกรรมการรังแกในโรงเรียนในประเทศไทยให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ได้เปรียบเทียบกฎหมายของต่างประเทศ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย
1. ท� ำ ให้ ท ราบถึ ง สภาพปั ญ หาพฤติ ก รรมการรั ง แกที่ เ กิ ด ขึ้ น ในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
อ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
2. ท�ำให้ทราบถึงความแตกต่างของมาตรการป้องกันการรังแกในโรงเรียนระหว่างประเทศไทย
กับต่างประเทศ
3. ท�ำให้ทราบแนวทางในการน�ำมาตรการป้องกันพฤติกรรมการรังแกในโรงเรียนของต่างประเทศ
น�ำมาปรับใช้กับประเทศไทยให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของประเทศไทยในปัจจุบัน
และแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ทบทวนวรรณกรรม
นิยามของพฤติกรรมการรังแก ชุตินาถ ศักรินทร์กุล และอลิสา วัชรสินธุ. (2557 : 221) อธิบาย
ว่าพฤติกรรมการรังแกเป็นการกระท�ำใด ๆ ในทางลบที่บุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลก่อให้เกิดขึ้นโดยเจตนา
ต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น ให้ได้รับบาดเจ็บหรือทุกข์ทรมาน ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางร่างกายหรือทางจิตใจ
โดยได้กระท�ำซ�ำ 
้ ๆ หลายครัง้ เป็นเวลานาน อาจเป็นการกระท�ำโดยทางตรง เช่น การท�ำร้ายร่างกาย โดยวิธี
การตบตี ผลัก เตะ ต่อย หรือการใช้วาจาท�ำร้ายจิตใจ ได้แก่ ข่มขู่ ล้อเลียน ท�ำให้อับอาย ดูถูกเหยียดหยาม
เป็นต้น และการกระท�ำโดยทางอ้อม เช่น การปฏิเสธไม่ยอมรับเข้ากลุ่ม หรือถูกให้ถอนตัวออกจากกลุ่ม
โน้มน้าวเพื่อนคนอื่นไม่ให้สนใจ ไม่ให้พูดด้วย ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา
ความก้าวร้าวไปสู่ความรุนแรงได้อีกหลากหลายรูปแบบในอนาคต
รู ป แบบของพฤติ ก รรมการรั ง แกระหว่ า งนั ก เรี ย นมี รู ป แบบที่ เ กิ ด มากยิ่ ง ขึ้ น ตามยุ ค สมั ย ที่ มี
การ เปลีย่ นแปลงไปตามความทันสมัย และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั เกณฑ์ในการจ�ำแนก
โดยผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบการจ�ำแนกตามลักษณะการกระท�ำ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไว้ดังนี้
(เกษตรชัย และหีม. 2554 : 5)
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1. การรังแกทางร่างกาย เป็นการกระท�ำที่สามารถมองเป็นได้เป็นรูปธรรม โดยมักเป็นการแสดง
พฤติกรรมที่มักท�ำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย และมีร่องรอยปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน เช่น รอยแผล
บวม รอยฟกช�้ำ รอยเลือด เป็นต้น พฤติกรรมการรังแกทางร่างกายที่พบเห็นกันมาก
2. การรังแกทางวาจา ส่วนใหญ่จะแสดงออกมาในลักษณะที่เป็นค�ำพูดเพื่อที่จะท�ำร้ายอารมณ์
ความรู้สึก และจิตใจของผู้อื่น ซึ่งเป็นการกระท�ำได้ทั้งต่อหน้าและลับหลัง อาทิเช่น การด่าว่า เหน็บแนม
ใช้วาจาหยาบคาย ล้อเลียนฐานะทางสังคม ล้อเลียนจุดด้อย รวมถึงการซุบซิบนินทา เป็นต้น
3. การรังแกทางสังคม หรือการกระท�ำโดยทางอ้อม เป็นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการรุกราน
เกีย่ วกับสัมพันธภาพระหว่างบุคลคลหรือระหว่างกลุม่ บุคคล รวมทัง้ เป็นการท�ำให้บคุ คลหนึง่ เกิดความเข้าใจ
ผิดกับอีกบุคคลหนึง่ ทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง ซึง่ เป็นการท�ำร้ายอารมณ์ ท�ำร้ายความรูส้ กึ เช่น การแสดงความ
รังเกียจ ไม่ให้ความสนใจ กีดกันไม่ให้เข้ากลุ่ม
เกษตรชัย และหีม (2556 : 7) อธิบายว่า สาเหตุที่ท�ำให้นักเรียนมีพฤติกรรมการรังแกนั้น สามารถ
สรุปสาเหตุที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้ คือ
1. พันธุกรรมและลักษณะความบกพร่องทางร่างกาย เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษย์
มี ส าเหตุ ม าจากสั ญ ชาตญาณที่ ติ ด ตั ว มาแต่ ก� ำ เนิ ด และได้ รั บ การสื บ ทอดมาจากพั น ธุ ก รรม (กั น ยา
สุวรรณแสง, 2538)
2. สารเคมีในร่างกาย ส่งผลให้นักเรียนต้องมีการระบายอารมณ์ดังกล่าวโดยการแสดงพฤติกรรม
ทางลบที่ต้องใช้พลัง หรือพละก�ำลัง เช่น พฤติกรรมการรังแก พฤติกรรมก้าวร้าว และการท�ำร้ายร่างกาย
เป็นต้น
3. สภาพทางครอบครัว และการอบรมเลี้ยงดู การที่นักเรียนมีพฤติกรรมรุนแรงส่วนใหญ่มา
จากครอบครัวแตกแยก บิดาไม่เอาใจใส่ และบิดามารดาทะเลาะกัน (ชไมพร ทวิชศรี, รังสรรค์ วรวงศ์, และ
ชยันตร์ธร ปทุมานนท์, 2542)
4. การเลี ย นแบบพฤติ ก รรมจากสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ใช้ ค วามรุ น แรง การรั บ ชมสื่ อ จากการเล่ น เกม
และการรับ ชมภาพยนตร์ที่มีความรุน แรงจะส่ งผลให้ นั กเรี ย นแสดงพฤติ กรรมก้ าวร้ าวรุ น แรงมากขึ้ น
เพราะนักเรียนมีการเรียนรู้เทคนิควิธีการการใช้ความรุนแรงเหล่านั้นจากการสังเกตแล้วไปแสดงยอก
ในสังคม (Hickey, 1997, Webster-Doyle, 2000)
5. ความต้องการของบุคคล โดยเฉพาะนักเรียนทีไ่ ม่ได้การยอมรับจากเพือ่ นอาจจะแสดงพฤติกรรม
หลากหลายรูปแบบเพื่อให้คนอื่นสนใจตน และยอมรับตนเท่านั้น (ผดุง อารยะวิญญู, 2542)
6. การสอนทีไ่ ม่ดี และกฎระเบียบในโรงเรียน ท�ำให้นกั เรียนประสบปัญหาเกีย่ วกับการปรับตัวในสังคม
หรือขาดทักษะในการด�ำเนินชีวิต และท�ำให้นักเรียนมีอารมณ์ที่ไม่มั่นคงได้ (วิณี ชิดเชิดวงศ์, 2537)
เมื่ อ เหตุ ก ารณ์ ก ารรั ง แกระหว่ า งนั ก เรี ย นเกิ ด ขึ้ น ในแต่ ล ะครั้ ง ย่ อ มส่ ง ผลกระทบทั้ ง ทางตรง
และทางอ้อม แก่นักเรียนที่ถูกเพื่อนรังแกหรือเหยื่อ ซึ่งผลกระทบบางอย่างจะเกิดขึ้นทันที ในขณะที่
ผลกระทบบางอย่ า งสามารถสะสมความเคยชิ น หรื อ รอยความทรงจ� ำ ที่ ไ ม่ ดี จ นกระทั่ ง โตเป็ น ผู ้ ใ หญ่
ในอนาคตได้ โดยนักเรียนที่มีพฤติกรรมการรังแกจะเป็นผู้ที่ใช้ความรุนแรง ไร้ระเบียบวินัย ไม่เคารพ
กฎระเบียบ คึกคะนอง ขี้โมโห ไม่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและไม่รู้สึกการส�ำนึกผิดและให้อภัยผู้อื่น
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กฎหมายของต่างประเทศที่มีมาตรการป้องกันพฤติกรรมการรังแกในโรงเรียน มีดังนี้
1. ประเทศฟิลิปปินส์นั้นมีกฎหมาย Anti-Bullying Act of 2013[1] ก�ำหนดกระบวนการ ในการจัด
การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการรังแกในโรงเรียนโดยเมื่อมีการรายงานการกระท�ำที่เป็นการรังแกให้ด�ำเนิน
การช่วยเหลือทันทีโดยการตรวจสอบการรังแก นอกจากนี้ยังมีการฟื้นฟูให้ผู้เสียหายมีความรู้สึกปลอดภัย
และยังมีการปกป้องบุคคลหรือพยานที่น�ำเรื่องเกี่ยวกับการรังแกมารายงาน
2. สหรัฐอเมริกาในรัฐแคลิฟอร์เนียมีกฎหมาย California Education Code 48900[2] ที่ก�ำหนด
กระบวนการในการจัดการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการรังแกในโรงเรียนโดย หากนักเรียนได้กระท�ำความผิด
ที่ร้ายแรง อาจมีโทษถึงขั้นพักการเรียน หรือโดนไล่ออกได้โดยให้เป็นดุลยพินิจของครูหัวหน้าระดับชั้น
หรือผู้อ�ำนวยการใหญ่ของโรงเรียนที่นักเรียนนั้นศึกษาอยู่เป็นผู้พิจารณา
3. สหรัฐอเมริกาในรัฐนิวเจอร์ซีย์มีกฎหมาย New jersey Section 18a.[3] ที่ก�ำหนดกระบวนการ
ในการจัดการพฤติกรรมการรังแกในโรงเรียน โดยตามกฎหมายของรัฐนิวเจอร์ซยี ท์ างโรงเรียนจะต้องก�ำหนด
ค�ำนิยามของค�ำว่า พฤติกรรมการรังแก ต่อมาหากมีการกระท�ำความผิดตามกฎหมาย มีกระบวนการสอบสวน
การกระท�ำความผิดที่ชัดเจน
4. กฎหมายประเทศอังกฤษมีกฎหมาย Education and Inspections Act 2006[4] ก�ำหนดกระบวนการ
ในการจัดการพฤติกรรมการรังแกในโรงเรียน โดยตามกฎหมายทางโรงเรียนจะต้องก�ำหนดค�ำนิยามของ
ค�ำว่าการรังแก มีกระบวนการในการตรวจสอบเหตุการณ์รังแก
จากการศึกษากฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ มีกฎหมายส�ำหรับควบคุมพฤติกรรมการรังแกไว้
คือ Anti-Bullying Act of 2013 โดยพระราชบัญญัตินี้ก�ำหนดให้โรงเรียนต้องมีนโยบายและแนวทาง
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับการคุม้ ครองเด็กนักเรียนในเรือ่ งการละเมิด, ความรุนแรง, การใช้ประโยชน์, การเลือกปฏิบตั ,ิ
การกลัน่ แกล้งและรูปแบบอืน่ ๆ ของการละเมิด การออกนโยบายนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ คุม้ ครองเด็กนักเรียน
ในทุกรูปแบบเพื่อลดปัญหาความรุนแรงโดยจะต้องปกป้องสิทธิต่าง ๆ ของเด็กนักเรียน รวมถึงการดูแล
และช่วยเหลือที่เหมาะสม และการปกป้องเป็นพิเศษจากการถูกทอดทิ้ง การทารุณ การเอารัดเอาเปรียบ
และทุกรูปแบบ[5]

[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

RA 10627: The Anti-Bullying Act. สืบค้นวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562, จากเว็บไซต์: https://elegal.ph/republic-act-no-10627-theanti-bullying-act/
Californai legislative information. Education code 48900. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563. จาก : http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_
displaySection.xhtml?lawCode=EDC&sectionNum=234.1#
School Discipline Laws & Regulations by State & Category. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2563. จาก : https://safesupportivelearning.ed.gov/
discipline-compendium/choose-type/New%20Jersey/Bullying%2C%20harassment%2C%20or%20hazing
Anti-Bullying Policies. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2563. จาก : https://www.anti-bullyingalliance.org.uk/tools-information/all-about-bullying/antibullying-policies?fbclid=IwAR0hSJ2AP9afNS0FUKaJwKdGU21TZ9Q2VFbcIeyhVIUA47T15jm5VMSpiRU
What Schools and Families Can Do to Prevent Bullying สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563. จากhttps://www.pap.org.ph/positionpaper/what-schools-and-families-can-do-prevent-bullying?fbclid=IwAR0r0WsN6HdDm4s4qtP5ZmZPdSXeBbq9zdhVyTXpQy7
GJHeaNQMDkzPttFQ
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วิธีการวิจัย
ผู้วิจัยด�ำเนินวิธีการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดังต่อไปนี้
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) ได้แก่ หนังสือ วารสารวิชาการ
เว็บไซต์ทเี่ กีย่ วข้องกับงานวิจยั และเป็นการวิจยั แบบส�ำรวจ (Survey Research) ผูว้ จิ ยั เลือกโรงเรียนในสังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 อ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ได้แก่ โรงเรียนเกาะแต้ว
พิทยาสรรค์, โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก), โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ, โรงเรียนมหาวชิราวุธ
จังหวัดสงขลา, โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ศึกษาในการท�ำวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ครูหัวหน้าฝ่ายปกครอง และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมตอนต้น
โดยได้สัมภาษณ์ครูหัวหน้าฝ่ายปกครองเพื่อทราบถึงสภาพปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาของทางโรงเรียน
จากนั้นให้ทางครูหัวหน้าฝ่ายปกครองประสานงานกับครูประจ�ำชั้นของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื่อคัดเลือกเด็กนักเรียนที่เข้าข่ายมีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการรังแกมาสัมภาษณ์ เป็นจ�ำนาน 30 คน
ต่ อ โรงเรี ย นและท� ำ การสั ม ภาษณ์ ก ารวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย
แบบสัมภาษณ์ ซึ่งจะมีลักษณะของค�ำถามที่ลักษณะเป็นค�ำถามปลายเปิด (Open Ended Question)
ที่ให้ผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

ผลการศึกษา
จากการลงพื้นที่ส�ำรวจโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 อ�ำเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มีพฤติกรรมการถูกรังแกทางวาจาสูงที่สุด
คือ การล้อชื่อพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง การใช้ค�ำพูดหยาบคาย หรือค�ำพูดที่รุนแรงที่ท�ำให้รู้สึกไม่พึงพอใจ
รองลงมา คือ พฤติกรรมการถูกรังแกทางร่างกาย คือ การต่อย เตะ ตีหรือผลักแรงๆ พฤติกรรมการรังแก
ทางสั ง คม ตามล� ำ ดั บ นั ก เรี ย นที่ มี เ พศต่ า งกั น มี อ ายุ ต ่ า งกั น และเรี ย นอยู ่ ใ นระดั บ ชั้ น เรี ย นต่ า งกั น
มี พ ฤติ ก รรมการถู ก รั ง แกไม่ แ ตกต่ า งกั น สถานที่ ที่ นั ก เรี ย นถู ก รั ง แกมากที่ สุ ด คื อ ในห้ อ งเรี ย นเวลาที่
คุณครูไม่อยู่ และในช่วงเวลาว่างของเด็กนักเรียน ส่วนใหญ่เมื่อถูกรังแก นักเรียนเลือกที่จะปรึกษาเพื่อน
นักเรียนด้วยกันมากที่สุด รองลงมาคือคุณครูและผู้ใหญ่คนอื่น ๆ ตามล�ำดับ เพื่อพยายามห้ามหรือ
หยุดการรังแกเป็นรังแกเป็นบางครั้ง นักเรียนส่วนใหญ่พยายามช่วยคนที่ถูกรังแก โดยรวมแล้วนักเรียน
คิดว่าคุณครูมีการจัดการปัญหาการรังแกในโรงเรียนพอสมควร แต่นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้สึกหงุดหงิด
ร�ำคาญ รู้สึกโกรธแค้นอยากเอาคืน และบางคนรู้สึกอยากตายและรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากพบเจอกับสังคม
ภายในโรงเรี ย น ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า นั ก เรี ย นทุ ก คน ทุ ก วั ย มี โ อกาสที่ จ ะมี พ ฤติ ก รรม
การรังแกได้ และพฤติกรรมการรังแกมีผลต่อด้านจิตใจของนักเรียนไม่มากก็น้อย ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ผู้บริหาร คุณครู และผู้ปกครองควรตระหนักและให้ส�ำคัญในการแนวทางการป้องกันพฤติกรรมการรังแก
ของนักเรียน
นักเรียนที่มีพฤติกรรมการรังแกมีทั้งในนักเรียนเพศชาย และเพศหญิง โดยส่วนใหญ่ในนักเรียน
เพศชาย การรังแกจะเป็นไปในลักษณะทางร่างกาย เช่น การต่อย เตะ ตีหรือผลักแรง ๆ รองลงมาคือ
การรังแกลักษณะทางวาจา เช่น การด่าทอ การใช้ค�ำพูดหยาบคายหรือค�ำพูดรุนแรง และจะพบการรังแก
ในลักษณะของการกีดกันทางสังคมน้อยที่สุด ในนักเรียนเพศหญิงจะเกิดการรังแกในลักษณะทางวาจา
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มากทีส่ ดุ เช่น การใช้คำ� พูดรุนแรง การพูดเสียดสี รองลงมาคือการรังแกในลักษณะการกีดกันทางสังคม เช่น
การไม่ยอมรับให้เพื่อนนักเรียนเข้ากลุ่มด้วย และพบการรังแกที่เป็นไปในลักษณะทางร่างกาย เช่น
การต่อย เตะ ตี น้อยที่สุด จากการศึกษาพฤติกรรมการรังแกส่วนใหญ่เกิดจากที่นักเรียนเคยโดนรังแก
มาก่อนแล้วใช้วิธีเดียวกันรังแกคนที่อ่อนแอกว่า
จากการศึกษาประเทศไทยมีกฎหมายเกีย่ วข้องกับการป้องกันพฤติกรรมการรังแก คือ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 คือ การละเมิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 293 คือ
การช่วยหรือยุยงให้เด็กอายุยังไม่เกินสิบหกปี และผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าใจว่าการกระท�ำของตนมีสภาพ
หรือสาระส�ำคัญอย่างไรฆ่าตัวตาย และมาตรา 326 ความผิดฐานหมิ่นประมาท และตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 นอกจากนีป้ ระเทศไทยยังมีกฎกระทรวงทีอ่ อกนโยบายให้โรงเรียนก�ำหนดมาตรการ
เพื่อควบคุมพฤติกรรมของนักเรียน แต่นโยบายที่ก�ำหนดโดยกฎกระทรวงไม่ได้ก�ำหนดค�ำนิยามของ
ค�ำว่าการรังแกและวิธีการด�ำเนินการไว้
จากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศนั้น กฎหมายของต่างประเทศที่ได้ก�ำหนดไว้ในเรื่อง
พฤติกรรมการรังแก พบว่าประเทศฟิลิปปินส์ มีกฎหมาย Anti-Bullying Act of 2013 ได้ก�ำหนดให้โรงเรียน
ในชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษาทุกแห่งต้องใช้กฎหมายดังกล่าวเพื่อป้องกันและจัดการการรังแก
ในสถาบันของพวกเขา โดยมุ่งลดการใช้ความรุนแรง หรือที่มีการกระท�ำซ�้ำ  ๆ ของนักเรียนหนึ่งคน
หรือมากกว่านั้นที่มีพฤติกรรมการรังแกไม่ว่าจะเป็นการเขียน หรือทางวาจา หรือทางอิเล็กทรอนิกส์
หรื อ มี ก ารกระท� ำ ใด ๆ มุ ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลต่ อ นั ก เรี ย นผู ้ ถู ก กระท� ำ ให้ เ กิ ด ความกลั ว จากการกระท� ำ
หรื อ ด้ า นอารมณ์ ห รื อ ความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ สิ น มี ก ารรายงานของบุ ค คลที่ เ ห็ น เหตุ ก ารณ์ จ าก
การข่มเหงรังแก มีผู้ด�ำเนินการทางวินัย มีโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพส�ำหรับผู้รังแก มีกลยุทธ์และขั้นตอน
การกลั่นแกล้งรังแกภายในโรงเรียน มีกลไกในการด�ำเนินการและต้องมีการรายงานข้อมูลและสถิติประจ�ำปี
ของโรงเรียน ในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนีย มีกฎหมาย California Education Code 48900
ก�ำหนดว่า ทุกโรงเรียนต้องมีมาตรการห้ามรังแกในโรงเรียนโดยต้องมีขั้นตอนการสอบสวนที่ชัดเจนและ
เจ้าหน้าทีโ่ รงเรียนสามารถสัง่ พักการเรียนหรือไล่ออกได้ ส�ำหรับนักเรียนทีม่ กี ารกระท�ำห รือความประพฤติ
หรื อ ทางวาจาที่ รุ น แรง รวมถึ ง การสื่ อ สารที่ ท� ำ เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร หรื อ วิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ที่ มุ ่ ง กระท� ำ ต่ อ นั ก เรี ย นท� ำ ให้ เ กิ ด ความกลั ว หรื อ เป็ น อั น ตรายต่ อ ร่ า งกายหรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ก ระทบต่ อ
สุ ข ภาพร่ า งกายและสุ ข ภาพจิ ต ใจของผู ้ ถู ก กลั่ น แกล้ ง ในกรณี ที่ ส อบสวนแล้ ว พบว่ า มี ก ารกลั่ น แกล้ ง
ในโรงเรียนเกิดขึ้นจริง มีการก�ำหนดบทลงโทษส�ำหรับผู้กระท�ำความผิด ส่วนรัฐนิวเจอร์ซีย์ มีกฎหมาย
New jersey Section 18a. ก�ำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับนักเรียนที่มีความผิดที่จงใจหรือการต่อต้านอ�ำนาจ
ของครู หรือจากการใช้ค�ำหยาบคาย ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการรังแกท่าทางการกระท�ำใด ๆ ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรวาจา หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ เช่น เชื้อชาติ, สีผิว, ศาสนา, บรรพบุรุษ,
ชาติก�ำเนิด, เพศ, รสนิยมทางเพศ และการแสดงออก หรือความพิการทางร่างกายจิตใจ ในเรื่องของ
การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายในบริ เวณโรงเรี ย น การรายงานความผิ ด ที่ ต ้ อ งสงสั ย และการกระท� ำ ผิ ด นั้ น ๆ
ซึ่งการลงโทษเป็นการพักการเรียนหรือไล่นักเรียนออกจากโรงเรียน และสหราชอาณาจักร มีกฎหมาย
Education and Inspections Act 2006 เป็นกฎหมายที่ก�ำหนดให้ครูของโรงเรียนต้องก�ำหนดมาตรการ
ที่ จ ะด� ำ เนิ น การเพื่ อ ให้ มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นมี วิ นั ย ในตนเอง โดยต้ อ งด� ำ เนิ น การตามมาตรการ
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ในกฎหมายนี้ ใ นทุ ก โรงเรี ย น รวมถึ ง มี บ ทลงโทษส� ำ หรั บ การไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม ปรากฏว่ า รู ป แบบของ
กระบวนการมีลักษณะคล้ายคลึงกับประเทศไทยโดยอ้างอิงจากงานวิจัยของ ฟราน ทอมป์สัน [6] กล่าวคือ
เป็นนโยบายที่เปิดกว้างท�ำให้โรงเรียนอังกฤษมีมาตรการรับมือปัญหารังแกกันในหมู่เด็กหลากหลายมาก
ตั้งแต่การป้องกัน การขอความร่วมมือจากเพื่อนนักเรียน มาตรการเชิงรุกอย่างการบรรจุกิจกรรมที่
ท�ำให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กันในหลักสูตร หรือวิธีใหม่ๆ อย่างการฝึกให้เด็กกล้าพูดและปกป้องตัวเอง

อภิปรายผลและข้อเสนอการวิจัย
สรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อแรก ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่านักเรียนทุกเพศ ทุกวัย
ในโรงเรียนมีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมการรังแกผู้อื่นได้ โดยพฤติกรรมการรังแกมีสาเหตุมาจากประสบการณ์
การใช้ความรุนแรงของตนเอง การใช้ความรุนแรงของคนในครอบครัว ประสบการณ์การพบเห็นความรุนแรง
จากเพือ่ นหรือบุคคลอืน่ ซึง่ เป็นไปตามวิจยั ของปวริศร์ กิจสุขจิต (2559) ทีไ่ ด้ศกึ ษาหาสาเหตุให้เกิดการรังแก
กันในโรงเรียนมัธยมสตรี ในกรุงเทพมหานคร ตามแนวทฤษฎีเรียนรู้ของโรนัลด์ แอล เอเคอร์ ซึ่งนักเรียน
ที่มีพฤติกรรมการรังแกมีทั้งในนักเรียนเพศชาย และเพศหญิง โดยส่วนใหญ่ในนักเรียนเพศชายการรังแก
จะเป็นไปในลักษณะทางร่างกาย รองลงมาคือการรังแกลักษณะทางวาจา และจะพบการรังแกในลักษณะ
ของการกีดกันทางสังคมน้อยที่สุด ในนักเรียนเพศหญิงจะเกิดการรังแกในลักษณะทางวาจามากที่สุด
รองลงมาคือการรังแกในลักษณะการกีดกันทางสังคม และพบการรังแกที่เป็นไปในลักษณะทางร่างกาย
และพื้นที่ที่พบพฤติกรรมการรังแกมากที่สุดได้แกในห้องเรียนเวลาครูไม่อยู่ ส่วนใหญ่เมื่อถูกรังแกนักเรียน
จะบอกเพื่อนมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามวิจัยของ พรพรรณ ทองทนงศักดิ์ (2560) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการ
ถูกรังแกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเขตหนองแขม สังกัดส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
(2) จากวัตถุประสงค์ข้อที่สอง คือ การเปรียบเทียบกฎหมายนั้น ในรัฐแคลิฟอร์เนียและ
รัฐนิวเจอร์ซี่ สหรัฐอเมริกาได้มีกฎหมายที่ให้รัฐแต่ละรัฐก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับพฤติกรรมการรังแกขึ้น
มาเอง จึงท�ำให้นโยบายดังกล่าวของแต่ละโรงเรียนไม่มีมาตรฐานเดียวกัน ในส่วนของสหราชอาณาจักร
มีกระบวนการทีเ่ กีย่ วกับพฤติกรรมการรังแกทีม่ คี วามคล้ายคลึงกับประเทศไทย คือ จะต้องก�ำหนดนโยบาย
และให้ ท างโรงเรี ย นเป็ น ผู ้ อ อกมาตรการในการควบคุ ม พฤติ ก รรมของนั ก เรี ย น และจะถู ก ตรวจสอบ
โดยหน่วยงานมาตรฐานการศึกษา ซึ่งการให้โรงเรียนออกมาตรการเองนั้นอาจท�ำให้มาตรการดังกล่าว
ไม่ครอบคลุมหรือไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์นั้นมีการก�ำหนดนิยาม
ของค�ำว่า Bullying ไว้อย่างชัดเจน มีการก�ำหนดให้โรงเรียนต้องมีนโยบาย มีมาตรการในการแก้ไขปัญหา
เรื่องพฤติกรรมการรังแกไว้ให้ชัดเจน มีการก�ำหนดแนวทางที่จะให้ทางโรงเรียนเข้ามาด�ำเนินการสอบสวน
มีการก�ำหนดขั้นตอนวิธีการสอบสวน และมีการลงโทษทางวินัยหากมีการกระท�ำผิดจริง และมีโปรแกรม
การฟื้นฟูผู้ที่กระท�ำความผิด อีกทั้งยังมีการรักษาความปลอดภัยของผู้ที่มารายงานด้วย
(3) จากวัตถุประสงค์ขอ้ ทีส่ าม พบว่าการศึกษากฎหมายของต่างประเทศและน�ำมาเปรียบเทียบ
เพื่อที่จะหาความเหมาะสมอันน�ำไปสู่การก�ำหนดมาตรการเกี่ยวกับพฤติกรรมการรังแกของไทย ผู้วิจัย
จึงเห็นควรว่ากฎหมายประเทศฟิลิปปินส์ มีการก�ำหนดนโยบาย และมาตรการที่ชัดเจนและมีวิธีการปฏิบัติ
ที่ครอบคลุมถึงผู้ถูกกระท�ำ บุคคลที่สามหรือแม้กระทั่งผู้กระท�ำเอง อีกทั้งประเทศฟิลิปปินส์มีสภาพสังคม
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ที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย กล่าวคือ มีการนับถือศาสนาที่หลากหลาย และมีรสนิยมทางด้านการปลูกฝัง
ค่านิยมในการเลี้ยงดูบุตรที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย จึงเป็นเหตุที่ท�ำให้น�ำกฎหมายป้องกันพฤติกรรม
การรังแกของฟิลิปปินส์ มาเป็นแบบอย่างในการน�ำมาสร้างมาตรการป้องกันพฤติกรรมการรังแกของ
ประเทศไทย
ผู้วิจัยจึงเห็นสภาพปัญหาของพฤติกรรมการรังแกในโรงเรียนว่ายังไม่ได้รับการแก้ไข มีมาตรการ
ป้องกัน หรือจัดการกับปัญหาที่มีอยู่ จึงท�ำให้ปัญหาพฤติกรรมการรังแกยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ใน
ทางกลั บ กั น กฎหมายของต่ า งประเทศให้ ค วามส� ำคั ญ กั บ การแก้ ไขปั ญ หาดั ง กล่ า วมากกว่ า กฎหมาย
ประเทศไทย โดยที่มีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเพื่อป้องกันพฤติกรรมการรังแกโดยเฉพาะ
1. ประเทศไทยควรมีการก�ำหนดนิยามพฤติกรรมการรังแกให้มีความชัดเจน โดยการปรับใช้นิยาม
พฤติกรรมการรังแกของประเทศฟิลิปปินส์ (Anti-Bullying Act of 2013) มาเป็นแนวทางในการบัญญัติ
มาตรการป้องกันพฤติกรรมการรังแกในโรงเรียน เนื่องจากกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์เป็นกฎหมาย
ที่มีความเหมาะสม และสามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการรังแกในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมี
มาตรการป้องกันที่ชัดเจนก็จะท�ำให้ประเทศไทยสามารถช่วยลดปัญหาพฤติกรรมการรังแกในโรงเรียนได้
2. ประเทศไทยจึงควรทีจ่ ะมีการบัญญัตมิ าตรการป้องกันพฤติกรรมการรังแกในโรงเรียนเพิม่ เติมไว้
ในกฎกระทรวงก�ำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 โดยก�ำหนดให้โรงเรียนมัธยม
ทุกโรงเรียนมีมาตรการป้องกันพฤติกรรมการรังแก และให้โรงเรียนก�ำหนดขัน้ ตอนการจัดการปัญหาดังกล่าว
เนือ่ งจากในปัจจุบนั ประเทศไทยยังไม่มมี าตรการทีจ่ ะป้องกันพฤติกรรมการรังแกในโรงเรียนไว้อย่างชัดเจน
3. ประเทศไทยควรจัดให้มกี ารจัดตั้งหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ ดูแล ติดตาม และบันทึกผลพฤติกรรม
การรังแกที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนทุกๆภาคเรียนของการศึกษาเพื่อน�ำผลดังกล่าวมาวิเคราะห์และปรับปรุง
แก้ไขให้พฤติกรรมการรังแกลดน้อยลง
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สิทธิของกลุ่มคนความหลากหลายทางเพศ
กรณีศึกษาการอุ้มบุญเชิงพาณิชย์
THE RIGHT OF LGBT. CASE STUDY COMMERCIAL SURROGACY.
ตัสนีม แย้มเพริศดิ์, นวิน ธีรประภาส, พรนิสา เจียมจันทร์, รักษิตา รองเดช
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
เนื่องจากในปัจจุบันการอุ้มบุญเชิงพาณิชย์ยังไม่ได้รับการยอมรับในประเทศไทยส�ำหรับกลุ่มคน
ความหลากหลายทางเพศ โดยได้รับการยอมรับเฉพาะสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
ผู้พัฒนาจึงคิดแก้ไขปัญหาทางออกเพื่อให้กฎหมายบังคับใช้คลอบคลุมบุคคลทุกคนให้ได้รับสิทธิ
ในการที่จะเข้ารับบริการตั้งครรภ์แทนในประเทศไทย
งานวิจัยฉบับนี้จะช่วยแนะน�ำให้ความรู้และแก้ไขปัญหาให้กลับกลุ่มคนความหลากหลายทางเพศ
ซึ่งกลุ่ม คนความหลากหลายทางเพศได้ประสบอยู่ในการใช้ชีวิตประจ�ำวันในขณะนี้โดนน�ำกฎหมายของ
หลายๆ ประเทศ มาใช้ควบคู่ในการศึกษา
ค�ำส�ำคัญ : ผูม้ คี วามหลากหลายทางเพศ, ความหลากหลายทางเพศ, อัตลักษณ์ทางเพศ} การอุม้ บุญ,
การอุ้มบุญเชิงพาณิชย์,

Abstract
As commercial merit-making is not currently accepted in Thailand for lenders.
Which is only accepted by lawful spouses. The developer therefore thinks to solve the solution
to the law to cover all people to get the right to.Will receive surrogacy services in Thailand.
This research will help to advise, educate and solve problems to return to the LGBT people. LGBT
people are experiencing everyday life at the moment, being led by the laws of many countries.
Used in conjunction with the study.
Keyword : LGBT , Cloning , laws , commercial

บทน�ำ
ที่มาและความส�ำคัญของปัญหา
ในปัจจุบันสังคมไทยมีประชากรหลายล้านคนซึ่งประกอบด้วย เด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา โดยประชากร
ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นคนชรา จึงเป็นที่มาของค�ำว่า สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ จนท�ำให้มีความหลาก
หลายในความคิด การกระท�ำ  การแสดงออก โดยเกิดจากจิตใต้ส�ำนึกของตนเอง เมื่อเกิดมาเป็นผู้หญิง
แต่มีความต้องการเป็นผู้ชาย หรือ เกิดมาเป็นชายแต่มีความต้องการเป็นผู้หญิง หรือทีเรียกกันว่า
ความหลากหลายทางเพศ กล่าวคือ ความหลากหลายทางเพศ หรือ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT)
ถูกพูดถึงและเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
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ความหมายของความหลากหลายทางเพศ1 ค�ำว่า เพศทีส่ ามถูกน�ำมาใช้เรียกกลุม่ ผูม้ คี วามหลากหลาย
ทางเพศ ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีเพศวิถีเป็นเลสเบี้ยน (Lesbian) เกย์ (Gay) หรือไบเซ็กชวล (Bisexual)
รวมถึงผู้มีอัตลักษณ์ทางเพศเป็นคนข้ามเพศ (Transgender)
ความหลากหลายทางเพศ เกิดขึ้นจาก ปกติคนเราไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงรสนิยม
ทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศของตนเองได้ ท�ำนองเดียวกับการที่ไม่สามารถเลือกสีดวงตา หรือก�ำหนด
ความสูง เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นตามธรรมชาติ นักวิจัยคาดว่าความหลากหลายทางเพศ เกิดจาก
อิทธิพลของหลายปัจจัยร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรม ฮอร์โมน และสิ่งแวดล้อม เช่น การเลี้ยงดู เพื่อน
หรือสภาพสังคม ซึง่ แพทย์ไม่แนะน�ำให้พอ่ แม่บงั คับหรือชักจูงบุตรให้เปลีย่ นรสนิยมทางเพศ หรืออัตลักษณ์
ทางเพศ เพราะเป็นสิ่งที่ฝืนให้เปลี่ยนไม่ได้ และอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้ที่ถูก
บังคับด้วย โดยกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ เคยถูกกล่าวหาว่าเป็นความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่ง
ทว่ า แท้ ที่ จ ริ ง แล้ ว ความหลากหลายทางเพศ และการเป็ น ไบเซ็ ก ชวลไม่ ใช่ อ าการทางจิ ต แต่ อ ย่ า งใด
แต่เป็นความพึงพอใจและรสนิยมส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นได้เป็นปกติ ส่วนคนข้ามเพศนั้น สมาคมจิตแพทย์
แห่งสหรัฐอเมริกาจัดให้เป็นภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศก�ำเนิด ซึ่งการอุ้มบุญมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ
1. การอุ้มบุญแท้ คือ การใช้น�้ำเชื้อจากฝ่ายชายของคู่ที่ต้องการมีบุตร ผสมกับไข่ของแม่ผู้อุ้มบุญ
และฉีดฝังในมดลูกของแม่อุ้มบุญ
2. การอุ้มบุญเทียม คือ การที่ใช้น�้ำเชื้อและไข่จากคู่คุณพ่อคุณแม่ที่แท้จริง แล้วจึงฝากไข่ที่รับ
การผสมเรียบร้อยแล้วเข้าไปในตัวของคุณแม่อุ้มบุญ
การตั้งครรภ์ในการอุ้มบุญก็มีโอกาสประสบความส�ำเร็จในสัดส่วนเท่า ๆ กับการตั้งครรภ์ทั่ว ๆ ไป
ซึ่ ง ก็ ขึ้ น อยู ่ กั บ สภาพร่ า งกาย และความพร้ อ มของมดลู ก แม่ ซึ่ ง เป็ น ผู ้ อุ ้ ม บุ ญ เปอร์ เซ็ น ต์ ค วามส� ำ เร็ จ
ในการอุ้มบุญยังขึ้นอยู่กับอายุของคุณแม่ผู้รับท้องแทน ซึ่งควรอยู่ในช่วงวัย 20-35 ปี อันเป็นวัยเจริญพันธุ์
รวมทั้งควรผ่านการมีบุตรมาแล้วอย่างน้อย 1 คน โดยพบว่าในต่างประเทศส่วนใหญ่ยังไม่มีกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ที่น�ำมาใช้ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ
2

ประเทศทีอ่ นุญาตให้ทำ� ได้เพือ่ มนุษยธรรม และเพือ่ การพาณิชย์ เป็นการทีร่ ฐั อนุญาตให้ทำ� ได้อย่าง
เต็มที่เช่น ประเทศรัสเซีย ประเทศยูเครน
ประเทศทีม่ กี ฎหมายห้ามท�ำเพือ่ การพาณิชย์ แต่ให้ทำ� ได้เพือ่ มนุษยธรรมอย่างเดียว ในการอนุญาต
ให้คู่สมรสหรือผู้ที่อยากมีบุตรสามารถด�ำเนินการได้ เช่น ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศที่ มี ก ฎหมายห้ า มการกระท� ำ ในทุ ก กรณี ไม่ ว ่ า จะเป็ น การท� ำ เพื่ อ การพาณิ ช ย์ หรื อ
การท�ำเพื่อมนุษยธรรม เช่น ประเทศสเปน

1
2

POBPAD,วัยรุ่นเพศที่สาม พ่อแม่ควรเปลี่ยนทัศนะคติและเปิดใจ[ออนไลน์], 19 กรกฎาคม 2546. https:// www.pobpad.com
Baby.kapook,อุ้มบุญคืออะไร มารู้จักวิธีอุ้มบุญ เด็กอุ้มบุญกัน[ออนไลน์],11 พฤศจิกายน 2556. https:// http//baby.kapook.com
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เนื่องจากในประเทศไทย จัดว่าการอุ้มบุญนั้น มีอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก อีกทั้งมีมาตรฐานที่ดี
ระดับโลก โดยส่วนใหญ่สถานพยาบาลที่ให้บริการนั้น ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ท�ำให้หญิงที่มาอุ้มครรภ์
แทนก็มักมีสุขภาพที่ดีรวมไปถึง มีการดูแลครรภ์ที่ดีเช่นกัน และเพราะเหตุดังกล่าว จึงนับเป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญที่ท�ำให้ประเทศไทยได้รับความนิยมส�ำหรับการอุ้มบุญ รวมถึงแนวโน้มของผู้ที่มีบุตรยากที่มีสาเหตุ
มาจากสุขภาพ และอายุ ท�ำให้คู่สมรสมองเห็นว่า ประเทศไทย คือ ประเทศที่เปิดโอกาสในการมีบุตรให้กับ
พวกเค้า ไม่ใช่แค่การอุม้ บุญทีม่ คี ณ
ุ ภาพเท่านัน้ แต่รวมไปถึงค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่สงู จนเกินไปอีกด้วยโดยกฎหมาย
เกีย่ วกับการอุม้ บุญ ไม่มกี ฎหมายโดยตรงในประเทศไทยในปัจจุบนั ทีบ่ งั คับใช้ในเรือ่ งด้านการอุม้ ครรภ์แทน
ซึง่ กฎหมายแต่ละประเทศจะมีขอ้ บังคับไม่เหมือนกัน บางประเทศห้ามเด็ดขาด และถือเป็นความผิด
ทางอาญา บางประเทศห้ามเฉพาะในเชิงพาณิชย์ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศออสเตรเลีย การอุ้มบุญ
ในเชิงพาณิชย์ ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ถ้าจะให้ถูกกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อเป็นการรับอุ้มบุญด้วย
ความสมัครใจหรืออย่าง ประเทศแคนาดา ฟินแลนด์ และไอซ์แลนด์ ถือว่า การอุ้มบุญเป็นสิ่งที่ผิด
กฎหมาย ไม่วา่ จะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ในทางตรงกันข้าม ประเทศอินเดีย กลับออกกฎหมายคุม้ ครอง
การอุ้มบุญในเชิงพาณิชย์ ที่ครอบคลุมไปถึงการตั้งคลินิกเพื่อการอุ้มบุญ การตั้งราคา รวมทั้งค่ารักษา
พยาบาลต่าง ๆ เป็นต้น
ส�ำหรับประเทศไทยตลอดระยะเวลาช่วง 30 กว่าปีที่ผ่านมา ก็ได้มีความเจริญรุดหน้าเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันทางการแพทย์ ( Assisted Reproductive Technology ) ไม่น้อยไปกว่า
ต่างประเทศ โดยเฉพาะความก้าวหน้าที่สามารถช่วยเหลือให้มีการตั้งครรภ์แทน ( Surrogacy ) เพื่อบ�ำบัด
รักษาภาวการณ์มีบุตรยาก หรือที่เรียกว่า อุ้มบุญ โดยวิธีการผสมเทียมให้คนอื่นตั้งครรภ์แทน โดยอาจ
มีข้อตกลงกันว่าจะส่งมอบเด็กที่เกิดมานั้นให้แก่คู่สมรสเจ้าของไข่และเชื้ออสุจิ จนกลายเป็นธุรกิจทาง
การแพทย์อย่างหนึ่งในสังคมไทย ซึ่งมีการจัดตั้งศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากหลายแห่งในโรงพยาบาลของรัฐ
และเอกชน ทั้ ง ในกรุ ง เทพมหานครและต่ า งจั ง หวั ด เพิ่ ม มากขึ้ น ทั้ ง ยั ง มี ก ารด� ำ เนิ น การเป็ น คนกลาง
นายหน้าหรือตัวแทนประกาศผ่านอินเตอร์เน็ตในลักษณะที่มีผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ค่อนข้างชัดเจน
ในสังคมไทยเราขณะนี้
สภาพปัญหาเกีย่ วกับการรับจ้างอุม้ บุญ หรือการตัง้ ครรภ์แทนโดยอาศัยเทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์นั้น ยังคงเกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นบิดามารดาอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับ
การแสงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างโจ่งแจ้งชัดเจนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานอกจากนั้น ยังมีสภาพ
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์อีกมากมาย
หลายประเด็น เช่น ในเรือ่ งความเป็นบิดามารดาของเด็กเราะเด็กทีเ่ กิดมาถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน อันมีผลท�ำให้บทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน เกี่ยวกับ
ความเป็นบิดามารดาทีช่ อบด้วยกฎหมาย ของเด็กทีเ่ กิดโดยการตัง้ ครรภ์แทน ไม่มคี วามสอดคล้องกับความสัมพันธ์
ทางพันธุกรรมทีแ่ ท้จริงประกอบกับความต้องการควบคุมการศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เกีย่ วกับ
ตัวอ่อนและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์มิให้มีการน�ำไปใช้ในทางไม่ถูกต้อง หรือแม้กระทั้งการปล่อย
ปละละเลยปราศจากการมีมาตรการควบคุมทางกฎหมายย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อเทคโนโลยีช่วย
การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะวิธีผสมเทียมให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทน หรือที่เรียกกันจนติดปาก
ว่า ‘’อุ้มบุญ” ซึ่งตราบใดที่ยังปราศจากมาตรการคุ้มครอง และควบคุมทางกฎหมายก็ไม่ต่างอะไรกับ
ปล่อยให้เกิด “อุ้มบาป” นั้นเอง
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จากเหตุดังกล่าวคณะผู้จัดท�ำจึงเห็นว่า กรณีการศึกษาข้างต้น ความหลากหลายทางเพศ ยังไม่ได้
รับความเป็นธรรมในการอุ้มบุญเชิงพาณิชย์ คณะผู้จัดท�ำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้า เพื่อท�ำการวิจัย
ในข้อเท็จจริงดังกล่าว

วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
ทางเพศ
4.

เพื่อศึกษาว่าเพศทางเลือกยังไม่ได้รับการยอมรับในการอุ้มบุญเชิงพาณิชย์อย่างไรบ้าง
เพื่อศึกษาค้นคว้าที่มา ปัญหา และความส�ำคัญของการอุ้มบุญเชิงพาณิชย์
เพื่อให้มีกฎหมายคุ้มครอง และควบคุมในการอุ้มบุญเชิงพาณิชย์ของกลุ่มคนความหลากหลาย
เพื่อให้ได้ทราบ และเข้าใจกฎหมายของต่างประเทศ

ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับจากการวิจัย
1. ได้ทราบถึงกลุ่มคนความหลากหลายทางเพศ ยังไม่ได้รับการยอมรับในการอุ้มบุญเชิงพาณิชย์
อย่างไรบ้าง
2. ได้ทราบถึงข้อมูลที่มา ปัญหา และความส�ำคัญของการอุ้มบุญเชิงพาณิชย์
3. ได้ทราบถึงกฎหมายคุม้ ครอง และควบคุมในการอุม้ บุญเชิงพาณิชย์ของกลุม่ คนความหลากหลาย
ทางเพศ
4. ได้ให้ได้ทราบและเข้าใจกฎหมายของต่างประเทศ

ทบทวนวรรณกรรม
ในการท�ำวิจัยเรื่องสิทธิของกลุ่มคนความหลากหลายทางเพศ กรณีศึกษาการอุ้มบุญเชิงพาณิชย์
ได้พบปัญหาว่าการอุ้มบุญเชิงพาณิชย์ทั้งส�ำหรับคู่รักที่ยังไม่ได้จดทะเบียนหรือที่จดทะเบียนแล้วหรือ
ของกลุ่มคนความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยนั้นมีคนสนใจ และมีความรู้ในเรื่องนี้น้อยมากผู้วิจัย
จึงได้ศึกษาค้นคว้าการอุ้มบุญเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาส�ำหรับกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องนี้
โดยได้ศึกษาแนวทฤษฎีจากเอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้
1. หนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอุ้มบุญ
2. อุ้มบุญคืออะไร มารู้จักวิธีอุ้มบุญ เด็กอุ้มบุญกัน จากhttps:// http//baby.kapook.com.
3. วัยรุ่นเพศที่สาม พ่อแม่ควรเปลี่ยนทัศนะคติและเปิดใจ จาก https:// www.pobpad.com.
4. สมชาย พงษ์พัฒนศิลป์ และเผ่าพันธุ์ ชอบน�้ำตาล. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์:
บุคคล ธรรมดา.
5. กรุงเทพธุรกิจ สธ.ดับฝัน ‘วูดดี้’ คู่รักชาย-ชาย กม. ไม่อนุญาตทําอุ้มบุญ. 21 พฤศจิกายน
2562. จาก https://www.matichon.co.th.
6. BBC NEWS.(2561).เกย์สงิ คโปร์ชนะอุทธรณ์ขอเลีย้ งดูลกู แท้ๆของตัวเองทีเ่ กิดจากการอุม้ บุญ
จาก http://johjaionline.com.
7. MGR ONLINE. (2559). ศึกอุ้มบุญ ชัยชนะ คู่เกย์มะกันสู้เพื่อลูก 15 ปี ไม่สูญเปล่า
จาก https://mgronline.com.

452

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

ขอบเขตการท�ำวิจัย
การวิจัยเชิงเอกสารรวบรวมเอกสารสิทธิของเพศทางเลือกในการอุ้มบุญเชิงพาณิชย์
1. การศึกษาสิทธิของเพศทางเลือกในการอุ้มบุญเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย
2. การศึกษาของเพศทางเลือกในการอุ้มบุญเชิงพาณิชย์ในต่างประเทศ
3. การศึกษาสิทธิของเพศทางเลือกในการอุ้มบุญเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ
การอุ้มบุญ คือ การให้หญิงคนอื่นตั้งครรภ์จากการปฏิสนธิภายนอกร่างกายแทนคู่สามีภรรยา
ที่ไม่สามารถมีลูกได้ การปฏิสนธิอาจใช้สเปิร์ม และไข่จากคู่สามีภรรยาดังกล่าว หรือเป็นสเปิร์มหรือไข่
จากคนใดคนหนึ่งผสมกับสเปิร์มหรือไข่ที่ได้รับบริจาคจากผู้อื่น แล้วจึงน�ำตัวอ่อนฝังเข้าไปในมดลูกของ
หญิงที่อุ้มบุญ ซึ่งทารกที่คลอดออกมาถือเป็นบุตรของคู่สามีภรรยาอย่างถูกต้องตาม
ประเทศรัสเซีย อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีกฎหมายควบคุมในเรื่องนี้ โดยมีการอนุญาตให้การตั้งครรภ์
แทนทัง้ ในเชิงพาณิชย์ และเพือ่ มนุษยธรรมได้ และอนุญาตให้คนทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็นกลุม่ คนรักเพศเดียวกัน
หรือแม้กระทั่งคนโสดก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ได้อย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
รวมทั้งไม่กีดกันคนต่างชาติที่ประสงค์จะเข้ามาด�ำเนินการเรื่องการอุ้มบุญด้วย ส่วนในแง่สิทธิในตัวเด็กก็
ไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับการเชื่อมโยงทางพันธุกรรมระหว่างผู้รับจ้างอุ้มบุญและเด็ก แต่มีการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ที่ขอให้มีการตั้งครรภ์แทน (Intended Parents) ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศรัสเซียมีการเปิดเสรีมาก
ในเรื่องนี้ ส่งผลให้ประเทศรัสเซียกลายเป็นศูนย์กลางของการให้บริการด้านนี้
ประเทศยูเครนมีกฎหมายที่เปิดเสรีด้านการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์เช่นเดียวกับประเทศ
รัสเซีย โดยมีการคุ้มครองสิทธิของผู้ที่ขอให้มีการตั้งครรภ์แทน ให้สิทธิแก่ชายและหญิงที่ยังไม่ได้สมรส
ในการเข้าไปใช้บริการ รวมถึงกลุ่มคนความหลากหลายทางเพศ ก็สามารถที่จะใช้สิทธิขอเข้าใช้บริการ
ในด้านนี้ได้ แต่กฎหมายของประเทศยูเครนยังไม่ได้รับรองไว้อย่างชัดเจนในการที่จะอนุญาตให้กลุ่มคน
ความหลากหลายทางเพศ เข้าไปใช้บริการ แต่ส่วนมากจะขอใช้สิทธิในฐานะของผู้ที่ยังไม่ได้สมรสแทน
ประเทศแอฟริกาใต้ มีกฎหมายทีค่ รอบคลุมไปในการคุม้ ครองสัญญา และข้อตกลงการตัง้ ครรภ์แทน
อนุญาตให้ผู้ที่ยังไม่ได้สมรสและกลุ่มคนความหลากหลายทางเพศ สามารถเข้าถึงบริการนี้ได้ แต่อยู่ภายใต้
เงือ่ นไขทีว่ า่ ต้องเป็นบุคคลทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาอยูใ่ นประเทศแอฟริกาใต้เท่านัน้ ผูท้ ยี่ งั ไม่ได้สมรสทีจ่ ะขอใช้บริการ
ต้องมีความเชื่อมโยงทางพันธุกรรมกับเด็ก หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนต้องเคยตั้งครรภ์มาแล้ว และยังบุตรที่
ยังมีชีวิตอยู่อย่างน้อยหนึ่งคน ผู้รับตั้งครรภ์แทนมีสิทธิในการตัดสินใจที่จะยุติการตั้งครรภ์ โดยที่ไม่ต้องได้
รับความยินยอมของคูส่ ญ
ั ญา แต่ตอ้ งแจ้งให้ผขู้ อให้มกี ารตัง้ ครรภ์แทนทราบ และถ้าการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์นนั้
ไม่ได้มาจากเหตุผลในทางจนกว่ากระบวนการในทางกฎหมายจะเสร็จสิ้น และห้ามไม่ให้มีการด�ำเนินการ
ในเชิงพาณิชย์
การแพทย์ หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ที่ขอให้มีการตั้งครรภ์แทนด้วย
ประเทศออสเตรเลีย ในบางรัฐ มีกฎหมายก�ำหนดอายุของผู้ที่รับตั้งครรภ์แทนให้ไม่ต�่ำกว่า 25 ปี
และต้องไม่ใช่การตั้งครรภ์ครั้งแรก แต่ในส่วนรัฐทางภาคตะวันตก และภาคใต้ของประเทศออสเตรเลีย
มีกฎหมายห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้สมรสและกลุ่มคนรักเพศเดียวกันเข้าใช้บริการ และไม่อนุญาตให้ใช้ไข่ของ
ผู้หญิงที่รับตั้งครรภ์แทน
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ประเทศสหราชอาณาจักร มีกฎหมายก�ำหนดให้หญิงทีต่ งั้ ครรภ์แทนเป็นมารดาทีช่ อบด้วยกฎหมาย
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในบางรัฐมีกฎหมายอนุญาตให้มดี ำ� เนินการได้อย่างเสรี เช่น รัฐแคลิฟอร์เนีย
รัฐอิลลินอยส์ รัฐเทกซัส รัฐแมสซาชูเซตส์ เป็นต้น ส่วนรัฐนิวยอร์ก รัฐนิวเจอร์ซี รัฐอลาสกา และ
รัฐนิวเม็กซิโก รัฐโอเรกอน รัฐวอชิงตัน มีกฎหมายอนุญาตให้ท�ำได้เฉพาะเพื่อมนุษยธรรมเท่านั้น
ประเทศอินเดีย ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของเอเชียในการให้บริการด้านนี้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513
อินเดียออกกฎหมายควบคุมในเรือ่ งการใช้เทคโนโลยีชว่ ยการเจริญให้มคี วามชัดเจนมากขึน้ โดยไม่อนุญาต
ให้บุคคลที่ไม่ได้ท�ำการสมรสกันตามกฎหมาย คนโสด และกลุ่มคนความหลากหลายทางเพศ เข้ามาใช้
บริการ ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้มีการห้ามกลุ่มบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้กฎหมายยังมุ่งคุ้มครองสิทธิของผู้
ขอให้มีการตั้งครรภ์แทน
ประเทศอิสราเอล กฎหมายอนุญาตให้ท�ำได้เฉพาะเพื่อมนุษยธรรม และไม่อนุญาตให้ด�ำเนินการ
ในเชิงพาณิชย์ และมีมาตรการควบคุมออกมาให้อนุญาตเฉพาะคูส่ ามีภรรยาต่างเพศ และผูท้ จี่ ะใช้บริการนี้
ได้ต้องนับถือศาสนาเดียวกัน และเป็นพลเมืองของรัฐอิสราเอลเท่านั้น
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีกฎหมายที่ก�ำหนดไม่เอาโทษแก่หญิงที่รับตั้งครรภ์แทน และให้หญิง
ที่ตั้งครรภ์แทนนั้น เป็นมารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีการก�ำหนดโทษแก่คลินิกที่ให้บริการด้านนี้
ส่วนประเทศอืน่ ทีม่ กี ฎหมายก�ำหนดห้ามไม่ให้มกี ารใช้เทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุ์ ได้แก่ ประเทศฟินแลนด์
ประเทศนอร์เวย์ ประเทศไอซ์แลนด์ ประเทศอิตาลี ประเทศเอสโตเนีย ประเทศ
ในประเทศไทยให้สทิ ธิแก่เพศทางเลือก แก่ครู่ กั ชายมีสทิ ธิจา้ งหญิงรับตัง้ ครรภ์แทน ตัง้ ครรภ์แทนตนได้
เช่นคู่รักร่วมเพศชาวต่างชาติเนื่องจาก นายกอร์ดอนได้ว่าจ้างนางสาวยลลดา หญิงชาวไทยให้เป็น
ผู้ตั้งครรภ์แทนแต่หลังจากคลอดเด็กหญิงคาร์เมนแล้วนางสาวยลลดา ไม่ลงนามยินยอมให้เด็กหญิง
คาร์เมนออกนอกประเทศและต้องการเป็นผู้เลี้ยงดูแต่เพียงผู้เดียวส่งผลให้นายกอร์ดอน และคู่สมรสเพศ
เดียวกันด�ำเนินการทางกฎหมาย เพื่อขอเป็นผู้ปกครอง เด็กหญิงคาร์เมน ซึ่งศาลเยาวชน และครอบครัว
กลางมีค�ำพิพากษาตัดสินให้นายกอร์ดอนบัด เลค ชาวอเมริกัน และคู่รักร่วมเพศ นายมานูเอล ซานโตส
ชาวสเปน พร้อมด้วย เด็กหญิงคาร์เมนวัย 15เดือนเศษ ท่ี่เกิดจากอุ้มบุญจากผู้หญิงชาวไทยเป็นบุตร
โดยชอบตามกฎหมาย และให้นายกอร์ดอนมีอำ� นาจปกครองเพียงฝ่ายเดียว โดยศาลเยาวชนและครอบครัว
กลางเห็นว่า เด็กหญิง คาร์เมน อายุ 1 ปี 3 เดือนเศษ อยู่ในวัยที่พอจะรู้ความ และมีความรู้สึกผูกพันกับ
ผู้ที่ให้การอุปการะ เลี้ยงดูอยู่เป็นประจ�ำ  หากเปลร่วนผู้อุปการะเลี้ยงดูย่อมก่อผลกระทบต่อจิตใจและ
ความรู้สึกของ เด็กหญิงคาร์เมน อีกทั้งข้อเท็จจริงฟังได้ว่านายกอร์ดอนอุปการะเลี้ยงดู เด็กหญิงคาร์เมน
ด้วยความรักและเอาใจใส่ ถึงแม้จะเป็นคนรักร่วมเพศ แต่ความเป็น คนรักร่วมเพศมิใช่อุปสรรคที่จะ
ท�ำให้นายกอร์ดอนไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กหญิงคาร์เมน ให้ได้รับ ความสุขและความอบอุ่นเท่ากับ
เด็กคนอืน่ ๆ ส่วน นางสาวยลลดา มิใช่ภริยาโดยพฤตินยั และนิตนิ ยั อีกทัง้ นายกอร์ดอน และนางสาวยลลดา
ก็มีภูมิลาเนาอยู่คนละประเทศ หากศาลมีค�ำสั่งให้นายกอร์ดอนและนางสาวยลลดาใช้ อ�ำนาจปกครอง
เด็กหญิงคาร์เมน ร่วมกันย่อมเกิดอุปสรรคในการใช้อ�ำนาจปกครอง และการอุปการะเลี้ยงดูซึ่งจะไม่เป็น
ผลดีแก่เด็กหญิงคาร์เมน ศาลจะมีค�ำสั่งให้นายกอร์ดอน เป็นผู้ใช้อ�ำนาจปกครองเด็กหญิงคาร์เมน
เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ สูงสุดแก่เด็กหญิงคาร์เมน
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แต่เมือ่ ได้มพี ระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็กทีเ่ กิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุท์ างการแพทย์
พ.ศ. 2558 ได้เกิดกรณีของคู่รักความหลากหลายทางเพศ ในประเทศไทยขึ้นอีกครั้งหนึ่ง คือ กรณีของ
วูด้ ดี้ หรือนายวุฒธิ ร มิลนิ ทจินดา พิธกี รชือ่ ดัง โดยวูดดีต้ อ้ งการให้นอ้ งสะใภ้รบั ตัง้ ครรภ์แทนให้ แต่กต็ อ้ งถูก
ปฏิเสธเนื่องจากมิได้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 กล่า วคือ การตั้ง ครรภ์ แ ทนจะด� ำ เนิ น การได้ ต้ องเป็ น กรณี ที่ เ ป็ น สามี แ ละ
ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ประสงค์จะมีบุตรแต่ภรรยาไม่อาจตั้งครรภ์ได้ ทั้งนี้ตามกฎหมายของไทย
อนุ ญ าตให้ มี ก ารจดทะเบี ย นสมรสเป็ น สามี ภ รรยาที่ ช อบด้ ว ยกฎหมายเฉพาะชายกั บ หญิ ง เท่ า นั้ น
คู่รักความหลากหลายทางเพศ ยังไม่สามารถจดทะเบียนเป็นสามีภรรยากันได้ จึงไม่ถือเป็นสามีภรรยา
ที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สามารถด�ำเนินการเพื่อให้มีการตั้งครรภ์แทนหรือท�ำอุ้มบุญได้ในประเทศไทย
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ของประเทศไทย
1.) ความเป็ น มาของกฎหมายเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ช ่ ว ยการเจริ ญ พั น ธุ ์ ในเรื่ อ งนี้ ป ระเทศ
เรามีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง และรวดเร็ว ส่งผลให้ปญ
ั หา หรือข้อจ�ำกัดในการตัง้ ครรภ์ของหญิงทีม่ บี ตุ รยาก
หรือไม่อาจมีบตุ รได้เริม่ คลีค่ ลายลง อย่างไรก็ดใี นปัจจุบนั บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับความเจริญก้าวหน้าเกีย่ วกับ
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ไม่ได้จ�ำกัดอยู่เฉพาะคู่สมรสเท่านั้น แต่ได้ขยายไปยังบุคคลภายนอก เช่น
หญิงทีม่ ใิ ช่คสู่ มรสทีเ่ ข้ามารับตัง้ ครรภ์แทนในหลายประเทศจึงมีกฎหมายเข้ามาจัดระเบียบการใช้เทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันปัญหาการฟ้องร้องหรือประเด็นทางจริยธรรมทางสังคม
ที่อาจเกิดขึ้นตามมา ส�ำหรับในประเทศไทยนั้นความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทาง
การแพทย์นั้นมิได้ด้อยไปกว่าประเทศอื่นๆ.
- ห้ า มท� ำ  Cloning (ส� ำ เนาชี วิ ต ) ในมนุ ษ ย์ แต่ ไ ม่ ห ้ า มกรณี ที่ เ ป็ น การท� ำ  Cloning
ในสัตว์คัดสรรพันธุ์เพื่อการเกษตร รวมถึงกรณีการท�ำ  Stem cells คัดเลือกเซลล์เพื่อประโยชน์ในทาง
การแพทย์
- ห้ามการท�ำการปฏิสนธิเทียมเพื่อการค้า
- ต้องมีการขออนุญาตก่อนการกระท�ำหรือไม่ ใครเป็นผู้มีอ�ำนาจอนุญาต ใครเป็น
ผู้ท�ำได้เงื่อนไขในการท�ำ (จ�ำเป็น หรือ สมควร)
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วิธีการวิจัย
การวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research
สําหรับการนําเสนอระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) นั้น ในส่วนนี้
คณะผู้วิจัยได้กําหนดกรอบ และขอบเขตของระเบียบวิธีการวิจัย หรือกระบวนวิธีการวิจัย (methodology)
ตลอดจนเหตุผลประการสําคัญของการนําระเบียบวิธีการวิจัย หรือกระบวนวิธีการ วิจัย (methodology)
ดังกล่าวข้างต้น มาใช้ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้อันมีสาระสําคัญโดยสรุปได้ดังนี้
การวิ จั ย เชิ ง เอกสาร (documentary research) สํ า หรั บ การกํ า หนดระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย หรื อ
กระบวนวิธีการวิจัย (methodology)โดย การใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)
ด้ ว ยกระบวนวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง เอกสาร (documentary research) นั้ น โดยเบื้ อ งต้ น ทางคณะผู ้ วิ จั ย ได้
ดําเนินกระบวนการวิจัย ตามระเบียบ วิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) โดยการใช้
กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ด้วยกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
จากเอกสารหรือการวิจัยเชิงเอกสาร(documentary research) โดยการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี
และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ สิทธิกลุ่มคนความหลากหลายทางเพศ กรณีศึกษาการอุ้มบุญเชิงพาณิชย์

ผลการศึกษา
ปัจจุบนั ประเทศไทยประกอบไปด้วยประชากรหลายร้อยล้านคน และมีกฎหมายควบคุมการกระท�ำ
ของบุคคล กล่าวคือ บุคคลทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายได้ก�ำหนดไว้
โดยประเทศไทยประกอบไปด้วยเพศชาย เพศหญิง และกลุ่มคนความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเป็นเพศ
ทีส่ ามเป็นเพศใช้เรียกบุคคลทีม่ พี ฤติกรรมแตกต่างจากเพศชาย และเพศหญิงปกติ คือ เพศชายทีม่ พี ฤติกรรม
และการแสดงออกคล้ายผู้หญิง หรือเพศหญิงที่มีพฤติกรรมและการแสดงออกคล้ายผู้ชาย ซึ่งคือกลุ่มคน
ที่มีความหลากหลายทางเพศ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเพศใดบุคคลแต่ละคนก็ย่อมต้องท�ำ
ตามหน้าที่ของตนเองด้วยกันทั้งสิ้น กล่าวคือ แม้เพศชายที่มีพฤติกรรมหรือการแสดงออกคล้ายผู้หญิง
จะได้ท�ำการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นผู้หญิง หรือแปลงเพศ แต่หน้าที่ของเขาที่จะพึงต้องกระท�ำนั้น
เขาก็ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การรับคัดเลือกเกณฑ์ทหาร ส่วนเพศหญิงที่มีพฤติกรรมและการแสดง
ออกคล้ายผูช้ าย แม้พฤติกรรมการแสดงออกจะเหมือนผูช้ ายอย่างไร แต่คำ� น�ำหน้าชือ่ ของบุคคลนัน้ ก็ยงั คง
ใช้นางสาว จะเปลี่ยนเป็นนาย เหมือนกับผู้ชายไม่ได้
โดยประเด็นที่ผู้ท�ำวิจัยท�ำการศึกษา คือ สิทธิของกลุ่มคนความหลากหลายทางเพศ กรณีศึกษา
การอุ้มเชิงพาณิชย์ คือ จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามทุกคนต้องย่อมท�ำตาม
หน้าที่ของตนเองและต้องอยู่ภายใต้ของกฎหมาย ส่วนกรณีการอุ้มบุญเชิงพาณิชย์นั้น เป็นการที่คู่สามี
ภรรยาไม่สามารถตั้งครรภ์ได้เอง ซึ่งได้กระท�ำโดยวิธีว่าจ้าง ให้หญิงคนอื่นรับตั้งครรภ์แทนโดยอาจใช่
อสุจหิ รือไข่ของคูส่ มรส หรือของบุคคลอืน่ ก็ได้โดยท�ำการฉีดเข้าไปยังผนังมดลูกของหญิงทีน่ บั ตัง้ ครรภ์แทน
โดยการกระท�ำดังกล่าวนั้นมีค่าใช้จ่าย ซึ่งหญิงไม่สามารถรับจ้างตั้งครรภ์ได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 24
ห้ามมิให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อ ประโยชน์ทางการค้ารวมทั้งห้ามกระทาการเป็นคนกลาง หรือนายหน้า
โดยเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นการตอบแทนในการจัดการ หรือชี้ช่อง
ให้มีการรับตั้งครรภ์แทน (มาตรา 27) และ ห้ามประกาศโฆษณาไขข่าวให้แพร่หลายด้วยประการใด ๆ
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เกี่ยวกับการตั้งครรภ์แทนว่ามีหญิงที่ประสงค์จะเป็น ผู้รับตั้งครรภ์แทนผู้อื่น หรือมีบุคคลที่ประสงค์
จะให้หญิงอื่นเป็นผู้รับตั้งครรภ์แทน (มาตรา 28) นอกจากนี้ผู้ใดฝ่าฝืนรับจ้างตั้งครรภ์ตามมาตรา 24
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกิน สองแสนบาท (มาตรา 48)

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
โดยตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า การตั้งครรภ์แทนจะด�ำเนินการได้ต้องเป็นกรณี
ที่ เ ป็ น สามี แ ละภรรยาที่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย ที่ ป ระสงค์ จ ะมี บุ ต รแต่ ภ รรยาไม่ อ าจตั้ ง ครรภ์ ไ ด้ ทั้ ง นี้
ตามกฎหมายของไทยอนุญาตให้มีการจดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายเฉพาะชาย
กับหญิงเท่านั้น คู่รักกลุ่มคนความหลากหลายทางเพศ ยังไม่สามารถจดทะเบียนเป็นสามีภรรยากันได้
จึงไม่ถอื เป็นสามีภรรยาทีช่ อบด้วยกฎหมาย ไม่สามารถด�ำเนินการเพือ่ ให้มกี ารตัง้ ครรภ์แทนหรือท�ำอุม้ บุญ
ได้ในประเทศไทย
จากที่ได้อธิบายดังกล่าวข้างต้นปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาเรื่องสิทธิของคู่รักประเภทคู่รักกลุ่ม
คนความหลากหลายทางเพศ ที่ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
เด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 มาตรา 19 และมาตรา21 ซึ่งวาง
หลักเกณฑ์ในการใช้ เทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันทางการแพทย์ได้ โดยวิธกี ารผสมเทียมต้องกระท�ำต่อหญิง
ที่มีสามีโดยชอบด้วยยกฎหมายเท่านั้นคู่รักกลุ่มคนความหลากหลายทางเพศ ไม่อาจกระท�ำได้ จากศึกษา
พบว่า แต่เดิมก่อนมีการบังคับใช้ใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 คู ่ รั ก ร่ ว มเพศสามารถกระท� ำ ได้ ซึ่ ง ก็ คื อ คู ่ นั ก ร่ ว มเพศชาวสหรั ฐ อเมริ ก า
กับหญิงรับตั้งครรภ์แทนชาวไทย เนื่องจากเห็นว่าการเป็นคู่รักกลุ่มคนความหลากหลายทางเพศ ไม่ก่อให้
เกิดปัญหาหรือเป็นอุปสรรคใด ๆ ในการเลี้ยงดู
มาตรา 19 ภายใต้บังคับมาตรา 15 และมาตรา 16 การผสมเทียมต้องกระทําต่อหญิง ที่มีสามีที่
ชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับการผสมเทียมที่แพทยสภา ประกาศ
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
จากมาตรา 19 ควรแก้ไขให้การผสมเทียมสามารถกระท�ำได้กบั บุคคลซึง่ มีความหลากหลายทางเพศ
และไม่ต้องเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น อยู่กินกันฉันสามีภรรยา
มาตรา 21 ภายใต้บงั คับมาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 18 การดาํ เนินการให้มี การตัง้ ครรภ์แทน
อย่างน้อยต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) สามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งภริยาไม่อาจตั้งครรภ์ได้ที่ประสงค์จะมีบุตรโดยให้
หญิงอืน่ ตั้งครรภ์แทน ต้องมีสัญชาติไทย ในกรณีที่สามีหรือภริยามิได้มีสัญชาติไทย ต้องจดทะเบียนสมรส
มาแล้ว ไม่น้อยกว่าสามปี
(2) หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนต้องมิใช่บุพการีหรือผู้สืบสันดานของสามีหรือภริยาที่ชอบด้วย
กฎหมาย ตาม (1)
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(3) หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนต้องเป็นญาติสืบสายโลหิตของสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
ตาม (1) ในกรณีทไี่ ม่มญ
ี าติสบื สายโลหิตของสามีหรือภริยาทีช่ อบด้วยกฎหมาย ให้หญิงอืน่ รับตัง้ ครรภ์แทน
ได้ ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขประกาศกาํ หนด
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
(4) หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนต้องเป็นหญิงที่เคยมีบุตรมาก่อนแล้วเท่านั้น ถ้าหญิงนั้นมีสามี
ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือชายที่อยู่กินฉันสามีภริยา จะต้องได้รับความยินยอมจากสามีที่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือชายดังกล่าวด้วย
ตามมาตรา 21(1)และ(2) ควรแก้ ไขให้ ก ารตั้ ง ครรภ์ แ ทนสามารถกระท� ำ ได้ กั บ บุ ค คล
ซึ่งมีความหลากหลายทางเพศ และไม่ต้องเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น อยู่กินกันฉันสามีภรรยา
จึงเสนอแนะว่าควรมีการแก้ไข้บทบัญญัติ เกณฑ์การให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์ กล่าวคือควรให้สิทธิแก่ทุกเพศหรือแม้แต่คู่สมรสที่มิได้จดทะเบียนสมรสกันได้มีสิทธิ
ที่จะเข้ารับ การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ได้ไม่ควรแบ่งแยกเพศ หรือความเป็น
สามี ภ รรยา เพราะทุ ก คนมี สิ ท ธิ ข องตนที่ จ ะกระท� ำ การใดได้ ที่ ไ ม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความเดื อ ดร้ อ นแก่ สั ง คม
ซึ่งควรจะ แก้ไขมาตรา 19 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วย
การเจริญพันธุ์ทาง การแพทย์ พ.ศ. 2558
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ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการปรับเด็กและเยาวชน
LEGAL PROBLEM RELATING TO JUVENILE FINE
ธันยพร ปานแก้ว และคณะ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
การวิ จั ย เรื่ อ ง “ปั ญ หาทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ การปรั บ เด็ ก และเยาวชน” มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของการใช้โทษปรับกับผู้กระท�ำความผิดที่เป็นเด็ก
และเยาวชน 2) ศึกษาปัญหาของโทษปรับผู้กระท�ำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน 3) เสนอแนะแนวทาง
การใช้โทษปรับต่อผู้กระท�ำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน โดยมีขอบเขตการวิจัยครอบคลุมในทางด้าน
ตั ว บทกฎหมาย ได้ แ ก่ ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบั ญ ญั ติ ศ าลเยาวชนและครอบครั ว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโทษปรับ ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษา
และวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกฎหมายของประเทศไทยกฎหมายของประเทศอังกฤษและเยอรมัน
การวิจัยวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เน้นการวิจัยเอกสาร (Documentary
Research) ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม เว็บไซต์ และ
บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การแก้ ไข ปรั บ ปรุ ง ฟื ้ น ฟู พ ฤติ ก รรมที่ ฝ ่ า ฝื น กฎหมายภายใต้
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส�ำหรับเด็กและเยาวชนและการปรับ ซึ่งจากการวิจัยพบว่ามาตรการใน
การท�ำงานแทนค่าปรับของไทยสามารถน�ำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อหลักความเสมอภาค
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้ท�ำงานแทนค่าปรับ ซึ่งมุ่งที่จะแก้ไขฟื้นฟูและสร้างจิตส�ำนึกที่ดี
ให้แก่ผกู้ ระท�ำความผิดของเด็กและเยาวชน และอีกประการหนึง่ คือศาลสามารถน�ำมาตรการในการท�ำงาน
บริการสังคมกับผูก้ ระท�ำความผิดทีเ่ ป็นเด็กละเยาวชนได้อย่างเป็นอิสระโดยค�ำนึงถึงหลักการลงโทษทีเ่ หมาะสม
อีกด้วย
ค�ำส�ำคัญ : วิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนไทย, อังกฤษ, เยอรมัน, การปรับ, เปรียบเทียบ

Abstract
Research about “Legal Problem relating to Juvenile Fine” 1) The objective is to learn
philosophy. Theories and laws to enforce penalties for juvenile offenders. 2) Learn to the problems
of fines and juvenile offenders. 3) Propose and recommend guidelines for using penalties for
juvenile offenders. Which has a comprehensive research scope in the field of law. Including the
Criminal Code. And Court of Juvenile and Family and the judicial procedure for juvenile and family
2010. This research is qualitative research and document research. Learn and research from books,
document, article, thesis, minutes of meeting, website and legal provisions. Involves the change
of researchers to learn and analyze The research found measure To work Instead of fines,
Thailand Can be used Effectiveness Consistent with the principle of equality And the purposes
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The work of the fines. Which aims to rehabilitate And create good conscience The offender
Juvenile. And another was The court can take measures Social work services The offender
is a juvenile child.
Keywords : Thai Juvenile Justice Procedure, English, German, Adjustment, Comparison

บทน�ำ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น ประชากรหรือทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ยิ่งปัจจัยหนึ่ง ในการก่อให้เกิดการพัฒนา ถ้าประชากรของประเทศมีคุณภาพคือ มีความรู้ ความสามารถ
มีความอดทนขยันขันแข็งในการท�ำงาน มีวิจารณญาณในการปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ตลอดจนมีคุณธรรมแล้วสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจะเจริญก้าวหน้าไปได้อย่าง
รวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม การที่จะให้ประชากรของประเทศมีคุณภาพตามที่กล่าวนั้นจะต้องมีการพัฒนา
คุณภาพของประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชากรในวัยเด็กและเยาวชนเสียก่อน เนื่องจากเด็กซึ่งอยู่
ในช่วงปฐมวัยของชีวิตมีศักยภาพในการรับการพัฒนาทั้งร่างกาย การเรียนรู้และความคิดการพัฒนา
เด็กและเยาวชนจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งประชากรที่เป็นเด็กและเยาวชน และมีจ�ำนวนมากนี้ล้วนก�ำลัง
เติบโตเจริญวัยขึ้นมาทดแทนผู้ใหญ่ และจะเป็นก�ำลังอันส�ำคัญของชาติต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ หากเด็กและ
เยาวชนในวัยนี้มีการศึกษาดี มีความประพฤติดี สุขภาพอนามัยและร่างกายแข็งแรง มีสัมมาชีพ มีคุณธรรม
และวัฒนธรรมประจ�ำใจแล้ว ก็เป็นที่เห็นได้ว่าพลเมืองของชาติในอนาคตจะต้องประกอบด้วยผู้ที่มีขีด
ความสามารถ และมีคุณค่าสูงส่งผลให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองมั่นคง และพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุด
ในภายหน้า แต่ถ้าเด็กและเยาวชนในวันนี้ขาดการศึกษาอบรม มีความประพฤติไม่ดี มีสุขภาพร่างกาย
อ่อนแอ ด�ำรงชีพโดยไม่สจุ ริต อนาคตของชาติกจ็ ะเต็มไปด้วยพลเมืองทีม่ ปี ญ
ั หาแก่สงั คม และเป็นสิง่ ขัดขวาง
ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ซึ่งอาจท�ำให้การพัฒนาประเทศชาติไม่อาจเจริญไปได้เท่าที่ควร
ด้วยเหตุนี้เด็กและเยาวชนจึงถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ประคับประคอง
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ในทุ ก วิ ถี ท าง เพื่ อ เด็ ก และเยาวชนจะได้ เจริ ญ เติ บ โตเป็ น พลเมื อ งที่ ดี ข องชาติ
ในภายภาคหน้าต่อไป
อย่างไรก็ตาม คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการกระท�ำความผิดของเด็กและเยาวชนเป็นปัญหาหนึ่งที่
ส�ำคัญของประทศชาติ โดยปัจจัยทีเ่ ป็นเหตุในการกระท�ำความผิดของเด็กและเยาวชนนัน้ สามารถแบ่งออก
เป็นปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกโดยปัจจัยภายในซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในเด็ก เช่น
ปัญหาทางด้านพันธุกรรมฮอร์โมนความผิดปกติทางด้านร่างกายพืน้ ฐานทางด้านอารมณ์คา่ นิยม และทัศนคติ
ที่นิยมใช้ความรุนแรง และปัจจัยภายนอกซึ่งเป็นปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นท�ำให้เกิดความรุนแรงในเด็ก
เช่น วัฒนธรรม ค่านิยม ความน่าเชื่อถือ เป็นต้นปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงและ
เป็นสาเหตุของการกระท�ำความผิดของเด็กทั้งทางตรงและทางอ้อม เมื่อมีการกระท�ำความผิดของเด็ก
และเยาวชนเกิดขึ้นกระบวนการ และมาตรการในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
ของเด็กและเยาวชนนัน้ เป็นเรือ่ งส�ำคัญทีส่ บื เนือ่ งตามมา เนือ่ งจากมาตรการต่าง ๆ เหล่านัน้ มิได้มงุ่ ประสงค์
เพื่อน�ำเด็กและเยาวชนผู้กระท�ำความผิดมารับโทษ หากแต่ต้องการรักษาอนาคต และให้โอกาสให้เด็ก
และเยาวชนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง ซึ่งมาตรการทางกฎหมายที่ให้อ�ำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว
ในการใช้ดุลพินิจมีหลายมาตรการ เช่น การใช้แผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูหลังฟ้องคดีตามมาตรา 90 แห่ง
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พระราชบั ญ ญั ติ ศ าลเยาวชนและครอบครั ว และวิ ธี พิ จ ารณาคดี เ ยาวชนและครอบครั ว พ.ศ. 2553
การใช้วิธีการส�ำหรับเด็กและเยาวชนแทนการลงโทษทางอาญาตามมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชน และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 การปล่อยตัวเด็ก
หรือเยาวชนระหว่างก�ำหนดระยะเวลาขั้นต�่ำและขั้นสูงตามมาตรา 143แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 การรอการก�ำหนดโทษและการรอ
การลงโทษส�ำหรับเด็กและเยาวชนที่กระท�ำความผิดทางอาญาตามมาตรา 144 แห่งพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เป็นต้น
การลงโทษปรับเป็นโทษที่บังคับต่อฐานะทางเศรษฐกิจของผู้กระท�ำผิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของ
การลงโทษเพื่อยับยั้งข่มขู่เพื่อไม่ให้มีการกระท�ำความผิดอีก ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงการลงโทษปรับ
ด้วยการน�ำระบบปรับแนวใหม่มาใช้โดยมีหลักการค�ำนวณค่าปรับจากรายได้ต่อวันของผู้ต้องโทษและปรับ
เป็นจ�ำนวนวัน โดยมีพื้นฐานว่าโทษปรับต้องก�ำหนดให้เหมาะสมกับฐานะการเงินของผู้ต้องโทษอันจะ
ท�ำให้เกิดประสิทธิภาพการบังคับใช้และตรงต่อการลงโทษอย่างแท้จริง ซึ่งโทษปรับนี้ยังอาจถูกใช้กับ
ผู้กระท�ำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนได้อีกด้วย ดังนั้นเมื่อเด็กและเยาวชนเป็นผู้กระท�ำความผิดแล้ว
เด็กและเยาวชนผู้นั้นก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการและใช้มาตรการในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
ฝ่าฝืนต่อกฎหมายของเด็กและเยาวชนนั้นต่อไป อย่างไรก็ดี ในกรณีของการลงโทษปรับอาจมีปัญหาว่า
การก�ำหนดให้โทษปรับเป็นหนึ่งในมาตรการที่อาจน�ำมาใช้กับเด็กและเยาวชนผู้กระท�ำความผิดได้นั้น
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษและเป็นไปเพือ่ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมหรือไม่เนือ่ งจากเงินค่าปรับนัน้
ในความเป็นจริงอาจเป็นเงินของบิดามารดาหรือผู้ปกครองเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งการจ่ายค่าปรับแล้ว
มีผลท�ำให้คดีอาญาเลิกกันนั้นก็อาจไม่ใช่วิธีการแก้ไขเปลี่ยนพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายของผู้กระท�ำ
ความผิด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของการใช้โทษปรับกับผู้กระท�ำความผิด
ที่เป็นเด็กและเยาวชน
2) เพื่อศึกษาปัญหาของโทษปรับผู้กระท�ำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน
3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการใช้โทษปรับผู้กระท�ำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัย เรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการปรับเด็กและเยาวชน” มีขอบเขตครอบคลุมดังนี้
ด้านตัวบทกฎหมาย ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัตศิ าลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโทษปรับ โดยผู้วิจัยมุ่งเน้น
ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายของประเทศเยอรมนีและ
ประเทศอังกฤษ
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยเน้ น การวิ จั ย เอกสาร
(Documentary Research) ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม
เว็บไซต์ และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข ปรับปรุง ฟื้นฟูพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
ภายใต้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส�ำหรับเด็กและเยาวชน และการปรับทั้งที่เป็นภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ

ผลการวิจัยและอภิปราย
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการปรับเด็กและเยาวชนนั้น ซึ่งเมื่อเด็กและเยาวชนเป็นผู้กระท�ำ
ความผิดแล้ว เด็กและเยาวชนผู้นั้นก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการและใช้มาตรการในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายของเด็กและเยาวชนนั้นต่อไป อย่างไรก็ดี ในกรณีของการลงโทษปรับอาจ
มีปัญหาว่าการก�ำหนดให้โทษปรับเป็นหนึ่งในมาตรการที่อาจน�ำมาใช้กับเด็กและเยาวชนผู้กระท�ำความผิด
ได้นนั้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษ และเป็นไปเพือ่ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมหรือไม่เนือ่ งจากเงิน
ค่าปรับนั้นในความเป็นจริงอาจเป็นเงินของบิดามารดาหรือผู้ปกครองเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งการจ่ายค่าปรับ
แล้วมีผลท�ำให้คดีอาญาเลิกกันนั้นก็อาจไม่ใช่วิธีการแก้ไขเปลี่ยนพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายของ
ผูก้ ระท�ำความผิดได้ และไม่อาจป้องกันปัญหาการกระท�ำความผิดซ�ำ้ ของบุคคลเหล่านัน้ ได้เลย ในทางอาชญา
วิทยาถือได้วา่ เด็กทีก่ ระท�ำผิดมักจะเข้าใจว่าการกระท�ำนัน้ เป็นทีย่ อมรับแม้วา่ การกระท�ำนัน้ จะไม่ใช่สงิ่ ทีถ่ กู
ต้องเหตุนี้เองเด็กที่กระท�ำผิดจึงมิใช้เป็นเพียงบุคคลที่ไม่รู้กฎหมายเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ที่ไม่รู้ส�ำนึกในการ
กระท�ำด้วยทั้งนี้เพราะสภาพวุฒิภาวะของเด็กนั้นอ่อนเกินไป ซึ่งจะมีการให้อ�ำนาจศาลในการใช้ดุลพินิจ
ก�ำหนดจ�ำนวนค่าปรับ ศาลจะพิจารณาก�ำหนดโทษปรับจากความร้ายแรงของการกระท�ำความผิด ท�ำให้
เกิดความไม่เสมอภาคเท่าเทียมกันในการลงโทษ เนื่องจากผู้กระท�ำความผิดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีก็จะ
สามารถช�ำระค่าปรับได้ดังนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากการลงโทษไม่เกรงกลัวต่อการบังคับโทษปรับและ
มีแนวโน้มในการกระท�ำความผิดซ�ำ 
้ ส่วนผูก้ ระท�ำความผิดทีม่ ฐี านะยากจนก็จะได้รบั ผลกระทบจากการบังคับ
โทษปรั บ ที่ รุ น แรงการลงโทษปรั บ เป็ น การป้ อ งปรามผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด ผ่ า นการลงโทษที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น
(monetary sanction) ซึ่งจะไม่มีผลดีอย่างเพียงพอในการแก้ไขพฤติกรรมของผู้กระท�ำผิดที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจสูง และจะเป็นผลเสียยิ่งต่อผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตกต�่ำ ที่ไม่มีทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ
ดังนั้นจึงได้มีการเสนอแนวทางในการแก้ไขเพื่อมารองรับการยกเลิกค่าปรับ
ซึ่งบทบาทในการควบคุมปรับปรุงแก้ไขบุคคลดังกล่าว ท�ำให้มาตรการในการท�ำงานแทนค่าปรับ
ของไทยสามารถน�ำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อหลักความเสมอภาคและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการให้ท�ำงานแทนค่าปรับ ซึ่งมุ่งที่จะแก้ไขฟื้นฟูและสร้างจิตส�ำนึกที่ดีให้แก่ผู้กระท�ำความผิดของเด็ก
และเยาวชน และอีกประการหนึ่งคือศาลสามารถน�ำมาตรการในการท�ำงานบริการสังคมกับผู้กระท�ำ
ความผิดที่เป็นเด็กละเยาวชนได้อย่างเป็นอิสระโดยค�ำนึงถึงหลักการลงโทษที่เหมาะสมอีกด้วย ดังที่กล่าว
ไว้แล้วข้างต้นมาตรการที่จะน�ำมาใช้แทนการปรับนั้นกฎหมายของไทยได้มีการบัญญัติถึงการท�ำงาน
แทนค่าปรับไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30/1
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เรื่องการท�ำงานบริการสังคมแทนค่าปรับงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับมาใช้แก้ปัญหากรณี
ที่ผู้ต้องโทษปรับไม่มีเงินช�ำระค่าปรับ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และยังเป็นไปตามแนวความคิดที่
ต่างประเทศหลายประเทศน�ำมาใช้บังคับ ดังนี้
กรณีการปรับเด็กและเยาวชนในอังกฤษ การบังคับใช้โทษปรับในอังกฤษ ศาลสามารถลงโทษปรับ
ได้กับการกระท�ำความผิด ทุกสถานโดยระบบการลงโทษปรับของอังกฤษในปัจจุบันได้พัฒนามาใช้ระบบ
การปรับเป็นหน่วย (Units-fine system) ซึ่งเป็นระบบที่มีรากฐานมาจากแนวความคิดที่ว่าผู้ที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจที่ ดีกว่าสมควรที่จะต้องจ่ายค่าปรับมากกว่าผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ต�่ำกว่า ในความผิดอย่าง
เดียวกัน และในระบบเดียวกัน โดยระบบปรับเป็นหน่วยนี้ศาลได้แยกความผิดออกเป็นระดับ โดยในแต่ละ
ระดับจะมีอัตราค่าปรับที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ซึ่งจะค�ำนวณจากรายได้ที่ผู้กระท�ำความผิดต้องสูญเสียไป
ในแต่ละสัปดาห์ 1 จากหลักดังกล่าวนี้เองท�ำให้ผู้กระท�ำความผิดที่มีรายได้น้อยจะต้องเสียค่าปรับใน
อัตราที่ต�่ำลงมาตามส่วนและท�ำให้การบังคับใช้ค่าปรับท�ำได้อย่างสมเหตุสมผลด้วย ทั้งนี้ การบังคับใช้
โทษปรับย่อมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล โดยศาลนั้นจะต้องพิจารณาถึงรายได้ที่แท้จริงของผู้กระท�ำ
ความผิดและในการประมาณการรายได้ของผู้กระท�ำความผิดเพื่อก�ำหนดค่าปรับนั้น ศาลจะต้อง พิจารณา
ถึงความเป็นจริงของรายได้ในช่วงเวลาที่เขาต้องจ่ายค่าปรับประกอบ ท�ำให้การบังคับช�ำระ ค่าปรับ
ท�ำได้อย่างสมเหตุสมผลด้วย วัตถุประสงค์ของโทษปรับ คือ โทษที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
ผู ้ ก ระท� ำ  ข้ อ ส� ำ คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ในการก� ำ หนดโทษปรั บ ของอั ง กฤษ คื อ การใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของศาล
นอกจากจะต้องค�ำนึงถึงรายได้ที่แท้จริงแล้ว ศาลยังต้องพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมแห่งข้อหา และประวัติ
ของผู้กระท�ำความผิดประกอบกันด้วย และที่ส�ำคัญที่สุดศาลจะต้องค�ำนึงว่าผู้กระท�ำ  ความผิดสามารถ
ช�ำระค่าปรับได้หรือไม่ประกอบกันเสมอ โดยก�ำหนดวิธีการลงโทษปรับไว้ตามมาตรา 165
เมื่อศาล Crown Court หรือ Magistrate Court ลงโทษปรับแล้ว โดยหลักผู้ต้องโทษปรับต้องน�ำเงิน
มาช�ำระต่อศาล โดยเงินสดหรือเช็ค อย่างไรก็ดีหากผู้กระท�ำผิดเป็นเด็กอายุระหว่าง 10 - 15 ปี ศาลอาจสั่ง
ให้บดิ ามารดาช�ำระค่าปรับแทนได้ หากไม่ได้ชำ� ระต่อศาลในทันทีศ่ าลมี ดุลพินจิ ก�ำหนดเวลาให้ชำ� ระค่าปรับ
ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร หากไม่ชำ� ระค่าปรับเลย ศาลมีอำ� นาจออกค�ำสัง่ ให้บงั คับค่าปรับจากทรัพย์สนิ อืน่ หรือ
อาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ (ซึ่งต้องเป็นเพศเดียวกับผู้ต้องโทษปรับ) ค้นตัวผู้ต้องโทษปรับและหากพบเงิน
ในตัวผู้นั้นก็ให้น�ำมาช�ำระค่าปรับได้ หรืออาจผ่อน ช�ำระค่าปรับให้กับผู้ต้องโทษปรับได้ และหากบังคับ
โดยทางอื่นไม่ได้ก็อาจสั่งกักขังแทนค่าปรับแทน ในกรณีที่ศาลอนุญาตให้ผ่อนช�ำระค่าปรับ โดยทั่วไปศาล
จะให้ผอ่ นได้ภายใน 12 เดือน แต่มบี างคดีที่ ศาลอนุญาตให้ผอ่ นช�ำระค่าปรับเกินกว่า 1 ปีได้ แต่หากพิจารณา
ว่าจะให้ผอ่ นได้นานถึง 2 หรือ 3 ปี จะต้องเป็นกรณีที่เป็นความผิดร้ายแรงซึง่ ต้องโทษปรับเป็นจ�ำนวนมาก2
ในกรณีที่ผู้ต้องโทษปรับไม่อาจช�ำระค่าปรับหรือผ่อนช�ำระค่าปรับ ศาลมีอ�ำนาจสั่งจ�ำคุก หรือกักขังได้
ถ้าผู้นั้นมีอายุต�่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ศาลมีอ�ำนาจใช้การกักขังแทนค่าปรับได้จะใช้โทษจ�ำคุกไม่ได้
ในอังกฤษมีการใช้มาตรการลงโทษทางสังคม (Community Penalties) กับผู้กระท�ำความผิด
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การแก้ไขฟืน้ ฟู และจิตใจของผูก้ ระท�ำความผิดโดยการก�ำหนดให้ ท�ำงานบริการแก่สงั คม
และชุมชน ซึ่งอังกฤษเป็นประเทศแรกที่น�ำเอารูปแบบการให้ผู้กระท�ำความผิด ท�ำงานบริการสังคมมาใช้
1
2

Garry Slapper & David Kelly. English. Legal System 2 nd Edition (London: Cavendish publishing. 1995) P. 76
Martin Wasik (2001) Emmins on Sentencing P. 213 (อ้างถึงใน สกุลรัตน์ ทิพย์บุญ ทรัพย์, 2552, หน้า 54 – 54).
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ทั้งนี้เพราะในปี ค.ศ. 1972 รัฐสภาอังกฤษได้บัญญัติกฎหมายให้อ�ำนาจ ศาลใช้วิธีการแก้ไขฟื้นฟู
พฤติกรรมและจิตใจผู้กระท�ำความผิดโดยสั่งให้ท�ำงานบริการแก่สังคม หรือชุมชน เหตุผลก็เนื่องมาจาก
ในขณะนัน้ อังกฤษและเวลส์ตอ้ งเผชิญกับปัญหานักโทษล้นคุกจากการส�ำรวจข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย
(Home Office)3 ในที่สุดคณะกรรมการที่ปรึกษาระบบการลงโทษ (The Adversary Council on The Penal
System) ได้พยายามหาทางเลือกอื่นที่เหมาะสมแทนการลงโทษจ�ำคุกในเรือนจ�ำ  และวิธีการหนึ่งก็คือ
การสัง่ ให้ผกู้ ระท�ำความผิดท�ำงานบริการสังคม (Community Service by Order) โดยเชือ่ ว่ามาตรการดังกล่าว
จะช่วยลดจ�ำนวนผู้ต้องขังในเรือนจ�ำได้ในที่สุด
ส�ำหรับการก�ำหนดประเภทของงานที่ถือเป็นงานบริการสังคมนั้น ศาลจะก�ำหนดโดย ค�ำนึงถึง
สถานภาพ การท�ำงาน ความถนัด ประสบการณ์ คุณสมบัติ และความสนใจ ซึ่งมักจะเป็นการ ท�ำงานร่วม
กันกับส่วนสังคมสงเคราะห์ และในค�ำสั่งให้ท�ำงานบริการสังคม ศาลมักจะก�ำหนดเขตพื้นที่ ท�ำงานบริการ
สังคมในเขตที่อยู่อาศัยหรือคาดว่าจะอาศัย และส่งส�ำเนาค�ำสั่งศาลให้พนักงานคุมประพฤติ หรือเจ้าหน้าที่
ทีเ่ กีย่ วข้องทราบค�ำสัง่ ศาล ทัง้ นี้ ผูก้ ระท�ำความผิดมีหน้าทีร่ ายงานการท�ำงาน ให้พนักงานคุมประพฤติหรือ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการท�ำงาน สถานที่ท�ำงาน การท�ำงาน และหากย้ายที่อยู่จะ
ต้องแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติหรือเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องทราบทันที เช่นกัน เพือ่ ความสะดวกในการติดตาม
ผลของการท�ำงานบริการสังคม อย่างไรก็ตาม หากสามารถแสดงให้เห็น และไว้ใจได้ว่าสามารถท�ำงานได้
ด้วยตนเอง ศาลก็อาจพิจารณาให้ท�ำงานตามความ เหมาะสมได้4
กรณีการปรับเด็กและเยาวชนในเยอรมนี ในการก�ำหนดโทษปรับของเยอรมนีมีรูปแบบการลงโทษ
ปรับในระบบปรับโดย ก�ำหนดตามวันและรายได้ (Day Fine) เนื่องจาก เห็นว่าเงินและทรัพย์สินของบุคคล
ไม่ได้มีเท่าเทียมกัน และจะต้องไม่ท�ำให้ผู้กระท�ำผิดที่มีฐานะทาง เศรษฐกิจด้อยกว่าจะต้องรับโทษที่รุนแรง
กว่าผู้กระท�ำผิดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่า ซึ่งเป็นไปตาม แนวคิดในเรื่อง “การเป็นเหยื่อที่เท่าเทียมกัน”
(Opfergleichheit) ดังนั้นโทษปรับจะไม่ถูกก�ำหนดเป็น จ�ำนวนเงินที่แน่นอนมาตั้งแต่แรก หากแต่จะแบ่ง
โทษปรับออกเป็นจ�ำนวนวันของโทษปรับ และอัตราของโทษปรับ ในขณะที่การก�ำหนดจ�ำนวนวันของ
โทษปรับจะเป็นไปตามหลักทั่วไปว่าด้วยการใช้ ดุลพินิจก�ำหนดโทษ กล่าวคือตามระดับความมิชอบด้วย
กฎหมายของการกระท�ำผิดที่สามารถต�ำหนิ ได้ในการก�ำหนดอัตราโทษปรับจะเป็นไปตามความสัมพันธ์
ในทางส่วนตัวและฐานะในทางเศรษฐกิจ ของผู้กระท�ำผิด การแยกความแตกต่างดังกล่าวจะท�ำให้ในกรณี
ที่ผู้กระท�ำผิดที่มีฐานะในทาง เศรษฐกิจแตกต่างกัน (อัตราโทษปรับที่แตกต่างกัน) แต่กระท�ำความผิด
ทีม่ คี วามน่าต�ำหนิพอๆ กัน (จ�ำนวนวันของโทษปรับทีเ่ ท่าๆ กัน) จะได้รบั ผลกระทบจากการลงโทษปรับทีเ่ ท่าๆ
กันแม้วา่ จะต้อง ช�ำระจ�ำนวนค่าปรับโดยรวมแตกต่างกันก็ตาม5 โดยในประมวลกฎหมายอาญาของเยอรมนี
มาตรา 40 ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การลงโทษปรับรายวันไว้
ตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันได้บัญญัติกรณีของโทษปรับไว้ในมาตรา 40 ถึงมาตรา 43
โดยมาตรา 406 เป็นการก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงโทษปรับรายวัน ซึ่งมีทั้งหมด 4 อนุมาตรา
ส่วนมาตรา 41 เป็นกรณีของการลงโทษปรับนอกเหนือจากการลงโทษจ�ำคุก มาตรา 42 เป็นกรณีเกี่ยวกับ
Home Office. The Home office Green Paper Pumishment (1988).
พลต� ำ รวจตรี สมพงษ์ เตชะสมบู ร ณ์ . มาตรการเสริ ม แทนโทษปรั บ ในคดี ล หุ โ ทษ.นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น ราชอาณาจั ก ร หลั ก สู ต รการป้ อ งกั น
ราชอาณาจักร รุ่นที่ 60 ประจ�ำปีการศึกษา พุทธศักราช 2560 – 2561. หน้า46-43.
5
Meier. (อ้างอิงใน ณรงค์ ใจหาญ และคณะ, 2549, หน้า 206).
6
German Criminal Code section 40.
3
4
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การผ่อนช�ำระค่าปรับ และมาตรา 43 เป็นกรณีของการ จ�ำคุกแทนค่าปรับใน กรณีทไี่ ม่อาจทีจ่ ะช�ำระค่าปรับได้
ทั้งนี้ เมื่อปรากฏว่าผู้กระท�ำความผิดไม่ช�ำระเงินค่าปรับตามจ�ำนวนและภายในเวลาที่ ศาลก�ำหนดแล้ว
ผู้นั้นจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ การบังคับคดีในส่วนของการกักขังแทนค่าปรับสามารถแทนที่ได้ด้วย
การท�ำงานบริการ สังคม (การท�ำงานนอกที่คุมขัง) โดยผู้กระท�ำความผิดสามารถที่จะท�ำงานบริการสังคม
เพื่อทดแทน การที่จะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ ซึ่งการท�ำงานบริการสังคมนี้จะต้องไม่ได้รับค่าตอบแทน7
โดยที่ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนีมีหลักส�ำคัญ คือ จะไม่น�ำเอาการลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญามาใช้บังคับแก่ผู้กระท�ำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนดังนั้นศาล เยาวชนจะน�ำมาตร
การอื่นๆ มาใช้แทนการลงโทษทางอาญา หนึ่งในมาตรการแทนโทษคือ การให้ ท�ำงานบริการสังคม
(Community Service)
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการท�ำงานแทนค่าปรับในเยอรมนี คือ การให้ ผู้กระท�ำความผิด
ท�ำงานบริการสังคม (community service) แทนค่าปรับ ทั้งนี้ หากปรากฏว่า ผู้กระท�ำความผิดไม่ช�ำระเงิน
ค่าปรับตามจ�ำนวนภายในเวลาที่ศาลก�ำหนด ผู้นั้นจะต้องถูกกักขังแทน ค่าปรับ โดยในมาตรา 293 แห่ง
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา (EGSTGB) ได้บัญญัติ ทางเลือกของการกักขังแทนค่าปรับไว้
ว่าการบังคับคดีในส่วนของการกักขังแทนค่าปรับสามารถแทนที่ ได้ดว้ ยการท�ำงานบริการสังคม (การท�ำงาน
นอกที่คุมขัง) โดยผู้กระท�ำความผิดสามารถที่จะท�ำงาน บริการสังคมเป็นเวลา 6 ชั่วโมง เพื่อทดแทนการ
ที่จะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับหนึ่งวัน

บทสรุป
“โทษ” เป็นมาตรการอย่างหนึง่ ทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายอาญา เพือ่ ใช้บงั คับกับผูก้ ระท�ำ ความผิด โทษ
จึงหมายถึงการกระท�ำที่เป็นผลร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่ได้รับโทษ ซึ่งโทษจะมีลักษณะรุนแรง
มากน้อยเพียงใดขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของการกระท�ำความผิดว่ามีความร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ผู้เสียหายหรือรัฐมากน้อยเพียงใด โทษจึงเป็นมาตรการที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
โดยรัฐจ�ำเป็นต้องก�ำหนดโทษเพือ่ ป้องกันมิให้มกี ารกระท�ำความผิดและป้องกันสังคมจากการก่ออาชญากรรม
จึงกล่าวได้ว่าโทษถูกใช้เป็นเครื่องมือในการข่มขู่บุคคล มิให้กระท�ำความผิด ตามประมวลกฎหมาย
อาญาของไทยได้มีการบัญญัติประเภทของโทษไว้ในมาตรา 18 โดยได้ก�ำหนดโทนไว้ 5 ประเภท คือ
โทษประหารชีวิต โทษจ�ำคุก โทษกักขัง โทษปรับ และโทษริบทรัพย์สิน โดยโทษประหารชีวิตเป็นโทษ
ทีบ่ งั คับเอากับชีวติ โทษจ�ำคุกและโทษกักขัง เป็นโทษที่ บังคับกับเสรีภาพ ส่วนโทษปรับและโทษริบทรัพย์สนิ
เป็นโทษที่บังคับเอากับทรัพย์สิน
ระบบการลงโทษปรับของไทยในปัจจุบัน มิได้ท�ำให้การลงโทษปรับ เป็นไปตามวัตถุประสงค์เท่าที่
ควร ซึ่งจากการศึกษาพบว่าท�ำให้เกิดความไม่เสมอภาคในการลงโทษ เนื่องจากผู้กระท�ำความผิดที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจสามารถช�ำระค่าปรับได้ก็จะไม่ได้รับ ผลกระทบจากการลงโทษไม่เกรงกลัวต่อการบังคับโทษ
ปรับและมีแนวโน้มในการกระท�ำความผิดซ�้ำ  ส่วนผู้กระท�ำความผิดที่มีฐานะยากจนก็จะได้รับผลกระทบ
จากการบังคับโทษปรับที่รุนแรง เนื่องจากหากไม่มีเงินช�ำระค่าปรับศาลก็จะบังคับโทษปรับด้วยวิธีการ
ยึดทรัพย์สินแทนค่าปรับ หรือกักขังแทนค่าปรับ ซึ่งในทางปฏิบัติการบังคับคดีในเรื่องการบังคับโทษปรับ
7

พลต�ำรวจตรี สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์. มาตรการเสริมแทนโทษปรับในคดีลหุโทษ. นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
รุ่นที่ 60 ประจ�ำปีการศึกษา พุทธศักราช 2560 – 2561. หน้า 56 - 60.
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เมื่อศาลมีค�ำพิพากษาแล้ว หากผู้ต้องโทษปรับไม่มีเงินช�ำระค่าปรับศาลก็จะสั่งกักขังแทนค่าปรับทันที
ส่งผลให้ผู้ต้องโทษปรับ ต้องสูญเสียอิสรภาพ ท�ำให้บุคคลในครอบครัวได้รับเดือดร้อน และรัฐต้องรับ
ภาระเลี้ยงดูผู้ต้องขังเพิ่มขึ้น แม้ในปัจจุบันจะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 15)
พ.ศ. 2545 มาตรา 30/1 ถึงมาตรา 30/3 โดยก�ำหนดให้ ผู้ต้องโทษปรับที่ไม่มีเงินช�ำระค่าปรับสามารถร้อง
ขอต่อศาล เพื่อขอท�ำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ หรือการท�ำงานสาธารณประโยชน์ได้ปรับตามความ
ในมาตรา 30/1 มาใช้แก้ปญ
ั หากรณีทผี่ ตู้ อ้ งโทษปรับ ไม่มเี งินช�ำระค่าปรับ โดยหักค่าปรับออกจากการท�ำงาน
แทนค่าปรับ ซึง่ ถือว่าเป็นประโยชน์ตอ่ ผูต้ อ้ งโทษปรับทีม่ ฐี านะยากจนและการน�ำมาตรการให้ทำ� งานบริการ
สังคมมาบังคับยังเป็นไปตามแนวความคิดที่ต่างประเทศหลายประเทศน�ำมาใช้อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม
จากการศึกษาพบว่าการก�ำหนดให้ผู้ต้องโทษปรับที่ไม่มีเงินช�ำระค่าปรับสามารถร้องขอต่อศาลเพื่อขอ
ท�ำงานบริการสังคมหรือท�ำงานสาธารณประโยชน์แทน ค่าปรับได้กต็ าม แต่มาตรการทีใ่ ห้ผตู้ อ้ งโทษท�ำงาน
แทนค่าปรับก็น�ำมาใช้แก้ปัญหาให้กับคนยากจน เท่านั้น ส�ำหรับผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสามารถช�ำระค่า
ปรับได้

ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้สามารถน�ำมาตรการให้ท�ำงานบริการสังคมแทนการปรับมาปรับมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
ตัวผู้กระท�ำความผิด ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการลงโทษในการยับยั้งการกระท�ำความผิด และ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำความผิด จึงเห็นว่าเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องพัฒนามาตรการให้
ท�ำงานบริการสังคม หรือการให้ท�ำงานแทนค่าปรับให้มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งขึ้น โดยการน�ำศักยภาพของ
มาตรการดังกล่าว มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าที่ใช้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาในปัจจุบัน โดยผู้เขียน
ขอเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนามาตรการให้ท�ำงานบริการสังคม ดังนี้
1. ก�ำหนดให้มาตรการท�ำงานบริการสังคมเป็นโทษทางอาญาเพิ่มขึ้นอีกประเภทหนึ่ง โดยแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 เนื่องจากการให้ท�ำงานบริการสังคมนั้นมีผลบังคับเอากับ
เวลาว่าง ของผู้กระท�ำความผิด ทั้งนี้ การก�ำหนดให้การท�ำงานบริการเป็นโทษทางอาญานั้น จะเป็น
การแก้ไข ปัญหาข้อจ�ำกัดของมาตรา 30/1 และมาตรา 56 และยังเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ศาลใน
การใช้ดลุ พินจิ เพือ่ ลงโทษผูก้ ระท�ำความผิดให้เหมาะสมกับลักษณะของการกระท�ำความผิดและตัวผูก้ ระท�ำ
ความผิดโดยไม่จ�ำต้องติดกับเงื่อนไขของจ�ำนวนเงินซึ่งต้องโทษปรับท�ำให้ศาลสามารถน�ำมาตรการให้
ท�ำงาน บริการสังคมมาบังคับให้กับผู้ต้องโทษปรับได้อย่างเหมาะสม และยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องคนล้นคุก
ที่ประเทศไทยก�ำลังประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบัน หรือ
2. ควรเปลี่ยนโทษปรับเป็นการส่งตัวเด็กหรือเยาวชนไปท�ำงานบริการสังคมแทน เนื่องจากใน
กรณีของการลงโทษปรับอาจมีปัญหาว่าการก�ำหนดให้โทษปรับเป็นหนึ่งในมาตรการที่อาจน�ำมาใช้กับ
เด็กและเยาวชนผู้กระท�ำความผิดได้นั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายของเด็กและเยาวชนหรือไม่ เนื่องจากเงินค่าปรับนั้นในความเป็นจริงอาจเป็นเงิน
ของบิดามารดาหรือผู้ปกครองเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งการจ่ายค่าปรับแล้วมีผลท�ำให้คดีอาญาเลิกกันนั้น
ก็อาจไม่ใช่วิธีการแก้ไขเปลี่ยนพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายของผู้กระท�ำความผิดได้และไม่อาจป้องกัน
ปัญหาการกระท�ำความผิดซ�้ำของบุคคลเหล่านั้นได้เลย

466

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

3. ในกรณีเด็กและเยาวชนกระท�ำความผิดบุคคล ผู้ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนผู้นั้นควรที่จะต้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการรับโทษหรือการด�ำเนินการตามมาตรการต่างๆ ร่วมด้วย เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ก�ำหนดเพียงให้บุคคล
ผู้ใกล้ชิดได้แก่ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
ฝ่าฝืนกฎหมายของเด็กหรือเยาวชนบางประการเท่านั้น เช่น การก�ำหนดให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคล
หรือองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยปฏิบัติตามแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟู ตามมาตรา 86 และ
มาตรา 90 การก�ำหนดให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย
หรือบุคคลหรือองค์การที่รับเลี้ยงดูเด็กหรือเยาวชนนั้นกระท�ำหรือห้ามมิให้กระท�ำการใด ๆ เกี่ยวกับ
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก เป็นต้น
4. ก�ำหนดให้การท�ำงานบริการสังคมเป็นโทษทดแทน โดยแก้ไขประมวกกฎหมายอาญาเพื่อให้
เป็นทางเลือกแก่ศาลในการน�ำมาใช้ลงโทษ ผู้กระท�ำความผิดแทนการลงโทษปรับ หรือการยึดทรัพย์สิน
หรือการกักขังแทนค่าปรับตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา 29 เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้มาตรการ
ให้ท�ำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ในปัจจุบัน ที่ต้องมีการยื่นค�ำร้องขอจากผู้ต้องโทษปรับ และยึดติดอยู่
กับจ�ำนวนเงินค่าปรับ และฐานะของผู้ต้องโทษปรับการเสนอให้การท�ำงานบริการสังคมเป็นโทษทดแทนนี้
เป็นการเพิ่มรูปแบบของมาตรการให้ท�ำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ตามมาตรา 30/1 จากเดิมซึ่งยังมี
ข้อจ�ำกัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจากเดิมที่มาตรการให้ท�ำงาน บริการสังคมเป็นเพียงมาตรการ
เสริมโทษกักขังแทนค่าปรับ ก็เพิ่มประสิทธิภาพโดยก�ำหนดให้มาตรการ ให้ท�ำงานบริการแทนสังคมมาใช้
ทดแทนโทษปรับ โทษยึดทรัพย์สิน หรือโทษกักขังแทนค่าปรับนั้นๆ
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ผลกระทบของนโยบายของภาครัฐ ข้อเรียกร้องของผู้เสียภาษี
และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีต่อธรรมาภิบาลของ
เจ้าพนักงานสรรพากร กรมสรรพากร
EFFECTS OF GOVERNMENT POLICY, TAXPAYER REQUIREMENT,
AND ECONOMIC CHANGE ON GOOD GOVERNANCE
OF REVENUE OFFICER, REVENUE DEPARTMENT.
อัครวิชช์ รอบคอบ, ธีราภรณ์ ลิมานนท์วราไชย1, จิณณ์ณิชา รอบคอบ2
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
1

2

บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์หลักเพือ่ ทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่าง นโยบายของภาครัฐ
ข้อเรียกร้องของผูเ้ สียภาษี และการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจทีม่ ตี อ่ ธรรมาภิบาลของเจ้าพนักงานสรรพากร
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง เปิดตาราง Krejcie และ Morgan และใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูมทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่ ที่ 95% ก�ำหนดกลุม่ ตัวอย่างตามสัดส่วนและเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
โดยใช้คอมพิวเตอร์ 278 หน่วย จ�ำแนกตามส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่และส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
ตามภูมภิ าค เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณียไ์ ปยังเจ้าพนักงาน
สรรพากรพืน้ ทีแ่ ละสรรพากรพืน้ ทีส่ าขา จนได้รบั ข้อมูลทีส่ มบูรณ์ใช้งานได้ทงั้ สิน้ 156 ฉบับ น�ำมาวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาและทดสอบสมมติฐานและการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคณ
ู โดยสมาการพยากรณ์
ว่าด้วยธรรมาภิบาล GG = a1 + b1 GP + b2 TR + b3 EC + b4 NO + e1. ผลการวิจัย พบว่า นโยบาย
ของภาครัฐ (b1 = 0.296, p<0.001), ข้อเรียกร้องของผู้เสียภาษี (b2 = 0.168, p<0.05) มีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับธรรมาภิบาล ของเจ้าพนักงานสรรพากร ของกรมสรรพากร งานวิจยั นี้ ช่วยให้กรม
สรรพากรมีแนวทางในการปฏิบตั งิ านตามนโยบายของภาครัฐทีส่ ง่ เสริมให้เป็นองค์การคุณธรรม มีการส่งเสริม
ให้บุคลากร สร้างความสัมพันธ์กับผู้เสียภาษีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ผู้เสียภาษีเข้าถึงบริการด้านภาษีอากร
ทีเ่ ป็นมิตร ซึง่ จะส่งเสริมให้เจ้าพนักงานสรรพากรของกรมสรรพากรมีธรรมาภิบาลทีด่ เี พิม่ สูงขึน้ ได้ในอนาคต
ค�ำส�ำคัญ : นโยบายของภาครัฐ ข้อเรียกร้องของผูเ้ สียภาษี การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ ธรรมาภิบาล

Abstract
This study aims at examining the relationship and Effects of government policy, taxpayer
requirement, and economic change on good governance of Revenue Officer of the Revenue
Department, Ministry of Finance. Currently, the sample was used to calculate the appropriate
sample size from the Krejcie and Morgan’s table. The sample was selected by using the
stratified random sampling procedure and the equation of under the 95% confidentiality. From the
sampling targeted 278 the revenue office and revenue branch office. Finally, the questionnaires were
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received from the mail survey the revenue office and revenue branch office and were included
in the analyses. The 156 completed study employed descriptive statistics and multiple regression analysis for hypotheses testing GG = a1 + b1 GP + b2 TR + b3 EC + b4 NO + e1. Overall,
the results show that government policy (b1 = 0.296, p<0.001), and taxpayer requirement (b2 = 0.168,
p<0.05) have a positive effect on the good governance of the Revenue Officer of the Revenue
Department. This research would give the Revenue Department guidelines to be in compliance
with the government policy that encourages moral in working environment to be honesty.
The officers would continuously interact with taxpayers as well as provide friendly and efficiently
services to customers, which should boost the governance within the Revenue Department.
Keywords : Government Policy, Taxpayer Requirement, Economic Change, Good Governance.

บทน�ำ
ในปี พ.ศ. 2540 การบริหารงาน และการจัดการทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชนประสบกับภาวะ
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยมีต้นตออันเกิดจากการทุจริต ความไม่รับผิดชอบต่อสังคมหรือส่วนรวม
ค�ำ นึ งแต่ ประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อ ง อั น เป็ น การบริ ห ารจั ด การที่ ข าดคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
(สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์, 2549) วิกฤตการณ์ในครั้งนั้น ท�ำให้ทั้งภาครัฐ และเอกชนได้ตระหนักถึงผลกระทบ
เกิ ด ความร่ ว มมื อ เพื่ อ ป้ อ งกั น ฟื ้ น ฟู ค วามเสี ย หาย และสร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น ทางเศรษฐกิ จ ให้ กั บ ประเทศ
ตามแนวทาง “ธรรมาภิบาล” (เสาวณี จันทะพงษ์ และ นิธิสาร พงศ์ปิยะไพบูลย์, 2560).
ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นการใช้อำ� นาจหน้าทีข่ ององค์กรในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจและสังคมเพือ่ พัฒนาประเทศ เกิดครัง้ แรกในปี 1989 จากแนวคิดของธนาคารโลก (World Bank)
ได้ น� ำ แนวคิ ด นี้ ไ ปใช้ ใ นรายงานวิ เ คราะห์ ค วามล้ ม เหลวในการพั ฒ นาประเทศของรั ฐ ในทวี ป อั ฟ ริ ก า
ต่อมาในปี ค.ศ. 1996 คณะกรรมการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ก็นำ� หลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็น
เงื่อนไขพิจารณาที่จะให้เงินกู้แก่ประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือ (World bank, 1989: 1) ในประเทศไทย
ในช่วงเหตุการณ์วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540 ส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องจดทะเบียนเลิกกิจการกัน
เป็นจ�ำนวนมาก (วิชนี คุปตะวาทิน และศุภกานต์ มังกรสุรกาล, 2561) ซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
ภาครัฐบาลเริ่มตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาลเข้ามาใช้ในหน่วยงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชันในหน่วยงานภาครัฐ เป็นปัญหาทีส่ ำ� คัญอย่างหนึง่ ทีม่ ผี ลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศ การบริหารราชการ รวมถึงส่งผลต่อทัศนคติในด้านคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนทีมตี อ่ เจ้าหน้าที่
ภาครัฐให้เสือ่ มทรามลง ท�ำให้ประชาชนขาดความเชือ่ มัน่ วางใจในระบบราชการ ภาครัฐจึงมีนโยบายส่งเสริม
ให้หน่วยงานราชการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรม กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
ของประเทศ เป็นหน่วยงานจัดเก็บรายได้สังกัดกระทรวงการคลัง จึงตระหนักถึงความส�ำคัญของเรื่องนี้
มีการบริหารราชการที่เน้นธรรมาภิบาลเป็นหลัก ปัองกันไม่ให้เจ้าหน้าที่สรรพากรมีผลประโยชน์ทับซ้อน
Conflict of Interest ในอีกด้านหนึง่ ก็ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคม มีการใช้ภาษีเป็นเครือ่ งมือในการกระจายราย
ได้เพือ่ สร้างความเป็นธรรม ด้วยความโปร่งใสชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ (ศูนย์สารนิเทศสรรพากร, 2562)
รวมถึงส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีการเสียภาษีที่ถูกต้อง ครบถ้วน ป้องกันการฟอกเงิน การเลี่ยงภาษี การหนี
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ภาษีดว้ ยการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ มาใช้ในการจัดเก็บภาษี เช่น ระบบการออกใบก�ำกับภาษี/ใบเสร็จภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice/e-Receipt) การรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ตราสารอิเล็กทรอนิกส์
(e-Stamp) ระบบการหักและน�ำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding tax) (Public Sector
Development Group, 2016)
แต่การทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงาน หรือข้าราชการบางกลุ่ม การใช้อ�ำนาจ
รัฐเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของข้าราชการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ส่งผลกระทบท�ำให้ประชาชนขาด
ความไว้วางใจในระบบราชการ ขาดความเชื่อมั่น มีทัศนคติ ค่านิยมที่ไม่ดีต่อภาครัฐ เกิดเป็นภาพลบ
ต่อคุณธรรม จริยธรรม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนเกิดเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานรวมถึงการให้บริการ
(Revenue Department, 2014) รวมถึงปัญหาด้านการบริหารงานของกรมสรรพากรทีม่ งุ่ เน้นการจัดเก็บภาษี
และการตรวจสอบภาษีอากรเป็นหลัก จึงอาจจะขาดความเข้าใจหรือเข้าถึงข้อเรียกร้องของผู้เสียภาษี ขาด
ความสะดวกในการเสียภาษี ขาดการให้ค�ำปรึกษา มุ่งที่จะประเมินภาษี จนท�ำให้เกิดผลกระทบต้องการให้
บริการแก่ผู้เสียภาษี (Temsiriwattanakul, 2005) ซึ่งปัญหาต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น อาจส่งผลต่อ
ธรรมาภิบาลของกรมสรรพากรในทีส่ ดุ ดังนัน้ ธรรมาภิบาล จึงเป็นหัวใจส�ำคัญของการเพิม่ ระบบบรรษัทภิบาล
มาใช้กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในที่สุด
กรมสรรพากร (Revenue Department) เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง (Ministry
of Finance) มีหน้าที่หลักในการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ค�ำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง นโยบายและยุทธศาสตร์ทสี่ ำ� คัญของรัฐบาล มีสรรพากรส่วนกลางควบคุมสรรพากรเขต สรรพากรภาค
ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่และส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ท�ำหน้าที่ในส่วนงานด้านการปฏิบัติงานมีหน้า
ที่ในหลายๆ ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย ด้านการก�ำกับดูแลผู้เสียภาษี ด้านการประชาสัมพันธ์
และด้านการก�ำกับติดตาม แต่เนื่องจากในปัจจุบันกรมสรรพากรได้มีการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับใหม่ๆ
รวมถึงนโยบายการจัดเก็บภาษีที่เข้มงวดมากขึ้น มีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อให้
การจัดเก็บภาษีกรเกิดความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความเป็นธรรม เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐที่จะ
มุ่งสู่สังคมแบบไร้เงินสดตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ National E-Payment (Revenue Department, 2014)
จากปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่าง
นโยบายของภาครัฐ ข้อเรียกร้องของผู้เสียภาษี และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีต่อธรรมาภิบาลของ
เจ้าพนักงานสรรพากร กรมสรรพากร ผลลัพธ์ทไี่ ด้จากการวิจยั นัน้ ภาครัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมกรมสรรพากร
เข้าสู่การเป็นองค์กรแห่งคุณธรรม เพิ่มนโยบายที่เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ และ
โปรงใส่ ตรวจสอบได้ รวมถึงการรับฟังข้อเสนอ หรือข้อเรียกร้องจากผู้เสียภาษี มาจัดท�ำบริการ การจัด
เก็บภาษีมีความถูกต้อง และเป็นธรรม ของเจ้าพนักงาน รวมถึงของส�ำนักงานสรรพากรพื้นทีแ่ ละส�ำนักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขาให้มีธรรมาภิบาลที่เพิ่มสูงขึ้นได้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบของ นโยบายของภาครัฐ
ข้อเรียกร้องของผูเ้ สียภาษี และการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจทีม่ ตี อ่ ธรรมาภิบาลของเจ้าพนักงานสรรพากร
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

สมมติฐานการวิจัย
จากวัตถุประสงค์หลักของงานวิจัย ต้องการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง นโยบายของภาครัฐ
ข้อเรียกร้องของผู้เสียภาษี และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ธรรมาภิบาล ของเจ้าพนักงานสรรพากร กรมสรรพากร สามารถอธิบายสมมติฐานการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
นโยบายของภาครัฐ (Government Policy) ข้อเรียกร้องของผู้เสียภาษี (Taxpayer Requirement)
และการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ (Economic Change) มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับธรรมาภิบาล
(Good Governance)

การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาในครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดของทฤษฎีธรรมาภิบาล (Good Governance Theory)
มาใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ประกอบอยู่ในการวิจัย ดังต่อไปนี้
อันดับแรกประยุกต์ใช้ ทฤษฎีธรรมาภิบาล (Good Governance Theory) เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึง
คุณค่าของระบบ นโยบาย และสถาบัน ทีภ่ าครัฐเข้ามาดูแล ควบคุม และจัดการปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคม โดยผ่านกระบวนการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ที่เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ (UNESCAP, 2001) มาใช้อธิบายถึงกรอบ
แนวคิดงานวิจัยและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนโยบายของภาครัฐ ข้อเรียกร้องของผู้เสียภาษี และ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลถึงธรรมาภิบาลของเจ้าพนักงานสรรพากร

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
งานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีธรรมาภิบาล (Good Governance Theory) มาใช้อธิบายความสัมพันธ์
และผลกระทบ โดยก�ำหนดตัวแปรอิสระ ได้แก่ นโยบายของภาครัฐ, ข้อเรียกร้องของผู้เสียภาษี, และ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และตัวแปรตาม ได้แก่ ธรรมาภิบาล โดยอธิบายได้ดังต่อไปนี้
นโยบายของภาครัฐ (Government Policy) หมายถึง เครือ่ งมือทางการเมืองอย่างหนึง่ ที่ แสดงให้เห็น
ถึงขนาดของบทบาทรัฐบาลที่ต้องการก�ำหนดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในปัจจุบันนโยบายของภาครัฐ
มีความสําคัญในฐานะที่เป็นเครื่องมือแสดงทิศทางการดําเนินการของรัฐบาลให้ต่างประเทศรับทราบและ
ยอมรับด้วย (Thomas R. Dye, 2002) รัฐบาลในบางประเทศอาจใช้นโยบายเป็นเครื่องมือเพื่อหวังผลถึง
คะแนนเสี ย งทางการเมื อ งในอนาคตที่ พ รรคการเมื อ งของตนจะได้ รั บ ประโยชน์ Weymouth, and
Hartz-Karp (2015) ได้กล่าวถึง นโยบายของหน่วยงานราชการในรัฐเวสเทิร์น ออสเตรเลีย ที่น�ำมาใช้
เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการปกครองแบบมีส่วนร่วม มีผลในทางบวกต่อการด�ำเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาลกลางและการด�ำเนินงานของรัฐบาลท้องถิน่ รวมทัง้ สามารถแก้ไขปัญหา หรือตอบสนองต่อปัญหา
ทีร่ วดเร็ว จะลดช่องว่างในธรรมาภิบาลได้ แต่ในทางตรงกันข้าม ในงานวิจยั ของ Hoebink (2006). ได้กล่าวถึง
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รัฐบาลทีก่ ารขาดธรรมาภิบาลหรือการมีธรรมาภิบาลทีไ่ ม่สมบูรณ์ อาจถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนของการพัฒนา
ประเทศ โดยส่วนใหญ่จะมีอยู่มากในประเทศก�ำลังพัฒนา ซึ่งการขาดธรรมาภิบาลถือว่าเป็นอุปสรรค
ส�ำคัญต่อการก�ำหนดนโยบายของภาครัฐ และเป้าหมายของความร่วมมือในการพัฒนาประเทศนัน้ Rachel
Parker (2008) ได้กล่าวถึง นโยบายของรัฐบาลสามารถส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการ
ซึ่งจะสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลบางประเทศได้ริเริ่มนโยบายที่สนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค ผ่านการเจริญเติบโตของกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อเรียกร้องของผูเ้ สียภาษี (Taxpayer Requirement) เป็นแนวทางการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามแบบแผน
กฎเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้เป็นแนวปฏิบัติที่บุคคลที่มีระเบียบวินัย เป็นคนที่สามารถควบคุมตนเองให้ประพฤติ
ปฏิบัติตนได้ตามแบบแผนกฎเกณฑ์และข้อบังคับของสังคมนั้นๆ ได้ โดยอาจจะใช้กฎเกณฑ์ข้อบังคับเป็น
เครือ่ งก�ำหนดให้บคุ คลนัน้ ปฏิบตั ติ าม อาจจะมีการก�ำหนดทัง้ ทีเ่ ป็นระเบียบภายในและกฎระเบียบภายนอก
(สุพัตรา เทียนอุดม, 2536) ดังนั้น ผู้ก�ำหนดกฎ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับขึ้นมานั้น ก็หวังว่าจะให้
บุคคลในองค์กรนั้นๆ ได้ปฏิบัติและสามารถควบคุม หรือก�ำหนดทิศทางให้เป็นไปตามที่ต้องการ แต่การ
ให้บุคคลที่ควบคุมอยู่ในกฎเกณฑ์ดังกล่าวต้องอาศัยการให้ข้อมูล เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เข้ามาเป็นองค์
ประกอบด้วย Pangkae Pincoum (2005) กล่าวว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย, การประสานงาน
ภายในและภายนอกองค์กร, คุณลักษณะขององค์กร, คุณภาพของบุคลากรและการปรับตัวให้เข้ากับ
ระบบงานใหม่ๆ มีความสัมสัมพันธ์ต่อความคาดหวังในผลส�ำเร็จของการปฏิบัติตามนโยบายจัดระเบียบ
สถานบริการงานวิจัยนี้ได้น�ำเสนอว่า การบรรลุผลตามนโยบายได้นั้น องค์กรควรมีการอบรมให้ความรู้
แก่ผู้เกี่ยวข้อง มีการประชาสัมพันธ์ การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้เป็นธรรม และบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด จึงจะส่งผลให้การน�ำนโยบายจัดระเบียบสถานบริการไปปฏิบตั เิ กิดผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
เพ็ญศรี สุขไชยะ (2558) กล่าวว่า ความเสีย่ งในการปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของการเงิน
และพัสดุ อยูใ่ นระดับสูงมาก ได้แก่ ด้านค�ำสัง่ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกีย่ วกับการเงินและพัสดุ ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน และด้านผู้รับบริการ ค�ำแนะน�ำควรมีการปรับปรุงกฎ ระเบียบให้เหมาะสมต่อการด�ำเนินการ
ควรจัดอบรมให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าทีแ่ ละผูร้ บั บริการอย่างต่อเนือ่ ง ส�ำหรับการบริหารงานของกรมสรรพากร
ในปัจจุบนั มุง่ เน้นการจัดเก็บภาษีและการตรวจสอบภาษีอากรเป็นหลัก อาจจะท�ำให้มผี ลกระทบต้องการให้
บริการแก่ผู้เสียภาษี (ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล, 2548)
ธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง หลักในการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้และค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นหลักเกณฑ์ในการบริหารราชการ การปกครอง
บ้านเมือง รวมถึงการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐให้เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม หลักธรรมภิบาลนี้
สามารถช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐนัน้ ๆ มีศกั ยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ส่งผลให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความเชื่อมั่น เกิดความไว้วางใจจากประชาชนหรือผู้รับบริการ และ
ยังส่งผลดีต่อเสถียรภาพของรัฐบาลอีกด้วย (OECD, 2005) โดยภาครัฐควรท�ำหน้าที่อย่างเป็นทางการ
ในการก�ำหนดนโยบายให้มคี วามชัดเจนและเป็นไปตามนโยบายทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าธรรมาภิบาล
ของภาครัฐจะด�ำเนินไปด้วยความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อประชาชน (Paul, 1992).
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กรอบแนวคิดงานวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถสร้าง
กรอบแนวคิดและตั้งสมมติฐานการวิจัยโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีธรรมาภิบาล (Good Governance Theory)
มาใช้ในอธิบาย ดังรูปที่ 1 ได้ดังนี้
- นโยบายของภาครัฐ (Government Policy)
- ข้อเรียกร้องของผู้เสียภาษี (Taxpayer Requirement)
- การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (Economic Change)

H1a – H1c

ธรรมาภิบาล
(Good Governance)

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของงานวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ได้แก่ ส�ำนักงานสรรพากรพืน้ ทีแ่ ละสรรพากรพืน้ ทีส่ าขา ทีป่ ฏิบตั งิ าน
มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายของการบริหารราชการของกรมสรรพากร จ�ำนวน 968 หน่วย (กรมสรรพากร,
2559). ในฐานข้อมูลของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง (Revenue Department, 2016) คัดเลือก
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งโดยท� ำ การประมาณค่ า สั ด ส่ ว นของประชากรที่ เ หมาะสมที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95%
ระดับความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง 5% โดยเปิดตาราง Krejcie และ Morgan) (Krejcie &
Morgan, 1970) น� ำ มาคั ด เลื อ กหาขนาดของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง (Samples) ที่ เ หมาะสม และท� ำ การสุ ่ ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยจ�ำแนกส�ำนักงานสรรพากรพืน้ ทีแ่ ละสรรพากร
พื้นที่สาขา ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนและเลือกตัวอย่างโดยใช้คอมพิวเตอร์

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยส่งแบบ
สอบถามทางไปรษณีย์ไปยังส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่และสรรพากรพื้นที่สาขาที่ได้ท�ำการคัดเลือกไว้
จ�ำนวน 278 หน่วย จนได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์จ�ำนวน 156 ฉบับ มีอัตราตอบกลับอย่างน้อยร้อยละ 20
ถือว่ายอมรับได้ว่ามีจ�ำนวนตัวอย่างเพียงพอที่จะน�ำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติได้ (Aaker et al.,
2001) ในระหว่างนั้นระยะเวลาหนึ่งเดือนครึ่ง ผู้วิจัยได้ท�ำการทดสอบความอคติของการไม่ตอบกลับ
(Non-response Bias Test) พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ระหว่างกลุ่มตอบกลับ
และกลุ่มไม่ตอบ แสดงว่าไม่มีปัญหาความมีอคติของการไม่ตอบกลับ (Non-response Bias) (Armstrong
and Overton, 1977)
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลทั่วไปของส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่และพื้นที่สาขา ผู้วิจัยท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามทีเ่ กีย่ วข้องกับนโยบายของภาครัฐ ข้อเรียกร้อง
ของผู้เสียภาษี การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และธรรมาภิบาล ใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale
Ranging) ประเมินค่า 5 ระดับ จากความคิดเห็นด้วยน้อยที่สุด = 1 ถึงความคิดเห็นด้วยมากที่สุด = 5
เพื่อจัดกระท�ำข้อมูลส�ำหรับใช้สถิตในเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
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ในการวิเคราะห์ โดยผ่านการตรวจสอบความตรงด้านโครงสร้าง (Construct Validity) และความตรง
ด้านเนื้อหา (Content Validity) ที่ได้สร้างแบบสอบถามขึ้นจากการตรวจสอบ ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด
ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องในอดีต ให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน ท�ำการตรวจสอบและน�ำมาปรับปรุง
แก้ไข ส�ำหรับการหาค่าความเชื่อมั่นหรือความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ (Reliability) ใช้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของ Cronbach เพื่ อประเมิ น คุ ณ ภาพของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ (Churchill, 1979) ในกรณีตรวจสอบข้อค�ำถามที่มีค่า Factor Loading ไม่ถึง 0.50 จะตัดข้อค�ำถาม
นั้นออก
ท�ำการวิเคราะห์หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ (Discriminant Power) วิเคราะห์
โดยใช้เทคนิค Corrected Item-total Correlation ด้วยสถิติของ Pearson Correlation มีค่าอยู่ในช่วง
ระหว่าง 0.483 - 0.862 ตามตารางที่ 1 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกมีค่ามากกว่า 0.20 ขึ้นไป ถือว่าแบบสอบถาม
มีคุณภาพดี (สมบัติ ท้ายเรือค�ำ, 2553:90) และท�ำการตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของเครื่องมือหรือ
มาตรวัดองค์ประกอบด้วยเทคนิคของการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Confirm Factor Analysis: CFA)
โดยวิเคราะห์หาค่า KMO และ Bartlett’s test ซึ่งเป็นค่าสถิติเพื่อการวิจัยที่ใช้วัดความเหมาะสมของ
ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าความเหมาะสมของข้อค�ำถาม ค่า KMO หรือ
ค่า Kaiser-Meyer-Olkin ซึ่งข้อมูลของตัวแปรโดยรวมอยู่ในช่วง 0.658 - 0.834 จากผลการวิเคราะห์
จากตารางที่ 1 พบว่า ค่า KMO ที่ค�ำนวณได้ มีค่ามากกว่า 0.50 และเข้าใกล้ 1.00 จึงสรุปได้ว่าข้อมูลที่มี
อยูเ่ หมาะสมทีจ่ ะใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Confirm Factor Analysis: CFA) ได้ (Vanichbuncha,
2010) และใช้การวิเคราะห์สถิติด้วยค่า Bartlett’s Test of Sphericity เป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานที่มี
การแจกแจงโดยประมาณแบบไคสแควร์ (Chi-Square) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า Bartlett’s Test of
Sphericity มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 74.484 – 467.537 p-value p<0.001 แสดงว่าตัวแปรด้านต่างๆ
มีความสัมพันธ์กัน จึงสามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Confirm Factor Analysis: CFA)
ได้ (Vanichbuncha, 2010) ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบค่าอ�ำนาจจ�ำแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ (Discriminant Power)
ตัวแปร

Corrected Itemtotal Correlation

Kaiser-MeyerOlkin: KMO

Bartlett’s Test
of Sphericity

นโยบายของภาครัฐ (GP)
ข้อเรียกร้องของผู้เสียภาษี (TR)
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (EC)
ธรรมาภิบาล (GG)

0.706 - 0.862
0.483 – 0.560
0.732 – 0.838
0.764 – 0.827

0.828
0.658
0.834
0.809

467.537
79.484
381.129
431.179

จากตารางที่ 1 ผลจากการวิเคราะห์ Corrected Item-total Correlation Kaiser-Meyer-Olkin :
KMO และ Bartlett’s Test of Sphericity แล้ว สามารถใช้เทคนิคค่า Factor Loading ในการเคราะห์ พบว่า
ค่าความเชื่อมั่น Factor Loading มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.762 - 0.928 ซึ่งมีค่าไม่ต�่ำกว่า 0.50 นั้น
แสดงให้เห็นว่าค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Hair at el., 2010) และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ของ Cronbach ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟา
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ต�่ำสุดที่ข้อเรียกร้องของผู้เสียภาษี (Taxpayer Requirement) มีค่าเท่ากับ 0.687 และสูงสุดที่นโยบายของ
ภาครัฐ (Government Policy) มีค่าเท่ากับ 0.916 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มีค่าไม่ต�่ำกว่า 0.70 (Malhotra, 2004)
แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามมีค่าความเที่ยงตรงเพียงพอเหมาะสม (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือ ของตัวแปร
ตัวแปร
นโยบายของภาครัฐ (Government Policy)
ข้อเรียกร้องของผู้เสียภาษี (Taxpayer Requirement)
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (Economic Change)
ธรรมาภิบาล (Good Governance)

Factor Loadings

Cronbach Alpha

0.823 - 0.928
0.762 - 0.826
0.847 - 0.885
0.874 - 0.905

0.916
0.687
0.899
0.909

ผลการศึกษา
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
(ร้อยละ 76.30) มีอายุระหว่าง 40 - 50 ปี (ร้อยละ 37.20) สถานภาพสมรสแล้ว (ร้อยละ 57.10) ระดับการศึกษา
สูงกว่าระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 74.40) ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานตรวจสอบภาษีมากกว่า 10 ปี
(ร้อยละ 69.20) และต�ำแหน่งงานปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจสอบภาษีปฏิบตั กิ าร (ร้อยละ 74.40)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของส�ำนักงานสรรพากรพืน้ ทีแ่ ละส�ำนักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขา
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่และสรรพากรพื้นที่สาขา พบว่า ส่วนใหญ่
มีที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค (ร้อยละ 78.80) มีจ�ำนวนบุคลากรในหน่วยงาน น้อยกว่า 10 คน (ร้อยละ 79.50)
รายได้จากการจัดเก็บภาษีอากรของหน่วยงาน มากกว่า 700,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 58.30) และ
ภาษีอากรที่จัดเก็บได้ในปีภาษีที่ผ่านมาโดยประมาณ น้อยกว่า 100,000,000 บาท (ร้อยละ 68.60)
3. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของทุกตัวแปร
ตารางที่ 3 วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัวแปร จากการตรวจสอบภาวะ
ร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) โดยใช้ Pearson Correlation Matric พบว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคู่ตัวแปรระหว่าง 0.001 - 0.465
ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต�่ำกว่า 0.8 ค่า Variance Inflation Factor (VIFs) ที่ใช้ในการตรวจสอบปัญหา
ความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น หรือมีความสัมพันธ์เชิงเส้นสูงมากเกินไป
หรือสภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) อยู่ในช่วงระหว่าง 1.203 – 2.440 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 10
(Gujarati and Porter, 2009) และค่า Tolerance อยู่ในช่วงระหว่าง 0.410 - 0.831 ซึ่งผลที่ได้มีค่าน้อยกว่า
1 (Hair et al., 2010) แสดงว่าไม่พบปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) ระหว่างคู่ตัวแปรที่มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต�่ำกว่า 0.8
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ตัวแปร (Variables)

GP

ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D)
นโยบายของภาครัฐ (Government Policy) (GP)
ข้อเรียกร้องของผู้เสียภาษี (Taxpayer Requirement) (TR)
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (Economic Change) (EC)
ธรรมาภิบาล (Good Governance) (GG)

TR

EC

GG

4.12
0.739

4.06
0.677

4.07
0.683

4.28
0.607

1

0.465**
1

0.213**
0.390**
1

0.056**
0.014**
0.001**
1

** Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) (n = 156)
4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์การถดถอย
ตารางที่ 4 ทดสอบสมมติฐานโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของ นโยบายของภาครัฐ ข้อเรียกร้องของผู้เสียภาษี
และการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจทีส่ ง่ ผลกระทบต่อธรรมาภิบาล โดยใช้วธิ กี ำ� ลังสองน้อยทีส่ ดุ (Regression
Analysis: Ordinary Least Square (OLS)) ในการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ โดยก�ำหนดให้ผลกระทบ
ระหว่าง นโยบายของภาครัฐ ข้อเรียกร้องของผูเ้ สียภาษี และการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ เป็นตัวแปรอิสระ
(Independent Variable) และก�ำหนดให้ธรรมาภิบาลเป็นตัวแปรตาม (Dependent Variable) ท�ำการวิเคราะห์
(Method) ด้วยสมการด้วยวิธี Enter ดังกล่าว
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของ นโยบายของภาครัฐ ข้อเรียกร้องของ
ผู้เสียภาษี และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อธรรมาภิบาล
ตัวแปร (Variables)
Constant
นโยบายของภาครัฐ (GP)
ข้อเรียกร้องของผู้เสียภาษี (TR)
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (EC)
จ�ำนวนบุคลากรในหน่วยงาน (NO)

ธรรมาภิบาล (GG)
สัมประสิทธิ์การ ความคาดเคลื่อน
ถดถอย
มาตรฐาน
1.747
0.325
0.296
0.063
0.168
0.073
0.128
0.065
0.001
0.001

t

p-value

5.370***
4.715***
2.301**
1.959
1.466

0.000
0.000
0.023
0.052
0.145

Variance Inflation Factor VIFs = 1.203 – 2.440, Durbin-Watson = 2.336, Tolerance =
0.410 - 0.831, R = 0.557, R2 = 0.310, Adjusted R2 = 0.292, S.E.set = 0.511
***, and ** represent statistical significance at the 1%, and 5%, levels respectively (n = 156)
พบว่า นโยบายของภาครัฐ (GP) และ ข้อเรียกร้องของผูเ้ สียภาษี (TR) มีความสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกับธรรมาภิบาล (GG) โดยค่าก�ำลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ ส่งผลถึงร้อยละ 31.00
(R2 = 0.310) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 มีความคลาดเคลือ่ นมาตรพยาการณ์ (S.E.est) = 0.511
และค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง ส่งผลถึง ร้อยละ 29.20 (Adjusted R2 = 0.292)
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สมการพยากรณ์ที่ใช้ในการวิจัย
เพื่อทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบของ นโยบายของภาครัฐ ข้อเรียกร้องของผู้เสียภาษี และ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีต่อธรรมาภิบาลของเจ้าพนักงานสรรพากร กรมสรรพากร โดยใช้จ�ำนวน
บุคลากรในหน่วยงานของส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่และส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเป็นตัวแปรควบคุม
ผู้วิจัยได้ใช้สมการพยากรณ์ในการวิจัย ดังต่อไปนี้
ธรรมาภิบาล (GG) = a1 + b1 GP + b2 TR + b3 EC + b4 NO + e1 (1)

สรุป
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลการวิจัย พบว่า H1a : ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายของภาครัฐ
(Government Policy) (Equations 1: (b1 = 0.296, p<0.001) มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ธรรมาภิบาล (Good Governance) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ดังนั้น จึงยอม H1a : ว่านโยบายของภาครัฐ
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับธรรมาภิบาล ของเจ้าพนักงานสรรพากร กรมสรรพากร
จากการทดสอบ H2 : ผลการวิจัย พบว่า ข้อเรียกร้องของผู้เสียภาษี (Taxpayer Requirement)
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับธรรมาภิบาล (Good Governance) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(Equations 1: (b2 = 0.168, p<0.05) ดังนั้น จึงยอม H1b : ว่าข้อเรียกร้องของผู้เสียภาษี มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับธรรมาภิบาล ของเจ้าพนักงานสรรพากร กรมสรรพากร
ส�ำหรับการทดสอบ H1c : ซึ่งเป็นสมมติฐานสุดท้าย ผลการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ (Economic Change) มีความสัมพันธ์เชิงบวก แต่ไม่มผี ลกระทบกับธรรมาภิบาล
(Good Governance) (Equations 1: (b3 = 0.128, p>0.05) ดังนั้น จึงปฏิเสธ H3 : ว่าการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ ไม่มีผลกระทบ หรือส่งผลต่อธรรมาภิบาลของเจ้าพนักงานสรรพากร กรมสรรพากร

การอภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง นโยบายของภาครัฐ ข้อเรียกร้องของผู้เสียภาษี และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ที่มีต่อธรรมาภิบาลของเจ้าพนักงานสรรพากร กรมสรรพากร สามารถอภิปรายผลดังต่อไปนี้
1. นโยบายของภาครัฐ มีความสัมพันธ์และผลกระทบต่อธรรมาภิบาล แสดงให้เห็นว่า ภาครัฐบาล
มีนโยบายในการจัดเก็บภาษีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ที่ชัดเจน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน
ของกรมสรรพากร ร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง เกิดศักยภาพในการให้บริการที่ดี
เยีย่ ม มีการก�ำกับดูแลและให้คำ� แนะน�ำผูป้ ระกอบการเป็นรายๆ ไปโดยทีมก�ำกับดูแล จากต้นน�ำ้ ถึงปลายน�ำ 
้
(Supply Chain) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Parker. (2008) กล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลสามารถส่งเสริม
และสนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการซึ่งจะสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาล
บางประเทศได้ริเริ่มนโยบายที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่านการเจริญเติบโตของกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Weymouth, and Hartz-Karp (2015) กล่าวว่า นโยบายของหน่วยงานราชการในรัฐเวสเทิร์น
ออสเตรเลีย ทีน่ ำ� มาใช้เพือ่ ให้เกิดธรรมาภิบาลในการปกครองแบบมีสว่ นร่วม มีผลในทางบวกต่อการด�ำเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลและการด�ำเนินงานของรัฐบาลท้องถิน่ รวมทัง้ สามารถแก้ไขปัญหา หรือตอบสนอง
ต่อปัญหาที่รวดเร็ว จะลดช่องว่างในธรรมาภิบาลได้
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2. ข้อเรียกร้องของผูเ้ สียภาษี มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อธรรมาภิบาล แสดงให้เห็นว่า
กรมสรรพากรมี ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับให้หน่วยงาน ก�ำกับ ดูแลธุรกิจที่เสียภาษีในจ�ำนวนที่สูง
หรือขอคืนภาษีในจ�ำนวนทีม่ ากเป็นรายสถานประกอบการ รวมถึง ออกนโยบาย ระเบียบข้อบังคับทีส่ ามารถ
ลดผลกระทบด้านภาษีตอ่ การด�ำเนินงานของธุรกิจ ท�ำให้หน่วยงานต้องปรับปรุงแนวทางในการด�ำเนินงาน
ท�ำให้สามารถตอบสนองต่อต่อข้อเรียกร้องของผู้เสียภาษีหรือธุรกิจดังกล่าวได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Pincoum (2005) กล่าวว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย, การประสานงานภายในและ
ภายนอกองค์กร, คุณลักษณะขององค์กร, คุณภาพของบุคลากรและการปรับตัวให้เข้ากับระบบงานใหม่ๆ
มีความสัมสัมพันธ์ตอ่ ความคาดหวังในผลส�ำเร็จของการปฏิบตั ติ ามนโยบายจัดระเบียบสถานบริการ นอกจาก
นี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญศรี สุขไชยะ (2558) กล่าวว่า ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไป
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของการเงินและพัสดุ ในด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และด้านผู้รับบริการ ค�ำแนะน�ำควรมีการปรับปรุงกฎ ระเบียบให้เหมาะสมต่อ
การด�ำเนินการ ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล (2548) กล่าวว่า ปัจจุบันกรมสรรพากร มุ่งเน้นการจัดเก็บภาษีและการตรวจ
สอบภาษีอากรเป็นหลัก แต่ขาดหน่วยงานที่จะเข้ามาช่วยในการให้ความรู้ทางด้านวิชาการ ท�ำให้บุคลากร
ของกรมสรรพากรต้องเข้ารับการฝึกอบรม กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ออกมาใหม่ๆ อยู่เสมอๆ อาจจะ
ท�ำให้มีผลกระทบต้องการให้บริการแก่ผู้เสียภาษี
3. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์เชิงบวก แต่ไม่มีผลกระทบต่อธรรมาภิบาล
แสดงให้เห็นว่า การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ ท�ำให้ธรุ กิจต้องแสวงหาวิธกี ารต่าง ๆ เพือ่ ด�ำรงไว้ซงึ่ ความอยู่
รอดของธุรกิจทั้งในปัจจุบัน และอนาคต แต่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ไม่ส่งผลท�ำให้เจ้าพนักงาน
กรมสรรพากรเกิดความยุง่ ยากล�ำบาก การปฏิบตั งิ านยังคงประสบความส�ำเร็จ และบรรลุตามเป้าหมายทีไ่ ด้
ตั้งไว้ ซึ่งกรมสรรพากรยังคงเป็นหน่วยงานด้านการจัดเก็บภาษี ที่มีบทบาทส�ำคัญได้เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
งานวิ จั ย ในนี้ เป็ น การศึ ก ษาบนพื้ น ฐานของงานวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research)
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลระดับความคิดเห็นหรือการรับรู้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงได้
จึงอาจจะไม่ครอบคลุมธรรมาภิบาล (Good Governance) ทั้งหมด ดังนั้นงานวิจยั ในอนาคตควรน�ำการวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) เข้ามาช่วยในการศึกษา เพือ่ ขยายความรูใ้ ห้ครอบคลุมเกีย่ วกับ
การวิจัยด้านธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล ในมุมมองอื่นให้มากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในปัจจุบันรัฐบาลให้นโยบายด้านธรรมภิบาลแก่กรมสรรพากร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็น
กรมสรรพากรคุณธรรม ปฏิบตั งิ านด้วยความซือ่ สัตย์ และรักษาประโยชน์สว่ นรวม การให้ความร่วมมือและ
ความช่วยเหลือแก่ผทู้ มี่ าติดต่อรับบริการจากกรมสรรพากร เพือ่ จัดเก็บภาษีทชี่ ดั เจน ถูกต้อง และเป็นธรรม
ซึ่งกรมสรรพากรมีระบบธรรมาภิบาลที่ดีอยู่แล้ว โดยงานวิจัยนี้ ขอน�ำเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกระดับ
การให้บริการประชาชน เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ พัฒนาการบริการใหม่ๆ โดยเน้นการให้เครือ่ งมือ
ให้การเรียนรู้ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ สร้างความตระหนักรู้ถึงหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจะช่วยให้ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่ สรรพากรพื้นที่สาขา เกิดธรรมาภิบาลในองค์กรอย่างต่อเนื่อง และ
เพิ่มมากยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยในครั้งต่อไปควรจะมีน�ำวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล โทรศัพท์ แบบสอบถามออนไลน์) เพื่อเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย
ให้มากยิ่งขึ้น และควรขยายขอบเขตการศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ หรือหน่วยงานจัดเก็บภาษีอื่น อาทิเช่น
กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นในหน่วยจัดเก็บภาษีท้องถิ่น เพื่อศึกษาความ
สัมพันธ์ และส่งผลต่อการเพิ่มธรรมาภิบาลให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคต
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก�ำหนดความหมายและขอบเขตของคุณลักษณะด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวธิ กี ารศึกษา ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�ำนวน 2 คน คณบดี
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และอาจารย์ในส�ำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ�ำนวน 4 คน
ซึ่งการวิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน�ำข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์มาประกอบกับข้อมูลเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง และท�ำการวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา เพือ่ ท�ำการก�ำหนด
ความหมาย และสมรรถนะด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
ผลการวิจัย พบว่า (1) การก�ำหนดความหมายของคุณลักษณะด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
สามารถอธิบายสรุปได้ดังนี้ เป็นนักศึกษาที่แสดงออกทางทักษะในศตวรรษที่ 21 คือ มีความคิดสร้างสรรค์
มีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ และสามารถใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ มาบูรณาการกับ
สิ่งต่างรอบตัวให้เหมาะสมและถูกต้องเพื่อพัฒนา แก้ไข หรือปรับปรุงปัญหาที่ตนต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็น
เรื่องส่วนตัวหรือปัญหาสังคมอย่างสร้างสรรค์ มีองค์ความรู้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้ดีขึ้น
(2) การก�ำหนดสมรรถนะที่สะท้อนคุณลักษณะด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม สามารถก�ำหนดเป็น 3 ส่วน
ได้แก่ 1) ความรู้ (Knowledge) ประกอบด้วย ความรูด้ า้ น STEAM ความรูด้ า้ นสุขภาพ ความรูด้ า้ นภาษา ความรู้
ด้านการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหา ความรูด้ า้ นการเงิน 2) ทักษะ (Skill) ประกอบด้วย ทักษะความคิด
(Thinking Skill) ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur skills) ทักษะการปรับตัวและประยุกต์
(Adaptability and Apply Skill) ทักษะการแก้ไขปัญหา (Problem solving skill) และ 3) คุณลักษณะส่วนบุคคล
(Attribute) ประกอบด้วย กระบวนการทางความคิด (Mindset) การเป็นพลเมืองที่ดี (Civic literacy) และ
การท� ำ งานเป็ น ที ม (Team work) โดยสมรรถนะเหล่ า นี้ ล ้ ว นเป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น ในการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับโลกต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : สมรรถนะ, ด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
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Abstract
This research aims to identify the meaning and scope of the innovative co-creator feature.
This research uses a qualitative method. The researcher conducts a semi-structured interview with
2 university executive boards and other 4 samplings from the Faculty of Political Science and Public
Administration (the dean and 3 Public Administration faculty members). Additionally, the secondary
data from the university documents are considered. The researcher adopts the content analysis
method to fabricate the results of this research.
The findings suggest that (1) the innovative creator character can be referred to as “having
creativeness, being entrepreneurship, and enabling the integration between sciences and situations
all around to solve individual and social problems.” (2) the competence of an innovative creator could
be identified by 3 aspects. The first aspect considers “KNOWLEDGE,” which refers to PA CMU
students occupy knowledge of STEM, health, language, management and problem-solving, and
finance. The second aspect is “SKILL,” which refers to PA CMU students have a thinking skill,
entrepreneur skill, adaptability and apply skill, and problem-solving skill. The third aspect is
“ATTRIBUTE,” which refers to PA CMU students have the personal attributes of mindset,
civic literacy, and teamwork. All of this innovative competency essential for improving PA CMU
students at the global competition.
Keywords : Competency, Innovative Co-Creator, Public Administration Program

บทน�ำ
ปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีการติดต่อสื่อสารและประสานงานอย่างไร้ขอบเขต ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการผลิตบัณฑิตของประเทศไทย รวมถึงในปัจจุบันมีการแข่งขันด้านตลาดแรงงานที่ค่อนข้างสูงทั้ง
ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ การผลิตบัณฑิตออกมาจากสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีความพร้อม
ในการแข่งขัน ทั้งทางเทคนิคและทางคุณธรรมจริยธรรม เพื่อท�ำให้เกิดการพัฒนาบัณฑิตอย่างยั่งยืน
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ที่ได้ก�ำหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired
Outcomes of Education, DOE Thailand) เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัย
ทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ธ�ำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยและสามารถแข่งขันได้ในเวที
ระดับโลก นัน่ คือ การเป็นคนดี มีคณ
ุ ธรรม และยึดมัน่ ในค่านิยมร่วมของสังคมเป็นฐานในการพัฒนาตนเอง
ให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ 3 ด้าน คือ ผู้เรียนรู้ (Learner Person) ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative
Co-creator) และพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) โดยผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน ต้องเหมาะสม
ตามช่วงวัยทีก่ ำ� ลังศึกษาและมีความต่อเนือ่ ง เชือ่ มโยงกันตัง้ แต่ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
การอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2561)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1) การสร้าง smart citizens คือ สร้างคนไทย
สู่ศตวรรษที่ 21 2) การพัฒนาปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value Based Economy และ 3) การเปลี่ยน
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ประเทศไทยไปสู่ Innovation Nation คือ ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน ซึ่งมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความโดดเด่นด้านผลงานการวิจัย อาทิเช่น ผลงานวิจัยรากฟันเทียม
นวัตกรรม เครื่องพลาสมารักษาแผลกดทับ เป็นต้น และยังมีศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านควอนตัม ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้นแบบและนวัตกรรมเทคโนโลยีขนั้ สูง (deep technology) ทีส่ ามารถน�ำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ สังคมและชุมชน เป็นรากฐานแกนกลางของการพัฒนาเทคโนโลยีในทุกสาขาอย่างก้าวกระโดด
ในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม รวมไปถึงการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ในอนาคต (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2562)
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โดยปัจจุบนั หลักสูตรได้ดำ� เนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558
ซึ่งได้ก�ำหนดอัตลักษณ์หลักสูตรให้มีคุณลักษณะของนักศึกษาในหลักสูตรฯ จ�ำนวน 3 ด้าน ซึ่งสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 คือ 1) เป็นนักคิดวิเคราะห์ สร้างทางเลือกและแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งคุณลักษณะด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative
Co-Creator) 2) มีจิตส�ำนึกสาธารณะ พร้อมแสดงบทบาทร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสังคม ทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามคุณลักษณะด้านพลเมืองทีเ่ ข้มแข็ง (Active Citizen) และ 3) เป็นผูท้ เี่ รียนรู้
และสื่อสารรอบด้านอย่างรู้เท่าทัน มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ที่เกื้อหนุนต่อ
การปรับตัว สามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร-บัณฑิต
ด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ว่าควรมีสมรรถนะบ่งชี้อะไรบ้าง และควรมีแนวทางในการประเมินผล
สมรรถนะอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อก�ำหนดความหมายและขอบเขตของคุณลักษณะด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษา
ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ได้ความหมายและขอบเขตของคุณลักษณะด้านผูร้ ว่ มสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษาในหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ ของสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2548)
โดยน�ำความหมายของสมรรถนะมาเป็นตัวก�ำหนดคุณลักษณะด้านผูร้ ว่ มสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนภาพกรอบแนวคิดได้ ดังนี้
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Skill
ทักษะ
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Knowledge
ความรู้

คุณลักษณะ
ด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต

Attribute
คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากกรอบแนวคิดข้างต้น สามารถอธิบายได้วา่ การพัฒนาคุณลักษณะด้านผูร้ ว่ มสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เกิดจากการพัฒนาสมรรถนะใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) Knowledge (ความรู้) หมายถึง ข้อมูลต่างๆ
ที่ผู้เรียนได้ศึกษาและมีความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 2) Skill (ทักษะ) หมายถึง
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส�ำเร็จทั้งทางกายภาพและจิตภาพ เช่น ความพร้อมทางร่างกาย
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มองเห็นภาพรวม ท�ำงานเป็นทีม และประยุกต์ใช้ได้ เป็นต้น และ 3) Attribute
(คุณลักษณะส่วนบุคคล) หมายถึง แรงขับจากภายใน อุปนิสัย และมโนภาพ ที่สื่อออกมาเป็นลักษณะนิสัย
ของผูเ้ รียนทีจ่ ะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม เพือ่ น�ำองค์ประกอบทัง้ 3 ส่วนมาสร้างพจนานุกรมคุณลักษณะ
สมรรถนะบัณฑิตด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตต่อไป

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนบรรยาย โดยในบทความนี้
มีการน�ำเสนอแนวคิดทั้งหมด 2 ส่วน ดังนี้
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1. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
แมคเคิลแลนด์ (1980) อ้างใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2558 หน้า 8 - 10) ให้ความหมาย
สมรรถนะ (Competency) หมายถึง กลุ่มความรู้ แรงจูงใจ ลักษณะบุคคล ความเป็นตัวตน หรืออัตมโนทัศน์
ของบุคคลบทบาททางสังคม และทักษะ ซึ่งบุคคลมีเป็นพื้นฐานที่ส่งผลให้บุคคลมีการปฏิบัติงานได้
ประสิทธิผล และมีความโดดเด่นหรือเหนือกว่าคนอื่น
สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2548 หน้า 17) ให้ความหมายสมรรถนะ (Competency) หมายถึง
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal characteristic or attribute)
ที่ท�ำให้บุคคลผู้นั้นท�ำงานในความรับผิดชอบของตนได้ดีกว่าผู้อื่น
องค์ประกอบ หรือคุณลักษณะพื้นฐานของสมรรถนะที่บุคคลจะต้องมี ดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2558 หน้า 8 – 13 และ 14) 1. แรงขับจากภายใน (Motives) เป็นสิ่งที่บุคคลคิดถึง หรือมี
ความต้องการทีเ่ กิดขึน้ อย่างสม�ำ่ เสมอ ซึง่ เป็นตัวผลักดันให้บคุ คลกระท�ำพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ ตอบ
สนองต่อเป้าหมายของตน และทีแ่ ตกต่างไปจากคนอืน่ ๆ  2. อุปนิสยั (Traits) เป็นลักษณะทางกายของบุคคล
ที่แสดงอย่างสม�่ำเสมอในการตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสาร และสถานการณ์ต่างๆ ที่ต้องเผชิญในชีวิต
ประจ�ำวัน 3. มโนภาพหรือความคิดความเชือ่ แห่งตน (Self-Concept) หรือ อัตมโนทัศน์เป็นส่วนประกอบรวม
ของทัศนคติ หรือเจตคติ (Attitude) ค่านิยม (Value) และความเป็นตัวตนของบุคคลในแง่ความรู้สึกและ
อารมณ์หรือที่เรียกว่าจิตภาพ (Self-image) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลรวมทั้งหมดของลักษณะประจ�ำตัวบุคคล
4. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่บุคคลมีและมีความรู้ความเข้าใจในความรู้ด้านนั้นๆ
ทีต่ นเองรูเ้ ป็นอย่างดี และ 5. ทักษะ (Skills) คือ ความสามารถทัง้ กายภาพและจิตภาพทีจ่ ะปฏิบตั งิ านต่างๆ
ให้ประสบความส�ำเร็จ ความสามารถทางกายภาพสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมทางกายที่จะปฏิบัติงาน
ส่วนความสามารถทางจิตภาพจะเป็นด้านของทักษะเชิงความคิด เช่น ความสามารถเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์
การมองเห็นภาพรวม และองค์ประกอบย่อยของภาพรวมที่ประกอบรวมอยู่ด้วยกัน และความคิดที่เป็น
เชิงระบบเชื่อมโยง
Mohsin Bajawa (2018, ออนไลน์ ) ได้ ก ล่ า วถึ ง ทั ก ษะและสมรรถนะที่ จ� ำ เป็ น ที่ จ ะท� ำ ให้
ประสบความส�ำเร็จในการท�ำงานในยุคดิจิทัล หรือยุคโลกาภิวัตน์ ที่จะมีการเข้ามาท�ำงานของคน 4 ช่วงวัย
รวมถึงการเปลี่ยนวิธีการท�ำงานต่างๆ ท�ำให้องค์การต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และเตรียมความพร้อมที่
จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้น ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอีก 20 ปีข้างหน้า
จ�ำเป็นต้องมีทักษะในการท�ำงานเพื่อให้ประสบความส�ำเร็จ ทั้งสิ้น 6 ทักษะ ได้แก่
1. ด้ า นนวั ต กรรม คื อ ความสามารถในการค้ น หาและใช้ วิ ธี ก ารใหม่ ๆ อย่ า งสร้ า งสรรค์
ในการท�ำงาน มีนวัตกรรมในการพัฒนาความคิด และวิธีการท�ำงานใหม่ ๆ รวมถึงสิ่งนี้เข้ากับการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อความส�ำเร็จ
2. ด้านความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถในการอ่านและรับรูอ้ ารมณ์และปรับพฤติกรรม
ให้เหมาะสม สามารถประเมินอารมณ์ความรู้สึกของคนรอบข้างได้อย่างรวดเร็วและปรับค�ำพูดน�้ำเสียง
ภาษากายและท่าทางตามนัน้ มีทกั ษะในการท�ำงานร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั กลุม่ คนทีห่ ลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ภูมิหลังและวัยต่าง ๆ
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3. ด้านการปรับตัว คือ ความสามารถในการปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี
อยู่ภายใต้แรงกดดันในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกอย่าง
รวดเร็ว จะต้องเปิดรับแนวคิดใหม่และตอบสนองต่อความท้าทายที่จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึด
โอกาสที่สามารถมีส่วนร่วมในผลลัพธ์ หรือผลลัพธ์ที่ประสบความส�ำเร็จ
4. ด้ า นการคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ คื อ ความสามารถในการวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ข้ อ มู ล อย่ า งมี
วิจารณญาณโดยพิจารณาข้อเท็จจริงจากมุมมองที่แตกต่างกัน สามารถกรองและดูดซับข้อมูลที่ซับซ้อน
ในลักษณะทีอ่ ำ� นวยความสะดวกในการแก้ปญ
ั หาและช่วยเพิม่ ขัน้ ตอนการตัดสินใจในท้ายทีส่ ดุ สร้างสมดุล
และผสมผสานการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์เข้ากับการให้เหตุผลตามวัตถุประสงค์เพื่อการตัดสินใจ
อย่างชาญฉลาด
5. ด้ า นความหลากหลาย คื อ ความสามารถในการท� ำ ความเข้ า ใจฝึ ก ฝนและด� ำ เนิ น งาน
ในสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในฐานะตัวขับเคลื่อนของนวัตกรรมน�ำวิธีการคิดทักษะ
และประสบการณ์ที่แตกต่างกันมารวมกันสามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทีมที่แตกต่างกันท�ำ
ความเข้าใจถึงความกว้างและความลึกของสไตล์การท�ำงานที่แตกต่างและมุมมองทางวัฒนธรรม
6. ด้านการจัดการการเปลีย่ นแปลง คือ ความสามารถในการจัดการ มีความเป็นผูน้ ำ� มอบอ�ำนาจ
และมีกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง และความสามารถในการคาดการณ์ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
2. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 (สาํ นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
2561) ได้กล่าวถึง ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education, DOE Thailand)
หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน
โดยคนไทย 4.0 จะต้อง ธ�ำรงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือเป็นคนดี มีคุณธรรมยึด
ค่านิยมร่วมของสังคมเป็นฐานในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ 3 ด้าน โดยเป็นคุณลักษณะ
ขั้นต�่ำดังต่อไปนี้
2.1 ผู้เรียนรู้ เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อก้าวทันโลก
ยุคดิจิทัลและโลกในอนาคต และมีสมรรถนะ (competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ
มีสุนทรียะ รักษ์ และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพื้นฐาน
ของความพอเพียงความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
2.2 ผูร้ ว่ มสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผูม้ ที กั ษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจทิ ลั
(digital intelligence) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์
และมีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อร่วมสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี
หรือสังคม เพื่อเพิ่มโอกาส และมูลค่าให้กับตนเอง และสังคม
2.3 พลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตส�ำนึกเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก มีจติ อาสา มีอดุ มการณ์และมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุตธิ รรม
ความเท่าเทียมเสมอภาค เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ
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วิธีการวิจัย
การวิจัยของการศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพื่อศึกษาถึงสมรรถนะ
ด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวิธีการศึกษา ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จ�ำนวน 7 คน ได้แก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จ�ำนวน 2 คน คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จ�ำนวน 1 คน และอาจารย์ในส�ำนักวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�ำนวน 4 คน ซึ่งเป็น
การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามบทบาท และหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาหลักสูตรฯ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ ดังนี้
1.1 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ�ำนวน 1 คน
1.2 ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร จ�ำนวน 1 คน
1.3 คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จ�ำนวน 1 คน
1.4 อาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ จ�ำนวน 2 คน
1.5 ประธานหลักสูตรฯและหัวหน้าส�ำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ�ำนวน 1 คน
1.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จ�ำนวน 1 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
โดยมีขอบเขตและประเด็นการสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย ดังนี้ 1) นิยามหรือความหมายของคุณลักษณะ
ด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2) สมรรถนะด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักศึกษา ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ประกอบกับข้อมูลเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตรฐาน
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และสมรรถนะทีจ่ ำ� เป็นในปี 2030 มาท�ำการวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา เพือ่ ท�ำการสรุปสมรรถนะ
ด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษา

ผลการศึกษา
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถอธิบายผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
1) การก�ำหนดความหมายและขอบเขตของคุณลักษณะด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม จาก
การสั ม ภาษณ์ ผู ้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ คณบดี ค ณะรั ฐ ศาสตร์ ฯ และอาจารย์ ใ นส� ำ นั ก วิ ช า
รัฐประศาสนศาสตร์ ต่างมีความเห็นตรงกันในการให้ความหมายและขอบเขตของคุณลักษณะด้านผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตรรมของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าควรมีความหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้
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ผู้ให้สัมภาษณ์ได้เพิ่มเติมความหมายที่เหมาะสมกับนักศึกษาเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งสามารถสรุปความหมาย
คุณลักษณะด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ดังนี้
คุณลักษณะด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หมายถึ ง นัก ศึก ษาที่แสดงออกทางทักษะในศตวรรษที่ 21 คื อ มี ความคิ ด สร้ างสรรค์ มี คุณ ลั ก ษณะ
ของความเป็นผู้ประกอบการ และสามารถใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ มาบูรณาการกับสิ่งต่างรอบตัว
ให้เหมาะสมและถูกต้องเพื่อพัฒนา แก้ไข หรือปรับปรุงปัญหาที่ตนต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว
หรือปัญหาสังคมอย่างสร้างสรรค์ มีองค์ความรู้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ความรู้ทางด้านบริบทของสังคม ของประเทศ และของโลก รวมถึงเห็นโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงนั้น
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานออกมาและเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น สามารถสร้างงานที่เพิ่มมูลค่าให้แก่ตนเอง
สังคมและประเทศได้ เช่น การช่วยเหลือหรือออกแบบโครงการต่างๆ ให้ชุมชน การออกแบบกิจกรรมที่
พัฒนาทั้งเมือง พัฒนาชนบท และก็พัฒนาประเทศ
ซึ่งองค์ประกอบที่มีส่วนในการสร้างคุณลักษณะด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีดังนี้
1. ความรู้ คือ มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์บริบท วิเคราะห์สถานการณ์ที่ตนก�ำลังเผชิญ
อยู่ได้ และก็มองปัญหาหรือมองโอกาสออก รวมทั้งสามารถคิดค้นหรือเสนอวิธีการ ทางเลือกใหม่ๆ
บางอย่าง โดยมีจุดมุ่งหมายก็คือ เพื่อต้องตัดสินใจท�ำอะไรบางอย่างให้ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา
หรือว่าการสร้างโอกาสให้ตัวเอง ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างนวัตกรรม และกระบวนการคิด
สร้างสรรค์
2. ทักษะ คือ ความสามารถในการแสดงออกทางด้านกายภาพและจิตภาพ รวมถึงการปรับความคิด
และวิ ธี คิ ด ของตนเองให้ เ หมาะสมกั บ การท� ำ งานร่ ว มกั บ ผู ้ อื่ น ในการสร้ า งนวั ต กรรม ประกอบด้ ว ย
ทักษะทางความคิด คิดเป็น สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ศึกษาผลกระทบ และประเมินความเป็นไป
ขององค์ประกอบของปัญหาต่างได้ เพื่อที่จะจ�ำแนกและจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา เพื่อที่จะวางแผน
ที่ จ ะแก้ ไขต่ อ ไป ทั ก ษะการจั ด การและการวางแผน คื อ สามารถจั ด การตนเอง จั ด การองค์ ก าร
จัดการทรัพยากร เพื่อวางแผนในการแก้ไขปัญหาของตนเอง ปัญหาสังคม และปัญหาประเทศ ทักษะ
การปรับตัว คือ สามารถปรับตัวเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ได้ มีกระบวนการท�ำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อสร้าง
และผลิตนวัตกรรมที่มีผลลัพธ์เป็นนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
3. ลักษณะส่วนบุคคล คือ แรงขับจากภายในทีเ่ กิดขึน้ อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ตอบสนองต่อเป้าหมาย
ของตนเอง ซึ่งแสดงออกมาเป็นอุปนิสัยในการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆหรือสถานการณ์ที่ได้เผชิญในชีวิต
ประจ�ำวัน รวมถึงทัศนคติ ค่านิยม ในแง่ความรูส้ กึ และอารมณ์ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ คือ มีความสม�ำ่ เสมอ
ท�ำงานให้ส�ำเร็จและมีความพยายามสูงสุดที่ท�ำให้เกิดขึ้นได้ ทัศนคติเชิงบวก คือ เชื่อว่าสามารถพัฒนาได้
เปลี่ยนได้ ไม่ยึดติด ความซื่อสัตย์ (Integrity) คือ การมีส�ำนึกและปฏิบัติในสิ่งที่ถูกท�ำนองคลองธรรม
ด้วยความหนักแน่น มีความกล้าหาญเชิงจริยธรรม ในการแสดงออกด้วยค�ำพูดและการกระท�ำในสิง่ ทีเ่ ป็นไป
ตามระเบียบ ปฏิบตั ิ ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงการมีจติ ส�ำนึกสาธารณะ ภาวะผูน้ ำ� (Leadership) คือ การแสดง
ความรับผิดชอบในข้อผิดพลาดของตนเองทีม่ ตี อ่ ผูอ้ นื่ และการปกป้องผลประโยชน์ของผูท้ มี่ โี อกาสน้อยกว่า

488

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

2) การก�ำหนดสมรรถนะทีส่ ะท้อนคุณลักษณะด้านผูร้ ว่ มสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึง่ ตามกรอบแนวคิด
ได้ก�ำหนดคุณลักษณะของสมรรถนะไว้ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ฯ และอาจารย์ในส�ำนักวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ สามารถอธิบายความหมายของแต่ละสมรรถนะสะท้อนคุณลักษณะด้านผูร้ ว่ มสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตได้ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงความหมายสมรรถนะที่สะท้อนคุณลักษณะด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
1. สมรรถนะด้านความรู้ (Knowledge)
ความรู้
ความหมาย
ด้าน STEAM
มีความรู้ทางด้านศาสตร์ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยา คือ ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ (Science) ความรูด้ า้ นเทคโนโลยี (Technology) ความรูด้ า้ นวิศวกรรมศาสตร์
(Engineering) ความรู้ด้านศิลปะ (Art) และความรู้ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)
ด้านสุขภาพ
ความสามารถในการดูแลตนเอง ดูแลจิตใจและร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงทีจ่ ะมาศึกษาต่อได้
จัดการตนให้เรียนได้ อดทนต่อการเรียน
ด้านภาษา
ความรูก้ ารใช้ภาษาทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ไม่วา่ จะเป็นการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ซึง่ เป็นความสามารถในการเลือกใช้คำ� พูดและส�ำนวนภาษาทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ในการน�ำเสนองานให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศัพท์เทคนิคต่าง ๆ ทางด้าน
รัฐประศาสนศาสตร์และสายงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ด้านการบริหาร ความสามารถในการจัดการตนเองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดการเวลาที่มี
จัดการและ
อยู่จ�ำกัด โดยการจัดล�ำดับความส�ำคัญของสิ่งที่ต้องด�ำเนินการก่อนและหลัง ได้อย่างมี
การแก้ไขปัญหา ประสิทธิภาพ โดยน�ำองค์ความรูท้ มี่ มี าปรับใช้ในการแก้ไขปัญหา สามารถมองเห็นและแก้ไข
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการด�ำเนินงานได้ทั้งในระดับสังคมและระดับประเทศ
ด้านการเงิน
ความรู้ความสามารถในการจัดการการเงินของตนเองให้อยู่ในความเหมาะสม ไม่ฟุ่มเฟือย
สุรยุ่ สุรา่ ย ไม่กหู้ นีย้ มื สิน ไม่เอาฐานะทางการเงินไปเสีย่ งในเรือ่ งของการพนัน หรือว่าการลงทุน
ทีม่ นั จับต้องไม่ได้ ตลอดจนสามารถพัฒนาและปรับปรุงขัน้ ตอนการท�ำงานทางด้านการเงิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สมรรถนะด้านทักษะ (Skill)
ทักษะความคิด
ประกอบด้วย
(Thinking Skill)
- การคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) คือ กระบวนการคิดในรูปแบบใหม่ๆ เกิดเป็น
ความสามารถในการรับรู้ความคิดและนวัตกรรมใหม่ในสังคม
- การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking) คือ กระบวนการคิดในรายละเอียด ในการแยกแยะ
ส่วนต่างๆ และเปรียบเทียบได้ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์
ความเชือ่ มโยง หรือความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ
- การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) คือ กระบวนการคิดโดยใช้วจิ ารณญาณหรือการตัดสิน
อย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ประเด็น รวมทัง้ การรวบรวมข้อมูลต่างๆ รอบด้าน
เพือ่ ตรวจสอบพิจารณา ตัดสินและประเมินความถูกต้อง หรือสิง่ ทีเ่ ป็นประเด็นในขณะนัน้ ๆ
ให้แม่นย�ำ สามารถทีจ่ ะเสนอมุมมองทีแ่ ตกต่างได้ สามารถเสนอแนวทางการแก้ไขได้หลาย
ตัวแนวทาง และเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา และสามารถประเมินสถานการณ์ได้
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ทักษะ
ทักษะความคิด
(Thinking Skill)
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ความหมาย
- การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic thinking) คือ กระบวนการคิดโดยการวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างมีวิสัยทัศน์ และน�ำเสนอแนวปฏิบัติ เพื่อตัดสินใจให้บรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จากการสร้างสรรค์นวัตกรรม
- การคิดเชิงมโนทัศน์ (Conceptual thinking) คือ กระบวนการคิดในการเชื่อมโยงส่วน
ประกอบย่อยๆ หรือความสัมพันธ์ของข้อมูล เพือ่ ให้เห็นภาพใหญ่ หรือระบบได้อย่างชัดเจน
อย่างมีระบบและกลไกที่เป็นรูปธรรม
- การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative thinking) คือ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ที่เสนอแนวคิด
สิ่งใหม่ๆ และนวัตกรรมในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการท�ำงาน จากทักษะ
และกระบวนการคิดแบบต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อ สังคม ประเทศ และโลก ออกมาเป็นรูป
ธรรม และสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
ทักษะการเป็น
ความสามารถในการเป็นผูท้ มี่ คี วามชอบในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และมีความกล้าในการคิดค้น
ผู้ประกอบการ
และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งนวัตกรรมนั้นมีความสามารถในการสร้างรายได้และ
(Entrepreneur skills) ต่อยอดเป็นธุรกิจได้
ทักษะการปรับ
ความสามารถในการปรับตัวในการเข้ากับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม รู้จักการแก้ไขปัญหา
ตัวและประยุกต์ เฉพาะหน้า รวมถึงการประยุกต์ใช้ทฤษฏีเข้ากับการท�ำงานจริงเพื่อคิดนวัตกรรม และน�ำไป
(Adaptability
ปฏิบัติได้
and Apply Skill)
ทั ก ษะการแก้ ไ ข ความสามารถน� ำ ทฤษฏี จ ากในห้ อ งเรี ย นหรื อ ความรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเอง
ปั ญ หา (Problem มาประยุกต์ใช้ได้ เชื่อมโยงกับทักษะการประยุกต์ใช้และทักษะการติดต่อสื่อสาร จะเป็น
solving skill)
การบูรณาการเข้ากับหลาย ๆ อย่าง ในการแก้ปัญหา
3. สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Attribute)
ลักษณะ
ความหมาย
ส่วนบุคคล
กระบวนการ
ประกอบด้วย
ทางความคิด
- ใฝ่เรียนรู้ (Learner) คือ การเรียนรูท้ มี่ คี วามต่อเนือ่ ง โดยสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เรียนรู้
(Mindset)
ได้ตลอดเวลา แม้ออกไปจากห้องเรียนโดย อยากจะเรียนรู้ เพือ่ ไปต่อยอดในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม
- การจูงใจตนเอง (Self-motivation) คือ จูงใจตัวเองให้มีความรับผิดชอบ จูงใจที่จะเรียนรู้
สิ่งใหม่ ๆ จูงใจที่จะคิดอะไรใหม่ๆ ขึ้นมา
- การมีคุณธรรมจริยธรรม (ethical) คือ มีจริยธรรมในการวิจัย ในการท�ำงาน ไม่ขโมย
ผลงานของผู้อื่น ไม่คัดลอกผลงาน สามารถอ้างอิงได้ สามารถจะบูรณาการได้
- การปฏิสมั พันธ์ (Relationship) คือ คุณลักษณะทีก่ ล้าในการสร้างความสัมพันธ์ ไม่เก็บเนือ้
เก็บตัว กล้าที่จะคุยกับคนอื่น สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ โดยเฉพาะความสัมพันธ์
ในการท�ำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งเพื่อนและคนร่วมงานในหน่วยงาน
- การคิดเชิงบวก (Positive thinking) คือ กระบวนการคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นทั้งด้านบวก
และด้านลบ แล้วหาเรื่องราวดี ๆ หรือมุมบวก ในเหตุการณ์หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ได้พบเจอ
เพื่อยอมรับเรียนรู้ ปรับปรุงแก้ไข และให้นักศึกษาเติบโตขึ้น
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ลักษณะ
ส่วนบุคคล
การเป็น
พลเมืองที่ดี
(Civic literacy)

ความหมาย

ความสามารถในการรู้จักท�ำหน้าที่และรับผิดชอบของตนเองในฐานะสมาชิกหนึ่งของ
สังคมที่จะช่วยกันท�ำให้บ้านเมืองสงบสุขและเข้มแข็ง รวมถึงกล้าที่จะต่อต้านการกระท�ำ
ในสิ่ ง ที่ ผิ ด ให้ คุ ณ ค่ า กั บ ความรู ้ ค วามสามารถเป็ น พลเมื อ งที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ร่ ว มมื อ
สร้างสรรค์ การพัฒนาตนเองและสังคมทีม่ คี วามยัง่ ยืน ขจัดความขัดแย้งและสร้างสันติสขุ ทัง้
ในสังคมไทยและประชาคมโลก โดยมีจุดยืนในการสร้างความเป็นธรรมและสร้างประโยชน์
ให้เกิดขึ้นในสังคม
การท�ำงานเป็นทีม ความสามารถท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ ทัง้ ในห้องเรียน ในมหาวิทยาลัย ในองค์การ หรือหน่วยงาน
(Team work)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีไ่ ด้ตงั้ เป้าหมายไว้ โดยทีท่ กุ คนในทีมร่วมกัน
ท�ำงานอย่างเต็มความสามารถ มีความมุง่ มัน่ มีแนวคิดและตัง้ เป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน
ให้เกียรติผู้อื่น ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพบว่าความหมายของคุณลักษณะด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สามารถสรุปได้ดงั นี้ เป็นนักศึกษาทีแ่ สดงออกทางทักษะในศตวรรษที่ 21
มีคณ
ุ ลักษณะของความเป็นผูป้ ระกอบการ สามารถใช้ความรูจ้ ากศาสตร์สาขาต่างๆ มาบูรณาการให้เหมาะ
สมเพื่อพัฒนา แก้ไข หรือปรับปรุงปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีองค์ความรู้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ให้ดขี นึ้ และเห็นโอกาสจากการเปลีย่ นแปลงเพือ่ เพิม่ มูลค่าให้แก่ตนเอง สังคมและประเทศได้ ซึง่ สอดคล้อง
กับผลลัพธ์ทพี่ งึ ประสงค์ของการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ทีใ่ ห้ความหมายผลลัพธ์
ที่พึงประสงค์ของการศึกษาด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม คือ ผู้ที่มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21
ความฉลาดดิจิทัล (digital intelligence) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณา
การข้ามศาสตร์ และมีคณ
ุ ลักษณะของความเป็นผูป้ ระกอบการ เพือ่ ร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีหรือสังคม เพือ่ เพิม่ โอกาสและมูลค่าให้กบั ตนเอง และสังคม ซึง่ คุณลักษณะด้านผผูร้ ว่ มสร้างสรรค์
นวัตกรรมนีจ้ ะท�ำให้นกั ศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเป็นคนไทย 4.0 ทีต่ อบสนองวิสยั ทัศน์
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ในส่วนของผลการศึกษาการก�ำหนดสมรรถนะทีส่ ะท้อนคุณลักษณะด้านผูร้ ว่ มสร้างสรรค์นวัตกรรม
พบว่า สามารถก�ำหนดเป็น 3 ด้าน ได้แก่
1) ด้านความรู้ (Knowledge) ประกอบด้วย ความรู้ด้าน STEAM คือ ความรู้ด้านศาสตร์ที่เกี่ยวกับ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละธรรมชาติ วิ ท ยา คื อ ความรู ้ ด ้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ความรู ้ ด ้ า นเทคโนโลยี ความรู ้
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ความรู้ด้านศิลปะ และความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ความรู้ด้านสุขภาพ ความรู้ด้านภาษา
ความรู้ ด้านการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหา ความรู้ด้านการเงิน
2) ด้านทักษะ (Skill) ประกอบด้วย ทักษะความคิด (Thinking Skill) แบ่งออกเป็น การคิดสร้างสรรค์
(Creative thinking) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

491

การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic thinking) การคิดเชิงมโนทัศน์ (Conceptual thinking) การคิดเปรียบเทียบ
(Comparative thinking) การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative thinking) การคิดเชิงระบบ (System thinking)
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur skills) ทักษะการปรับตัวและประยุกต์ (Adaptability and
Apply Skill) ทักษะการแก้ไขปัญหา (Problem solving skill)
3) ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Attribute) ประกอบด้วย กระบวนการทางความคิด (Mindset)
เช่น ใฝ่เรียนรู้ การจูงใจตนเอง (Self-motivation) การมีคุณธรรมจริยธรรม (ethical) การปฏิสัมพันธ์
(Relationship) การคิดเชิงบวก (Positive thinking) เป็นต้น การเป็นพลเมืองที่ดี (Civic literacy) และ
การท�ำงานเป็นทีม (Team work)
ซึ่ ง สมรรถนะที่ ก� ำ หนดบางส่ ว นสอดคล้ อ งกั บ Mohsin Bajawa (2018,ออนไลน์ ) ที่ ไ ด้ ก ล่ า ว
ถึง ทักษะและสมรรถนะที่จ�ำเป็นที่จะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จในการท�ำงานในยุคดิจิทัล หรือยุคโลกา
ภิวัตน์ เพื่อให้ประสบความส�ำเร็จ ทั้งสิ้น 6 ทักษะ ได้แก่ ด้านนวัตกรรม ด้านการปรับตัว และด้าน
การคิดเชิงวิพากษ์ ซึ่งเป็นทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับนักศึกษาเพื่อจะน�ำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ
ต่ อไป ส่ ว นด้า นความหลากหลายและด้ านความฉลาดทางอารมณ์ ก� ำ หนดในด้ านคุ ณ ลั กษณะส่ ว น
บุคคลที่นักศึกษาพึงมีเพื่อให้นักศึกษาสามารถรับรู้ถึงความหลากหลายและปรับเปลี่ยนอารมณ์ของ
ตนเองตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปอย่างชาญฉลาด และด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงก�ำหนดใน
ด้ า นความรู ้ แ ละด้ า นทั ก ษะซึ่ ง การจั ด การในที่ นี้ ต ้ อ งมี ทั้ ง ความรู ้ แ ละทั ก ษะในการแก้ ไขปั ญ หาต่ า งๆ
อย่ า งสร้ า งสรรค์ แ ละเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ ส ร้ า งมู ล ค่ า ให้ แ ก่ ตั ว นั ก ศึ ก ษาเองและสั ง คมด้ ว ย ทั้ ง นี้
สมรรถนะที่ ก ล่ า วมาล้ ว นเป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น ในการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต
ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับโลก รวมถึงยังสามารถเป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
มีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการพัฒนาสมรรถนะแก่นักศึกษาในหลักสูตรต่อไป
ทั้งนี้ การพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ควรมีการจัดการให้เหมาะสมกับสมรรถนะ
ตามได้ศึกษามาเพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับ
บทความ เรือ่ ง “แนะเรียนรูส้ ถานประกอบการ ‘ทางรอด’ มหาวิทยาลัยไทย” จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 คือ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทักษะการคิดที่เป็นระบบ
2. สนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาและคณาจารย์ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่
3. สนับสนุนให้นักศึกษาและคณาจารย์ สร้างเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์
และแก้ไขปัญหาสังคมได้จริง
4. ให้ ทุ น วิ จั ย แก่ ค ณาจารย์ เพื่ อ ท� ำ การวิ จั ย ในประเด็ น ที่ ส ร้ า งสรรค์ โดยบู ร ณาการกั บ
สาขาวิชาอื่นๆ
5. สร้ า งการท� ำ งานร่ ว มกั น ข้ า มหน่ ว ยงาน รวมถึ ง สร้ า งองค์ ค วามรู ้ แ ละนวั ต กรรมใหม่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดการท�ำงานวิจัยของคณาจารย์
6. สร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเห็นความส�ำคัญของการร่วมพัฒนา
เทคโนโลยี นวัตกรรม เช่น การลดหย่อนภาษีให้กับภาคเอกชน
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7. เปิดกว้างให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการศึกษาวิจัยในสถาบันการศึกษา โดยโจทย์
ของการศึกษาวิจัย ควรตอบสนองการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคการผลิตได้จริง
8. มีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม โดยสามารถน�ำไปปรับใช้ได้จริงในชีวติ ประจ�ำวัน
และในสังคม

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาสมรรถนะด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษาของ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึง่ อาจจะ
เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ให้กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาผลลัพธ์ทพี่ งึ ประสงค์ของการศึกษาในด้านผูเ้ รียนรูแ้ ละด้านพลเมืองทีเ่ ข้มแข็งเพิม่ เติม
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561
2. ควรขยายประชากรกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนหรือผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต รวมถึงศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตและหน่วยงานที่จะรับบัณฑิตเข้าท�ำงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน เป็นต้น
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นโยบายชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ในจังหวัดล�ำพูน
INNOVATIVE OTOP COMMUNITY TOURISM POLICY
AND SUSTAINABLE COMMUNITY DEVELOPMENT
IN LAMPHUN PROVINCE
ศรัณย์ภัทร รังษี
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การศึกษาเชิงคุณภาพเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาถึงข้อมูลทุนทางสังคมเดิมของ
หมูบ่ า้ นก่อนทีจ่ ะมีนโยบายชุมชนท่องเทีย่ วโอทอปนวัตวิถเี ข้ามา 2. เพือ่ ศึกษาถึงการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
หลังจากได้น�ำนโยบายชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี เข้ามาด�ำเนินการในชุมชน และ 3. เพื่อศึกษาถึง
ความยัง่ ยืนของการด�ำเนินงานตามนโยบายชุมชนท่องเทีย่ วโอทอปนวัตวิถขี องหมูบ่ า้ น หากไม่มนี โยบายนี้
มาสนับสนุนต่อไปในอนาคต ซึ่งได้น�ำหมู่บ้านเป้าหมายต้นแบบ จ�ำนวน 2 หมู่บ้าน และหมู่บ้านเป้าหมาย
ทีม่ กี ารด�ำเนินงานตามมาตรฐานปกติของกรมการพัฒนาชุนชน จ�ำนวน 2 หมูบ่ า้ น เพือ่ แสดงถึงความยัง่ ยืน
ของนโยบายนีว้ า่ จะสามารถเกิดขึน้ กับหมูบ่ า้ นทัง้ สองแบบได้หรือไม่ อย่างไร โดยได้นำ� ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ ได้แก่
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จ�ำนวน 2 คน ผู้น�ำชุมชน จ�ำนวน 4 คน ได้แก่ ผู้น�ำชุมชน บ้านแพะ บ้านป่าเหียง
บ้านดอนหลวง และบ้านหนองเหงือก ในเขตจังหวัดล�ำพูน และคณะกรรมการหมู่บ้าน จ�ำนวน 4 คน ได้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านแพะ บ้านป่าเหียง บ้านดอนหลวง และบ้านหนองเหงือก ในเขตจังหวัดล�ำพูน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ คือแบบสัมภาษณ์ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์โดยการตีความ ผลการศึกษา
พบว่า 1) หมู่บ้าน เป้าหมายทั้ง 4 หมู่บ้านที่เข้าร่วมนโยบายชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี เป็นหมู่บ้านที่
มีทุนทางสังคมเดิมของหมู่บ้านมาก่อนแล้ว ซึ่งได้แก่ การเป็นหมู่บ้านที่มีวิถีการเกษตร การปลูกผักปลอด
สารพิษ วิถวี ฒ
ั นธรรมไทลือ้ กลุม่ วิสาหกิจชุมชน การรวมกลุม่ ของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น ซึง่ ในบาง
หมู่บ้านยังเป็นหมู่บ้านที่มีศูนย์หัตถกรรมผ้าฝ้ายอีกด้วย 2) ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านหลังจาก
ได้น�ำนโยบายเข้ามาด�ำเนินการมีผลลัพธ์เป็นไปในทิศทางบวก คือ หมู่บ้านเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ
สร้างรายได้ จุนเจือครอบครัวให้กับคนในหมู่บ้าน 3) หมู่เป้าหมายทั้ง 4 หมู่บ้านสามารถด�ำเนินงานตาม
นโยบายชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีต่อไปได้ โดยมีการปรับกลยุทธการท่องเที่ยว เช่น บ้านแพะมีการ
จัดงานในหมูบ่ า้ นตามเทศกาลขึน้ เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ลอยกระทง เป็นต้น เพือ่ ช่วยเสริมกิจกรรมให้
หมูบ่ า้ นมีความหลากหลายเพิม่ มากขึน้ , บ้านป่าเหียง มีการสร้างแหล่งศึกษาดูงานการสาธิตการท�ำแปลงผัก
ร่วมกับการสอนสาธิตการท�ำโคมผ้า ท�ำผางประทีป ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท�ำในโครงการโอทอปนวัตวิถีอยู่เดิม,
บ้านดอนหลวงมีการขับเคลื่อนนโยบายโดยการผสมผสานกิจกรรมการท่องเที่ยวนวัตวิถีเชื่อมกับจุดเด่นที่
บ้านดอนหลวงมีศูนย์หัตถกรรมผ้าฝ้ายเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้ทั้ง 2 ทาง, บ้านหนองเงือกมี
การประชาสัมพันธ์โปรแกรมการท่องเทีย่ วของหมูบ่ า้ นในแต่ละฤดูกาลผ่านทางเว็บไซต์อย่างต่อเนือ่ ง เป็นต้น
และหมู่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน ยังมีการต่อยอดนโยบายในหลายรูปแบบ ต่าง ๆ เช่น การหาองค์กรความร่วม
มือจากภายนอก เช่น ไมซ์ (MICE), กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และส�ำนักงานพัฒนาชุมชน มาช่วยสนับสนุน
ในกิจกรรมอื่น ๆ ของหมู่บ้านเพิ่มเติม รวมไปถึงการส่งคณะกรรมการหมู่บ้านไปอบรม ศึกษา ดูงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่จะน�ำมาปรับและประยุกต์ใช้กับหมู่บ้านให้มีการพัฒนาที่มากขึ้นกว่าเดิม
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ทัง้ นี้ จะสังเกตได้วา่ หมูบ่ า้ นทัง้ 4 หมูบ่ า้ น ไม่วา่ จะเป็นหมูบ่ า้ นเป้าหมายต้นแบบ หรือหมูบ่ า้ นเป้าหมาย
ที่มีการด�ำเนินงานตามมาตรฐานปกติของกรมการพัฒนาชุนชน ก็สามารถด�ำเนินงานตามนโยบายชุมชน
ท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถีให้เกิดความยั่งยืนขึ้นได้ แต่จะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับทุนทางสังคมของแต่ละ
หมู่บ้าน ซึ่งรวมไปถึง ศักยภาพของคนในชุมชน ผู้น�ำชุมชน สภาพเศรษฐกิจ สภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน
และที่ส�ำคัญคือการพัฒนาต้องเกิดมาจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
ค�ำส�ำคัญ : สินค้าโอทอป, นวัตวิถี, โอทอปนวัตวิถี, ความยั่งยืน

Abstract
This qualitative study aims to study the original social capital of the village prior to the entry
of policy on OTOP inno-life tourism-based communities. Secondly, it is to study the change after
applying the policy on OTOP inno-life tourism-based communities to the community. Lastly, it is to
study the operational sustainability of the policy on OTOP inno-life tourism-based communities without
future support. The two target villages; Ban Pa Hiang, and Ban Nong Ngueg, which perform normal
standard operation of Community Development Department were used to manifest the feasibility of
having sustainability in another two target model villages; Ban Pae, and Ban Don Luang. The key
respondents are 2 community development officers, 4 community leaders from Baan Pae, Baan Pa
Hiang, Ban Don Luang, and Ban Nong Ngueg in Lamphun, and 4 village committees from Baan
Pae, Baan Pa Hiang, Ban Don Luang, and Ban Nong Ngueg in Lamphun. The interview form was
used as a tool. The data was analysed by interpretation. The result indicated that the 4 target villages
have already applied the policy on OTOP inno-life tourism-based communities and have owned their
original social capitals, such as, agriculture, toxic-free farm, Tai Lue culture, community enterprise
group, the community gathering in various forms etc. Some of them even have their cotton
handicraft centre. Secondly, the implementation of the policy gives positive changes; the provision
of job and career which makes the earnings for families and villagers. The 4 target villages can
continue the policy on OTOP inno-life tourism-based communities by adjusting tourism strategy.
Ban Pae could organize festive celebrations on, for example, New Year, Songkran, Loy Kratong etc.
in order to promote the variety of activities in the village. Ban Pa Hiang creates vegetable farming
learning centre together with the demonstration of fabric lamp and traditional Thai candle which have
been carrying on in original OTOP inno-life project. Ban Don Luang drives the policy by integrating
the inno-life tourism activities with the cotton handicraft centre, the highlight of Ban Don Luang, in
order to increase the earnings for the villagers both ways. Ban Nong Ngueg has been promoting its
seasonal tourism programs on website etc. These 4 villages have also extended the policy in various
ways; i.e. the seeking of external cooperation, such as, MICE, Department of Industrial Promotion,
and Community Development Department for further activities supports. The village committees also
take seminar course, and visits in order to learn more and apply those knowledges to the village
for a better development.
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It is clear that these 4 villages ; whether they are the model villages or the villages which
perform normal standard operation of Community Development Department, can conduct the
sustainability of policy on OTOP inno-life tourism-based communities. However, the strengthen of
the sustainability is hinged on the social capitals of each village which include the competency of
the community, community leaders, economy, and community’s environment. The most important
thing is the development must derive from the genuine requirement of the community.
Keywords : OTOP Products, Inno-life, OTOP inno-life, Sustainability

บทน�ำ
กรมการพัฒนาชุมชน ได้รบั การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติมประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อให้ด�ำเนินการตามแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยได้จัดท�ำโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี
เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งมีเป้าหมายของการด�ำเนินงานเพื่อต้องการ
ที่จะเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันขายสินค้า OTOP ออกจากชุมชนเพียงด้านเดียว สู่การเพิ่มช่องทางสร้าง
รายได้ตามความต้องการ โดยการขายสินค้าอยู่ในชุมชน ที่มาจากการท่องเที่ยว โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา
วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ ทั้งนี้ ครอบครัวและลูกหลานยังอยู่ร่วมกัน
ไม่ต้องแข่งขันน�ำผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกชุมชน และยังเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง
(กรมการพัฒนาชุมชน, 2561) โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งผ่านงบประมาณกระจายให้แต่ละจังหวัด
ให้ ด� ำ เนิ น โครงการชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย วโอทอปนวั ต วิ ถี ตามแนวทางที่ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนก� ำ หนด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึง่ จังหวัดล�ำพูนมีหมูบ่ า้ นเป้าหมายในการเข้าไปด�ำเนินโครงการ จ�ำนวน 33 หมูบ่ า้ น
หลังจากนั้นกรมการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้แต่ละจังหวัดคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายให้เป็นชุมชน
ท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ระดับจังหวัดขึ้น ซึ่งผลการคัดเลือกดังกล่าวจึงได้หมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือกให้
เป็นชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดล�ำพูน มีหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก
จ�ำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแพะ อ�ำเภอบ้านธิ จังหวัดล�ำพูน และบ้านดอนหลวง อ�ำเภอป่าซาง
จังหวัดล�ำพูน โดยทั้ง 2 หมู่บ้าน นี้มีหมู่บ้านใกล้เคียงที่จัดเป็นหมู่บ้านเป้าหมายในจังหวัดล�ำพูนโดยมี
ผลการด�ำเนินงานตามมาตรฐานปกติที่กรมพัฒนาชุมชนก�ำหนด ซึ่งได้แก่ บ้านป่าเหียง อ�ำเภอบ้านธิ
จังหวัดล�ำพูน และบ้านหนองเหงือก อ�ำเภอป่าซาง จังหวัดล�ำพูน
จากปรากฎการณ์ดังกล่าว นโยบายชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี มีความน่าสนใจที่จะศึกษา
ถึงข้อมูลทุนทางสังคมเดิมของหมู่บ้าน ก่อนที่จะมีนโยบายชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีเข้ามา และ
ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หลังจากได้น�ำนโยบายชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีเข้ามาด�ำเนินการ
ในหมู่บ้าน รวมไปถึงศึกษาถึงความยั่งยืนของการด�ำเนินงานตามนโยบายชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี
ของหมูบ่ า้ น หากไม่มนี โยบายนีม้ าสนับสนุนต่อไปในอนาคต ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะศึกษาจากหมูบ่ า้ นเป้าหมายต้นแบบ
จ�ำนวน 2 หมู่บ้าน และหมู่บ้านเป้าหมายที่มีการด�ำเนินงานตามมาตรฐานปกติของกรมการพัฒนาชุมชน
จ�ำนวน 2 หมู่บ้าน เพื่อหาความยั่งยืนของนโยบายว่าจะสามารถเกิดขึ้นกับหมู่บ้านทั้งสองแบบได้หรือไม่
อย่างไร
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงข้อมูลทุนทางสังคมเดิมของหมู่บ้านเป้าหมายก่อนที่จะมีนโยบายชุมชนท่องเที่ยว
โอทอป นวัตวิถีเข้ามา
2. เพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หลังจากได้น�ำนโยบายชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี
เข้ามาด�ำเนินการในชุมชน
3. เพื่อศึกษาถึงความยั่งยืนของการด�ำเนินงานตามนโยบายชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีของ
หมู่บ้าน หากไม่มีนโยบายนี้มาสนับสนุนต่อไปในอนาคต

กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดนโยบายชุมชนท่องเทีย่ วโอทอปนวัตวิถกี บั การพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืนในจังหวัดล�ำพูน
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ค�ำอธิบายกรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดนีป้ ระยุกต์มาจากทฤษฎีระบบของ Easton ในการศึกษานโยบายชุมชนท่องเทีย่ วโอทอป
นวัตวิถีกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดล�ำพูน ซึ่งนโยบายชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี คือ
สิ่งแวดล้อม ที่อยู่นอกระบบซึ่งเป็นตัวส่งข้อเรียกร้อง มาเป็นปัจจัยน�ำเข้า ที่ประกอบไปด้วย บริบทและ
ความต้องการของชุมชนและผูป้ ระกอบการ ผลิตภัณฑ์เดิมก่อนได้รบั การพัฒนา งบประมาณ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
เพื่อน�ำเข้าไปในกระบวนการพัฒนา ซึ่งได้แก่ การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ส่งเสริมช่องทางการตลาดชุมชน ซึ่งการที่จะ
ท�ำให้กระบวนการพัฒนาเกิดความส�ำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้นก็ต้องอาศัยองค์ประกอบอย่างทุนทางสังคมมา
ช่วยเสริม เพื่อให้ออกมาเป็น ปัจจัยน�ำออก คือ ชุมชนได้รับการพัฒนาอาชีพ ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
ได้รบั การพัฒนาจากรูปแบบเดิม ชุมชนได้รบั การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว ชุมชนได้รบั กลยุทธ์และแผนการท่องเทีย่ ว
ชุมชนได้รับการประชาสัมพันธ์เป็นวงกว้าง และหลังจากปัจจัยที่ถูกน�ำออกมาแล้วนั้น ก็จะมีปฏิกิริยา
ย้อนกลับ (Feedback) ออกมาเพือ่ น�ำไปสูก่ ระบวนการปรับปรุงต่อไปให้ดขี นึ้ จนตอบสนองต่อความต้องการ
ของชาวบ้านได้อย่างแท้จริงแล้ว สุดท้ายก็จะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และในองค์ประกอบของการพัฒนา
ที่ยั่งยืนก็จะเป็นการพัฒนาในมิติทั้ง 3 ด้าน ไปพร้อม ๆ กัน ทั้งทางมิติด้านคุณค่าทางสังคม ได้แก่
การสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน มิติด้านคุณค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การสร้างรายได้และ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชน มิติด้านคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการพัฒนาภูมิทัศน์ในชุมชน จึงจะเกิดความยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
ทฤษฎีระบบ เป็นกระบวนการที่ประกอบไปด้วยระบบการเมือง (Political System) ซึ่งเป็นลักษณะ
ของกระบวนการที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเมืองกับสภาพแวดล้อม (Environment) ที่อยู่
รอบ ๆ ระบบการเมือง โดยกระบวนการแรก คือ ปัจจัยน�ำเข้า (Input) ประกอบไปด้วย การเรียกร้อง
ซึ่งเป็นการก่อตัวขึ้นมาจากสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ระบบการเมือง เพื่อให้ระบบการเมือง มีการคิด
วิเคราะห์ แล้วแปลงออกมาเป็นปัจจัยน�ำออก (Output) ที่เรียกว่าผลผลิตของการด�ำเนินนโยบาย แล้วหลัง
จากนั้นจึงน�ำข้อมูลของปฏิกิริยาตอบโต้ หรือสิ่งสะท้อนกลับ (Feedback) วนกลับเข้าไปสู่กระบวนการของ
ระบบการเมืองอีกครั้ง เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้นโยบายของรัฐตอบสนองความต้องการหรือ
ข้อเรียกร้องของสภาพแวดล้อมหรือประชาชนได้ตรงจุดต่อไป (Easton, 1965)
ทุ น ทางสั ง คม เป็ น ลั ก ษณะการที่ สั ง คมมี ก ารรวมตั ว กั น เป็ น กลุ ่ ม โดยอยู ่ ร ่ ว มกั น มี วั ฒ นธรรม
ความซื่อสัตย์ สุจริต ที่แสดงต่อกัน รวมไปถึงการมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีการท�ำงานที่มุ่งเน้น
ประสิทธิภาพ การมีระบบการท�ำงานของฝ่ายรัฐและฝ่ายการเมืองที่ดี ทุนทางสังคมในลักษณะนี้จะช่วย
ส่งผลท�ำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น (ประเวศ วะสี, 2541)
การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความหมาย 4 ข้อ ดังนี้ (1) การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาที่สมดุล
ใน 3 เรื่อง คือ (1.1) มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง (1.2) มีการแบ่งปันผลประโยชน์ได้
อย่างเป็นธรรม (1.3) มีคุณภาพชีวิตที่ดี (2) การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการพัฒนาในยุคปัจจุบันให้ดีกว่าเดิม
และไม่ปดิ กัน้ การพัฒนาทีอ่ าจจะดีขนึ้ กว่าเดิมในอนาคต (3) การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน เป็นการพัฒนาทีต่ อบสนอง
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ความต้องการของประชาชน (4) การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน เป็นการริเริม่ ทีจ่ ะพัฒนาตนเองก่อน โดยการสร้างความรู้
ความเข้าใจ ในการรู้จักการแก้ไขปัญหา และการสร้างกระบวนการแก้ไขปัญหา มีจิตสาธารณะ เห็นแก่
เพื่อประโยชนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน (สมพร เทพสิทธา, 2546)

วิธีการวิจัย
แบบการศึกษา
เป็นการศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านที่เข้าร่วมนโยบายชุมชนท่องเที่ยวโอทอป
นวัตวิถี จ�ำนวน 4 หมูบ่ า้ น ซึง่ แบ่งเป็นหมูบ่ า้ นได้รบั คัดเลือกให้เป็นชุมชนท่องเทีย่ วโอทอปนวัตวิถี ต้นแบบ
ระดับจังหวัด จังหวัดล�ำพูน ได้แก่ บ้านแพะ อ�ำเภอบ้านธิ, บ้านดอนหลวง อ�ำเภอป่าซาง และหมู่บ้านที่มี
ผลการด�ำเนินงานตามมาตรฐานปกติ ได้แก่ บ้านป่าเหียง อ�ำเภอบ้านธิ, บ้านหนองเหงือก อ�ำเภอป่าซาง
เพื่อศึกษาถึงความยั่งยืนของนโยบายชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ (1) เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอบ้านธิ (2) เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานพัฒนา
ชุมชนอ�ำเภอป่าซาง (3) คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) บ้านแพะ, บ้านป่าเหียง ต�ำบลบ้านธิ อ�ำเภอบ้านธิ
จังหวัดล�ำพูน และบ้านดอนหลวง, บ้านหนองเหงือก ต�ำบลแม่แรง อ�ำเภอป่าซาง จังหวัดล�ำพูน จ�ำนวน
หมูบ่ า้ นละ 1 คน รวม 4 คน (4) ผูน้ ำ� ชุมชน บ้านแพะ, บ้านป่าเหียง ต�ำบลบ้านธิ อ�ำเภอบ้านธิ จังหวัดล�ำพูน
และบ้านดอนหลวง, บ้านหนองเหงือก ต�ำบลแม่แรง อ�ำเภอป่าซาง จังหวัดล�ำพูน จ�ำนวนหมู่บ้านละ 1 คน
รวม 4 คน รวมจ�ำนวนคนผู้ให้ข้อมูล ทั้งสิ้น 10 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ซึ่งจะเลือกใช้วิธี
การสัมภาษณ์แบบผสมผสานระหว่างการสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง และการสัมภาษณ์เชิงลึก คือ ผูว้ จิ ยั จะมี
การวางแผนล�ำดับขั้นตอนการสัมภาษณ์และหัวข้อการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า แบบเข้มงวดพอประมาณ
ซึ่งบางข้อค�ำถามอาจใช้วิธีการพูดคุยสนทนาตามธรรมชาติ เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกมากกว่าที่ได้ตั้งหัวข้อ
ค�ำถามไว้ก่อนหน้านี้
วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย ได้ ก� ำหนดวิ ธี ก ารในการเก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ น� ำข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ค� ำตอบตรง
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ โดยได้เลือกใช้วิธีในการเก็บข้อมูล จ�ำนวน 2 รูปแบบ ได้แก่
1. การศึกษาจากเอกสาร เช่น คู่มือการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของกรมการพัฒนา
ชุมชน และจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 2. สัมภาษณ์แบบผสมผสานระหว่างการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
จากชุดค�ำถาม ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยใช้ลักษณะ
ของค�ำถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล การด�ำเนินการโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ที่ได้จากการสัมภาษณ์
แล้วน�ำมาวิเคราะห์เนื้อหา โดยน�ำข้อมูลที่ได้มาจ�ำแนกและจัดหมวดหมู่ แล้วน�ำมาเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ค�ำตอบทีไ่ ด้จากการตัง้ ค�ำถามงานวิจยั โดยสรุปแยกประเด็นทีส่ ำ� คัญ แล้วให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อการด�ำเนินโครงการ
การตรวจสอบความไว้วางใจได้ของงานวิจัย
ใช้วิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation) โดยการทดสอบ
จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล และเพื่อยืนยันข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ จึงใช้วิธีการ Member check เพื่อตรวจ
สอบความถูกต้องโดยน�ำสรุปถ้อยค�ำจากบันทึกข้อมูลที่ได้จากการบันทึกการสัมภาษณ์เสนอผู้ให้ข้อมูล
(บุคคลภายในหน่วยงาน) ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

ผลการศึกษา
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และการสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่ม
เป้าหมายทัง้ 4 หมูบ่ า้ น และเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนทีร่ บั ผิดชอบในพืน้ ที่ จึงสามารถน�ำเสนอผลการศึกษาได้
3 ส่วน คือ (1) ทุนทางสังคมเดิมของหมูบ่ า้ นเป้าหมายก่อนทีจ่ ะมีนโยบายชุมชนท่องเทีย่ วโอทอปนวัตวิถเี ข้ามา
(2) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หลังจากได้น�ำนโยบายชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี เข้ามาด�ำเนินการ
ในชุมชน (3) แนวทางในอนาคตที่จะท�ำให้ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี เกิดความยั่งยืน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
(1) ทุนทางสังคมเดิมของหมูบ่ า้ นเป้าหมายก่อนทีจ่ ะมีนโยบายชุมชนท่องเทีย่ วโอทอปนวัตวิถเี ข้ามา
เจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนทีร่ บั ผิดชอบในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอป่าซาง และอ�ำเภอบ้านธิ (สัมภาษณ์เมือ่ วันที่
13 มกราคม 2563) กล่าวว่า ในเบือ้ งต้นกรมการพัฒนาชุมชนได้กำ� หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาพืน้ ทีด่ ำ� เนิน
นโยบายโดยให้คดั เลือกหมูบ่ า้ นเป้าหมายโดยพิจารณาพืน้ ทีโ่ ดดเด่นในศักยภาพและความพร้อมของหมูบ่ า้ น
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่ด�ำเนินงานนโยบาย ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวต้องไม่เริ่มต้นมาจากศูนย์
บ้านแพะ ต�ำบลบ้านธิ อ�ำเภอบ้านธิ จังหวัดล�ำพูน มีทุนทางสังคมเดิม คือ หมู่บ้านมีกลุ่ม
ผูส้ งู อายุ กลุม่ ปลูกผัก กลุม่ วิสาหกิจเพือ่ การผลิต กลุม่ กองทุนหมูบ่ า้ น กลุม่ สวัสดิการชุมชนทีม่ คี วามเข้มแข็ง
อยูแ่ ล้ว มีกาดอุโบสถเป็นโบราณสถาน ประกอบกับการทีม่ โี ครงการท่องเทีย่ วโอทอปนวัตวิถเี ข้ามา ก็เลยเอา
วิถีการเกษตร วิถีวัฒนธรรมของไทลื้อของหมู่บ้านมาผสมผสานกับกาดอุโบสถโบราณของหมู่บ้าน ท�ำเป็น
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชื่อมโยงกัน ซึ่งบ้านแพะมีวัฒนธรรมประเพณีของไทยลื้ออยู่แล้ว ซึ่งเป็นของดี
ของเดิมที่ชาวบ้านรักษาไว้ เพื่ออนุรักษ์สืบสานต่อให้ลูกหลาน ซึ่งหมู่บ้านก็มีกลุ่มหนุ่มสาว กลุ่มเยาวชน
กลุ่มผู้สูงอายุ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุก็จะสานกล่องข้าว ท�ำกรวยดอกไม้ ท�ำกะลามะพร้าว และวิถีอีกอย่าง
หนึ่งของชาวบ้านคือการปลูกผักกินเอง แบ่งปันกันและก็ที่เหลือก็เอาไปขาย บนวิถีของความพอเพียง
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแต่เดิมอยู่แล้ว (สัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563)
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บ้านป่าเหียง ต�ำบลบ้านธิ อ�ำเภอบ้านธิ จังหวัดล�ำพูน มีทุนทางสังคมเดิม คือ หมู่บ้านจะ
มีกลุม่ ผูส้ งู อายุ ทีส่ านข้าวกล่องจากใบตาล ท�ำไม้กวาดทางมะพร้าว เครือ่ งสืบชะตา โคมผ้า และผางประทีป
ซึ่งในหมู่บ้านก็มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมบ้านโบราณไทลื้อหลังแรกในหมู่บ้าน รวมถึงสัมผัสกับ
อัตลักษณ์ความเป็นไทลื้อในหมู่บ้าน และหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่มีการปลูกผักปลอดสารพิษ ที่ท�ำอยู่ตาม
ครัวเรือนอยูแ่ ล้ว ซึง่ ทีเ่ หลือก็จะน�ำไปขายสร้างรายได้ให้กบั หมูบ่ า้ น (สัมภาษณ์เมือ่ วันที่ 15 มกราคม 2563)
บ้านดอนหลวง ต�ำบลแม่แรง อ�ำเภอป่าซาง จังหวัดล�ำพูน มีทุนทางสังคมเดิม คือ หมู่บ้านดอน
หลวงเป็นหมู่บ้านหัตถกรรม ที่เรียกชื่อว่า “ศูนย์หัตถกรรมผ้าฝ้ายดอนหลวง” ซึ่งแหล่งค้าขายผลิตภัณฑ์
จากผ้าฝ้ายในหมู่บ้านอยู่แล้ว โดยเริ่มจากการลงหุ้นกันในหมู่บ้าน เพื่อมาลงทุนค้าขาย ซึ่งเป็นผลมา
จากหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็ง มีความสามัคคีกันอยู่แล้ว (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563)
บ้านหนองเงือก ต�ำบลแม่แรง อ�ำเภอป่าซาง จังหวัดล�ำพูน มีทนุ ทางสังคมเดิม คือ หมูบ่ า้ นหนองเงือก
เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีประเพณีและมีวิถีคนยองอยู่แล้ว เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วย
และเป็นชุมชนที่มีความสามัคคีกัน (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563)
จากการสัมภาษณ์ข้างต้น จะเห็นว่าหมู่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ
ล้วนแล้วแต่เป็นหมู่บ้านที่มีทุนทางสังคมเดิมอยู่แล้ว ซึ่งได้แก่ การเป็นหมู่บ้านที่มีวิถีการเกษตร การปลูก
ผักปลอดสารพิษ วิถีวัฒนธรรมไทลื้อ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน การรวมกลุ่มของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น
ซึ่งบางหมู่บ้านยังเป็นหมู่บ้านที่มีศูนย์หัตถกรรมผ้าฝ้ายด้วย
(2) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หลังจากได้น�ำนโยบายชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี เข้ามา
ด�ำเนินการในชุมชน
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบในพื้นที่อ�ำเภอป่าซาง และอ�ำเภอบ้านธิ (สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ 13 มกราคม 2563) กล่าวว่า หลังจากที่ได้รับนโยบายจากกรมการพัฒนาชุมชนให้ด�ำเนินนโยบาย
ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ในปี 2561 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้เข้าไปประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจให้
กับหมู่บ้านเป้าหมาย โดยได้เข้าไปประชุมชี้แจง ท�ำความเข้าใจร่วมกับผู้น�ำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน
และชาวบ้าน ในการเข้ามาด�ำเนินนโยบายชุมชนท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถี และได้เข้าไปสอบถามถึงปัญหา
ว่าหมู่บ้านมีปัญหาเรื่องอะไรบ้าง และถามถึงความต้องการว่าถ้ามีนโยบายชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัต
วิถีเข้ามา ชาวบ้านต้องการให้หมู่บ้านเป็นไปในรูปแบบไหน ต้องการเพิ่มเติมอะไรในหมู่บ้าน หลังจากนั้น
ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจึงได้เข้าไปด�ำเนินการตามความต้องการของชาวบ้าน โดยได้เข้าไปสนับสนุน ส่งเสริม
ทั้งด้านการอบรมชาวบ้าน การพาไปดูงาน และสนับสนุนบุคลากรโดยได้น�ำอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมา
ช่วยสอนการวางแผนการท่องเที่ยว ช่วยคิดในการดึงเสน่ห์ในด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ซึ่งงบที่จังหวัดน�ำมา
ด�ำเนินการในหมู่บ้านในทุก ๆ เรื่อง ทุกอย่างที่ชาวบ้านได้ไป เกิดมาจากความต้องการของชาวบ้านทั้งสิ้น
เจ้าหน้าที่จะไม่ป้อนให้ชาวบ้านแต่จะดึงจากปัญหาและความต้องการของเขากลับมาใส่ในนโยบาย เพราะ
ถ้าหากเจ้าหน้าที่ให้ไปแล้วไม่ตรงกับความต้องการของชาวบ้าน ชาวบ้านก็จะไม่ให้ความร่วมมือและไม่จะ
ท�ำ แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ไปสนับสนุนชาวบ้านเนื่องจากชาวบ้านมีปัญหาและมีความต้องการที่จะแก้ปัญหานั้น
ชาวบ้านก็จะรับและก็จะท�ำออกมาได้ดี
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บ้านแพะ ต�ำบลบ้านธิ อ�ำเภอบ้านธิ จังหวัดล�ำพูน เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นกับหมู่บ้าน
หลังจากมีนโยบายชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีเข้ามาด�ำเนินการในหมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการท่องเทีย่ วชุมชนโอทอปนวัตวิถี เพือ่ แบ่งส่วนงานรับผิดชอบเป็นแผนก เช่น แผนกจัดสถานที่
แผนกอาหาร แผนกต้อนรับ แผนกโฮมสเตย์ แผนกรถซาเล้งรถถีบ แผนกดูแลนักท่องเทีย่ ว แผนกกลุม่ สาธิต
เป็นต้น เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ จุนเจือครอบครัว ซึ่งมีชาวบ้านเกือบ 90% ก็มีรายได้
จากโครงการนี้ แต่ชาวบ้านทีไ่ ม่ได้มาร่วมกิจกรรม ทางผู้นำ� ชุมชนก็เปิดให้ถือหุ้น หุ้นของวิสาหกิจท่องเที่ยว
โดยชุมชน หากหมู่บ้านมีการจัดงาน มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว ได้รายได้เข้ามาในหมู่บ้าน ก็เก็บเงิน
สะสมเข้าในส่วนของวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน และจะมีการปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตอนสิ้นปี ซึ่งเป็นความ
พยายามของผูน้ ำ� ชุมชนทีจ่ ะกระจายรายได้ให้ได้ทวั่ ถึงกัน แต่ในส่วนของปัญหาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ในหมูบ่ า้ น
มีส่วนน้อย อาจจะมีมาจากแนวคิดของชาวบ้านที่แตกต่างกัน แต่ผู้น�ำชุมชนก็แก้ปัญหานี้ได้โดยการผ่าน
เวทีประชาคม หากมีใครมีปัญหาหรือมีความสงสัยอะไรก็น�ำเข้ามาคุยในเวทีประชาคม เพื่อหาบทสรุปและ
หาทางออกร่วมกันได้ (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563)
บ้า นป่า เหียง ต�ำบลบ้า นธิ อ� ำ ภอบ้ านธิ จั งหวั ด ล� ำ พู น มี ความเปลี่ ย นแปลงกว่ าเดิ มมาก
จากหมู่บ้านที่เงียบและไม่มีอะไรเลย ปัจจุบันหมู่บ้านมีความพร้อมในด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ชาวบ้าน
มีความรู้มากขึ้นจากการได้รับการอบรมในด้านการพัฒนาอาชีพ ซึ่งมีบุคลากรจากภาครัฐ เข้ามาชี้แนะ
เข้ามาส่งเสริมท�ำให้หมู่บ้านเป็นที่รู้จักมากขึ้น การส่งเสริมตลาด ท�ำให้การค้าขายของหมู่บ้านดีขึ้น ซึ่งชาว
บ้านก็สามารถค้าขายและขายของได้มากขึน้ จากการทีม่ คี ณะดูงานเข้ามา อีกทัง้ โครงการนีย้ งั เป็นตัวการันตี
และสร้างมุมมองของนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี อ่ หมูบ่ า้ น ด้วยค�ำว่าหมูบ่ า้ นนีเ้ ป็นหมูบ่ า้ นนวัตวิถเี ป็นหมูบ่ า้ นทีผ่ า่ น
การอบรม และมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ท�ำให้เมื่อตัวแทนของหมู่บ้านไปต่อยอด น�ำเสนอ
ที่จะท�ำโครงการใด ๆ ก็จะท�ำให้ได้รับความเชื่อมั่นจากองค์กร และบุคคลภายนอกมากกว่าหมู่บ้านที่ยัง
ไม่ได้เริม่ อะไร และหากจะกล่าวถึงว่าโครงการนีไ้ ด้กอ่ ให้เกิดปัญหาอุปสรรคอะไรขึน้ กับหมูบ่ า้ นโดยรวมแล้ว
ไม่มี ในเรื่องของปัญหาอุปสรรคใด ส่วนใหญ่จะเป็นไปในทิศทางบวก เพราะหมู่บ้านได้รับประโยชน์มาก
จากโครงการนี้ (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563)
บ้านดอนหลวง ต�ำบลแม่แรง อ�ำเภอป่าซาง จังหวัดล�ำพูน มีความเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ กับหมูบ่ า้ นมาก
ในด้านรูปแบบการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่ในหมู่บ้าน โดยหมู่บ้านได้รับการสนับสนุนเรื่องของวัสดุ อุปกรณ์
ในส่วนที่ชาวบ้านร้องขอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งได้รับการสนับสนุนทีม
บุคลากรทีม่ าช่วยดึงเสน่หข์ องหมูบ่ า้ นในส่วนของการสร้างแผนการท่องเทีย่ ว กิจกรรมการท่องเทีย่ ว ต่าง ๆ
ซึ่งมีการสอนให้ชาวบ้านฝึกวิธีการนวด และวิธีการท�ำยาหม่อง ยาดม รวมไปถึงพัฒนาในด้านของที่พัก
ที่กิน และกิจกรรมตามวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน แต่หากจะกล่าวถึงในด้านเศรษฐกิจที่ได้มาจากการ
ค้าขายสินค้าของหมู่บ้านแล้ว ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นไม่มากนักเพราะปกติแล้วหมู่บ้านดอนหลวงก็
มีศูนย์หัตถกรรมผ้าฝ้ายดอนหลวงซึ่งเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวอยู่แล้ว และสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน
ในส่วนนี้แต่เดิมอยู่แล้ว (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563)
บ้านหนองเงือก ต�ำบลแม่แรง อ�ำเภอป่าซาง จังหวัดล�ำพูน มีความเปลี่ยนแปลงขึ้นกับหมู่บ้าน
คือ แต่เดิมหมู่บ้านหนองเงือกเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายรายใหญ่ ทั้งในส่วนของการทอผ้าและย้อมผ้า แต่ไม่มี
นักท่องเทีย่ วเข้าไปเทีย่ ว ไม่มรี ายได้จากการท่องเทีย่ ว แต่เมือ่ โครงการนีเ้ ข้ามาสนับสนุนช่วยประชาสัมพันธ์
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ให้หมู่บ้านเป็นที่รู้จักกับบุคคลทั่วไปมากขึ้น จึงท�ำให้หมู่บ้านเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้น และ
จากโครงการนี้ท�ำให้มีคนรู้จักบ้านหนองเงือกว่าเป็นแหล่งผลิตผ้า และเครื่องจักรสาน จึงท�ำให้มีค�ำสั่งซื้อ
หรือ Order มากขึน้ กว่าแต่เดิม คนในหมูบ่ า้ นจึงมีรายได้มากขึน้ กว่าเดิม และในปัจจุบนั มีการก่อตัง้ กรรมการ
ชุมชนท่องเทีย่ วโอทอปนวัตวิถเี พือ่ มาบริหารงานด้านการท่องเทีย่ ว (สัมภาษณ์เมือ่ วันที่ 15 มกราคม 2563)
จากการสัมภาษณ์ข้างต้น จะเห็นว่าหมู่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวก
โดยนโยบายชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่คนในหมู่บ้านได้
เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ทั้งในเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน การพัฒนา
ศักยภาพของคนในหมู่บ้าน โดยการดึงทักษะ ความสามารถ และวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านที่มีอยู่เดิม
ออกมาเป็นเสน่ห์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมไปถึงท�ำให้หมู่บ้านเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น
โดยการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ต่าง ๆ ในวงกว้าง ส่งผลท�ำให้หมูบ่ า้ นมีนกั ท่องเทีย่ วมาเทีย่ วชม
และท�ำกิจกรรมตามแผนการท่องเทีย่ วของหมูบ่ า้ น การศึกษาดูงาน และการเข้าพักในโฮมสเตย์ของหมูบ่ า้ น
เพื่อเยี่ยมชมนวัตวิถีของคนในหมู่บ้านมากขึ้น
(3) ความยั่งยืนของการด�ำเนินงาน หากนโยบายไม่มีต่อไปในอนาคต
บ้านแพะ ต�ำบลบ้านธิ อ�ำเภอบ้านธิ จังหวัดล�ำพูน ในปัจจุบนั นีห้ มูบ่ า้ นได้มกี ารต่อยอดนโยบาย
ชุมชนท่องเทีย่ วโอทอปนวัตวิถี คณะกรรมการจึงมีความคิดว่าจะปรับแนวคิด โดยมีการจัดงานตามเทศกาล
เช่น เทศกาลปีใหม่เมือง ปีใหม่ไทย งานเข้าพรรษา ออกพรรษา ลอยกระทง และมีการปรับแผนการตลาด
ในส่วนของกาดมั่วเพราะทุกวันนี้มีกาดเยอะมาก หากหมู่บ้านจะเน้นแต่วัฒนธรรมก็จะไม่เพียงพอ เพราะ
ในปัจจุบันการท่องเที่ยวในลักษณะนี้ก็มีคู่แข่งจ�ำนวนมากเช่นกัน แต่ในปัจจุบันนี้ก็มีกลุ่มผู้ศึกษาดูงาน
ซึ่งหมู่บ้านแพะเป็นเป้าหมายของผู้ศึกษาดูงานอยู่แล้ว แต่ในส่วนของการท่องเที่ยวนวัตวิถีอาจจะลดลงไป
บ้างแต่กจ็ ะเป็นส่วนหนึง่ ในการท่องเทีย่ วของหมูบ่ า้ นซึง่ ก็จะท�ำไปตลอดอยูแ่ ล้ว และเนือ่ งจากบ้านแพะเป็น
หมูบ่ า้ นทีม่ คี วามพร้อมในหลายด้านจึงท�ำให้ในปัจจุบนั มีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนเพิม่ เติม เช่น ไมซ์ (MICE)
และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีแผนการพัฒนาหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ (Creative
Industry Village: CIV) เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
เทคโนโลยี (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563)
บ้านป่าเหียง ต�ำบลบ้านธิ อ�ำภอบ้านธิ จังหวัดล�ำพูน ในปัจจุบันนี้คือ หมู่บ้านได้ขับเคลื่อน
ด้ ว ยตนเองแล้ ว เพราะคณะกรรมการหมู ่ บ ้ า นทราบดี ว ่ า งบประมาณมี ม าแล้ ว ก็ ต ้ อ งหมดไปในที่ สุ ด
ซึง่ คณะกรรมการหมูบ่ า้ นได้มกี ารประชุมร่วมกับชาวบ้านเพือ่ หาวิธกี ารในการต่อยอดและปรับกลยุทธ์ ดึงดูด
นักท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบันนี้หมู่บ้านก็ได้ท�ำแปลงผักปลอดสารพิษ เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาดูงานการสาธิต
การท�ำแปลงผัก ร่วมกับการสอนสาธิตการท�ำโคมผ้า ท�ำผางประทีป ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท�ำในโครงการโอทอ
ปนวัตวิถีอยู่แล้ว หมู่บ้านป่าเหียงก็ยังด�ำเนินการอยู่ และยังมีการค้าขายอยู่ ซึ่งในปัจจุบันคณะกรรมการ
หมูบ่ า้ นก็ยงั ไปอบรม และมีการประชาสัมพันธ์หมูบ่ า้ นอย่างต่อเนือ่ ง (สัมภาษณ์เมือ่ วันที่ 15 มกราคม 2563)
บ้านดอนหลวง ต�ำบลแม่แรง อ�ำเภอป่าซาง จังหวัดล�ำพูน สามารถขับเคลือ่ นนโยบายต่อไปได้เอง
เพราะหมู่บ้านดอนหลวงมีต้นทุนที่ดีอยู่แล้ว คือ ชาวบ้านมีความเข้มแข็ง มีความสามัคคีกัน ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ในฐานะหมู่บ้านที่มี
ความโดดเด่นในเรื่องของหัตถกรรมผ้าฝ้ายดอนหลวง ประกอบกับนโยบายชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี
ได้มาสร้างความรูใ้ ห้ชาวบ้านให้รถู้ งึ วิธกี ารต้อนรับนักท่องเทีย่ ว สร้างมัคคุเทศก์ และจัดท�ำแผนการท่องเทีย่ ว
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ให้กับหมู่บ้านไว้แล้ว จึงท�ำให้ถึงแม้ต่อไปจะไม่มีนโยบายนี้มาสนับสนุน หมู่บ้านก็สามารถด�ำเนินนโยบาย
ต่อไปได้ ซึง่ ได้มแี นวทางในการขับเคลือ่ นนโยบายโดยการผสมผสานกิจกรรมการท่องเทีย่ วนวัตวิถเี ชือ่ มกับ
จุดเด่นทีบ่ า้ นดอนหลวงมีศนู ย์หตั ถกรรมผ้าฝ้ายเพือ่ เสริมสร้างรายได้ให้กบั ชาวบ้านได้ทงั้ 2 ทาง ทัง้ ในรูปแบบ
การท่องเที่ยวเพื่อชมวิถีชีวิตของชุมชน และรูปแบบของการค้าขายสินค้าโอทอปเด่นของชุมชน (สัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563)
บ้านหนองเงือก ต�ำบลแม่แรง อ�ำเภอป่าซาง จังหวัดล�ำพูน สามารถด�ำเนินนโยบายต่อไป
ได้ ถึงจะไม่มีนโยบายชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีมาสนับสนุนอีก เพราะปัจจุบันบ้านหนองเงือกยังมี
การประชาสัมพันธ์โปรแกรมการท่องเทีย่ วของหมูบ่ า้ นผ่านทางเว็บไซต์ แต่หมูบ่ า้ นก็มเี จ้าหน้าทีข่ องพัฒนา
ชุมชนเข้ามาช่วยเหลือหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว และถือว่าเป็นโบนัสของหมู่บ้านที่รัฐบาลได้สนับสนุน
นโยบายชุมชนท่องเทีย่ วโอทอปนวัตวิถเี ข้ามาช่วยเหลือหมูบ่ า้ น แต่ถา้ หากรัฐบาลเข้ามาสนับสนุนอย่างต่อ
เนื่องก็จะท�ำให้หมู่บ้านมีความเข้มแข็งมากขึ้นได้ (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563)
จากการสัมภาษณ์ขา้ งต้น จะเห็นว่าหมูบ่ า้ นทัง้ 4 หมูบ่ า้ น ไม่วา่ จะเป็นหมูบ่ า้ นเป้าหมายต้นแบบ
หรือหมูบ่ า้ นเป้าหมายทีม่ กี ารด�ำเนินงานตามมาตรฐานปกติของกรมการพัฒนาชุนชน ก็สามารถด�ำเนินงาน
ตามนโยบายชุมชนท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถีให้เกิดความยั่งยืนขึ้นได้ แต่จะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
ทุนทางสังคมของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งรวมไปถึง ศักยภาพของคนในชุมชน ผู้น�ำชุมชน สภาพเศรษฐกิจ
ภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน และที่ส�ำคัญคือการพัฒนาต้องเกิดมาจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
อภิปรายผล
1. จากการศึกษาถึงข้อมูลทุนทางสังคมเดิมของหมูบ่ า้ นเป้าหมายก่อนทีจ่ ะมีนโยบายชุมชนท่องเทีย่ ว
โอทอปนวัตวิถี พบว่า การด�ำเนินนโยบายชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีมีกระบวนการเริ่มต้นจากการ
ที่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนพิจารณาพื้นที่ด�ำเนินนโยบายโดยได้คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย พิจารณาพื้นที่
โดดเด่นในศักยภาพและความพร้อมของหมูบ่ า้ น ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาพืน้ ทีด่ ำ� เนินงานนโยบายทีก่ รม
การพัฒนาชุมชนก�ำหนด ซึ่งพบว่าหมู่บ้านเป้าหมายทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแพะ บ้านดอนหลวง
บ้านป่าเหียง และบ้านหนองเหงือก ล้วนแล้วแต่เป็นหมู่บ้านที่มีต้นทุนเดิมของหมู่บ้านอยู่บ้างแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนในเรื่องของศักยภาพและความร่วมมือของคนในหมู่บ้าน ความพร้อมและการมีอยู่ของ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน ซึ่งได้แก่ การเป็นหมู่บ้านที่มีวิถีการเกษตร การปลูกผักปลอดสารพิษ
วิถวี ฒ
ั นธรรมไทลือ้ กลุม่ วิสาหกิจชุมชน การรวมกลุม่ ของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น ซึง่ ในบางหมูบ่ า้ น
ยังเป็นหมู่บ้านที่มีศูนย์หัตถกรรมผ้าฝ้ายอีกด้วย ทั้งนี้ เพราะกรมการพัฒนาชุมชนต้องการต่อยอดและ
ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพ จึงเริม่ ต้นนโยบายจากหมูบ่ า้ นทีม่ ตี น้ ทุนทางสังคมเดิมมา
บ้างแล้ว ซึง่ เป็นชุมชนทีม่ คี วามสามัคคี มีการรวมกลุม่ องค์กรในชุมชนเพือ่ ด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ ผลประโยชน์
ที่มีร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดทุนทางสังคม ของประเวศ วะสี (2542) ได้อธิบายความหมายของ ค�ำว่า
“ทุนทางสังคม” คือ สังคมที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม โดยอยู่ร่วมกันมีวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต
ที่แสดงต่อกัน รวมไปถึงการมีความผิดรับชอบต่อส่วนรวม มีการท�ำงานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ การมี
ระบบการท�ำงานของฝ่ายรัฐและฝ่ายการเมืองที่ดี ทุนทางสังคมในลักษณะนี้จะช่วยส่งผลท�ำให้เศรษฐกิจ
ของประเทศดีขึ้น และก่อให้เกิดความเจริญกับประเทศนั้น ๆ ด้วย
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2. การศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หลังจากได้น�ำนโยบายชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี
เข้ามาด�ำเนินการในชุมชน พบว่า นโยบายนี้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับหมู่บ้านเป็นไปในทางบวก
ได้แก่ การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ทมี่ าจากการขายสินค้าและบริการ ให้แก่นกั ท่องเที่ยวทีเ่ ข้ามาเยีย่ มเยือน
ในหมูบ่ า้ น ซึง่ เกิดขึน้ มาจากการปรับเปลีย่ นรูปแบบการท่องเทีย่ วในหมูบ่ า้ น ทัง้ ในเรือ่ งของการพัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ วในหมูบ่ า้ น การพัฒนาศักยภาพของคนในหมูบ่ า้ น โดยการดึงทักษะ ความสามารถ และวิถชี วี ติ ของ
คนในหมูบ่ า้ นทีม่ อี ยูเ่ ดิม ออกมาเป็นเสน่หเ์ พือ่ ดึงดูดนักท่องเทีย่ ว จึงท�ำให้หมูบ่ า้ นเป็นทีร่ จู้ กั แก่นกั ท่องเทีย่ ว
มากขึน้ ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะทุกอย่างทีช่ าวบ้านได้ไป เกิดมาจากความต้องการของชาวบ้านทัง้ สิน้ เพราะถ้าหาก
เจ้าหน้าที่ให้ไปแต่ไม่ตรงกับความต้องการของชาวบ้าน ชาวบ้านก็จะไม่ให้ความร่วมมือและไม่จะท�ำ แต่ถ้า
เจ้าหน้าที่ไปสนับสนุนชาวบ้านเนื่องจากชาวบ้านมีปัญหา และมีความต้องการที่จะแก้ปัญหานั้น ชาวบ้าน
ก็จะตอบรับนโยบายและก็จะท�ำออกได้ดี เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับทฤษฎีระบบ ของ Easton
(1965) ซึง่ มีกระบวนการทีป่ ระกอบไปด้วยระบบการเมือง (Political System) ในทีน่ ี้ คือกรมการพัฒนาชุมชน
โดยกระบวนการจะมีลักษณะของการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเมืองกับสภาพแวดล้อม
(Environment) ทีอ่ ยูร่ อบ ๆ ระบบการเมือง ในทีน่ จี้ งึ หมายถึงชาวบ้าน โดยกระบวนการแรก คือ ปัจจัยน�ำเข้า
(Input) ประกอบไปด้วย การเรียกร้อง ความต้องการ และการสนับสนุน ซึ่งเป็นการก่อตัวขึ้นมาจากสภาพ
แวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ระบบการเมือง และน�ำไปสู่กระบวนการที่สอง คือ การน�ำเอาปัจจัยน�ำเข้าจาก
การข้อเรียกร้อง ความต้องการของชาวบ้าน และการสนับสนุนเข้าไปสูร่ ะบบการเมือง เพือ่ ให้ระบบการเมือง
น�ำเอาข้อเรียกร้อง ความต้องการ ต่าง ๆ มาคิด วิเคราะห์ แล้วแปลงออกมาเป็นปัจจัยน�ำออก (Output)
ทีเ่ รียกว่า ผลผลิตของการด�ำเนินนโยบาย และหลังจากนัน้ จึงน�ำข้อมูลของปฏิกริ ยิ าตอบโต้ หรือสิง่ สะท้อนกลับ
(Feedback) วนกลับเข้าไปสู่กระบวนการของระบบการเมืองอีกครั้ง เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้
นโยบายของรัฐตอบสนองความต้องการหรือข้อเรียกร้องของสภาพแวดล้อมหรือชาวบ้านได้ตรงจุดต่อไป
3. การศึกษาถึงแนวทางในอนาคตทีจ่ ะท�ำให้ชมุ ชนท่องเทีย่ วโอทอปนวัตวิถี เกิดความยัง่ ยืน พบว่า
หมูบ่ า้ นเป้าหมายทัง้ 4 หมูบ่ า้ น ได้แก่ บ้านแพะ บ้านดอนหลวง บ้านป่าเหียง บ้านหนองเหงือก มีการต่อยอด
นโยบาย โดยการปรับกลยุทธ์ในส่วนของรูปแบบการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่า ซึ่งหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็มี
การปรับกลยุทธ์ที่แตกต่างกันไป ได้แก่ บ้านแพะมีการจัดงานและเสริมกิจกรรมที่น่าสนใจเข้าไปในเทศกาล
เช่น เทศกาลปีใหม่เมือง ปีใหม่ไทย ลอยกระทง และมีการปรับแผนการตลาดในส่วนของกาดมั่วในหมู่บ้าน
โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติม เช่น ไมซ์ (MICE) และกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม มีแผนการพัฒนาหมูบ่ า้ นนีเ้ ป็นหมูบ่ า้ นอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ (Creative Industry Village :  CIV),
บ้านดอนหลวง มีแนวทางในการขับเคลือ่ นนโยบายโดยการผสมผสานกิจกรรมการท่องเทีย่ วนวัตวิถเี ชือ่ มกับ
จุดเด่นทีบ่ า้ นดอนหลวงมีศนู ย์หตั ถกรรมผ้าฝ้ายเพือ่ เสริมสร้างรายได้ให้กบั ชาวบ้านได้ทงั้ 2 ทาง ทัง้ ในรูปแบบ
การท่องเทีย่ วเพือ่ ชมวิถชี วี ติ ของชุมชน และรูปแบบของการค้าขายสินค้าโอทอปเด่นของชุมชน, บ้านป่าเหียง
มีแนวทางในการเพิ่มกิจกรรมเข้าไปเสริม ได้แก่ การท�ำแปลงผักปลอดสารพิษ เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาดูงาน
การสาธิตการท�ำแปลงผัก ร่วมกับการสอนสาธิตการท�ำโคมผ้า ท�ำผางประทีป ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท�ำใน
นโยบายโอทอปนวัตวิถที มี่ อี ยูเ่ ดิมแล้ว และในส่วนของบ้านหนองเหงือก ก็ได้มแี นวทางในการประชาสัมพันธ์
โปรแกรมการท่องเที่ยวของหมู่บ้านผ่านทางเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องโดยอัปเดพให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ซึง่ ทุกวันนีห้ มูบ่ า้ นหนองเหงือกก็เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ ท�ำให้มรี ายได้เพิม่ มากขึน้ จากค�ำสัง่ ซือ้ ผลิตภัณฑ์โอทอป
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เด่นของหมู่บ้าน ซึ่งจะสรุปได้หมู่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน ก็ยังมีการด�ำเนินการนโยบายชุมชนท่องเที่ยวโอทอป
นวัตวิถีอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เป็นเพราะชาวบ้านได้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากนโยบายที่เกิดขึ้นจริง
ปรากฎอย่างเป็นรูปธรรมกับหมู่บ้าน สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของสมพร เทพสิทธา
(2546) ซึ่งได้ให้ความหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ 4 ข้อ ดังนี้ (1) การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนา
ที่สมดุลใน 3 เรื่อง คือ (1.1) มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง (1.2) มีการแบ่งปันผลประโยชน์
ได้อย่างเป็นธรรม (1.3) มีคุณภาพชีวิตที่ดี (2) การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการพัฒนาในยุคปัจจุบันให้ดีกว่าเดิม
(3) การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่สร้าง
ผลกระทบต่อคนรุ่นหลัง (4) การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการริเริ่มที่จะพัฒนาตนเองก่อน โดยการสร้างความรู้
ความเข้าใจ ในการรู้จักการแก้ไขปัญหา และการสร้างกระบวนการแก้ไขปัญหา มีจิตสาธารณะ เห็นแก่
เพื่อประโยชนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. หมู่บ้านที่จะมีการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนได้นั้น ต้องเกิดมาจากความร่วมมือ
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผู้น�ำชุมชน ชาวบ้าน และที่ส�ำคัญคือการพัฒนาต้องเกิดมาจากความต้องการ
ของชุมชนอย่างแท้จริง
2. หมูบ่ า้ นเป้าหมายอืน่ ๆ ควรมีการบริหารเงินรายได้ทเี่ กิดมาจากกิจกรรมชุมชนท่องเทีย่ วโอทอป
นวัตวิถี ให้แก่ชุมชนอย่างทั่วถึงและยุติธรรม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ความรัก ความสามัคคี การไว้เนื้อ
เชื่อใจกัน
ข้อเสนอแนะเพื่อผลการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลท�ำให้การพัฒนาการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีเกิดความ
ยั่งยืน โดยศึกษาจากหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีต้นแบบระดับจังหวัด
จังหวัดล�ำพูน ได้แก่ บ้านแพะ ต�ำบลบ้านธิ อ�ำเภอบ้านธิ จังหวัดล�ำพูน และบ้านดอนหลวง ต�ำบลแม่แรง
อ�ำเภอป่าซาง จังหวัดล�ำพูน โดยอาจจะวัดจากความพึงพอใจของชาวบ้านในพื้นที่ และความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวเมื่อได้มาเที่ยวที่หมู่บ้านต้นแบบระดับจังหวัด เพิ่มเติม

รายการอ้างอิง
กรมการพัฒนาชุมชน. (2561). แนวทางการด�ำเนินงานโครงการชุมชนท่องเทีย่ ว OTOP นวัตวิถ.ี กรุงเทพฯ :
กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน.
ประเวศ, วะสี. (2542). ชุมชนเข้มแข็ง ทุนทางสังคมของไทย : หนังสือชุดชุมชนเข้มแข็ง ล�ำดับที่ 1. กรุงเทพฯ :
ส�ำนักงานกองทุนเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน.
สมพร เทพสิทธา. (2546). การพัฒนาแบบยั่งยืน. กรุงเทพ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์.
David Easton. (1965). A Framework of political analysis. N.J : Prentice-Hall Inc.

506

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

การศึกษามาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยของผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในยุคโลกพลิกผัน
THE STUDY OF POSITION SPECIFICATION STANDARDS
OF EXECUTIVE POSITIONS IN CHIANG MAI UNIVERSITY
IN THE GLOBAL DISRUPTIVE ERA
อัจฉรา เฟื่องกาญจน์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปัจจุบัน และมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่ง
หัวหน้าหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทมี่ คี วามเหมาะสมในยุคโลกพลิกผัน (Disruption) โดยงานวิจยั นี้
เป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง ซึง่ ประกอบด้วย การสัมภาษณ์เกีย่ วกับคุณสมบัติ
ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เหมาะสม ความคาดหวังหรือความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานในยุค Disruption ผลการศึกษาพบว่า มาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งฯ
ในปัจจุบัน ถูกก�ำหนดโดยยึดหลักการตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามลักษณะของงาน ตามคุณภาพและ
ความยากง่ายของงานที่มีรายละเอียดของงานและคุณสมบัติเหมาะสมตามต�ำแหน่ง ซึ่งจะเปลี่ยนไป
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่เปลี่ยนไป และมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานในที่มีความ
เหมาะสมในยุค Disruption สามารถแบ่งเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ
ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ 1) บทบาทในการเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง 2) การบริหารจัดการภายใต้
การเปลี่ยนแปลง 3) การคิดวิเคราะห์ ด้านคุณภาพของงาน ได้แก่ 1) ความอิสระในการปฏิบัติงาน
2) การบังคับบัญชา และด้านความรูค้ วามสามารถ ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ 1) คุณสมบัตเิ ฉพาะต�ำแหน่ง
2) ทักษะที่ใช้ในการท�ำงาน ที่เกิดจากการเพิ่มทักษะ (Upskill) และการสร้างทักษะใหม่ (Reskill) 3) ทักษะ
ที่ใช้ในการปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ ทักษะด้านมุมมอง ทักษะด้านการสื่อสาร และทักษะในการเข้าใจผู้อื่น
ค�ำส�ำคัญ : มาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่ง /ผู้น�ำในยุคโลกพลิกผัน

Abstract
This research article aims to study current position specification standards of Executive
positions and appropriate specifications in the disruptive era. This qualitative research employs
semi-structured interviews, including appropriate qualification of department official, expectation or
opinion on relevant requirements in the disruptive era. The study finds that current position specification
standards are established depending on job quality and job difficulty. It defines job description and
specification, which are supposed to improve according to job responsibility. Appropriate position
specification standard in the disruptive era should consist of three dimensions; responsibility,
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job quality, and capability. Responsibility includes three aspects; 1) Leading contribution to change,
2) Management under modernization, 3) Analysis Job quality includes; 1) Work independence,
2) Chain of command. Capability incorporates 1) Position-specific qualifications 2) Skills development,
and 3) Collaborative skills, which are visions, communication, and compassion.
Keywords : Position Specification Standards /Leaders in the Global Disruptive Era

บทน�ำ
ในช่วงเวลา 3 - 4 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นยุคที่โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันหรือเรียกว่า
ยุค Digital Disruption เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ทั้งรูปแบบและแนวทางจากเดิม
ทั้งระยะทาง สถานที่ และเวลาที่เคยเป็นอุปสรรคในการท�ำงานหรือธุรกิจ จุดเปลี่ยนผ่านที่ส�ำคัญที่ก�ำลัง
จะท�ำลายล้างอุปสรรคในสิง่ ทีค่ นเคยท�ำไม่ได้ในอดีต จนสามารถท�ำได้อย่างง่ายดายในปัจจุบนั ไม่วา่ จะเป็น
ด้านการสื่อสารที่ไม่มีขีดจ�ำกัดในการส่งข้อมูลข่าวสาร ส่งผลให้ผู้รับสื่อกลายเป็นผู้ผลิตสื่อ หรืออาจท�ำให้
คนทั่วไปที่ไม่เคยท�ำการบันทึกวิดีโอหรือไม่ได้เป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์มาก่อน เป็นผู้ท�ำการถ่ายทอดสด
เพื่อส่งข่าวสารโดยไม่ผ่านสื่อมวลชน เป็นต้น (เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, 2561)
อย่างไรก็ตามการเปลีย่ นแปลงของโลกเป็นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ แม้แต่ในภาคการศึกษาก็ได้รบั ผลกระทบ
จาก Digital Disruption ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้มีนโยบายใน
การด�ำเนินงานภายใต้ยุค Disruption 4 ด้านคือ การสร้างและพัฒนาคน การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้
การสร้างและพัฒนานวัตกรรม และการปรับบทบาทมหาวิทยาลัย (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2562) โดยต้องเริ่ม
จากการปรับเปลี่ยนความคิดของบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการท�ำการวิจัยเพื่อพัฒนา การสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้หลายศาสตร์ การจัดการเรียนระบบออนไลน์ผ่านสื่อเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย สิ่งส�ำคัญคือการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มคนวัยท�ำงาน และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคน
ทุกช่วงวัย และส่งเสริมให้อาจารย์ ตลอดจนผู้บริหาร ได้รับการพัฒนาการท�ำงาน อาทิ ด้านวิจัยและ
นวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และด้านการบริหารจัดการ
เพื่อคงสถานภาพของสถาบันอุดมศึกษา และรักษาสมดุลของมาตรฐานการอุดมศึกษาด้านต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหนึง่ ในหน่วยงานทีม่ องว่าการปรับตัวในยุค Disruption นัน้ มีความส�ำคัญ
และต้ อ งมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ ม โดยเฉพาะ การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ซึ่ ง ถื อ เป็ น เรื่ อ งที่ ส� ำ คั ญ
แต่เปลี่ยนแปลงยากที่สุด เพราะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ส�ำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความส�ำเร็จตาม
เป้าหมาย ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องมีกระบวนการด�ำเนินการให้ทุกคนเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนต้อง
เตรียมตัวกับ Disruptive University and Education และการเตรียมความพร้อมของบุคลากร โดยเฉพาะ
คุณลักษณะส�ำคัญของบุคลากรทีเ่ หมาะสมเพือ่ รับมือกับความเปลีย่ นแปลงทีก่ ำ� ลังเกิดขึน้ ในปัจจุบนั ดังนัน้
หัวใจส�ำคัญในการรับมือกับ Disruption ของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จึงมุง่ เน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในประเด็นของการเพิม่ ทักษะ (Upskill) และการสร้างทักษะใหม่ (Reskill) ภายใต้การท�ำงานของยุค Disruption
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในการท�ำงาน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวัฒนธรรมในการท�ำงาน
ตลอดจนระยะเวลาในการตัดสินทีล่ ดลง อันจะส่งผลต่อการก�ำหนดคุณสมบัตขิ องผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้างาน
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ตามมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน
และคุณสมบัติของหัวหน้าหน่วยงานในปัจจุบัน ซึ่งน�ำไปสู่การก�ำหนดคุณสมบัติที่จ�ำเป็นในการท�ำงาน
ของหัวหน้าหน่วยงานในยุค Disruption ให้สามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ประสบความส�ำเร็จและ
แข่งขันได้ในภาคการศึกษาได้ (นิเวศน์ นันทจิต, 2562)

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษามาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในยุค Disruption
2. เสนอแนวทางการพัฒนามาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในยุค Disruption

กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมของ R.Wayne Mondy และ Judy Bandy Mondy, เศรษฐพงค์
มะลิสุวรรณ, สุทธิชัย หยุ่น, อริญญา เถลิงศรี, พรรณพร คงยิ่งยง ร่วมกับการศึกษามาตรฐานก�ำหนด
ต�ำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2553 ได้นำ� หลักการวิเคราะห์งานร่วมกับแนวคิด Disruption
มาประยุกต์เป็นกรอบแนวคิด ได้ดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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จากกรอบแนวคิดข้างต้น จะเห็นได้วา่ การศึกษามาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยของ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มจากการวิเคราะห์งาน (Job analysis)
ซึง่ เป็นการรวบรวมข้อมูล รายละเอียดเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านของต�ำแหน่ง ขอบเขตงาน และคุณสมบัตขิ อง
ผูป้ ฏิบตั งิ านในแต่ละต�ำแหน่ง โดยการวิเคราะห์งานประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การก�ำหนดคุณลักษณะ
ของงาน (Job Description) และคุณสมบัติของบุคคล (Job Specification)
องค์ประกอบแรกคือ คุณลักษณะของงาน (Job Description) ตามมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ งาน (Tasks) หน้าที่ (Duties) และความรับผิดชอบ (Responsibilities) ซึง่ ในกรอบ
การศึกษานี้ งาน (Tasks) หมายถึง ลักษณะของงานในต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีขอบเขต เนื้อหาของ
งานที่หลากหลาย มีขั้นตอนการท�ำงานยุ่งยากซับซ้อนมาก ตลอดจนต้องแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของ
ผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วยงาน เพือ่ ให้งานทีร่ บั ผิดชอบส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ส่วนหน้าที่ (Duties)
และความรับผิดชอบ (Responsibilities) หมายถึง ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานจะต้องมีหน้าทีใ่ นการวางแผน
การปฏิบตั งิ าน ติดต่อประสานงาน มอบหมาย ควบคุมตรวจสอบ ให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล รวมถึงมีหน้าทีศ่ กึ ษา วิเคราะห์ ตอบปัญหาและข้อหารือเรือ่ งต่าง ๆ และเสนอความคิดเห็นเกีย่ วกับ
วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย ค้นคว้าพัฒนาเทคนิควิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้
งานมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงจัดท�ำ  ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ความรู้
ที่ถูกต้องแก่ผู้อื่น เพื่อให้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด (มาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2553)
องค์ประกอบที่สอง คือ คุณสมบัติของบุคคล (Job Specification) ตามมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย 3 คุณสมบัติ ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) หัวหน้าหน่วยงานจะต้องมีความรูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กับกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา มีประสบการณ์ในการท�ำงาน
ในด้านที่เกี่ยวข้องกับต�ำแหน่ง และผ่านหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ตามที่มาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่ง
ก�ำหนดไว้ ต่อมาคือ ทักษะ (Skills) หัวหน้าหน่วยงานจะต้องมีทักษะด้านการบริหาร และการจัดระบบงาน
สุดท้ายคือ คุณลักษณะของบุคคล (Abilities) หัวหน้าหน่วยงานจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ และ
มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายการบริหารงานภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของมหาวิทยาลัย
(มาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2553)
นอกจากนั้น บริบททางสังคมในยุค Disruption ยังส่งผลต่อการวิเคราะห์งานของมหาวิทยาลัย
เพื่อก�ำหนดมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย โดยหัวใจส�ำคัญในการรับมือกับ Disruption
ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อภาคการศึกษาของรัฐในครัง้ นี้ คือ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในประเด็นของการเพิม่ ทักษะ
(Upskill) และการสร้างทักษะใหม่ (Reskill) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในการท�ำงาน การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบและวัฒนธรรมในการท�ำงาน ตลอดจนระยะเวลาในการตัดสินใจทีล่ ดลง อันจะส่งผลต่อการก�ำหนด
คุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตามมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
(อริญญา เถลิงศรี, 2019)
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ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น�ำแนวคิดเรื่องหลักการวิเคราะห์งานของ R.Wayne Mondy และ Judy
Bandy Mondy (2014) มาเป็นแนวทางในการศึกษามาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งได้
อธิบายถึงหลักการวิเคราะห์งานว่า การวิเคราะห์งานนั้นเกิดจากการรวบรวมข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับ
การปฏิบตั งิ านของต�ำแหน่ง ขอบเขตงาน และคุณสมบัตขิ องผูป้ ฏิบตั งิ านในแต่ละต�ำแหน่ง โดยการวิเคราะห์งาน
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การก�ำหนดคุณลักษณะของงาน (Job Description) และคุณสมบัติ
ของบุคคล (Job Specification) องค์ประกอบแรกคือ คุณลักษณะของงาน (Job Description) ได้แก่
งาน (Tasks) หน้าที่ (Duties) และความรับผิดชอบ (Responsibilities) และหน้าที่ (Duties) องค์ประกอบทีส่ อง
คือ คุณสมบัติของบุคคล (Job Specification) ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ
ของบุคคล (Abilities) ซึ่งการวิเคราะห์งานดังกล่าวจะน�ำไปสู่การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์กร ไม่วา่ จะเป็นการวางแผนอัตราก�ำลัง การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร การบริหารผลการปฏิบตั งิ าน
การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ และการจัดการข้อพิพาทต่าง ๆ

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงหลักการวิเคราะห์งาน
ที่มา : R.Wayne Mondy และ Judy Bandy Mondy (2014 : 105)
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้น�ำแนวคิด Disruption ของ เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ (2018) ที่ได้กล่าวถึง
นวัตกรรมด้านดิจิทัลที่ได้ส่งผลกระทบต่อการท�ำงาน และธุรกิจทุกอุตสาหกรรม ส่งผลให้มีการแข่งขัน
เพื่อตอบสนองต่อธุรกิจในรูปแบบ Start up เช่น Amazon และ Uber ที่เข้ามาพลิกผัน (Disruption)
ธุรกิจแบบดั้งเดิม โดยอาศัยความรวดเร็ว และนวัตกรรมของรูปแบบธุรกิจที่เหนือชั้นกว่า ซึ่งต้องมุ่งเน้น
ความคิดสร้างสรรค์และต้อง Disrupt กระบวนการภายในของตนเองเพื่อความรวดเร็วในการตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป
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ประกอบกับแนวคิดการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในยุค Disruption ของ สุทธิชัย หยุ่น (2561)
ที่กล่าวว่า วงการศึกษาในปัจจุบันควรจะต้องสร้างระบบการศึกษารูปแบบใหม่โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการ
และรู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย สามารถปรั บ ตั ว รั บ กั บ พายุ แ ห่ ง นวั ต กรรม ได้ แ ก่
1. การสร้างคนที่มีความรู้ (Educated person) ซึ่งคนที่มีความรู้นั้นจะต้องมีคุณลักษณะส�ำคัญ 3 ประการ
คือ Critical thinking (การคิดวิเคราะห์) Creative (ความคิดสร้างสรรค์) และ Communication skill
(ทักษะการสื่อสาร) 2. การปรับการเรียนการสอน โดยนักศึกษาจะต้องเรียนในวิชาทางด้าน “Data science”
(วิทยาศาสตร์ว่าด้วยข้อมูล) และ “Digital Skills” (ทักษะทางดิจิทัล) เพื่อสร้างความเข้าใจในด้านดิจิทัล
เทคโนโลยี 3. การเสริมสร้างทักษะของนักศึกษาและบุคลากรด้านการคิดวิเคราะห์ที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ไม่สามารถท�ำได้ ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และการท�ำงานเป็นทีม 4. การคิดสร้าง
หลักสูตรออนไลน์ส�ำหรับผู้ที่อยู่ในวัยท�ำงาน ให้สามารถกลับเข้ามาเรียนได้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้
ทุกทีท่ กุ เวลา ไม่จำ� กัดเฉพาะอยูใ่ นมหาวิทยาลัยเท่านัน้ ตามแนวคิดใหม่ของระบบการศึกษา เรือ่ ง University
of Everywhere (UoE) 5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อให้สถาบันยังคงอยู่ในแนวหน้า
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้น�ำแนวคิดด้านการพัฒนาบุคลากรในยุค Disruption ของ อริญญา เถลิงศรี
(2019) ที่เสนอว่า เมื่อ Disruption ส่งผลกระทบต่อเราในทุก ๆ ด้าน ทั้งเรื่องไลฟ์สไตล์ เรื่องชีวิตส่วนตัว
หรือเรื่องการด�ำเนินธุรกิจ การท�ำงาน นั่นแปลว่าสิ่งเดียวที่จะท�ำให้เราอยู่รอดหรือยิ่งไปกว่านั้นคือเติบโต
ในทุก ๆ มิติ สิ่งจ�ำเป็นและเร่งด่วน คือ เราต้องรู้จักที่จะ 1. การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ (Learn) 2. การไม่ยึดติดกับ
สิง่ ทีเ่ คยเรียนรูม้ า หรือกล้าลบสิง่ เดิม ๆ ทิง้ ไป (Unlearn) 3. การเรียนรูส้ งิ่ ทีเ่ คยรูด้ ว้ ยมุมมองใหม่ๆ (Relearn)
เพราะทุกการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ คนเราไม่สามารถรูไ้ ด้ทกุ เรือ่ ง ดังนัน้ หนทางช่วยบรรเทาภาวะความไม่รู้
คือ “การหมัน่ เรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง” ทัง้ การหาความรูเ้ พิม่ เติม และการเรียนรูส้ งิ่ ทีเ่ คยรูแ้ ล้ว ด้วยมุมมองใหม่
แต่ขณะเดียวกันไม่ใช่แค่เรื่องการเรียนรู้ที่มีความส�ำคัญ เรื่องการละทิ้งสิ่งที่เราเคยเรียน เคยเข้าใจมาก่อน
ก็มคี วามส�ำคัญเช่นกัน ประกอบกับแนวคิดการในการบริหารจัดการของ พรรณพร คงยิง่ ยง (2019) ทีก่ ล่าวว่า
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก Disruption จะนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้พัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดนิ่ง
และอาจก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจและการท�ำงานในหลากหลายรูปแบบ เพราะ Digital Disruption
จะช่วยน�ำทางให้ธรุ กิจสามารถเปลีย่ นแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธกี ารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
แบบทันต่อเวลา (real-time) ภายใต้ระยะเวลาในการตัดสินใจที่ลดลง ดังนั้น ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์และมองว่า
องค์กรของตนมีศกั ยภาพทีส่ ามารถพัฒนาได้เสมอ จะมองเห็นโอกาสของ Disruption ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
ซึ่งเป็นการสร้างขีดความสามารถใหม่ให้กับองค์กรที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษามาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ของผู้ด�ำรง
ต� ำ แหน่ ง หั ว หน้ า หน่ ว ยงานในมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ใ นยุ ค โลกพลิ ก ผั น เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
ใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ า ง ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย การสั ม ภาษณ์ เ กี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องผู ้ ด� ำ รง
ต� ำ แหน่ ง หั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่ เ หมาะสม หรื อ ความคาดหวั ง หรื อ ความคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะของ
ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง หั ว หน้ า หน่ ว ยงานในยุ ค Disruption เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง มาตรฐานก� ำ หนดต� ำ แหน่ ง ของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีความเหมาะสม
ในยุค Disruption โดยมีประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลัก แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
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กลุ่มที่หนึ่ง รองอธิการบดีที่ดูแลงานด้านการบริหารงานบุคคล จ�ำนวน 1 คน
กลุ่มที่สอง ผู้อ�ำนวยการกองบริหารงานบุคคล จ�ำนวน 1 คน
กลุ่มที่สาม เลขานุการส่วนงาน จ�ำนวน 34 คน ใช้เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งเลขานุการส่วนงานที่มีระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งยาวนานที่สุด จ�ำนวน 5 คน
กลุ่มที่สี่ ผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล จ�ำนวน 34 คน ใช้เกณฑ์
การคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลในงานที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา
คัดเลือกหัวหน้าหน่วยงาน ที่มีระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งยาวนานที่สุด จ�ำนวน 10 คน

ผลการศึกษา
จากการศึกษามาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในยุค
Disruption สามารถน�ำเสนอผลการศึกษาเป็น 2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. มาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการออกมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2553
ซึ่ ง เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คล พ.ศ. 2551 และมติ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553
ซึ่งมีการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานฯ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันเป็นฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ การก�ำหนดมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ได้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม
ได้แก่
1. กลุ่มบริหารจัดการ ประกอบด้วย ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานมหาวิทยาลัย ต�ำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล/หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม/ต�ำแหน่งเทียบเท่า ต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการกอง ในส�ำนักงาน
มหาวิทยาลัย ต�ำแหน่งเลขานุการส�ำนักงานส่วนงาน ต�ำแหน่งหัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย/ต�ำแหน่งทีเ่ ทียบเท่า
ต�ำแหน่งรองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านบริหารและบริการ ต�ำแหน่งรองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
ด้านบุคลากร และต�ำแหน่งผู้ตรวจการพยาบาล
2. กลุม่ ปฏิบตั กิ ารและวิชาชีพ ได้แก่ กลุม่ ปฏิบตั งิ านทัว่ ไป และกลุม่ วิชาชีพเฉพาะ 17 ต�ำแหน่ง
3. กลุ่มบริการ ได้แก่ กลุ่มบริการทั่วไป 1 ต�ำแหน่ง และกลุ่มบริการฝีมือ 3 ต�ำแหน่ง
4. กลุ่มวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ผู้ช่วย และนักวิจัยผู้ช่วย
ซึง่ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการศึกษามาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงาน โดยหัวหน้า
หน่วยงานในงานวิจัยนี้ หมายถึง ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการกองในส�ำนักงานมหาวิทยาลัย ต�ำแหน่งเลขานุการ
ส�ำนักงานส่วนงาน ต�ำแหน่งหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายหรือต�ำแหน่งทีเ่ ทียบเท่า โดยมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่ง
จะประกอบไปด้วย หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ บทบาทของต�ำแหน่ง ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ คุณสมบัตเิ ฉพาะ
ต�ำแหน่ง และความรู้ความสามารถที่ต้องการ
ผลจากการศึกษามาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานพบว่า มาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งฯ
ถูกก�ำหนดโดยยึดหลักการตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามลักษณะของงาน ตามคุณภาพและความยากง่าย
ของงาน ที่ มี ร ายละเอี ย ดของงานและคุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมตามต� ำ แหน่ ง ซึ่ ง จะเปลี่ ย นไปตามหน้ า ที่
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ความรับผิดชอบที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ หากวิเคราะห์จากมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งแล้ว ปัจจัยพื้นฐานที่เป็น
สาระส�ำคัญในการก�ำหนดมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งนั้น สามารถแบ่งได้ 3 ประเด็น คือ 1) ลักษณะหน้าที่
ความรับผิดชอบ ซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดงาน ลักษณะงาน ขอบเขตของงาน ระดับการตัดสินใจ
และการบังคับบัญชา เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานต้องปฏิบัติงานในลักษณะใด
ระบุ ก ารก� ำ กั บ ตรวจสอบผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาบทบาทของต� ำ แหน่ ง ที่ ส ะท้ อ นถึ ง บทบาทในการวางแผน
การก�ำหนดยุทธศาสตร์ การบริหารกลยุทธ์ บทบาทในการพัฒนาด้านบริหารทั่วไป เพื่อจะสามารถพัฒนา
แนวทางในการท�ำงานให้เหมาะสม และหาวิธีการหรือเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบ ตลอดจนบทบาทในการเป็นผู้น�ำในการบริหารงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงาน
ซึ่งบทบาทของต�ำแหน่งถูกก�ำหนดไว้ในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการกองในส�ำนักงานมหาวิทยาลัย และต�ำแหน่ง
เลขานุการส�ำนักงานส่วนงาน แต่ไม่ได้ก�ำหนดไว้ในต�ำแหน่งของหัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า
2) คุณภาพของงาน ซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความยุ่งยากของงาน ความคิดสร้างสรรค์ แนวทางใน
การปฏิบัติงาน และความซับซ้อนของงาน โดยอาจพิจารณาจากการตัดสินใจ ความอิสระในการปฏิบัติงาน
การบั ง คั บ บั ญ ชาและผลกระทบของงาน ที่ เ ป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ในการแก้ ไขปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง าน
3) ความรูค้ วามสามารถทีต่ อ้ งการ ซึง่ ระบุรายละเอียดเกีย่ วกับคุณวุฒกิ ารศึกษา โดยในต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการ
กองในส�ำนักงานมหาวิทยาลัย และต�ำแหน่งเลขานุการส�ำนักงานส่วนงาน จะต้องมีความเชี่ยวชาญ
ในหน้าที่ และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ ซึ่งได้ก�ำหนดให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ต้องมี
คุณวุฒิการศึกษาไม่ต�่ำกว่าปริญญาโท และปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับต�ำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี
โดยต้องด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ในขณะที่ต�ำแหน่งหัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่าย
ต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม่ ต�่ ำ กว่ า ปริ ญ ญาตรี และต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ต� ำ แหน่ ง มาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี นอกจากนี้ ยังระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถและทักษะที่ต้องการ ที่จะส่งผลถึง
รูปแบบของวิธีการในการปฏิบัติงาน โดยในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการกองในส�ำนักงานมหาวิทยาลัย และ
ต�ำแหน่งเลขานุการส�ำนักงานส่วนงาน จะมุง่ เน้นให้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
เป็นส�ำคัญ และต้องมีความรอบรูด้ า้ นการบริหารจัดการองค์กร การจัดระบบงาน ในขณะทีต่ ำ� แหน่งหัวหน้างาน
หรือหัวหน้าฝ่าย จะให้ความส�ำคัญในเรือ่ งความพร้อมทีป่ ฏิบตั ติ ามนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ซึ่งการก�ำหนดมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งที่กล่าวข้างต้นสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ ดังนี้

ภาพที่ 2 ปัจจัยพื้นฐานที่เป็นสาระส�ำคัญในการก�ำหนดมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
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2. มาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานในที่มีความเหมาะสมในยุค Disruption
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักพบว่า แม้มาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานจะมี
การก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ บทบาทของต�ำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต�ำแหน่ง
และความรู้ความสามารถไว้แล้ว แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันควรจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขและก�ำหนด
คุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการบริหารมหาวิทยาลัยในยุค Disruption อย่างต่อเนื่อง
โดยคุณสมบัติของหัวหน้าหน่วยงานในยุค Disruption ที่มหาวิทยาลัยควรให้ความส�ำคัญเป็นอันดับแรกคือ
การรู้จักปรับตัวอยู่เสมอ โดยเริ่มจากการเปลี่ยนความคิด (Mindset) ให้สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลง
และเข้าใจสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยทีก่ ำ� ลังเผชิญอยู่ ไม่วา่ จะเป็นจ�ำนวนนักศึกษาทีล่ ดลง ปัญหาการว่างงาน
ของนักศึกษาจบใหม่เนื่องจากไม่เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานปัจจุบัน การที่ส่วนงานและมหาวิทยาลัย
ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณที่ลดลงจากภาครัฐ เป็นต้น
นอกเหนือจากการรู้จักปรับตัวแล้ว ทักษะการคิดวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analytic) เพือ่ สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการและผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยให้สามารถพร้อมใช้ประโยชน์
จากข้อมูล (Big Data) โดยเริ่มจากการเปิดรับข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้สามารถมองเห็นทาง
แก้ปัญหาในรูปแบบใหม่ เพราะหากหัวหน้าหน่วยงานมีข้อมูลจ�ำนวนมากก็ย่อมมีอ�ำนาจในการตัดสินใจ
ในเชิงยุทธศาสตร์มากตามไปด้วย ตลอดจนทักษะการคิดเชิงบูรณาการ (Integrative Thinking) เช่น
การคิดวิเคราะห์หาช่องทางเพื่อท�ำให้มหาวิทยาลัยเป็น Think Tank เพื่อร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
ในการท�ำวิจัยเชิงนโยบายเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้น หรือให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรการสอน รวมถึงควรมีทักษะในการวิเคราะห์โดยการเทียบความสามารถของมหาวิทยาลัย
ชั้นน�ำด้วยกันเอง (Benchmarking) เพื่อเพิ่มศักยภาพการท�ำงานให้สูงขึ้นด้วย
ประการต่อมาคือ ทักษะในการท�ำงานของหัวหน้าหน่วยงาน ซึง่ ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหี วั หน้า
หน่วยงานทีเ่ ป็นบุคคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพจ�ำนวนมาก หากแต่ยงั ไม่ได้มกี ารรับการพัฒนาทักษะอย่างเหมาะสม
โดยเฉพาะทักษะการท�ำงานร่วมกันเทคโนโลยีดิจิทัลอันจะเป็นทักษะที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกยุค Disruption หัวหน้าหน่วยงานจึงควรเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การใช้เทคโนโลยี รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนากระบวนการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ ระดับความเชี่ยวชาญในด้านดิจิทัลต้องมีความเหมาะสมกับ
หน่วยงาน การพิจารณาก�ำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือก�ำหนดขอบเขตผู้ที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมในการใช้
เทคโนโลยีในการท�ำงาน นอกจากนั้นแล้วยังควรเป็นผู้ที่ผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
หน่วยงาน เช่น การจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์เทคโนโลยี การสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับดิจิทัล ร่วมด้วยการสร้างและให้โอกาสแก่บุคลากรรุ่นใหม่ให้เข้ามาท�ำงานด้านดิจิทัล
เพื่อให้หน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงและขยายไปถึงระดับมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ ลักษณะการท�ำงาน
จึงมีความแยกส่วนหรือมีความเป็นปัจเจกนิยมสูง (Individualism) ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ เช่น
ด้านการยอมรับ จะเห็นได้วา่ ในกลุม่ คณาจารย์ แม้วา่ ไม่เป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งบริหารแต่มตี ำ� แหน่งทางวิชาการ
ในระดับสูงก็เป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ในขณะที่สายปฏิบัติการหากผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับ
การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานหรือได้รบั ต�ำแหน่งสูงขึน้ จะได้รบั ความไว้วางใจและมีบทบาท
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ในการบริหารส่วนงานมากกว่าผูท้ ไี่ ม่ได้ดำ� รงต�ำแหน่งบริหารแต่มปี ระสบการณ์ในการท�ำงาน ดังนัน้ หัวหน้า
หน่วยงานจ�ำเป็นต้องมี ทักษะการสื่อสาร และมีกลยุทธ์ที่จะใช้ติดต่อสื่อสารกับบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายปฏิบัติการ เพื่อเชื่อมโยงบุคลากรทั้งสองกลุ่มให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันอย่างเท่าเทียม
ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ความร่วมมือ จนเกิดวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)
ในการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่นเดียวกันกับกลุ่มหัวหน้าหน่วยงานในส�ำนักงาน
มหาวิทยาลัย ที่มีบทบาทเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมข้อเสนอ แนวทางแก้ไขปัญหาจากแต่ละ
ส่วนงาน แล้วน�ำเสนอต่อผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ และปรับเปลีย่ น
แนวนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยใหม่ โดยหัวหน้าหน่วยงานกลุม่ นีต้ อ้ งเข้าใจบริบท วัฒนธรรมการท�ำงาน
และความต้องการของส่วนงานควบคูไ่ ปด้วย เพือ่ ให้เกิดวิสยั ทัศน์รว่ ม (Shared Vision) เกิดเป็นสัมพันธภาพ
อันดี ท�ำให้คนในหน่วยงานมีความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสิน
ที่ผิดพลาดในการท�ำงานได้
อย่างไรก็ตามประการส�ำคัญนอกเหนือจากทักษะในการสื่อสารและการเข้าใจบริบท วัฒนธรรม
การท�ำงาน และความต้องการของส่วนงานข้างต้น ที่จะส่งผลให้หน่วยงานประสบความส�ำเร็จ คือ ทักษะ
การบริหารงานบุคคลและทักษะการบริหารจัดการงาน ที่ควรจะมีควบคู่ไปด้วยกัน เพราะการบริหารงาน
บุคคลนับว่าเป็นเรื่องยากที่สุดในยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หัวหน้าหน่วยงานต้องสามารถ
บริหารจัดการงานในระยะเวลาอันสั้น โดยตัดกระบวนการ หรือปรับลดขั้นตอนในการท�ำงานที่ไม่จ�ำเป็น
รวมถึงเสนอแนะผูบ้ ริหารในการปรับเปลีย่ นโครงสร้างหน่วยงานให้เหมาะสมเพือ่ สร้างความคล่องตัวบริหาร
จัดการ ทดลองการท�ำงานระบบใหม่ทคี่ ล่องตัวผ่านระบบ Sand box การมีความคิดสร้างสรรค์ดา้ นสวัสดิการ
ที่เหมาะสมในยุค Disruption การจัดท�ำหลักสูตรพัฒนาบุคลากร เช่น การเพิ่มพูนทักษะอาจารย์ (Upskill)
การเปลี่ยนบทบาทอาจารย์จาก Lecturer เป็น Coach สามารถแนะน�ำ  ทราบจุดแข็งจุดอ่อน ชี้ปมปัญหา
(Pain Points) ของนักศึกษาแต่ละคนได้ เป็นต้น
นอกจากนัน้ แล้วจากการศึกษายังพบประเด็นทีเ่ ป็นปัญหาในปัจจุบนั คือ คุณสมบัตเิ ฉพาะต�ำแหน่ง
ของหัวหน้าหน่วยงานกลุม่ ผูอ้ ำ� นวยการกองในส�ำนักงานมหาวิทยาลัยและเลขานุการส่วนงาน ซึง่ มาตรฐาน
ก�ำหนดต�ำแหน่งก�ำหนดว่าหัวหน้าหน่วยงาน ต้องมีคณ
ุ วุฒกิ ารศึกษาไม่ตำ�่ กว่าปริญญาโท และปฏิบตั หิ น้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับต�ำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี โดยต้องด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
ซึ่งในยุค Disruption มหาวิทยาลัยควรให้ความส�ำคัญกับประสบการณ์หรือระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
มากกว่าคุณวุฒิการศึกษา เนื่องจากความรู้ในการปฏิบัติงานสามารถสร้างได้จากประสบการณ์ระหว่าง
ปฏิบตั งิ าน ผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านจะสามารถเรียนรูส้ งิ่ ต่าง ๆ จากการท�ำงานของตนเองในอดีต
ไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน การถอดบทเรียนจากการแก้ไขปัญหาในการท�ำงานในอดีต
เพือ่ น�ำมาปรับปรุงพัฒนางานในอนาคตได้ จนก่อให้เกิดความช�ำนาญในบทบาทหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบ โดยเฉพาะ
ต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานกลุ่มผู้อ�ำนวยการกองในส�ำนักงานมหาวิทยาลัย จ�ำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์
ท�ำงานเฉพาะด้านมากกว่าการระดับคุณวุฒกิ ารศึกษา เช่น ต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการกองคลัง ผูอ้ ำ� นวยการกอง
แผนงาน และผู้อ�ำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นต้น
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อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาข้างต้นจะเห็นได้ว่า นอกเหนือจากคุณสมบัติของหัวหน้าหน่วยงานที่ก�ำหนดไว้
ในมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งแล้ว ยังมีคุณสมบัติและคุณลักษณะที่หัวหน้าหน่วยงานจะต้องมีในยุค
Disruption ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะมหาวิทยาลัยมีความจ�ำเป็นต้องปรับตัว เพือ่ รักษาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
ให้คงอยู่ ซึ่งจากผลการศึกษามาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งในยุค Disruption มีความสอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (2562) ใน 2 ประเด็น ประเด็นแรก
คือ การสร้างและพัฒนาคน โดยมุง่ เน้นการพัฒนาบุคลากรให้มคี ณ
ุ ภาพ สามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองตลอด
ชีวติ และมีทกั ษะทีจ่ ำ� เป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประเด็นทีส่ อง คือ การปรับบทบาท
มหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นฟันเฟืองส�ำคัญในการพัฒนาคน องค์ความรู้
และนวัตกรรม ผ่านการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดระบบการบริหารจัดการ
ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลตามปัจจัยพื้นฐานของการก�ำหนดมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่ง
เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนามาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของมหาวิทยาลัย โดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้
ก. ด้านลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ แบ่งเป็น 3 ประเด็น ได้แก่
1) บทบาทในการเป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานต้องเป็นผูก้ ระตุน้
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนของกระบวนการมาสู่รูปแบบดิจิทัล
เช่น เริ่มมอบหมายงานในหน้าที่ใหม่ที่มีการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพื่อให้บุคลากรได้เริ่มปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมหรือวัฒนธรรมการท�ำงานแบบเดิมก่อน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากร
ในหน่วยงานว่าทุกคนมีส่วนในการขับเคลื่อนและสนับสนุนองค์กรได้
2) การบริหารจัดการภายใต้การเปลี่ยนแปลง หัวหน้าหน่วยงานจะต้องเป็นผู้ที่สามารถผสาน
ภารกิจหลักของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้ ไม่ยึดติดกับกลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาแบบเดิม เป็นผู้ที่มี
ความกล้าและมุง่ มัน่ ทีจ่ ะท�ำตามกลยุทธ์ใหม่ รวมถึงการจัดการข้อมูล (Data Literacy) การบริหารงานภายใต้
เงื่อนไขเวลาที่จ�ำกัด และมีความเข้าใจในข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อน�ำมาบริหารจัดการ
วิเคราะห์ ประเมินผล และน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
3) ทักษะการคิดวิเคราะห์ ต้องเป็นผู้ที่มีหลักการคิดที่เป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงการท�ำงาน
ที่หลากหลาย รวมถึงการคิดวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะส่งผลให้สามารถประเมินความสามารถของหน่วยงาน
ในอนาคตและวางแผนการท� ำ งานได้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ สุ ท ธิ ชั ย หยุ ่ น (2561) ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า
ควรสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถท�ำได้ ท�ำอย่างไรให้มนุษย์เก่งกว่า ปัญญา
ประดิษฐ์ (AI) มนุษย์มีหน้าที่เขียนโปรแกรมให้ AI เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองจากข้อมูลที่มีอยู่ (Machine learning)
จนท�ำให้ปัญญาประดิษฐ์เรียนรู้ได้มากขึ้น ท�ำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์แนวโน้มหรือคาดการณ์
สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ ดังนั้น ทักษะให้การคิดวิเคราะห์จึงเป็นทักษะที่ส�ำคัญของหัวหน้าหน่วยงาน
ในยุค Disruption ที่จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจระบบการท�ำงานที่หลากหลายและซับซ้อนได้
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ข. ด้านคุณภาพของงาน แบ่งเป็น 2 ประเด็น ได้แก่
1) ความอิ ส ระในการปฏิ บั ติ ง าน หั ว หน้ า หน่ ว ยงานควรสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ โ ดยอิ ส ระ
โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาในหลากหลายขั้นตอน สามารถตัดสินใจในการท�ำงานและจัดสรรทรัพยากร
ได้ดว้ ยตัวเอง ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแบบทันต่อเวลาได้ตามความต้องการ เพือ่ เป็นการรักษาความเชือ่ มัน่
ในตนเองและก่อนให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ซึ่งเชื่อมโยงกับแนวคิดของ พรรณพร คงยิ่งยง
(2562) ทีไ่ ด้ให้ความเห็นว่า “การสร้างวัฒนธรรมการท�ำงานใหม่ๆ ให้เอือ้ ประโยชน์แก่คนรุน่ ใหม่ทมี่ ใี นองค์กร
จะท�ำให้คนมีศักยภาพที่เก่งขึ้น ให้คนท�ำงานเร็ว ปรับตัวได้ง่ายและรวดเร็ว มีไอเดียสร้างสรรค์งานใหม่
อยู่ตลอดและท�ำให้พนักงานมองลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบโจทย์ Pain Point ของลูกค้าได้ตรงประเด็น”
2) การบังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงานต้องมีแนวทางการมอบหมายภาระงานในความรับผิดชอบ
โดยไม่ตอ้ งผ่านการอนุมตั หิ รือพิจารณาตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม และลดสายการบังคับบัญชาภายใต้
ความรับผิดชอบของต�ำแหน่ง เพื่อให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว
ค. ด้านความรู้ความสามารถ แบ่งเป็น 3 ประเด็น ได้แก่
1. คุณสมบัตเิ ฉพาะต�ำแหน่ง ควรให้ความส�ำคัญกับประสบการณ์หรือระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน
มากกว่าคุณวุฒิการศึกษา โดยอาจก�ำหนดให้ “มีคุณวุฒิชั้นปริญญา และปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
ต�ำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี” อย่างไรก็ตาม ในส่วนงานที่มีขนาดเล็กหรือส่วนงานจัดตั้งใหม่ อาจไม่มี
ผู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขระยะเวลา อาจก�ำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามขนาดของ
ส่วนงาน โดยส่วนงานขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พเิ ศษ อาจก�ำหนดระยะเวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
ไม่น้อยกว่า 5 ปี, 6 ปี, 7 ปี และ 8 ปี ตามล�ำดับ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการคัดเลือก พิจารณาถึง
การก�ำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับความเหมาะสมของแต่ละต�ำแหน่งควบคู่ไปด้วย
2. ทักษะที่ใช้ในการท�ำงาน ซึ่งในการเพิ่มทักษะและสร้างทักษะใหม่นั้น หัวหน้าหน่วยงาน
ควรต้องรู้จักสละละทิ้งสิ่งที่เคยเรียนรู้มาก่อน (Unlearn) แล้วค่อยไปแสวงหาความรู้ใหม่ โดยการเพิ่มทักษะ
(Upskill) และการสร้างทักษะใหม่ (Reskill) โดยเฉพาะทักษะการท�ำงานร่วมกันเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนา
การท�ำงาน เนื่องจากบางทักษะที่บุคลากรมีในปัจจุบันอยู่ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของอริญญา เถลิงศรี (2019) ทีก่ ล่าวถึงการเพิม่ พูนทักษะของผูน้ ำ� ว่า “การหาความรูเ้ พิม่ เติม และการเรียนรู้
สิ่งที่เคยรู้แล้ว ด้วยมุมมองใหม่ ในขณะเดียวกันไม่ใช่แค่เรื่องการเรียนรู้ที่มีความส�ำคัญ แต่เรื่องการละทิ้ง
สิ่งที่เราเคยเรียนรู้และเคยเข้าใจมาก่อนก็มีความส�ำคัญเช่นกัน โดยสิ่งที่ผู้น�ำจะต้องท�ำส�ำหรับการพัฒนา
ทักษะต่าง ๆ มี 2 ส่วนหลักคือ Reskill โดยการสร้างทักษะใหม่ๆ ที่ตอบรับโลกในปัจจุบัน เช่น ทักษะ
ด้านคอนเทนต์หรือการท�ำความเข้าใจ Data ต่าง ๆ และ Upskill โดยการเสริมสร้างทักษะเดิมที่มีอยู่
ให้ทักษะเหล่านั้นยังสามารถใช้กับโลกในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
3. ทักษะที่ใช้ในการปฏิสัมพันธ์ แบ่งเป็น 3 ประเด็น ได้แก่
1) ทักษะด้านมุมมอง หัวหน้าหน่วยงานต้องมองบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง
และสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองให้กล้าที่จะเดินออกจาก Comfort zone และมอง Disruption ใหม่ให้เป็น
โอกาสในการพัฒนามากกว่าเป็นความเสี่ยงหรืออุปสรรคในการท�ำงาน
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2) ทักษะการสื่อสาร หัวหน้าหน่วยงานต้องพัฒนารูปแบบ และวิธีการใหม่ๆ ที่ใช้ใน
การสื่อสารทั้งภายในและนอกหน่วยงานอยู่เสมอ ให้สามารถสื่อสารข้อมูลหรือนโยบายจากผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยหรือผูบ้ ริหารส่วนงานไปยังบุคลากรในหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้างความน่าเชือ่ ถือ
และเกิดความเข้าใจที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สุทธิชัย หยุ่น (2561) ที่ให้ความส�ำคัญ
กับทักษะการสื่อสาร ว่าเป็นทักษะส�ำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย
3) ความเห็นอกเห็นใจผูอ้ นื่ การท�ำความเข้าใจบุคลากรอย่างแท้จริงแบบหยัง่ รูถ้ งึ ความรูส้ กึ
ของทัง้ ผูบ้ ริหารและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา จะท�ำให้ทราบว่าหัวหน้าหน่วยงานควรดูแลผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในรูปแบบใหม่
ได้อย่างไร และหัวหน้าหน่วยงานจะสามารถน�ำองค์กรในแบบใหม่อย่างไร ทักษะนีจ้ งึ เป็นคุณลักษณะจ�ำเป็น
ที่ท�ำให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารทีมงานในยุค Disruption ที่ไม่ใช่แค่เพียงท�ำให้การบริหารราบรื่น
แต่ส่งผลท�ำให้เกิดบรรยากาศการท�ำงานที่ไว้วางใจกัน ความตรงไปตรงมา การเปิดรับฟังความคิดใหม่ๆ
ซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับ อริญญา เถลิงศรี (2019) ที่มองว่า “การเข้าใจที่เข้าถึงความหมายที่ลูกค้า
ต้องการสือ่ สารอย่างแท้จริง หรือการมองโลกผ่านเลนส์ของผูอ้ นื่ จะท�ำให้เราเข้าใจคนอืน่ เข้าใจสถานการณ์
และเป็นผู้น�ำที่ดีขึ้น แก้ปัญหาได้ดีขึ้น และท�ำให้ปัญหาที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น ทีมงาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความคล่องตัว และอิสระในการเปลี่ยนแปลงองค์กรได้เร็วขึ้น”

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควรน�ำผลการศึกษาที่ได้ไปจัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หัวหน้าหน่วยงานโดยมีตัวชี้วัด เพื่อพิสูจน์ว่าคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของหัวหน้าหน่วยงานที่ก�ำหนดนั้น
เป็นประโยชน์ในกับส่วนงานและเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
นอกเหนือจากการศึกษาคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานแล้ว ควรมีการศึกษา
คุณสมบัตทิ เี่ หมาะสมของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้าส่วนงานหรือระดับทีส่ งู กว่าด้วย เพือ่ ให้เกิดความสอดคล้องกัน
ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบริหารส่วนงานแบบองค์รวม
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การประเมินความพร้อมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ)
THE READINESS ASSESSMENT OF THE 21ST CENTURY SKILLS
OF EMPLOYEES IN THE PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
REGION 1 (NORTHERN REGION)
พริศรา สารภี
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
เขต 1 (ภาคเหนือ) 2) เพื่อเปรียบเทียบและประเมินความพร้อมในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเขต 1 (ภาคเหนือ) และ 3) เพือ่ ศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) ให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัย
เชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานที่ปฏิบัติงานในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1
(ภาคเหนือ) กลุ่มตัวอย่างจากการค�ำนวณตามสูตร Taro Yamane จ�ำนวน 339 คน จากทั้งหมด 2,234 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ
วิ ท ยานิ พ นธ์ งานวิ จั ย และบทความต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทั ก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ 21 มาเป็ น แนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
คือ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาเบือ้ งต้นพบว่า โดยภาพรวมพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเขต 1 (ภาคเหนือ) มีทกั ษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.84 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 โดยทักษะที่พนักงาน
มีมากทีส่ ดุ คือ ทักษะด้านความร่วมมือ การท�ำงานเป็นทีม และภาวะผูน้ ำ 
� ภาพรวม (ทักษะด้านความร่วมมือ)
มี ร ะดั บ ทั ก ษะอยู ่ ใ นระดั บ มาก ค่ า เฉลี่ ย 4.28 มี ค ่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.58 on the other hand
ทักษะที่พนักงานมีน้อยที่สุด คือ ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ภาพรวมทักษะด้านที่น้อยที่สุด
(นวัตกรรม) มีระดับทักษะอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลีย่ 3.55 มีค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.77 นอกจาก
ผลของการศึกษายังมีขอ้ เสนอแนะเพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
เขต 1 (ภาคเหนือ) คือ อยากให้องค์การมีการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้มากขึ้น
เพือ่ ทีจ่ ะน�ำมาเพิม่ พูนประสบการณ์ในการท�ำงาน รวมทัง้ ควรมีการสนับสนุนด้านงบประมาณในการฝึกอบรม
ให้มากขึ้น ทั้งภายในและภายนอกองค์การ และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้ทราบอย่างทั่วถึง
ค�ำส�ำคัญ : ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ)/ การประเมิน
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Abstract
The objectives of this research are 1) to study the 21st Century Skills of the employees in
the Provincial Electricity Authority Region 1 (Northern Region) 2) to compare and assess the
readiness of the 21st Century Skills of the employees 3) to study the human resource development
guidelines of the employees according to the 21st Century Skills. This research is quantitative
research with the 339 employees from 2,234 people who work for the Provincial Electricity
Authority Region 1, which was calculated according to the Taro Yamanae formula. The questionnaire
was used as the research methodology, in which the researcher studied from the concepts,
theories, academic documents, dissertations, research, and articles related to the 21st Century
Skills as a guideline in writing questionnaires. Moreover, data analysis using statistical software
is frequency distribution, mean, percentage, and standard deviation.
Preliminary results showed that the overall employees in the Provincial Electricity
Authority Region 1 have a medium level of the 21st Century Skills with a mean of 3.84 and a standard
deviation of 0.52. In which the skills that the employees have the most are cooperation skills,
teamwork, and leadership, Besides, cooperation skills were at a high level with 4.28 of mean and
0.58 of standard deviation. Contrary, skills that employees have the least are creative and
innovative skills and this skill reached a moderate level, with a mean of 3.55 and a standard
deviation of 0.77. Conclusion, the results indicated the suggestion for improving the employees’
skills that the organization supposes to organize the activities to enhance the innovation
knowledge for gaining work experience and should have additional financial support for internal
and external training and good public relations.
Keywords : the 21 st Century Skills/ The Provincial Electricity Authority Region 1
(Northern Region)/ Assessment

บทน�ำ
ยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่โลกและสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก ในขณะเดียวกันทั้งโลก
ต่างก็เชื่อมต่อกันได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ประชากรแต่ละประเทศต่างกลายเป็นประชากรโลกที่สามารถรับรู้
เรือ่ งราวต่าง ๆ ของกันและกันได้ ตลอดจนมีพฤติกรรมคล้ายกัน ซึง่ มนุษย์คอื บุคลากรส�ำคัญในการขับเคลือ่ นโลก
ในส่วนขององค์การต่างๆ ก็เช่นกัน เริ่มเล็งเห็นความส�ำคัญว่าทรัพยากรบุคคลของตนมีส่วนส�ำคัญ
อย่างมาก ในการพัฒนาองค์การให้กา้ วหน้า หนึง่ ในการเคลือ่ นไหวทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพยากรมนุษย์ นัน่ ก็คอื
การเกิดองค์กรความร่วมมือเพือ่ ทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills : P21)
ซึง่ P21 นีเ้ ป็นเครือข่ายทีร่ ว่ มมือกันตัง้ แต่หน่วยงานรัฐไปจนถึงบริษทั เอกชนของอเมริกาในการร่วมกันพัฒนา
“ทักษะแห่งอนาคตใหม่” เพื่อที่จะสร้างบุคคลากรที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 ในส่วนของเมืองไทยเอง
ก็เริ่มหันมาใส่ใจกับทรัพยากรมนุษย์มากขึ้นเช่นกัน โดยเริ่มตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ซึง่ เป็นช่วงเวลาคาบเกีย่ วของการก้าวสูศ่ ตวรรษใหม่ โดยแผนพัฒนาดังกล่าว
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ได้เริม่ หันมาสนใจกับการพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์ในชาติอย่างจริงจังไม่แพ้การพัฒนาเศรษฐกิจ มีการระบุเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนเพิ่มศักยภาพของคนในชาติให้เพิ่มขึ้น ซึ่งนั่นส่งผลให้องค์กรต่างๆ
เริม่ หันมาใส่ใจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างจริงจัง เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาประเทศด้วย
และยังคงให้ความส�ำคัญกันเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งแนวโน้มของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี้ก็ยังเป็น
สิ่งที่ทั่วโลกให้ความส�ำคัญ หลายองค์การต่างแข่งกันพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของตน ดังนั้น
ทรัพยากรมนุษย์ ก็คอื ปัจจัยส�ำคัญในการเปลีย่ นแปลงและขับเคลือ่ นองค์การให้กา้ วหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะต้องใส่ใจ เพราะกระบวนการนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพของ
พนักงานให้เพิ่มมากขึ้น และจะช่วยรักษาพนักงานที่ดีมีศักยภาพให้ท�ำงานร่วมกับองค์การได้ระยะยาว
อีกด้วย ตลอดจนร่วมพัฒนาองค์การให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ ขึ้นไป (วิจารณ์ พานิช, 2556)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก�ำกับและดูแลของและ
รับนโยบายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตจําหน่าย และ ให้บริการพลังงาน
ไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม ในส่วนภาคเหนือตอนบน เป็นองค์การที่ให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมุง่ เน้นการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ บุคลากรทุกคนต้องมีแผนพัฒนา
รายบุคคล ที่สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการบริหาร และสมรรถนะตามต�ำแหน่งงาน
มีการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยการบูรณาการจัดการความรูใ้ นองค์การ และพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพือ่ การจัดการความรู้ ดังนัน้ พนักงานในการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเขต 1 (ภาคเหนือ) จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีทกั ษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อความอยู่รอดภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อพัฒนาตนเองและขับเคลื่อนให้
องค์การอยู่รอดต่อไป ในอนาคตและก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาทักษะแห่งศตววรรษที่ 21 ว่ามีอะไรบ้าง และเปรียบเทียบว่าพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) มีความพร้อมในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มากน้อยเพียงใด
รวมทัง้ ศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และสามารถสร้าง
ให้ เ กิ ด ทั ก ษะที่ มี ค วามจ� ำ เป็ น ในศตวรรษที่ 21 เพื่ อ ที่ จ ะน� ำ มาเป็ น แนวทางให้ ผู ้ บ ริ ห ารน� ำ มาปรั บ ใช้
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ พร้อมที่จะก้าวสู่โลกในยุคศตวรรษที่ 21 อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้
องค์การสามารถแข่งขันและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ)
2. เพื่อเปรียบเทียบและประเมินความพร้อมในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของพนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ)
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
(ภาคเหนือ) ให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ได้ทราบถึงทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ว่ามีอะไรบ้าง
2. ได้ทราบถึงผลการเปรียบเทียบและประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของพนักงาน การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่
3. ได้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย
ประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
-

ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
ทักษะด้านความร่วมมือ การท�ำงานเป็นทีมและภาวะผู้น�ำ 
ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
- ทักษะด้านการท�ำงาน การเรียนรู้ และการพึ่งตนเอง
- ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์
- ทักษะการเปลี่ยนแปลง

แนวทางการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของพนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค เขต 1 (ภาคเหนือ)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการประเมินความพร้อมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ)
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง ซึง่ ได้แก่แนวคิดเกีย่ วกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 แนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่วข้อง ผู้วิจัยได้น�ำ
แนวคิดของ ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21, วิจารณ์ พานิช (2556), ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(2553), และ Gardner (2010) มาก�ำหนดเป็นกรอบแนวคิด ซึง่ การค้นคว้าอิสระเรือ่ งการประเมินความพร้อม
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จะเป็นการศึกษาถึงทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านต่างๆ เช่น ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ทักษะ
ด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านความร่วมมือ การท�ำงานเป็นทีมและภาวะผู้น�ำ 
ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ทักษะด้านการท�ำงาน การเรียนรู้ และการพึง่ ตนเองทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์
และทักษะการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น จากนั้นจะน�ำทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มาประเมินความพร้อมของ
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) โดยการส�ำรวจความคิดเห็นในรูปแบบของแบบสอบถาม
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
ในการศึกษาเรือ่ ง การประเมินความพร้อมในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของพนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมภิ าค
เขต 1 (ภาคเหนือ) ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษา ค้นคว้า และน�ำแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง มาก�ำหนดเป็น
กรอบความคิด เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) แนวคิดทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21
2) แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในภาวะของโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปทักษะทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับ คนศตวรรษที่ 21
นอกเหนือจากการศึกษา คือ การมีทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ (Life and Career Skills) คือ รู้จุดมุ่งหมาย
ของชีวติ มีแรงบันดาลใจ รูจ้ กั วางแผน กล้าคิดกล้าตัดสินใจ และรับผิดชอบต่อผลทีเ่ กิดจากการตัดสินใจท�ำงาน
โดยมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ รู้จักประเมินตนเอง มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้
เมื่อเกิดความล้มเหลวก็สามารถกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ มีทักษะสังคมและการเรียนรู้ที่เปิดใจรับวัฒนธรรม
อื่นๆ มีความสามารถในการเป็นผู้สร้างงาน ผลิตงาน และ ปรับปรุงงาน เน้นการมีทักษะ การเรียนรู้และ
ทักษะการสร้างนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) แนวคิดหลักเรียกว่า 4 C ประกอบด้วย 1)
Critical thinking การคิดวิเคราะห์เป็นแก้ปัญหาเป็น 2) Communication การสื่อสาร การพูดและสามารถ
เข้าใจกัน 3) Corroboration การร่วมกับคนอื่นได้ 4) Creativity ความคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ และ
เน้นการมีทักษะในเรื่องสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะการรู้หนังสือดิจิทัล (Digital Literacy Skills)
ต้องค้นหาให้เป็น เข้าใจถึงกลไกสาเหตุและเนือ้ หา เข้าใจว่าคนอืน่ เข้าใจอย่างไร ใช้ขอ้ มูลให้เป็น รูเ้ ท่าทันข้อมูล
และข่าวสาร รู้จักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่อย่างชาญฉลาด (ทนง โชติสรยุทธ์, 2551) อีกหนึ่ง
สิ่งส�ำคัญที่ควรรู้ คือ ขีดความสามารถ (Competencies) ที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การจัดการข้อมูล
การท�ำงานร่วมกับผู้อื่น มีความคิดสร้างสรรค์ และการคิดการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจนอกเหนือไปจาก
การใช้ขดี ความสามารถของตนเอง ถึงแม้วา่ เราจะไม่สามารถคาดการณ์อนาคตได้แน่นอน แต่การเตรียมตัว
ให้พร้อมเพื่อให้พนักงานมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ก็จะท�ำให้องค์การและพนักงานในองค์การเติบโต
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกยุคใหม่
ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (The Partnership for 21st Century Skills) (Bernie Trilling &
Charles Fadel, 2009) ได้เสนอในหนังสือ 21st Century Skills : Learning for Life in Our Times
เป็นสมการ 3Rs ´ 7Cs โดย 3Rs ประกอบด้วย ทักษะการรูห้ นังสือ ได้แก่ Reading (ทักษะการอ่าน), Writing
(’Riting-ทักษะการเขียน) และ Arithmetic (’Rithmetic-ทักษะเลขคณิต) ส่วน 7Cs ประกอบด้วย ทักษะ 7 ด้าน
คือ 1) ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (critical thinking and problem solving)
2) ด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ (communications, information, and media literacy)
3) ด้านความร่วมมือ การท�ำงานเป็นทีมและภาวะผู้น�ำ  (collaboration, teamwork and leadership)
4) ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (creativity and innovation) 5) ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (computing and ICT literacy 6) ด้านการท�ำงาน การเรียนรู้ และการพึ่งตนเอง (career
and learning self–reliance) และ 7) ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (cross–cultural
understanding) ดังนั้น ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่ผู้บริหารและพนักงานในองค์การต่างๆ
ควรที่จะศึ กษาเพื่อน�ำมาเป็นกรอบในการพัฒ นาองค์การ ให้มีคุณ ภาพและประสบความส�ำ เร็ จตาม
เป้าหมายขององค์การในยุคศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ วิจารณ์ พานิช (2556) ได้กล่าวว่า ทักษะศตวรรษที่ 21 คือ
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3R + 8C + 2L ดังนี้ 3R ได้แก่ Reading ทักษะด้านการอ่าน W’Riting ทักษะการเขียน A’Rithmetics
ทักษะคิดเลขเป็น และทักษะการคิดแบบนามธรรม 8C ได้แก่ Critical Thinking & Problem solving ทักษะ
ด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและทักษะในการแก้ปญ
ั หา Creativity & Innovation ทักษะด้านการสร้างสรรค์
และนวัตกรรม Collaboration, Teamwork & Leadership ทักษะด้านความร่วมมือการท�ำงานเป็นทีม
และภาวะผู้น�ำ  Cross-cultural Understanding ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์
Communication, Information & Media Literacy ทักษะด้านการสื่อสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
Computing & Media Literacy ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Career
& Learning Self-reliance ทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ Change ทักษะการเรียนรู้อยู่กับ
การเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 2L ได้แก่ Learning Skills ทักษะการเรียนรู้ leadership
ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบ
Gardner (2010) ได้กล่าวถึงทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ว่าประกอบด้วย 1) ทักษะความรู้เกี่ยวกับโลก
เพื่อการด�ำรงอยู่ในอนาคต ในศตวรรษที่ 21 โลกมีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ที่ส�ำคัญ
ทัว่ ทุกมุมโลกเชือ่ มโยงถึงกันอย่างง่ายดาย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมและก้าวทันต่อการเปลีย่ นแปลง
ของโลกเป็นสิ่งส�ำคัญ ทุกองค์กรควรให้ความส�ำคัญควรให้ความส�ำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
หาแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้เกิดผลส�ำเร็จ 2) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation
Skills) ทักษะด้านนี้ ประกอบด้วย การคิดแบบมีวจิ ารณญาณและการแก้ปญ
ั หา ประกอบด้วย ประสิทธิภาพ
ของการใช้เหตุผล ทั้งในเชิงนิรนัย และอุปนัย ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น สามารถใช้วิธีคิด
เชิงระบบ โดยคิดจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่อย่างเป็นองค์รวม และเป็นระบบครบวงจรในวิธีการคิดนั้น
และเกิดประสิทธิภาพในการตัดสินใจ ส�ำหรับการแก้ปญ
ั หา สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้หลากหลายเทคนิค
วิธีการ ตามสถานการณ์ที่เหมาะสมที่สุด การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่และ
เสริมสร้างคุณค่าทางความคิดและสติปัญญา มีความละเอียดรอบคอบต่อการคิดวิเคราะห์ และประเมิน
แนวความคิด เพื่อน�ำไปสู่การปรับปรุง พัฒนางานในเชิงสร้างสรรค์ สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
สร้างสรรค์ สามารถสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสส่งผลต่อการเรียนรู้ เข้าใจวิธีการสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
สามารถน�ำข้อผิดพลาด มาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสือ่ สารและการท�ำงาน
ร่วมกับผู้อื่น โดยสามารถสื่อสารได้ถูกต้อง ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การฟังและการเขียน
และสามารถใช้สื่อที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น โดยมีความสามารถ
ในการเป็นผู้น�ำในการท�ำงานและเป็นที่ยอมรับในองค์การ มีความรับผิดชอบในงานและท�ำงานบรรลุผล
ตามที่มุ่งหวัง สร้างการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ และมองเห็นคุณค่าของการท�ำงานเป็นทีม 3) ทักษะ
ด้านสารสนเทศ สือ่ และ เทคโนโลยีสารสนเทศความรูพ้ นื้ ฐานด้านสารสนเทศ ทีม่ คี วามสามารถในการเข้าถึง
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลและสามารถใช้วจิ ารณญาณในการประเมินสารสนเทศ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานได้อย่างสร้างสรรค์ ความรู้พื้นฐานด้านสื่อ โดยมีความรู้ความเข้าใจในการผลิต
สือ่ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ และสามารถใช้ให้ตอบสนองกับปัจเจกบุคคล ภายใต้กรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรม
ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ในการสื่อสาร
การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และการสร้างเครือข่ายได้อย่างเหมาะสม ทักษะชีวติ และการท�ำงาน ประกอบด้วย
ความยืดหยุน่ และความสามารถในการปรับตัว มีความสามารถในการปรับตัวเพือ่ การเปลีย่ นแปลง ตามบทบาท
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ และเกิดความยืดหยุน่ ในการท�ำงาน สามารถสร้างความสมดุลในการท�ำงานและ
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ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่มและการชี้น�ำตนเอง มีความสามารถจัดการด้าน
เป้าหมายและเวลา สามารถสร้างงานอิสระ และเป็นผู้น�ำที่มีประสิทธิภาพในตนเอง เป็นผู้น�ำในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ประกอบด้วย ประสิทธิผลเชิงปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
ผู้อื่น การสร้างทีมงานที่มีคุณค่า การเพิ่มผลผลิตและการรู้รับผิด ประกอบด้วย การจัดการโครงการ และ
ผลผลิตที่เกิดขึ้น ความเป็นผู้น�ำและความรับผิดชอบ ประกอบด้วย ความเป็นตัวแบบและเป็นผู้น�ำคนอื่น
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแก้ปญ
ั หา ทักษะด้านการสือ่ สารสารสนเทศและการรูเ้ ท่าทันสือ่ ทักษะด้านความร่วมมือ การท�ำงาน
เป็นทีมและภาวะผู้น�ำ  ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะด้านการท�ำงาน การเรียนรู้ และการพึ่งตนเอง ทักษะด้านความเข้าใจ
ต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการบูรณาการ
(integration) ของกิจกรรมการพัฒนาปัจเจกบุคคล กิจการพัฒนาอาชีพ และกิจการพัฒนาองค์การ เพื่อให้
พนักงานในองค์การมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการท�ำงานสูงสุด เพื่อตอบสนองเป้าหมายขององค์การ
การมุ่งที่จะปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันและในอนาคตของปัจเจกบุคคล เพื่อให้เกิดประสิทธิผล
ขององค์การโดยประสิทธิผลขององค์การนั้น (Gilley & Eggland, 1989) (อ้างใน นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์, 2559)
ได้กล่าวว่าวัดได้จากความสามารถในการแข่งขันหรือความสามารถในการท�ำก�ำไรขององค์การ โดยกิจกรรมพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์นั้นประกอบไปด้วย การพัฒนาปัจเจกบุคคล (individual development) การพัฒนาอาชีพ
(career development) และการพัฒนาองค์การ (organization development) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หมายถึง กระบวนการพัฒนาและสร้างความเชีย่ วชาญให้แก่บคุ คล โดยผ่านการพัฒนาองค์การและการฝึกอบรม
พัฒนา โดยมีวตั ถุประสงค์ให้เกิดการปรับปรุงผลการปฏิบตั งิ าน ทัง้ นี้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครอบคลุม
ในเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาอาชีพ และการปรับปรุงคุณภาพ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ได้ก้าวข้ามในเรื่องเฉพาะการฝึกอบรมและการพัฒนา ปัจจุบันแนวโน้มของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์นั้น เป็นชุดของวิธีการ กระบวนการ และกลยุทธ์ ใช้ส�ำหรับแก้ปัญหาโดยมีจุดมุ่งหมาย ที่สัมพันธ์กับ
ผลการปฏิบัติงานของบุคคล เพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ดังนั้น ในการประเมินความพร้อมในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของพนักงาน ถือว่าเป็นความจ�ำเป็น
อย่างยิ่งในการสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เนื่องจากจะท�ำให้เราได้รู้สภาพ
ความเป็นจริง ว่าองค์การของเรามีสมรรถนะอย่างไร หาจุดอ่อนเพือ่ พัฒนา เพือ่ น�ำสูเ่ ป้าหมายทีอ่ งค์การตัง้ ไว้

วิธีการวิจัย
การศึกษาค้นคว้างานวิจัย เรื่อง การประเมินความพร้อมในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Document Research) ทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั ครัง้ นี้ โดยรวบรวม
จากเอกสารงานและวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากการค้นคว้าในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์กับการศึกษา
และการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี การด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการอภิปรายและสรุปผลการศึกษา
กระบวนการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใช้แบบสอบถามปลายปิดกับพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ)
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานที่ปฏิบัติงานในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
(ภาคเหนือ) จ�ำนวน 2,234 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ)
โดยใช้วธิ กี ารสุม่ กลุม่ ตัวอย่างจาการค�ำนวณสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamanae : 1973) ได้กลุม่ ตัวอย่าง
จ�ำนวน 339 ตัวอย่าง ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 95%
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษา
จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยและบทความต่าง ๆ เกี่ยวกับทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจัยและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ส�ำหรับ การวิจัยที่ก�ำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดของแบบสอบถาม แบ่งเป็น
3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Ckeck list) ซึ่งเป็นค�ำถามเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต�ำแหน่งงาน ระดับต�ำแหน่งงานปัจจุบนั และสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบชนิดระบุค�ำตอบแบบ (likert Scale) 5 ระดับ ซึ่งเป็น
ค�ำถามเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านต่างๆ
ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับความพร้อมของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
เขต 1 (ภาคเหนือ) ในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และแนวทางการพัฒนาทักษะของพนักงานให้สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยมีขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้
ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากการ
ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 339 ชุด
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการท�ำวิจัย ซึ่งได้ท�ำการเก็บ
รวบรวมจากงานวิจยั ในอดีตทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ หนังสือทางวิชาการ บทความ เอกสารงานวิจยั ต่าง ๆ และสืบค้น
ข้ อ มู ล ที่ เ ผยแพร่ ใ นเว็ บ ไซต์ ต ่ า ง ๆ จากอิ น เตอร์ เ น็ ต เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางของการศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้
และน�ำมาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม จากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้
จากการตอบแบบสอบถามไปประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ โดยเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม
ในการค�ำนวณ
การวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์ที่ใช้ในการอภิปรายผล หลังจากได้ผลลัพธ์จากโปรแกรม
ส�ำเร็จรูปทางสถิติแล้วให้คะแนนเป็นรายข้อตามเกณฑ์ วิธีทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
ใช้การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D)
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ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 26 - 35 ปี มากที่สุด รองลงมา คือมีอายุระหว่าง 36 - 45 ปี มีอายุระหว่าง 46 - 55 ปี มีอายุ
ต�ำ่ กว่า 25 ปี และมีอายุ 55 ปีขนึ้ ไป ตามล�ำดับ ส่วนมากมีวฒ
ุ กิ ารศึกษา ปวช./ปวส. ปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี ตามล�ำดับ มีระดับต�ำแหน่งงาน เป็นพนักงานวิชาชีพมากกว่า นักวิชาการ กรณีเป็นพนักงาน
วิชาชีพ ต�ำแหน่งเป็นพนักงานช่าง มากที่สุด รองลงมาคือ พนักงานบัญชี กรณีเป็นนักวิชาการ ต�ำแหน่ง
เป็นวิศวกร มากที่สุด รองลงมาคือ นักบัญชี นักบริหารงานทั่วไป และ อื่นๆ ตามล�ำดับ
ผลการศึกษาเบือ้ งต้นพบว่า โดยภาพรวมพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเขต 1 (ภาคเหนือ) มีทกั ษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.84 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 โดยทักษะที่พนักงาน
มีมากที่สุด คือ ทักษะด้านความร่วมมือ การท�ำงานเป็นทีม และภาวะผู้น�ำ  ภาพรวม มีระดับทักษะอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.28 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ภาพรวม มีระดับทักษะอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.15 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78
ทักษะด้านการท�ำงาน การเรียนรู้ และการพึ่งตนเอง ภาพรวม มีระดับทักษะอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.12
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ภาพรวม มีระดับ
ทักษะอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.83 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 ทักษะด้านการสื่อสารและ
การรู้เท่าทันสื่อ ภาพรวม มีระดับทักษะอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.76 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.72 ทักษะด้านการเปลีย่ นแปลง ภาพรวม มีระดับทักษะอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลีย่ 3.70 มีคา่ เบีย่ งเบน
มาตรฐาน 0.64 และทักษะที่พนักงานมีน้อยที่สุด คือ ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ภาพรวม
มีระดับทักษะอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.55 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.77

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
อภิปรายผล
ผลการศึกษา ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ)
พบว่าภาพรวม พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเขต 1 (ภาคเหนือ) มีทกั ษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในระดับปานกลาง
เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะด้านทีพ่ นักงานมีมากทีส่ ดุ คือ ทักษะด้านความร่วมมือ การท�ำงาน เป็นทีม
และภาวะผู้น�ำ  ได้แก่ การช่วยเหลือทีมงานเมื่อทีมงานประสบปัญหา โดยที่ไม่ต้องร้องขอ แสดงความ
มีนำ�้ ใจและใส่ใจต่อทีมงาน การแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ การรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่
สม�่ำเสมอเมื่อมีการประชุม หรือท�ำงานกับทีมงาน โดยภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับมาก ตามที่ ทนง
โชติสรยุทธ์ (2551) ได้กล่าวว่า อีกหนึ่งทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น
มีความคิดสร้างสรรค์ และช่วยเหลือทีมงานในการคิดการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ นอกเหนือไปจาก
การรับผิดชอบงานของตนเอง รองลงมาคือ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สาร
โดยสามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตในการท�ำงาน และค้นหาข้อมูลและสารสนเทศได้
สามารถจัดเก็บและบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ ใช้โปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ
PowerPoint ได้ รวมทั้งน�ำเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและ
ติดตามเทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะน�ำมาใช้ในการจัดการองค์การอยู่สม�่ำเสมอ โดยภาพรวม
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มีทักษะอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Gardner (2010) ที่กล่าวถึงทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ว่าประกอบด้วย ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความสามารถในการเข้าถึง
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะด้านการท�ำงาน การเรียนรู้ และการพึ่งตนเอง สามารถท�ำงาน
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามกรอบหรือแนวทางที่ก�ำหนดขึ้นได้ สามารถอธิบายได้ถึงบทบาท หน้าที่
ขั้นตอนการปฏิบัติติงาน และวิธีการท�ำงานในงานที่ตนรับผิดชอบ และเสนอวิธีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
รูปแบบการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองตนเองได้
รวมทั้งสามารถสอน และแนะน�ำผู้อื่น ตลอดจนตอบข้อซักถามทั้งงานที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง
ได้ สามารถปรับตัวในการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ในสถานที่ใหม่หรือที่ไม่คุ้นเคยได้ โดยภาพรวมมีทักษะ
อยู่ในระดับมาก ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา สามารถวางแผนงานได้โดย
แตกประเด็นปัญหาออกเป็นส่วนๆ มองเห็นความสัมพันธ์ของแต่ละประเด็นที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล และ
สามารถวางแผนงานที่ไม่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนงานที่มีหลายประเด็นและ
ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาและวางแผนรับมือต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับปานกลาง ทักษะ
ด้านการสือ่ สารและการรูเ้ ท่าทันสือ่ แสดงออกทัง้ ภาษาพูดและภาษากายได้ถกู ต้องและชัดเจน มีความสามารถ
ในการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ผู้ใช้บริการ และผู้บังคับบัญชา แสดงความสามารถในการประสานงาน
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ รูว้ ธิ กี ารค้นหาและจัดการข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ได้สื่อที่ถูกต้อง และอธิบายข้อมูลแก่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเข้าใจได้ง่าย
ใช้สอื่ ต่างๆ ด้วยความระมัดระวังและไม่นำ� มาสูอ่ นั ตรายหรือความเสือ่ มเสียชือ่ เสียงแก่ตนเองและองค์การ
โดยภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับปานกลาง ทักษะด้านการเปลี่ยนแปลง สามารถเสนอแนะรูปแบบ และ
วิธีการเพื่อให้องค์การมีการปรับตัว (พลวัตร) และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอยู่สม�่ำเสมอ และเป็น
แบบอย่างในการเปลี่ยนแปลง และพัฒนางานให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับปานกลาง
และทักษะที่พนักงานมีน้อยที่สุด คือ ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม น�ำความรู้ ผลการวิจัย
นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบตั งิ าน และน�ำเสนอความคิดแปลกใหม่ เพือ่ พัฒนาการท�ำงานให้ดกี ว่าเดิม
แสดงผลการสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือวิธีการ กระบวนการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานของตนเอง และ
เป็นประโยชน์แก่องค์การ ดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่เพื่อพัฒนาการท�ำงาน โดยภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับ
ปานกลาง

ข้อเสนอแนะการวิจัย
ในภาพรวมพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) เห็นว่าอยากให้ผู้บริหารเห็นถึง
ความส�ำคัญในการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของพนักงาน
ในทุกต�ำแหน่ง ทัง้ พนักงานระดับวิชาชีพ และนักวิชาการ โดยการวางแผนการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน
ให้แก่พนักงานทุกต�ำแหน่งอย่างครอบคลุม และอยากให้องค์การมีการจัดกิจกรรมเสริมความรูด้ า้ นนวัตกรรม
ใหม่ๆ ให้มากขึ้น เพื่อที่จะน�ำมาเพิ่มพูนประสบการณ์ในการท�ำงาน รวมทั้งควรมีการสนับสนุนด้าน
งบประมาณในการฝึกอบรมให้มากขึ้น ทั้งภายในและภายนอกองค์การ และควรมีการประชาสัมพันธ์
ให้พนักงานได้ทราบอย่างทั่วถึง
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การจัดการเครือข่ายและความส�ำเร็จในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมศ
ิ าสตร์
กรณีศึกษา ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�ำพูน
NETWORK MANAGEMENT AND SUCCESS OF GEOGRAPHICAL
INDICATION REGISTRATION : A CASE STUDY OF LAMPHUN
SILK MANTLES, LAMPHUN PROVINCIAL ADMINISTRATIVE
ORGANIZATION
วิภัชชา ดาราแจ้ง
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาความส�ำเร็จในการจัดการเครือข่ายความร่วมมือ ในการขึน้ ทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน 2) ศึกษารูปแบบการจัดการเครือข่าย ในการขึ้นทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลักมี จ�ำนวน
9 ท่าน ประกอบด้วย 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�ำพูน 2. ช่างทอกลุ่มทอผ้าในชุมชน 3. ผู้ประกอบการ
ผ้ าไหมยกดอกล�ำพูน 4. คณะกรรมการอ� ำ นวยการระบบควบคุ ม ภายใน (Internal control) สิ่ ง บ่ ง ชี้
ทางภู มิ ศ าสตร์ (GI) ผ้ า ไหมยกดอกล� ำ พู น 5. คณะกรรมการบริ ห ารงานสถาบั น ผ้ า ทอมื อ หริ ภุ ญ ชั ย
6. คณะท�ำงานตรวจสอบมาตรฐานการผลิต สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน 7. กระทรวง
พาณิชย์จังหวัดล�ำพูน 8. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ 9.ส�ำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัด
ล�ำพูน การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างและการวิเคราะห์เอกสาร
แบบสัมภาษณ์ถูกออกแบบในประเด็นเกี่ยวกับการก่อตัวของเครือข่ายการจัดองค์ประกอบของเครือข่าย
การจัดการเครือข่าย การน�ำเครือข่าย และการรักษาเครือข่าย ของ อบจ.ล�ำพูน และนักวิจัยยังได้ท�ำการ
ศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เนื้อหา และน�ำมาสรุปอ้างอิง
เป็นผลการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการเครือข่ายความร่วมมือ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จ ของการขึน้ ทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กรณีผ้าไหม ยกดอกล�ำพูน ผลการศึกษาที่ได้จะท�ำให้ได้ทราบถึงรูปแบบการจัดการ
เครือข่ายเพื่อการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กรณีผ้าไหมยกดอกล�ำพูน องค์การบริหารส่วน จังหวัด
ล�ำพูน และได้ทราบถึงปัจจัยที่ท�ำให้การท�ำงานร่วมกันของเครือข่ายประสบความส�ำเร็จ อันจะเป็นกรณี
ศึกษาส�ำหรับหน่วยงานอื่นที่สนใจในประเด็นดังกล่าวต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : การจัดการเครือข่าย/ความส�ำเร็จ/การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
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Abstact
This research aims to (1) study the pattern of network management, and (2) study
factors associated with the success of geographical indication registration of Lamphun Silk
Mantles, Lamphun Provincial Administrative Organization (Lamphun PAO). The samplings of
this study are key actors involving in the Lamphun PAO GI registration. This research uses the
qualitative method with a semi-structured interview and documentary analysis. The questionnaire
is designed including the topic of network constructing, organizing, managing, and remaining,
respectively. Also, secondary data from the official documents are considered. The content
analysis is then adopted to refer results regarding the success of network management,
which leads to the completion of Lamphun Silk Mantles GI registration. The results of this
study inform the pattern of network manipulation operated by Lamphun PAO. In short, the
explanation of factors associated with the successful collaboration among key actors will be
represented as a case study for others.
Keywords : Network Management / Success / Geographical Indication Registration

บทน�ำ
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) เป็นชื่อสัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่
ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์นั้น ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง สามารถแสดงให้เห็น
พืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ทเี่ ป็นแหล่งก�ำเนิดมีความเฉพาะเจาะจงของสินค้าในแต่ละชนิดในท้องถิน่ ท�ำให้ได้สนิ ค้า
ที่มีการรับรองในเรื่อง คุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะพิเศษเฉพาะของสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์
ที่เกิดจากอิทธิพลสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ การจดทะเบียนสินค้าให้เป็น GI เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า
และสร้างความแตกต่างทางการตลาดอีกด้วย โดยประโยชน์ของการจดทะเบียนสินค้าเป็นตรา GI ได้แก่
1) การคุ้มครองผู้บริโภค 2) การคุ้มครองผู้ผลิตและการแข่งขันไม่เป็นธรรม 3) การเพิ่มมูลค่าของสินค้า
และเป็นเครื่องมือทางการตลาด 4) การดูแลรักษามาตรฐานของสินค้า 5) การกระจายรายได้สู่ชุมชนและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม และ 6) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เป็นต้น ส�ำหรับในประเทศไทยผู้มีส่วนร่วม
และรับผิดชอบในการขึน้ ทะเบียนสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ คือกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา ภายใต้สงั กัดกระทรวง
พาณิชย์ ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน เป็นผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียน GI โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�ำพูน
ถือว่าเป็นหน่วยงานที่เป็นแกนหลักในการผลักดันการขอขึ้นทะเบียนผ้าไหมยกดอกล�ำพูนอย่างจริงจัง
จนประสบความส�ำเร็จ ทั้งนี้ ในการท�ำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�ำพูน
ช่างทอกลุ่มทอผ้าในชุมชน ผู้ประกอบการผ้าไหมยกดอกล�ำพูน คณะกรรมการอ�ำนวยการระบบควบคุม
ภายใน (Internal control) สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ (GI) ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน คณะกรรมการบริหารงานสถาบัน
ผ้าทอมือหริภญ
ุ ชัย คณะท�ำงานตรวจสอบมาตรฐานการผลิต สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ (GI) ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน
กระทรวงพาณิชย์จังหวัดล�ำพูน ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ส�ำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดล�ำพูน และกรมทรัพย์สินทางปัญญา (กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, 2559)
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ความส�ำเร็จในการขี้นทะเบียนฯ ท�ำให้ผ้าไหมยกดอกล�ำพูนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และ
ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศแล้ว 2 ประเทศ ได้แก่ประเทศอินโดนีเซีย
และประเทศอินเดีย ซึ่งถือได้ว่าผ้าไหมยกดอกล�ำพูน ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชน ที่ได้รับการยอมรับ
ในคุณภาพและเอกลักษณ์สินค้า หัตกรรมของไทย มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในพื้นผ้า มีรูปแบบ
ลวดลายทีอ่ อ่ นช้อยงดงามของธรรมชาติ เป็นเรือ่ งราวของดอกไม้ ใบไม้ เช่น ลายดอกพิกลุ ลายกลีบล�ำดวน
ลายใบเทศ ลายเม็ดมะยม และลายพุม่ ข้าวบิณฑ์ เป็นต้น ซึง่ ไม่เหมือนทีใ่ ดในโลก อีกทัง้ ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน
ยังเป็นมรดกการสืบทอดภูมิปัญญาของชนชั้นเจ้าชาวยอง ที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งผ้าไหม
ยกดอกล�ำพูน ยังเป็นงานศิลปะที่ชาวล�ำพูนมีความภาคภูมิใจมากที่สุด ในการถวายการรับใช้ใต้เบื้อง
พระยุคลบาท สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ 9 และปัจจุบันการฉลองพระองค์ใน
งานราชพิธีต่าง ๆ ในรัชการที่ 10 ยังคงเลือกใช้ผ้าไหมยกดอกล�ำพูนในการทรงชุดไทยราชนิยม ตามด�ำริ
ของพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ได้แสดง
ให้เห็นถึงการประสบความส�ำเร็จของการด�ำเนินการจัดการเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ ในพื้นที่ โดยองค์
การบริหารส่วนจังหวัดล�ำพูนเป็นแกนกลางในการด�ำเนินการ ทัง้ นีก้ ารจัดการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
และภาคส่วนต่างๆ เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเนื่องจากแต่ละหน่วยงานจะมีข้อจ�ำกัดทั้งในด้านขีดความสามารถ และ
ในด้านข้อกฎหมายต่างๆ ที่จะท�ำให้ความร่วมมือกัน (กรมหม่อนไหม, 2560)
ทั้งนี้การจัดการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเนื่องจากแต่ละ
หน่วยงานจะมีขอ้ จ�ำกัดทัง้ ในด้านขีดความสามารถ และในด้านข้อกฎหมายต่าง ๆ ทีจ่ ะท�ำให้ความร่วมมือกัน
อย่างไรก็ตาม จากความส�ำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล�ำพูนในการด�ำเนินการขึ้นทะบียน GI
ผ้าไหมยกดอกล�ำพูนดังกล่าวข้างต้น ท�ำให้เกิดค�ำถามวิจัยครั้งนี้ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�ำพูนได้
มีการด�ำเนินการจัดการเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบใด ที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการขึ้นทะเบียน GI
ของผ้าไหมยกดอกล�ำพูน และน�ำไปสู่การได้รับการยอมรับในระดับนานาประเทศ ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความส�ำเร็จในการจัดการเครือข่ายความร่วมมือ ในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน และศึกษารูปแบบการจัดการเครือข่าย ในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะเป็นกรณีศึกษาในการขึ้นทะเบียนสินค้า GI
ให้กับหน่วยงาน องค์การอื่นๆ หรือผู้ที่สนใจต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาความส�ำเร็จในการจัดการเครือข่ายความร่วมมือ ในการขึน้ ทะเบียนสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์
ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน
2. ศึกษารูปแบบการจัดการเครือข่าย ในการขึน้ ทะเบียนสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ผา้ ไหมยกดอกล�ำพูน
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กรอบแนวคิดการท�ำการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการจัดการเครือข่ายและความส�ำเร็จในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์กรณีศึกษา ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�ำพูน
จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยได้น�ำมาสร้างเป็นกรอบในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งในการศึกษา
รูปแบบการจัดการเครือข่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล�ำพูน ที่ท�ำงานด้านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ นั้น จะพิจารณาจากประเด็นได้แก่ 1) การก่อเกิดของเครือข่าย
2) องค์ประกอบของเครือข่าย 3) หน้าที่ของผู้จัดการเครือข่าย (อบจ. ล�ำพูน) 4) การรักษาเครือข่าย
ซึง่ รูปแบบการจัดการเครือข่ายทีส่ อดคล้องกับองค์ประกอบของการจัดการเครือข่ายข้างต้น จากการทบทวน
วรรณกรรมจะน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จตามเป้าหมายของการท�ำงานร่วมกันในลักษณะของเครือข่าย ซึง่ การศึกษา
ครั้งนี้ คือ กรณีของความส�ำเร็จของการขึ้นทะเบียนสินค้า GI กรณีผ้าไหมยกดอกล�ำพูน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล�ำพูน
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ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดการบริหารและการสร้างเครือข่าย (Networking)
เครือข่าย (Network) คือ การเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยน
ข่าวสารร่วมกัน หรือท�ำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็น
อิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน
การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือข่าย จะต้องพัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือท�ำกิจกรรมร่วมกัน
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วย ดังนัน้ เครือข่ายต้องมีการจัดระบบให้กลุม่ บุคคลหรือองค์กรทีเ่ ป็นสมาชิก
ด�ำเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน เพื่อน�ำไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจ
ตามความจ�ำเป็น เมื่อภารกิจบรรลุเป้าหมายแล้ว เครือข่ายก็อาจยุบสลายไป แต่ถ้ามีความจ�ำเป็นหรือ
มีภารกิจใหม่อาจกลับมารวมตัวกันได้ใหม่ หรือจะเป็นเครือข่ายทีด่ ำ� เนินกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ งระยะยาวก็ได้
1. การก่อเกิดของเครือข่าย
เครือข่ายแต่ละเครือข่าย ต่างมีจดุ เริม่ ต้น หรือถูกสร้างมาด้วยวิธกี ารต่างๆกัน แบ่งชนิดของเครือข่าย
ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
1) เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
เครือข่ายชนิดนีม้ กั เกิดจากการทีผ่ คู้ นมีใจตรงกัน ท�ำงานคล้ายคลึงกันหรือประสบกับสภาพปัญหา
เดียวกันมาก่อน เข้ามารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ ร่วมกันแสวงหาทางเลือกใหม่
ที่ดีกว่า การด�ำรงอยู่ของกลุ่มสมาชิกในเครือข่ายเป็นแรงกระตุ้นที่เกิดขึ้นภายในตัวสมาชิกเอง (ฉันทะ)
เครือข่ายเช่นนีม้ กั เกิดขึน้ ในพืน้ ที่ อาศัยความเป็นเครือญาติ เป็นคนในชุมชนหรือมาจากภูมลิ ำ� เนาเดียวกัน
ทีม่ วี ฒ
ั นธรรมความเป็นอยูค่ ล้ายคลึงกัน มาอยูร่ วมกันเป็นกลุม่ โดยจัดตัง้ เป็นชมรมทีม่ กี จิ กรรมร่วมกันก่อน
เมือ่ มีสมาชิกเพิม่ ขึน้ จึงขยายพืน้ ทีด่ ำ� เนินการออกไป หรือมีการขยายเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ของกลุม่ มากขึน้
ในที่สุดก็พัฒนาขึ้นเป็นเครือข่ายเพื่อให้ครอบคลุมต่อความต้องการของสมาชิกได้กว้างขวางขึ้น
2) เครือข่ายจัดตั้ง
เครือข่ายจัดตั้งมักจะมีความเกี่ยวพันกับนโยบายหรือการด�ำเนินงานของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่
การจัดตัง้ อยูใ่ นกรอบความคิดเดิมทีใ่ ช้กลไกของรัฐผลักดันให้เกิดงานทีเ่ ป็นรูปธรรมโดยเร็ว และส่วนมากภาคี
หรือสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายมักจะไม่ได้มีพื้นฐาน ความต้องการ ความคิด ความเข้าใจ หรือมุมมอง
ในการจั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ยที่ ต รงกั น มาก่ อ นที่ จ ะเข้ า มารวมตั ว กั น เป็ น การท� ำ งานเฉพาะกิ จ ชั่ ว คราว
ที่ไม่มีความต่อเนื่อง และมักจะจางหายไปในที่สุด เว้นแต่ว่าเครือข่ายจะได้รับการชี้แนะที่ดี ด�ำเนินงาน
เป็นขัน้ ตอนจนสามารถสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง เกิดเป็นความผูกพันระหว่างสมาชิกจนน�ำไปสูก่ ารพัฒนา
เป็นเครือข่ายที่แท้จริง
3) เครือข่ายวิวัฒนาการ
เป็นการถือก�ำเนิดโดยไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติตั้งแต่แรก และไม่ได้เกิดจากการจัดตั้งโดยตรง
แต่มีกระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู่ โดยเริ่มที่กลุ่มบุคคล/องค์กรมารวมกันด้วยวัตถุประสงค์กว้างๆ
ในการสนับสนุนกันและเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยยังไม่ได้สร้างเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เฉพาะที่ชัดเจน
(ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์, 2557)
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2. องค์ประกอบของเครือข่าย
การท�ำความเข้าใจกับองค์ประกอบของเครือข่ายจึงมีความส�ำคัญ เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถ
สร้างเครือข่ายแท้ (Real network) เครือข่ายเทียม (Pseudo network) หมายถึงเครือข่ายชนิดที่เราหลงผิด
คิดว่าเป็นเครือข่าย แต่แท้จริงแล้วเป็นแค่การชุมนุมพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก โดยทีต่ า่ งคนต่างก็ไม่ได้มี
เป้าหมายร่วมกัน และไม่ได้ตงั้ ใจทีจ่ ะท�ำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการรวมกลุม่ ตามกระแสนิยมทีไ่ ม่มวี ตั ถุประสงค์
ชัดเจน ทั้งนี้เครือข่ายแท้ จะต้องมีองค์ประกอบส�ำคัญอย่างน้อย 7 ประการด้วยกัน คือ
1) มีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน (common perception)
ต้องมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้เหมือนกันถึงเหตุผลในการเข้ามาร่วมกันเป็นเครือข่าย เช่น
มีความเข้าใจในตัวปัญหาและมีจิตส�ำนึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ประสบกับปัญหาอย่างเดียวกันหรือ
ต้องการความช่วยเหลือในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึกผูกพัน
ในการด�ำเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาหรือลดความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น การรับรู้ร่วมกันถือเป็นหัวใจ
ของเครือข่ายทีท่ ำ� ให้เครือข่ายด�ำเนินไปอย่างต่อเนือ่ ง เพราะถ้าเริม่ ต้นด้วยการรับรูท้ ตี่ า่ งกัน มีมมุ มองหรือ
แนวคิดที่ไม่เหมือนกันแล้ว จะประสานงานและขอความร่วมมือยาก เพราะแต่ละคนจะติดอยู่ในกรอบ
ความคิดของตัวเอง มองปัญหาหรือความต้องการไปคนละทิศละทาง
2) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision)
วิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึงการที่สมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตที่เป็นภาพเดียวกัน
มีการรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และมีเป้าหมายที่จะเดินทางไปด้วยกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
จะท�ำให้กระบวนการขับเคลื่อนเกิดพลัง มีความเป็นเอกภาพ และช่วยผ่อนคลายความขัดแย้งอันเนื่องมา
จากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ในทางตรงกันข้าม ถ้าวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของสมาชิกบางกลุ่มขัดแย้ง
กับวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของเครือข่าย พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มนั้นก็จะเริ่มแตกต่างจากแนวปฎิบัติ
ที่สมาชิกเครือข่ายกระท�ำร่วมกัน ดังนั้น แม้ว่าจะต้องเสียเวลามากกับความพยายามในการสร้างวิสัยทัศน์
ร่วมกัน แต่ก็จ�ำเป็นจะต้องท�ำให้เกิดขึ้น หรือถ้าสมาชิกมีวิสัยทัศน์ส่วนตัวอยู่แล้ว ก็ต้องปรับให้สอดคล้อง
กับวิสยั ทัศน์ของเครือข่ายให้มากทีส่ ดุ แม้จะไม่ซอ้ นทับกันแนบสนิทจนเป็นภาพเดียวกัน แต่อย่างน้อยก็ควร
สอดรับไปในทิศทางเดียวกัน
3) มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน (mutual interests/benefits)
ค�ำว่าผลประโยชน์ในที่นี้ครอบคลุมทั้งผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์ไม่ใช่ตัวเงิน
ถ้าการเข้าร่วมในเครือข่ายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเขาหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน ก็จะเป็น
แรงจูงใจให้เข้ามามีสว่ นร่วมในเครือข่ายมากขึน้ ดังนัน้ ในการทีจ่ ะดึงใครสักคนเข้ามามีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงาน
ของเครือข่าย จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการเข้าร่วม ถ้าจะให้ดีต้องพิจารณา
ล่ ว งหน้ า ก่ อ นที่ เขาจะร้ อ งขอ ลั ก ษณะของผลประโยชน์ ที่ ส มาชิ ก แต่ ล ะคนจะได้ รั บ อาจแตกต่ า งกั น
แต่ควรต้องให้ทุกคนและต้องเพียงพอที่จะเป็นแรงจูงใจให้เขาเข้ามีส่วนร่วมในทางปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่เป็น
เข้ามาเป็นเพียงไม้ประดับเนือ่ งจากมีตำ� แหน่งในเครือข่าย แต่ไม่ได้รว่ มปฏิบตั ภิ ารกิจ เมือ่ ใดก็ตามทีส่ มาชิก
เห็นว่าเขาเสียประโยชน์มากกว่าได้ หรือเมื่อเขาได้ในสิ่งที่ต้องการเพียงพอแล้ว สมาชิกเหล่านั้นก็จะออก
จากเครือข่ายไปในที่สุด
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4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (stakeholders participation)
การมีสว่ นร่วมของสมาชิกในเครือข่าย เป็นกระบวนการทีส่ ำ� คัญมากในการพัฒนาความเข้มแข็ง
ของเครือข่าย เป็นเงื่อนไขที่ท�ำให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือกระท�ำอย่างเข้มแข็ง
ดังนั้น สถานะของสมาชิกในเครือข่ายควรมีความเท่าเทียมกัน ทุกคนอยู่ในฐานะ “หุ้นส่วน (partner)”
ของเครือข่าย เป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ (horizontal relationship) คือความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อน มากกว่า
ความสัมพันธ์ในแนวดิง่ (vertical relationship) ในลักษณะเจ้านายลูกน้อง ซึง่ บางครัง้ ก็ทำ� ใด้ยากในทางปฎิบตั ิ
เพราะต้องเปลี่ยนกรอบความคิดของสมาชิกในเครือข่ายโดยการสร้างบริบทแวดล้อมอื่นๆ เข้ามาประกอบ
แต่ถ้าท�ำได้จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายมาก
5) มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ( complementary relationship)
องค์ประกอบที่จะท�ำให้เครือข่ายด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง คือ การที่สมาชิกของเครือข่ายต่าง
ก็สร้างความเข้มแข็งให้กนั และกัน โดยน�ำจุดแข็งของฝ่ายหนึง่ ไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึง่ แล้วท�ำให้
ได้ผลลัพธ์เพิ่มขึ้นในลักษณะพลังทวีคูณ (1+1 > 2) มากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อต่างคนต่างอยู่
6) การเกื้อหนุนพึ่งพากัน ( interdependence )
เป็นองค์ประกอบทีท่ ำ� ให้เครือข่ายด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนือ่ งเช่นเดียวกัน การทีส่ มาชิกเครือข่าย
ตกอยู่ในสภาวะจ�ำกัดทั้งด้านทรัพยากร ความรู้ เงินทุน ก�ำลังคน ฯลฯ ไม่สามารถท�ำงานให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างสมบูรณ์ได้ดว้ ยตนเองโดยปราศจากเครือข่าย จ�ำเป็นต้องพึง่ พาซึง่ กันและกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย
การท�ำให้หุ้นส่วนของเครือข่ายยึดโยงกันอย่างเหนียวแน่น จ�ำเป็นต้องท�ำให้หุ้นส่วนแต่ละคนรู้สึกว่าหาก
เอาหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งออกไปจะท�ำให้เครือข่ายล้มลงได้ การด�ำรงอยู่ของหุ้นส่วนแต่ละคนจึงเป็น
สิ่ ง จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ การด� ำ รงอยู ่ ข องเครื อ ข่ า ย การเกื้ อ หนุ น พึ่ ง พากั น ในลั ก ษณะนี้ จ ะส่ ง ผลให้ ส มาชิ ก
มีปฎิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยอัตโนมัติ
7) มีปฎิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน ( interaction )
หากสมาชิกในเครือข่ายไม่มีการปฎิสัมพันธ์กันแล้ว ก็ไม่ต่างอะไรกับก้อนหินแต่ละก้อนที่
รวมกันอยู่ในถุง แต่ละก้อนก็อยู่ในถุงอย่างเป็นอิสระ ดังนั้นสมาชิกในเครือข่ายต้องท�ำกิจกรรมร่วมกัน
เพือ่ ก่อให้เกิดการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน เช่น มีการติดต่อกันผ่านทางการเขียน การพบปะพูดคุย การแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนาร่วมกัน โดยที่ผลของการปฏิสัมพันธ์นี้ต้องก่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือข่ายตามมาด้วย
ลักษณะของปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกควรเป็นการแลกเปลี่ยนกัน (reciprocal exchange)
มากกว่าทีจ่ ะเป็นผูใ้ ห้หรือเป็นผูร้ บั ฝ่ายเดียว (unilateral exchange) ยิง่ สมาชิกมีปฏิสมั พันธ์กนั มากเท่าใดก็จะ
เกิดความผูกพันระหว่างกันมากขึน้ เท่านัน้ ท�ำให้การเชือ่ มโยงแน่เฟ้นมากขึน้ มีการเรียนรูร้ ะหว่างกันมากขึน้
สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย
องค์ประกอบข้างต้นไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ในการน�ำไปช่วยจ�ำแนกระหว่างเครือข่ายแท้
กับเครือข่ายเทียมเท่านัน้ แต่ยงั แสดงให้เห็นถึงปัจจัยทีจ่ ะมีผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้วย
(นายธงชัย ธนสถิต, 2562)
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3. หน้าที่ของ ผู้จัดการเครือข่าย
มีหน้าที่ในการดูแลรักษาเครือข่ายดังต่อไปนี้
1. ช่วยสร้างแรงจูงใจและกระตุน้ สมาชิกรวมตัวกันท�ำงาน โดยมีกจิ กรรมเป็นสือ่ เช่นการประชุม
ประจ�ำปี การจัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล การแก้ปัญหาร่วมกัน การวางแผนและด�ำเนินการ
จัดกิจกรรมใหม่
2. สมาชิกแกนน�ำต้องเปิดโอกาสให้มกี ารสือ่ สารระหว่างกัน ส่งข่าวผ่านจดหมาย ข่าวของเครือข่าย
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เก็บรวมรวมข้อมูลและตั้งเป็นศูนย์ข้อมูลของเครือข่าย
เพื่อให้สมาชิกเข้าถึง
3. สร้างความรักความผูกพันและความไว้เนือ้ เชือ่ ใจระหว่างคนในกลุม่ สมาชิก เริม่ จัดกิจกรรมง่ายๆ
ที่มีโอกาสประสบความส�ำเร็จร่วมกันก่อน มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
ในกลุม่ สมาชิกเป็นประจ�ำ จัดเวทีให้มกี ารพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเมือ่ เกิดปัญหาขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มสมาชิก จัดกิจกรรมส่งต่องานที่เกี่ยวข้อง
4. จัดให้มีกระบวนการตัดสินใจโดยให้สมาชิกทุกกลุ่มมีส่วนร่วม พยายามสร้างสภาพแวดล้อม
ให้ มี ก ารเสนอความคิ ด เห็ น อย่ า งเป็ น อิ ส ระ ไม่ ร วบอ� ำ นาจ ควรแบ่ ง กั น เป็ น ผู ้ น� ำ ตาม
ความถนั ด ท� ำ การรวบรวมข้ อ มู ล จากสมาชิ ก ทุ ก กลุ ่ ม ก่ อ นการตั ด สิ น ใจเพื่ อ ท� ำ ให้ เ กิ ด
การยอมรับและเต็มใจที่จะน�ำผลการตัดสินใจของเครือข่ายไปปฎิบัติ
5. วางแผนในการประสานงานระหว่างสมาชิก และเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่น ๆ จัดระบบ
การประสานงานให้คล่องตัวและทัว่ ถึง การประสานงานถือเป็นหน้าทีห่ ลักของสมาชิกแกนน�ำ 
เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการสนับสนุนทุกระดับให้สำ� เร็จลุลว่ งด้วยดี (นายบูรณะศักดิ์ มาดหมาย, 2551)
4. การรักษาเครือข่าย 	
ตราบใดทีภ่ ารกิจเครือข่ายยังไม่สำ� เร็จย่อมมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องรักษาเครือข่ายไว้ ประคับประคอง
ให้เครือข่ายสามารถด�ำเนินการต่อไปได้ และบางกรณีหลังจากเครือข่ายได้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายแล้ว
ก็จ�ำเป็นต้องรักษาความส�ำเร็จของเครือข่ายไว้ หลักการรักษาความส�ำเร็จของเครือข่าย มีดังนี้
1) การจัดกิจกรรมร่วมที่ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
2) การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย
3) การก�ำหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ
4) การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ
5) การให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา
6) การสร้างผู้น�ำรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
โดยมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น
ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่โครงการวิจัยข้าวเฉี้ยงปากรอ : สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
เพื่อสิทธิชุมชน ภายใต้ ชุดโครงการการพัฒนาเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์ ม.อ. เพื่อชุมชนเข้มแข็ง โดย
นางสาวณิชนันท์ คุปตานนท์ และคณะ เสนอต่อฝ่ายพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม ส�ำนักวิจัย
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และพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและการอภิปรายผล โดยข้าวเฉี้ยง
เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองในคาบสมุทรสทิงพระโดยเกษตรกรชาวนาต�ำบลปากรอนิยมปลูกข้าวเฉี้ยงไว้กินเอง
ขณะที่ ป ลู ก ข้ า วอื่ น ไว้ ข ายตามความต้ อ งการของตลาด จนมี ค� ำ กล่ า วว่ า “กิ น ข้ า วเฉี้ ย งแล้ ว จะติ ด ใจ
ไม่ยอมกินข้าวอื่นอีกเลย” คณะนิติศาสตร์จึงเห็นเป็นโอกาสอันดีที่จะส่งเสริมความเข้มแข็งของข้าวเฉี้ยง
ปากรอโดยใช้กระบวนการตามกฎหมาย คือในเรื่องของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อสร้าง Smart Farmer
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ โดยศึกษาความเป็นไปได้ในการขอขึน้ ทะเบียน การด�ำเนินการเพือ่ ให้กลุม่
เกษตรกรได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สิทธิและประโยชน์ต่างๆ ที่กลุ่มเกษตรกรจะได้รับจากการ
ทีส่ นิ ค้าของตนได้ขนึ้ ทะเบียนเป็นสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ การด�ำเนินการเตรียมความพร้อมแก่กลุม่ เกษตรกร
เพื่อการขอขึ้นทะเบียนคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวเฉี้ยงปากรอ รวมถึงประเด็นปัญหาการบังคับใช้
พระราชบัญญัตสิ งิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ พ.ศ. 2546 และการบังคับใช้สทิ ธิตามกฎหมาย ทัง้ นี้ จากการด�ำเนินการ
พบว่า กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มากขึ้นรวมถึงการด�ำเนินการ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะขึ้นทะเบียนสินค้าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ อย่างไรก็ดีแม้กฎหมาย
จะให้สทิ ธิประชาชนในการขึน้ ทะเบียนสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ดว้ ยตนเองได้กต็ าม แต่การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
รวมถึ ง การควบคุ ม คุ ณ ภาพการผลิ ต นั้ น ผู ้ ที่ ด� ำ เนิ น การขอขึ้ น ทะเบี ย นไม่ ส ามารถท� ำ เองได้ ห ากขาด
ความช่วยเหลือจากองค์กรอืน่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากทางหน่วยงานราชการ ประกอบกับปัญหาโดยสภาพ
ของสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ทเี่ ป็นสิทธิชมุ ชนหรือสิทธิทมี่ คี วามเป็นเจ้าของร่วมก่อให้เกิดอุปสรรคในการบังคับ
ใช้สิทธิบางประการอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมาตรการบังคับสิทธิก็ ไม่มากเพียงพอที่จะก่อให้เกิด
ความตระหนักรู้และสร้างคุณค่าแก่สินค้าภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

วิธีการวิจัย
ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานขององค์กร และกระบวนการขอขึน้ ทะเบียนสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์
ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน ซึ่งจะมีการด�ำเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ/ขั้นตอน
การการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กรณีศึกษา ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน
2. ศึกษาสภาพปัญหาละความคิดเห็นเกีย่ วกับกระบวนการ/ ขัน้ ตอนการการขอขึน้ ทะเบียนสิง่ บ่งชี้
ทางภู มิ ศ าสตร์ ก รณี ศึ ก ษา ผ้ า ไหมยกดอกล� ำ พู น ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประกอบด้ ว ย
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�ำพูน 2. ช่างทอกลุ่มทอผ้าในชุมชน 3. ผู้ประกอบการผ้าไหมยกดอกล�ำพูน
4. คณะกรรมการอ�ำนวยการระบบควบคุมภายใน (Internal control) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าไหมยก
ดอกล�ำพูน 5. คณะกรรมการบริหารงานสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย 6. คณะท�ำงานตรวจสอบมาตรฐาน
การผลิต สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน 7. กระทรวงพาณิชย์จังหวัดล�ำพูน 8. ศูนย์
หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ 9. ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล�ำพูน
ระยะที่ 2 ศึกษาการจัดการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน ของ อบจ.ล�ำพูน ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�ำพูน
ช่างทอกลุม่ ทอผ้าในชุมชน ผูป้ ระกอบการผ้าไหมยกดอกล�ำพูน คณะกรรมการอ�ำนวยการระบบควบคุมภายใน
(Internal control) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน คณะกรรมการบริหารงานสถาบัน
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ผ้าทอมือหริภุญชัย คณะท�ำงานตรวจสอบมาตรฐานการผลิต สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าไหมยกดอก
ล�ำพูน กระทรวงพาณิชย์จังหวัดล�ำพูน ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ส�ำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดล�ำพูน
1. ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เเบบเจาะลึก (In-depth interview) เกี่ยวกับองค์ประกอบของเครือข่าย
และการรักษาเครือข่าย ของ อบจ. ล�ำพูน จากกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ กีย่ วข้อง ประกอบด้วย 1. องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล�ำพูน 2. ช่างทอกลุ่มทอผ้าในชุมชน 3. ผู้ประกอบการผ้าไหมยกดอกล�ำพูน 4. คณะกรรมการ
อ�ำนวยการระบบควบคุมภายใน (Internal control) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน
5. คณะกรรมการบริหารงานสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย 6. คณะท�ำงานตรวจสอบมาตรฐานการผลิต
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน 7. กระทรวงพาณิชย์จังหวัดล�ำพูน 8. ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ 9. ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล�ำพูน
การวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และน�ำมาสรุปอ้างอิงเป็นผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเครือข่ายความร่วมมือ
ที่ประสบความส�ำเร็จ ตามกรอบคิดวิจัยที่ได้ก�ำหนดไว้
ผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือองค์กร หน่วยงาน และภาคประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ขึน้ ทะเบียนสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน ของ อบจ. ล�ำพูน ประกอบด้วย 1. องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล�ำพูน 2. ช่างทอกลุ่มทอผ้าในชุมชน 3. ผู้ประกอบการผ้าไหมยกดอกล�ำพูน 4. คณะกรรมการ
อ�ำนวยการระบบควบคุมภายใน (Internal control) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน
5. คณะกรรมการบริหารงานสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย 6. คณะท�ำงานตรวจสอบมาตรฐานการผลิต
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน 7. กระทรวงพาณิชย์จังหวัดล�ำพูน 8. ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ 9. ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล�ำพูน

ผลการศึกษา
1) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผลการศึกษาเบือ้ งต้นตามวัตถุประสงค์ความส�ำเร็จ
ในการจัดการเครือข่ายความร่วมมือ ในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน
การได้รบั ขึน้ ทะเบียนสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ฯ เป็นการประสานความร่วมมือร่วมกับหลายหน่วยงาน ทัง้ ภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�ำพูน เป็นแกนหลักในการผลักดันการขอขึน้ ทะเบียนสิง่ บ่งชี้
ทางภูมศิ าสตร์ ร่วมกับหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ซึง่ มีเป้าหมายเดียวกัน จึงได้ดำ� เนินการประสานงานความร่วมมือ
การด�ำเนินงานร่วมกัน จนเกิดการก่อตั้งเครือข่ายขึ้น โดยเล็งเห็นว่าผ้าไหมยกดอกล�ำพูน เป็นผลิตภัณฑ์
ที่สืบทอดกันสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน ของคนจังหวัดล�ำพูนที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์
ความเป็นหัตกรรมไทย ซึ่งแต่เดิมคนในชุมชนมีฝีมือการทอผ้าที่ดี แต่ยังขาดความรู้ศักยภาพในการขอ
จดสิทธิบัตรต่างๆ การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ภาครัฐจึงเล็งเห็นความส�ำคัญ จึงประสานงานและจัดตั้ง
เครือข่าย ด�ำเนินการขอขึน้ ทะเบียนสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ผา้ ไหมยกดอกล�ำพูน เพือ่ เป็นการส่งเสริมสนับสนุน
ผ้าไหมยกดอกล�ำพูนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของคนในจังหวัดล�ำพูนให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย อีกทั้งเป็น
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การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชน สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในชุมชนร่วมกันพัฒนาคุณภาพสินค้าของตน ให้เกิดการตืน่ ตัวอนุรกั ษ์และรักษาภูมปิ ญ
ั ญาในท้องถิน่ ของตน
ประชาชนเห็นความส�ำคัญของอาชีพในชุมชนของตน ลดปัญหาการไหลของแรงงานจากชนบทสูเ่ มืองหลวง
ช่างทอผลักดันตนเองเป็นผู้ประกอบการ ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น บุคลากร
ของภาครัฐมีการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบมีการประสานงานร่วมกัน และสามารถจัดการความรู้ ถ่ายทอด
ความรูแ้ ก่ผรู้ ว่ มงานได้เป็นอย่างดี ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนร่วมถึงช่างทอและผูป้ ระกอบการถือว่ามีความส�ำคัญ
เป็นอย่างมาก ช่างทอและผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งและให้ความร่วมมือเปิดใจแก่หน่วยงานภาครัฐ
ในการให้ข้อมูลต่างๆ แก่หน่วยงานภาครัฐและยินดีให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามามีบทบาท เป็นผู้ควบคุม
ในการด�ำเนินการขอขึน้ ทะเบียนสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ผา้ ไหมยกดอกล�ำพูนร่วมกัน มีการวางแผนการท�ำงาน
ร่วมกันอย่างเป็นกระบวนการ โดยใช้สถานที่สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�ำพูน
เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ เป็ น เวที แ สดงความคิ ด เห็ น พู ด คุ ย กั น อย่ า งตรงไปตรงมา
เครือข่ายมีการประสานงานร่วมกันอย่างต่อเนือ่ ง มีการเสนอแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ และกัน กระตุน้ ให้
ทุกฝ่ายมีแรงจูงใจในการด�ำเนินงาน มีความผูกพัน ไว้เนื้อเชื้อใจกัน มีกระบวนการตัดสินใจโดยให้ทุกส่วน
มีส่วนร่วม ท�ำให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่าย
2) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผลการศึกษาเบื้องต้นตามวัตถุประสงค์รูปแบบ
การจัดการเครือข่าย ในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการเครือข่าย ตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในกรอบการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้ไป
สัมภาษณ์สรุปในเบื้องต้นว่า
(1) การก่อเกิดของเครือข่าย ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน เป็นงานหัตกรรมที่ผลิตจากภูมิปัญญา
ของคนในจังหวัดล�ำพูน ทีส่ บื ทอดมายาวนาน ตัง้ แต่บรรพบุรษุ สูร่ นุ่ ลูกรุน่ หลาน และด้วยเกรงว่าจะสูญหาย
ไปกับกาลเวลา และเพื่อปกป้องความเป็นเอกลักษณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�ำพูนซึ่งเป็นแกนหลัก
ร่ ว มกั บ องค์ ก รหน่ ว ยงานต่ า งๆ ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ จึ ง ได้ ด� ำ เนิ น การขอขึ้ น ทะเบี ย นสิ่ ง บ่ ง ชี้
ทางภูมิศาสตร์ เพื่อไม่ให้ใครมาลอกเรียนแบบ และบ่งบอกว่าเป็นสิ่งที่ได้ผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของคนในจังหวัดล�ำพูน
(2) องค์ประกอบของเครือข่าย เครือข่ายมีความรูส้ กึ ผูกพันในการด�ำเนินการร่วมกัน มีความเข้าใจ
และพร้อมแก้ไขปัญหาร่วมกัน สมาชิกในเครือข่ายรับรู้ ร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ และร่วมกันท�ำงาน
ด้วยความเต็มใจ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการจัดประชุมหารือร่วมกัน และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกัน ท�ำให้เครือข่ายมีความเข้มแข็ง ด�ำเนินการได้อย่างยัง่ ยืน มีการแบ่งปัน
ทรัพยากรด้านบุคคล มีการส่งเจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วน เข้าร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การด�ำเนินการร่วมกัน
สร้างพันธมิตรระหว่างองค์กรที่ดีต่อกัน
(3) หน้าที่ของผู้จัดการเครือข่าย (อบจ.ล�ำพูน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�ำพูนเป็นแกนหลัก
ในการติดต่อประสานงานระหว่างเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยให้ความส�ำคัญแก่องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
เครือข่ายและเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลของสมาชิกในเครือข่าย มีการจัดการประชุมสรุป
ความคิดเห็นร่วมกัน โดยเป็นการด�ำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
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(4) การรักษาเครือข่าย สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์เป็นกัลยามิตรต่อกัน มีการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีอิสระในการเสนอความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน บรรยากาศ
ในการในการท�ำงาน มีการท�ำงานเป็นทีม เครือข่ายมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากการศึกษาดังกล่าวข้างต้นสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ ความส�ำเร็จในการจัดการเครือข่าย
ความร่วมมือ ในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน เป็นการด�ำเนินการร่วมกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�ำพูน เป็นผู้ด�ำเนินการหลัก เป็น
แกนหลักในการประสานงาน การเชื่อมโยงระหว่างสมาชิกในเครือข่าย ซึ่งการที่จะท�ำให้เครือข่ายประสบ
ความส�ำเร็จได้นนั้ ต้องได้รบั ความร่วมมือกับทุกส่วน และทุกส่วนถือว่ามีความส�ำคัญเท่าเทียมกัน เครือข่าย
มีการประสานงานและสามารถถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้แก่สมาชิกของแต่ละเครือข่ายได้อย่างชัดเจน ทุกส่วน
มีแรงจูงใจในการด�ำเนินงานร่วมกัน พร้อมที่จะพัฒนาการด�ำเนินงานออกไปให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการขึ้นทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน เป็นการผลักดันและการสนับสนุนของภาครัฐ เนื่องจากภาครัฐ
มีบุคลากรและงบประมาณทีมีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถรวบรวมข้อมูล บริหารจัดการในกระบวนการ
ประสานงานการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ส่วนภาคเอกชน ผู้ประกอบ และช่างทอ เป็นผู้ที่มี
ความรู้ ภูมิปัญญาในเรื่องการทอผ้า จะเป็นผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเป็นข้อมูล
ในการด�ำเนินการขอขึ้นทะเบียนฯ ซึ่งจะเห็นได้ว่าความส�ำเร็จในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน จะขาดสมาชิกเครือข่ายส่วนใดส่วนหนึง่ ไม่ได้ ทุกส่วนต้องมีสว่ นร่วมด�ำเนินการร่วมกัน
รูปแบบการจัดการเครือข่าย ในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน
(1) การก่อเกิดของเครือข่าย การจัดตัง้ เครือข่ายมีความเกีย่ วพันกับนโยบายของภาครัฐทีจ่ ะร่วมกันผลักดันให้
ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ การสร้าง
มูลค่าให้กับสินค้า อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์และรักษาภูมิปัญญาในท้องถิ่นของคนในจังหวัดล�ำพูน ประชาชน
มีอาชีพในชุมชนของตน และมีความเป็นอยูท่ ดี่ ี ซึง่ เป็นหน้าทีห่ ลักของรัฐทีต่ อ้ งดูแลประชาชน ส่วนผูป้ ระกอบการ
และช่างทอมีรายได้ที่สูงขึ้น สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชน ซึ่งเห็นได้ว่าทุกส่วนได้ผลประโยชน์ร่วมกัน
มีเป้าหมายในด�ำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการประสานงาน การด�ำเนินงานร่วมกัน จนเกิด
การจัดตั้งเครือข่ายขึ้น (2) องค์ประกอบของเครือข่าย หัวใจของเครือข่ายที่ท�ำให้การด�ำเนินการของ
เครือข่ายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ต้องรับรู้ในมุมมองที่เหมือนกัน เข้าใจกัน ร่วมกันแก้ไขปัญหา สรุปผลให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต้องรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคน
ในเครือข่าย การสร้างพันธมิตรระหว่างเครือข่ายที่ดีต่อกันเพื่อความยั่งยืน (3) หน้าที่ของผู้จัดการเครือข่าย
(อบจ.ล�ำพูน) แกนหลักของเครือข่ายมีการกระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกท�ำงานร่วมกัน เปิดโอกาสให้มี
การสื่อสานระหว่างกันและกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลาง คือสถาบัน
ผ้าทอมือหริภญ
ุ ชัย อบจ.ล�ำพูน สมาชิกในเครือข่ายสามารถเข้าถึงได้ สร้างความผูกพันไว้เนือ้ เชือ่ ใจระหว่าง
เครือข่าย และ อบจ.ล�ำพูน เป็นผู้ประสานงานเชื่อมต่อกับเครือข่ายต่างๆ (4) การรักษาเครือข่าย มีการจัด
การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่อง มีการก�ำหนดกิจกรรมร่วมกันไว้อย่างชัดเจน
รักษาความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย สามารถท�ำงานได้อย่างราบรื่น จัดกิจกรรมกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย ท�ำงานเป็นทีม พร้อมที่จะช่วยเหลือแก้ไขปัญญาร่วมกัน
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สมรรถนะประจ�ำกลุ่มงานของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FUNCTIONAL COMPETENCY OF SECRETARY
INCUMBENT CHIANG MAI RAJABHAT UNIVERSITY
สิริญา โพธิ์นาค, อลงกรณ์ คูตระกูล
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อก�ำหนดสมรรถนะและระดับสมรรถนะที่คาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน
เลขานุ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ 2. เพื่ อ ประเมิ น สมรรถนะของผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านเลขานุ ก าร
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ 3. เพื่อเสนอแนวทางการน�ำกรอบสมรรถนะไปใช้ในการสรรหาคัดเลือก
และการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีเครื่องมือในการศึกษา คือ 1. แบบสัมภาษณ์
เพื่อก�ำหนดสมรรถนะประจ�ำกลุ่มงานและนิยามสมรรถนะประจ�ำกลุ่มงานของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน หัวหน้างานส�ำนักงานหรือเทียบเท่า
และผู้ที่เคยปฏิบัติงานเลขานุการอธิการบดีมาก่อน จ�ำนวน 5 ราย 2. แบบประเมินสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน
เลขานุการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ เพือ่ ก�ำหนดระดับค่าคาดหวังและประเมินสมรรถนะของผูป้ ฏิบตั งิ าน
เลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในปัจจุบัน โดยผู้บริหารหน่วยงาน จ�ำนวน 21 ราย เพื่อประเมิน
ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ จ�ำนวน 43 ราย 3. การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้แนวทางในการน�ำกรอบสมรรถนะ
ประจ�ำกลุ่มงานไปใช้ ในการสรรหาคัดเลือกและการพัฒนา
ผลการศึ ก ษาพบว่ า 1. สมรรถนะประจ� ำ กลุ ่ ม งานของผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านเลขานุ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วยด้านความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ทักษะในการติดต่อประสานงาน และ
มีมนุษยสัมพันธ์ 2. ระดับสมรรถนะทีค่ าดหวังประจ�ำกลุม่ งานของผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการ ด้านความรูเ้ กีย่ วกับ
งานในหน้าที่ มีคา่ ต�ำ่ กว่าระดับความคาดหวัง โดยมีคา่ เฉลีย่ ช่องว่างที่ -0.08 ด้านทักษะการติดต่อประสานงาน
มีค่าสูงกว่าระดับความคาดหวัง มีค่าเฉลี่ยช่องว่างที่ 0.07 และด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น
มีค่าสูงกว่าระดับ ความคาดหวัง มีค่าเฉลี่ยช่องว่างที่ 0.04 และ 3. สมรรถนะประจ�ำกลุ่มงานที่ก�ำหนด
สามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทาง ในการสรรหาคัดเลือกและการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ได้ทั้ง 3 ด้าน
ค�ำส�ำคัญ : สมรรถนะ สมรรถนะประจ�ำกลุ่มงานของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการที่มีอยู่ สมรรถนะ
ประจ�ำกลุ่มงานของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการที่คาดหวัง
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Abstract
The objectives of this research were 1. to determine the competency and level of expected
competency for the secretary’s workers of Chiang Mai Rajabhat University 2. to assess the capacity
of CMRU secretary’s workers 3. to propose guidelines for the competency framework in recruitment,
selection and development for CMRU secretary’s workers.
This study used qualitative research methods that educational tools were as follows :
1. Interview forms that were determined and defined the functional competency for the secretary’s
workers by CMRU administrators, head of organization or equivalent, and 5 people of the
former secretaries to CMRU President 2. Assessment forms that were set expected level and
assessed the capacity of new generation of CMRU secretary’s workers by 21 organizational
administrators for valuating 43 secretary’s workers. 3. In-depth interview forms that provided
the guidelines for the competency framework in recruitment, selection and development for
CMRU secretary’s workers.
The results of the study revealed that 1. the functional competency for the secretary’s
workers was consisting of knowledge about job performance, coordination skills, and good
interpersonal relation. 2. the level of expected functional competency for secretary’s workers
in knowledge about job performance was lower than the expected level with an average gap
of -0.08, in coordination skills were higher than expected level with an average gap of 0.07, and
in good interpersonal relations was higher than the expected level with an average gap of 0.04.
And 3. the determined functional competency can be used as the guideline for 3 sides in recruitment,
selection and development for the secretary’s workers of Chiang Mai Rajabhat University.
Keywords : Competency, Functional competency of existing secretary incumbent,
Functional competency of expected secretary incumbent

บทน�ำ
มนุษย์เป็นทรัพยากรอันล�้ำค่าสูงสุดขององค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นหน้าที่ที่ส�ำคัญ
และท้าทายในการด�ำเนินการต่าง ๆ ขององค์กร ดังนั้นความพยายามของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร
ให้มสี รรถนะสูง จึงเป็นภารกิจหลักของผูบ้ ริหารองค์กร ทัง้ การคิดหากระบวนการต่างๆ อาทิ ระบบการสรรหา
บุคคลเข้ามาปฏิบัติงาน ระบบการพัฒนาคุณภาพและฝีมือในการท�ำงาน ระบบการประเมินผลงาน และ
ระบบการรักษาบุคลากร ทั้งนี้เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมกับงานที่ก�ำหนดไว้ รวมทั้งการรักษา
ทรัพยากรบุคคลที่มีค่าเอาไว้ด้วยการสร้างขวัญ ก�ำลังใจ สร้างจริยกรรม สร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
และการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรมีเหมาะสมต่อการด�ำเนินกิจการ (เดชวิทย์ นิลวรรณ, 2548) ดังนัน้ องค์กร
ที่ต้องการเป็นองค์กรที่อยู่รอดอย่างยั่งยืนจ�ำเป็นต้องประยุกต์เอาแนวคิดเรื่องสมรรถนะ (Competency)
ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือที่ส�ำคัญ ในการบริหารและขับเคลื่อนองค์กรมาปรับใช้ เพื่อช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์
ภารกิจและกลยุทธ์ขององค์กร ให้ชัดเจน และเป็นเครื่องมือที่ช่วยตัดสินใจเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ครบถ้วนทุกกระบวนการ (ณรงค์วิทย์ แสนทอง, 2547)
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โดยการน�ำแนวคิดสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้าน
การแข่งขันให้แก่การด�ำเนินงานของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ปรับใช้สมรรถนะจากการก�ำหนดสมรรถนะของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารจัดการ รวมถึงมี
การจัดการความรูใ้ นสถาบันทีเ่ หมาะสมสอดคล้องกับภารกิจหลักและแผนปฏิบตั ริ าชการ โดยการน�ำแนวคิด
สมรรถนะมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้แก่การด�ำเนินงาน
ของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม มีภารกิจที่ส�ำคัญนอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตแล้ว ยังมีภารกิจอื่นๆ ที่กว้างขวาง
มีความสลับซับซ้อน และจะต้องเชื่อมโยงกับบุคลากรทุกภาคส่วน นอกจากผู้ร่วมงานในระดับต่าง ๆ
จะช่วยรับผิดชอบงานแล้ว บุคลากรที่มีความส�ำคัญในการช่วยแบ่งเบาภารกิจร่วมรับผิดชอบงาน และ
ใกล้ชิดผู้บริหารมากที่สุด คือ “เลขานุการ”
เลขานุ ก ารจึ ง เป็ น ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ บ ริ ห าร เป็ น ผู ้ มี ค วามสามารถในทั ก ษะทุ ก เรื่ อ งของส� ำ นั ก งานมี
ความรับผิดชอบในงานที่ท�ำอยู่โดยไม่ต้องมีการควบคุมหรือสั่งการ ทั้งยังสามารถใช้ความคิดริเริ่มพิจารณา
ตัดสินใจขอบเขตแห่งอ�ำนาจที่ได้รับมอบหมายได้ทันที (บุศรินทร์ เทพยศ, 2550 : 2) จะเห็นว่าผู้ปฏิบัติงาน
เลขานุการมีความส�ำคัญและจะต้องปฏิบตั งิ านทีห่ ลากหลาย ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาเรือ่ งสมรรถนะ
ประจ�ำกลุม่ งานผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพือ่ ได้มาซึง่ ข้อมูลทีแ่ ท้จริงในปัจจุบนั
เกี่ยวกับสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ สมรรถนะก�ำหนดกรอบความรู้ ทักษะ คุณลักษณะอย่างชัดเจน
ในทางปฏิบัติงาน รวมถึงน�ำไปพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเลขานุการในสถาบันอุดมศึกษา
สู่ความเป็นเลขานุการมืออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อก�ำหนดสมรรถนะและระดับสมรรถนะ
ที่คาดหวังของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ เพื่อประเมินสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ และเพื่อเสนอ
แนวทางการน� ำ กรอบสมรรถนะไปใช้ ใ นการ สรรหาคั ด เลื อ กและการพั ฒ นาผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านเลขานุ ก าร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อกําหนดสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. เพือ่ ประเมินความเหมาะสมสมรรถนะของผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3. เพื่อเสนอแนวทางการนําไปใช้ในการคัดเลือกสรรหาและการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นภายใต้กรอบของวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยสร้างกรอบ
แนวคิดโดยเริ่มต้นจากสร้างต้นแบบสมรรถนะโดยการทบทวนวรรณกรรม การศึกษาจากข้อมูลเอกสาร
ทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ การวิเคราะห์ภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อก�ำหนด
สมรรถนะผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการ ซึง่ ได้ศกึ ษาจากข้อมูลเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสมรรถนะ
และน�ำมาจัดท�ำต้นแบบสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากนั้นจึงก�ำหนด
ระดับสมรรถนะที่คาดหวังของสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ และประเมินหาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน
เลขานุการในปัจจุบัน ผู้ประเมินคือ ผู้บริหารระดับหน่วยงาน จากนั้นท�ำการเปรียบเทียบระดับสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ ระหว่างระดับสมรรถนะที่คาดหวังกับระดับสมรรถนะที่ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ
มีอยู่ทั้งนี้จากการสร้างสมรรถนะและผลจากการประเมินสามารถใช้เป็นแนวทางในการสรรหาคัดเลือก
และพัฒนาผู้ปฏิบัติงานเลขานุการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยสามารถแสดงเป็นภาพได้ ดังภาพกรอบ
แนวคิดดังต่อไปนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency)
ด้วยบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนผู้บริหารในเรื่องต่างๆ
ผูท้ จี่ ะปฏิบตั หิ น้าทีจ่ งึ ต้องเป็นผูท้ ม่ี คี วามคล่องตัว มีความรู้ ทักษะ และความสามารถทีจ่ ะท�ำให้การปฏิบตั งิ าน
นัน้ ลุลว่ ง ตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ ฉะนัน้ หน่วยงานจึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องก�ำหนดสมรรถนะผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการ
แนวคิดเกี่ยวกับ “สมรรถนะ” (Competency) ได้เริ่มต้นขึ้นและรู้จักเป็นที่แพร่หลายใน ปี ค.ศ. 1970
จากการน�ำเสนอบทความทางวิชาการของศาสตราจารย์เดวิด แมคเคิลแลนด์ ซึ่งกล่าวถึงความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะที่ดีของบุคคล (Excellent Performer) ในองค์กรกับระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถ
โดยกล่าวว่าการวัด IQ และการทดสอบบุคลิกภาพซึ่งไม่เหมาะสมในการท�ำนายความสามารถหรือ
สมรรถนะของบุคคลได้ เพราะไม่ได้สะท้อนความสามารถที่แท้จริงออกมา
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ในปี ค.ศ. 1982 ริชาร์ด โบยาซีส ได้เขียนหนังสือเรื่องการใช้ Competency ในการบริหารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ โ ดยมุ ่ ง เน้ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ ม าจากตั ว บุ ค คล ซึ่ ง จะแสดงออกมาในรู ป ของพฤติ ก รรมการท� ำ งาน
ด้วยพื้นฐานความรู้ ทักษะ บทบาทและลักษณะส่วนบุคคล รวมถึงแรงจูงใจที่ผลักดันให้ปฏิบัติงานของ
องค์กรบรรลุ ผลส�ำเร็จ (วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, 2549)
และปี ค.ศ. 1994 แกรีแฮเมลและซีเค พราฮาราด ได้เขียนหนังสือชื่อ Competing for The Future
ซึ่งได้น�ำเสนอแนวคิดที่ส�ำคัญ คือ Core Competencies เป็นความสามารถหลักของธุรกิจ
จากความหมายของค� ำ ว่ า สมรรถนะ จากนั ก วิ ช าการข้ า งต้ น สามารถสรุ ป ได้ ว ่ า สมรรถนะ
(Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจาก ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) ที่อยู่ในตัวบุคคลและเป็นตัวผลักดันให้บุคคลนั้นแสดงออกมีพฤติกรรม
ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีเยี่ยมและมีผลงานเป็นที่โดดเด่นเหนือกว่าเพื่อนร่วมงานอื่นๆ ในองค์กร
นอกจากนี้ แ นวคิ ด เรื่ อ งสมรรถนะดั ง กล่ า วมั ก มี ก ารเปรี ย บเที ย บและอธิ บ ายด้ ว ยโมเดลภู เขาน�้ ำ แข็ ง
(Iceberg Model) ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ส่วนที่มองเห็นและสามารถพัฒนาได้ง่าย เป็นส่วนที่ลอย
อยู่เหนือน�้ำ  ได้แก่ ความรู้ และทักษะต่างๆ 2) ส่วนที่มองเห็นได้ยาก ซ่อนเร้นอยู่ในตัวบุคคล คือ ส่วนที่
อยู่ใต้ผิวน�้ำมีผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคคล ได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม และความรู้เกี่ยวกับภาพ
ลักษณ์ของตน
ในการก�ำหนดสมรรถนะสามารถก�ำหนดโดยเริ่มจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือค่านิยมสู่เป้าหมาย
องค์กร มาก�ำหนดเป็นกลยุทธ์ขององค์กร จากนั้นมาพิจารณาถึงสมรรถนะหลักที่จะท�ำให้บรรลุเป้าหมาย
องค์กรมีอะไรบ้างจะใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอะไรทีจ่ ะผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย (เทือ้ น ทองแก้ว,
2550 : ออนไลน์) นอกจากนี้การก�ำหนดสมรรถนะอาจก�ำหนดได้ในแนวทางอื่นๆ อีก เช่น การใช้ผลงาน
วิจัยมาก�ำหนดเป็นสมรรถนะ การก�ำหนดสมรรถนะจากงานที่เรียกว่า Job/Task Analysis เป็นต้น
2. แนวคิดการบริหารทรัพยามนุษย์
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management = HRM) ได้เกิดขึ้น
มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2512 โดย Leonard Nadler ซึง่ ได้กล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทีป่ ระชุมสมาพันธ์
การฝึกอบรมและพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (American Society for Training and Development : ASTD)
และในปี พ.ศ. 2513 Nadler ได้มีการก�ำหนดความหมายของค�ำว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่าง
เป็นทางการขึ้น โดยนิยามไว้ว่าเป็นประสบการณ์ของการเรียนรู้ทีเกิดขึ้นภายในช่วงระยะเวลาที่แน่นอน
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ในการปรับปรุงและส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2551)
นักวิชาการหลายคนได้ให้ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้หลากหลาย อาทิ
D.Smith (2533 อ้างในอาภรณ์ ภูว่ ทิ ยพันธ์, 2551) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการ
ของการก�ำหนดวิธีการปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เพื่อปรับปรุงผลการด�ำเนินงาน
และผลผลิตต่างๆ ของบุคลากรในองค์การอย่างเป็นระบบ โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การศึกษา
และการพัฒนา น�ำไปสู่เป้าหมายที่มีผลต่อองค์การและตัวบุคลากร
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อาภรณ์ ภู ่ วิ ท ยพั น ธุ ์ (2551) ให้ ค วามหมายของการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ประกอบด้ ว ย
ค�ำสองค�ำ  คือ การพัฒนา (Development) และทรัพยากรมนุษย์ (Human) โดยน�ำแนวคิดทฤษฎีระบบ
เปิด (Open System) ประกอบด้วยปัจจัยน�ำเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ์ (Output/Outcome)
และการให้ขอ้ มูลป้อนกลับ (Feedback) ซึง่ ในส่วนของปัจจัยน�ำเข้าของทฤษฎีระบบเปิดนัน้ ทรัพยากรมนุษย์
เป็นทรัพยากรทีส่ ำ� คัญและมีมลู ค่า ดังนัน้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การจึงเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญทีท่ กุ ๆ
องค์ ก ารต้ อ งแสวงหาเครื่ อ งมื อ ที่ มี ค วามเหมาะสมน� ำ มาประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในองค์การโดยเครือ่ งมือทีใ่ ช้ตอ้ งมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์การด้วย
จากความหมายที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการวางแผน
เพื่อสรรหา บุคลกรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กรมีความเจริญเติบโตก้าวหน้า
และพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการดูแลบ�ำรุงรักษา การพัฒนา
จนกระทั่งบุคคลพ้น จากการปฏิบัติงาน
หลักการในการพิจารณาองค์ประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Jerry W. Gilley, Steven
A. Eggland และAnn Maycunich Gilley (อ้างในอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2551) ได้เขียนในหนังสือ Principle
of Human Resource Development ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2532 และครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2545
โดยน�ำเสนอใน 2 มิติประกอบกัน คือมิติด้านการมุ่งเน้น (Focus) และมิติด้านผลลัพธ์ (Results) และมี
องค์ประกอบที่ส�ำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 ด้าน ดังนี้

ภาพที่ 2.4 Matrix องค์ประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่มา : ดัดแปลงจากอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2551 : 28
1) การพัฒนารายบุคคล (Individual Development) เป็นการมุ่งเน้นในส่วนบุคคล และเกิดผลลัพธ์
ในระยะสัน้ การพัฒนาความรู้ ทักษะและการปรับพฤติกรมของบุคลากรในองค์กรเพือ่ ให้สามารถปฏิบตั งิ าน
ที่รับผิดชอบได้ โดยการฝึกอบรม (Training)
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2) การพั ฒ นาอาชี พ (Career Development) การมุ ่ ง เน้ น ส่ ว นบุ ค คลและเพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์
ในระยะยาว คือการวิเคราะห์ความจ�ำเป็นรายบุคคลในด้านของความสนใจ ค่านิยม ความสามารถ
เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ ทักษะในการปฏิบตั งิ านเพือ่ งานในอนาคต
3) การบริหารผลการปฏิบตั งิ าน (Performance Management) เป็นการมุง่ เน้นผลงานของทัง้ องค์กร
โดยมีเป้าหมายส่งเสริมสนับสนุนให้บคุ ลากรจะต้องมีความรู้ ทักษะ มีแรงจูงใจ เพือ่ ให้บคุ ลากรสร้างผลงาน
ได้บรรลุเป้าหมาย
4) การพัฒนาองค์การ (Organization Development) เป็นการมุ่งเน้นภาพรวมขององค์กรและ
เกิดผลระยะยาว ในการแก้ไขปัญหาองค์กร การปรับปรุง วางระบบโครงสร้างองค์กร การสร้างวัฒนธรรม
องค์การ การก�ำหนดกลยุทธ์และกระบวนการบริหารงาน และการสร้างให้เกิดภาวะผู้น�ำในองค์กร
จากองค์ประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance
Management) เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ส�ำคัญ ที่จะน�ำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวัดและประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ โดยการประเมินพฤติกรรมของบุคลากรว่าบุคลากรมีการแสดงออก
ในพฤติกรรมที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวังมากน้อยแค่ไหนบ้าง ระดับการประเมินนั้นจะเน้นไปที่การประเมิน
ความถีห่ รือความบ่อยครัง้ ทีเ่ กิดขึน้ ของแต่ละพฤติกรรมทีต่ อ้ งการ โดยภาครัฐเป็นผูร้ เิ ริม่ ให้มกี ารจัดท�ำสมุด
บันทึกพฤติกรรมของบุคลากรและให้หน่วยงานราชการน�ำมาใช้ประกอบการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. กรแก้ว อัจนวัจน์ (2537) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรายบุคคล เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพเลขานุการในสังคมสารสนเทศพบว่า สมรรถภาพที่จ�ำเป็นต้องเสริมสร้างส�ำหรับงานเลขานุการ
ในสังคม สารสนเทศ ได้แก่ ด้านงานเลขานุการ ด้านงานส�ำนักงาน ด้านการสื่อสารและด้านการพิมพ์
2. กัญญารัตน์ บุตรพินธ์ (2549) ได้ศกึ ษาเรือ่ งบทบาทของเลขานุการผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยเอกชน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ�ำนวน 6 แห่ง รวม 196 คน ในบทบาทของเลขานุการ
3 ด้าน คือ ด้านการเป็นผูช้ ว่ ยงานการบริหาร ด้านการปฏิบตั งิ านในหน้าทีแ่ ละด้านการติดต่อสือ่ สาร ผูบ้ ริหาร
มหาวิทยาลัยเอกชนเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เห็นว่าเลขานุการผู้บริหาร มีการปฏิบัติบทบาท
ในแต่ละด้านและ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีทัศนะต่อบทบาทของเลขานุการในแต่ละด้านและ
โดยรวมว่ามีความเหมาะสม สูงกว่าเกณฑ์
3. นลินี อธิมา (2554) ได้ศกึ ษาสมรรถนะของผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย เชียงใหม่
พบว่า สมรรถนะของผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการผูบ้ ริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบไปด้วยสมรรถนะหลัก
จ�ำนวน 3 ตัว ได้แก่ 1) ความใฝ่รู้ 2) จริยธรรม 3) ความเป็นมืออาชีพ และสมรรถนะในงาน จ�ำนวน 7 ตัว
ได้ แ ก่ 1) ความรู ้ ใ นด้ า นงานเลขานุ ก าร 2) การปฏิ บั ติ ง านส� ำ นั ก งาน 3) ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ
4) ความสามารถในการติดต่อประสานงาน 5) จิตบริการ 6) มีความกระตือรือร้นและคล่องแคล่วว่องไว
ในการปฏิบัติงาน 7) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นและวางตัวเหมาะสม
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ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการรวบรวมและศึกษาจากฐานข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของ
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านเลขานุ ก าร แล้ ว น� ำ มาใช้ เ ป็ น แนวทางในการศึ ก ษาวิ จั ย ใช้ แ นวทางการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) ศึกษาจากข้อมูล 2 ประเภท คือ 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลเกี่ยว
กับการสัมภาษณ์ รองอธิการบดี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี ผู้อ�ำนวยการกองบริหารงานบุคคล
และข้อมูลการประเมินจากผู้บริหารหน่วยงาน เพื่อประเมินผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ ข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้ท�ำการศึกษา ค้นคว้าจากเอกสาร
หนังสือ บทความอินเตอร์เน็ต การค้นคว้าแบบอิสระ และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ส�ำคัญในการตอบโจทย์การวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย
1. ประชากร : เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. ผู้ให้ข้อมูลแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
2.1 กลุ ่ ม ที่ 1 ใช้ ใ นแบบสั ม ภาษณ์ เ พื่ อ ตอบค� ำ ถามงานวิ จั ย ที่ ว ่ า ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านเลขานุ ก าร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ควรมีสมรรถนะด้านใดอย่างไรบ้าง ประกอบด้วยรองอธิการบดี จ�ำนวน
1 ราย ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี จ�ำนวน 1 ราย หัวหน้าส�ำนักงานคณบดีระดับช�ำนาญการและ
เคยเป็นผู้ปฏิบัติงานเลขานุการมาก่อน จ�ำนวน 1 ราย ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานและ
ผลงานของผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผูท้ เี่ คยปฏิบตั งิ านเลขานุการอธิการบดี
มาก่อน จ�ำนวน 2 ราย
2.2 กลุ่มที่ 2 ใช้ในการท�ำแบบประเมินสมรรถนะที่คาดหวัง และระดับสมรรถนะที่มีอยู่ของ
ผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานทีม่ หี น้าทีค่ วบคุมดูแล
ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านและผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการ และมีผปู้ ฏิบตั งิ านเลขานุการอยู่
จ�ำนวน 21 ราย เพื่อประเมินผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ�ำนวน 43 ราย
2.3 กลุม่ ที่ 3 ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก เพือ่ เสนอแนวทางการน�ำกรอบสมรรถนะประจ�ำกลุม่ งาน
ที่ได้ไปใช้ในการสรรหาคัดเลือก และการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประกอบด้วย ผู้อ�ำนวยการกองบริหารงานบุคคล และผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี จ�ำนวน 2 ราย
เครื่องมือวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์เพือ่ ก�ำหนดรายชือ่ สมรรถนะพร้อมนิยาม โดยการคัดกรองรายชือ่ จากผูเ้ ชีย่ วชาญ
จ�ำนวน 2 รอบ
2. แบบประเมินเพื่อก�ำหนดระดับความคาดหวังและเพื่อประเมินสมรรรถประจ�ำกลุ่มงานของ
ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่มีอยู่
3. การสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก เพื่ อ เสนอแนวทางการน� ำ กรอบสมรรถนะประจ� ำ กลุ ่ ม งานที่ ไ ด้ ไ ปใช้
ในการสรรหาคัดเลือก และการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาจากข้อมูล 2 ประเภท คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับแบบสัมภาษณ์รองอธิการบดี ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานอธิการบดี ผู้อ�ำนวยการกองบริหารงานบุคคล หัวหน้าส�ำนักงานคณบดีระดับช�ำนาญการและ
เคยเป็นผู้ปฏิบัติงานเลขานุการมาก่อน ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลงานของ
ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้ที่เคยปฏิบัติงานเลขานุการอธิการบดีมาก่อน
รวมทั้งข้อมูลจากแบบประเมินผู้บริหารหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ประชากร
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ ข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้ท�ำการศึกษา ค้นคว้าจากเอกสาร
หนังสือ บทความอินเตอร์เน็ต การค้นคว้าแบบอิสระ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาท
และหน้าที่ พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เป็นจริงและควรจะเป็นของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในองค์กรต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
สามารถอธิบายการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย ดังนี้
1. ผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ควรมีสมรรถนะด้านใดอย่างไรบ้าง
และควรมีสมรรถนะที่คาดหวังในระดับใด ซึ่งในค�ำถามนี้ยังรวมถึงค�ำนิยาม ระดับความเชี่ยวชาญ ของ
สมรรถนะประจ�ำกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
1.1 ศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจยั และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลสมรรถนะ
ของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ ซึ่งประกอบด้วย ด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะหรื อ พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกในการปฏิ บั ติ ง าน และน� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าจั ด เรี ย งล� ำ ดั บ
ความส�ำคัญ
1.2 การวางแผนก�ำหนดผู้มีบทบาทในการพิจารณาสมรรถนะประจ�ำกลุ่มงานของผู้ปฏิบัติงาน
เลขานุการในระดับผูบ้ ริหาร (รองอธิการบดีฝา่ ยบริหาร) ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานอธิการบดี หัวหน้าส�ำนักงาน
คณบดีระดับช�ำนาญการ และเคยเป็นผู้ปฏิบัติงานเลขานุการมาก่อน และผู้ที่เคยปฏิบัติงานเลขานุการ
อธิการบดี โดยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นลักษณะค�ำถามปลายปิด แบบสัมภาษณ์มี
จ�ำนวน 5 ชุด ส�ำหรับผู้บริหาร (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี หัวหน้า
ส�ำนักงานคณบดีระดับช�ำนาญการและเคยเป็นผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ และผู้ที่เคยปฏิบัติงานเลขานุการ
อธิการดีมาก่อน
1.3 เรียงล�ำดับสมรรถนะจากการทบทวนวรรณกรรมและสมรรถนะมาตรฐานโดยอ้างอิง
จากส�ำนักงาน ก.พ. (2553) ซึ่งแบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะ
ด้านทักษะ และสมรรถนะด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคล โดยเรียงล�ำดับทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือหมายเลข 1 รองลงไป
คือหมายเลข 2 ตามล�ำดับ ลดหลั่นกันลงไปจนถึงล�ำดับสุดท้ายที่มีความส�ำคัญน้อย จ�ำนวน 2 รอบ
สร้างขึ้น

1.4 การค�ำนวณความถี่ของความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะบุคคลตามแบบฟอร์มที่
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1.5 น�ำข้อมูลสมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะด้านทักษะ และสมรรถนะด้านคุณลักษณะเฉพาะ
บุคคลที่ได้ไปจัดท�ำสมรรถนะประจ�ำกลุ่มงาน และก�ำหนดระดับความเชี่ยวชาญ
1.7 จัดท�ำแบบสัมภาษณ์ชุดที่ 2 ตามแบบฟอร์มที่ก�ำหนดขึ้นและให้ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
อธิ ก ารบดี คั ด เลื อ กสมรรถนะประจ� ำ กลุ ่ ม งานผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านเลขานุ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่
อีกรอบเพื่อคัดกรองรายชื่อ นิยามสมรรถนะ และระดับความเชี่ยวชาญ
1.8 จัดท�ำแบบประเมิน เพื่อก�ำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังของบุคลากร และเพื่อประเมิน
สมรรถนะประจ�ำกลุ่มงานของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ โดยผู้บริหารหน่วยงานเป็นผู้ตอบแบบประเมิน
จ�ำนวน 21 ชุด
2. ระดับสมรรถนะในปัจจุบนั ของผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นอย่างไร
สามารถเก็บข้อมูลได้จากการตอบแบบประเมินของผู้บริหารหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตอบแบบประเมินระดับสมรรถนะประจ�ำกลุม่ งานของผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ในข้อ 1.8 ส่วนที่ 3
3. แนวทางในการสรรหาคัดเลือก และการพัฒนาผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ควรใช้หลักสมรรถนะอะไร อย่างไร เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เกี่ยวข้อง
จ�ำนวน 2 ราย รวมทั้งการศึกษาจากหนังสือ วารสาร บทความ การค้นคว้าวิทยานิพนธ์ ข้อมูลเอกสารจาก
อินเตอร์เน็ต และข้อมูลจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดสมรรถนะและแนวคิดการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อน�ำสมรรถนะที่ได้ไปก�ำหนดเป็นแนวทางในการสรรหาคัดเลือก และพัฒนาผู้
ปฏิบัติงานเลขานุการ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาสมรรถนะประจ�ำกลุ่มงานของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เป็นการศึกษากระบวนการหาและก�ำหนดสมรรถนะประจ�ำกลุ่มงานของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction) และเขียนบรรยาย (Descriptive)
โดยสามารถแยกล�ำดับการวิเคราะห์ข้อมูล ตามประเด็นการวิจัยเป็นช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 การก�ำหนดสมรรถนะประจ�ำกลุ่มงาน พร้อมนิยาม และระดับความเชี่ยวชาญ จากแบบ
สัมภาษณ์ และการลดทอนข้อมูล โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กลั่นกรองเพื่อให้ได้สมรรถนะประจ�ำกลุ่มงาน
ที่เหมาะสม
ช่วงที่ 2 การประเมินความคาดหวังและสมรรถนะประจ�ำกลุม่ งานทีม่ อี ยูข่ องผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการ
ค่าคาดหวังของระดับสมรรถนะ และระดับสมรรถนะทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มีอยู่ โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่และพรรณนาข้อมูล ผู้ศึกษาวิจัยท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นระยะ
ทัง้ ระหว่าง การรวบรวมข้อมูล และหลังการประมวลผล โดยสามารถแยกล�ำดับการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามประเด็น
งานวิจัย เป็นช่วง และน�ำผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดรวบรวมให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ช่วงที่ 3 แนวทางในการสรรหาคัดเลือก และการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ควรใช้หลักสมรรถนะอะไร อย่างไร โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบอุปนัย (Analytic Induction)
คือ การตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สังเคราะห์ ตีความ และเขียนพรรณนา
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาสามารถตอบวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ได้ดังนี้
1. สมรรถนะประจ�ำกลุม่ งานของผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย
สมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะด้านทักษะ และสมรรถนะด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคล จ�ำนวน 3 ตัว ดังนี้
1) ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่
ค�ำจ�ำกัดความ : มีความรู้ความสามารถด้านการปฏิบัติงานส�ำนักงาน การบริหารงานเอกสาร
มีความเข้าใจในการท�ำงาน ตามกระบวนการ ขั้นตอน/คู่มือการท�ำงาน ระเบียบข้อบังคับของสายงาน
สามารถแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการท�ำงาน สามารถวิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุง พัฒนา และถ่ายทอด
วิธีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ทักษะในการติดต่อประสานงาน
ค�ำจ�ำกัดความ : มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน การใช้ภาษาในการสือ่ สาร
ภายในหน่วยงานเดียวกัน ข้ามหน่วยงานและภายนอกองค์กร หรือบุคคลภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งการแสดงออกด้วยท่าทางที่เหมาะสม ท�ำให้เกิดผลดี
แก่ทุกฝ่ายและบรรลุเป้าหมายของงาน
3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น
ค�ำจ�ำกัดความ : มีการบริการที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการที่ดีต่อ
ผูร้ บั บริการทุกระดับ สามารถแก้ไขปัญหาให้ผรู้ บั บริการได้ทนั ท่วงที เพือ่ ให้เกิดความประทับใจ รวมทัง้ การสร้าง
และรักษาความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นกับบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
เพื่อให้งานด�ำเนินไปอย่างราบรื่น และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
การศึกษาระดับสมรรถนะประจ�ำกลุ่มงานที่คาดหวังของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ จ�ำแนกตามอายุงาน ดังนี้
1.1 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเลขานุการที่มีอายุงานไม่ถึง 1 ปี
1.2 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเลขานุการที่มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี
1.3 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเลขานุการที่มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี
1.4 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเลขานุการที่มีอายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
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แผนภาพแสดงการเลือกระดับสมรรถนะที่คาดหวังของสมรรถนะประจ�ำกลุ่มงานผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อายุงานไม่ถึง 1 ปี
จากภาพข้างต้นแสดงให้เห็นว่าระดับค่าความคาดหวังของสมรรถนะประจ�ำกลุ่มงานผู้ปฏิบัติงาน
เลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากผู้ประเมินทั้งหมด 21 ราย มีความคาดหวังแบ่งตาม
ช่วงอายุงานคือ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเลขานุการที่มีอายุงานไม่ถึง 1 ปี ระดับค่าความคาดหวังสมรรถนะทั้ง
3 ด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ 2 ได้แก่ ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น มีผู้เลือกจ�ำนวน 15 ราย
คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของผู้ประเมินทั้งหมด ด้านทักษะในการติดต่อประสานงาน มีผู้เลือกจ�ำนวน 14 ราย
คิดเป็นร้อยละ 66.67 และด้านความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ มีผู้เลือกจ�ำนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.14

แผนภาพแสดงการเลือกระดับสมรรถนะที่คาดหวังของสมรรถนะประจ�ำกลุ่มงานผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อายุงานตั้งแต่ 1ปี แต่ไม่ถึง 5ปี
กลุม่ ผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการทีม่ อี ายุงานตัง้ แต่ 1 ปี แต่ไม่ถงึ 5 ปี ระดับค่าความคาดหวังสมรรถนะทัง้
3 ด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ 3 ได้แก่ ด้านความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ มีผู้เลือกจ�ำนวน 14 ราย
คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของผู้ประเมินทั้งหมด ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น มีผู้เลือกจ�ำนวน 14 ราย
คิดเป็นร้อยละ 66.67 และด้านทักษะในการติดต่อประสานงาน มีผเู้ ลือก จ�ำนวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.90
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แผนภาพแสดงการเลือกระดับสมรรถนะที่คาดหวังของสมรรถนะประจ�ำกลุ่มงานผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อายุงานตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเลขานุการที่มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี ระดับค่าความคาดหวังสมรรถนะ
ทั้ง 3 ด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ 4 ได้แก่ ด้านความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ มีผู้เลือกจ�ำนวน 16 ราย
คิดเป็นร้อยละ 76.19 ของผู้ประเมินทั้งหมด ด้านทักษะในการติดต่อประสานงาน มีผู้เลือกจ�ำนวน 16 ราย
คิดเป็นร้อยละ 76.19 และด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ ผูอ้ นื่ มีผเู้ ลือกจ�ำนวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.90

แผนภาพแสดงการเลือกระดับสมรรถนะที่คาดหวังของสมรรถนะประจ�ำกลุ่มงานผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเลขานุการที่มีอายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ระดับค่าความคาดหวังสมรรถนะ
ทั้ง 3 ด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ 5 ได้แก่ ด้านความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ มีผู้เลือกจ�ำนวน 17 ราย
คิดเป็นร้อยละ 80.95 ของผู้ประเมินทั้งหมด ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น มีผู้เลือกจ�ำนวน 16 ราย
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 76.19 และด้ า นทั ก ษะในการติ ด ต่ อ ประสานงาน มี ผู ้ เ ลื อ กจ� ำ นวน 15 ราย คิ ด เป็ น
ร้อยละ 71.43
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2. ในการประเมินระดับสมรรถนะประจ�ำกลุ่มงานของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ในปัจจุบัน โดยรวมสามารถจ�ำแนกได้ดังนี้ สมรรถนะด้านทักษะการติดต่อประสานงาน
สูงกว่าระดับค่าคาดหวัง มีค่าเฉลี่ยช่องว่างเท่ากับ 0.07 สมรรถนะด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น
สูงกว่าระดับ ค่าความคาดหวัง มีค่าเฉลี่ยช่องว่างเท่ากับ 0.04 แต่ในทางกลับกันสมรรถนะด้านความรู้
เกี่ยวกับงานในหน้าที่กลับต�่ำกว่าระดับค่าคาดหวัง มีค่าเฉลี่ยช่องว่างเท่ากับ -0.08

แผนภาพเปรียบเทียบช่องว่างระดับสมรรถนะประจ�ำกลุ่มงานที่ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีอยู่ในแต่ละช่วงอายุงาน
จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทีม่ ชี อ่ งว่าง
ระดับสมรรถนะสูงกว่าระดับค่าความคาดหวังทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการที่มีอายุงานตั้งแต่
1 ปี แต่ไม่ถงึ 5 ปี คือมีสมรรถนะด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ ผูอ้ นื่ สูงกว่าระดับค่าความคาดหวังมากทีส่ ดุ
มีค่าเฉลี่ยช่องว่างคือ 0.49 รองลงมา คือ สมรรถนะด้านทักษะการติดต่อประสานงาน มีค่าเฉลี่ยช่องว่าง
คือ 0.42 และสมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยช่องว่างคือ 0.14 ในทางตรงกันข้าม
ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการที่มีอายุงานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป กลับมีระดับสมรรถนะต�่ำกว่าระดับสมรรถนะที่
คาดหวังทั้ง 3 ด้าน โดยมีสมรรถนะด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นต�่ำกว่าระดับค่าความคาดหวัง
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยช่องว่างคือ -0.35 รองลงมาคือสมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย
ช่องว่างคือ -0.3 และสมรรถนะด้านทักษะการติดต่อประสานงาน มีคา่ เฉลีย่ ช่องว่างคือ -0.23 ส่วนผูป้ ฏิบตั งิ าน
เลขานุการที่มีอายุงานไม่ถึง 1ปี มีสมรรถนะ ด้านความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่เท่ากับระดับสมรรถนะ
ทีค่ าดหวัง และสมรรถนะด้านทักษะการติดต่อประสานงาน และด้านมีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ ผูอ้ นื่ มีคา่ เฉลีย่
ช่องว่างเท่ากันคือ 0.05 และผู้ปฏิบัติงานเลขานุการที่มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี มีสมรรถนะ
ด้านทักษะการติดต่อประสานงานสูงกว่าระดับค่าความคาดหวัง มีค่าเฉลี่ยช่องว่างคือ 0.02 แต่กลับต�่ำ
กว่าระดับสมรรถนะที่คาดหวังในด้านความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยช่องว่างคือ -0.16 และด้าน
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยช่องว่างคือ -0.02
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3. แนวทางในการสรรหาคัดเลือก และการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ โดยใช้หลักสมรรถนะประจ�ำกลุ่มงานผู้ปฏิบัติงานเลขานุการทั้ง 3 สมรรถนะที่ได้ สามารถน�ำมา
ปรับใช้ในการสรรหาคัดเลือกและพัฒนาแล้ว ยังรวมถึงใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย นโยบายของมหาวิทยาลัยทีเ่ ป็นปัจจุบนั ตลอดจนสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปทัง้ ภายใน
และภายนอกองค์การด้วย นอกจากนี้ควรจัดอบรมให้ความรู้ในแนวทางการปฏิบัติงานทั้งเชิงเทคนิคและ
เชิงบริหาร เพือ่ ให้บคุ ลากรเข้าใจและพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามระดับสมรรถนะทีค่ าดหวังหรือสูงกว่าทีค่ าดหวัง
ส่งผลต่อการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจเพื่อน�ำไปสู่สิ่งที่เป็นตัวเงินและความพอใจในการท�ำงาน

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการศึกษาเรื่อง สมรรถนะประจ�ำกลุ่มงานของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ พบประเด็นส�ำคัญที่สามารถน�ำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. สมรรถนะประจ�ำกลุม่ งานผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทีไ่ ด้จากการศึกษา
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ทักษะการติดต่อประสานงาน และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ผู้อื่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ มลินี อธิมา ศึกษาเรื่องสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วยสมรรถนะในงาน จ�ำนวน 7 ตัว ได้แก่ 1) ความรู้ในด้านงานเลขานุการ
2) การปฏิบัติงานส�ำนักงาน 3) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 4) ความสามารถในการติดต่อประสานงาน
5) จิตบริการ 6) มีความกระตือรือร้นและคล่องแคล่วว่องไวในการปฏิบัติงาน 7) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ผูอ้ นื่ และวางตัวเหมาะสม และผลงานวิจยั ของกรแก้ว อัจนวัจน์ ทีพ่ บว่าสมรรถภาพทีจ่ ำ� เป็นต้องเสริมสร้าง
ส�ำหรับงานเลขานุการในสังคมสารสนเทศ ได้แก่ ด้านงานเลขานุการ ด้านงานส�ำนักงาน ด้านการสื่อสาร
และด้านการพิมพ์ แต่เนื่อง จากบทบาทและหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มีความแตกต่างกันตามระดับต�ำแหน่งทีส่ งั กัดของหน่วยงาน สมรรถนะทีไ่ ด้จงึ เป็นสมรรถทีส่ ามารถใช้ได้กบั
ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการทุกระดับ ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในหน้าที่
2. ผลการประเมินระดับสมรรถนะประจ�ำกลุ่มงานผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เมื่อเปรียบเทียบกับระดับสมรรถนะที่คาดหวัง สามารถอภิปรายได้ดังนี้
2.1 ระดับสมรรถนะด้านทักษะการติดต่อประสานงานสูงกว่าระดับทีค่ าดหวัง มีคา่ เฉลีย่ ช่องว่าง
เท่ากับ 0.07 ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของนางสาวรัชฎา ณ น่าน เรือ่ งสมรรถนะหลักของปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในจังหวัดน่าน ศึกษาถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่มีในปัจจุบันของปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในจังหวัดน่าน พบว่าในปัจจุบันปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลในจังหวัดน่านมีสมรรถนะ
อยู่ในระดับมาก คือ สมรรถนะด้านทักษะ ได้แก่ ทักษะด้านการติดต่อประสานงาน เช่นเดียวกับงานวิจัย
ของนางนุชนารถ วดีศริ ศิ กั ดิ์ เรือ่ งการประเมินสมรรถนะของบัณฑิต คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาถึงระดับสมรรถนะของบัณฑิตคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ผู้ใช้บัณฑิตเห็นว่า มีสมรรถนะที่มีความจ�ำเป็นและมีความส�ำคัญต่อหน่วยงาน ซึ่งบุคลากรในหน่วย
งานควรต้องมีในระดับสูง คือ ความรู้ด้านภาษาไทย ทักษะการสื่อสาร ความมีวินัย และการมีทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพและองค์กร
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2.2 ระดับสมรรถนะด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นสูงกว่าระดับที่คาดหวัง มีค่าเฉลี่ย
ช่องเท่ากับ 0.04 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมลินี อธิมา ได้ผลการศึกษาสมรรถนะในงาน ด้านการมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นและวางตัวเหมาะสม ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส่วนใหญ่มคี วามสามารถในปัจจุบนั มากกว่าความคาดหวังของผูบ้ ริหาร และงานวิจยั ของนางสาววาสนา มาวงค์
เรือ่ งสมรรถนะ การท�ำงานของผูป้ ฏิบตั งิ านด้านประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า
ระดับสมรรถนะเฉพาะต�ำแหน่งด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ และด้านความรู้
และทักษะด้าน การประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง อีกทั้งยังศึกษาถึงกรอบสมรรถนะที่จ�ำเป็นต่อการท�ำงาน
ของผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย คุณลักษณะส่วนบุคคล
ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านการควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ ตามล�ำดับ
2.3 ระดับสมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ผลการประเมินที่ได้กลับต�่ำกว่าระดับความคาดหวัง มีค่าเฉลี่ยช่องว่าเท่ากับ -0.08
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของมลินี อธิมา ได้ศึกษาสมรรถนะด้านความรู้ในด้านงานเลขานุการ ที่ยังมี
ความสามารถต�่ำกว่าความคาดหวังของผู้บริหารอยู่พอสมควร
จากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีสมรรถนะ
ด้านทักษะการติดต่อประสานงาน และมีสมรรถนะด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ ผูอ้ นื่ อยูใ่ นระดับทีส่ งู กว่า
ค่าคาดหวัง ซึ่งถือว่ามีการปฏิบัติงานได้ดี แต่ในทางกลับกันระดับสมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ กลับอยู่ในระดับที่ต่�ำกว่าระดับที่คาดหวัง และส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
อาจเป็นผล มาจากการท�ำงานอย่างเป็นประจ�ำ  และไม่มีการพัฒนาหรือปรับตัวให้ทันกับสถาณการณ์
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
3. จากการก�ำหนดสมรรถนะทั้ง 3 สมรรถนะที่ได้ สามารถใช้เป็นแนวทางในการสรรหาคัดเลือก
และการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของวาสนา
มาวงค์ ที่พบว่ามีความเหมาะสมในการน�ำกรอบสมรรถนะงานด้านประชาสัมพันธ์ ในสังกัดมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ที่ได้มาใช้เป็นเครื่องมือในการสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้ง เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ
น�ำมาใช้ในการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร และสุดท้ายคือน�ำมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้
จากผลการประเมินระดับสมรรถนะประจ�ำกลุ่มงานของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ทีม่ รี ะดับสมรรถนะประจ�ำกลุม่ งานด้านความรูเ้ กีย่ วกับงานในหน้าทีต่ ำ�่ กว่าระดับทีค่ าดหวัง
แสดงให้เห็นว่าควรมีการวางแผนพัฒนาและสร้างความรู้เพิ่มเติม ผู้ศึกษาขอเสนอแนะ ดังนี้
1) ข้อเสนอแนะในการน�ำสมรรถนะประจ�ำกลุ่มงานทั้ง 3 ด้านที่ได้ไปเป็นพื้นฐานเชื่อมโยง
การด�ำเนินการด้านทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ ขององค์การ เช่น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ การ
วางแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง และการจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น เมื่อบุคลากรขององค์กรมีสมรรถนะสูงขึ้น
ก็จะท�ำให้ปฏิบัติงานได้บรรลุผลส�ำเร็จ สุดท้ายก็จะส่งผลให้องค์กรมีผลการด�ำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย
และประสบความส�ำเร็จ
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2) ข้อเสนอแนะในการน�ำสมรรถนะทัง้ 3 ด้าน เพือ่ พัฒนาผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ การก�ำหนดระดับค่าคาดหวัง และประเมินสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ ที่ได้นั้น
ท�ำให้องค์กรทราบถึงสมรรถนะที่ควรส่งเสริมและพัฒนาในส่วนผลการประเมินที่ต�่ำกว่าระดับค่าคาดหวัง
และในส่ ว นผลการประเมิ น ที่ สู ง กว่ า ค่ า คาดหวั ง ท� ำ ให้ อ งค์ ก รสามารถสรรหาแนวทางหรื อ วิ ธี ป ฏิ บั ติ
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ ด้านที่สูงนี้ให้สูงหรือดีกว่าเดิมยิ่ง ๆ ขึ้นไป
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การศึกษาวิจัยควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในการน�ำสมรรถนะประจ�ำกลุ่มงานทั้ง 3 ด้าน
ที่ได้ไปใช้เชื่อมโยงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการสรรหาคัดเลือก และ
การพัฒนา เช่น ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี การการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาความก้าวหน้า ในสายอาชีพ การวางแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง และการจ่ายค่าตอบแทน
หรือการให้รางวัล เป็นต้น
2.2 การศึกษาวิจัยสมรรถนะประจ�ำกลุ่มงานของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ควรก�ำหนดกลุม่ เป้าหมายในการศึกษาทีเ่ ฉพาะเจาะจงมากขึน้ โดยเป็นผูท้ ปี่ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ ลขานุการ
อย่างเชิงลึก เพื่อให้ทราบถึงสมรรถนะที่เหมาะสมส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานเลขานุการที่แท้จริง
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การสร้างความสุขในการท�ำงานของบุคลากร กรมการพลังงานทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม
ENHANCING HAPPINESS AT WORK OF STAFF IN THE DEFENCE
ENERGY DEPARTMENT, DEFENCE INDUSTRY AND ENERGY
CENTRE, MINISTRY OF DEFENCE
นรีกระจ่าง มูลค�ำ
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับความสุขในการท�ำงานของบุคลากร กรมการพลังงาน
ทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับ ระดั บความสุ ขในการท�ำงานของบุคลากร กรมการพลั งงานทหาร ศู น ย์ การอุ ตสาหกรรมป้ องกั น
ประเทศและพลังงานทหาร งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษากลุ่มประชากรที่เป็นบุคลากร
ของ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จ�ำนวน 996 คน
กลุ่มตัวอย่างค�ำนวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน ได้จ�ำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม โดยผู้วจิ ัยได้ศึกษาค้นคว้าจากการศึกษาระดับความสุข และวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ ีความสัมพันธ์
กั บ ระดั บ ความสุ ข ของบุ ค ลากร กรมการพลั ง งานทหาร ศู น ย์ ก ารอุ ต สาหกรรมป้ อ งกั น ประเทศและ
พลังงานทหาร
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการท�ำงานอย่างมีความสุข ประกอบด้วย
ด้านความรักในการท�ำงาน อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ค่าเฉลีย่ 4.24, ด้านความสัมพันธ์ในทีท่ ำ� งาน อยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.10, ด้านคุณภาพชีวิตในการท�ำงาน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.03, ด้าน ผู้น�ำอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 3.93, ด้านค่านิยมร่วมขององค์การ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.91, ตามล�ำดับ ดังนั้นสามารถ
อธิบายได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมด 400 คน ส่วนใหญ่การท�ำงานอย่างมีความสุข เกิดจากการมีความรัก
ในงาน การมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท�ำงาน การมีความภาคภูมิใจในงาน การมีความผูกพันในงาน
การเห็นคุณค่าของงาน และความรู้สึกเพลิดเพลินเมื่อได้ท�ำงาน
ค�ำส�ำคัญ : ระดับความสุขในการท�ำงาน, ความรักในการท�ำงาน, ความสัมพันธ์ในที่ท�ำงาน,
ค่านิยมในที่ท�ำงานและความมุ่งมั่นในการท�ำงาน

Abstract
The objective of this research is to study on the happiness level at work of staff at the
Defence Energy Department, Defence Industry and Energy Centre, Ministry of Defence and to analyze
the factor that affect to the happiness level at the Defence Energy Department, Defence Industry
and Energy Centre, Ministry of Defence. This is a quantitative research which study on a population
group of 996 people and sampling by using Taro Yamane formula for 400 people. The equipment
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in this research is the questionnaires of happiness level to analyze the factors that affect to the
happiness levels of staff in the Defence Energy Department, Defence Industry and Energy Centre,
Ministry of Defence.
The results of this study show that the work satisfaction is the most effective factor on the
happiness level of staff with the average of 4.24 and the other factors as the relationship at work,
the quality of life at work, the leadership at work and the corporate value at work are lower average
value of happiness level of 4.10, 4.03, 3.93 and 3.91, respectively. So that, the happiness level of
400 staffs is including of work satisfaction, work commitment, relationship in their works, proud of
their works and enjoy with the work.
Keywords : Happiness level at work, work satisfaction, relationship at work, corporate
value at work and work commitment.

บทน�ำ
จากผลการส�ำรวจของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ผู้ที่มีอายุตั้งแต่
15 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่อยู่ในก�ำลังแรงงาน พร้อมที่จะท�ำงาน ที่ผ่านมาต้องเผชิญกับปัญหามากมาย ในชีวิต
ประจ�ำวัน อันส่งผลต่อสุขภาพจิตแทบทั้งสิ้น ปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร ที่ท�ำให้วัยท�ำงาน
ต้องรับภาระการถูกพึ่งพิงเพิ่มขึ้น เนื่องจากประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ปัญหาที่ส�ำคัญของ
วัยท�ำงานอีกเรื่องหนึ่ง คือ การด�ำเนินชีวิตและพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การเครียดสะสม
การรับประทานที่ไม่เหมาะสม ไม่ออกก�ำลังกาย รวมทั้งการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ อันส่งผลให้เกิดโรคเรื้อรัง
ในที่สุด และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบให้เกิดความรุนแรงต่อบุคคลและครอบครัว ซึ่งน�ำไปสู่ปัญหา
เกี่ยวกับสุขภาพจิตของคนไทย
รายงานประจ�ำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2561 สังคมไทยในปัจจุบนั วัยท�ำงานถือเป็นทรัพยากร
บุคคลและเป็นกลไกที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่เมื่อกลุ่มคนเหล่านี้ต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ข้างต้น ย่อมท�ำให้บั่นทอนต่อสุขภาพจิตใจ ส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการท�ำงานที่ลดลง
อั น น� ำ ไปสู ่ ก ารมี คุ ณ ภาพชี วิ ต การท�ำ งานที่ ล ดลง “ความสุ ข ” จึ ง มี ค วามส�ำ คั ญ ในการพั ฒ นาองค์ ก าร
ตลอดจนการพัฒนาประเทศ เพราะบุคคลที่มีความสุขจะเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลก
ในแง่ดี การประสานงานดี การสื่อสารดี รู้จักเลือกพูดแต่สิ่งที่เกิดประโยชน์ สามารถลดความเครียด ให้แก่
ตนเองและผู้ร่วมงาน และคนเหล่านี้จะท�ำงานเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว
กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม
เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ชัดเจน การด�ำเนินงานจะเป็นไปตามล�ำดับ
สายการบังคับบัญชา การปฏิบตั งิ านมีการติดต่อประสานงานกับองค์การภาครัฐและเอกชน ในการปฏิบตั งิ าน
แต่ละครั้ง จึงมีปัญหาเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ทั้งการสื่อสารภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
เกิดขึ้นหลาย ๆ รูปแบบ เช่น การส่งข้อมูลข่าวสารที่ล่าช้า, การเพิกเฉยและหลงลืม, การรับ - ส่ง ข้อมูล
ข่าวสารที่ผิดพลาด รวมถึงการไม่ได้รับความร่วมมือ (รัตนาภรณ์ ศรีพยัคฆ์, 2553) ต่อมาเมื่อตัวบุคคลเกิด
ความคิด ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ความไม่สอดคล้องของงาน ความแตกต่างของวัตถุประสงค์เกี่ยวกับงาน
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ที่ปฏิบัติ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ท�ำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยุ่งยากและมีความกังวล ท�ำให้เกิด
ความไม่สบายใจ เกิดความบั่นทอน ขุ่นเคืองขึ้นระหว่างบุคคล เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา “การขาดความสุข
ในการท�ำงาน”
การสร้างความสุขในที่ท�ำงานจึงถือว่าเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญอย่างยิ่งที่ท�ำให้การบริหารองค์การเป็น
ไปได้ด้วยความราบรื่น เนื่องจากการที่คนในองค์การมีความสุขจะเป็นการเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพ
ของผลผลิต ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ลดความเครียดและความขัดแย้งในองค์การ ซึง่ ช่วยให้
องค์การเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (จรรยา ดาสา, 2556)

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาระดับความสุขในการท�ำงานของบุคลากร กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความสุขในการท�ำงานของบุคลากร กรมการ
พลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการสร้างความสุขในการท�ำงานของบุคลากร กรมการพลังงานทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม
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จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง ซึง่ ได้แก่ แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดความสุข
ในการท�ำงาน และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ ผู้วิจัยได้น�ำแนวคิดของ รวมศิริ เมนะโพธิ (2550)
มาก�ำหนดเป็นกรอบแนวคิด ซึง่ การศึกษาค้นคว้างานวิจยั เรือ่ ง การสร้างความสุขในการท�ำงานของบุคลากร
กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารกระทรวงกลาโหม เป็น
การศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท�ำงาน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และ ปัจจัยที่เป็น
แรงผลักดันให้เกิดการท�ำงานอย่างมีความสุข โดยการส�ำรวจระดับความคิดเห็นในรูปแบบของการตอบ
แบบสอบถาม

ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเรือ่ ง การสร้างความสุขในการท�ำงานของบุคลากร กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าน�ำแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาก�ำหนดเป็นกรอบแนวคิด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้

แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) เดิมเรียกกันว่า การบริหารงานบุคคล
(Personnel Management) และมีคำ� ทีใ่ ช้ใกล้เคียงอยูห่ ลายค�ำ เช่น การจัดการงานบุคคล การจัดการทรัพยากรคน
การบริหารก�ำลังคน เป็นต้น ทัง้ นีไ้ ด้มนี กั วิชาการให้ความหมายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไว้ เช่น จารุวรรณ ธาราเดช
และปิยธิดา ตรีเดช (2560) ให้ความหมายว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์หมายถึง กระบวนการวางนโยบาย
ระเบียบและกรรมวิธีในการด�ำเนินการเกี่ยวกับบุคคลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสม
บ�ำรุงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพยากรด้านมนุษย์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพให้มปี ริมาณเพียงพอรวมทัง้ ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
และพัฒนาบุคลากร เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านบรรลุวตั ถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้บนพืน้ ฐานความพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั งิ าน,
ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2558) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาคนดี คนเก่ง
เข้ามาร่วมงาน พัฒนาเขาให้มคี วามรูค้ วามสามารถเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง สร้างกลไกลจูงใจให้เขาท�ำงานอยู่
กับองค์การนาน และเมื่อเกษียณอายุไปแล้วเขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง

หน้าที่การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีหน้าที่หลักที่ส�ำคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1) หน้าที่การวางแผนองค์การ
งาน และบุคลากร 2) หน้าที่การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ 3) หน้าที่เสริมสร้างผลการปฏิบัติงานของบุคคล
และองค์การ 4) หน้าที่การให้รางวัลพนักงาน และ 5) การธ�ำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดความสุขในการท�ำงาน
Diener อธิบายองค์ประกอบของความสุข คือ ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในเป้าหมาย
หลักของชีวติ เช่น ความพึงพอใจในงาน ตลอดจนประสบการณ์ในชีวติ หรือการกระท�ำเหล่านัน้ เป็นอารมณ์
ความรู้สึกด้านบวกสูง และอารมณ์ความรู้สึกด้านลบต�่ำ  คนที่มีความสุขเกิดขึ้นได้จากปัจจัยหลายอย่าง
ที่แตกต่างกัน เช่น อายุ สถานภาพสมรส รายได้ สภาพแวดล้อมที่ส่งผมต่อความต้องการของบุคคลให้เกิด
ความพึงพอในชีวติ และน�ำมาซึง่ ความสุข ดังนี้ 1) ความพึงพอใจในชีวติ 2) ความพึงพอใจในงาน 3) อารมณ์
ด้านบวก และ 4) อารมณ์ด้านลบ (ปิยอร ลีระเติมพงษ์, 2552)
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Warr กล่ า วว่ า ความสุ ข ในการท� ำ งาน หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในจิ ต ใจของบุ ค คล
ที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการท�ำงานโดยที่บุคคลนั้นมีความรู้สึกรื่นรมย์ในงานความพึงพอใจ
ในงานและความกระตือรือร้นในการท�ำงาน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ความรื่นรมย์ในงานเป็นความรู้สึก
ของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะท�ำงานโดยเกิดความสนับสนุนกับการท�ำงานและไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลใด ๆ
ในการท�ำงาน, ความพึงพอใจในงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะท�ำงานโดยเกิดความรู้สึก
เพลิดเพลินชอบใจเต็มใจมีความถูกใจและยินดีในการปฏิบัติงานของตน, ความกระตือรือร้นในการท�ำงาน
เป็นความรูส้ กึ ของบุคคลทีเ่ กิดขึน้ ในขณะท�ำงานโดยเกิดความรูส้ กึ ว่าอยากท�ำงานมีความตืน่ ตัวท�ำงานอย่าง
คล่องแคล่วรวดเร็วกระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาในการท�ำงาน (ปพิชญา วะนะสุข, 2552)
จรรยา ดาสา (2552) กล่าวว่า การสร้างความสุขในทีท่ ำ� งานถือว่าเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ ทีท่ ำ� ให้
การบริหารองค์การเป็นไปได้ดว้ ยความสะดวกราบรืน่ เนือ่ งจากการทีค่ นในองค์การมีความสุขจะเป็นการเพิม่
ทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมลดความเครียดและความ
ขัดแย้งในองค์การ ซึ่งช่วยให้องค์การเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ซึง่ สิง่ ทีถ่ อื ว่าเป็นความสุขในทีท่ ำ� งาน ได้แก่ การสนุกกับสิง่ ทีต่ นเองท�ำ การได้ทำ� งานทีด่ แี ละภูมใิ จกับงานทีต่ นท�ำ 
ได้ท�ำงานร่วมกับคนดี ๆ รู้ว่างานที่ตนเองท�ำนั้นมีความส�ำคัญ การที่มีคนเห็นคุณค่าของงานที่เราท�ำ 
การมีความรับผิดชอบต่องานที่ท�ำ ความรู้สึกสนุกมีความสุขในที่ท�ำงานและมีความรู้สึกว่าได้รับการกระตุ้น
และเสริมพลังในการท�ำงาน
รวมศิริ เมนะโพธิ (2550) การท�ำงานอย่างมีความสุข หมายถึง ภาวะในการท�ำงานทีพ่ นักงานทุกคน
รูส้ กึ มีความสุขกับการท�ำงาน ท�ำงานเหมือนไม่รสู้ กึ ว่าตนเองได้ทำ� งานและผลงานทีอ่ อกมานัน้ มีประสิทธิภาพ
และตรงกับเป้าหมายทีว่ างไว้ ทัง้ ในระดับพนักงานและระดับองค์การ ซึง่ ประกอบด้วยปัจจัยหรือองค์ประกอบ
ทีเ่ ป็นแรงผลักดันให้เกิดการท�ำงานอย่างมีความสุข 5 ด้าน คือ 1) ผูน้ ำ 
� หมายถึง ระดับผูบ้ ริหารหรือหัวหน้า
งานในระดับองค์กรที่มีลักษณะส�ำคัญในการส่งเสริมหรือสร้างให้พนักงานเกิดกระท�ำงานอย่างมีความสุข
โดยผูน้ ำ� ในแบบดังกล่าวจะต้องมีลกั ษณะทีส่ ง่ เสริมและสร้างทีมงานภายใต้บงั คับบัญชา มีการสร้างแรงจูงใจ
สร้างแรงปรารถนาในการท�ำงานอย่างสม�ำ่ เสมอ นอกจากนีผ้ นู้ ำ� จะต้องสร้างการสือ่ สารแบบสองทาง เพือ่ ให้
เกิดการสือ่ สารอย่างโปร่งใส ต้องอุทศิ ตนเองเพือ่ ส่วนรวม เพือ่ สร้างความรูส้ กึ ทีด่ ใี ห้เกิดขึน้ กับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
2) ความสัมพันธ์ในที่ท�ำงาน หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์กันในที่ท�ำงานระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน
โดยลักษณะของความสัมพันธ์ดังกล่าวนั้น จะต้องมีความผูกพันที่แน่นแฟ้นภายในกลุ่มซึ่งเมื่อกลุ่มให้
การยอมรับซึ่งกันและกัน 3) ความรักในงาน หมายถึง กิจกรรมหนึ่งที่บุคคลต้องปฏิบัติเพื่อให้ภารกิจที่
ตนได้รับมอบหมายนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้วางเอาไว้โดยบุคคลนั้นที่ปฏิบัติกิจกรรม
ดังกล่าวมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทีต่ นเองได้ทำ 
� 4) ค่านิยมร่วมขององค์กร หมายถึง พฤติกรรมของคนใน
องค์กรทีย่ ดึ ถือเป็นพฤติกรรมร่วมและมีการปฏิบตั กิ นั มาอย่างต่อเนือ่ งจนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรนัน้
5) คุณภาพชีวิตในการท�ำงาน หมายถึง ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 3 ด้านคือ (1) สภาพการท�ำงาน
(2) การมีสว่ นร่วมของพนักงาน และ (3) การค�ำนึงถึงความเป็นมนุษย์ในการท�ำงาน ซึง่ เป็นปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อองค์กรและพนักงาน ในการที่จะหาจุดที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจร่วมกัน เพื่อให้พนักงานมีประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานอย่างสูงที่สุด
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
การจูงใจ (Motivation) คือ สิ่งซึ่งควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ อันเกิดจากความต้องการ (Needs)
พลังกดดัน (Drives) หรือ ความปรารถนา (Desires) ทีจ่ ะพยายามดิน้ รนเพือ่ ให้บรรลุผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์
ซึ่งอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้ก็ได้ การจูงใจเกิดจากสิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอกตัว
บุคคลนั้น ๆ เองภายใน ได้แก่ ความรู้สึกต้องการ หรือขาดอะไรบางอย่าง จึงเป็นพลังชักจูง หรือกระตุ้นให้
มนุษย์ประกอบกิจกรรมเพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหรือต้องการนั้น ส่วนภายนอก ได้แก่ สิ่งใดก็ตามที่มาเร่งเร้า
น�ำช่องทาง และมาเสริมสร้างความปรารถนาในการประกอบกิจกรรมในตัวมนุษย์ ซึ่งการจูงใจนี้อาจเกิด
จากสิ่งเร้าภายในหรือภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว หรือทั้งสองอย่างพร้อมกันได้ อาจกล่าวได้ว่า การจูงใจ
ท�ำให้เกิดพฤติกรรมซึ่งเกิดจากความต้องการของมนุษย์ ซึ่งความต้องการเป็นสิ่งเร้าภายในที่ส�ำคัญกับ
การเกิดพฤติกรรม นอกจากนี้ยังมีสิ่งเร้าอื่น ๆ เช่น การยอมรับของสังคม สภาพบรรยากาศที่เป็นมิตร
การบังคับขูเ่ ข็ญ การให้รางวัลหรือก�ำลังใจหรือการท�ำให้เกิดความพอใจ ล้วนเป็นเหตุจงู ใจให้เกิดแรงจูงใจได้
(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2562)
แรงจูงใจ (Motivation) ในความหมายทางจิตวิทยา หมายถึง สภาวะของบุคคลที่ถูกกระตุ้นให้
แสดงพฤติกรรม ไปยังจุดหมายปลายทาง (กรรณิกา ตามูลวง, 2553)
Frederick Herzberg ได้คิดค้นทฤษฎีการจูงใจในการท�ำงาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง
ในวงการบริหาร ซึ่ง Herzberg แบ่งปัจจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจ ในการท�ำงานเป็น 2 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยจูงใจ
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เพื่อจูงใจให้คนชอบและรักงานปฏิบัติ เป็นการกระตุ้นให้เกิดความ
พึงพอใจให้แก่บคุ คลในองค์การ ให้ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพราะปัจจัยทีส่ ามารถสนองตอบ
ความต้องการภายในบุคคลได้ดว้ ยกัน ได้แก่ (1) ความส�ำเร็จในการท�ำงานของบุคคล (2) การได้รบั การยอมรับ
นับถือ (3) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (4) ความรับผิดชอบ (5) ความก้าวหน้า และ 2) ปัจจัยค�้ำจุน หรืออาจ
เรียกว่า ปัจจัยสุขอนามัย เป็นปัจจัยที่จะค�้ำจุนให้แรงจูงใจในการท�ำงานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มี
หรือมีในลักษณะไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์การบุคคลในองค์การจะเกิดความไม่ชอบงานขึ้น และปัจจัย
ทีม่ าจากภายนอกบุคคล ได้แก่ (1) เงินเดือน (2) โอกาสทีจ่ ะได้รบั ความก้าวหน้าในอนาคต (3) ความสัมพันธ์
กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน (4) สถานะของอาชีพ หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับ
นับถือของสังคมที่มีเกียรติ และศักดิ์ศรี (5) นโยบายและการบริหารงาน (6) สภาพการท�ำงาน (7) ความเป็น
อยู่ส่วนตัว (8) ความมั่นคงในการท�ำงาน (9) วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา (บุญชัย มูลธาร์, 2556)

วิธีการวิจัย
การศึกษาค้นคว้างานวิจัย เรื่อง การสร้างความสุขในการท�ำงานของบุคลากร กรมการพลังงาน
ทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามขึ้น
จากแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการอภิปรายและสรุปผลการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากร กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม จ�ำนวน 996 คน
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากร กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม จ�ำนวน 996 คน โดยขนาดตัวอย่าง ค�ำนวณจากสูตร
ทาโร ยามาเน (Taro Yamane : 1973) ก�ำหนดความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
ทางวิชาการ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความสุขในการท�ำงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจยั และมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ซึง่ แบบสอบถาม
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ,
ระดับการศึกษา, รายได้ต่อเดือน, สถานที่ปฏิบัติงาน และจ�ำนวนครั้งการลา (ต่อ 1 เดือน) จ�ำนวน 7 ข้อ
ส่วนที่ 2 คือ แบบสอบถามข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยทีเ่ ป็นแรงผลักดันให้เกิดการท�ำงานอย่างมีความสุข
ดัดแปลงจากแบบสอบถามวัดความสุขในการท�ำงานตามแนวคิดของ รวมศิริ เมนะโพธิ (2550) ซึง่ แบ่งออกเป็น
5 องค์ประกอบ ได้แก่ ผูน้ ำ� , ความสัมพันธ์ในทีท่ ำ� งาน, ความรักในงาน, ค่านิยมร่วมขององค์การ, คุณภาพชีวติ
ในการท�ำงาน ให้ตอบในลักษณะประเมินค่า 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน ได้แก่ มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด จ�ำนวน 25 ข้อ
ส่วนที่ 3 คือ แบบสอบถามระดับความสุขในการท�ำงานของบุคลากรฯ จ�ำนวน 1 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary data) คื อ ข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมได้ จ ากการด� ำ เนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล
ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ด�ำเนินการเก็บข้อมูลเอง โดยการส่งแบบสอบถามให้กับบุคลากร กรมการพลังงานทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร และชีแ้ จงวัตถุประสงค์การศึกษา จากกลุม่ ตัวอย่าง
จ�ำนวน 400 ชุด
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) คือ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร บทความ หนังสือ
ทางวิชาการ วารสาร เอกสารงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้อง และสืบค้นข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการศึกษา

การวิเคราะห์ข้อมูล
ภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยน�ำแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์
ทางสถิติผ่านโปรแกรมส�ำเร็จรูป คือ 1) ค่าสถิติร้อยละ 2) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 3) การวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ เพื่อน�ำผลจากโปรแกรมมาวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี้ เป็นการศึกษาการสร้างความสุขในการท�ำงานของบุคลากร กรมการพลังงานทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม ซึ่งแบบสอบถามในการวิจัย
ครั้งนี้มีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1) เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�ำนวน 218 คน
คิดเป็นร้อยละ 54.50 และเพศหญิง จ�ำนวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50
ตาราง 1.1 จ�ำนวน ร้อยละ เพศ ผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จ�ำนวน
218
182
400

ร้อยละ
54.50
45.50
100.00

2) อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่ จ�ำนวน 168 คน มีช่วงอายุ
ระหว่าง 20 - 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมาคือ ช่วงอายุระหว่าง 35 - 49 ปี จ�ำนวน 138 คน
คิดเป็นร้อยละ 34.50, ช่วงอายุระหว่าง 50 - 59 ปี จ�ำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75 และ อายุต�่ำกว่า
20 ปี จ�ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 ตามล�ำดับ
ตาราง 1.2 จ�ำนวน ร้อยละ ช่วงอายุ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ช่วงอายุ
ต�่ำกว่า 20 ปี
20 - 34 ปี
35 - 49 ปี
50 - 59 ปี
รวม

จ�ำนวน
11
168
138
83
400

ร้อยละ
2.75
42.00
34.50
20.75
100.00

3) สถานภาพ พบว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถามทั้ ง หมด 400 คน ส่ ว นใหญ่ มี ส ถานภาพสมรส
จ�ำนวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 รองลงมามีสถานภาพโสด จ�ำนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00
และมีสถานภาพหย่าร้าง จ�ำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 ตามล�ำดับ
ตาราง 1.3 จ�ำนวน ร้อยละ สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง
รวม

จ�ำนวน
128
230
42
400

ร้อยละ
32.00
57.50
10.50
100.00

4) ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่ส�ำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมาส�ำเร็จการศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรี
จ�ำนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.20, ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จ�ำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50
และ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จ�ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามล�ำดับ
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ตาราง 1.4 จ�ำนวน ร้อยละ ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม
ระดับการศึกษา
ต�่ำกว่า ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จ�ำนวน
181
184
34

ร้อยละ
45.25
46.00
8.50

1

0.25

400

100.00

5) รายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน
ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท จ�ำนวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.75 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน
20,001 - 30,000 บาท จ�ำนวน 77 คนคิดเป็นร้อยละ 19.25, มีรายได้ต่อเดือน มากกว่า 30,001 บาท
จ�ำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และ มีรายได้ต่อเดือน ต�่ำกว่า 10,000 บาท จ�ำนวน 24 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.00 ตามล�ำดับ
ตาราง 1.5 จ�ำนวน ร้อยละ รายได้ต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถาม
รายได้ต่อเดือน
ต�่ำกว่า 10,000 บาท
10,001 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
รวม

จ�ำนวน
24
259
77
40
400

ร้อยละ
6
64.75
19.25
10.00
100.00

6) สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน พบว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถามทั้ ง หมด 400 คน ส่ ว นใหญ่ ป ฏิ บั ติ ง านที่
ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ
พลังงานทหาร (ศพปน.พท.ศอพท.) จ�ำนวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00 รองลงมาปฏิบัติงานที่
กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (พท.ศอพท.) จ�ำนวน 132 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 33 และ ปฏิ บั ติ ง านที่ ศู น ย์ ฝ ึ ก ศึ ก ษาบุ ค ลากรด้ า นปิ โ ตรเลี ย มและพลั ง งานทหาร
จังหวัดเชียงใหม่ (ศฝปท.(เชียงใหม่)) จ�ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ตามล�ำดับ
ตาราง 1.6 จ�ำนวน ร้อยละ สถานที่ปฏิบัติงาน ผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานที่ปฏิบัติงาน
พท.ศอพท.
ศพปน.พท.ศอพท.
ศฝปท.(เชียงใหม่)
รวม

จ�ำนวน
132
248
20
400

ร้อยละ
33.00
62.00
5.00
100.00
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7) จ�ำนวนครั้งการลา (ต่อ 1 เดือน) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่ไม่ได้
ลางาน จ�ำนวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 รองลงมาลางาน 1 ครัง้ จ�ำนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00,
ลางานมากกว่ า 2 ครั้ ง จ� ำ นวน 48 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 12.00 และลางาน 2 ครั้ ง จ� ำ นวน 30 คน
คิดเป็นร้อยละ 12.00 ตามล�ำดับ
ตาราง 1.7 จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวนครั้งการลา (ต่อ 1 เดือน) ผู้ตอบแบบสอบถาม
จ�ำนวนครั้งการลา (ต่อ 1 เดือน)
ไม่ได้ลา
1 ครั้ง
2 ครั้ง
มากกว่า 2 ครั้ง
รวม

จ�ำนวน
194
128
30
48
400

ร้อยละ
48.50
32.00
7.50
12.00
100.00

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการท�ำงานอย่างมีความสุข
ตาราง 2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการท�ำงานอย่างมีความสุข
ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดัน
ให้เกิดการท�ำงานอย่างมีความสุข
1. ผู้น�ำ

จ�ำนวน
ส่วน
ระดับ
ค่า
ผูต้ อบแบบ
เบีย่ งเบน ความ
เฉลีย่
สอบถาม
มาตรฐาน คิดเห็น
400
3.93 0.65
มาก

1.1 ผูน้ ำ� ของท่านเป็นผูม้ บี ทบาทส�ำคัญในการสร้างและพัฒนาทีมงาน

400

4.03

0.71

มาก

1.2 ผู้น�ำของท่านสามารถสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องที่
มอบหมายให้กับบุคลากรทั้งองค์การ
1.3 ผูน้ ำ� ของท่านเปิดโอกาสให้ทา่ นเสนอความคิดเห็น หรือโต้แย้ง
ในการติดต่อสื่อสารได้
1.4 ผูน้ ำ� ของท่านสามารถสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงานในองค์การ
เพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 ผูน้ ำ� ของท่านสามารถสร้างแรงปรารถนา กระตุน้ ให้เกิดจิตส�ำนึก
เพื่อสร้างความกระตือรือร้นในการท�ำงานให้กับท่าน
2. ความสัมพันธ์ในที่ท�ำงาน

400

3.92

0.71

มาก

400

3.87

0.80

มาก

400

3.94

0.75

มาก

400

3.88

0.78

มาก

400

4.10

0.58

มาก

2.1 เพื่อนร่วมงานให้ความสนิทสนมและเป็นกันเองกับท่านทั้ง
ในเวลาและนอกเวลา
2.2 เมื่อเกิดปัญหาในการท�ำงาน ท่านสามารถขอความช่วยเหลือ
จากเพื่อนร่วมงานได้
2.3 เพือ่ นร่วมงานให้ความร่วมมือในการท�ำงานกับท่านเป็นอย่างดี

400

4.09

0.69

มาก

400

4.09

0.69

มาก

400

4.11

0.66

มาก

2.4 มีการพูดคุยกับเพือ่ นร่วมงานอย่างเป็นมิตรในระหว่างการท�ำงาน
2.5 เพือ่ นร่วมงานของท่านมีความจริงใจต่อท่าน และท่านสามารถ
ไว้วางใจเพื่อนร่วมงานของท่านได้

400

4.15

0.68

มาก

400

4.05

0.68

มาก

572

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดัน
ให้เกิดการท�ำงานอย่างมีความสุข
3. ความรักในงาน
3.1 ท่านมีความรักและผูกพันกับงานที่ท�ำ
3.2 ท่านรับรู้และเห็นคุณค่าในงานที่ท�ำ
3.3 ท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท�ำงานให้ส�ำเร็จ
3.4 ท่านมีความเพลิดเพลินเมื่อได้ท�ำงาน
3.5 ท่านมีความภาคภูมิใจที่ได้ท�ำงานในองค์การนี้
4. ค่านิยมร่วมขององค์การ
4.1 องค์การของท่านท�ำให้ท่านรู้สึกว่าเป้าหมายขององค์การ
เป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายของท่าน
4.2 องค์การของท่านส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง
4.3 องค์การของท่านเชื่อว่าความส�ำเร็จขององค์การ ขึ้นอยู่กับ
การให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่
4.4 องค์การของท่านตระหนักถึงคุณค่าของบุคลากร
4.5 องค์การของท่านท�ำให้ท่านรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน
5. คุณภาพชีวิตในการท�ำงาน
5.1 ท่านพึงพอใจกับสวัสดิการที่องค์การจัดให้
5.2 หน้าที่ที่ท่านรับผิดชอบในปัจจุบันมีความเด่นชัด
5.3 ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในงานที่ท�ำอยู่ในปัจจุบัน
5.4 ท่านมีความรู้สึกมั่นคงในการท�ำงาน
5.5 ท่านมีความรู้สึกปลอดภัยในระหว่างการท�ำงาน

จ�ำนวน
ส่วน
ระดับ
ค่า
ผูต้ อบแบบ
เบีย่ งเบน ความ
เฉลีย่
สอบถาม
มาตรฐาน คิดเห็น
400
4.24 0.57
มาก
ที่สุด
400
4.25 0.67
มาก
ที่สุด
400
4.25 0.64
มาก
ที่สุด
400
4.29 0.61
มาก
ที่สุด
400
4.15 0.72
มาก
400
4.26 0.71
มาก
ที่สุด
400
3.91 0.70
มาก
400
3.97 0.70
มาก
400

3.90

0.77

มาก

400

3.94

0.79

มาก

400
400
400
400
400
400
400
400

3.91
3.86
4.03
4.08
3.99
3.87
4.09
4.11

0.79
0.82
0.70
0.77
0.78
0.91
0.76
0.73

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ส่วนที่ 3 ระดับความสุขในการท�ำงานของบุคลากรฯ
ตารางที่ 3.1 ระดับความสุขในการท�ำงานของบุคลากรฯ
รายละเอียด
ระดับความสุขในการท�ำงานของบุคลากรฯ

จ�ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม
400

ค่าเฉลี่ย
4.04

ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน ความคิดเห็น
0.49
มาก
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อภิปรายผลการวิจัย
อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาการสร้ า งความสุ ข ในการท� ำ งานของบุ ค ลากร กรมการพลั ง งานทหารศู น ย์
การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง จะมีช่วยอายุ
ระหว่าง 20 - 34 ปี รองลงมาคือ ช่วงอายุระหว่าง 35 - 49 ปี, ช่วงอายุระหว่าง 50 - 59 ปี และ อายุต�่ำ
กว่า 20 ปี ตามล�ำดับ มีสถานภาพสมรส รองลงมามีสถานภาพโสด และมีสถานภาพหย่าร้าง ตามล�ำดับ
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาส�ำเร็จการศึกษาต�ำ่ กว่าปริญญาตรี, ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
และส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตามล�ำดับ มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท
รองลงมามีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท, มีรายได้ต่อเดือน มากกว่า 30,001 บาท และ มีรายได้
ต่อเดือน ต�่ำกว่า 10,000 บาท ตามล�ำดับ ปฏิบัติงานที่ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงาน
ทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร รองลงมาปฏิบัติงานที่ กรมการพลังงาน
ทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร และ ปฏิบัติงานที่ ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากร
ด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร จังหวัดเชียงใหม่ ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่ไม่ได้ลางาน รองลงมาลางาน
1 ครัง้ , ลางานมากกว่า 2 ครัง้ และลางาน 2 ครัง้ ตามล�ำดับ ในส่วนของข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยทีเ่ ป็นแรงผลักดัน
ให้เกิดการท�ำงานอย่างมีความสุข พบว่า ความเห็นต่อปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการท�ำงานอย่างมี
ความสุขของกลุ่มตัวอย่าง
ปัจจัยที่ 1 ด้านผู้น�ำ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อตัวผู้น�ำ  อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลีย่ 3.93 เมือ่ พิจารณาแยกในประเด็นย่อยเกีย่ วกับผูน้ ำ 
� พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความส�ำคัญ หรือ
มีความเห็นว่าผู้น�ำเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญในการสร้างและพัฒนาทีมงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.03,
ประเด็นย่อยเกี่ยวกับความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในองค์การ เพื่อให้เขาเหล่านั้น
สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลีย่ 3.94, ประเด็นย่อยเกีย่ วกับความสามารถ
ในการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องที่มอบหมายให้กับบุคลากรทั้งองค์การ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
3.92, ประเด็นย่อยเกี่ยวกับความสามารถในการสร้างแรงปรารถนา กระตุ้นให้เกิดจิตส�ำนึก เพื่อสร้าง
ความกระตือรือร้นในการท�ำงาน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.88 และประเด็นย่อยเกี่ยวกับการเปิดโอกาส
ให้เสนอความคิดเห็นหรือโต้แย้งในการติดต่อสื่อสาร อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.87 ตามล�ำดับ
ปั จ จั ย ที่ 2 ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ใ นที่ ท� ำ งาน พบว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ
ความสัมพันธ์ในที่ท�ำงาน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.10 เมื่อพิจารณาแยกในประเด็นย่อยเกี่ยวกับ
ความส�ำพันธ์ในทีท่ ำ� งาน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความส�ำคัญหรือมีความเห็นว่า การพูดคุยกับเพือ่ นร่วมงาน
อย่างเป็นมิตรในระหว่างการท�ำงาน อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลีย่ 4.15, ประเด็นย่อยเกีย่ วกับการให้ความร่วมมือ
ในการท�ำงานของเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.11, ประเด็นย่อยเกี่ยวกับความสนิทสนม
และเป็นกันเองกับกับเพื่อนร่วมงานทั้งในเวลาและนอกเวลา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.09, ประเด็นย่อย
เกี่ยวกับความสามารถในการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน เมื่อเกิดปัญหาในการท�ำงาน อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.09 และประเด็นย่อยเกี่ยวกับความจริงใจของเพื่อนร่วมงาน และความไว้วางใจของ
เพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.05 ตามล�ำดับ
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ปัจจัยที่ 3 ด้านความรักในงาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อความรักในงาน
อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.24 เมื่อพิจารณาแยกในประเด็นย่อยเกี่ยวกับความรักในงาน พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส�ำคัญหรือมีความเห็นว่า ความมุ่งมั่นตั้งใจในการท�ำงานให้ส�ำเร็จ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.29, ประเด็นย่อยเกี่ยวกับความภาคภูมิใจที่ได้ท�ำงานในองค์การ อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 4.26, ประเด็นย่อยเกี่ยวกับความรักและผูกพันกับงานที่ท�ำ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.25,
ประเด็ดย่อยเกีย่ วกับการรับรูแ้ ละเห็นคุณค่าในงานทีท่ ำ 
� อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ค่าเฉลีย่ 4.25 และประเด็นย่อย
เกี่ยวกับความเพลิดเพลินเมื่อได้ท�ำงาน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.15 ตามล�ำดับ
ปัจจัยที่ 4 ด้านค่านิยมร่วมขององค์การ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อค่านิยม
ร่วมขององค์การ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.91 เมื่อพิจารณาแยกในประเด็นย่อยเกี่ยวกับค่านิยมร่วมของ
องค์การ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความส�ำคัญหรือมีความเห็นว่า เป้าหมายขององค์การเป็นเป้าหมาย
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.97, ประเด็นย่อยเกี่ยวกับ
ความส�ำเร็จขององค์การ ขึ้นอยู่กับการให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 3.94, ประเด็นย่อยเกี่ยวกับความตระหนักถึงคุณค่าของบุคลากร อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.91,
ประเด็นย่อยเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.90 และประเด็นย่อยเกี่ยวกับการรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 3.86 ตามล�ำดับ
ปัจจัยที่ 5 ด้านคุณภาพชีวติ ในการท�ำงาน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ชีวิตในการท�ำงาน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.03 เมื่อพิจารณาแยกในประเด็นย่อยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
ในการท�ำงาน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความส�ำคัญหรือมีความเห็นว่า ความรูส้ กึ ปลอดภัยในระหว่างการ
ท�ำงาน อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลีย่ 4.11, ประเด็นย่อยเกีย่ วกับความรูส้ กึ มัน่ คงในการท�ำงาน อยูใ่ นระดับมาก
ค่ า เฉลี่ ย 4.09, ประเด็ น ย่ อ ยเกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจกั บ สวั ส ดิ ก ารที่ อ งค์ ก ารจั ด ให้ อยู ่ ใ นระดั บ มาก
ค่าเฉลี่ย 4.08, ประเด็นย่อยเกี่ยวกับความรับผิดชอบในปัจจุบันมีความเด่นชัด อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
3.99 และประเด็นย่อยเกี่ยวกับโอกาสก้าวหน้าในงานที่ท�ำอยู่ในปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.87
ตามล�ำดับ ในส่วนของความเห็นต่อระดับความสุขของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความสุขในการท�ำงาน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.04
จากผลการศึ ก ษาในข้ า งต้ น สามารถสรุ ป ได้ ว ่ า โดยภาพรวมปั จ จั ย ที่ เ ป็ น แรงผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด
การท�ำงานอย่างมีความสุข คือ ความรักในการท�ำงาน อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ค่าเฉลีย่ 4.24, ด้านความสัมพันธ์
ในทีท่ ำ� งาน อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลีย่ 4.10, ด้านคุณภาพชีวติ ในการท�ำงาน อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลีย่ 4.03,
ด้านผู้น�ำ  อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.93, ด้านค่านิยมร่วมขององค์การ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.91,
ตามล�ำดับ ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่ท�ำงานอย่างมีความสุข
เนื่องจากมีความรักในการท�ำงาน การมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท�ำงาน การมีความภาคภูมิใจในงาน
การมีความผูกพันในงาน การเห็นคุณค่าของงาน และความรู้สึกเพลิดเพลินเมื่อได้ท�ำงาน
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DIGITAL MARKETING STRATEGIC FORMATION TOWARDS THE
CONTEXT PERCEPTION OF THE QUEEN SIRIKIT BOTANIC GARDEN
สวรรยา ลีละผลิน
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการก�ำหนดกลยุทธ์การตลาดเชิงดิจิทัลต่อการรับรู้บริบทของสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มุ่งศึกษาระดับการรับรู้ของประชาชนมีต่อบริบทสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ อ�ำเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ และช่องทางการติดตามข้อมูล ข่าวสารผ่านการตลาดดิจทิ ลั
ในการน�ำไปสู่การก�ำหนดกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชาชน 400 คน
ที่เข้ามาท่องเที่ยวภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
โดยการวิจัยเชิงปริมาณจะท�ำการวิเคราะห์ระดับการรับรู้และปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อ
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ผลการศึกษาพบว่าระดับการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับบริบทของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ อันจะน�ำไปสู่แนวทางการก�ำหนดกลยุทธ์การตลาดเชิงดิจิทัลให้เป็นที่ประจักษ์พบว่า
สื่อที่ท�ำให้ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นแฟนเพจเฟสบุ๊ค
ร้อยละ 47.5 (190 คน) ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ด้านข้อมูลทั่วในหัวข้อ “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ เิ์ ป็นสถานศึกษาและอนุรกั ษ์พรรณไม้ในสภาพธรรมชาติ” ร้อยละ 79.8 (319 คน) มากทีส่ ดุ
ด้านบทบาทหน้าที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้มากที่สุดในหัวข้อ “เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ต่าง ๆ
เพื่อจัดปลูกให้เป็นหมวดหมู่” ร้อยละ 73.3 (293 คน) ด้านผลิตภัณฑ์และบริการผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้
ในหั ว ข้ อ “สวนพฤกษศาสตร์ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ เ ปิ ด ให้ เข้ า เยี่ ย มชมสวนได้ ทุ ก วั น ตั้ ง แต่ เวลา
08.30 - 16.30 น.” มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.8 (283 คน) ด้านเอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ ในหัวข้อ “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จัดท�ำเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการเผยแพร่” มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 64.8 (259 คน) ด้านช่องทางการสื่อสารผู้ตอบแบบสอบถาม
รับรู้หัวข้อ “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มีเว็บไซต์” มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.0 (272 คน)
ด้านกิจกรรมการด�ำเนินงานผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ในหัวข้อ “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ” มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 74.8 (299 คน)
ค�ำส�ำคัญ : การตลาดดิจิทัล, การรับรู้
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Abstract
This research aims to study the perception level of customers towards the Queen Sirikit
Botanical Garden Mae Rim District Chiang Mai, through Digital marketing platform and to
examine the perception level of customers in order to formulate a digital marketing strategy of the
Queen Sirikit Botanical Garden Mae Rim District Chiang Mai. The data collection was done in 400
customers who visited the Queen Sirikit Botanical Garden. This is a quantitative research using
questionnaires as a tool to collect data. The results were analyzed to find perception level of
customers and factors affecting towards the Queen Sirikit Botanical Garden.
According to the results, it is shown that the perception level of customers received from
this study could be used to formulate the digital marketing strategy of Queen Sirikit Botanical
Garden. About 47.5 % of the respondents were perceived the context information of the
Queen Sirikit Botanical Garden from Facebook fan page and 63.5% were perceived according to the
tourism fan page. Regarding to the general information, about 79.8% were perceived that the
Queen Sirikit Botanic Gardens is the place for botanic study and preservation. In term of role
and mission, about 73.3% of the respondents were perceived that the Queen Sirikit Botanic
Gardens is the center collecting and categorizing various kinds of plants. Interm of products
and services, about 70.8% perceived that the Queen Sirikit Botanic Gardens open daily from
08.30 a.m. to 04.30 p.m. In term of printed academic information, about 64.8% perceived that
the Queen Sirikit Botanic Gardens produced and publicized many printed academic information.
In term of communication channel, about 68.0% perceived that the the Queen Sirikit Botanic
Gardens has the official website. Lastly, in term of operational work, about 74.8% perceived that the
Queen Sirikit Botanic Gardens conducted many activities supporting the botanical preservation
and biological diversity.
Keywords : Digital Marketing, Perception

บทน�ำ
เทคโนโลยีถูกน�ำไปใช้ในการสื่อสารอย่างกว้างขวาง ซึ่งท�ำให้สถานประกอบการ หรือหน่วยงาน
ราชการน�ำไปใช้เพือ่ น�ำเสนอข้อมูล ข่าวสารให้บคุ คลทัว่ ไปเข้าถึงและสามารถศึกษาข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง
อย่างไรก็ดี จะพบว่ามีการใช้ประโยชน์จากคุณประโยชน์เพื่อการตลาดผ่านแอพลิเคชันต่าง ๆ ซึ่งเรียกว่า
การตลาดดิจิทัล ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อข้อมูลทางการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความรวดเร็วในการสืบค้น (มาลินี ค�ำเครือ, 2560)
ในทั้งภาคส่วนของภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่นจึงจ�ำเป็นต้องมีการปรับตัว มีการประชาสัมพันธ์
ให้เป็นที่รู้จักผ่านเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบสมัยใหม่และกลยุทธ์หลัก
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จากความส�ำคัญของเศรษฐกิจดิจทิ ลั ในส่วนของ ภาคเอกชนและท้องถิน่ จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องปรับตัว
และผลักดันธุรกิจของตนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในระดับประเทศ ด้วยการตลาดออนไลน์ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ในการเสริมสร้าง ประชาสัมพันธ์ให้ธรุ กิจก้าวสูเ่ ศรษฐกิจในยุคดิจทิ ลั การใช้เครือ่ งมือการสือ่ สารทางการตลาด
แบบสมัยใหม่จึงถือว่ามีส่วน ส�ำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษางานวิจัยเรื่องการการก�ำหนดกลยุทธ์การตลาดเชิงดิจิทัลต่อการรับรู้บริบทของสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ในปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับโซเชียลมีเดีย (Social Media) โดยใช้เวลาใกล้เคียงกัน
ในวันท�ำงานและวันหยุด รองลงมาคือดูหนังและฟังเพลงซึง่ จะใช้เวลากับกิจกรรมนีใ้ นวันหยุดมากกว่าวันท�ำงาน
ตามมาด้วย การส่งข้อความสนทนา ซึ่งใช้เวลาใกล้เคียงกันในวันท�ำงานและวันหยุด เช่นเดียวกับเล่นเกมส์
ออนไลน์ ส่วนกิจกรรมอ่านหนังสือบทความออนไลน์เป็นกิจกรรมที่คนไทยใช้เวลาเฉลี่ยต่อวันประมาณ
1 ชั่วโมงครึ่ง (รายงานผลการส�ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561)
ด้วยบริบทของเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลง สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ จึงตระหนักถึง
ความส�ำคัญและความจ�ำเป็นในการน�ำหลักการตลาดแบบดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือเพื่อการประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสาร บทบาทหน้าทีต่ า่ งๆ ในปี พ.ศ. 2554 สวนพฤกษศาสตร์ฯ มีการจัดท�ำการแฟนเพจ (Fan Page)
ในเฟสบุ๊คเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้กับประชาชนทั่วไปได้เป็นที่รู้จักกับสวนพฤกษศาสตร์ฯ
เพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันส่วนงานประชาสัมพันธ์ได้ด�ำเนินการสร้างเนื้อหา กิจกรรม แนะน�ำข้อมูล ข่าวสาร
สาระ ในเรือ่ งพันธุไ์ ม้ตา่ งๆ รวมถึงกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับพันธกิจน�ำเสนอผ่านหน้าแฟนเพจอย่างต่อเนือ่ ง อีกทัง้
ยังเพิ่มช่องทาง ยูทูป (Youtube) ไลน์ (Line@) และอินสตาแกรม (Instagram) อีกด้วย
ผู ้ วิ จั ย ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ การตลาดเชิ ง ดิ จิ ทั ล ในปั จ จุ บั น การศึ ก ษาครั้ ง นี้ จึ ง มี จุ ด สนใจ
ในการวัดระดับการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อบริบทของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ผ่าน
การตลาดดิจทิ ลั ซึง่ เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วส�ำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทัง้ ยังเป็นเป็นศูนย์รวมพรรณไม้ไทย
ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพืช ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์ศึกษาและค้นคว้าวิจัย ทางด้านพฤกษศาสตร์
ด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพและการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม และมี ผู ้ เข้ า เยี่ ย มชมทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวต่ า งประเทศ ตลอดทั้ ง ปี เพื่ อ ต่ อ ยอดการตลาดในการก� ำ หนดกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดแบบดิ จิ ทั ล ของ
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ให้มีความทันสมัยและเพิ่มยอดผู้เข้าเยี่ยมชมให้เพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ของประชาชนมีต่อบริบทสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และช่องทางการติดตามข้อมูล ข่าวสารผ่านการตลาดดิจิทัล ในการน�ำไปสู่
การก�ำหนดกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา
สามารถก�ำหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านการตลาดดิจิทัลได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่ก�ำหนด
เพื่ อ เผยแพร่ ก ารรั บ รู ้ ข องประชาชนเกี่ ย วกั บ บริ บ ทของสวนพฤกษศาสตร์ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
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กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการรับรู้ของ
ประชาชน
- ระดับการศึกษา
- ความถี่ในการใช้โซเชียลมีเดีย
(ช่วงเวลา โซเชียลมีเดียที่ใช้งานบ่อย)
- กลุ่มแฟนเพจที่ท่านติดตามเป็นประจ�ำ
- รับรู้หรือทราบข้อมูล ข่าวสารของ
สวนพฤกฯ จากสื่อแหล่งใด

ระดับการรับรู้ของประชาชนต่อบริบทของ
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
- ด้านข้อมูลทั่วไป
- ด้านบทบาทหน้าที่
- ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- ด้านเอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
- ด้านช่องทางการสื่อสาร
- ด้านกิจกรรมการด�ำเนินงาน

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดจิทัล (Digital Marketing)
Huang (2012) ได้ให้ความหมายของการตลาดดิจิทัล คือ การตลาดรูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยี
และเครื่องมือดิจิทัล เพื่อด�ำเนินกิจกรรมทางการตลาด
Allen (2015) ได้ให้ความหมายของการตลาดดิจิทัล คือ การใช้อินเทอร์เน็ต สื่อดิจิทัลอื่น ๆ
และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการตลาดสมัยใหม่
Ryan & Calvin (2009) อธิบายว่า โลกดิจทิ ลั มีการเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ งตลอดเวลาการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีส่งผลให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ ผู้บริโภคส่วน ใหญ่ใช้เวลาว่าง
ในโลกดิ จิ ทั ล และต้ อ งการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ม ากขึ้ น ดั ง นั้ น การตลาดแบบดิ จิ ทั ล จึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ท� ำ ให้
เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเหล่านั้น
ณัฐพล ใยไพโรจน์ (2558) กล่าวถึงอิทธิพลของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีทั้ง อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงและอุปกรณ์ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา ส่งผลให้การตลาดแบบดิจิทัลมีความส�ำคัญ
ซึ่งหมายถึงความอยู่รอดของธุรกิจนั้น ๆ การตลาดดิจิทัลมีเครื่องมือหลากหลายให้นักการตลาดเลือก
น�ำไปใช้วางกลยุทธ์ทางการตลาด หากเลือกใช้เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม ก็จะท�ำให้ประสบ
ความส�ำเร็จมากขึ้น
สรุปความหมายของการตลาดดิจทิ ลั คือ การตลาดรูปแบบใหม่ทพี่ ฒ
ั นามาจากการตลาดแบบดัง้ เดิม
โดยเป็นการท�ำการตลาดผ่านช่องทางดิจทิ ลั เพือ่ สร้างกิจกรรมทางการตลาดและการสือ่ สารไป ยังผูบ้ ริโภค
แนวคิดการรับรู้ (Perception)
ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์ (2553) กล่าวว่าถ้าเรามองไปรอบ ๆ ตัวไม่วา่ จะอยู่ แห่งใด ท่านก็สามารถ
แลเห็นสิ่งต่าง ๆ รับฟังสรรพสาเนียงได้กลิ่นและสัมผัสได้ซึ่งเกิดจาก ความรู้สึกจากการสัมผัส โดยอาศัย
อวัยวะรับสัมผัส แต่ผู้รับนั้นจะต้องมีความสามารถในการแปล ความหมายของความรู้สึกจากการสัมผัสนั้น
ด้วยจึงจะเกิดการรับรู้ขึ้น
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จากความหมายข้างต้นพอจะสรุปได้ว่าการรับรู้ (Perception) คือกระบวนการที่บุคคล ตอบสนอง
ต่อสิง่ ทีเ่ กิดจากการกระตุน้ โดยอาศัยประสาทสัมผัสทัง้ 5 ประกอบกับประสบการณ์ หรือความรูเ้ ดิม เพือ่ ใช้
ในการเลือกรับ จัดระเบียบ และแปลความหมายของข้อมูลที่ได้รับตามความ เข้าใจของแต่ละบุคคลแล้ว
เก็บสะสมไว้ในความทรงจ�ำ

วิธีการวิจัย
การศึกษาครัง้ นีใ้ ช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณของประชาชนทีเ่ ข้ามาเยีย่ มชมภายในสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามเกีย่ วกับการระดับรับรูข้ องประชาชน
โดยจะท�ำการสุ่มตัวอย่าง ในช่วง ธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 โดยใช้สถิติวิชาการของทาโร ยามาเน่
(Yamane) ที่ความเชื่อมั่น 95% เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ประชาชนที่ เข้ า มาเยี่ ย มชมภายในสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จากสถิติข้อมูลจ�ำนวนผู้เข้าชม 5 ปี ย้อนหลัง
ทั้งหมด จ�ำนวน 1,860,971 คน โดยมีขั้นตอน ดังนี้การก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างค�ำนวณจากสูตรของ
ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967 อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2549) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5% ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 400 คน
แหล่งข้อมูล
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ในการสร้างเครือ่ งมือในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจยั
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ส�ำหรับการวิจัยโดยมีรายละเอียดแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปิดรับข่าวสารจากสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ตอนที่ 3 ปัจจัยและการรับรู้ข่าวสารด้านต่าง ๆ ของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณแบบสอบถามและใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารสร้ า งกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดเชิ ง ดิ จิ ทั ล ของสวนพฤกษศาสตร์ ส มเด็ จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
ผลการศึกษา
การศึกษาเชิงปริมาณการก�ำหนดกลยุทธ์การตลาดเชิงดิจทิ ลั ต่อการรับรูบ้ ริบทของสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ ผูว้ จิ ยั ได้สรุปปัจจัยและการรับรูข้ า่ วสารด้านต่างๆ ของประชาชนทีเ่ ข้ามาท่องเทีย่ ว
ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ค�ำถามเกีย่ วกับปัจจัยและการรับรูจ้ ากการประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
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ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวน และค่าร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถามจ�ำแนกตามอาชีพ 3 อันดับแรก
ด้านอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม
นักเรียน

จ�ำนวนคน
187

ร้อยละ
47.0

อื่นๆ (ไม่ระบุ)

77

19.3

นักศึกษา

50

12.6

จากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม มีอาชีพเป็นนักเรียนมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 47.0 (187 คน)
รองลงมาคือ อาชีพอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 19.3 (77 คน) และอาชีพนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 12.6 (50 คน)
ตารางที่ 2 จ�ำนวน และค่าร้อยละ จ�ำแนกตามสื่อที่ท�ำให้รู้จักสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
3 อันดับแรก
สื่อที่ท�ำให้รู้จักสวนพฤกษศาสตร์ฯ

จ�ำนวนคน

ร้อยละ

เฟซบุ๊ก (FACEBOOK)

190

47.5

โทรทัศน์/เคเบิลทีวี

133

33.3

ยูทูป (YOUTUBE)

73

18.3

จากตารางที่ 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม มีสอื่ ทีท่ ำ� ให้รจู้ กั สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
เป็นเฟซบุ๊ก (FACEBOOK) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.5 (190 คน) รองลงมาคือ โทรทัศน์/เคเบิลทีวี
คิดเป็นร้อยละ 33.3 (133 คน) และยูทูป (YOUTUBE) คิดเป็นร้อยละ 18.3 (73 คน)
ตารางที่ 3 จ�ำนวน และค่าร้อยละ จ�ำแนกตามปัจจัยและการรับรูข้ า่ วสารด้านต่าง ๆ ของสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ด้านข้อมูลทั่วไป
ปัจจัยและการรับรู้ข่าวสารด้านต่าง ๆ ของสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ด้านข้อมูลทั่วไป
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ เิ์ ป็นสถานศึกษาและอนุรกั ษ์พรรณไม้
ในสภาพธรรมชาติ
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นศูนย์ศึกษาค้นคว้าวิจัย
และพัฒนาบุคลากรระดับสูงด้านพืช
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ มิ์ วี สิ ยั ทัศน์ คือ เป็นสวนพฤกษศาสตร์
ชัน้ น�ำด้านการอนุรกั ษ์พนั ธุไ์ ม้และความหลากหลายทางชีวภาพ เพือ่ การเรียนรู้
ของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปี 2564
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ไิ์ ด้รบั การจัดตัง้ ขึน้ เพราะประเทศไทย
ขาดองค์กรหรือหน่วยงานทีม่ หี น้าทีโ่ ดยตรงในการด�ำเนินงานด้านสวนพฤกษศาสตร์
ท�ำให้การศึกษาค้นคว้า วิจัย และรวบรวมข้อมูลทางด้านพรรณพฤกษชาติของ
ประเทศไทยเป็นไปอย่างล่าช้าไม่ทนั ต่อภาวะวิกฤติของสิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว

จ�ำนวนคน

ร้อยละ

319

79.8

294

73.5

243

60.8

220

55.0
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จากตารางที่ 3 ผูต้ อบแบบสอบถาม มีการรับรูป้ จั จัยและข่าวสารด้านต่าง ๆ ของสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ ด้านข้อมูลทัว่ ไปในหัวข้อ “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ เิ์ ป็นสถานศึกษา
และอนุรักษ์พรรณไม้ในสภาพธรรมชาติ” มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.8 (319 คน) รองลงมาคือ หัวข้อ
“สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นศูนย์ศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาบุคลากรระดับสูง
ด้ า นพื ช ” คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 73.5 (294 คน) โดยหั ว ข้ อ ที่ ผู ้ ต อบแบบสอบมี ก ารรั บ รู ้ น ้ อ ยที่ สุ ด คื อ หั ว ข้ อ
“สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ไิ์ ด้รบั การจัดตัง้ ขึน้ เพราะประเทศไทยขาดองค์กรหรือหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่โดยตรงในการด�ำเนินงานด้านสวนพฤกษศาสตร์ ท�ำให้การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และรวบรวม
ข้อมูลทางด้านพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่ทันต่อภาวะวิกฤติของสิ่งแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว” คิดเป็นร้อยละ 55.0 (220 คน) รองลงมาคือ หัวข้อ “สวนพฤกษศาสตร์
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ มี วิ สั ย ทั ศ น์ คื อ เป็ น สวนพฤกษศาสตร์ ชั้ น น� ำ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ์ ไ ม้ แ ละ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการเรียนรู้ ของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปี
2564” คิดเป็นร้อยละ 60.8 (243 คน)
ตารางที่ 4 จ�ำนวน และค่าร้อยละ ของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ด้านบทบาทหน้าที่
ปัจจัยและการรับรู้ข่าวสารด้านต่าง ๆ ของสวนพฤกษศาสตร์
จ�ำนวนคน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ด้านบทบาทหน้าที่
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ริ์ วบรวมพรรณไม้ตา่ งๆ เพือ่ จัดปลูก
293
ให้เป็นหมวดหมู่

ร้อยละ

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นศูนย์การเรียนรู้เน้นถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ

290

72.5

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นสถาบันวิจัยที่มุ่งศึกษาวิจัย
พันธุ์พืชเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

228

57.0

สวนพฤกษศาสตร์ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ เป็ น ศู น ย์ ข ้ อ มู ล ทางวิ ช าการ
ด้านพฤกษศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

218

54.5

73.3

จากตารางที่ 4 พบว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถาม มี ก ารรั บ รู ้ ป ั จ จั ย และข่ า วสารด้ า นต่ า ง ๆ ของ
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ ด้านบทบาทหน้าที่ ในหัวข้อ “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ รวบรวมพรรณไม้ต่างๆ เพื่อจัดปลูกให้เป็นหมวดหมู่” มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.3 (293 คน)
รองลงมาคือ หัวข้อ “สวนพฤกษศาสตร์ส มเด็จพระนางเจ้ าสิริ กิติ์ เป็น ศูน ย์ การเรี ยนรู้ เน้น ถ่ ายทอด
องค์ความรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ” คิดเป็นร้อยละ 72.5 (290 คน) โดยหัวข้อที่ผู้ตอบ
แบบสอบมีการรับรู้น้อยที่สุดคือหัวข้อ “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นศูนย์ข้อมูลทาง
วิชาการด้านพฤกษศาสตร์ทงั้ ภายในและภายนอกประเทศ” คิดเป็นร้อยละ 54.5 (218 คน) รองลงมา คือ หัวข้อ
“สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นสถาบันวิจัยที่มุ่งศึกษาวิจัยพันธุ์พืชเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม”
คิดเป็นร้อยละ 57.0 (228 คน)
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ตารางที่ 5 จ�ำนวน และค่าร้อยละ จ�ำแนกตามปัจจัยและการรับรูข้ า่ วสารด้านต่าง ๆ ของสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
ปัจจัยและการรับรู้ข่าวสารด้านต่าง ๆ ของสวนพฤกษศาสตร์
จ�ำนวนคน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เปิดให้เข้าเยี่ยมชมสวนได้ทุกวัน
283
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

ร้อยละ

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ให้บริการจัดท�ำป้ายชื่อพรรณไม้

264

66.0

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร
เช่น ปุ๋ยหมัก น�้ำส้มควันไม้ ฉี่ไส้เดือน ดินผสม

242

60.5

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ให้บริการสืบค้นข้อมูลพรรณไม้
จากเว็บไซต์และ Mobile Application

214

53.5

70.8

จากตารางที่ 5 พบว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถาม มี ก ารรั บ รู ้ ป ั จ จั ย และข่ า วสารด้ า นต่ า ง ๆ ของ
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ในหัวข้อ “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ เปิดให้เข้าเยีย่ มชมสวนได้ทกุ วัน ตัง้ แต่เวลา 08.30 - 16.30 น.” มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 70.8
(283 คน) รองลงมา คือ หัวข้อ “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ ให้บริการจัดท�ำป้ายชือ่ พรรณไม้”
คิดเป็นร้อยละ 66.0 (264 คน) โดยหัวข้อทีผ่ ตู้ อบแบบสอบมีการรับรูน้ อ้ ยทีส่ ดุ คือหัวข้อ “สวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ให้บริการสืบค้นข้อมูลพรรณไม้จากเว็บไซต์ และ Mobile Application” คิดเป็น
ร้อยละ 52.5 (214 คน) รองลงมาคือ หัวข้อ “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
การเกษตร เช่น ปุ๋ยหมัก น�้ำส้มควันไม้ ฉี่ไส้เดือน ดินผสม” คิดเป็นร้อยละ 60.5 (242 คน)
ตารางที่ 6 จ�ำนวน และค่าร้อยละ จ�ำแนกตาม ปัจจัยและการรับรูข้ า่ วสารด้านต่าง ๆ ของสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ด้านเอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
ปัจจัยและการรับรู้ข่าวสารด้านต่าง ๆ ของสวนพฤกษศาสตร์
จ�ำนวนคน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ด้านเอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ วิชาการ
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จัดท�ำเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์
259
ทางวิชาการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการด้านข้อมูลพรรณไม้ รวบรวมอยูใ่ นหนังสือสวนพฤกษศาสตร์
256
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มีสื่อ AR ในการให้ความรู้ภายใน
226
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เผยแพร่บทความทางวิชาการด้านพืช และ
215
ความหลากหลายทางชีวภาพ ทางเว็บไซต์ WWW.QSBG.ORG

ร้อยละ

64.8
64.0
56.5
53.8
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จากตารางที่ 6 ผูต้ อบแบบสอบถาม มีการรับรูป้ จั จัยและข่าวสารด้านต่าง ๆ ของสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ ด้านเอกสาร สือ่ สิง่ พิมพ์ทางวิชาการ ในหัวข้อ “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิ ติ ิ์ จัดท�ำเอกสารสือ่ สิง่ พิมพ์ทางวิชาการเผยแพร่” มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 64.8 (259 คน) รองลงมาคือ
หัวข้อ “ผลงานทางวิชาการด้านข้อมูลพรรณไม้ รวบรวมอยู่ในหนังสือสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์” คิดเป็นร้อยละ 64.0 (256 คน) โดยหัวข้อที่ผู้ตอบแบบสอบมีการรับรู้น้อยที่สุดคือหัวข้อ “องค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ เผยแพร่บทความทางวิชาการด้านพืช และความหลากหลายทางชีวภาพทางเว็บไซต์
WWW.QSBG.ORG” คิดเป็นร้อยละ 53.8 (215 คน) และหัวข้อ “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
มีสอื่ AR ในการให้ความรูภ้ ายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ”ิ์ คิดเป็นร้อยละ 56.5 (226 คน)
ตารางที่ 7 จ�ำนวน และค่าร้อยละ ปัจจัยและการรับรู้ข่าวสารด้านต่าง ๆ ของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ ด้านช่องทางสื่อสารมากสุด 2 อันดับแรก และ 2 อันดับน้อยสุด
ปัจจัยและการรับรู้ข่าวสารด้านต่าง ๆ ของสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ด้านช่องทางการสื่อสาร
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มีเว็บไซต์
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มี Facebook Fanpage
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มี Line Official
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มี Instagram

จ�ำนวนคน

ร้อยละ

272
265
177
175

68.0
66.3
44.3
43.8

จากตารางที่ 7 ผูต้ อบแบบสอบถาม มีการรับรูป้ จั จัยและข่าวสารด้านต่าง ๆ ของสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ ด้านช่องทางสือ่ สารในหัวข้อ “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ มิ์ เี ว็บไซต์”
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.0 (272 คน) รองลงมาคือ หัวข้อ “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
มี Facebook Fanpage” คิดเป็นร้อยละ 66.3 (265 คน) โดยหัวข้อที่ผู้ตอบแบบสอบมีการรับรู้น้อยที่สุดคือ
หัวข้อ “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มี Instagram” คิดเป็นร้อยละ 43.8 (175 คน) และหัวข้อ
“สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มี Line Official” คิดเป็นร้อยละ 44.3 (177 คน)
ตารางที่ 8 จ�ำนวน และค่าร้อยละตามปัจจัยและการรับรู้ข่าวสารด้านต่าง ๆ ของสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ด้านกิจกรรมการด�ำเนินงาน
ปัจจัยและการรับรู้ข่าวสารด้านต่าง ๆ ของสวนพฤกษศาสตร์
จ�ำนวนคน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ด้านกิจกรรมการด�ำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์
299
ทรัพยากรพรรณพืช และความหลากหลายทางชีวภาพ
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จัดบรรยายให้ความรู้ประชุม
280
สัมมนา และฝึกอบรมทางด้านพืช
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่
230
จัดงาน “Botanic Festival” ทุกปี

ร้อยละ

74.8
70.0
57.5
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จากตาราง 8 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม มีการรับรูป้ จั จัยและข่าวสารด้านต่าง ๆ ของสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ด้านกิจกรรมการด�ำเนินงานในหัวข้อ “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช และความหลากหลายทางชีวภาพ” มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 74.8 (299 คน) รองลงมาคือ หัวข้อ “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จัดบรรยาย
ให้ความรู้ประชุม สัมมนา และฝึกอบรมทางด้านพืช” คิดเป็นร้อยละ 70.0 (280 คน) โดยหัวข้อที่ผู้ตอบ
แบบสอบมีการรับรูน้ อ้ ยทีส่ ดุ คือหัวข้อ “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน
“Botanic Festival” ทุกปี คิดเป็นร้อยละ 57.5 (230 คน)

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการศึกษาระดับการรับรูแ้ ละช่องทางการติดตามข้อมูล ข่าวสารของประชาชนผ่านการตลาด
ดิจิทัลเกี่ยวกับบริบทของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
สื่อที่ท�ำให้รู้จักสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊ค
รองลงมาเป็นโทรทัศน์/เคเบิลทีวี จากหัวข้อนี้พบว่ายังคงมีประชาชนที่บริโภคข่าวสารทางโทรทัศน์/
เคเบิลทีวีเป็นจ�ำนวนหนึ่งซึ่งท�ำให้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ยังคงต้องเห็นความส�ำคัญ
ของการประชาสัมพันธ์บ ริบ ทในส่วนดั งกล่ าว และเพิ่ ม ศั กยภาพในการสร้ างการรั บ รู ้ ผ่ านช่ อ งทางนี้
ให้มากขึ้นต่อไป
ในที่นี้ผู้วิจัยจะน�ำหัวข้อที่มีการรับรู้น้อยที่สุด มาก�ำหนดกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเพื่อสร้างการรับรู้
ให้กับประชาชนต่อบริบทของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ด้านของข้อมูลทั่วไปและด้านบทบาทหน้าที่ ปัญหาที่พบคือประชาชนส่วนน้อยที่รับรู้ถึงหัวข้อ
“สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ   ิ์ ได้รบั การจัดตัง้ ขึน้ เพราะประเทศไทยขาดองค์กรหรือหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่โดยตรงในการด�ำเนินงานด้านสวนพฤกษศาสตร์ ท�ำให้การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และรวบรวม
ข้อมูลทางด้านพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่ทันต่อภาวะวิกฤติของสิ่งแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว” และด้านบทบาทหน้าที่ หัวข้อ “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ” เนื่องจากประชาชน
ยังไม่ตระหนักถึงการรวบรวมข้อมูลด้านพรรณพฤกษชาติในประเทศของตนเอง อีกทั้งยังเป็นเรื่องที่ไกลตัว
จึงไม่มคี วามกระตือรือร้นในการอนุรกั ษ์ ศึกษา วิจยั ผูบ้ ริหารของสวนฯ  จึงต้องมีการใช้กลยุทธ์การสร้างสรรค์
เนื้อหาทางการตลาด (Marketing Content Creating Competency) เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการสร้างและ
การกระจายเนื้อหา เรื่องราว ข่าวสาร หรือข้อมูล ทั้งที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และข้อมูลอื่น ๆ
เช่น ข้อมูลเพื่อความรู้ ในการรวบรวมพรรณพฤกษชาติของภายในและภายนอกประเทศ ที่สามารถสร้าง
แรงดึงดูดใจให้กับกลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจอย่างชัดเจน ซึ่งจะท�ำให้หน่วยงานสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลกระทบด้านผ่านสื่อเครื่องมือโซเชียลมีเดีย ต่าง ๆ ของหน่วยงาน
อาทิเช่น แฟนเพจ เว็บไซต์ เป็นต้น
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ หัวข้อ “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ให้บริการสืบค้น
ข้อมูลพรรณไม้จากเว็บไซต์และ Mobile Application” จากผลส�ำรวจการรับรู้ข่าวสารด้านต่างๆ คิดเป็น
ร้อยละ 53.5 เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวยังเป็นเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ น�ำมาใช้
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เพือ่ ให้ประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลพรรณไม้ตา่ งๆ ได้ดว้ ยตนเองผ่านแอพพลิเคชัน่ แต่เนือ่ งจากประชาชน
ที่เข้ามาใช้บริการยังไม่รับรู้ถึงสื่อดิจิทัลในรูปแบบใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสวนพฤกษศาสตร์ฯ ต้องเพิ่ม
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และเข้าถึงประโยชน์จากการใช้งานแอพพลิเคชั่น ให้มากยิ่งขึ้น
โดยการท�ำสัญลักษณ์แอพพลิเคชัน่ ให้มคี วามโดดเด่น ดึงดูด และน่าสนใจ จัดวางไว้ตามจุดต่างๆ ทีส่ ามารถ
เห็นได้ชัดเจนสะดุดตา และอาจใช้กลยุทธ์เชิญชวนให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น
และแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับส่วนลดในการเข้าเยี่ยมชม
ด้านเอกสารสือ่ สิง่ พิมพ์วชิ าการ หัวข้อ “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ   ิ์ เผยแพร่บทความ
ทางวิชาการด้านพืช และความหลากหลายทางชีวภาพทางเว็บไซต์ WWW.QSBG.ORG” คิดเป็นร้อยละ
ได้จ�ำนวนน้อยที่สุดในด้านนี้คือ ร้อยละ 53.8 เนื่องจากบทความวิชาการยังไม่เป็นที่สนใจของประชาชน
ที่เข้ามาเยี่ยมชมจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ ต�่ำกว่า 20 ปี รองลงมาคือช่วงอายุ 20 – 30 ปี
หากมีการใช้สร้างภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในการออกแบบเว็บไซต์ที่เผยแพร่บทความวิชาการ
จัดเรียงข้อมูลให้การง่ายต่อการค้นหาข้อมูลเพือ่ ดึงดูดกลุม่ นักเรียน นักศึกษาทีม่ คี วามน่าสนใจเข้ามาเยีย่ มชม
เว็บไซด์อกี ทัง้ ประชาสัมพันธ์ผา่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยน�ำมาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินกิจกรรมสือ่ สิง่ พิมพ์
วิชาการ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนกลุ่มที่มีความสนใจโดยตรง และเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ได้มากยิ่งขึ้น เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านอีเมล (E-mail Marketing) เว็บไซต์หลักสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวได้มากยิ่งขึ้น
ด้านช่องทางการสื่อสาร หัวข้อ “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มีอินสตาแกรม”
คิดเป็นร้อยละ 43.8 เนื่องจากยังเป็นช่องทางใหม่ของสวนพฤกษศาสตร์ฯจึงต้องเข้าถึงพฤติกรรมของ
ผู้ที่ใช้สื่อประเภทนี้และสร้างภาพลักษณ์ให้น่าสนใจเพื่อที่จะเพิ่มจ�ำนวนผู้ติดตามเป็นอีกช่องทางที่สามารถ
ประชาสัมพันธ์การรับรู้บริบทต่างๆ ผ่านช่องทางนี้ได้โดยการใช้ กลยุทธ์ความส�ำคัญกับการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เป็นช่องทางในติดต่อสือ่ สารเพือ่ การแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารทีจ่ ำ� เป็นและเป็นประโยชน์กบั ผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียทั้งหมดผ่านเครือข่ายทางสังคม ไม่เพียงแต่แค่ Instagram ยังรวมถึง Facebook Line@ เนื่องจาก
สื่อเหล่านี้จะช่วยอ�ำนวยความสะดวกต่อการมีปฏิกิริยาตอบโต้แบบ สองทิศทางอย่างรวดเร็วและทัน
เหตุการณ์ ซึง่ แสดงออกให้เห็นได้จากการกดไลค์ การโพสต์ การแสดงความเห็นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนิน
กิจกรรมทางการตลาดในขณะเดียวกัน สื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีอยู่ ในปัจจุบันถือว่าเป็นช่องทางที่ส�ำคัญ
ที่ช่วยเปิดโอกาสให้ธุรกิจได้น�ำ เสนอสินค้าหรือบริการไปยังลูกค้า ได้อย่างง่าย และช่วยท�ำ ให้ลูกค้ารู้จัก
และยอมรับในตราผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น
ด้านกิจกรรมการด�ำเนินงาน หัวข้อ “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่
จัดงาน “Botanic Festival” ทุกปี คิดเป็นร้อยละ 57.5 ซึ่งในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ไม่ใช่
เพียงแค่ Botanic Festival. ในการท�ำContent Marketing ซึ่งการน�ำเสนอรายละเอียดของกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของหน่วยงาน ต้องศึกษาข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน และใช้กลยุทธ์
ประชาสัมพันธ์แบบเชิงรุก ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์แบบเชิงรุกต้องเน้นสาระส�ำคัญของเนื้อหาและคุณภาพ
ในการจัดกิจกรรม เพราะมีสว่ นส�ำคัญต่อกระแสการตอบรับ หากการประชาสัมพันธ์มกี ระแสการตอบรับทีด่ ี
จะเกิดปรากฎการณ์การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องจากผู้บริโภคในวงกว้างอีกด้วย
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ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ผลการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้สามารถต่อยอดและขยายต่อไปในขอบเขตที่กว้างขึ้นซึ่งจะ
ท�ำให้สามารถก�ำหนดกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของสวนพฤกษศาสตร์สามเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้ดียิ่งขึ้น
ทางผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อการท�ำวิจัยในครั้งต่อไปดังนี้
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดกลุม่ ตัวอย่าง ภายในพืน้ ทีส่ วนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
อ�ำเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเวลา เดือน ธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 ซึง่ เป็นช่วงฤดูหนาวและ
ฤดูการท่องเทีย่ ว ซึง่ กลุม่ ประชากรจึงเป็นกลุม่ เดียว เพือ่ ให้การก�ำหนดกลยุทธ์ครอบคลุมประชากรหลากหลาย
กลุ่มผู้วิจัยเห็นควรท�ำงานศึกษาในช่วงเวลาอื่นด้วย อีกทั้งผู้ที่ใช้สื่อดิจิทัลมีจ�ำนวนมากในหลายพื้นที่ อีกทั้ง
สวนพฤกษศาสตร์ ยังมีสาขาตามพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทยอีก 4 สาขา คือ สวนพฤกษศาสตร์
พระแม่ย่า จังหวัดสุโขทัย สวนพฤกษศาสตร์ร่มเกล้า จังหวัดพิษณุโลก สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น และสวนพฤกษศาสตร์ ระยอง จังหวัดระยอง เห็นควรที่จะมีการศึกษาวิจัยประชาชน
ในกลุ่มพื้นที่อื่น ๆ ด้วย ซึ่งผลการวิจัยที่ได้อาจมีความแตกต่างจากประชาชนที่เข้ามาท่องเที่ยวภายใน
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ เพือ่ จะได้นำ� ผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์และ
สร้างการรับรู้บทบาท หน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของสวนพฤกษศาสตร์สาขาต่างๆ ให้กับประชาชนทั่วไปได้
อย่างครบถ้วน
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ภาวะการมีงานท�ำของผู้สูงอายุในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
EMPLOYMENT SITUATION OF THE ELDERLY
IN MUEANG CHIANG MAI DISTRICT
สมเกียรติ สรรพบพิตร, ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาวะการมีงานท�ำ  สภาพการจ้างงาน สภาพการท�ำงาน
รูปแบบการจ้างงาน และประเภทของงาน และความพร้อม ของผู้สูงอายุในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ และ
2) เพือ่ ศึกษาความต้องการผูส้ งู อายุในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จากการท�ำงานใช้รปู แบบการวิจยั เชิงปริมาณ
(Quantitative Research) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม (Questionnaire)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จ�ำนวน 400 คน
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 63.30 ท�ำงาน และร้อยละ 36.70 ไม่ได้ท�ำงาน
แต่ต้องการหางานท�ำ  ประเภทของงานที่ท�ำ  มากที่สุดคือภาคเกษตรกรรม และท�ำกิจการส่วนตัว ค้าขาย
และรับจ้างทั่วไปคิดเป็น ร้อยละ 25.00 เท่ากัน การวิเคราะห์ข้อมูลผู้สูงอายุในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
ที่มีงานท�ำ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้ระดับ
การประเมินค่าให้คะแนน 3 ระดับดังนี้ คะแนน 3หมายถึงได้รบั สม�ำ่ เสมอ คะแนน 2 หมายถึงได้รบั บางครัง้
คะแนน 1 หมายถึง ไม่ได้รับ และก�ำหนดช่วงชั้นของการแปลผลการวัด
ดังนี้ ระดับ 3 คะแนนตั้งแต่ 2.34 - 3.00 หมายถึง ได้รับสม�่ำเสมอหรือมากที่สุด ระดับ 2 คะแนน
ตัง้ แต่ 1.67-2.33 หมายถึง ได้รบั บางครัง้ หรือป่นกลาง ระดับ 1 คะแนนตัง้ แต่ 1.00 - 1.66 หมายถึง ไม่ได้รบั
หรือน้อยที่สุด จากผลการวิจัยพบว่าสภาพการจ้างงานที่เป็นไปตามมาตรฐานได้รับในบางครั้งเท่านั้น
( =1.96,S.D.=0.784) ส่วนสภาพการท�ำงานได้รับการปฏิบัติติตามมาตรฐานการท�ำงานในบางครั้งหรือ
บางเรื่อง ( =2.23,S.D.= 0.576) กลุ่มตัวอย่างมีคุณลักษณะด้านความพร้อมในการท�ำงานระดับปานกลาง
( =2.20, S.D.= 0.624) และมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อท�ำงานในระดับปานกลาง ( =2.19)
ผู้สูงอายุในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความต้องการทั้งด้านวัตถุและจิตใจ ( = 2.32)
โดยมีความต้องการทางด้านจิตใจมากกว่า ความต้องการทางด้านวัตถุ
ค�ำส�ำคัญ : ภาวะการมีงานท�ำของผู้สูงอายุ
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Abstract
The research objectives are 1) study of employment conditions employment conditions,
working conditions, employment patterns and the type of work and readiness of the elderly in
Mueang Chiang Mai District. And 2) study the needs that the elderly in Chiang Mai District from work.
Use the quantitative research model and the tools for collect data is a questionnaire. The sample of
the study consisted of 400 elderly people aged 60 years. As 63.30% of the elderly were working and
36.70% were not working but wanted to find work. Type of work the most are agriculture private
businesses trading and general employment account for 25.00% of the same. Analyze the data by
finding the mean and standard deviation (SD) by using the 3 rating levels as follows. Score 3 means
consistently. Score 2 means sometimes received. Score 1 means not. Define the interpretation
interval of measurement results. A level of 3 points from 2.34 - 3.00 means to receive consistently
or highest. A level of 2 points from 1.67 - 2.33 means sometimes received or grounded. A level of
1 from 1.00 - 1.66 means no. or least receive and define the measurement interval Interpretation.
Employment conditions that are in accordance with the employment standards that are sometimes
specified ( = 1.96, S.D. = 0.784). And working conditions sometimes complied with the standard
of work or some subject ( = 2. 23, SD = 0. 576). The samples had moderate level of readiness
( = 2.20, SD = 0.624) and had adaptability to work overall, it was at a moderate level ( = 2.19).
The elderly in Mueang Chiang Mai District who were the sample group. There is a need for both
the material and the mental ( = 2.32), which has more psychological needs.
Keywords : Employment Situation of the Elderly

บทน�ำ
การเปลีย่ นแปลงสัดส่วนประชากรของประเทศต่างๆ ส่งผลให้เกิดนัยยะเชิงนโยบายได้หลายประการ
อาทิเช่น เมื่อจ�ำนวนเด็กเกิดใหม่ลดน้อยลงในแต่ละปีอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน ปัญหาสังคม
สูงวัย เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดในโลกมาเป็นระยะเวลายาวนาน และมีหลายประเทศ เช่น กลุ่มประเทศใน
ยุโรป ประเทศญี่ปุ่น ที่เผชิญกับสังคมสูงวัยมาแล้ว ประเทศเหล่านี้ต่างมองประเด็นปัญหาสังคมสูงวัยว่า
เป็นสิ่งท้าทาย มีการเน้นไปที่การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตแบบมีสุขภาพดี มีส่วนร่วมและ
มีความมั่นคง (Active Aging) โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สูงวัยได้น�ำประสบการณ์ ความรู้ และ
ความสามารถของตนมาใช้ ใ นการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ตนเอง และมี บ ทบาทในสั ง คม (ส่ ว นอาเซี ย น ส� ำ นั ก
การประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ อ้างถึงในวิชนี คุปตะวาทิน, 2018) นอกจากนี้ ยังมีนโยบายส่งเสริม
การจ้างงานและการเพิ่มความมั่นคงทางการเงินให้ผู้สูงอายุ โดยการสนับสนุนให้บริษัทเอกชนจ้างงาน
สูงอายุ ให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง รัฐได้สนับสนุนเงินแก่บริษัทที่จ้างผู้สูงอายุท�ำงาน ตลอดจน นโยบาย
ขยายการเกษียณอายุ เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงาน และให้แรงงานมีรายได้เพียงพอต่อการด�ำรงชีวิต
และสามารถช่วยลดภาระความช่วยเหลือจากรัฐบาล

590

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

ส�ำหรับ ประเทศไทยได้กา้ วเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุแล้วจากจ�ำนวนประชากรสูงอายุ เมือ่ เดือนมกราคม
พ.ศ. 2557 โดยมีจ�ำนวนร้อยละ 15.30 (ยุพิน วรสิริอมร, 2557) รัฐบาลได้ก�ำหนดให้สังคมสูงอายุเป็น
วาระแห่งชาติ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีการส่งเสริมการมีงานท�ำและการมีรายได้ของ
ผู้สูงอายุ ที่ค�ำนึงถึงสภาพการจ้างงาน อาชีพ และระยะเวลาที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยการใช้กลไก
การขับเคลื่อนงานตามนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม เพื่อสร้างความร่วมมือ ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการท�ำงานเพื่อสังคม และการจ้างงานผู้สูงอายุทั้งในรูปแบบ
การจ้างงานในระบบแบบเต็มเวลา หรือการขยายการเกษียณอายุการท�ำงาน การจ้างงานแบบไม่เต็มเวลา
การจ้างงานชัว่ คราว ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ และลักษณะของแรงงาน โดยรัฐมีมาตรการทางภาษี
เพื่อสนับสนุนการจ้างงานสูงอายุ (สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ส�ำนักงานศูนย์วิจัยและ
ให้ค�ำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 15 ก.พ. 2562)
นอกจากนี้ ภาครัฐยังมีมาตรการเสริมอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการจ้างงานผู้สูงอายุ ตามความสมัครใจ
อีกด้วย เช่น การก�ำหนดมาตรการทางด้านการสร้างความร่วมมือ โดยกระทรวงแรงงาน ได้ลงนามบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานท�ำให้ผู้สูงอายุ กับหน่วยงานภาครัฐ 11 แห่ง
และกับภาคเอกชนอีก 12 แห่ง ตามโครงการ “รวมพลังประชารัฐ ส่งเสริมการมีงานท�ำให้ผู้สูงอายุ”
สร้างคุณค่า สร้างหลักประกันทีม่ นั่ คงทางรายได้ โดยมีเป้าหมายให้ผสู้ งู อายุมงี านท�ำอย่างน้อย 100,000 คน
แบ่งเป็นแรงงานผู้สูงอายุในระบบจ�ำนวน 20,000 คน เป็นลูกจ้างเอกชน 15,000 คน และลูกจ้างภาครัฐ/
รัฐวิสาหกิจ 5,000 คน และแรงงานผู้สูงอายุนอกระบบจ�ำนวน 80,000 คน แบ่งเป็น การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระจ�ำนวน 70,000 คน และส่งเสริมการรับงานไปท�ำทีบ่ า้ น จ�ำนวน 10,000 คน นอกจากนี้
ยังได้มีการก�ำหนดสภาพการจ้างงานผู้สูงอายุไว้โดยผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
(ประชาชาติธุรกิจ, 2562)
จากที่กล่าวมา ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงภาวะการมีงานท�ำ สภาพการจ้างงาน สภาพการ
ท�ำงาน รูปแบบการจ้างงานผู้สูงอายุ ว่าเป็นอย่างไร สาเหตุที่ผู้สูงอายุต้องการมีงานท�ำ ความคาดหวังที่
ผูส้ งู อายุตอ้ งการได้รบั จากการมีงานท�ำ ศักยภาพและความพร้อมในการท�ำงานของผูส้ งู อายุ โยการศึกษานี้
จะท�ำการศึกษาผู้สูงอายุที่ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิล�ำเนาในอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นจังหวัด
ขนาดใหญ่ ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจเป็นล�ำดับต้นๆ ของประเทศและมีประชากรผู้สูงอายุจ�ำนวนมาก

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะการมีงานท�ำ  สภาพการจ้างงาน สภาพการท�ำงาน รูปแบบการจ้างงาน และ
ประเภทของงาน และความพร้อม ของผู้สูงอายุในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาความต้องการผู้สูงอายุในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่จากการท�ำงาน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ผลจากการวิจัย ท�ำให้ทราบว่าปัจจุบันผู้สูงอายุในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ มีความคิดเห็น
กับสภาพการจ้างงาน สภาพการท�ำงาน รูปแบบการจ้างงาน ประเภทของงาน และความพร้อมในการท�ำงาน
ในด้านใดบ้าง
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2. ผลจากการวิจัย ท�ำให้ทราบถึงความต้องการของผู้สูงอายุในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ที่ท�ำงาน
ว่ามีความต้องการในแต่ละด้านอย่างไรบ้าง

กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย
ความต้องการที่ได้รับจาก
การท�ำงานหลังเกษียณของ
ผู้สูงอายุ ความต้องการทางวัตถุ
- ความต้องการทางกายภาพ
- ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย
ความต้องการทางจิตใจ
- ความต้องการทางสังคม
- ความต้องการการยอมรับนับถือ

ผู้สูงอายุในเขตอ�ำเภอ
เมืองเชียงใหม่

ภาวะการมีงานท�ำ 
สภาพการจ้างงาน
สภาพการท�ำงาน
รูปแบบการจ้างงานความพร้อม
และความสามารถในการปรับตัว

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้น�ำแนวคิด ทฤษฎีดังนี้ ล�ำดับขั้นของแรงจูงใจ (Hierarchical of
Motivation)/ ทฤษฎีล�ำดับขั้นความต้องการ (Hierarchy of Needs Theory) ของมาสโลว์ เพราะมาสโลว์
มีความเชือ่ ว่า พฤติกรรมของมนุษย์ทกุ รูปแบบเกิดจากความต้องการทีม่ อี ยูใ่ นตัวมนุษย์แต่ละคน แต่มนุษย์
แต่ ล ะคนมี ทั ศ นคติ ความเชื่ อ ค่ า นิ ย ม และความต้ อ งการที่ ไ ม่ เ หมื อ นกั น มาสโลว์ ไ ด้ แ บ่ ง ล� ำ ดั บ ขั้ น
ความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5 ล�ำดับขัน้ ดังนี้ (Abraham Maslow, 1970 : 35 - 38, อ้างถึงใน. ศิรพิ งษ์
ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, 2551 ) 1) ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความต้องการ
ขัน้ พืน้ ฐานของมนุษย์ซงึ่ มนุษย์จะขาดไม่ได้ คือ ปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร เครือ่ งนุง่ ห่ม ยารักษาโรค การพักผ่อน
หลับนอน ทีอ่ ยูอ่ าศัย 2) ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความต้องการความมัน่ คง
ปลอดภัยได้แก่ ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต ในร่างกาย ในทรัพย์สิน 3) ความต้องการทางสังคม
(Social Needs) คือ ความต้องการเข้าสู่สังคม ต้องการความรัก ความห่วงใย ความผูกพันจากผู้อื่นในสังคม
4) ความต้องการการยกย่องยอมรับนับถือ (Esteem Needs) ความต้องการการยกย่องยอมรับนับถือ
การยอมรับ มีความภูมใิ จในตนเอง 5) ความต้องการประสบความส�ำเร็จตามอุดมการณ์ หรือ ความต้องการ
ประจักษ์ในตัวเอง (Self-Actualization Needs) หมายถึง ความต้องการแสดงศักยภาพภายในออกมาให้
ปรากฏหรือ (ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, 2551)
ทฤษฎี SOC เป็นกลยุทธ์การจัดการชีวิตที่สามารถท�ำให้แต่ละบุคคลจัดการความสูญเสียที่อาจเกิด
ขึ้นให้ลดน้อยลง และสร้างประโยชน์สูงสุดอันเนื่องมาจากอายุที่เปลี่ยนแปลงไป (Young, Baltes, & Pratt,
2007: 511 - 539; Hobfoll, 2002 : 307 - 324, อ้างถึงใน รัชดาภรณ์ ใจอ้าย, 2551) โดยคน ในแต่ละช่วงวัย
จะเรียนรูแ้ ละปรับตัวในระดับทีแ่ ตกต่างกัน อันเนือ่ งจากเป้าหมายและการให้ ความส�ำคัญในแต่ละช่วงชีวติ
ของคนที่แตกต่างกัน โดยความสุขในการท�ำงานของคนในวัยหนุ่มสาว เกิดจากการท�ำงานร่วมกันกับผู้อื่น
(Wiese, Freund, & Baltes, 2002,อ้างถึงใน รัชดาภรณ์ ใจอ้าย, 2551) ส�ำหรับผู้สูงอายุ ความสุข
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ในการท�ำงาน คือการรักษาประสิทธิภาพในการท�ำงานให้คงอยู่ในระดับที่ดี และด้วย ระยะเวลาในการ
ท�ำงานมายาวนาน ท�ำให้ผู้สูงอายุเกิดการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ ดังนั้น ความผิดพลาดในการ
ท�ำงานจึงลดน้อยลง ท�ำให้ได้ผลงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและคุณภาพ จึงอาจสรุปได้วา่ ในการท�ำงานระยะยาว
ถ้าผู้สูงอายุมีการปรับตัวตามกลยุทธ์ SOC ที่กล่าวมาข้างต้น จะสามารถท�ำให้ผู้สูงอายุที่มีความสุข
มากกว่าผู้ที่ไม่สามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์ (Abraham & Hansson, 1995, Freund & Baltes, 1998,
อ้างถึงใน รัชดาภรณ์ ใจอ้าย, 2551)
แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงาน มาตรฐานแรงงาน (Labour Standard) หมายถึงข้อก�ำหนด
ในด้านสภาพการท�ำงาน และสภาพการจ้างงานที่ก�ำหนดไว้เป็นหลักปฏิบัติ ทั้งในระดับพื้นฐานตาม
ทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้ และในระดับทีส่ งู กว่ามาตรฐานทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้ มาตรฐานแรงงานส�ำหรับแรงงาน
สูงอายุ กระทรวงแรงงานได้ขบั เคลือ่ นส่งเสริมการมีงานท�ำของผูส้ งู อายุ โดยคณะกรรมการค่าจ้างได้ประชุม
เพื่อพิจารณาก�ำหนดอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมส�ำหรับการจ้างงานผู้สูงอายุ ผ่านการรับฟังความคิดเห็น
จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้ คือ (ประชาชาติธุรกิจ, 2562) 1). ช่วงอายุส�ำหรับการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ :
ใช้ส�ำหรับการจ้างลูกจ้างผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป 2). ประเภทงาน เช่น งานเสมียน พนักงาน
งานเกีย่ วกับการค้า งานด้านบริการหรืองานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างผูส้ งู อายุ
3). อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง อัตราเดียวเท่ากันทั่วประเทศไม่ต�่ำกว่า 45 บาทต่อชั่วโมง 4).ก�ำหนดระยะเวลา
ท�ำงานที่เหมาะสมส�ำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ โดยไม่ควรเกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 6 วันต่อสัปดาห์
งานวิจัยของ สุเนตร สุวรรณละออง (2561) ที่ศึกษา ความต้องการพัฒนาศักยภาพการท�ำงานของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา พบว่าสถานการณ์การท�ำงานของผู้สูงอายุส่วนใหญ่โดยเฉพาะ
ผูส้ งู อายุวยั กลางไม่ได้ทำ� งาน ผูส้ งู อายุทที่ ำ� งานเป็นผูส้ งู อายุวยั ต้น สาเหตุทที่ ำ� งานเนือ่ งจากต้องการ รายได้
โดยผู้สูงอายุวัยกลางจะท�ำงานอื่น ๆ (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม ประมง รับจ้าง ค้าขาย การศึกษา
การเมื อ ง) ผู ้ สู ง อายุ มี ค วามต้ อ งการพั ฒ นาศั ก ยภาพ 1) ด้ า นร่ า งกาย 2) ด้ า นจิ ต ใจ 3) ด้ า นสั ง คม
4) ด้านความรูท้ กั ษะในการ ท�ำงาน การศึกษา ของ สมรักษ์ รักษาทรัพย์ (2551) ศึกษาปัจจัยทีท่ ำ� ให้ผสู้ งู อายุ
เลือกที่จะท�ำงานต่อหลังเกษียณ ประกอบด้วย 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ต้องการหารายได้ของตนเอง
ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น และความรู้สึกเบื่อไม่ต้องการอยู่เฉย ๆ 2) ปัจจัย ด้านเศรษฐกิจ มีปัญหาภาวะหนี้สิน
ไม่มีเงินออม รายได้หลังเกษียณไม่แน่นอน และไม่มีรายได้จากทางอื่น 3) ปัจจัยด้านสังคม โดยผู้สูงอายุ
ต้องการรักษาสถานภาพทางสังคมของตนเองไว้ และต้องการปฏิสัมพันธ์พบปะพูดคุยกับผู้อื่น

วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ
(อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ที่พักอาศัยอยู่ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีทั้งหมด 50,972 คน ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง จากการใช้สูตร Yamane (1970 : 580 - 581, อ้างถึงใน สุเมธ ธิมา, 2561) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน การศึกษา
สถานภาพสมรส สถานการมีงานท�ำในปัจจุบนั ประสบการณ์การท�ำงาน สถานภาพส่วนบุคคล สมาชิกครอบครัว
ฐานะทางการเงิน ความต้องการพึ่งตนเอง พฤติกรรมการดูแลตนเอง ส่วนที่ 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับ
งานที่ท�ำในปัจจุบัน ได้แก่ สภาพการจ้างงาน สภาพการท�ำงาน ความพร้อมของผู้สูงอายุ ประเภทของงาน
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ลักษณะของงานทีท่ ำ� อยูใ่ นปัจจุบนั ส่วนที่ 3) เกีย่ วกับสิง่ ทีเ่ ป็นแรงงจูงใจ หรือสิง่ ทีต่ อ้ งการได้รบั จากการท�ำงาน
ส่วนที่ 4) สภาพการจ้างงาน สภาพการท�ำงานของผู้สูงอายุที่มีงานท�ำในอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยค่าความถี่ (Frequency)
และร้อยละ (Percentage) ข้อมูลส่วนที่ 3 เกี่ยวกับ สภาพการจ้างงาน สภาพการท�ำงาน ศักยภาพของ
ผู้สูงอายุ ความพร้อมของผู้สูงอายุ ประเภทของงาน ลักษณะของงาน ที่ท�ำอยู่ในปัจจุบัน และข้อมูล
ส่วนที่ 4 เกี่ยวกับเกี่ยวกับ แรงงจูงใจ หรือสิ่งที่ต้องการได้รับจากการท�ำงาน โดยใช้ระดับมาตราใน
การประเมินค่าให้คะแนน (Likert Scale) แบบช่วงชั้น แบ่งระดับคะแนนเป็น 3 ระดับ ท�ำการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้ระดับมาตราในการประเมินค่า
ให้คะแนน (Likert Scale) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ ก�ำหนดช่วงชั้นของ
การแปรผลดังนี้ (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551)
ระดับ 3 คะแนนตั้งแต่ 2.34 - 3.00 หมายถึง ได้รับสม�่ำเสมอ/ต้องการมาก/มาก
ระดับ 2 คะแนนตั้งแต่ 1.67 - 2.33 หมายถึง ได้รับบางครั้ง/ต้องการ/ปานกลาง
ระดับ 1 คะแนนตั้งแต่ 1.00 - 1.66 หมายถึง ไม่ได้รับ/ต้องการน้อย/น้อย

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไป ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศชายร้อยละ 46.70 เพศหญิงร้อยละ 53.3
มีอายุ 60 - 65ปี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 63.30 รองลงมามี อายุ 66-70 ปี ร้อยละ 20.00 ส่วนใหญ่
ร้อยละ 66.70 มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.30 รองลงมาคือ
ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 23.30 อาชีพเดิมคือเป็นข้าราชการ ร้อยละ 43.30 และพนักงานเอกชน
เท่ากับ 23.30
2. ภาวะการมีงานท�ำ สภาพการจ้างงาน สภาพการท�ำงาน รูปแบบการจ้างงาน และประเภทของงาน
และความพร้อม และความสามารถปรับตัวของผู้สูงอายุในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ สามารถสรุปได้ ดังนี้
ภาวะการมีงานท�ำรูปแบบการจ้างงานและประเภทของงาน และความพร้อมของผู้สูงอายุในเขต
อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 63.30 ท�ำงาน และร้อยละ 36.70
ไม่ได้ท�ำงาน ประเภทของงานที่ท�ำมากที่สุดคือภาคเกษตรกรรม และท�ำกิจการส่วนตัว ค้าขายและรับจ้าง
ทั่วไปคิดเป็น ร้อยละ 25.00 เท่ากัน ที่เหลือเป็นพนักงานหน่วยงานรัฐ/ราชการ ภาคอุตสาหกรรม และ
รับงานไปท�ำที่บ้านคิดเป็นร้อยละ 15.00 ม, 10.00 และ 5.00 ตามล�ำดับ ลักษณะงานที่ท�ำ จะประกอบ
อาชีพอิสระ ค้าขายหรือรับงานไปท�ำที่บ้านมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.00 ส่วนรายได้ที่ได้รับอยู่ระหว่าง
5,001 - 10,000 บาท ส่วนผู้สูงอายุที่ปัจจุบันไม่ได้ท�ำงาน แต่ต้องการท�ำงานร้อยละ 63.6 และประเภท
ของงานที่ต้องการท�ำมากที่สุดคือ รับงานไปท�ำที่บ้าน และสาเหตุที่ผู้สูงอายุไม่ต้องการท�ำงานมากที่สุด
คือ มีสุขภาพร่างกายที่ไม่เอื้อต่อการท�ำงาน
ส่วนสภาพการจ้างงาน พบว่า เมือ่ พิจารณาโดยรวม ผูส้ งู อายุในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ ทีม่ งี านท�ำ
มีสภาพการจ้างงานทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐานการจ้างงานทีก่ ำ� หนดไว้ในบางครัง้ เท่านัน้ ( =1.96, S.D.= 0.784)
โดยได้ รั บ ค่ า จ้ า งแน่ น อนทุ ก เดื อ น/ทุ ก สั ป ดาห์ ได้ รั บ ค่ า จ้ า งเดื อ นละไม่ ต�่ ำ กว่ า 9,600 บาท หรื อ
วันละไม่ต�่ำกว่า 320 บาท ท�ำงานไม่เกิน 8 ชม./วัน ส่วนเรื่องสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล เบี้ยขยัน/
โบนัส/ประกันสุขภาพ/เงินกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ จากหน่วยงานทีท่ า่ นท�ำงานไม่ได้รบั ดังปรากฏรายละเอียด
ในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ สภาพการจ้างงาน ของผู้สูงอายุ
ในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
ค่าเฉลี่ย

S.D.

1. ได้รับค่าจ้างแน่นอนทุกเดือน/ทุกสัปดาห์

2.16

0.765

มาตรฐาน
การจ้างงาน
ได้รับบางครั้ง

2. ได้รบั ค่าจ้างไม่ตำ�่ กว่า 9,600 บาท/เดือน หรือวันละไม่ตำ�่ กว่า 320 บาท
3. ท�ำงานไม่เกิน 8 ชม./วัน หรือตามที่ตกลงกัน และไม่เกิน 48 ชม./
สัปดาห์
4. มีวันหยุดอย่างน้อย 1วันต่อสัปดาห์

2.32

0.820

ได้รับบางครั้ง

2.21

0.787

ได้รับบางครั้ง

2.26

0.733

ได้รับบางครั้ง

5. ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลจากประกันสังคม
6. ได้รับเบี้ยขยัน โบนัส/ประกันสุขภาพ/เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
จากหน่วยงานที่ท่านท�ำงาน
ค่าเฉลี่ยรวมสภาพการจ้างงาน

1.42

0.838

ไม่ได้รับ

1.37

0.761

ไม่ได้รับ

1.96

0.784

ได้รับบางครั้ง

สภาพการจ้างงานของผู้สูงอายุ

ส�ำหรับ สภาพการท�ำงาน ของผู้สูงอายุในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ผู้สูงอายุในเขต
อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้รับการปฏิบัติติตามมาตรฐานการท�ำงานในบางครั้งหรือ
บางเรื่อง ( = 2. 23, S.D.= 0. 576) กล่าวคือ งานที่ท่านท�ำมีความปลอดภัย ไม่เสี่ยงภัยอันตราย
งานที่ท่านท�ำไม่เกี่ยวข้องกับสารเคมี วัตถุอันตราย ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยกับสภาพการท�ำงาน ของผู้สูงอายุ
ในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
ค่าเฉลี่ย

S.D.

1. งานที่ท่านท�ำมีความปลอดภัย ไม่เสี่ยงภัยอันตราย

2.32

0.749

มาตรฐาน
การจ้างงาน
สม�่ำเสมอ

2. สถานที่ท�ำงานของท่านมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

2.63

0.597

สม�่ำเสมอ

3. งานที่ท่านท�ำเกี่ยวข้องกับสารเคมี วัตถุอันตราย

2.60

0.597

สม�่ำเสมอ

4. งานที่ท่านท�ำเกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ

2.56

0.607

สม�่ำเสมอ

5. ได้รับการจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตราย

1.53

0.772

ไม่ได้รับ

6. ได้รับการฝึกอบรมสอนงานก่อนท�ำงาน

1.74

0.733 ได้รับบางครั้ง

2.23

0.576 ได้รับบางครั้ง

สภาพการจ้างงานของผู้สูงอายุ

ค่าเฉลี่ยรวมสภาพการท�ำงาน

ส่วน คุณลักษณะด้านความพร้อมในการท�ำงานของผูส้ งู อายุในอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่าผูส้ งู อายุ
ในอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีคุณลักษณะด้านความพร้อมในการท�ำงานระดับปานกลาง
โดยคุณลักษณะด้านความพร้อมของกลุ่มตัวอย่างเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ( =2.20, S.D.= 0.624)
โดยมีความเต็มใจท�ำงานหลังเกษียณอายุหรือหลังอายุ 60 ปีในระดับมาก ( =2.63, S.D.= 0.556)
ส่วนด้านอื่นๆ เช่น ด้านสติปัญญา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และประสบการณ์ในการท�ำงาน
ด้านการดูแลสุขภาพ มีในระดับปานกลาง ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 คุณลักษณะด้านความพร้อมในการท�ำงานของผู้สูงอายุในอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
ค่าเฉลี่ย

S.D.

1. ความเต็มใจท�ำงานหลังเกษียณอายุหรือหลังอายุ 60 ปี

2.63

0.556

มาตรฐาน
การจ้างงาน
มาก

2. สติปัญญา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประสบการณ์

2.23

0.626

ปานกลาง

3. การดูแลสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจ�ำปีออกก�ำลังกาย

1.97

0.809

ปานกลาง

4. ผลการท�ำงานไม่มีแนวโน้มลดลงตามอายุที่มากขึ้น

1.90

0.548

ปานกลาง

5. ความสามารถท�ำกิจการส่วนตัวหรืองานที่องค์การ

2.27

0.583

ปานกลาง

2.20

0.624

ปานกลาง

สภาพการจ้างงานของผู้สูงอายุ

ค่าเฉลี่ยรวม

ส่วนคุณลักษณะด้านความสามารถในการปรับตัวเพือ่ ท�ำงานของผูส้ งู อายุในอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
พบว่า ผู้สูงอายุในอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความสามารถในการปรับตัวเพื่อท�ำงาน
โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง( =2.19) และมี แ นวโน้ ม เกาะกลุ ่ ม ไปในทางเดี ย วกั น (S.D.= 0.697)
โดยมีความสนใจเรียนรู้พัฒนาให้พร้อมท�ำงานในระดับมาก ( =2. 53, S.D.= 0. 507) ส่วนด้านการเรียนรู้
และฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และความมั่นใจในความสามารถของตนที่จะท�ำงานร่วมกับ
คนรุ่นใหม่ มีในระดับปานกลางเท่านั้น ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 คุณลักษณะด้านความสามารถในการปรับตัวเพือ่ ท�ำงานของผูส้ งู อายุในอ�ำเภอเมือง
เชียงใหม่
ค่าเฉลี่ย

S.D.

1. ความสนใจเรียนรู้พัฒนาให้พร้อมท�ำงาน
2. การเรียนรู้และฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไลน์ เฟสบุ๊ค ฯลฯ
3. การฝึกอบรมทักษะที่จ�ำเป็นต่อการท�ำงานยุคใหม่

2.53

0.507

มาตรฐาน
การจ้างงาน
มาก

2.13

0.860

ปานกลาง

2.17

0.791

ปานกลาง

4. การใช้ความช�ำนาญและ ประสบการณ์ช่วยเหลือคนรุ่นใหม่ได้

2.07

0.691

ปานกลาง

5. ความมั่นใจที่จะท�ำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่

2.07

0.640

ปานกลาง

2.19

0.697

ปานกลาง

สภาพการจ้างงานของผู้สูงอายุ

ค่าเฉลี่ยรวม

ความต้องการที่ผู้สูงอายุในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่คาดหวังต้องการได้รับจากการท�ำงาน
สามารถสรุปได้ว่า ผู้สูงอายุในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความต้องการทั้งด้านวัตถุ
และจิตใจ ( = 2. 32) โดยมีความต้องการที่เป็นไปในแนวเดียวกัน (S.D.= 0.503) แต่เมื่อพิจารณาถึง
ความต้องการทัง้ สองด้าน พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความต้องการทางด้านจิตใจ ในระดับมากทัง้ ความต้องการ
ยอมรับนับถือ ( = 2. 2.60, S.D.= 0. 55) และ ความต้องการทางสังคมในระดับมาก ( = 2. 45, S.D.= 0. 682 )
ส่วนความต้องการทางด้านวัตถุ พบว่า มีความต้องการความมัน่ คงปลอดภัยในระดับมาก ( = 2. 35, S.D.= 0. 665)
ส่วนความต้องการทางกายภาพ(ด้านเศรษฐกิจ) เช่น ต้องการหารายได้มาเลี้ยงชีพตนเอง กลุ่มตัวอย่าง
มีความต้องการน้อยที่สุด ( = 1.90, S.D.= 0.797) ดังปรากฏในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเกีย่ วกับ ความต้องการด้านวัตถุและจิตใจ
ของผู้สูงอายุในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
ความต้องการด้านวัตถุและจิตใจ

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับความต้องการ

1. ความต้องการทางกายภาพ (ด้านเศรษฐกิจ)

1.90

0.797

ปานกลาง

2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย

2.35

0.665

มาก

3. ความต้องการทางสังคม

2.45

0.682

มาก

4. ความต้องการยอมรับนับถือ

2.60

0.552

มาก

2.32

0.503

ปานกลาง

ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการศึกษา ภาวะการมีงานท�ำ  รูปแบบการจ้างงาน และประเภทของงาน และความพร้อม
ของผู้สูงอายุในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ผู้สูงอายุท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 63.30 ประเภทของ
งานทีท่ ำ� มากทีส่ ดุ คือภาคเกษตรกรรม และท�ำกิจการส่วนตัว ค้าขายและรับจ้างทัว่ ไปคิดเป็น ร้อยละ 25.00
เท่ากัน ที่เหลือเป็นพนักงานหน่วยงานรัฐ/ราชการ ภาคอุตสาหกรรม และรับงานไปท�ำที่บ้านรายได้ที่ได้
รับอยู่ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท ส่วนผู้สูงอายุที่ปัจจุบันไม่ได้ท�ำงาน แต่ต้องการท�ำงานร้อยละ 63.6
และประเภทของงานที่ต้องการท�ำมากที่สุดคือ รับงานไปท�ำที่บ้าน ด้านความพร้อมในการท�ำงานระดับ
ปานกลาง โดยมีความเต็มใจท�ำงานหลังเกษียณอายุหรือหลังอายุ 60 ปี ในระดับมาก ส่วนด้านอื่นๆ เช่น
ด้านสติปัญญา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และประสบการณ์ในการท�ำงาน ด้านการดูแลสุขภาพ
มีในระดับปานกลาง ผลการศึกษาข้างต้น มีความสอดคล้องกับผลการศึกษา เกีย่ วกับความพร้อมในการท�ำงาน
หลังเกษียณ ของนงนุช สุนทรชวกานต์, 2559 : 62 - 78) ทีพ่ บว่า สมรรถภาพของบุคคลทีเ่ ต็มใจในการปฏิบตั ิ
หรือด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต้องอาศัยความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ตลอดจนประสบการณ์
เพื่อให้งานส�ำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ความพร้อมในการท�ำงานหลัง เกษียณของ
ผู้สูงอายุ จึงหมายถึง ความเต็มใจในการปฏิบัติงานหลังเกษียณของผู้สูงอายุ โดยอาศัยความ พร้อมทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ตลอดจนประสบการณ์ เพื่อให้งานส�ำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่า ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 35 ยังคงท�ำงาน ผู้สูงอายุ
ที่ท�ำงานหลังเกษียณอายุต้องดูแลสุขภาพโดยมีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี ออกก�ำลังกาย และดูแลเรื่อง
การรับประทานอาหาร ต้องมีความรู้ในการเกษียณอายุ (นงนุช สุนทรชวกานต์, 2559 : 62 - 78) ดังนั้น
ผูส้ งู อายุทตี่ อ้ งการท�ำงานหลังเกษียณ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมทัง้ ทางด้านร่างกาย คือ การดูแลรักษา
สุ ข ภาพให้ แข็ ง แรง ด้ า นจิ ต ใจ ต้ อ งมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ใฝ่ ห าความรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นาตนเองตลอดเวลา
เห็นคุณค่าในตนเอง ตลอดจนการได้รับการสนับสนุนให้ก�ำลังใจ ให้โอกาสจากสังคมรอบข้าง เพื่อให้
ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะท�ำงานต่อไปหลังเกษียณ ได้อย่างดี
ประเด็นความสามารถในการปรับตัวเพื่อท�ำงานของผู้สูงอายุพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
( =2.19) โดยมีความสนใจเรียนรู้พัฒนาให้พร้อมท�ำงานในระดับมาก ( =2. 53, S.D.= 0. 507) ส่วนด้าน
การเรียนรู้และฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไลน์ เฟสบุ๊ค ฯลฯ
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การฝึกอบรมทักษะใหม่ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการท�ำงานยุคใหม่ การมีความช�ำนาญ และประสบการณ์ที่สามารถ
ช่วยเหลือผู้ที่ท�ำงานรุ่นใหม่ได้ และความมั่นใจในความสามารถของตนที่จะท�ำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่
มีในระดับปานกลางเท่านัน้ ผลการศึกษาดังกล่าว มีความสอดคล้องกับ แนวคิดและหลักการของทฤษฎี SOC
ซึ่งเป็นกลยุทธ์การจัดการชีวิตที่สามารถท�ำให้แต่ละบุคคลจัดการความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยลง
และสร้างประโยชน์สูงสุดจากอายุที่เปลี่ยนแปลงไป (Young, Baltes, & Pratt, 2007 : 511 - 539; Hobfoll,
2002 : 307 - 324, อ้างถึงใน รัชดาภรณ์ ใจอ้าย, 2551) โดยคน ในแต่ละช่วงวัยจะเรียนรู้และปรับตัว
ในระดับทีแ่ ตกต่างกัน อันเนือ่ งจากเป้าหมายและการให้ ความส�ำคัญในแต่ละช่วงชีวติ ของคนทีแ่ ตกต่างกัน
โดยความสุขในการท�ำงานของคนในวัยหนุ่มสาว เกิดจากการท�ำงานร่วมกันกับผู้อื่น ซึ่งจะเห็นได้ว่า
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สูงอายุ มีอายุ 60 - 65 ปี มากที่รองลงมามี อายุ 66 - 70 ปี ร้อยละ 20.00 จึงท�ำให้
กลุม่ ตัวอย่างมีคณ
ุ ลักษณะด้านความพร้อมในการท�ำงานระดับปานกลาง และมีความสามารถในการปรับตัว
เพื่อท�ำงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ส่วนประเด็น ผู้สูงอายุในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความต้องการทั้งด้านวัตถุ
และจิตใจ ( = 2. 32) โดยมีความต้องการทางด้านจิตใจมากกว่า ความต้องการทางด้านวัตถุ ผลการศึกษา
จึงมีความคล้ายคลึงกับผลการศึกษาของ นงนุช สุนทรชวกานต์ (2559 : 62 - 78) ที่พบว่ ปัจจัยที่ท�ำให้
ผูส้ งู อายุเลือกทีจ่ ะท�ำงานต่อหลังเกษียณ ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านศักยภาพในการท�ำงาน ทีส่ ามารถสร้าง
ประโยชน์ให้กับผู้อื่น ต้องการหารายได้ของตนเองไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น 2) ปัจจัย ด้านเศรษฐกิจมีปัญหาภาวะ
หนี้สิน ขณะที่เงินออมมีไม่เพียงพอ รายได้หลังเกษียณไม่แน่นอน และไม่มีรายได้จากทางอื่น 3) ปัจจัย
ด้านสังคม โดยผูส้ งู อายุ ต้องการรักษาสถานภาพทางสังคมของตนเองไว้ และต้องการปฏิสมั พันธ์พบปะพูดคุย
กับผู้อื่น แต่ผลการศึกษานี้ อาจมีความแตกต่างจากล�ำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฎีล�ำดับ
ขั้นความต้องการ (Hierarchy of Needs Theory) ของAbraham Maslow, (1970 : 35 - 38, อ้างถึงใน.
ศิรพิ งษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, 2551 ) ความต้องการของคนเริม่ จาก 1 ความต้องการทางกายภาพ ของผูส้ งู อายุ
เพื่อต้องการตอบสนองความต้องการทางร่างกาย เช่น มีอาหาร อากาศ ที่ดีต่อสุขภาพของร่างกาย การกิน
การนอนหลับ 2 ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย ผู้สูงอายุ ต้องการท�ำงาน เพื่อความปลอดภัยและ
ความมั่นคงในชีวิต ขั้นที่ 3 ความต้องการด้าน สังคม ติดต่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น เพื่อให้รู้สึกว่า
เป็นที่รักและได้รับการยอมรับจากผู้อื่น โดยเฉพาะกับครอบครัว 4 ความต้องการด้านการยอมรับนับถือ
การเห็นคุณค่าแห่งตน สามารถดูแลตนเองได้ และสามารถช่วยเหลือผูอ้ นื่ รูส้ กึ มีคณ
ุ ค่ามีความภูมใิ จในตนเอง
และขั้นที่ 5 ความต้องการประจักษ์ในตนเอง โดยการเข้าใจและการรู้จักตนเอง ผู้สูงอายุสามารถท�ำงานได้
แม้จะมีอายุมากแต่สามารถพัฒนาและแสดงศักยภาพของตนเองได้ ดังนั้นการที่ผู้สูงอายุต้องการท�ำงาน
หลังเกษียณจึงอาจถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความต้องการสิ่งต่างๆ ที่แตกต่างกัน เห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในความ
สามารถของตนเอง มีการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี การสนับสนุนจากสังคม ได้แก่ ก�ำลังใจจากครอบครัว ได้รับ
การส่งเสริมจากภาครัฐ และได้รับโอกาสในการท�ำงานจากสถานประกอบการ
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
1) เนื่องจากในแต่ละปีผู้สูงอายุมีจ�ำนวนมากขึ้น แม้ภาครัฐจะส่งเสริมให้ภาคเอกชนจ้าง
ผู้สูงอายุท�ำงาน โดยสามารถน�ำมาลดหย่อนภาษีได้มากกว่าปกติ แต่ผู้สูงอายุในแต่ละปีมีจ�ำนวนมากกว่า
ความต้องการจ้างงานของภาคเอกชน ดังนั้น ภาครัฐควรออกนโยบายเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ด�ำเนินนโยบาย/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมองเห็นคุณค่าของตนเอง รวมไปถึงการจัดโครงการ/กิจกรรมสร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุ
มีรายได้เลี้ยงดูตนเองได้
2) ภาครั ฐ ควรก� ำ หนดนโยบายให้ ห น่ ว ยงานของภาครั ฐ มี ก ารขยายอายุ ก ารเกษี ย ณ
จาก 60 ปี เป็น 65 ปี โดยอาจจะเป็นการส�ำรวจความสมัครใจ และจัดหาต�ำแหน่งงานที่เหมาะสมให้กับ
ผู้ที่สมัครใจท�ำงานต่อ
3) ภาครัฐควรก�ำหนดนโยบายให้ภาคเอกชนที่มีจ�ำนวนพนักงานจ�ำนวนมาก รับผู้สูงอายุ
เข้าท�ำงานโดยก�ำหนดเป็นสัดส่วน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีทางเลือกในการท�ำงานเพิ่มขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ในการส�ำรวจกลุม่ ผูส้ งู อายุ ควรสอบถามกลุม่ อาชีพทีอ่ ยูใ่ นชุมชนเพิม่ เติม เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลภาวะ
การมีงานท�ำของผู้สูงอายุที่ครบถ้วนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย
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อ่างเก็บน�ำ้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดล�ำปาง. เชียงใหม่ : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่.
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ทางเลือกนโยบายในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจากมุมมอง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
POLICY CHOICES FOR HAZE AND WILDFIRE RESOLUTIONS
FROM STAKEHOLDERS’ PERSPECTIVES IN HANGDONG
DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE
ทศวรรษ วิไลเขา, พนม กุณาวงค์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษามุมมองของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีม่ ตี อ่ สถานการณ์หมอกควันไฟ
ป่าในพื้นที่อ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และ 2) เพื่อค้นหาแนวทางและทางเลือกการจัดการปัญหา
หมอกควันไฟป่าที่เหมาะสมตามมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่อ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ กลุ ่ ม เป้ า หมายที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย คื อ ผู ้ น� ำ ชุ ม ชนมี พื้ น ที่ ติ ด เขตป่ า
จ�ำนวน 17 คน ผูน้ ำ� ชุมชนมีพนื้ ทีไ่ ม่ตดิ เขตป่า จ�ำนวน 10 คน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักมีพนื้ ทีต่ ดิ เขตป่า จ�ำนวน 110 คน
และการประชุมหน่วยงานภาครัฐอ�ำเภอหางดงร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยว
ในพื้นที่อ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบการสัมภาษณ์
แบบกึ่ ง มี โ ครงสร้ า งในการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก และการสั ม ภาษณ์ ก ลุ ่ ม การสั ง เกตใช้ วิ ธี ก ารสั ง เกตแบบ
มีส่วนร่วม
ผลการศึกษาพบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่อ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีมุมมองต่อ
สถานการณ์หมอกควันไฟป่าว่าส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะในด้านสุขภาพ
และภาคธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว ทั้ ง นี้ เ ป็ น เพราะว่ า ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย เกิ ด ความตระหนั ก ต่ อ ปั ญ หา
หมอกควันไฟป่า และในขณะเดียวกันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็แสดงมุมมองเกี่ยวกับแนวทางในจัดการและ
แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ 1) ระยะป้องกัน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
รณรงค์หยุดการเผา ปลูกจิตส�ำนึกให้คนในชุมชนรักป่า จัดท�ำแนวกันไฟพื้นที่เกษตรที่ติดเขตป่าโดย
รับผิดชอบท�ำแนวกันไฟพื้นที่ของตนและร่วมกันท�ำแนวกันไฟพื้นที่ส่วนรวม 2) ระยะแก้ไข ใช้เครื่องเป่าลม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า จัดชุดลาดตระเวนและควบคุมไฟป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 3) ระยะรักษา จัดให้มีป่าชุมชน จัดกิจกรรมบูรณาการแก้ไขและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ค�ำส�ำคัญ : ทางเลือกนโยบาย / ปัญหาหมอกควัน / ปัญหาไฟป่า / จังหวัดเชียงใหม่
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Abstract
The purposes of this research are : 1) to study the perspectives of stakeholder on
the haze situation Wildfire Resolutions in Hang Dong District, Chiang Mai Province. And 2) to find
guidelines and options for managing Haze and Wildfire Resolutions that are suitable for the Hang Dong
district. Chiang Mai Province from the perspective of the stakeholders. This research is qualitative.
The target group used in the research was 17 community leaders in forest areas, 10 community
leaders out forest areas, and 110 people in the forest area. And the meeting of government agencies
in Hang Dong District with hotel and tour operators in the Hang Dong District, Chiang Mai Province.
The tools used for data collection were semi-structured interview form for an in-depth interview and
group interviews. Observing using participatory observation methods.
The study found that Stakeholders in Hang Dong District Chiang Mai Province Have
a view on the situation of forest fire haze that affects the lives of people in the community,
especially in the health and business sectors the tourism. This is because stakeholders are
aware of the haze, forest fires and at the same time, stakeholders have expressed their
views about ways to manage and solve forest fog smog problems. Divided into 3 phases.
1) Protection phase, public relations, voice according to the campaign to stop the burning of
consciousness for the people in the community to love the forest Establish fire protection areas
for agricultural areas that are adjacent to forest areas by being responsible for fire protection
in their areas and jointly create fire protection areas in the common area. 2) Fixing phase,
use a blower to prevent and solve forest fire smog problems. Organize patrol and fire control
sets with government officials. 3) Preservation period, arrange for community forest Organize
activities to integrate, revise and restore natural resources and the environment.
Keywords : Policy Choices / Haze problem / Wildfire Resolutions / Chiang Mai Province

บทน�ำ
ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเป็นปัญหาส�ำคัญ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์
ถึ ง เมษายน ของทุ ก ปี มี ส ภาวะอากาศที่ แ ห้ ง และนิ่ ง ท� ำ ให้ ฝุ ่ น ละอองที่ เ กิ ด ขึ้ น สามารถแขวนลอยอยู ่
ในบรรยากาศได้นาน นอกจากนีย้ งั พบว่าปริมาณฝุน่ ละอองขนาดเล็กเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากความแห้งแล้งส่งผล
ให้เกิดการเพิ่มขึ้นของไฟป่า ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าว เกษตรกรจะท�ำการเผาเศษวัสดุ เพื่อเตรียม
พื้นที่ส�ำหรับท�ำการเกษตรในช่วงฤดูฝน ส�ำหรับปีที่มีฝนตกน้อยหรือเกิดภาวะแห้งแล้งจะท�ำให้การชะล้าง
หมอกควันหรือฝุ่นที่แขวนลอยในอากาศเป็นไปได้น้อย (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, ออนไลน์, 2019)
อ�ำเภอหางดง เป็นอ�ำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือตอนบน มีสภาพภูมิประเทศเป็น
แอ่งกระทะ โอบรอบไปด้วยภูเขาสูง สภาพพื้นที่ดังกล่าวท�ำให้อากาศในแอ่งเมืองเชียงใหม่เคลื่อนตัวได้
น้อยมาก ซึ่งปัญหาหมอกควันดังกล่าว มีสาเหตุหลัก ได้แก่ 1) สภาพภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะ
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สภาพความกดอากาศจากประเทศจี น ที่ ป กคลุ ม พื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ของประเทศไทย ท� ำ ให้ ห มอกควั น
ไม่สามารถลอยตัวขึ้นสูงได้ 2) การเผาส่วนหนึ่งเป็นวิถีชีวิตด�ำรงอยู่ของชาวบ้าน เพื่อประกอบอาหาร
เพือ่ เตรียมพืน้ ทีเ่ พาะปลูก 3) หมอกควันข้ามแดน 4) การเก็บหาของป่า เป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้เกิดไฟป่ามากทีส่ ดุ
5) แกล้งจุดกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่กรณีท่ีประชาชนในพื้นที่มีปัญหาความขัดแย้งกับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่
6) ความประมาท จากการเข้าไปพักแรมในป่า ก่อกองไฟแล้วลืมดับ หรือทิง้ ก้นบุหรี่ 7) การล่าสัตว์ โดยการจุด
ไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อน 8) ความคึกคะนอง จุดเพื่อความสนุกสนาน ดังนั้น เมื่อเกิดการเผาไม่
ว่าจะจากสาเหตุใดก็ตามในพืน้ ทีป่ า่ หรือพืน้ ทีก่ ารเกษตร จะส่งผลให้เกิดหมอกควันปกคลุมเป็นบริเวณกว้าง
และเป็นเวลานานหมอกควันดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่อ�ำเภอหางดงเอง
และในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ หรือแม้แต่เกิดการระคายเคือง
แสบลู ก ตา หากได้ รั บ และสั ม ผั ส โดยตรง ปั ญ หาวิ ก ฤติ ห มอกควั น ยั ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ การท่ อ งเที่ ย ว
ท�ำให้จ�ำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ลดลง และเป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมอีกด้วย พื้นที่
อ�ำเภอหางดง ที่ประสบปัญหาประกอบด้วย 3 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลบ้านปง ต�ำบลน�้ำแพร่ ต�ำบลหนองควาย
แต่ละต�ำบลมีลักษณะภูมิประเทศแตกต่างกัน เนื่องจากพื้นที่มีความแตกต่างท�ำให้การบริหารจัดการ
แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่ามีความแตกต่างกัน แม้ว่าทุกภาคส่วนในพื้นที่อ�ำเภอหางดงมีการจัด
ท�ำ แผนเตรี ย มการ รณรงค์ป ระชาสัมพันธ์ สร้ างการรั บ รู ้ แ ละตระหนั กถึ งผลกระทบให้ กับ ประชาชน
เกี่ยวกับปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ อย่างไรก็ตามประชาชนในพื้นที่อ�ำเภอหางดง ยังคงต้อง
เผชิญกับปัญหาหมอกควันและไฟป่าซ�้ำซากต่อไป (เย็นจิตร ถิ่นขาม, ออนไลน์, 2555)

วัตถุประสงค์การวิจัย
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อศึกษามุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่
อ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
2) เพือ่ ค้นหาแนวทางและทางเลือกการจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่าทีเ่ หมาะสมตามมุมมอง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่อ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1) ทราบถึง มุมมองของผู้มีส ่วนได้ส ่ว นเสี ย ที่ มี ต่ อสถานการณ์ ห มอกควั น และไฟป่ า ในพื้ น ที่
อ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
2) ทราบถึงแนวทางและทางเลือกในการจัดการและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่เหมาะสม
ส�ำหรับพื้นที่อ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย
ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่อ�ำเภอหางดง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ
ปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่
อาศัยในพื้นที่ติดเขตป่า

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ
ปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่
อาศัยในพื้นที่ไม่ติดเขตป่า

ผู้น�ำชุมชน

ผู้ให้ข้อมูลหลัก

สถานที่พัก
และท่องเที่ยว

ผู้ให้ข้อมูลหลัก

แนวทางและ
ทางเลือกที่ 1

แนวทางและ
ทางเลือกที่ 2

แนวทางและ
ทางเลือกที่ 3

แนวทางและทาง
เลือกที่ 4

แนวทางและทางเลือกการจัดการปัญหาหมอกควันและ
ไฟป่าที่เหมาะสมตามมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในพื้นที่อ�ำเภอหางดง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากกรอบแนวคิดการศึกษานี้ เป็นกระบวนการค้นหาแนวทางและทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
หมอกควันไฟป่าที่เหมาะสมจากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่อ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
โดยอาศัยกระบวนการก�ำหนดแนวทาง และทางเลือกของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอหางดง แบ่งเป็น
ผูน้ ำ� ชุมชน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในพืน้ ทีต่ ดิ เขตป่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในพืน้ ทีไ่ ม่ตดิ เขตป่า และเจ้าของสถานประกอบการ
ทีพ่ กั และท่องเทีย่ วในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยก�ำหนดทางเลือกนโยบายไว้ 4 ทางเลือก ดังนี้
1) แนวทางและทางเลือกในการแก้ไขปัญหาของผู้นำ� ชุมชนในพื้นที่ติดเขตป่า คือ แนวทางแก้ไขและทาง
เลือกจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าจากมุมมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้น�ำชุมชนที่มีพื้นที่ติดเขตป่า
2) แนวทางและทางเลือกในการแก้ไขปัญหาของผู้น�ำชุมชนในพื้นที่ไม่ติดเขตป่า คือ แนวทางแก้ไขและ
ทางเลือกจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าจากมุมมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้น�ำชุมชนที่ไม่มีพื้นที่ติด
เขตป่า 3) แนวทางและทางเลือกในการแก้ไขปัญหาของผู้ให้ข้อมูลหลักในพื้นที่ติดเขตป่า คือ แนวทางแก้ไข
และทางเลือกจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าจากมุมมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชุมชนที่อาศัยติดเขตพื้นที่ป่า
4) แนวทางและทางเลื อ กในการแก้ ไขปั ญ หาของสถานประกอบการที่ พั ก และสถานที่ ท ่ อ งเที่ ย ว คื อ
แนวทางแก้ไขและทางเลือกการจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าจากมุมมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเจ้าของสถาน
ประกอบการที่พักโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อได้ทางเลือกครบทั้ง 4 ทางเลือกแล้วผู้ศึกษาวิจัยจะท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้แนวทาง
และทางเลือ กในการจัดการและแก้ไขปั ญ หาหมอกควั น ไฟป่ าที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ พื้ น ที่ อ�ำ เภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ จากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ทบทวนวรรณกรรม
จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ทฤษฎีผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เป็นทฤษฎีทมี่ คี วามสัมพันธ์
กับความรับผิดชอบต่อสังคมโดยตรง ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย แบ่งเป็น 3 กลุม่ ดังนี้ คือ 1) ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลัก
(Key Stakeholders) คือ ผู้ซึ่งสามารถมีอิทธิพลส�ำคัญหรือมีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของกิจกรรม
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปฐมภูมิ (Primary Stakeholders) คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ซึ่งได้รับผลกระทบ
จากกิจกรรมซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบทางบวกหรือทางลบได้ 3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุติภูมิ (Secondary
Stakeholders) คือ ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานขององค์กรซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ
องค์กรโดยตรง (R. Edward Freeman, 2009)
ทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นการพัฒนาแนวความคิดทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยที่
องค์กรจะค�ำนึงผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสียร่วมด้วยนอกเหนือไปจากการค�ำนึงถึงเฉพาะผูท้ ไี่ ด้รบั ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
หรือเจ้าของกิจการ สรุปได้ว่า ทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นทฤษฎีที่มีความสัมพันธ์กับความรับผิดชอบต่อ
สังคมโดยตรง (Simmons & Elkin, 2004)
แนวคิดเกีย่ วกับการก�ำหนดทางเลือกนโยบาย (Policy option) การก่อรูปนโยบาย (Policy formation)
เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่การพิจารณาลักษณะของปัญหา
สาธารณะ (Public problems) ซึง่ โดยทัว่ ไปจะเริม่ ต้นจากสภาพปัญหาของปัจเจกชนก่อน (Individual problem)
ซึง่ ปัญหาปัจเจกบุคคลก็จะกลายเป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่ ซึง่ เรียกว่าปัญหาสาธารณะ (Public problems)
และเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งรัฐบาลต้องให้ความสนใจในการหยิบยกไปเป็นปัญหา
ระดับชาติ (Policy issue) เพราะเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องเร่งรัดในการแก้ไขให้ประสบผลส�ำเร็จโดยเร็ว
การก่อรูปนโยบายมิใช่ความส�ำคัญเฉพาะการระบุปัญหานโยบาย และการน�ำเสนอทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหาสาธารณะเท่านั้น (สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์, 2550)
การเสนอทางเลือกนโยบาย เมื่อทราบแน่นอนถึงรายละเอียดของผลดีผลเสียแต่ละทางเลือกแล้ว
กิจกรรมต่อไปที่ต้องด�ำเนินการคือ การเสนอทางเลือกที่เหมาะสม ในการเสนอทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง
เพื่อให้ผู้ก�ำหนดนโยบายตัดสินใจเลือกเป็นโยบาย (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2552)
การก�ำหนดนโยบายต้องมีการออกแบบนโยบาย หากไม่มกี ารออกแบบนโยบายก็จะท�ำโดยคิดและ
รู้เองหรือเทียบเคียงกับนโยบายที่มีอยู่ ซึ่งท�ำให้การก�ำหนดนโยบายไม่แน่นอนท�ำให้เข้าใจผิดและเสียเงิน
เสียเวลา (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2550)
การก�ำหนดทางเลือกและการตัดสินใจเลือกนโยบาย เป็นกระบวนการที่พัฒนามาจากการก่อรูป
นโยบาย โดยมีปัญหาสาธารณะ (Public problems) เป็นโครงสร้างพื้นฐานของกระบวนการในกระบวนการ
ก่อรูปนโยบาย สิ่งที่จะต้องค�ำนึงถึงมากที่สุดในการก�ำหนดทางเลือกนโยบายและการตัดสินใจนโยบาย
(Anderson, J. E., 1994)
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย
การศึกษาเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในพื้นที่อ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากปรากฏการณ์ที่ผู้วิจัย
สนใจศึกษา และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่อ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่อาศัยในพื้นที่ติดเขตป่า ได้แก่ ผู้น�ำชุมชน จ�ำนวน 11 คน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก จ�ำนวน 110 คน และการประชุมหน่วยงานภาครัฐอ�ำเภอหางดงร่วมกับผูป้ ระกอบการโรงแรม
และสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับปัญหา
หมอกควันและไฟป่าที่อาศัยในพื้นที่ไม่ติดเขตป่า ได้แก่ ผู้น�ำชุมชน จ�ำนวน 10 คน
การเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยใช้แบบการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structured interview) เป็นเครื่องมือ
ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้น�ำชุมชนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน
และไฟป่า ทั้งที่เป็นชุมชนติดเขตป่าและไม่ติดเขตป่า โดยประสานงานช่องทางเครื่องมือสื่อสารเคลื่อน
ที่ผ่านหัวหน้าผู้น�ำชุมชน เชิญผู้น�ำชุมชนทั้งที่อยู่ในพื้นที่ติดเขตป่าและไม่ติดเขตป่าผ่านเสียงตามสาย
หอกระจายข่าวให้มาพร้อมกัน ณ ทีท่ ำ� การหัวหน้าผูน้ ำ� ชุมชน ก่อนการสัมภาษณ์ผวู้ จิ ยั ขออนุญาตบันทึกเสียง
และท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคลจนครบทุกคน
การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus group interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยใช้แบบการสัมภาษณ์แบบ
กึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structured interview) เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก จ�ำนวน 11 ชุมชน ลงพืน้ ทีแ่ ต่ละโดยการประสานหัวหน้าชุมชนผ่านช่องทางเครือ่ งมือสือ่ สาร
เคลือ่ นทีท่ งั้ 11 ชุมชน ให้ประกาศเสียงตามสายผ่านหอกระจายข่าวเชิญชวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทีม่ พี นื้ ทีก่ ารเกษตร
ติดพื้นที่ป่าเข้าร่วมให้ข้อมูลตามความสมัครใจ ชุมชนละ 10 คน โดยการอ่านแบบสอบถามให้ฟัง จากนั้น
ผู้ให้ข้อมูลหลักบุคคลใดต้องการตอบหรือเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา สามารถยกมือและแสดง
ความคิดเห็นได้ ทัง้ นีป้ ระชาชนทีไ่ ม่สมัครใจให้ขอ้ มูลสามารถร่วมรับฟังการสัมภาษณ์กลุม่ ได้ ก่อนการสัมภาษณ์
กลุ่มผู้วิจัยขออนุญาตบันทึกเสียงและเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายกลุ่มจนครบทุกชุมชน
การสังเกต (Observation method) ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory observation)
ในการประชุมหน่วยงานภาครัฐอ�ำเภอหางดงร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่
อ�ำเภอหางดง การประสานงานขอเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่อ�ำเภอหางดงผ่านช่องทางเครื่องมือสื่อสาร
เคลือ่ นที่ ก่อนเริม่ การประชุมผูว้ จิ ยั ขออนุญาตบันทึกเสียงและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการซักถามในระหว่าง
การประชุมและจากรายงานการประชุม
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการลงพืน้ ทีส่ มั ภาษณ์เชิงลึกจากผูม้ สี ว่ นได้เสีย และสัมภาษณ์
กลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็นขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนแรก ท�ำการถอดเทปการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และจากการเข้าร่วมประชุม
หน่วยงานภาครัฐอ�ำเภอหางดงร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อ�ำเภอหางดง
เมื่อด�ำเนินการถอดเทปบันทึกเสียงหรือภาพและเสียงเสร็จแล้ว ใช้ค�ำถามงานวิจัยและกรอบแนวคิดเป็น
ตัวตั้ง น�ำข้อมูลที่ได้รับมาจ�ำแนกเป็นประเด็นส�ำคัญ ในแต่ละประเด็นค�ำถาม
ขั้นตอนที่สอง การวิเคราะห์ข้อมูลว่าข้อมูลที่ได้รับมาครบถ้วนหรือไม่ หากข้อมูลไม่เพียงพอหรือ
ไม่มีความละเอียดไม่สามารถตอบค�ำถามการวิจัยได้ครอบคลุม ผู้ศึกษาจ�ำเป็นต้องเก็บข้อมูลและรวบรวม
ข้อมูลในประเด็นที่ขาดตกบกพร่องต่อไป
ขัน้ ตอนทีส่ าม วิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้มาทัง้ หมดเพือ่ ตอบค�ำถามการวิจยั โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนือ้ หา
(Content analysis) พร้อมทัง้ ตีความข้อมูลทีไ่ ด้ แล้วจึงสรุปผลของการศึกษาอธิบายออกมาเป็นปรากฏการณ์
ที่ค้นพบพร้อมทั้งประมวลค�ำตอบให้ตรงตามค�ำถามและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) ได้แก่
1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล โดยพิจารณาแหล่งเวลา สถานที่และบุคคลที่แตกต่างกัน
ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่ ถ้าข้อมูลต่างสถานที่จะเหมือนกันหรือไม่และถ้าบุคคลผู้ให้
ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่
2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย โดยการเปลี่ยนตัวผู้สังเกตหรือสัมภาษณ์
3. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธรี วบรวมข้อมูล โดยใช้วธิ เี ก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กัน เพือ่ รวบรวม
ข้อมูลเรือ่ งเดียวกัน เช่น ใช้วธิ สี งั เกตควบคูไ่ ปกับการซักถามขัน้ ตอนทีส่ อง วิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการสังเกต
แบบมีสว่ นร่วม (Participatory observation) รวมทัง้ เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ระหว่างเข้าร่วมประชุมหน่วยงานภาครัฐ
อ�ำเภอหางดงร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันไฟป่า และซักถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย

ผลการศึกษา
จากวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อที่ 1 ผลการศึกษาพบว่าผู้น�ำชุมชนในพื้นที่ติดเขตป่า จ�ำนวน 17 คน
ผู้น�ำชุมชนในพื้นที่ไม่ติดเขตป่า จ�ำนวน 10 คน ผู้ให้ข้อมูลหลักในพื้นที่ติดเขตป่า จ�ำนวน 110 คน มีมุมมอง
เกีย่ วกับปัญหาหมอกควันไฟป่าว่าส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวติ ของคนในชุมชน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพ
เป็นผลจากการสูดเอามลพิษเข้าไปมากกว่าปกติ นอกจากนีย้ งั พบว่าคนทีอ่ ยูใ่ นทีโ่ ล่งนานๆ เกิดอาการแสบตา
ตาแดง น�้ำตาไหล คอแห้ง ระคายคอ หายใจติดขัด เหนื่อยง่าย และแน่นหน้าอกร่วมด้วย จ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วและเร่งด่วน ถือเป็นภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความ
มัน่ คงของมนุษย์ ไม่เพียงแต่เป็นภัยต่อประชาชนในพืน้ ทีภ่ าคเหนือไทยทุกคน ยังรวมไปถึงประชาชนทุกคน
ในประเทศไทย ซึง่ รัฐบาลมีความรูใ้ นการจัดการปัญหานีน้ อ้ ยมากหากเปรียบเทียบกับภัยธรรมชาติรปู แบบอืน่ ๆ
ปัญหานี้ส่งผลกระทบในทุกมิติอย่างรุนแรงและไม่สามารถแก้ไขได้ในช่วงเวลาอันสั้น แนวทางการแก้ไข
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ปัญหาต้องมองในเชิงโครงสร้าง และโยงใยกันระหว่างปัจจัยภายในและระหว่างประเทศ ซึ่งต้องแก้ไข
ร่วมกันอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน และจากการประชุมหน่วยงานภาครัฐอ�ำเภอหางดงร่วมกับ
ผู้ประกอบการโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อ�ำเภอหางดง มีมุมมองว่าปัญหาหมอกควันไฟป่า
ในพื้นที่ รวมทั้งข่าวสารเกี่ยวกับปริมาณหมอกควันและฝุ่นละอองที่มีผลต่อคุณภาพของอากาศและ
กระทบต่อสุขภาพ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจที่พักโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยว โดยเฉพาะกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในรายได้ส�ำคัญของประเทศเนื่องจากในช่วงเวลาที่เกิดปัญหา
หมอกควันไฟป่านักท่องเที่ยวจะงดหรือเลื่อนแผนการท่องเที่ยวออกไป ท�ำให้จ�ำนวนผู้เข้าพักและจ�ำนวน
ผู ้ เข้ า ท่ อ งเที่ ย วในสถานประกอบการลดน้ อ ยลง ซึ่ ง เป็ น ปั ญ หาใหญ่ ที่ ป ระเทศไทยต้ อ งเผชิ ญ ควบคู ่
จากปัญหาหมอกควันไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีรายได้หลักจากการผลิตและบริการ
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จะได้รับผลกระทบสูง ในปีที่ผ่านมายอดจองที่พักและโรงแรมลดลงเป็น
จ�ำนวนมาก นักท่องเทีย่ วตัดสินใจเปลีย่ นแผนการเดินทาง ยกเลิกในการเดินทาง เนือ่ งจากปัญหาหมอกควัน
ไฟป่าประเด็นหลัก หากไม่เร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็ว นักท่องเทีย่ วจะมองภาพในเชิงลบ การจะกูค้ นื ภาพลักษณ์
ของประเทศไทยกลับมาจะเป็นไปได้ยาก ในขณะที่รายได้ของประเทศชาติเกิดจากการท่องเที่ยวเป็น
อันดับ 1 และเกิดความย้อนแย้งที่จะแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าให้หมดไปและเกิดความยั่งยืน
จากวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อที่ 2 ผลการศึกษาพบว่าผู้น�ำชุมชนในพื้นที่ติดเขตป่า จ�ำนวน 17 คน
มีมุมมองในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่อ�ำเภอหางดง ดังนี้
ระยะป้องกัน 1) ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายรณรงค์หยุดการเผา ปลูกจิตส�ำนึกให้ประชาชน
ในการรักป่า สร้างความตื่นตัวและความตระหนักของประชาชนต่อผลกระทบจากปัญหาหมอกควันไฟป่า
โดยเฉพาะผลกระทบต่อสุขภาพ 2) จัดท�ำแนวกันไฟพืน้ ทีท่ ำ� กินติดเขตป่า รับผิดชอบท�ำแนวกันไฟพืน้ ทีข่ อง
ตน และร่วมกันท�ำแนวกันไฟพื้นที่ส่วนรวม 3) ก�ำหนดแผนการจัดการเชื้อเพลิงให้ชดเจน ต้องด�ำเนินการ
ในช่วงต้นปีก่อนเข้าสู่ช่วงห้ามเผาเด็ดขาด และต้องมีกฎหมู่บ้านให้ชัดเจนเกี่ยวกับการห้ามเผาทุกชนิด
ในช่ ว งที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ป ระกาศห้ า มเผา หากพบมี ก ารกระท� ำ ความผิ ด นอกจากจะถู ก ด� ำ เนิ น คดี
ตามกฎหมายแล้ว ต้องถูกด�ำเนินการตามมาตรการทางสังคมของหมู่บ้านด้วย
ระยะแก้ไข 1) การจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าของหน่วยงาน
ของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนทองถิน่ จ�ำเป็นต้องใช้เครือ่ งเป่าลมเพราะใช้ได้ดกี ว่าไม้ตบ แต่ควรระมัดระวัง
ให้ดเี นือ่ งจากเครือ่ งเป่าลมเป็นเครือ่ งยนต์ทใี่ ช้นำ�้ มันเบนซินอาจเกิดอันตรายกับผูใ้ ช้งานได้ หากจะใช้เครือ่ ง
เป่าลมต้องเป็นเครือ่ งเป่าลมโดยเฉพาะ และ 2) จัดชุดลาดตระเวนและควบคุมไฟป่า ร่วมกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
โดยแต่ละครัวเรือนส่งตัวแทนที่เป็นผู้ชายมาร่วมลาดตระเวนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันในหมู่บ้าน และ
ต�ำบล หากครัวเรือนใดไม่มผี ชู้ าย หรือมีแต่ชราภาพอาจจะต้องช่วยบริจาคสมทบเงินช่วยเหลือเป็นค่าอาหาร
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ระยะรักษา 1) จัดให้มปี า่ ชุมชน เนือ่ งจากชาวบ้านในพืน้ ทีย่ งั คงต้องเก็บหาของป่าเพือ่ การด�ำรงชีพ
และเพิ่มรายได้จากอาชีพหลัก การใช้ประโยชน์จากป่า เมื่อมีความเป็นเจ้าของร่วมกันจะท�ำให้มีการ
ดูแลรักษาและเกิดการหวงแหนพื้นที่ป่า และ 2) กิจกรรมบูรณาการแก้ไขและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ดีรับความเสียหายจากไฟป่า เช่น การปลูกป่าทดแทน การบวชป่า การท�ำป่าเปียก และ
ท�ำฝายชะลอน�้ำ 
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ผูน้ ำ� ชุมชนในพืน้ ทีไ่ ม่ตดิ เขตป่า จ�ำนวน 10 คน มีมมุ มองในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพืน้ ที่
อ�ำเภอหางดง คือ 1) ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายรณรงค์หยุดการเผาทุกชนิดในช่วงเลาที่จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศห้ามเผาเด็ดขาด 2) จัดตัง้ ศูนย์อำ� นวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าระดับอ�ำเภอ ต�ำบล หมูบ่ า้ น
และจัดตัง้ อาสาสมัครดับไฟป่าระดับหมูบ่ า้ น และ 3) สร้างการรับรูใ้ ห้ประชาชนทราบถึงมาตรการแก้ไขปัญหา
หมอกควันไฟป่า รวมถึงความผิดจากการเผาป่าตามกฎหมาย การรับโทษทางอาญา
ผู้ให้ข้อมูลหลักในพื้นที่ติดเขตป่า จ�ำนวน 110 คน มีมุมมองในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
ในพื้นที่อ�ำเภอหาง ดั้งนี้ 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องตั้งงบประมาณสนับสนุนในการแก้ไข
ปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยเฉพาะการสั่งใช้ อปพร. ในพื้นที่ร่วมปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสนับสนุนรถบรรทุก
น�้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ เช่นเครื่องเป่าลม หน้ากากกันฝุ่น รถยนต์เคลื่อนที่เร็ว 2) ควรมีการจ้างงานหรือ
ฝึกอาชีพผูเ้ ข้าหาของป่าก่อนเข้าสูห่ ว้ งงดการเผา 3) ควรมีการตัง้ จุดตรวจ/จุดสกัดผูเ้ ข้าหาของป่าในระดับต�ำบล
และในระดับหมู่บ้าน (เฉพาะพื้นที่เสี่ยง) โดยมีราษฎรแต่ละครัวเรือนเข้าร่วม 4) ควรมีแผนบูรณาการจัดท�ำ
แนวกันไฟเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน/ต�ำบล 5) หมู่บ้านที่มีพื้นที่แนวเขตติดแนวเขตระหว่างอ�ำเภอควรมี
หน่วยงานหรือผู้น�ำเข้าพบปะหารือราษฎรอ�ำเภออื่นๆ ที่เข้ามาท�ำการเกษตรในพื้นที่เพื่อท�ำความเข้าใจ
และแก้ไขปัญหาด้วยกัน 6) ควรมีการบูรณาการร่วมกันเข้ากดดันผู้เข้าหาของป่า ได้แก่ หน่วยทหาร ต�ำรวจ
อุทยาน ป่าไม้ และฝ่ายปกครอง ฯลฯ 7) การดูแลที่รกร้างว่างเปล่า ต้องมีหนังสือจากหน่วยงานของรัฐ
แจ้งเจ้าของที่ดินท�ำการตัดวัชพืชในพื้นที่ไม่ให้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ป่า และ
8) วางแผนการเผาอย่างเป็นระบบโดยให้ทยอยเผาในวันที่ปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ไม่เกินค่ามาตรฐาน

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีมมุ มองต่อสถานการณ์หมอกควันไฟป่า
และแนวทางในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยมองว่าปัญหาหมอกควันไฟป่าส่งผลกระทบต่อ
การด�ำเนินชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะในด้านสุขภาพ และส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่พักโรงแรมและ
สถานที่ท่องเที่ยว ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความตระหนักต่อผลกระทบจากปัญหาหมอก
ควันไฟป่า และขณะเดียวกันผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียยังแสดงมุมมองเกีย่ วกับแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ไฟป่าว่าต้องมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายรณรงค์หยุดการเผา ปลูกจิตส�ำนึกให้ประชาชนในการรักป่า
สร้างความตื่นตัวและความตระหนักของประชาชนต่อผลกระทบจากปัญหาหมอกควันไฟป่าโดยเฉพาะ
ผลกระทบต่อสุขภาพ การจัดตั้งอาสาสมัครดับไฟป่าระดับหมู่บ้าน การจัดให้มีป่าชุมชนเพื่อความเป็น
เจ้าของร่วมกันจะท�ำให้มกี ารดูแลรักษาและเกิดการหวงแหนพืน้ ทีป่ า่ และทรัพยากรอืน่ ๆ รวมทัง้ การจัดกิจกรรม
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมในการแก้ไขและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีรับความเสียหายจากไฟป่า สอดคล้องกับทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ R. Edward
Freeman ซึ่งเป็นทฤษฎีที่มีความสัมพันธ์กับความรับผิดชอบต่อสังคมโดยตรง สร้างการมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาและเกิดการหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติและสิง่ สาธารณประโยชน์อนื่ สอดคล้องกับงานวิจยั
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในต�ำบลหนองแฝก อ�ำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
พบว่าผลจากการมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ (รัชฎาพร พิละกันธา,
2555) และสอดคล้องกับงานวิจยั เรือ่ งการรับรูแ้ ละความตระหนักของประชาชนในต�ำบลท่าผา อ�ำเภอแม่แจ่ม
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จังหวัดเชียงใหม่ ต่อปัญหาหมอกควัน ซึ่งประชาชนมีการรับรู้และตระหนักต่อผลกระทบจากปัญหาหมอก
ควันที่เกิดจากการเผา และวิตกกังวลว่ามลพิษจากหมอกควันที่เกิดจากการเผาจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ท�ำให้ปัญหาหมอกควันไฟป่าลดน้อยลงตามไปด้วย (ปฐมพงศ์ ค�ำนิล, 2558)
นอกจากนี้การแก้ไขปัญหาต้องรู้ถึงความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งเป็น
ชุมชนเกษตรกรรม ชาวบ้านในชุมชนสืบทอดความเชื่อในด้านการเผาพื้นที่เกษตรกรรมหลังจากการ
เก็บเกี่ยว จะส่งผลดีต่อการปลูกในรอบต่อไป พร้อมทั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว และลดต้นทุน ทั้งนี้ ประชาชน
อาจเข้าไม่ถงึ ทรัพยากรทีจ่ ะท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงวิถเี กษตรกรรม ซึง่ วิถเี กษตรกรรมเดิมไม่มตี น้ ทุนเพียงพอ
ที่ จ ะเปลี่ ย นแนวทางในการจั ด การเศษวั ช พื ช ในพื้ น ที่ เ กษตรแบบอื่ น รั ฐ บาลมี ห น้ า ที่ ต ้ อ งเพิ่ ม ความรู ้
ให้เพียงพอให้กบั ประชาชน นอกจากนีก้ ารเผาพืน้ ทีป่ า่ ชุมชนเป็นความเชือ่ ว่าจะท�ำให้เกิดการออกดอกแตก
ผลของเห็ดเผาะและผักหวาน เป็นหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเยียวยาและท�ำความเข้าใจ นโยบายของรัฐบาล
มีการส่งเสริมให้ปลูกพืชยืนต้นเพื่อทดแทนการเผาแต่เป็นมาตรการระยะสั้น ขาดการรับรองในระยะยาว
และขาดการกระจายความรู้ความสามารถให้เกษตรกร ไม่ครอบคลุมถึงองค์ความรู้และการขยายผล
ในการปลูกพืชยืนต้น และไม่ส่งเสริมในด้านการตลาด การพัฒนาต่อยอดในด้านผลิตภัณฑ์ ประเด็นส�ำคัญ
ของปัญหาหมอกควันอีกอย่างคือ หมอกควันข้ามแดน หมอกควันจากประเทศในอาเซียนลอยเข้ามา
ในประเทศไทย ในขณะทีห่ มอกควันจากประเทศไทยก็ลอยข้ามไปเช่นกัน ซึง่ เป็นประเด็นส�ำคัญทีห่ ลายๆ คน
มองข้ามและไม่ให้ความส�ำคัญ ซึง่ อาเซียนมีกฎของอาเซียนในการแก้ไขปัญหา ถือว่าเป็นประเด็นทีล่ ะเอียด
อ่อน เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามแดนในอาเซียนจ�ำเป็นต้องใช้กลไกระหว่างรัฐ
ถือเป็นวาระแห่งภูมิภาคที่ใหญ่กว่าวาระแห่งชาติ

ข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัย
จากผลการวิจัยผู้ศึกษาพบว่าการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่อ�ำเภอหางดงของหน่วยงาน
ของรัฐยังขาดความรูท้ เี่ กีย่ วกับสถานการณ์หมอกควันไฟป่า และความรูเ้ กีย่ วกับการบริหารจัดการหมอกควัน
ที่เกิดขึ้น ความรู้ทั้ง2 ประเด็นนี้ ต้องเชื่อมโยงและครอบคลุมในส่วนของการบริหารจัดการ เพราะฉะนั้น
ทุกภาคส่วนต้องมาร่วมมือกัน อย่างบูรณาการ ซึ่งความรู้ที่มีส่วนใหญ่มาจากภาครัฐและหน่วยงานของรัฐ
ยังไม่มพี นื้ ทีใ่ ห้ภาคเอกชนหรือหน่วยงานอิสระ ภาคประชาชนทีต่ อ้ งการเข้ามาร่วมเสนอความรูใ้ นการแก้ไข
ปัญหา ทั้งที่มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ที่สามารถตกผลึกได้ในหลายๆ มิติ ความรู้ในภาคเอกชน ประชาชน
ไม่เคยถูกน�ำมาต่อยอดศึกษาอย่างจริงจัง ข้อมูลความรู้ของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงของกระแสลม การศึกษาการเผาเชิงลึก และรอบด้าน การควบคุมปัญหาอย่างยั่งยืน
การศึกษาแหล่งก�ำเนิดฝุน่ ละออกขนาดเล็กว่ามาจากแหล่งใดบ้าง มากน้อยเพียงใด การศึกษานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในราคาถูก เพื่อลดต้นทุนและผลกระทบเชิงสุขภาพและการพัฒนาผลิตหน้ากากภายในประเทศ
การจัดตั้ง “Safe Zone/Clean Room” ในชุมชนที่สาธารณะต่างๆ รวมถึงการถอดบทเรียนการจัดการ
ปัญหาหมอกควันไฟป่าจากต่างประเทศ การเรียนรู้เพื่อปรับใช้และยึดโยงเข้ามาให้เหมาะสมกับสภาวะ
ในประเทศไทย และปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การบริหารจัดการและป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า
มีอปุ สรรคทีท่ า้ ทายอยูม่ ากมาย แต่กต็ อ้ งมองในส่วนการขับเคลือ่ นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
ของภาครัฐด้วย เพราะที่ผ่านมาเป็นมาตรการระยะสั้น ขาดมาตรการเชิงลุก ไม่ต่อเนื่อง ไม่ปฏิบัติ
ตามแผนการ ไม่มแี ผนร่วมมือระหว่างรัฐกับชุมชนซึง่ มีความส�ำคัญมากทีจ่ ะน�ำประชาชนเข้าไปบริหารจัดการ
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ด้วยกับแนวคิดของภาครัฐ ด้านสื่อประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ ความอันตรายของฝุ่นควัน PM2.5
การแจ้งเตือนอันตราย ตัวเลขฝุ่นควันที่แท้จริงถูกต้อง และไม่ปกปิดประชาชนซึ่งมีสิทธิขั้นพื้นฐานของ
การเกิดมาต้องได้รับอากาศที่ดี และได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากรัฐบาล
ซึ่งมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสถานการณ์หมอกควันไฟป่า และมุมมองที่เสนอออกมา
เพื่ อ เป็ น แนวทางในการแก้ ไขปั ญ หาหมอกควั น ไฟป่ า ในพื้ น ที่ นั้ น ต้ อ งการแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ปั ญ หา
หมอกควันไฟป่าส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพ และต้องการ
เสนอเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาทีเ่ หมาะสมกับชุมชน ทัง้ นีห้ น่วยงานภาครัฐ ผูบ้ ริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายควรให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งศึกษาเรียนรู้
วิถีชีวิตของชุมชน เพื่อน�ำไปก�ำหนดเป็นนโยบาย แผนการด�ำเนินงานในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
ให้เหมาะสมส�ำหรับแต่ละชุมชนต่อไป
ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่อื่นซึ่งได้รับผลกระทบเช่น
เดียวกัน อันจะน�ำไปสูก่ ารวางแผนเพือ่ การแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุม และได้รปู แบบการจัดการกับปัญหา
หมอกควันที่หลากหลายและอย่างยั่งยืน
2. ควรศึกษาการประกอบอาชีพ และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการเผา
3. ควรศึกษาแนวโน้มการมีจิตส�ำนึกสาธารณะของประชาชนในการตระหนักรู้ และรับผิดชอบใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน
4. ควรศึกษาบทบาทของชุมชนในการจัดการกับปัญหาหมอกควันไฟป่า
5. ควรศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีในราคาถูก เพื่อลดต้นทุนและผลกระทบเชิงสุขภาพและ
การพั ฒ นาการผลิ ต เครื่ อ งฟอกอากาศและหน้ า กากอนามั น ภายในประเทศ รวมทั้ ง การจั ด ตั้ ง Safe
Zone Clean Room ในชุมชนที่สาธารณะต่างๆ
6. ควรศึกษาบทเรียนการจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าจากต่างประเทศ การเรียนรู้เพื่อปรับใช้
และยึดโยงให้เหมาะสมกับสภาวะหมอกควันไฟป่าทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือและในประเทศไทย
7. ควรศึกษาข้อมูลความรู้ของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสลม การศึกษาการเผาเชิงลึกและรอบด้าน การควบคุมปัญหาอย่างยั่งยืน การศึกษาแหล่งก�ำเนิด
ฝุ่นละอองขนาดเล็กว่ามาจากแหล่งใดบ้าง
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ทางเลือกเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น�้ำกวง
จังหวัดล�ำพูน
POLICY CHIOCES FOR RESOLUTIONS OF WATER HYACINTH
PROBLEMS IN THE KUANG RIVER, LAMPHUN PROVINCE
ทศพร บุตรนิยม
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ทางเลือกเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น�้ำกวง จังหวัดล�ำพูน
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอทางเลือกเชิงนโยบายที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้
เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น�้ำกวง จังหวัดล�ำพูน และศึกษาความเหมาะสมของ
ทางเลือกเชิงนโยบายในการน�ำนโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่แม่น�้ำกวง จังหวัดล�ำพูน โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับ
การก�ำหนดทางเลือกนโยบาย แนวคิดนวัตกรรมสังคม ทฤษฎีผมู้ สี ว่ นได้เสียและแนวคิดเกีย่ วกับการประเมินผล
ทางเลือกนโยบาย มาก�ำหนดกรอบแนวคิด และใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการ
จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และประชาชนทีอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณ
ริมแม่น�้ำกวง จังหวัดล�ำพูน จ�ำนวนทั้งหมด 10 ราย และน�ำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อตอบค�ำถาม
การวิจัย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่าทางเลือกเชิงนโยบายที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้เพื่อเป็นแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่นำ�้ กวง จังหวัดล�ำพูน มี 3 ทางเลือก ดังนี้ ทางเลือกที่ 1 กลไกการแก้ไขปัญหา
ของรัฐ เป็นกระบวนการในการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยความต่อเนือ่ งและจริงจังในการด�ำเนินงานของภาครัฐ
ในการขับเคลือ่ นกลไกในการแก้ไขปัญหา ทางเลือกที่ 2 นวัตกรรมชุมชนในการแก้ไขปัญหา เป็นกระบวนการ
แก้ไขปัญหาโดยอาศัยประชาชนหานวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาให้เกิดการสร้างรายได้แก่
ชุมชนได้ ทางเลือกที่ 3 การใช้เทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหา เป็นกระบวนการในการแก้ไขปัญหาที่ใช้อาศัย
เทคโนโลยีในปัจจุบันมาช่วยในด�ำเนินการแก้ไขปัญหา โดยความเหมาะสมของทางเลือกเชิงนโยบาย
ในการน�ำนโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่แม่น�้ำกวง จังหวัดล�ำพูน ของทั้ง 3 ทางเลือก จะต้องพิจารณาจาก
ความเป็นไปได้ของทางเลือก ความสามารถที่จะน�ำทางเลือกไปด�ำเนินการ ประโยชน์และผลที่คาดว่า
จะได้รับและเงื่อนไขด้านเวลาของแต่ละทางเลือก พบว่าทางเลือกที่ 1 กลไกการแก้ไขปัญหาของรัฐ
เป็นทางเลือกที่เหมาะสมต่อการน�ำนโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่แม่น�้ำกวง จังหวัดล�ำพูน
ค�ำส�ำคัญ : ทางเลือกเชิงนโยบาย, การแก้ไขปัญหา, ปัญหาผักตบชวา
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Abstract
Policy Choices for Resolutions of Water Hyacinth Problems in the Kuang River,
Lamphun Province is qualitative research. The objective of this research is to propose appropriate
and feasible policy choices as a solution to the problem and study the appropriateness of
policy choices for implementation in the Kuang River area, by using the concept of policy choices,
social innovation concepts, stakeholder theory and evaluating policy concepts to define conceptual
frameworks. Additionally, data collection was conducted by using in-depth interviews with the
target group regarding solving the water hyacinth problems and the stakeholders including
the governor, vice governor, chief of relevant governance, chief executive of the SAO and people
living along the Kuang River in total 10 people. Then, analyze all the obtained data to
find the answer for the research by using content analysis methods.
The results revealed that there is 3 appropriate and feasible policy choices for solving
water hyacinth problems in the Kuang River, Lamphun province : Choice 1; the government solving
mechanic which is a process to solve problems by using continuous and serious in the operation
of the government to drive the mechanism for solving problems : Choice 2; Community innovation
in problem-solving It is a process to solve problems by relying on people to find innovative uses of
water hyacinths to create income, such as communities: Choice 3; using the modern technology to
solve the problems. In conclusion, the appropriateness of 3 policy choices for implementing policies
in the Kuang river area must consider the possibility of the choices, the implementation choices
ability, advantages, the expected results and time conditions in each choice. Found that Choice 1;
the government solving mechanic which is an appropriate alternative for policy implementation in
the Kuang River, Lamphun Province.
Keywords : Policy Chioces, Resolutions, Water Hyacinth Problems

บทน�ำ
ปัจจุบันผักตบชวาจะพบได้ทั้งในแม่น�้ำล�ำคลอง และแหล่งน�้ำปิดเพราะผักตบชวาเป็นพืชที่ทนทาน
สภาพแวดล้อมและมีการขยายพันธุ์ได้รวดเร็วจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตใต้น�้ำ 
การคมนาคมทางน�ำ้ และชาวบ้านทีอ่ าศัยอยูต่ ามริมแม่นำ 
�้ ล�ำคลอง ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องมีการควบคุมอย่าง
มีระบบการเจริญเติบโตของผักตบชวา ซึ่งเป็นพืชที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงทนทานต่อสภาพแวดล้อม
เป็นพืชที่มีทุ่นลอยสามารถอยู่ได้ทั้งในน�้ำนิ่งและน�้ำไหล ผักตบชวามีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว ทั้งทาง
เมล็ด และการแตกหน่อท�ำให้ผักตบชวามีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดปัญหาต่อแหล่งน�้ำต่าง ๆ
ทั่วประเทศ และก่อให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผักตบชวา ก่อให้เกิดปัญหาแก่
วงการทีเ่ กีย่ วข้องกับแหล่งน�ำ 
้ เช่น การชลประทาน การไฟฟ้าพลังน�ำ 
้ การประมง การกสิกรรม การสาธารณสุข ฯลฯ
(สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง, 2561)
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จากปัญหาผักตบชวาอันส่งผลกระทบต่อสังคมไทยในปัจจุบัน ท�ำให้รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญ
ในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา เป็นวาระส�ำคัญที่จ�ำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาและก�ำจัดผักตบชวาทีเ่ กิดขึน้ ตามล�ำน�ำ 
้ คูคลอง โดยในการประชุม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการแก้ไขปัญหาผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน�ำ้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการระบายน�ำ 
้ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา
จัดท�ำแผนงาน/โครงการในการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคประชาชน ในการร่วมมือกันในการด�ำเนินการและบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหา
ผักตบชวาในพื้นที่ให้เกิดเป็นรูปธรรม ในการนี้กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการด�ำเนินงานในการแก้ไขปัญหาและก�ำจัดผักตบชวาในพื้นที่
โดยกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัด ให้มี
หน้าทีร่ บั ผิดชอบการก�ำจัดผักตบชวาในทุกแหล่งน�ำ้ ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดล�ำพูน  มีแม่นำ�้ ทีเ่ ป็นสายน�ำ้ ทีส่ ำ� คัญ
ของจังหวัด ที่ไหลผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่ส�ำคัญของจังหวัดล�ำพูน ได้แก่ แม่น�้ำกวง ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
มาจังหวัดล�ำพูนต้องประสบกับปัญหาการแพร่กระจายของผักตบชวา ท�ำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม
เกิดการกีดขวางการไหลระบายของน�้ำส่งผลให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพของน�้ำ  ปัญหาด้านการชลประทาน
รวมถึงการเกิดอุทกภัยอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยที่ผ่าน
มาจังหวัดล�ำพูนได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยอาศัยการด�ำเนินการโดยภาครัฐเป็นหลัก แต่ก็
ไม่สามารถก�ำจัดหรือลดจ�ำนวนผักตบชวาได้เนื่องจากผักตบชวามีการขยายพันธุ์ที่รวดเร็วประกอบกับ
ทรัพยากรที่ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ท�ำให้ภาครัฐสูญเสียงบประมาณในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวโดยสูญเปล่าในปีต่อๆ ไป ก็ต้องด�ำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีเดิมซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่
ไม่ยั่งยืน
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้�ำกวง
จังหวัดล�ำพูน เพื่อศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายที่สะท้อนถึงปัญหา อุปสรรค ความต้องการและความเข้าใจ
ของภาคราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะท�ำให้ได้รับข้อมูลอันน�ำไปสู่การก�ำหนด
นโยบายในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น�้ำกวง จังหวัดล�ำพูน ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเสนอทางเลือกเชิงนโยบายที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาผักตบชวาในแม่น�้ำกวง จังหวัดล�ำพูน
2. เพื่อศึกษาความเหมาะสมของทางเลือกเชิงนโยบายในน�ำนโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่แม่น�้ำกวง
จังหวัดล�ำพูน
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ได้แก่ แนวคิดเกีย่ วกับการก�ำหนดทางเลือก
นโยบาย แนวคิดในการประเมินทางเลือกนโยบายและการตัดสินใจทางเลือกนโยบาย แนวคิดนวัตกรรม
สังคมและทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิด
เกีย่ วกับการก�ำหนดทางเลือกนโยบาย (Anderson,1994) ท�ำให้ได้กระบวนการก�ำหนดนโยบายขึน้ เพือ่ สร้าง
ทางเลื อ กเชิ ง นโยบายขึ้ น มาเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาดั ง กล่ า ว โดยมี ป ั ญ หาสาธารณะ คื อ ปั ญ หาผั ก ตบชวา
เป็ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานของกระบวนการในกระบวนการก่ อ รู ป นโยบาย ในการก� ำ หนดนโยบายนั้ น
จะมีคุณลักษณะที่ส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบาย 3 ประการ ได้แก่ 1. การจินตนาการ 2. การสร้างสรรค์
3. นวัตกรรม ในการก�ำหนดนโยบายนั้นต้องอาศัยนวัตกรรมทางสังคมผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดนวัตกรรม
สังคม (เรวัต ตันตยานนท์, 2559) (Murray, Mulgan and Caulier-Grice, 2010) และทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย
เข้ามีส่วนร่วมในการก�ำหนดทางเลือกนโยบาย โดยผู้ศึกษาได้วางแนวทางเลือกเชิงนโยบายไว้ส�ำหรับแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 3 ทางเลือก เมื่อได้ทางเลือกในการแก้ไจปัญหาทั้ง 3 ทางเลือกแล้ว จะต้องมีการพิจารณา
ทางเลือกนโยบาย โดยผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิดในการประเมินทางเลือกนโยบาย (Hogwood and Gunn, 1984)
เพื่อพิจารณาทางเลือกนโยบายและตัดสินว่าทางเลือกของนโยบายที่มีความเหมาะต่อการน�ำนโยบายไป
ปฏิบัติในพื้นที่แม่น�้ำกวง จังหวัดล�ำพูน โดยพิจารณาทางเลือกนโยบายตามบริบทของพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์
ทางเลือกถึงความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาที่เกิดขึ้น
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
แนวคิดการก�ำหนดทางเลือกนโยบาย
Anderson (1994) ได้กล่าวว่า การก�ำหนดทางเลือกและการตัดสินใจเลือกนโยบาย เป็นกระบวนการ
ที่ พั ฒ นามาจากการก่ อ รู ป นโยบาย โดยมี ป ั ญ หาสาธารณะ เป็ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานของกระบวนการ
ในกระบวนการก่อรูปนโยบาย สิง่ ทีจ่ ะต้องค�ำนึงถึงมากทีส่ ดุ ในการก�ำหนดทางเลือกนโยบายและการตัดสินใจ
นโยบาย คือ ความเป็นไปได้ในการน�ำนโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การก�ำหนดทางเลือกและการตัดสินใจเลือกนโยบายทีม่ ไิ ด้คำ� นึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
มีโอกาสที่จะประสบความล้มเหลวสูง เมื่อต้องน�ำไปปฏิบัติให้ปรากฎเป็นจริงและจะส่งผลกระทบทางลบ
ต่ออนาคตทางการเมืองของผู้ตัดสินใจเลือกนโยบายดังกล่าวอย่างรุนแรง ในการก�ำหนดทางเลือกนโยบาย
จะต้องค�ำนึงถึงคุณลักษณะที่ส�ำคัญ 3 ประการ คือ 1. การจินตนาการ 2. การสร้างสรรค์ 3. นวัตกรรม
Lawrence B. Mohr (1969) ได้จ�ำแนกให้เห็นความแตกต่างของการสร้างสรรค์ว่า หมายถึง
การน�ำสิง่ ใหม่ไปกระท�ำ ให้ปรากฏเป็นจริง ส่วนนวัตกรรม หมายถึง การน�ำสิง่ ใหม่ไปสูก่ ารใช้ประโยชน์ อาทิ
เช่น การประดิษฐ์ ดาวเทียมเป็นการสร้างสรรค์และการใช้ดาวเทียมเพือ่ ประโยชน์ในการสือ่ สารโทรคมนาคม
เป็นนวัตกรรม หรือการประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ เป็นการสร้างสรรค์และการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพือ่ ประโยชน์
ในการผลิตและการจัดการเป็นนวัตกรรม เป็นต้น
การพิจารณาทางเลือกนโยบาย
Hogwood and Gunn (1984) อ้างในปิยะพงษ์ บุษบงก์ (2552) ได้อธิบายถึงประเด็นส�ำคัญใน
การพิจารณาทางเลือกนโยบาย ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้
1. ความเป็นไปได้ของทางเลือก (feasibility of an option) ซึ่งความเป็นไปได้มีอยู่หลายลักษณะ
กล่าวคือ ความเป็นไปได้ทางเทคนิค คือ เทคนิควิธีที่ใช้ในทางเลือกนั้นสอดคล้องกับข้อสมมติฐานที่จะใช้
เป็นพื้นฐานในการก�ำหนดนโยบาย ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ คือ สภาพเศรษฐกิจเอื้ออ�ำนวยให้
ทางเลือกนั้นด�ำเนินการได้ ความเป็นไปได้ทางการเมือง คือ การได้รับการยอมรับของสังคมและกลุ่ม
ทางการเมืองต่างๆ ของทางเลือกนั้น และความเป็นไปได้ทางการบริหาร คือ ทรัพยากรรวมถึงศักยภาพ
ในการบริหารพอเพียงส�ำหรับการด�ำเนินการตามทางเลือกนั้น
2. ความสามารถที่จะน�ำทางเลือกไปด�ำเนินการ (implementability) คือการต้องตอบค�ำถามว่า
ทางเลือกนัน้ ต้องผ่านขัน้ ตอนหรือกระบวนการอย่างไรบ้าง และในกระบวนการดังกล่าวมีผใู้ ห้การสนับสนุน
เพียงพอหรือไม่ ทั้งการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของงบประมาณ ผู้บังคับบัญชาสื่อมวลชนและ
นักการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองระดับชาติหรือรักการเมืองระดับท้องถิ่นก็ตาม นอกจากนั้นเมื่อ
ทางเลือกมีผลบังคับใช้แล้วจะสามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่และในการด�ำเนินการจะได้รบั
ความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร โดยเฉพาะความร่วมมือจากหน่วยงานหรือ
พนักงานที่เป็นผู้ปฏิบัติระดับล่างสุด รวมถึงในการด�ำเนินการจะเกิดความขัดแย้งขึ้นหรือไม่และถ้าเกิดขึ้น
จะจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างไร
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3. ประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (benefit/consequences) คือการต้องตอบค�ำถามที่ว่า
ทางเลือกดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดผลประโยชน์-โทษอะไรบ้าง ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์-โทษจากทางเลือกนั้น
มีผู้เสียประโยชน์จากทางเลือกนั้นหรือไม่ และคือใครทางเลือกดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
หรือไม่และรูปแบบพฤติกรรมทัว่ ไปทีจ่ ะก�ำหนดขึน้ ทีจ่ ะมีผลกระทบต่อ และจะได้รบั ผลกระทบจากนโยบาย
นั้นอย่างไร เช่น บางทางเลือกอาจจะน�ำไปสู่พฤติกรรมการเคลื่อนไหวต่อต้านได้ เป็นต้น
4. เงือ่ นไขด้านเวลาของแต่ละทางเลือก (timing implications of each option) คือการต้องตอบค�ำถาม
ที่ว่าช่วงเวลาที่จะเริ่มต้นด�ำเนินการได้แต่ละทางเลือกเป็นอย่างไร ช่วงเวลาที่จะต้องใช้ในการด�ำเนินการ
ของแต่ละทางเลือกยาวนานเท่าใด ผู้รับผลสามารถใช้ประโยชน์จากการด�ำเนินการตามทางเลือกได้
เมื่อใด มีโอกาสเกิดความล่าช้าในการด�ำเนินการตามทางเลือกนั้นๆ หรือไม่และผลของทางเลือกสามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาหรือไม่
นวัตกรรมสังคม
นวัตกรรมทางสังคม หมายถึง กิจกรรมและบริการทีเ่ ป็นนวัตกรรมซึง่ ได้รบั แรงบันดาลใจจากเป้าหมาย
ของการตอบสนองความต้องการทางสังคมและมีการกระจายอย่างเด่นชัดผ่านองค์กรที่มีวัตถุประสงค์หลัก
เพือ่ สังคม โดยทัว่ ไปแล้วนวัตกรรมทางธุรกิจจะได้รบั แรงจูงใจจากการเพิม่ ผลก�ำไรสูงสุดและกระจายไปตาม
องค์กรต่างๆ แน่นอนว่ามีกรณีเขตแดนจ�ำนวนมากเช่นแบบจ�ำลองการเรียนทางไกลที่ได้รับการบุกเบิก
ในองค์กรทางสังคม แต่หลังจากนัน้ ธุรกิจหรือธุรกิจทีแ่ สวงหาผลก�ำไรได้คดิ ค้นวิธกี ารใหม่ ๆ ในการช่วยเหลือ
คนพิการในการท�ำงาน แต่ค�ำจ�ำกัดความเหล่านี้ให้จุดเริ่มต้นที่สมเหตุสมผล (Mulgan, G. 2006)
เรวัต ตันตยานนท์ (2559) ได้กล่าวว่า นวัตกรรมสังคม หมายถึง การน�ำสิง่ ใหม่ๆ หรือน�ำวิธกี ารใหม่ๆ
เพือ่ มาท�ำให้สงั คมดีขนึ้ และเป็นสิง่ ใหม่หรือวิธกี ารใหม่ทตี่ อ้ งได้รบั การยอมรับจากสังคม มีการน�ำไปประยุกต์
ใช้ได้จริง และสามารถแพร่ขยายไปยังสังคมอื่นๆ ได้ โดยมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญได้แก่ 1. มีความใหม่
2. ตรงความต้องการของสังคม 3. ท�ำให้เกิดขึน้ จริงได้ 4. สร้างหรือเคลือ่ นย้ายคุณค่าสูส่ งั คมได้ 5. ท�ำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคม
กระบวนการของสังคมนวัตกรรม
Murray, Mulgan and Caulier-Grice (2010) อ้างในทวิภัทร บุณฑริกสวัสดิ์ (2561) ได้อธิบายถึง
ขั้นตอนของกระบวนการของสังคมนวัตกรรมทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. การสร้างแรงบันดาลใจและแรงขับเคลื่อนจากภายใน เป็นพลังเชิงบวกที่มักมาจากแรงบันดาลใจ
จากปัญหาหรือวิกฤติการณ์ทางสังคมต่างๆ เข้ามาเป็นแรงกระตุน้ ให้บคุ ลคลหรือกลุม่ ต้องการจะเปลีย่ นแปลง
สภาพแวดล้อมนั้น ๆ หรืออาจะมาจากการค้นพบองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นก่อน แล้วจึงนึกถึง
การน�ำไปประยุกต์ใช้กับงานภาคสังคม
2. การเสนอความคิดเห็น เป็นขั้นตอนหลังจากท�ำความเข้าใจปัญญาได้ชัดเจนพอสมควรแล้วก็จะ
เป็นช่วงการนึกถึงข้อเสนอทีม่ คี วามแตกต่างไปจากเดิม โดยจะเน้นกระบวนการระดมสมองและการเชือ่ มโยง
องค์ความรู้จากภาคส่วนต่างๆ
3. การทดลองความคิดเป็นช่วงเวลาของการน�ำไอเดียไปใช้จริงและพยายามส�ำรวจผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น
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4. การท�ำให้ยั่งยืน นับเป็นช่วงที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการมองในระยะยาวเพื่อหาวิธี
ท�ำให้นวัตกรรมนั้นๆ สามารถคงอยู่ได้ต่อไป เช่น แหล่งทุนช่องทางใหม่เพื่อมาสนับสนุน การระดมคน
เข้ามาท�ำงานหรืออาจเลยไปถึงขั้นเกิดข้อเสนอนโยบายก็ได้
5. การขยายผลให้เกิดการกระจายในระดับทีก่ ว้างขึน้ นวัตกรรมทีป่ ระสบความส�ำเร็จมักจะขยายตัว
ไปในวงกว้างและอาจสร้างรายได้ในขั้นนี้ โดยผู้สนับสนุนหรือรัฐมีบทบาทสูงที่จะช่วยให้เกิดการแพร่หลาย
ของนวัตกรรม เช่น ผ่านภาคีความร่วมมือระหว่าง เอกชน-รัฐหรือท้องถิ่น
6. การเปลี่ ย นแปลงระบบ จุ ด มุ ่ ง หมายของนวั ต กรรมสั ง คมทุ ก รู ป แบบนั่ น คื อ ความคิ ด หรื อ
กระบวนการที่สืบเนื่อง สามารถน�ำไปก่อให้เกิดรูปแบบความคิดหรือการกระท�ำทางสังคมใหม่ ๆ หรือ
การเปลี่ยนแปลงของกระบวนทัศน์และกรอบคิด
ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคมดังกล่าวนั้นไม่ได้ด�ำเนินการในลักษณะเป็นเส้นตรง
ที่เป็นขั้นเป็นตอนในลักษณะนี้เสมอไป แต่ก็อาจมีการด�ำเนินการในลักษณะย้อนกลับของขั้นตอนต่าง ๆ
เหล่านี้ได้เช่นกัน

วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ทางเลือกเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น�้ำกวง จังหวัดล�ำพูน
ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการวิจัยดังนี้
1. วิธีการในการเก็บข้อมูล
การสัมภาษณ์ (interview) เป็นการเก็บข้อมูลแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)
เพื่อให้ผู้ศึกษาได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษา รวมถึงข้อมูลจากข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะและข้อแนะน�ำจากผู้ได้รับการสัมภาษณ์ซึ่งสามารถน�ำมาเพิ่มเติมในประเด็นที่ผู้ศึกษาอาจจะ
ขาดตกบกพร่องไปได้
2. แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary sources) เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่มาของข้อมูลโดยตรง เป็นข้อมูล
ที่ผู้ศึกษาด�ำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งการได้ข้อมูลดังกล่าวมาจากวิธีการเก็บข้อมูลในรูปแบบ
การสัมภาษณ์ (interview) โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและผู้มีส่วนได้เสีย
ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น�้ำกวง จังหวัดล�ำพูน จ�ำนวนทั้งหมด 10 ราย
3. วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร (Documentary research)
และการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กับกลุ่มเป้าหมายวิจัย จากนั้นน�ำมาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยผ่านกระบวนการจ�ำแนกข้อมูล ตีความหมาย จัดกลุ่มเพื่อให้ได้มาซึ่งค�ำตอบของค�ำถามงานวิจัย
โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ขัน้ ตอนแรก การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการค้นคว้า ศึกษาจากเอกสารต่างๆ โดยการสรุปประเด็นส�ำคัญ
จากเอกสารเพื่อใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับตั้งค�ำถามในการสัมภาษณ์ โดยจ�ำแนกข้อมูลจากเอกสาร ได้แก่
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ค�ำสั่งและอ�ำนาจหน้าที่คณะท�ำงาน แนวทางในการปฏิบัติจากราชการส่วนกลาง หนังสือสั่งการจาก
ราชการส่วนกลางและรายงานการประชุมคณะท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงข้อมูลเกีย่ วผักตบชวาและแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา เพื่อประกอบการจัดเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์
ขัน้ ตอนทีส่ อง การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ โดยการถอด
เทปบันทึกเสียงหรือภาพและเสียงในกรณีที่ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้สัมภาษณ์ได้ให้ความยินยอมบันทึกเสียงหรือ
ภาพและเสียงสัมภาษณ์ได้ เมื่อด�ำเนินการถอดเทปบันทึกเสียงหรือภาพและเสียงเสร็จแล้ว จึงจะน�ำข้อมูล
ที่ได้รับมาจ�ำแนกเป็นประเด็นส�ำคัญต่างๆ ในแต่ละประเด็นค�ำถาม
ขั้นตอนที่สาม การวิเคราะห์ข้อมูลว่าข้อมูลที่ได้รับมาครบถ้วนหรือไม่ หากข้อมูลไม่เพียงพอหรือ
ไม่มีความละเอียดไม่สามารถตอบค�ำถามการวิจัยได้ครอบคลุม ผู้ศึกษาจ�ำเป็นต้องเก็บข้อมูลและรวบรวม
ข้อมูลในประเด็นที่ขาดตกบกพร่องต่อไป
ขัน้ ตอนทีส่ ี่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้ทงั้ หมดเพือ่ ตอบค�ำถามการวิจยั โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนือ้ หา
(Content analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้งตีความข้อมูลที่ได้แล้วจึงอธิบายออกมาเป็น
ปรากฎการณ์ที่ค้นพบและประมวลค�ำตอบตามค�ำถามหรือวัตถุประสงค์ของงานวิจัย

ผลการศึกษา
จากวัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่ 1 : เป็นการศึกษาเพื่อเสนอทางเลือกเชิงนโยบายที่เหมาะสมและ
มีความเป็นไปได้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น�้ำกวง จังหวัดล�ำพูน โดยผู้ศึกษา
ได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและได้สังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูล ท�ำให้ได้ผลการศึกษามาเป็น
แนวทางในการก�ำหนดทางเลือกนโยบายได้ดังต่อไปนี้
ทางเลือกที่ 1 กลไกการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ จากผลการศึกษาพบว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหา
ผักตบชวาของภาครัฐ โดยการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลจากรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้า
ส่วนราชการและผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีความเห็นว่าผักตบชวาเป็นปัญหาส�ำคัญทีภ่ าครัฐจะ
ต้องการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ภาครัฐจะต้องด�ำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่องและจริงจัง จะต้อง
มีการจัดท�ำแผนแม่บทในการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในระยะยาว โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จะต้องเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการกระจายอ�ำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด�ำเนินการให้ชัดเจนและการจัดสรรงบประมาณในการด�ำเนินการเฉพาะส�ำหรับแก้ไขปัญหาให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเพียงพอจะท�ำให้แก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น�้ำกวง จังหวัดล�ำพูนได้
ทางเลือกที่ 2 นวัตกรรมชุมชนในการแก้ไขปัญหา จากผลการศึกษาพบว่า แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาผักตบชวาของภาครัฐ โดยการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลจากหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนที่อยู่ริมแม่น�้ำกวง มีความเห็นว่าผักตบชวาเป็นปัญหา
ที่ส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางน�้ำและการกีดขวางทางน�้ำต่อประชาชนและภาครัฐในการสัญจร
ทางน�้ำและการบรรเทาสาธารณภัยทางน�้ำ ในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการหานวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาให้เกิดการสร้างรายได้แก่ชมุ ชนได้ จะท�ำให้ลด
จ�ำนวนผักตบชวาลงได้ เช่น การน�ำผักตบชวามาใช้ในการท�ำปุ๋ยหมักหรือการน�ำไปท�ำอาหารเพื่อเลี้ยงสัตว์
การท�ำสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากผักตบชวา
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ทางเลือกที่ 3 การใช้เทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหา จากผลการศึกษาพบว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหา
ผักตบชวาของภาครัฐ โดยการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลจากรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้า
ส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเห็นว่าในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาจะต้อง
อาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ไขปัญหา เช่น การใช้รถขุดตักที่มีอุปกรณ์ที่สามารถตักผัก
ตบชวาขึ้นมาได้เนื่องจากลักษณะของผักตบชวาจะมีลักษณะเป็นกอใหญ่จะต้องใช้หัวตักที่มีขนาดใหญ่
จึงจะสามารถตักผักตบชวาขึ้นมาได้ การใช้เรือก�ำจัดผักตบชวามาสนับสนุนการท�ำงานเริ่มกับเครื่องจักรกล
อื่นเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิผลในการด�ำเนินการก�ำจัดผักตบชวา การใช้เครื่องก�ำจัดผักตบชวา
แบบบดละเอียดสูก่ ารใช้ประโยชน์ทางการเกษตรของชุมชน ในการน�ำไปท�ำปุย๋ หมักและอาหารเลีย้ งสัตว์
วัตถุประสงค์งานวิจยั ข้อที่ 2 : เป็นการศึกษาความเหมาะสมของทางเลือกเชิงนโยบายในน�ำนโยบาย
ไปปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีแ่ ม่นำ�้ กวง จังหวัดล�ำพูน ผลการศึกษาพบว่า เนือ่ งจากลักษณะทางกายภาพของแม่นำ�้ กวง
จังหวัดล�ำพูน มีระยะทาง 25.361 กิโลเมตร จะมีปริมาณน�้ำมากในเฉพาะช่วงฤดูฝน ในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่
เดือนธันวาคม-พฤษภาคม ของทุกปี สภาพปริมาณน�้ำในแม่น�้ำกวง จังหวัดล�ำพูนจะมีปริมาณน�้ำน้อยและ
มีลกั ษณะน�ำ้ นิง่ อันท�ำให้เกิดปัญหาผักตบชวาเริม่ แพร่กระจายและมีการกระจายตัวไปอย่างรวดเร็ว จากทาง
เลือกนโยบายในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่นำ�้ กวง จังหวัดล�ำพูน ทัง้ 3 ทางเลือกนโยบาย จะมีความเหมาะสม
ต่อการน�ำนโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่แม่น�้ำกวง จังหวัดล�ำพูน จะต้องพิจารณาจากความเป็นไปได้ของ
ทางเลือก ความสามารถที่จะน�ำทางเลือกไปด�ำเนินการ ประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับและเงื่อนไข
ด้านเวลาของแต่ละทางเลือก ผู้ให้ข้อมูลได้เสนอแนะตรงกันว่าทางเลือกที่ 1 กลไกการแก้ไขปัญหาของรัฐ
และทางเลือกที่ 3 การใช้เทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหา เป็นทางเลือกที่เหมาะสมต่อการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ
ในพื้นที่แม่น�้ำกวง จังหวัดล�ำพูน เนื่องจากภาครัฐมีความศักยภาพในการด�ำเนินการในหลาย ๆ ด้านทั้ง
ในด้านบุคลากร งบประมาณ อีกทัง้ การน�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการก�ำจัดผักตบชวาจะท�ำให้การด�ำเนินการ
ของภาครัฐมีประสิทธิและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยจากการวิเคราะห์จากข้อดี ข้อจ�ำกัดและแนวทาง
ในการพิจารณาทางเลือกนโยบาย ทางเลือกที่ 1 กลไกการแก้ไขปัญหาของรัฐและทางเลือกที่ 3 การใช้
เทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหา เป็นทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ของทางเลือก ความสามารถที่จะน�ำทางเลือก
ไปด�ำเนินการและท�ำให้ประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับได้ชัดเจนที่สุด

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
อภิปรายผล จากผลการศึกษา เรือ่ ง ทางเลือกเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่นำ�้ กวง
จังหวัดล�ำพูน พบประเด็นที่น่าสนใจสามารถน�ำมาอภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปนี้
1. ทางเลือกเชิงนโยบายที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ผักตบชวาในแม่น�้ำกวง จังหวัดล�ำพูน ผลการศึกษาพบว่า มี 3 ทางเลือก ได้แก่
ทางเลือกที่ 1 กลไกการแก้ไขปัญหาของรัฐ ภาครัฐจะต้องด�ำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง จะต้องมีการจัดท�ำแผนแม่บทในการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในระยะยาว โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการกระจายอ�ำนาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการให้ชัดเจนและการจัดสรรงบประมาณในการด�ำเนินการเฉพาะส�ำหรับ
แก้ไขปัญหาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเพียงพอจะท�ำให้แก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น�้ำกวง
จังหวัดล�ำพูนได้ ซึ่งเป็นทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ในการด�ำเนินการเนื่องจากภาครัฐมีศักยภาพและ
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ความพร้อมด้านต่างๆ ทั้งด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ แต่ก็มีข้อจ�ำกัดในเรื่องความต่อเนื่องหากมี
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารทั้งในระดับประเทศและจังหวัด ความจริงจังในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน
ภาครัฐ รวมถึงความชัดเจนในการแบ่งภารกิจหน้าที่และการมอบหมายหน้าที่ให้แก่หน่วยงานที่ด�ำเนินการ
ทางเลือกที่ 2 นวัตกรรมชุมชนในการแก้ไขปัญหา การอาศัยการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการหา
นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาให้เกิดการสร้างรายได้แก่ชุมชนได้ เป็นทางเลือกที่ต้องอาศัย
การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยสมัครใจในฐานะผู้มีส่วนได้เสียจากปัญหา ภาครัฐท�ำได้เพียงแต่ส่งเสริม
ให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ถึงปัญหาเท่านั้น การจะท�ำให้ประชาชนใช้นวัตกรรมจากผักตบชวาจะต้อง
อาศัยการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งมีข้อจ�ำกัดในด้านการรับรู้ของประชาชนต่อนวัตกรรมว่า
สามารถน�ำไปท�ำให้เกิดการสร้างรายได้จริงอย่างไร
ทางเลือกที่ 3 การใช้เทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหา การแก้ไขปัญหาผักตบชวาจะต้องอาศัยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ไขปัญหา เป็นการน�ำสิ่งใหม่ไปกระท�ำให้เกิดประโยชน์ซึ่งจะสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Lawrence B. Mohr (1969) ที่กล่าวว่า การสร้างสรรค์ว่าหมายถึง การน�ำสิ่งใหม่ไปกระท�ำ 
ให้ปรากฏเป็นจริง ส่วนนวัตกรรม หมายถึง การน�ำสิ่งใหม่ไปสู่การใช้ประโยชน์ ซึ่งการน�ำเทคโนโลยีมาใช้
ในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหา เช่น การใช้เรือก�ำจัดผักตบชวามา
สนับสนุนการท�ำงาน จะท�ำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่การน�ำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหามีขอ้ จ�ำกัดในด้านงบประมาณ ท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
ผักตบชวาได้อย่างทันท่วงทีหากจะต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และใช้ระยะเวลาในการจัดซื้อเทคโนโลยี
ทีย่ าวนาน รวมถึงการศึกษาศักยภาพของเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับพืน้ ที่ จึงถือว่าเป็นข้อจ�ำกัดของทางเลือก
2. ความเหมาะสมต่อการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีแ่ ม่นำ�้ กวง จังหวัดล�ำพูน พบว่าทางเลือกที่ 1
กลไกการแก้ไขปัญหาของรัฐ เป็นทางเลือกทีเ่ หมาะสมต่อการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีแ่ ม่นำ�้ กวง จังหวัดล�ำพูน
ด้วยปัจจัยในด้านศักยภาพ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ มีความเป็นไปได้ของทางเลือก ความสามารถ
ที่จะน�ำทางเลือกไปด�ำเนินการและท�ำให้ประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับได้ชัดเจนที่สุด สอดคล้องกับ
แนวคิดในการพิจารณาทางเลือกนโยบาย Hogwood and Gunn (1984) และสอดคล้องกับแนวคิดของ
Anderson (1994) ได้กล่าวว่า การก�ำหนดทางเลือกนโยบายและการตัดสินใจนโยบาย คือ ความเป็นไปได้
ในการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ใิ ห้บรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การก�ำหนดทางเลือก
และการตัดสินใจเลือกนโยบายที่มิได้ค�ำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมีโอกาสที่จะประสบความ
ล้มเหลวสูง และงานวิจยั เรือ่ ง แนวทางในการพัฒนาน�ำ้ ตาลมะพร้าวปลอดภัยสูท่ างเลือกนโยบายสาธารณะ
จังหวัดสมุทรสงคราม วชิรา จิตต์ปราณี (2550) ที่พบว่าทางเลือกนโยบายสาธารณะที่ดียังต้องค�ำนึงถึง
บริบทและการยอมรับของชุมชนเป็นส�ำคัญ และสามารถปรับใช้ได้จริงตามสภาพบริบทชุมชน จะส่งผลดี
ต่อการยอมรับตัดสินใจนโยบายที่เกิดขึ้น ยังก่อให้เกิดความส�ำเร็จตามแนวทางที่วางไว้ในขั้นตอนการน�ำ
นโยบายปฏิบัติ
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรมีการจัดแผนแม่บทระยะยาวในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่นำ�้ กวง
จังหวัดล�ำพูน โดยการกระจายอ�ำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมอบหมายภารกิจการด�ำเนินงาน
ในแต่ละพืน้ ทีใ่ ห้ชดั เจน เนือ่ งจากแม่นำ�้ กวง จังหวัดล�ำพูนไหลผ่านหลายเขตการปกครองหากมีการแบ่งพืน้ ที่
รั บ ผิ ด ชอบชั ด เจนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ก็ จ ะสามารถด� ำ เนิ น การในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบได้ อี ก ทั้ ง
การจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาโดยเฉพาะงบประมาณมีความต่อเนื่องและเพียงพอ
ต่อการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวา
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัย ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้การด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
ผักตบชวาในแม่นำ�้ กวง จังหวัดล�ำพูน ไม่ประสบความส�ำเร็จเพือ่ หาปัจจัยในด้านต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับปัญหา
อันจะน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงได้
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ผลกระทบของการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากที่มีต่อประชาชน
ในเขตเทศบาลนครแม่สอด อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
THE IMPACTS OF THE ESTABLISHMENT OF TAK SPECIAL
ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE TOWARDS THE PEOPLE IN
MAE SOT MUNICIPALITY, MAE SOT DISTRICT, TAK PROVINCE.
ศิริวรรณ แก้วฟู, ศิริพงษ์ ลดสวัลย์ ณ อยุธยา
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบจากการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษตากที่ มี ต ่ อ ชุ ม ชน และประชาชนในพื้ น ที่ เ ทศบาลนครแม่ ส อด ในด้ า นเศรษฐกิ จ
สังคม และสิง่ แวดล้อม ศึกษาการมีสว่ นร่วมของตัวแทนจากภาครัฐ ท้องถิน่ เอกชน และชุมชน ในการพัฒนา
พื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในด้านต่างๆ เช่น การจัดหาที่ดิน ด้านแรงงาน สาธารณสุข และความ
มัน่ คง ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและด่านศุลกากร ด้านการส่งเสริมการศึกษา การฝึกทักษะอาชีพ และการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยการศึกษานี้ใช้วิธีวิจัยปริมาณ ผลการศึกษาพบว่า การจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษตากส่งผลกระทบต่อชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลแม่สอดทั้งเชิงบวก เช่น
การสร้างงาน และรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ ส่วนผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ปัญหาคนลักลอบเข้าเมือง ปัญหา
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น อีกทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นปัจจัยส�ำคัญในการพัฒนาการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษตาก (อ�ำเภอแม่สอด)
ค�ำส�ำคัญ : ผลกระทบ/เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก/ประชาชน/เทศบาลนครแม่สอด

Abstract
This The purposes of this research were to analyze the advantages and disadvantages
effects of the Tak Special Economic Zone on communities and people in the Mae Sot Municipality
area in the economy, society and the environment of the surrounded communities, and to investigate
the extent of officers’ support for the area’s developments in terms of land procurement, labor force,
public health, stability, infrastructure, customs, education, job skills training, and building knowledge
and understanding. The study was qualitative and quantitative. The findings indicated that Mae Sot
Special Economic Zone created more jobs, and thus, created more income. However, smuggling
and environmental problems, are yet to be solved. The research found a strong support
and collaboration between officers and local people which, in this case, made the area
developed even more.
Keywords : Impacts/Special Economic Development Zone/People/ Mae Sot Municipality
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บทน�ำ
การพัฒนาประเทศโดยการส่งเสริมให้มีการค้าและการลงทุน เพื่อท�ำให้เศรษฐกิจของประเทศ
มีการขยายตัว ถือเป็นวิถีทางในการพัฒนาของประเทศต่างๆ เช่นเดียวกับประเทศไทย ที่รัฐบาลที่ผ่านมา
ต่างมีแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ได้เข้ามาบริหารประเทศ ได้กำ� หนดแนวทางในการด�ำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจโดยมุง่ เน้นการพัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อการกระจายการพัฒนาไปสู่พื้นที่ต่างๆ ไม่กระจุกตัวเฉพาะในเมืองใหญ่ โดยใช้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กระจายการพัฒนาไปสู่พื้นที่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง และ
ยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวทีการค้าโลกอีกด้วย
(ที่ว่าการอ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก, กันยายน 9, 2015)
อย่างไรก็ตาม แม้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐที่ส�ำคัญ แต่ไม่ใช่
เรือ่ งง่ายทีจ่ ะลงมือปฏิบตั ิ ทัง้ นีเ้ พราะจากนโยบายและแนวทางการด�ำเนินงาน ทีร่ ฐั ได้มกี ารขับเคลือ่ นไปแล้ว
อย่างรวดเร็ว น�ำมาซึ่งความวิตกกังวลและผลกระทบจากการก�ำหนดนโยบายและข้อกฎหมายต่างๆ
ต่อภาคส่วนต่างๆ อย่างมาก จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ และมีองค์กรภาคประชาสังคม ได้มีการติดตาม
ตรวจสอบกระบวนการด�ำเนินการที่ได้มีการก�ำหนดขึ้น เช่น นโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดการ
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และปัญหาการจัดการน�้ำ  ฯลฯ (เชิญ ไกรนรา และ
Dr.Jayant K.Routray., 2561. อ้างถึงใน. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, 5 August 2018 )
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่รัฐบาลประกาศให้จัดตั้งมาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558
อ�ำเภอแม่สอด เป็น 1 ใน 3 อ�ำเภอของจังหวัดตาก คือ แม่สอด แม่ระมาด และพบพระ ก็ประสบปัญหานั้น
ด้ว ยเช่ น กั น เพราะภายใต้ก ารพัฒนาด้วยอ�ำนาจพิ เ ศษของภาครั ฐและการให้ สิท ธิ พิเ ศษกั บ นั กลงทุ น
เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่ในอีกด้านหนึ่ง ที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจ
คือ ผลกระทบที่มีต่อชุมชน ทั้งด้านบวกและด้านลบ เช่น ด้านคุณภาพชีวิต วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนและชุมชน โอกาสการมีงานท�ำ การประกอบอาชีพ การลงทุนการกระจายรายได้ การแบ่งปัน
ทรัพยากร เช่น น�้ำ  ที่ดิน ตลอดจน ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ความเป็นเมืองและอุตสาหกรรมที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

วัตถุประสงค์การวิจัย
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตากที่มีต่อชุมชน และประชาชนในพื้นที่
เทศบาลนครแม่สอด ในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทั้งในด้านบวกและด้านลบ
2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของตัวแทนจากภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน และชุมชน ในการพัฒนา
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ในด้านต่างๆ เช่น การจัดหาที่ดิน ด้านแรงงาน สาธารณสุข และ
ความมั่นคง ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ด้านการส่งเสริมการศึกษา การฝึกทักษะอาชีพ
และการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่
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กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากกรอบแนวคิดข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การเข้าไปมีส่วนร่วมของ หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ทั้งในระดับจังหวัด อ�ำเภอ และท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชน ในอ�ำเภอแม่สอด ในการพัฒนา
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (อ�ำเภอแม่สอด) โดยพิจารณา ตามแนวคิดของ โคเฮนและนอร์แมน
Cohen, J.M., & Uphoff, N.T. (1981, อ้างถึงใน สมบัติ นามบุรี, 2562)
แนวคิด “เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย” มีเป้าหมายหลักคือ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่
ชายแดนทีด่ อ้ ยพัฒนา และเพือ่ พัฒนาชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชนทีอ่ าศัยในบริเวณนัน้ จัดระเบียบพืน้ ที่
เศรษฐกิจชายแดน แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและสินค้าเกษตรลักลอบจากประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อน�ำมาใช้เป็นกรอบในการประเมินผลกระทบจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (อ�ำเภอแม่สอด)
ตามแนวคิดการประเมินผลกระทบภายในและภายนอกของนโยบาย แผนงาน โครงการที่มีต่อสาธารณชน
ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง ของ Weiss (1972 อ้างถึงใน เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2555 : 247) ได้แก่ (1) ประสิทธิผล
(effectiveness) (2) ความเป็นธรรม (equity) และ (3) ความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
สร้างความพึงพอใจให้ประชาชน ชุมชน ภาคเอกชนกลุ่มต่าง ๆ ในท้องถิ่นหรือจังหวัดหรือไม่นั้นคือ
การพิจารณาว่าจากการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (อ�ำเภอแม่สอด) ส่งผลกระทบในด้านบวกและ
ด้านลบ ต่อประชาชนและชุมชนในพื้นที่โดย พิจารณาผลกระทบในด้านคุณภาพชีวิต วิถีชีวิต สุขภาพและ
การประกอบอาชีพของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ ด้านการมีส่วนร่วม ของประชาชน ท้องถิ่น
เอกชน ภาคประชาสังคมในการก�ำหนดนโยบาย ด้านการจัดสถานะบุคคลของแรงงานต่างด้าวและการค้า
มนุษย์ ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และด้านเศรษฐกิจ สังคม
การประกอบอาชีพ การค้าการลงทุนของประชาชน เอกชนในพื้นที่ โดยรวม ตามผลการศึกษาจากรายงาน
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการศึกษาวิจัยผลกระทบจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ผ่านมา
ที่ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมมาข้างต้น

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ผู้วิจัยได้น�ำแนวคิด เอกสาร และงานวิจัยดังต่อไปนี้มาใช้
เป็นกรอบคิดในการศึกษาดังนี้
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1. แนวคิดการประเมินผลกระทบ (impact evaluation) เป็นการประเมินผลสรุป ซึ่งการกระท�ำหลัง
จากทีเ่ สร็จสิน้ โครงการแล้ว เพือ่ ประเมินว่าโครงการก่อให้เกิดผลตามทีต่ งั้ ใจไว้หรือไม่ การประเมินผลกระทบ
เป็นเป้าหมายส�ำคัญของการประเมินผล กระท�ำเพื่อหาความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างนโยบายหรือโครงการ
กับผลผลผลิต (outputs) ผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) เกณฑ์ในการประเมินผลกระทบ
นโยบาย ของถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ (2536 : 5 อ้างถึงใน ธันยวัฒน์ รัตนสัค, 2555 : 233) ได้กล่าวว่า
ในการประเมินผลนั้นจ�ำเป็นที่จะต้องมีเกณฑ์น�ำมาใช้ในการวัด โดยเกณฑ์ที่น�ำมาใช้มีอยู่ 6 เกณฑ์
แต่ในที่นี้ผู้วิจัยได้น�ำใช้เพียง 3 ได้แก่ (1) ประสิทธิผล. (2) ความเป็นธรรม (equity) (3) ความสามารถ
ในการตอบสนอง
2. แนวคิดการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้น�ำงานของ อรทัย ก๊กผล, (2546) ที่ได้น�ำเสนอสาเหตุที่ท�ำให้
ประชาชนต้องการมีส่วนร่วมเกิดจากแนวคิดส�ำคัญ 3 ประการ ดังนี้ (1) ความสนใจและความกังวลร่วมกัน
เกิดจากความสนใจและความกังวลของคนที่มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สอดคล้องกัน จนเป็น
ความสนใจและความกังวลร่วมกันของส่วนรวม (2) ความเดือดร้อนและความไม่พึงพอใจร่วมกันที่มีต่อ
เหตุการณ์นั้น ๆ ที่เกิดขึ้น หรือที่ท�ำให้มีการวางแผนและลงมือปฏิบัติร่วมกัน (3) การตกลงใจร่วมกัน
ที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนให้เป็นไปตามความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมของชุมชน
แนวคิดของ โคเฮนและนอร์แมน Cohen, J.M., & Uphoff, N.T. (1981, อ้างถึงใน สมบัติ นามบุร,ี 2562)
ทีไ่ ด้กล่าวถึงขัน้ ตอนการมีสว่ นร่วมไว้วา่ มี 4 ขัน้ ตอน ได้แก่ (1) การมีสว่ นร่วมของชุมชนในกระบวนการตัดสินใจ
(Decision making) สิง่ แรกทีจ่ ะต้องท�ำคือ การก�ำหนดความต้องการและการจัดล�ำดับความส�ำคัญ ต่อจากนัน้
เลือกนโยบายและคนที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจนี้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องที่ต้องด�ำเนินไปเรื่อย ๆ
ตั้งแต่การตัดสินใจช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจช่วงด�ำเนินและการตัดสินใจช่วงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
(2) การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการด�ำเนินโครงการ (Implementation) ในส่วนทีเ่ ป็นองค์ประกอบของการด�ำเนิน
โครงการนัน้ จะได้มาจากค�ำถามทีว่ า่ ใครจะท�ำประโยชน์ให้แก่โครงการได้บา้ ง และจ�ำท�ำประโยชน์ดว้ ยวิธใี ด
เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากรการบริหารงานและงบประมาณ และการขอความช่วยเหลือ (3) การมีสว่ นร่วม
ของชุมชนในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์นั้น นอกจากความส�ำคัญ
ของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว ยังต้องพิจารณาการกระจายผลประโยชน์ทางบวก
และผลที่เกิดขึ้นทางลบที่เป็นผลเสียของโครงการ ซึ่งเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลในสังคมด้วย
(4) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผลโครงการ (Evaluation) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้น
สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีต่ อ้ งสังเกต คือ ความคิดเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง (Expectations)
ซึ่งมีอิทธิพลสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้
ส�ำหรับเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้น�ำผลการศึกษาและรายงานการด�ำเนินงานดังต่อไปนี้
มาใช้เป็นกรอบคิดในการศึกษา
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3. แนวคิด “เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย”
แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นรูปธรรมที่คณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้ให้ความเห็นชอบพืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพเหมาะสมในการจัดตัง้ เป็น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทย ใน 5 พืน้ ทีช่ ายแดน เพือ่ รองรับการก้าวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ในปี 2558 ได้อย่างสมบูรณ์ ได้แก่ 1. อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 2. อ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
3. พื้นที่ชายแดน จังหวัดตราด 4. พื้นที่ชายแดน จังหวัดมุกดาหาร  5. อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
โดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุน
การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4 เรื่อง ได้แก่ 1) สิทธิประโยชน์ส�ำหรับการลงทุน 2) การให้บริการ
จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ 3) มาตรการสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว และ 4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และด่านศุลกากรในพืน้ ที่ เพือ่ ให้สามารถรองรับกิจกรรมในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษและเชือ่ มโยงในภูมภิ าค
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายหลักคือ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่ชายแดนด้อยพัฒนา
และเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยในบริเวณนั้น
กลยุทธ์การด�ำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย 1) สร้างพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจใหม่ เน้นบริเวณ
ชายแดนส�ำหรับระยะแรก โดยใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 2) สนับสนุน SMEs
ไทยและการลงทุนต่อเนื่องของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน และ 3) จัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและสินค้าเกษตรลักลอบจากประเทศเพื่อนบ้าน

วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) ประชากรตัวอย่าง
ที่ศึกษา คือ ประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครแม่สอด จ�ำนวน 20 ชุมชน รวม 392 คน
ประชากร ผู้ให้ข้อมูลหลักและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล
ประชากรเป้าหมายและกลุม่ ตัวอย่าง ประชากรเป้าหมาย คือ ประชาชน 20 ชุมชน ของเทศบาล
นครแม่สอด มีทั้งหมด จ�ำนวน 19,013 ครัวเรือน จ�ำนวน 8,819 คน หักจากประชากรที่ไม่ระบุชุมชน
จ�ำนวน 662 ครัวเรือน จ�ำนวน 8,819 คน คงเหลือ 18,351 ครัวเรือน สุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการค�ำนวณ
ตามวิธีการของทาโร ยามาเน่ ในระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 392 ราย การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างใช้การค�ำนึงถึงความน่าจะเป็นแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามพื้นที่
ซึ่งประกอบด้วย 20 ชุมชน ของเทศบาลนครแม่สอด
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม ซึง่ มีลกั ษณะค�ำถามปลายปิดชนิดตรวจสอบรายการ
(Check-list) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 3 ระดับ และค�ำถามปลายเปิดหา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยน�ำข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Coefficient of Alpha : -coefficient) ตามแบบของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่ามีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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1. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากท�ำให้มีการสร้างงานเกิดขึ้น ส่งผลให้ท่าน/คน
แม่สอดมีโอกาสหางานท�ำและมีงานท�ำได้
1.2 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากท�ำให้รายได้ของท่านและของประชาชน ส่วนใหญ่
ในเขตเทศบาลนครแม่สอดเป็นอย่างไร
1.3 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากท�ำให้มนี กั ธุรกิจเดินทางเข้ามา ส่งผลให้การค้าขาย
และการลงทุนในเขตเทศบาลนครแม่สอดมีความคล่องตัว
1.4 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากท�ำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว
กิจการโรงแรม ร้านอาหาร และการบริการด้านรถตู้ รถทัวร์ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด
1.5 การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากมีการลงทุนขาดใหญ่ เช่น ศูนย์การค้า โรงงานต่างๆ
เกิดขึ้นท�ำให้เกิดการจ้างแรงงานในท้องถิ่น (คนไทย)
1.6 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากท�ำให้ที่ดินสิ่งปลูกสร้างมีราคาสูงขึ้นส่งผลให้
ราคาที่ดินสูงขึ้นตามการเก็งก�ำไร ส่งผลให้ชาวบ้านที่มีที่ดินมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี
1.7 การที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลนครแม่สอด มีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้ท่าน
(ประชาชน) มีโอกาสในการหาที่อยู่อาศัย และที่ท�ำกินได้
1.8 การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากท�ำให้ราคาที่ดินสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด
ส่งผลให้ประชาชนที่เป็นเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการเป็นนายหน้าค้าขายที่ดิน
หรือมีรายได้จากขายที่ดินของตนเอง
1.9 การจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากท�ำให้กจิ การขนาดเล็ก เช่น ร้านขายของกิน
ของใช้ดั้งเดิมของชาวแม่สอดมีโอกาสในการค้าขายและการลงทุนได้
1.10 หลังจากมีการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากท�ำให้เกิดพัฒนาทางด้านการค้า
การลงทุนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้คนในพื้นที่มีงานท�ำ  มีรายได้ และชีวิตความเป็นอยู่เป็น
อย่างไร
1.11 หลังจากมีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากท�ำให้เกิดการพัฒนาทาง
ด้านการค้า การลงทุนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจของชุมชนในเทศบาลนครแม่สอด
โดยรวมเปลี่ยนแปลงไปในทางใด
1.12 จากการที่พื้นที่ในเทศบาลนครแม่สอดได้รับการพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างไร
2. ด้านสังคม
2.1 การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากท�ำให้ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองและ
ท�ำงานผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด เป็นอย่างไร
2.2 การด�ำเนินงานของโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด
ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน และการจ้างแรงงานต่างชาติราคาถูก
ระหว่างภาครัฐกับชาวบ้านในพื้นที่ หรือไม่ อย่างไร
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2.3 โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพืน้ ทีเ่ ทศบาลนครแม่สอด ก่อให้เกิดปัญหาขึน้ 
ท�ำให้แนวทางการด�ำรงชีวิตแบบพื้นบ้านลดลงอันเป็นผลมาจากความเจริญ หรือไม่
อย่างไร
2.4 การจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ท�ำให้มกี ารลงทุนมากขึน้ ส่งผลต่อการย้าย
ถิ่นฐานของประชาชนออกจากเขตเทศบาลนครแม่สอด เพื่อไปหางานท�ำที่อื่น หรือไม่
อย่างไร
2.5 การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากท�ำให้มีการเคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่
ในเขตเทศบาลนครแม่สอดหนาแน่นขึ้น หรือไม่ อย่างไร
2.6 การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากมีส่วนท�ำให้การอนุรักษ์วัฒนธรรม
การด�ำเนินชีวติ ของคนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมหรือไม่ อย่างไร
2.7 การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากท�ำให้เกิดปัญหาราคาที่ดินสูงขึ้นแบบ
ก้าวกระโดด ส่งผลให้ประชาชนเปลี่ยนอาชีพจากเกษตรกรรมเป็นค้าขายที่ดินแทน
2.8 การจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากท�ำให้คนจากพืน้ ทีอ่ นื่ เข้ามาอาศัยอยูใ่ นเขต
เทศบาลนครแม่สอดมากขึ้นส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดเพิ่มขึ้น
2.9 ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มีการผ่อนปรนการใช้แรงงานข้ามชาติ ท�ำให้มี
แรงงานจากเมียนมาเข้ามาท�ำงานมากขึน้ แต่แรงงานส่วนใหญ่ยงั เป็นแรงงานผิดกฎหมาย
และไม่ได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายไทย จึงเสีย่ งต่อการเกิดปัญหาการค้ามนุษย์ และ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนได้
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
3.1 การจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากท�ำให้ราคาทีด่ นิ พุง่ สูงขึน้ เกิดการแย่งชิงถือ
ครองที่ดินเป็นจ�ำนวนมาก
3.2 การทีร่ ฐั บาลจัดให้มกี ารน�ำพืน้ ทีป่ า่ ไม้ ทัง้ เขตป่าสงวนและป่าเสือ่ มโทรมซึง่ เป็นพืน้ ที่
ของรัฐมาท�ำการจัดสรรเป็นที่สาธารณะ ส่งผลให้มีการถกเถียงเกี่ยวกับการวางแผน
การใช้ที่ดินโดยไม่ค�ำนึงถึงระบบนิเวศป่าไม้ที่มีอยู่เดิมของภาครัฐหรือไม่ อย่างไร
3.3 การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากท�ำให้เกิดการเวนคืนที่ดินซึ่งบางส่วนเป็น
พืน้ ทีท่ ำ� กินของประชาชน อาจท�ำให้พนื้ ทีใ่ นการท�ำการเกษตรของชาวบ้านในเขตเทศบาล
นครแม่สอดลดลงได้หรือไม่ อย่างไร
3.4 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยการแปลงพืน้ ทีธ่ รรมชาติเป็นเขตอุตสาหกรรมและ
ก้าวสู่ความเป็นเมือง อาจท�ำให้เกิดความต้องการแย่งชิงการใช้น�้ำ และก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อน�้ำที่ใช้เพื่อการเกษตร แหล่งน�้ำภายในอ�ำเภอแม่สอด ได้หรือไม่ อย่างไร
3.5 การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ท�ำให้เกิดความเจริญของเมือง และการ
ขนส่งคมนาคมส่งผลให้เทศบาลนครแม่สอดเกิดปัญหาการจราจรที่หนาแน่นขึ้น หรือไม่
อย่างไร
3.6 จากความเจริญของเมือง การขนส่งคมนาคมและโรงงานอุตสาหกรรมทีม่ กี ารลงทุนมาก
ขึน้ ในพืน้ ที่ ส่งให้มกี ารปล่อยมลพิษ ท�ำให้เกิดปัญหาฝุน่ ละออง (PM10) และการปล่อยสาร
อินทรีย์ระเหย (VOCs) ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในพื้นที่บ้างหรือไม่ อย่างไร

2.43

Std.
Deviation
.504

2.30

.651

2.60

.498

2.37

.490

2.40

.563

2.40

.563

2.47

.571

2.41
2.53

.565
.571

2.47

.629

2.43

.504

2.40

.563

2.40

.498

2.57

.568
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Mean

3.7 จากการลงทุนอย่างมาก มีความเป็นเมืองอุตสาหกรรมมากขึน้ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 2.33
พิเศษตาก ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เช่น
แหล่งขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ขึ้น หรือไม่ อย่างไร
3.8 เทศบาลนครแม่สอดมีแนวทางบ�ำบัดและก�ำจัดขยะมูลฝอย รวมทัง้ วางแผนปรับปรุง 2.17
สถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกต้อง เช่น การขนย้ายขยะไปสถานที่ก�ำจัด
ขยะมูลฝอยขนาดใหญ่เพื่อการจัดการได้อย่างถูกวิธีได้หรือไม่ อย่างไร

Std.
Deviation
.661

.531

ตารางที่ 1 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 ผลการศึกษาจากตารางที่ 1 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
พบว่าระดับผลกระทบจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตากที่มีต่อชุมชน และประชาชนในพื้นที่เทศบาล
นครแม่สอด ในด้านเศรษฐกิจได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากท�ำให้
มีการสร้างงานเกิดขึ้น ส่งผลให้คนแม่สอดมีโอกาสหางานท�ำและมีงานท�ำ คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67
และน้อยทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากัน ได้แก่ 1) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากท�ำให้ทดี่ นิ สิง่ ปลูกสร้างมีราคา
สูงขึน้ ส่งผลให้ราคาทีด่ นิ สูงขึน้ ตามการเก็งก�ำไร ส่งผลให้ชาวบ้านทีม่ ที ดี่ นิ มีฐานะทางเศรษฐกิจทีด่ แี ละการที่
ทีด่ นิ และ 2) สิง่ ปลูกสร้างในเขตเทศบาลนครแม่สอดมีราคาสูงขึน้ ส่งผลให้ประชาชนมีโอกาสในการหาทีอ่ ยู่
อาศัยและที่ท�ำกินได้ คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.27 ด้านสังคม ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ การจัดตั้งเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากท�ำให้เกิดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองและท�ำงานผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว
ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลนครแม่สอด คิดเป็นค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.63 และน้อยทีส่ ดุ ได้แก่ การจัดตัง้ เขตพัฒนาแม่สอด
เพื่อเศรษฐกิจพิเศษตาก ท�ำให้มีการลงทุนมากขึ้น ส่งผลต่อการย้ายถิ่นฐานของประชาชนออกจากเขต
เทศบาลนครไปหางานท�ำที่อื่น คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.30 ด้านสิ่งแวดล้อม ได้รับผลกระทบมากที่สุด
ได้แก่ จากความเจริญของเมือง การขนส่งคมนาคมและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากขึ้นในพื้นที่
ส่งให้มีการปล่อยมลพิษ ท�ำให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง (PM10) และการปล่อยสารอินทรีย์ระเหย (VOCs)
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในพื้นที่ คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.57 และน้อยที่สุด ได้แก่ เทศบาลนคร
แม่สอดมีแนวทางบ�ำบัดและก�ำจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งวางแผนปรับปรุงสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยได้อย่าง
ถูกต้อง เช่น การขนย้ายขยะไปสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยขนาดใหญ่เพื่อการจัดการได้อย่างถูกวิธี คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.17
ประเด็นผลกระทบ

Mean

การมีส่วนร่วม
3.69
1. มีหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง (จังหวัด อ�ำเภอ เทศบาล) ได้จดั ประชุมประชาชนในเขตเทศบาล 3.90
นครแม่สอด เพื่อให้ข่าวสาร ข้อมูล และความรู้ ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
2. มีการจัดกิจกรรมการรณรงค์ เพื่อให้ชาวบ้านในเขตเทศบาลนครแม่สอด รับรู้และ 3.77
รับทราบว่าจะมีการจัดท�ำโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ทุกโครงการ

Std.
Deviation
.844
.607
.858
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Mean

3. มีการน�ำแผนการจัดท�ำผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มาชี้แจง
และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด
4. มีการน�ำผังการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ผังการคมนาคมขนส่ง รวมทัง้ การออกแบบการก�ำหนด
โซนนิ่งในย่านชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครแม่สอดมาชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชน
5. มีการรณรงค์ ชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจ การรับรู้ และการยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมืองและเขตป่าที่น�ำมาจัดสรรให้เอกชนเช่าด�ำเนิน
กิจการต่าง ๆ
6. มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ในเรือ่ งข้อมูล-ร่าง-ผังเมืองเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
(เขตเทศบานครแม่สอด) กับบุคคลทั่วไป
7. มีรับค�ำร้องของผู้มีส่วนได้เสียที่อาจจะถูกรอนสิทธิ์ในที่ดินจากการประกาศใช้ผังเมือง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (เขตเทศบาลนครแม่สอด) เพื่อน�ำไปพิจารณา
8. การจัดการทีด่ นิ ทัง้ พืน้ ทีป่ า่ และพืน้ ทีส่ าธารณะเพือ่ ใช้ประโยชน์เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
(เขตเทศบานครแม่สอด) มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อคัดค้านต่างๆ จากชาวบ้าน และ
น�ำไปสูก่ ารตัดสินใจร่วมกัน เพือ่ ไม่ให้เกิดความขัดแย้ง และข้อร้องเรียนต่างๆ และความล่าช้า
ในการพัฒนา
9. มีการชีแ้ จงและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เกีย่ วกับการจัดระบบแรงงานข้ามชาติ
เช่น การผ่อนปรนให้แรงงานเข้ามาท�ำงานในลักษณะไป-กลับ
10. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เช่น ถนน ประปา
ไฟฟ้า เป็นต้น ได้มกี ารให้ขอ้ มูล รับฟังความคิดเห็น จากประชาชนก่อนการจัดท�ำทุกครัง้
อย่างต่อเนื่อง
11. มีการจัดเวทีรบั ฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสียเกีย่ วกับการวางแผน
การจัดการขยะ เช่น การสร้างแหล่งจ�ำกัดขยะ แหล่งก�ำจัดน�ำ้ เสียของเทศบาลนครแม่สอด
12. การจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากได้ให้หน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ เอกชน หรือ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลนโยบายอย่างต่อเนื่อง
13. ผลการพัฒนาที่ผ่านมาประชาชน ชุมชน ในเขตเทศบาลนครแม่สอดได้รับประโยชน์
จากโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่ได้มีการด�ำเนินการมาบ้างหรือไม่

3.53

Std.
Deviation
.973

3.77

.935

3.47

.860

3.50

.861

3.70

.750

3.70

.794

3.70

.794

3.87

.937

3.57

.898

3.63

.890

3.87

.819

ตารางที่ 2 ผลของการมีส่วนร่วม
จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 ผลการศึกษาจากตารางที่ 2 ผลของการมีสว่ นร่วมพบว่าระดับการมีสว่ นร่วม
ของตัวแทนจากภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน และชุมชน ในการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ใน
ด้านต่าง ๆ มากที่สุด ได้แก่ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (จังหวัด อ�ำเภอ เทศบาล) ได้จัดประชุมประชาชน
ในเขตเทศบาลนครแม่สอด เพื่อให้ข่าวสาร ข้อมูล และความรู้ ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเขต
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษตาก คิ ด เป็ น ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.90 และน้ อ ยที่ สุ ด ได้ แ ก่ มี ก ารรณรงค์ ชี้ แจง
เพือ่ สร้างความเข้าใจ การรับรู้ และการยอมรับการเปลีย่ นแปลงผังเมือง การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในเขตเมืองและ
เขตป่าที่น�ำมาจัดสรรให้เอกชนเช่าด�ำเนินกิจการต่างๆ คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
ผลการวิจัยมีประเด็นส�ำคัญน�ำมาอภิปรายผล ดังนี้
1. การศึกษาผลกระทบจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตากที่มีต่อชุมชน และประชาชนในพื้นที่
เทศบาลนครแม่สอด ในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทัง้ ในด้านบวกและด้านลบ พบว่า ผลกระทบในด้านเศรษฐกิจนัน้
เป็น การสร้ างงานสร้า งเงินสร้า งรายได้ให้แ ก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น ก็ เ กิ ด การจั ด สรร
ที่ดินอย่างไม่เป็นธรรม ด้านสังคมท�ำให้เกิดการลักลอบเข้าเมืองและท�ำงานผิดกฎหมายของแรงงาน
ต่างด้าว อีกทั้งยังไม่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักลงทุนได้เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งนี้
ด้านสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบเนื่องจากเกิดการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็ว ซึ่งขาดระบบการบริหาร
จัดการที่ดี ก่อปัญหามลพิษต่าง ๆ
2. การศึกษาการมีส่วนร่วมของตัวแทนจากภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน และชุมชน ในการพัฒนาพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในด้านต่างๆ เช่น การจัดหาที่ดิน ด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและด่านศุลกากร ด้านการส่งเสริมการศึกษา การฝึกทักษะอาชีพ และการสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ พบว่าการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในเขตเทศบาลนครแม่สอดส่งผล
ต่อการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ผลจากการจัดหาที่ดินท�ำให้ที่ดิน
ในเขตพื้นที่และบริเวณโดยรอบมีมูลค่าสูงขึ้น ด้านแรงงานท�ำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นน�ำมาซึ่งรายได้
ท�ำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้านสาธารณสุข เนื่องจากมีกลุ่มคนกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่เขตดังกล่าว
เป็นจ�ำนวนมากส่งผลให้สุขภาพอนามัยและการบริการสาธารณสุขไม่ทั่วถึง

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการศึกษาดังกล่าวพบว่าควรสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากการศึกษาดังกล่าวพบว่าเกิดความร่วมมือในพื้นที่ แต่ยังขาดกระบวนการของความร่วมมือเพื่อที่
จะก�ำหนดเป็นรูปแบบหรือแนวทางในการพัฒนาและจัดการพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษตากในการทีจ่ ะน�ำหลัก
การไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาประเด็นเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบหลังจากการจัดตั้งและ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
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หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน
ในสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
GOVERNMENT AGENCIES AND NON-GOVERNMENT
ORGANISATION (NGOS) PARTNERSHIP IN WELFARE PROTECTION
CENTER FOR VICTIMS OF TRAFFICKING IN PERSONS (TIP)
เกษริน กันทะอินทร์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
องค์กรพัฒนาเอกชน ในกระบวนการท�ำงานคุ้มครองผู้เสียหายในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ 2) เพือ่ ศึกษาข้อท้าทาย ในการด�ำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนสู่
ข้อเสนอแนะการพัฒนาความร่วมมือในกระบวนการคุม้ ครองผูเ้ สียหายในสถานคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหาย
จากการค้ามนุษย์ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารสถานคุ้มครองฯ เจ้าหน้าที่ท�ำงานด้านการคุ้มครองฯ
เจ้าหน้าทีอ่ งค์กรพัฒนาเอกชนทีด่ ำ� เนินงานร่วมกันในการท�ำงานคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
ในสถานคุม้ ครองฯ โดยใช้การเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จ�ำนวน 10 คน เครือ่ งมือ คือ การสัมภาษณ์
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาพบว่าความเป็นหุน้ ส่วนเกิดจาก  1) อ�ำนาจการตัดสินใจ วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารภาครัฐ
ที่มององค์กรพัฒนาเอกชนเป็นองค์กรในการช่วยพัฒนาระบบบริการแก่ผู้เสียหายในสถานคุ้มครองฯ
2) การสือ่ สารทีม่ ที งั้ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การสือ่ สารแบบไม่เป็นทางการท�ำให้เกิดความยืดหยุน่
และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้น 3) การแบ่งปันทรัพยากรระหว่างกันของสถานคุ้มครองฯและองค์กรพัฒนา
เอกชนทัง้ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ อุปกรณ์ สถานที่ 4) การติดตามผลและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน
5) มี น วั ต กรรมการแก้ ไขปั ญ หาร่ ว มกั น จากประเด็ น การท� ำ งานและรั บ ฟั ง ข้ อ เสนอแนะการท� ำ งาน
6) การมองถึ ง ผลลั พ ธ์ เ น้ น ไปที่ ผู ้ เ สี ย หายฯ ได้ รั บ ประโยชน์ สู ง สุ ด นอกจากนั้ น ข้ อ ท้ า ท้ า ยที่ พ บ คื อ
1) อ� ำ นาจการตั ด สิ น ใจของความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รพั ฒ นาเอกชนขึ้ น อยู ่ ผู ้ บ ริ ห ารของหน่ ว ยงานรั ฐ
2) องค์กรพัฒนาเอกชนยังขาดการมีส่วนร่วมการตัดสินใจเชิงนโยบาย 3) ความต่อเนื่องการท�ำงาน
ขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ท�ำงานกับสถานคุ้มครองฯ โดยหากขาดงบประมาณโครงการ ขาดแหล่งทุน
ในการท�ำงาน 4) การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนท�ำให้ขาดความต่อเนื่องต่อ
ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ โดยข้อเสนอแนะคือ 1) การการให้องค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
การตัดสินใจเชิงนโยบายเพิ่มมากขึ้น 2) การจัดท�ำแบบแผนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและองค์กรพัฒนา
เอกชนที่เป็นรูปธรรม 3) ร่วมพัฒนาแนวทางความยั่งยืนของการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือในการท�ำงาน
คุ้มครองสวัสดิภาพในสถานคุ้มครองฯ เป็นระยะยาว
ค�ำส�ำคัญ : หุน้ ส่วนความร่วมมือ/ภาครัฐ/องค์กรพัฒนาเอกชน/ ค้ามนุษย์/สถานคุม้ ครองผูเ้ สียหาย
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Abstract
This research aimed to study : 1) the partnership among a government agency and related
non-government organisations (NGOs) in working for the protection of the victims from The Welfare
Protection Center for Victims of Trafficking in Persons (TIP); 2) the challenges of such partnership in
order to identify recommendation for the development of appropriate partnership in working for the
protection of the victims from The Welfare Protection Center for Victims of Trafficking in Persons.
This research employed the qualitative method whereas the research-tools included semi-structured
interview, participatory & non-participatory observations, as well as reviews of related literatures.
The research’s 10 key informants included directors and staffs from different shelters under the
administration of The Welfare Protection Center for Victims of Trafficking in Persons, who work with
the victim-protection process, and staffs from related NGO orginsations working with these shelters.
The results indicated that the partnership among The Welfare Protection Center for Victims
of Trafficking in Persons and related NGO organisations, in working for the protection of the
victims from trafficking in persons, consists of different components including : 1) the partnership was
depended on vision and power of decision-making of the directors of the shelters while NGOs
were acknowledged as supporting bodies for the improvement of the government’s service system;
2) there were two kinds of communication within this partnership, formal and informal communications,
whereas the informal ones allowed a greater flexible and more interacting relationships; 3) different
resources including human resource, budget, equipment and venue-facilities were shared among all
organisations; 4) monitoring and evaluation were shared among all organisations by means of progress
reports and M&E meetings; 5) solutions for problems were innovated through integrative approach
where appropriate recommendations were identified; and 6) both government and non-government
organisations worked with their focus on the interest of and the most benefit to the targeted victims
from the shelters.
Moreover, the challenges were indicated as : 1) power of decision-making depended only on
the executives of the government agency; 2) NGOs were not involved in the policy decision-making
level; 3) discontinuity of NGOs in working with the shelters caused by lack of donor and project’s
funding; 4) frequent staff turn-over in both government agency and NGOs affected the continuity
of the smooth-partnership. The research’s recommendations were : 1) increasing participation
level of related NGOs, especially at the policy decision-making level; 2) establishing a more tangible
collaborative pattern/plan between government agency and related NGOs; and 3) developing a more
sustainable partnership by considering a long-term together working-together approach.
Keywords : Partnership/Government/NGOs/Trafficking/Welfare Protection center/shelters
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บทน�ำ
ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ซับซ้อนและมีความรุนแรงระดับโลก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกาได้มกี ารประกาศใช้กฎหมายคุม้ ครองผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์เมือ่ ปี พ.ศ. 2543
มีการจัดระดับการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ไว้ 3 ระดับ โดยในอดีตประเทศไทยได้ถูกจัดอยู่ในระดับ 3 คือ
เป็นประเทศทีร่ ฐั บาลไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ อย่างเต็มทีแ่ ละไม่ได้พยายามในการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
หลังจากนั้นรัฐบาลได้มีการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จนในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยได้รับการจัดล�ำดับ
ขึน้ มาอยูใ่ นระดับ 2 คือ เป็นประเทศทีก่ ำ� ลังพยายามอย่างมากทีจ่ ะน�ำตนเองไปปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน (ส�ำนักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558) โดยแนวทางแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้มีการท�ำงานเชิงรุกและเชิงรับ
ทีเ่ ห็นได้อย่างเด่นชัดและครอบคลุมมิตติ ามยุทธศาสตร์ 5Ps ได้แก่ดา้ นโยบาย ด้านการด�ำเนินคดีและบังคับ
ใช้กฎหมาย ด้านการคุม้ ครองผูเ้ สียหาย ด้านการป้องกันและด้านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
(หนึง่ หทัย และ คณะ, คูม่ อื การปฏิบตั งิ านล่าม เพือ่ การคุม้ ครองช่วยเหลือผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์, 2561)
ในส่วนงานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายการค้ามนุษย์ในสถานคุ้มครองฯ เป็นงานส�ำคัญตามน
โยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ได้เป็นหน่วยงานหลัก
ในการดูแลผู้เสียหายระหว่างการคุ้มครองสวัสดิภาพซึ่งประเทศไทยมีสถานคุ้มครองภาครัฐ จ�ำนวน
8 แห่งทั่วประเทศ และผู้เสียหายมีความหลากหลายทั้งทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมและมีบาดแผลทาง
จิตใจที่ต้องได้รับการฟื้นฟูเยียวยาและต้องได้รับการช่วยเหลือที่มีความแตกต่างกันตามปัจเจกบุคล ดัง
นั้นการท�ำงานเจ้าหน้าที่ในสถานคุ้มครองฯจึงต้องมีความเข้าใจ ทักษะในการท�ำงานท่ามกลางความแตก
ต่างหลายหลายและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกภาครัฐ โดยปัจจุบันองค์กรกรพัฒนาเอกชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากากรค้ามนุษย์ในสถานคุ้มครองฯทั้งงานสังคมสงเคราะห์
ฟื้นฟูเยียวยา กฎหมาย จนส่งกลับคืนสู่สังคมตลอดจนเข้ามาหนุนเสริม พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ในสถานคุ้มครองฯในด้านต่างๆ ทั้งด้านงานสังคมสงเคราะห์ ฟื้นฟูเยียวยาและหนุนเสริมทรัพยากรแก่
สถานคุ้มครองฯ และผู้เสียหายฯ
จากข้างต้นจึงมีความสนใจการศึกษาเกีย่ วกับหุน้ ส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคกรพัฒนา
เอกชนในการคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ในสถานคุม้ ครองฯเพือ่ เป็นแนวทางในการเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือ ข้อท้าทายในการด�ำเนินงานร่วมกันและข้อเสนอแนะการท�ำงานระหว่างภาครัฐและ
องค์กรพัฒนาเอกชนและสามารถน�ำผลการศึกษาส่งคืนกลับเพื่อเป็นการสะท้อนการท�ำงานร่วมกันและ
เกิดการพัฒนาการท�ำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาหุน้ ส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน ในกระบวนการท�ำงาน
คุ้มครองผู้เสียหายในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
2. เพื่อศึกษาข้อท้าทาย ในการด�ำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนสู่
ข้อเสนอแนะการพัฒนาความร่วมมือในกระบวนการคุม้ ครองผูเ้ สียหายในสถานคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหาย
จากการค้ามนุษย์
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กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนในสถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
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จากกรอบค�ำถามงานวิจยั มีการอธิบายถึงประเด็นของการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและองค์กร
พัฒนาเอกชนในกระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายในสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากากรค้ามนุษย์
โดยแนวทางความร่วมมือของภาคีฯ ควรมีการด�ำเนินงานตามลักษณะดังนี้คือ กลยุทธ์ของผู้น�ำและ
การสนับสนุน ความไว้วางใจในการเป็นภาคี บทบาท ความรับผิดชอบ ศักยภาพความร่วมมือประสานงาน
ที่เข้มแข็ง ทรัพยากรที่แบ่งปัน การสื่อสารและการแบ่งปันข้อมูล แรงจูงใจและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
คุณค่าของการกระท�ำมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและการตัดสินใจ ความโปร่งใส
สามารถเปิดเผยข้อมูลระหว่างกัน การเตรียมด�ำเนินงานและสรุปผลการด�ำเนินงานร่วมกันที่มี นวัตกรรม
การแก้ไขปัญหา และความต่อเนือ่ งการด�ำเนินงานของการเป็นภาคีในการร่วมกันในการด�ำเนินงาน ในระดับ
นโยบายและในระดับปฏิบัติการในงานคุ้มครอง การเกิดผลลัพธ์ความร่วมมือที่มีผลบวก รวมทั้งข้อท้าทาย
ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนสู่แนวทางการพัฒนาความร่วมมือหรือ
ลดข้อท้าทายระหว่างภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนในกระบวนการคุม้ ครองผูเ้ สียหายฯ  ในสถานคุม้ ครอง
สวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
งานวิจัยนี้ได้น�ำแนวคิด และทฤษฎี มาใช้เป็นกรอบการศึกษาวิจัยได้แก่ (1) แนวคิดการจัดการ
ปกครองสาธารณะแนวใหม่ (New Public Governance : NPG) (2) แนวคิดการปกครองแบบประสาน
ความร่วมมือ (Collaborative Governance) (3) แนวคิดหุ้นส่วนความร่วมมือ (Partnership)
การจัดการสาธารณะแบบใหม่ (New Public Governance : NPG) เป็นการท�ำงานที่มุ่งเน้นเชิง
ความสัมพันธ์และไม่ได้มุ่งเน้นการท�ำงานเฉพาะภายในองค์กร นอกจากนั้นเป็นการท�ำงานที่มีส่วนร่วม
ในการให้ บ ริ ก ารสาธารณะ และมี ก ารท� ำ งานที่ มี ก ระบวนการหลายขั้ น ตอน มี ก ารก� ำ หนดนโยบาย
มีความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและการก�ำกับดูแลของกระบวนการและเน้นประสิทธิภาพการบริการและ
ผลลัพธ์ นอกจากนี้ยังให้ความส�ำคัญกับการออกแบบและการประเมินผลของความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ที่ยั่งยืนซึ่งมีสัญญาเชิงสัมพันธ์ท�ำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการก�ำกับดูแล และการจัดการแนวคิดแบบใหม่นี้
เป็นการพัฒนารูปแบบใหม่ของความร่วมมือกับการจัดหาบริการสาธารณะ (Stephen P.Osborne, 2007)
การปกครองแบบประสานความร่วมมือมือ (Collaborative Governance) คือการท�ำงานระหว่างภาครัฐ
และภาคอื่น ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคมในการร่วมกันในการก�ำหนดกรอบค�ำถามเพื่อแก้ไขปัญหา
และเกิดการมีส่วนร่วม มีกระบวนการในการก�ำหนดประเด็น เป้าหมายผ่านการท�ำงานด้านเครือข่าย
(Network) โดยการท�ำงานเครือข่ายนี้ท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองและเป็นการลดทอนอ�ำนาจและ
เป็นการเปลี่ยนรูปแบบการท�ำงานร่วมกันในระดับนโยบาย (Peter Shergold, 2562)
หุน้ ส่วนความร่วมมือ (Partnership) คือ หน่วยงานทัง้ ในภาครัฐและนอกภาครัฐทีส่ ามารถช่วยภาครัฐ
ในการจัดการปัญหาที่ซับซ้อนหรือเรียกปัญหานั้นว่า “Wicked problem” ที่รัฐไม่อาจแก้ปัญหาได้ได้ด้วย
ตนเอง และภาคีสามารถเติมเต็มสิง่ ทีย่ งั ขาดในการให้บริการแก่ผใู้ ช้บริการ ซึง่ จะท�ำให้การให้บริการครบวงจร
มากขึน้ และเป็นการร่วมน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ นอกจากนัน้ ยังเป็นการแบ่งปันความเชีย่ วชาญและการจัดสรร
ทรัพยากรอืน่ ๆ การรับความเสีย่ งและเกิดการรูล้ องร่วมกัน โดยการท�ำงานกับภาคีภาคฯท�ำให้เกิดการเรียนรู้
วัฒนธรรมองค์กรและประสบการณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ แลการมีภาคีฯ ไม่เพียงช่วยในการตอบสนอง
วัตถุประสงค์และขจัดปัญหาที่ซับซ้อนแต่ยังเป็นการท�ำงานบนพื้นฐานการก�ำกับกิจกรรมของภาครัฐที่ดี
(Good governance) (Bovaird, Tony, Klijn, Erik Hans, 2016)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

639

นอกจากนั้นแนวทางในการด�ำเนินงานของภาคีฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับภาคีความร่วมมือคือ
การกลยุทธ์ของผู้น�ำและการสนับสนุน ความไว้วางใจในการเป็นภาคี บทบาท ความรับผิดชอบ ศักยภาพ
ความร่วมมือประสานงานที่เข้มแข็ง ทรัพยากรที่แบ่งปัน การสื่อสารและการแบ่งปันข้อมูล คุณค่าของ
การกระท�ำมุง่ เน้นไปทีผ่ ลลัพธ์ การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสียและการตัดสินใจ การเตรียมด�ำเนินงานและ
สรุปผลการด�ำเนินงานร่วมกันที่มีนวัตกรรมการแก้ไขปัญหา และความต่อเนื่องการด�ำเนินงานของภาคี
(Stephen P.Osborne, 2010)
โดยมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากการทบทวนวรรณและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้
ท�ำศึกษาและประมวลผลข้อมูลงานวิจยั ใกล้เคียงกรอบแนวคิดจ�ำนวน 7 ผลงาน และตามสถานการณ์ปญ
ั หา
การค้ามนุษย์จ�ำนวน4ผลงาน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและการอภิปรายผล

วิธีการวิจัย
การวิจยั เชิงคุณภาพนี้ (Qualitative Research) ใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกต
แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ทั้งการจัดประชุม การจัดอบรม การสัมภาษณ์การท�ำงานร่วมกันของภาคี
ภาครัฐและเอกชนในกระบวนการคุม้ ครองผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์และการศึกษาจากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่บคุ คล หน่วยงานทีท่ ำ� งานในภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนทีท่ ำ� งานในกระบวนการ
คุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในสถานคุ้มครองฯ โดยมีการเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ คือ
ผู้ที่มีอ�ำนาจในการตัดสินใจและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน แบ่งเป็น
ภาครัฐได้แก่ผบู้ ริหารองค์กร 2 คน ผูป้ ฏิบตั งิ านในสถานคุม้ ครองฯ 4 คน องค์กรพัฒนาเอกชนได้แก่ผบู้ ริหาร
โครงการ 2 คน ผู้ปฏิบัติงานโครงการ 2 คน รวมทั้งหมด10 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ า ง
(Semi-structure interview) ที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิด และได้ท�ำการทดสอบเครื่องมือโดยการทดสอบ
สัมภาษณ์และน�ำข้อมูลมาทดลองวิเคราะห์ให้เกิดความถูกต้องตามกรอบแนวคิด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Interview) เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง เกี่ยวกับ
ประเด็นการท�ำงานร่วมกันของภาคีภาครัฐและเอกชนในกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
โดยเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานในกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
3 แห่ง ทั้งผู้บริหารสถานคุ้มครองฯ ผู้ปฏิบัติงาน อาทินักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และเจ้าหน้าที่
องค์กรพัฒนาเอกชนที่ท�ำงานร่วมกับสถานคุ้มครองฯของภาครัฐ
การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม (Participation observation and Nonparticipative
Observation) เป็นการสังเกตการณ์จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลการจัดประชุมย่อย เช่น ประชุมหารือ
การด�ำเนินงานร่วมกันระหว่างสถานคุ้มครองและองค์กรพัฒนาเอกชน การจัดการอบรมร่วมกันระหว่าง
กองต่อต้านการค้ามนุษย์ การท�ำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายฯ
เอกสารอืน่ ๆ เกีย่ วข้อง (Documentary) ทัง้ รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี แผนการด�ำเนินงาน
การเอกสารเกีย่ วกับรายงานการช่วยเหลือผูเ้ สียหายฯในกระบวนการคุม้ ครองสวัสดิภาพ นโยบาย กฎหมาย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา เป็นการรวบรวมข้อมูลทัง้ เชิงปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมทิ ไี่ ด้กำ� หนดไว้มารวบรวม
และเลือกข้อมูลที่จ�ำเป็นในการวิเคราะห์ โดยวิธีการเขียนบรรยายจากการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จาก
การสัมภาษณ์และเลือกข้อมูลส�ำคัญมาเขียนวิเคราะห์ตามค�ำถามการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการการตีความโดยน�ำข้อมูล
การสัมภาษณ์และการบันทึกทั้งจากการจดบันทึก การถอดเทปวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดที่วางไว้เพื่อให้
เกิดข้อสรุปของข้อมูล โดยประมวลค�ำตอบตามค�ำถามหรือวัตถุประสงค์งานวิจยั โดยประมวลการวิเคราะห์
จากการสัมภาษณ์และน�ำข้อมูลจัดหมวดหมู่ตามค�ำถามงานวิจัยและกรอบแนวคิดที่วางไว้ในการศึกษา

ผลการศึกษา
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีสว่ นร่วมและไม่มสี ว่ นร่วม และวิเคราะห์
ข้อมูลสามารถน�ำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นตามวัตถุประสงค์ข้อแรกคือการศึกษาความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน ในการท�ำงานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายในสถานคุ้มครองฯ พบว่า
1) ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนจะเกิดขึ้นได้คือผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจ
ตัดสินใจของภาครัฐให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานร่วมกันกับองค์กรพัฒนาเอกชนโดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากส่วนกลาง ซึ่งการพิจารณาการท�ำงานร่วมกันนั้นคือการค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหาย และ
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารภาครัฐเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือในการท�ำงานและการตัดสิน
ให้องค์กรภายนอกเข้ามาสนับสนุนการด�ำเนินงาน รวมทั้งผู้บริหารฯ ได้มองถึงการท�ำงานกับองค์กร
การพัฒนาเอกชนเป็นการหนุนเสริมพัฒนาการท�ำงานมิติต่างๆ ทั้งองค์กร บุคลากรในสถานคุ้มครองฯ
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภาครัฐได้มีการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และกระบวนการในการคุ้มครอง
ผู้เสียหายมาอย่างต่อเนื่องโดยที่พยายามที่จะให้กระบวนงานต่างๆ เป็นไปโดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง
นอกจากนั้นองค์กรพัฒนาเอกชนมีเพียงข้อเสนอแนะให้เชิงนโยบายแต่ยังขาดบทบาทการตัดสินใจ
เชิงนโยบายในกระบวนการคุ้มครองฯร่วมกับหน่วยงานรัฐ
2) ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนมีการประสานงานทัง้ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น
องค์กรพัฒนาเอกชนจะเข้าไปปฏิบตั งิ านหรือจัดกิจกรรมในสถานคุม้ ครองฯ จักมีการประสานงานทัง้ การส่ง
หนังสือขอเข้าปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองฯ แก่กองต่อต้านการค้ามนุษย์และปลัดกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้อนุมัติอนุญาตในการเข้าท�ำงานแต่ทั้งนี้ในด้านการประสานงานไม่เป็น
ทางการจักเป็นการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ ไลน์ เบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ในสถานคุ้มครองฯ
3) ศักยภาพความร่วมมือและการแบ่งปันทรัพยากรระหว่างกันของสถานคุ้มครองฯ และองค์กร
พัฒนาเอกชน ในส่วนของสถานคุ้มครองฯ มีการแบ่งปันในส่วนการสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล เช่น
การส่งเจ้าหน้าทีด่ า้ นสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมการอบรมขององค์กรแห่งหนึง่ และน�ำมาพัฒนางานของฝ่ายงาน
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สถานที่จัดกิจกรรมเมื่อองค์กรต่างๆ เข้ามาด�ำเนินงานสถานคุ้มครอง รวมทั้ง
การแบ่งปันแอฟพลิเคชัน่ การจองล่ามแปลภาษาผ่านระบบของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ทีท่ างองค์กรพัฒนา
เอกชนสามารถจองล่ามแปลภาษาเพื่อไปท�ำงานกับผู้เสียหายในสถานคุ้มครองฯ ได้ส่วนองค์กรพัฒนา
เอกชนจะเป็นการสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล เช่นเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนที่มีความรู้เชี่ยวชาญ
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เฉพาะด้านให้การฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของสถานคุ้มครอง โดยความรู้ขององค์กรพัฒนาเอกชนจะเป็น
ความรูใ้ หม่ทสี่ ามารถเพิม่ ทักษะการท�ำงานกับผูเ้ สียหายให้กบั เจ้าหน้าที่ นอกจากนัน้ การท�ำงานตามภารกิจ
ของแต่ละองค์กรมีทรัพยากรสนับสนุนในสิง่ ทีท่ างภาครัฐยังต้องการให้ทางองค์กรพัฒนาเอกชนช่วยเติมเต็ม
ช่วยเหลือผู้เสียหาย เช่น การด�ำเนินคดีช่วยเหลือผู้เสียหาย สิ่งของเครื่องใช้ผู้เสียหายที่ไม่สามารถ
เบิกในงบประมาณของภาครัฐ การช่วยเหลือติดต่อการย้ายถิ่นฐานกรณีชาวโรฮิงยาไปยังประเทศที่สาม
การสนับสนุนล่ามภาษาแก่ผเู้ สียหายในสถานคุม้ ครองฯ เมือ่ มาปฏิบตั งิ านในสถานคุม้ ครองฯ และงบประมาณ
การจัดกิจกรรมขององค์กรพัฒนาเอกชนที่หนุนเสริมภาครัฐระหว่างปิดงบประมาณประจ�ำปีที่ไม่สามารถ
เบิกจ่ายด�ำเนินกิจกรรมได้
4) การแบ่งปันข้อมูลโดยสถานคุ้มครองฯ จะมีการแบ่งปันข้อมูลแก่องค์กรพัฒนาเอกชนผ่านทาง
การประชุมกับผูบ้ ริหารฯ เช่นสถานการณ์ปจั จุบนั ของสถานคุม้ ครองฯ  เพือ่ ทีอ่ งค์กรพัฒนาเอกชนจะสามารถ
วางแผนการด�ำเนินงานให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น และรายงานประจ�ำปีที่ทางกองต่อ
ต้านการค้ามนุษย์นำ� เสนอผ่านเวบไซค์และดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเวบไซค์ได้ ส่วนในด้านองค์กรพัฒนา
เอกชนมีการแบ่งปันข้อมูลคือการจัดประชุมสรุปงานแต่ละครั้งกับสถานคุ้มครองฯ การจัดประชุมสรุปผล
การด�ำเนินงานรายปี และจัดส่งรายงานทั้งรายงานกิจกรรม รายงานครึ่งปี และรายงานประจ�ำปีให้แก่กอง
ต่อต้านการค้ามนุษย์และสถานคุม้ ครองฯ ทีเ่ ป็นกลุม่ เป้าหมายในโครงการ ในส่วนข้อมูลทีเ่ ป็นความลับเช่น
ข้อมูลผู้เสียหายทางสถานคุ้มครองฯ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลเนื่องจากเป็นการรักษาความลับและ
หากข้อมูลรัว่ ไหลจะเป็นการเสียหายในรูปคดี นอกจากพิจารณาว่าเป็นสิง่ จ�ำเป็นในการช่วยเหลือผูเ้ สียหาย
แก่องค์กรพัฒนาเอกชนเช่นการช่วยเหลือเฉพาะรายกรณี การช่วยเหลือทางกฎหมายที่ต้องทราบข้อมูล
อย่างละเอียดเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหาย
5) นวัตกรรมการแก้ไขปัญหา การพัฒนาระบบการท�ำงานของสถานคุม้ ครองฯ โดยรับฟังข้อเสนอแนะ
จากองค์กรพัฒนาเอกชนเป็นการพัฒนาจากจุดอ่อนหรือการมองเห็นปัญหาจากการท�ำงานของสถานคุม้ ครองฯ
และน�ำมาสู่การให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงบริการแก่สถานคุ้มครองฯ รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนล่าม
จึงน�ำมาสูก่ ารจัดท�ำระบบจองล่ามผ่านเวบไซค์และแอฟพลิเคชัน่ ของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ โดยทางองค์กร
พัฒนาเอกชนสามารถเข้าจองล่ามผ่านระบบได้ รวมถึงการประสานงานส่งคืนผู้เสียหายต่างชาติกลับคืนสู่
สังคมที่ภาครัฐมีการประสานผ่านองค์กรพัฒนาชนในการติดตามทั้งการเยี่ยมบ้านผู้เสียหาย การประเมิน
ความพร้อมที่ภาครัฐอาจยังไม่สามารถเข้าถึงชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนสามารถท�ำได้ดีกว่าภาครัฐ
6) คุณค่าการกระท�ำที่เน้นไปที่ผลลัพธ์ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน
มีเป้าหมายเดียวกันคือการช่วยเหลือผู้เสียหายในสถานคุ้มครองฯ ดังนั้น ความร่วมมือและการตัดสินให้
องค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามาด�ำเนินงานในสถานคุ้มครองฯ จึงเป็นการมองถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหาย
โดยเป็นการเติมเต็มการท�ำงานระหว่างกัน
โดยความเปลีย่ นแปลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนนัน้ พบว่าเกิดการเรียนรู้
เพือ่ พัฒนาระบบการคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหายร่วมกันทัง้ องค์ความรู้ ทักษะ โดยเฉพาะทัศนคติของเจ้าหน้าที่
สถานคุ้มครองฯ มีเชิงบวกและการดูแลผู้เสียหายที่เหมาะสม การพัฒนาเครื่องมือการดูแลผู้เสียหาย
การประสานงานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น รวมทั้งทรัพยากร งบประมาณจากองค์กรพัฒนาเอกชนในสถาน
คุ้มครองฯ ท�ำให้เกิดการพัฒนา เช่นสถานคุ้มครองฯ แห่งหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชน
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แห่งหนึ่งสร้างศาลจ�ำลองในสถานคุ้มครองเพื่อให้ผู้เสียหายมีการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นศาล การตรวจ
สุขภาพที่ท�ำให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเรียนรู้ระบบการบริการสุขภาพไปพร้อมกัน การเกิดทัศนคติเชิงบวกของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐจากการร่วมอบรมการดูแลและการรับมือผู้เสียหาย
วัตถุประสงค์ทสี่ องเพือ่ ศึกษาข้อท้าทาย ในการด�ำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและองค์กรพัฒนา
เอกชนสูข่ อ้ เสนอแนะการพัฒนาความร่วมมือในกระบวนการคุม้ ครองผูเ้ สียหายในสถานคุม้ ครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จากผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า
ข้อท้าทาย คือ 1) การทีภ่ าครัฐยังไม่มรี ะเบียบหรือหลักการท�ำงานกับองค์กรพัฒนาเอกชนทีช่ ดั เจน
จึงท�ำให้อำ� นาจการตัดสินใจอยูท่ ผี่ บู้ ริหารของหน่วยงานทีม่ คี วามเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการด�ำเนินงาน
ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน หากสถานคุม้ ครองฯ เกิดการเปลีย่ นแปลง โยกย้ายต�ำแหน่งผูบ้ ริหาร วิสยั ทัศน์
วิธีการท�ำงานของผู้บริหารแต่ละคนที่มีรูปแบบการบริหารงานแตกต่างกัน โดยข้อท้าทายที่ตามมา คือ
ความต่อเนือ่ งของการท�ำงาน เพือ่ ให้ผบู้ ริหารทีร่ บั ต�ำแหน่งใหม่ได้ศกึ ษาสถานการณ์ การด�ำเนินการทีผ่ า่ นมา
ประมาณช่วงเวลาหนึ่งรวมทั้งการปรับเปลี่ยนนโยบาย รูปแบบการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ของบุคลากร
จะส่งผลต่อการด�ำเนินงานที่ผ่านมาต้องชะลอตัว หลังจากนั้นองค์กรพัฒนาเอกชนจึงเข้าพบเพื่อน�ำเสนอ
แผนงานและผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาซึ่งแผนการท�ำงานขององค์กรพัฒนาเอกชนอาจต้องปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ์ นอกจากนัน้ ระเบียบราชการทีม่ ขี นั้ ตอน การท�ำงานตามสายบังคับบัญชายังเป็นข้อท้าทาย
ที่ท�ำให้เจ้าหน้าที่สายการปฏิบัติงานไม่สามารถตัดสินใจในระหว่างการท�ำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน
ได้ทันทีแต่ต้องรอการอนุมัติตามสายบังคับบัญชา
2) ความต่อเนื่องการท�ำงานขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ท�ำงานกับสถานคุ้มครองฯ โดยหากขาด
งบประมาณโครงการ ขาดแหล่งทุนในการท�ำงาน และการเปลีย่ นแปลงเจ้าหน้าทีโ่ ครงการเป็นสิง่ ส�ำคัญของ
ความต่อเนื่องการท�ำงานร่วมกับภาครัฐ
ดังนัน้ ข้อเสนอแนะในหุน้ ส่วนการท�ำงานระหว่างภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนจากผลการศึกษา
เบื้องต้นคือ
1) จัดท�ำระเบียบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนในงานค้ามนุษย์อย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อให้เกิดการท�ำงานร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ได้อย่างต่อเนื่องโดย ซึ่งเป็นการตัดข้อกังวลหาก
ผู้บริหารฯ ที่มีการเปลี่ยนผ่าน โยกย้ายมีวิสัยทัศน์ที่เน้นการท�ำงานเฉพาะภาครัฐจะท�ำให้เกิดอุปสรรค
การการท�ำงานระหว่างกัน
2) เพิ่มการแบ่งปันทรัพยากรระหว่างกันและเชื่อมโยงการท�ำงานร่วมกับระหว่างสถานคุ้มครองฯ
และองค์กรพัฒนาเอกชนในระยะยาว ซึ่งจะท�ำให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรและการหนุนเสริมการท�ำงาน
ระหว่างกัน เช่นงบประมาณการท�ำงานขององค์กรภาคเอกชนที่ขึ้นอยู่กับแหล่งทุน ภาครัฐจะมีแนวทาง
หนุนเสริมองค์กรภายนอกอย่างไรเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการท�ำงานเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองฯ
ผูเ้ สียหายในสถานคุม้ ครองฯ และให้สถานคุม้ ครองฯ เกิดการพัฒนาและเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผรู้ บั บริการฯ
3) การมีส่วนร่วมตัดสินใจเชิงนโยบายการพัฒนาความคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายฯ จากทาง
ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนโดยบทเรียนการท�ำงานในสถานคุ้มครองฯ ร่วมกันเป็นข้อมูลส�ำคัญและ
ข้อเสนอแนะในการตัดสินใจหรือการพัฒนานโยบาย ระบบบริการแก่ผู้เสียหายฯ ในสถานคุ้มครองฯ
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนในสถานคุ้มครองผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์เกิดจาก 1) อ�ำนาจการตัดสินใจ วิสัยทัศน์ของผู้บริหารภาครัฐที่มององค์กรพัฒนาเอกชน
เป็นองค์กรในการช่วยพัฒนาระบบบริการแก่ผู้เสียหายในสถานคุ้มครองฯ แต่องค์กรพัฒนาเอกชนยังขาด
อ�ำนาจการตัดสินใจร่วมในระดับนโยบายกับภาครัฐและเจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบตั งิ านของรัฐยังขาดการตัดสินใจ
ในการปฏิบตั งิ านร่วมกันกับองค์กรพัฒนาเอกชน 2) มีการสือ่ สารทีม่ ที งั้ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ซึง่ มีความยืดหยุน่ หากเปรียบเทียบกับระบบราชการในอดีตท�ำให้การประสานงานมีความรวดเร็ว นอกจากนัน้
จากการติดต่อแบบไม่เป็นทางการระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนมีการท�ำงานที่
ใกล้ชิดกันมากขึ้นซึ่งส่งผลต่อความร่วมมือการท�ำงานไปในทางที่ดี 3) มีการแบ่งปันทรัพยากรระหว่างกัน
ของสถานคุ ้ ม ครองฯ และองค์ ก รพั ฒ นาเอกชนทั้ ง ทรั พ ยากรบุ ค คล งบประมาณ อุ ป กรณ์ สถานที่
ในการท�ำงานร่วมกัน 4) มีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันทัง้ จากการประชุมและเอกสารรายงานแต่ยงั ไม่มฐี าน
ข้อมูลกลางในการแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน 5) มีนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาร่วมกันจากประเด็นการท�ำงาน
ทีพ่ บข้อบกพร่องและรับฟังข้อเสนอแนะการท�ำงานระหว่างภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนแต่องค์กรพัฒนา
เอกชนยังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบายหรือเชิงระบบการบริหารงานที่ต้องมีการพัฒนาน้อยมาก
6) มีการมองถึงคุณค่าการกระท�ำที่เน้นไปที่ผลลัพธ์คือผู้เสียหายฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการท�ำงาน
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน
ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับการจัดการสาธารณะแบบใหม่ (New Public Governance :NPG )
ที่ไม่ได้มุ่งเน้นการท�ำงานเฉพาะภายในองค์กรภาครัฐแต่เป็นการหาบริหารสาธารณะ เป็นการพัฒนา
รูปแบบใหม่ของความร่วมมือกับการจัดหาบริการสาธารณะกับองค์กรภายนอก (Stephen P. Osborne, 2007)
และยังสอดคล้องกับแนวคิด การปกครองแบบประสานความร่วมมือมือ (Collaborative Governance) คือ
การท�ำงานระหว่างภาครัฐและภาคอื่น ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคมในการร่วมกันในการก�ำหนดกรอบ
ค�ำถามเพื่อแก้ไขปัญหา และเกิดการมีส่วนร่วมในการท�ำงานให้บริการสาธารณะ (Peter Shergold, 2019)
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับแนวทางการด�ำเนินงานหุ้นส่วนความร่วมมือของ Stephen P. Osborn และ
Bovaird & Klijin แต่ความเข้มข้นของการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน
ยังมีน้อย นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่องการสร้างความร่วมมือเพื่อต่อต้านการค้าแรงงาน
ทาสบนเรือประมงเพื่อรับทราบความเป็นมาของการสร้างความร่วมมือระหว่างมูลนิธิกระจกเงากับ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่พบว่าด้านดีของการสร้างความร่วมมือคือเจ้าหน้าที่
พั ฒ นาสั ง คมฯ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การค้ า แรงงานบทเรื อ ประมงท� ำ ให้ เ กิ ด การท� ำ งานที่ มี
ความกว้ า งขวางมากขึ้ น แต่ ข ้ อ เสี ย จากการศึ ก ษาพบว่ า อุ ป สรรคจากการท� ำ งานร่ ว มกั บ กระทรวง
พัฒนาสังคมนั้นคือความล่าช้าและต้องรอการตัดสินใจจากส่วนกลาง การเพิกเฉย และขาดความเข้าใจ
ในการท�ำงานร่วมกัน (พฤฒ เอมมานูแอล, 2551)
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ข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัย
จากผลการวิจัยผู้ศึกษาพบว่าการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและองค์กรพัฒนา
เอกชนในสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ควรเพิ่มความเข้มข้นของความร่วมมือในมากขึ้น
ในการให้องค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมการตัดสินใจเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ การวางแผนงาน
การด�ำเนินงานและการประเมินติดตามผลเพือ่ ให้เกิดการท�ำงานทีเ่ ป็นองค์รวมเดียวกันและให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เสียหายฯ หรือผู้รับบริการ รวมทั้งการจัดท�ำแบบแผนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและองค์กร
พัฒนาเอกชนที่เป็นรูปธรรมจากส่วนกลางเพื่อให้สถานคุ้มครองฯ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของรัฐสามารถ
ด�ำเนินงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนได้อย่างต่อเนื่องแม้มีการเปลี่ยนแปลง โยกย้ายผู้บริหารฯ และ
ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนควรร่วมกันมองถึงความยั่งยืนและโอกาสของการร่วมมือกันเพื่อพัฒนา
ระบบการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายฯ ในสถานคุ้มครองฯ ให้มีความต่อเนื่องในระยะยาว
ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมี ก ารศึ ก ษาความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ และองค์ ก รพั ฒ นาเอกชนของหน่ ว ยงานอื่ น
เพื่อดูปัจจัยและแนวทางการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ
2) ควรมีการศึกษาการประเมินผลการด�ำเนินงานร่วมกันระหว่างรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน
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ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ :
ศึกษาเฉพาะเทศบาลต�ำบล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในจังหวัดสงขลา
THE FACTORS AFFECTING JOB PERFORMANCE OF OFFICERS
IN LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION : A CASE STUDY
OF SUB-DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATIONS AND
SUB-DISTRICT MUNICIPALITY IN SONGKHLA PROVINCE
วรรณฤดี วิวัชนะ, คณน ไตรจันทร์
คณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ศึกษาเฉพาะเทศบาลต�ำบล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในจังหวัดสงขลา
กลุม่ ตัวอย่างเป็นพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เฉพาะเทศบาลต�ำบล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในจังหวัดสงขลา จ�ำนวน 480 คน ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน แบบสอบถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีความเชื่อมั่นของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 0.85 - 0.94 และสถิติที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอย
พหูคณ
ู ผลการศึกษา พบว่า แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ เป็นตัวท�ำนายทีม่ คี า่ สัมประสิทธิก์ ารท�ำนายสูง
ที่สุดอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (B = 0.413) รองลงมาบรรยากาศองค์การ (B = 0.281) และ
ความส�ำคัญในงาน (B=0.140) ตามล�ำดับ ส่วนภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง ไม่สามารถท�ำนายผลการปฏิบตั งิ านได้
(B = 0.003) โดยตัวแปรทั้งสี่สามารถอธิบายความแปรปรวนผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้ร้อยละ 44.1
ค�ำส�ำคัญ : ผลการปฏิบัติงาน พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Abstract
The purpose of this research was to analyze factors affecting job performance of officers
in Local Administrative Organization of Sub-district Administration Organizations and Sub-district
Municipality in Songkhla Province. The samples consisted of 480 private general officers in local
administrative organizations, especially sub-district administration organizations and sub-district
municipality in Songkhla Province, obtained through the multi-stage random sampling method.
The instrument used for collecting data was 5 point rating scale questionnaires the reliability of the
questionnaire ranged from 0.85 to 0.94. The statistics used were mean, standard deviation, correlation
coefficient, and multiple regression. The results found that public service motivation was the highest
predictive coefficient was statistically significant at 0.001 (B = 0.413), followed by organizational
climate (B = 0.281), and task significance (B = 0.281). Transformational leadership can’t job performance
predictive (B = 0.003). Four variables could explain the variance of job performance of officers by 44.1%
Keywords : Job Performance, Officers, Local Administrative Organization

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

647

บทน�ำ
พระราชบัญญัตบิ ริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 70 ก�ำหนดบทบาทและภาระหน้าทีข่ อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มคี วามเป็นอิสระในการก�ำหนดนโยบายการบริหาร การจัดบริการสาธารณะ
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง (บุญยเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2559) โดยต้องอยู่ภายใต้
ข้อจ�ำกัดของงบประมาณ และจะต้องมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ซึง่ ภารกิจและหน้าทีเ่ หล่านัน้ เป็นเงือ่ นไขของ
การปฏิบัติงานของพนักงานที่จะต้องท�ำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งหัวใจหลัก
ที่ท�ำให้องค์กรปกครองท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้นั้น คือ ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์การคาดหวังที่จะได้รับจากพนักงานทุกคน โดยผลการปฏิบัติงานจะต้องมีประสิทธิภาพ
(อรทัย ก๊กผล, 2547) ในเชิงทฤษฎีองค์การ การปฏิบตั งิ านในองค์การของพนักงานจะมีปจั จัยต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้
ภายในองค์การทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติของการอยูร่ ว่ มกันของกลุม่ และเกิดขึน้ จากการสร้างขึน้ โดยบุคคล
(เสาวภาคย์ ดีวาจา, 2529) ในบริบทของพนักงานขององค์การภาครัฐที่มีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ
ให้กับประชาชน พนักงานในองค์การจะต้องอาศัยปัจจัยที่อยู่รอบตัว มาสนุบสนุนในการปฏิบัติให้เกิดผล
การปฏิบัติงานที่ดี โดยปัจจัยภายในองค์การที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานขององค์การนั้น
มีหลากหลายปัจจัยซึ่ง ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าปัจจัยดังต่อไปนี้มีความส�ำคัญต่อการเกิดผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในองค์การภาครัฐ ได้แก่ แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ ความส�ำคัญในงาน ภาวะผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลง และบรรยากาศองค์การ
ปัจจัยแรก แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ การปฏิบัติงานในองค์การของพนักงานจะถูกก�ำหนด
และควบคุมโดยแรงจูงใจต่างๆ ที่ผู้น�ำหรือองค์การได้สร้างสิ่งจูงใจให้แก่พนักงาน ในกรณีของพนักงาน
ในองค์การภาครัฐที่มีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน พนักงานขององค์การจ�ำเป็นต้อง
มีแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ เพราะแรงจูงใจในการบริการสาธารณะเป็นกลไกส�ำหรับพฤติกรรมของ
บุคลากรภาครัฐที่น�ำมาสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
(Perry and Wise, 1990) ในขณะทีป่ จั จัยความส�ำคัญในงานอยูใ่ นคุณลักษณะของงานขององค์การ ซึง่ ความส�ำคัญ
ในงานเป็นลักษณะของงานทีม่ ผี ลกระทบต่อชีวติ และความเป็นอยูข่ องบุคคลอืน่ อาจเป็นบุคคลในองค์การ
หรือนอกองค์การก็ได้ (Hackman and Oldham, 1980) โดยความส�ำคัญในงานถือเป็นลักษณะของงาน
ที่มีความส�ำคัญเป็นอย่างมากต่อการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากตามภารกิจและ
หน้าที่ของพนักงานขององค์กรปกครองส่วนถิ่นนั้น เป็นงานที่เมื่อปฏิบัติแล้วจะต้องมีผู้ได้รับประโยชน์
จากการปฏิบัติภารกิจนั้น ๆ และจะต้องส่งผลกระทบทั้งด้านดีและด้านลบต่อชีวิต และความเป็นอยู่
ของผู้ได้รับประโยชน์ นั่นก็คือ ประชาชน โดยภารกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นการท�ำให้เกิด
ผลกระทบในด้านดีมากที่สุดหากเกิดผลกระทบในด้านลบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเข้าไปแก้ไข
ปัญหานั้นโดยด่วนที่สุด
นอกจากนี้ปัจจัยภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง ความเป็นผู้น�ำในองค์การเป็นตัวแสดงส�ำคัญของ
องค์การทีส่ ง่ ผลต่อผลการปฏิบตั งิ าน (Stone, 2008) เนือ่ งจากภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงมีความส�ำคัญ และ
เหมาะสมกับการเป็นผู้น�ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมาก เนื่องจากภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
เป็นผู้ที่สามารถกระตุ้นให้พนักงานเกิดความสนใจและมองเห็นงานในแง่มุมใหม่ๆ ท�ำให้ตระหนักรู้ในเรื่อง
วิสยั ทัศน์และภารกิจขององค์การ ซึง่ สามารถจูงใจให้พนักงานเห็นความส�ำคัญของประโยชน์สว่ นรวมมากกว่า
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ส่วนตน Bass and Avollio (1994) ซึ่งการมีผู้น�ำที่มีภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงอยู่ในองค์การนั้นจะเป็นผลดี
ต่อการเกิดผลการปฏิบตั ขิ องพนักงาน และปัจจัยสุดท้าย บรรยากาศองค์การเป็นส่วนส�ำคัญอีกปัจจัยหนึง่ ที่
จะท�ำให้พนักงานมีผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ี และมีประสิทธิภาพ เนือ่ งจากบรรยากาศองค์การเป็นการรับรูส้ ภาพ
แวดล้อมภายในองค์การของพนักงาน โดยองค์การแต่ละองค์การจะมีลกั ษณะเฉพาะของบรรยากาศองค์การ
ที่ทำ� ให้องค์การหนึ่งแตกต่างจากองค์การอืน่ ๆ ซึ่งบรรยากาศองค์การมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของพนักงาน
ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานร่วมทั้งมีผลต่อประสิทธิภาพขององค์การนั้นด้วย (Mathisen and
Einarsen, 2004; Litwin and Stringer, 1968; Gilmer and Von, 1971; ลัดดา พัชรวิภาส, 2550)
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นถึงความส�ำคัญของภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปัจจัยที่
อาจส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ แรงจูงใจในการบริการ
สาธารณะ ความส� ำคั ญ ในงาน ภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลง และบรรยากาศองค์ ก าร จึ ง ท� ำให้ ผู ้ วิ จั ย
ตัง้ ค�ำถามการวิจยั ว่าปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานเหล่านัน้ สามารถท�ำนายผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะเทศบาลต�ำบล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในจังหวัดสงขลาได้หรือไม่ เนือ่ งจากจังหวัดสงขลามีเทศบาลต�ำบล และองค์การบริหารส่วนต�ำบลจ�ำนวนมาก
โดยครอบคลุมทุกอ�ำเภอในจังหวัดสงขลา และเนื่องด้วยแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างและผสมผสาน
ความหลากหลายทางด้านศาสนา และวัฒนธรรม ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นแล้วว่าการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ บี ทบาทหน้าทีใ่ นการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในแต่ละท้องถิน่
เหล่านั้น ทั้งนี้เพื่อประเมินศักยภาพของพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อน�ำผลการวิจัย
ครั้งนี้ไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ วิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ ต ่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ที่ศึกษาเฉพาะเทศบาลต�ำบล และองค์การบริหารส่วนต�ำบลในจังหวัดสงขลา

กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย
การวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฉพาะ
เทศบาลต�ำบล และองค์การบริหารส่วนต�ำบลในจังหวัดสงขลาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การทบทวนวรรณกรรมจาก
นักวิชาการทัง้ ชาวไทยและต่างประเทศ เพือ่ สร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยตัวแปรตาม คือ ผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัดได้จาก 2 องค์ประกอบ คือ พฤติกรรมตามบทบาท และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ และตัวแปรท�ำนายผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) แรงจูงใจบริการสาธารณะ วัดได้จาก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีส่วนร่วม
ในการก�ำหนดนโยบายสาธารณะ การค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของสาธารณะ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และ
การเสียสละตนเอง (2) ลักษณะของงาน วัดได้จากองค์ประกอบ ความส�ำคัญในงาน ซึ่งผู้วิจัยได้ก�ำหนด
เพียงองค์ประกอบเดียว เนือ่ งจากความส�ำคัญในงานเป็นองค์ประกอบทีส่ อดคล้องกับบทบาททีม่ คี วามส�ำคัญ
ต่อประโยชน์สาธารณะทีพ่ นักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะต้องปฏิบตั ติ าม โดยบทบาทนัน้ ถูกก�ำหนด
ภายใต้กฎหมายของประเทศว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (3) ภาะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง วัดได้จาก
4 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นการใช้ปัญญา และ
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มุง่ ความสัมพันธ์เป็นรายคน และ (4) บรรยากาศองค์การ วัดได้จาก 6 องค์ประกอบ ได้แก่ โครงสร้างองค์กร
การตั้งมาตรฐานในการท�ำงาน ความรับผิดชอบในการท�ำงาน การชื่นชม การสนับสนุน และความรู้สึก
ผูกพันและรับผิดชอบต่อองค์การ ซึง่ ตัวแปรท�ำนายทัง้ สีต่ วั แปรสามารถท�ำนายผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ดังนั้นตัวแปรท�ำนายผลการปฏิบัติงานของพนักงานเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยที่มี
ความเหมาะสมกับการน�ำไปศึกษา เพือ่ พัฒนาเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนั ก งานองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เฉพาะเทศบาลต� ำ บล และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลใน
จังหวัดสงขลา แสดงดังภาพประกอบ 1

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย

ทบทวนวรรณกรรม
Campbell (1976) และ MacKenzie et al. (1993) ให้ความหมายของผลการปฏิบัติงานว่า หมายถึง
ผลลัพธ์ที่เกิดจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานทั้งในบทบาทหน้าที่ และนอกบทบาทหน้าที่ของพนักงานใน
องค์การ ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและประสิทธิภาพของพนักกงาน จนน�ำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจัยได้ค้นพบว่าในเชิงเชิงทฤษฎี ปัจจัยที่จะส่งผลต่อผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ศึกษามี 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ
ซึง่ Perry and Wise (1990) และ Perry and Hondeghem (2008) ได้อธิบายว่าแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ
คือลักษณะเฉพาะของพนักงานขององค์การภาครัฐทีม่ คี วามตัง้ ใจ และยินดีทจี่ ะปฏิบตั งิ านด้านการจัดบริการ
สาธารณะให้กับประชาชนด้วยความเต็มใจ ในขณะที่ปัจจัยความส�ำคัญในงาน เป็นแนวคิดของ Hackman
and Oldham (1980) ทีอ่ ธิบายว่าเป็นงานทีม่ คี วามส�ำคัญ มีความจ�ำเป็นต่อชีวติ และมีคณ
ุ ค่า อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบกับชีวิตและความเป็นอยู่ของบุคคลอื่น ๆ ที่มีความต้องการได้รับผลจากการปฏิบัติงานนั้น และ
ปัจจัยภาวะผูน้ �ำการเปลี่ยนแปลง ทีเ่ กิดจากแนวคิดของ Burns และ Bass (1999) ได้น�ำมาต่อยอดความคิด
จึงได้นยิ ามภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงไว้วา่ เป็นพฤติกรรมของผูน้ ำ� หรือผูบ้ ริหารองค์การทีม่ งุ่ จูงใจพนักงาน
ให้เกิดความศรัทธาและเชือ่ มัน่ ในตัวของผูน้ ำ 
� เป็นผูน้ ำ� ทีม่ อี ทิ ธิพลท�ำให้พนักงานเกิดการเปลีย่ นแปลงตนเอง
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และกระตุ้นให้พนักงานมีการพัฒนาความสามารถให้มีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์การ
สุดท้ายปัจจัยบรรยาการองค์การ Litwin and Stringer (1968) ได้อธิบายว่า เป็นการรับรู้ของพนักงาน
ในองค์การที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานภายในองค์การที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่ ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมและผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานในองค์การนัน้ ตามบริบทขององค์การทีม่ คี วามแตกต่าง เช่น ผูน้ ำ 
�
ความสัมพันธ์ของคนในองค์การ วัฒนธรรมขององค์การ เป็นต้น ซึ่งในการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่า
แต่ละปัจจัยล้วนมีความส�ำคัญและน�ำสู่การมีประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฉพาะเทศบาลต�ำบล และองค์การบริหารส่วนต�ำบลในจังหวัดสงขลา
จ�ำนวน 480 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) เครื่องมือ
ทีใ่ ช้เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นข้อมูลเกีย่ วกับผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการและเติมค�ำ ส่วนทีส่ อง เป็นแบบวัดผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับเป็นข้อค�ำถามเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ศึกษาเฉพาะเทศบาลต�ำบล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในจังหวัดสงขลา โดยวัดจากองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ พฤติกรรมตามบทบาท และพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 และส่วนที่สาม เป็นแบบวัดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับเป็น
ข้อค�ำถามถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ
ปัจจัยแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 ปัจจัยความส�ำคัญของงาน มีค่า
ความเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ 0.85 ปั จ จั ย ภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลง มี ค ่ า ความเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ 0.90 และ
ปัจจัยบรรยากาศองค์การ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ถดถอยพหูคูณ (Multiple Regression)

ผลการศึกษา
1. การตรวจสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ศึกษาเฉพาะเทศบาลต�ำบล และองค์การบริหารส่วนต�ำบลในจังหวัดสงขลา พบว่า
ผลการปฏิ บัติ งานของพนัก งาน มีความสัมพั น ธ์ กับ ปั จจั ย ที่ มี อิท ธิ ต่ อผลการปฏิ บั ติงานของพนั กงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ศึกษาเฉพาะเทศบาลต�ำบล และองค์การบริหารส่วนต�ำบลในจังหวัดสงขลา
ทั้ง 4 ปัจจัย คือ แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ ความส�ำคัญในงาน ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง และ
บรรยากาศองค์การ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังตาราง 1
ตาราง 1 ค่า สัมประสิทธิส หสัมพันธ์ข องผลการปฏิ บั ติงาน แรงจู งใจในการบริ การสาธารณะ
ความส�ำคัญในงาน ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง และบรรยากาศองค์การ
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ตัวแปร
JPF
PSM
TSF
TFL
OCM

JPF
1
0.595**
0.373**
0.394**
0.505**

PSM

TS

TFL

OCM

1
0.387**
0.407**
0.451**

1
0.227**
0.258**

1
0.681**

1
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**p<.01
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ศึกษาเฉพาะเทศบาลต�ำบล และองค์การบริหารส่วนต�ำบลในจังหวัดสงขลา พบว่า ความสามารถในการ
ท�ำนายผลการปฏิบตั งิ านด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหูคนู แบบเข้าพร้อมกัน (Enter Multiple Regression)
ท�ำให้ตวั ท�ำนายทัง้ 4 ตัว คือ แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ ความส�ำคัญในงาน ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
และบรรยากาศองค์การ สามารถท�ำนายผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
โดยมีอ�ำนาจในการท�ำนายเท่ากับ 0.441 แสดงว่าตัวท�ำนายทั้ง 4 ตัว สามารถอธิบายหรือท�ำนายผล
การปฏิบัติงานได้ร้อยละ 44.1 โดยตัวท�ำนายที่สามารถท�ำนายผลการปฏิบัติงานได้และมีค่าสัมประสิทธิ์
การท�ำนายสูงทีส่ ดุ ได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.001 คือ แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ (B = 0.413)
รองลงมาบรรยากาศองค์การ (B = 0.281) และความส�ำคัญในงาน (B = 0.140) ตามล�ำดับ ส่วนภาวะผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลงเป็นตัวท�ำนายเพียงตัวเดียวที่ไม่สามารถท�ำนายผลการปฏิบัติงานได้ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์
การท�ำนายผลการปฏิบัติงานน้อยที่สุดอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (B = 0.003) ซึ่งแสดงดังตาราง 2
โดยสามารถเขียนเป็นสมการท�ำนายในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
สมการท�ำนายในรูปคะแนนดิบ
JPF = 1.650+0.325***(PSM)+0.220***(OCM)+0.072***(TS)+0.002(TFL)
สมการท�ำนายในคะแนนมาตรฐาน
ZJPF = 0.413***(ZPSM )+0.281***(ZOCM)+0.140***(ZTS)+0.003 (ZTFL)
เมื่อ JPF
PSM
TS
TFL
OCM

หมายถึง ผลการปฏิบัติงาน
หมายถึง แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ
หมายถึง ความส�ำคัญในงาน
หมายถึง ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
หมายถึง บรรยากาศองค์การ

จากสมการคะแนนมาตรฐานแสดงว่าเมื่อค่าแรงจูงใจในการบริการสาธารณะเปลี่ยนไป 1 หน่วย
ค่าผลการปฏิบัติงานจะเพิ่มขึ้น 0.413 หน่วย เมื่อควบคุมตัวแปรความส�ำคัญในงาน ภาวะผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลง และบรรยากาศองค์การให้คงที่ เมื่อค่าบรรยากาศองค์การเปลี่ยนไป 1 หน่วย ค่าผลการ
ปฏิบัติงานจะเพิ่มขึ้น 0.281 หน่วย เมื่อควบคุมตัวแปรแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ ความส�ำคัญในงาน
และภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงให้คงที่ เมื่อค่าความส�ำคัญในงานเปลี่ยนไป 1 หน่วย ค่าผลการปฏิบัติงาน
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จะเพิ่มขึ้น 0.140 หน่วย เมื่อควบคุมตัวแปรแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
และบรรยากาศองค์การให้คงที่ และเมื่อค่าภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไป 1 หน่วย ค่าผลการปฏิบัติ
งานจะเพิ่มขึ้น 0.003 หน่วย เมื่อควบคุมตัวแปรแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ ความส�ำคัญในงาน
และบรรยากาศองค์การให้คงที่
ตาราง 2 ค่าสัมประสิทธิ์ของการวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณแบบเข้าพร้อมกันของแรงจูงใจ
ในการบริการสาธารณะ ความส�ำคัญในงาน ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง และบรรยากาศองค์การทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อผลการปฏิบัติงาน
ตัวแปร

b

SE.

Constant

1.650

0.134

แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ (PSM)

0.325

0.034

ความส�ำคัญในงาน (TS)

0.072

ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง (TFL)
บรรยากาศองค์การ (OCM)

B

t

p

12.276***

0.000

0.413

9.659***

0.000

0.020

0.140

3.569***

0.000

0.002

0.031

0.003

0.053

0.958

0.220

0.040

0.281

5.521***

0.000

R=0.664, R2=0.441, F=85.508***, SEest=0.28400 a=0.436

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ศึกษา
เฉพาะเทศบาลต�ำบล และองค์การบริหารส่วนต�ำบลในจังหวัดสงขลา ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูนแบบ
เข้าพร้อมกัน พบว่า ตัวแปรทั้ง 4 ตัว คือ แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ ความส�ำคัญในงาน ภาวะผู้น�ำ
การเปลีย่ นแปลง และบรรยากาศองค์การ สามารถร่วมกันท�ำนายผลการปฏิบตั งิ านได้รอ้ ยละ 44.1 ซึง่ ตัวแปร
ที่สามารถท�ำนายผลการปฏิบัติงานและมีค่าสัมประสิทธิ์การท�ำนายสูงที่สุดได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.001 คือแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ (B=0.413) บรรยากาศองค์การ (B=0.281) และ
ความส� ำ คั ญ ในงาน (B=.140) ส่ ว นภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงเป็ น ตั ว ท� ำ นายไม่ ส ามารถท� ำ นายผล
การปฏิบัติงานได้ อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (B=0.003) ซึ่งสามารถอภิปรายได้ดังนี้
1. แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ (B=0.413) สามารถท�ำนายผลการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.001 เนื่องจากแรงจูงใจในการบริการสาธารณะเป็นพฤติกรรมทางจิตวิทยาที่มีลักษณะ
เป็นการกระตุน้ ให้พนักงานเกิดแรงจูงใจให้อยากทีจ่ ะปฏิบตั นิ นั้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของประชาชน
และท�ำให้พนักงานขององค์กรปกครองส่วนทิง้ ถิน่ มีความภาคภูมใิ จทีจ่ ะได้เป็นผูใ้ ห้บริการสาธารณะ ส่งผลให้
พนักงานมีความตัง้ ใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ าน เพราะเมือ่ พนักงานมีความตัง้ ใจหรือเต็มใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ านแล้ว จะท�ำให้
พนักงานสามารถปฏิบตั งิ านให้ได้ผลการปฏิบตั งิ านออกมาดีเสมอ ดังที่ นัทที ขจรกิตติยา (2554); บุญยฤทธิ์
พร้อมสุทธิพงศ์ (2556); Gould –William et al. (2013) ได้อธิบายว่า แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ
ท�ำให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพ เนื่องจากแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ จะท�ำให้
พนักงานมีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ และเต็มใจทีจ่ ะพยายามปฏิบตั งิ านให้กบั องค์การและประชาชนมากขึน้ นอกจาก
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นัน้ ยังท�ำให้พนักงานมีสมรรถนะทีส่ งู ขึน้ จนสะท้อนให้เห็นถึงการส่งมอบบริการสาธารณะทีด่ ใี ห้แก่ประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บรรยากาศองค์การ (B=0.281) สามารถท�ำนายผลการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ 0.001 เนือ่ งจากเนือ่ งจากบรรยากาศองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นสภาพแวดล้อมภายใน
องค์การทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ เมือ่ พนง. ได้รบั รูถ้ งึ ลักษณะเฉพาะขององค์การเหล่านัน้ จะท�ำให้พนักงานสามารถ
ปรับตัวและยอมรับกับสภาพแวดล้อมของอปท. ท�ำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจและมุ่งที่จะปฏิบัติงาน
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบรรยากาศองค์การมีส่วนท�ำให้พนักงานมีผล
การปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งมีความเห็นตรงกับ Steer & Porter (1979); Slocum & Hellriegel (2011); สรียา
บุญธรรม (2558); อภิวรรณ กันวิเชิญ (2559) ที่ได้อธิบายว่าการสร้างบรรยากาศองค์การมีความส�ำคัญ
อย่างมากต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานและความส�ำเร็จขององค์การ เพราะหากองค์การสามารถสร้าง
บรรยากาศองค์การให้สอดรับกับความต้องการของพนักงาน จะท�ำให้พนักงานมีความพึงพอใจที่จะปฏิบัติ
ให้กับองค์การต่อไป โดยจะเห็นได้ว่าการท�ำงานให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับการรับรู้บรรยากาศ
ของพนักงานต่อองค์การ
3. ความส�ำคัญในงาน (B=0.140) สามารถท�ำนายผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.001 เนือ่ งจากภารกิจและหน้าทีข่ อง พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นงานทีม่ คี วามส�ำคัญ
ต่อสาธารณะ เมือ่ พนักงานขององค์การได้รบั มอบหมายงานบริการสาธารณะหรืองานในด้านอืน่ ๆ ขององค์การ
และรับรูว้ า่ งานเหล่านัน้ มีความส�ำคัญอย่างไรต่อตนเองและประชาชน จะท�ำให้พนักงานตระหนักในบทบาท
หน้าที่ของตนในการที่จะเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีความส�ำคัญ ท�ำให้พนักงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานนั้น
ให้ส�ำเร็จ และมีประสิทธิผลที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ Denise M. Rousseau (1977); Adam M. Grant (2008);
พรรณิภา สืบสุข (2548); ศลินา ทวีวัฒนะกิจบวร (2548) ที่ได้อธิบายว่า บุคคลที่ได้รับบทบาทหน้าที่หรือ
งานทีม่ คี วามส�ำคัญจะท�ำให้บคุ คลนัน้ รับรูถ้ งึ ความส�ำคัญของงานทีม่ ตี อ่ องค์การและผูอ้ นื่ ทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ของผลงานนั้น และจะอุทิศเวลาให้กับงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นให้มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด จึงส่งผลท�ำให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี
4. ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง (B = 0.003) ไม่สามารถท�ำนายผลการปฏิบัติงานได้ เนื่องจากอาจ
เป็นไปได้วา่ ปัจจัยภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่สามารถมีอทิ ธิพล
ต่อผลการปฏิบัติงานได้โดยตรง ซึ่งอาจจะต้องอาศัยการมีแรงจูงใจในการท�ำงานเข้าช่วยในการท�ำนาย
ดังการศึกษาและการอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงกับแรงจูงใจในการท�ำงาน
ที่มีต่อผลการปฏิบัติงาน ซึ่ง Bass (1999); Sung Min Park & Hal G. Rainey (2008); James Gerard
Caillier (2014); ทิพวัลย์ ชาลีเครือ (2559), ได้อธิบายว่าคุณสมบัติของผู้น�ำที่มีภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
เป็ น ผู ้ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ต่ อ พนั ก งาน สามารถท� ำ ให้ พ นั ก งานมี ค วามพยายามในการท� ำ งานสู ง ขึ้ น กว่ า
ความพยายามที่พนักงานได้คาดหวังไว้ เป็นผู้ที่สามารถพัฒนาความสามารถของพนักงานไปสู่ระดับที่
สูงขึ้นและท�ำให้พนักงานมีศักยภาพมากขึ้น สามารถจูงใจให้พนักงานมีมุมมองการท�ำงานที่ไกลเกินกว่า
ความสนใจของตนเอง น�ำไปสูป่ ระโยชน์ขององค์การ จนท�ำให้พนักงานเกิดการกระตุน่ หรือมีแรงจูงใจท�ำผลงาน
ให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีแก่องค์การ จึงจะสามารถอธิบายได้ว่าทักษะความเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การ และในฐานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์การของรัฐ
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อาจจะต้องใช้แรงจูงใจในการบริการสาธารณะในการท�ำนาย
จากผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ บรรยากาศองค์การ และความส�ำคัญในงาน
เป็นตัวท�ำนายหรือมีอทิ ธิพลต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ
ดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับองค์การ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรให้ความส�ำคัญกับปัจจัยทีท่ ำ� ให้พนักงานมีผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ี
เช่น การให้ความส�ำคัญกับการสร้างแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ โดยสร้างความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
การท�ำให้พนักงานรับรู้ว่างานนั้นมีความส�ำคัญต่อใคร พัฒนาบรรยากาศองค์การให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
และใส่ใจพนักงานให้มากขึน้ นอกจากนัน้ ควรท�ำให้พนักงานได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเป็นผูท้ มี่ หี น้าที่
ในการจัดบริการสาธารณะ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความส�ำคัญต่อประชาชน
2. ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการ
การวิจยั ครัง้ นีศ้ กึ ษาเฉพาะพนักงานของเทศบาลต�ำบล และองค์การบริหารส่วนต�ำบลในจังหวัด
สงขลา ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษาค่อนข้างอยูใ่ นวงแคบเกินไป เพราะฉะนัน้ จึงควรมีการศึกษากับกลุม่ ตัวอย่าง
ที่เป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์กรของรัฐในส่วนอื่น ๆ หรือพนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์กรเอกชน หรือ
ในพื้นที่จังหวัดอื่น และค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรที่มีความแตกต่าง เพื่อตรวจสอบ
ข้อค้นพบว่ามีความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการน�ำผล
การวิจัยไปใช้ในการหาแนวทางพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์การมากขึ้น
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แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส�ำหรับผู้สูงอายุแบบจัดการร่วม
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลข่วงเปา อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
THE DEVELOPMENT FOR COOPERATIVE ELDERLY LEARNING
SPACE OF KHUANG PAO SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE
ORGANIZATION, CHOM THONG DISTRICT,
CHIANG MAI PROVINCE.
ธัญวรัชญ์ เชี่ยวเจริญโชติ, พจนา พิชิตปัจจา
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การวิจยั เชิงคุณภาพเรือ่ งนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาถึงแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรูข้ องสูงอายุ
และศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส�ำหรับผู้สูงอายุแบบจัดการร่วมขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลข่วงเปา กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย บุคคล กลุ่ม องค์กร และหน่วยงานราชการทั้งหมดที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส�ำหรับผู้สูงอายุแบบจัดการร่วมขององค์การบริหารส่วนต�ำบลข่วงเปา
โดยใช้ ก ารเลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเฉพาะเจาะจง จ� ำ นวน 27 คน เครื่ อ งมื อ คื อ แบบสั ม ภาษณ์ แ ละ
การสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความ ผลการศึกษาพบว่า แหล่งเรียนรู้แต่ละแห่งมีการส่งต่อ
คุณค่าที่ต่างกัน เนื่องจากผู้สูงอายุแต่ละชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและความส�ำคัญของการเรียนรู้ต่างกัน
การให้ความส�ำคัญในการเข้าไปผลักดันการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหาร อปท. และภาคีเครือข่ายที่เป็น
ผู้สนับสนุนงบประมาณหลัก มุ่งเน้นไปที่แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยตรง ท�ำให้ผลการด�ำเนินงาน
ในแหล่งเรียนรู้อื่นไม่ประสบความส�ำเร็จ จึงควรก�ำหนดเป้าหมายพร้อมทั้งบูรณาการท�ำงานร่วมกัน
ทุ ก ภาคส่ ว นและให้ ผู ้ สู ง อายุ ไ ด้ เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด การการเรี ย นรู ้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองต่ อ
ความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง อันจะส่งผลให้การด�ำเนินงานของแหล่งเรียนรู้เป็นไปอย่างเข้มแข็ง
ยั่งยืน และประสบผลส�ำเร็จ สามารถส่งต่อคุณค่าสาธารณะอย่างที่ชุมชนและสังคมคาดหวัง
ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนา/แหล่งเรียนรู้/การเรียนรู้/ผู้สูงอายุ/การจัดการร่วม

Abstract
This qualitative research aims to study the guideline in facilitating the elderly learning
and to understand the development for cooperative elderly learning space of Khuang Pao
Sub-district Administrative Organization. The result indicated that the individual learning space
has passed on the particular value due to the distinctive awareness towards learning value and
importance of the elders of each community. The operation support of the executives,
local administrative organization, and associate network, who are the main financial advocates,
directly focuses on elderly learning space which fails in pursuing the performance achievement
of other learning spaces. Therefore, goals, integrated cooperation of all sectors, and the
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greater involvement of elders in learning management should be set in order to truly answer
the needs of the learners. It will, consequently, establish the strong, sustainable, and successful
learning spaces where the socially expected public value can be passed along.
Key Words : The development / Learning Space / Learning / Elders / Cooperation

บทน�ำ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ของประเทศไทย ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ 6 ด้าน
โดยด้านที่ 3 มีเป้าหมายส�ำคัญ เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติทุกช่วงวัยโดยวัดจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุโดยส่งเสริม
ให้ ผู ้ สู ง อายุ เ ป็ น พลั ง ในการขั บ เคลื่ อ นประเทศ เน้ น การจั ด ระบบการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและยื ด หยุ ่ น
ให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต
โดยระดมทรั พ ยากรจากภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสั ง คม รวมไปถึ ง การพั ฒ นาทั ศ นคติ
แรงบันดาลใจ สร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว และน�ำความรู้ที่ได้รับ
ไปพัฒนาต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิตได้
อีกทั้งจ�ำนวนประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย ยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561
ผู้สูงอายุต�ำบลข่วงเปาเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.01 ต่อปี และปัจจุบันในปี 2562 มีจ�ำนวนผู้สูงอายุถึง 1,111 คน
(ข้อมูล ณ กันยายน 2562) ผู้สูงอายุในต�ำบลข่วงเปา มีอาชีพหลักคือเกษตรกร ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี
ค่อนข้างน้อย ซึง่ เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ จึงเกิดการรวมกลุม่ อาชีพ
ของผู้สูงอายุเพื่อสร้างรายได้ อันเป็นที่มาของแหล่งเรียนรู้หลายแห่งซึ่งในภาพรวมยังไม่ประสบผลส�ำเร็จ
ถึงแม้จะได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมก็ตาม
องค์การบริหารส่วนต�ำบลข่วงเปา มีบทบาทหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในฐานะ
แห่งองค์กรของรัฐ ซึ่งมีอ�ำนาจ และหน้าที่ตามกฎหมายก�ำหนด โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันใน
การเสริมสร้างร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุ กับคนทุกเพศ ทุกวัย ผ่านเวที
ชุมชนและช่วยส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยทุนทางสังคมในการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านสุขภาพ (กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต�ำบลข่วงเปา, 2561)
จากสภาพปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
แหล่ งเรี ย นรู ้ ส�ำ หรับ ผู้สูง อายุแ บบจัดการร่วมขององค์ การบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลข่ ว งเปาอ� ำ เภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ สามารถส่งต่อ
“คุณค่าสาธารณะ” ตามที่ชุมชนและสังคมคาดหวังโดยใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามเป้าหมายที่ได้ก�ำหนด
ร่วมกันต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาถึงแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต�ำบลข่วงเปา
2. เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส�ำหรับผู้สูงอายุแบบจัดการร่วมขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลข่วงเปา อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1) ทราบถึงแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต�ำบลข่วงเปา
2) ทราบ และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส�ำหรับผู้สูงอายุแบบจัดการร่วมของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลข่วงเปา อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส�ำหรับผู้สูงอายุแบบจัดการร่วมของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลข่วงเปา อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
จะเห็นได้วา่ แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรูส้ ำ� หรับผูส้ งู อายุแบบจัดการร่วมขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลข่วงเปา อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักทั้งหมด 4 องค์ประกอบ
องค์ประกอบแรก คือ ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ซึง่ ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนา สนับสนุน และด�ำเนินงานเพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ผ่านการพัฒนา
ศั ก ยภาพ พื้ น ที่ ชุ ม ชนไม่ ว ่ า จะเป็ น การปรั บ สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพและการจั ด รู ป แบบกิ จ กรรม
ผ่านหลักการการเรียนรู้ของผู้สูงอายุซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนที่ 2 ตามแนวคิดการเรียนรู้ส�ำหรับผู้ใหญ่
ซึ่ ง เป็ น องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ ส่ ว นที่ 3 เน้ น การมี ส ่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบและกระตุ ้ น ผู ้ สู ง อายุ ใ ห้ เรี ย นรู ้
เน้นการสร้างคุณค่าและเหมาะสมกับศักยภาพของผู้สูงอายุตามที่ชุมชนและสังคมคาดหวัง ซึ่งคุณค่า
ดังกล่าว คือ องค์ประกอบสุดท้ายในการวิจัยครั้งนี้
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
งานวิจยั นีไ้ ด้นำ� เอา 4 แนวคิด และทฤษฎี มาใช้เป็นกรอบการศึกษาวิจยั ได้แก่ 1) การเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่
(Adult Learning) ของ Malcolm Shepherd Knowles. (1980) เป็นแนวคิดทีม่ องว่าการเรียนรูข้ องผูส้ งู อายุนนั้
เราต้องให้ความส�ำคัญในการสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนได้เห็นถึงคุณค่าของการเรียนรู้เพื่อให้สามารถ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวติ ประจ�ำวัน รวมไปถึงการเป็นผูน้ ำ� ตนเองได้ สามารถเข้าไปมีสว่ นร่วมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ หรือการปรับเปลีย่ นรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เวลา หรือสถานทีเ่ รียน หลักการ
จัดการ วิธีการ กระบวนการและขั้นตอนการวางแผนการจัดการเรียนการสอน วิธีการพัฒนาและออกแบบ
กิจกรรม การหาความต้องการในการเรียนรู้ รวมถึงแนวทางการด�ำเนินงานในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 2) แนวคิดการพัฒนาทัก ษะการวิจัย ชุม ชนด้ วยการวิจัยเชิงชาติพั น ธุ์ วรรณนาแบบเร่ งด่ ว น
(Rapid ethnographic Community Assessment Process : RECAP) ของขนิษฐา นันทบุตร และคณะ,
(2556) เป็นแนวคิดที่ให้ความส�ำคัญกับการตีความสถานการณ์จากผู้ที่อยู่ร่วมกันโดยตรงและโดยอ้อมใน
สถานการณ์นนั้ ๆ ภายใต้ผลกระทบของบริบทของชุมชนท้องถิน่ ดังกล่าว ท�ำให้เห็นภาพรวมของผูเ้ กีย่ วข้อง
ต่อสถานการณ์นั้นๆ เมื่อสรุปการวิจัยชุมชนจะท�ำให้เห็นมุมมองของคนในชุมชนชัดเจน โดยเปิดโอกาส
ให้คนในชุมชนทัง้ ทีอ่ าจเป็นทุนทางสังคมและองค์ประกอบอืน่ ของศักยภาพของชุมชนได้เข้าร่วมในกิจกรรม
การวิจัยชุมชนด้วย 3) แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ Michael E. Porter, (1985) เป็นแนวคิดที่
ท�ำให้หน่วยงานได้วเิ คราะห์กจิ กรรมทัง้ หมดทีไ่ ด้ดำ� เนินงาน เพือ่ ให้ผลของการด�ำเนินกิจกรรมของเครือข่าย
มีคุณค่ามากที่สุด และน�ำผลลัพธ์การวิเคราะห์นั้นไปประเมินเพื่อปรับปรุงให้การด�ำเนินงานหรือกิจกรรม
สามารถเพิ่มคุณค่าขึ้นมาได้ในระดับที่เหมาะสม และ 4) ทฤษฎีคุณค่าสาธารณะ (Public Value Theory)
ของ Mark Moore, (2007) กล่าวถึงเงื่อนไข 3 ประการ ที่รัฐบาลต้องค�ำนึงในการสร้างคุณค่าสาธารณะ
ได้แก่ ประการแรกกิจกรรมใดทีจ่ ะด�ำเนินการต้องค�ำนึงว่ามีคณ
ุ ค่าต่อภาคประชาสังคมหรือไม่ ประการทีส่ อง
นักการเมืองและผูก้ ำ� หนดนโยบายต้องสนับสนุนการสร้างคุณค่านัน้ และประการทีส่ ามบริการสาธารณะนัน้
จะต้องเป็นไปได้ด้วยการก�ำหนดเป้าหมายร่วมกันของเครือข่าย เพื่อส่งต่อคุณค่าสาธารณะอย่างที่ชุมชน
และสังคมคาดหวัง

วิธีการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ (Qualitative Research) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
สังเกตการณ์ และการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประชากร คือ บุคคล กลุ่ม องค์กร และหน่วยงานราชการทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ส�ำหรับผู้สูงอายุแบบจัดการร่วมขององค์การบริหารส่วนต�ำบลข่วงเปา โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (non-probability sampling) และท�ำการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
ซึ่ ง จะเลื อ กจากผู ้ บ ริ ห ารขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น 2 คน เจ้ า หน้ า ที่ ใ นสั ง กั ด องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 3 คน เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 3 คน ผู้บริหารชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ 1
คน ผูน้ ำ� กลุม่ ผูส้ งู อายุ 3 คน ผูน้ ำ� ชุมชนหมูบ่ า้ นละ 1 คน รวม 3 คน ผูน้ ำ� ศาสนาหมูบ่ า้ นละ 1 คน รวม 3 คน
กลุ่มอาสาสมัครที่ท�ำงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุหมู่บ้านละ 1 คน รวม 3 คน กลุ่มวิทยากรที่ท�ำงานเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุหมู่บ้านละ 1 คน รวม 3 คน ภาคเอกชนในพื้นที่ 3 คน รวมทั้งสิ้น 27 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structure
interview) ที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิด และได้ท�ำการทดสอบเครื่องมือโดยการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหาก่อนที่จะท�ำการสัมภาษณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับประเด็นในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส�ำหรับ
ผู้สูงอายุในหมู่ที่ 3 บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 7 บ้านวังดิน และหมู่ที่ 8 บ้านใหม่สันตึง โดยจะท�ำการสัมภาษณ์
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลข่วงเปา ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลข่วงเปา บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาผู้สูงอายุ นักพัฒนาชุมชนที่ท�ำงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (ระดับอ�ำเภอ) ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านหนองห่าย และบุคลากรสังกัดส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่ ที่รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในพื้นที่ต�ำบลข่วงเปา
การสนทนากลุ่ม เป็นการเก็บข้อมูลประเภทรายละเอียดในการด�ำเนินงาน ของแหล่งเรียนรู้
ในหมู่ที่ 3 บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 7 บ้านวังดิน และหมู่ที่ 8 บ้านใหม่สันตึง และสอบถามถึงรูปแบบใน
การพัฒนาแหล่งเรียนรูผ้ สู้ งู อายุให้สอดคล้องกับทรัพยากรแต่ละหมูบ่ า้ นในกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลของประธานชมรม
ผู้สูงอายุต�ำบลข่วงเปา ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำศาสนาที่เกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ผู้สูงอายุ
ประธานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ วิทยากรประจ�ำแหล่งเรียนรู้ และร้านค้าที่ให้การสนับสนุน การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจากเอกสาร แนวคิด
ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาจากรายงานการประชุม
สือ่ สิง่ พิมพ์ ทีเ่ กีย่ วข้องและมีการใช้ขอ้ มูลจากการสังเกตการณ์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และเขียนบรรยาย
เป็นเชิงพรรณนา
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาได้ใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในพื้นที่จากกลุ่ม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในพืน้ ทีม่ าประกอบการวิเคราะห์ในข้อมูลเชิงเนือ้ หาโดยวิเคราะห์ตามประเด็นทีไ่ ด้กำ� หนดไว้
ตามกรอบแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อมาจัดท�ำเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของผู้สูงอายุในพื้นที่ต�ำบลข่วงเปา

ผลการศึกษา
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความ
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส�ำหรับผู้สูงอายุแบบจัดการร่วมขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ข่วงเปา สามารถน�ำเสนอผลการศึกษาได้ 2 ส่วน คือ (1) ระบบการเรียนรูข้ องผูส้ งู อายุ และ (2) การออกแบบ
แหล่งเรียนรู้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1. ระบบการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนต�ำบลข่วงเปา
1.1 แหล่ ง เรี ย นรู ้ ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ ต ามมาตรฐานศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ชุ ม ชน (Standard of
Community Learning Centers) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แบ่งออกเปน 6 ประเภท คือ
1) หองสมุดตางๆ 2) เครือขายการเรียนรูในชุมชน 3) สื่อสารมวลชน 4) ภูมิปญญาชาวบาน 5) สื่อพื้นบาน
และ 6) ครอบครัว
1.1.1 กรอบตัวชีว้ ดั ขัน้ พืน้ ฐานและขัน้ พัฒนาตามความจาํ เปน ทีศ่ นู ยก ารเรียนรูช้ มุ ชนพึงมี
ได้แก่ ดานการบริหารจัดการดานบุคลากร ดานสื่อวัสดุอุปกรณ ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
ดานการใหบ ริการและการจัดกิจกรรม ดานการประเมินผลและดานการมีสว นรวมของชุมชน มีวตั ถุประสงคเพือ่
1) วิเคราะหบทบาทอํานาจหนาที่การบริหารจัดการศูนยการเรียนรู้ชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามที่กฎหมายกําหนด 2) มีกรอบมาตรฐาน ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา ในการบริหาร
จัดการศูนยการเรียนรู้ชุมชน และ 3) เปนแนวทางการปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
บริหารจัดการศูนยการเรียนรู้ชุมชน โดยถูกจ�ำแนกตามลักษณะที่พึงประสงค์ ประเภทของศูนย์การเรียนรู้
ชุ ม ชน และลั ก ษณะกิ จ กรรมที่ ค วรจั ด โดยมี ตั ว ชี้ วั ด ขั้ น พื้ น ฐาน เช่ น หากลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค คื อ
มีกิจกรรมที่นําไปสูกระบวนการคิดเพื่อการแกไขปญหา ในส่วนของตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน ก็จะมีกิจกรรม
ที่สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนสามารถแกไขปญหาความขัดแยงและความเดือดรอน โดยการเรียน
รูและรวมกันแสวงหาคําตอบของปญหาที่เกิดขึ้น ประเภทของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่ควรจัด ก็จะเป็น
ห อ งวิ ช าการชุ ม ชนทั้ ง นี้ ลั ก ษณะกิ จ กรรมที่ ค วรจั ด ก็ จ ะเป็ น ในลั ก ษณะของการจั ด ประชุ ม สั ม มนาและ
ฝกอบรม ใหประชาชนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน เป็นต้น
1.1.2 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยการเรียนรูชุมชน ได้แก่
1) การจัดทําแผนยุทธศาสตร 2) การจัดทําแผนเพื่อพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน
3) การดําเนินการตามแผน และ 4) การติดตามประเมินผลในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ
1.2 แหล่งเรียนรู้ของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลข่วงเปา
จากข้อมูลสถานะต�ำบล (Recap) พบว่า ต�ำบลข่วงเปามีแหล่งเรียนรู้ชุมชนทั้งหมด 21 แห่ง
โดยจ�ำ แนกตาม 6 ชุดกิจกรรมหลัก และระดับของศั กยภาพตามสั ญ ลั กษณ์ ดังนี้ 1) แหล่ งเรีย นรู้ ที่ มี
การรวมกลุ่มแต่ยังไม่มีรูปธรรมการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 4 แห่ง 2) แหล่งเรียนรู้ที่มีการรวมกลุ่ม และยังไม่มี
รูปธรรมการด�ำเนินงาน แต่มีความเชื่อมโยงและเอื้อประโยชน์ต่อแหล่งเรียนรู้ที่มีรูปธรรม จ�ำนวน 14 แห่ง
และ 3) แหล่งเรียนรู้ที่เป็นงานเด่นของต�ำบล มีศักยภาพสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ และมีการพัฒนาและ
เชื่อมโยงกับกลุ่ม/แหล่งปฏิบัติการอื่น จ�ำนวน 3 แห่ง แต่ละแห่งมีโครงสร้างรายวิชาที่ใช้ส�ำหรับให้ความรู้
โดยนักวิชาการเป็นผู้ท�ำการออกแบบรายวิชาหลักสูตรวิชาหลักที่เน้นสะท้อนถึงความเป็นอัตลักษณ์ หรือ
ความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีองค์การบริหารส่วนต�ำบลข่วงเปาเป็นผู้ถอดบทเรียนสรุปผลจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ มีการลงพืน้ ทีเ่ พือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ปู ธรรมในแต่ละรายวิชา และเทียบเคียง
ประสบการณ์การวิเคราะห์และสรุปผลการเรียนรู้
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1.3 ระบบการเรียนรูข้ องผูส้ งู อายุในต�ำบลข่วงเปา มีดงั นี้ 1) องค์การบริหารส่วนต�ำบลข่วงเปา
จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงการเชิญวิทยากรเพื่อเข้ามาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2) ผู้สอน
เตรียมการสอน 3) ผู้สอนชี้แจงท�ำความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงแจ้งเนื้อหาและวัตถุประสงค์
ที่ จ ะใช้ เรี ยน 4) ผู้เข้า ร่วมกิจ กรรมการเรี ย นรู ้ เรี ย นตามแผนการจั ด กิ จกรรม โดยครู ผู้ สอน/วิ ท ยากร
เป็นผูแ้ นะน�ำ ช่วยเหลือ อ�ำนวยความสะดวกให้ผเู้ รียนสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้ง่ายขึ้น 5) สรุปผลการเรียนรู้
1.4 รูปแบบการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในต�ำบลข่วงเปา มีหลายรูปแบบ ได้แก่ 1) เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรูช้ มุ ชน 2) เรียนรูจ้ ากการปฏิบตั งิ านร่วมกับเจ้าหน้าที่ กลุม่ อาสาสมัคร ญาติ เพือ่ นบ้าน คนในชุมชน
3) เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการฝึกอบรมและการลงมือปฏิบัติ 4) เรียนรู้จากประเพณี วัฒนธรรม
ของชุมชน
1.5 ความต้องการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ของผูส้ งู อายุในต�ำบลข่วงเปา ผลการวิจยั พบว่าผูส้ งู อายุ
มีความต้องการในเรื่องของ 1) การเรียนรู้เรื่องการฝึกอาชีพ วิธีการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งต้องขายได้จริง
เพื่อให้มีรายได้เพิ่มเติม 2) การเรียนรู้ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมออกก�ำลังกาย ร้องเพลง เต้นร�ำ เพราะท�ำให้
รู้สึกผ่อนคลาย 3) การเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยเรียนหรือสิ่งที่เคยเรียนมานานแล้ว แต่ต้องการทบทวนความรู้
และ 4) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการดูงานนอกสถานที่เพราะได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น
1.6 รู ป แบบการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ข องผู ้ สู ง อายุ ข ององค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนต�ำบลข่วงเปา มีหลายรูปแบบ อาทิ การจัดท�ำข้อมูลและทะเบียนประวัติ การจัดกิจกรรม/โครงการที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ จัดตั้งโรงเรียนคลังปัญญาผู้สูงวัย
พร้อมทัง้ จัดให้มหี ลักสูตรการสอนเรือ่ งการดูแลสุขภาพ การฝึกอาชีพ การดูแลสุขภาพจิต จัดตัง้ กองทุนดูแล
ช่วยเหลือกัน สนับสนุนการเรียนการสอน สนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่มีความเชี่ยวชาญเป็นวิทยากรในโรงเรียน
กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ จั จุบนั ชุดความรูส้ ำ� หรับการพัฒนาผูส้ งู อายุให้มศี กั ยภาพขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลข่วงเปา มีทงั้ ชุดความรูท้ ผี่ สู้ งู อายุตอ้ งรู้ ชุดความรูท้ ผี่ สู้ งู อายุควรรู้ แต่ยงั ขาดชุดความรูท้ ผี่ สู้ งู อายุอยากรู้
1.7 วิ ธี ด� ำ เนิ น การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ข องผู ้ สู ง อายุ ข ององค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนต�ำบลข่วงเปา เริ่มจาก 1) แต่งตั้งในรูปแบบคณะกรรมการแผนพัฒนา 2) การจัดเวทีทบทวนและ
บูรณาการแผนชุมชนและเวทีประชาคมหมู่บ้าน 3) จัดเวทีประชาคม 4) แจ้งหน่วยงานราชการเพื่อให้
เข้าร่วมการด�ำเนินงาน 5) มีการส�ำรวจ/สัมภาษณ์ ความพึงพอใจของโครงการ/กิจกรรม เพือ่ น�ำมาประเมินผล
6) มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.8 กิจกรรมที่ผู้สูงอายุเข้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�ำบลข่วงเปา คือ การได้รับข้อมูล
ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ การเข้าร่วมประชุมการจัดการการเรียนรู้ การสะท้อนถึงปัญหาและ
ความต้ อ งการของผู ้ สู ง อายุ การร่ ว มวางแผน การร่ ว มให้ ค วามเห็ น ชอบหรื อ ตั ด สิ น ใจ การร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการหรือคณะท�ำงาน การเป็นจิตอาสา หรืออาสาสมัครในกิจกรรมต่าง ๆ การได้รับบริการ
จากองค์การบริหารส่วนต�ำบลข่วงเปา การร่วมติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลข่วงเปา
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1.9 แหล่งงบประมาณในการด�ำเนินกิจกรรม ของ อบต. ข่วงเปามาจากข้อบัญญัตงิ บประมาณ
เป็นค่าด�ำเนินการจัดกิจกรรมในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ชมรมผู้สูงอายุต�ำบลข่วงเปา สนับสนุนค่าน�้ำ 
ค่าไฟฟ้า และค่าสาธารณูปโภค ส่วนภาคีเครือข่ายภาคอื่นๆ เช่น ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) สนับสนุนโครงการต่าง ๆ
1.10 ข้อจ�ำกัด/ปัญหาอุปสรรค ในการท�ำงานด้านผูส้ งู อายุ คือ 1) การหาอาสาสมัคร/จิตอาสา
ด้านผู้สูงอายุมีข้อจ�ำกัด เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะทางครอบครัวค่อนข้างยากจน จะต้องมี
การรับสมัคร ชี้แจงการด�ำเนินการ มีการปรึกษาหารือฯ 2) การรวมกลุ่มท�ำกิจกรรมผู้สูงอายุค่อนข้างน้อย
เนื่องจากหลายหมู่บ้านไม่สะดวกในการเดินทาง และด้วยภาระของผู้สูงอายุบางท่านต้องดูแลลูกหลาน
มีภารกิจ ต่อมา อบต. ข่วงเปา ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดรถรับส่งเพื่ออ�ำนวยความสะดวก 3) อบต. ข่วงเปา
มีงบประมาณในการบริหารจัดการน้อยไม่เพียงพอในการด�ำเนินงาน
1.11 ผลของการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุไม่เหงา ไม่ซึมเศร้า
มีความสุข สนุก ได้ความรู้ สามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ สามารถน�ำความรู้ที่ได้ไป
ถ่ายทอดให้กบั คนในครอบครัวและชุมชนได้ ผูส้ งู อายุได้รบั ความรูม้ ากขึน้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
1.12 การจัดการการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในต�ำบลข่วงเปา เป็นการบูรณาการท�ำงานกับภาคี
เครือข่าย เช่น ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสนับสนุนให้มีการใช้ศักยภาพ
ของพืน้ ทีใ่ นการดูแลผูส้ งู อายุ ภายใต้กระบวนการมีสว่ นร่วม ตัง้ แต่การค้นหาทุนทางสังคมและศักยภาพของ
ชุมชนท้องถิ่น การเรียนรู้แนวทางการจัดการกับปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ การวิเคราะห์และ
ออกแบบกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ที่ครอบคลุมปัญหาและความต้องการในทุกสภาวะสุขภาพ และ
ตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ผู้จัดกิจกรรม คือ อบต.ข่วงเปา วิทยากร คือ ปราชญ์ชาวบ้าน ครู กศน. และบุคลากรใน
อบต. ข่วงเปา ในรูปแบบการจัดอบรมระยะสั้น มีเป้าหมายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้สูงอายุ
มีสุขภาพที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและชุมชน สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในยุคปัจจุบัน สามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง การศึกษาเป็นแบบบูรณาการ
ลักษณะสอดแทรกความรู้ในสาระบันเทิง ส่งเสริมแกนน�ำผู้สูงอายุในการเข้าร่วมกิจกรรม
1.13 การเข้ามามีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่าย จ�ำแนกตามลักษณะของกิจกรรม เช่น 1) กิจกรรม
ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของผู้สูงอายุ หน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุน คือ คณะสงฆ์ต�ำบลข่วงเปา
ชมรมวัฒนธรรมต�ำบลข่วงเปา วัฒนธรรมอ�ำเภอจอมทอง 2) การยกย่องและแสดงคุณค่าทางสังคมแก่
ผูส้ งู อายุ หน่วยงานทีเ่ ข้ามาสนับสนุน คือ ชมรมก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ น กลุม่ พัฒนาบทบาทสตรีตำ� บล สถานศึกษา
ในพื้นที่ต�ำบลข่วงเปา เป็นต้น
1.14 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้สูงอายุต�ำบลข่วงเปา
จากเดิมที่เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุในปี พ.ศ. 2557 - 2558 ได้ยกระดับเป็นโรงเรียนคลังปัญญา
ผูส้ งู วัยในปี พ.ศ. 2559 โดยมีแผนด�ำเนินงาน คือ 1) เปิดเรียนทุกวันพฤหัสบดี 2) เรียนทัง้ หมด รวม 10 เดือน
3) แบ่งออกเป็น 4 หลักสูตรเน้นความสนใจและความถนัดของผูส้ งู อายุ 4) มีนกั เรียนจ�ำนวนทัง้ หมด 130 คน
แบ่งออกเป็น 2 รุ่น และ 5) เปิดเรียนวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 1 กันยายน ของทุกปี หลักสูตรของโรงเรียน
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คลังปัญญาผูส้ งู วัยประกอบด้วย หลักสูตรที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรที่ 2
ด้านการส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการทางสังคม หลักสูตรที่ 3 ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และหลักสูตรที่ 4 ด้าน การส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลข่วงเปา ได้จัดท�ำข้อบัญญัติโดยการสนับสนุนของสภาองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลข่วงเปา มีการจ่ายเบี้ยยังชีพในหมู่บ้านทุกเดือน ปรับปรุงสถานที่ส�ำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
รวมถึงก�ำหนดยุทธศาสตร์พฒ
ั นาผูส้ งู อายุในแผนพัฒนาสีป่ ี โดยเน้นประเด็นการพัฒนาศักยภาพเพือ่ ให้เกิด
1) การเปลี่ยนแปลงด้วยการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนคลังปัญญาผู้สูงวัย 2) เตรียมความพร้อมสู่วัย
ผูส้ งู อายุ ด้วยการอบรมให้ความรู้ 3) การส่งเสริมเครือข่ายให้เข้มแข็งด้วยการจัดให้มโี ครงสร้างคณะกรรมการ
ระดับหมูบ่ า้ น และต�ำบล การสนับสนุนงบประมาณผ่านโครงการต่าง ๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านต่าง ๆ
เช่น ประเพณีวัฒนธรรม 4) การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และประสานความร่วมมือ
กับนักการเมืองทุกระดับ 5) การส่งเสริมให้เข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุ ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
ทั้ง 5 หมวด ได้แก่ หมวดสุขภาพอนามัยดี หมวดด้านครอบครัว หมวดไม่มีปัญหาเรื่องรายได้ หมวดมี
ความหมายต่อสังคม หมวดสิ้นลมอย่างสงบสุข มีคณะท�ำงาน คณะกรรมการแผนฯ หน่วยงานก�ำกับดูแล
งานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เป็นองค์กรตามกฎหมาย และกิจกรรมการพัฒนาด้านต่าง ๆ
2. การออกแบบแหล่งเรียนรู้
2.1 การประเมินผลความพึงพอใจ ผลการศึกษาพบว่าผูส้ งู อายุมคี วามพึงพอใจในแหล่งเรียนรู้
เพี ย งแต่ มีข้อ เสนอแนะบางประการที่ ต้ องการให้ อบต. ข่ ว งเปาแก้ ไข เช่ น การได้ เข้ าไปมี ส่ ว นร่ ว ม
ในกระบวนการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้อย่างแท้จริง
2.2 ภาพรวมผลของการบริหารจัดการแหล่งเรียนรูข้ ององค์การบริหารส่วนต�ำบลข่วงเปา
ในส่วนของผู้บริหาร อปท. มองว่า อปท. เองมีนโยบายที่เอื้อต่อระบบผู้สูงอายุ อีกทั้งภาคีเครือข่ายได้
ให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือในการด�ำเนินงานส�ำหรับแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยตรง
โดยไม่ได้ให้ความส�ำคัญต่อแหล่งเรียนรู้แห่งอื่น ๆ จึงท�ำให้เห็นว่าภาพรวมผลของการบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้ต�ำบลข่วงเปายังไม่ประสบความส�ำเร็จในส่วนของผู้ปฏิบัติงานมองว่าการบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้ เป็นไปแบบไม่ทั่วถึง มีแหล่งเรียนรู้ที่ด�ำเนินการจริงเพียงไม่กี่กลุ่มสะท้อนให้เห็นถึงการบริหาร
จัดการที่ไม่ประสบผลส�ำเร็จ แหล่งเรียนรู้ที่ยังด�ำเนินงานอยู่คือกลุ่มอาชีพที่มีอยู่แล้ว และเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใหญ่ๆ เช่น พมจ.ชม ชมรมผู้สูงอาย และ สปสช เท่านั้น
ส�ำหรับมุมมองของผูส้ งู อายุมองว่าการบริหารจัดการแหล่งเรียนรูข้ อง อบต.ข่วงเปา ถือว่าประสบความส�ำเร็จ
และเป็นสิ่งที่ดีเพียงแต่อยากเสนอแนะให้ผู้สูงอายุได้เข้าไปมีส่วนร่วมให้มากขึ้น
2.3 รูปแบบแหล่งเรียนรูท้ ผี่ สู้ งู อายุตอ้ งการ จากการศึกษาพบว่า ผูส้ งู อายุตอ้ งการให้ 1) แหล่งเรียนรู้
มีการปรับข้อมูลใหม่ ๆ ที่จะใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบัน 2) มีวิทยากรประจ�ำ
แหล่งเรียนรูท้ มี่ คี วามช�ำนาญ 3) ได้ออกแบบกระบวนและรูปแบบของการเรียนรูเ้ องโดยร่วมกับภาคีเครือข่าย
ในพื้นที่ เพื่อให้เนื้อหาที่น�ำมาจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามความต้องการของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง
เนือ่ งจากหลักสูตรในปัจจุบนั หรือรายวิชาทีใ่ ช้ถกู ก�ำหนดมาจากนักวิชาการ ไม่ได้สอบถามความต้องการของ
ผู้สูงอายุในหมู่บ้านทุกคน กรณีที่เสนอเนื้อหาที่ต้องการ ผู้จัดหลักสูตรไม่ได้น�ำเอาสิ่งที่เสนอไปพิจารณา
บางครัง้ ท�ำให้ไม่อยากไปเรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรม 4) จัดให้มกี ารเก็บเงินค่าธรรมเนียมส�ำหรับคณะศึกษาดูงาน
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เพื่อน�ำรายได้ดังกล่าวมาบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ผู้ปฏิบัติงานในแหล่งเรียนรู้ทั้งชาวบ้าน หรือวิทยากร
จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของชาวบ้านได้ดีและตรงจุด ส�ำหรับประชาชน
ในต�ำบลนั้นให้ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนได้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากคนในชุมชนมีฐานะยากจน หากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมย่อมเป็นเงื่อนไข
และอุปสรรคส�ำคัญที่จะท�ำให้คนในชุมชนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 5) ต้องการแหล่งเรียนรู้
ที่ฝึกอาชีพแล้ว สามารถน�ำผลผลิตที่ได้ไปจ�ำหน่ายแล้วเกิดรายได้จริง 6) แหล่งเรียนรู้ท่ีมีความสะอาด
ถูกสุขลักษณะ การคมนาคมสะดวก มีลักษณะทางกายภาพที่สวยงามปลอดภัย 7) แหล่งเรียนรู้ควรมี
การหมุนเวียน สับเปลีย่ นผูร้ บั เหมาส�ำหรับจัดท�ำอาหารกลางวัน เพือ่ ให้มคี วามหลากหลายทางโภชนาการ และ
8) แหล่งเรียนรูท้ สี่ ามารถเข้าไปเรียนรูไ้ ด้ตลอดเวลาตามความต้องการ โดยไม่ตอ้ งรอให้หน่วยงานจัดกิจกรรม
2.4 ปัญหา และอุปสรรคของแหล่งเรียนรูใ้ นต�ำบลข่วงเปา ได้แก่ 1) ดานการสร้างหรือการพัฒนา
แหลงการเรียนรูในชุมชน เนื่องจาก อบต.ข่วงเปา มีการก�ำหนดนโยบายที่ไม่ชัดเจน ไม่มีการจัดท�ำแผน
เพื่อน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและทั่วถึง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดส่วนร่วมในการวางแผน
ในการสร้างหรือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 2) ด้านการบริหารและการดูแลรักษาแหลงการเรียนรู เนือ่ งจากเจาหนาที่
ประจําแหลงเรียนรู้ที่มาจากชุมชนและผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ มีปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ซึ่งไม่เอื้อตอการให้ความรู้หรือเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติตามที่ อปท.ก�ำหนด
บางรายไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ของแหล่งเรียนรู้ที่มีในต�ำบล ขาดการดูแลแหล่งเรียนรู้ ส�ำหรับบางแห่ง
ที่มีการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นกลุ่มอาชีพที่ชุมชนมีอยู่แล้ว และเป็นแหล่งที่มีเจ้าภาพหลัก
กระกระตุน้ สนับสนุน เช่น โรงเรียนคลังปัญญาผูส้ งู วัย เป็นต้น บางแห่งมีกจิ กรรมทีไ่ ม่จงู ใจ สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพไม่เอื้อต่อการเข้าร่วมกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละแห่งแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
การผลักดัน การให้ความส�ำคัญของระดับบริหารของ  อบต.ข่วงเปา รวมไปถึงแรงสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย
และชุมชนซึ่งมีระดับการศึกษาเป็นตัวแปรส�ำคัญ คนในชุมชนขาดการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ เนื่องจากเหตุผล
ทางเศรษฐกิจและงบประมาณ 3) ด้านปัญหาจากการใชประโยชนจากแหลงเรียนรูชุมชน คือ มีปริมาณ
การเข้าใช้งานน้อย อันเนือ่ งมาจากผูบ้ ริหารขาดความจริงจังในการใช้แหล่งเรียนรูช้ มุ ชน ไม่มหี น่วยงานหลัก
รับผิดชอบเรื่องแหล่งเรียนรู้ ปัจจุบันมีเพียงเจ้าหน้าที่ของ อบต.ข่วงเปา เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งแต่ละราย
มีภาระงานหลักของตนทีต่ อ้ งรับผิดชอบ จึงไม่สามารถติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานตามมาตรฐาน
แหล่งเรียนรูข้ องกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ได้ ในการปฏิบตั จิ ริงยังขาดการวางแผนการจัดกิจกรรมและ
การสนับสนุนเข้าใช้ประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้อื่นๆ นอกเหนือจากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นดาวเด่นด้านผู้สูงอายุ
อีกทั้งยังขาดความต่อเนื่องในการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้โดยมีการเปิดแหล่งเรียนรู้เมื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ซึ่งเป็นเวลานานจึงจะมีเข้ามาใช้ประโยชน์ดังกล่าว รวมถึงการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง จึงท�ำให้โอกาส
ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้น้อยตามไปด้วย
2.5 แหล่งเรียนรูท้ นี่ ำ� มาศึกษา มีจำ� นวน 3 แห่ง แต่ละแห่งมีกจิ กรรมส�ำหรับผูเ้ ข้ารับการเรียนรู้
คือรับฟังการบรรยาย การสาธิต การฝึกปฏิบัติ การถาม - ตอบ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา
ระบบดูแลผู้สูงอายุ ส�ำหรับต�ำบลเครือข่าย และแม่ข่ายอื่น สื่อการเรียนการสอน มีทั้งสื่อการสอนมีชีวิต
สื่อการสอนประกอบ (สื่อแห้ง) ประเมินผลด้วยการให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้ตอบแบบสอบถาม มีการถามตอบ
การเสนอแนะสิ่งที่ต้องการพัฒนา ได้แก่
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1) แหล่งเรียนรู้กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 3 บ้านท่าศาลา จัดอยู่
ในระบบเกษตรและสัมมาชีพ แสดงถึ งศิ ลปะภู มิ ปั ญ ญาของชุ ม ชนมี การเชื่ อมโยงกั บ ชุด วิ ชารวมและ
วิชาแกน คือ ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ ร่วมเป็นปราชญ์ความรู้เผยแพร่ กระบวนการกิจกรรม
สู่ผู้สูงอายุรุ่นเดียวกันและผู้อายุที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ องค์การบริหารส่วนต�ำบลข่วงเปาเป็น
หน่วยงานสนับสนุนด้านการจัดการ บุคลากร งบประมาณ ประสานหน่วยงานภาคีทเี่ กีย่ วข้อง มีการกระจาย
ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสู่สาธารณะรวมถึงการด�ำเนินกิจกรรมรวมกันผ่านข่วงสร้างสรรค์
มีคณะกรรมการด�ำเนินงาน การเชื่อมโยงหรือส่งผลที่เอื้อต่อการท�ำงานกับกลุ่มและกิจกรรมอื่นๆ เช่น
กลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้านได้มีกิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ รวมไปถึง
การได้ใช้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการออกแบบลายของผ้าที่ได้รับการสืบทอดกันมาสอนให้กับสมาชิก
ในกลุ่มได้สืบทอดต่อไป กศน. ส่งเสริมด้านองค์ความรู้เทคนิคใหม่ๆ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ต่อผู้สูงอายุ คือ ได้มีส่วนในการท�ำกิจกรรม สร้างรายได้ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
มีกิจกรรมที่ท�ำให้ความรู้ เป็นปราชญ์ชุมชน เกิดกระบวนการสร้างคุณค่า สร้างคุณประโยชน์ในตัวบุคคล
ท�ำให้อยากร่วมกิจกรรมชุมชน เกิดพืน้ ทีเ่ รียนรู้ และเวทีการถ่ายทอดองค์ความรู้ การประยุกต์ ลวดลายและ
วิธีการออกแบบใหม่ๆ ที่ตลาดต้องการ สร้างมูลค่าของผลงาน เสริมสร้างการอนุรักษ์ ความเป็นหัตถกรรม
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มีกระบวนการจัดการงาน การจัดการคน การจัดการข้อมูล การจัดการทุน มีความเชือ่ มโยง
ต่อ 7 คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น เช่น การสร้างการเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรี ย นรู ้ ใ นกลุ ่ ม ทั้ ง เรื่ อ งอาชี พ เรี ย นรู ้ ที่ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลตนเอง และการช่ ว ยเหลื อ สั ง คม รวมถึ ง
การมีวิทยากรประจ�ำแหล่งเรียนรู้
2) แหล่งเรียนรู้กลุ่มเกษตรพอเพียง หมู่ที่ 7 บ้านวังดิน จัดอยู่ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
และเกษตรกรรม ด้ ว ยบ้ า นของนางสาวจิ ร ภั ท ร หมอกมาเมิ น ได้ ต ามแนวพระราชด� ำริ ข องในหลวง
เรื่ อ งปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาเป็ น แนวทางในการลงมื อ ปฏิ บั ติ ก ารด� ำ เนิ น ชี วิ ต จึ ง ได้ พั ฒ นา
บ้านตนเองเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิถีทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมี ก ารเชื่ อ มโยงกั บ ชุ ด วิ ช ารวมและวิ ช าแกนด้ ว ยการให้ ผู ้ สู ง อายุ มี ส ่ ว นร่ ว มในการด� ำ เนิ น การของ
กลุ่มร่วมเป็นปราชญ์ความรู้ ช่วยเผยแพร่ ข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด แนะแนวการแก้ไขปัญหา
เมื่ อ เจอวิ ก ฤตทางการเกษตร รวมถึ ง การแบ่ ง ปั น สิ น ค้ า ทางการเกษตรให้ แ ก่ ผู ้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนด้ ว ย
เริ่ ม จากการลงมื อ ปฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ ข องตนเองจ� ำ นวน 1 ไร่ จนเปิ ด เป็ น พื้ น ที่ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ใ ห้ กั บ
นักเรียนคลังปัญญาผู้สูงวัย และคณะศึกษาดูงานมีการจัดอบรมในด้านต่าง ๆ เช่น แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การปลู ก ผั ก ที่ ป ลอดสารพิ ษ การบริ ห ารพื้ น ที่ ใ นการปลู ก พื ช ที่ ห ลากหลาย
ในพื้นที่จ�ำกัด เป็นต้น
แหล่งเรียนรู้แห่งนี้มีทุนทางสังคม มีกระบวนการจัดการงาน การจัดการคน การจัดการข้อมูล
การจัดการทุนด้านต่าง ๆ  ทีเ่ กีย่ วข้อง ท�ำให้ผสู้ งู อายุมกี จิ กรรมทีใ่ ห้ความรู้ เป็นปราชญ์ชมุ ชน เกิดกระบวนการ
สร้างคุณค่า สร้างประโยชน์ในตัวเองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร ได้มีส่วนในการท�ำกิจกรรม
ร่ ว มกั น ในชุ ม ชน ได้ ท� ำ ในสิ่ ง ที่ ต นถนั ด และได้ รั บ ประทานอาหารที่ มี ป ระโยชน์ ป ลอดสารพิ ษ ซึ่ ง เป็ น
การส่งเสริมด้านสุขภาพ มีคณะกรรมการด�ำเนินงาน องค์การบริหารส่วนต�ำบลข่วงเปา เป็นผู้ประสาน
คณะดูงานในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่ต่าง ๆ ส�ำหรับความเชื่อมโยงต่อ 1 คุณลักษณะการจัดการ
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ตนเองของชุมชนท้องถิ่น เช่น การสร้างการเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในกลุ่ม ทั้งเรื่องอาชีพ
เรียนรู้ที่เกี่ยวกับการปลูกผัก การท�ำเกษตรมีวิทยากรประจ�ำแหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นอดีตพยาบาลที่ลาออกมา
เพื่อท�ำแหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะ คนในชุมชนจึงให้ความเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพของวิทยากร
3) แหล่งเรียนรู้โรงเรียนคลังปัญญาผู้สูงวัย หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สันตึง จัดอยู่ในระบบภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต�ำบลข่วงเปา และภาคีเครือข่ายได้ให้ความส�ำคัญ
ในการด�ำเนินงานเกีย่ วกับผูส้ งู อายุ โดยให้ตวั แทนผูส้ งู อายุเป็นผูเ้ สนอ ส่วนงาน ทีเ่ กีย่ วข้องร่วมแก้ไขปัญหา
โดยทีอ่ งค์การบริหารส่วนต�ำบลเป็นผูป้ ระสานการด�ำเนินการ มีการสนับสนุนการเรียนรูโ้ ดยจัดให้มจี ดุ บริการ
ข่าวสาร ความรู้ด้านสุขภาพ ด้านกฎหมาย ด้านการศึกษา ฯลฯ และมีการให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน โดยอาศัยทุนทางสังคมดูแลผู้สูงอายุ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านสุขภาพ
มี ชุ ม ชนเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการด� ำ เนิ น การจั ด กิ จ กรรมโดยการด� ำ เนิ น การ แบ่ ง เป็ น 2 ลั ก ษณะ คื อ
1) มุ่งส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่นอกศูนย์โดยผ่านอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม.) และ 2) กิจกรรมในศูนย์ เป็นกิจกรรมทีส่ นับสนุนกิจกรรมเดิม ทีด่ ำ� เนินการ
มาแล้วเป็นการต่อยอดและตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด้านประเพณีวัฒนธรรม ด้านกีฬานันทนาการโดยการถ่ายทอดผ่านเวทีชุมชน และช่วยส่งเสริม
การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส� ำ หรั บ การเชื่ อ มโยงกั บ ชุ ด วิ ช ารวมและวิ ช าแกนคื อ ผู ้ สู ง อายุ มี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการด�ำเนินการของโรงเรียนคลังปัญญาผู้สูงวัย เป็นปราชญ์ความรู้ ช่วยเผยแพร่ กระบวนการกิจกรรม
สู่ผู้สูงอายุรุ่นเดียวกันและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ องค์การบริหารส่วนต�ำบลข่วงเปา
เป็ น หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ด้ า นการจั ด การ บุ ค ลากรงบประมาณ ประสานหน่ ว ยงานภาคี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
มีการบริการรถรับ - ส่ง ในการร่วมกิจกรรม เลีย้ งอาหารกลางวัน การกระจายข่าวสารและการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสูส่ าธารณะ รวมถึงการด�ำเนินกิจกรรมรวมกันผ่านข่วงเปาสร้างสรรค์ มีวธิ แี ละขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน
อย่างชัดเจนในรูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งถือว่าเป็นกลไกส�ำคัญในการบริหารจัดการ รวมทั้งการมอบหมาย
บทบาทหน้าทีใ่ ห้ทกุ ภาคส่วนได้มบี ทบาทในการด�ำเนินกิจกรรมด้านผูส้ งู อายุอย่างต่อเนือ่ ง เกิดพืน้ ทีเ่ รียนรู้
และเวทีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ประเพณีวฒ
ั นธรรมจากรุน่ สูร่ นุ่ มุง่ เน้นการถ่ายทอด
จากปราชญ์ชมุ ชน มีการพัฒนาระบบการจัดการผูส้ งู อายุ และเกิดขบวนการพัฒนาระบบข้อมูลด้านผูส้ งู อายุ
ผ่านเวทีประชาคม การส�ำรวจ ผูส้ งู อายุมสี ว่ นร่วมด้วยการเข้ามาเป็นคณะกรรมการแผนต�ำบล ชมรมผูส้ งู อายุ
เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนงาน ทุกด้าน ผู้สูงอายุมีส่วนในการจัดการชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญา
องค์ความรูม้ าร่วม จัดการปัญหา มีการจัดการงาน จัดการคน จัดการข้อมูล จัดการทุน ส�ำหรับความเชือ่ มโยง
ต่อ 7 คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น เช่น การสร้างการเรียนรู้ การสร้างกลไกการจัดการ
ตนเอง การสร้างการมีส่วนร่วม เป็นต้น ส�ำหรับการตอบสนองต่อ 26 ตัวชี้วัด ด้านเฉพาะประเด็น เช่น
ด้านการพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสวงหาบุคคลที่เป็น
ปราชญ์ชุมชน การพัฒนา กฎ กติกา ระเบียบ มีการร่างระเบียบข้อบังคับผ่านรูปแบบคณะกรรมการ
การก� ำ กั บ ดู แ ลโดยคณะกรรมการ ผู ้ น� ำ ชุ ม ชน และภาคี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมไปถึ ง การมี วิ ท ยากรประจ� ำ
แหล่งเรียนรู้
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
ผลการวิจัยมีประเด็นส�ำคัญน�ำมาอภิปรายผล ดังนี้
1) แนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ของสูงอายุในต�ำบลข่วงเปามี 5 ด้าน คือ ด้านสุขภาพกาย
ด้านสังคมและจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเรียนรู้ และ ด้านสิทธิทางกฎหมาย พบว่ามีการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้สูงอายุครบทุกด้าน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีทั้งการเรียนรู้ในระบบและนอกระบบโรงเรียน
รวมถึงการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในลักษณะสาระบันเทิงเพื่อให้ผู้สูงอายุไม่เกิดความเบื่หน่าย เป็นรูปแบบ
การจัดอบรมระยะสั้น สื่อและแหล่งการเรียนรู้คือ สื่อที่มีชีวิต และสื่อประกอบ ผู้เรียนเป็นผู้ประเมินผล
การเรียนรู้ ผูจ้ ดั การศึกษาคือองค์การบริหารส่วนต�ำบลข่วงเปาด้วยการร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
ผู้สอนคือปราชญ์ชุมชน ส่วนใหญ่เป็นวิทยากรจากภาคีเครือข่าย มีการสร้างและส่งเสริมแกนน�ำผู้สูงอายุ
ซึง่ เป็นผูร้ ใู้ นภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เพือ่ เป็นแกนน�ำในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ นือ้ หาการเรียนรูไ้ ม่คอ่ ยตรงต่อ
ความต้องการของผู้สูงอายุเนื่องจากถูกก�ำหนดโดยนักวิชาการ ถึงแม้จะมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย
แต่ยังขาดการพิจารณาความสามารถในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุแต่ละรายท�ำให้ผู้สูงอายุบางรายเรียน
ไม่ทันเพื่อน จึงเกิดความอายและไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอาชัญญา
รัตนอุบล. (2554). ที่ศึกษาเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุไทย เพื่อศึกษาถึงสภาพ
การจั ด การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ ในด้ า นเป้ า หมายการจั ด การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ลั ก ษณะ
ของกลุ่มผู้สูงอายุ หลักสูตรและเนื้อหา ผู้จัดการศึกษาและผู้สอน วิธีการจัดการศึกษา สื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ การประเมินผล การบริหารจัดการ พบว่าการจัดการศึกษาส�ำหรับผู้จัดการศึกษาและผู้สอน
คือ วิทยากรจากภาคีเครือข่าย ผู้รู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยรูปแบบการจัดอบรมระยะสั้น สื่อและแหล่ง
การเรียนรูค้ อื สือ่ บุคคล ประเมินผลด้วยวิธกี ารสังเกตและประเมินตามสภาพจริง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เป็ น รู ป แบบผสมผสานการศึ ก ษาทั้ ง ในระบบและนอกระบบโรงเรี ย น รวมถึ ง การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
แบบบูรณาการในลักษณะสาระบันเทิง มีการสร้างและส่งเสริมแกนน�ำผู้สูงอายุเพื่อเป็นแกนน�ำในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยเนื้อหาการเรียนรู้ควรตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ตามความสามารถ
ในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล และน�ำไปสู่การประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์ชีวิตที่เป็นจริง
วิธีการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ การจูงใจให้ผู้สูงอายุเข้ารับ
การศึกษา ควรเน้นการประชาสัมพันธ์กิจกรรม โดยเสริมแรงจูงใจเรื่องประโยชน์ที่ผู้สูงอายุจะได้รับ
หลั ง จากเข้ า รั บ การศึ ก ษา ผู ้ จั ด การศึ ก ษาและผู ้ ส อน ควรเป็ น ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการพั ฒ นาผู ้ สู ง อายุ
ในพื้ น ที่ กิ จ กรรมการจั ด การศึ ก ษาควรบู ร ณาการอย่ า งหลากหลายรู ป แบบ เน้ น การอภิ ป รายหรื อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันอย่างไม่เป็นทางการ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ควรมีบทบาทส�ำคัญและ
ใกล้ ชิ ด ในการจั ด การศึ ก ษาและการเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต ให้ ผู ้ สู ง อายุ เ ป็ น รายบุ ค คล การประเมิ น ผลควร
ประเมินตามสภาพจริงด้วยการสังเกต โดยมีการบริหารจัดการในลักษณะที่ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายร่วมกัน
บริหารจัดการ ให้งบประมาณสนับสนุนและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนร่วมกัน
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต�ำบลข่วงเปาและภาคีเครือข่ายยังขาดความจริงจังในการสร้าง
ความตระหนักให้ผู้สูงอายุได้เห็นคุณค่า ความส�ำคัญและประโยชน์ของการเรียนรู้ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการจูงใจผูส้ งู อายุให้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูท้ ี่ อีกทัง้ ปัจจุบนั นีผ้ สู้ งู อายุไม่ใช่ผขู้ บั เคลือ่ นการด�ำเนินงาน
หากแต่เป็น อบต.ข่วงเปา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก และภาคีเครือข่ายที่ต้องกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้
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ผู้สูงอายุมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะหากกิจกรรมนั้นมีเนื้อหาที่ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วม
ในการเสนอ และแหล่งเรียนรู้มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สวยงาม มีวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการสอน
ที่พร้อมต่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ของ Malcolm
Shepherd Knowles. (1980) พบว่า การเรียนรู ้ ข องผู ้ สูงอายุ นั้น เราต้ องให้ ความส� ำ คั ญ ในการสร้ าง
ความตระหนักให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าและความสามารถในการเรียนรู้ และตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ
ในชีวิตประจ�ำวันได้ และต้องให้ผู้สูงอายุได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก�ำหนดรูปแบบการเรียนรู้ สถานที่
เนื้อหาที่ใช้ส�ำหรับกิจกรรมนั้น ๆ ด้วย
2) แนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส�ำหรับผู้สูงอายุแบบจัดการร่วมขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลข่วงเปา ประกอบด้วย ก.) ประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อให้การสนับสนุน
ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงาน คน และงบประมาณ ข.) สนับสนุนพร้อมทั้งด�ำเนินการพัฒนา
ศักยภาพพื้นที่และชุมชน ทั้งในส่วนของการปรับสภาพแวดล้อมของแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้
ทางด้านกายภาพ เช่น สร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคทีม่ คี วามจ�ำเป็นพืน้ ฐานให้ครบถ้วน การปรับสภาพ
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาด จัดให้มีความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการเรียนการสอน รวม
ถึงการจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ อาทิ การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่
กลุ่มอาสาสมัคร ญาติ เพื่อนบ้าน คนในชุมชน การเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม การฝึกอบรมหรือ
การลงมือปฏิบัติ และการเรียนรู้จากประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน ค.) จัดให้มีการจัดการการเรียนรู้ของ
ผู้สูงอายุ ด้วยการให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมและความรับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง โดยผู้สอน
มีหน้าที่รับผิดชอบเพียงการบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงกระตุ้นให้ผู้สูงอายุ
ได้ใช้ความคิดและตัดสินใจด้วยตัวเองจนน�ำไปสู่การน�ำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้จริง
หลังจากเข้ารับการเรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรูท้ ี่ อบต.ข่วงเปา จัดสรรแก่ผสู้ งู อายุ ส่งผลให้ผสู้ งู อายุมสี ขุ ภาพจิตทีด่ ี
สามารถปรั บ ตั ว ได้ ดี ทั้ ง ร่ า งกาย จิ ต ใจ สั ง คม เนื่ อ งจากได้ พ บปะสั ง สรรค์ เกิ ด ความรู ้ สึ ก สนุ ก สนาน
ไม่ เ หงา ไม่ ว ้ า เหว่ หรื อ รู ้ สึ ก ว่ า ตนไร้ ค ่ า ทั้ ง ได้ ท ราบและรู ้ สึ ก ถึ ง ศั ก ยภาพอั น ทรงคุ ณ ค่ า ที่ ต นเองมี
โดยหน่ ว ยงานหลั ก และภาคี เ ครื อ ข่ า ยต้ อ งท� ำ การวิ เ คราะห์ กิ จ กรรมทั้ ง หมดที่ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การเพื่ อ ให้
แหล่งเรียนรู้ได้ส่งต่อคุณค่าของการด�ำเนินงานได้อย่างดีที่สุดด้วยการประเมินผลการเรียนรู้ ตามแนวคิด
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ Michael E. Porter. (1985) และเป็นหน้าที่ของหน่วยงานหลักและ
ภาคีเครือข่ายอีกเช่นกันที่ต้องตระหนักว่ากิจกรรมใดที่ควรด�ำเนินการเพื่อส่งต่อคุณค่าต่อชุมชนและสังคม
รวมถึงการสนับสนุนการสร้างคุณค่านัน้ ด้วยการก�ำหนดเป้าหมายร่วมกันเพือ่ ส่งต่อคุณค่าสาธารณะทีช่ มุ ชน
และสังคมได้คาดหวังไว้ตามทฤษฎีคุณค่าสาธารณะ (Public Value Theory) ของ Mark Moore. (2007).

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1) องค์การบริหารส่วนต�ำบลข่วงเปา และภาคีเครือข่ายควรเปิดโอกาสให้ผสู้ งู อายุได้เข้ามามีสว่ นร่วม
อย่างแท้จริง โดยค�ำนึงถึงความต้องการและ ลักษณะของผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน
2) องค์การบริหารส่วนต�ำบลข่วงเปา ควรก�ำหนดนโยบาย แผนการด�ำเนินงาน แผนการพัฒนา
ส�ำหรับแหล่งเรียนรู้อย่างชัดเจน และควรจัดให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง
3) ผู้บริหาร อปท. และภาคีเครือข่าย ควรตระหนักถึงความส�ำคัญของแหล่งเรียนรู้ทุกแห่งอย่าง
เท่าเทียมกัน ควรก�ำหนดเป้าหมายร่วมกัน เพือ่ ยกระดับของความคิด แนวทาง หรือข้อเสนอทีไ่ ด้สกู่ ารปฏิบตั จิ ริง
เป็นการร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมรับประโยชน์
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ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลข่วงเปา กับหน่วยงานอื่นที่ประสบผลส�ำเร็จ เพื่อให้ได้ซึ่งรูปแบบ (Model)
ของการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
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กลยุทธ์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงพลิกผัน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ADAPTIVE STRATEGIES FOR DISRUPTIVE CHANGES
OF CHIANG MAI RAJABHAT UNIVERSITY
วชิรจักร นือขุนทด, ปฐมาวดี จงรักษ์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การศึกษามีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยแรงผลักให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพลิกผันที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงพลิกผันที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ และ 3) เพื่อศึกษากลยุทธ์การปรับตัวให้อยู่รอดในสถานการณ์เปลี่ยนแปลงพลิกผันให้
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิธีการศึกษาใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ แหล่งข้อมูลและการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เลือกแหล่งข้อมูลแบบจ�ำเพาะเจาะจง เป็นผู้บริหารระดับรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โดยใช้การสัมภาษณ์ประเด็นค�ำถามแบบกึง่ โครงสร้าง และการทบทวนข้อมูล
จากเอกสารการศึกษา โดยผลการศึกษาในเบื้องต้นพบว่าการเปลี่ยนแปลงพลิกผันที่สร้างปัจจัยผลกระทบ
ต่อมหาวิทยาลัยที่ท�ำให้เกิดจ�ำนวนผู้ต้องการเข้าศึกษาลดลง จากจ�ำนวนประชากรถดถอย เทคโนโลยี
นวัตกรรม ที่ส่งผลถึงค่านิยมทางการศึกษา จึงจ�ำเป็นต้องเกิดการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน และพัฒนารูปแบบการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีมาประกอบการสอน
เพิ่ ม ขึ้ น และมหาวิ ท ยาลั ย รั บ รู ้ ถึ ง ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลงจึ ง มุ ่ ง ความส� ำ คั ญ กั บ
การพัฒนาหน้าที่ในด้านการผลิตบัณฑิต ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ยกระดับความส�ำคัญด้านการวิจัย
และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ที่มุ่งเน้นการน�ำผลงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจัง
ค�ำส�ำคัญ : การเปลี่ยนแปลงพลิกผัน กลยุทธ์ การปรับตัว

Abstract
The objectives of the study are 1) to study the driven factors of disruptive change towards
Chiang Mai Rajabhat University, 2) to study the effects of the disruptive change towards Chiang Mai
Rajabhat University, and 3) to study the adjustment strategies for changing situation of Chiang Mai
Rajabhat University. The research methodology is qualitative research. Data collection were in-depth
interviews with the executive vice president of Chiang Mai Rajabhat University using semi-structure
questions and documentary research from educational documents. The preliminary study found
that the disruptive change that affected the university was a decrease in the number of prospective
students due to the population decline. Technological innovation also affected educational
values, therefore the curriculum needed to be revised in line with the needs of the labor market.
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An educational model needed to be developed by using technology. The university was aware of the
affecting factors and therefore focused on the developing the quality of the graduates by improving
curriculum and enhance the importance of research and academic services to society, which
focused on bringing research results to local development to achieve effective outcomes.
Keywords : Disruptive Changes Strategies Adaptive

บทน�ำ
การเปลี่ยนแปลงพลิกผัน (Disruptive Changes) เป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อภาครัฐและ
ภาคเอกชนต้องตื่นตัวกับการมาของเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เข้ามาสร้างผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในการด�ำเนินกิจการทั้งภายในและภายนอกองค์การ พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนปรับเปลี่ยนไปใช้
เทคโนโลยีสร้างความสะดวกสบายมากขึ้น ส่งผลให้องค์การต่าง ๆ ต้องปรับตัวสินค้าและบริการให้ทันต่อ
ความต้องการมิเช่นนั้นจะมีสิ่งใหม่เข้ามาทดแทนสิ่งที่มีอยู่
ในด้านการศึกษายุคเปลีย่ นแปลงพลิกผัน เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั คือสิง่ หนึง่ ทีเ่ ข้ามาสร้างรูปแบบการศึกษา
ให้นา่ สนใจ ค้นคว้าแหล่งความรูไ้ ด้หลากหลาย และอ�ำนวยความสะดวกมากขึน้ ทัง้ ด้านการเรียนรูอ้ อนไลน์
การศึกษาทางไกล การศึกษาด้วยตนเอง การแปลภาษาต่าง ๆ ประเทศด้วยเทคโนโลยีทเี่ ปิดโอกาสให้ผเู้ รียน
กับผูส้ อนให้เข้าใจการศึกษา และการให้ผสู้ อนสร้างสือ่ การสอนใหม่ ๆ ด้วยตนเอง แต่เทคโนโลยีกม็ าพร้อม
กับการแข่งขันที่สูงขึ้น เพราะผู้เรียนมีตัวเลือกทางการศึกษา หลักสูตรที่สนใจได้มาจากมหาวิทยาลัยชั้นน�ำ
หรือเรียนกับบุคคลทีเ่ ชีย่ วชาญและมีชอื่ เสียงเฉพาะด้านได้จากการลงเรียนออนไลน์พร้อมทัง้ ได้ใบประกาศ
การส�ำเร็จหลักสูตรนั้นด้วย จึงส่งผลกระทบอย่างยิ่งกับสถาบันการศึกษาในรูปแบบเดิมที่เน้นจัดการเรียน
การสอนในห้องเรียนและหลักสูตรดัง่ เดิมทีไ่ ม่ปรับปรุงพัฒนาจะมีโอกาสถูกทดแทนด้วยการเรียนรูปแบบใหม่
ตามความต้องการและค่านิยมของผู้เรียน
จากสถานการณ์ ที่ ก ล่ า วมาในประเทศไทยสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจะแสดงให้ เ ห็ น ชั ด เจนที่ สุ ด คื อ
จ�ำนวนผู้เรียนลดลง ไม่ว่าจะเกิดจากการแข่งขันสูงหรือปัญหาสภาวะประชากรถดถอยก็มีส่วนส�ำคัญกับ
ผลกระทบทีร่ นุ แรงขณะนี้ และแต่ละแห่งก็เร่งพัฒนาหลักสูตรวิธกี ารเรียนการสอนให้กา้ วทันเทคโนโลยีและ
ความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น
ส�ำหรับปรากฎการณ์ในข้างต้น ท�ำให้สนใจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถาบัน
อุดมศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ในการที่นักศึกษาเริ่มลดจ�ำนวนลงและ
ปิดหลักสูตรที่ไม่มีผู้เรียน อีกทั้งมหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงที่มีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชนมากกว่า 10 แห่ง สถาบันอาชีวศึกษามากว่า 47 แห่ง เปิดหลักสูตรเป็นทางเลือกต่อผู้เรียน ส่งผล
ต่อจ�ำนวนการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา แต่ยังมีจุดเด่นที่จังหวัดเชียงใหม่
เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และมีหน่วยงานระดับภูมิภาคของภาครัฐ
และเอกชนตั้งอยู่
จากที่กล่าวมาทั้งหมด จึงน�ำไปสู่การศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงพลิกผัน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้อยูร่ อดจากวิกฤตอุดมศึกษาครัง้ นี้ จากผูม้ สี ว่ นได้เสียกับมหาวิทยาลัย
ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาสามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทางการปรับตัวระดับองค์การให้เหมาะสมกับองค์การ
ในสถานการณ์เปลี่ยนแปลงพลิกผัน
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อศึกษาปัจจัยแรงผลักให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพลิกผันที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2) เพื่อศึกษาผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงพลิกผันที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3) เพื่อศึกษากลยุทธ์การปรับตัวให้อยู่รอดในสถานการณ์เปลี่ยนแปลงพลิกผันให้กับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาการศึกษา
1) ท�ำให้ทราบถึงปัจจัยแรงผลักให้เกิดเปลี่ยนแปลงพลิกผันที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2) ท�ำให้ทราบถึงผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงพลิกผันที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3) ท�ำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปรับตัวให้อยู่รอด
ในสถานการณ์เปลี่ยนแปลงพลิกผัน ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งสามารถน�ำผลการศึกษาไปใช้
เป็นองค์ความรู้และรูปแบบการจัดการองค์การของสถาบันอุดมศึกษาและองค์การประเภทอื่น ๆ ได้

กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย (ถ้ามี)
การศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงพลิกผันของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
น�ำปัจจัยเกิดการเปลีย่ นแปลงพลิกผัน (Disruptive Forces) ทางการศึกษา ทีส่ ง่ ผลกระทบให้เกิดปรากฏการณ์
วิกฤตมหาวิทยาลัยของจากแนวคิดการเปลี่ยนแปลงพลิกผัน (Disruptive Changes) และใช้แ นวคิด
การเปลี่ยนแปลงองค์การ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management) เป็นการด�ำเนินงานภายในองค์การสู่การเปลี่ยนแปลงองค์การในแต่ละระดับ
ในส�ำเร็จ โดยน�ำหลักของ โครงสร้างองค์การ บุคลากร และภารกิจขององค์การเป็นหัวข้อในการร่วมศึกษา
ซึ่งผู้ศึกษาได้สร้างกรอบแนวคิดการวิจัยที่จะศึกษาจากทบทวนวรรณกรรม
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงพลิกผัน
ทางการศึกษาทีส่ ง่ ผลกระทบต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1. นโยบายรัฐบาล
2. ค่านิยมทางการศึกษา
3. สภาวะประชากรถดถอย
4. เทคโนโลยีนวัตกรรม

กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงพลิกผันทางการศึกษา
1. โครงสร้างองค์กร
2. ทรัพยากรบุคคล
3. ภารกิจหน้าที่
3.1 การผลิตบัณฑิต
3.2 การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
3.3 การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย
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แนวคิดการเปลี่ยนแปลงพลิกผัน (Disruptive Changes)
McKinsey&Company (2018) อธิบายถึงพลังที่เข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน
ท�ำให้เกิดโอกาสและสร้างผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่ผู้บริหารองค์การทั่วโลกต้องปรับตัวคือ การเชื่อมต่อ
โมเดลธุรกิจทีข่ บั เคลือ่ นด้วยการบริหารข้อมูล การใช้ปญ
ั ญาประดิษฐ์เข้ามาพัฒนาการท�ำงานแบบอัตโนมัติ
ที่มี Internet of Things (IoT) ช่วยให้เกิดการท�ำงานร่วมกับระหว่างอุปกรณ์สามารถควบคุมได้จากระยะไกล
การใช้พลักงานทดแทนที่เติบโตเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและระบบ
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่
ชวาป (2561) การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ซึ่งก�ำลังเกิดขึ้น ในระดับปรากฎการณ์ที่มีโอกาส
เกิดขึน้ ได้โดยมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ มีผลท�ำให้ประชากรโลกทีค่ าดว่าจะเพิม่ ขึน้ จากแนวโน้มจ�ำนวนทีเ่ พิม่ ขึน้
จะเป็นส่วนของผูส้ งู อายุในสังคม ประการทีส่ อง การจ้างงาน ผลกระทบจากการมีเทคโนโลยีทเี่ ข้ามาทดแทน
การท�ำงานจากมนุษย์ในทุกอุตสาหกรรมและทุกอาชีพ ตลาดแรงงานมีแนวโน้มจะจ้างทีเ่ ติบโตในงานทีใ่ ช้ตรรกะ
และความคิดสร้างสรรค์ และผลกระทบต่อธุรกิจ รูปแบบการเติมโตทางเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นไป ตลาดแรงงาน
และอนาคตของงานจะส่งผลต่อองค์การธุรกิจในด้านการบริหารและจัดสรรทรัพยากรของธุรกิจ
จากปรากฎการณ์วิกฤตสถาบันอุดมศึกษาในยุคการเปลี่ยนแปลงพลิกผัน (Disruptive) ไม่ได้
เกิดขึ้นเพียงการมีเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่เท่านั้นยังคงมีปัจจัยอื่นประกอบด้วยคือปัจจัยนโยบายภาครัฐ
ที่ต้องตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของด้านต่าง ๆ ทางสังคมมีผลต่อ ปัจจัยสภาวะประชากรถดถอย
เด็กเกิดใหม่นอ้ ยลงสัดส่วนผูส้ งู อายุเพิม่ ขึน้ ถือได้วา่ เป็นปัญหาหลักของมหาวิทยาลัยทีป่ ระสบอยูใ่ นขณะนี้
ต่อมาเป็นปัจจัยค่านิยมทางการศึกษาเปลี่ยนไป ที่ภาคธุรกิจเริ่มการคัดเลือกคนเข้าท�ำงานโดยไม่เน้นที่
วุฒิการศึกษา ให้ความส�ำคัญกับทักษะและประสบการณ์ที่ตรงกับงานแทน และปัจจัยเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการศึกษาที่ผู้สนใจสามารถศึกษาด้วยตนเองแบบออนไลน์
แนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2559) อธิบายว่า ประเภทของการเปลีย่ นแปลง แบ่งได้ 3 ประเภท
คือ หนึ่ง การเปลี่ยนแปลงแบบปรับตัว เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป ใช้ระยะเวลานาน
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างคงที่ สอง การเปลี่ยนแปลงแบบสร้างสรรค์ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่
สภาพแวดล้อมทีส่ ลับซับซ้อน เกิดสิง่ แปลกใหม่เพือ่ ตอบสนองความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย มีโอกาสเกิด
การต่อต้นบ้าง และ สาม การเปลี่ยนแปลงแบบสร้างสรรค์อย่างใหญ่หลวง เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
แบบถอนรากถอนโคน เช่นการน�ำวิธกี ารใหม่มาใช้ การปรับโครงสร้างองค์การ และการน�ำเทคโนโลยีมาใช้
ทฤษฎี PEST Analysis อธิบายว่า ความจ�ำเป็นที่ต้องเอาตัวชีวัดปัจจัยภายนอกนี้มาร่วม
วิเคราะห์ประกอบการก�ำหนดเป็นแผนกลยุทธ์การบริหารในสถานการณ์ทอี่ าจเกิดการเปลีย่ นแปลงมีตวั ชีว้ ดั
4 ตัว คือ ด้านการเมือง (Political) นโยบายของภาครัฐระดับประเทศ ด้านเศรษฐกิจ (Economic)
สภาพความมั่นคงทางการเงิน การเจริญเติบโตทางการเศรษฐกิจ ด้านสังคม (Social) จ�ำนวนประชากร
การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภค ด้ า นเทคโนโลยี (Technical) การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี
การได้เครื่องมือมาสนับสนุนการผลิตและการบริหาร (Bright hup PM project management, 2019,
ออนไลน์)
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Clayton M. Christensen et al. (2015) การเปลี่ยนแปลงพลิกผันแสดงให้เห็นถึงธุรกิจขนาดเล็ก
มีทรัพยากรไม่มากสามารถท้าทายกับองค์การธุรกิจขนาดใหญ่มีภาพความประสบความส�ำเร็จที่ผ่านมา
ธุรกิจขนาดเล็กมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าได้อย่างชัดเจน และ
มีต้นทุนที่ต�่ำกว่าบริษัทขนาดใหญ่มีต้นทุนด้านเครื่องจักรและต้นทุนในการบริหารจัดการสูงกว่า นวัตกรรม
พลิกผัน (Disruptive innovations) จะเริ่มเกิดขึ้นในกลุ่มตลาดระดับล่างหรือตลาดใหม่ ซึ่งธุรกิจเดิมไม่ได้
ให้ความสนใจแต่นวัตกรรมพลิกผัน (Disruptive innovations) จะเกิดได้จริงจ�ำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพ
ตอบสนองกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ให้ได้
Cumming, T.G., and Worley, C.G. (2009) ได้กล่าวถึงตัวแบบทั่วไปของการเปลี่ยนแปลงที่
วางแผนไว้ เป็นพื้นฐานของกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาองค์การที่เชื่อมต่อกัน 4 กิจกรรม โดย
เริม่ ต้นจาก กิจกรรมที่ 1 การเข้าสูจ่ ดุ เริม่ ต้นข้อตกลง เป็นกิจกรรมขัน้ ตอนแรกซึง่ เกิดการก�ำหนดกฎระเบียบ
ข้อตกลง แผนการด�ำเนินงาน หน้าที่รับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่ 2 การวินิจฉัย เป็นการศึกษา
สร้างความเข้าใจในปัญหาขององค์การ การวิเคราะห์เชือ่ มโยงสาเหตุจากกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ในระบบงาน
ปัจจุบนั การน�ำข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์รว่ มกัน กิจกรรมที่ 3 การวางแผนและการด�ำเนินการเปลีย่ นแปลง
ผู้น�ำองค์การและสมาชิกต้องร่วมก�ำหนดแผนเริ่มตั้งแต่การสร้างวิสัยทัศน์ ก�ำหนดเป้าหมาย การสร้าง
วัฒนธรรมองค์การ และการปรับโครงสร้าง กระบวนการบริหารจัดการ และสุดท้าย กิจกรรมที่ 4 การประเมิน
ผลและการเปลีย่ นแปลงสถาบัน หลังจากการปฏิบตั ติ ามกิจกรรมขัน้ ตอนก่อนหน้านีเ้ พือ่ ให้องค์การเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ในขั้นตอนนี้คือการประเมินผลจากสิ่งที่ปฏิบัติมาว่าเกิดผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่
แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ (2559) อธิบายกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นการจัดการ
ตามวัตถุประสงค์ (Management by Objectives – MBO) ทีจ่ ะมีการเปลีย่ นตามสภาพแวดล้อม จึงมีขนั้ ตอนส�ำคัญ
เริ่มที่การประเมินสถานการณ์ขององค์การ เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ
เครื่องมือที่ใช้ เป็น SWOT Analysis โดยจะก�ำหนดเป็น วิสัยทัศน์ เป็นการแสดงถึงภาพรวมองค์การ
ในอนาคตภายหลังจากการประเมินสถานการณ์แวดล้อม ซึง่ จะน�ำมาเป็นภารกิจ ทีส่ ำ� คัญการมีวตั ถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ จะให้รายละเอียดของวิสัยทัศน์และภารกิจที่สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ต่อมาต้องสร้าง
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ ่ ง เน้ น หรื อ ผลั ก ดั น เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารได้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ โดยแปลงสู ่ ก ารปฏิ บั ติ
ด้วยการจัดสรรทรัพยากรลงไป การมอบหมายผู้รับผิดชอบ สุดท้ายต้องมีการประเมินผลและการควบคุม
ด้วยการก�ำหนดตัวชี้วัด การก�ำหนดค่ามาตรฐาน การวัดผล และการเปรียบเทียบผลที่ได้กับตัวชี้วัด
เรบินิเอก (2551) อธิบายถึงการขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่เป็นตัวพื้นฐาน เนื่องจากกลยุทธ์เป็น
จุดเริ่มต้นการด�ำเนินกิจกรรมองค์การให้ส่งผลต่อการก่อเกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ ส่วนตัวแบบ
กระบวนการในการด� ำ เนิ น กลยุ ท ธ์ ต ้ อ งเชื่ อ มโยงกั น คื อ กลยุ ท ธ์ ร ะดั บ องค์ ก าร โครงสร้ า งองค์ ก าร
รวมถึงการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อกิจกรรมองค์การ กลยุทธ์ระดับธุรกิจและวัตถุประสงค์
ระยะสั้นในด้านการปฏิบัติการ ซึ่งแต่ละหน่วยธุรกิจหรือหน่วยงานต้องสร้างกลยุทธ์ที่บูรณาการเข้าด้วยกัน
และมีค่าตอบแทนจูงใจและการควบคุม ต้องเป็นส่วนสนับสนุนองค์ประกอบหลักของการด�ำเนินกลยุทธ์
เป็นส่วนส�ำคัญต่อความส�ำเร็จ
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วิธีการวิจัย
บทความการศึ ก ษาเรื่ อ ง กลยุ ท ธ์ ก ารปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงพลิ ก ผั น ของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่ ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการศึกษา ดังนี้
1) แหล่งข้อมูลและการเก็บรวมรวมข้อมูล การก�ำหนดแหล่งข้อมูลเพื่อตอบค�ำถามงานวิจัย
สอดคล้องกับวิธใี นการเก็บข้อมูลใน 2 รูปแบบ คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ซึง่ เป็นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่ง
ที่มาของข้อมูลโดยตรงจากการที่ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลเอง ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews)
เลือกแหล่งข้อมูลแบบจ�ำเพาะเจาะจง (purposive Sampling) เป็นผูบ้ ริหารระดับรองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ด้านนโยบายและแผน ด้านวิชาการ ด้านวิเทศน์สัมพันธ์และศิลปะวัฒนธรรม รวมจ�ำนวน
3 คน โดยใช้การสัมภาษณ์ประเด็นค�ำถามแบบกึง่ โครงสร้าง (Semi-structured interview) มีคำ� ถามสอดคล้อง
กับกรอบแนวคิดงานวิจยั แบ่งได้ 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ส่วนที่ 2 ปัจจัย การเปลีย่ นแปลงพลิกผัน
ที่ส่งผลต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่วนที่ 3 กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงพลิกผันทางการศึกษา และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) การทบทวนข้อมูลจาก
เอกสารการศึกษา (Documentary research) เป็นการศึกษาข้อมูลที่สิ่งตีพิมพ์เผยแพร่ หรือเอกสารงานวิจัย
บทความวิชาการ รวมถึงข้อมูลผ่านสื่อมวลชน บทสัมภาษณ์ เว็ปไซต์ รายงานข้อมูลสถิติที่จัดเก็บภายใน
องค์การ และเอกสารเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ รายงานการประชุม ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับการจัดการ
องค์การและการเปลี่ยนแปลงพลิกผัน
2) วิธีในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้จากการรวบรวมจัดเก็บที่เพียงพอใช้ตอบค�ำถาม
งานวิจยั สรุปผลและข้อเสนอแนะ โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการค้นคว้าทบทวนข้อมูลจากเอกสารการ
ศึกษาโดยท�ำการสรุปประเด็นทีน่ า่ สนใจเพือ่ เป็นข้อมูลส�ำหรับการตัง้ ค�ำถามในการสัมภาษณ์ ส่วนการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ได้ด�ำเนินการหน่วยความจ�ำการบันทึกเสียง กรณีผู้ให้
ข้อมูลอนุญาตให้ท�ำการบันทึกเสียงสัมภาษณ์ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลที่ได้มานั้นครบถ้วนหรือไม่อย่างไร
จึงท�ำการวิเคราะห์เนือ้ หา เพือ่ ตอบค�ำถามการวิจยั ในเบือ้ งต้น หากข้อมูลประเด็นไม่เพียงพอ หรือมีความละเอียด
ไม่ อ าจจะตอบค� ำ ถามการศึ ก ษาได้ ค รอบคลุ ม จ� ำ เป็ น ต้ อ งจั ด เก็ บ และรวบรวมข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ต่ อ ไป
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดเพื่อตอบค�ำถามการวิจัย

ผลการศึกษา
ผลการศึ ก ษาในเบื้ อ งต้ น โดยการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอก (PEST Analysis) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ น�ำมาใช้ในวิเคราะห์ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงพลิกผันที่ส่งผลต่อมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ คือ ด้านการเมือง (Political) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social)
และด้านเทคโนโลยี (Technical) ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานประจ�ำปี รายงานทางอุดมศึกษา และ
ข้อมูลสถิติ โดยผลการศึกษาจากทัง้ การการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูบ้ ริหารระดับรองอธิการบดีและการทบทวน
ข้อมูลจากเอกสารการศึกษา แบ่งเป็นประเด็นดังนี้
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1. นโยบายรัฐบาล (ด้านการเมือง) การบริหารราชการด้านการศึกษา เกิดการจัดตั้งกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นการรวมหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีภารกิจ คือ
การวางรากฐานประเทศสูอ่ นาคต และเป็นกลไกลขับเคลือ่ นประเทศสูป่ ระเทศพัฒนาแล้ว ด้วย 4 แพลตฟอร์ม
ด้วยการสร้างและพัฒนาคน องค์ความรู้ นวัตกรรมและการยกเครือ่ งมหาวิทาลัย ทีป่ รับระบบการบริหารภายใน
การที่รัฐบาลมีนโยบายแนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve
ที่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสายวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เป็นกลุ่มวิชา
ด้านครูและสังคมศาสตร์ ที่มีผลด้านงบประมาณการศึกษาที่รัฐบาลจะให้ความส�ำคัญต่อสาขาวิชาที่
สนับสนุนการเป็น S-Curve ก่อนสาขาวิชากลุ่มอื่น การจัดการศึกษาหลักสูตรให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย S-Curve มหาวิทยาลัยจะพิจารณาถึงความถนัดและความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาหลักสูตร เพราะต้องลงทุนทั้งการสรรหาอาจารย์เพิ่มเติม การจัดสรรงบประมาณในเครื่องมือและ
อุปกรณ์การสอน แต่มหาวิทยาลัยถูกก�ำหนดให้เป็นกลุ่มการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ จึงไม่ต้องกังวลมากนัก
ในการผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve เพราะมหาวิทยาลัยมีจุดแข็งอยู่ที่
การผลิตครูและการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยให้เราอยู่รอดในสถานการณ์เปลี่ยนแปลงพลิกผันได้
2. ค่านิยมทางการศึกษา (ด้านเศรษฐกิจ) ปัจจุบนั ค่านิยมการศึกษาสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
ความต้องการตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไป ทั้งจากค่านิยมจากปัจจัยในตัวนักศึกษาและครอบครัวแบ่งได้
3 กลุม่ คือ กลุม่ ที่ 1 ผูเ้ รียนต้องการเข้ารับการศึกษาตามระบบและได้รบั วุฒปิ ริญญา เพราะเชือ่ ว่าการศึกษา
ได้ความรู้พัฒนาศักยภาพตนเองและเปิดโอกาสให้น�ำวุฒิการศึกษาเข้าสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ
กลุม่ ที่ 2 ผูเ้ รียนต้องการเข้ารับการศึกษาแต่ครอบครัวมีรายได้นอ้ ยหรือยากจน นักศึกษาจ�ำเป็นต้องท�ำงาน
ควบคู่กับการศึกษา ท�ำให้มีโอกาสเรียนไม่ต่อเนื่องและออกจากระบบการศึกษากลางคัน และกลุ่มที่ 3
มีสนใจการศึกษาและวุฒปิ ริญญา มีความสนใจในการเข้าท�ำงานหารายได้ทไี่ ม่จำ� เป็นต้องอาศัยวุฒกิ ารศึกษา
แต่ในกลุ่มนี้บางคนก็ถูกครอบครัวบังคับให้เข้าศึกษา ซึ่งกลุ่มนี้ก็มีโอกาสไม่ส�ำเร็จการศึกษาได้ ค่านิยมทั้ง
3 กลุ่ม ก็ยังส่งผลต่อจ�ำนวนศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่จ�ำนวนรายงานตัวเข้าศึกษาแต่มีจ�ำนวนลดลง
ระหว่างภาคเรียน และทีส่ ำ� คัญอีกประการคือการผลิตบัณฑิตไม่ตรงกับความต้องการ ซึง่ นายจ้างผูป้ ระกอบ
การต้องจัดฝึกอบรมให้มีความรู้และทักษะสามารถปฏิบัติงานได้เองจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับ
ที่สถานประกอบการต้องการ
3. สภาวะประชากรถดถอย (ด้านสังคม) ผลจากศึกษาข้อมูลสถิตจิ ำ� นวนนักศึกษา ระยะเวลา 5 ปี
จากมีจ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด 25,453 คน ในปี พ.ศ. 2558 ลดลงต่อเนื่องมีนักศึกษาในปีการศึกษา
พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 17,626 คน เปรียบเทียบลดลงจากเดิมถึง 7,827 คน คิดเป็นร้อยละ 31 ของจ�ำนวน
นักศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ. 2558 สอดคล้องจากข้อมูลสถิติประชากร ช่วงอายุ 17 – 18 ปี ซึ่งเป็น
กลุม่ ช่วงอายุเป้าหมายของนักศึกษา จากจ�ำนวน 1,862,841 คน ในปี พ.ศ. 2558 และมีจำ� นวน 1,587,144 คน
เปรียบเทียบลดลงจากเดิมถึง 275,697 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของจ�ำนวนประชากร ช่วงอายุ 17 – 18 ปี
ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อย่างชัดเจน
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4. เทคโนโลยีนวัตกรรม (ด้านเทคโนโลยี) การมีเทคโนโลยีนวัตกรรมทีเ่ ป็นแนวโน้นรูปแบบการศึกษา
ทั้งการเรียนแบบออนไลน์ การเรียนทางไกล ของมหาวิทยาลัยชั้นน�ำจากในประเทศและต่างประเทศ
ยังไม่สง่ ผลต่อมหาวิทยาลัยมากนัก เนือ่ งจากนักศึกษากลุม่ เป้าหมายของมหาวิทยาลัยยังต้องการเรียนแบบ
ในระบบชั้นเรียนตามปกติ ส่วนจะส่งผลกระทบนั้นคาดว่าจะมีผลกระทบต่อระดับบัณฑิตศึกษามากกว่าคือ
ระดับปริญญาตรี
ผลการศึกษาในเบือ้ งต้นด้านกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลง
พลิกผันทางการศึกษา โดยผลการศึกษาจากทั้งการการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับรองอธิการบดีและ
การทบทวนข้อมูลจากเอกสารการศึกษา แบ่งประเด็นการศึกษา 3 ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง ด้านคน และ
ด้านหน้าที่
1. ด้านโครงสร้าง มหาวิทยาลัยมีการเริ่มปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
จากกระแสภายนอกองค์กรตั้งแต่ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้หน่วยงานสามารถท�ำหน้าที่ในเชิง
อุดมศึกษาชัดเจนขึ้น ปรับโครงสร้างหน่วยงานแยกตามภารกิจมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นด้วย การปรับ
โครงสร้างหลักของมหาวิทยาลัยทีต่ อ้ งอาศัยขัน้ ตอนการศึกษาและพิจารณาอนุมตั ใิ ช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก
ซึง่ มีทศิ ทางการยกระดับพืน้ ทีจ่ งั หวัดแม่ฮอ่ งสอน ให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮอ่ งสอน
มีหน่วยงานประจ�ำคือ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดการศึกษาระดับปฐมวัย อยู่ภายใต้การดูแล
ซึ่งจะท�ำให้เกิดการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาอย่างเต็มความสามารถ และรองรับการท�ำงานพัฒนา
ท้องถิ่นรวมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นสถาบัน
อุดมศึกษาแห่งเดียวในจังหวัด ที่จะช่วยเป้าเสาหลักด้านงานวิชาการน�ำพัฒนาสู่การพื้นที่ ส่วนการปรับ
โครงสร้างองค์กรในเชิงรุกใช้วิธีการจัดตั้งหน่วยงานที่ไม่ยึดติดกับโครงสร้างหลักขององค์กร คือ การตั้งศูนย์
ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ในสามารถขับเคลื่อนภารกิจเฉพาะด้านในคล่องตัวและท�ำได้ทันที ยังไม่ได้
เป็นหน่วยงานถาวร เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ
เฉพาะด้าน เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานลักษณะนี้จะรวมบุคลากรนักวิชาการทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากสังกัดหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมงานในด้านต่าง ๆ ท�ำให้
บุคลากรสามารถท�ำงานข้ามกันได้แบบไม่มีสายบังคับบัญชาโดยตรง มุ่งเน้นในภารกิจให้เกิดการยกระดับ
การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง
2. ด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คล ความคาดหวั ง และต้ อ งการของผู ้ บ ริ ห ารต่ อ ทั ก ษะของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยที่ต้องพัฒนาให้มีความทักษะที่ส�ำคัญในการใช้ชีวิตและท�ำงานในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม ต้องมีคิดสร้างสรรค์ สนใจพัฒนานวัตกรรม การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่
หลากหลาย และสื่อสารสร้างเครือข่ายต่อมาเป็นทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ซึ่งต้องฉลาดเท่าทันสื่อ
หลายรูปแบบ รู้จักการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย และสุดท้ายทักษะชีวิตและอาชีพมี ซึ่งต้องความยืดหยุ่น
รู้จักปรับตัว กับเพื่อนร่วมงาน หรือผู้มาขอรับบริการ มีความเป็นผู้น�ำ รับผิดชอบหน้าที่ และพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา โดยทั้งหมดนี้ต้องเกิดจากการส่งเสริมของมหาวิทยาลัย และเกิดจากแรงผลักดันภายในตนเอง
ของบุคลากรด้วยจึงจะส�ำเร็จ
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3. ด้านหน้าที่
3.1 การผลิตบัณฑิต สภาพปัญหาจ�ำนวนนักศึกษาลดลงน้อยกว่าแผนรับนักศึกษา ได้ถกู ประเมิน
อยู่ในแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในประเภท
ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ ซึง่ มีปจั จัยเสีย่ งการลดลงของประชากรวัยเรียน อยูร่ ะดับความเสีย่ งสูงมาก สอดคล้อง
กับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงพลิกผันที่ส่งผลต่อมหาวิทยาลัย ต่อมาเป็นแนวโน้มการประกอบอาชีพอิสระ
เพิ่มขึ้น อยู่ระดับความเสี่ยงสูง สอดคล้องกับค่านิยมทางการศึกษาที่ปัจจัยความเสี่ยงเกิดจากหลักสูตร
บางสาขาไม่ตรงกับความต้องการของผูเ้ รียนทีเ่ ปลีย่ นไปไม่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด จากจ�ำนวน
ผู ้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รลดลงจะเป็ น สั ญ ญาณบ่ ง บอกให้ เ กิ ด การชะลอหรื อ ยุ ติ ก ารรั บ นั ก ศึ ก ษา
ซึ่งโจทย์การทบทวนมี 3 ประการ คือ ประการที่ 1 หลักสูตรที่ควรรักษาไว้ด้วยเหตุผลว่าเป็นหลักสูตร
เป็นอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่ต้องเปิดสอนต่อไป ประการที่ 2 หลักสูตรที่คิดว่าจะต้อง
ยุติ ชะลอ และปิดตัวลง ต้องทบทวนว่ามีลักสูตรอะไรบ้าง และประการที่ 3 หลักสูตรที่คิดว่าต้องพัฒนา
ขึ้นใหม่ให้อยู่รอดในสถานการณ์เปลี่ยนแปลงพลิกผัน
ส่วนการจัดการศึกษาได้พฒ
ั นาหลักสูตรออนไลน์และหลักสูตรระยะสัน้ 1 ปี ได้ประกาศนียบัตร
ที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน ท้องถิ่นรวมทั้งผู้สูงอายุ เปิดโอกาสทางเลือกให้ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ามาศึกษาและออกไปปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุได้ และ
อยูร่ ะหว่างออกข้อบังคับเกีย่ วกับการศึกษาทีม่ หี น่วยกิตสะสม หรือ Credit Bank คือให้มาลงทะเบียนศึกษา
สามารถสะสมหน่วยกิตให้ครบตามก�ำหนดก็สามารถมารับปริญญาได้
มหาวิทยาลัยได้ด�ำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ซึง่ ท�ำการแลกเปลีย่ นนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย และการส่งนักศึกษาไทย
ออกไปแลกเปลี่ยนหาประสบการณ์ในต่างประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนระหว่างสถาบัน
ในวิชาการที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่น ด้านภาษา ร่วมถึงการจัดหลักสูตรฝึกอบรมระหว่าง
สถาบัน และจุดเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่มีนักศึกษาต่างประเทศสนใจเข้ามาศึกษา คือ
ด้านภาษาไทย ที่นักศึกษาสนใจที่จะน�ำไปประกอบอาชีพเช่น ครู ประกอบกิจการ และเครือข่ายเพื่อน
นักศึกษาในต่างประเทศ เป็นผลจากนโยบายของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา
สร้างเครือข่ายวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ทางการเมือง เศรษฐกิจ ท�ำให้
มีจ�ำนวนนักศึกษาสัญชาติจีนเพิ่มมากขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3.2 การวิจยั และการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม บทบาทของมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รบั การมุง่ เน้น
ให้ท�ำการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ผู้วิจัยต้องปรับบทบาทให้เกิดผลงานวิชาการตามที่รัฐบาล
ก�ำหนด ร่วมถึงพัฒนาตนเองเป็นผู้น�ำเครือข่ายนักวิจัยในแต่ละระดับเพื่อให้เกิดชุดโครงการวิจัยที่สร้าง
ผลกระทบเป็นนวัตกรรมสังคมได้ ตามการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จะอยู่ในกลุ่มการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ งานวิจัยก็ต้องตอบโจทย์เรื่องการพัฒนาท้องถิ่นแล้วน�ำผลวิจัย
สู่การบริการวิชาชุมชนซึ่งสองภารกิจนี้เป็นเรื่องที่ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ จ�ำนวน 12 ศูนย์ ตามนโยบายในการบริการด้านวิชาการ มุ่งเน้น
การพัฒนาท้องถิ่นและถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งมาจากผลงานวิจัย โดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
กับชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้งเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบูรณาการงานวิจัยสู่ท้องถิ่น
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช เป็นต้น
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3.3 การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สถานการณ์ปัจจุบันเป็นโอกาสที่ดีของการเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งในกลุ่มนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ ได้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ซึง่ กัน นักศึกษาต่างประเทศทีเ่ ข้ามาศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ การมีสอื่ เทคโนโลยี
นวัตกรรมยุคดิจิทัลให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามาศึกษาความรู้ศิลปวัฒธรรมแบบล้านนาได้ จึงท�ำให้ปัจจัย
การเปลี่ยนแปลงพลิกผันไม่ได้ส่งผลกระทบด้านลบต่องานด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาในเบือ้ งต้น เรือ่ งกลยุทธ์การปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงพลิกผันของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ตามวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยและผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงพลิกผันที่เกิดขึ้นกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พบว่าการเปลีย่ นแปลงพลิกผันทีส่ ร้างปัจจัยผลกระทบต่อองค์การ สอดคล้อง
กับแนวคิดการเปลี่ยนแปลงพลิกผัน ของ (ชวาป, 2561) การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ และผลกระทบต่อธุรกิจ เช่นเดียวกับปัจจัยส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยที่ท�ำให้เกิดจ�ำนวน
ผู้ต้องการเข้าศึกษาลดลง จากจ�ำนวนประชากรถดถอย เทคโนโลยีนวัตกรรม ที่ส่งผลถึงค่านิยมทาง
การศึกษา จึงจ�ำเป็นต้องเกิดการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และพัฒนารูปแบบการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีมาประกอบการสอนเพิ่มขึ้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ยังคงยึดมั่นในจุดแข็งด้านการผลิตครูและพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งใน
สถานการณ์ทมี่ ปี ญ
ั หาแนวโน้มบัณฑิตสายครูมมี ากกว่าความต้องการจริงท�ำให้เกิดแนวคิดการลดจ�ำนวนครู
เพราะปี ก ารศึ ก ษา 2562 ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) ไม่ จั ด สอบแข่ ง ขั น
เพื่อบรรจุข้าราชการต�ำแหน่งครูผู้ช่วย เนื่องจากรายชื่อคงค้างในบัญชีจากปีก่อน ยังมีมากพอจะทยอย
เรียกบรรจุได้ถึงปีการศึกษา 2563 ท�ำให้นิสิตนักศึกษาที่จบครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
และ 2563 มีโอกาสว่างงาน 100,000 คน (เดลินิวส์, 2562) ซึ่งเหตุนี่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ แต่มหาวิทยาลัยมีรปู แบบการผลิตครูทมี่ งุ่ เน้นตอบโจทย์การเป็นครูในศตวรรษที่ 21
มีการพัฒนาวิธีการสอน การพัฒนาทักษะการใช้สื่อและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเป็นครูในยุคดิจิทัล
ซึ่งยังเป็นที่ต้องการของประเทศ
ส่วนผลการศึกษาเบื้องต้น ในวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การปรับตัวให้อยู่รอดในสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงพลิกผันให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยรับรู้ถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
การเปลีย่ นแปลงจึงมุง่ ความส�ำคัญกับการพัฒนาหน้าทีใ่ นด้านการผลิตบัณฑิต ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
รูปแบบการศึกษาทีเ่ หมาะสมกับความต้องการตลาด สามารถน�ำไปใช้ประกอบอาชีพได้จริง และพฤติกรรมคน
ต้องการศึกษาที่สามารถสะสมหน่วยกิตแบบ Credit Bank ยังสอดคล้องกับแนวคิดการสร้างห่วงโซ่
อุปทานการศึกษาทีเ่ ทคโนโลยีเข้ามาเปลีย่ นการศึกษามหาวิทยาลัยก็ตอ้ งปรับตัวด้วยการปรับทีว่ ธิ กี ารศึกษา
ตรงตามความต้องการของยุคสมัย (ธนชาติ นุ่มนนท์, 2562) อีกทั้งได้ยกระดับความส�ำคัญด้านการวิจัย
และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ที่มุ่งเน้นการน�ำผลงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจัง
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กลยุทธ์การปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงพลิกผันของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ยงั จ�ำเป็นต้อง
ด�ำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570
เพราะเป็นสิ่งก�ำหนดบทบาทหน้าที่และการให้ความส�ำคัญกับการสร้างคน สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
แต่ก็ยังต้องยึดมั่นในจุดแข็งคือการผลิตครูและการพัฒนาท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. การเปลี่ยนแปลงพลิกผันมีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วองค์การต้องสร้างยุทธศาสตร์
การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ที่ชัดเจนตั้งแต่การปรับพฤติกรรมบุคลากร ระบบ
การบริการจัดการและเทคโนโลยีเครื่องมือดิจิทัลเข้ามาสู่องค์การอย่างเป็นรูปธรรม
2. ควรศึกษาการน�ำห่วงโซ่อุปทานทางการศึกษา มาใช้กับการท�ำ  Digital Transformation
องค์การสูด่ จิ ทิ ลั โดยใช้การวิเคราะห์การส่งต่อคุณค่า (Value Proposition) ของมหาวิทยาลัยให้ตรงกับบริบท
ที่เปลี่ยนไปต่อความต้องการทางการศึกษา
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พัฒนาการของสถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา
ในการจัดการป่าไม้ในพื้นที่ต�ำบลแม่ทา อ�ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
THE DEVELOPMENT OF MAE THA NATURAL DEVELOPMENT
AND SUSTAINABLE AGRICULTURE INSTITUTION IN FORESTRY
MANAGEMENT IN MAE THA SUP-DISTRICT, MAE ON DISTRICT,
CHIANG MAI PROVINCE
ณรงค์เดช บุญมาอูป
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
บทความนี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการวิ จั ย เรื่ อ ง “พั ฒ นาการของสถาบั น พั ฒ นาทรั พ ยากรและ
เกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา” ในการจัดการป่าไม้ในพื้นที่ ต�ำบลแม่ทา อ�ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาและอธิบายถึงพัฒนาการ ทีม่ าของโครงสร้างและรูปแบบการจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ในพืน้ ทีต่ ำ� บลแม่ทา อ�ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2) ศึกษาอธิบายถึงการสร้างทิศทางความสัมพันธ์
ที่ก่อให้เกิดแนวร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่ ต�ำบลแม่ทา อ�ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูลส�ำคัญในบทความนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร และการลงพื้นที่เพื่อศึกษาบริบทชุมชน
ตลอดจน ข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) และการสั ม ภาษณ์ ก ลุ ่ ม จากผู ้ น� ำ ชุ ม ชน
องค์กรชุมชน และประชาชนในชุมชน จากการศึกษาวิจัยพบว่า แนวทางและพัฒนาการของการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้เริ่มก่อตัวมาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและการเกิดขึ้นขององค์กรภายในชุมชน
โดยเฉพาะในพื้นที่แม่ทา คือ สถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยืนต�ำบลแม่ทาปัจจัยที่ท�ำให้
พืน้ ทีป่ า่ เพิม่ ขึน้ คือ แนวนโยบายท้องถิน่ เป็นปัจจัยทีส่ ง่ เสริมสนับสนุนใช้กฎระเบียบกติกาของสภาบันพัฒนา
ทรัพยากรป่าไม้แม่ทามีความเข้มแข็ง ความส�ำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ คือพื้นที่ป่าและ
พันธุ์ไม้มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมกับองค์กรในการดูแลรักษาป่าไม้
โดยที่องค์กรดังกล่าวที่มีการจัดความสัมพันธ์ในกระบวนการท�ำงานได้อย่างลงตัวที่มี รัฐบาลท้องถิ่นเป็น
หุ้นส่วนในการด�ำเนินกิจกรรม
ค�ำส�ำคัญ : สถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา, โครงสร้างความสัมพันธ์,
พื้นที่รูปธรรม, นโยบายท้องถิ่น, พัฒนาการ

Abstract
This article is part of the research on “Development of the Mae Tha Resources and
Sustainable Agricultural Development Institute” in forest management in Mae Tha Sub-district,
Mae On District, Chiang Mai Province 1) Present and explain the development The origin of the
structure and model of forest resource management in Mae Tha Sub-district, Mae On District,
Chiang Mai Province 2) Analyze and explain the direction of the relationship that creates a
coalition of forest resource management in Mae Tha Sub-district Mae On District, Chiang
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Mai Province Important information in this article is a collection of document information. And field
trips to study the context of the community, including in-depth interviews and group interviews from
community leaders, community organizations, and people in the community. From the research,
it is found that the direction and development of forest resource management began to form from
the process of community participation and the emergence of organizations within the community.
Especially in Mae Tha area, namely the Institute of Sustainable Resources and Agriculture
Development, Mae Tha Sub-district. The factor that has increased forest area is the local policy
guidelines, which is a factor that supports and strengthens the rules and regulations of the Mae Tha
Forest Resources Development Council Success in forest resource management Which means the
increasing number of forest areas and plants People are aware and are involved with forest care
organizations. In which such organizations have organized relationships in work processes
seamlessly with Local governments are partners in carrying out activities.
Keywords : Mae Tha Natural Development and Sustainable Agriculture Institution,
Relationship Structure, Concrete Area, Local Policy, Development

บทน�ำ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจในมิติหนึ่ง
ที่ไม่น้อยไปกว่ามิติการด�ำเนินชีวิตเรื่องปากท้องค่าครองชีพที่พุ่งเป้าไปที่ระบบเศรษฐกิจหรือมิติทาง
ด้านสังคมวัฒนธรรมทีเ่ กิดความสัมพันธ์ในกลไกการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่มีพัฒนาการและการเลี่ยนแปลงที่มีรากฐานมาจากความต้องการในปัจจัยสี่ของสังคมเพื่อการด�ำรงชีวิต
วิวฒ
ั นาการของการเปลีย่ นแปลงของการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้นนั้ ขึน้ อยูก่ บั สภาพแวดล้อมทางสังคม
วัฒนธรรม จารีตประเพณีความเชื่อ
ระบบสัมมาชีพและการผลิต1 ของแต่ละชุมชนที่ถือว่าเป็นปัจจัยภายใน2 ที่อาจส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลง แต่ในท�ำนองเดียวกันการเปลี่ยนแปลงที่มีการก่อตัวจากภายนอกชุมชนก็มีส่วนส�ำคัญอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ อาทิเช่น กฎหมาย ระบบเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ การเมือง เป็นต้น ที่ (nongnakham, 2560)
ได้ให้ความหมายที่สอดคล้องกันไว้ว่าระบบสัมมาชีพ คือ อาชีพที่ไม่เบียดเบียนตัวเอง ผู้อื่น และทรัพยากร
สิง่ แวดล้อม โดยมองถึงหลักของความเป็นธรรม ความเสมอภาคทัง้ ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคตลอดถึงการมีรายรับ
มากกว่ารายจ่ายที่ถือว่าเป็นต้นทุนในการด�ำเนินชีวิต อย่างไรก็ตามความเป็นรัฐราชการมีข้อจ�ำกัดตาม
กระบวนการทางกฎหมายที่บัญญัติไว้ท�ำให้มีนัยของการนิยาม และการตีความในมิติที่แตกต่างกันที่
ขึน้ อยูก่ บั ต้นทุนในกระบวนการหล่อหลอมทางความคิด และวิสยั ทัศน์ทพี่ ยายามคงอ�ำนาจและบทบาทของ
ความเป็นนักปกป้องมากกว่าการส่งเสริมที่ขัดกับหลักของการด�ำเนินชีวิตชุมชนสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรค์ที่
ท�ำให้เห็นถึงการแยกส่วนในการบริหารจัดการทีสร้างความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับภาครัฐ
ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ยงิ่ หางไกลออกไปแต่ในมิตทิ ตี่ รงกันข้ามหากการจัดระบบในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่จะให้เกิดความยังยืนจะต้องมีองค์ประกอบของความเป็นชุมชน
ระบบสัมมาชีพและการผลิต ในที่นี้หมายถึงการประกอบอาชีพที่ไม่เบียดเบียนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่สามารถเชื่อมโยงกับปัจจัยการผลิตของ
อาชีพอื่นในชุมชนได้
2
ปัจจัยภายในถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีผลมาจากการรับเอาวัฒนธรรมจากสังคมภายนอกชุมชน เช่น ความนิยม
ในการบริโภค ระบบการท�ำเกษตรที่เกิดการแย่งชิงทรัพยากรน�้ำ
1
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หากกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรป่าไม้กับการเมืองจะเห็นได้ว่า ตัวชี้น�ำ 
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้นั้นสามารถมองเห็นได้จากการผลิต
นโยบายของรัฐบาลที่ส่งผลต่อภาคปฏิบัติของ รัฐราชการ ซึ่ง (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2563) กล่าวในบทความ
มิติชนออนไลน์ ไว้ว่ารัฐราชการเป็นเรื่องของการใช้อ�ำนาจในขั้นตอนหรือกระบวนการท�ำงานของภาครัฐ
ทีม่ เี จ้าหน้าพนักงานเป็นศูนย์กลางในการสัง่ การตามล�ำดับชัน้ และยังรวมถึงการผลิตนโยบายเพือ่ การบริหาร
ที่พะยายามแทรกแซงการท�ำงานที่เป็นประชาธิปไตย ที่ผ่านกลไกทางกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ มาบังคับใช้
กับชุมชนการเมืองเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน ไม่ใช้เรื่องของคนใดคนหนึ่ง การเมืองจึงเป็น
เรื่องของการบริหารอ�ำนาจ เพื่อใช้ในการดูแลสังคม และที่ส�ำคัญคือ การเมืองยังเป็นการจัดการอ�ำนาจ
อธิปไตยของประชาชน และความหมายที่หลากหลายนั้น เกิดขึ้นจากความแตกต่างของความคิดเห็น
และประสบการณ์ ท างการเมื อ งของผู ้ ค นในบริ บ ทแวดล้ อ มที่ แ ตกต่ า งกั น ดั ง นั้ น การเมื อ งจึ ง เป็ น
เรือ่ งทีน่ า่ สนใจในการศึกษาภายใต้สภาวะบริบททีแ่ ตกต่างกันซึง่ ในการศึกษาวิจยั นี้ การเมืองในบริบทชุมชน
ที่ท�ำการศึกษาจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ และสังคมที่เป็นตัวแปรส�ำคัญในการลดหรือ
เพิ่มบทบาทให้กับชุมชน
พื้นที่ต�ำบลแม่ทาก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีกระบวนการที่ท�ำให้เห็นถึงพัฒนาการของชุมชนตั้งแต่
การบั ง บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ของอ� ำ นาจรั ฐ ราชในอดี ต 3 ที่ เ ปิ ด ให้ มี ก ารสั ม ปทานป่ า ไม้ 4
ในชุมชนจนผลกระทบเรื่องปัญหาภัยแล้งตามภายหลัง (นพรัตน์ ดวงแก้วเรือน, 2559) เป็นพื้นที่ที่วิ่ง
ตามหากระบวนการทางกฎหมาย พยายามเรียกร้องพระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับประชาชนที่มาจาก
การล่ารายชื่อห้าหมื่นรายชื่อตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญเพื่อยื่นให้กับคณะรัฐสภาเพื่อตรามา
ออกเป็ น กฎหมายป่ า ชุ ม ชน การพึ่ ง พิ ง ระบบความสั ม พั น ธ์ ท างการเมื อ งที่ มี เ ป้ า หมายแสดงถึ ง
ความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมผ่านระบบตัวแทนจากการเลือกตั้ง
(สจ.สส.สว.) ในระบอบประชาธิปไตย การเรียกร้องโดยการเดินขบวนชุมนุมทั้งบนท้องถนนและหน้าที่
ท�ำการท�ำเนียบรัฐสภา แต่ก็พบกับล้มเหลว จากบทเรียนดังกล่าว “ท�ำให้ชุมชนลุกขึ้นมาจัดการตัวเอง
โดยการยุ ติ ก ารพึ่ ง พิ ง อ� ำ นาจรั ฐ ไว้ ชั่ ว คราวแล้ ว หั น กลั บ มาสร้ า งพื้ น ที่ ใ นชุ ม ชนให้ เ กิ ด เป็ น รู ป ธรรม
ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้” (บทสัมภาษณ์ อนันต์ ดวงแก้วเรือน 4 ธันวาคม 2562) จุดเริ่มต้นของ
สถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยัง่ ยืนแม่ทาทีห่ าทางออกโดยการระดมปัญหา และความต้องการ
จากชุมชนในเรื่องการจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยประเด็นปัญหาที่ค้นพบคือเรื่อง ค่าครองชีพไม่เพียงพอ
จึ ง มี ก ารแอบลั ก ลอบตั ด ไม้ ข าย ความต้ อ งการ คื อ ไม่ อ ยากให้ ภ าพเหตุ ก ารณ์ ภั ย แล้ ง เกิ ด ขึ้ น มาอี ก
สิ่งเหล่านี้จึงเกิดการรวมตัวกันขึ้นเป็นกลุ่มก้อนจากกลุ่มเล็กๆ ขยายตัวเป็นเครือข่ายเพื่อก�ำหนดทิศทาง
การท�ำงาน และเป้าประสงค์ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดระบบบริหารจัดการ และความยัง่ ยืน
การเริ่มต้นการจัดระบบบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ต�ำบลแม่ทา ภายหลังการถอดบทเรียนของ
ชุ ม ชนได้ ส ร้ า งกลไกที่ ใช้ ห ลั ก การว่ า คนในชุ ม ชนต้ อ งมี ส ่ ว นร่ ว ม ตั้ ง แต่ ก ระบวนการร่ ว มวางแผน
ร่วมใช้ประโยชน์ และการร่วมปกป้องรักษาที่ให้ “สิทธิทุกคนในชุมชนเท่าเทียมกัน” โดยการก�ำหนด
รัฐสยามทีเ่ ปิดให้มกี ารสัมปทานป่าไม้โดยมีสนธิสญ
ั ญาเบาริง่ ให้บริษทั การค้าไม้ตะวันตกผูกขาดในการสัมปทานในพืน้ ทีแ่ ม่ทา ทีอ่ ยูร่ ะหว่างปี พ.ศ. 2444-2451
เป็นบริษัท บอมเบย์ เบอร์มาส (Bombay Burmas Trading company)
4
การสัมปทานป่าไม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำ� บลแม่ทาเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2444 - 2451 ที่เปิดให้บริษัทข้ามชาติ บริษัทบอมเบย์ เบอร์มาสเข้ามาสัมปทานไม้
ปี พ.ศ. 2480 - 2507 บริษัท เคีย ไทยแสง ล�ำปางที่ได้รับการอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เข้าท�ำการสัมปทานแบบล้างป่าในพื้นที่ขุนป่าแม่ทา ที่เป็นป่าสงวน
แห่งชาติขุนแม่ทาในปัจจุบัน
3
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เป็นกฎกติกาว่าทุกหมู่บ้านจะต้องมีคณะกรรมป่า มีระเบียบการใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นธรรมโดยให้
ความหมายของเป็นธรรมไว้อยู่สองลักษณะ คือ ความเป็นธรรมในระบบนิเวศน์ และความเป็นธรรม
ในการใช้ประโยชน์ในการสร้างที่อยู่อาศัยที่ให้คุณค่าของต้นไม้ในเชิงคุณค่ามากกว่ามูลค่าที่ให้เหตุผลไว้ว่า
คุณค่าของต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ในระบบนิเวศน์ที่สร้างความสมดุลให้กับดิน น�้ำ  อากาศ
(บุษบา วงค์ราช, 2562) ที่จะน�ำไปสู่คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
พั ฒ นาการของการจั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ ใ นพื้ น ที่ ต� ำบลแม่ ท าหลั ง จากที่ มี ก ารเริ่ ม จากกลไก
ในการก�ำหนดตัวบุคคล และกติกาทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แล้วยังค�ำนึงถึง
ความมั่นคงและการยอมรับจากภาครัฐที่จะพิสูจน์ตัวเองในกระบวนการจัดการจึงมีการตั้งเป็นองค์กร
ชุมชน ทีใ่ ช้ชอื่ ว่า “สถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยัง่ ยืนแม่ทา” เพือ่ สร้างกระบวนการท�ำงาน
ที่เป็นระบบมีแบบแผน และโครงสร้างการท�ำงานที่ชัดเจน หลังจากที่มีการท�ำงานอย่างแพร่หลายในพื้นที่
ท�ำให้ตัวของสถาบันเองเริ่มเข้าสู่กลไกรัฐท้องถิ่นมากขึ้น (องค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่ทา) มีพื้นที่ท�ำงาน
ในด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อมท� ำ ให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการเคลื่ อนงานที่ เ น้ น
ในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างพื้นที่สาธารณะในการแลกเปลี่ยน และเป็นองค์กรกลางส�ำหรับ
เชื่อมต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐ
ในการนี้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลแม่ ท า) ได้ เ กิ ด แนวคิ ด และ
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบที่ผ่านการประชุม
แลกเปลี่ยนกับชุมชนโดยการสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มคนที่เป็นคณะตัวแทนท�ำงานในด้านการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้โดยการใช้อ�ำนาจของรัฐท้องถิ่นออกข้อบัญญัติต�ำบล ผ่านสภานิติบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล ว่าด้วยการจัดการดิน น�ำ 
้ ป่า เพือ่ รองรับ และการแสดงสถานะตัวตนทีช่ ดั เจนให้กบั คณะกรรมการ
ในฐานะของท้ อ งถิ่ น ที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ขององค์ ก รของรั ฐ ที่ ง บประมาณ และบุ ค ลากรที่ มี ค วามช� ำ นาญ
เฉพาะด้านจึงเกิดแนวร่วมในการใช้ระบบสารสนเทศ (GIS) เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการจัดการฐาน
ข้อมูลให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นโดยการแบ่งพื้นที่ท�ำกิน ป่าชุมชน ป่าอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
(Zoning) อย่างเป็นรูปธรรม ในการนี้ผู้วิจัยต้องการศึกษาพัฒนาการของสถาบันพัฒนาทรัพยากรและ
เกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทาว่าการจัดการรูปแบบใดก่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้ จากประเด็น
ดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
การศึกษาในเรื่องนี้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ไว้
(1) เพื่อศึกษาพัฒนาการ ที่มาของโครงสร้างและรูปแบบการบริหารทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่
ต�ำบลแม่ทา อ�ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
(2) เพื่อศึกษาทิศทางความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดแนวร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่
ต�ำบลแม่ทา อ�ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ค�ำจ�ำกัดความในงานวิจัย
1. สถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยืน หมายถึง องค์กรในชุมชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
การพัฒนาทรัพยากรทั้งระบบและรูปแบบเกษตรกรรมของพื้นที่ต�ำบลแม่ทาที่เกิดจากตั้งกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย
ต่าง ๆ รวมตัวกันจัดตัง้ เป็นสถาบันถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยัง่ ยืนแม่ทาขึน้ ในชุมชนรวมไปถึง
หน่วยงานของรัฐ (ทีเ่ ป็นทางการจัดตัง้ ตามกฎหมาย) และสถาบันทางศาสนาและมีการคัดสรรระบบตัวแทน
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เข้ามาเป็นคณะกรรมการของสถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา เพื่อก�ำหนดทิศทาง
และกระบวนการพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน และทุกคนในชุมชนมีถานะเป็นสมาชิก
2. ป่าชุมชน หมายถึงที่ดิน และ/หรือ ป่าไม้ที่ชุมชนได้ด�ำเนินการ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ให้ดำ� เนินการร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ดั การกิจการงานด้านป่าไม้อย่างต่อเนือ่ ง ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ และแผนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจสอดคล้องกับความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชน
ท้องถิ่นนั้นด้วยการจัดการหรือด�ำเนินการดังกล่าวเพื่อการอนุรักษ์ และให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
3. นโยบายท้องถิน่ หมายถึง วิธกี ารผลิตนโยบายขององค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่ทาในการสนับสนุน
สถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยัง่ ยืนแม่ทาในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ทสี่ ามารถสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วม และการยอมรับของชุมชน
4. ทรัพยากรป่าไม้ หมายถึง ป่าไม้ที่อยู่ในป่าชุมชนชุมชนได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนป่าชุมชนตาม
พระราชบัญญัติ ป่าชุมชน พ.ศ. 25562 มีจ�ำนวน 11 แปลง พื้นที่ทั้งหมด 34,623 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา
5. สิทธิชุมชน หมายถึง สิทธิอันชอบธรรมของชุมชนที่พึงกระท�ำได้ในการบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ในเรื่องการดูแลรักษา การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ที่ไม่ขัดต่อหลักของกฎหมายไดๆ อย่างมี
อิสรเสรีภาพทางแนวคิดเพื่อการพัฒนาชุมชน และสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิรวมของชุมชน

วิธีด�ำเนินการวิจัย
งานวิจัยพัฒนาการของสถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทาในการจัดการป่าไม้
ในพื้นที่ต�ำบลแม่ทา อ�ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน ระหว่างงานวิจัย
เชิงคุณภาพควบคู่กับเชิงประจักษ์ วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เห็น
วิวัฒนาการความแตกต่างของบทบาทหน้าที่สถาบันพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา ที่มีต่อการจัดการ
ป่าชุมชน การรวบรวมข้อมูลได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้น�ำชุมชน องค์กรชุมชนรวมถึงสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างจากคนในชุมชนทั้งต�ำบลจ�ำนวน 368 คน (ประชากรต�ำบลแม่ทาจ�ำนวนทั้งหมด 4,491 คน)
โดยใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อน�ำข้อมูลมาท�ำการวิเคราะห์เนื้อหาหาร่วมกับการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพกับ
การวิจัยเชิงประจักษ์ เปรียบเทียบวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน ใช้วิธีการ
ส�ำรวจพืน้ ทีป่ า่ รวมกับการแลกเปลีย่ นสนทนากลุม่ ของกระบวนการต่อสูใ้ นการจัดการระบบทรัพยากรป่าไม้
ในรูปแบบ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ขั้นตอนการรวบรวมเอกสาร (Data Collection) และการวิจัยเอกสาร (Documentary Research)
ที่เป็นการทบทวนรวมรวมข้อมูลเอกสาร และค้นคว้าจากหนังสือ
ขั้นตอนรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Research) เป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึกของชุมชนโดยใช้วิธี
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) การสัมภาษณ์ (Interview Method) การสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) การส�ำรวจพื้นที่ (Field Observation) และรวมถึงการแลกเปลี่ยนสนทนา
กลุ่มย่อย (Focus-group Interview) ในกระบวนการเหล่านี้จะจะได้เห็นถึงพัฒนาการต่อสู้ในการจัด
การระบบทรัพยากร ประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับโครงสร้างการเมืองของชุมชนต�ำบลแม่ทาที่ก่อให้เกิด
การปรับตัวองค์กรชุมชนอย่างเหมาะสม
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วิธีการรวบรวมข้อมูลจะเป็นการรวบรวมข้อมูลผ่านผู้ให้ข้อมูลหลักจากกลุ่มองค์กร หรือ บุคคล
ที่มีบทบาทมีส่วนได้เสียกับการปรับตัวขององค์กรชุมชน และกลุ่มคนหรือองค์ภายนอกที่มีส่วนร่วมการ
ให้ข้อเสนอแนะ สนับสนุน ทั้งในแง่วิชาการ และงบประมาณ โดยแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ออกเป็น
4 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุม่ ผูน้ ำ� ชุมชนทีไ่ ม่เป็นทางการ ได้แก่ กลุม่ ปราชญ์ชมุ ชน (ผูร้ )ู้ ในแต่ละแขนง กลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ เหมือง
ฝาย กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ และตัวแทนคณะกรรมการทรัพยากร ต�ำบลแม่ทา จ�ำนวน 148 คน
2. กลุ่มผู้น�ำที่เป็นทางการ อาทิเช่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ผู้บริหารส่วนต�ำบล และเจ้าหน้าที่รัฐในองค์การบริหารส่วนต�ำบล จ�ำนวน 57 คน
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล โรงเรียนในต�ำบล ที่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่มีบทบาท
ในหนุนเสริมกระบวนการ และการให้ข้อมูลด้านสุขภาพ และการสื่อสาร จ�ำนวน 31 คน
4. กลุม่ องค์กรภายนอก เช่น เจ้าหน้าทีท่ กี่ ำ� กับดูแลการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เจ้าหน้าทีอ่ ำ� เภอแม่ออน
ที่ดูแลกระบวนการท�ำงานของท้องถิ่น และองค์กรภาคประชาสังคม กลุ่มมูลนิธิต่าง ๆ จ�ำนวน 6 คน
การส� ำ รวจเก็ บ ข้ อ มู ล ในครั้ ง นี้ ใช้ ก ารสุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบสอบถามของ Taro Yamanc (1998)
และใช้แบบสอบถามทั้งหมด 368 ชุด (จากกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่มแล้วเป็นประชาชนทั่วไปอีก 126 คน)

ผลการวิจัย
จากข้อมูลเบือ้ งต้นท�ำให้ทราบว่า ด้านศักยภาพความเข้มแข็ง ของชุมชนตัง้ อยูใ่ นหลักของการพึง่ พาตนเอง
เสมอมานั้น สถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา จึงถือเป็นกลุ่มหลักที่ชุมชนต�ำบลแม่ทา
ยกให้อยูใ่ นกลุม่ สูงสุดในการบริหารชุมชน ในด้านบทบาทหน้าทีน่ มี้ คี วามส�ำคัญต่อการพัฒนา และส่วนอืน่
ตามล�ำดับ ให้ทุกกลุ่มอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของสถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา
เพื่อก่อให้เกิดชุมชนที่แข็งแรง จากกฎระเบียบ กติกา ทั้งหลายที่มีในองค์กร ส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อลดการแย่งชิงทรัพยากร วิถีชุมชนอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแต่กฎนี้ยังคงมีอยู่เพื่อป้องกันปัญหา
ตามมา อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น ท่ามกลางความร่วมมือและน�ำข้อมูลที่ได้มา
เชื่อมโยงกัน ท�ำการวิเคราะห์สถานการณ์ทีละปัจจัย ย่อมได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดแนวทาง
การจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
พัฒนาการของสถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทาในการจัดการพื้นที่ป่าไม้
ต�ำบลแม่ทา อ�ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยอภิปรายผล รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาสถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยัง่ ยืนแม่ทา ทีอ่ าจจะส่งผลต่อพัฒนาการในอนาคตดังนี้
1. จากการศึกษาพัฒนาการรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ต�ำบลแม่ทานั้น
มาจากการตืน่ ตัวหลังจากทีช่ มุ ชนในพืน้ ทีต่ ำ� บลแม่ทาได้ประสบกับปัญหาภัยพิบตั ิ หลังจากทีภ่ าครัฐเปิดให้
สัมปทานป่าในพื้นที่ป่าต�ำบลแม่ทา ไม้ใหญ่ถูกตัดออกไปจ�ำนวนมาก ชุมชนต้องประสบปัญหากับภัยแล้ง
หลังมีการเรียกร้องให้ภาครัฐหยุดการสัมปทานป่า ชุมชนมีกิจกรรมที่จะพิสูจน์ให้ภาครัฐเห็นว่าชุมชน
สามารถดูแลบริหารได้ โดยผ่านการเรียกร้องพระราชบัญญัตปิ า่ ชุมชนฉบับประชาชนทีม่ าจากการล่ารายชือ่
50,000 รายชื่อ ตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญ เพื่อให้กับคณะรัฐสภาในการพิจารณาออกเป็นกฎหมาย
ป่าชุมชน เป็นการแสดงให้เห็นถึงความต้องการของชุมชนในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
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การเรียกร้องในครัง้ นีม้ กี ารเดินขบวนชุมนุมทัง้ บนท้องถนนและหน้าท�ำเนียบรัฐบาล แต่กพ็ บกับความล้มเหลว
จนชุมชนต้องหันหน้าพึง่ ตนเอง โดยการยุตกิ ารพึง่ พิงอ�ำนาจรัฐ จากสถานการณ์ดงั กล่าวจึงเกิดวิวฒ
ั นาการ
ของระบบการ “พึ่งพาตนเอง” จากประเด็นนี้จึงเกิดแกนน�ำจัดตั้งกฎระเบียบป่าชุมชน จากความต้องการ
ที่ไม่อยากให้ภาพเหตุการณ์ภัยแล้งเกิดขึ้นในพื้นที่อีก การรวมตัวที่เป็นกลุ่มเล็ก ๆ และขยายตัวเป็น
เครือข่าย ก�ำหนดทิศทางการท�ำงานด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ชดั เจนขึน้ มีกฎระเบียบชุมชนในการใช้ไม้
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในต�ำบล ที่สร้างกลไกและกฎระเบียบร่วมกัน คนในชุมชนมีสิทธิ
เท่าเทียมกัน มีการออกข้อก�ำหนดระเบียบหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านจะต้องมีคณะกรรมการป่า มีระเบียบการ
ใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นธรรม โดยให้ใช้ประโยชน์ในการสร้างที่อยู่อาศัย ที่ให้คุณค่าของต้นไม้ในเชิงคุณค่า
มากกว่ามูลค่าทางราคา ปี พ.ศ. 2536 เกิดกลุ่มคนท�ำงานที่เป็นรูปธรรมเริ่มมีการขยายกิจกรรมบวชป่า
50 ล้านต้น ในปี พ.ศ. 2538 ในป่าที่เหลือจากการสัมปทานป่าที่เป็นการรักษาฟื้นฟูป่าต้นน�้ำฝั่งตะวันออก
ของต�ำบลแม่ทา หลังจากหยุดสัมปทานป่าและใช้มาตรราการของชุมชนในการรักษาป่าไม้ในต�ำบลแม่ทากลับ
ฟืน้ ตัวอีกครัง้ จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2548 เกิดการจัดตัง้ สถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยัง่ ยืนแม่ทา
โดยมีวตั ถุประสงค์ เปลีย่ นจากเกษตรกรรมเชิงเดีย่ ว เป็นเกษตรกรรมทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม อย่างไรก็ตาม
ด้านปัญหาภัยแล้งที่ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องยังส่งผลให้รูปแบบการผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กลุ่มต้องการ
จึงได้รว่ มมือกับนักวิชาการจากภายนอก รวมถึงภาคประชาสังคมในการพัฒนาแนวนโยบายเพือ่ ให้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตและการอนุรักษ์ ก่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมของการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ยั่งยืน
2. ในด้านการสร้างทิศทางความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดแนวร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่
ต�ำบลแม่ทานั้น ใช้หลักการมีส่วนร่วมภายใต้การสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สร้างความเป็นสิทธิรวมหมูเป็น
เรื่องของส่วนรวม (หน้าหมู่) ที่มีองค์ประกอบมาจาก 2 ลักษณะอยู่ด้วยกัน
2.1 องค์ประกอบที่อยู่ภายในตัวของสถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทาเอง
ทีผ่ ลิตกลไกความสัมพันธ์ให้เกิดแนวร่วมภายในตัวองค์กร ทีส่ ร้างระบบการจัดการทรัพยากรไว้ 3 ประการ คือ
1. เรือ่ งของการเข้าถึง “สิทธิ” ทีเ่ ป็นสิทธิของชุมชนท้องถิน่ ทีส่ ามารถมีทรัพยากรทีเ่ พียงพอ
ต่อการด�ำเนินชีวิตและการรับรองสิทธิในการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และมั่นคง
2. ในเรื่องของการใช้ “ประโยชน์ที่” ให้หลักเหตุผลในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทาง
ด้านอาหาร และระบบการผลิตที่สัมพันธ์กับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ และในประการที่
3. มองในเรือ่ งของการ “บริหาร” ทีท่ กุ คนสามารถแสดงความคิดเห็น มีพนื้ ทีใ่ นกระบวนการ
ในการท�ำงานที่สร้างกติกา กลไกควบคุม ตลอดจนถึงการใช้งบประมาณในการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้
ด้วยเหตุผลดังกล่าวหากมองในมิติทางสังคมเสมือนชุมชนใช้โครงสร้างความสัมพันธ์วางแผนผังชีวิต
ในอนาคตของชุมชนไปในตัวที่ทุกคนสมผลประโยชน์
2.2 องค์ ป ระกอบภายนอกที่ เ ป็ น องค์ ก รของรั ฐ ในชุ ม ชนที่ ใช้ ตั ว บุ ค คลและองค์ ก รเป็ น
คณะกรรมการและคณะท�ำงาน ทีเ่ ป็นผลให้การวางแผนงาน การผลิตกรรมกรรม การประสาน เกิดการยอมรับ
และสร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้ กั บ ผู ้ ค นในชุ ม ชนโดยที่ ก� ำ หนดบทบาทหน้ า ที่ ใ นการสนั บ สนุ น ตามขี ด
ความสามารถและสอดคล้องกับภารกิจประจ�ำในองค์กรของรัฐนั้นๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีศักดิ์ภาพทางด้านบุคลากร งบประมาณ และมีความแม่นย�ำทางด้านกฎหมายก็จะท�ำหน้าที่เรื่องของ
กองเลขา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลที่มีบุคลากรที่คนในชุมชนไว้ใจ เชื่อถือ ก็จะคอยท�ำหน้าที่
ประสานงานและประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
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รูปที่1 แสดงขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ต�ำบลแม่ทา
(ที่มา : องค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่ทา, 2559)

อภิปรายผล
กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้สถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยืน
ต�ำบลแม่ทา สามารถบริหารทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ต�ำบลแม่ทา อ�ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ป่าไม้เพิ่มขึ้นเพราะด้วยบทบาทแนวนโยบายท้องถิ่นเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนใช้กฎ
ระเบียบกติกาของสภาบันพัฒนาทรัพยากรป่าไม้แม่ทาเข้มแข็ง ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมใจในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคี ผลจากการศึกษาพบว่า โครงสร้างและรูปแบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ต�ำบลแม่ทา มีรูปแบบการจัดการป่าไม้ที่ชัดเจน ก่อให้เกิดรูปธรรม สารารถ
แก้ไขปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรในพื้นที่ให้หมดไปได้ และด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีของการมี
ส่วนร่วมในการท�ำงานส่งผลต่อการรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน รูค้ ณ
ุ ค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
เกิดแนวคิดในการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟู อีกทัง้ นโยบายท้องถิน่ ยังส่งผลสนับสนุนความส�ำเร็จของสถาบันพัฒนาทรัพยากร
และเกษตรยั่งยืนแม่ทาในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ได้ส�ำเร็จตัวบ่งชี้คือปริมานพื้นที่ป่าและพันธุ์ไม้
มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น ด้านอุปสรรคและปัญหาในการจัดการสามารถเสนอแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนก่อให้
เกิดความเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดความยัง่ ยืนในการบริหารอย่างเป็นระบบและมีศกั ยภาพก่อให้เกิดความยัง่ ยืน
ในการใช้ทรัพยากร อย่างไรก็ตาม หากไม่มีนโยบายท้องถิ่นจากภาครัฐเข้ามามีส่วนในการบริหารจัด
การทรัพยากรป่าไม้อีกทางหนึ่ง เชื่อว่าเสถียรภาพความมั่นคงอาจไม่สมบูรณ์อย่างที่ด�ำเนินอยู่ เพราะ
แต่ละบทบาทแต่ละองค์กรย่อมมีอตั ลักษณ์ทแี่ ตกต่างกันในการศึกษาวิจยั ของ (อานันท์ กาญจนพันธุ,์ 2543)
ในด้านของการบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นฐานของ จารีต ประเพณีในสังคม
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พบว่าชุมชนมีการปรับตัวที่เป็นพลวัตในการเข้าถึงทรัพยากรดังนั้นกระบวนการที่จะให้เห็นถึงการปรับตัว
ขององค์กรหรือชุมชนควรที่มองเรื่องนิเวศวิทยาการเมือง เพราะในปัจจุบัน การเมืองทุกระดับล้วนเป็น
ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และ (สุวดี แก้วประดับ, 2546) ทีพ่ บว่าชุมชนมีพลัง
หรืออ�ำนาจทีผ่ ลิตกลไกหรือมีสว่ นร่วมในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ทีร่ บั รูก้ นั ในเรือ่ ง
ของสิทธิชมุ ชนทีส่ ามารถต่อรองกับอ�ำนาจของรัฐเพือ่ ทีจ่ ะดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ทีต่ นเองได้
ในปัจจุบันพื้นที่ต�ำบลแม่ทามีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ที่สามารถมองเห็นได้จาก
ปริมาณความหนาแน่นของป่าไม้ การอุ้มน�้ำของดิน ปริมาณอินทรีวัตถุที่ (เตือนใจ พงศ์ค�ำพัน, 2558)
ได้ท�ำการศึกษาวิจัยพบว่าพื้นที่ป่าชุมชนในพื้นที่ต�ำบลแม่ทามีความหนาแน่นของพันธุ์พืชถึง 363 ต้นต่อไร่
ดัช นี ค วามหลากหลายชนิดพันธุ์ไม้ (SWI) เท่ ากั บ 3.35 และดั ช นี บ งชี สภาพป่ า (FCI) เท่ ากั บ 4.53
ระบบนิเวศน์ของป่าชุมชนในป่าเต็งรังสามารถกักเก็บน�้ำได้สูงสุดถึง 5,005.36 m3/ha ในสิ่งเหล่านี้
สามารถแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสมบู ร ณ์ ที่ ล ้ ว นเกิ ด จากกระบวนการท� ำ งานของชุ ม ชนที่ ผ ่ า นกลไกและ
การสร้างความพันธ์ผ่านองค์กรชุมชน อย่างไรก็ตามผลของการจัดการในเรื่องทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่
ได้ให้ความส�ำคัญกับ “สิทธิชุมชน” หากมองข้ามในเรื่องดังกล่าวมากเท่าไหร่ความส�ำเร็จในการมีส่วนร่วม
ก็จะเป็นเรื่องที่ไกลออกไปมากเท่านั้น เพราะสิทธิชุมชนเป็นพื้นฐาน และเครื่องมือที่จะผลิต กระบวนการ
และการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ (สมชาย ปรี ช าศิ ล ปะกุ ล และคณะ, 2557)
ที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งสิ ท ธิ ชุ ม ชน ที่ ม องว่ า กระบวนความอ่ อ นแรงของสิ ท ธิ ชุ ม ชนเป็ น เรื่ อ งของ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และอ�ำนาจรัฐ และการแย่งชิงทรัพยากร ท�ำให้ผู้รับสาร ผู้ปฎิบัติ มองเรื่อง
ของสิทธิชุมชนเป็นเพียงแค่เรื่องโครงสร้างที่ถูกสถาปนาขึ้นมาเท่านั้นไม่ได้มองตามเนื้อหาและเจตนาของ
ความเป็น “สิทธิ” ที่กลับกันในพื้นที่ต�ำบลแม่ทาได้ให้ความส�ำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับ
หลายภาคส่ ว น ไม่ เ พี ย งแค่ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรแต่ ร ่ ว มไปถึ ง อาชี พ ที่ เ กิ ด ความสั ม พั น ธ์ กั บ ตลาด
คุณภาพชีวิต เป็นต้น
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ชลประทานอัจฉริยะเพื่อการจัดการน�้ำอย่างยั่งยืน
SMART IRRIGATION FOR SUSTAINABLE WATER MANAGEMENT
สุภัทรชัย จูมทอง, พนม กุณาวงค์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
น�้ำซึ่งเป็นทรัพยากรพื้นฐาน ที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิต ทั้งในด้านอุปโภค
บริโภคการด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการรักษาสมดุลของธรรมชาติ แผนการจัดการทรัพยากรน�้ำ
เชิงบูรณาการระดับชาติของประเทศไทยยังขาดแคลนในบางบริเวณ จังหวัดล�ำพูน เป็นหนึ่งในจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาล้อมรอบ ประสบปัญหาขาดแคลนน�้ำในฤดูแล้ง น�้ำหลาก
ในฤดูฝน จึงมีความจ�ำเป็นต้องได้รับการพัฒนา ทั้งในเรื่องการพัฒนาแหล่งน�้ำ  การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน�้ำอย่างบูรณาการเป็นต้น โครงการอ่างเก็บน�้ำห้วยป่ากล้วย ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง
จ.ล�ำพูน เป็นพื้นที่ในความสนใจ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบชลประทานอัจฉริยะเพื่อการบริหาร
จัดการน�้ำอย่างยั่งยืน
ผลการศึกษาพบว่าทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ การบริหารจัดการน�ำ 
้
ในเขตพื้นที่ มีมุมมองที่สอดคล้องกันของผู้ให้ข้อมูล และการรวบรวมเอกสาร กล่าวคือ ปัจจุบันในพื้นที่
อ่างเก็บน�ำ้ ฯ ได้มกี ารน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้บา้ งแล้วแต่ยงั ไม่เพียงพอ และมีความเป็นไปได้ในการน�ำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการน�้ำอย่างยั่งยืน
ผลของการศึกษาจาก 3 ประเทศ พบว่า เทคโนโลยีจากอิสราเอล สามารถน�ำมาใช้ในพื้นที่อ่างเก็บน�้ำ
ได้ดีที่สุด เนื่องจากพื้นที่อ่างมีความจ�ำเป็นที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา การแก้ไข ของอิสราเอล คือ
ปัญหาเรื่องภัยแล้ง และน�้ำหลากในฤดูฝน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการน�ำ้ จากประเทศอิสราเอลในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) ชลประทานแบบน�ำ้ หยด
2) ชลประทานแบบฝังใต้ดิน 3) ชลประทานแบบพ่นน�้ำ  และ 4) ชลประทานแบบฉีดน�้ำ  รวมถึงสามารถ
ปฏิบัติงานได้ด้วยคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานตามเวลา แม่นย�ำ  น่าเชื่อถือ และประหยัด ด้านการพัฒนา
วิธีการบริหารจัดการ มีความคิดเห็นสอดคล้องกันเช่นกันคือ การบริหารจัดการยังไม่มีมีองค์ความรู้
มีเพียงการสร้างระบบที่เฉพาะเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานเท่านั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ แต่ทั้งนี้ในอนาคต
กรมชลประทานได้มกี ารจัดการแผนเตรียมความพร้อมในระยะยาวไว้ เพือ่ การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
และยั่งยืนต่อไป เช่น การพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ และพัฒนาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อท�ำหน้าที่
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการชลประทานให้แก่ประชาชนและเกษตรกร สุดท้ายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ในเขตพื้นที่ศึกษา พบว่าประชาชนยอมรับมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ
ถึงปัจจุบัน สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการน�้ำ  การดูแลรักษา ภายในอ่างเก็บน�้ำ 
และรัฐได้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนเป็นอย่างดี ภาครัฐได้มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การศึกษาครั้งนี้ส่งผลสนับสนุนชลประทานอัจฉริยะเพื่อการจัดการน�้ำ
อย่างยั่งยืนได้
ค�ำส�ำคัญ : การบริหารจัดการ/การบริหารจัดการน�ำ้ อย่างยัง่ ยืน/ชลประทานอัจฉริยะ/นวัตกรรม/เทคโนโลยี
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Abstract
Water is regarded as one of the primary sources of life. It is very important in day to day
activities, consumptions, economic purposes and nevertheless to maintain natural cycle of life.
Thailand is developing various plans, policies and strategies to manage and supply water to meet
the demands of the denizens. Lamphun Province located in Northern Part of Thailand, which lack to
feed the demand of water supply throughout the year need to have reservoir established to meet the
demand of dry season by storing water during the raining season. Huai Pah Kuai reservoir which is
located Takien Pom sub district, Thung Hua Chang district, Lamphun province is the area of study
in this project to organize water resource for sustainable development.
As a result of study. Firstly, shows that the trend of technology and innovation for
sustainable development is the same information. Nowadays there is some technology have been
using. Furthermore, we might use technology from other countries to manage the water resource.
The result of study among the three countries shows that, technology to manage the reservoir from
Israel was found to be most useful. As this country has severe drought problem in the dry season
and flooding in rainy season, it has adopted four types of irrigation technologies. They are namely,
1) Drip Irrigation 2) Buried Irrigation 3) Spray Irrigation and 4) Sprinkler Irrigation systems. The operation
of these irrigation systems is conducted with the aid of advanced technology and computer systems
so to ensure the accuracy, diligence and reliability which is also economical for larger produce area.
Secondly, Israel guides us how to improve and manage the work area contrary to present condition
in which study area does not adopt the knowledge for management of service. The present
tradition is only limited to knowledge management such that the operator can access the documents.
The conclusion is consistent with the survey result conducted with the interviewees working in this
field of work. Thus, to take into account of development of new technologies and proper knowledge
management system, the Royal Irrigation Department will make a long- term preparation strategy
for integration and sustainable management in the future. So, skilled manpower can be developed
transferring proper skill and knowledge to the people in the working area. Last, stakeholder
participation in the study area found that people have been involved with the project from the beginning
to the present, and encourage communities to participate in water management and maintenance
within the reservoir. The government also listen to and accept the community’s opinion. Moreover,
they organize a public forum to share the opinion with stakeholder. This study supports the smart
irrigation system for sustainable water management.
Keywords : Management / Sustainable Water Management / Smart Irrigation System /
Innovation / Technology
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บทน�ำ
น�ำ้ ซึง่ เป็นทรัพยากรพืน้ ฐาน ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการด�ำเนินชีวติ ของสิง่ มีชวี ติ ทัง้ ในด้านอุปโภค บริโภค
การด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการรักษาสมดุลของธรรมชาติ ทีผ่ า่ นมาประเทศไทยยังไม่มกี ารบริหาร
จัดการทรัพยากรน�ำ้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพียงพอ การแก้ไขปัญหาน�ำ 
้ ยังมีบางบริเวณทีเ่ ป็นการแก้ไขเฉพาะหน้า
เป็นการท�ำงานแบบแยกส่วนต่างหน่วยงาน ต่างการด�ำเนินงาน ภายใต้งบประมาณตนเอง ยังไม่มฐี านข้อมูลใด
ประเทศไทยเริม่ ศึกษา และมีความเข้าใจการจัดท�ำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ เชิงบูรณาการอย่างแท้จริง
เมือ่ ไม่นานมานี้ ส่งผลให้แผนการจัดการทรัพยากรน�ำ้ เชิงบูรณาการระดับชาติยงั ขาดแคลนในบางบริเวณของ
ประเทศ จังหวัดล�ำพูน เป็นหนึง่ ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน ทีม่ พี นื้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นภูเขาล้อมรอบ เป็นพืน้ ทีร่ าบ
เกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้พนื้ ทีร่ าบ ท�ำนาข้าว, พืชสวน, พืชผัก และใช้พนื้ ทีร่ าบเชิงเขา ปลูกข้าวไร่ พืชไร่ และไม้ผล
มีความต้องน�ำ้ เพือ่ การใช้อปุ โภค-บริโภค เป็นพืน้ ทีป่ ระสบปัญหาขาดแคลนน�ำ้ ในฤดูแล้ง จึงมีความจ�ำเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนา ทั้งในเรื่องการพัฒนาแหล่งน�้ำ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้ำอย่างบูรณาการ
ตามวัตถุประสงค์การใช้น�้ำ โครงการอ่างเก็บน�้ำห้วยป่ากล้วย ตั้งอยู่ ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ล�ำพูน
สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2561 ภายใต้การดูแลของส�ำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน สร้างขึ้น
เนื่องจากราษฎรบ้านป่ากล้วย และหมู่บ้านใกล้เคียงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท�ำนาและ
ปลูกพืชไร่ ราษฎรได้ถวายฎีกาต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ขอพระราชทานอ่างเก็บน�้ำ 
เนื่องจากพื้นที่นี้ประสบปัญหาขาดแคลนน�้ำเพื่อการเกษตรช่วงฤดูแล้ง และมีน�้ำหลากในช่วงฤดูฝน แต่
เนือ่ งจากไม่มอี า่ งเก็บน�ำ้ ในเขตพืน้ ที่ จึงเป็นสาเหตุให้เกิดภัยแล้งทุกปีซำ�้ ซาก รวมไปถึงการบุกรุกท�ำลายป่าไม้
การชะล้างพังทลายของพืน้ ทีต่ น้ น�ำ 
้ เพือ่ ท�ำกิน (กรมชลประทาน 2554) จากปัญหาดังกล่าว กรมชลประทาน
ได้ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการจั ด ตั้ ง โครงการพั ฒ นาแหล่ ง น�้ ำ ในเขตต� ำ บลตะเคี ย นปม เพื่ อ จั ด หาน�้ ำ
เพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภคของราษฎรตลอดปี
ผู้วิจัยสนใจศึกษา แนวทางการพัฒนาระบบชลประทานอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการน�้ำอย่าง
ยั่งยืน เนื่องด้วยมีประเด็นที่ท้าทายใน โครงอ่างเก็บน�้ำห้วยป่ากล้วย ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ล�ำพูน
คือ ขาดระบบการบริหารจัดการน�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ขาดความรู้ และต้องการศึกษาเพื่อหาแนวทาง
เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นอัจฉริยะ เพื่อการบริหารจัดการน�้ำอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการน�ำความรู้ ความสามารถ
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้ามาบริหารจัดการน�้ำ  แนวทางการบริหารจัดการของประเทศที่ประสบ
ความส�ำเร็จ เพือ่ น�ำมาประยุกต์ในการแก้ปญ
ั หาบริหารจัดการน�ำ้ กับพืน้ ทีศ่ กึ ษา และเพือ่ ศึกษาทัศนคติของ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เพือ่ ทีจ่ ะพัฒนาระบบชลประทานสูช่ ลประทานอัจฉริยะ สามารถรองรับ และตอบสนอง
นโยบายชาติ 4.0 ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อศึกษาทิศทาง/แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการน�้ำ 
โครงการอ่างเก็บน�้ำห้วยป่ากล้วย ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ล�ำพูน
2) เพื่อศึกษาทิศทาง/แนวทางการพัฒนาวิธีการบริหารจัดการ โครงการอ่างเก็บน�้ำห้วยป่ากล้วย
ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ล�ำพูน
3) เพื่อศึกษาทัศนะคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ โครงการอ่างเก็บน�้ำห้วยป่ากล้วย ต.ตะเคียนปม
อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ล�ำพูน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

697

กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากกรอบแนวคิดการศึกษานี้ ภายใต้พลวัตการเปลีย่ นแปลงของโลกในปัจจุบนั การท�ำงานรูปแบบเดิม
อาจไม่ ส ามารถตอบสนองต่ อ ปั จ จั ย และความท้ า ทายต่ า งๆ ได้ เ พี ย งพอ ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย มี ค วามคิ ด ว่ า
การปรับเปลี่ยนไปสู่ความเป็นระบบชลประทานอัจฉริยะ มีกรอบแนวคิดจากการสนธิก�ำลัง ทั้งในส่วน
ของคน องค์ความรู้ และวิธกี ารท�ำงานบนฐานดิจทิ ลั (Digital Platform) ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัย
โดยเริม่ จาก 1) การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 2) การบริหารจัดการ จะต้องมีการต่อยอดและใช้ประโยชน์
มากขึ้น ต้องมีการสร้างระบบการท�ำงานและกระบวนการที่ทันสมัยบนฐานดิจิทัล 3) การมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจะต้องสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยต้องท�ำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
สนับสนุนการท�ำงานร่วมกัน มุง่ เน้นเพือ่ หาแนวทางการพัฒนาชลประทานสูค่ วามเป็นอัจฉริยะ กรณีศกึ ษานี้
ต้องอาศัยปัจจัยทั้ง 3 อย่างดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน มีส่วนช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน เพื่อบรรลุเป้าหมาย คือ การเป็นชลประทานอัจฉริยะ

ทบทวนวรรณกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา คือแนวคิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) แนวคิดพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ แนวทาง
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำของประเทศไทย 4.0 แนวทางการบริหารจัดการน�้ำอัจฉริยะ และข้อมูล
ทั่วไปกรณีศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็น 3 แนวทางคืองานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
งานวิจยั เกีย่ วกับวิธกี ารบริหารจัดการน�ำ 
้ และงานวิจยั เกีย่ วกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย จากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ท�ำการสังเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในด้านของแนวทางการพัฒนา
ระบบชลประทานอัจฉริยะ นั้น พบว่าประเทศไทยการพัฒนาระบบ บริหารจัดการน�้ำมาตลอด อีกทั้งยังมี
การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ การน�ำเครื่องมือที่ทันสมัยมาปรับใช้กับงานชลประทานตลอดมา ในแง่ของ
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การพัฒนาที่ยั่งยืนก็ได้มีการพัฒนารูปแบบมาตลอดเช่นกัน รวมถึงการศึกษาจากผลงานทางวิชาการ
จากต่างประเทศได้มีการน�ำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ ดังนัน้ ผู้ศกึ ษามีความเห็นว่า สามารถน�ำผลงานเหล่านี้
ไปเป็นแนวทางในการศึกษาการวิจัยของตนเองได้ เพื่อเป็นองค์ความรู้และต่อยอดผลของการศึกษาอื่นๆ
ต่อไปได้

วิธีการวิจัย
แบบการวิจัย
การศึกษาเรือ่ งชลประทานอัจฉริยะเพือ่ การจัดการน�ำ้ อย่างยัง่ ยืน กรณีศกึ ษาโครงอ่างการอ่างเก็บน�ำ้
ห้วยป่ากล้วย เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากปรากฏการณ์ที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา และสัมภาษณ์
ผูม้ สี ว่ นได้เสียในพืน้ ทีศ่ กึ ษา เพือ่ ตอบค�ำถามงานวิจยั ตามวิธกี ารเก็บข้อมูล ใน 2 รูปแบบ คือ การสัมภาษณ์
และการศึกษาเอกสาร ซึ่งส�ำหรับการสัมภาษณ์ผู้ศึกษาจะได้เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบจ�ำเพาะเจาะจง
(Purposive Sample) เฉพาะผู้มีบทบาทและมีส่วนร่วมกับโครงการ จ�ำนวน 20 คน และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านทรัพยากรน�้ำและชลประทาน รวม 10 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน ส�ำหรับรูปแบบของการศึกษาเอกสาร
มีการค้นคว้าจากเอกสาร วารสาร งานวิจัย ผลงานวิชาการ และระเบียบต่าง ๆ เป็นต้น
การเก็บข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบการสัมภาษณ์แบบกึง่ มีโครงสร้าง (Semi-structured
interview) ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และผู้วิจัยต้องศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ
ชลประทานในเขตพื้นที่ศึกษา โดยศึกษาจากการบริหารจัดการน�้ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ การใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการน�ำ 
้ เป็นข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมจากเอกสารรายงาน ของโครงการ
อ่างเก็บน�้ำห้วยป่ากล้วย และเอกสาร หนังสือ องค์ความรู้ต่างๆ ส�ำหรับงานบริหารจัดการน�้ำ 
การวิเคราะห์ข้อมูล
สมโภชน์ อเนกสุข (2546) การจัดระบบให้กบั ข้อมูลทีไ่ ด้จากการค้นคว้า และการวิจยั จะต้องแยกแยะ
องค์ประกอบและหาความหมาย ตลอดจนเชื่อมโยงและหาความสัมพันธ์ของข้อมูล เพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมาย ผู้วิจัยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้
1) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากค้นคว้า ศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ โดยท�ำการสรุปประเด็นที่
น่าสนใจเพื่อใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับการตั้งค�ำถามในการสัมภาษณ์ โดยใช้เอกสารการด�ำเนินงานต่างๆ เช่น
เอกสารขั้นตอนการด�ำเนินการก่อสร้าง แผนที่ เอกสารที่ประชุม แล้วด�ำเนินการสรุปประเด็นส�ำคัญ
เพื่อประกอบการจัดเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เพื่อให้เข้าใจปรากฏการณ์เชิงลึกยิ่งขึ้น
2) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้ศึกษาจะต้อง
ได้ด�ำเนินการถอดเทปบันทึกเสียง กรณีผู้ให้ข้อมูลอนุญาตให้ท�ำการบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ได้ และการ
อ่านผลจากบทสัมภาษณ์ หลังจากด�ำเนินการเสร็จสิน้ แล้ว น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาจ�ำแนกประเด็นส�ำคัญของแต่ละ
ประเด็นค�ำถาม และตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้ครบถ้วน ตามต้องการ หรือไม่ และมีส่วนใดที่ต้องการเพิ่มเติม
3) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากรวบรวมข้อมูลที่เป็นต้นแบบการพัฒนาระบบชลประทานอัจฉริยะทั้ง
ของประเทศไทย และต่างประเทศ เพือ่ น�ำไปหาข้อสรุปแนวทาง ทิศทางการพัฒนาชลประทานในเขตพืน้ ทีศ่ กึ ษา
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4) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดเพื่อตอบค�ำถามงานวิจัย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลควบคู่กับตีความหมายข้อมูล

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า ทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ การบริหารจัดการน�ำ 
้
ในเขตพื้นที่ศึกษา ผู้ให้ข้อมูลคือ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญกรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ รวมถึง
การรวบรวมจากเอกสารต่างๆ ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษา มีมมุ มองทีส่ อดคล้องกันกล่าวคือ ปัจจุบนั ในพืน้ ทีโ่ ครงการ
ได้มกี ารน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้บา้ งแล้ว เช่น การตรวจสอบความปลอดภัยเขือ่ น และการควบคุม
ปริมาณน�้ำในอ่างเก็บน�้ำ  เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้เสนอแนวทางถึงความเป็นไปได้ในการน�ำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมจากต่างประเทศ และเสนอทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ การบริหารจัดการ
น�้ำอย่างยั่งยืน เพื่อน�ำมาประยุกต์กับพื้นที่โครงการ คือ
1. พัฒนาระบบการบริหารงานบนพื้นฐานดิจิทัล (Digital Platform) โดยพัฒนาและปรับปรุง
แนวทางการท�ำงาน ระบบงานเพือ่ ให้เอือ้ ต่อวัฒนธรรมการท�ำงานโดยใช้ระบบดิจทิ ลั เช่น การน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาปรับปรุงระบบงานสูฐ่ านดิจทิ ลั ทีจ่ ะสนับสนุนการท�ำงาน ให้มปี ระสิทธิภาพ รวดเร็วมากขึน้
การพัฒนา Application เพื่อเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการคาดการณ์และการวางแนวทางการท�ำงาน
เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในอนาคต และวางแนวทางการท�ำงานให้สามารถด�ำเนินงานได้ ซึ่งมี
โครงการที่ส�ำคัญ คือ โครงการจัดระบบการท�ำงานบนพื้นฐานดิจิทัล เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐานข้อมูลด้านน�้ำและองค์กร เป็นต้น และโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท�ำงานบนพื้น ฐานของดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน�้ำเพื่อพัฒนาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน ทีส่ อดคล้องกับแผนแม่บทและพัฒนาแหล่งน�ำ 
้ รวมถึงการด�ำเนินงานตามแผนการศึกษาต่าง ๆ
ทั้งนี้การด�ำเนินงานในส่วนนี้ จะมุ่งเน้นไปที่การน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านชลประทานรูปแบบใหม่
มาปรับใช้ เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน�ำ้ รูปแบบใหม่ และปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการน�ำ 
้ อันจะน�ำ
มาสู่การพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทานในอนาคตได้ ซึ่งมีโครงการที่ส�ำคัญ คือ
- พัฒนาประสิทธิภาพอาคารชลประทานด้วยระบบเทคโนโลยี เช่น โครงการยกระดับประสิทธิภาพ
เครื่องมือและขยายพื้นในการตรวจสอบคุณภาพน�้ำ ด้วยเทคโนโลยีควบคุมระยะไกล (Remote Sensing)
- พัฒนาระบบป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน�ำ 
้ ต้องมีการปรับปรุง
ระบบการจัดการข้อมูลด้านน�้ำให้ทันสมัย และเป็นแบบข้อมูลแบบเวลาจริง (Real Time)
- โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ และคาดการณ์ข้อมูลผ่านแบบจ�ำลอง (Model)
- โครงการปรับปรุงระบบประมวลผล รายงานผล และประเมินความเสี่ยงระดับพื้นที่
- โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น�้ำระดับครัวเรือน (ระบบรับส่ง
Application/Internet/SMS)
3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศเพือ่ การบริหารจัดการน�ำ้ ของประเทศไทย
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากต่างประเทศเพือ่ การบริหารจัดการน�ำ้ รวมทัง้ สิน้ 3 ประเทศ คือ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ อิสราเอล และเนเธอร์แลนด์ ซึง่ ประเทศเหล่านีถ้ อื เป็นต้นแบบของการบริหารจัดการน�ำ้
ระดับโลก โดยมีรายละเอียดของการศึกษาดังนี้
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1) สาธารณรัฐสิงคโปร์ การวางแผนบริหารจัดการด้านน�ำ 
้ 4 ส่วน เพือ่ การมีนำ�้ ใช้อย่างยัง่ ยืน คือ
1. การเก็บน�ำ้ ในพืน้ ที่ โดยมีเครือข่ายระบบท่อ และระบบกักเก็บน�ำ้ ในทุกพืน้ ทีข่ องประเทศ
มารวมกันเพื่อน�้ำไปผลิตน�้ำประปา
2. การน�ำเข้าน�้ำจากต่างปะเทศ ซึ่งในอนาคตจะลดการพึ่งพาจากส่วนนี้ลงไป
3. การปรับปรุงคุณภาพน�ำ้ แล้วกลับมาใช้ใหม่ ซึง่ ใช้เทคโนโลยีขนั้ สูง ทีม่ กี ารสนับสนุนจากรัฐบาล
4. การผลิตน�้ำประปาจากน�้ำทะเล โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด
นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการน�้ำที่ทันสมัยโดยใช้ดิจิทัล ที่ได้ชื่อว่า เป็น Smart City และ
Smart Nation เช่น มีการใช้แอปพลิเคชัน่ เพือ่ เตือนภัย น�ำ้ ท่วมแบบ Real Time และมีการพยากรณ์ทแี่ ม่นย�ำ 
เป็นต้น
2) อิสราเอล หนึง่ ในประเทศตะวันออกกลางทีม่ สี ภาพอากาศแล้งแห้งขัน้ รุนแรง พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่
ถูกปกคลุมไปด้วยทะเลทราย และถูกล้อมไปด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลเดดซี จึงมีนโยบายก่อตั้ง
โครงข่ายน�้ำแห่งชาติ รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการน�้ำต่างๆ ดังนี้
1. การเติมน�้ำลงใต้ดิน (Artificial Recharge) ทางการอิสราเอลได้แก้ปัญหาดังกล่าวด้วย
การออกแบบระบบเติมน�้ำลงสู่ใต้ดิน (Artificial Recharge)
2. การบ�ำบัดน�้ำก่อนเข้าสู่โครงข่ายน�้ำแห่งชาติ เพื่อท�ำการบ�ำบัดน�้ำให้สะอาด ปลอดภัย
สามารถดื่มได้ ก่อนจะถูกส่งเข้าท่อในระบบปิดของโครงข่ายน�้ำแห่งชาติต่อไป
3. การชลประทาน (Water Irrigation) ในอดีตระบบการให้น�้ำและปุ๋ยแก่พืชไม่มีระบบ
การล�ำเลียงน�้ำที่สามารถท�ำให้เกิดการใช้น�้ำ  ไม่เกิดประสิทธิภาพการใช้น�้ำสูงสุด อิสราเอลได้พัฒนา
วิธีการชลประทานโดยการออกแบบให้มีการใช้น�้ำน้อยที่สุด คือ ชลประทานแบบน�้ำหยด (Drip Irrigation)
จุดเด่นของวิธีการนี้คือการให้ความชื้นที่กระจายตัวสม�่ำเสมอผ่านตัวกลาง ซึ่งลดปริมาณการไหลออก
ของน�้ำ  การให้น�้ำแบบหยดพัฒนามาเพื่อใช้ในการลดการสูญเสียน�้ำชลประทานแบบฝังใต้ดิน (Buried
Irrigation) เป็ น การชลประทานแบบน�้ำหยดในแนวนอน ชลประทานแบบพ่ น น�้ ำ  (Spray Irrigation)
วิธีการนี้ต้นไม้จะได้รับน�้ำด้วยอุปกรณ์พ่นน�้ำ  พัฒนามาเพื่อใช้ในสวนผลไม้และในเรือนกระจกส�ำหรับ
เพาะปลูกพืชชลประทานแบบฉีดน�้ำ  (Sprinkler Irrigation) สปริงเกอร์ออกแบบมาเพื่อพืชผลที่ต้องการ
และการจัดการระบบชลประทาน (Operation of Irrigation Systems) ทุกวิธีที่กล่าวถึง สามารถปฏิบัติงาน
ได้ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยคอมพิวเตอร์จะปฏิบัติงานตามเวลา ท�ำงานด้วยชุดปฏิบัติการ ติดตามการท�ำงาน
อย่างต่อเนื่องในหลายๆ ชั่วโมงต่อวัน ด้วยความแม่นย�ำ น่าเชื่อถือ และประหยัด
4. การกลัน่ น�ำ้ ทะเลเป็นน�ำ้ จืด (Desalination) ถือเป็นจุดเปลีย่ นส�ำคัญของ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำยุคใหม่ของประเทศอิสราเอล
3) เนเธอร์แลนด์ แนวตะวันตกของประเทศติดกับทะเลเหนือ พื้นที่ 1 ใน 4 ของประเทศ
ต�่ำกว่าระดับน�้ำทะเล เนเธอร์แลนด์มีแนวความคิดสร้างก�ำแพงกั้นน�้ำขนาดใหญ่ เนื่องสภาพภูมิศาสตร์ของ
ประเทศท�ำให้บริเวณภาคเหนือกับภาคใต้มสี ภาพทีแ่ ตกต่างกัน โครงการแก้ปญ
ั หาอุทกภัยจึงต้องแบ่งแยกกัน
ตามสภาพพื้นที่ โดยโครงการทางภาคเหนือมีชื่อว่า Zuiderzee Works คือ สร้างเขื่อนปิดไม่ให้น�้ำทะเลไหล
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เข้ามาได้ ส่วนโครงการของภาคใต้ชอื่ Delta Works พืน้ ทีท่ างภาคใต้ของเนเธอร์แลนด์แตกต่างไปจากภาคเหนือ
เพราะเป็นปากแม่นำ�้ ทีม่ สี ายย่อย ๆ จ�ำนวนมาก แนวทางการแก้ปญ
ั หาน�ำ้ ท่วมของตอนใต้จงึ เป็นการสร้าง
เขื่อน ประตูน�้ำ และก�ำแพงกั้นคลื่นหลายแห่ง เพื่อป้องกันคลื่นน�้ำทะเลหนุนสูงจากภาวะสตอรมไทด์
จากวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อที่ 2 ที่ว่า ผลการศึกษาพบว่า ทิศทาง/ แนวทางการพัฒนาวิธีการ
บริหารจัดการ โครงการอ่างเก็บน�้ำห้วยป่ากล้วย ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ล�ำพูน ผู้ให้ข้อมูลคือ
นักวิชาการ ผูเ้ ชีย่ วชาญกรมชลประทาน เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั ิ และตัวแทนจากผูน้ ำ� ชุมชน กลุม่ ผูใ้ ช้นำ 
�้ มีความเห็น
คิดสอดคล้องกันคือ เนื่องจากอ่างเก็บน�้ำห้วยป่ากล้วย การบริหารจัดการจึงยังไม่มีองค์ความรู้เท่าที่ควร
มีเพียงการสร้างระบบที่เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทภายใน
อ่างเก็บน�้ำฯ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ค�ำสั่ง การบริหารจัดการน�้ำ  ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแบบ Smart
Phone วิธีดังกล่าวสามารถติดตามสถานการณ์ได้รวดเร็ว ทันที ทั้งนี้กรมชลประทานได้มีการจัดการแผน
เตรียมความพร้อมในระยะยาวไว้ เพือ่ การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและยัง่ ยืนต่อไป สรุปใจความได้ดงั นี้
1. การพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ คือ รวบรวมองค์ความรู้ในเรื่องของการพัฒนา
แหล่งน�้ำ  การบริหารจัดการน�้ำ  ผ่านการพัฒนาคลังสมองส�ำหรับองค์กรและในมิติขององค์ความรู้ทาง
ด้านการจัดการ ที่จะเข้ามาช่วยให้การท�ำงานต่าง ๆ ให้พัฒนามากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการศึกษาและน�ำ
นวัตกรรม เข้ามาใช้อย่างเป็นระบบด้วย เป็นการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างประสิทธิภาพและแก้ปัญหา
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ กรมชลประทาน, 2560)
มีโครงการต่างๆ คือการจัดการความรู้ KM (Knowledge Management : KM) เป็นเครือ่ งมือในการ ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท�ำงานอย่างเป็นระบบ และการจัดท�ำคู่มือชนิดต่างๆ ส�ำหรับงานชลประทาน เช่น
คู่มือปฏิบัติงานด้านจัดสรรน�้ำ
2. การพัฒนา Smart Officer โดยพัฒนาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อท�ำหน้าที่ถ่ายทอดองค์
ความรู้ คือ สานพลังทุกส่วน การร่วมมือกันอย่างแท้จริง มีการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ
การสร้างวัฒนธรรมการท�ำงานที่ดี สิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ส� ำ หรั บ การศึ ก ษาทั ศ นคติ ต ่ อ การมี ส ่ ว นร่ ว ม ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ในเขตพื้ น ที่ ศึ ก ษา
จากการสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล พบว่า ประชาชนในเขตพื้นที่มีทัศนคติที่ดี และสอดคล้องกันคือ
มีความพึงพอใจต่อการก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำฯ และได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ
เนื่องจากประชาชนเป็นผู้ร้องขอต่อหน่วยงานภาครัฐให้มีการจัดหาแหล่งน�้ำ  เพื่อเพิ่มปริมาณน�้ำส�ำหรับ
อุปโภค-บริโภคในชุมชน ในส่วนของภาครัฐได้มีการรับฟังความคิดเห็น ของชุมชนเป็นอย่างดี มีการจัด
เวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
การบริหารจัดการน�ำ 
้ การดูแลรักษา ภายในอ่างเก็บน�ำ้ ฯ ด้วย ทัง้ นีไ้ ด้มกี ารเสนอแนวการการท�ำงานร่วมกัน
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรัฐ สรุปพอเป็นสังเขป คือ
1. เปิดกว้างและเชือ่ มโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท�ำงาน โดยบุคคลภายนอก
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน
2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท�ำงานในเชิงรุก มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการ
และตอบสนองความต้องการของประชาชน
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3. สนับสนุนการสร้างเทคนิคต่างๆ ของการมีส่วนร่วม คือ เทคนิคการมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูล เทคนิคการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็น และการปรึกษาหารือ โดยหอกระจายข่าวชุมชน
จัดทัศนะศึกษา/การเยี่ยมชมโครงการ การน�ำเสนอผลงาน การชี้แจงให้ประชาชน ในการประชุมของ
ทางราชการ เวทีสาธารณะ การพบปะแบบไม่เป็นทางการ และการจัดกิจกรรมการมีสว่ นร่วม ของประชาชน
แก่ชุมชน เป็นต้น

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
โครงการอ่างเก็บน�้ำห้วยป่ากล้วย ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ล�ำพูน จากการศึกษาพบว่าทิศทาง
หรือแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ การบริหารจัดการน�ำ 
้ ในเขตพืน้ ที่ มีมมุ มองทีส่ อดคล้อง
กันกล่าวคือ ได้มกี ารน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้บา้ งแล้วแต่ยงั ไม่เพียงพอ มีความคิดเห็นถึงความเป็น
ไปได้ในการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่โครงการ รวมถึงแนว
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการน�้ำอย่างยั่งยืน ผลของการศึกษาจาก 3 ประเทศ
พบว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากอิสราเอล สามารถน�ำมาใช้ในพื้นที่อ่างเก็บน�้ำได้ดีที่สุด เนื่องจากพื้นที่
อ่างมีปญ
ั หาเรือ่ งภัยแล้งในฤดูแล้ง และน�ำ้ หลากในฤดูฝนลักษณะภูมปิ ระเทศเป็นเทือกเขาสูง ซึง่ ประเทศไทย
มีข้อได้เปรียบอิสราเอลในเรื่องปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ยต่อปีมากกว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถน�ำมา
ประยุกต์ใช้ด้านการบริหารจัดการน�้ำจากประเทศอิสราเอลในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) ชลประทานแบบน�้ำหยด
ซึ่งลดปริมาณการไหลออกของ 2) ชลประทานแบบฝังใต้ดิน 3) ชลประทานแบบพ่นน�้ำ วิธีการนี้ต้นไม้จะได้
รับน�้ำด้วยอุปกรณ์พ่นน�้ำ พัฒนามาเพื่อใช้ในสวนผลไม้และในเรือนกระจก และ 4) ชลประทานแบบฉีดน�้ำ
สปริงเกอร์ และการจัดการระบบชลประทานที่สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานตามเวลา
ท�ำงานด้วยชุดปฏิบตั กิ าร ติดตามการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง แม่นย�ำ น่าเชือ่ ถือ และประหยัด ส่วนสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะติดทะเล จึงมีเพียงการบริหารจัดการน�้ำที่ทันสมัยโดยใช้
ดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ได้ในพื้นที่โครงการ และเนเธอร์แลนด์ การจัดการน�้ำในเนเธอร์แลนด์มีวัตถุประสงค์
เพื่อควบคุมและป้องกันปริมาณน�้ำมิให้รุกเข้ามาในพื้นที่เดลต้า (ดินแดนปากแม่น�้ำ) จึงเหมาะสมกับพื้นที่
ที่มีปัญหาที่ดินชายฝั่งบริเวณปากอ่าวไทย มากกว่าพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประเด็นที่ 2 ทิศทางแนวทาง
วิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การ มี ค วามเห็ น คิ ด สอดคล้ อ งกั น คื อ การจั ด การจึ ง ยั ง ไม่ มี อ งค์ ค วามรู ้ เ ท่ า ที่ ค วร
กรมชลประทานได้มกี ารจัดการแผนเตรียมความพร้อมในระยะยาวไว้ เพือ่ การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
และยั่งยืนต่อไปในอนาคต คือ การพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ โดยรวบรวมองค์ความรู้ในเรื่องของ
การพัฒนาแหล่งน�ำ 
้ รวมถึงการศึกษาน�ำนวัตกรรมเข้ามาใช้อย่างเป็นระบบด้วย พัฒนาเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ าน
เพื่อท�ำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการชลประทานให้แก่ประชาชนและเกษตรกร และทัศนคติของ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียด้านการมีสว่ นร่วม เพือ่ สนับสนุนให้เกิดชลประทานอัจฉริยะเพือ่ การจัดการน�ำ้ อย่างยัง่ ยืน
จากการศึกษาพบว่ามีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ มีทัศนะคติที่ดี มีความพึงพอใจต่ออ่างเก็บ
น�้ำชุมชนมีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการน�้ำ การดูแลรักษา ภายในอ่างเก็บน�้ำด้วยและรัฐได้มีการรับฟัง
ความคิดเห็น ของชุมชนเป็นอย่างดี ภาครัฐได้มีการจัดเวทีประชาคนเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
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ชลประทานอัจฉริยะเพื่อการจัดการน�้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาโครงการอ่างเก็บน�้ำห้วยป่ากล้วย
ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ล�ำพูน จะส�ำเร็จลุล่วงได้จะต้องอาศัยทั้ง 3 ปัจจัย คือ ดังกล่าวข้างต้น
มีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการน�ำพาไปสู่ความส�ำเร็จคือการเป็นชลประทานอัจฉริยะได้
ข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัย
จากผลการวิจัยผู้วิจัยพบว่า การจะปรับเปลี่ยนระบบชลประทานให้ทันสมัย มีการน�ำเทคโนโลยี
สมัยใหม่เพื่อการบริหารจัดการน�้ำที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัยต่อสถานการณ์ในอนาคต สามารถ
น�ำมาปรับใช้ภายในพื้นที่โครงการได้นั้น หากประเทศไทยให้ความส�ำคัญในการบริหารจัดการ และสามารถ
บริหารจัดการน�้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถมีน�้ำใช้ในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ โดยน�ำ
แนวทางหรือนโยบายต่างๆ เช่นนโยบายการสร้างและพัฒนาแหล่งน�้ำตามศักยภาพลุ่มน�้ำ  นโยบาย
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้ำอย่างบูรณาการ และการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน�้ำ มาทดลองใช้กับพื้นที่บริเวณรอบโครงการ ทั้งภาครัฐและชุมชน
ช่วยผลักดัน ให้นโยบายและแผนการด�ำเนินงานต่างๆ ทีว่ างไว้ เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพือ่ เกิดประโยชน์
สูงสุดในการจัดการทรัพยากรน�้ำต่อไป
ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาการบริหารจัดการอ่างเก็บน�้ำในพื้นที่อื่น มีลักษณะภูมิประเทศเช่นเดียวกัน
อันจะน�ำไปสู่ข้อมูลสนับสนุนเป็นองค์ความรู้ และการวางแผนเพื่อบริหารจัดการที่คลอบคลุม
และยั่งยืน
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การอ่ า งเก็ บ น�้ ำ ในพื้ น ที่ อื่ น มี ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศต่ า งกั น
เพือ่ เปรียบเทียบและได้ขอ้ มูลบริหารจัดการทีห่ ลากหลาย และช่วยสนับสนุนการพัฒนาน�ำ้ อย่าง
ยั่งยืน
3. ควรศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการน�้ำจากประเทศอื่นๆ เพิ่มเติม
4. ควรศึกษาการประกอบอาชีพ และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่
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ความคาดหวังและความพร้อมของจังหวัดก�ำแพงเพชร
ในการด�ำเนินการตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการ 4.0
EXPECTATION AND READINESS OF KAMPHAENG PHET PROVINCE
ACCORDING TO BUREAUCRATIC REFORM APPROACH 4.0
คมสัน สนัส
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังและความพร้อมของจังหวัดก�ำแพงเพชร ในการด�ำเนินการตาม
แนวทางการปฏิรูประบบราชการ 4.0” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดต่อการพัฒนาระบบการบริหารราชการตามแนวทาง “ระบบราชการ 4.0” และ
(2) ศึกษาถึงความพร้อมในด้านต่างๆ ของจังหวัดก�ำแพงเพชรในการปฏิรูประบบราชการ ตามแนวทาง
“ระบบราชการ 4.0” โดยการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูล 3 รูปแบบ ประกอบด้วย (1) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์หัวหน้างาน
และผู้ปฏิบัติงานด้านระบบราชการ 4.0 (2) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยตัวผู้ศึกษา และ (3) การศึกษา
จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาพบว่า (1) รูปแบบการบริหารราชการตามแนวทางระบบราชการ 4.0 มีความสอดคล้อง
กับความคาดหวังของผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง (2) จังหวัดก�ำแพงเพชร ยังมีความพร้อมไม่เพียงพอทีจ่ ะน�ำไปสู่
การปฏิรูประบบราชการ 4.0 เนื่องจากขาดปัจจัยสนับสนุนในการด�ำเนินงาน โดยเฉพาะในด้านการเพิ่ม
ขีดความสามารถของบุคลากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข้ อเสนอแนะในการศึก ษาครั้ง ต่ อไป ควรมี การวิ จัย ในเชิ งปริ ม าณ เพื่ อวั ด ระดั บ ช่ องว่ า งของ
ตัวแปรต่างๆ การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพระหว่างจังหวัด การศึกษาติดตามพัฒนาการในการปฏิรูป
ศึกษาผลการปฏิรปู ต่อประชาชนและผูร้ บั บริการ และศึกษาถึงบทบาทของกระทรวงมหาดไทยต่อการปฏิรปู
ตามแนวทางระบบราชการ 4.0
ค�ำส�ำคัญ : การปฏิรูประบบราชการ ระบบราชการ 4.0 จังหวัดก�ำแพงเพชร ความคาดหวัง
ความพร้อมช่องว่างระหว่างการออกแบบกับสภาพความเป็นจริง

Abstract
The study of “Expectation and Readiness of Kamphaeng Phet Province according to
Bureaucratic Reform Approach 4.0” aims to study (1) the expectation of the related government
officer of Kamphaeng Phet Province in the development of the Roadmap according to Bureaucratic
Reform Approach 4.0. and (2) the readiness of Kamphaeng Phet Province to implement the
Bureaucratic Reform Approach 4.0. This study applied qualitative methods namely: in-depth interviews
with the officers working on the Bureaucratic reform approach 4.0. ; observation by the researcher;
and documentary research.
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The study found that (1) The format of the Bureaucratic reform approach 4.0
is consistent with the expectation of the officers. (2) Kamphaeng Phet Province has not yet been
capable to implement the Bureaucratic reform approach 4.0 due to lack of support especially
in the current capabilities of the officers and the latest technology.
Suggestions for future studies are (1) a quantitative study to measure the gaps of
various factors. (2) a comparative study of the potential between other provinces on the
progress of reform. (3) study the effects of the reforms on officers and service recipients.
(4) study on the role of the Ministry of Interior according to Bureaucratic Reform Approach 4.0.
Keywords : Bureaucratic Reform, Bureaucratic Approach 4.0, Kamphaeng Phet Province,
Expectation, Readiness, Design - Reality gaps

บทน�ำ
ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคสมัยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างก้าวกระโดด โดยเป็นผลมาจากการปฏิวตั ดิ จิ ทิ ลั
ประกอบกับสภาพสังคมและปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งมีลักษณะซับซ้อน แตกต่าง และส่งผลกระทบ
เป็นวงกว้างมากขึ้น น�ำไปสู่ประเด็นท้าทายที่ส�ำคัญส�ำหรับรัฐบาลทุกประเทศ
ท่ามกลางความเปลีย่ นแปลงดังกล่าว รัฐบาลไทยได้กำ� หนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (ส�ำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) โดยมีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, ม.ป.ป.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จึงได้เสนอแนวทางการปฏิรปู การบริหารราชการ
ภายใต้แนวคิด “ระบบราชการ 4.0” และในระดับจังหวัด สถาบันด�ำรงราชานุภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้
ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย ได้ น� ำ แนวคิ ด ดั ง กล่ า วมาผลั ก ดั น ให้ จั ง หวั ด เป็ น จั ง หวั ด พั น ธุ ์ ใ หม่
(High Performance) เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาจังหวัดที่มีความคล่องตัวในการบริหาร ระบบงาน ระบบเงิน
และระบบก�ำลังคนโดยน�ำร่องใน 6 จังหวัด ภายใน พ.ศ. 2562 และขยายผลให้เป็น 38 จังหวัดภายใน
ปี พ.ศ. 2565 โดยมุ่งให้ทุกจังหวัดเป็น “จังหวัด 4.0” (สถาบันด�ำรงราชานุภาพ, 2562)
ส�ำหรับจังหวัดก�ำแพงเพชร เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ก�ำลังริเริ่มให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
ตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการ 4.0 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นการประเมินสถานะโดยการพิจารณา
เอกสารการสมั ค รเบื้ อ งต้ น เพื่ อ เตรี ย มเข้ า สู ่ ก ารพั ฒ นาในขั้ น ถั ด ไป และจั ง หวั ด ก� ำ แพงเพชรเป็ น
หนึ่งในจังหวัดที่ได้รับการยกย่องจากกระทรวงมหาดไทยว่าเป็น จังหวัดที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่นท�ำงานดี
เป็นต้นแบบในการเป็นจังหวัด4.0 น�ำไปสูก่ ารขยายผลต่อไปยังจังหวัดอืน่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562
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ทั้งนี้ เพื่อศึกษาถึงแนวทางการด�ำเนินงานของจังหวัดก�ำแพงเพชร ในการปฏิรูประบบราชการ 4.0
ผูศ้ กึ ษาจึงมีความสนใจในการศึกษาถึงความสอดคล้องระหว่างความคาดหวังของผูเ้ กีย่ วข้องในระดับภูมภิ าค
ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดก�ำแพงเพชร กับเป้าหมายในการปฏิรูประบบราชการ 4.0 รวมไปถึงความพร้อม
ของจังหวัดก�ำแพงเพชรในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการปฏิรูประบบราชการ 4.0 จึงน�ำไปสู่การศึกษาในหัวข้อ
“ความคาดหวังและความพร้อมของจังหวัดก�ำแพงเพชร ในการด�ำเนินการตามแนวทางการปฏิรูประบบ
ราชการ 4.0”

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดต่อการพัฒนาระบบ
การบริหารราชการตามแนวทาง “ระบบราชการ 4.0”
2. เพื่อศึกษาถึงความพร้อมของจังหวัดก�ำแพงเพชรในการปฏิรูประบบราชการ ตามแนวทาง
“ระบบราชการ 4.0”

กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปรับปรุงจาก : ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ม.ป.ป.)
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1. ความพร้อม (Readiness) เป็นการศึกษาถึงช่องว่างระหว่างความเป็นจริงและการออกแบบ
ระบบการบริหารราชการตามแนวทาง “ระบบราชการ 4.0” โดยใช้วธิ กี ารหาช่องว่าง (Design - reality gaps)
ผ่านตัวแบบ ITPOSMO ของ Richard Heeks เพื่อน�ำไปสู่การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหาร
ราชการต่อไป
2. แนวทางการปฏิรูป (Reform Approach) เป็นการศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ในการน�ำไปสู่ “ระบบราชการ 4.0” เพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังในล�ำดับต่อไป
3. ความคาดหวัง (Expectation) เป็นการศึกษาถึงความสอดคล้องระหว่างความคาดหวังของ
ผู้เกี่ยวข้องกับรูปแบบ “ระบบราชการ 4.0”

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
1. แนวคิดระบบราชการ 4.0
ระบบราชการ 4.0 เป็นแนวความคิดของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�ำให้ภาครัฐหรือระบบราชการต้องท�ำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชนเป็นหลัก (Better Governance, Happier Citizens) เพื่อให้สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชน
และเชื่อถือไว้วางใจได้ (Credible & Trusted Government) โดยมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ ดังนี้

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดระบบราชการ 4.0
ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ม.ป.ป.)
2. ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) ของ Vroom
เพื่อท�ำความเข้าใจถึงความสอดคล้องระหว่างคามคาดหวังของผู้เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดกับ
แนวทางการปฏิรูประบบราชการ 4.0 ผู้ศึกษาจึงเลือกใช้ ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) ของ
Vroom โดย Victer H. Vroom (อ้างใน สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2552) เสนอว่า แรงจูงใจในการท�ำงาน
เกิดจากองค์ประกอบ 3 ส่วน ดังนี้
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1) ความคาดหวัง (Expectancy) คือ เห็นโอกาส ความเป็นไปได้ หรือรับรูถ้ งึ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความพยายามกับผลการปฏิบัติงานถ้าเพิ่มความพยายาม
2) เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะน� ำ ไปสู ่ ผ ลลั พ ธ์ (Instrumentality) คื อ มี เ ครื่ อ งมื อ ที่ จ ะน� ำ ไปสู ่ ผ ลลั พ ธ์
บางอย่างที่ต้องการ ซึ่งน�ำไปสู่ผลรางวัลบางสิ่งจากองค์กร
3) การเห็นคุณค่าของผลลัพธ์ (Valence) คือ ผลลัพธ์หรือรางวัลนัน้ ตรงกับเป้าหมายส่วนบุคคล
(Personal Goal)
3. การวิเคราะห์ความพร้อม โดยใช้แนวคิดช่องว่างระหว่างการออกแบบและความเป็นจริง
(Design - Reality gaps) ตามตัวแบบ ITPOSMO ของ Richard Heeks
เพือ่ ให้เข้าใจถึงความพร้อมของจังหวัดเพือ่ น�ำไปสูก่ ารศึกษาแนวทางการพัฒนาไปสู่ “จังหวัด 4.0”
ผู้ศึกษาจึงได้ใช้แนวคิดช่องว่างระหว่างการออกแบบและความเป็นจริง (Design - Reality gaps) โดยใช้
ตัวแบบ ITPOSMO ของ Richard Heeks (2001) ซึ่งกล่าวว่าความล้มเหลว และความส�ำเร็จในการจัดท�ำ
โครงการเพื่อการพัฒนาประเทศ ขึ้นอยู่กับช่องว่างหรือความเหลื่อมล�้ำของกรอบแนวคิดในการพัฒนา
และสภาพความเป็นจริงของสังคมนั้นๆ (design - reality gaps) โดยสามารถท�ำความเข้าใจความเหลื่อมล�้ำ
เหล่านี้ได้จากตัวแบบ ITPOSMO ดังนี้

ภาพที่ 3. กรอบแนวคิด Design - Reality gaps
ที่มา : Heeks (2002)
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วิธีการวิจัย
ผู้ศึกษาเลือกท�ำการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการ
เก็บข้อมูล 3 ลักษณะ ประกอบด้วย (1) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูล (2) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
โดยตัวผู้ศึกษา และ (3) การศึกษาเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยก�ำหนดขอบเขตในการศึกษาไว้ 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านเนือ้ หา ประกอบด้วย การศึกษา ความคาดหวังของผูท้ เี่ กีย่ วข้องในกระบวนการปฏิรปู ระบบ
ราชการของจังหวัดก�ำแพงเพชรตามแนวทางระบบราชการ 4.0 การศึกษาความพร้อมในปัจจัยด้านต่างๆ
ของจังหวัดก�ำแพงเพชร เพื่อน�ำไปสู่การปฏิรูประบบราชการ และการศึกษาแนวทางทางการด�ำเนินงาน
ในปัจจุบันและอนาคตของจังหวัดก�ำแพงเพชร
2. ด้านพื้นที่ เป็นการศึกษากระบวนการปฏิรูประบบราชการภายในพื้นที่จังหวัดก�ำแพงเพชร
โดยศึกษาในระดับภูมิภาคเท่านั้น
3. ด้านเวลา เป็นการศึกษาผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางในการด�ำเนินงานในอนาคต
4. ด้านผู้ให้ข้อมูล เป็นการศึกษาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการปฏิรูประบบ
ราชการตามแนวทางระบบราชการ 4.0 ของจังหวัดก�ำแพงเพชร ในระดับหัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน
โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง
ส�ำหรับเครื่องมือในการวิจัย ผู้ศึกษาเลือกใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ซึ่งผู้ท�ำการศึกษาได้
แจ้งประเด็นค�ำถามให้ผู้ให้ข้อมูลทราบในเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ ส�ำหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอภิปราย (discourse) จากข้อมูลในการสัมภาษณ์ การสังเกต และการสืบค้น
ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และใช้การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation)

ผลการศึกษา
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดก�ำแพงเพชร
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบราชการ 4.0 รวมไปถึงการสังเกตแบบมีส่วนร่วมของผู้ท�ำการศึกษา พบว่า
1. รูปแบบการบริหารราชการตามแนวทางระบบราชการ 4.0 มีความสอดคล้องต่อความคาดหวัง
ของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการสร้างความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และอ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับระบบการท�ำงาน ระเบียบการปฏิบัติงาน เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงาน แต่ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้
ทั้งนี้ จังหวัดก�ำแพงเพชร ได้รับการยกย่องจากกระทรวงมหาดไทยว่าเป็น จังหวัดที่มีความตั้งใจ
มุ่งมั่นท�ำงานดี เป็นต้นแบบในการเป็นจังหวัด 4.0 น�ำไปสู่การขยายผลต่อไปยังจังหวัดอื่น ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 แต่จากผลการประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 รายงานผลการด�ำเนินการพัฒนาองค์การ
สู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) ซึ่งใช้เกณฑ์การประเมินตามแนวทางการประเมินรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) พบว่าจังหวัดก�ำแพงเพชรยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
โดยได้คะแนน 276 จากคะแนะเต็ม 400 (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ม.ป.ป.)
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จากผลประเมินดังกล่าว พบว่า สิ่งที่จังหวัดก�ำแพงเพชรต้องพัฒนาเพิ่มเติม คือ (1) ด้านการมี
ขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องการเพิ่ม
ขีดความสมารถในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงแผนและยุทธศาสตร์ และการก�ำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสม และ (2) การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) โดยการน�ำข้อมูล
ที่ส�ำคัญจากแหล่งต่างๆ รวมไปถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และการจัดโครงสร้างการท�ำงานให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์การและประชาชน
2. จังหวัดก�ำแพงเพชร ยังมีความพร้อมไม่เพียงพอที่จะน�ำไปสู่การปฏิรูประบบราชการ 4.0
เนื่องจากขาดปัจจัยสนับสนุนในการด�ำเนินงาน โดยผลการศึกษา พบว่า
2.1 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง ประกอบกับการสังเกตแบบมีสว่ นร่วมโดยตัวผูศ้ กึ ษา
พบว่า การด�ำเนินการตามแนวทางปฏิรปู ระบบราชการ 4.0 ของจังหวัดก�ำแพงเพชร ยังขาดปัจจัยสนับสนุนใน
หลายๆ ด้าน โดยมีประเด็นทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ (1) การสร้างการรับรูแ้ ละความเข้าใจในการด�ำเนินการตามแนวทาง
ปฏิรปู ระบบราชการ 4.0 ให้แก่ขา้ ราชการ เจ้าหน้าที่ และผูเ้ กีย่ วข้อง รวมไปถึงการสร้างความตระหนัก และ
ความตืน่ ตัวเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย (2) การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และระบบการท�ำงาน ทีจ่ ะสนับสนุน
การด�ำเนินงานตามแนวทางการปฏิรปู อย่างทัว่ ถึง และต่อเนือ่ ง (3) ระเบียบ และขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านแบบ
ราชการ ทีม่ งุ่ เน้นการตรวจสอบ มากกว่าความคล่องตัวในการท�ำงาน เป็นอุปสรรค์สำ� คัญในการเปลีย่ นแปลง
ระบบการท�ำงาน (5) ปัจจัยสนับสนุนอืน่ ๆ ทัง้ ด้านงบประมาณ เทคโนโลยี เครือ่ งมือ อุปกรณ์ มีไม่เพียงพอ
(6) การบริหารราชการในหลายๆ ส่วน ยังขาดการเชื่อมโยงอย่างเหมาะสม และขาดทิศทางที่ชัดเจน
2.2 จากผลการศึกษา พบว่า ยังมีช่องว่างของความพร้อม ระหว่างตัวแบบระบบราชการ 4.0
และสภาพความเป็นจริงของจังหวัดก�ำแพงเพชร ดังนี้
1) ด้านข้อมูลสารสนเทศ (Information) พบว่ามีช่องว่าง ในการสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากร
และประชาชน เกี่ยวกับระบบราชการ 4.0 การเปิดเผยข้อมูลที่จ�ำเป็น การรายงานผลการด�ำเนินงานต่างๆ
ต่อสาธารณชน รวมไปถึงการเชือ่ มโยงข้อมูลสารสนเทศ และรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายภาคส่วนทีจ่ ำ� เป็น
มาใช้ในการพัฒนาการด�ำเนินงาน
2) ด้านเทคโนโลยี (Technology) พบว่ามีชอ่ งว่างในด้านงบประมาณ และระเบียบการปฏิบตั งิ าน
ทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด และไม่เอือ้ อ�ำนวย รวมไปถึงขีดความสามารถและความเพียงพอด้านบุคลากรผูเ้ ชีย่ วชาญ
เฉพาะด้าน และรู้สึกความวิตกต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
3) ด้านกระบวนการ (Processes) พบว่ามีชอ่ งว่างในด้านกระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความเสีย่ ง
ความท้าทาย การคาดการณ์ ผลกระทบ และการประเมินผล โครงการ แผนงานต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน การเชือ่ มโยงการท�ำงานกับภาคส่วนต่างๆ ในลักษณะเครือข่าย และ
การก�ำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม รวมไปถึงการควบคุมและติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานต่างๆ
4) ด้านวัตถุประสงค์ ค่านิยม และแรงจูงใจ (Objectives, values and motivations) พบว่ามี
ช่องว่างในด้านการสร้างวัฒนธรรมในการท�ำงานทีเ่ ป็นมืออาชีพ การสร้างความรอบรูเ้ ชีย่ วชาญและส่งเสริม
ให้เกิดความคิดผ่านกระบวนการพัฒนาบุคลากรทีเ่ หมาะสม การสร้างแรงจูงใจและก�ำหนดเป็นวัตถุประสงค์
หลั ก ในการท� ำ งาน เพื่ อ กระตุ ้ น ให้ ทุ ก ภาคส่ ว น โดยเฉพาะผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตระหนั ง ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ
การเปลีย่ นแปลงไปสูก่ ารเป็นระบบราชการ 4.0 และ (3) การสร้างค่านิยม ทีข่ บั เคลือ่ นการด�ำเนินงานร่วมกัน
ของทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัด 4.0 ร่วมกัน
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5) ด้านบุคลากรและทักษะ (Staffing and skills) พบว่ามีช่องว่างในด้านความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากร โดยเฉพาะเกี่ยวกับเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่การเป็นเป็นดิจิตอล การสร้างความรอบรู้ และ
ความเชีย่ วชาญผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ การก�ำหนดตัวชีว้ ดั การปฏิบตั งิ าน และประสิทธิผล
ในการพัฒนาที่สอดคล้องกับความจ�ำเป็นที่แท้จริง และการเปิดโอกาสให้บุคลากรและหน่วยงานในระดับ
ต่างๆ สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
6) ด้ า นการจั ด การและโครงสร้ า ง (Management and structures) พบว่ า มี ช ่ อ งว่ า ง
ในด้านการจัดโครงสร้างการท�ำงานและการจัดวางบุคลากรให้เหมาะสมกับการใช้ความรู้ และประสบการณ์
อย่างเต็มความสามารถ และการสร้างความยืดหยุ่นในการสั่งการ และการประสานงาน โดยน�ำเทคโนโลยี
และดิจิตอล มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน
7) ด้านทรัพยากรอื่นๆ (Other resources) พบว่ามีช่องว่างในด้านการจัดสรรงบประมาณ
เพือ่ ด�ำเนินการตามแนวทางระบบราชการ 4.0 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเครือ่ งมือทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับสนับสนุน
การสร้างระบบราชการ 4.0 การสนับสนุนด้านบุคลากร และผูเ้ ชีย่ วชาญ ในการถ่ายทอดองค์ความรูท้ เี่ กีย่ วข้อง
และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความทันสมัย และเอื้ออ�ำนวยต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่
การเป็น “ระบบราชการ 4.0”

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
1. อภิปรายผลการศึกษา
1.1 ด้านความคาดหวัง จากผลการศึกษาทีพ่ บว่ารูปแบบการบริหารราชการตามแนวทางระบบ
ราชการ 4.0 มีความสอดคล้องต่อความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดก�ำแพงเพชร
แต่ผลการประเมินจากเกณฑ์การประเมินตามแนวทางการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
(PMQA 4.0) กลับพบว่าจังหวัดก�ำแพงเพชรยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งสามารถอธิบายได้ตามทฤษฎี
ความคาดหวัง (Expectancy Theory) ของ Vroom โดยจะเห็นว่า แม้ความสอดคล้องระหว่างความคาดหวัง
ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องในกระบวนการปฏิรปู ระบบราชการ กับเป้าหมายการปฏิรปู ระบบราชการ 4.0 จะเป็นปัจจัยหนึง่
ที่น�ำไปสู่การพลักดันให้เกิดกระบวนการปฏิรูปตามระบบราชการ 4.0 แต่ยังขาดปัจจัยส�ำคัญอีก 2 ประการ
ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจด�ำเนินงาน ได้แก่ การสร้างเครื่องมือที่จะน�ำไปสู่ผลลัพธ์ (Instrumentality)
และ คุณค่าของผลลัพธ์ (Valence) ซึ่งยังไม่พบความสอดคล้องในประเด็นดังกล่าว
1.2 ช่องว่างหรือความต่างระหว่างตัวแบบระบบราชการ 4.0 และสภาพความเป็นจริงของ
จังหวัดก�ำแพงเพชร แสดงให้เห็นถึงความพร้อม ของจังหวัดก�ำแพงเพชรในการปฏิรูปเพื่อน�ำไปสู่การเป็น
ระบบราชการ 4.0 ซึ่งมีผลต่อศักยภาพหรือความสามารถในการพัฒนาเพื่อไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
สอดคล้องกับแนวคิดช่องว่างระหว่างการออกแบบและความเป็นจริง (Design - Reality gaps) ตามตัวแบบ
ITPOSMO ของ Richard Heeks
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น สอดคล้องกับการศึกษาของ อุไรวรรณ เตียนศรี และ ศรุดา สมพอง (2562)
ซึ่งศึกษาเรื่อง “การปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0” โดยพบว่า (1) การบริหารราชการจะต้องมีความพร้อมและท�ำให้เกิดผลสัมฤทธิต์ อ่ หน่วยงาน
ของรัฐ โดยผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานจะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายและสามารถน�ำมา
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ปฏิบตั ไิ ด้ (2) ต้องมีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ และขัน้ ตอนในการบริหารงานให้เหมาะสม (3) พัฒนาบุคลากร
ให้มีศักยภาพและเป็นมืออาชีพ (4) ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การให้มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
และตอบสนองความต้องการของประชาชน และ (5) ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานให้ยดื หยุน่ สอดรับกับ
แนวนโยบายเพื่อขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์ (2560) ซึ่งศึกษาในเรื่อง
“ไทยแลนด์ 4.0 กับการปรับตัวของข้าราชการไทย” โดยการศึกษาดังกล่าวพบว่า ปัญหาและอุปสรรค
ในการทํางานของข้าราชการไทยหรือระบบราชการไทย เป็นเรือ่ งของการขาดความยืดหยุน่ ขาดความคล่องตัว
และไม่ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง ขาดการเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงาน หรือโครงการต่าง ๆ ให้มคี วามโปร่งใส
และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 ข้อเสนอแนะ แนวทางการปฏิรูประบบราชการ 4.0 ส�ำหรับจังหวัดก�ำแพงเพชร
1) การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอืน่ ๆ ในสังคม (Collaboration โดย(1) ผูบ้ ริหาร
ต้องประกาศอย่างเป็นทางการให้ทกุ ภาคส่วนภายในจังหวัดมุง่ เน้นการด�ำเนินงาน เพือ่ ปรับปรุงเข้าสูก่ ารเป็น
ระบบราชการ 4.0 โดยประกาศเป็นวาระส�ำคัญ มีการตั้งเป้าหมาย และตัวชี้วัดอย่างชัดเจน (2) จัดให้มี
การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทั้งในเชิงสถิติ การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต รวมไปถึงความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นของโครงการ แผนงาน และการด�ำเนินการต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) เปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินการ และมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะด้านธรรมาภิบาล และความเสี่ยงที่อาจ
จะเกิดขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4) มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่ส�ำคัญ
และจ�ำเป็นระหว่างภาคส่วนต่างๆ โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายในการท�ำงาน และ (5) มีการวางแผนการ
ท�ำงานในเชิงกลยุทธ์ มีการเชือ่ มโยงยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ โดยมุง่ เน้นประโยชน์ของประชาชนและส่วน
รวมเป็นส�ำคัญ
2) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) โดย (1) สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิด
วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ การท�ำงานอย่างมืออาชีพ และการมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน โดยใช้กระบวนการ
พัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม อย่างต่อเนื่อง (2) เปิดโอกาสให้บุคลากรในทุกหน่วยงานในระดับต่างๆ
สามารถใช้ศักยภาพ และคิดค้นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการท�ำงานอย่างเต็มความสามารถ (3) ปรับโครงสร้าง
การท�ำงานให้มีความยืดหยุ่น เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในการท�ำงาน และ (4) สนับสนุนงบประมาณ
บุคลากร วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จ�ำเป็น เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมอย่างเพียงพอ
3) การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิตอล (Digitization/Digitalization) โดย (1) สร้างความเชื่อมั่น
และวัฒนธรรมในการท�ำงานด้วยดิจิตอล (2) พัฒนาขีดความสามารถที่จ�ำเป็นของบุคลากร เพื่อให้เกิด
ความเชียวชาญ โดยเฉพาะความสามารถด้านดิจติ อลทีส่ ามารถน�ำมาใช้สนับสนุนการท�ำงาน (3) ปรับสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน ให้มีความทันสมัย และเอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และ
(4) เชื่อมโยงความเป็นดิจิตอลของทุกหน่วยงาน เพื่อการเป็น “จังหวัด 4.0”
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ศึกษาเพื่อวัดระดับช่องว่างของตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยใช้วิธีการศึกษาในเชิงปริมาณ
เพือ่ ให้ทราบถึงล�ำดับความจ�ำเป็นในการพัฒนา และเสนอวิธหี รือแนวทางทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารปฏิรปู ระบบราชการ 4.0
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2.2 ศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพระหว่างจังหวัด เพื่อยืนยันถึงระดับความพร้อมที่ส่งผลต่อ
ความคาดหวังในการปฏิรูปตามแนวทางระบบราชการ 4.0
2.3 ศึกษาการด�ำเนินการของจังหวัดทีไ่ ด้รบั การประเมินตามแนวทาง PMQA 4.0 ในระดับต่าง ๆ
เพิ่มเติม อาทิ หน่วยงานที่มีการด�ำเนินการในระดับก้าวหน้า (Advance) และหน่วยงานที่มีการด�ำเนินการ
ในระดับการพัฒนาจนเกิดผล (Significance)
2.4 ศึกษาติดตามพัฒนาการในการปฏิรปู ตามแนวทางระบบราชการ 4.0 เมือ่ ได้มกี ารด�ำเนินการ
ไปในระยะหนึ่งหรือมีการยกระดับผลการด�ำเนินการ
2.5 ศึกษาผลของการปฏิรปู ตามแนวทางระบบราชการ 4.0 ในการรับรูข้ องผูเ้ กีย่ วข้องภายนอก
อาทิ ผู ้ รั บ บริ ก าร และประชาชนโดยทั่ ว ไป รวมไปถึ ง ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการปฏิ รู ป
ระบบราชการ 4.0
2.6  ศึกษาบทบาทของกระทรวงมหาดไทย ในการผลักดันให้จังหวัดมีการปฏิรูปตามแนวทาง
ระบบราชการ 4.0 เพื่อน�ำไปสู่การเป็น “จังหวัด 4.0”
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การศึกษานิเวศของเมืองและสังคมในอ�ำเภอแม่สาย เพื่อเตรียมการ
เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
THE STUDY OF URBAN ECOLOGY AND SOCIETY
IN MAE SAI DISTRICT FOR PERPAIRING TO BE
CHIANG RAI SPECIAL ECONOMIC ZONE
บัญชา อินชาติ
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(กนพ.) ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2558 ประกอบด้วย 3 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอแม่สาย อ�ำเภอเชียงแสน
อ�ำเภอเชียงของ โดยอ�ำเภอแม่สายเมืองศูนย์กลางการค้าและการลงทุน ด้วยศักยภาพด้านเศรษฐกิจและ
การค้าทีเ่ ติบโตต่อเนือ่ ง บวกกับท�ำเลติดถนนพหลโยธินง่ายต่อการเชือ่ มโยงสูเ่ ชียงแสนและเชียงของ แม่สาย
จึงถูกประกาศให้เป็นศูนย์กลางการค้า และการลงทุน โดยมีกิจกรรมหลักคือ พื้นที่ร้านค้าปลอดภาษี
พื้นที่ธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ พื้นที่ศูนย์ข้อมูล การค้าการลงทุน พื้นที่รวบรวมและกระจายสินค้า
พื้นที่แสดงสินค้าท้องถิ่น/นานาชาติ และพื้นที่ห้องประชุมสัมมนา อีกทั้งยังมีกิจกรรมรองคือ มีพื้นที่
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว การโรงแรม จากศักยภาพการเป็นประตูเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และ
สนับสนุนเชื่อมโยง จึงเป็นพื้นที่ความสนใจ เรื่องการศึกษานิเวศของเมืองและสังคมในอ�ำเภอแม่สาย
เพือ่ เตรียมการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย โดยมีวตั ถุประสงค์ศกึ ษาสภาพแวดล้อม การปรับตัว
ของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ความส�ำเร็จ อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาของอ�ำเภอแม่สาย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูลอยู่ 2 รูปแบบ คือ 1. การสัมภาษณ์ 2. การศึกษาจากเอกสาร
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบ่งออกเป็น 5 กลุม่ จ�ำนวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ หมด 30 คน และศึกษาข้อมูลเอกกสารต่าง ๆ เกีย่ วข้อง
กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อน�ำมาวิเคราะห์ข้อมูลประกอบสภาพ
นิเวศของเมืองและสังคมของอ�ำเภอแม่สาย เพื่อใช้เป็นแนวทางการตอบค�ำถามงานวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า ต้องการศึกษานิเวศของเมืองและสังคมในอ�ำเภอแม่สาย ทั้งหมดอยู่ 11 ด้าน
ได้ แ ก่ 1. ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางกายภาพ 2. ด้ า นทางเศรษฐกิ จ 3. ด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม
4. ด้านความมั่นคง 5. ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ 6. ด้านการก�ำหนดพื้นที่ 7. ด้านสภาพของด่านข้าม
พรมแดน 8. ด้านบริหารแรงงานต่างด้าว 9. ด้านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 10. ด้านปัญหาสินค้าการเกษตร
ชายแดน 11. ด้านสิทธิประโยชน์ ผลโดยรวมจากการศึกษาสภาพนิเวศของเมืองและสังคมของอ�ำเภอแม่สาย
มีความเหมาะสมและความพร้อมเกือบทุกด้านต่อการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ในบางด้าน
โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานก็ยังคงต้องพัฒนาต่อไปเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
ตัวเมืองในข้างหน้าต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ / การพัฒนา / อ�ำเภอแม่สาย / จังหวัดเชียงราย
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Abstract
Special Economic Development Zone by Notification of the Committee of Special Economic
Development Zone Policy announced on 24 April 2015 consist of 3 districts- MaeSai, ChiangSaen
and Chiang Khong. Maesai is a central of commercial and investment by its potential and
economic growth continually. Maesai locates in Phaholyothin Road which easy to link with ChiangSaen
and Chiang Khong. Thus, Maesai was announced to be a central of commercial and investment.
And, mainly focused in Duty- Free Shop, International Money-Transaction, Data Center of
commercial and investment and products distribution, Product Exhibition for both local product
and international. Besides these, Maesai has a Tourist Data Center and Hotel which associated
with neighbor countries.
The objectives of this research is to study about surrounding environment of government
reforming, and private sector adjustment. And, the development process, obstacle and success
of Maesai District. This qualitative research is collecting data by interview and questionnaire
for 5 groups 30 people and to study from others relevance sources and data of Special Economic
Development Zone of Thailand and other countries. From the study found that, Maesai is necessary to
improve and study in 11 parts. Such as, 1. Physical infrastructure 2. Economy 3. Social and culture
4. Security 5. Natural Resources 6. Area Determination 7. Border Crossing 8. Alien labor management
9. One Stop Service Center 10. Border Agricultural Products 11. Benefits by the research of ecosystem
of Maesai society is suitable and ready to be a Special Economic Development Zone of Chiang
Rai and to support economic growth in the future.
Keywords : Special Economic Development Zone/ Development / Maesai District /
ChiangRai Province

บทน�ำ
เขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย คือ บริเวณพืน้ ทีท่ คี่ ณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(กนพ.) ก�ำหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งรัฐจะสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์
การลงทุน การบริหารแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จและการบริการอืน่ ทีจ่ ำ� เป็น
การจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนของประเทศไทย เริม่ จากการผลักดันของธนาคารพัฒนาเอเชีย
(Asian Development Bank : ADB) ภายใต้กลยุทธ์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงการระเบียงเศรษฐกิจ
ในปี พ.ศ. 2541 โดยก�ำหนดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใส่ในแผนปฏิบัติการเพื่อการเปลี่ยน
ระเบียงการขนส่ง (Transport Corridors) ให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridors) 31 มีนาคม 2556
มติคณะรัฐมนตรีมอบหมายส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ศึกษา
ความเหมาะสมการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อน�ำนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนที่น�ำทางในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2557 ประเทศไทยโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้ประกาศนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อสร้างฐานการผลิตเชื่อมโยงกับอาเซียนและพัฒนา
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เมืองชายแดน และได้มคี ำ� สัง่ ที่ 72/2557 เมือ่ วันที่ 19 มิถนุ ายน 2557 แต่งตัง้ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ในปีถัดมา มีประกาศก�ำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และ
จัดล�ำดับความส�ำคัญของพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพและเหมาะสมพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จ�ำนวน 10 จังหวัด โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะแรก 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และสงขลา
ประกอบด้วย 10 อ�ำเภอ 36 ต�ำบล (เริ่มด�ำเนินการได้ในปี 2558) ระยะที่สอง 5 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย
นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี ประกอบด้วย 12 อ�ำเภอ 55 ต�ำบล (เริม่ ด�ำเนินการในปี 2559)
ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 2/2558 เรื่อง ก�ำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิ เ ศษ ระยะที่ 2 ให้ ท ้ อ งที่ อ� ำ เภอแม่ ส าย ทั้ ง 8 ต� ำ บล เป็ น เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษเชี ย งราย ประกาศ
ณ วันที่ 24 เมษายน 2558
แม่สาย Trading City เมืองศูนย์กลางการค้าและการลงทุน ด้วยศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการค้า
ที่เติบโตต่อเนื่อง บวกกับท�ำเลติดถนนพหลโยธินง่ายต่อการเชื่อมโยงสู่เชียงแสนและเชียงของ แม่สาย
จึงถูกประกาศให้เป็นศูนย์กลางการค้า และการลงทุน โดยมีกิจกรรมหลักคือ พื้นที่ร้านค้าปลอดภาษี พื้นที่
ธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ พื้นที่ศูนย์ข้อมูล การค้าการลงทุน พื้นที่รวบรวมและกระจายสินค้า พื้นที่
แสดงสินค้าท้องถิ่น/นานาชาติ และพื้นที่ห้องประชุมสัมมนา อีกทั้งยังมีกิจกรรมรองคือ มีพื้นที่ศูนย์ข้อมูล
การท่องเที่ยว การโรงแรม จากการประเมินศักยภาพนาเศรษฐกิจของแม่สาย โดยเฉพาะการพัฒนาการค้า
และการท่องเที่ยว ซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัวมากขึ้นในอนาคต ส่งผลให้พัฒนาแม่สายให้เป็นศูนย์กลาง
การค้า บริการ และท่องเที่ยว จากศักยภาพการเป็นประตูเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และสนับสนุน
เชื่อมโยงกับเชียงของ และเชียงแสน ให้เกิดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายในภาพรวมอย่างเป็นรูปธรรม
(ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) จังหวัดเชียงราย)
จากข้อมูลข้างต้นเขตพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่พึ่งเกิดขึ้นใหม่ในประเทศไทยหลังมีการประกาศ
จากทางรัฐในการแบ่งกลุ่มเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษออกเป็น 2 ระยะ โดยจังหวัดเชียงรายเป็นเขต
ระยะที่ 2 จึงเป็นที่สนใจของผู้วิจัยที่ต้องการรับรู้และศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ในพื้นที่
อ�ำเภอแม่สาย เพื่อเตรียมการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ถึงการปรับตัวและสภาพแวดล้อม
ในปัจจุบนั อีกทัง้ อ�ำเภอแม่สายมีความโดดเด่นในด้านเศรษฐกิจชายแดน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษานิเวศ
ของเมืองและสังคมในอ�ำเภอแม่สาย เพื่อเตรียมการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

วัตถุประสงค์การวิจัย
งานวิ จั ย เรื่ อ งการศึ ก ษานิ เวศของเมื อ งและสั ง คมในอ� ำ เภอแม่ ส ายเพื่ อ เตรี ย มการเป็ น เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย มีดังนี้
1. เพือ่ ศึกษาสภาพแวดล้อมของอ�ำเภอแม่สายหลังจากการประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เชียงราย
2. เพื่อศึกษาการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในอ�ำเภอแม่สายต่อการประกาศ
เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
3. เพื่อศึกษาความส�ำเร็จ อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาของอ�ำเภอแม่สายในการพัฒนา
เพื่อเตรียมการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
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กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย
งานวิจัยเรื่องการศึกษานิเวศของเมืองและสังคมในอ�ำเภอแม่สายเพื่อเตรียมการเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย มีกรอบแนวคิดการท�ำวิจัยดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษานิเวศของเมืองและสังคมในอ�ำเภอแม่สาย
เพื่อเตรียมการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย โดยการศึกษาเริ่มศึกษาความเป็นมาของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเชียงรายจากการศึกษาหาข้อมูลข้างต้นของกฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้อง และข้อมูล
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษเชียงรายถึ งการพั ฒ นาเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จพิ เ ศษเชี ย งราย โดยผู ้ วิ จั ย
ได้เลือกพื้นที่อ�ำเภอแม่สายในการศึกษาวิจัย ถึงสภาพในปัจจุบันของอ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
หลังการประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เพื่อให้ได้ข้อมูลปัญหา อุปสรรคและต้องการ
ของอ�ำเภอแม่สาย เพื่อรองรับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ภายหลังจากการทราบข้อมูล
ก็ เริ่ ม ศึ ก ษาถึ ง แนวทางการพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษแนวทางการพั ฒ นาเมื อ ง แนวคิ ด การพั ฒ นาที่
ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่างประเทศและ
ในประเทศ เพื่อน�ำมาประมวลข้อมูลทั้งหมด เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาอ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เพื่อเตรียมการการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ในการสร้างความเหมาะหรือการปรับตัว
ในอนาคตต่อไป
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ทบทวนวรรณกรรม
จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ 1. แนวทางการพัฒนาเมือง 2. แนวทางการพัฒนา
เชิงพื้นที่ 3. แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 5. แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 6. นโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
7. ข้อมูลเบื้องต้นของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
9. ข้อมูลพื้นฐานของอ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ศักยภาพในการจัดการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดเชียงราย (นุศรา ตัณลาพุฒ, 2548) เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษากับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส (นวลปราง อรุณจิต, 2559) เรื่อง การบริหาร
จัดการชุมชนเพื่อการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย (ภูริพัฒน์ แก้วศรี, 2560) เพื่อเป็นแนวการ
ในการศึกษาวิจัยโดยได้ข้อสรุปในด้านต่างๆ เพี่อที่ต้องการศึกษาทั้งหมด 11 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐานทางกายภาพ 2) ด้านทางเศรษฐกิจ 3) ด้านสังคมและวัฒนธรรม 4) ด้านความมัน่ คง 5) ด้านทรัพยากร
ทางธรรมชาติ 6) ด้านการก�ำหนดพื้นที่ 7) ด้านสภาพของด่านข้ามพรมแดน 8) ด้านบริหารแรงงานต่างด้าว
9) ด้านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 10) ด้านปัญหาสินค้าการเกษตรชายแดน 11) ด้านสิทธิประโยชน์
เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง พื้นที่แห่งหนึ่งแห่งใดที่ได้รับการก�ำหนดและพัฒนาขึ้นมาภายใต้
กฎหมายและการบริหารกิจการในลักษณะเฉพาะ ซึง่ ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวนัน้ จะมีการปรับปรุง
ลักษณะทางกายภาพของอสังหาริมทรัพย์ เพือ่ ให้เกิดความพร้อมทีจ่ ะรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ เช่น
การให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี การอ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินกิจการและบริการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ
ตัง้ แต่ระบบขนส่ง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา นอกจากนี้ ยังจัดให้มกี จิ การสนับสนุนและกิจการต่อเนือ่ ง ได้แก่
การจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชน เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวนั้น ถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมท้องถิ่นนั้นให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้น (รายงานของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา, 2551)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของภาครัฐที่ให้ความส�ำคัญกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาทีม่ งุ่ เน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ประเด็น
ยุทธศาสตร์หลักที่ 4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลกครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ
ในด้านโครงข่ายคมนาคมพื้นที่และเมืองรวมถึงเทคโนโลยีตลอดจน โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
โดยสรุปว่า การสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายความ
เจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคง โดยพัฒนาเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยค�ำนึงถึงจุดเด่นของแต่ละ
พืน้ ทีแ่ ละการเสริมกันกับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเพือ่ นบ้าน 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ โดยสรุปว่า การพัฒนาพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน
เป็นประตูเศรษฐกิจเชือ่ มโยงกับประเทศเพือ่ นบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนและเกิดผลเป็นรูปธรรมใน 10
พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย โดยส่งเสริมอ�ำนวยความสะดวก การลงทุน สนับสนุน ยกระดับการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจ
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ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ภาคประชาชน/ภาคีการพัฒนามีส่วนร่วมและได้ประโยชน์ จากการ
พัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม บริหารจัดการ
ด้านสาธารณสุข แรงงาน และความมั่นคง 3. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยสรุปว่า เพื่อกระจาย
อ�ำนาจเจริญสู่ภูมิภาคโดยใช้โอกาสจากอาเซียน ลดความเหลื่อมล�้ำทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน

วิธีการวิจัย
การศึกษานิเวศของเมืองและสังคมในอ�ำเภอแม่สายเพื่อเตรียมการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เชียงราย มีรายละเอียดดังนี้
1. แบบการวิจัย
การศึกษาเรือ่ ง การศึกษานิเวศของเมืองและสังคมในอ�ำเภอแม่สายเพือ่ เตรียมการเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ผูว้ จิ ยั มีความสนใจต่อการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย โดยต้องการศึกษา
ในพื้นที่อ�ำเภอแม่สาย ซึ่งเป็น 1 ใน 3 อ�ำเภอเมือง เศรษฐกิจที่เป็นทางผ่านการค้าชายแดนสู่ต่างประเทศ
อ� ำ เภอแม่ส ายที่ความโดดเด่นในเรื่อ งของการค้ าขาย การเจริ ญ เติ บ โตของเมื อง และกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์
ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยและใช้เทคนิคศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้รูปแบบ
การวิ จั ย และวิ ธี ก ารหาข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก กั บ ผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในพื้ น ที่ อ� ำ เภอแม่ ส าย ประชาชนในพื้ น ที่
และศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก เอกสารแหล่งต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน การสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งใช้สัมภาษณ์ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 5 กลุ่ม คือ 1. หน่ายงานภาครัฐ
2. ภาคเอกชนหรือกลุม่ นักธุรกิจ 3. ผูน้ ำ� ชุมชน 4. ประชาชนในพืน้ ที  ่ 5. กลุม่ บุคคลทีม่ บี ทบาทในการพัฒนา
ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ โดยการสัมภาษณ์จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 30 คน
2. วิธีการในการเก็บข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก�ำหนดวิธีในการเก็บข้อมูลเพื่อน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ไว้ จ�ำนวน
2 รูปแบบ คือ 1. การสัมภาษณ์ 2. การศึกษาเอกสาร ดังนี้
1. การสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึง่ ใช้สมั ภาษณ์ผทู้ มี่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง
จ�ำนวน 5 กลุ่ม คือ 1) หน่ายงานภาครัฐ 2) ภาคเอกชนหรือกลุ่มนักธุรกิจ 3) ผู้น�ำชุมชน 4) ประชาชน
ในพื้นที่ 5) กลุ่มบุคคลที่มีบทบาทในการพัฒนาที่ไม่ใช้หน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วยค�ำถามเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของอ�ำเภอแม่สาย เพื่อเตรียมการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 30 คน
2. การศึกษาเอกสาร เนื่องจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายเป็นการจัดตั้งจากกฎหมาย
ระดับประเทศ และเป็นนโยบายของรัฐบาล จึงต้องใช้การศึกษาเอกสารเข้ามาช่วยในด้านของข้อมูล
และใช้อ้างอิงถึงที่มาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ดังนี้

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนนี้ คือการสัมภาษณ์รายบุคคล โดยมีก�ำหนดประเด็นส�ำคัญ
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1. สภาพปัจจุบนั ของอ�ำเภอแม่สายหลังการประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายทัง้
11 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ 2) ด้านทางเศรษฐกิจ 3) ด้านสังคมและวัฒนธรรม
4) ด้านความมั่นคง 5) ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ 6) ด้านการก�ำหนดพื้นที่ 7) ด้านสภาพของด่านข้าม
พรมแดน 8) ด้านบริหารแรงงานต่างด้าว 9) ด้านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 10) ด้านปัญหาสินค้าการเกษตรชายแดน
11) ด้านสิทธิประโยชน์
2. สภาพแวดล้อมหรือตัวแบบที่เหมาะสมกับอ�ำเภอแม่สาย ที่ต้องมีการปรับตัวเพื่อเตรียม
การเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
4. วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุม่ เป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้
และค�ำถามทัง้ หมด 11 ด้าน พร้อมข้อมูลจากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องโดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนือ้ หา เพือ่ ประมวล
และสรุปวิเคราะห์ออกมาเป็นข้อมูลทีไ่ ด้ทำ� การศึกษาทัง้ หมด เพือ่ ให้ตอ้ งตามกรอบแนวคิดวิจยั โดยน�ำข้อมูล
การสัมภาษณ์มาแยกเป็นประเด็นต่างๆ และข้อมูลที่ศึกษาการจากกรอบแนวคิด คือ ยุทธศาสตร์ 20 ปี
เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เขตเศรษฐกิจพิเศษต่างประเทศ โดยการน�ำเอาข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผล
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอ�ำเภอแม่สาย เพื่อให้ได้ค�ำตอบตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า การศึกษานิเวศของเมืองและสังคมในอ�ำเภอแม่สายเพือ่ เตรียมการเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย จากการศึกษารวบรวมข้อมูลต่างๆ จากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
เขตเศรษฐกิจพิเศษต่างประเทศ โดยสรุปข้อมูลทีไ่ ด้ทำ� การศึกษารูปแบบการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เชียงราย ตามนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ก�ำหนดให้พื้นที่อ�ำเภอแม่สาย
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย โดยมีการก�ำหนดจุดยืนการพัฒนา และโครงสร้าง
องค์ประกอบของพื้นที่ดังนี้ 1. จุดยืนการพัฒนาของพื้นที่ คือ เมืองการค้าและการเงิน 2. กิจกรรมหลัก
คือ พื้นที่ร้านค้าปลอดภาษี พื้นที่ธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ พื้นที่ศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุน
พืน้ ทีร่ วบรวมและกระจายสินค้า พืน้ ทีแ่ สดงสินค้าท้องถิน่ /นานาชาติ พืน้ ทีห่ อ้ งประชุมสัมมนา 3. กิจกรรมรอง
คือ พื้นที่ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว (ย่อย) โรงแรม ร้านอาหาร 4. กิจกรรมสนับสนุน คือ ส�ำนักงานเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (ย่อย) (OSS) ระบบขนส่งเชื่อมโยงอ�ำเภอเชียงของ เชียงแสน และเมืองหลักบริเวณรอบ
การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้แบ่งประเด็นค�ำถามทัง้ หมดอยู่ 11 ด้าน ได้แก่ 1.  ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทางกายภาพ
2. ด้านทางเศรษฐกิจ 3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม 4. ด้านความมั่นคง 5. ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ
6. ด้านการก�ำหนดพื้นที่ 7. ด้านสภาพของด่านข้ามพรมแดน 8. ด้านบริหารแรงงานต่างด้าว 9. ด้านศูนย์
บริการเบ็ดเสร็จ 10. ด้านปัญหาสินค้าการเกษตรชายแดน 11. ด้านสิทธิประโยชน์ ผลการศึกษาทั้งหมด
11 ด้าน และตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สามารถสรุปได้ดังนี้
วัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่ 1 สภาพแวดล้อมในปัจจุบันในอ�ำเภอแม่สาย โครงสร้างพื้นฐานมีสภาพ
ความพร้อมต่อการเตรียมการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายในระดับที่ดี โดยพื้นที่อ�ำเภอแม่สาย
ที่ทางคมมาคมหลักอยู่ 2 ทาง คือ ถนนที่มาจากอ�ำเภอเมืองเชียงราย ผ่านอ�ำเภอแม่จัน ถึงอ�ำเภอแม่สาย
ชื่อถนนพหลโยธิน อีกเส้นทางหนึ่งเป็นถนนที่มาจากอ�ำเภอเชียงของ อ�ำเภอเชียงแสน ซึ่งทั้ง 2 อ�ำเภอ
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เป็นส่วนหนึ่งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายเหมือนกัน ระบบสาธารณูปโภคอ�ำเภอแม่สายมีทั้ง
ระบบไฟฟ้าเข้าถึงทุกพืน้ ที่ ระบบน�ำ้ ประปาพร้อมต่อความต้องการ ระบบชลประทานมีครอบคลุมทัง้ อ�ำเภอ
หน่วยงานราชการมีหลายหน่วยงานจ�ำนวนมากในการให้บริการประชาชน ระบบสือ่ สารครอบคลุมทุกพืน้ ที่
การบริการสาธารณะมีรถประจ�ำทางโดยสาร ด้านการเกษตรยังคงเป็นพื้นที่ส่วนมากพืชที่ปลูก เช่น ข้าว
ต้นยาสูบ ข้าวโพด ดอกไม้ เป็นต้น ด่านข้ามพรมแดนไทย-เมียนมา มีอยู่ 2 ด่าน ด้านการสถานที่ท่องเที่ยว
เช่น ถ�้ำหลวง-ขุนน�้ำนางนอน ตลาดดอยเวา เป็นต้น ด้านการค้าการลงทุนมีทั้งห้างค้าส่งและค้าปลีก
และอ�ำเภอแม่สายก็มีชาติพันธุ์ที่หลากหลาย เช่น ไทลื้อ ไทใหญ่ อาข่า ม้ง ดาราอั้ง ลาหู่ เป็นต้น จึงมี
ศิลปวัฒธรรมที่หลากหลาย
วัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่ 2 การปรับตัวของของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน หน่วยงานของ
ทางราชการได้มีการปรับตัวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย โดยมี
การประชุมอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงทั้งโครงสร้างสถานที่ราชการและการให้บริการที่ดีเหมาะสมขึ้น และ
เพิ่มหน่วยงานให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เรียกว่า ส�ำนักงาน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ย่อย) (OSS) อ�ำเภอแม่สาย การปรับตัวของภาคเอกชนและประชาชนเริ่มเข้ามา
มีสว่ นร่วมมากขึน้ โดยการเข้ามามีสว่ นร่วมในการประชุมในแต่ละครัง้ ทีท่ างภาครัฐจัดขึน้ และมีผมู้ ารับบริการ
ส�ำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ย่อย) (OSS) อ�ำเภอแม่สาย ที่เพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่ 3 ความส�ำเร็จ อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาของอ�ำเภอแม่สาย
ในการพัฒนาเพือ่ เตรียมการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย นัน้ ความส�ำเร็จทีเ่ กิดขึน้ ต่อภาครัฐ คือ
หน่วยงานของรัฐให้ความสนใจมากขึน้ โดยมีการจัดประชุมเกีย่ วกับเรือ่ งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
การเพิ่มส�ำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ย่อย) (OSS) อ�ำเภอแม่สาย การปรับปรุงสถานที่ราชการ ประชาชน
มีทเี่ ข้ามาติดต่อทีส่ ำ� นักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ย่อย) (OSS) อ�ำเภอแม่สายทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นต้น ส่วนของอุปสรรค
และแนวทางการพัฒนาอ�ำเภอแม่สา ยเป็นส่วนหนึง่ ของจังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงรายเป็นส่วนหนึง่
ของประเทศไทย จึงไม่มีเอกภาพในการบริหารเองได้ อุปสรรคจึงอยู่ที่ระบบราชการ และการพัฒนาก็อยู่ที่
ระบบราชการเหมือนกัน ในส่วนของภาคประชาชนยังไม่ได้รับข่าวสารข้อมูลเท่าที่ควร ขาดการมีส่วนร่วม
ในการวางแผนและการพัฒนา ดังนัน้ ภาครัฐต้องให้ความรูแ้ ละเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วม
และบทบาทในการพัฒนาอ�ำเภอแม่สายมากขึ้น

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
อภิปรายผล จากผลการศึกษา เรือ่ ง การศึกษานิเวศของเมืองและสังคมในอ�ำเภอแม่สายเพือ่ เตรียม
การเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ทั้งหมด 11 ด้าน สามารถสรุปผลการอภิปรายได้ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทางกายภาพ ปัจจุบนั อ�ำเภอแม่สายมีความพร้อมทางโครงสร้างพืน้ ฐาน
ในระดับที่ดี และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีที่ต้องปรับปรุง เช่น ถนนที่ช�ำรุด ถนนที่ไม่เพียงพอต่อ
การสันจรของประชาชน ระบบน�้ำประปาที่ยังเข้าไม่ถึงหลายพื้นที่ เป็นต้น
2. ด้านทางเศรษฐกิจ ในพื้นที่อ�ำเภอแม่สายในปัจจุบันมีสภาพทางเศรษฐกิจมีความเติบโต
อย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้จากการมีห้างค้าส่งและค้าปลีกเพิ่มมากขึ้น มีบริการส่งขนสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น
และจ�ำนวนนักท่องเที่ยวตามแนวชายแดนที่มีตลอดทั้งปี
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3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม อ�ำเภอแม่สายมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย โดยจะเห็นได้ว่า
จากจัดงานงานมหัศจรรย์ 10 ชาติพนั ธุแ์ ม่สาย จึงท�ำให้เห็นว่าอ�ำเภอแม่สายนัน้ ต้องมีสงั คมและวัฒนธรรม
ที่หลากหลายตาม อ�ำเภอแม่สายยังคงมีวิถีชีวิตแบบชนบทไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงแบบชุมชนเมือง
4. ด้านความมั่นคง เนื่องจากอ�ำเภอแม่สายติดกับชายแดนประเทศเมียนมา และไม่ไกลจาก
ประเทศลาวมากนัก ปัญหาทางด้านอาชญากรรมจึงมีมากในพืน้ ที่ และปัญหาด้านยาเสพติดทีม่ จี ำ� นวนมาก
แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานด้านความมั่นคง ก็ยังคงไม่เพียงพอส�ำหรับพื้นที่อ�ำเภอแม่สาย
5. ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ อ�ำเภอแม่สายมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติคอ่ นข้างสูง เนือ่ งจาก
มีทงั้ ภูเขาและทีร่ าบ จึงท�ำให้อำ� เภอแม่สายมีทงั้ ป่าไม้ ล�ำน�ำ 
้ ทีเ่ หมาะสมทัง้ การท่องเทีย่ วจะให้ได้จากอุทยาน
ถ�้ำหลวง-ขุนน�้ำนางนอน และดอยตุง ส่วนของล�ำน�้ำนั้นก็พอเพียงต่อการท�ำเกษตรกรรมทั้งปี
6. ด้านการก�ำหนดพื้นที่ ทั้งอ�ำเภอแม่สายได้ประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
โดยมีทงั้ หมด 8 ต�ำบล แต่ละต�ำบลนัน้ มีความแตกต่างกันออกไป โดยแต่ละต�ำบลก็จะแบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม
เขตการค้าขาย เขตเกษตรกรรม เพื่อให้ปรับเข้ากับพื้นที่ จึงท�ำให้ทั้งอ�ำเภอแม่สายมีความเหมาะสม
การก�ำหนดพื้นที่
7. ด้านสภาพของด่านข้ามพรมแดน อ�ำเภอแม่สายนั้นติดประเทศเมียนมา ปัจจุบันมีด่านข้าม
พรมแดนอยู่ 2 แห่ง โดยแห่งที่ 1 เน้นการท่องเที่ยวและค้าขายที่ไม่ใหญ่โต แห่งที่ 2 ด่าน ส�ำหรับการค้า
โดยตรงเน้นขนส่งสินค้า ส�ำหรับด่านแห่งที่ 1 นั้นมีการสร้างมานานพอสมควรก็ได้รับการปรับปรุงบ้าง
แต่ไม่ได้มกี ารขยายเพิม่ เติมจึงท�ำให้คอ่ นข้างแออัดส�ำหรับประชาชนทีใ่ ช้ขา้ มพรมแดนทีเ่ พิม่ จ�ำนวนมากขึน้
8. ด้านบริหารแรงงานต่างด้าว ยังขาดศูนย์บริหารแรงงานต่างด้าวทีช่ ดั เจนในการรับผิดชอบดูแล
แรงงานต่างด้าวโดยตรง จึงท�ำให้ยากต่อการควบคุมแรงงานเหล่านี้ว่าท�ำถูกต้องตามกฎหมายไทยหรือไม่
9. ด้านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ อ�ำเภอแม่สายได้มีส�ำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ย่อย) (OSS)
อ�ำเภอแม่สาย เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนที่ต้องการรับบริการ
และยังเป็นหน่วยงานที่คอยประสานงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนอีกด้วย
10.		ด้ า นปั ญ หาสิ น ค้ า การเกษตรชายแดน สิ น ค้ า ด้ า นการเกษตรของอ� ำ เภอแม่ ส ายนั้ น
มีความหลากหลาย ความต้องการของผู้บริโภคทั้งในไทยและพม่านั้นมีความต้องการเป็นจ�ำนวนมาก
จึ ง ท� ำ ให้ สิ น ค้ า ทางการเกษตรไม่ เ พี ย งพอจึ ง มี ก ารน� ำ เข้ า จากจี น และต่ า งอ� ำ เภอหรื อ ต่ า งจั ง หวั ด
ในประเทศไทยเพื่อให้พอต่อความต้องการในพื้นที่ ราคาสินค้าการเกษตรนั้นก็มีความไม่แน่นอนในพื้นที่
11.		ด้านสิทธิประโยชน์ ยังไม่มคี วามชัดเจนในเรือ่ งของสิทธิประโยชน์ทางด้านต่างๆ ทัง้ ภาคเอกชน
และประชาชน และยังไม่เกิดการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ จากภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่
เนื่องยังไม่ได้รับข้อมูลและผลกระทบที่เกิดขึ้น
ข้ อ เสนอแนะ จากผลการศึก ษา เรื่อ ง การศึ กษานิ เวศของเมื องและสั งคมในอ� ำ เภอแม่ สาย
เพื่อเตรียมการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ผู้วิจัยพบและได้ข้อสรุปว่า อ�ำเภอแม่สายเหมาะสม
ต่อการเป็นส่วนหนึ่งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เนื่องจากอ�ำเภอแม่สายสภาพนิเวศของเมือง
และสังคมที่มีศักยภาพอยู่แล้ว อีกทั้งเป็นต้องการของภาครัฐเองที่ต้องการกระจายอ�ำนาจการพัฒนาเมือง
และช่ ว ยส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ตามแนวชายแดนให้ ดี ขึ้ น เพื่ อ จะได้ ช ่ ว ยเศรษฐกิ จ ในประเทศนั้ น ดี ด ้ ว ย
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สภาพนิเวศของเมืองและสังคมของอ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย หลังการประกาศเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษเชี ย งราย เมื่ อ วั น ที่ 24 เมษายน 2558 ก็ ไ ด้ มี ก ารปรั บ ตั ว ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน
และประชาชน ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ดี ภาครั ฐ เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการพั ฒ นาพื้ น ที่ อ ยู ่
แล้ว แต่ก็กิจกรรมเกี่ยวเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายมากขึ้น ภาคเอกชนก็มีการปรับตัวการค้า
การลงทุ น เพื่ อ รั บ รองการค้ า การลงทุ น ที่ จ ะเพิ่ ม มากขึ้ น ทั้ ง ทุ น จากในพื้ น ที่ แ ละต่ า งพื้ น ที่ ประชาชน
มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นวิ ถี ชี วิ ต ตามพื้ น ฐานเศรษฐกิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา อุ ป สรรคของการพั ฒ นา
อ�ำเภอแม่สายนั้น ทางภาคเอกชนและประชาชนเองมีการปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่
ทางภาครัฐเองทีเ่ กิดความล่าช้าต่อระบบราชการทีไ่ ม่คอ่ ยสามารถพัฒนาต่อการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วได้ทนั
ตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ และไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนต่อการให้บริการที่ครอบคลุม
ร่วมถึงการสร้างโครงสร้างพื้นที่เพียงพอต่อการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ดังนั้นถ้าอยากให้เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายนั้นเกิดรูปธรรมมากกว่านี้จึงควรจัดตั้งหน่วยงานพิเศษจากทางภาครัฐที่มี
อ�ำนาจในการจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายโดยตรง เพือ่ ให้เกิดความรวดเร็วในการพัฒนาอย่าง
ถูกต้อง ตามยุทธศาสตร์ชาติที่ว่า มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระดับอ�ำเภอ ระดับเขต และ
ระดับต่างประเทศต่อไป
2. ควรศึกษาถึงอดีตก่อนที่จะประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
3. ควรศึกษาทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
4. ควรศึกษาถึงระบบราชการหรือกระบวนการในการพัฒนาพื้นที่ด้วย
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ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย
ของผู้ประกอบการ กิจการอุตสาหกรรมก่อสร้างในเขตอ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
PROBLEM OF THE LABOUR SHORTAGE AND EMPLOYMENT OF
LEGALLY MIGRANT WORKERS OF THE INDUSTRIAL
CONSTRUCTION SECTOR IN
MUEANG CHIANG MAI DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE
ประยงค์ เข่งค้า, ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส�ำรวจ สถานการณ์ และสภาพปัญหาการจ้างงานและ
การขาดแคลนแรงงาน ของผู้ประกอบการกิจการอุตสาหกรรมก่อสร้างในเขตอ�ำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
และความคิดเห็น เกี่ยวกับผลการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงาน จากมาตรการการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนแรงงานต่างด้าวของภาครัฐ 2) วิเคราะห์ ความเหมาะสม และ ปัญหาอุปสรรค ของการ
ปฏิบตั ติ ามมาตรการการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว และ 3) เพือ่ น�ำเสนอแนวทางการบริหาร
จัดการการท�ำงานแรงงาน
ต่างด้าวอุตสาหกรรมก่อสร้าง ต่อภาครัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบการกิจการอุตสาหกรรมก่อสร้าง
สามารถน�ำเข้าแรงงาน และเคลื่อนย้ายแรงงาน และ จ้างแรงงานได้ถูกกฎหมาย โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม กับผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างในเขตอ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 30 ราย ผลการศึกษา พบว่า
ผู้ประกอบการก่อสร้าง ทั้งหมด มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นแรงงานเมียนมามากกว่าแรงงาน
ไทย ผู้ประกอบการขนาดกลางส่วนใหญ่ มีปัญหาบ้างในบางครั้ง ที่ไม่มีปัญหาเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก
แรงงานที่ขาดแคลนเป็นแรงงานระดับคนงานหรือระดับแรงงานไร้ฝีมือ และแรงงานระดับช่างปฏิบัติการ
หรือช่างฝีมือ ส่วนผลกระทบที่ได้รับจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ผู้ประกอบการที่ให้คือ ท�ำให้ต้นทุน
แรงงานสูงขึ้น กิจการต้องล่าช้า ไม่สามารถด�ำเนินการให้แล้วเสร็จตามก�ำหนด ผลการบรรเทาปัญหา
การขาดแคลนแรงงาน จากมาตรการภาครัฐได้มกี ารด�ำเนินการมา ผูป้ ระกอบการทัง้ หมดมีปญ
ั หาทีแ่ รงงาน
มีใบอนุญาต อย่างถูกกฎหมายแล้ว ส่วนใหญ่หลบหนีไปท�ำงานที่อื่น เพราะได้ค่าจ้างที่สูงกว่า ถูกการ
ถูกตรวจแรงงานจากเจ้าหน้าที่ ส่วนข้อเสนอแนะ ได้แก่ควรมีการปรับปรุงกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ
ที่มีความล่าช้า มีความซับซ้อนและเอื้อต่อการเข้ามาแสวงหาก�ำไรของกลุ่มนายหน้า และลดขั้นตอน
ในการน�ำเข้าแรงงานข้ามชาติ และอ�ำนวยความสะดวกในการขอใช้แรงงาน ข้ามชาติของนายจ้าง โดยไม่ตอ้ ง
ผ่านระบบนายหน้า รวมถึงควรมีการเปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติกลุ่มนี้ท�ำงานฝีมือได้บ้าง
ค� ำ ส� ำ คั ญ : ปั ญ หาการขาดแคลนแรงงาน และการจ้ า งแรงงานต่ า งด้ า วอย่ า งถู ก กฎหมาย
ของผู้ประกอบการกิจการอุตสาหกรรมก่อสร้างในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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Abstract
The purpose of this research was to 1) survey the situation and conditions of employment
and labor shortages. Of the construction industry operators in Mueang District, Chiang Mai Province,
and opinions about the relief effect of labor shortage From measures to solve the problem of
shortage of foreign labor of the government sector 2) Analyze the appropriateness and the problems
of the implementation of the measures to solve the problem of foreign labor shortage, and
3) to propose guidelines for labor management
Foreign construction industry to the government for entrepreneurs in the construction
industry Can import labor And move labor and hire workers legally By collecting data From
in-depth interviews Group conversation And 30 construction business operators in Mueang District,
Chiang Mai Province. The study found that
All construction contractors employ migrant workers as Myanmar workers more than
Thai workers. Most medium-sized entrepreneurs Have some problems sometimes That is no
problem as a small-scale entrepreneur. A shortage of workers is laborers or unskilled workers.
And skilled labors or skilled workers As for the impact from labor shortage The operator provided
is Causing higher labor costs Business must be delayed Unable to complete the process on schedule
Relief effect of labor shortage from measures The government has implemented All entrepreneurs
have problems with licensed workers. Legally Most of them flee to work elsewhere. Because
of receiving higher wages Being inspected by workers Suggestion section Which should be the
improvement of the nationality verification process that is delayed Is complex and facilitates
the group’s profit-seeking Recruiters and reduce the process of importing migrant workers.
And facilitating requests for labor Multinational employer Without having to go through
a broker system As well as providing opportunities for foreign workers to do this skill
Keywords : การขาดแคลนแรงงาน, แรงงานต่างด้าว, อุตสาหกรรมก่อสร้าง

บทน�ำ
ปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงาน เป็นภารกิจที่รัฐต้องหามาตรการมาใช้เป็นแนวทาง
การป้องกันและแก้ไข เพื่อให้กิจการต่างๆ มีแรงงานใช้อย่างพอเพียง ไม่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนิน
กิจการและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ในการจัดหาแรงงาน ปกติรัฐบาลของแต่ละประเทศ
จะพยายามหาแรงงานในชาติมาท�ำงานก่อน แต่ถ้าไม่สามารถหาแรงงานในชาติมาท�ำงานได้เพียงพอ
รัฐอาจต้องตัดสินใจให้มีการน�ำเข้าแรงงานจากต่างประเทศมาใช้ โดยการก�ำหนด มาตรการเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการแรงงานต่างชาติไว้อย่างชัดเจนและรัดกุม
ส� ำ หรั บ ประเทศไทย มี ก ารนโยบายและมาตรการการน� ำ เข้ า แรงงานต่ า งด้ า วของไทย
มีความแตกต่างกันตามประเภทของแรงงาน ได้แก่ แรงงานฝีมือ กึ่งฝีมือ ไร้ฝีมือ โดยมีการก�ำหนดกฎหมาย
ที่ก�ำหนดกฎเกณฑ์ เงื่อนไขการเข้ามาท�ำงานของแรงงานต่างด้าวที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หลายฉบับ

728

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

ปัจจุบนั กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานได้มกี ารจัดกลุม่ แรงงานต่างชาติทเี่ ข้ามาท�ำงานในประเทศไทย
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 1) กลุ่มแรงงานต่างชาติที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย และ 2) กลุ่มแรงงานต่างชาติ
ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายส�ำหรับกลุ่มแรงงานที่ลักลอบท�ำงานผิดกฎหมาย เป็นแรงงานที่ลักลอบเข้าเมือง
และท�ำงานผิดกฎหมายของแรงงาน 3 สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา ที่รัฐบาลได้พยายามด�ำเนินการ
มาเป็นระยะเวลา 19 ปีเศษ แต่ยังไม่สามารถจัดการให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทยได้ ท�ำให้เกิด
ผลกระทบต่อสังคมไทย (ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, 2556)
กระทรวงแรงงาน ได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท�ำงาน ใน
ประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาการขาดแคลนแรงงานระดับล่าง ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจภาพรวม ส�ำหรับปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าว จาก ผลส�ำรวจของธนาคารโลก พบว่า ธุรกิจใน
ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในประชาคมอาเซียน
นอกจากนี้ ศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCBEIC) ได้ประเมินว่า ในช่วงปี 2561 - 2583
ประเภทงานที่ต้องเผชิญกับการขาดแคลนแรงงานมากที่สุด คือ กิจการก่อสร้าง เนื่องจากความต้องการ
แรงงานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากโครงการก่ อ สร้ า งภาครั ฐ (ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชาติ (สศช.), 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคก่อสร้างของไทย คาดว่าจะมีผลชัดเจน ในช่วงปี พ.ศ. 25622563 ที่การลงทุนโครงการภาครัฐขยายตัวสูง และงานก่อสร้างภาคเอกชนขยายตัวมากขึ้น อาจน�ำไปสู่
การแย่งชิงแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะความช�ำนาญ และ อาจมีผลให้แรงงานต่างด้าวส่วนหนึ่ง
ของภาคก่อสร้าง ในระยะ 3 ปีข้างหน้าลดลงได้ เนื่องจากโครงสร้างการจ้างแรงงานในภาคก่อสร้าง
ที่ผ่านมาเป็นแรงงานต่างด้าวกว่าร้อยละ 50 และส่วนมากจะเป็นแรงงานที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตท�ำงาน
ดังนัน้ ถ้านายจ้างไม่ขนึ้ ทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถกู ต้องตามกฎหมายอาจต้องพบกับปัญหาการขาดแคลน
แรงงานมากขึ้น (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สศช.,19 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2561) นอกจากนี้ ปัจจุบันแรงงานไทยในธุรกิจก่อสร้างไม่เพียงพอ ท�ำให้ผู้ประกอบการทุกราย
ต้องใช้แรงงานต่างด้าวมากกว่าครึ่งของแรงงานที่ใช้อยู่ แต่มีปัญหา เรื่องระบบการน�ำเข้าแรงงานต่างด้าว
ทีม่ ขี นั้ ตอนยุง่ ยากการน�ำเข้าแรงงานมีปญ
ั หา ส่งผลให้แรงงานต่างด้าวทีใ่ ช้ในกิจการประมาณร้อยละ 30 - 40
เป็นแรงงานที่ไม่ได้จดทะเบียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมา และเมื่อได้จดทะเบียนเป็นแรงงานถูกต้องแล้ว
ส่วนหนึ่งจะหลบหนีไปหางานที่ได้รับค่าตอบแทนมากกว่า
ในอีกประเด็นปัญหาหนึ่งที่ได้รับผลกระทบมากสุด คือ เรื่องลักษณะการท�ำงานของภาคธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ หรือรับเหมาก่อสร้าง ทีต่ อ้ งมีการเคลือ่ นย้ายแรงงานไปยังพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง แต่ไม่มคี วามคล่องตัว
เพราะมีข้อจ�ำกัดเรื่องการจ�ำกัดพื้นที่ของแรงงานต่างด้าวที่ก�ำหนดไว้ว่า ถ้าขึ้นทะเบียนไว้เขตไหนจะต้อง
ท�ำงานอยู่เขตนั้นไม่สามารถข้ามเขตได้ ถ้าจะท�ำอย่างถูกต้อง ต้องเสียค่าธรรมเนียมประมาณ 1,000 บาท
ต่อคนต่อครั้ง (สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรและ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมอาคารชุดไทย, 2562) ปัญหา
การขาดแคลนแรงงานระดับฝีมือ กึ่งฝีมือหรือระดับหัวหน้างานอีกด้วย เช่น หัวหน้าช่าง จึงต้องจ้างวิศวกร
มาเป็นหัวหน้างาน ท�ำให้ต้นทุนสูงขึ้น รวมถึงแรงงานช่างฝีมือ เช่น ช่างตอกเสาเข็ม ช่างปูกระเบื้อง ทาสี
ฉาบปูน ก็ประสบปัญหาขาดแคลนเช่นกัน เพราะการท�ำงานก่อสร้างในแต่ละขั้นตอนจ�ำเป็นต้องมีการใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ และใช้ก�ำลังแรงงานจ�ำนวนมาก ทั้งที่เป็นแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว และปัจจุบัน
ได้น�ำเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อท�ำให้ด�ำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้แรงงาน
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ที่มีทักษะความช�ำนาญเฉพาะด้านมากขึ้น แต่แรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากกฎหมาย
อนุญาตให้ท�ำเฉพาะงานกรรมกรเท่านั้น จากเงื่อนไขของกฎหมายดังกล่าวจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้
มีการใช้แรงงานผิดกฎหมายเกิดขึ้น หรือไม่เช่นนั้นอาจต้องปิดกิจการเนื่องจากไม่สามารถหาแรงงาน
มาท�ำงานได้
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความต้องการศึกษาถึง ปัญหาและอุปสรรคในการจ้างแรงงาน
ต่างชาติท�ำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายของผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมก่อสร้าง และควรมีแนวทาง
การบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าวเพื่อสามารถน�ำเข้าแรงงาน และการเคลื่อนย้ายแรงงานไปยัง
พื้นที่อื่น ๆ ตลอดจนสามารถจ้างแรงงานท�ำงานได้ตามประเภทของงานในกิจการก่อสร้างได้อย่างไม่
มีปัญหา เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถมีแรงงานท�ำงานได้อย่างเพียงพอ เหมาะสม ตามประเภทของงาน
ลักษณะของงานและการด�ำเนินกิจการ ไม่เกิดปัญหา การขาดแคลนแรงงาน การใช้แรงงานผิดกฎหมาย
และการท�ำงานผิดประเภท
โดยการศึกษานี้จะศึกษาในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ส�ำรวจ สถานการณ์ และ สภาพปัญหาการจ้างงานและการขาดแคลนแรงงาน ของผูป้ ระกอบ
การกิจการอุตสาหกรรมก่อสร้างในเขตอ�ำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
2. เพือ่ วิเคราะห์ ความเหมาะสม และ ปัญหาอุปสรรค ของการปฏิบตั ติ ามมาตรการการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนแรงงานต่างด้าวในกิจการก่อสร้าง
3. เพื่อน�ำเสนอแนวทางการบริห ารจัดการการท�ำ งานแรงงานต่างด้ าวอุ ตสาหกรรมก่อสร้ าง
ต่อภาครัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบการกิจการอุตสาหกรรมก่อสร้าง สามารถใช้แรงงานอย่างถูกกฎหมาย

กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย
สภาพปัญหาการจ้างงานและ
การขาดแคลนแรงงาน
ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
- ขาดแคลนแรงงาน
- การจ้างงานแรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมาย
ผลการด� ำ เนิ น การ ความเหมาะสม
และปัญหาอุปสรรค ของการปฏิบัติ
ตามมาตรการการแก้ ไขปั ญ หาการ
ขาดแคลนแรงงานต่างด้าวในกิจการ
ก่อสร้าง

ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
ทั้งระบบ
- จดทะเบียนแรงงานที่ลักลอบเข้าเมือง
- พิสูจน์สัญชาติ
- ขอใบอนุญาตท�ำงาน
- น�ำเข้าแรงงานตามข้อตกลง
- ก�ำหนดเงื่อนไขอาชีพที่ท�ำได้งานรับใช้ในบ้าน
และกรรมกร
- ก�ำหนดเงื่อนไขการเคลื่อนย้ายและการเปลี่ยนนายจ้าง
ข้อเสนอแนวทางการจ้างงานคนต่างด้าว
ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง
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ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด ทีน�ำมาใช้เป็นกรอบคิดในการศึกษาประกอบด้วย แนวคิดการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่าง
ประเทศ สาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้แรงงานเคลือ่ นย้ายทีท่ ำ� งานจากประเทศหนึง่ ไปสูอ่ กี ประเทศหนึง่ เกิดเนือ่ งมา
จากปัจจัย 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยผลักดันจากประเทศที่แรงงานเคลื่อนย้ายออก และปัจจัยดึงดูดจากประเทศ
ที่แรงงานเคลื่อนย้ายเข้า โดย ราเวนสไตน์ (Revenstein, 1885 in Jessica Hogen-Zanken, 2008, อ้างถึง
ในศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, 2556 : น. 23) ได้เสนอแนวคิดการย้ายถิ่นโดยอาศัยมุมมองทางภูมิศาสตร์
ว่ากระบวนการย้ายถิ่นของแรงงานส่วนใหญ่จะเลือกย้ายถิ่นในระยะทางใกล้ก่อน และจะถูกดึงดูดเคลื่อน
ย้ายเข้าสู่เมืองใหญ่ไกลออกไป การเคลื่อนย้ายของแรงงานจะกระท�ำอย่างเป็นขั้นตอน โดยมีเหตุปัจจัย
ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูด (Push-Pull Factors) และ Everette S. Lee. (อ้างถึงใน พงศ์สวรรค์ ราชธิจกั ร,
2558) ที่ได้เสนอแนวคิดและปัจจัยที่ท�ำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานไว้ว่า การเคลื่อนย้ายแรงงาน
จากประเทศหนึ่งเพื่อไปท�ำงานในอีกประเทศหนึ่ง อาจมีผลมาจากปัจจัยผลักดันจากประเทศต้นทางและ
ปัจจัยดึงดูดจากประเทศปลายทาง โดยปัจจัยที่เป็นตัวผลักดันให้เกิดการเคลื่อนย้าย ได้แก่ ความยากจน
การขาดแคลนที่ดิน การมีประชากรมากเกินไปของประเทศต้นทาง เป็นต้น ส�ำหรับปัจจัยดึงดูดให้เกิด
การเคลื่อนย้าย เช่น โอกาสในการแสวงหางานท�ำที่ดีกว่า ค่าจ้าง ภาวการณ์ขาดแคลนแรงงาน และ
ความทันสมัยของประเทศถิ่นปลายทาง ผู้วิจัยจึงน�ำแนวคิด
ปฏิ ญ ญา ILO (International Labour Organization) ว่ า ด้ ว ยหลั ก การและสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน
ในการท�ำงานได้ระบุหลักการและสิทธิส�ำคัญ 4 ประการ ส�ำหรับแรงงานทุกคน โดยไม่ค�ำนึงถึงสัญชาติ
หรือสถานะความเป็นผู้ย้ายถิ่น โดยมีสาระส�ำคัญคือ สิทธิขั้นพื้นฐานในการท�ำงานที่แรงงานข้ามชาติ
ทุกคนได้รับ โดยไม่ค�ำนึงถึงสัญชาติหรือสถานะความเป็นผู้ย้ายถิ่น ซึ่งต้องได้รับการปฏิบัติในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการย้ายถิ่นฐานแรงงาน ตั้งแต่ก่อนออกเดินทางและระหว่างการเดินทาง เมื่อมาถึงที่หมาย
ระหว่างท�ำงาน สิทธิทางสังคมและพลเมืองในประเทศเจ้าบ้าน จนถึงการคืนสู่ประเทศและการส่งกลับ
(ส�ำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ, 2541)
แผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวทัง้ ระบบ พ.ศ. 2547 มีเป้าหมายเพือ่ จัดระเบียบ
แรงงานและน�ำแรงงานเข้าสู่การเข้าเมืองและท�ำงานอย่างถูกกฎหมาย ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ระยะที่ 1 คือ
การจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว มีแนวทางการจัดกลุ่มแรงงานที่ลักลอบเข้ามาอยู่และท�ำงานในไทย
น�ำมาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว จดทะเบียนนายจ้างเพื่อพิจารณาโควตาการจ้างแรงงานต่างด้าว
หลังจากนัน้ จัดท�ำบัตรประจ�ำตัว 13 หลัก ให้คนต่างด้าวทีม่ าลงทะเบียน ท�ำการตรวจโรคและประกันสุขภาพ
เสียค่าใช้จ่าย 1,900 บาท และให้นายจ้างน�ำแรงงานมาขอใบอนุญาตท�ำงานที่ส�ำนักงานจัดหางาน
(ค่าใบอนุญาตท�ำงาน - 1,800 บาท/ปี) ระยะที่ 2 การปรับเปลี่ยนสถานะให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
เป็นผู้เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยการท�ำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้าง
แรงงาน (MOO) ว่าด้วยการจ้างงานระหว่า’รัฐบาลไทยกับรัฐบาล ลาว กัมพูชา พม่าในปี พ.ศ. 2545 และ
พ.ศ. 25461 วิธกี ารปรับเปลีย่ นสถานภาพให้เป็นผูเ้ ข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย คือ การพิสจู น์สญ
ั ชาติ
แรงงานทีล่ กั ลอบเข้าเมืองและเข้ามาอยูใ่ นประเทศไทยแล้ว ให้ทางการพม่า ลาว และกัมพูชา เป็นผูด้ ำ� เนินการ
พิสจู น์และรับรองสถานะของคนต่างด้าว ออกหนังสือเดินทาง (passport) หรือเอกสารรับรองบุคคลแทนให้
หลั ง จากนั้ น กระทรวงการต่ า งประเทศไทย หรื อ ส� ำ นั ก ตรวจคนเข้ า เมื อ งออกวี ซ ่ า ให้ อ ยู ่ ใ นประเทศ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

731

เพื่อการท�ำงานเป็นกรรมกรและงานรับจ้างที่ใช้ก�ำลังกาย นายจ้างผู้ต้องการจ้างแรงงาน น�ำแรงงานฯ
ไปขออนุญาตท�ำงาน ตามโควตาการจ้างแรงงานต่างชาติจากกรมการจัดหางาน โดยแรงงานข้ามชาติ
3 สัญชาติ จะได้รับอนุญาตท�ำงานครั้งละ 1 ปี
ในส่วนของ งานวิจัยที่น�ำมาใช้เป็นกรอบคิดได้แก่ จากการศึกษาของ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
และสมาคมอาคารชุดไทย (2562) เกี่ยวกับวิกฤตแรงงานก่อสร้างขาดแคลน ว่า ปัจจุบันธุรกิจก่อสร้าง
ทุกรายต้องใช้แรงงานต่างด้าว มากกว่าครึ่งของแรงงานต้องใช้ ท�ำให้ประสบปัญหาด้านการสื่อสารใน
การสัง่ งาน ต้องมีการจ้างคนมาเป็นล่ามให้สามารถสือ่ สารและท�ำงานได้อย่างไม่ตดิ ขัด ปัญหาอืน่ ๆ ทีพ่ บ คือ
เรื่องระบบการน�ำเข้าแรงงานต่างด้าวมีขั้นตอนยุ่งยาก ท�ำให้มีที่ไม่ได้การใช้แรงงานต่างด้าวร้อยละ 30-40
เมือ่ จดทะเบียนเป็นแรงงานถูกต้องจะหลบหนีไปหางานทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนมากกว่า ปัญหาการเคลือ่ นย้าย
แรงงานไปยังพื้นที่ก่อสร้างมีข้อจ�ำกัดเรื่องการจ�ำกัดต้องท�ำงานอยู่เขตที่ก�ำหนด การขาดแคลนแรงงาน
ไม่เฉพาะแต่แรงงานไร้ฝีมือ แต่รวมถึง ช่างฝีมือต่าง ๆ ด้วย แต่ไม่สามารถจ้างอย่างถูกกฎหมายได้
เพราะกฎหมายก�ำหนดให้แรงงานกลุ่มนี้ท�ำได้เฉพาะงานกรรมกร เท่านั้น นอกจากนี้ปัญหาการใช้แรงงาน
ในกิ จ การก่ อ สร้ า งยั ง มี ผ ลมาจากลั ก ษณะเฉพาะของการด� ำ เนิ น กิ จ การ ที่ ลั ก ษณะของงานก่ อ สร้ า ง
เป็นงานรับเหมาก่อสร้างเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด ทั้งด้านภาวะเศรษฐกิจสภาพดิน ฟ้า อากาศ
ลักษณะของกลุ่มแรงงานก่อสร้าง ที่มีลักษณะที่แตกต่างจากภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพราะมีความต้องการ
คนหลายระดับชั้น ที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ก่อสร้าง
จากสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา จึงน�ำมาสูก่ ารน�ำเสนอแนวทางการจัดระบบการจ้างแรงงาน
ต่างชาติที่เหมาะสมกับการด�ำเนินในกิจการก่อสร้างเพื่อให้มีแรงงานใช้ในการด�ำเนินกิจการอย่างเพียงพอ
และเป็นการจ้างแรงงานต่างชาติท�ำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยน�ำข้อเสนอแนะมาจาก งานวิจัย
และบทความของนักวิชาการและผูเ้ ชีย่ วชาญในวงการนีม้ าปรับใช้ดงั นี้ จากการศึกษา ของศิรพ
ิ งษ์ ลดาวัลย์
ณ อยุธยา (2556) ที่ได้เสนอให้ ต้องมีการปฏิรูปและแก้ไขการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเร่งด่วน และจริงจัง เพราะเป็นอุปสรรคส�ำคัญที่ท�ำให้การจัดการแก้ปัญหาการลักลอบเข้าเมือง
ของแรงงาน 3 สัญชาติ ไม่ประสบผลส�ำเร็จ เพราะขาดระบบการบริหารและการจัดการที่สุจริต โปร่งใส
เป็นธรรม และการมีสว่ นร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ต้องมีการจัดการลงโทษและปราบปรามการค้ามนุษย์ตอ้ ง
มีการก�ำหนดอย่างชัดเจนและปฏิบัติได้ และที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2550) ได้เสนอ
ให้เจ้าหน้าที่รัฐ ต้องไม่เลือกปฏิบัติ มีการบังคับใช้กฎหมายที่โปร่งใส ไร้อคติ สร้างความร่วมมือกับประเทศ
ต้นทางเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการจัดส่งและการเดินทางกลับประเทศที่มีภาระค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
และต้องมีแนวทางการพัฒนาคนต่างด้าวที่ชัดเจนว่ามีสิทธิในการฝึกอบรมเฉพาะสาขา นอกจากนี้ กฤตยา
อาชวนิจกุล และกุลภา วอนสาระ (2553) เสนอให้มกี ารก�ำหนดเกณฑ์การพิจารณาอาชีพทีใ่ ห้คนต่างชาติ
ตามพื้นที่ ตรงกับสถานการณ์จริงและความจ�ำเป็นในแต่ละจังหวัด และ ควรมีการปรับเปลี่ยนไปตาม
ความเป็นจริงทุกปี นอกจากนี้ ควรมีการเปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติกลุ่มนี้ท�ำงานฝีมือได้บ้าง และ
ควรมีการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับแรงงานข้ามชาติเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตและตัวแรงงานข้ามชาติ
ให้สูงขึ้นด้วย มีการปรับเปลี่ยนการจดทะเบียนแรงงานต่างชาติ 3 สัญชาติให้สอดคล้องกับลักษณะ
ของกิจการที่มีการจ้างงานแรงงานต่างชาติจริง มีการก�ำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนให้สอดคล้องกับ
ลักษณะงานที่ท�ำ รวมถึงการมีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรและการปรับขั้นตอนวิธีการเปลี่ยนนายจ้าง
ให้งา่ ยขึน้ เพือ่ ดึงแรงงานทีจ่ ดทะเบียนอยูใ่ นระบบให้มากทีส่ ดุ และสุดท้ายคือ ข้อเสนอของ สมาคมนิตยสาร
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ของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2561) แนวทางที่จะช่วยบรรเทาวิกฤต
การขาดแคลนแรงงาน คือ การจัดสรรแรงงานตามโควตา มีการก�ำหนดความต้องการแรงงานในแต่ละปี
และก�ำหนดประเภทแรงงานว่าต้องการแรงงานระดับล่างทั่วไป หรือต้องการแรงงานที่มีทักษะฝีมือ
ซึ่งจะท�ำให้ผู้รับเหมาได้แรงงานที่มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการ

วิธีการวิจัย
การวิจยั เรือ่ งนีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - depth
Interview) ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล แบบเจาะจง (Purposive Selection) จากผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ า งในเขต
อ�ำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 30 ราย ตามหลักการคร่าว ๆ ในการก�ำหนดขนาดตัวอย่างของ
แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล [2] การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Interviewing key informants) (Nastasi,
B. K. and Schensul, S. L., 2005, :177-195) โดยแบ่งเป็นผูป้ ระกอบการธุรกิจก่อสร้างทีเ่ ป็น บุคคลธรรมดา
จ�ำนวน 25 ราย และผูป้ ระกอบการธุรกิจก่อสร้างทีเ่ ป็น นิตบิ คุ คล จ�ำนวน 5 ราย เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
คือแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structure Interview Form)

ผลการศึกษา
1. สถานการณ์ และสภาพปัญหาการจ้างงานและการขาดแคลนแรงงาน ของผูป้ ระกอบการ
กิจการอุตสาหกรรมก่อสร้างในเขตอ�ำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และความคิดเห็น เกีย่ วกับ ผลการบรรเทา
ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน จากมาตรการการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวทีภ่ าครัฐ
ได้มกี ารด�ำเนินการมา ผลการศึกษาพบว่า
ผูป้ ระกอบการก่อสร้าง ทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ทงั้ หมด มีการจ้างแรงงานต่างด้าว ซึง่ เป็นแรงงานเมียนมามากกว่า
แรงงานไทย เนือ่ งจากไม่สามารถหาคนไทยท�ำงานได้ อีกสาเหตุหนึง่ คือ แรงงานไทยเลือกงาน ไม่มคี วามอดทน
เท่าแรงงานเมียนมา อย่างไรก็ตาม การจ้างแรงงานในปัจจุบัน ผู้ประกอบการมีการจ่ายค่าจ้างและ
จัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว เหมือนกันทั้งค่าจ้างและสวัสดิการ
ส�ำหรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการก่อสร้าง ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกือบทัง้ หมดซึง่ เป็นผูป้ ระกอบการ
ขนาดกลาง มีปญ
ั หาบ้างในบางครัง้ ทีไ่ ม่มปี ญ
ั หาการขาดแคลนแรงงานมีเพียง 3 ราย ซึง่ เป็นผูป้ ระกอบการ
ขนาดเล็ก แรงงานที่ขาดแคลนเป็นแรงงานระดับคนงานหรือระดับแรงงานไร้ฝีมือ และแรงงานระดับ
ช่างปฏิบัติการหรือช่างฝีมือ (Skilled Labor) เท่า ๆ กัน ส่วนวิธีการจัดหาแรงงานช่างในกิจการก่อสร้าง
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ด�ำเนินการโดยการ บอกผ่านคนงานหรือช่างที่ท�ำงานอยู่หรือบอกผ่านคนงานเก่า
ที่ลาออกไป การติดประกาศรับสมัครที่สถานที่ก่อสร้าง และ ย้ายคนงานจากสถานที่ก่อสร้างในเครือบริษัท
เดียวกันมาท�ำแทน ติดต่อสถาบันต่าง ๆ ทีผ่ ลิตช่างแขนงต่าง ๆ และลงโฆษณาในสือ่ ต่าง ๆ ติดต่อนายหน้า
จัดหางานเอกชน หรือส�ำนักงานจัดหางานต่าง ๆ แล้วแต่สถานการณ์และความเร่งรีบในการใช้แรงงาน
ส่วนผลกระทบที่ได้รับจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ผู้ประกอบการที่ให้สัมภาษณ์เกือบทั้งหมด
ได้รับคล้ายคลึงกัน อันดับแรกคือ ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินกิจการท�ำให้ต้นทุนแรงงานสูงขึ้น เพราะ
ต้องจ้างแรงงาในราคาสูงจากที่อื่น บางครั้งถ้าไม่สามารถหาคนมาท�ำงานได้ก็จะท�ำให้กิจการต้องล่าช้า
ไม่สามารถด�ำเนินการให้แล้วเสร็จตามก�ำหนด วิธีการที่ผู้ประกอบการทั้งหมดใช้แก้ไขปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน คือการลดการจ้างแรงงานที่ไม่มีทักษะน้อยลง และหันไปพึ่งพาการใช้เครื่องจักรทดแทน รวมถึง
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การใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบส�ำเร็จรูป ปัจจุบัน แรงงานต่างด้าวที่ผู้ประกอบการใช้ท�ำงานในกิจการ
เป็นแรงงานที่จดทะเบียนและมีใบอนุญาตท�ำงานอย่างถูกกฎหมายทั้งหมด ไม่มีแรงงานที่เป็นแรงงาน
เหมาช่วงผิดกฎหมาย
ส�ำหรับ ความคิดเห็น เกี่ยวกับ ผลการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงาน จากมาตรการ
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวที่ภาครัฐได้มีการด�ำเนินการมา ผู้ประกอบการทั้งหมด
เคยน�ำแรงงานต่างด้าวไปจดทะเบียนและพิสูจน์สัญชาติตามมาตรการที่รัฐก�ำหนดไว้ และน�ำเข้าแรงงาน
จากเมียนมา มาท�ำงานอย่างถูกกฎหมาย แต่ปญ
ั หาจากการใช้แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ เกิดจาก ปัญหาเรือ่ ง
การสือ่ สาร ไม่คอ่ ยมีความซือ่ สัตย์ มีการโยกย้ายงานโดยไม่บอกกล่าว และ ปัญหาการไม่สามารถปล่อยให้
ท�ำงานตามล�ำพังได้ รวมทั้งปัญหาแรงงานมีใบอนุญาต อย่างถูกกฎหมายแล้ว ส่วนใหญ่หลบหนีไปท�ำงาน
ที่อื่น เพราะได้ค่าจ้างที่สูงกว่า ในอัตราเท่า ๆ กัน และปัญหาที่พบอีกประการหนึ่งคือ การถูกตรวจแรงงาน
จากเจ้าหน้าที่ และเรียกร้องเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการไม่จับกุม แต่ไม่มีผู้ประกอบการใดพบปัญหา
ที่เกิดจากแรงงานที่ผ่านการจดทะเบียนและพิสูจน์สัญชาติ และปัญหาการใช้แรงงานผิดประเภท เช่น
เป็นช่างฝีมือ หัวหน้าคนงาน และถูกจับกุม ด�ำเนินคดี ตามกฎหมาย
2. ความเหมาะสม และปัญหาอุปสรรค ของการปฏิบัติตามมาตรการการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนแรงงานต่างด้าว ได้แก่ การพิสจู น์สญ
ั ชาติ การน�ำเข้าแรงงานตามข้อตกลง การเคลือ่ นย้าย
แรงงานไปยังพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ตลอดจน ประเภทของงานทีอ่ นุญาตให้แรงงานต่างด้าวท�ำในกิจการก่อสร้าง
ผลการศึกษา จากการสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการเกีย่ วกับประเด็นดังกล่าว สามารถแบ่งตามมาตรการดังนี้
ขัน้ ตอนการพิสจู น์สญ
ั ชาติแรงงานเมียนมา ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์มคี วามเห็นทีเ่ หมือนกันว่า มาตรการทีร่ ฐั
ก�ำหนดให้นายจ้าง เป็นผู้รับแบบฟอร์มขอรับการพิสูจน์สัญชาติเมียนมา กรอกและส่งแบบฟอร์มพร้อม
หลักฐานส�ำเนาใบอนุญาตท�ำงาน (บัตรสีชมพู) หรือ ทร.38/1 ให้สำ� นักงานจัดหางานจังหวัดและ การก�ำหนดให้
แรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราวสามารถ ยื่นค�ำขออนุญาตตรวจลงตรา
(วีซ่า) และประทับตราอนุญาตได้ทันที่ ที่ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อ�ำเภอแม่สาย หรืออ�ำเภอแม่สอด
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า เหมาะสมไม่เป็นปัญหา ส่วน การก�ำหนดให้นายจ้างพาแรงงานไป
รายงานตัวที่ศูนย์ประสานการพิสูจน์สัญชาติที่อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก/อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
และเดินทางไปพิสูจน์สัญชาติ ที่เมืองท่าขี้เหล็ก เมืองเมียวดี ประเทศเมียนมาและ การก�ำหนดให้ แรงงาน
รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานการพิสูจน์สัญชาติของไทย หลังจากการเข้ามาในไทย ท�ำการตรวจ
ตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพทีส่ ถานพยาบาลรัฐ และ ยืน่ ขอรับใบอนุญาตท�ำงานทีส่ ำ� นักงานจัดหางาน
จังหวัด ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ไม่ค่อยเหมาะสมและเป็นปัญหาต่อทั้งนายจ้างและลูกจ้าง
ขัน้ ตอนการจัดท�ำเอกสารเป็นแรงงานน�ำเข้าตามข้อตกลง MOU (ตัง้ แต่ 1 คน ขึน้ ไป) การก�ำหนด
ให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ที่ท�ำงานครบ 4 ปี สามารถใช้พาสปอร์ต
เล่มเดิมต่ออายุเพิ่มอีก 2 ปี และเมื่อครบก�ำหนด 6 ปี  ถ้าต้องการอยู่ท�ำงานต่อ ต้องด�ำเนินการท�ำเอกสาร
เป็นแรงงานน�ำเข้าสัญชาติพม่าตามข้อตกลง MOU และการก�ำหนดขั้นตอนการน�ำเข้าตามข้อตกลง
MOU โดยยื่นเรื่องขอน�ำเข้าแรงงานกับจัดหางานจังหวัด ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเป็น
มาตรการที่ดีมีความเหมาะสม แต่ การที่ลูกจ้างกลับพม่าเพื่อน�ำบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านติดต่อ
ท�ำหนังสือเดินทางเล่มสากลอายุ 5 ปี (Passport Inter) และไปเซ็นสัญญาตกลงจ้างงาน ณ ประเทศเมียนมา
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และการที่นายจ้างน�ำบัญชีรายชื่อกลับมายื่นกรมการจัดหางาน และตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขออนุมัติ
เดินทางไปรับคนงานและท�ำวีซ่า (VISA) อายุ 2 ปี ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ไม่ค่อยเหมาะสม
และเป็นปัญหาในทางปฏิบัติต่อนายจ้างค่อนข้างมาก
ส่วนค่าใช้จ่ายในการท�ำ MOU ในประเทศ ปีแรก ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท ประกันสุขภาพ
1,600 บาท/ปี ถ้ามีประกันสังคมไม่ต้องซื้อ ลงตราวีซ่า 1,900 บาท/ปี ใบอนุญาตท�ำงาน 2 ปี 1,900 บาท
หลักประกัน(นายจ้าง) 1,000 บาท ค่าบัตรใบใหม่ 80 บาท รวมประมาณ 6,980 บาท และ ปีที่ 2
ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท ประกันสุขภาพ 1,600 บาท/ปี ถ้ามีประกันสังคมไม่ต้องซื้อ ลงตราวีซ่า
1,900 บาท/ปี รวมประมาณ 4,000 บาท ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่มคี วามเห็นว่า เหมาะสมและไม่เป็นปัญหา
ส�ำหรับ การเคลื่อนย้ายแรงงานไปยังพื้นที่อื่นๆ ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมการด�ำเนินการ
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงานครั้งละ 1,000 บาท ผู้ประกอบการส่วนใหญ่
มี ค วามเห็ น ว่ า และค่ า ธรรมเนี ย มการอนุ ญ าตให้ เ ปลี่ ย นหรื อ เพิ่ ม นายจ้ า งครั้ ง ละ 3,000 บาท และ
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ท�ำงานครั้งละ 1,000 บาท ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า เหมาะสมไม่เป็นปัญหา ส่วนการก�ำหนดให้แรงงานต่างด้าวสามารถเปลี่ยน
นายจ้างได้ โดยไม่ต้องใช้ใบแจ้งออกจากงานจากนายจ้างเก่า (กลุ่มพิสูจน์สัญชาติ) แต่นายจ้างเก่ายังคง
มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่แรงงานต่างด้าวออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด
หากไม่แจ้งจะมีความผิดตามกฎหมาย และแรงงานน�ำเข้าตาม MOU ถ้าเปลี่ยนนายจ้าง ต้องมีใบแจ้งออก
ออกจากนายจ้างเดิม (ด�ำเนินการที่ส�ำนักงานจัดหางานที่นายจ้างเดิม) ใบแจ้งออกมีอายุ 15 วัน และ
แจ้งเข้านายจ้างใหม่ต้องไป (ด�ำเนินการที่ส�ำนักงานจัดหางานที่นายจ้างใหม่) และแจ้งเข้าภายใน 15 วัน
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ไม่เหมาะสมและเป็นปัญหาอย่างมาก
ประเภทของงานที่อนุญาตให้ท�ำได้คืองานกรรมกร มีความเหมาะสมหรือเป็นปัญหาหรือไม่
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ไม่ค่อยเหมาะสมและเป็นปัญหา
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว การให้บริการของจัดหางานในการขอ/ต่อใบอนุญาตท�ำงาน
การให้บริการในการขออนุญาตเคลือ่ นย้ายแรงงานไปยังพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ การตรวจแรงงานของเจ้าหน้าทีต่ ามไซด์
งานก่อสร้าง ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่มคี วามเห็นว่า ไม่เหมาะสมและเป็นปัญหาอย่างมาก ส่วนความสุจริต
โปร่งใสในการตรวจแรงงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ไม่ค่อยเหมาะสมและ
เป็นปัญหา และปัญหาที่พบมากคือ ความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรมในการบังคับใช้ กฎหมายของเจ้าหน้าที่
และการตรวจจับลงโทษแรงงานต่างด้าวทีท่ ำ� งานผิดกฎหมายอย่างจริงจังของเจ้าหน้าที่ ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่
มีความเห็นว่า เป็นปัญหาต่อผู้ประกอบการอย่างมาก
3. แนวทางการบริหารจัดการการท�ำงานแรงงานต่างด้าวอุตสาหกรรมก่อสร้าง ต่อภาครัฐ
เพื่อให้ผู้ประกอบการกิจการอุตสาหกรรมก่อสร้าง สามารถน�ำเข้าแรงงาน และเคลื่อนย้ายแรงงาน
และ จ้างแรงงานได้อย่าง เหมาะสม ตามประเภทของงาน ลักษณะของงาน ท�ำให้การด�ำเนินกิจการ
ไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและ การใช้แรงงานผิดกฎหมาย
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จากการรวบรวมข้อมูลจากผูป้ ระกอบการทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ดงั นี้
1. ด้านมาตรการทางด้านนโยบายและกฎหมาย ผู้ประกอบการให้ข้อเสนอแนะว่า
1.1) ควรมีการปรับปรุงกระบวนการพิสูจน์สัญชาติที่มีความล่าช้า มีความซับซ้อนและเอื้อต่อ
การเข้ามาแสวงหาก�ำไรของกลุ่มนายหน้า และลดขั้นตอนในการน�ำเข้าแรงงานข้ามชาติ และอ�ำนวย
ความสะดวกในการขอใช้แรงงาน ข้ามชาติของนายจ้าง โดยไม่ต้องผ่านระบบนายหน้า รวมถึงควรมี
การเปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติกลุ่มนี้ท�ำงานฝีมือได้บ้าง เช่น แรงงานในสายการก่อสร้าง ช่างฝีมือ
ที่มีการขาดแคลน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ เห็นด้วยมากที่สุด
1.2) เปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติและนายจ้างมีทางเลือกในการจดทะเบียนและขอใบอนุญาต
ท�ำงานอย่างถูกกฎหมายได้ทกุ ปี มีการท�ำสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อกั ษรและการปรับขัน้ ตอนวิธกี ารเปลีย่ น
นายจ้างให้งา่ ยขึน้ เพือ่ ดึงแรงงานทีจ่ ดทะเบียนอยูใ่ นระบบให้มากทีส่ ดุ และการก�ำหนดเกณฑ์การพิจารณา
อาชีพที่ให้คนต่างชาติท�ำได้ ควรพิจารณาตามพื้นที่ และตรงกับสถานการณ์จริงของความจ�ำเป็นใน
การจ้างงานในแต่ละจังหวัดและแต่ลประเภทกิจการ ส่วนมาตรการต้องมีแนวทางการพัฒนาคนต่างด้าว
ที่ชัดเจนว่ามีสิทธิได้รับการศึกษา การฝึกอบรมเฉพาะสาขา อาทิเช่น สาขาก่อสร้าง อายุจดทะเบียน
เริม่ แรก 2 ปี ต่ออายุรวมกัน 4 ปี ถ้าจะอยูต่ อ่ ต้องสอบเทียบมาตรฐาน ฝีมอื เมือ่ ผ่านสามารถอยูต่ อ่ ได้อกี 4 ปี
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ เห็นด้วย
1.3) ควรมีการก�ำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนให้สอดคล้องกับลักษณะงานทัง้ ภาคการก่อสร้าง
ภาคเกษตรและประมง และการปรับเปลี่ยนจ�ำนวนแรงงานต่างชาติในแต่ละประเภทกิจการ ต้องสอดคล้อง
กับความเป็นจริงทุกปี รวมถึงการพิจารณาปรับค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนงานและอ�ำนวยความสะดวก
ในการอนุญาตเปลี่ยนงานให้เหมาะสม ง่ายและรวดเร็วอนุญาตให้มีการจดทะเบียนทดแทนแรงงาน
ที่ขาดแคลนได้ทุก 6 เดือน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ไม่ค่อยเห็นด้วย
2. ด้านการบริหารจัดการ ผู้ประกอบการได้ให้ความเห็นว่า เจ้าหน้าที่รัฐ ต้องไม่เลือกปฏิบัติ
มีการบังคับใช้กฎหมายที่โปร่งใส ไร้อคติ ต้องมีการใช้บังคับกฎหมายอย่างเคร่งครัด เด็ดขาด โดยมุ่งไปที่
ผูน้ ำ� พาและผูป้ ระกอบการ ต้องมีการจัดการกับเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทัง้ ในระดับผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านทีล่ ะเลยต่อ
การปฏิบัติหน้าที่หรือเกี่ยวข้องกับการหาผลประโยชน์ อย่างเด็ดขาด จริงจัง มิฉะนั้น การแก้ไขปัญหา
การใช้แรงงานผิดกฎหมายจะไม่มีทางบรรลุผลได้ และ สร้างความร่วมมือกับประเทศต้นทางเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกในการจัดส่งและการเดินทางที่มีภาระค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ที่ส�ำคัญคือ ต้องมีการจัดการกับ
ผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยมีการจับกุมด�ำเนินคดีในเรื่องผู้หลบหนีเข้าเมืองกับแรงงานอย่างจริงจัง
เพือ่ ไม่ให้มแี รงงานผิดกฎหมาย และด�ำเนินการจับกุมลงโทษแรงงานทีโ่ ยกย้ายหรือเปลีย่ นแปลงงานเนือ่ งจาก
การชักชวนจากญาติพี่น้อง หรือคนรู้จักที่ท�ำงานในสถานประกอบการที่ให้ค่าจ้างสูงกว่า อย่างจริงจัง
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ไม่ค่อยเห็นด้วย
3 ข้อเสนอแนวทางการจ้างงานคนต่างด้าวในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างอื่น ๆ
3.1 อยากให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อใบอนุญาตท�ำงานให้มารวม one stop service
3.2 แรงงานต่างด้าวควรท�ำงานได้ทุกด้าน โดยเฉพาะงานก่อสร้างควรท�ำงานด้านฝีมือได้
3.3 กรมการจัดหางานควรจัดเก็บข้อมูลของนายจ้างและลูกจ้างไว้ในระบบ เวลาที่จะต้องต่อ
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ใบอนุญาตการท�ำงาน หรืองานเอกสารอื่น ๆ และให้นายจ้างอัพเดททุกปี หรือทุก ๆ เดือน จะได้ไม่ต้อง
ท�ำเอกสารให้ยุ้งยาก โดยระบบก็ควรจะเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยงข้องด้วย เพราะทุกครั้งที่ต้องต่อใบ
อนุญาตท�ำงาน ต้องเตรียมเอกสารซ�้ำซ้อน กรมแรงงาน 1 ชุด ตม. 1 ชุด ตรวจสุขภาพ 1 ชุด แทนที่จะ
สามารถเข้าไปดูในระบบได้เลย
3.4 หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานต่ า งด้ า ว ควรจะเชื่ อ มโยงกั น และมี ข ้ อ ปฏิ บั ติ ไ ปใน
ทางเดียวกัน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
สถานการณ์การจ้างงาน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการจ้างแรงงานไทยมากกว่าแรงงานต่างด้าว
(เมียนมา ลาว กัมพูชา) การจ้างแรงงานต่างด้าว เกิดขึน้ เนือ่ งจากไม่สามารถหาคนไทยท�ำงานได้ การจ่ายค่าจ้าง
และจัดสวัสดิการต่าง ๆ ในการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการ ผู้ประกอบการจ่ายให้แรงงานไทยและแรงงาน
ต่างด้าว เหมือนกันทั้งค่าจ้างและสวัสดิการ โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ในกิจการก่อสร้างบ้างในบางครั้ง แรงงานที่ขาดแคลนเป็นแรงงานระดับคนงานหรือระดับแรงงานไร้ฝีมือ
และแรงงานระดับช่างปฏิบัติการหรือช่างฝีมือ (Skilled Labor) วิธีการจัดหาแรงงานช่างในกิจการก่อสร้าง
ส่วนใหญ่ด�ำเนินการโดยการ บอกผ่านคนงานหรือช่างที่ท�ำงานอยู่หรือบอกผ่านคนงานเก่าที่ลาออกไป
มากที่สุด
สภาพปัญหาการจ้างงานและการขาดแคลนแรงงาน ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ส่งผลกระทบต่อ
การด�ำเนินกิจการ มากที่สุดคือต้นทุนแรงงานสูงขึ้น เพราะต้องจ้างแรงงาในราคาสูง เพื่อแย่งชิงแรงงาน
มาจากทีอ่ นื่ ผูป้ ระกอบการทัง้ หมดใช้วธิ กี ารแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยวิธกี ารลดการจ้างแรงงาน
ที่ไม่มีทักษะน้อยลง และหันไปพึ่งพาการใช้เครื่องจักรทดแทน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบ
ส�ำเร็จรูป สอดคล้องกับ การประเมินของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCBEIC)
ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่กำ� ลังพยายามลดการจ้างแรงงานทีไ่ ม่มที กั ษะ และทดแทนโดยใช้เครือ่ งจักรทดแทน
รวมถึงเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบส�ำเร็จรูป (PRE-FABRICATION) (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
ผลการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงาน จากมาตรการการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
แรงงานต่างด้าวที่ภาครัฐได้มีการด�ำเนินการมา แรงงานต่างด้าวที่ผู้ประกอบการใช้ท�ำงานในกิจการเป็น
แรงงานต่างด้าวทีจ่ ดทะเบียนและมีใบอนุญาตท�ำงานอย่างถูกกฎหมายทัง้ หมด และเคยน�ำแรงงานต่างด้าวไป
จดทะเบียนและพิสูจน์สัญชาติตามมาตรการที่รัฐก�ำหนดไว้ และน�ำเข้าแรงงานจากเมียนมา ลาว กัมพูชา
มาท�ำงานอย่างถูกกฎหมาย ปัญหาจากการใช้แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ เกิดจาก ปัญหาเรื่องการสื่อสาร
ไม่ค่อยมีความซื่อสัตย์ มีการโยกย้ายงานโดยไม่บอกกล่าว และปัญหาการไม่สามารถปล่อยให้ท�ำงาน
ตามล�ำพังได้ รวมทั้งปัญหาแรงงานมีใบอนุญาต อย่างถูกกฎหมายแล้ว ส่วนใหญ่หลบหนีไปท�ำงานที่อื่น
เพราะได้คา่ จ้างทีส่ งู กว่า ในอัตราเท่า ๆ กัน สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรและ
สมาคมอาคารชุดไทย (2562) เกี่ยวกับวิกฤตแรงงานก่อสร้างขาดแคลน ว่า ปัจจุบันธุรกิจก่อสร้างทุกราย
ต้องใช้แรงงานต่างด้าว มากกว่าครึง่ ของแรงงานต้องใช้ ปัญหาอืน่ ๆ ทีพ่ บ คือ เรือ่ งระบบการน�ำเข้าแรงงาน
ต่างด้าว ที่มีขั้นตอนยุ่งยาก ท�ำให้ต้องใช้แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้จดทะเบียน ส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมา
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ปัญหาอีกประการหนึ่งคือ เมื่อได้จดทะเบียนเป็นแรงงานถูกต้อง ส่วนใหญ่จะหลบหนีไปหางานที่ได้รับ
ค่าตอบแทนมากกว่า และการเคลื่อนย้ายแรงงานไปยังพื้นที่ก่อสร้างไม่มีความคล่องตัว เพราะมีข้อจ�ำกัด
เรื่องการจ�ำกัดพื้นที่ของแรงงาน ที่ขึ้นทะเบียนไว้ไม่สามารถข้ามเขตได้ ถ้าท�ำอย่างถูกต้องต้องเสียค่า
ธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อคนต่อครัง้ เป็นภาระอย่างมาก ปัญหาการแย่งตัวแรงงานโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว
ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน นอกจากนี้ แรงงานที่ขาดแคลนไม่เฉพาะแรงงานไร้ฝีมือ แต่รวมถึง ระดับหัวหน้างาน
หัวหน้าช่าง เช่น ช่างตอกเสาเข็ม ช่างปูกระเบื้อง ช่างทาสี ฉาบปูนด้วย ผู้ประกอบการต้องจ้างวิศวกรมา
ท�ำงานด้านโฟร์แมน ท�ำให้ตน้ ทุนสูงขึน้ ซึง่ ปัญหานีเ้ ป็นปัญหาทีม่ มี าอย่างต่อเนือ่ งยาวนานทีร่ ฐั จ�ำเป็นต้อง
มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โยเฉพาะการแสวงหาผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการบริหารจัดการการท�ำงานแรงงานต่างด้าวอุตสาหกรรมก่อสร้าง ต่อภาครัฐ เพือ่ ให้
ผูป้ ระกอบการกิจการอุตสาหกรรมก่อสร้าง สามารถน�ำเข้าแรงงาน และเคลือ่ นย้ายแรงงาน และจ้างแรงงาน
ได้อย่าง เหมาะสม ตามประเภทของงาน ลักษณะของงาน ตามทีม่ กี ารเสนอให้มกี ารปรับปรุงกระบวนการ
พิสูจน์สัญชาติที่มีความล่าช้า มีความซับซ้อนและเอื้อต่อการเข้ามาแสวงหาก�ำไรของกลุ่มนายหน้า และ
ลดขัน้ ตอนในการน�ำเข้าแรงงานข้ามชาติ และอ�ำนวยความสะดวกในการขอใช้แรงงาน ข้ามชาติของนายจ้าง
โดยไม่ต้องผ่านระบบนายหน้า รวมถึงควรมีการเปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติกลุ่มนี้ท�ำงานฝีมือได้บ้าง
เช่น แรงงานในสายการก่อสร้าง ช่างฝีมือที่มีการขาดแคลน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ เห็นด้วยมากที่สุด
ซึ่งสอดคล้องกับ กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วอนสาระ (2553) ที่เสนอให้ควรมีการพัฒนาทักษะอาชีพ
ให้กบั แรงงานข้ามชาติเพือ่ ยกระดับคุณภาพการผลิตและตัวแรงงานข้ามชาติให้สงู ขึน้ ด้วย มีการปรับเปลีย่ น
การจดทะเบียนแรงงานต่างชาติ 3สัญชาติให้สอดคล้องกับลักษณะของกิจการที่มีการจ้างงานแรงงาน
ต่างชาติจริง มีการก�ำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนให้สอดคล้องกับลักษณะงานทีท่ ำ 
� รวมถึงการมีสญ
ั ญาจ้าง
เป็นลายลักษณ์อักษรและการปรับขั้นตอนวิธีการเปลี่ยนนายจ้างให้ง่ายขึ้น เพื่อดึงแรงงานที่จดทะเบียน
อยู่ในระบบให้มากที่สุด และควรมีการก�ำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนให้สอดคล้องกับลักษณะงานทั้ง
ภาคการก่อสร้าง ภาคเกษตรและประมง และการปรับเปลีย่ นจ�ำนวนแรงงานต่างชาติในแต่ละประเภทกิจการ
ต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงทุกปี รวมถึงการพิจารณาปรับค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนงานและอ�ำนวย
ความสะดวก ในการอนุญาตเปลี่ยนงานให้เหมาะสม ง่ายและรวดเร็วอนุญาตให้มีการจดทะเบียนทดแทน
แรงงานทีข่ าดแคลนได้ทกุ 6 เดือน ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ เห็นด้วย สอดคล้องกับ แนวทางทีจ่ ะช่วยบรรเทา
วิกฤตการขาดแคลนแรงงาน ของสมาคมนิตยสารของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (2561) คือ การจัดสรรแรงงานตามโควตา มีการก�ำหนดความต้องการแรงงานในแต่ละปี และ
ก�ำหนดประเภทแรงงานว่าต้องการแรงงานระดับล่างทั่วไป หรือต้องการแรงงานที่มีทักษะฝีมือ ซึ่งจะท�ำให้
ผู้รับเหมาได้แรงงานที่มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการ
ด้านการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่รัฐ ต้องไม่เลือกปฏิบัติ มีการบังคับใช้กฎหมายที่โปร่งใส ไร้อคติ
ต้องมีการใช้บงั คับกฎหมายอย่างเคร่งครัด เด็ดขาด โดยมุง่ ไปทีผ่ นู้ ำ� พาและผูป้ ระกอบการ ต้องมีการจัดการ
กับเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทัง้ ในระดับผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านทีล่ ะเลยต่อการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือเกีย่ วข้องกับการหาผล
ประโยชน์ อย่างเด็ดขาด จริงจัง มิฉะนั้น การแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานผิดกฎหมายจะไม่มีทางบรรลุผลได้
และสร้างความร่วมมือกับประเทศต้นทางเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการจัดส่งและการเดินทางที่มีภาระ
ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ เห็นด้วยมากที่สุด สอดคล้องกับ ข้อเสนอของ สถาบันวิจัย
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เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2550) เจ้าหน้าที่รัฐ ต้องไม่เลือกปฏิบัติ มีการบังคับใช้กฎหมายที่โปร่งใส
ไร้อคติ สร้างความร่วมมือกับประเทศต้นทางเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการจัดส่งและการเดินทาง
กลับประเทศที่มีภาระค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด และต้องมีแนวทางการพัฒนาคนต่างด้าวที่ชัดเจนว่ามีสิทธิ
ในการฝึกอบรมเฉพาะสาขา
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การพัฒนาจิตส�ำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�ำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก
อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง
DEVELOPMENT OF PARTICIPATION CONSCIOUSNESS
FOR FORMULATING THE LOCAL DEVELOPMENT PLAN
OF NASAK SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE
ORGANIZATION, MAE MOH DISTRICT, LAMPANG PROVINCE
ประกาศิต เอี่ยมสอาด, ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการมีส่วนร่วม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง และ
ศึกษาถึงแนวทางการสร้างหรือพัฒนาจิตส�ำนึกการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่
การศึกษาใช้รปู แบบการวิจยั คุณภาพ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่ ขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง จ�ำนวน 47 คน ผลการศึกษา พบว่า 1) ประชาชนให้ความสนใจ
เข้าร่วมในขั้นการเตรียมการจัดประชุมประชาคม แต่ไม่สนใจเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพราะ
ไม่เห็นความจ�ำเป็นต้องเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิน่ อีก 2) ปัจจัยด้านจิตส�ำนึก พบว่า ประชาชนมีจติ ส�ำนึก
ในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่แล้วพอสมควร แต่ไม่ได้มากนัก ปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมเป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ให้ประชาชนเข้ามาร่วมจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่ น้อย
และปัจจัยสภาพแวดล้อมมีผลต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น
3) แนวทางการสร้างหรือพัฒนาจิตส�ำนึกการมีส่วนร่วม ควรจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม พัฒนา
จิตส�ำนึก โดยให้ความรู้ สร้างความตระหนักและทัศนคติที่ดี ให้ประชาชนเห็นความส�ำคัญและประโยชน์
ของการเข้าร่วมจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ค�ำส�ำคัญ : แผนพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาจิตส�ำนึก การมีส่วนร่วม

Abstract
The purposes of this study were to study Participation, Factors that affected to public
participation for Formulating the Local Development Plan of Nasak Sub-district Administrative
Organization, Mae Moh District, Lampang Province; and to study the ways for creating or
developing the participation consciousness for Formulating the Local Development Plan. The study
was a qualitative research. The tools used for data collection was semi-structure interview form.
Informants were 47 government officials involved in the Local Development Plan of Nasak Sub-district
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Administrative Organization, Mae Moh District, Lampang Province. The results of the study were
1) people are interested in participating in the preparation of the community meeting but are not
interested in joining the village community meeting because they do not see the need to attend the
local community meeting again; 2) Consciousness Factor; It is found that the people have sufficient
awareness about participating for Formulation the Local Development Plan but not much. The
Promotion of Participation Factor is one of the reasons that causes people to participating for
Formulation the Local Development Plan just a few and Environmental Factors affect the Participating
for Formulation the Local Development Plan of people.; and 3) the ways for creating or developing
the participation consciousness should set up projects to Developing Participation and Consciousness
by gave knowledge, instilled conscious and positive attitude to let people seeing the importance
and benefits for Formulating the Local Development Plan
Key words : Local Development Plan, Development of Consciousness, Participation

บทน�ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีหน้าที่ใน
การพัฒนาท้องถิ่น โดยกฎหมายก�ำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นผ่านทาง
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่นยังเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่จะก�ำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น
ตามนโยบายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ก�ำหนดและน�ำเสนอประชาชนก่อนการเลือกตั้ง
ตลอดทั้งที่ได้น�ำเสนอต่อสภาท้องถิ่นก่อนที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเริ่มปฏิบัติงาน (สันต์ชัย
รัตนะขวัญ, 2560)
องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง มีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการพัฒนาท้องถิน่
ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด โดยมีแผนพัฒนาท้องถิน่ ซึง่ ผ่านขัน้ ตอนการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่ ตามกฎหมาย
ก�ำหนดเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนา แต่ในอดีตที่ผ่านมาพบว่า มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นค่อนข้างน้อย เช่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559, 2560, 2561 มีประชาชน
ให้ความสนใจเข้าร่วมเพียงร้อยละ 11.15, 11.31 และ 11.03 ตามล�ำดับ ผลที่ตามมาคือ มีการเพิ่มเติม
แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นหลายครั้ง เช่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการเพิ่มเติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น จ�ำนวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง รวม 46 โครงการ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น จ�ำนวน 1 ครั้ง รวม 15 โครงการ เป็นต้น และ
เมือ่ มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ ประจ�ำปี ผลของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจึงไม่ประสบผลส�ำเร็จ เช่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลส�ำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นคิดเป็น
ร้อยละ 27.81 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลส�ำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ 26.42
(องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก, 2560; 2561; 2562)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาว่า มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
จัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง และควรมีแนว
ทางการสร้างหรือพัฒนาจิตส�ำนึกการมีส่วนร่วม เพื่อน�ำไปสู่การตัดสินใจเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง
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ได้อย่างไรบ้างเพื่อให้การเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง
เพราะการทีป่ ระชาชนจะเข้าไปมีสว่ นร่วมแบบสมัครใจได้ ต่อเมือ่ ประชาชนมีจติ ส�ำนึกในการมีสว่ นร่วมหรือ
ความตระหนักว่าการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นความจ�ำเป็น และส่งผลต่อการการด�ำรงชีวิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง การพัฒนาชุมชน จะท�ำให้ตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ
โดยรวมให้มีการพัฒนาดีขึ้นตามมา

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่ ขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง
3. เพือ่ ศึกษาถึงแนวทางการสร้างหรือพัฒนาจิตส�ำนึกการมีสว่ นร่วม เพือ่ น�ำไปสูก่ ารตัดสินใจเข้าไป
มีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ
จังหวัดล�ำปาง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง
2. ผลการวิจยั จะเป็นแนวทางให้กบั องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง
ในการสร้างหรือพัฒนาจิตส�ำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อน�ำไปสู่การตัดสินใจเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น

กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย
ปัจจัยการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
- ภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร
- ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
ปัจจัยสภาพแวดล้อม
- สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
- สภาพสังคม
- ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

การมีส่วนร่วมจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง
- ก�ำหนดปัญหาตัดสินใจเลือก
- วางแผนพัฒนา
- ร่วมในการปฏิบัติงาน
- ร่วมประเมินผลงาน
- การมีส่วนร่วมรับประโยชน์

แนวทางการสร้างเสริมจิตส�ำนึกการมีส่วนร่วม
- ค้นหาและสร้างผู้น�ำ -พัฒนาแกนน�ำชุมชน - การพัฒนาจิตส�ำนึก ความตระหนักร่วมกันของชุมชน
- สร้างความรู้สึกผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของ ความสามัคคี ความภาคภูมิใจและความเอื้ออาทรต่อกัน
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
แนวคิด ทฤษฎี ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้นำ� มาใช้เป็นกรอบคิดในการเพือ่ ศึกษา ได้แก่ แนวคิดเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วม
ของ Cohen, J.M., & Uphoff, N.T. (1981, อ้างถึงใน สมบัติ นามบุรี, 2562) ที่ได้จัดชนิดของการมีส่วนร่วม
มี 4 ประเภท ได้แก่ (Cohen, J.M., & Uphoff, N.T. 1981, อ้างถึงใน สมบัติ นามบุร,ี 2562) 1. การมีสว่ นร่วม
ของชุมชนในกระบวนการตัดสินใจ (Decision making) ในกระบวนการตัดสินใจนั้น ประการแรกที่สุด
ที่จะต้องกระท�ำคือ การก�ำหนดความต้องการและการจัดล�ำดับความส�ำคัญ ต่อจากนั้นเลือกนโยบายและ
ประชากรทีเ่ กีย่ วข้อง การตัดสินใจนีเ้ ป็นกระบวนการอย่างต่อเนือ่ งทีต่ อ้ งด�ำเนินไปเรือ่ ย ๆ ตัง้ แต่การตัดสินใจ
ช่ ว งเริ่ ม ต้ น การตั ด สิ น ใจช่ ว งด� ำ เนิ น การวางแผน และการตั ด สิ น ใจช่ ว งการปฏิ บั ติ ต ามแผนที่ ว างไว้
2. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการด�ำเนินโครงการ (Implementation) ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของ
การด�ำเนินโครงการนัน้ จะได้มาจากค�ำถามทีว่ า่ ใครจะท�ำประโยชน์ให้แก่โครงการได้บา้ ง และจะท�ำประโยชน์
ด้วยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากรการบริหารงานและงบประมาณ และการขอความช่วยเหลือ
3. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์นั้น นอกจาก
ความส�ำคัญของผลประโยชน์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว ยังต้องพิจารณาการกระจายผลประโยชน์
ทางบวก และผลทีเ่ กิดขึน้ ทางลบทีเ่ ป็นผลเสียของโครงการ ซึง่ เป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลในสังคมด้วย
4. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผลโครงการ (Evaluation) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้น
สิง่ ส�ำคัญทีต่ อ้ งสังเกต คือ ความคิดเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง (Expectations)
ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้
ในส่วนของปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการมีสว่ นร่วม ได้นำ� ผลการศึกษาของ พรทิพย์ ค�ำพอ และคณะ (2544)
ทีไ่ ด้สรุปปัจจัยทีผ่ ลักดันการมีสว่ นร่วมของประชาชนมี 4 ปัจจัยคือ 1) ปัจจัยภายในตัวบุคคล เป็นแรงผลักดัน
หรือจูงใจที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล 2) ปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง 3) ปัจจัยผลักดันจากบุคคลอื่น และ 4) รางวัลตอบแทน คือ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนา โดยหวังประโยชน์ตอบแทน นอกจากนี้ ยังได้ปัจจัยส่วนบุคคลที่ Cohen Uphoff, and Goldsmith
(1979) (อ้างถึงใน ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา, 2544) กล่าวถึงสิ่งที่มีผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมว่า
คุณสมบัติหรือภูมิหลังของแต่ละบุคคลอาจจะเป็นตัวแปรส�ำคัญต่อการให้ความร่วมมือร่วมใจ หรือ
การเข้ามามีส่วนร่วมในงานพัฒนา ได้แก่ 1) อายุและเพศ 2) สถานภาพของครอบครัว 3) ระดับการศึกษา
4) ชั้นทางสังคม 5) อาชีพ 6) ระดับของรายได้ และที่มาของรายได้ 7) ระยะเวลาของการอยู่อาศัยในชุมชน
นั้น 8) ชนิดของโครงการและกิจกรรม 9) การเป็นผู้เช่าที่ดินหรือมีสถานภาพเป็นลูกจ้าง
แนวคิดเกี่ยวกับจิตส�ำนึกได้น�ำ แนวคิดของ ซิกมัสด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud. 1932, อ้างถึงใน
ภิญโญ นิโรจน์, 2553) ทีไ่ ด้ให้ความหมายไว้วา่ เป็นการตระหนักในตนเอง รูว้ า่ ตนคิดอะไร รูส้ กึ อย่างไร ท�ำอะไร
และท�ำไมต้องกระท�ำ รวมทั้งเป็นความสามารถที่จะรู้คิด และมีความตื่นตัว และที่ ภิญโญ นิโรจน์ (2553)
ได้สรุปไว้ว่า จิตส�ำนึกเป็นจิตที่มีทั้งความตระหนัก และความรับผิดชอบ การที่บุคคลจะมีความตระหนัก
ในเรือ่ งใด หรือปัญหาใด ย่อมต้องมีความรู้ และเข้าใจเกีย่ วกับเรือ่ งนัน้ บนพืน้ ฐานของความเป็นจริงให้ได้กอ่ น
รวมทัง้ ต้องรูจ้ กั ตนเอง เข้าใจบทบาทของตน เข้าใจสังคม รับรูค้ วามส�ำคัญของตนเองในสังคม เกิดความส�ำนึก
รับผิดชอบในการทีต่ อ้ งกระท�ำการ หรือปฏิบตั กิ ารนัน้ ส�ำหรับตัวชีว้ ดั ระดับจิตส�ำนึก ประกอบด้วย ความตระหนัก
การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติ โดยมีวิธีการในการพัฒนาในองค์ประกอบทั้ง4 ด้านดังนี้
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(Good. Carter V. 1973, อ้างถึงใน ภิญโญ นิโรจน์, 2553) ดังนัน้ การสร้างหรือพัฒนาจิตส�ำนึก จึงต้องเริม่ จาก
การสร้างความตระหนักรู้ โดยผ่านกระบวนการรับรู้ ทีม่ คี วามคาบเกีย่ วระหว่างความเข้าใจ (Comprehension)
ความคิดความรู้สึก (Sensing) ความจ�ำ (Memory) การเรียนรู้ (Learning) การตัดสินใจ (Decision-making)
และน�ำไปสู่การมีความรู้สึก ความคิด ความเชื่อ และแนวโน้มที่จะแสดงออกเป็นพฤติกรรมการกระท�ำของ
บุคคลทีเ่ รียกว่า พฤติกรรมด้านการปฏิบตั ิ (Psychomotor Domain) ซึง่ เป็นพฤติกรรมทีแ่ สดงออกทีส่ ามารถ
สังเกตได้จากการแสดงออกทางร่างกาย กริยาท่าทางของบุคคลที่ปรากฏให้เห็นภายนอก เป็นพฤติกรรม
ขั้นสุดท้ายที่สามารถประเมินได้ง่าย
ในส่วนของงานวิจัยที่ผู้ศึกษาได้น�ำงานวิจัยของ ศุภมาส แหวนวิเศษ และเจริญชัย เอกมาไพศาล
(2560) ทีไ่ ด้ศกึ ษา ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในกระบวนการการมีสว่ นร่วมของชุมชนต้นแบบ การจัดการท่องเทีย่ ว
โดยชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาต�ำบลน�้ำเชี่ยว จังหวัดตราด พบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมส่งผลต่อ
กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบ การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน คือ ปัจจัย
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน นอกจากนี้
ยังพบว่า ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) การแจ้งตรง
การบอกต่อ การโทรศัพท์ การประชุมต่าง ๆ และปัจจัยด้านการเมืองท้องถิ่น โดยผู้มีบทบาทส�ำคัญใน
การจัดการท่องเทีย่ ว ได้แก่ นายกเทศมนตรี และประธานชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชน ต�ำบลนาเชีย่ ว
งานวิจัยของ สุเนติลักษณ์ ยกเทพ และยุภาพร ยุภาศ (2560) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท�ำแผนพัฒนาเทศบาลต�ำบลบ้านเดื่อ อ�ำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พบว่า
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�ำแผนพัฒนาเทศบาลต�ำบลบ้านเดื่อ อ�ำเภอเมือง หนองคาย
จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีสว่ นร่วมอยูใ่ นระดับมาก 2. ด้านการมีสว่ นร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ และด้านการมีสว่ นร่วมในการติดตามประเมินผล และปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ
และรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
การศึกษาของ อัญธิกา ชั่งกฤษ (2554) เกี่ยวกับ กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างเสริม
จิตส�ำนึกการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อกระบวนการเรียนรูข้ องชุมชน
เพื่อสร้างเสริมจิตส�ำนึกการมีส่วนร่วม ได้แก่ 1. ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง เป็นแบบอย่างเป็นผู้สอนถ่ายทอด
ความรู้และกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วม 2. สภาผู้น�ำองค์กรชุมชน สภาผู้น�ำ คณะแกนน�ำ
ชุมชนเป็นตัวแทนกลุ่มต่าง 3. ความตระหนักในปัญหาและการเปลี่ยนแปลง 4. การรวมกลุ่มภายในชุมชน
การสร้างเสริมความสัมพันธ์รวมพลังสร้างความสามัคคี 5. กิจกรรมการมีส่วนร่วม 6. การสนับสนุน
จากภาคีเครือข่าย แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างเสริมจิตส�ำนึกการมีส่วนร่วม
เริม่ จากการค้นหาและสร้างผูน้ ำ 
� สร้างความตระหนักร่วมกันของชุมชนด้วยกระบวนการเรียนรูส้ กู่ ารพึง่ ตนเอง
สร้างความภาคภูมิใจ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องยาวนาน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

745

วิธีการวิจัย
การศึกนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การเก็บรวบรวมข้อมมูล ใช้วิธีการรวบรวม
ข้อมูลเกีย่ วกับการจัดท�ำแผนขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง ร่วมกับข้อมูล
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนสัก อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลนาสัก โดยการคัดเลือกจากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องด้านการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่ ขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง จ�ำนวน 2 คน ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น ในพืน้ ทีต่ ำ� บลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ
จังหวัดล�ำปาง จ�ำนวน 9 คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง
จ�ำนวน 9 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 คน รวม 18 คน กลุ่มที่ 2 ประชาชนในพื้นที่ต�ำบลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ
จังหวัดล�ำปาง จ�ำนวน 9 หมู่บ้าน มีจ�ำนวนประชากรทั้งสิ้น 6,267 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากตัวแทน
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านที่เข้าร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่น หมู่บ้านละ 2 คน รวม 18 คน โดยใช้วิธี
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยถือว่าตัวแทนหมู่บ้านทุกคนมีโอกาสจะถูกเลือก
เท่า ๆ กัน โดยก�ำหนดให้แต่ละรายชื่อในหมู่บ้านมีเลขก�ำกับ และใช้วิธีการจับสลากให้เหลือหมู่บ้านละ
2 คน ส�ำหรับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม ใช้วิธีการสัมภาษณ์ ทั้งในรูปแบบการ
สัมภาษณ์ที่เป็นทางการ (Formal Interview) และที่ไม่เป็นทางการ (Informal Interview) โดยแบบสัมภาษณ์
แบบกึง่ โครงสร้าง (semi - structure interview) มีการก�ำหนดโครงสร้างของประเด็นค�ำถามทีต่ อ้ งการจะศึกษา
ไว้ล่วงหน้า เป็นลักษณะค�ำถามแบบปลายเปิด (Open - ended Questions) เพื่อใช้ในการตั้งค�ำถามที่อยู่
ในขอบเขตอยู่ในประเด็นที่ต้องการ และสามารถซักถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ในระหว่าง
การพูดคุยสนทนา เพื่อให้ได้ข้อมูลในรายละเอียดมากขึ้น

ผลการศึกษา
ผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาจิตส�ำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้
1. การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก
อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง จากการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท�ำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง ทั้งหมด 3 กลุ่ม
สรุปความเห็นได้ดังต่อไปนี้ กลุ่มเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง
ให้ความเห็นว่า ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่ แต่สนใจเข้าร่วมในขัน้ การเตรียม
การจัดประชุมประชาคมเท่านั้น แต่ไม่สนใจเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านมากนัก ส่วน สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง กลุ่ม ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทน
ประชาชนในพื้นที่ต�ำบลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง ได้ให้ความเห็นว่า ที่ผ่านมา ประชาชนให้
ความสนใจในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นค่อนข้างมาก โดยเห็นได้จากการประชุมหมู่บ้านเพื่อเตรียม
ความพร้ อม และเสนอโครงการในการจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น ชาวบ้ านสนใจเข้ าร่ ว มจ� ำ นวนมาก
ส่วนการเข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ประชาชนไม่ค่อย
ให้ความสนใจเข้าร่วม โดยกลุ่มผู้น�ำชุมชนได้ให้ความเห็นว่าการที่ชาวบ้านไม่เข้าร่วมมากนัก อาจเป็น
เพราะคิดว่าได้เข้าร่วมประชุมหมูบ่ า้ นไปแล้ว และไม่เห็นความจ�ำเป็นต้องเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิน่ อีก
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เหตุ ผ ลอี ก ประการหนึ่ ง อาจเป็ น เพราะว่ า ประชาชนรู ้ ดี ว ่ า ทางองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลนาสั ก
สามารถด�ำเนินโครงการทีม่ อี ยูใ่ นแผนได้นอ้ ย เพราะทีผ่ า่ นมา ในแต่ละหมูบ่ า้ นสามารถด�ำเนินการได้ครัง้ ละ
1 - 2 โครงการเท่านั้น และโครงการที่จะด�ำเนินการก็อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่แล้ว จึงไม่มีความสนใจ
ที่จะเข้ามาร่วมจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ทางองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสักจัดขึ้นมากนัก
แต่อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามถึงการทีม่ หี น่วยงานระดับจังหวัด หรือ รัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) เข้าจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ประชาชนกลับสนใจเข้าร่วมการ
ประชุมกับกับหน่วยงานอื่นมากกว่านั้น ผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนชาวบ้านได้ให้เหตุผลว่า
หน่วยงานอืน่ โดยเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) สามารถด�ำเนินการตามทีช่ าวบ้านชุมชน
ต้องการได้มากกว่า แต่ละปีสามารถมีงบประมาณด�ำเนินการตามทีป่ ระชาชนต้องการได้หลายโครงการ ท�ำให้
ประชาชนสนใจในการเข้าร่วมประชุมประชาคมกับหน่วยงานอื่น
2. ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการมีสว่ นร่วมของประชาชน ในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่ ขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง จากการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลทัง้ จากการสัมภาษณ์ผทู้ มี่ สี ว่ น
เกีย่ วข้องกับการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง
ทั้ง 4 กลุ่ม สามารถแบ่งปัจจัยออกเป็น 3 ปัจจัย ตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลได้ดังนี้
ปัจจัยด้านจิตส�ำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถสรุปความเห็นได้ว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง ให้ความเห็นว่า ประชาชนมีจิตส�ำนึก
ในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่แล้วพอสมควร เห็นได้จากการที่มีตัวแทน
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ส่วนกลุ่ม ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
และตัวแทนประชาชนในพื้นที่ต�ำบลนาสัก ให้ความเห็นว่า ชาวบ้านมีจิตส�ำนึกในเรื่องของการมีส่วนร่วม
ในการจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาท้องถิ่นอยู่แล้ว เห็นได้จากการที่มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมหมู่บ้านที่จัดขึ้นเป็น
จ�ำนวนมากทุกครัง้ แต่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสักที่ให้ข้อมูลกลับมีความเห็นว่า ชาวบ้าน
โดยรวมอาจมีจิตส�ำนึกบ้าง แต่ไม่ได้มากนัก เนื่องจากประชาชนยังไม่เข้าใจหรือไม่มีความตระหนักรับรู้
ถึงความส�ำคัญของการเข้าร่วมการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร จึงท�ำให้เข้ามาร่วมจัดท�ำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นน้อยแต่ ดังข้อมูลจากที่สรุปจากข้อมูลการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปางพบว่า ในการประชุมประชาคมท้องถิ่น
ระดับหมู่บ้านในแต่ละครั้งยังมีประชาชนเข้าร่วมจ�ำนวนไม่มากเท่าที่ควร เช่น ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559, 2560,
2561 พบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วม เพียงร้อยละ 11.15, 11.31, และ 11.03 ตามล�ำดับ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการมีสว่ นร่วม ได้แก่ ภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหาร ช่องทางในการติดต่อสือ่ สาร
การสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กัน การให้ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับบทบาท ความส�ำคัญและ
ความจ�ำเป็นของการมีส่วนร่วม จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง ทั้ง 4 กลุ่ม มีความเห็นเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันว่า ภาวะผู้น�ำ  ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาท ความส�ำคัญและความจ�ำเป็นของการที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสักและละเป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ให้ประชาชนเข้ามาร่วมจัดท�ำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นน้อย
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ปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความสะดวกในการเดิ นทาง ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่น
ค่าตอบแทน ค่าเดินทาง ค่าเสียเวลา ต้องลางาน มีผลต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�ำ
แผนพัฒนาท้องถิน่ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ เช่น วัน เวลา สถานทีใ่ นการจัดประชุม
อาจเป็นสาเหตุที่ท�ำให้คนเข้าร่วมไม่ได้ เพราะส่วนใหญ่ต้องท�ำงาน หรือติดภารกิจต่าง ๆ ที่ต้องท�ำ เพราะ
ถ้าต้องลางานไปประชุม อาจต้องเสียรายได้ ท�ำให้ประชาชนไม่อาจเข้าร่วมการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่ ได้
3. การพัฒนาจิตส�ำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์
การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง ทุกกลุ่ม
เห็นว่าควรให้ความเห็นตรงกันว่า องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสักควรจัดโครงการพัฒนาจิตส�ำนึกการ
มีส่วนร่วมให้ประชาชนเกิดความตระหนัก รับรู้ เข้าใจถึงความส�ำคัญของการที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดท�ำแผนพัฒนาท้องท้องถิ่น ตั้งแต่เริ่มต้นถึงขั้นตอนสุดท้าย เพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจ
อย่างแท้จริง โดยผู้ให้ข้อมูลแต่ละกลุ่มได้ให้ความเห็นดังนี้ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก ได้ให้
ความเห็นว่า การพัฒนาจิตส�ำนึกการมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องค่อยเป็นค่อยไป
ไม่สามารถด�ำเนินการในทันทีได้ ในปัจจุบัน ทางองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัด
ล�ำปาง พยายามสร้างจิตส�ำนึกให้กบั ประชาชน โดยเริม่ จากการให้ตวั แทนของประชาชนในหมูบ่ า้ น ร่วมกับ
ตัวแทนของหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เข้ามามีสว่ นร่วมในขัน้ ต่าง ๆ ของการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่ ให้
มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ทราบว่าโครงการที่ตนเองเสนอเข้ามานั้น แท้จริงสามารบรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้หรือไม่อย่าไร และชี้ให้ประชาชนเห็นว่าการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น
มีความส�ำคัญอย่างไร ส่วน ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ต�ำบลนาสัก ได้ให้ความเห็นว่า
ควรจัดท�ำโครงการขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องของการจัดท�ำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปลูกจิตส�ำนึกและเสริมสร้างทัศนคติที่ดี และเป็นการปลูกจิตส�ำนึกประชาธิปไตยให้กับ
ประชาชน และชี้ให้ประชาชนเห็นว่า การเข้ามีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นจะเกิดผลดีอย่างไร
กับหมู่บ้านและท้องถิ่นของตนเองอย่างไร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก มีความเห็นว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดท�ำโครงการขึ้นมาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน และ
เจ้าหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรลงพืน้ ทีห่ รือเข้าร่วมการประชุมหมูบ่ า้ น เพือ่ สร้างองค์ความรู้
ให้กับประชาชนในเรื่องของการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
การอภิปรายผล
ผลการศึกษามีประเด็นที่ผู้วิจัยขอน�ำมาอภิปรายผล ดังนี้
1. การมีสว่ นร่วม ของประชาชนในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก
อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง พบว่า ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมหมูบ่ า้ นเพือ่ เตรียมความพร้อม
และเสนอโครงการในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นจ�ำนวนมาก แต่เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน
เพือ่ จัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่ นัน้ น้อย เพราะคิดว่าได้เข้าร่วมประชุมหมูบ่ า้ นแล้วจึงไม่มคี วามจ�ำเป็นต้องเข้าร่วม
ประชุมประชาคมท้องถิน่ อีก และประชาชนรูด้ วี า่ ทางองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก สามารถด�ำเนินโครงการ
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ที่มีอยู่ในแผนได้น้อย จึงไม่มีความสนใจเข้าร่วมจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ทางองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นาสัก จัดขึ้นมากนัก จากผลการศึกษาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนมีเพียงเริ่ม
เตรียมการวางแผนเท่านั้น แต่ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก�ำหนดแผน การร่วมปฏิบัติและประเมินผล
การด�ำเนินงานตามแผนมากนัก ตามขัน้ ตอนการมีสว่ นร่วมซึง่ มี 4 ประเภท ตามที่ Cohen, J.M., & Uphoff,
N.T. (1981, อ้างถึงใน สมบัติ นามบุรี, 2562) ได้สรุปไว้ว่า การมีส่วนร่วมประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในกระบวนการตัดสินใจ ก�ำหนดความต้องการและการจัดล�ำดับความส�ำคัญ 2) การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการด�ำเนินโครงการ (Implementation) การบริหารงานและงบประมาณ 3) การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ที่อาจมีการกระจายผลการด�ำเนินงานซึ่งอาจเป็นประโยชน์และ
เป็นโทษต่อประชาชนและสังคมด้วย และ 4) การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการประเมินผลโครงการ (Evaluation)
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลที่เกิดขึ้นว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง พบว่า ปัจจัยด้านจิตส�ำนึกการมีส่วนร่วม พบว่า
ประชาชนมีจิตส�ำนึกในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่แล้วพอสมควร แต่ไม่ได้
มากนัก เนือ่ งจาก ประชาชนยังไม่เข้าใจหรือไม่มคี วามตระหนักรับรูถ้ งึ ความส�ำคัญของการเข้าร่วมการจัดท�ำ
แผนพัฒนาท้องถิน่ เท่าทีค่ วร จึงท�ำให้เข้ามาร่วมจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่ น้อย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม ได้แก่ ภาวะผู้น�ำ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาท ความส�ำคัญและความจ�ำเป็นของการทีจ่ ะต้องเข้าไปมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่ ของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก เป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ให้ประชาชนเข้ามาร่วมจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่ น้อย
และปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความสะดวกในการเดินทาง ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่น ค่าตอบแทน
ค่าเดินทาง วัน เวลา มีผลต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง ผลการศึกษาดังกล่าว มีความสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ พรทิพย์ ค�ำพอ และคณะ (2544) ที่ได้สรุปปัจจัยที่ผลักดันการมีส่วนร่วมของประชาชนมี
4 ปัจจัยคือ 1) ปัจจัยภายในตัวบุคคล เป็นแรงผลักดันหรือจูงใจทีเ่ กิดขึน้ ในตัวบุคคล 2) ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 3) ปัจจัยผลักดันจากบุคคลอื่น และ
4) รางวัลตอบแทน คือ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาโดยหวังประโยชน์ตอบแทน
3. การพัฒนาจิตส�ำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์
การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง พบว่า ผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการจัดท�ำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง ทุกกลุ่มเห็นว่า องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลนาสัก  ควรจัดโครงการพัฒนาจิตส�ำนึกการมีสว่ นร่วมให้ประชาชน เกิดความตระหนัก รับรู้ เข้าใจ
ถึงความส�ำคัญของการที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องท้องถิ่น ตั้งแต่เริ่มต้นถึงขั้นตอน
สุดท้าย เพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจอย่างแท้จริง ผลการศึกษาดังกล่าวเป็นไปตามแนวคิด
การพัฒนาจิตส�ำนึกที่ ภิญโญ นิโรจน์ (2553) ได้สรุปไว้ว่า จิตส�ำนึกเป็นจิตที่มีทั้งความตระหนัก และ
ความรับผิดชอบ การทีบ่ คุ คลจะมีความตระหนักในเรือ่ งใด หรือปัญหาใด ย่อมต้องมีความรู้ และเข้าใจเกีย่ วกับ
เรื่องนั้นบนพื้นฐานของความเป็นจริงให้ได้ก่อน รวมทั้งต้องรู้จักตนเอง เข้าใจบทบาทของตน เข้าใจสังคม
รับรู้ความส�ำคัญของตนเองในสังคม เกิดความส�ำนึกรับผิดชอบในการที่ต้องกระท�ำการ หรือปฏิบัติการนั้น
โดยมีวิธีการในการพัฒนาใน 4 ด้าน (Good. Carter V. 1973, อ้างถึงใน ภิญโญ นิโรจน์, 2553) ดังนั้น
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การสร้างหรือพัฒนาจิตส�ำนึก เพื่อส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมที่ถูกต้อง สม�่ำเสมอ จ�ำเป็นต้อง
ให้เรียนรู้ จนมีความรู้ความเข้าใจ ซึ่งจะน�ำไปสู่การรับรู้ ความตระหนัก มีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งนั้น เพื่อน�ำไปสู่
การเข้ามามีส่วนร่วม เห็นคุณค่าของการเข้ามามีส่วนร่วม และเกิดความต้องการเต็มใจ พอใจที่จะมาร่วม
ท�ำกิจกรรมกับชุมชน จะน�ำมาสู่การมีพฤติกรรมการแสดงออกที่ถูกต้อง และสามารถสร้างจิตส�ำนึกการเข้า
มีสว่ นร่วมในการท�ำกิจกรรมร่วมกับชุมชน ท้องถิน่ ให้กบั ประชาชนได้ตอ่ ไป และ สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ อัญธิกา ชั่งกฤษ (2554) ที่ศึกษา กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างเสริมจิตส�ำนึกการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างเสริมจิตส�ำนึกการ
มีส่วนร่วม และความตระหนักในปัญหาและการเปลี่ยนแปลง ร่วมเห็นปัญหารู้สึกว่าเป็นปัญหาของตนเอง
จากข้อมูลที่แท้จริงของชุมชนเปิดเวทีเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน สร้างเสริมความสัมพันธ์รวมพลังสร้าง
ความสามัคคี มีพื้นที่ในการมีส่วนร่วม
ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
1) ควรมีประสานแผนงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการด�ำเนินงานในพืน้ ทีต่ ำ� บลนาสัก
อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง เพื่อให้มีแผนพัฒนาท้องถิ่นกลางไว้ใช้ในการด�ำเนินงานร่วมกัน การจัดตั้ง
ตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคัดเลือกจากประชาชน
ผู้มีจิตอาสา และสามารถเสียสละเวลาในการเข้าร่วมการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
2) ควรมี ก ารพั ฒ นาจิ ต ส� ำ นึ ก การส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง โดยแบ่งบทบาทภารกิจดังนี้
องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสักจัดท�ำโครงการขึน้ มาเพือ่ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิและหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วม
ในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อดีข้อเสียของการเข้าและไม่เข้าร่วมการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก ควรลงพื้นที่เพื่อท�ำการประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบเป็นระยะ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเห็น
ความส�ำคัญของการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่เสมอ
ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะที่เป็นแกนน�ำหมู่บ้าน ควรให้ความรู้กับประชนว่า นอกจากจะ
ประชุมหมูบ่ า้ นแล้ว ประชาชนควรเข้าร่วมการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่ ด้วย เนือ่ งจากการจัดท�ำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีความส�ำคัญกับหมู่บ้านและท้องถิ่นของตนเอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาสัก หลังจากมีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลนาสักแล้ว ควรกระจายข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อประชาชนได้รับทราบ
อยู่เสมอ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาถึงความส�ำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
กลุ่มเป้าที่ใช้ในการการสัมภาษณ์ ควรเพิ่มในส่วนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการด�ำเนินงานในพื้นที่ต�ำบลนาสัก อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง และเพิ่มในส่วนของตัวแทนภาค
ประชาชนเข้าไปด้วย เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีค่ รบทุกด้าน และครบทุกหน่วยงาน ก่อนทีจ่ ะน�ำข้อมูลมาประมวลผล
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ขีดความสามารถขององค์การกับความส�ำเร็จ ในการประยุกต์ใช้บริการ
กรุงไทยอินเตอร์เน็ต เแบงค์กิ้ง ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเขต 5
(ภาคเหนือตอนบน)
ORGANIZATIONAL CAPACITY AND SUCCESS OF IMPLEMENTING
THE KTB CORPORATE INTERNET BANKING SERVICES
OF PROVINCIAL LIVESTOCK OFFICE REGION 5
(UPPER NORTHERN REGION)
รวีนิภา หิรัญญโกมล, ไกรวุฒิ ใจค�ำปัน
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ (1) ศึกษาขีดความสามารถในการบริหารจัดการระบบ การจ่ายเงิน รับเงิน
และน�ำเงินส่งคลัง โดยใช้บริการกรุงไทย  อินเตอร์เน็ต แบงค์กงิ้ ( KTB Corporate Online) หน่วยงาน สังกัด
ส�ำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัด เขต 5 (ภาคเหนือตอนบน) (2) วิเคราะห์รปู แบบวิธปี ฏิบตั ขิ ององค์กร ของหน่วยงาน
สังกัด ส�ำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัด เขต 5 (ภาคเหนือตอนบน) ทีท่ ำ� ให้การประยุกต์ใช้ระบบ กรุงไทย อินเตอร์เน็ต
แบงค์กิ้ง (KTB Corporate Online) ของหน่วยงานประสบความส�ำเร็จผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิด การประเมิน
สมรรถนะองค์กร ด้าน วิธีปฏิบัติขององค์กร (Organizational Practices) โดยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
(quantitative method) โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม เพื่อวิเคราะห์หารูปแบบสมรรถนะขององค์กร
ที่เป็นจุดเด่นด้านวิธีปฏิบัติและต่อเนื่องด้วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกใน
ประเด็นสมรรถนะองค์กรเพื่อยืนยันผลจากข้อมูลเชิงปริมาณ ค้นหาที่มา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างสมรรถนะองค์กรที่เป็นจุดแข็งในแต่ละด้าน ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีวิธีการ
ปฏิบัติขององค์กรด้านวิถีแห่งนวัตกรรมอยู่ในระดับสูงที่สุด กล่าวคือมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ที่ยากและท้าทาย รองลงมาคือด้านวิถีแห่งการเติบโต คือมีการเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม พบว่า ประเด็นที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือวิถีแห่งการด�ำเนินงานในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้จากผลการศึกษาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าวิธีการปฏิบัติด้านการ
จัดการภายในองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลนัน้ ยังเป็นประเด็นทีห่ น่วยงานจะต้องพิจารณาด�ำเนินการ
เพิ่มเติมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : วิธีปฏิบัติขององค์กร/ระบบ กรุงไทย อินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง

Abstract
This research aims to (1) Study the capability of managing payment systems, receiving money
and sending money to bills. By using the Krung Thai Internet Banking service (KTB Corporate
Online), a division under the Office of Provincial Livestock Office Region 5 (Upper Northern Region)
(2) analyze the operational model of the organization of the agencies under the Provincial Livestock
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Office Region 5 (Upper Northern Region) that makes the application of the KTB Corporate
Internet Banking Services system of the department successful. Teen framework Evaluation of the
organizational competency in the organization’s practices (Organizational Practices) by the method
of quantitative research. (quantitative method) by collecting data by questionnaire To analyze the
performance model of the organization that is outstanding in practice and continuously by analyzing
the qualitative data obtained from in-depth interviews on organizational competency issues to
confirm the results from quantitative data, find sources and analyze the relationship between the
organization’s performance at Is a strength in each area. The results of the study showed that
executives and staff have operational procedures of the organization God’s Way of Innovation is
at the highest level. That means having the ability to solve difficult and challenging problems. Next
is the path of growth. Is to increase the capability of the organization continuously. However, it was
found that the points that received the least points are the way of operation in the operation with
efficiency and effectiveness. As a result of the said study Shows that effective and effective internal
management practices in the organization are still issues that agencies need to consider further.
Keywords : Competency, Organization Practices /(KTB Corporate Online)

บทน�ำ
ระบบทางการเงิน ทีถ่ อื เป็นเส้นเลือดหล่อเลีย้ งให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ เกิดการค้า การลงทุน
ซึ่งก�ำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น Bank หรือ Non-Bank ได้ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลกับ
การให้บริการทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบมากขึน้ ซึง่ ปัจจุบนั ระบบการเงินพัฒนามาเข้าสูร่ ปู แบบการเงินยุคใหม่
ที่มีชื่อว่า Fintech ย่อมาจาก Financial Technology หรือ เทคโนโลยีทางการเงิน เป็นการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาการให้บริการด้านการเงินและการลงทุนให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และ
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เราอาจจ�ำแนก Fintech ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ Traditional Fintech และ Emergent
Fintech1 โดยที่ Traditional Fintech เป็นธุรกิจเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่อ�ำนวยความสะดวกและสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีแก่ภาค การเงินโดยทัว่ ไป เช่น บริษทั ผูพ้ ฒ
ั นาบริการ internet banking หรือ mobile banking
ให้แก่สถาบันการเงิน เป็นต้น ส่วน Emergent Fintech เป็นธุรกิจหรือกลุ่มผู้ประกอบการที่คิดค้นนวัตกรรม
ทางการเงินใหม่ ๆ โดยใช้ เทคโนโยลีเพือ่ ลดบทบาทหรือก�ำจัดตัวกลางทางการเงินแบบดัง้ เดิม เช่น Paypal
เป็นต้น ซึง่ ในปัจจุบนั ธุรกิจ Startup จ�ำนวนไม่นอ้ ยเลยทีท่ ำ� ธุรกิจ Fintech แท้ทจี่ ริงแล้ว Fintech ไม่ใช่เรือ่ งใหม่
หรือธุรกิจใหม่แต่อย่างใด แต่เป็นเรือ่ งทีก่ ำ� ลังได้รบั ความสนใจ มากขึน้ เรือ่ ยๆ จากการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ
และนวัตกรรมทีน่ า่ สนใจจากกลุม่ ผูป้ ระกอบการทัง้ เล็กและใหญ่ เพือ่ ให้บริการทางการเงินมีประสิทธิภาพและ
ตอบโจทย์การใช้งานได้ดียิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่า สถาบันการเงิน ต่างๆ ทั่วโลกโดยเฉพาะธนาคารที่มีการลงทุน
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งสร้างแพลตฟอร์มบริการต่างๆ ในระบบดิจิทัล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของลูกค้า ซึ่งท�ำให้เกิดธุรกิจและบริการใหม่ๆ ที่ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น การซื้อสินค้า
ออนไลน์ บริการด้านขนส่ง และการรับช�ำระเงินผ่านระบบออนไลน์บนมือถือ
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การพัฒนาระบบงานบริการภาครัฐในทุกภาคส่วนให้สามารถบรรลุถงึ ผลส�ำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม
ถือเป็นหน้าทีข่ องภาครัฐในการบริหารราชการแผ่นดินเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สขุ แก่ประชาชนและประเทศชาติ
ซึง่ การพัฒนาระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเป็นการพัฒนางานบริการภาครัฐอีกประเภทหนึง่
ทีเ่ ป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลือ่ นให้ภาคส่วนต่าง ๆ ก้าวสูเ่ ศรษฐกิจดิจทิ ลั และเป็นกลไกส�ำคัญทีจ่ ะส่งเสริม
ให้การบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐก้าวเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) รวมทั้งยังเป็น
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การส่งเสริมงานบริการภาครัฐด้านระบบการช�ำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติจะก่อให้ เกิดประโยชน์ในหลายภาคส่วน ทั้งภาคประชาชนที่สามารถเข้าถึง
บริการการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวก ยิ่งขึ้นหากมีช่องทางในการช�ำระเงินที่หลากหลาย และ
เพิม่ ความปลอดภัยในชีวติ จากความเสีย่ งในการถือเงินสด ภาคธุรกิจทีช่ ำ� ระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถ
ช่วยลดต้นทุนการด�ำเนินงานและกระบวนการในการจัด การบริหารเงินสด และเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการท�ำธุรกิจให้สามารถทัดเทียมกับประเทศอืน่ ๆ ได้ ภาครัฐทีม่ กี ารช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
จะช่วยลดขัน้ ตอนการด�ำเนินงานให้สามารถจ่ายเงินสวัสดิการ และเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
คล่องตัว ตรวจสอบได้ง่าย ลดความซับซ้อนและข้อผิดพลาด ทั้งนี้ การพัฒนางานบริการภาครัฐด้านระบบ
การช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเป็นการตอบโจทย์ การปฏิรปู ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ซึง่ มีสาระส�ำคัญคือการยกระดับบริการภาครัฐให้ทนั สมัย และโปร่งใส และในขณะเดียวกันประชาชนต้องได้รบั
ความสะดวกต่อการใช้บริการ ซึ่งภาครัฐก�ำลังด�ำเนินการ พัฒนางานบริการภาครัฐด้านระบบการช�ำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติในรูปแบบที่หลากหลาย และเป็น บริการภาครัฐที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้
อย่างแท้จริง แต่อย่างไรก็ตาม ภาครัฐยังคงต้องค�ำนึงถึงพฤติกรรม ประชาชนทัว่ ไปทีอ่ าจยังไม่มคี วามคุน้ เคย
กับระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ภาครัฐอาจต้องใช้เวลา ในการส่งเสริมและปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การช�ำระเงินของประชาชนจากการใช้เงินสดไปสู่การช�ำระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์อีกทั้งภาครัฐต้องมีการ
เชื่อมโยงสู่ระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติให้สมบูรณ์ โดยเร็ว โดยเฉพาะการติดตั้งระบบ
Internet Banking เครื่อง EDC และ QR Code ของส่วนราชการทั่วประเทศ เพื่อให้พร้อมรับและจ่ายเงิน
ค่าบริการต่าง ๆ ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง เพื่อให้หน่วยงานราชการ มีระบบพื้นฐานที่รองรับการ
ปฏิบตั งิ านได้ครบทุกขัน้ ตอน ซึง่ จะเป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน ให้บริการภาครัฐแก่ประชาชน
ได้อย่างสมบูรณ์
หน่วยงานภายได้สังกัด กรมปศุสัตว์ (ส�ำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ภาคเหนือตอนบน) ได้ด�ำเนินการ
การรับเงิน จ่ายเงิน และน�ำเงินส่งคลัง ผ่านระบบ GFMIS โดยปัจจุบนั ได้ใช้รว่ มกับบริการผ่านธนาคารกรุงไทย
อินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง (KTB Corporate Online) ตั้งแต่ เดือน เมษายน 2562 เป็นต้นมา ท�ำให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้เห็นถึงประโยชน์และปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินการดังกล่าว ดังนั้นเพื่อเป็นการต่อยอดความส�ำเร็จ
ในการจ่ า ยเงิ น รั บ เงิ น และน� ำ เงิ น ส่ ง คลั ง โดยใช้ บ ริ ก ารผ่ า นระบบธนาคาร อิ น เตอร์ เ น็ ต แบงค์ กิ้ ง
(KTB Corporate Online) ของ กรมปศุสัตว์ ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ถูกต้อง รวดเร็ว
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขีดความสามารถในการบริหารจัดการระบบ การจ่ายเงิน รับเงิน และน�ำเงินส่งคลัง
โดยใช้บริการกรุงไทย  อินเตอร์เน็ต แบงค์กงิ้ ( KTB Corporate Online) หน่วยงาน สังกัด ส�ำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัด
เขต 5 (ภาคเหนือตอนบน)
2. เพือ่ วิเคราะห์รปู แบบวิธปี ฏิบตั ขิ ององค์กร ของหน่วยงาน สังกัด ส�ำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัด เขต 5
(ภาคเหนือตอนบน) ทีก่ อ่ ให้เกิดนวัตกรรมการบริหารระบบ การจ่ายเงิน รับเงิน และน�ำเงินส่งคลัง โดยใช้บริการ
ผ่านกรุงไทย อินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง (KTB Corporate Online)

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การประเมินขีดความสามารถขององค์กรหน่วยงานสังกัด ส�ำนักงานปศุสตั ว์เขต 5 ภาคเหนือตอนบน
ในการบริหารระบบ การจ่ายเงิน รับเงิน และน�ำเงินส่งคลัง โดยใช้บริการผ่านกรุงไทย อินเตอร์เน็ต แบงค์กงิ้
(KTB Corporate Online) จะใช้กรอบ การประเมินขีดความสามารถองค์กรภาครัฐ (Public Organizational
Capacity Assessment) ซึ่งใช้วิธีปฏิบัติขององค์กร ประกอบด้วยการวิเคราะห์ (1) วิถีแห่งนวัตกรรม คือ
ความสามารถในการแก้ ไขปั ญ หาที่ ย ากและท้ า ทาย; (2) วิ ถี แ ห่ ง การด� ำ เนิ น งาน คื อ ความสามารถ
ในการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล; และ (3) วิถีแห่งการเติบโต คือ บุคลากรมีการเรียนรู้
บทเรียนที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน โดยสามารถแสดงเป็นภาพได้ ดังภาพกรอบแนวคิดดังต่อไปนี้
ขีดความสามารถของค์กร
การประยุกต์ใช้ระบบ กรุงไทย
อินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง
(KTB Corporate Online)

วิธีปฏิบัติขององค์กร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ด้วยการพัฒนางานบริการภาครัฐด้านระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเป็นการตอบโจทย์
การปฏิรปู ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินซึง่ มีสาระส�ำคัญคือการยกระดับบริการภาครัฐให้ทนั สมัย
และโปร่งใส และในขณะเดียวกันประชาชนต้องได้รับความสะดวกต่อการใช้บริการ มีการเชื่อมโยงสู่ระบบ
การช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติให้สมบูรณ์ โดยเร็ว โดยเฉพาะการติดตั้งระบบ Internet Banking
เครื่อง EDC และ QR Code ของส่วนราชการทั่วประเทศ เพื่อให้พร้อมรับและจ่ายเงินค่าบริการต่าง ๆ
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างทัว่ ถึง เพือ่ ให้หน่วยงานราชการ มีระบบพืน้ ฐานทีร่ องรับการปฏิบตั งิ านได้ครบ
ทุกขัน้ ตอน ซึง่ จะเป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน ซึง่ ในการประยุกต์ใช้ระบบกรุงไทย อินเตอร์เน็ต
แบงค์กิ้ง (KTB Corporate Online) ซึ่งหากน�ำ  แนวคิดเกี่ยวกับ “วิธีปฏิบัติขององค์กร” (Organization
Practices) ประกอบด้วย (1) วิถีแห่งนวัตกรรม คือ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ยากและท้าทาย
ความเห็นอกเห็นใจต่อเพือ่ ร่วมงานรวมไปถึงการพิจารณาข้อเท็จจริงเมือ่ เกิดปัญหาร่วมกันก�ำหนดแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาโดยการททบทวนสมมุตฐิ าน พัฒนาความรูใ้ นการเอือ้ อ�ำนวยให้เกิดนวัตรกรรม เพือ่ ส่งเสริม
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ผู้ปฏิบัติงาน สร้างคุณค่าต่อการพึ่งพาตนเอง และสร้างความไว้ใจเชื่อมั่นแก่ผู้บังคับบัญชาได้ต่อไป
(2) วิถีแห่งการด�ำเนินงาน คือ วีธีปฏิบัติขององค์กรในการด�ำเนินงานโดสร้างวิสัยทัศน์และความเชื่อร่วมกัน
ก�ำหนดขอบเขตภารกิจ กลยุทธ์ ตัวชีว้ ดั เพือ่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพโดยรวมในการฏิบตั งิ าน การประสานงาน
ระหว่างกันกับภาคส่วนจ่าง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร โดยการท�ำงานเป็นทีม ก�ำหนดกติการะเบียบ
ข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเข้มแข้งให้กับผู้บังคับบัญชาระดับกลาง สูงต่อเนื่องไป ตามหลักการจัด
การองค์ ก ร เพื่ อ สร้ า งนวั ต รกรรมโครงสร้ า งองค์ ก ร การแบ่ ง งานมอบหมายงานร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความสามารถในการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล; และ (3) วิถีแห่งการเติบโต คือ บุคลากร
มีการเรียนรู้บทเรียนที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน ปัญหาที่เกิดขึ้น การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถให้กบั ผูน้ ำ� ในการเปลีย่ นแปลง การใช้ความส�ำเร็จเล็ก ๆ สนับสนุนความส�ำเร็จทีย่ า่ งใหญ่ และ
การบริหารความสามารถพิเศษของบุคลากร ได้แก่การฝึกอบรม ให้คณ
ุ ค่าแก่ประสบการณ์ภาคสนาม พัฒนา
ภาวะผู้น�ำและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน มาประกอบการพิจารณาถึงขีด
ความสามารถขององค์กร โดยวิธปี ฎิบตั ขิ ององค์กร ทีจ่ ะท�ำให้บรรลุเป้าหมายองค์กรมีอะไรบ้างจะใช้ความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะอะไรที่จะผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย โดยน�ำทฤษฎีเกี่ยวกับ ขีดความสามารถ
(Capability) และสมรรถนะ (Competency) ขององค์กร ขีดความสามารถหมายถึง ระดับความสามารถของ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การ เกิดจากผลการท�ำงานร่วมกันของบุคลากรในหน่วยงาน เพือ่ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน Anthony et al. (1996) กล่าวว่าสมรรถนะขีดความสามารถ
ทีเ่ กิดจาการปฏิบตั งิ านเพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ทอี่ งค์กรก�ำหนด ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
กับงานที่รับผิดชอบได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้ความรู้ ทักษะ และอุปนิสัยส่วนบุคคล เป็นต้น นอกจากนี้
ผู้วิจัยยังได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. (นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ, 2560) ได้ทำ� การศึกษาเรือ่ ง “การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทย ตามนโยบายประเทศไทย 4.0” (Enhancing Thailand’s Competitiveness in accordance
with Thailand 4.0 Policy) เพือ่ ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันดัานเศรษฐกิจ
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (Theoretical Best Practices) เพื่อประเมินความสามารถในการแข่งขัน
และวิเคราะห์ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบ ต่อความสามารถในการแข่งขันดัานเศรษฐกิจของประเทศไทย4.0
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน เศรษฐกิจของประเทศไทย
กับนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (ในระยะยาว)
2. (ปิยดา พิศาลบุตร, จิราวรรณ คงคล้าย, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, 2559) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง :
แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถขององค์การด้านการพัฒนาสรรถนะทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยครั้งนี้
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสนอแนวทางการเพิม่ ขีดความสามารถขององค์การด้านการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลากร
โดยอาศัยทฤษฏีเกี่ยวกับขีดความสามารถ (Capability) และสมรรถนะ (Competency) การเพิ่มสมรรถนะ
ของทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การพัฒนาระบบสมรรถนะของทรัพยากร การส�ำรวจและการวิเคราะห์สมรรถนะ
ของบุคคลากร เสนอแนวทางและวิธีการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์
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ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมในลักษณะของการใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสนับสนุนผล
ของการวิจัยเชิงปริมาณ (mixed-method sequential explanatory design) ซึ่งระเบียบวิธีวิจัยประเภทนี้จะ
เป็นประโยชน์ ในการขยายประเด็นจากผลการวิจยั เชิงปริมาณทีไ่ ด้วเิ คราะห์ไว้กอ่ นด้วยข้อมูลในเชิงคุณภาพ
ในภายหลัง ต่อเนือ่ งด้วยวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นสมรรถนะองค์กร
เพื่อยืนยันผลจากข้อมูลเชิงปริมาณ ค้นหาที่มา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะองค์กรที่
เป็นจุดแข็งในแต่ละด้าน ซึง่ ในงานวิจยั ฉบับนีค้ อื การสัมภาษณ์ ส�ำหรับกลุม่ ตัวอย่างในงานวิจยั นีป้ ระกอบด้วย
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรที่มีอายุการท�ำงานที่ หน่วยงานสังกัด ส�ำนักงานปศุสัตว์
เขต 5 ภาคเหนือตอนบน ระยะเวลา 5 ปีขึ้นไป โดยถ่วงน�้ำหนัก 1 และกลุ่มตัวอย่างนี้จะตอบค�ำถามเพื่อ
ประเมินสมรรถนะองค์กรด้านวิธีการปฏิบัติขององค์กร
การประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณในประเด็นการประเมินสมรรถนะของผูน้ ำ� และวิธปี ฏิบตั ขิ ององค์กร
จะใช้วธิ กี ารแปลงค่าคะแนนระดับการปฏิบตั เิ ป็นค่าร้อยละ โดยมีเงือ่ นไขคะแนนของข้อค�ำถามเชิงบวก ได้แก่
คะแนน = 4 หมายถึง ท�ำเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอทุกครั้งตลอดเวลา คิดเป็นช่วงร้อยละ 80-100; คะแนน = 3
หมายถึง ท�ำบ่อยครัง้ ช่วงร้อยละ 50-80; คะแนน = 2 หมายถึง ท�ำบ้างนานๆ ครัง้ คิดเป็นช่วงร้อยละ 10-50
และคะแนน = 1 หมายถึงไม่ทำ� เลย ช่วงคะแนนร้อยละ 0-10 ตามล�ำดับ และส�ำหรับเงือ่ นไขคะแนนของข้อ
ค�ำถามเชิงลบ ได้แก่ คะแนน = 4 หมายถึง ไม่ทำ� เลย ช่วงร้อยละ 0-10; คะแนน = 3 หมายถึง ท�ำบ้าง นานๆ ครัง้
ช่วงร้อยละ 10-50; คะแนน = 2 หมายถึง ท�ำบ่อยครัง้ ช่วงคะแนนร้อยละ 50-80; และคะแนน = 1 หมายถึง
ท�ำเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอทุกครั้งตลอดเวลา ร้อยละ 80-100 ตามล�ำดับ โดยเมื่อรวมคะแนนทั้งหมดเข้าด้วย
กันแล้ว การพิจารณาสมรรถนะองค์กรที่เป็นจุดเด่นจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ในการประมวลผลการวิจยั เชิงคุณภาพ จะเป็นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์โดยพิจารณา
จากคุณลักษณะทีไ่ ด้คะแนนสูงสุดในแต่ละประเด็นประกอบกันกับการสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นคุณลักษณะ
ของผูน้ ำ 
� และวิธกี ารปฏิบตั ขิ ององค์กร ทีไ่ ด้คะแนนเกินร้อยละ 80 ขึน้ ไป โดยทัง้ หมดการสัมภาษณ์ในเชิงลึก
กับตัวแทนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามเชิงปริมาณ และการประมวลผลจะเป็นการใช้ข้อมูล
เชิงคุณภาพเพื่อยืนยันผลการศึกษาในเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาขีดความสามารถในการบริหารจัดการระบบ
การจ่ายเงิน รับเงิน และน�ำเงินส่งคลัง โดยใช้บริการกรุงไทย  อินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง (KTB Corporate
Online) หน่วยงาน สังกัด ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เขต 5 (ภาคเหนือตอนบน) และเพื่อวิเคราะห์รูปแบบ
วิธีปฏิบัติขององค์กร ที่เป็นจุดแข็ง และน�ำไปสู่การพิจารณาว่าคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งดังกล่าวว่ามี
ความเกี่ยวพันหรือสอดคล้องกันหรือไม่ ระหว่างคุณลักษณะวิธีปฏิบัติขององค์กรขององค์กร ตามล�ำดับ
เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะขององค์กร คือ แบบสอบถาม ซึ่งจะประกอบด้วย
ค�ำถาม 3 ส่วน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 การศึกษาสมรรถนะขององค์กร ประกอบด้วยประเด็นย่อย 2 เรื่อง ดังนี้
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ส่วนที่ 2.1 วิธีการปฏิบัติงานขององค์กร
								 วิถีแห่งนวัตกรรม
								 วิถีแห่งการด�ำเนินงาน
								 วิถีแห่งการเติบโต
ทั้งนี้ แบบสอบถาม จะมี 3 ชุด ส�ำหรับผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
แบบสอบถามชุดที่ 1 ส�ำหรับผู้อ�ำนวยการ (ปศุสัตว์จังหวัด) ประกอบไปด้วย 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ค�ำถามประเมินวิธีการปฏิบัติขององค์กร ส่วนที่ 3
ค�ำถามประเมินวัฒนธรรมองค์กร และส่วนที่ 4 ค�ำถามประเมินศักยภาพความเป็นผู้น�ำ
แบบสอบถามชุดที่ 2 ส�ำหรับหัวหน้าฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านประกอบไปด้วย 4 ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ค�ำถามประเมินวิธีการปฏิบัติขององค์กร
ส่วนที่ 3 ค�ำถามประเมินวัฒนธรรมองค์กร และส่วนที่ 4 ค�ำถามประเมินศักยภาพความเป็นผู้น�ำ

ผลการศึกษา
(1) ด้านวิธีปฏิบัติขององค์กร
หน่วยงานสังกัด ส�ำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ภาคเหนือตอนบน
มีจดุ แข็งด้านด้านวิถแี ห่งนวัตกรรม ได้คะแนนเฉลีย่ สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 81.78 ส�ำหรับประเด็นย่อยฯ
ทีไ่ ด้คะแนนสูงสุดคือวิธปี ฏิบตั ใิ นการระบุปญ
ั หา คะแนนร้อยละ 87.00 รองลงมาคือ วิธปี ฏิบตั ใิ นการก�ำหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหา ร้อยละ 83.67 และ วิธปี ฏิบตั ใิ นการเอือ้ ให้เกิดนวัตกรรม ร้อยละ 74.67 ตามล�ำดับ
วิถีแห่งการเติบโต พบว่า มีการปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอเป็นประจ�ำทุกครั้งในการท�ำงาน มีค่าคะแนน
เฉลีย่ รวมรองลงมาคิดเป็นร้อยละ 80.55 โดยองค์ประกอบย่อยทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดคือวิธปี ฏิบตั ใิ นการบริหาร
ความสามารถพิเศษของบุคลากร ร้อยละ 85.33 รองลงมาคือ วิธีปฏิบัติในการเรียนรู้ขององค์กร ร้อยละ
83.33 และ วิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงองค์กร ร้อยละ 73.00 ตามล�ำดับ
นอกจากนี้ในด้านวิถีแห่งการด�ำเนินงาน พบว่าอยู่ในระดับท�ำบ่อยครั้ง มีค่าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 77.33 โดยประเด็นย่อยทีไ่ ด้คะแนนสูงสุดคือวิธปี ฏิบตั ใิ นการควบคุมการด�ำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ
85.00 รองลงมาคือวิธปี ฏิบตั ใิ นการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ร้อยละ 82.67 และวิธบี ริหารจัดการ
องค์กร ร้อยละ 64.33 ตามล�ำดับ
จากผลคะแนนดังกล่าวข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่า องค์กร มีสมรรถนะด้านวิธีปฏิบัติขององค์กรที่
มีจุดแข็งในด้าน “วิถีแห่งนวัตกรรม” หมายถึง หน่วยงานสังกัด ส�ำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ภาคเหนือตอนบน
มีจุดเด่นด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ยากและท้าทาย ทั้งนี้รายละเอียดโดยสรุปของ
คะแนน และด้าน “วิถแี ห่งการเติบโต” หมายถึง หน่วยงานสังกัด ส�ำนักงานปศุสตั ว์เขต 5 ภาคเหนือตอนบน
มีสมรรถนะฯ ที่เป็นจุดเด่นรองลงมาคือบุคลากรมีการเรียนรู้บทเรียนที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
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ตารางที่ 1 สรุปคะแนนวิธปี ฏิบตั ขิ ององค์กร (Organization Practices) ของ หน่วยงานสังกัด ส�ำนักงาน
ปศุสัตว์เขต 5 ภาคเหนือตอนบน
ค่าเปอร์เซ็นต์
1. วิถีแห่งนวัตกรรม
1-1 วิธีปฏิบัติในการระบุปัญหา
1-2 วิธีปฏิบัติในการก�ำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
1-3 วิธีปฏิบัติในการเอื้อให้เกิดนวัตกรรม
2. วิถีแห่งการด�ำเนินงาน
2-1 วิธีปฏิบัติในการควบคุมการด�ำเนินงาน
2-2 วิธีปฏิบัติในการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ
2-3 วิธีบริหารจัดการองค์กร
3. วิถีแห่งการเติบโต
3-1 วิธีปฏิบัติในการเรียนรู้ขององค์กร
3-2 วิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงองค์กร
3-3 วิธีปฏิบัติในการบริหารความสามารถพิเศษของบุคลากร

81.78
87.00
83.67
74.67
77.33
85.00
82.67
64.33
80.55
83.33
73.00
85.33

วิธีปฏิบัติหรือแนวทางของปศุสัตว์เขต 5 หรือ ปศุสัตว์จังหวัด ที่มักจะเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้
แสดงความคิดเห็นอยู่เสมอ (นายสยาม สมฤทธิ์, หัวหน้าฝ่ายบริหาร, สัมภาษณ์; นายอรรณพ เสือกระจ่าง
ปศุสัตว์จังหวัดแพร่, สัมภาษณ์) น�ำไปสู่การท�ำให้เกิดพื้นที่ที่บุคลากรของ หน่วยงาน ได้น�ำเสนอความเห็น
และน�ำไปสู่การที่บุคลากรกล้าที่จะแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา มีความไว้วางใจกัน และหาข้อสรุป
ร่วมกันในการท�ำงานต่าง ๆ ที่เป็นมติร่วมกันอย่างเป็นทางการ
ส�ำหรับการใส่ใจในรายละเอียดการท�ำงานและการค้นหาปัญหาอย่างจริงจังร่วมกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ส�ำคัญเช่นกันในการที่จะเข้าใจสาระส�ำคัญของสถานการณ์หรือองค์รวมของสภาพ
ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้ในแนวทางปฏิบัติของปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก็ได้ให้ความส�ำคัญ
กับความเข้าใจในรายละเอียดดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยในการท�ำงานของปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จะเป็นผูก้ ำ� กับดูแล คิดรูปแบบในภาพรวมทัง้ หมด แล้วจะมีการมอบหมายงาน โดยปศุสตั ว์จงั หวัดจะท�ำการ
ประสานกับหน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่กองคลัง กรมปศุสัตว์ และ ส�ำนักงานคลังจังหวัด เพื่อทราบราย
ละเอียด ระเบียบฯหลักเกณฑ์ในการด�ำเนินการการจ่ายเงิน รับเงิน และน�ำเงินส่งคลัง โดยใช้บริการผ่าน
กรุงไทย อินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง (KTB Corporate Online) ส่วนเมื่อถึงเวลาปฎิบัติงานจริง จะเรียกประชุม
ระหว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหาร งานการเงินผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนให้พร้อมก่อน
ลงมือปฏิบัติเพื่อลดข้อพิพลาดในการท�ำงาน หากมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบสารสนเทศที่
ตอนข้างละเอียดและมีหลายขั้นตอน การเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและการแสวงหาความรู้ที่มีประโยชน์จาก
ภาคส่วนอื่น เช่น ธนาคารกรุงไทย ส�ำนักงานคลังจังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์ ที่มีความรู้
ความช�ำนาญและมีประสบการณ์ เพื่อน�ำมาปรับใช้ในการท�ำงาน ก็มีความส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่การที่ผู้น�ำ
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สามารถท�ำความเข้าใจสาระส�ำคัญของสถานการณ์และสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงอย่างลึกซึ้งและรอบด้านด้วย
เช่นกัน ทั้งนี้ความส�ำเร็จในการท�ำงานของผู้น�ำแต่ละคนจะอยู่ที่ผู้น�ำคนนั้นๆ ว่าจะเข้าใจในเรื่องที่ท�ำมาก
น้อยแค่ไหน เป้าหมายคืออะไร ซึ่งหากชัดเจน การน�ำความรู้และประสบการณ์ ข้อผิดพลาดมาปรับปรุง
การให้โอกาสแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชาในการศึกษา อบรม และแลกเปลีย่ นความรูจ้ ะสามารถพัฒนาระบบการด�ำ
นินการให้ส�ำเร็จและเกิดความโปร่งใส สะดวกรวดเร็วในการท�ำงานมากยิ่งขึ้น (นายนพดล  พินิจ, ปศุสัตว์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน, สัมภาษณ์)
วิธีปฏิบัติขององค์กรแบบ “วิถีนวัตกรรม” และ “วิถีการเติบโต”
1) วิถีแห่งนวัตกรรม บุคลากรของหน่วยงานในส�ำนักงานปศุสัตว์เขต 5 มีจุดแข็งในด้านวิถี
แห่งนวัตกรรม กล่าวคือ การมีแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณค่าและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย
การระบุประเด็นปัญหาต่างๆ และแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยวิธีการเชิงนวัตกรรม ซึ่งในกรณีของการบริหาร
จัดการระบบการจ่ายเงิน รับเงิน และน�ำเงินส่งคลัง โดยใช้บริการผ่านกรุงไทย อินเตอร์เน็ต แบงค์ก้ิง
(KTB Corporate Online) ในแต่ละจังหวัด กองคลัง กรมปศุสตั ว์ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลือ่ น
ระบบให้มีความส�ำเร็จ นั้นจากการสัมภาษณ์เชิงลึกถึงเหตุผลว่าเพราะเหตุใดบุคลากรจึงมีความสามารถ
ในการวิเคราะห์ประเด็นส�ำคัญของปัญหาในพืน้ ทีไ่ ด้เป็นอย่างดีนนั้ เหตุผลประการแรก พบว่า ปศุสตั ว์จงั หวัด
ได้มีระบบในการมอบหมายหน้าที่ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กรอย่างชัดเจน  และมีแต่งตั้งผู้รับผิด
ชอบและจัดการหลักและรอง เพื่อความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ (นายสมบัติ ตันติ, ปศุสัตว์จังหวัด
พะเยา, สัมภาษณ์; นางอรปรียา รักขา, หัวหน้าฝ่ายบัญชี กองคลัง กรมปศุสัตว์, สัมภาษณ์)  
2) วิถีแห่งการเติบโต ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณแสดงให้เห็นว่าจุดเด่นในล�ำดับรองลงมาของ
วิธีปฏิบัติขององค์กร ส�ำนักงานปศุสัตว์ เขต 5 ภาคเหนือตอนบน คือการมีแนวปฏิบัติเพื่อยกระดับขีด
ความสามารถขององค์กร ด้วยการสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความสามารถในการปรับตัวได้
กับบริบทของสถานการณ์ต่างๆ การที่ปศุสัตว์จังหวัด ได้มีการเปิดโอกาศให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารได้
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้ระเบียบ หลักเกณฑ์ ใหม่ๆ ในกรณีที่พบข้อผิดพลาด
ในการด�ำเนินการระบบจากการสัมภาษณ์พบว่าปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ให้ความส�ำคัญกับประเด็นการ
พัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องหลักอีกประการหนึ่งด้วยเช่นกัน ซึ่งในการพัฒนานั้น จะมีวีธีการหลักๆ ได้แก่
(1) พิจารณาจากต้นเรื่องที่ส่งมาจากส่วนกลาง หนังสือสั่งการต่าง ๆ (2) พิจารณาจากรายละเอียดที่
กรมบัญชีกลางมีหนังสือสั่งการต่างๆ ส่งมาให้ ถ้าประเด็นตรงกับความจ�ำเป็นและบุคลากรจ�ำเป็นต้องเข้า
ร่วมก็จะส่งไป (3) มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยาย เช่น เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบระบบ จากธนาคาร
กรุงไทย จ�ำกัด (4) การด�ำเนินการผ่านการประชุมบุคลากรประจ�ำเดือน ในลักษณะของการน�ำเสนอความรู้
ใหม่ๆ หรือความรูท้ ไี่ ด้จากการไปเรียนรูม้ าจากแหล่งภายนอก และ (5) ให้บคุ ลากรเรียนรูผ้ า่ น website หรือ
ผ่าน social media ของ หน่วยงานเอง ถ้ามีเรือ่ งส�ำคัญๆ อะไร ก็จะให้สง่ เข้าไปในไลน์ของ ส�ำนักงานปศุสตั ว์
จังหวัด หรือ e mail ของหน่วยงาน (นายอรรณพ เสือกระจ่าง, ปศุสัตว์จังหวัดแพร่, สัมภาษณ์)
แนวนโยบายข้างต้น น�ำไปสู่การให้โอกาสแก่พนักงานในการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและ
สอดคล้องกับความจ�ำเป็นและความสนใจ ซึ่งท�ำให้บุคลากรมีความตื่นตัวทีจ่ ะเรียนรูต้ ลอดเวลา นอกจากนี้
การให้บคุ ลากรทีไ่ ด้ไปรับการฝึกอบรมหรือพัฒนา จะต้องน�ำองค์ความรูท้ ไี่ ด้หรือสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูม้ าเผยแพร่ให้
กับบุคลากรคนอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ดังนั้นภายใน หน่วยงานส�ำนักงานปศุสัตว์ เขต 5 จึงมีการแบ่งปันความรู้
ระหว่างกันด้วยวิธกี ารทีเ่ ป็นทางการในทีป่ ระชุม และทางช่องทางออนไลน์ตา่ งๆ ด้วยเช่นกัน (ปศุสตั ว์เขต 5,
สัมภาษณ์)
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สรุปความสัมพันธ์กันระหว่างขีดความสามารถขององค์กรที่เป็นจุดแข็งในแต่ละด้าน
คือ วิธปี ฏิบตั ขิ ององค์กร ที่ หน่วยงานสังกัด ส�ำนักงานปศุสตั ว์เขต 5 มีจดุ เด่นในด้าน “วิถนี วัตกรรม”
หมายถึง มีแนวการปฏิบตั งิ านเพือ่ พัฒนาคุณค่าและผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียด้วยการระบุประเด็น
ปัญหาต่างๆ และแก้ไขปัญหาเหล่านัน้ ด้วยวิธกี ารเชิงนวัตกรรม ด้วยการมอบหมายงานทีช่ ดั เจน และจุดเด่น
รองลงมาคือ “วิถีแห่งการเรียนรู้” หมายถึง การที่ หน่วยงานในสังกัด ส�ำนักงานปศุสัตว์ เขต 5 ภาคเหนือ
ตอนบน มีแนวปฏิบัติเพื่อยกระดับขีดความสามารถขององค์กร ด้วยการสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
และมีความสามารถในการปรับตัวได้กับบริบทของสถานการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลง ผลการศึกษา
ในเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันกับสมรรถนะองค์กร
ด้านอืน่ ๆ โดยวิธกี ารปฏิบตั อิ งค์กรทัง้ 2 แบบนัน้ จะไม่สามารถเกิดขึน้ และประสบความส�ำเร็จได้หากผูน้ ำ� ไม่
ได้สง่ เสริมหรือมีแนวคิดทีส่ อดคล้องกันกับแนวทางการปฏิบตั ดิ งั กล่าวนัน้ นอกจากนี้ หากวัฒนธรรมองค์กร
ไม่สนับสนุนหรือไม่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติ ก็ย่อมจะท�ำให้วิธีปฏิบัติเหล่านั้นไม่ได้เป็นตัวเสริมให้องค์กร
สามารถประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน�้ำในพื้นที่ด้วย
เช่นกัน

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลการศึกษาขีดความสามารถขององค์กรกับการบริหารจัดการระบบการจ่ายเงิน
รับเงิน และน�ำเงินส่งคลัง โดยใช้บริการผ่านกรุงไทย อินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง ( KTB Corporate Online)  
ของหน่วยงานสังกัด ส�ำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ภาคเหนือตอนบนผลการวิจัยพบว่าผลการประเมินขีดความ
สามารถขององค์กรองค์กร (1) ด้านวิธปี ฏิบตั ขิ ององค์กร มีจดุ แข็งด้านด้านวิถแี ห่งนวัตกรรม ได้คะแนนเฉลีย่
สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 81.78 ส�ำหรับประเด็นย่อยฯ ทีไ่ ด้คะแนนสูงสุดคือวิธปี ฏิบตั ใิ นการระบุปญ
ั หา คะแนน
ร้อยละ 87.00 รองลงมาคือ วิธีปฏิบัติในการก�ำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ร้อยละ 83.67 และ วิธีปฏิบัติ
ในการเอือ้ ให้เกิดนวัตกรรม ร้อยละ 74.67 ตามล�ำดับ วิถแี ห่งการเติบโต พบว่า มีการปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ
เป็นประจ�ำทุกครั้งในการท�ำงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมรองลงมาคิดเป็นร้อยละ 80.55 โดยองค์ประกอบ
ย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือวิธีปฏิบัติในการบริหารความสามารถพิเศษของบุคลากร ร้อยละ 85.33 รองลง
มาคือ วิธีปฏิบัติในการเรียนรู้ขององค์กร ร้อยละ 83.33 และ วิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงองค์กร ร้อยละ
73.00 ตามล�ำดับ นอกจากนี้ในด้านวิถีแห่งการด�ำเนินงาน พบว่าอยู่ในระดับท�ำบ่อยครั้ง มีค่าคะแนน
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 77.33 โดยประเด็นย่อยที่ได้คะแนนสูงสุดคือวิธีปฏิบัติในการควบคุมการด�ำเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ 85.00 รองลงมาคือวิธีปฏิบัติในการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ร้อยละ 82.67
และวิธีบริหารจัดการองค์กร ร้อยละ 64.33 ตามล�ำดับ จากผลคะแนนดังกล่าวข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่า
การบริหารจัดการระบบการจ่ายเงิน รับเงิน และน�ำเงินส่งคลัง โดยใช้บริการผ่านกรุงไทย อินเตอร์เน็ต แบงค์กงิ้
(KTB Corporate Online) ของหน่วยงานสังกัด ส�ำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ภาคเหนือตอนบนมีสมรรถนะ
ด้านวิธปี ฏิบตั ขิ ององค์กรทีม่ จี ดุ แข็งในด้าน “วิถแี ห่งนวัตกรรม” หมายถึง หน่วยงานสังกัด ส�ำนักงานปศุสตั ว์
เขต 5 ภาคเหนือตอนบนมีจุดเด่นด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ยากและท้าทาย ทั้งนี้รายละเอียด
โดยสรุปของคะแนน และด้าน “วิถีแห่งการเติบโต” หมายถึง หน่วยงานสังกัด ส�ำนักงานปศุสัตว์เขต 5
ภาคเหนือตอนบนมีสมรรถนะฯ ที่เป็นจุดเด่นรองลงมาคือบุคลากรมีการเรียนรู้บทเรียนที่ได้รับจาก
การปฏิบัติงาน
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ที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จในเชิงนวัตกรรมแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถขององค์กร เมื่อพิจารณาขีด
ความสามารถขององค์กรต่าง ๆ ก็จะเห็นได้ว่าเป็นประเด็นที่ควรได้รับการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกัน
กล่าวคือ ความสามารถในการบริหารจัดการอ�ำนาจเพือ่ ขับเคลือ่ นการท�ำงานฯ วิธบี ริหารจัดการองค์กร และ
ไม่สามารถในการตัดสินใจ ซึ่งต้องรอส่วนกลาง เป็นผู้ก�ำหนด ควบคุม การท�ำงาน ความไม่ช�ำนาญในการ
ใช้ระบบสารสนเทศ ความไม่สมดุลในลักษณะที่การท�ำงานที่มุ่งเน้นภารกิจหน้าที่มากเกินไป เป็นประเด็นที่
ต้องการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน โดยผู้น�ำขององค์กร ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการสร้างเสริมองค์ความรู้ ทักษะ
และเพิ่มพูนมุมมองใหม่ๆ ในด้านการบริหารองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ในระดับที่สูงขึ้น ก็จะเป็นการ
ท�ำให้ผู้น�ำสามารถใช้มุมมองหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ  การพัฒนาระบบงานบริการภาครัฐในทุกภาคส่วนให้
สามารถบรรลุถึงผลส�ำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม ถือเป็นหน้าที่ของภาครัฐในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อ
ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งการพัฒนาระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่ง
ชาติเป็นการพัฒนางานบริการภาครัฐอีกประเภทหนึง่ ทีเ่ ป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลือ่ นให้ภาคส่วนต่าง ๆ
ก้าวสูเ่ ศรษฐกิจดิจทิ ลั และเป็นกลไกส�ำคัญทีจ่ ะส่งเสริม ให้การบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐก้าวเข้าสู่
รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ในประเทศได้ต่อไป
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การวิเคราะห์นโยบายของรัฐในการส่งเสริมให้ประชาชนออมเงิน
ผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ
ANALYSIS OF GOVERNMENT POLICIES TO ENCOURAGE PEOPLE
TO SAVE MONEY THROUGH NATIONAL SAVINGS FUND
ธนไชย สอนอินทร์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์ให้เห็นถึงกระบวนการท�ำงานทีผ่ า่ นมาตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการจัดสวัสดิการให้แก่กลุ่มอาชีพอิสระผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ การปรับตัวของกองทุน
และการแก้ไขปัญหาของกองทุนในแต่ละยุคสมัยของรัฐบาลและเพื่อเสนอแนวทางในการด�ำเนินงาน
ของกองทุนการออมแห่งชาติในอนาคตต่อไปโดยวิธกี ารด�ำเนินการวิจยั ในรูปแบบการวิเคราะห์จากเอกสาร
โดยวิเคราะห์นโยบายของรัฐบาล 3 ยุค (พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั ) โดยนโยบายการส่งเสริมให้ประชาชนออมเงิน
เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยหลั ง เกษี ย ณของผู ้ ป ระกอบอาชี พ อิ ส ระ ผลการศึ ก ษาพบว่ า นโยบายออมเงิ น ของ
กลุม่ อาชีพอิสระในสมัยรัฐบาลนายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ มีการส่งเสริมให้ออมเงินในกองทุนการออมแห่งชาติ
แต่ ใ นสมั ย ของรั ฐ บาลนายกยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร มี ก ารส่ ง เสริ ม การส่ ง เงิ น เข้ า กองทุ น ประกั น สั ง คม
ตามมาตรา 40 แทน ซึ่งต่อมาในสมัยรัฐบาลนายกประยุทธ์ จันทร์โอชามีการส่งเสริมนโยบายการออมเงิน
ผ่านกองทุนการออมแห่งชาติอกี ครัง้ จากการวิจยั พบว่าการด�ำเนินงานของกองทุนและนโยบายของรัฐบาล
ควรมีการปรับปรุงเพื่อเป็นการส่งเสริมการออมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่แท้จริง
ค�ำส�ำคัญ : การวิเคราะห์นโยบายของรัฐ/การส่งเสริมให้ประชาชนออมเงิน/กองทุนการออมแห่งชาติ

Abstrac
The purpose of this research is to study, analyze, and see the past work process in
accordance with the government’s policy on welfare provision for independent careers through the
National Savings Fund. The adjustment of the fund and the problem of the fund in each period
of the government and to propose ways of operating the National Savings Fund in the future by
conducting research in the form of analysis from Documents by analyzing the policies of the three
generations of government (2011 - present)
By the policy to encourage people to save money as expenses after retirement of selfemployed The study found that the saving policy of the self-employed group during the government
period, Mr Abhisit Vejjajiva was promoted to save money in the National Savings Fund, but during
the time of Prime Minister Yingluck Shinawatra government promoted money to be sent to the
fund. Social Security under Section 40 instead. Which later during the reign of Prime Minister Prayut
Chan Ocha is promoting the savings policy through the National Savings Fund again. From the
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research, it is found that the operations of government funds and policies should be improved
in order to promote true savings and quality of life.
KEYWORDS : State policy analysis / Encouraging people to save money / The National
Savings Fund

บทน�ำ
สถานการณ์ด้านผู้สูงอายุก�ำลังเป็นปัญหาที่ทั่วโลกก�ำลังเผชิญ ปัญหาดังกล่าวท�ำให้รัฐบาลหลาย
ประเทศต้องคิดค้นนโยบายเพื่อช่วยเหลือวัยพึ่งพิงกลุ่มนี้ โดยทางด้านสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุที่เกิดขึ้น
ของประเทศไทยในปัจจุบนั ท�ำให้เกิดภาวะของผูพ้ งึ่ พิงทีม่ ากขึน้ รัฐจึงต้องมีภาระการช่วยเหลือบุคคลกลุม่ นี้
เพิ่มมากขึ้น ทั้งด้านค่ารักษาพยาบาลผ่านโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือที่รู้จักกันในนาม
โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคนอกจากนโยบายการช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลแล้วยังมีการช่วยเหลือ
กลุ่มผู้เกษียณผ่านการแจก เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยเริ่มตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป โดยมีจ�ำนวนเงินเริ่มต้น
ตั้งแต่ 600 - 1,000 บาท  หรือการแจกเบี้ยผู้พิการ ให้แก่ผู้พิการรายละ 1,000 บาท โดยใช้งบประมาณผ่าน
กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพือ่ เศรษฐกิจฐานรากและสังคม ปีงบประมาณ 2564 (ข้อมูลจากฐานทะเบียนกลาง
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 มีจำ� นวนคนพิการทีท่ ำ� บัตรผูพ้ กิ าร
2.02 ล้านคน)
จึงเห็นได้ว่างบประมาณที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการช่วยเหลือประชาชนวัยเกษียณเป็นเงินงบ
ประมาณจ�ำนวนมากแต่ก็ยังไม่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรวัยเกษียณกลุ่มนี้ให้ได้รับคุณภาพ
ชีวิตที่ดีที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในแต่ละวันได้ โดยเฉพาะประชากรวัยเกษียณในช่วงท�ำงานที่ประกอบ
อาชีพอิสระที่ไม่ได้มีการออมเงินหรือมีช่องทางการหักออมเงินรายได้รายเดือนของตนเองเพื่อน�ำมาเป็น
เงินบ�ำนาญรายได้ในช่วงเกษียณ โดยจะเห็นได้วา่ หากเทียบกับอีก 2 กลุม่ อาชีพ คือ ข้าราชการ และพนักงาน
ซึ่งจะมีการหักเงินเดือนเข้ากองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการและกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพซึ่งก็จะมีคุณภาพ
ชีวิตในบั้นปลายหลังเกษียณที่ดีกว่า
ดังนั้นภายหลังการเกิดขึ้นของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2526 จนกระทั่งเกิด
เป็นพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ในเวลาต่อมา และการเกิดขึ้นของพระราชบัญญัติ
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ซึง่ กองทุนทัง้ สองนัน้ ออกมาเพือ่ เป็นหลักประกันการใช้ชวี ติ
หลังเกษียณของประชากรวัยแรงงานจ�ำนวน 2 กลุ่มคือกลุ่มลูกจ้างและกลุ่มข้าราชการ โดยกองทุนทั้งสอง
มีแนวทางการด�ำเนินงานเดียวกันคือให้ประชากรวัยแรงงานหักเงินจากค่าจ้างส่วนหนึง่ เข้ากองทุนและจะได้
รับสมทบอีกส่วนหนึง่ จากนายจ้างกรณีลกู จ้างเอกชนหรือการสมทบจากรัฐกรณีขา้ ราชการเพือ่ น�ำเงินทัง้ สองส่วน
ไปลงทุนและจ่ายให้ในวันที่เกษียณจากการท�ำงาน
กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เป็นนโยบายที่ถูกน�ำเสนอในสมัยรัฐบาลของนายกอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ โดยส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นผู้เสนอ ด้วยเหตุผลของการต้องมีกฎหมายดังกล่าวออกมา
บังคับใช้ที่ว่า โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีระบบการออมเพื่อการด�ำรงชีพในยามชราภาพที่คลอบคลุม
ภาคแรงงานทุกประเภท แรงงานส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 55 ของประเทศ จึงยังไม่ได้รับความคุ้มครองเพื่อการ
ชราภาพอย่างทั่วถึง ซึ่งจะท�ำให้แรงงานกลุ่มนี้ตกอยู่ในความยากจนเมื่อยามเกษียณอายุจากการท�ำงาน
ด้วยเหตุผลทีว่ า่ ไม่มชี อ่ งทางในการออมเงินทีง่ า่ ยต่อการเข้าถึงและง่ายต่อการออม ด้วยการทีไ่ ม่ตอ้ งน�ำเงิน
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ไปฝากธนาคารแต่สามารถหักออมจากเงินรายเดือนของตนเองได้เลย ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลจึงได้มี
การเห็นสมควรจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นช่องทางในการออมเงินขั้นพื้นฐานของแรงงานในส่วนที่เหลือนี้ เพื่อ
ให้ได้ผลประโยชน์รวมในรูปบ�ำนาญ เพื่อสร้างความเท่าเทียมในด้านการจัดสวัสดิการและความเป็นธรรม
จากรัฐ โดยมีการคาดการณ์ว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน 2554
แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลที่เกิดขึ้นเมื่อ 9 สิงหาคม 2554 ซึ่งเป็นรัฐบาลในสมัย
ของนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ท�ำให้พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติดังกล่าวเกิดการหยุดชะงักลง
โดยในสมัยรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ระงับการด�ำเนินการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติเอาไว้
แล้วมีนโยบายผลักดันการออมที่มีหลักการคล้ายกับกองทุนการออม ผ่านกองทุนประกันสังคมแทน
หรือที่เรียกว่า ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แทน
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2557 ในสมัยของรัฐบาลนายกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยกระทรวงการคลัง
ก็ได้เกิดการผลักดันโครงการการออมผ่านกองทุนแห่งชาติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยมีการมอบโครงการนี้
ให้ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการจนกระทั่งมีการเริ่มรับสมัคร
ครั้งแรกของกองทุนในวันที่ 20 สิงหาคม 2558
บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์ถงึ กระบวนการท�ำงานทีผ่ า่ นมาตามนโยบายของรัฐบาล
ในการจัดสวัสดิการให้แก่กลุม่ อาชีพอิสระผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ การปรับตัวของกองทุนและการแก้ไข
ปัญหาของกองทุนในแต่ละยุคสมัยของรัฐบาล เพื่อเสนอแนวทางในการด�ำเนินงานของกองทุนการออม
แห่งชาติในอนาคตต่อไป โดยการใช้แนวคิดนโยบายสาธารณะและสวัสดิการของรัฐมาวิเคราะห์

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาวิเคราะห์ให้เห็นถึงกระบวนการท�ำงานที่ผ่านมาตามนโยบายของรัฐบาลในการจัด
สวัสดิการให้แก่กลุ่มอาชีพอิสระผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ การปรับตัวของกองทุนและการแก้ไขปัญหา
ของกองทุนในแต่ละยุคสมัยของรัฐบาล และเพื่อเสนอแนวทางในการด�ำเนินงานของกองทุนการออม
แห่งชาติในอนาคตต่อไป

ขอบเขตการวิจัย
ท�ำการวิเคราะห์นโยบายของรัฐในการส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มอาชีพอิสระออมเงินในกองทุน
การออมแห่งชาติตามนโยบายที่เกิดขึ้นของรัฐบาล 3 ยุค
1. รัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
2. รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
3. รัฐบาลนายกพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อทราบถึงกระบวนการท�ำงานที่ผ่านมาตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดสวัสดิการให้แก่
กลุ่มอาชีพอิสระผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ การปรับตัวของกองทุนและการแก้ไขปัญหาของกองทุน
ในแต่ละยุคสมัยของรัฐบาลและเพื่อทราบถึงแนวทางในการด�ำเนินงานของกองทุนการออมแห่งชาติ
ในอนาคตต่อไป
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ทบทวนวรรณกรรม
สมโภชน์ ธนานุภทั ร (2539) ได้ศกึ ษาเรือ่ งการวิเคราะห์นโยบายของรัฐในการระดมเงินออม เพือ่ การพัฒนา
ประเทศและแนวโน้มการออมเงินของประชาชนในหน่วยลงทุนกองทุนรวม พบว่านโยบายการระดม
เงินออมของรัฐบาลมีมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว มาตรการระยะสั้นเช่น ยกเว้นภาษีเงินได้จาก
การออมโดยการประกันชีวิตหรือมาตรการระยะยาว เช่น การส่งเสริมกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพภาคเอกชน
การปรับลดอัตราภาษีเพื่อให้เกิดการออม การจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลการออมเงินโดยตรง โดยพบว่า
วิธีที่สร้างการออมให้ประชาชนมากที่สุดคือการประชาสัมพันธ์ช่องทางการออมและการสร้างความเชื่อมั่น
โดยการให้ข้อมูลให้เยอะเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับออม และการรับประกันการควบคุมดูแลโดยรัฐบาล
นางสาวศาสนีย์ ศรศลิป์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง นโยบายสาธารณะการประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
โดยการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ พบว่า นโยบายการประกันรายได้ให้แก่ผสู้ งู อายุ โดยการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพนัน้
ยังไม่มีความเหมาะสมในแง่เนื้อหาและ วัตถุประสงค์ของนโยบาย รวมถึงการน�ำนโยบายไปปฏิบัติยังมี
ข้อบกพร่อง ในด้านการบริหารจัดการ รวมถึงด้านการมีสว่ นร่วมของประชาชนส่งผลให้ผสู้ งู อายุไม่มสี ถานะ
ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงโดยมีข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบายการประกันราย
ได้ให้แก่ผู้สูงูอายุโดยการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ได้แก่ การก�ำหนดมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบายให้
ชัดเจน เพื่อให้เบี้ยยังชีพสามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีฐานะที่ยากไร้อย่างแท้จริง หรือผลักดันให้มีระบบ
หลักประกัน ส�ำหรับกลุ่มอายุที่ยากล�ำบาก ขาดที่พึ่งพิง ให้มีรายได้เพียงพอกับการด�ำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน
โดยควรเน้นการสนับสนุนให้ชมุ ชนและผูส้ งู อู ายพึง่ พาตนเอง โดยช่วยเหลือเชิงสงเคราะห์ให้นอ้ ย ช่วยเหลือ
เชิงตอบแทนให้มาก เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุมศี กั ยภาพในการดูแลตนเอง อันเป็นการแก้ไขปัญหา สวัสดิการผูส้ งู อายุ
ในระยะยาว และควรจัดตั้งหน่วยงานหลักเพื่อดูแลด�ำเนินโยบายการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพโดยตรง เพื่อลด
ข้อบกพร่องในเรื่องการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงส่งเสริม เปิดกว้างการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ
ในการแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาหรือข้อเสนอแนะต่อนโยบายผ่านช่องทางที่รัฐจัดท�ำขึ้น
พัชรกันย์ เธียรชุตนิ นั ท์ (2562) ได้ศกึ ษาเรือ่ งนโยบายสาธารณะเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ผูม้ รี ายได้นอ้ ย
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พบว่า การด�ำเนินนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐนัน้ เกิดจากแนวคิดการสร้างโอกาสทีเ่ น้นสร้างโอกาส 4 มิติ ได้แก่ 1. การสร้างและส่งเสริมการมีงานท�ำ 
2. การฝึกอบรมการประกอบอาชีพและการศึกษา 3. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ 4. การเข้าถึงสิ่งจ�ำ
เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งทั้ง 4 มิติท�ำให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถหลุดพ้น
ความยากจน ลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำเนินโครงการคือ ปัจจัยด้านนโยบาย
ด้านองค์การ ด้านข้าราชการ ด้านประชาชนและด้านข้อมูลการติดต่อสื่อสาร ซึ่งล้วนมีผลต่อความส�ำเร็จ
ของการด�ำเนินโครงการ ส่วนแนวทางการด�ำเนินโครงการนั้นคือเริ่มต้นด้วยการช่วยเหลือเงินผ่านบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย จากนั้นให้ผู้ลงทะเบียนเข้าหลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิต
และอบรมการประกอบอาชีพทีภ่ าครัฐจัดไว้ เพือ่ น�ำไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ทมี่ นั่ คงเพือ่ เป้าหมายคือการ
ลดความยากจน
ดังจะเห็นได้ว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมาเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับนโยบายระบบสวัสดิการของ
รัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งไม่ว่าจะเป็นระบบสวัสดิการของต่างประเทศหรือ
ของประเทศไทยแต่จากการที่กองทุนการออมแห่งชาติซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายของรัฐจัดตั้งขึ้นมา
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เพือ่ เป็นสวัสดิการให้กบั ผูท้ ปี่ ระกอบอาชีพอิสระ โดยเป็นกองทุนใหม่ทพี่ งึ่ จะมีการรับสมัครผูเ้ ข้าร่วมกองทุน
เมือ่ ไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมาท�ำให้ยงั ขาดงานวิจยั เกีย่ วกับกองทุนดังกล่าวในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการวิเคราะห์ความเป็นมา
แนวทางการเกิด การปรับตัวและการแก้ไขปัญหาของกองทุน ตามนโยบายของแต่ละรัฐบาลทีเ่ กีย่ วกับกองทุน
การออมแห่งชาตินี้และข้อเสนอแนะการด�ำเนินงานของกองทุนการออมแห่งชาติในอนาคต โดยงานวิจัย
ของข้าพเจ้านั้นจะเข้ามาในส่วนที่ขาดนี้

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยอาศั ย เครื่ อ งมื อ ในการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
ซึง่ สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การศึกษาวิจยั จากข้อมูลเอกสารและการวิจยั จากบทสัมภาษณ์ของบุคคล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบ
การวิเคราะห์ ตามประเด็นที่ได้วางกรอบแนวคิดเพื่อหาค�ำตอบของค�ำถามวิจัยที่ตั้งไว้

สรุปผลการวิจัย
กระบวนการที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (2554) มีการเสนอแนวทางการ
สร้างเครื่องมือเพื่อการชราภาพที่เหมาะสมของผู้ประกอบอาชีพกลุ่มอาชีพอิสระ จนน�ำไปสู่การเสนอร่าง
พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติหรือ กอช. ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบจนประกาศใช้
เป็นกฎหมายเมือ่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 หลังการประกาศใช้พระราชบัญญัตฯิ มีการยกร่างอนุบญ
ั ญัตทิ ี่
ออกตามพระราชบัญญัติฯ เช่น ร่างข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติและร่างระเบียบ
กองทุนการออมแห่งชาติมีการด�ำเนินการจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการออมเพื่อการชราภาพแก่
ประชาชนในหลายจังหวัด และมีการยกร่างอนุบัญญัติที่ออกตาม พ.ร.บ. อีกหลายฉบับ ทั้งยังมีการจัดตั้ง
ส�ำนักงานของกองทุนฯ โดยใช้อาคารธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้า (ธสน.) เป็นที่ตั้งของกองทุนฯ
โดยมีก�ำหนดการที่จะต้องเปิดรับสมาชิกกองทุนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 แต่ยังมิทันจะได้รับสมัครก็เกิด
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับสมัครเนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล
กระบวนการที่เกิดขึ้นในสมัยนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (2554 – 2557) มีการใช้นโยบายส่งเสริม
การออมให้ผู้มีอาชีพอิสระออมเงินเพื่อการเกษียณตามมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 พ.ร.บ. ประกันสังคมแทน
ซึ่งเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคมและรัฐสมทบอีก
ส่วนหนึง่ เพือ่ ให้มเี งินไว้ใช้ยามชราภาพแต่เมือ่ มองจากแนวทางทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนกลุม่ นีจ้ ะเห็น
ได้วา่ มาตรา 40 เป็นการจ่ายแบบมีทางเลือกคือบ�ำเหน็จหรือบ�ำนาญซึง่ เสีย่ งต่อการจะเกิดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระยะสั้นในกรณีการเลือกบ�ำเหน็จแต่กับกองทุนการออมแห่งชาติที่จ่ายเงินเป็นบ�ำนาญรายเดือน
ซึง่ จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระยะยาวมากกว่า โดยเมือ่ ในอีกแง่มมุ หนึง่ จะมองได้วา่ เพือ่ เป็นการลดงบ
ประมาณในส่วนนีจ้ งึ ส่งเสริมมาตรา 40 แทน และยังมีการเสนอให้แก้ไขพระราชบัญญัตกิ องทุนการออมแห่งชาติ
ทัง้ ทีย่ งั ไม่มกี ารบังคับใช้กฎหมาย จนกระทัง้ มีการเสนอร่าง พระราชบัญญัตยิ บุ เลิกกองทุนการออมแห่งชาติ
เนื่องจากเห็นว่ามีความซ�้ำซ้อนกับการใช้มาตรา 40 พระราชบัญญัติประกันสังคม
สมัยรัฐบาลนายกประยุทธ์ จันทร์โอชา (2557 – ปัจจุบัน) เกิดการรื้อฟื้นพระราชบัญญัติกองทุน
การออมแห่งชาติขึ้นมาใช้บังคับเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระให้มีบ�ำนาญในยามชราภาพ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีนโยบายให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือกที่ 1 สามารถสมัคร กอช. ได้
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นอกจากนั้นยังมีนโยบายที่เอื้อต่อการส่งเสริมคือการให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3, 4 หรือ
5 สามารถโอนมาออมใน กอช.ได้เลยโดยไม่ต้องยกเลิกแล้วสมัครใหม่ นอกจากนั้นยังมีการออกกฎหมาย
ลูกของ พระราชบัญญัตกิ องทุนการออมแห่งชาติขนึ้ มาอีกหลายฉบับเพือ่ เป็นการส่งเสริมการด�ำเนินงานของ
กอช. เช่น กฎกระทรวงการจ่ายเงินสมทบและเงินสะสม โดยมีการเพิม่ อัตราเพดานเงินสมทบเพือ่ ให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตวัยเกษียณที่เห็นผลในทางความจริง หรือกฎกระทรวงการค�ำนานเงินบ�ำนาญเป็นต้น
นอกจากนั้นยังมีนโยบายที่ส�ำคัญคือการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้มีการสมัครสมาชิก กอช.
ของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระให้มากขึน้ โดยนโยบายทีเ่ ห็นผลคือการมอบหมายให้กำ� นัน ผูใ้ หญ่บา้ น ซึง่ มีอยูม่ ี
ทุกพืน้ ทีล่ งไปประชาสัมพันธ์ รับสมัครสมาชิกและรับเงินสะสมเข้ากองทุน โดยผ่านทางกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งถือเป็นนโยบายที่เป็นการสร้างการรับรู้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่สมัครได้เป็นอย่างดีเนื่องจาก
โดยลักษณะบุคคลกลุ่มนี้เป็นที่น่าเชื่อถือของคนในพื้นที่อยู่แล้ว

อภิปรายผลและบทสรุป
โดยสิ่งที่เกิดขึ้นนโยบายการส่งเสริมการออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาตินั้นเริ่มจากแนวคิด
การออมเพื่อบ�ำนาญยามชราภาพของผู้ประกอบอาชีพอิสระซึ่งเป็นอาชีพที่ยังไม่มีทางเลือกการออมแบบ
บังคับเหมือนอาชีพข้าราชการและพนักงานเอกชนทีม่ กี องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพซึง่ จะมีคณ
ุ ภาพชีวติ วัยเกษียณ
ที่ดีกว่าจึงเกิดการตั้งกองทุนการออมแห่งชาติในสมัยรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แต่ยังมิทันได้บังคับ
ใช้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเป็นนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งไม่ส่งเสริมกองทุนการออมแห่งชาติ
แต่ได้หันไปส่งเสริมการส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมตามมาตรา 40 แทน ซึ่งไม่สอดคล้องกับการพัฒนา
คุ ณ ภาพชีวิตวัยเกษียณของผู้ที่ป ระกอบอาชี พ อิ สระอย่ างแท้ จริ งเนื่ องจากนโยบายการจ่ ายเงิ น และ
ผลตอบแทนที่ยังน้อย หลังจากนั้นในสมัยรัฐบาลนายกประยุทธ์ จันทร์โอชา เกิดการส่งเสริมกองทุน
การออมแห่งชาติ เนื่องด้วยเห็นว่าสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตวัยเกษียณได้อย่างแท้จริง อีกทั้งเพื่อเป็น
การตอบโจทย์นโยบาย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่ง กองทุนการออมแห่งชาติถือเป็นกองทุนที่มั่นคงด้วย
ได้รับการรับรองเงินออมและผลตอบแทนจากกระทรวงการคลัง เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระวัยเกษียณและเพื่อความยั่งยืนของคุณภาพชีวิตโดยการจ่ายเป็นบ�ำนาญรายเดือนจนกว่าจะเสียชีวิต
หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด นอกจากการส่งเสริมแล้วการประชาสัมพันธ์โดยผ่านทางท้องที่ผ่าน
ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น ก็ถอื เป็นการประชาสัมพันธ์และการสร้างความเชือ่ มัน่ ทีด่ ใี ห้กบั ผูท้ สี่ นใจหรือนโยบายอืน่ ๆ
เช่นการเพิ่มช่องทางในการส่งเงินออมโดยการส่งเงินผ่านหน่วยงานเอกชน เช่นเซเว่นอีเลเว่นซึ่งมีอยู่
ในทุกพื้นที่

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยพบว่านโยบายการส่งเสริมการออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติยังมีปัญหา
ในประเด็นของอัตราการส่งเงินออมและอัตราเงินสมทบจากรัฐที่มีการก�ำหนดเพดานไว้ในอัตราที่ต�่ำ
โดยเมื่อค�ำนวณผลตอบแทนที่ได้รับอาจจะยังไม่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ในวัยเกษียณได้อย่างมั่งคั่งและยั่งยืนเมื่อเทียบกับกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการและกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพที่มีอัตราการส่งเงินออมและอัตราเงินสมทบเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งท�ำให้ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า
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อีกทัง้ กองทุนการออมแห่งชาติเองควรมีการปรับปรุงในส่วนการน�ำเงินออมและเงินสมทบไปลงทุน
ในทรัพย์สินที่เสี่ยงกว่าเดิมเพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่มากขึ้นเช่นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าของ
ไทยหรือต่างประเทศและกองทุนควรมีทางเลือกของการลงทุนให้ผู้ส่งเงินสามารถเลือกได้ว่าจะให้กองทุน
น�ำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใดตามความเสี่ยงที่ผู้ส่งเงินสามารถรับความเสี่ยงได้ เพื่อสร้างผลตอบแทน
ในระยะยาวที่มากขึ้น
นอกจากนีค้ วรมีการบังคับให้ออมแก่ผปู้ ระกอบอาชีพอิสระทีส่ ามารถรับรูร้ ายได้เพือ่ เป็นการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและลดภาระการพึ่งพิงในยามเกษียณของผู้ประกอบอาชีพเหล่านี้
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รัฐธรรมนูญนิยมและการแบ่งแยกอ�ำนาจ : ความรู้เบื้องต้น
และแนวคิดการจ�ำกัดอ�ำนาจรัฐบาล
CONSTITUTIONALISM AND SEPARATION OF POWERS :
INTRODUCTION AND CONCEPT OF LIMITED GOVERNMENT POWER
กิรพัฒน์ เขียนทองกุล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
บทความนี้น�ำเสนอถึง ความรู้เ บื้ องต้ น เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด รั ฐธรรมนู ญ นิ ย ม (Constitutionalism)
ซึ่งถือได้ว่าเป็นระเบียบการปกครองสูงสุดและเป็นรากฐานส�ำคัญของการเป็นรัฐสมัยใหม่ในปัจจุบัน
โดยน�ำเสนอถึงพัฒนาการของแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมผ่านการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในโลกตะวัน
ตกสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 - 20 และแสดงถึงความสัมพันธ์ของแนวคิดการแบ่งแยกอ�ำนาจ (Separation
of powers) ในการก�ำหนดบทบาทและจ�ำกัดการใช้อำ� นาจของรัฐ โดยมีแนวทาง 4 ประการ ได้แก่ (1) อ�ำนาจ
ของรัฐนั้นต้องกระท�ำการผ่านเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นผู้รับอ�ำนาจของรัฐมาด�ำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับประชาชน (2) ต้องมีการแสดงสิทธิและหน้าที่ที่ชัดเจนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐโดยใช้กฎหมาย
เป็นเครื่องมือในการให้อ�ำนาจดังกล่าว (3) แบ่งอ�ำนาจในส่วนบุคคลว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีขอบเขต
ของอ�ำนาจเพียงใดและต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างไร และ (4) ต้องเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ
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Abstract
This article presents an introduction to constitutionalism which is regarded as the highest
governing regulations and is the core of modern states. This article presents the development of
the concept of constitutionalism through Western political changes in the 17th – 20th centuries
and showing the relationship of the concept of separation of powers in defining roles and limiting
government power. There are 4 suggestions which are (1) The power of the government must be
used through government officials. (2) The concept of separation of power requires rights and duties
to government agencies by law enforcement (3) Dividing personal power to what extent government
officials have the power and how to perform their duties, and (4) Allow the public to participate in
the monitoring of the government powers.
Keywords : Constitution, Constitutionalism, Separation of Powers
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บทน�ำ : รัฐธรรมนูญนิยมคืออะไร
“รัฐธรรมนูญ” (Constitution) เป็นค�ำที่หมายถึง กฎ ระเบียบการปกครอง ระเบียบวิถีปฏิบัติของ
คนในสังคมที่ท�ำการตกลงและยอมรับร่วมกัน (Consensus) ในพื้นที่หรือสังคมใดสังคมหนึ่ง ซึ่งมีความต่อ
เนือ่ งกันมาเป็นช่วงระยะเวลาหนึง่ ลักษณะทีส่ ำ� คัญของกฎระเบียบเหล่านีต้ อ้ งมีความชัดเจน มีการยอมรับ
และเป็นที่ทราบโดยทั่วไปของคนในสังคมนั้น ซึ่งในความหมายของค�ำว่ารัฐธรรมนูญโดยส่วนใหญ่แล้ว
มั ก อ้ า งอิ ง ถึ ง พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2554 (ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน, 2554, น. 241)
ซึ่งให้ความหมายของค�ำว่ารัฐธรรมนูญว่าเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับซึ่งรวบรวมกฎเกณฑ์
การปกครองประเทศขึ้นไว้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบทกฎหมายสูงสุดที่จัดระเบียบการปกครองประเทศ ก�ำหนด
รูปแบบ และระบอบการปกครองของประเทศ สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน อ�ำนาจหน้าที่ของ
องค์กร และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร แต่อย่างไรก็ตาม การก�ำหนดความหมายของค�ำว่ารัฐธรรมนูญ
ในข้างต้นนั้นไม่ได้ครอบคลุมถึงค�ำว่า “กฎหมายรัฐธรรมนูญ” เพราะ “กฎหมายรัฐธรรมนูญ” มีความหมาย
กว้างกว่าและจะเป็นรูปแบบลายลักษณ์อกั ษรหรือจารีตประเพณีกไ็ ด้ จึงไม่ได้จำ� กัดถึงลักษณะทางกายภาพ
ของการเป็นกฎหมายสูงสุดของสังคม ดังนั้น รัฐธรรมนูญในปัจจุบันนั้นมีทั้งเป็นลักษณะลายลักษณ์อักษร
และลักษณะไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ โดยที่ลักษณะไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้น นอกจากจะใช้หลัก
ของจารีตประเพณีการปกครองแล้ว กฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการปกครองย่อมถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของรัฐธรรมนูญด้วย (Garner (Ed.), 2019, p. 330)
การเกิดแนวคิดเรือ่ งรัฐธรรมนูญในโลกนัน้ ได้พฒ
ั นามาจากรากฐานทางประวัตศิ าสตร์ทางการเมือง
ในโลกตะวันตกตั้งแต่นครรัฐเอเธนส์ โดยมองว่าหลักการ “รัฐธรรมนูญ” นั้น ต้องเป็นการให้คุณค่าของ
ความยุติธรรม (Justice) เสรีภาพ (Liberty) ความเสมอภาค (Equality) และการเคารพสิทธิการครอบครอง
ทรัพย์สิน (Sanctity of property) ซึ่งมีการถกเถียงกันเป็นอย่างมากในการจัดสรรและสร้างความชัดเจนของ
การเคารพสิง่ ข้างต้น เพือ่ เป็นการยกระดับคุณค่าของสังคมให้ “รัฐ” ทีม่ ี “รัฐธรรมนูญ” (อาจจะเรียกได้วา่ เป็น
ข้อตกลงร่วมสูงสุดของสมาชิกในรัฐหรือประชาชนภายในรัฐ) กลายเป็นศูนย์กลางของระบอบการปกครอง
โดยคนหมูม่ ากทีด่ ี (Polity) ตามที่ Aristotle ได้กล่าวไว้ (Vile, 1967, p. 1) แต่อย่างไรก็ตาม “รัฐธรรมนูญ” นัน้
ไม่ใช่แต่เพียงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democracy) เท่านั้นที่จะมีรัฐธรรมนูญ การปกครอง
รูปแบบอื่น ๆ ก็อาจจะมีรัฐธรรมนูญได้ เช่น การปกครองแบบราชาธิปไตย (Monarchy)1 การปกครอง
แบบทุชนาธิปไตย (Tyranny) การปกครองแบบอภิชนาธิปไตย (Aristocracy)2 การปกครองแบบคณาธิปไตย
(Oligarchy) เป็นต้น ซึ่งในกรณีของประเทศไทยก็เคยมี “รัฐธรรมนูญ” ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมาแล้วหลาย
ฉบับ เช่น รัฐธรรมนูญของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในปี พ.ศ. 2502 หรือรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการ
รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ซึ่งประกาศใช้ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2534 ซึ่งไม่เปิดให้มีการ
เลือกตัง้ และมีบทบัญญัตใิ ห้ฝา่ ยบริหารมีอำ� นาจพิเศษ เรียกได้วา่ เป็นรัฐธรรมนูญของเผด็จการซึง่ ก็เคยมีใน
ประวัติศาสตร์ประเทศไทยมาแล้วเช่นกัน (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2546, น. 29)
“การปกครองแบบราชาธิปไตย” (Monarchy) เป็นรูปแบบการปกครองที่ Aristotle เสนอขึน้ โดยจัดแบ่งเกณฑ์ตามจ�ำนวนผูถ้ อื ครองอ�ำนาจ และวิธกี ารใช้อำ� นาจ
ซึ่งการปกครองแบบราชาธิปไตยนั้นจะมีลักษณะคือบุคคลเพียงคนเดียวถือครองอ�ำนาจและใช้อ�ำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หากบุคคลเพียงคนเดียว
ถือครองอ�ำนาจและใช้อ�ำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนจะเรียกว่า “การปกครองแบบทุชนาธิปไตย” (Tyranny)
2
“การปกครองแบบอภิชนาธิปไตย” (Aristocracy) เป็นรูปแบบการปกครองที่ Aristotle เสนอขึ้นโดยจัดแบ่งเกณฑ์ตามจ�ำนวนผู้ถือครองอ�ำนาจ และ
วิธีการใช้อ�ำนาจ ซึ่งการปกครองแบบอภิชนาธิปไตยนั้นจะมีลักษณะคือบุคคลเพียงกลุ่มเดียว (A few) ถือครองอ�ำนาจและใช้อ�ำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
หากบุคคลเพียงกลุ่มเดียวถือครองอ�ำนาจและใช้อ�ำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนจะเรียกว่า “การปกครองแบบคณาธิปไตย” (Oligarchy)
1
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รัฐธรรมนูญจึงมีสถานะเป็นกฎระเบียบแบบการปกครองแบบหนึ่ง ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วจะมีสถานะ
เป็นจุดสูงสุดของกฎระเบียบทัง้ มวล (Supremacy law) หรือไม่กไ็ ด้ ขึน้ อยูก่ บั วัฒนธรรมการเมือง อุดมการณ์
ทางการเมือง ลักษณะการเมืองของสังคมนั้น แต่การมีอยู่ของรัฐธรรมนูญนั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงพื้นฐาน
ความคิดทางการเมือง (Political thought) ของคนในสังคมนั้น ซึ่งรัฐธรรมนูญจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัย
การด�ำรงอยู่ของสถาบันทางการเมืองและการปฏิสัมพันธ์ของอ�ำนาจโดยที่รัฐธรรมนูญจะท�ำหน้าที่ก�ำหนด
สิทธิ ก�ำหนดหน้าที่ ก�ำหนดความสัมพันธ์ของสมาชิก/ประชากร/สถาบันต่าง ๆ ภายในสังคมหรือรัฐนั้น
รวมไปถึงการควบคุมและตรวจสอบการใช้อ�ำนาจของสถาบันการเมืองต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการสังคมนั้นด�ำเนินต่อไปได้ ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงไม่ใช่เป็นแค่เพียงกฎหมาย และไม่จ�ำเป็นจะต้องเป็น
ลายลักษณ์อักษรเสมอไป แต่รัฐธรรมนูญนั้นเป็นตัวสะท้อนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทาง
การเมือง (Convention and interpretation) ของคนในสังคมนั้น ๆ ซึ่งแน่นอนว่า “ศาสนา” (Religion)
ก็เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญเช่นกัน ซึ่งในบางรัฐหรือบางประเทศที่เป็นรัฐศาสนา (State
religion) ก็ มี รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ผู ก ติ ด กั บ ค� ำ สอนทางศาสนา ดั ง ที่ เ ห็ น ได้ เ ด่ น ชั ด คื อ กลุ ่ ม ประเทศในแถบ
ตะวันออกกลางที่ใช้สภาวะรัฐศาสนาอิสลาม ยึดถือคัมภีร์อัลกุรอาน (Al-Quran) ซึ่งเป็นหลักค�ำสอน
ทางศาสนามาเป็นรัฐธรรมนูญในการปกครองหลักประจ�ำชาติหรือปฏิบัติวิถีชีวิตตามหลักศาสนาควบคู่กัน
ไปด้วย เช่น อิหร่าน ซาอุดิอาระเบีย ปากีสถาน อิรัก เป็นต้น3
รัฐธรรมนูญจึงกลายเป็นสิ่งที่ผูกติดกับวิถีชีวิตของสมาชิกในสังคมและการด�ำรงอยู่ของสถาบัน
ทางการเมืองเป็นอย่างมาก เนือ่ งจากสถาบันการเมืองนัน้ เป็นสิง่ ทีถ่ กู สร้างขึน้ เพือ่ ด�ำรงอยูห่ รือถูกก่อตัง้ ขึน้
(Establishment) เพื่อใช้อ�ำนาจของตนเองในสังคมการเมืองหนึ่ง ๆ โดยมีหน้าที่หลักของสถาบันการเมือง
คือ การได้รับความชอบธรรม (Legitimate) ในการใช้อ�ำนาจเพื่อกระท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม หรือไม่ก็ได้ โดยปกติแล้วสถาบันทางการเมืองนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้อ�ำนาจและตอบสนอง
ผลประโยชน์ของคนส่วนหนึง่ ในสังคม ซึง่ อาจจะเป็นคนกลุม่ เล็ก ๆ ในสังคมหรือเป็นคนกลุม่ ใหญ่ ๆ ในสังคม
ก็ได้ จ�ำนวนของคนหรือประชากรนั้นไม่ได้มีผลต่อการก�ำหนดหรือใช้อ�ำนาจในการจัดสรรผลประโยชน์
ซึ่งการกระท�ำของคนกลุ่มเล็ก ๆ นั้นอาจจะเป็นชนชั้นน�ำในสังคม โดยคนส่วนใหญ่เป็นเพียงแค่ประชาชน
ทีไ่ ม่มอี ำ� นาจอันใดก็ได้ ซึง่ อาจจะพบเห็นรูปแบบการใช้อำ� นาจแบบข้างต้นได้ในการปกครองระบอบเผด็จการ
(Dictatorship) การปกครองแบบราชาธิปไตย การปกครองแบบอภิชนาธิปไตย การปกครองแบบคณาธิปไตย
เป็นต้น ดังนั้น สถาบันทางการเมืองจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากรากฐานของขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมทางการเมืองของคนในสังคมนั้น ซึ่งอาจจะลอกเลียบแบบจากสังคมหนึ่งมาสู่อีกสังคมหนึ่ง
ก็เป็นได้ แต่อาจจะไม่สมบูรณ์เหมือนกันทั้งหมด เนื่องจากบริบททางประวัติศาสตร์ ธรรมเนียม วัฒนธรรม
ทางการเมืองของแต่ละสังคมไม่เหมือนกัน ซึ่งอาจจะมีการประยุกต์ ปรับแก้ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม
และระบบวัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมดังกล่าว เช่น ประเทศไทยลอกเลียนแบบระบบวุฒิสภามา
จากประเทศอังกฤษ ซึง่ ก็มโี ครงสร้างและองค์ประกอบคล้ายคลึงกันแต่กไ็ ม่ได้เหมือนกันทัง้ หมด และสถาบัน
การเมืองนัน้ จะมีลกั ษณะของกฎระเบียบ กฎหมาย พิธกี าร ความภาคภูมใิ จ อุดมการณ์ วัฒนธรรมของตนเอง
ซึง่ เป็นสิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงได้ยาก ซึง่ ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมืองในยุคสมัยการเมืองแบบโบราณนัน้
จะมีสถาบันทางการเมืองหนึง่ ๆ ทีม่ คี วามยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ส�ำคัญทีส่ ดุ คอยควบคุมสถาบันทางการเมืองอืน่ ๆ
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องรัฐศาสนาได้ที่ Dang, S. (2004). State Religion and Politics. Delhi : Gyan Publishing House.
และ Foret, F & Itçaina, X. (2004). Politics of Religion in Western Europe : Modernities in Conflict. Abingdon : Routledge.
3
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ไว้ทั้งหมด ซึ่งเห็นได้ชัดในระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตยที่สถาบันกษัตริย์นั้นมีอ�ำนาจในการบริหาร
ประเทศอย่างเต็มที่ ควบคุมสถาบันทางการเมืองอืน่ ๆ ให้กลายเป็นเครือ่ งมือหรือตัวช่วยเหลือในการบริหาร
แต่ในการเมืองในยุคปัจจุบนั นัน้ สถาบันแต่ละส่วนจะมีขอบเขต สิทธิ หน้าทีก่ ารใช้อำ� นาจอย่างชัดเจนยิง่ ขึน้
และเน้นการประสานงานมากกว่าที่จะเน้นกระท�ำหรือจัดการบริหารแก้ไขปัญหาเพียงสถาบันเดียว
อย่างทีก่ ล่าวมาข้างต้น ความหมายทีแ่ ท้จริงของรัฐธรรมนูญนัน้ คือกฎ ระเบียบการปกครอง ระเบียบ
ปฏิบัติของคนในพื้นที่หรือสังคมซึ่งมีความต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช่วงเวลาหนึ่งนั้นคือรัฐธรรมนูญแบบ
โบราณ (Traditional constitution) แต่อย่างไรก็ดี ในพัฒนาการทางการเมืองและการปกครองของมนุษยชาติ
ได้ปรากฎแนวคิดอีกชนิดหนึ่ง เรียกว่าความคิดรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) เกิดขึ้นมา ซึ่งแนว
ความคิดดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 16 และได้แนวคิดดังกล่าวได้เข้มแข็งขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่
18 ตามกระแสธารของโลกที่เปลี่ยนไปจนกระทั่งแนวคิดดังกล่าวนี้ได้รับการยอมรับอย่างสูงสุดว่าเป็น
หลักการส�ำคัญในการปกครองรัฐหรือเป็นข้อตกลงสูงสุดของรัฐซึ่งทุกรัฐสมัยใหม่จ�ำเป็นต้องยึดถือแนว
ความคิดดังกล่าวนี้ในช่วงหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งแนวความคิดดังกล่าวนี้ก็ได้เห็นชัดขึ้นและเป็น
มาตรการส�ำคัญทางความคิดที่ส่งผลมาจากการจัดระเบียบโลกใหม่ (New world order) ผ่านการจัดตั้ง
องค์การสหประชาชาติ (United Nations) โดยมีแกนน�ำคือฝ่ายสัมพันธมิตรซึง่ เป็นผูช้ นะสงคราม จนส่งผลให้
เกิดการแบ่งขั้วตรงข้ามทางแนวคิดทางการเมือง ซึ่งส่งผลให้เกิดสงครามเย็นในช่วงถัดมา แต่อย่างไรก็ตาม
ไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสถานการณ์ต่าง ๆ ของโลกอย่างไร แต่แนวความคิดเรื่อง
รัฐธรรมนูญนิยมได้ฝังรากลึกลงไปเป็นรากฐานของรัฐสมัยใหม่ในปัจจุบันทั้งหมดไม่ว่ารัฐใดจะปกครอง
ในลักษณะหรือระบอบใดก็ตาม ดังนั้น การเรียนรู้และสร้างความเข้าใจถึงแนวคิดเรื่องรัฐธรรมนูญนิยมจึง
เป็นเรื่องส�ำคัญอย่างมากเพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของรัฐกับประชาชน รวมไปถึง
การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของรัฐนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
พัฒนาการของรัฐธรรมนูญนิยม (Development of Constitutionalism)
จากการศึกษาข้างต้น จะเห็นได้วา่ แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมนัน้ มีจดุ มุง่ หมายให้มกี ารก�ำหนดข้อตกลง
หรือกฎสูงสุดของรัฐขึน้ และสร้างระบบตุลาการเพือ่ คอยคุม้ ครองและเป็นหลักประกันความเป็นกฎหมายสูงสุด
ซึ่งรัฐธรรมนูญจะมีความส�ำคัญมากน้อยเพียงใดนั้นจะขึ้นอยู่กับ “สาระส�ำคัญ” ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้
(อมร จันทรสมบูรณ์, 2537, น. 9) ซึ่งแนวคิดนี้จะเป็นการพยายามควบคุมเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใช้อ�ำนาจรัฐ
ให้อยู่ในขอบเขตที่จ�ำกัดโดยกฎหมายที่สูงกว่าอ�ำนาจนั้นและต่อต้านการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยหรือดุลพินิจ
ตัดสินใจ (Judgment or mere fiat) ตามอ�ำเภอใจของผูม้ อี ำ� นาจทางปกครองนัน้ ไม่วา่ จะมีรฐั บาลในรูปแบบใด
ก็ตาม ซึง่ จะคล้ายคลึงกับรัฐธรรมนูญแบบโบราณ แต่วา่ มีจดุ แตกต่างทีส่ ำ� คัญคือแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมนัน้
เห็นว่าปกครองของประเทศสมัยใหม่ทั้งหลายมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการแบ่งแยกอ�ำนาจ
การปกครอง (Separation of power) มีการจ�ำกัดอ�ำนาจของผูป้ กครองให้นอ้ ยลง (Limited government power)
คือ ให้รัฐมีอ�ำนาจเท่าที่จ�ำเป็นเท่านั้น มีการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจของรัฐ (The concept of checks and
balances) รวมทัง้ เป็นการสมควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไปพร้อม ๆ กันด้วย
ซึ่งแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมในระยะแรกเองก็มีความกังวลถึงปัญหาการประกันการใช้อ�ำนาจของรัฐบาล
ว่าจะด�ำเนินการอย่างไรจึงจะป้องกันให้รัฐบาลไม่สามารถใช้อ�ำนาจได้เกินควรที่จะเป็นจนไปละเมิดสิทธิ
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ส่วนบุคคล (Privacy) ของประชาชนจนมากเกินไป แต่ก็ไม่สามารถท�ำลายคุณค่าในการรักษาอ�ำนาจที่
ท�ำเพือ่ ผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ (Public interest) ด้วย ดังนัน้ จากหลักการดังกล่าวนีก้ ม็ แี นวคิดที่
ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของรัฐธรรมนูญนิยมนัน้ พอสมควร4 ดังนัน้ แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมจึงมีความพยายาม
จะให้รัฐบาลอยู่ภายใต้การควบคุมและก�ำหนดขอบเขตการใช้อ�ำนาจ ซึ่งมีการกล่าวถึงแนวคิดที่ควบคุม
อ�ำนาจของรัฐคือ “แนวคิดการแบ่งแยกอ�ำนาจ” (The doctrine of the separation of powers) ซึ่งทฤษฎี
การแบ่งอ�ำนาจนั้นได้มีการกล่าวถึงอย่างจริงจังในอังกฤษในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยมีการพยายาม
ถกเถียงและตัง้ ข้องสังเกตเกีย่ วกับ “ความลับอันยิง่ ใหญ่ของเสรีภาพ (ของประชาชน) และการเป็นรัฐบาลทีด่ ”ี
(Grand secret of liberty and good government) (Vile, 1967, p. 6) โดยมีความคิดหลักคือการใช้รัฐบาล
แบบตัวแทน (Representative government) ซึ่งการใช้รัฐบาลระบบนี้ เป็นเครื่องหมายของสิ่งที่เรียกว่า
“รัฐธรรมนูญนิยม” (Constitutionalism) ซึ่งการสร้างระบบนี้ขึ้นมานั้นต้องการการเมืองที่มีความเป็น
เสถียรภาพ ซึ่งทฤษฎีการแบ่งอ�ำนาจนั้นเป็นการรวมกันระหว่างชุดความคิดทางการเมืองหลายรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีรัฐบาลผสม (The theory of mixed government) ที่ว่าด้วยระบบรัฐบาลที่มีฐานมา
จากการ “ผสม” โดยมีกษัตริย์ (King) ขุนนาง (Lords) และประชาชน (Commons) ต้องท�ำงานร่วมกัน
ชุดความคิดเรื่องความสมดุล (Idea of balance) ซึ่งหมายถึงต�ำแหน่งต่าง ๆ ต้องมีอ�ำนาจหน้าที่แตก
ต่างกันแต่เท่าเทียมกัน เพื่อน�ำไปสู่แนวคิดเรื่องการถ่วงดุลอ�ำนาจ โดยแต่ละฝ่ายจะต้องตรวจสอบและ
คานอ�ำนาจซึง่ กันและกันได้ เพือ่ ให้แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมและการแบ่งแยกอ�ำนาจได้กลายเป็นแบบอย่าง
ให้กับการเมืองในตะวันตกในยุคสมัยใหม่
จากบริบทพัฒนาการทางการเมืองในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 นั้น
ได้เกิดมาจากแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของอ�ำนาจอธิปไตย (Nature of sovereignty) โดยในระยะแรกนั้น
จะเห็นได้ว่าการใช้อ�ำนาจของรัฐบาลมีความคล้ายคลึงกับพระเจ้าซึ่งเป็นวิธีคิดของสมบูรณาญาสิทธิราชย์
จึงถูกต่อต้านโดยนักรัฐธรรมนูญเสรีนิยม (Liberal constitutionalists) กลุ่มคนเหล่านี้ไม่ต้องการให้รัฐบาล
ใช้อ�ำนาจอย่างไม่มีเหตุผลและต้องการควบคุมอ�ำนาจของรัฐบาลด้วยกฎหมายที่สูงสุด นักคิดที่ส�ำคัญ
ในกลุ่มนี้เช่น Jean-Jacques Rousseau (1762) จึงได้เสนอแนวความคิดเรื่องการจ�ำกัดอ�ำนาจอธิปไตย
โดยประชาชนว่าถ้าหากอ�ำนาจอยู่ในมือของประชาชนและใช้ระบบตัวแทน จะสามารถควบคุมการใช้
อ�ำนาจอย่างไม่มีเหตุผลของรัฐบาลได้5 ซึ่ง Jeremy Bentham6 และ John Austin7 ได้กล่าวสนับสนุน
แนวความคิดดังกล่าวว่าการแบ่งแยกอ�ำนาจเหล่านีไ้ ม่ใช่เป็นการควบคุมการใช้อำ� นาจอย่างไม่มเี หตุผลของรัฐบาล
ยกตัวอย่างแนวคิดที่ไม่เห็นด้วยและต่อต้านแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม เช่น ทฤษฎีอุดมคติ (Utopianism) ที่ต้องการให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่
ในการปกครองตนเองซึ่งอาจจะก่อให้เกิดสภาวะไร้ระเบียบ (Anarchy) ตามมา หรือทฤษฎีสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolutism) ซึ่งเป็นการให้ผู้น�ำเพียง
คนเดียวมีอ�ำนาจสูงสุดสมบูรณ์ สามารถด�ำเนินการต่าง ๆ และใช้อ�ำนาจอย่างเต็มที่โดยไม่มีการควบคุม เป็นต้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Herz,
J. H. (1951). Political Realism and Political Idealism. Chicago, Illinois : University of Chicago Press.
5
Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778) เป็นนักคิดทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับการเสนอเรือ่ งการควบคุมอ�ำนาจรัฐและสัญญาประชาคม (Social Contract) ซึง่ ถือว่า
เป็นแนวคิดรากฐานที่ส�ำคัญทางการเมืองในยุคปัจจุบัน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Rousseau, J. J. (2014). The Social Contract. Scotts Valley,
California: CreateSpace Independent Publishing Platform.
6
Jeremy Bentham (1748 - 1832) เป็นนักคิดทางการเมืองที่น�ำเสนอถึงเรื่องประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ซึ่งเป็นหลักการที่กล่าวว่าการกระท�ำของรัฐนั้น
ต้องเป็นการกระท�ำที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขมากที่สุดแก่คนจ�ำนวนมากที่สุด กลายเป็นต้นก�ำเนิดของการกล่าวถึงเรื่องประโยชน์สาธารณะ (Public interest)
ทีร่ ฐั ต้องมุง่ เน้นการกระท�ำดังกล่าวแก่ประชาชน โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ Bentham, J. & Mill, J. S. (2003). The Classical Utilitarians (Troyer, J., Ed.).
Indianapolis, Indiana: Hackett Publishing Co, Inc.
7
John Austin (1970-1859) เป็นนักคิดส�ำคัญที่สนับสนุนแนวความคิดกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) คือกฎหมายซึ่งเกิดจากธรรมชาติและมีอ�ำนาจ
บังคับตามธรรมชาติ อยูเ่ หนือกฎหมายของมนุษย์ และใช้ได้ไม่จำ� กัดเวลาหรือสถานที่ ซึง่ ส่วนหนึง่ ก็หมายถึงเสรีภาพของมนุษย์ โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติม
ได้ที่ Morison, W. L. (1982). John Austin. Stanford: Stanford University Press.
4
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แต่เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้เพิม่ อิสรภาพให้แก่ความเป็นปัจเจก (Individualism) และสร้างความเท่าเทียม (Equality)
ให้ทุกชนชั้นได้ด้วย จากแนวคิดดังกล่าวจึงได้เริ่มมีการกล่าวถึงสิทธิของประชาชนทางการเมืองและ
ความเสมอภาคของประชาชนเป็นหลัก จึงได้มีการพิจารณาถึงเรื่อง “อ�ำนาจแท้จริงของฝ่ายบริหาร”
(Mere executive power) ว่าอ�ำนาจหน้าที่ของรัฐบาลจริง ๆ แล้วควรกระท�ำสิ่งใดบ้างเพื่อประชาชน
โดยในยุคดังกล่าวนั้นก็มีการปะทะกันทางความคิดในหลาย ๆ ฝ่ายในเรื่องของการใช้อ�ำนาจของรัฐบาล
ว่าควรจะมีขอบเขตเพียงใด จนมาถึงช่วงยุคกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 พบว่าแนวคิดการแบ่งอ�ำนาจและ
การอธิบายบทบาทของรัฐบาลและธรรมชาติของระบบราชการเปลีย่ นไปเนือ่ งจากแนวคิดของ Max Weber
(Weberian theory of bureaucracy) ในการอธิบายถึงเรือ่ งระบบราชการของปรัสเซีย (Prussian bureaucracy)
ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่พยายามให้อ�ำนาจการบริหารกับรัฐบาลอย่างเต็มที่จนมากเกินไป ก่อให้เกิด
ความไม่ ค ล่ อ งตั ว ในการบริ ห ารภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารสาธารณะที่ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการ
ของประชาชนในช่วงเวลานั้น จากเหตุผลดังกล่าวนั้นจึงก่อให้เกิดกลุ่มบริการสาธารณะซึ่งไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ทางการเมือง (Non-political civil service) ซึ่งพัฒนากลายมาเป็นองค์กรไม่สังกัดภาครัฐ
(Non-government Organization) เพื่อคอยให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น
โดยไม่ยึดติดต่ออ�ำนาจของรัฐ หรือระบบราชการที่ท�ำงานเชื่องช้าอีกต่อไป (Mises, 1962, p. 16 - 17)
จนก่ อ ให้ เ กิ ด แนวคิ ด เรื่ อ ง “ทฤษฎี ก ารแบ่ ง อ� ำ นาจใหม่ ” ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งของการแบ่ ง แยก “การเมื อ ง”
ออกจากการ “บริหาร” อย่างชัดเจน ซึง่ ถือว่าเป็นการสร้างการปกครองแบบกึง่ ตนเอง (Semi-autonomous)
เป็ น แต่ ล ะสาขาในการปกครองและการบริ ห ารจั ด การกิ จ การของรั ฐ และการให้ บ ริ ก ารสาธารณะ
และแนวคิดดังกล่าวได้พัฒนากลายเป็นรากฐานส�ำคัญของกระบวนทัศน์ (Paradigm) ล�ำดับแรกของ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) ที่กล่าวโดย Woodrow Wilson (1856 - 1924)
ว่าการเมืองและการบริหารควรแยกออกจากกัน8
แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมจึงเป็นการศึกษาเกีย่ วกับอ�ำนาจหน้าทีข่ องสถาบันทางการเมือง (หมายถึง
ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละฝ่ายรัฐบาล) โดยใช้พนื้ ฐานของระบอบการปกครองโดยใช้รฐั ธรรมนูญ เพือ่ ท�ำความเข้าใจ
ถึงการใช้อำ� นาจของรัฐบาลว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ ซึง่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 นัน้ การศึกษาทางการเมือง
ได้เน้นไปที่แนวทางเชิงประจักษ์นิยมเป็นหลัก (Empirically oriented) โดยเป็นการพยายามจะให้เหตุผล
เกีย่ วกับรูปแบบของคุณค่าในสังคมเป็นพิเศษ และพยายามหาทางออกจากปัญหาในเรือ่ ง “ต้องท�ำ” “ตัดสินใจ”
และ “ประสิทธิภาพ” ในเรื่องต่าง ๆ ทางการเมือง ซึ่งการศึกษาดังกล่าวนั้นพยายามจะท�ำให้น�ำมาใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพในระบบการเมืองสหรัฐอเมริกาสมัยใหม่ (จุดก�ำเนิดของรัฐประศาสนศาสตร์ทตี่ อ้ งแยก
การเมืองกับการบริหารออกจากกัน) แต่ในความเป็นจริงแล้วก็ยงั มีความซับซ้อนกันอยูร่ ะหว่างการศึกษาเรือ่ ง
ของสถาบันทางการเมืองกับการระบุการใช้อำ� นาจของระบบรัฐบาลพอสมควร ซึง่ แนวคิดการแบ่งอ�ำนาจนัน้
ถูกท�ำให้เติบโตมาจากโครงสร้างของสังคมทีไ่ ม่มอี สิ รภาพกลายเป็นสังคมทีม่ อี สิ รภาพ ซึง่ ในยุคสมัยใหม่นนั้
ต้องการท�ำให้แนวคิดการเป็นเสรีภาพและเคารพสิทธิของประชาชนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลอย่าง
แยกจากกันไม่ออก เพื่อก่อให้เกิดเป็นแนวคิดหลักที่ส�ำคัญก่อนการใช้แนวคิดเรื่องรัฐธรรมนูญภายในรัฐ
ถ้าหากแนวคิดเรือ่ งสิทธิและเสรีภาพของขัน้ พืน้ ฐานของประชาชนทีค่ วรได้รบั นัน้ ไม่สามารถฝังรากลึกลงไป
ข้อเสนอที่ส�ำคัญของ Woodrow Wilson ที่กล่าวถึงหลักการพื้นฐานส�ำคัญในการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Principles of public administration) คือ
“A science of administration which shall seek to straighten the paths of government, to make its business less unbusinesslike; to strengthen and
purify its organization, and to crown its duties with dutifulness” (Wilson, 1887, p. 201).
8
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ในสังคมนั้นได้ แนวคิดเรื่องรัฐธรรมนูญนิยมก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน ซึ่งแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมนั้น
ได้ก�ำหนดให้มีความสัมพันธ์ใน 3 ส่วน คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ (Legislature) ฝ่ายบริหาร (Executive) และ
ฝ่ายตุลาการ (Judiciary) ซึ่งระบบนี้ถูกเรียกว่า “รัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญ” (Constitutional government)
โดยระบบนี้จะกล่าวถึงเรื่องของการจ�ำกัดอ�ำนาจของรัฐบาล และพยายามแบ่งส่วนอ�ำนาจ (Separation
of powers) แต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการก่อให้เกิดโครงสร้างที่ส�ำคัญในการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
ตามแนวคิดการถ่วงดุลอ�ำนาจ (Checks and balances) เพือ่ เป็นการคงไว้ซงึ่ สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ซึ่งในระยะแรกของการแบ่งแยกอ�ำนาจตามแนวทางของ Montesquieu9 นั้นก็เป็นการแบ่งตามหน้าที่
แบบง่าย ๆ เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม สังคมการเมืองในปัจจุบันมีความซับซ้อนและปัญหาในการควบคุม
รัฐบาลมากกว่าในยุคของ Montesquieu ผู้เป็นบิดาของแนวคิดการแบ่งแยกอ�ำนาจพอสมควร ไม่ว่าจะเป็น
การถกเถียงถึงปัญหาฝ่ายนิติบัญญัติในลักษณะเตรียมการไว้แล้ว (Delegated legislation) ที่เกิดจาก
การตกลงผลประโยชน์ ท างการเมื อ งของคนกลุ ่ ม หนึ่ ง ที่ เ ป็ น ตั ว แทนของประชาชนมาท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น
ผู้ออกกฎหมาย หรือปัญหาผู้บริหารความยุติธรรม (Administrative justice) คือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท�ำหน้าที่
เป็นฝ่ายตุลาการมีสทิ ธิในการตัดสินคดีความต่าง ๆ ทางการเมืองจนละเมิดสิทธิทางการเมืองของประชาชน
เป็นต้น จึงต้องมีการศึกษาถึงลักษณะและขอบเขตของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล (Agencies
of government) ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลนั้นจะถูกตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
กฎเกณฑ์ใดระหว่างประสิทธิภาพ (Efficiency) หรือโครงสร้างหลักทางกฎหมาย (Monolithic structure) และ
ความคิดในการท�ำงานดังกล่าวนั้นจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจขององค์กรของรัฐบาลหรือไม่ แต่อย่างไร
ตาม แนวคิดการแบ่งแยกอ�ำนาจก็ยังไม่ทิ้งหลักการในการที่จะพยายาม “จ�ำกัดอ�ำนาจรัฐ” (Limited power
of government) ที่มีอยู่ของประมุขของรัฐหรือหัวหัวหน้าฝ่ายบริหารของรัฐ (กษัตริย์ ประธานาธิบดี
นายกรัฐมนตรี) คณะรัฐมนตรี รวมไปถึงการครอบครองกองทัพ สังคม และเศรษฐกิจในยุคสังคมสมัยใหม่
ซึ่งต้องไม่ขัดกับลักษณะขั้นพื้นฐานของวัฒนธรรม (Ethos) ของสังคมหรือประชาชนดั้งเดิมในรัฐนั้น ๆ
หนึง่ ในปัญหาในเรือ่ งของการจ�ำกัดอ�ำนาจรัฐในสังคมสมัยใหม่นนั้ คือการทีย่ งั ไม่มแี นวทางทีส่ ามารถ
ป้องกันให้ผู้หิวกระหายในอ�ำนาจแย่งชิงอ�ำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนจากระบบรัฐบาลได้ ซึ่งจะก่อให้เกิด
ทรราชย์ขนึ้ ได้งา่ ยเป็นอย่างมากถ้าหากผูน้ ำ� สามารถควบคุมหรือมีอำ� นาจก�ำหนดเสียงของตัวแทนประชาชน
ส่วนใหญ่ได้ ซึ่งเครื่องมือในการช่วยเหลือและป้องกันสิ่งเหล่านี้คือระบบการเมือง กลุ่มบริการสาธารณะ
ซึ่งไม่แสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง และผู้สนับสนุนแนวคิดเรื่องรัฐบาลต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
ที่ถูกจ�ำกัดอ�ำนาจอย่างเหมาะสม ซึ่งกลุ่มดังกล่าวนี้จะคอยเป็นตัวควบคุมรัฐบาลอีกทางหนึ่ง ในทฤษฎี
การแบ่งอ�ำนาจนั้นจะมีความต้องการจะให้เกิดการท�ำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลแบบผสมกับระบบถ่วง
ดุลอ�ำนาจให้ประสบความส�ำเร็จให้ได้เพื่อเสถียรภาพทางการเมืองและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสิทธิ
ในการตรวจสอบการท�ำงานของรัฐบาล แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแนวคิดเรื่องรัฐธรรมนูญนิยมและ
การแบ่งแยกอ�ำนาจนั้นก็ยังมีข้อจ�ำกัดพอสมควรอันเนื่องมาจากมีข้อถกเถียงกันมากมาย เนื่องจากนักคิด
Montesquieu (1689 - 1755) เป็นนักปรัชญาการเมืองที่น�ำเสนอถึงแนวคิดเรื่องการแบ่งแยกอ�ำนาจ (The separation of powers) กล่าวว่าอ�ำนาจรัฐต้อง
อยู่บนพื้นฐานของการแบ่งแยกหน้าที่ให้ชัดเจน เพื่อเป็นการก�ำหนดแนวทางการใช้อ�ำนาจของรัฐอย่างเหมาะสมและจ�ำกัดจนไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ
ประชาชนในรัฐ ซึง่ ในอ�ำนาจหน้าทีแ่ ต่ละฝ่ายนัน้ จะต้องมีสถานะทีเ่ ท่าเทียมกันและถ่วงดุลอ�ำนาจ (Checks and Balances) เพือ่ ให้มชี อ่ งทางในการตรวจสอบ
การใช้อำ� นาจของรัฐได้ โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ Montesquieu. (1977). The Spirit of Laws: A Compendium of the First English Edition (Carrithers,
D. W., Ed.). Berkeley, California: University of California Press.
9
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และหลายคนไม่มีความชัดเจนในการอธิบายแนวคิดดังกล่าวว่าแนวคิดการแบ่งแยกอ�ำนาจแบบแท้จริง
(Pure doctrine) นัน้ เป็นอย่างไร ดังนัน้ ในแต่ละรัฐจึงมีการสร้างทฤษฎีทจี่ ำ� เป็น (Essential doctrine) ต่าง ๆ ขึน้
เพื่อมาปรับใช้ให้สอดคล้องต่อรัฐของตนเอง แต่ก็มีความเบี่ยงเบนจากความหมายเดิมไปมากพอสมควร
และยังไม่สามารถชี้ชัดให้กับการจัดการปัญหาที่ซ�้ำซ้อนและไม่ชัดเจนที่เกิดขึ้นได้ กล่าวสรุปคือยังไม่มีใคร
สามารถกล่าวว่า “การแบ่งแยกอ�ำนาจที่แท้จริง” เป็นเช่นใด ซึ่งประเด็นที่ถูกกล่าวถึงคือการให้ค�ำจ�ำกัด
ความว่า “อะไรคืออ�ำนาจ” ซึง่ อาจจะถูกหมายถึงเป็นหน้าที่ (Function) ของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ฝ่ายบริหาร และ
ฝ่ายตุลาการ เราสามารถใช้คำ� ว่าอ�ำนาจนัน้ แทนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือหน้าทีต่ า่ ง ๆ เป็นพิเศษได้เพือ่ กระท�ำ
ตามหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากรัฐบาลหรือจากกฎหมายทีก่ ำ� หนด ซึง่ ทฤษฎีการแบ่งอ�ำนาจแบบแท้ ๆ นัน้
ต้องกล่าวถึงเรื่องของการจัดตั้ง การดูแลการเมืองแบบเสรีนิยม และการแบ่งแยกอ�ำนาจของรัฐบาลอย่าง
ชัดเจนเป็น 3 สาขา คือ ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ โดยแต่ละสาขานัน้ มีหน้าทีป่ ระจ�ำของ
ตนเองและไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสาขาอื่นได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในแต่ละสาขาก็สามารถตรวจสอบ
ถ่วงดุลอ�ำนาจกันได้ โดยไม่ปล่อยให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งควบคุมกลไกลของรัฐทั้งหมดได้
หลักการของการแบ่งแยกอ�ำนาจในรัฐธรรมนูญนิยม (The concept of separation of powers
in constitutionalism)
จากการศึกษาถึงพัฒนาการและแนวคิดของการแบ่งแยกอ�ำนาจข้างต้น M. J. C. Vile (1967, pp. 16 - 17)
จึงได้เสนอหลักการส�ำคัญที่จะบ่งชี้ได้ว่าการแบ่งแยกอ�ำนาจนั้นควรมีทั้งหมด 4 ประการ ดังนี้
1. อ�ำนาจของรัฐนัน้ ต้องกระท�ำการผ่านเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ (Agencies of government) ซึง่ เป็น
ผูร้ บั อ�ำนาจของรัฐมาด�ำเนินการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับประชาชน เช่น การให้บริการสาธารณะ การดูแลรักษา
ความสงบเรียบร้อย หรือการจัดระเบียบสังคมในบางกรณี ดังนั้น การแบ่งอ�ำนาจของของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(The separation of agencies) จึงต้องตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของแนวคิดการแบ่งอ�ำนาจ ซึง่ ต้องมีการจ�ำกัดอ�ำนาจ
ความสามารถของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะควบคุมรัฐบาลทั้งหมด จึงก่อให้เกิดการแบ่งอ�ำนาจของของ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐขึน้ โดยการท�ำงานของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐนัน้ ต้องยึดบนหลักของ “ประโยชน์ของรัฐธรรมนูญ”
(Institutional interest) ซึ่งถือได้ว่ารัฐธรรมนูญนั้นมีที่มาจากประชาชน และพยายามเกิดการพัฒนาในกลุ่ม
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบตั ิ โดยมีการตรวจสอบจากภายนอกด้วย และอ�ำนาจดังกล่าวนัน้
ต้องได้รับการยอมรับจากฝ่ายนิติบัญญัติทั้งสองสภา (Bicameral legislature) และเป็นผู้ตรวจสอบการใช้
อ�ำนาจดังกล่าวด้วย
2. ต้องมีการแสดงสิทธิและหน้าทีท่ ชี่ ดั เจนให้กบั หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐโดยใช้กฎหมายเป็น
เครื่องมือในการให้อ�ำนาจดังกล่าว ทุกการกระท�ำของรัฐบาลต้องสามารถระบุการกระท�ำได้อย่างชัดเจน
ว่าเป็นหน้าทีข่ องหน่วยงานหรือองค์กรใดและเป็นหน้าทีข่ องอ�ำนาจฝ่ายใด การใช้อำ� นาจดังกล่าวนัน้ ก็ตอ้ ง
มีกฎหมายระบุไว้ด้วยว่าสามารถกระท�ำได้และไม่เกินไปกว่าอ�ำนาจอธิปไตยของรัฐนั้น ๆ ได้มอบหมาย
ไว้ให้กระท�ำได้ผ่านกฎหมาย ซึ่งในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 18 การก�ำหนดความคิดในเรื่องของอ�ำนาจนั้น
ยังเป็นเรื่องของนามธรรมเป็นอย่างมาก จนกระทั่งในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 20 ได้มีการพยายามศึกษา
ถึงธรรมชาติของการแบ่งหน้าที่การท�ำงานว่าองค์กรใดควรปฏิบัติหน้าที่อย่างไรบ้าง และได้พยายามศึกษา
ถึงการปฏิบัติและใช้อ�ำนาจของรัฐบาลเพื่อควบคุมให้มีการกระท�ำนั้นเป็นไปได้อย่างถูกต้อง
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3. ต้องมีการแบ่งอ�ำนาจในส่วนบุคคล (The separation of person) ว่าเจ้าหน้าทีข่ องรัฐนัน้ มีขอบเขต
ของอ�ำนาจเพียงใดและต้องปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างไร ซึง่ ถือว่าเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญสิง่ หนึง่ ของการจัดหน้าทีข่ องแต่ละ
บุคคลให้สอดคล้องต่อรัฐธรรมนูญ ไม่วา่ จะเป็นต�ำแหน่งในสายบังคับบัญชาในการปฏิบตั งิ าน ขอบเขตการท�ำงาน
และการใช้อ�ำนาจ รวมไปถึงการจ�ำกัดการแทรกแซงหน้าที่การท�ำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือองค์กรอื่น
4. ต้องเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ (People
participation and monitoring the government power) การแบ่งแยกอ�ำนาจนั้นแนะน�ำในเรื่องของ
การพิจารณาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ว่าหน้าที่และบุคคลดังกล่าวนั้นกระท�ำตามอ�ำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่าย
บริหาร และฝ่ายตุลาการหรือไม่ และรัฐบาลต้องมีการตรวจสอบและควบคุมการใช้อ�ำนาจอย่างไร้เหตุผล
ด้วยบุคคลอืน่ ๆ หรือบุคคลภายนอกองค์กรของรัฐ นัน่ คือประชาชน ดังนัน้ ประชาชนจึงต้องเข้ามามีสว่ นร่วม
ทางการเมืองในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจของรัฐทุกครั้ง
จากหลักการ 4 ประการข้างต้นที่ M. J. C. Vile น�ำเสนอไว้นนั้ สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของการปรับปรุงของ
การใช้ทฤษฎีการแบ่งแยกอ�ำนาจร่วมกับรัฐบาลแบบผสม คือการใช้ “แนวคิดการถ่วงดุลอ�ำนาจ” (Checks
and balances) ซึ่งเป็นความคิดที่ส�ำคัญที่สุดในการควบคุมการใช้อ�ำนาจ ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถใช้อ�ำนาจ
ถอดถอน (Veto) เหนือฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายนิติบัญญัติมีอ�ำนาจในการถอดถอน (Impeachment)
ฝ่ายบริหารได้เช่นกัน ซึง่ เป็นการใช้อำ� นาจแบบ “แทรกแซง” ทางเดียวของการจ�ำกัดอ�ำนาจ ซึง่ การใช้แนวคิด
การแบ่งแยกอ�ำนาจร่วมกับแนวคิดการถ่วงดุลอ�ำนาจนั้น เป็นพื้นฐานของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาถือว่า
เป็นอ�ำนาจการแบ่งหน้าที่บางส่วน (Partial separation of functions) เพื่อการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
(Vile,1967, p. 18 - 19)
ซึง่ แนวความคิดของอ�ำนาจการแบ่งหน้าทีบ่ างส่วนนัน้ เป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ทีข่ ยาย
องค์ความรู้ต่อยอดมาจากแนวคิดการแบ่งแยกอ�ำนาจของ Montesquieu เพราะ Montesquieu ได้กล่าวถึง
แต่เพียงว่าการแบ่งอ�ำนาจนัน้ ต้องแยกเป็นสาขาและหน้าทีต่ า่ ง ๆ แต่ Montesquieu ไม่ได้กล่าวถึงเรือ่ งความ
เท่าเทียมของแต่ละสาขาและการใช้อำ� นาจของรัฐบาล ซึง่ ต่อมาการเพิม่ เติมแนวคิดการแบ่งแยกอ�ำนาจนัน้
ได้ปรับใช้และกล่าวถึงเรื่องของอ�ำนาจการแบ่งหน้าที่บางส่วนของแต่ละบุคคลด้วย ซึ่งต้องมีการระบุตัวตน
และหน้าที่อย่างชัดเจน และบุคคลหนึ่งคนสามารถเป็นสมาชิกได้เพียงสาขาเดียวเท่านั้น ไม่สามารถเป็น
สมาชิกสาขาอื่นได้พร้อม ๆ กันเพื่อป้องกันความสับสนและก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of
interest) เกิดขึ้น และการแบ่งส่วนอ�ำนาจนั้น เป็นสิ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระงานของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี และ
มีระบบการตรวจสอบการท�ำงานได้ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานและหัวใจส�ำคัญหลักของแนวคิดการแบ่งอ�ำนาจ
แต่ก็เกิดปัญหาขึ้นในเรื่องของการแบ่งอ�ำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เนื่องจากความแตกต่างระหว่างรัฐบาล
แบบผสม (Mixed government) กับราชาธิปไตยแบบผสม (Mixed monarchy) คือรัฐบาลแบบผสมนั้นมี
อ�ำนาจจ�ำกัดแน่นอน และตลอดเวลา ซึง่ แตกต่างจากระบบราชาธิปไตยทีไ่ ม่มคี วามแน่นอนในกลไกดังกล่าว
ซึ่งก็เป็นประเด็นที่จะต้องศึกษาและขยายความถึงขอบเขตอ�ำนาจให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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สรุป : ความสัมพันธ์ทแี่ บ่งแยกไม่ได้ของรัฐธรรมนูญนิยมและการแบ่งแยกอ�ำนาจ
จากการศึกษาทฤษฎีการแบ่งแยกอ�ำนาจนัน้ อย่างแรกคือการเชือ่ มัน่ ในการตรวจสอบการใช้อำ� นาจ
และเชื่อว่าการก�ำหนดระยะเวลาเป็นสิ่งที่ส�ำคัญในระบบรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญ ต้องท�ำงานร่วมกับ
แนวความคิดรัฐบาลแบบผสม และการแบ่งแยกอ�ำนาจ ซึง่ ความคิดดังกล่าวนัน้ ถือว่าเป็นส่วนหนึง่ ของแนวคิด
ดังกล่าว จากประวัตศิ าสตร์ทยี่ าวนานของแนวคิดการแบ่งแยกอ�ำนาจนัน้ สะท้อนให้เห็นถึงการพยายามทีจ่ ะ
จัดการระบบของรัฐบาลและควบคุมการใช้อ�ำนาจของรัฐบาล แม้มันจะเป็นเพียงภาพลวงตาที่จะท�ำให้เป็น
พืน้ ฐานเดียวกันในการจ�ำกัดอ�ำนาจของรัฐบาล ซึง่ ต้องมีการพัฒนาและปรับใช้แนวคิดดังกล่าวให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ และความต้องการที่เปลี่ยนไป แต่สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นก็เป็นรูปแบบหลักของความคิด
ในการเชื่อมต่อวิธีการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญในยุคสมัยใหม่ ซึ่งหลักการ
รัฐธรรมนูญนิยมนั้นก็พยายามจะแยกบุคคลและจัดสรรหน้าที่ของบุคคลให้มีความชัดเจนมากที่สุด เพื่อลด
การคลุมเครือในสิทธิ หน้าที่ และอ�ำนาจในการกระท�ำสิง่ ต่าง ๆ เพือ่ หาผูร้ บั ผิดชอบต่อการกระท�ำนัน้ ๆ ได้
อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าการใช้อ�ำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง และอยูใ่ นขอบเขตของอ�ำนาจทีต่ นเองได้รบั ซึง่ ก็เป็นหลักประกันหลักหนึง่ ในการประกันสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนเช่นเดียวกัน
จากชุดความคิดดังกล่าวในเรื่องของแนวความคิดการแบ่งแยกอ�ำนาจนั้น แสดงให้เห็นถึงว่า
การแบ่งแยกอ�ำนาจนัน้ เป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญมากทีส่ ดุ ของแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม เนือ่ งจากการแบ่งแยกอ�ำนาจนัน้
เป็นความต้องการทีจ่ ะแยกอ�ำนาจอธิปไตย ไม่ให้กระจุกตัวอยูท่ รี่ ฐั บาลเพียงกลุม่ เดียว และต้องมีการถ่วงดุล
อ�ำนาจ และการตรวจสอบการใช้อำ� นาจอย่างชัดเจน การตรวจสอบการใช้อำ� นาจของรัฐบาลได้นนั้ เป็นเสมือน
หลั ก ประกั น สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชน ไม่ ใ ห้ รั ฐ ใช้ อ� ำ นาจนอกเหนื อ จากที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายไว้
และไม่เข้าไปละเมิดสิทธิของปัจเจกบุคคล แต่ข้อควรพิจารณาในประการต่อมาคือ แนวความคิดเรื่อง
การแบ่งแยกอ�ำนาจ การจ�ำกัดอ�ำนาจของรัฐให้มีน้อยลง รวมทั้งการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ซึ่งเป็นหลักการของรัฐธรรมนูญนิยมนั้น กล่าวได้ว่าแม้แต่ในโลกตะวันตกเองยังเป็นข้อถกเถียงกันว่า
มีความเป็นสากลมากเพียงใด เพราะประชาชนทั่วไปยังมีความคิดและเชื่อมั่นการมีอ�ำนาจอย่างเด็ดขาด
ของรัฐ และยังคงเห็นว่า รัฐมีหน้าที่ต้องบริการและรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถ มองในเรื่อง
การตรวจสอบรัฐว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และก่อให้เกิดปัญหากับตนเองตามมาภายหลัง
หลักการรัฐธรรมนูญนิยมนัน้ ไม่ใช่วา่ จะเกิดขึน้ ในสังคมใดสังคมหนึง่ ได้งา่ ย ๆ ซึง่ เรือ่ งดังกล่างจ�ำเป็น
ต้องมีการขัดเกลาทางสังคม รวมทัง้ จ�ำเป็นต้องมีการเปลีย่ นวิธคี ดิ ต่าง ๆ ไปอีกมาก จนกว่าประชาชนจะเห็นว่า
ในทางการเมืองการปกครองนั้น “รัฐ” คือศัตรูที่น่ากลัวและน่าเกรงขามที่สุด และรัฐสามารถที่จะกระท�ำ
การใด ๆ ทีจ่ ะกระทบต่อชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชนได้มากทีส่ ดุ ซึง่ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพนัน้ การแบ่งแยกอ�ำนาจเพียงอย่างเดียวก็คงจะไม่สามารถตอบค�ำถามของการปกครองได้
ทั้งหมด แนวคิดการแบ่งแยกอ�ำนาจนั้นแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของการปกครอง ดังเช่นการปกครอง
ในอังกฤษในช่วงคริสต์ศตรวรรษที่ 18 รัฐบาลในอังกฤษได้เขียนรัฐธรรมนูญฉบับแรกขึ้นเพื่อก�ำหนดอ�ำนาจ
ให้กบั รัฐสภาให้มรี ะบบสภาล่างและสภาสูง โดยสภาล่างมีสทิ ธิเลือกคนเข้าไปอยูใ่ นสภาสูง และให้ศาสนาได้
มีบทบาทได้ในสภา แต่ไม่ให้อ�ำนาจกับทหาร เนื่องจากเมื่อทหารมีอ�ำนาจแล้วมักจะด�ำเนินการตามใจชอบ
ไม่มีเหตุผลในการใช้อ�ำนาจ และขาดการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจเหล่านั้น ซึ่งส่งผลให้ความสัมพันธ์ของ
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กษัตริย์กับรัฐสภาก็มีความขัดแย้งกันมากขึ้นและท�ำให้ระบบไม่สามารถท�ำงานต่อไปได้ ซึ่งเป็นผลจาก
การใช้ทฤษฎีการแบ่งแยกอ�ำนาจ ท�ำให้ประชาชนมองเห็นถึงวัฒนธรรมของระบบรัฐบาลว่าทฤษฎีการแบ่ง
แยกอ�ำนาจนั้นยังไม่สามารถใช้ได้จริง ๆ เพียงสิ่งเดียวภายในอังกฤษ ดังนั้นจึงต้องมีการใช้แนวคิดอื่น ๆ
เข้ามาผสมเพื่อสร้างรัฐบาลแบบผสม (Mixed government) ให้การปกครองนั้นด�ำรงอยู่ได้ และสามารถ
ปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนั้น
ในท้ายที่สุดแล้ว แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมและการแบ่งแยกอ�ำนาจคือเครื่องมือการบริหารทาง
การเมืองแบบหนึ่ง ซึ่งจะเห็นได้จากบทเรียนทางการเมืองของอังกฤษที่ได้มีการทดลองใช้แนวคิดดังกล่าว
จนกระทั่ ง ค้ น พบว่ า แนวคิ ด ใดแนวคิ ด หนึ่ ง ไม่ ส ามารถส่ ง ผลลั พ ธ์ ที่ ดี ไ ด้ ทั้ ง หมด ต้ อ งมี ก ารผสมผสาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและลดความขัดแย้งทางการเมือง จึงส่งผลให้ระบบการเมือง
ของอังกฤษมีความเข้มแข็งมาอย่างยาวนาน หากเปรียบเทียบในการเมืองไทยสมัยใหม่ จะเห็นได้ว่า
สถานการณ์ทางการเมืองไทยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือการท�ำลายรัฐธรรมนูญ เช่น การรัฐประหาร
พ.ศ. 2549 จนไปถึงการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 ก็ไม่ได้ยึดหลักตามวิธีคิดแบบรัฐธรรมนูญนิยมและ
การแบ่งแยกอ�ำนาจ ท�ำให้กอ่ ให้เกิดปัญหาทางการเมืองทีไ่ ม่รจู้ บและซับซ้อนจนเป็นสมการทางการเมืองที่
ไม่อาจจะแก้ไขได้โดยง่าย ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดมาจากความไม่เข้าใจหลักการ การไม่เรียนรู้ และการไม่ปลูก
ฝังเกีย่ วกับแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมและการแบ่งแยกอ�ำนาจดังกล่าว จึงก่อให้เกิดการกระท�ำทีผ่ ดิ พลาดและ
ผิดครรลองทางการเมืองซึง่ ส่งผลเสียต่อประเทศไทย ดังนัน้ การศึกษาเกีย่ วกับรัฐธรรมนูญนิยมและการแบ่ง
แยกอ�ำนาจเป็นเรือ่ งทีจ่ ำ� เป็นต้องให้ความรูก้ บั ประชาชนทุกระดับชัน้ ภายในรัฐเพือ่ สร้างความเข้าใจร่วมกัน
ถึงสิทธิ บทบาท และหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ถือครองอ�ำนาจและมอบให้แก่รัฐบาล โดยเฉพาะการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองและการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจของรัฐผ่านกลไกทางการเมืองต่าง ๆ ที่ถูกก�ำหนดขึ้นอย่าง
เป็นระบบและเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อลดความขัดแย้งและปัญหาในการบริหารจัดการอ�ำนาจตามมา
ในระยะยาวต่อไป

รายการอ้างอิง
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. (2546). รัฐธรรมนูญ vs รัฐธรรมนูญนิยม. เนชัน่ สุดสัปดาห์, 12,591 (29 กันยายน - 5
ตุลาคม 2546), น. 129
ราชบัณฑิตยสถาน. (2554). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน.
อมร จันทรสมบูรณ์. (2537). คอนสติติวชั่นแนลลิสม์ (Constitutionalism) : ทางออกของประเทศไทย.
กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา.
Bentham, J. & Mill, J. S. (2003). The Classical Utilitarians (Troyer, J., Ed.). Indianapolis, Indiana :
Hackett Publishing Co, Inc.
Dang, S. (2004). State Religion and Politics. Delhi : Gyan Publishing House.
Foret, F & Itçaina, X. (2004). Politics of Religion in Western Europe : Modernities in Conflict.
Abingdon : Routledge.
Garner, B. A. (Ed.) (1990). Black’s Law Dictionary (8th Ed.). Saint Paul, Minnesota : Thomson West.

780

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

Herz, J. H. (1951). Political Realism and Political Idealism. Chicago, Illinois : University of
Chicago Press.
Mises, L. V. (1962). Bureaucracy (2nd Ed.). New Haven, Connecticut : Yale University Press.
Montesquieu. (1977). The Spirit of Laws : A Compendium of the First English Edition (Carrithers,
D. W., Ed.). Berkeley, California: University of California Press.
Morison, W. L. (1982). John Austin. Stanford : Stanford University Press.
Rousseau, J. J. (2014). The Social Contract. Scotts Valley, California : CreateSpace Independent
Publishing Platform
Vile, M. J. C. (1967). Constitutionalism and the Separation of Power. London : Oxford
University Press.
Wilson, W. (1887). The Study of Administration. Political Science Quarterly, 2(2), pp. 197 - 222.

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

781

พัฒนาการของสิทธิ เสรีภาพของประชาชน ในการเคลื่อนไหวทางการเมือง
ของภาคประชาชนในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ ภายใต้รัฐธรรมนูญ
ศึกษากรณี พระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการการใช้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชน
ในประเทศไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2540, พ.ศ. 2550 และฉบับปี พ.ศ. 2560 ซึ่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยได้บญ
ั ญัตสิ ทิ ธิและเสรีภาพในการชุมนุมไว้ แต่การชุมนุมนัน้ จะต้องเป็นตามครรลอง
ของระบอบประชาธิปไตย ไม่ล่วงล�้ำหรือละเมิดสิทธิของประชาชน การชุมนุมที่ชอบด้วยกฎหมายจะต้อง
เป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธและไม่เป็นการขัดขวางต่อประชาชนทีจ่ ะใช้ทสี่ าธารณะเกินสมควร
และเมือ่ พิจารณาจากสาระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชน พบว่ารัฐธรรมนูญฉบับ
ปี พ.ศ. 2560 ก�ำหนดให้มีการจ�ำกัดเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนได้อย่างกว้างขวางกว่ารัฐธรรมนูญ
ฉบับปี พ.ศ. 2540 และฉบับปี พ.ศ. 2550 โดยก�ำหนดว่าการจ�ำกัดเสรีภาพในการชุมนุมโดยรัฐสามารถ
อาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายในการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนเพื่อรักษาความมั่นคง
ของรัฐ เพือ่ ความปลอดภัยสาธารณะ เพือ่ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพือ่ คุม้ ครอง
สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น ซึ่งในช่วงรอยต่อของรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2550 กับ พ.ศ. 2560
ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 กฎหมาย
ฉบับนี้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิทธิ เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะให้ชัดเจนและสอดคล้องกับกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมืองทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคี การศึกษานี้ ผูว้ จิ ยั ได้เห็น
การเปลีย่ นแปลงในการใช้สทิ ธิ เสรีภาพในการชุมนุม ของประชาชน ตลอดจนอุปสรรคในการแจ้งการชุมนุม
ของผู้ชุมนุม หรือผู้จัดการชุมนุมที่มีขั้นตอนยุ่งยาก ท�ำให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นการปิดกั้นการใช้เสรีภาพ
ในการชุมนุม
ค�ำส�ำคัญ : พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558, เสรีภาพในการชุมนุม

Abstract
The purpose of this article is to study the development of the exercise of rights and freedom
of assembly in Thailand under the 1997, 2007 and 2017 versions of the constitution. The Constitution
of the Kingdom of Thailand prescribes rights and freedom of assembly but the rally must follow the
path of democracy Not intrusive or violating the rights of citizens. Lawful gatherings must be peaceful
and unarmed, and will not prevent people from using public places unreasonably and considering
the essence of freedom of assembly in the people It was found that the constitution of the year
2017 stipulates that there are more restrictions on freedom of assembly than the 1997 constitution
and the year 2007. In the period between the 2007 and 2017 constitution. The Public Assembly
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Act of 2015 was enacted on 13 August 2015. This law stipulates rules for exercising rights. Freedom
of public assembly to be clear and consistent with the international law on civil rights and the political
rights that Thailand is a party to. In this study, the researchers saw changes in exercise Freedom
of assembly of the people, as well as obstacles in notifying the community of the demonstrators or
the organizers of the assembly with complicated procedures. Causing the people to feel that it was
blocking the use of freedom of assembly
KEY WORDS : Public Assembly Act 2015, Freedom of Assembly in Public

บทน�ำ
ในอดีตที่ผ่านมาก่อนการการบังคับใช้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 พบว่า
มีการชุมนุมสาธารณะทีเ่ กินขอบเขตเสรีภาพของการชุมนุมตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ทัง้ ฉบับปี พ.ศ. 2540 และฉบับปี พ.ศ. 2550 หรือประมวลกฎหมายอาญา หลายครัง้ ทีส่ ำ� คัญทีอ่ ยากชีใ้ ห้เห็น
เหตุการณ์แรก ได้แก่ เหตุการณ์ปดิ ล้อมอาคารรัฐสภา เมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม 2551 โดยกลุม่ พันธมิตรประชาชน
เพือ่ ประชาธิปไตย เรียกชือ่ ย่อว่า “พธม” หรือลุม่ พันธมิตรกูช้ าติหรือกลุม่ คนเสือ้ เหลือง กลุม่ ผูช้ มุ นุมไม่ยอม
ให้รฐั บาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี เข้าไปแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจได้ทำ� การสลาย
การชุมนุมโดยใช้แก็สน�้ำตาท�ำให้ผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต (ข่าวไทยพีบีเอส 2560) จากเหตุการณ์
ดังกล่าวท�ำให้ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี, พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตรองนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายความมั่นคง, พลต�ำรวจเอกพัชรวาท วงศ์สุวรรณ อดีตผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ และพลต�ำรวจโท
สุชาติ เหมือนแก้ว อดีตผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล ถูกด�ำเนินคดีอาญาต่อศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง จากกรณีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจสลายการชุมนุม (มติชนสุดสัปดาห์ 2560)
เหตุการณ์ชมุ นุมล�ำดับต่อมา ได้แก่ เหตุการณ์พฤษภาเลือด ระหว่างวันที่ 14-19 พฤษภาคม 2553 กลุม่ แนวร่วม
ประชาธิ ป ไตยต่ อ ต้ า นเผด็ จ การแห่ ง ชาติ เรี ย กชื่ อ ย่ อ ว่ า “นปช.” หรื อ กลุ ่ ม คนเสื้ อ แดง เรี ย กร้ อ งให้
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ เจ้าหน้าที่ทหารได้
ปฏิบตั กิ ารขอคืนพืน้ ทีจ่ ากกลุม่ ชุมนุม ท�ำให้มผี ไู้ ด้รบั บาดเจ็บและเสียชีวติ จ�ำนวนมาก (BBC, 17 พฤษภาคม
2561) และเหตุการณ์ชมุ นุมล�ำดับสุดท้าย ได้แก่ เหตุการณ์ชมุ นุมระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่
22 พฤษภาคม 2557 ก่อนการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2557 ของคณะกรรมการประชาชนเพือ่ การเปลีย่ นแปลง
ปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เรียกชื่อย่อว่า
“กปปส.” น�ำโดย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาธิปัตย์และ
เครือข่ายต่อต้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง
ปิดถนนสายหลักในกรุงเทพมหานคร ปิดท�ำเนียบรัฐบาล ปิดที่ท�ำการหน่วยงานราชการและรวมตัวกัน
นัดขัดขวางการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตกรุงเทพมหานครและในพื้นที่ภาคใต้ ท�ำให้ประชาชนไม่สามารถ
ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ (iLaw Freedom 2558)
บทความนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจตามพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาชนในเขตอ�ำเภอเมือง
เชียงใหม่ มุ่งหมายที่จะอธิบายถึงสาระส�ำคัญ ที่มา และแนวคิดทางการเมืองที่ปรากฎในพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 การศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเอกสารและวิเคราะห์แนวคิด
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ทฤษฎีทางการเมือง ที่ปรากฏใน พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 โดยจะศึกษาสิทธิ
และเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2540, ฉบับปี พ.ศ. 2550
และฉบับปี พ.ศ. 2560 ตามล�ำดับ
สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
1) สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2540
การใช้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมในที่สาธารณะของประเทศไทย พบว่าได้มีการรับรองและ
คุม้ ครองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม ฉบับปี พ.ศ. 2475 โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540
มีลักษณะเด่นตรงที่รับรองการชุมนุมของประชาชนไว้เป็นการเฉพาะ ตามมาตรา 44 วรรคแรกก�ำหนดว่า
“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ” ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐยอมรับว่าการชุมนุม
เป็นสิทธิ เสรีภาพของประชาชน แต่ในขณะเดียวกัน รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดเพิ่มเติมปรากฎตามมาตรา 44
วรรคสองว่า “เสรีภาพในการชุมนุมอาจถูกจ�ำกัดขอบเขตได้หากการชุมนุมนั้นเข้าไปขัดขวางความสะดวก
ของประชาชนในการเข้าใช้พนื้ ทีส่ าธารณะ เพือ่ รักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างทีป่ ระเทศอยูใ่ นภาวการณ์
สงคราม หรือในระหว่างทีม่ ปี ระกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการ” นอกจากนัน้ รัฐธรรมนูญ
ยังก�ำหนดให้รัฐต้องเข้ามาดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้วย
(กุมพล พลวัน ม.ป.ป) ห้วงเวลาการใช้รัฐธรรมนูญที่สนับสนุนเสรีภาพในการชุมนุมดังกล่าว ถือได้ว่า
เป็นยุคทองของประชาธิปไตยเต็บใบ เป็นยุคการเมืองภาคประชาชน การใช้เสรีภาพในการชุมนุมมีองค์กร
พัฒนาเอกชน (NGOs) จัดตั้ง ประเด็นการเรียกร้องไม่ได้มีประเด็นในเรื่องทางการเมืองเพียงอย่างเดียว
แต่มีประเด็นใหม่ ๆ เกิดขึ้นในเรื่องของปากท้องการกินดีอยู่ดีของประชาชนหรือประเด็นการอนุรักษ์
สิง่ แวดล้อม เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของข้อเรียกร้อง สถิตกิ ารการชุมนุมเพิม่ มากขึน้ เฉลีย่ ละวัน 2 ครัง้ การชุมนุม
ในห้วงเวลานี้ ที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน คือ การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มประชาชน 2 กลุ่ม คือ
กลุม่ คนเสือ้ เหลือง กับกลุม่ คนเสือ้ แดง ลักษณะพิเศษของการชุมนุม จะกระท�ำกันในทีส่ าธารณะ มีการชุมนุม
ของประชาชนทัง้ สองกลุม่ จ�ำนวนมาก และใช้ระยะเวลายาวนาน มีการเดินขบวนไปตามสถานทีส่ ำ� คัญต่าง ๆ
ของหน่วยงานราชการแบบดาวกระจาย มีการเผยแพร่แนวคิดของกลุ่มผ่านโทรทัศน์ดาวเทียม และ
ใช้สอื่ โซเชียลมีเดียมาเป็นเครือ่ งมือในการเรียกคนจ�ำนวนมากให้มาร่วมตัวกันชุมนุม ยกตัวอย่าง การชุมนุม
ของกลุ่มคนเสื้อเหลือง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552 สภาพปัญหาที่ผู้เขียนค้นพบก็คือ ประเทศไทย
ยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะตามรัฐธรรมนูญ กลุ่มผู้ชุมนุมมักอ้างถึงเสรีภาพในการ
ชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ ท�ำให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจผู้ปฏิบัติเกิดความไม่แน่ใจว่าจะด�ำเนินการตามกฎหมายกับ
กลุ่มผู้ชุมนุมได้หรือไม่เนื่องจากเสรีภาพในการชุมนุมนั้นเป็นสิ่งที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองให้ประชาชน
สามารถท�ำได้หรือหากมีการด�ำเนินการตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
หรือไม่ อีกทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มชนชั้นน�ำของสังคม อาทิเช่น นักการเมือง ทหาร
นักวิชาการ ท�ำให้การเข้าแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่มีประสิทฺธิภาพ ความขัดแย้ง
ของกลุ่มประชาชนทั้งสองกลุ่มดังกล่าวนับแต่ปี พ.ศ. 2548 จึงไม่ได้รับการแก้ไขท�ำให้เกิดปัญหาลุกลาม
จนใหญ่โตจนน�ำไปสู่การท�ำรัฐประหารของทหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 และผลของการรัฐประหาร
พบว่าประชาชนไม่มีเสรีภาพในการชุมนุมเนื่องจากประเทศปกครองโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
(ทินกฤต นุตวงษ์ 2557 หน้า 181 - 183)
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2) สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2550
ภายหลังจากรัฐประหารเมือ่ วันที่ 19 กันยายน 2549 ประเทศไทยได้รฐั ธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2550
แทนรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2540 ซึ่งผู้เขียนตรวจดูในเรื่องสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมและข้อจ�ำกัด
ในการชุมนุมพบว่าถูกก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เหมือนเช่นเดิม คือบัญญัติรับรองให้ “ประชาชน
มีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ” ตามมาตรา 63 วรรคแรก และวรรคสองก�ำหนดว่า
“การจ�ำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึง่ จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายเฉพาะ
ในกรณีการชุมนุมสาธารณะและเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะหรือเพื่อรักษา
ความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาทีป่ ระเทศอยูใ่ นภาวะสงครามหรือในระหว่างเวลาทีม่ ปี ระกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก” ซึง่ มาตราดังกล่าวยกเอามาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2540
มาใช้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ท�ำให้ผู้เขียนเชื่อว่าการชุมนุมไม่ว่าด้วยเหตุผลทางการเมืองหรือจากปัญหา
ความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจและสังคม ต่างอ้างรัฐธรรมนูญในการชุมนุมว่าประชาชนชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธและมักเกิดปัญหาของการชุมนุมตามมาว่าการชุมนุมสาธารณะที่มีการปิดถนน สถานที่
สาธารณะ หรือหน่วยงานราชการ อันเป็นการชุมนุมทีไ่ ปละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนอืน่ จะกระท�ำ
ได้มากน้อยเพียงใด และหากเกิดปัญหาจากการใช้เสรีภาพในการชุมนุมของประชาชน หน่วยงานใดของรัฐ
จะเข้ามารับผิดชอบและเข้าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างใด (โสพล จริงจิตร และทิพย์พาพร ตันติสุนทร 2557
หน้า 81-82) ในยุคของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2550 ผู้เขียนพบว่าการชุมนุมมีอยู่ด้วยกัน
3 กลุม่ คือ กลุม่ แรก ได้แก่ การชุมนุมของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตย น�ำโดยนายสนธิ ลิม้ ทองกุล
และเครือข่าย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 ไปจนยุติการชุมนุมยึดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่
3 ธันวาคม 2551 โดยกลุม่ พันธมิตรฯสร้างพันธมิตรในการชุมนุม คือ สถาบันกษัตริยก์ บั เครือข่ายผูจ้ งรักภักดี
ทหาร และตุลาการ เพื่อสนับสนุนความชอบธรรมในการชุมนุมและเรียกร้องให้ทหารเข้ามาแทรกแซง
ทางการเมือง โดยการท�ำรัฐประหารรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและสนับสนุนให้ตุลาการเพื่อเป็นกลไก
ในการก�ำกับควบคุมนักการเมือง โดยผ่านกระบวนการตุลาการภิวัฒน์ ซึ่งในปัจจุบัน ปิยบุตร แสงกนกกุล
ได้กล่าวว่าได้กลายมาเป็น “นิตสิ งคราม” (เข็มทอง ต้นสกุลรุง่ เรือง 2563) ขัดขวางระบอบการเมืองทัง้ ระบบ
ไม่ให้ท�ำงานได้หรือที่ อุเชนทร์ เชียงแสน เรียกว่า “หยุดการใข้อ�ำนาจรัฐ” เพื่อยกระดับความขัดแย้ง
ในการเผชิญหน้าด้วยความรุนแรง ผู้ชุมนุมเป็นเพียงเครื่องมือให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มพันธมิตรฯ
อย่างมีมีนัยยะส�ำคัญกล่าวคือ เป็นเพียงยุทธวิธีการเคลี่อนไหวของกลุ่มมุ่งขัดขวางการท�ำงานรัฐบาลไม่ให้
บริหารประเทศได้ และมุ่งต่อการจ�ำกัดเสรีภาพของผู้อื่นซี่งไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมเพื่อให้เกิดวิกฤตและ
ผลในระยะยาวจากวิกฤตจะส่งผลต่อพัฒนาการของหลักสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในปีตอ่ มาเริม่ ลดน้อย
ถอยลง (อุเชนทร์ เชียงเสน 2557 หน้า 311 - 314, 343 - 348) กลุม่ ทีส่ อง ได้แก่ กลุม่ แนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ เรียกชื่อว่า “นปช” หรือกลุ่มคนเสื้อแดง มีการใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุม
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ซึ่งชุมนุมกันที่สี่แยกราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร โดยเจ้าหน้าที่ทหาร
ท�ำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจ�ำนวนมาก กลุ่มเสื้อแดง นปช.เชียงใหม่ ซึ่งร่วมกันชุมนุมกันที่หน้าสถานี
รถไฟเชียงใหม่ ทราบข่าวเกิดความไม่พอใจกับกลุม่ ผูช้ มุ นุมทีก่ รุงเทพมหานคร พากันไปบุกจวนผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ จุดไฟเผายางรถยนต์เพือ่ เป็นเชือ้ เพลิงเผาจวนผูว้ า่ ฯ  แต่เจ้าหน้าทีด่ บั ไฟได้ทนั และจุดไฟเผา
บ้านพักปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามจวนผู้ว่าเสียหาย (ไทยรัฐออนไลน์ 26 พฤษภาคม 2553)
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และกลุ่มที่สาม ได้แก่ คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตย
ที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) โดย มีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ และเครือข่าย
เป็นแกนน�ำต่อต้านรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งผลักดันร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม มีการใช้
ความรุนแรงระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในช่วงเดือนธันวาคม 2556 และในวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2557 มีการปะทะกันจนมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก
ในขณะนัน้ จึงอ้างเหตุทำ� รัฐประหาร และล้มล้างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2550 (จันจิรา สมบัตพิ นู ศิริ 2562
หน้า 187 - 189)
3) สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2560
สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2560 มีบัญญัติไว้ในมาตรา 44 ว่า
“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจ�ำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึง่ จะกระท�ำมิได้เว้น
แต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยสาธารณะ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น”
ซึ่งรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการชุมนุมของประเทศไทยนี้ จัดท�ำโดยคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมีนายมีชยั ฤชุพนั ธ์ เป็นผูร้ า่ งรัฐธรรมนูญเสร็จสิน้ เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม 2559
ใช้เวลาเกือบ 6 เดือน ในการร่างรัฐธรรมนูญ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนีถ้ กู น�ำไปออกเสียงประชามติเมือ่ วันที่ 7
สิงหาคม 2559 ภายใต้แรงกดดันจาก คสช. สาระส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชน
พบว่ารัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวก�ำหนดให้มกี ารจ�ำกัดเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนได้อย่างกว้างขวาง
กว่ารัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2540 และฉบับปี พ.ศ. 2550 โดยก�ำหนดว่าการจ�ำกัดเสรีภาพในการชุมนุม
โดยรัฐสามารถอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายในการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนเพื่อรักษา
ความมั่นคงของรัฐ เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ เพื่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น (iLaw 2560) โดยเฉพาะบทบบัญญํติที่ว่า “ศีลธรรม
อันดีของประชาชน” นั้นหมายถึงธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคมที่ประชาชนถือปฏิบัติเพื่อให้เกิด
ความสงบสุขของสังคม (พิชยั ศักดิ์ หรยางกูร และคณะ ม.ป.ป.) ซึง่ มีนยั ส�ำคัญท�ำให้รฐั สามารถจ�ำกัดขอบเขต
การใช้เสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนได้อย่างกว้างขวางกว่ารัฐธรรมนูญในอดีตที่ผ่านมา ส�ำหรับ
การชุมนุมที่ปรากฏให้เห็นในยุคประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2560 สามารถยกตัวอย่างให้เห็นดังนี้
กลุม่ WE WALK เดินมิตรภาพ ถูกเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจด�ำเนินคดีขอ้ หา ชุมนุมทางการเมือง ต่อมาอัยการสูงสุด
มีคำ� สัง่ เด็ดขาดไม่ฟอ้ ง โดยให้เหตุผลว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ กิจกรรม
ดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ ก ระทบต่ อ ความมั่ น คงของรั ฐ ความปลอดภั ย สาธารณะหรื อ ความสงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และตัวผู้ชุมนุมเอง
ได้มกี ารแจ้งการชุมนุมให้ทางเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจรับทราบตาม พระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
(iLaw freedom 2561) จากผลการด�ำเนินคดีกับกลุ่ม WE WALK ผู้เขียนพบว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐยัง
มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการด�ำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เนื่องจาก
การตีความเรือ่ งความมัน่ คงของรัฐหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนสามารถตีความหมายได้อย่างกว้างขวาง
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งอาจกระทบต่อการใช้สิทธิ
เสรีภาพในชุมนุมสาธารณะของประชาชนได้
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ตามที่ผู้เขียนได้ศึกษารัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ. 2540, พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560 ในหัวข้อ
เรื่อง สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชน พบว่าบทบัญญัติที่เกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพในการชุมนุมและ
ข้อจ�ำกัดที่ปรากฎในรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2540 กับ พ.ศ. 2550 มีความเหมือนกัน ส่วนรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี พ.ศ. 2560 เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกันพบว่ามีความแตกต่างจากรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2540 กับ
พ.ศ. 2550 ตรงข้อจ�ำกัดการใช้เสรีภาพในการชุมนุมนัน้ กว้างกว่าท�ำให้ได้รบั ข้อวิจารณ์จากสือ่ โซเชียลมีเดียว่า
รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2560 เปิดโอกาสให้รัฐสามารถจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนได้
อย่างไม่มขี ดี จ�ำกัด ถือเป็นการถดถอยของระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย แต่เมือ่ ศึกษากติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant and Political Right หรือ ICCPR)
ซึ่งได้ก�ำหนดไว้ในภาค 3 ข้อ 21 ความว่า “สิทธิในการชุมนุมโดยสงบย่อมได้รับการรับรอง การจ�ำกัดการ
ใช้สิทธินี้จะกระท�ำมิได้นอกจากจะก�ำหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าที่จ�ำเป็นส�ำหรับสังคมประชาธิปไตย
เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของชาติหรือความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุขหรือ
ศีลธรรมของประชาชนหรือการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน่ ” กลับพบว่ามีขอ้ ความทีต่ รงกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญ โดยผู้เขียนเห็นว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2560 มุ่งที่จะคุ้มครองประชาชนในการใช้สิทธิ
และเสรีภาพในการชุมนุมอย่างมีขอบเขตตามกติกาสากลทีน่ านาประเทศได้ให้คำ� รับรองไว้และพลวัตส�ำคัญ
ที่เป็นแรงจูงใจหลักในการจ�ำกัด เสรีภาพในการชุมนุมให้กว้างขึ้น ผู้เขียนเห็นว่าเป็นเรื่องของความสงบสุข
ของสังคม
สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
การใช้สิทธิชุมนุมเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2540
และ พ.ศ. 2550 ตลอดจนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 และกฎกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political
Rights : ICCPR) ที่ประเทศไทยเป็นภาคีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ได้รับรองไว้อย่างชัดเจนว่าให้ประชาชน
สามารถชุมนุมสาธารณะได้ แต่ในบางครั้งการชุมนุมสาธารณะของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมทาง
การเมื องหรื อในทางเศรษฐกิจ และทางสัง คม มั กสร้ างผลกระทบกั บ ประชาชนคนอื่ น โดยทั่ ว ไป เช่ น
การปิดถนน ปิดที่ท�ำการของหน่วยงานราชการหรือยึดที่ท�ำการของหน่วยงานราชการ ตามที่รับรู้กัน ได้แก่
การชุมนุมใหญ่ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือกลุ่มคนเสื้อเหลืองในปี
พ.ศ. 2551 และการชุมนุมใหญ่ทางการเมืองของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ
(นปช.) หรือกลุ่มคนเสื้อแดงใน ในปี พ.ศ. 2553 ผลของการชุมนุม ท�ำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บและ
เสียชีวติ จ�ำนวนมาก ตลอดจนท�ำให้ทรัพย์สนิ สาธารณะได้รบั ความเสียหาย เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีม่ หี น้าทีร่ กั ษา
ความสงบเรียบร้อย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ อาศัยบทเรียนจากการชุมนุมทางการเมืองในอดีตเป็น
แนวทางแก้ปญ
ั หา นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2550 ได้มคี วามพยายามเสนอร่างพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ
เพือ่ เสนอต่อรัฐสภาหลายฉบับ แต่ลม้ เหลวมาโดยตลอดและการผลักดันกฎหมายชุมนุมสาธารณะมาประสบ
ความส�ำเร็จในปี พ.ศ. 2558 ในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ได้ถูกน�ำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผ่านความเห็นชอบประกาศใช้เป็น
กฎหมายเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
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สาระส�ำคัญของ พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและ
เสรีภาพในการชุมนุม
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการชุมนุม
สาธารณะ มุง่ คุม้ ครองประชาชนผูเ้ ข้าร่วมชุมนุมและประชาชนผูไ้ ม่ได้เข้าร่วมชุมนุมด้วยและพระราชบัญญัตนิ ี้
ไม่ได้ใช้บังคับกับการชุมนุมสาธารณะในทุกกรณี เช่น การชุมนุมของผู้ใช้แรงงานตามกฎหมายแรงงาน
การชุมนุมของผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือการชุมนุมในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการประชุมทาง
วิชาการหรือการชุมนุมอย่างอื่น หากท�ำให้บริเวณสถานศึกษาแล้วย่อมไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติ
นี้ ในทีน่ ี้ ผูเ้ ขียนขอน�ำเสนอสาระส�ำคัญของบทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนในที่สาธารณะ ดังนี้
1) กฎหมายนี้มิได้ก�ำหนดให้ผู้จัดการชุมนุมหรือผู้ชุมนุมต้องขออนุญาตการชุมนุมกับผู้รับแจ้ง
เพียงแต่ก�ำหนดให้ผู้จัดการชุมนุมหรือผู้ชุมนุมแจ้งการชุมนุมล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อมูลการชุมนุมเพื่อให้
ผู้รับแจ้งได้เตรียมการอ�ำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย
2) การชุมนุมสาธารณะ หมายความว่า การชุมนุมของบุคคลในทีส่ าธารณะ เพือ่ เรียกร้อง สนับสนุน
คัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยแสดงออกต่อประชาชนทั่วไปและบุคคลสามารถ
ร่วมการชุมนุมนั้นได้ ไม่ว่าการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายด้วยหรือไม่ (มาตรา 4)
3) ทีส่ าธารณะ หมายความว่า ทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สนิ ของแผ่นดินทีใ่ ช้เพือ่ สาธารณ
ประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันหรือที่หน่วยงานของรัฐ มิได้เป็นเจ้าของ แต่เป็นผู้ครอบครอง
หรือใช้ประโยชน์บรรดาซึง่ ประชาชนมีความชอบธรรมทีจ่ ะเข้าไปได้ รวมตลอดทัง้ ทางหลวงและทางสาธารณะ
(มาตรา 4)
4) ผู้จัดการชุมนุม หมายความว่า ผู้จัดให้มีการชุมนุมสาธารณะ รวมถึงผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุม
สาธารณะและผู้ซึ่งเชิญชวนหรือผู้นัดให้ผู้อื่นมาร่วมการชุมนุมสาธารณะ โดยแสดงออกหรือมีพฤติการณ์
ท�ำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้จัดหรือร่วมจัดให้มีการชุมนุมนั้น (มาตรา 4)
5) ผูช้ มุ นุม หมายความว่า ผูจ้ ดั การชุมนุม และผูเ้ ข้าร่วมชุมนุมสาธารณะ ไม่วา่ จะเข้าร่วมการชุมนุม
สาธารณะนั้นตามค�ำเชิญชวนหรือการนัดของผู้จัดการชุมนุมหรือไม่ (มาตรา 4)
6) การชุมนุมสาธารณะที่ไม่ใช้บังคับกับพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ได้แก่
การชุมนุมเนื่องในงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี, การชุมนุมเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรม
ตามประเพณีหรือตามวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น, การชุมนุมเพื่อจัดแสดงมหรสพ กีฬา ส่งเสริมการท่องเที่ยว
หรือกิจกรรมอื่นเพื่อประโยชน์ทางการค้าปกติของผู้จัดการชุมนุมนั้น, การชุมนุมภายในสถานศึกษา,
การชุมนุมหรือการประชุมตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายหรือการประชุมสัมมนาทางวิชาการของสถานศึกษา
หรือหน่วยงานทีม่ วี ตั ถุประสงค์ทางวิชาการและการชุมนุมสาธารณะในระหว่างเวลาทีม่ ปี ระกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึกและการชุมนุมสาธารณะที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง (มาตรา 3)
(ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ม.ป.ป หน้า 13 - 41)
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บทสรุป
การศึกษาพัฒนาการสิทธิ เสรีภาพในการชุมนุม ยุคประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2540
จนถึงรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2560 ในช่วงปี พ.ศ. 2540 ถึงปี พ.ศ. 2557 พบว่าลักษณะของการชุมนุม
จะมีผเู้ ข้าร่วมชุมนุมจ�ำนวนมากและต่อเนือ่ งเป็นระยะเวลายาวนานและมีการเคลือ่ นทีไ่ ปตามสถานทีต่ า่ ง ๆ
การชุมนุมสร้างผลกระทบต่อประชาชนโดยทั่วไปในการใช้พื้นที่สาธารณะเป็นวงกว้าง จากการศึกษาพบว่า
มีการชุมนุมสาธารณะที่น่าสนใจ ดังนี้ 1. การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.)
หรือกลุ่มคนเสื้อเหลือง ในปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552 2. การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรือกลุ่มคนเสื้อแดง ในปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553 และ 3. การชุมนุม
ของกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ใน ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งในการชุมนุมสาธารณะที่กล่าวถึงทั้งสามครั้ง
มักเกิดขึ้นในยุคของรัฐบาลพลเรือน วัตถุประสงค์ของการชุมนุมผู้เขียนเห็นว่ามุ่งหวังต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง ปฏิเสธการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ใช้กลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนไหวกดดัน
รัฐบาลให้หยุดการใช้อ�ำนาจรัฐผ่านยุทธวิธีเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนที่เข้ามาขัดขวางการบริหารประเทศ
จนเกิดวิกฤตเพื่อสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาท�ำรัฐประหาร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
2557 ภายหลังการท�ำรัฐประหาร ภาพของการชุมนุมสาธารณะได้มกี ารปรับรูปแบบให้มขี นาดการรวมกลุม่
ของประชาชนเป็นกลุ่มย่อยไม่เกินห้าคน ระยะเวลาในการชุมนุมเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็เลิก ผู้เขียนเห็นได้ว่า
ประชาชนไม่ มี สิ ท ธิ เ สรี ภ าพในการชุ ม นุ ม เนื่ อ งจากตกอยู ่ ภ ายใต้ ค� ำ สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 3/2558 เรือ่ ง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่ คงของชาติ ฉบับลงวันที่ 1 เมษายน 2558
ก�ำหนดห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน 5 คนขึน้ ไป (ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ม.ป.ป. หน้า 79-82) (ปัจจุบนั ได้
ยกเลิกการบังคับใช้แล้ว) ต่อมาในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เพื่อจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชน
ให้อยูใ่ นขอบเขตภายใต้รฐั ธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2560 บนพืน้ ฐานกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (International Convenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR) อันมีนยั ส�ำคัญ
ต่อพัฒนาการหลักสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมว่าจะเคารพสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของบุคคล
รวมถึงสิทธิในชีวิตของบุคคลเพื่อน�ำพาสังคมให้ไปสู่ความสงบสุข ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าทางหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งท�ำหน้าที่รับแจ้งการชุมนุม ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการรับแจ้งให้สะดวกสบายแก่ผู้แจ้งการชุมนุมภายใต้
แพลตฟอร์ม (Platform) ที่สะดวกผ่านระบบการสื่อสารทางอินเตอร์เนต.
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กุลพล พลวัน. (ม.ป.ป). ใช้เสรีภาพในการชุมนุมให้ถูกต้อง. สืบค้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 เข้าถึงได้
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การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
โดยสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา
CIVIC EDUCATION BY FAMILY INSTITUTION
EDUCATIONAL INSTITUTION AND RELIGIOUS INSTITUTIONS
ภัสพล จ�ำรัส
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายพื้นฐานความเข้าใจ ความหมายและรูปแบบการศึกษา
เพือ่ สร้างความเป็นพลเมือง วิเคราะห์การสร้างพลเมืองจากสามสถาบัน คือสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา
และสถาบันศาสนา ความสัมพันธ์ของศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์อันมีความเกี่ยวข้องกับการปกครอง
ร่วมกับการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง โดยน�ำเสนอเป็นบทสรุปเป็นเชิงวิพาษก์การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
ค�ำส�ำคัญ : ความเป็นพลเมือง, การศึกษาพลเมือง, สถาบันศาสนา

Abstract
This article aims to explain basic understanding for definition, and forms civic education.
Analyze citizenship from three institutions. It the family institution , Educational institutions and
religious institutions. Relationship between Buddhism and Christianity Which is related to
government with civic education. Present the conclusion by Critical analysis to civic education
Keywords : Citizenship, Civic Education, religious institutions

บทน�ำ
ปัจจุบันเมื่อพูดถึงเครื่องมือของการพัฒนาและการขับคลื่อนประเทศ หนึ่งปัจจัยส�ำคัญนั้นก็คือ
ความเป็นพลเมือง (Citizenship) ของประเทศนั้น เพราะว่าคนคือทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดที่จะเป็นกลไก
ในการปกครอง การบริหารและการอยู่รวมกันในสังคม รัฐจึงมีหน้าที่ในการเพิ่มความรู้และศักยภาพให้
แก่พลเมืองเหล่านั้นผ่านการให้การศึกษา เพราะการศึกษาจะเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน
“กระบวนทางการศึกษา” จึงมีความส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาคนให้มีความเป็นพลเมือง การศึกษาเป็น
ปัจจัยขับเคลือ่ นของการพัฒนาทุกมิตใิ นสังคม เพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้ ไม่วา่ จะเป็น
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองและด้านวัฒนธรรม ฯลฯ (เสกสรรค์ สนวา, 2561)
หนึ่งในวิธีการสร้าง “พลเมือง” ที่จะกล่าวถึงคือ การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (civic education)
ซึ่ ง ส่ ว นแนวคิ ด หนึ่ ง นั้ น ได้ พั ฒ นาแนวคิ ด มาจากนั ก คิ ด และนั ก ปรั ญ ชาทางการเมื อ ง เช่ น อริ ส โตเติ ล
(Aristotle) รูสโซ (Rousseau) หรือมิล (Mill) เป็นต้น (civic education) ที่เกี่ยวสัมพันธ์กับการศึกษา
ทางรัฐศาสตร์ (political science) และการเมือง (politics) (ศุจพิ ร เขียนด้วง, 2562) การศึกษาเพือ่ สร้างพลเมือง
เป็นกลไกส่วนส�ำคัญทีร่ ฐั ต้องสร้างพลเมืองให้มคี วามสามารถสูงสุดในทุกมิติ (อเนก เหล่าธรรมทัศน์, 2551)
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กล่าวว่า ประชาธิปไตยจะยัง่ ยืนได้ ต้องสร้างพลเมืองด้วยการศึกษา สร้างพลเมืองให้มคี วามส�ำนึกต่อส่วนรวม
มีวัตถุประสงค์ที่ในการสร้างคนให้มีคุณลักษณะ ความเป็นพลเมือง (citizenship) บนพื้นฐานความคิด
ที่ว่า พลเมือง (citizen) เป็นผู้มีความกระตือรือร้นต่อมีบทบาทต่อการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ
สามารถมีสว่ นร่วมในการตัดสินนโยบายสาธารณะทุกระดับ การทีส่ มาชิกของสังคมจะมีลกั ษณะของพลเมือง
ดังกล่าวได้ จะต้องมีความรู้ส�ำหรับพลเมือง (civic knowledge) มีคุณธรรมส�ำหรับพลเมือง(civic virtue)
มีธรรมาธิปไตย และทักษะส�ำหรับพลเมือง (civic skill) ซึ่งรวมถึงทักษะทางสติปัญญา (intellectual skills)
และทักษะการมีส่วนร่วม (participatory skill) อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ได้กล่าวถึง โรงเรียนกับการสร้าง
พลเมืองว่า โรงเรียนเป็นสถาบันของการกล่อมเกลาการศึกษาเพิ่อสร้างพลเมือง เช่น ความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิของพลเมือง ทักษะส�ำหรับพลเมือง การมีคุณธรรมของพลเมือง ซึ่งทางโรงเรียนจะต้องเป็นผู้สอนให้
ความรู้และปลูกฝัง ฝึกฝนทักษะ ผ่านระบบการศึกษา ช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านรัฐบาลไทยมีความพยายาม
อย่างต่อเนือ่ งต่อการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่พลเมืองไทยดังนี้ (ศุจพิ ร เขียนด้วง, 2562)
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ใช้นโยบายเรียนฟรี 15 ปี เป็นนโยบาย
หลักมีแนวคิดในเรื่องของการปฎิรูปโครงสร้างการระบบศึกษา ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับ
อุดมศึกษา การพัฒนาบุคลากรครูให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น พัฒนาศูนย์เรียนรู้ของการศึกษานอกโรงเรียน
ทั้งยังส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาระบบการศึกษาในระดับอาชีวะและระดับอุดมศึกษา
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีเป้าหมายในการเร่งพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของไทยให้ได้มาตรฐานสากล พร้อมกับส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจก รวมทั้งสร้าง
ความตระหนักในสิทธิหน้าทีแ่ ละความเสมอภาค ให้การศึกษาเป็นพืน้ ฐานของสังคมประชาธิปไตยทีแ่ ท้จริง
มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษา รวมถึงผู้ด้อยโอกาส คนยากไร้ ชนกลุ่มน้อย ผู้พิการได้เข้าถึงการศึกษา
มากขึ้ น พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร รวมถึ ง การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ พื่ อ รองรั บ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มุ่งปฏิรูปการศึกษาโดยใช้อ�ำนาจ
คสช. (2557) ออกค่านิยม 12 ประการและเพิ่มวิชาหน้าที่พลเมืองเข้าสู่บทเรียนโดยได้ให้ความส�ำคัญ
ต่อการศึกษากับการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ออกนโยบายด้านการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์
และหน้าที่พลเมือง ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย
รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสันติสุขในสังคมไทย
จากทัง้ สามนโยบายด้านการศึกษามีความสอดคล้องกันในเรือ่ งการพัฒนาการศึกษา การเพิม่ โอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษาให้ทวั่ ถึงในทุกระดับต้องมีความเท่าเทียมกัน พัฒนาระบบการหลักศึกษาทัง้ โครงสร้าง
และหลักสูตร รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา
ส่วนประเด็นที่น่าสนใจคือในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (คสช.) เป็นรัฐบาลที่มาจาก
การรัฐประหาร ไม่ใด้มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย การออกค�ำสั่ง โดย ม.44 ไปยังนโยบาย
ด้านการศึกษานั้นถือว่าเป็นการใช้อ�ำนาจเผด็จการ ซึ่งขาดการปรึกษาแสดงความคิดเห็นจากฝ่ายต่างที่
ที่มีส่วนรับผิดชอบด้านการศึกษา ตามระบอบประชาธิปไตย
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การศึกษาเพือ่ พัฒนาพลเมืองเป็นกระบวนการทางสังคม (socialization process) ทีต่ อ้ งเรียนรูร้ ว่ มกัน
ผ่านสถาบันทางสังคม (social institution) ทีท่ ำ� หน้าทีต่ า่ งๆ เริม่ จากสถาบันครอบครัวมาสูส่ ถาบันการศึกษา
รวมทั้งสถาบันอื่นไม่ว่าจะเป็น สถาบันทางการเมือง สถาบันทางด้านศาสนา สื่อสารมวลชน ซึ่งเป็น
กลไกคัญในการท�ำให้ประชาชนปฏิบัติตาม สถานภาพ บทบาท หน้าที่ของพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนและสังคมส่วนรวม ซึ่งการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองเป็นรูปแบบการศึกษาใน
วิถชี วี ติ ผ่านกระบวนการทางสังคม ทัง้ ในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการเรียนรูท้ างสังคมอืน่ ทีเ่ ป็น
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
จึงเป็นความส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาเพื่อเข้าใจถึงสภาพและแนวทางการสร้างพลเมือง
รวมทั้งการสร้างพลเมืองในมิตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เพราะปัจจุบันเราอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม
ทีผ่ สมกลมกลืนกันและก่อรูปเป็นสังคมแบบใหม่ ซึง่ เราจะต้องปรับตัวตามการเปลีย่ นแปลงของโลกาภิวฒ
ั น์
(Adjustment under Globalization) และการเข้ามาของสื่อโซเซียลมีเดีย (Social media) ที่เข้ามาเปลี่ยน
พฤติกรรมของคน เราอยู่ในยุคที่โลกพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว การศึกษาไทยไทยจะสามารถ
สร้ า งพลเมื อ งให้ แ ก่ เ ด็ ก และเยาวชนในยุ ค นี้ ไ ด้ อ ย่ า งไร ซึ่ ง แม้ ว ่ า ปั จ จุ บั น เราสามารถเข้ า ถึ ง ความรู ้
ในโลกอินเตอร์เน็ตและเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น แต่การสร้างพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
ของไทยในยุคนี้ รัฐและสถาบันการศึกษาจะให้ความส�ำคัญและมีการพัฒนาไปอย่างไร จึงจ�ำเป็นต้องศึกษา
การศึกษาเพือ่ สร้างพลเมือง เพือ่ สามารถเข้าใจแนวทางพัฒนาระบบการศึกษาเพือ่ สร้างพลเมืองให้นกั เรียน
ให้เกิดความเป็นพลเมืองไทย (citizenship)

การศึกษาพลเมือง : ความหมาย และความส�ำคัญ
แนวความคิดเรื่องความเป็นพลเมือง (citizenship) และการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
(Citizenship Edudcation) เป็นสองแนวความคิดเก่าแก่ในทฤษฎีทางการเมืองที่มีความส�ำคัญจนถึงปัจจุบัน
เพราะพลเมืองมีความสัมพันธ์กับสังคมการเมือง ทุกระบอบการปกครองจ�ำเป็นต้องสร้างพลเมืองในสังคม
โดยเฉพาะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เน้นความส�ำคัญของพลเมืองที่เข็มแข็ง โดยเป็นวาท
กรรมหลักที่ยึดโยงความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองกับรัฐ ทุกประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย
จ�ำเป็นต้องฝึกฝนและสร้างพลเมืองของตนให้เป็นก�ำลังส�ำคัญของรัฐและมีบทบาทในฐานะเจ้าของประเทศ
เพราะพลเมืองคือรากฐานประชาธิปไตย จิตส�ำนักประชาธิปไตย คือ จิตส�ำนึกของความเป็นพลเมือง
เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล, จรูญศรี มาดิโกวิท และเลิศพร อุดมพงษ์, (2562)
การศึกษาพลเมืองเป็นเหมือนปัจจัยหลักที่ก่อก�ำหนดและหล่อหลอมให้เกิดส�ำนึกพลเมือง เพื่อให้
ได้พลเมืองตามที่รัฐคาดหวังและพึ่งประสงค์ ต่อประเด็นความสงบเรียบร้อย ความมีระเบียบวินัย การรู้จัก
สิทธิ บทบาทหน้าที่ การเคารพความเห็นต่างของสังคม มีความรับผิดชอบต่อส่วรวมและการกระท�ำของ
ตนเอง ซึ่งการศึกษาพลเมืองมีความหมายหลายประการ โดย (ศุจิพร เขียนด้วง, 2562) กล่าวว่าการศึกษา
พลเมืองว่าเป็นหลักสูตรการศึกษารูปแบบหนึ่งที่มีชื่อย่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น พลเมืองวัฒนธรรม
(Civic culture), การมีสว่ นร่วมของพลเมือง (Civic engagement), การศึกษาเพือ่ สร้างความเป็นประชาธิปไตย
(Education for democratic citizenship) เป็นต้น ซึ่งไม่ว่าจะเรียกอย่างไรก็ตามล้วนมีป้าหมายเดียว คือ
การก่อให้เกิดพลเมืองทีพ่ งึ่ ประสงค์เพือ่ สอนและฝึกฝนให้คนเป็นพลเมือง โดยเริม่ สอนกันตัง้ แต่ระดับอนุบาล
ประถมการศึกษาไปจนถึงมัทธยมศึกษาตอนปลายปริญญา เทวานฤมิตรกุล, (2552 : 2)
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การศึกษาเพิ่อสร้างพลเมือง คือการเตรียมความพร้อมส�ำหรับการปกครองตนเองอย่างยั่งยืน
โดยการปลูกฝังค่านิยมผ่านการฝึกฝน ปฏิบตั กิ จิ กรรมต่าง ๆ รวมทัง้ กรอบการใช้ชวี ติ ร่วมกันอย่างสอดคล้อง
กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ทิพย์พาพร ตันติสนุ ทร, 2555 : 49) การศึกษาพลเมือง คือ การน�ำเอา
การเมืองกับการศึกษามาเชื่อมโยงกัน เป็นความพยายามอย่างจริงจังและต่อเนื่องที่จะช่วยกันสร้าง
พลเมืองใหม่เพื่อทดแทนคนรุ่นเก่ารวมทั้งปรับปรุงทัศนคติของคนรุ่นเก่าให้มีลักษณะที่สอดคล้องและ
เอื้ออ�ำนวยต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น ชัยอนันต์ สมุทรวณิช, (2557 : 2)
ส่วน ออมสิน จตุพร, (2557) ได้กล่าวว่าถึงค�ำว่าการศึกษาเพื่อพลเมือง มีการใช้ใน 3 มิติ คือ
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมือง (Education about citizenship) การศึกษาผ่านความเป็น
พลเมือง (Education through citizenship) และการศึกษาส�ำหรับ/หรือเพื่อความเป็นพลเมือง (Education
for citizenship) ค�ำทั้งสามมีความหมายที่ต้องการสื่อต่างกัน (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี, 2548, น.15 - 16) ดังนี้
1. การศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นพลเมือง มุง่ เน้นการสอนให้นกั เรียนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
ประวัตศิ าสตร์ของประเทศ โครงสร้างและกระบวนการปกครองทางการเมืองการบริหางานของรัฐบาล การ
ใช้ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
2. การศึกษาผ่านความเป็นพลเมือง จะเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการลงมือกระท�ำ
เพือ่ ให้เกิดประสบการณ์ตรง เรียนรูจ้ ากสภาพจริงจากสังคมในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจ
ของสมาชิกในสังคมจากประสบการณ์ตรง
3. การศึกษาเพือ่ สร้างพลเมือง ต่างไปจากสองประการแรกคือ มีจดุ เน้นทีจ่ ะให้นกั เรียนมีเครือ่ งมือ
ส�ำหรับการเตรียมตัวเป็นพลเมืองดี โดยเครื่องมือดังกล่าวได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติค่านิยม
และความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง เพื่อเตรียมนักเรียนให้มีบทบาทและมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม
เมื่อเป็นผู้ใหญ่
ส�ำหรับความส�ำคัญของการศึกษาพลเมืองทางผู้วิจัยเห็นด้วยกับ (ศราวุฒิ วิสาพรม, วชิรวัตติ์
อาริยะสิรโิ ชติและวนิดา เสาสิมมา 2562) ทีก่ ล่าวถึงนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ (สิรพิ รรณ นกสวน สวัสดี, 2553)
ได้กล่าวว่า การศึกษาเพิ่อสร้างพลเมือง (Civic education) เป็นพื้นฐานส�ำคัญของการปกครองที่มั่นคง
และมีเสถียรภาพ การศึกษาเพิ่อสร้างพลเมืองไม่ใช่เพียงแค่เสริมสร้างความรู้ให้แก่ประชาชน และไม่ใช่
เพื่อจรรโลงระบบการเมืองแต่ยังส่งผลที่เป็นรูปธรรมโดยตรงต่อประชาชน และการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพ
กติกาในสังคม
การศึกษาเพือ่ สร้างความเป็นพลเมือง เป็นการจัดการศึกษาทีส่ ำ� คัญในการสร้างประชาชนเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญของการพัฒนาประเทศชาติในด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ก่อเกิดการส่งเสริมอุดมการณ์
เสรีประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองทีม่ คี วามคิด และความสามัคคีอยูร่ ว่ มกันบนพืน้ ฐานของการเคารพ
กฏหมาย สิทธิเสรีภาพของตนเองในสังคม เคารพผู้อื่น และเคารพหลักการของการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
ทั้งนี้กล่าวโดยภาพรวมว่าการศึกษาพลเมืองเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาแบบหนึ่งที่มุ่งสร้างให้คน
สังคมเกิดความรู้สึกเป็นพลเมือง (Citizenship) ผ่านการให้องค์ความรู้ปลูกฝัง อบรม และมีการลงมือปฏิบัติ
เพื่อรู้บทบาทหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม แต่ในทางปฏิบัติการศึกษาพลเมือง
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เพื่อการสร้างพลเมืองที่มีอุปนิสัย ระบบความคิด คุณค่าที่สอดคล้องกับระบอบและวิถีชีวิตประชาธิปไตย
สถาบันการศึกษายังไม่ค่อยมีด�ำเนินการอย่างจริงจังในสังคมไทย แม้ว่าภาครัฐส่งเสริมแต่ปัจจัยด�ำเนินการ
ให้ส�ำเร็จ แต่ตัวสถาบันโรงเรียนเป็นผู้ก�ำหนดและในการวางแผนการศึกษาการเรียนการสอน สถาบันและ
ผู้บริหารการศึกษาควรที่จะให้ความสนใจในเรื่องของการศึกษาพลเมืองมากขึ้น อีกทั้งตัวครูผู้สอนที่ต้อง
มีความรู้ความเข้าใจการสร้างพลเมืองอย่างจริงจัง เพราะการสร้างพลเมืองเป็นการสร้างรากฐานให้สังคม
เข็มแข็ง และโรงเรียนควรส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์หาความเป็นเหตุเป็นผล
การลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้พัฒนาทักษะเกิดประสบการณ์ (วิชัย ตันศิริ, 2557 : 13)
กล่าวสรุปได้ดงั นีว้ า่ การศึกษาเพือ่ สร้างพลเมือง (Civic education) เป็นกระบวนการสร้างประชาชน
ตามที่รัฐก�ำหนดอุดมการณ์ไว้โดยมอบหมายให้สถาศึกษาเป็นผู้สอน ให้ความรู้ ความเข้าใจต่อสิทธิ
และหน้าที่พลเมือง ตามที่รัฐก�ำหนดไว้ รวมถึงการปลูกฝัง อบรมและฝึกฝนปฏิบัติการเป็นพลเมือง
ตามระบอบประชาธิปไตย สร้างการเป็นพลเมืองจึงต้องเริ่มสร้างตั้งแต่เด็ก ซึ่งสถาบันศึกษาจ�ำต้อง
มี แ นวทางการสร้ า งพลเมื อ งที่ ชั ด เจน เพราะโรงเรี ย นเป็ น สถาบั น หลั ก ที่ ส ร้ า งและฝึ ก ฝนสู ่ นั ก เรี ย นสู ่
การเป็นพลเมือง (citizenship)

รูปแบบการศึกษาพลเมือง
ในรูปแบบการศึกษาหรือแนวทางการศึกษาพลเมืองมีหลากหลายทาง ผู้วิจัยได้เลือกสนับสนุน
แนวคิดงานของ (ศุจพิ ร เขียนด้วง, 2562) ทีเ่ ห็นด้วยกับงานของ (ทิพย์พาพร ตันติสนุ ทร, 2555) ว่าการศึกษา
พลเมืองมีสถาบันทางสังคมที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และ
สถาบันอื่นในสังคม ได้แก่ สื่อมวลชนและสถาบันการเมืองเป็นต้น นอกจากนี้สามารถแบ่งการศึกษา
พลเมืองได้เป็น การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ ซึ่งการศึกษาในระบบได้แก่ การเรียนการสอน
ของโรงเรียนและสถานศึกษาตามแต่ละช่วงวัย การศึกษาของพระสงฆ์ ระบบการศึกษานอกโรงเรียน
ส่วนการศึกษานอกระบบก็จะเป็นในเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูจากสถาบันครอบครัวอิทธิพลจากสังคม
แวดล้อมเป็นต้น (วิชัย ตันศิริ, 2557) อย่างไรก็ตามเพื่อให้เห็นถึงรูปแบบการศึกษาพลเมืองได้ชัดเจนขึ้น
ในที่นี้ขอน�ำเสนอแนวทางการให้การศึกษาพลเมืองผ่าน 3 สถาบันทางสังคมอัน ได้แก่ สถาบันครอบครัว
สถาบันการศึกษา และสถาบันอื่นในสังคม ดังนี้
1. สถาบันครอบครัว เป็นสถาบันของจุดเริ่มต้นของพื้นฐานที่ส�ำคัญของชีวิตทุกคน ที่ช่วยให้
เด็กเกิดการพัฒนาตัวตนด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติความนึกคิด รวมถึงวัฒนธรรมในครอบครัวที่ส่งผลต่อ
การแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เพือ่ ให้เด็กเติบโตไปเป็นพลเมืองทีด่ ตี ามความกรอบจริยธรรมของสังคม ครอบครัว
หรือพ่อแม่มีส่วนส�ำคัญในการอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูเด็กเพื่อเป็นแบบอย่างพลเมืองที่ดี (ยุทธนา วรุณปิติกุล
และสุพิตา เริงจิต, 2542 : 185 - 187) เพราะพฤติกรรมของพ่อแม่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และเลียน
แบบพฤติกรรมมากทีส่ ดุ ในด้านการแสดงออก ค�ำพูดและระบบความคิด หรือพฤติกรรมใด ๆ ไม่วา่ จะตัง้ ใจ
หรือไม่ตั้งใจก็ตาม จะเป็นการหล่อหลอมเด็ก ในสังคมไทยส่วนใหญ่มักถูกหล่อหลอมและเลี้ยงดูมากับ
ระบบของการเชื่อฟังท�ำตามผู้ใหญ่ ห้ามโต้เถียงและแสดงความคิดเห็นมากเกินไป ซึ่งขัดกับวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยทีส่ ง่ เสริมคุณค่าการแสดงออก การคิดวิเคราะห์ การมีสว่ นร่วม อดทนรับฟัง เคารพและยอมรับ
ในความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง ไม่ใช้ความรุนแรง เน้นการใช้เหตุผลในการคิดแก้ปญ
ั หา ดังนัน้ สถาบันครอบครัวไทย
จึงต้องมีการปรับทัศนะคติและการสอนการเลี้ยงดูใหม่ ผ่านการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
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และเปิดโอกาสแลกเปลีย่ นความคิดเห็น เคารพความคิดอย่างมีเหตุมผี ล รวมทัง้ พยายามฝึกให้เด็กได้เรียนรู้
จากการลงมือท�ำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเองเพื่อให้เกิดทักษะ ประสบการณ์ ความเข้าใจผ่านการเรียนรู้โดยตรง
เช่น การแบ่งหน้าทีก่ ารท�ำงานบ้านให้แก่พนี่ อ้ งในบ้านเพือ่ ฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าทีข่ องตนเอง เมือ่ เด็ก
ได้รบั การปลูกฝังสร้างความเป็นพลเมืองทีถ่ กู ต้องจากครอบครัว พวกเขาก็จะกลายเป็นผูใ้ หญ่ทเี่ ป็นพลเมือง
ที่พึงประสงค์ของสังคม ดังนั้นแล้วสถาบันครอบครัวจึงเป็นเสาเข็มแรกในการวางรากฐานของการสร้างการ
เป็นพลเมืองของทุกคน
2. สถาบันการศึกษา นับว่าเป็นกลไกส�ำคัญของรัฐ ตามแนวคิดที่ได้เสนอมาเบื้องต้นนั้นว่า รัฐใช้
สถาบันการศึกษาเป็นเครื่องมือและเป็นกลไกในการบ่มเพาะเพื่อสร้างพลเมืองให้แก่นักเรียนในทุกช่วง
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษาท�ำหน้าที่ปลูกฝังความเป็นพลเมืองตามที่รัฐได้ก�ำหนดนโยบายไว้ การใช้
อุดมการณ์ทางการเมืองในการกล่อมเกลานักเรียนเพื่อให้ความเข้าใจในการรับผิดชอบต่อตนเองและการ
อยูร่ วมกันของสังคมประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ความมีระเบียบวินยั ทางสังคม
รูปแบบการศึกษาพลเมืองผ่านแบบเรียนวิชา “หน้าที่พลเมือง” ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้มีการก�ำหนดสาระหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม และการด�ำเนินชีวิตในสังคม เพิ่มในกลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ สอดคล้องกับนนโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองและค่านิยมหลัก
12 ประการ การก�ำหนดรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองโดยเน้นการพัฒนาผู้เรียน ในเรื่อง ความเป็นไทย
รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความปรองดอง สมานฉันท์ และความมีวินัยในตนเอง เพื่อให้
สถานศึกษาน�ำไปจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบความคิดในการพัฒนารายวิชา
เพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาการศึกษาไทย
ในประเด็นของการพัฒนาการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองในฐานะที่เป็นกลไกส�ำคัญคัญญคัญญในการ
เตรี ย มพลเมื อ งของชาติ ไ ปสู ่ ก ารเป็ น พลเมื อ งดี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ(ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2557)
จากแนวทางการศึกษาวิชาพลเมืองในโรงเรียนแล้วนั้น ผู้วิจัยต้องการสนับสนุนความเห็นของ
อรรถพล ที่ได้ เสนอรูปแบบของ Civic education โดยใช้ท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมและชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ในการสร้างพลเมือง โดยโรงเรียนต้องท�ำงานใกล้ชดิ กับชุมชน โรงเรียนต้องเป็นศูนย์รวมของชุมชนและต้อง
เป็นตัวกลางในการท�ำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ถึงปัญหาภายในชุมชนได้ โดยสามารถบูรณาการเรียนรู้
ในเชิงกิจกรรมและการปฏิบัติการเรียนรู้จากสภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ การศึกษาเพิ่อสร้าง
พลเมืองโดยเน้นที่การท�ำกิจกรรมที่มีจุดส�ำคัญในการปรับเปลี่ยนวิธีคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของผู้เรียน
ให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ในการมีส่วนร่วมของชุมชนสังคมเพื่อจะได้เรียนรู้จากประสบการณืจริง (อรรถพล
อนันตวรสกุล, 2546, น. 127)
3. สถาบันอื่นๆ ทั้งนี้ผู้วิจัยโดยขอกล่าวถึงสถาบันศาสนา
ศาสนาพุทธ ในสมัยโบราณนั้น วัด เปรียบเสมือนศูนย์กลางของชุมชน ตั้งแต่เกิดก็พาไปหา
หลวงตาช่วยตั้งชื่อ โตขึ้นมาก็เข้าเรียนหนังสือที่วัดไม่ก็บวชเรียน จะแต่งงานก็ต้องให้พระท่านหาฤกษ์งาม
ยามดี เมือ่ เจ็บป่วย หรือกีส่ อู้ ตุ ส่าห์แบกสังขารมาให้พระคุณท่านประพรมน�ำ้ พระพุทธมนต์ จนเมือ่ ถึงสิน้ ชีพ
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ก็มาสวดมาเผาศพกันทีว่ ดั รวมถึงการท�ำกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมเรียกได้วา่ ผูค้ นต่างนึกถึงวัดส�ำคัญ
เป็นล�ำดับแรกๆ  ในการด�ำรงชีวติ อันเนือ่ งมาจากว่า ชาวพุทธในสมัยโบราณนัน้ เคร่งครัดในการเป็นศาสนิกชน
ทีด่ ี เมื่อถึงเวลาก็เข้าวัด ฟังธรรมตามกาล จะท�ำอะไรที่ส�ำคัญในชีวิตก็มักเข้าหารือกับพระเป็นเรื่องปกติ
เพราะเห็ น ว่ า พระเป็ น ที่ พึ่ ง ทั้ ง ทางจิ ต ใจและให้ ค วามเคารพนั บ ถื อ รวมถึ ง การส่ ง บุ ต รหลานไปอาศั ย
พึ่งบุญพระสงฆ์ในการอบรมบ่มนิสัย ซึ่งเมื่อก่อนั้นไม่ได้มีโรงเรียนหรือสถาบันให้เลือกเรียนเช่นทุกวันนี้
ใครอยากจะเรียน หรือพ่อแม่อยากให้ลกู ได้มกี ารศึกษาก็จะให้ลกู บวชเรียนจนเป็นประเพณีตงั้ แต่สมัยอยุธยา
ที่ลูกผู้ชายไทย จะต้องเข้าอุปสมบท ในบวรพุทธศาสนาเมื่ออายุครบบวช หรืออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติศาสนกิจเป็นระยะเวลาหนึ่งในระหว่างเข้าพรรษา สามเดือนเป็น
อย่างน้อย ประเพณีการอุปสมบทุกลบุตรนีเ้ อง ทีท่ ำ� ให้เกิดค�ำเรียกผูท้ ลี่ าสิกขาบทแล้ว ว่า “ทิด” หรือ “บัณฑิต”
(ทิด กร่อนมาจากค�ำว่า “บัณฑิต” นั่นเอง บัน-ทิต สมัยก่อนอ่านอย่างนี้ ตัดเอาเฉพาะค�ำหลัง คือ “ฑิต”)
โดยมีพระภิกษุผเู้ ชีย่ วชาญทางหนังสือและทางธรรมวินยั เป็นผูส้ งั่ สอน มีการเรียนหนังสือขอม เรียนบาลี ศึกษา
พระธรรมวินัย นอกจากนี้ในบางวัด ยังได้มีการสอนวิชาพิเศษนอกเหนือไปจากที่กล่าวมา เป็นการเพิ่มเติม
ตามความสามารถของพระภิกษุในวัดนั้น เช่น วิชาการต่อสู้ การใช้อาวุธ คาถาอาคมเป็นต้น ในปัจจุบัน
โรงเรียนได้เกิดขึ้นมามากมาย ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง ทั้งวิถีในการด�ำเนินชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
ท�ำให้ผู้คนห่างไกลจากวัดขึ้นเรื่อยๆ โรงเรียนวัดก็อยู่ข้างๆ วัด ชื่อก็เป็นโรงเรียนวัดก็จริง แต่ครูนั้นก็หาใช้
พระสงฆ์แต่อย่างใด กิจกรรมร่วมกับวัดจึงน้อยลงไปตามล�ำดับ แต่สงิ่ หนึง่ ทีไ่ ม่เคยเปลีย่ นแปลงคือ วัดก็ยงั คง
เป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวพุทธเช่นเดิมโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยังคงวิถีชีวิตเฉกเช่นที่เคยท�ำมาแต่เยาว์วัย
วัดจะยังเป็นศูนย์รวมของชุมชนได้ดงั เดิมหรือไม่ ก็ขนึ้ อยูก่ บั พุทธศาสนิกชนทุกคนจักช่วยกันท�ำนุบำ� รุงศาสนา
และปลูกฝังให้ลูกหลานเจริญรอยตามบรรพบุรุษแต่ก่อนกาล (สถาบันพระสังฆาธิการ, 2552)
ศาสนาคริสต์ คริสต์ศาสนาได้เข้ามาสู่สังคมไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมิชชั้นนารีนิกาย
โรมันคาทอลิก เข้ามาเผยแพร่ศาสนาใน พ.ศ. 2210 ในส่วนของมิชชั้นนารีนิกายโปรเตสแตนต์เข้ามา
เผยแพร่ศาสนาใน พ.ศ. 2371 (ประสิทธิ์ พงศ์อดุ ม, 2547) พันธกิจของคณะมิชชัน้ นารีคอื การเผยแพร่คาสอน
ของพระเยซู ค ริ ส ต์ ไ ปสู ่ ช นพื้ น เมื อ งเพื่ อ จะได้ มี ค วามเข้ า ใจในค� ำ สอนของพระเจ้ า ว่ า ด้ ว ยศั ก ดิ์ ศ รี ข อง
ความเป็นมนุษย์ ซึ่งน�ำไปสู่ความเจริญรุ่งเรื่องและวัฒนธรรมของชาติตะวันตก โดยน�ำความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาการความรูข้ องโลกตะวันตกเข้ามาสอนให้ประชาชนไทย โดยมิชชัน้ นารีมเี ป้าหมายหลัก 3 ประการ
คือ การประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ (evangelism) การศึกษา (education) และการบริการ
ทางการแพทย์ (medical services) (นายปรเมศวร์ ชะรอยนุช, 2558)
ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนเอกชนหลายแห่งในประเทศไทยของศาสนาคริตส์มีชื่อเสียงในด้านการศึกษา
ของการศึกษาในประเทศไทยล�ำดับต้น ๆ เช่น ในกรุงเทพฯ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, โรงเรียน
อัสสัมชัญ, โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวน์ และอีกหลายแห่งทีย่ งั มิได้กล่าวถึง
ส่วนภาคเหนือมี โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่, โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย, โรงเรียนปริน้ ส์รอยแยลส์วทิ ยาลัย,
โรงเรียนดาราวิทยาลัย, โดยที่กล่าวมานี้เป็นโรงเรียนเอกชนของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทิคและ
นิกายโปรแตนส์แตนท์ ที่ได้มีบทบาทต่อการศึกษาไทยในด้านทางวิชาการที่ทันสมัย แบบตะวันตกเพราะ
โรงเรียนเอกชนเหล่านี้ มีอิสระในการบริหารและการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเอง ซึ่งเป็นทาลเลือก
ให้กับผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน โดยวัฒนธรรมในองค์กรโรงเรียนที่แสดงความเชื่อ ค�ำสอน
จริยธรรมรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณะเฉพาะ ทั้งการส่งเสริมการสร้างนักเรียนสู่พลเมือง
ระบอบประชาธิปไตย

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

797

บทสรุปเชิงวิพากษ์
1. การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) เป็นกระบวนการที่รัฐใช้เพื่อสร้าง
ความเป็นพลเมือง (Citizenship) เกิดขึ้นแก่สังคมโดยใช้ระบบการศึกษาโดยมุ่งหมายให้ความรู้และ
สร้างจิตส�ำนักไปจนถึงการมีประสบการณ์ของการเป็นพลเมือง ที่ได้รับการอบรม ฝึกฝน บทบาทหน้าที่
ของพลเมืองต่อสังคมประชาธิปไตย รัฐเป็นผูก้ ำ� หนดนโยบายและกรอบแนวทางการศึกษาเพือ่ สร้างพลเมือง
โดยการส่งเสริมสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนวิชาพลเมืองในสาระ
ของการเรียนรู้สังคมศาตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม อนึ่งตั้งข้อสังเกตได้ว่า แนวคิดการสร้างพลเมืองของไทย
ยึ ด โยงกั บ ความเป็ น อนุ รั ก ษ์ นิ ย มประเพณี ไ ทยรวมถึ ง เป็ น ชาติ นิ ย ม และความจงรั ก ภั ค ดี ต ่ อ สถาบั น
พระมหากษัตริย์ โดยเชื่อมโยงกับสถาบันศาสนาในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้นอบน้อมเชื่อฟัง
เรือ่ งเวรกรรม บาปบุญ และศีล อบรมขัดเกลาจิตใจเพือ่ การเป็นพลเมืองทีด่ ี ดังนัน้ อุดมการณ์ประชาธิปไตย
จึงถูกผลิตซ�้ำผ่านกลไลการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง รัฐเป็นผู้มอบชุดความคิดให้กับสังคม
2. ขณะเดียวกันพบว่ารูปการการศึกษาพลเมืองมีสถาบันเกีย่ วข้องอยู่ 3 กลุม่ หลัก ได้แก่ สถาบันครอบครัว
สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา โดยผู้วิจัยเห็นว่าทั้ง 3 สถาบันเป็นองค์ประกอบในการสร้างพลเมือง
ที่ส�ำคัญที่สุด มีความสัมพันธ์และยึดโยงกันในการเรียนรู้ ในด้านสภาพแวดล้อม ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
ความเชื่อทั้งสามสถาบันได้กล่อมเกลาชีวิตและหลอมการเป็นปัจเจคบุคคลขึ้น ต่อสร้างในการความเป็น
พลเมือง ซึ่งในประเด็นสถาบันครอบครัวเป็นรากฐานแรกที่ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะปัจจุบัน
เราเห็นความว่า นักเรียนนักศึกษามีความเห็นทางการเมืองต่างจากผู้ปกครอง ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะ
แต่ละคนต่างมีสิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันออกไป เราจ�ำเป็นต้อง
เข้าใจว่าโครงสร้างสังคมของแต่ละยุคสมัยก่อน ว่ามันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เราโตมาในบ้านเดียวกันก็จริง
หากต่างด้วยสภาพสังคมและแวดล้อมรอบนอกที่บ่มเพาะให้เราไม่เหมือนกัน ทุกคนต่างกันด้วยพันธุกรรม
เป็นพื้นฐาน และมีประสบการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะได้รับมาเช่นเดียวกัน โดย S-R Theory ของ Gagne
อธิบายว่าบุคคลมีความแตกต่างกันหลายประการเช่น บุคลิกภาพ ทัศนคติสติปัญญา และความสนใจ
ความแตกต่างนี้ยังขึ้นอยู่กับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท�ำให้มีพฤติกรรมการสื่อสารและการเลือกเปิด
รับสารที่แตกต่างกันได้แก่ 1) มนุษย์เรามีความแตกต่างกันมากในองค์ประกอบทางจิตวิทยาส่วนบุคคล
2) ความแตกต่างนีบ้ างส่วนมาจากลักษณะแตกต่างทางชีวภาคหรือทางร่างกายของแต่ละบุคคลแต่สว่ นใหญ่
แล้วจะมาจากความแตกต่างที่เกิดจากการเรียนรู้ 3) มนุษย์ซึ่งถูกชุบเลี้ยงภายใต้สภาพการณ์ต่าง ๆ จะเปิด
รับความคิดเห็นแตกต่างกันไป 4) การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมท�ำให้เกิดทัศนคติค่านิยม และความเชื่อที่รวมเป็น
ลักษณะทางจิตวิทยาส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้น มั่นคงเป็นเรื่องธรรมดาที่แม้จะเติบโตมา
ในแวดล้อมเดียวกัน เพียงต่างกันด้วยช่วงวัยเวลาและการรับรู้ ก็สามารถสร้างทัศนคติให้แปลกแยกไปได้
หากแต่ความต่างของเราถูกยอมรับแบบไร้ข้อแม้ด้วยเหตุผลง่าย ๆ คือเราเป็นครอบครัวเดียวกัน
3. การศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งพลเมื อ งในระบบการศึ ก ษาของโรงเรี ย นของไทยยั ง มี ค วามไม่ ชั ด เจน
ในภาพรวมระดับประเทศเพราะแม้วา่ จะมีหลักสูตรแกนการของกระทรวงศึกษาธิการจากหน่วยงานรัฐทีว่ าง
กรอบแนวทางในการสอนในแต่ละช่วงชั้นวัยไว้ให้แล้ว ปัจจัยตัวแปรในการน�ำไปใช้คือโรงเรียนแต่ละแห่ง
ซึ่งสามารถออกแบบและบูรณาการณ์การเรียนวิชาพลเมืองได้ตามที่ครูผู้สอนเห็นชอบ ซึ่งผู้วิจัยมองว่า
การให้อิสระต่อการจัดการเรียนรู้นั้นมีทั้งข้อดีและจุดอ่อน ในส่วนโรงเรียนรัฐบาลมีหลักสูตรให้เป็น
กรอบแนวทางไว้พร้อมทั้งตัวชี้วัดผลในด้านต่างๆ ซึ่งทุกโรงเรียนมีชุดองค์ความรู้เดียวกันแต่อยู่ที่ครูผู้สอน
ในการน�ำเสนอสื่อสารเนื้อหา ซึ่งครูที่รับผิดชอบอาจจะมีความรู้ความถนัดไม่เหมือนกัน
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4. การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองผ่านสถาบันทางศาสนาซึ่งมีหน้าที่อบรมฝึกฝน สร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นักเรียนและมีอิทธิพลต่อไปจนถึงการเป็นผู้ใหญ่ ศาสนาและเครื่องมือกล่อมเกลาของรัฐ
เช่นกัน เพื่อให้ประชาชนมีจิตส�ำนักเคารพและเชื่อฟังกฏหมายของรัฐ ศาสนาป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่ส�ำคัญ
ของปัจเจกบุคคล เประเทศไทยให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา แต่ทว่าโดยส่วนใหญ่ประเทศไทยเป็น
ผู้นับถือศาสนาพุทธเพราะมีความสัมพันธ์ยึดติดแน่นอยู่ในวิถีชีวิตวัฒนธรรมของประชาชนประเทศไทย
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าประชาธิปไตยเริ่มต้นมากจากอเมริกาวัฒนธรรมตะวันตกแบบศาสนาคริสต์
ที่มีพื้นฐานของภาคประชาชนพลเมืองที่เข็มแข็งในการต่อสู้เพื่อการปกครองตนเอง และแนวคิดเสรีภาพ
ที่เป็นค�ำสอนของศาสนาคริสต์ ส่วนสังคมไทยมีบริบทสังคมเป็นชั้น มีศาสนาพุทธในการสร้างพลเมือง
ด้านจิตใจและคุณธรรม
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การปรับเปลี่ยนกรอบการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเรือนจ�ำ
ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง กรณีศึกษาเรือนจ�ำจังหวัดแพร่
THE OPERATION FRAMEWORK MODIFICATION OF
THE PRISON OFFICERS ACCORDING TO THE HUMAN RIGHTS
PRINCIPLE OF THE INMATES : A CASE STUDY
OF PHRAE PROVINCIAL PRISON.
สุรเชษฐ์ เรือไหล
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนกรอบการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเรือนจ�ำภายใต้
หลักสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง กรณีศึกษาเรือนจ�ำจังหวัดแพร่ นั้น ต้องการศึกษาการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างตรงไปตรงมา และเคารพสิทธิมนุษยนชนทีผ่ ตู้ อ้ งขังพึง่ มี ตามหลักสิทธิมนุษยชน
และ พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหนักงานราชทัณฑ์มีการบิดเบือนไป
จากกรอบของสิทธิมนุษยชนระหว่างตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ต้องขัง ประกอบกับการเคลื่อนไหว
ของนักสิทธิมนุษยชนได้เรียกร้องในสิทธิในแง่มุมของผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องแต่ในแง่มุมของเจ้าหน้าที่
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านนั้ น ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ เท่ า ที่ ค วร ครั้ น นี้ จึ ง เป็ น การศึ ก ษาการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่
ราชทัณฑ์ตั้งแต่มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน

Abstract
This thesis studies the operation framework modification of the prison officers
according to the human rights principle of the inmates : a case study of phrae provincial prison.,
the researcher will study the role of prison staff in order to enhance their duty straightforwardly
as well as the respect of human rights which are eligible for the inmates. According to
the principle of human rights along with Corrections Act, B.E. 2560 and prison staff’s
working, they deviated from the framework of human rights between prison staff and
the inmates as well as the movement of human rights activists who yielded for the rights
of the inmates continuously. On the other hand, the view of prison staff is not emphasized
as enough. Thereby, this study has a target to analyse the working operation among prison
staff from the year of announcing Corrections Act, B.E. 2560 until the present.
ค�ำส�ำคัญ : กรมราชทัณฑ์, เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์, เจ้าพนักงานเรือนจ�ำ, เจ้าพนักงานราชทัณฑ์,
ผู้ต้องขัง, สิทธิมนุษยชน
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บทน�ำ
การราชทัณฑ์ในประเทศไทยแต่เดิมในสมัยก่อน รัชกาลที่ 5 นัน้ มีการกระจายตัวอยูต่ ามภูมภิ าคต่าง ๆ
ของประเทศไทย โดยสังกัดกับ กระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ กันไปตามภารกิจหน้าที่ ไม่มีการรวมเอา
เรือนจ�ำเข้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน โดยเรือนจ�ำถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ คุก และตะราง โดยเมื่อ
ยุดสมัยเปลีย่ นไปตามกาลเวลาอิทธิพลของชาวต่างชาติ และองค์ประกอบอีกหลายๆอย่าง ท�ำให้มกี ารน�ำวิธี
การลงโทษที่กฎหมายอาญาของนานาอารยประเทศนิยมใช้กับผู้กระท�ำความผิดมาใช้แทน การลงโทษ
ด้วยการเฆี่ยนตีและโทษรุนแรงอื่นๆ ได้รับการยกเลิกไป ท�ำให้เกิดกฎหมายลักษณะอาญาที่ก�ำหนดโทษไว้
ส�ำหรับความผิดต่าง ๆ นั้นมี 6 สถาน คือ
1) ประหารชีวิต
2) จ�ำคุก
3) ปรับ
4) ให้อยู่ภายในเขตที่ก�ำหนด
5) ริบทรัพย์
6) เรียกประกันทัณฑ์บน
ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยการเลิกทาส ซึ่งเป็นกฎหมายที่ส�ำคัญที่สุดในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5
ซึ่งถือเป็นการริเริ่ม ในการเคารพสิทธิมนุษยชนตามแบบนานาอารยประเทศ ให้เป็นไปตามความสมัครใจ
ของแต่ละบุคคลในการเข้าไปเป็นทาสหรือการเลือกประกอบอาชีพ (ประวัตกิ ารราชทัณฑ์ 200 ปี : 40 - 55.)
ในปัจจุบันการลงโทษและการราชทัณฑ์ได้มีวิวัฒนาการมากไกลจากจุดเริ่มต้นเดิมที่มีการริเริ่ม
มาตั้งแต่การควบคุมผู้กระท�ำผิดอาญาด้วยการจ�ำคุกและการควบคุมอย่างไร้มนุษยธรรมทั้งการเฆี่ยนตี
การทารุณกรรม ผู้ต้องราชทัณฑ์ในอดีตรวมไปถึงการใช้ตรวนที่ยังคงมีการใช้งานอย่างเรื่อยมา ท�ำให้
การราชทัณฑ์ จึงมีการพัฒนาการราชทัณฑ์มาจวบจนปัจจุบันงานราชทัณฑ์ประกอบด้วย การลงโทษ
การควบคุ ม การอบรม การสงเคราะห์ ผู ้ ต ้ อ งขั ง เพื่ อ ให้ ก ลั บ พฤติ ก รรมประพฤติ ต นเป็ น พลเมื อ งดี
หลังจากพ้นโทษไปแล้ว และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลงโทษ จ�ำคุก กักกขัง กักกัน หรือควบคุม
ผู้กระท�ำผิดไว้ใน เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดในลักษณะที่สามารถ
สนองต่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วประชาชนหรือบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต
ไม่มีสิทธิในการเข้าออกพื้นที่ จึงท�ำให้เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน เป็นพื้นที่ ที่บุคคลภายนอกไม่สามารถรับรู้
ได้เลยว่าภายในก�ำแพง เรือนจ�ำมีอะไรเกิดขึน้ บ้าง วิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องผูต้ อ้ งขัง ภายในเรือนจ�ำเป็นเช่นไร
หรือแม้แต่การที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังนั้น ได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบมากน้อย
เพียงไร เนื่องจากผู้ต้องขังนั้นถูกจ�ำกัดสิทธิ เสรีภาพ หรือแม้แต่วิธีการใช้ชีวิต บางอย่างออกไป เพื่อให้ง่าย
ต่อการควบคุมของเจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์ ประกอบกับสิทธิมนุษยชนของผูต้ อ้ งขังนัน้ ได้มกี ารพูดถึง ในหลาย ๆ ครัง้
ที่มีปรากฎการณ์ที่ส�ำคัญๆ ของกรมราชทัณฑ์ ทั้งในด้านมาตรการในการควบคุมผู้ต้องขัง ในการของการ
จ�ำแนกผู้ต้องขัง แม้กระทั้งในส่วนของระบบเสริมความมั่นคงภายในเรือนจ�ำ  ท�ำให้สังคมภายนอก อาทิ
เช่น ประชาชนทัว่ ไป ญาติผตู้ อ้ งขัง รวมไปถึงองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆ ทีใ่ ห้ความสนใจกับการด�ำเนินงาน
ของกรมราชทัณฑ์ที่มีเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ทั้งหมด 143 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งการจะควบคุมผู้ต้องขัง
ทั้งหมด 373,168 ราย (กรมราชทัณฑ์, 2562)
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บทความนี้ เป็นส่วนหนึง่ ของการศึกษาวิจยั เรือ่ ง การปรับเปลีย่ นกรอบการปฏิบตั งิ านของเจ้าพนักงาน
เรือนจ�ำภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง กรณีศึกษาเรือนจ�ำจังหวัดแพร่ มุ่งหมายที่จะอธิบายถึง
สาระส�ำคัญ ทีม่ า และแนวคิด แนวทางการปฏิบตั ทิ มี่ กี ารเปลีย่ นแปลงปรับปรุงกฎหมายแม่บทในการปฏิบตั งิ าน
ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการสังเกต
อย่างไม่มีส่วนร่วม เอกสาร ระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือ วารสารวิชาการ ตลอดจนสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง
กับ หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษยชนและ งานราชทัณฑ์ การสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) โดยสอบถาม
ผลกระทบของ พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ในแม่มุมของการปฏิบัติหน้าที่และการควบคุมผู้ต้องขัง
จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจ�ำและน�ำมาวิเคราะห์กับแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนที่จะชี้ให้เห็นถึง
ความส�ำคัญของสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่จะได้รับการปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่น
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคมนั้นๆ ซึ่งในที่นี้หมายถึงกลุ่มเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ตลอดจน
การบริหารงานราชทัณฑ์ทจี่ ะท�ำให้มองในภาพรวมของการปฏิบตั งิ านราชทัณฑ์ได้อย่างลึกซึง้ มากขึน้ เมือ่ ได้
น�ำแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนและการบริหารงานราชทัณฑ์มาปรับใช้เข้ากับบทความชิ้นนี้จะท�ำให้สามารถ
อธิบาย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในการปรับตัวเข้ากับนโยบายใหม่ที่บังคับใช้ ตาม พรบ.
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ภายใต้กรอบของสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง

แนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนและหลักสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง
หลักสิทธิมนุษยชน หมายถึง ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค
ของบุคคล ที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย
หรือตามสนธิสัญญา ที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม (พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542, 2542 : 1) ซึ่งนอกเหนือจากที่ได้กล่าวมานั้นได้มีการให้ความหมายและ
หลักการของหลักสิทธิมนุษยชนไว้มากมาย ทั้งหมดเพื่อการท�ำความเข้าใจเนื้อหาให้ครอบคลุม โดยเนื้อหา
สาระส�ำคัญหรือแก่นของหลักสิทธิมนุษยชนนั้น มีความคล้ายคลึงกัน ดังนี้
สิทธิมนุษยชนมีความหมายถึงสิทธิของคนทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์
มาตัง้ แต่เกิด และหมายความถึงทีไ่ ด้รบั การรับรองไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยสหประชาชาติมคี วามพยายาม
ที่จะคุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ทั้งในรูปแบบกฎหมายระหว่างประเทศและสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศ (คณะกรรมการประสานงานองค์กรสิทธิมนุษยชน, 2540 : 3 – 18)
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights (UDHE), 2491)
ได้อธิบายหลักการของหลักสิทธิมนุษยชน คือการที่มนุษย์เกิดมามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีสิทธิเสรีภาพ
ภราดรภาพ ความเสมอภาค ซึ่งกันและกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติว่าเป็นผู้ใดมาจากสังคมใดหรือแตกต่าง
จากตนเองเท่าใด ตลอดจนสิทธิในชีวิต เสรีภาพในการด�ำรงชีวิต ความมั่นคงในชีวิต โดยจะไม่ถูกยึด
เป็นทาส ทรมานหรือถูกลงโทษอย่างโหดร้ายทารุณ (นพนิธิ สุริยะ, 2537 : 55 - 68)
สิทธิมนุษยชน คือสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีม่ นุษย์เกิดมาพร้อมกับความเท่าเทียมกันใรแง่ศกั ดิศ์ รีความเป็น
มนุษย์และสิทธิ เพื่อด�ำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี โดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ
ภาษา ศาสนา และสถานภาพทางกายและสุขภาพรวมทัง้ ความเชือ่ ทางการเมืองหรือความเชือ่ อืน่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้
กับพื้นฐานสังคม สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถภ่ายทอดหรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้ (คู่มือสิทธิมนุษยชน
ผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์ ส�ำนักทัณฑวิทยา, 2555 : 4)
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สิ ทธิมนุษ ยชนของผู้ต้อ งขัง ผู ้ ต้ องขั ง แม้ จะเป็ น ผู ้ ถูกกล่ าวหาว่ าได้ กระท� ำ ความผิ ด หรื อ เป็ น
ผู้ที่ศาลพิพากษาว่าได้กระท�ำความผิดสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม แต่ก็ถือว่าผู้ต้องขังเป็นประชาชน
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ที่ต้องได้รับสิทธิและความคุ้มครองจากรัฐตามสมควร สิทธิ์ที่ของผู้ตกเป็น
ผูต้ อ้ งขังนัน้ หมายถึง สิทธิมนุษยชน ทางอาญาเป็นสิทธิข์ องบุคคลทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครอง เมือ่ ต้องคดีอาญา
ซึ่งในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ทั้งในเนื้อหาและการปฏิบัติ ทั้งนี้ เพราะแต่ละประเทศมีความเชื่อ
และแนวคิดแตกต่างกัน ประเทศที่ให้ความส�ำคัญกับสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จะบัญญัติ
กฎหมายให้มีการรับรองคุ้มครองสิทธิ์ผู้ต้องขังอย่างกว้างขวาง ตรงกันข้ามกับประเทศที่ไม่ให้ความส�ำคัญ
กับสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งจะไม่มีการรับรองคุ้มครองสิทธิ์ผู้ต้องขังตามที่ควรจะเป็น
ส่งผลให้มีการละเมิดสิทธิผู้ต้องขังเกิดขึ้นมากมาย การให้ความส�ำคัญแก่สิทธิส่วนบุคคลของผู้ต้องขัง
ถือเป็นอีกบทบาทหนึง่ ทีส่ ำ� คัญของสังคมทีจ่ ะช่วยกันสร้างภูมคิ มุ้ กันให้กบั สังคม เพือ่ ให้อนาคตเมือ่ ผูต้ อ้ งขัง
พ้ น โทษออกมาแล้ ว สามารถปรั บ ตั ว เพื่ อ ด� ำ รงชี วิ ต อยู ่ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ศั ก ดิ์ ศ รี และมี คุ ณ ค่ า ต่ อ ไป
(คู่มือสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์ ส�ำนักทัณฑวิทยา, 2555 : 5 )
การบริหารงานราชทัณฑ์
เสรีภาพของคนเป็นสิทธิทมี่ คี วามพิเศษทีส่ ดุ ประการหนึง่ ของมนุษย์ในบางสถานการณ์ฝา่ ยตุลาการ
มีอ�ำนาจจ�ำกัดสิทธิของบุคคลในช่วงเวลาหนึ่งหากพบว่าเป็นผู้กระท�ำผิด หรือผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำผิด
และเมื่อถูกจ�ำกัดสิทธิ บุคคนดังกล่าวจะถูกส่งต่อจากฝ่ายตุลาการไปยังฝ่ายราชทัณฑ์และเปลี่ยนสถานะ
เป็นผู้ต้องขัง ทั้งนี้ สาระส�ำคัญของการจ�ำคุกคือการจ�ำกัดเสรีภาพ และผู้บริหารงานเรือนจ�ำก็มีหน้าที่
รับประกันว่าจะมีการจ�ำกัดเสรีภาพดังกล่าว แต่ต้องไม่เป็นไปในลักษณะที่เกินความจ�ำเป็นและจะต้อง
ไม่จ�ำกัดสิทธิใด ๆ ของผู้ที่อยู่ในความดูแลเพิ่มเติมอีก การราชทัณฑ์นั้นเป็นหนึ่งในระบบงานส�ำคัญ
ต่อการด�ำเนินการของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งจะประกอบด้วย ต�ำรวจ อัยการ ศาล และการราชทัณฑ์
ซึ่งแต่ละองค์กรต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องประสานกันตามหน้าที่โดยแตกต่างกัน โดยการราชทัณฑ์
มีหน้าที่ในการบังคับคดีตามค�ำพิพากษาของศาล เป็นกระบวนการสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรม และ
มีผลต่อการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ตกเป็นผู้ต้องขังตามค�ำพิพากษาของศาล ซึ่งการบริหาร
จัดการเรือนจ�ำต้องด�ำเนินการภายใต้กรอบจริยธรรม เพราะหากปราศจากบริบททางจริยธรรมทีเ่ ข้มแข็งแล้ว
สถานการณ์ที่กลุ่มบุคคลหนึ่งซึ่งมีอ�ำนาจเหนืออีกกลุ่มหนึ่ง มักจะน�ำไปสู่การใช้อ�ำนาจ ในทางที่ผิดได้ และ
ไม่ได้จำ� กัดเฉพาะเรือ่ งพฤติกรรมของเจ้าหน้าทีเ่ รือนจ�ำ ในการปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขัง แต่ยงั รวมถึงการถ่ายทอด
พื้นฐานทางจริยธรรมจากผู้บริหารระดับสูงลงสู่ผู้ปฏิบัติ ระดับล่าง และการให้ความส�ำคัญกับกระบวนการ
แก้ไข ทั้งนี้ความต้องการประสิทธิภาพของงานหรือแรงกดดันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่ได้ค�ำนึงถึง
จริยธรรม อาจน�ำไปสู่การปฎิบัติงานโดยไร้มนุษยธรรมได้ นอกจากนี้ การที่เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำมุ่งเน้นแต่
เฉพาะเรือ่ งของกระบวนการทางเทคนิค และขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน อาจท�ำให้เรือนจ�ำและเจ้าหน้าทีล่ มื ไปว่า
การจัดการเรือนจ�ำคือการจัดการมนุษย์ ซึ่งหมายถึงเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง นั่นหมายความว่าการบริหาร
จัดการเรือนจ�ำนัน้ ครอบคลุมประเด็นต่างๆ มากมายนอกเหนือไปจาก เรือ่ งของประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และเมื่อจะต้องมีการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อมนุษย์ส่ิงส�ำคัญ คือต้องค�ำนึงถึงค�ำถามที่เกิดขึ้น
ในใจว่าสิ่งที่ก�ำลังท�ำอยู่เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2545, 5 - 27)
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ในปัจจุบันมีการออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการทบทวนเรื่องของสิทธิมนุษยชนในแง่ของสิทธิ
ในการมีชีวิตอยู่ของผู้ต้องขังที่ถึงแม้จะถูกริดรอนสิทธิและเสรีภาพไปแต่ยังคงไว้ซึ่งสิทธิพื้นฐานของ
ความเป็นมนุษย์ อาทิเช่น สหพันธ์เพื่อสิทธิมนุษยชนสากล (FIDH) องค์กรเอมเนสตี้ สมาคมสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน (สสส.) รวมไปถึงข่าวทัง้ ในสือ่ กระแสหลักและรอง ในการน�ำเสนอถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน
ของผูต้ อ้ งขังของเจ้าหน้าทีร่ าขทัณฑ์ในประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยล้มเหลวอย่างต่อเนือ่ งในการปฏิรปู
เรือนจ�ำอย่างรอบด้าน ส่งผลให้ เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน และละเมิดพันธกรณีของไทยที่มีต่อกลไก
ระหว่างประเทศ เรือนจ�ำในประเทศไทยมีปัญหาอาคารที่พักแออัด พื้นที่นอนคับแคบ สุขอนามัยไม่ดี
อาหารแย่และน�ำ้ ดืม่ ไม่สะอาด การรักษาพยาบาลไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะการดูแลผูต้ อ้ งขังที่
ตัง้ ครรภ์ มีการเอาเปรียบผูต้ อ้ งขังในด้านการใช้แรงงาน จึงท�ำให้งานราชทัณฑ์สมัยใหม่ มุง่ เน้นในการพัฒนา
พฤตินสิ ยั ของผูต้ อ้ งขัง เพือ่ คืนคนทีด่ กี ว่าเดิมออกสูส่ งั คม แทนการใช้การลงโทษด้วยการควบคุมในแบบเดิม
ในอดีตที่ผ่านมา แต่มิได้หมายถึงไม่มีการควบคุมแต่ได้มุ่งเน้นในการคืนสิทธิในการด�ำรงชีวิตตามหลักสิทธิ
มนุษยชนและเตรียมความพร้อมในการออกสู่สังคม เช่น การจัดให้การศึกษาเล่าเรียน การจัดให้มีการฝึก
วิชาชีพทั้งภายในและภายนอกเรือนจ�ำ การปฏิบัติธรรมเพื่อใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการยึดเหนี่ยวจิตใจ
เป็นต้น ส่งผลผูต้ อ้ งขังทีถ่ กู คุมขังอยูใ่ น เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน สามารถปรับตัวตลอดจนได้รบั การยอมรับและ
ได้รับโอกาสจากสังคมภายนอก และไม่กลับเข้าสู่วังวนของการกระท�ำผิดอีก

บทสรุป
การศึกษาการปรับเปลี่ยนกรอบการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเรือนจ�ำภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน
ของผู ้ ต ้ อ งขั ง กรณี ศึ ก ษาเรื อ นจ� ำ จั ง หวั ด แพร่ พบว่ า การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า พนั ก งานราชทั ณ ฑ์ เ กิ ด
การปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นตามล�ำดับ ด้วยการที่ พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 นั้นให้ความส�ำคัญกับ
สิทธิของผูต้ อ้ งขัง เสรีภาพของผูต้ อ้ งขัง การปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขังรวมไปถึงการให้โอกาสผูต้ อ้ งขังได้กลับตัวกลับใจ
การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง การความเตรียมพร้อมผู้ต้องขัง เมื่อพ้นโทษแล้วสามารถกลับไปสู่สังคม
โดยไม่หวนกลับมากระท�ำความผิดอีก ตลอดจนส่งผลให้ทศิ ทางนโยบายของผูบ้ ริหารในระดับ ส่วนกลางคือ
กระทรวงยุตธิ รรมและกรมราชทัณฑ์เปลีย่ นแปลงไปเพือ่ ให้สอดคล้องกับสาระส�ำคัญของ พ.ร.บ. ราชทัณฑ์
พ.ศ. 2560 ท�ำให้กรอบการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน รวมไปถึงขั้นตอนการท�ำงาน อ�ำนาจหน้าที่
ของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ในส่วนภูมิภาค คือ เรือนจ�ำจังหวัดแพร่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับผู้ต้องขังนั้น
(ตารางเปรียบเทียบ พรบ. ราชทัณฑ์, 2559.) ท�ำให้การปฏิบตั งิ านของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์มคี วามเปลีย่ นแปลง
ในด้านของนโยบายหลักและการทีผ่ บู้ ริหารเรือนจ�ำฯ ในการน�ำนโยบายไปปรับใช้โดยค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน
ของผูต้ อ้ งขังตามนัยที่ พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ให้อำ� นาจและแนวทางไว้เพือ่ ไม่ให้เกิดความเคลือบแคลง
สงสัยของบุคคลภายนอกเพื่อปกป้องคุ้มครองการถูกร้องเรียนในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
และเพือ่ การควบคุมผูต้ อ้ งขังทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การพัฒนา ผูต้ อ้ งขังให้กลับตัวกลับใจและการเตรียมความพร้อม
เมื่อพ้นโทษสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติที่สุดได้ นั้น เจ้าพนักงานเรือนจ�ำในสังกัดเรือนจ�ำ
จังหวัดแพร่ มีการปรับตัว ปรับวิธกี ารท�ำงาน และทัศนคติ ให้สอดคล้องกับหลัก สิทธิมนุษยชน และ นโยบาย
ของผู้บริหารจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปในระยะแรก ในด้านปรับตัวเข้า
กับนโยบายใหม่เกิดความลักลั่นในการท�ำงานแต่เมื่อมีการปฏิบัติงานในระยะยาวนั้นเจ้าหน้าที่สามารถ
ตอบสนองนโยบายได้ เ กื อ บเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ เนื่ อ งจากการที่ ใ ห้ สิ ท ธิ แ ละการปฏิ บั ติ กั บ ผู ้ ต ้ อ งขั ง นั้ น
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เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน และอาจจะส่งผลกระทบต่อการควบคุม คุมขัง และการปกครองผู้ต้องขังโดยตรง
เพราะผูต้ อ้ งขังอาจอนุมานได้วา่ เจ้าหน้าทีเ่ รือนจ�ำไม่มอี ำ� นาจในการควบคุม สัง่ การ และตัดสินใจในบางกรณี
ที่อาจเป็นข้อพิพาทหรือการตีความตามตัวบทกฎหมายและหลักการสิทธิมนุษยชน
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สื่อใหม่พื้นที่สาธารณะในการเคลื่อนไหวทางการเมือง
ของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
NEW MEDIA, PUBLIC SPHERE IN POLITICAL MOVEMENT
STUDENT OF CHIANG MAI UNIVERSITY
สุภิญญา ยศเมา
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
บทความนี้น�ำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสื่อใหม่ พื้นที่สาธารณะ ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่ม
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งศึกษาลักษณะความเป็นพื้นที่สาธารณะทางการเมืองในการขับเคลื่อน
ขบวนการเคลือ่ นไหวทางการเมืองของสือ่ ใหม่ โดยผูว้ จิ ยั เลือกศึกษาเพจเฟซบุก๊ สมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เพื่ อประชาธิป ไตย ซึ่ง มีก ลุ่มนัก ศึกษามหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เ ป็ น ผู ้ ดู แ ลเพจ ผู ้ วิ จัย เห็ น ว่ า
การเคลื่อนไหวทางการเมืองในปัจจุบันที่ใช้สื่อใหม่ที่เรียกว่าโซเชียลมีเดีย (Social media) ได้แก่ Facebook
Twitter Instagram เป็นต้น โดยผ่านการแชร์ การกดไลท์ การแสดงความคิดเห็น การสร้างและเข้าร่วม
เป็ น สมาชิ ก ในกลุ ่ ม หรื อ เป็ น แฟนเพจทางการเมื อ งต่ า งๆ มี อิ ท ธิ พ ลในการเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ ง
ในบทความนี้จึงได้กล่าวถึง บริบทสื่อใหม่ ความแตกต่างของสื่อใหม่ - สื่อเก่า ที่ใช้ในการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองในไทย สื่อใหม่และกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยการอธิบายผ่านแนวคิดพื้นที่สาธารณะ และแนวคิดการสื่อสารทางการเมือง ทั้งนี้ลักษณะความเป็น
พื้ น ที่ ส าธารณะของเพจเฟซบุ ๊ ก สมั ช ชาเสรี แ ห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เ พื่ อ ประชาธิ ป ไตยที่ ศึ ก ษานั้ น
เป็นการใช้เฟซบุ๊กในการท�ำเพจเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เป็นพื้นที่สาธารณะ การสร้างและ
เข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก ในกลุ ่ ม หรื อ เป็ น แฟนในเพจทางการเมื อ งต่ า งๆ มี บ ทบาทในการเคลื่ อ นไหว
ทางการเมืองเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้แท้จริงตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มได้
ค�ำส�ำคัญ : สื่อใหม่, การเคลื่อนไหวทางการเมือง, พื้นที่สาธารณะ

Abstract
This article presents the content of new media, public sphere in political movement
Student of Chiang Mai University is study on the properties as a public domain of Liberal Assembly
Of Chiang Mai University For Democracy’facebook fanpage. In which the Chiang Mai University
student group is responsible for the page. Moreover, it mentions the context of the current
political movement using the new media. also known as “Social Media”, such as Facebook,
Twitter, Instagram, and so on by sharing, pressing “Like” button, giving comments, joining the
influential groups or fan pages about politics, and mass gathering for political change.
This article mentions the context of new media in political movement. In addition, it is
analyzed the difference between new media and old media in the political movement,
new media and political movement Student of Chiang Mai University by explaining
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through the concept of public sphere and the concept of political communication. the properties
as a public domain of Liberal Assembly Of Chiang Mai University For Democracy’facebook
fanpage is using facebook to make a page to express political views Is a public area
Creating and joining as a group member or as a fan on various political pages Can play a role in
political movements so that they can truly change according to the objectives of the group.
Keywords : New Media, Political Movement, Public Sphere

บทน�ำ
การเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก โดยมีกลุ่มคนที่มี
วัตถุประสงค์เดียวกันมารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องไปยังรัฐบาล หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับผิดชอบต่อ
ประเด็นการเรียกร้องนั้นๆ ในแต่ละกลุ่มนั้นจะมียุทธวิธีและระดับของการเรียกร้องที่แตกต่างกันออกไป
การเคลื่ อนไหวทางการเมือ งในปัจ จุบัน มี รู ป แบบการเคลื่ อนไหวที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม เนื่ อ งจาก
มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ซึ่ง “สื่อ” ปัจจัยส�ำคัญหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทและเป็นเครื่องมือส�ำคัญ
ทีช่ ว่ ยในการเคลือ่ นไหวทางการเมืองประสบความส�ำเร็จได้อย่างดี เนือ่ งจากสือ่ ช่วยในการกระจายข่าวสาร
ไปสู่สังคม กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้มีความเชื่อ อุดมการณ์ ความเข้าใจ และแสดงจุดยืนในเรื่องเดียวกัน
เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น
สื่อใหม่ในฐานะพื้นที่สาธารณะในการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตประเภทสื่อออนไลน์ หรือ Social
media เช่ น เฟซบุ ๊ ก ทวิ ต เตอร์ Instagrame ฯลฯ เป็ น ที่ นิ ย มของประชาชนไทย สามารถท� ำ ให้ เ กิ ด
การรวมตัวกลุม่ คนทีม่ คี วามคิด เหมือนกัน สนใจในสิง่ เดียวกัน เป็นเครือข่ายผ่านการสือ่ สาร โดยการโต้ตอบ
ถกเถียง มีการแชร์ แสดงความคิดเห็น และขับเคลื่อนโดยผ่านความคิดร่วมกัน จึงท�ำให้การเข้าถึงข้อมูล
การแลกเปลี่ยนข่าวสาร ตลอดจนการสื่อสารเพื่อรวมตัวของกลุ่มของคนที่มีจุดยืน หรือมีแนวคิดเดียวกัน
เพื่อเคลื่อนไหวทางสังคมเกิดขึ้นได้ไม่ยาก ซึ่งการลงทะเบียนเข้าใช้เฟซบุ๊กนั้นในบางคนจะลงเข้าชื่อใช้
ในนามของบุคคล บางคนเข้าใช้พื้นที่ออนไลน์เป็นพื้นที่ส่วนตัว ในส่วนบางคนก็ลงทะเบียนเข้าใช้เปิด
เป็นแฟนเพจ ซึ่งการเคลื่อนไหวทางสังคมบนสื่อออนไลน์นั้นเป็นพื้นที่ที่สามารถลดข้อจ�ำกัดด้านพื้นที่
และเวลา ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึง มีส่วนร่วม และเป็นเจ้าของได้ง่าย สื่อออนไลน์จึงกลายเป็น
สิ่งที่ใช้ในการขับเคลื่อนสังคม (วีราภรณ์ ประสพรัตนสุข, 2558) และกลุ่มองค์กรหรือกลุ่มเครือข่ายใช้
รวมตัวกันทางด้านการเมืองโดยท�ำการเปิดเพจเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมือง ในหลากหลายเพจ เช่นกัน
อีกทั้งสื่อออนไลน์ยังนับว่าเป็นสื่อใหม่ที่สามารถเอาชนะข้อจ�ำกัดของสื่อดั้งเดิมได้ ไม่ว่าจะเป็น
หนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ เนื่องจากสื่อหลักเหล่านี้ถูกควบคุม ก�ำกับดูแล และถูกแทรกแซงจากรัฐได้
โดยง่าย อีกทั้งข้อมูลที่ถูกผลิตขึ้นหรือน�ำเสนอสื่อดังกล่าวนี้ ผ่านการคัดกรองจากกองบรรณาธิการ
ในขณะที่สื่อใหม่ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต เคเบิลทีวี วิทยุชุมชน เป็นสื่อที่ผู้ใช้ไม่จ�ำเป็นต้องแสดงตัวตนที่แท้จริง
ในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ จึงไม่ต้องรับผิดชอบการกระท�ำและความเห็นนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในโลกออนไลน์ สื่อออนไลน์ยังมีบทบาทในการช่วยขยายพื้นที่ในการถกเถียงแลกเปลี่ยนสร้างวิวาทะทาง
สังคมการเมืองได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น สามารถน�ำเสนอประเด็นข่าวสารข้อมูลที่ผลิตซ�้ำ  หรือต่อยอด
เพิม่ เติมจากข้อมูลทีน่ ำ� เสนอโดยโทรทัศน์ - หนังสือพิมพ์ ท�ำให้การเคลือ่ นไหวทางการเมืองในสังคมไทยนัน้
เปลี่ยนไป (กานต์ ทัศนภักดิ์, 2554)
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ทั้งนี้ปัจจุบันเราอยู่ในโลกที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามีสื่อใหม่เกิดขึ้นมากมาย เช่น ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก
อินสตราแกรม และอยู่ในยุคของ Gen Y และ Gen Z ที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาท
ในชีวิตประจ�ำวันเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มบุคคลในช่วงนี้จึงมีพฤติกรรมในการรับข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์
หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คบ่อยที่สุดและมากกว่าเจเนอเรชั่นอื่น ๆ (เสมอ นิ่มเงิน, ม.ป.ป.) ท�ำให้เห็นว่าช่วงวัย
ดังกล่าวนี้มีการใช้สื่อใหม่ในชีวิตประจ�ำวันเป็นส่วนมาก ท�ำให้การแสดงความคิดเห็น การเคลื่อนไหว
ทางการเมือง และการมีความส่วนร่วมทางการเมืองต่างๆ นั้น จะผ่านสื่อใหม่ประเภทสื่อสังคมออนไลน์
เป็นส่วนมาก ซึ่งแตกต่างการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มนักศึกษาจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม
พ.ศ. 2516 และ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ที่มีกลุ่มนักศึกษาเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตย ที่มีเครื่องมือ
แค่สอื่ เก่า เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ เป็นต้น ทีเ่ ป็นสือ่ ทางเดียว บทความนีจ้ งึ ชีใ้ ห้เห็นว่าการเคลือ่ นไหว
ทางการเมืองในอดีตจะแตกต่างจากการเคลื่อนไหวในปัจจุบันที่มีการใช้สื่อออนไลน์ในการเข้ามามีบทบาท
ในการเพิ่มพลังในการเคลื่อนไหวทางการเมือง ซึ่งการเคลื่อนไหวทางการเมืองผ่านสื่อออนไลน์ในปัจจุบัน
นั้นผู้ที่มีการใช้สื่อใหม่ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และสร้างพื้นที่สาธารณะทางการเมืองเพิ่ม
มากขึ้น โดยการสร้างและเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มหรือเป็นแฟนในเพจทางการเมืองต่างๆ และท�ำให้เห็น
ภาพความเปลี่ยนผ่านความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มนักศึกษาจากอดีตที่เคลื่อนไหวตามท้องถนน
และใช้สื่อเก่าอย่างโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น แต่เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดจาก
การระดมผู้คนที่มาจากโลกออนไลน์
ข้อแตกต่างระหว่าง “สื่อใหม่ (New media)” กับ “สื่อเก่า (Traditional media)” เช่น วิทยุ โทรทัศน์
ก็คือ การสื่อสารผ่านสื่อใหม่นั้นเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (two way) ในขณะที่หนังสือพิมพ์ วิทยุ และ
โทรทัศน์ จะเป็นการสื่อสารทางเดียว การสื่อสารแบบสื่อใหม่นั้นจะท�ำให้พื้นที่สาธารณะที่เกิดขึ้นในชุมชน
ออนไลน์หรือสังคมไซเบอร์สเปซ (The public sphere in cyberspace) ได้หลายเป็นพืน้ ทีเ่ ป็นการแลกเปลีย่ น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic marketplace) ประชาชนสามารถท่องไปยังเว็บต่างๆ ได้ ตามแนวของ
การตีความหมายใหม่ตามแนวคิดของ ฮาเบอร์มาส คือ “สื่อใหม่” ถูกมองว่าให้พื้นที่ส่วนบุคคล (Sphere
of private people) มาเป็นพืน้ ทีส่ อื่ สาธารณะ โดนมีประเด็นทีน่ า่ สนใจอยูท่ กี่ ารน�ำเสนอระหว่างสมาชิกกลุม่
ซึ่งรวมถึงการถกเถียงการแสดงความคิดเห็นโดยอาศัยประสบการณ์ส่วนบุคคลในการใช้หรือเริ่มจาก
การตีความข้อมูลทีไ่ ด้นำ� เสนอผ่านระบบสือ่ (มณทกานติ์ ตปนียางกูร, 2545 : 24 อ้างใน ศรัญญา ไชยวรรณ,
2554) ท�ำให้พลังสือ่ ใหม่ประเภทสือ่ ออนไลน์ดงั กล่าวสามารถน�ำไปสูก่ ารรวมตัวเคลือ่ นไหวได้ทงั้ ในด้านบวก
และลบได้และยังสามารถสร้างพื้นที่สาธารณะ (Public Sphere) ทางการเมืองให้ได้มากขึ้น อีกทั้งสื่อใหม่
ก่อให้เกิดการเรียนรูท้ ตี่ อ่ เนือ่ ง ถึงแม้วา่ สือ่ มวลชนเช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสารจะถ่ายส่งผ่านข้อมูล
อย่างสม�ำ่ เสมอและต่อเนือ่ ง รวมทัง้ มีการมอบหมายบทบาทหน้าทีก่ ารให้ความรูแ้ ก่ประชาชนผ่านสือ่ มวลชน
ก็ตาม แต่เนื่องจากลักษณะการสื่อสารแบบทางเดียวของสื่อมวลชนท�ำให้ผู้รับสารมีลักษณะ Passive
ดังนัน้ ข่าวสารข้อมูลผูท้ รี่ บั สารได้มาจึงอยูใ่ นระดับสารสนเทศเท่านัน้ แต่ไม่ได้ยกระดับเป็นความรู้ เนือ่ งจาก
ผู้รับสารมิได้มีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลข่าวสาร ดังกล่าว กล่าวคือ ท�ำให้ผู้รับสารได้รู้ข้อมูลแต่ไม่ได้เข้าใจข้อมูล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีที่ตั้งอยู่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมือง เช่น การเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดง
กลุม่ คนเสือ้ เหลือง การเข้าร่วมการเคลือ่ นไหวของกลุม่ กปปส. การเรียกร้องรัฐให้รบั ผิดชอบโครงการบ้านพัก
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ผูพ้ พิ ากษา เป็นต้น ทัง้ นี้ กลุม่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นกลุม่ ทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวทางการเมืองกลุม่ หนึง่
โดยมี ก ารเคลื่ อ นไหวและแสดงออกทางการเมื อ งต่ า งๆ เช่ น การชู ป ้ า ยหน้ า มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
ในการประท้วงรัฐบาล การเขียนป้ายเสียดสีในการเดินขบวนงาน สปอร์ตเดย์ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งมี
กิจกรรมการแสดงที่เรียกว่า สปอร์ตไนท์ของบางคณะที่มีการเสียดสีทางการเมืองและปัญหาสังคม หรือ
การแสดงล้อเลียนทางการเมือง วิพากษ์วิจารณ์การเมือง ทั้งนี้ยังรวมถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มี
การใช้โซเชียลมีเดียในการเคลื่อนไหวทางการเมืองผ่านสื่อออนไลน์โดยการสร้างเพจเฟซบุ๊กสมัชชาเสรี
แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพือ่ ประชาธิปไตย ซึง่ เป็นเพจเฟซบุก๊ ทีม่ กี ารโพสต์ การแชร์ การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเมืองหรือมีการเคลื่อนไหวทางสังคม รวมทั้งมีการเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้ความรู้หรือ
กิจกรรมทางการเมือง ร่วมทัง้ มีการแชร์โพสต์ทมี่ กี ารเคลือ่ นไหวทางการเมืองไว้บนหน้าเพจ โดยกลุม่ สมาชิก
หรือแอดมินเพจในการดูแลเพจนัน้ เป็นนักศึกษามหาลัยเชียงใหม่ โดยเริม่ สร้างเพจ วันที่ 20 มิถนุ ายน 2556
และปัจจุบันมีผู้ติดตามเพจ จ�ำนวน 20,273 คน มีผู้ถูกใจจ�ำนวน 20,159 คน (เพจเฟซบุ๊กสมัชชาเสรีแห่ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย, สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562) ในปรากฎการณ์ดังกล่าว
ผู้วิจัยมีความสนใจว่าสื่อใหม่ในรูปแบบสื่อออนไลน์มีบทบาทในการขับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคม/การเมืองอย่างไร อีกทั้งถูกสร้างให้เป็นพื้นที่สาธารณะส�ำหรับประชาชนทุกคน
การศึกษานีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาลักษณะความเป็นพืน้ ทีส่ าธารณะทางการเมืองในการขับเคลือ่ น
ขบวนการเคลือ่ นไหวทางการเมืองของสือ่ ใหม่ โดยผูว้ จิ ยั เลือกศึกษาเพจเฟซบุก๊ สมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เพื่อประชาธิปไตย ซึ่งมีกลุ่มสมาชิกแอดมินเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ดูแลเพจ
ได้ก�ำหนดขอบเขตระยะช่วงเวลาในการศึกษาจากเพจเฟซบุ๊กสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อประชาธิปไตย ในช่วงเวลาตั้งแต่การสร้างเพจ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง เดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2563 เพื่อศึกษาบริบทของเพจในการเคลื่อนไหวทางการเมือง อีกทั้งในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองไทยหลายเหตุการณ์ เช่น การชุมนุม กปปส. เกิดรัฐประหารโดย คณะ คสช.
ในปี พ.ศ. 2557 ตลอดจนช่วงเวลาดังกล่าวถูกปกครองโดยรัฐบาลทหารท�ำให้มีการเคลื่อนไหวเรียกร้อง
ทางการเมืองต่างๆ รวมทั้งให้มีการเลือกตั้งและแก้ไขรัฐธรรมนูญ และในปี 2562 มีการประกาศให้มี
การเลื อกตั้ง เกิดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ท� ำ ให้ มี การเคลื่ อนไหวทางการเมื องในรู ป แบบต่ า งๆ
เป็นจ�ำนวนมากรวมทัง้ การเคลือ่ นไหวทางการเมืองผ่านสือ่ ออนไลน์ เนือ่ งจากสือ่ ออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาท
ต่อการเมืองไทยในช่วงเวลาดังกล่าว
สือ่ ใหม่กบั การเคลือ่ นไหวทางการเมืองของกลุม่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และลักษณะ
ความเป็นพื้นที่สาธารณะของเพจเฟซบุ๊กสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย
สื่อใหม่ หมายถึง สื่อที่เอื้อให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารท�ำหน้าที่ส่งสารและรับสารได้พร้อมกันเป็น
การสือ่ สารสองทาง และสือ่ ยังท�ำหน้าทีส่ ง่ สารได้หลายอย่างรวมกัน คือ ภาพ เสียง และข้อความไปพร้อมกัน
โดยรวมเอาเทคโนโลยีของสื่อดั้งเดิม เข้ากับความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสัมพันธ์ ท�ำให้สื่อสามารถ
สือ่ สารได้สองทางผ่านทางระบบเครือข่ายและมีศกั ยภาพเป็นสือ่ แบบประสม (Multimedia) (Burnett, R. and
Marshall D. P. 2003 อ้างถึงใน พสนันท์ ปัญญาพร, 2555) ปัจจุบัน “สื่อใหม่” ได้กลายเป็นเครื่องมือ
การสือ่ สารของผูค้ นทัว่ โลกด้วยการเชือ่ มต่อผ่านอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ต โดยมีอปุ กรณ์สอื่ อิเล็กทรอนิกส์
หรืออุปกรณ์การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์แบบ สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์
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แบบพกพา (taplap) เป็นต้น คอยท�ำหน้าที่เป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังผู้ใช้งานหรือ
กลุ่มเป้าหมาย (ส�ำนักประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2561) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และใช้ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งน�ำไปสู่การรวมกลุ่มในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อีกทั้งสื่อใหม่
ได้เข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างมากในกิจกรรมทางการเมืองในปัจจุบัน นั้นคือการใช้เพื่อการขับเคลื่อน
มวลชน ระดมทรัพยากร และเพื่อการสื่อสารสนับสนุนและโจมตีแนวคิดหรือกลุ่มทางการเมือง สื่อใหม่
ยังสามารถสร้างพื้นที่สาธารณะ (Public Sphere) ทางการเมืองให้ได้มากขึ้น โดยในช่วงทศวรรษที่ 18 พื้นที่
การสนทนาทางการเมืองส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหาร และร้านท�ำผม ในช่วงทศวรรษที่ 19 เป็นสื่อสิ่งพิมพ์
และหนังสือพิมพ์ยอดนิยม ทศวรรษที่ 20 เป็นสื่อโทรทัศน์และการส�ำรวจความคิดเห็น (Poll) จากส�ำนัก
ต่างๆ ขณะทีใ่ นทศวรรษที่ 21 สือ่ อินเทอร์เน็ตกลายเป็นสือ่ ทีส่ ร้างพืน้ ทีส่ าธารณะทางการเมืองได้มากทีส่ ดุ
(นันทวิช เหล่าวิชยา, ม.ป.ป.) ในขณะที่กลุ่มองค์กร หรือกลุ่มเครือข่ายที่มีการรวมตัวกันทางด้านการเมือง
ท�ำการเปิดเพจเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมือง ในหลากหลายเพจ เช่นกัน
เพจเฟซบุ๊กสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย เป็นสื่อใหม่ในลักษณะของ
สื่อออนไลน์ และยังถูกสร้างให้เป็นพื้นที่สาธารณะ ความเป็นพื้นที่สาธารณะของเพจเฟซบุ๊กสมัชชาเสรี
แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตยในการขับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม มีลักษณะ
คือ เป็นพื้นที่ที่รวมกันของกลุ่มปัจเจกชนบนพื้นฐานของความสมัครใจที่จะเข้ามาพูด อภิปราย โต้แย้งกัน
ด้วยประเด็น เนื้อหา ที่เป็นเรื่องของส่วนร่วมและมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของสาธารณะไม่ใช่เพื่อส่วนตัว
เป็นพื้นที่ที่สามารถสื่อสารได้อิสระ สามารถแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ลงบนเพจได้
เป็นพื้นที่ที่สื่อสารในประเด็นสาธารณะ ในรูปแบบของสื่อออนไลน์ ท�ำให้ผู้เข้าใช้งานสามารถแสดง
ความคิดเห็น แสดงจุดยืนในอุดมคติของตน โดยไม่จ�ำเป็นต้องแสดงออกโดยใช้ตัวตนที่แท้จริง อีกทั้ง
เป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างในการสี่อสารให้กลุ่มคนที่หลากหลาย เพื่อรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย ท�ำให้
พื้นที่สาธารณะดังกล่าวเป็นทั้งพื้นที่ในสร้างความเข้าใจ และพื้นที่ในการโต้เถียง เพจเฟซบุ๊กสมัชชาเสรี
แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตยยังเป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมือง อัพเดตข่าวสาร
เกี่ยวกับการเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่สื่อกลาง เชื่อมประสานระหว่างสื่อกระแสหลัก และสื่อทางเลือก สามารถ
น�ำไปเผยแพร่ได้
นอกจากนี้การโพสต์เพจเฟซบุ๊กสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย ยังแสดง
ให้เห็นถึงกลุ่มคนที่หลากหลาย จากพื้นที่อื่นๆ นอกจากกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมจะร่วม
เคลื่อนไหว รณรงค์ มีการแจ้งข่าวสารกิจกรรม และสร้างกระแสให้กับประเด็นที่ก�ำลังสื่อสาร ใช้เพื่อแสดง
ให้เห็นภาพกิจกรรมทางการเมืองที่จัดขึ้น มีการสื่อสาร ประกาศความเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดการรณรงค์
แสดงออกถึงจุดยืนทางการเมือง เป็นผลให้เกิดการร่วมกลุ่มเกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมบนโลกออนไลน์
และออฟไลน์
ส�ำหรับเพจเฟซบุก๊ สมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพือ่ ประชาธิปไตย เป็นการน�ำเสนอประเด็น
ที่รณรงค์ต่อเนื่อง จะเป็นการอัพเดตสถานะ มีการแชร์กิจกรรม ข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง มีการใช้
ค�ำบรรยายทีเ่ ร้าอารมณ์ และมีการใช้ภาษาสัน้ กระซับ หรืออธิบายได้ใจความ อีกทัง้ เป็นลักษณะในการโพสต์
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมบนหน้าวอลล์ เป็นกิจกรรมในเชิงประเด็นรณรงค์ โดยเลือกประเด็นที่เกิดขึ้น
ในสังคม เน้นต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ โดยเลือกใช้สถานที่ที่มีความหมาย เพื่อดึงดูดให้ผู้คนถ่ายภาพกิจกรรม
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เพื่อเป็นการส่งผลต่อการแชร์ภาพไปยังสื่อ หรือท�ำให้เกิดการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารในวงกว้าง บริบท
ทางสังคม หรือสถานการณ์ทางสังคม มีประเด็นทางการเมืองประเด็นใหม่เข้ามาท�ำให้เกิด การใช้พื้นที่
สาธารณะออนไลน์เพื่อขับเคลื่อนสังคมอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของรูปแบบการโพสต์ข้อความบนหน้าวอลล์ ของเพจเฟซบุ๊กสมัชชาเสรีแห่ง มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย มีลักษณะดังนี้
1. การเชิญชวนประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้าน
2. การใช้เหตุผล
3. การแสดงอารมณ์ ความรู้สึก
4. การเปรียบเปรยเหน็บแนม
5. การรายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของกิจกรรม
6. การปลุกใจ เสริมพลัง โดยข้อความดังกล่าวเขียนขึ้นเพื่อเชิญชวนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
7. การสื่อสารแนวทาง ลักษณะการจัดกิจกรรมออฟไลน์
ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าลักษณะความเป็นพื้นที่สาธารณะของเพจเฟซบุ๊กสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย มีความเป็นพื้นที่สาธารณะ แต่ทั้งนี้ต้องค�ำนึงการใช้ภาษาและวาทกรรม
โดยเฉพาะการสื่อสารจ�ำเป็นต้องสื่อสารให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน อีกทั้งมีกฎกติการ่วมกัน
เพื่อยึดหลักการและเหตุผล โดยไม่ให้เกิดจากการแสดงความคิดเห็นมาจากอคติ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด
ความรุนแรงในการเคลื่อนไหว ซึ่งเพจเฟซบุ๊กสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตยนี้
มีกลุ่มสมาชิกแอดมินหลายคน และหลายรุ่นอาจเกิดท�ำให้ความคิด การใช้ภาษาที่แตกต่างกัน

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดพื้นที่สาธารณะ (Public spheres) ในขณะที่พื้นที่สาธารณะเก่าหายไป ในขณะที่คนเข้าถึง
พื้ น ที่ ส าธารณะอย่ า งใหม่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ย าก หรื อ ต้ อ งเข้ า ไปภายใต้ ก ารก� ำ กั บ อย่ า งเข้ ม งวดรั ด กุ ม จาก
ฝ่ายผู้มีอ�ำนาจ จนท�ำให้พื้นที่เหล่านั้นไม่ได้เป็น “สาธารณะ” จริง
ค�ำว่า พื้นที่ (Space หรือ Sphere) หมายถึง อาณาบริเวณที่ซึ่งสมาชิกในสังคมสามารถสรรสร้าง
หรือแลกเปลีย่ นความคิด เป็นพืน้ ทีใ่ นโลกทางสังคมซึง่ ปัจเจกบุคคลมาพบปะพูดคุยและอภิปรายกันอย่างเสรี
ในประเด็นปัญหาทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจ ประเด็นจากการอภิปรายโต้เถียงปัญหา ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ จะถูกตีแผ่แลกเปลีย่ นกันในพืน้ ทีส่ าธารณะ ก่อให้เกิดการรับรูร้ ว่ มกันและน�ำไปสูก่ ารตัดสินใจเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมทางการเมืองของสาธารณะชนต่อไป
ค� ำ ว่ า “สาธารณะ” หมายถึ ง กลุ ่ ม คนที่ มี ค วามสนใจร่ ว มกั น กระท� ำ /แสดงออกเพื่ อ สั ง คม
ส่วนรวมหรือสาธารณชน ในภาษาอังกฤษใช้ public, public space, public place, public sphere,
public realm, public activities, publicness เป็นความหมายที่มีความสัมพันธ์กับแนวคิดและทฤษฎี
ในหลากสาขาวิชา เช่น รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาตร์
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การให้ความหมาย ค�ำว่า พื้นที่สาธารณะ (Public sphere) ฮาเบอร์มาส (Habermas) นักทฤษฎี
ทางสังคมศาสตร์ชาวเยอรมัน ได้กล่าวว่า เป็นพื้นที่ของชีวิตสังคมที่เปิดกว้างให้แก่ทุกคน เพื่อมาเข้าร่วม
กันสร้าง “ความคิดเห็นสาธารณะ” พืน้ ทีส่ าธารณะเป็นพืน้ ทีท่ เี่ ชือ่ มโยงสังคมกับรัฐ เป็นพืน้ ทีท่ ผี่ คู้ นในสังคม
มาร่วมกันท�ำหน้าที่วิพากษ์ วิจารณ์ และควบคุมการท�ำงานของอ�ำนาจรัฐ ลักษณะเด่นของพื้นที่สาธารณะ
คือ การสนทนา/อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมเกิดขึ้นโดยไม่มีการบังคับข่มขู่
ชักจูง คุกคาม หรือออกค�ำสั่ง ตามความคิดเห็นของ ฮาเบอร์มาส พื้นที่สาธารณะจึงมีความส�ำคัญมาก
โดยท�ำหน้าทีเ่ ป็นสือ่ เชือ่ มโยงระหว่าง “รัฐ” และ “สังคม” นอกจากนี้ พืน้ ทีส่ าธารณะ ยังมีอกี หลายแบบหลาย
ประเภท เช่น พืน้ ทีส่ าธารณะทางศิลปวัฒนธรรม พืน้ ทีส่ าธารณะทางวรรณกรรมโดยเฉพาะ เป็นต้น แต่สงิ่ ที่
ฮาเบอร์มาส ให้ความส�ำคัญ คือ พื้นที่สาธารณะทางการเมือง (Political public sphere) ซึ่งมีความหมายต่อ
การพัฒนาระบบประชาธิปไตยเพราะอ�ำนาจรัฐจะเป็นพืน้ ทีส่ าธารณะก็ตอ่ เมือ่ ถูกวางนโยบายสาธารณะและ
ด�ำเนินมาตรการสาธารณะ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมและอยู่ภายใต้การควบคุมหรือ
ตรวจสอบของประชาชนทีอ่ ยูภ่ ายในพืน้ ทีส่ าธารณะทางการเมือง ในขณะทีป่ จั จุบนั เมืองเป็น “พืน้ ทีแ่ บบอารยะ”
ภายในเมืองจะมีหอการค้า ตามถนนสายต่างๆ มีการจัดแบ่งพืน้ ทีก่ นั ปกครองดูแลรักษาและมีพนื้ ทีส่ าธารณะ
เช่น ลานคนเมือง เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาคม (Chantus Pearntum, 1999, p.3)
ตามทัศนะของฮาเบอร์มาสพื้นที่สาธารณะจะประกอบด้วยคุณสมบัติที่ส�ำคัญ 5 ประการ คือ
1. เป็นพื้นที่ที่รวมตัวของกลุ่มปัจเจกชนบนพื้นฐานของความสมัครใจที่จะเข้ามาพูดคุย อภิปราย
โต้แย้งกัน ด้วยประเด็นเนือ้ หา ทีเ่ ป็นเรือ่ งของส่วนรวมและมีเป้าหมายเพือ่ ศาสนจักร หรืออ�ำนาจเศรษฐกิจ
2. เป็นพืน้ ทีท่ เี่ ป็นอิสระจากอ�ำนาจต่างๆ ในสังคม เช่น อ�ำนาจรัฐ อ�ำนาจศาสนจักร หรืออ�ำนาจเศรษฐกิจ
3. ต้องมีการไหลเวียนของการใช้เหตุผลอย่างเป็นอิสระ ไม่มีอภิสิทธิ์ด้วยอ�ำนาจกฎเกณฑ์ต่างๆ
เหนือใครเช่นเรื่องชาติกเนิด ยศถาบรรดาศักดิ์
4. สถาบันสื่อสารมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นปัจจัยส�ำคัญที่หล่อเลี้ยงให้การ
พูดคุย อภิปรายดังกล่าวเป็นไปได้ เพราะเนื้อหาที่สื่อมวลชนเหล่านั้นเผยแพร่เป็นเรื่องสาธารณะอยู่แล้ว
และเป็นข้อมูลข่าวสาร ส�ำหรับโต้เถียงกันอย่างใช้เหตุผล
5. ผลการพูดคุยนั้น จะต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างตามมา ไม่ใช่การพูดคุยเพียง
เพือ่ “ส�ำเร็จความใคร่ทางปัญญา” เท่านัน้ ดังนัน้ ต้องมีการลงมือท�ำการบางอย่างต่อเนือ่ งตามมา (กาญจนา
แก้วเทพ และ สมสุข หินวิมาน, 2554)
สรุปค�ำว่า พื้นที่สาธารณะ เป็นพื้นที่ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปพบปะพูดคุยกันในประเด็นหรือ
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะ โดยความคิดเห็นสาธารณะจะถูกสร้างขึ้นภายใต้อาณาเขตของชีวิตทาง
สังคม การเข้าถึงพื้นที่นี้จะมีหลักการ และระบบระเบียบที่เปิดกว้างให้แก่กลุ่มคนหรือพลเมืองทุกๆ คนได้มี
ส่วนร่วม พื้นที่สาธารณธจึงอาณาบริเวณที่เกี่ยวกับการสื่อสาร การสร้างความรู้สึกเป็นส่วนร่วม (Sense of
public) และผลประโยชน์ของส่วนรวม พืน้ ทีส่ าธารณะ เป็นได้ทงั้ รูปธรรมและนามธรรม กล่าวคือ รูปธรรมของ
พื้นที่สาธารณะ คือ พื้นที่ทางกายภาพที่ก�ำหนดขอบเขตไว้แน่นอน เช่น สวนสาธารณะ ลานประชาชน
จัตุรัสกลางเมือง ตลาดนัดร้านกาแฟ เป็นต้น ส่วนพื้นที่นามธรรม คือพื้นที่ที่ไม่มีขอบเขตแน่นอน เช่น
พื้นที่ทางวัฒนธรรม สังคมออนไลน์ กลุ่มทางสังคม สื่อมวลชน เป็นต้น (ชวิตรา ตันติมาลา, 2560)
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การใช้แนวคิดพื้นที่สาธารณะอธิบาย ความเป็นพื้นที่สาธารณะทางการเมืองของการใช้สื่อใหม่
ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีการสร้างเพจเฟซบุ๊กสมัชชาเสรี
แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประชาธิปไตย เมื่อสร้างเพจดังกล่าวให้เป็นพื้นที่สาธารณะแล้ว จะน�ำไป
สู่การขับเคลื่อนทางสังคมและทางการเมือง โดยมีการแสดงจุดยืนทางการเมืองแบบไหน และมีการแสดง
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในพื้นที่สาธารณะออนไลน์ โดยมีทักษะการใช้ภาษา และ
กลยุทธ์ในการสื่อสารของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการรวมตัวเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมือง

แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง (Political Communication)
อัลมอนด์ และเพาเวลล์ (Almond & Powell) ได้กล่าวถึงความส�ำคัญของการสื่อสารทางการเมือง
ที่มีผลต่อระบบการเมือง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตามการเมืองเชิงโครงสร้างหน้าที่ (Structural - Functional)
ว่าเป็นหน้าทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ของระบบการเมืองในกระบวนการแปรสภาพ ปัจจัยน�ำเข้าไปสูป่ จั จัยน�ำออก
และโครงสร้างส�ำคัญทีร่ องรับการท�ำหน้าทีด่ งั กล่าวได้แก่ สือ่ มวลชน ซึง่ จะมีบทบาทในการถ่ายทอดข่าวสาร
ภายในระบบการเมืองจากโครงสร้างหนึ่งไปสู่อีกโครงสร้างหนึ่ง หรือ ระบบการเมืองกับสภาพแวดล้อม
การสื่อสารทางการเมืองจึงเป็นตัวเชื่อมระหว่างส่วนต่างๆ ภายในระบบเนื่องจากมีบทบาทเป็นตัวกลาง
ระหว่างประชาชนกับรัฐบาล หรือเป็นช่องทางในการเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับการตัดสินใจและ
นโยบาย หรือเป็นช่องทางในการเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจและนโยบายของรัฐบาล
ให้ประชาชนได้รบั รู้ ขณะเดียวกันก็เป็นกระบวนการเชือ่ มโยงในการน�ำเอาข้อเรียกร้องและความต้องการของ
ประชาชนไปสู่รัฐบาล เพื่อพิจารณาก�ำหนดนโยบายและข้อตกลงใจสนองตอบต่อประชาชน ความสัมพันธ์
ระหว่างการสื่อสารและการเมือง
ในกระบวนการสือ่ สารทางการเมืองปัจจุบนั จะพบว่า ประชาชนไม่ได้เป็นผูเ้ พียงรับสารจากแหล่งข่าว
(รัฐ-สื่อมวลชน) แต่เพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป แต่ประชาชนได้มีการสื่อสารจากล่างขึ้นด้านบนภายในกรอบ
ของสังคม เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความคิดของประชาชน ได้อย่างเสรีมากขึ้น ซึ่งปฏิกิริยาการสื่อสารของ
ประชาชนอาจมีการแสดงออกที่มีความรุนแรงมากขึ้นตามช่องทางสื่อสารที่เปิดโอกาส เช่น การโทรศัพท์
แสดงความคิดเห็นในรายการคุยข่าว การส่งจดหมาย หรือ forward mail การใช้สื่อใหม่เช่น Facebook
Line YouTube แสดงความคิดเห็นทางการเมือง หรืออาจเป็นการเดินประท้วงรวมตัวเพือ่ กดดันรัฐบาล ฯลฯ
(ยุทธพร อิสรชัย, ม.ป.ป.)
จากการศึกษาแนวคิดการสื่อสารทางการเมืองดังกล่าวนั้นสามารถน�ำมาอธิบายได้ว่า การสื่อสาร
ทางการเมืองเป็นเรือ่ งทีน่ ำ� การเมือง และจริยธรรม โดยการน�ำการโฆษณาชวนเชือ่ นัน้ มาเชือ่ มโยงกับเนือ้ หา
การเมืองและสื่อสารถ่ายทอดออกมาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเมือง เพื่อให้การสื่อสารสร้างแนวยอมรับ
ในกลุ่มประชาชน กลุ่มรัฐบาล ผู้รับสาร เนื่องจากกิจกรรมทางการเมืองนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
ทางการเมืองในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ซึ่งในกรณีเพจเฟซบุ๊กสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตยเป็นการสื่อสารทาง
การเมืองในลักษณะหนึ่งที่มีการสื่อสารทางการเมืองในรูปแบบการถ่ายทอดข่าวสารทางการเมือง ให้แก่
บุคคลอื่น เป็นช่องทางในการเสนอข้อเรียกร้อง การแสดงความคิดเห็น โดยผ่านในรูปแบบสื่อออนไลน์
เพื่อให้การเคลื่อนไหวนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์
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วิธีการศึกษา
งานวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลหน้าเพจ เฟซบุก๊
แฟนเพจสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพือ่ ประชาธิปไตย ในส่วนของพืน้ ที่ “วอลล์” (Wall) ประกอบด้วย
ข้อความการอัพเดตสถานะ หรือการแสดงการโพสต์ การกดไลท์ การกดแชร์ และการร่วมกิจกรรมเคลือ่ นไหว
ในลักษณะออนไลน์ ข้อมูลที่ได้จากการข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และ
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยภาคสนาม (Field Reservation) โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) โดยมีเครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์ ซึ่งแบ่งออกเป็นจ�ำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 กลุ่มสมาชิกแอดมินเพจเฟซบุ๊กสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย
กลุ่มที่ 2 กลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเลือกเฉพาะบุคคลที่มีการเข้าร่วมอย่างสม�่ำเสมอ
ในเพจ เฟซบุ๊กสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย ตั้งแต่การติดตาม การกดไลท์
การกดแชร์ การแสดงความคิดเห็น และการเข้าร่วมกิจกรรมในขบวนการเคลื่อนไหว
กลุ่มที่ 3 กลุ่มบุคคลที่สมาชิกเพจเฟซบุ๊กสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย
เป็นผู้แนะน�ำบุคคลที่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องที่เข้าตามเกณฑ์ โดยใช้เทคนิคการอ้างอิงต่อเนื่องแบบ
ปากต่อปาก (Snowball Sampling Technique)

สรุป
การเคลื่อนไหวทางการเมืองในยุคปัจจุบันสื่อใหม่ประเภทสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาท
ในการเคลื่อนไหว โดยการมาช่วยเพิ่มจ�ำนวนผู้ชุมนุมให้มากขึ้นได้เป็นอย่างดี โดยส่งผลให้มีการเพิ่ม
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมทั้งการเคลื่อนไหวแบบออนไลน์และการเคลื่อนไหวแบบออฟไลน์ควบคู่กัน โดยติดตาม
จากการถ่ายทอดสด (live) จาก facebook และ youtube ท�ำให้ผู้คนสามารถรับชมได้พร้อมกัน และ
การกดไลท์ การกดแชร์ อีกทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ซึ่งในการเคลื่อนไหวทางการเมืองผ่านสื่อ
ออนไลน์ก็เปลี่ยนแปลงสังคมได้ โดยการแสดงความคิดเห็น การกดไลท์ การกดแชร์ดังกล่าว ก็มีผลให้คน
ลงไปบนท้องถนนมากขึน้ มีหลายคนทีเ่ คลือ่ นไหวหน้าจอคอมแต่กล็ งไปบนถนนด้วย ดังนัน้ การเคลือ่ นไหว
ทางการเมื อ งบนเพจเฟซบุ ๊ ก สมั ช ชาเสรี แ ห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เ พื่ อ ประชาธิ ป ไตยจึ ง ส่ ง ผลต่ อ
การขั บเคลื่ อนขบวนการเคลื่อ นไหวทางสัง คม โดยมี กลุ ่ ม สมาชิ กหรื อแอดมิ น เพจเป็ น กลุ ่ ม นั กศึ กษา
เนือ่ งจากกลุม่ นักศึกษานัน้ มีความส�ำคัญและบทบาทในการเคลือ่ นไหวทางการเมืองทีส่ ามารถเป็นปากเสียง
ในการเรียกร้องประชาธิปไตย โดยการแสดงจุดยืนผ่านสื่อใหม่ที่เรียกว่า Social media และเป็นการเพิ่ม
พื้นที่สาธารณะทางการเมืองที่ให้บุคคลอื่นได้รับข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ซึ่งในกรณีเพจเฟซบุ๊ก
สมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตยเป็นการสื่อสารทางการเมืองในลักษณะหนึ่ง
ที่มีการสื่อสารทางการเมืองในรูปแบบการถ่ายทอดข่าวสารทางการเมือง ให้แก่บุคคลอื่น เป็นช่องทาง
ในการเสนอข้อเรียกร้อง การแสดงความคิดเห็น โดยผ่านในรูปแบบสื่อออนไลน์ เพื่อให้การเคลื่อนไหวนั้น
บรรลุตามวัตถุประสงค์ เมือ่ สร้างเพจดังกล่าวให้เป็นพื้นทีส่ าธารณะแล้ว จะน�ำไปสูก่ ารขับเคลือ่ นทางสังคม
และทางการเมือง โดยมีการแสดงจุดยืนทางการเมืองแบบไหน และมีการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความรู้ซึ่งกันและกันในพื้นที่สาธารณะออนไลน์ โดยมีทักษะการใช้ภาษา และกลยุทธ์ในการสื่อสารของ
กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการรวมตัวเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมือง การสร้างและเข้าร่วมเป็น
สมาชิกในกลุ่มหรือเป็นแฟนในเพจทางการเมืองต่างๆ มีบทบาทในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อให้
เกิดการระดมผู้คนเพื่อมาเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งการเคลื่อนไหวออนไลน์และออฟไลน์
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ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับคะแนนเสียงของพรรคอนาคตใหม่ :
กรณีศึกษากลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก (First Time Voters)
ในเขตพื้นที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง
FACTORS AFFECTING THE VOTE OF THE NEW FUTURE
FORWARD PARTY : A CASE STUDY OF THE FIRST
TIME VOTERS IN MUEANG DISTRICT, LAMPANG PROVINCE
วชิระ นันตี
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยในการได้รับคะแนนเสียงจ�ำนวนมากของพรรค
อนาคตใหม่ จากกลุ่ม First Time Voters ในเขตพื้นที่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง และเพื่อให้ทราบถึง
วัตถุประสงค์เพื่อ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่กลุ่ม First Time Voters ในเขตพื้นที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปางได้รับ
ข่าวสารจากพรรคอนาคตใหม่โดยสามารถเข้าถึงจากสือ่ อะไรบ้าง ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การศึกษาจากกลุม่ First Time
Voters ในเขตพืน้ ที่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง โดยใช้ประชากรกลุม่ ตัวอย่างจากการสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว
ซึ่งได้ผลการวิจัยพบว่าได้รับการเผยแพร่จากพรรคอนาคตใหม่คือสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
ที่นิยมในปัจจุบันได้แก่ เฟสบุ๊ค (Facebook), อินสตาแกรม (Instagram), ทวิตเตอร์ (Twitter), ไลน์ (Line)
เป็นต้น การใช้สื่อกระแสหลักเหล่านี้ท�ำให้เข้าถึงกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี
โดยให้เหตุผลว่าสือ่ สังคมออนไลน์เหล่านีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ในชีวติ ประวันอยูแ่ ล้ว อีกทัง้ การท�ำให้เกิดกระแสข่าว
แบบรายวันทีม่ าจากพรรคอนาคตใหม่นนั้ ท�ำให้เป็นทีจ่ ดจ�ำได้งา่ ย ท�ำให้พรรคอนาคตใหม่ทมี่ คี วามเป็นเอกลักษณ์
ต่างจากพรรคอืน่ ๆ เช่น การคัดเลือกตัวแทนผูส้ มัครของพรรคทีเ่ ป็นกลุม่ คนรุน่ ใหม่ การน�ำเสนอนโยบายที่
ตรงกับความต้องการกลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงการได้เข้าร่วมรับฟังการลงพื้นที่ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
ที่ได้มาเปิดเวทีปราศรัยช่วยผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 4 เขตเลือกตั้งของจังหวัดล�ำปางท�ำให้
มีความเชื่อมั่นในพรรคอนาคตใหม่ที่จะน�ำพาประเทศชาติไปสู่การเมืองสมัยใหม่ต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : คะแนนเสียงของพรรคอนาคตใหม่, กลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก (First Time Voters)
ในเขตพื้นที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง

Abstract
The objective of this research is to 1) to study the factors of receiving the votes of the
New Future Forward Party from the First Time Voters in Muang district, Lampang province, and
to know the objectives for 2) to study the factors of the First Time group Voters in the Mueang
district area Lampang has received news from the New Future Forward Party, which can be
accessed from what media? The researcher conducted a study from the First Time Voters group
in Muang District, Lampang Province by using the sample group from the interview only.
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The result of the research shows that it has been released from the New Future Forward Party
which is currently popular social media such as Facebook, Instagram, Twitter, Line, etc. The use
of these mainstream media makes it easy to reach new generation voters. By reasoning that these
social media are already a part of everyday life In addition, the daily news from the New Future
Forward Party makes it easy to remember. Making the New Future Forward Party that is unique
from other parties such as the selection of candidates for the new generation of candidates
Proposing a policy that meets the needs of the new generation Including participating in listening to
Mr. Thanathorn’s visit Therefore prosperous Who had come to open a speech to help candidates
in the four parliamentary constituencies of Lampang, resulting in confidence in the New Future
Forward Party that will lead the nation towards modern politics.
Keywords : The Vote of the New Future Forward Party, The First Time Voters in Mueang
District, Lampang Province Province

บทน�ำ
“การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 28 ก�ำหนดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เพื่อเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�ำนวน 500 คน นับเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกหลังรัฐประหารในประเทศไทย
พ.ศ. 2557 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่เป็นกฎหมายล�ำดับศักดิ์สูงสุด
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึง่ กฎหมายอืน่ ใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้” (สถาบันพระปกเกล้า, ม.ป.ป.)
“พรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคการเมืองใหม่ ได้ประกาศจุดยืนทางการเมืองทีช่ ดั เจนว่าพรรคอนาคตใหม่
มีความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย เช่น การกระจายอ�ำนาจปกครอง การตรวจสอบการท�ำงานของรัฐ
การต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐแก่ประชาชน รวมถึงการทลายกลุม่ นายทุนใหญ่
ภายในประเทศที่มีผลประโยชน์จากภาครัฐ ทั้งนี้ยังรวมถึงการปฏิรูปกองทัพ ซึ่งทางพรรคอนาคตใหม่
มีจุดยืนที่ไม่ชอบฝ่ายการเมืองทหาร ไม่เอาการสืบทอดอ�ำนาจและไม่เอาเผด็จการ” (พรรคอนาคตใหม่,
ม.ป.ป.) ส่วนการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคอนาคตใหม่ท�ำให้เห็นปรากฏการณ์การหาเสียงที่ต่างจากรูปแบบเดิม
เช่น กระแสข่าวรายวันของพรรค และมีการน�ำเสนอนโยบายเชิงรุกในด้านการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
เพื่อช่วยในการท�ำงานของพรรคการเมือง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยติดต่อสื่อสารกับประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก โดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ซึ่งถือได้ว่าเป็น
ตัวช่วยที่ส�ำคัญของพรรคการเมืองในการน�ำเสนอนโยบายต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการเจาะไปที่กลุ่ม
ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ เป็นครัง้ แรก (First Time Voter) ทีเ่ ป็นกลุม่ คนรุน่ ใหม่ทมี่ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ในครัง้ นี้ ซึง่ มีจำ� นวนถึง
6,426,014 คน ทีเ่ ป็นผูท้ เี่ กิดระหว่างปี 2537 - 2544 ในช่วงอายุระหว่าง 18 - 25 ปี (ข้อมูลของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย) อีกทัง้ ยังเป็นคะแนนเสียงทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะก�ำหนดจ�ำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรถึง 1 ใน 10
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด ซึ่งในเขตเลือกตั้งในพื้นที่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง มีกลุ่มผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งเป็นครั้งแรก (First Time Voter) จ�ำนวนทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง ที่เป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี 2537 - 2544
ในช่วงอายุระหว่าง 18 - 25 ปี (เฉพาะผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย) จ�ำนวนทัง้ หมด 21,891 คน (ส�ำนักงานทะเบียนราษฎรล�ำปาง)
แม้ว่าผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง ในจังหวัดล�ำปาง ตัวแทนที่มาจาก
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พรรคอนาคตใหม่จะไม่ชนะในการเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้ง แต่สิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาถึงคะแนนเสียงที่
พรรคอนาคตใหม่ได้รบั ในแต่ละเขตเลือกตัง้ นัน้ มีคะแนนทีส่ งู ติดในล�ำดับที่ 2 จ�ำนวน 2 เขต และได้ลำ� ดับที่ 3
จ�ำนวน 2 เขต ซึ่งบางเขตเลือกตั้งมีคะแนนต่างกันเพียงหลักพันคะแนน จึงท�ำให้มีความน่าสนใจที่จะศึกษา
ว่าพรรคอนาคตใหม่ได้รับคะแนนเสียงจ�ำนวนมากของพรรคอนาคตใหม่จากกลุ่ม First Time Voters
ในเขตพืน้ ที่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง โดยท�ำการศึกษาข้อมูลจ�ำนวนของผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ในเขตในเขตพืน้ ที่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง อีกทั้งผู้วิจัยท�ำการศึกษาวิธีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการน�ำเสนอนโยบายพรรค
ต่อกลุ่ม First Time Voters ในเขตพื้นที่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง สามารถเข้าถึงจากสื่ออะไรบ้าง
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในการได้รับคะแนนเสียงในช่วงการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา เพื่อจะท�ำให้
มองเห็นทิศทางการใช้สื่อในการหาเสียงเลือกตั้งในอนาคตภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ของการเมืองไทย
อั น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การเจริ ญ เติ บ โตในการใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ใ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั น อย่ า งแพร่ ห ลาย
จนกลายเป็นส่วนหนึง่ ของวิถชี วี ติ ของมนุษย์ไปแล้วภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง เทคโนโลยี สังคม
และวัฒนธรรมที่เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน และรัฐบาลต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยในการได้รับคะแนนเสียงจ�ำนวนมากของพรรคอนาคตใหม่จากกลุ่ม First
Time Voters ในเขตพื้นที่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง
2. เพื่อศึกษาการน�ำเสนอสื่อที่กลุ่ม First Time Voters ในเขตพื้นที่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง
ได้รับการเผยแพร่จากพรรคอนาคตใหม่

กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จึงก�ำหนดกรอบ
แนวคิดไว้ดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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จากกรอบแนวคิดข้างต้นสามารถอธิบายถึงการศึกษาปัจจัยในการได้รับคะแนนเสียงจ�ำนวนมาก
จากพรรคอนาคตใหม่จากกลุ่ม First Time Voters ในเขตพื้นที่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง ร่วมถึง
การอธิบายถึงเครื่องมือสื่อชนิดใดที่พรรคอนาคตใหม่ ใช้ส�ำหรับการเผยแพร่ข่าวสารและน�ำเสนอต่อกลุ่ม
First Time Voters ในเขตพื้นที่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง เพื่อจะน�ำไปสู่ผลของปัจจัยในการเลือก
พรรคอนาคตใหม่ และสื่ อ กลางในการในการเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของพรรคอนาคตใหม่ ข องกลุ ่ ม
First Time Voters ในเขตพื้นที่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปางต่อไป

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
การศึกษาค้นคว้าเรื่องพรรคอนาคตใหม่ โดยท�ำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับคะแนนเสียง
กรณีศึกษากลุ่ม First Time Voters ในเขตพื้นที่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง และท�ำการศึกษาปัจจัยการ
น�ำเสนอสื่อที่พรรคอนาคตใหม่เผยแพร่ต่อกลุ่ม First Time Voters ในเขตพื้นที่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง
ซึ่งได้ศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่
1. แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
Herbert Mcclosky (1968, อ้างในอัครเมศวร์ ทองนวล, 2539 : 35) ได้อธิบายถึงการการท�ำได้
โดยความสมัครใจของสมาชิกในสังคม เพื่อมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้ปกครองและการก�ำหนดนโยบาย
สาธารณะทั้งโดยตรงหรือทางอ้อมโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การติดตาม
ข่าวสารทางการเมือง การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง เป็นต้น
ธโสธร ตูท องค�ำ (2545, 538 - 539) ไดใ ห้ความส�ำคัญของการเลือกตัง้ ไว้คอื ความส�ำคัญในทางทฤษฎี
ไดกล่าวว่าทฤษฎีการแบ่งอ�ำนาจอธิปไตยออกเป็น 3 สวน คือ อ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัติ อ�ำนาจบริหาร และอ�ำนาจ
ตุลาการที่มีความเชื่อมโยงกับปรัชญาการเลือกตั้ง คือ ความส�ำคัญของการเลือกตั้งในทางทฤษฎีที่เป็นไป
ตามนัยแห่งทฤษฎีประชาธิปไตยแบบคลาสสิค (Classical Democratic Theory) ที่ชี้ให้เห็นว่าการเลือกตั้ง
เป็นการเลือกรัฐบาลที่จะเขามาปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตย
วัชรา ไชยสาร (2541, 8 - 9) ได้ให้ความส�ำคัญว่าการเลือกตัง้ เป็นกิจกรรมทางการเมืองทีป่ ระชาชน
ผู้เป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยได มีส่วนร่วมทางการเมือง (Participation) อันเป็นกลไกที่แสดงออกซึ่ง
เจตจ�ำนงของประชาชนทีเ่ รียกร้องหรือสนับสนุนให้มกี ารกระท�ำหรือการละเว้นการกระท�ำอย่างใดอย่างหนึง่
ในทางการเมืองหรือตัดสินใจในนโยบายสาธารณะที่จะมีผลกระทบต่อประชาชน
กล่ า วว่ า การแสดงออกทางการเมื อ งนั้ น สามารถกระท� ำ ได้ ภ ายใต้ ข องกฎหมายของประเทศ
ซึ่งท�ำให้เกิดเป็นภาพสะท้อนถึงสภาพหรือบริบททางการเมืองในช่วงนั้นๆ ที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จะได้ท�ำการแสดงออกได้ตามหลักสิทธิและเสรีภาพในรูปแบบการปกครองระบบประชาธิปไตย อีกทั้ง
ยังเป็นการแสดงออกถึงเจตจ�ำนงในอุดมการณ์ทางการเมือง เช่น การแสดงออกด้านเชิงสัญญาลักษณ์
เป็นต้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ต้องการจะน�ำพาประเทศชาติไปสู่เส้นทาง
ของประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
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2. แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
Samuel P. Huntington and John M. Nelson (1976, อ้างใน อัครเมศวร์ ทองนวล, 2529 : 35)
ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ว่าเป็นกิจกรรมของประชาชนของแต่ละบุคคลที่มี
จุดมุ่งหมาย และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลโดย Huntington ได้พิจารณาในแง่มุมที่ส�ำคัญของ
ความหมายนีเ้ ป็นการก�ำหนดขอบเขตของความหมายขึน้ ว่าการมีสว่ นร่วมทางการเมืองหมายถึงการกระท�ำ
ไม่รวมถึงทัศนคติเป็นเพียงการกระท�ำของผูม้ สี ว่ นร่วมทีเ่ ป็นประชาชนธรรมดา ซึง่ จะเป็นกิจกรรมทีม่ ลี กั ษณะ
ที่จัดเป็นช่วง ๆ ที่ไม่ต่อเนื่องกันและเป็นกิจกรรมที่ไม่เต็มเวลา (Part - Time) นอกจากนี้การมีส่วนร่วมทาง
การเมืองยังเป็นการกรท�ำที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจต่อรัฐบาล ซึ่งเป็นผู้ชอบธรรม
ในการตัดสินใจทั้งนี้ไม่ว่ากิจกรรมหรือการกระท�ำนั้นจะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่ก็ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมทาง
การเมืองด้วยเช่นกัน
ชัยอนันต์ สมุทวาณิช (2538 : 12) การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบการเมืองแบบตะวันตก
เป็นการสร้างระบอบประชาธิปไตยขึ้นมา ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมของตัวแทน และกลุ่มผลประโยชนต่าง ๆ
โดยบุคคลแหล่านีจ้ ะท�ำหน้าทีเ่ ป็นสถาบันทางการเมือง เมือ่ มีการขยายสิทธิทางการเมืองให้กว้างขวางยิง่ ขึน้
ระบบตัวแทนจึงไดร บั การพัฒนาไปเป็นระบบผูแ้ ทนทางการเมืองต่าง ๆ สามารถเข้าไปมีสว่ นร่วมในการก�ำหนด
นโยบายการสร้างความมัน่ คงให้แกส งั คมและกลุม่ ผลประโยชนตา่ ง ๆ โดยไมจำ� เป็นต้องพึง่ ต่อระบบราชการ
จะเห็นไดวาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในสังคมตะวันออกนั้นเป็นสิ่งส�ำคัญและไดรับการพัฒนากลาย
เป็นสถาบันหลักทางการเมืองของประชาชน เพือ่ ไดเ ข้ามามีบทบาททางการเมืองรูปแบบของการมีสว่ นร่วม
ทางการเมือง
กล่าวได้ว่าการเลือกตั้งเป็นเรื่องของสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองคนไทยที่ต้องออกไปแสดงออก
ทางด้านการเมืองการปกครองบนหลักการอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของชาติ กล่าวคืออ�ำนาจอธิปไตยเป็น
ของประชาชน ซึ่งประชาชนคือผู้มีอ�ำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ อีกทั้งเป็นเรื่องของสภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประชาชนจึงมีสทิ ธิในการแสดงออกทางการเมืองการมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
เกีย่ วกับเหตุการณ์บา้ นเมือง การพูดคุยเรือ่ งราวของสังคมส่วนรวม การเข้าร่วมกลุม่ ต่างๆ จนถึงการไปใช้สทิ ธิ
เลือกตั้งและการลงแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนทางการเมือง เช่น ชุมชน หมู่บ้าน ที่ท�ำงาน สถานศึกษา เป็นต้น
เพื่อเป็นส่วนส�ำคัญในการตัดสินใจเลือกลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อีกทั้งการแสดงออกทางด้านอารมณ์
ความรู้สึก เช่น ความเชื่อถือ ความผูกพัน ความชอบส่วนตัว ผลประโยชน์ทรัพย์สินที่จะได้รับจึงท�ำให้
อยากทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงให้แก่ผนู้ นั้ ตัวอย่างเช่นสือ่ บุคคลทีเ่ ปรียบเสมือน
เป็นที่มีอิทธิพลต่อการชี้น�ำผู้ลงคะแนนเสียงของประชาชนได้ เช่นนักการเมืองผู้น�ำชุมชน ญาติพี่น้อง
ครอบครัว เพื่อนฝูง เป็นต้น
3. แนวคิดการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
พิมพ์เดือน จาตุรงคกุล (2550 : 1 - 5) จ�ำแนกองค์ประกอบของสื่อต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยข้อความ
หรือตัวอักษร (Text), ภาพนิ่ง (Still Image), ภาพเคลื่อนไหว (Animation), เสียง (Sound), ภาพวิดีโอ
(Video) แล้วน�ำมาผสมผสานเข้าด้วยกันเพือ่ ใช้สำ� หรับการปฏิสมั พันธ์หรือโต้ตอบ (Interaction) ระหว่างระบบ
คอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ผู้ใช้สามารถเลือกกระท�ำต่อมัลติมีเดียได้ตามต้องการ เช่น
ผู ้ ใช้ ไ ด้ ท� ำ การเลื อ กรายการและตอบค� ำ ถามผ่ า นทางจอภาพของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ จ ากนั้ น ระบบ
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คอมพิวเตอร์ก็จะท�ำการประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ ย้อนกลับผ่านทางจอภาพให้ผู้ใช้เป็นอีกครั้ง เป็นต้น
กล่าวถึงการใช้การสื่อสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตนั้นพรรคอนาคตใหม่ได้ใช้เครื่องมือการสื่อการนี้
ในการเป็นตัวกลางเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของพรรคที่
ต้องการได้มาซึ่งคะแนนสียงจากกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกในครั้งนี้ โดยผ่านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบข้อความ, ภาพ
และเสียงวิดีโอ เป็นต้น
สุธี พลพงษ์และคณะ (2551 : 183) กล่าวว่าปัจจุบนั เทคโนโลยีได้พฒ
ั นาขึน้ มาเป็นยุคแห่งนวัตกรรม
โดยมีเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงการด�ำเนินชีวิตของมนุษย์ควบคุมวิถีชีวิตมากขึ้น
เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นในทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมเป็นต้น ซึ่งการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
ในช่วงการเลือกตัง้ ครัง้ ทีผ่ า่ นมาเป็นจุดเริม่ ต้นของการสือ่ สารทีส่ ง่ ต่อจากพรรคการเมืองต่างๆ เปรียบเสมือน
พรรคการเมืองเป็นผู้ส่งสาร (source) ในการส่งข้อมูลการน�ำเสนอข่าวสารนโยบาย ประชาสัมพันธ์
ของพรรคการเมืองจากต้นทางไปยังผู้รับสาร (receiver) ปลายทาง โดยผ่านช่องทางของสื่อ (channel of
medium) ที่เป็นรูปแบบของสื่อออนไลน์
กล่าวได้วา่ ในปัจจุบนั นีเ้ ครือ่ งมือสือ่ ในรูปแบบออนไลน์ ถือได้วา่ ได้กลายเป็นส่วนหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญ
ต่อการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันไปแล้ว และสิ่งที่เป็นตัวน�ำพาสารจากผู้ส่งสารที่เป็นพรรคการเมืองต่างๆ ไป
ยังผูร้ บั สารคือผูม้ สี ทิ ธิลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ต้องท�ำการตรวจสอบข้อมูลทีไ่ ดรับจากช่องทางทีห่ ลากหลาย
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลข่าวสารจากพรรคการเมืองทีเ่ ป็นความจริงถูกต้อง ทัง้ นีข้ อ้ มูลข่าวสารทีไ่ ด้รบั อาจไม่สมบูรณ์
หรือถูกบิดเบียนจากข้อเท็จจริงอย่างหรือที่เรียกว่าข่าวปลอม (fake news) โดยเป็นการโจมตีคู่แข่งทาง
การเมือง เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดความเสียหาย ดังนั้นผู้ที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ต้องเลือกที่จะรับรู้
ข่าวสารบนสือ่ ออนไลน์ตา่ ง ๆ ทีม่ อี ยูห่ ลากหลายโดยเลือกรับข่าวสารทีม่ าจากแหล่งข่าวทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ
และสามารถตรวจสอบได้ จ ริ ง เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ ง และเพื่ อ การได้ ม า
ซึ่งพรรคการเมืองที่จะเข้ามาพัฒนาประเทศที่มาจากเสียงของประชาชนโดยแท้จริง
4. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ (2554 : 99 - 100) กล่าวในบทความวิชาการสื่อสังคมออนไลน์โดยมีเนื้อหา
ว่ามนุษย์เป็นสังคมที่ตองมีการสื่อสารข้อมูลถึงกันและกันในสมัยยุคโบราณมนุษย์สื่อสารข้อมูลด้วยวิธีการ
ที่ไม่ซับซ้อนกัน เช่น ปากเปล่า ม้าเร็วนกพิราบสื่อสาร เป็นต้น และมีการปรับเปลี่ยนการสื่อสารข้อมูลเป็น
จดหมาย โทรเลขโทรศัพท์ วิทยุ เมื่อเขาสู่ยุคที่มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตท�ำให้การสื่อสาร
ข้อมูลของมนุษย์มกี ารปรับเปลีย่ นเป็นสือ่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอิเล็กทรอนิกส์มากขึน้ เช่น โปรแกรมการพูดคุยต่าง ๆ
กล่าวว่าในปัจจุบันนี้มนุษย์เริ่มมีการสื่อสารข้อมูลในชีวิตประจ�ำวันท�ำให้การสื่อสังคมออนไลน์
มีรูปแบบต่างๆ มากมายจากผู้ที่ส่งสารไปยังผู้รับสารผ่านเครือข่ายออนไลน์ที่สามารถโต้ตอบกันระหว่าง
ผู้ที่ส่งสารไปยังผู้รับสารและยังสามารถแบ่งสื่อสังคมออนไลน์ออกเป็นประเภทที่พรรคอนาคตใหม่ได้ใช้
ในการน�ำเสนอนโยบายการหาเสียง เช่น เฟสบุค๊ (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) ทวิตเตอร์ (Twitter)
ไลน์ (Line) เป็นต้น การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นส่วนหนึ่งในการเก็บข้อมูลการเผยแพร่
ข่าวสารที่พรรคอนาคตใหม่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมา เพื่อน�ำข้อมูลไปศึกษาถึงปัจจัยที่กลุ่ม
First Time Voters ในเขตพื้นที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปางได้รับข่าวสารจากพรรคอนาคตใหม่โดยสามารถ
เข้าถึงจากสื่ออะไร และจะน�ำไปสู่ผลของงานวิจัยในครั้งนี้ต่อไป
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์วจิ ยั ดิเรก ชัยนาม, 2562 กล่าวถึงผลการส�ำรวจและทัศนคติตอ่ ประชาธิปไตยและการเมืองไทย
ของผูเ้ ลือกตัง้ ครัง้ แรก (First-time voters) วันที่ 15 มิถนุ ายน 2562 ณ ศูนย์วจิ ยั ดิเรก ชัยนาม ม.ธรรมศาสตร์
จัดงาน วิชาการเพื่อราษฎร์ ศาสตร์เพื่อประชาธิปไตย เสวนาวิชาการ ปาฐกถา ระดมสมอง เวที debate
เผยผลส�ำรวจ “ทัศนคติต่อประชาธิปไตยและการเมืองไทยของผู้เลือกตั้งครั้งแรก (First-time voters)
โดย ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว และทีมคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึง่ รายงานเป็นการส�ำรวจ
ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ครัง้ แรกอายุ 18 - 23 ปี ในระบบการศึกษา จ�ำนวน 1,061 คน แบ่งตามรายภาค กทม. 25%
กลาง 24.2% อีสาน 24% เหนือ 15.5 ใต้ 10.0% (โดยใช้ข้อมูลจากชุดแบบสอบถามมาจ�ำนวน 4 ข้อที่ได้
เลือกมาซึ่งปรากฏผลการส�ำรวจจากชุดแบบสอบถามทั้ง 4 ข้อดังนี้ โดยผลการส�ำรวจจากชุดแบบสอบถาม
ข้อค�ำถามที่ 1 ได้ถามว่าคนรุ่นใหม่คิดถึงพรรคอะไรเป็นชื่อแรกเมื่อถูกถาม
ซึ่งพรรคที่นักศึกษาเลือกเป็นคะแนนสูงสุดคือพรรคอนาคตใหม่ได้รับเลือกเป็นอันดับที่ 1 ค่าเฉลี่ย
สูงสุด ที่ร้อยละ 43.9% ข้อค�ำถามที่ 2 ได้ถามว่ากลุ่มพรรคการเมืองใดคือตัวแทนทางการเมืองของคนรุ่น
ใหม่ซงึ่ พรรคทีน่ กั ศึกษาเลือกเป็นคะแนนสูงสุดคือพรรคอนาคตใหม่ได้รบั เลือกเป็นอันดับที่ 1 ค่าเฉลีย่ สูงสุด
ที่ร้อยละ 54.2% ส่วนข้อค�ำถามที่ 3 ได้ถามว่าคนรุ่นใหม่เลือกใครเป็น ส.ส. ซึ่งพรรคที่นักศึกษาเลือกเป็น
คะแนนสูงสุดคือพรรคอนาคตใหม่ได้รบั เลือกเป็นอันดับที่ 1 ค่าเฉลีย่ สูงสุด ทีร่ อ้ ยละ 61.9% และข้อค�ำถามที่ 4
ได้ถามว่าคนรุ่นใหม่เลือกใครเป็น ส.ส. (รายภาค)
กล่าวได้ว่าพรรคการเมืองที่นักศึกษาเลือกเป็นคะแนนสูงสุดคือพรรคอนาคตใหม่ได้รับเลือกเป็น
อันดับที่ 1 ค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยแยกเป็นค่าร้อยละแต่ละภาคได้ ไว้ดังนี้กรุงเทพฯ 77 ภาคเหนือ 56.6%
กรุงเทพฯ 45.7% กรุงเทพฯ 46.7% กรุงเทพฯ 73.2% ซึ่งผลจากการส�ำรวจนี้สะท้อนให้เห็นถึงความนิยม
ของพรรคอนาคตใหม่ในกลุ่มของผู้เลือกตั้งครั้งแรก (First-time voters) ได้เป็นอย่างดี จากผลการศึกษา
ในงานวิ จั ย นี้ ซึ่ ง จะชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า มี ค วามความสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ที่ ผู ้ วิ จั ย ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาในเรื่ อ งปั จ จั ย
ในการได้รับคะแนนเสียงของพรรคอนาคตใหม่จากกลุ่ม First Time Voters ในเขตพื้นที่ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดล�ำปาง อีกด้วย

วิธีการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การวิจยั เบือ้ งต้นในครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพือ่ ให้ทราบถึง
ปัจจัยหรือสาเหตุที่ท�ำให้เลือกพรรคอนาคตใหม่ รวมถึงสื่อที่ท�ำให้รู้จักและที่ได้รับจากพรรคอนาคตใหม่
เพื่อน�ำการศึกษาในประเด็นค�ำถามวิจัยในเรื่องของการน�ำเสนอสื่อที่กลุ่ม First Time Voters ในเขตพื้นที่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปางได้รับจากพรรคอนาคตใหม่ อีกทั้งเพื่อศึกษาประเด็นค�ำถามปัจจัยในการได้รับ
คะแนนเสียงจ�ำนวนมากของพรรคอนาคตใหม่จากกลุ่ม First Time Voters ในเขตพื้นที่ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดล�ำปาง ในงานวิจัยนี้ต่อไป
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นกลุ่ม First Time Voters ในเขตพื้นที่ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดล�ำปาง จ�ำนวน 8 คน โดยเป็นการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง
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2. เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
โดยมี ข อบเขตและประเด็นการสัมภาษณ์ เ พื่ อการวิ จัย ดั งนี้ เ พื่ อให้ ท ราบถึ งปั จจั ย หรื อสาเหตุ ที่ ท� ำ ให้
ผู้ถูกสัมภาษณ์ ได้เลือกพรรคอนาคตใหม่ และการได้รับข่าวสารจากพรรคอนาคตใหม่
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ความเข้าใจในแนวคิดพื้นฐานของงานวิจัย เพื่อน�ำ
ข้อมูลไปวิเคราะห์ ตีความหมายที่เกิดขึ้นในแนวคิดทฤษฏีพื้นฐานของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้ท�ำการศึกษา
และท�ำการสรุปผลงานวิจัยชิ้นนี้ต่อไป

ผลการศึกษา
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม First Time Voters ในเขตพื้นที่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง
สามารถอธิบายผลการศึกษาได้ ดังนี้
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกลงคะแนนเสียงและการได้รบั ข่าวสารจากการเผยแพร่สอื่ จากพรรคอนาคตใหม่
พรรคอนาคตใหม่ได้ใช้สอื่ สังคมออนไลน์ในเชิงกลยุทธ์ในการหาเสียงบนเครือข่ายสือ่ สังคมออนไลน์
(Social Media) ทีม่ กี ารเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายทางช่องการสือ่ สารทีส่ ามารถโต้ตอบกันได้ทงั้ ผูส้ ง่ สารกับผูร้ บั สาร
โดยการใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social Media) ที่ ก ลุ ่ ม First Time Voters ในเขตพื้ น ที่ อ� ำ เภอเมื อ ง
จังหวัดล�ำปาง สามารถเข้าถึงจากสื่อที่พรรคอนาคตใหม่ใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ได้แก่ เฟสบุ๊ค (Facebook),
อินสตาแกรม (Instagram), ทวิตเตอร์ (Twitter), ไลน์ (Line) เป็นต้น จึงท�ำให้เห็นประเด็นของปัจจัย
ในการได้รับคะแนนเสียงจ�ำนวนมากของพรรคอนาคตใหม่จากกลุ่ม First Time Voters ในเขตพื้นที่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นโดยผ่านผู้ที่ให้สัมภาษณ์นอกจากความชอบโดยส่วนตัว
ของผู้ที่ให้สัมภาษณ์ที่ตัดสินใจเลือกละคะแนนให้กับพรรคอนาคตใหม่แล้วนั้น ส่วนที่พรรคอนาคตใหม่
สามารถท�ำให้การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่ถือว่าเป็นสื่อหลักในการใช้งานทั่วไปในชีวิต
ประวันของผู้ที่ให้สัมภาษณ์อยู่แล้วนั้น จึงท�ำให้สามารถเข้าถึงข่าวสาร การเกาะติดเหตุการณ์ การติดตาม
กระแสรายวัน เป็นไปได้ง่ายอย่างสะดวกสบาย ท�ำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมโดยการโต้ตอบ
แลกเปลี่ยนความเห็นในกระแสข่าวไปด้วย จากการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกโดยการสัมภาษณ์
แบบเจาะจงในครัง้ นี้ ท�ำให้เห็นว่าการใช้สอื่ ในการเลือกตัง้ ในครัง้ นี้ พรรคอนาคตใหม่สามารถเข้าถือกลุม่ เป้าหมาย
ที่เป็นกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกครั้งแรกได้อย่างง่ายและตรงจุด รวมถึงเรื่องนโยบายที่พรรคอนาคตใหม่มีความ
แตกต่าง แปลกใหม่ ตรงใจ ถือว่าเรื่องนโยบายของพรรคอนาคตใหม่ท�ำให้เกิดกระแสในสื่อสังคมออนไลน์
แบบรายวัน ซึง่ การน�ำเสนอนโยบายทีม่ คี วามน่าสนใจแตกต่างไปจากพรรคการเมืองอืน่ ซึง่ ผูท้ ใี่ ห้สมั ภาษณ์
มีมุมมองที่มีความเชื่อมั่นในและมีความเชื่อในแนวทางที่พรรคอนาคตจะสามารถน�ำพาประเทศชาติไปสู่
การเป็นประเทศที่พัฒนาได้ดีกว่ารัฐบาลในชุดที่ท�ำการรัฐประหารในครั้งที่ผ่านมา โดยรวมให้ความส�ำคัญ
กับตัวของพรรคอนาคตเป็นหลักคือนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในการพูดที่สามารถ
ท�ำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ใช้ค�ำว่ามีความเข้าใจในความต้องการของประชาชนส่วน เรื่องรองมาจะเป็นเรื่องของ
การที่พรรคอนาคตใหม่โดยผู้ที่ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นไว้ว่าการน�ำเสนอคนรุ่นใหม่ที่ทางพรรคอนาคต
ใหม่สเู่ ข้าชิงชัยเก้าอีส้ มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร โดยเป็นคนรุน่ ใหม่ทมี่ แี นวความคิดใหม่ๆ ทีส่ ามรถจะพัฒนา
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ประเทศชาติ และท�ำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่กว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นคนรุ่นเก่าๆ ที่มีอายุมากและ
มีความคิดที่ไม่ทันสมัยไม่ทันต่อโลกในปัจจุบันนี้ โดยสื่อที่ท�ำให้ได้รับข่าวสารจากพรรคอนาคตใหม่นั้นมี
ช่องทางที่เป็นการสื่อสารแบบทางเดียวจะเป็นช่องข่าวที่น่าเชื่อถือคือช่อง 3 ช่องไทยรัฐทีวี และสื่อทั่วไป
ส่วนสือ่ หลักทีท่ ำ� ให้ผรู้ บั สามารถโต้ตอบได้ดเู หมือนว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึง่ ของการมีสว่ นร่วมทางการเมือง
ทีส่ ามารถแสดงความคิดออกมาได้จะเป็นช่องทางของสือ่ สังคมออนไลน์ทไี่ ด้กล่าวมา สรุปได้วา่ เป็นสือ่ หลัก
ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้เหตุผลว่าสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประวันที่ต้องเข้าไปติดตาม
ดูข่าวสารข้อมูลข่าวสารกระแสใหม่ ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�ำวันอยู่แล้ว จึงตัดสินใจลงคะแนน
เสียงให้กับพรรคอนาคตใหม่ อีกประเด็นที่ส�ำคัญจากผู้ที่ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวคือการอย่างเห็นประเทศไทย
เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสมัยใหม่ที่ไม่ใช่แบบเผด็จการ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวว่าเลือก
“อนาคตใหม่แต่ได้อนาคตเก่า” นี้แหละประเทศไทย

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
อภิปรายผล
การสรุปข้อมูลจากผลการศึกษาในประเด็นการได้รับคะแนนเสียงของพรรคอนาคตใหม่ที่กลุ่ม
First Time Voters ในเขตพื้นที่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของกับงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องในการเลือกลงคะแนนให้กับพรรคอนาคตใหม่ “กรณีผลส�ำรวจการส�ำรวจและทัศนคติต่อ
ประชาธิปไตยและการเมืองไทยของผู้เลือกตั้งครั้งแรก (First time voters) โดยศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม
ม.ธรรมศาสตร์ ซึง่ เป็นการส�ำรวจผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ครัง้ แรกอายุ 18 - 23 ปี ในระบบการศึกษาจ�ำนวน 1,061 คน
แบ่งตามรายภาค กทม. 25% กลาง 24.2% อีสาน 24% เหนือ 15.5 ใต้ 10.0%” (ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม,
2562) โดยเป็นการส�ำรวจหลังวันการเลือกตัง้ เสร็จสิน้ โดยข้อค�ำถามทีถ่ ามว่าพรรคการเมืองใดทีเ่ ป็นตัวแทน
ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งพรรคที่นักศึกษาเลือกเป็นคะแนนสูงสุดคือพรรคอนาคตใหม่ ได้รับเลือกเป็นอันดับที่
1 ค่าเฉลี่ยสูงสุด ที่ร้อยละ 43.9% (ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม, 2562) ซึ่งมีความสอดคล้องเช่นเดียวกับปัจจัย
ในการได้รบั คะแนนเสียงจ�ำนวนมากของพรรคอนาคตใหม่จากกลุม่ First Time Voters ในเขตพืน้ ที่ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดล�ำปาง ที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะจงท�ำให้เห็นถึงความนิยมของพรรคอนาคตใหม่ที่ไม่
ได้แตกต่างจากกลุ่ม First Time Voters ในเขตพื้นที่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปางอีกเช่นกัน ส่วนการได้รับสื่อ
ของกลุม่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ได้รบั ผ่านทางช่องทางสือ่ สังคมออนไลน์ (Social Media) ได้รวบรวมจากผลการศึกษา
ในประเด็นการน�ำเสนอสือ่ ทีก่ ลุม่ First Time Voters ในเขตพืน้ ที่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปางได้รบั การเผยแพร่
จากพรรคอนาคตใหม่นั้นมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการเลือกลงคะแนน
ให้กับพรรคอนาคตใหม่ โดยมีความสอดคล้องกับ “แนวคิดในบทความวิชาการสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อเข้าสู่
ยุคที่มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตท�ำให้การสื่อสารข้อมูลของมนุษย์มีการปรับเปลี่ยนเป็นสื่อ
ที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เช่น โปรแกรมการพูดคุย (Chatprograms) ปัจจุบันนี้มนุษย์เริ่มมี
การสื่อสารข้อมูลในชีวิตประจ�ำวันท�ำให้การสื่อสังคมออนไลน์มีรูปแบบต่างๆ มากมายจากผู้ที่ส่งสารไปยัง
ผูร้ บั สารผ่านเครือข่ายออนไลน์ทสี่ ามารถโต้ตอบกันระหว่างผูท้ สี่ ง่ สารไปยังผูร้ บั สาร” (พิชติ วิจติ รบุญยรักษ์,
2554) เห็นได้ว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของพรรคอนาคตใหม่ที่ใช้ในการหาเสียงที่มีอยู่
หลากหลายช่องทาง เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook), อินสตาแกรม (Instagram), ทวิตเตอร์ (Twitter), ไลน์ (Line)
เป็นต้น ซึ่งมีผลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของกลุ่ม First Time Voters ในเขตพื้นที่ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดล�ำปาง ที่ได้รับการเผยแพร่จากพรรคอนาคตใหม่ได้เป็นอย่างดี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

825

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของงานวิจัยเท่านั้นผู้วิจัยจึงต้องไปศึกษาประเด็นความคิดเห็นจากแบบสอบและน�ำข้อมูลมา
วิเคราะห์เพิม่ เติม เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลให้มคี รบถ้วนตามประเด็นทีต่ อ้ งการจะศึกษา โดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของการใช้วิธีการทางสถิติเพื่อให้ได้ผลที่จะน�ำมาเป็นข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ของการท�ำวิจัย อีกทั้งเป็น
การเพิม่ ประสิทธิภาพของงานวิจยั ชิน้ นี้ และสามารถน�ำไปใช้ตอ่ ยอดในงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องในอนาคตต่อไป
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การพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาประเทศ ภายใต้กองทุนกู้ยืมเงิน
เพื่อการศึกษา : กรณีศึกษากองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
EDUCATIONAL AND NATIONAL DEVELOPMENT UNDER
THE STUDENT LOAN : A CASE OF THAI STUDENT LOAN FUND
OF CHIANGMAI UNIVERSITY
สุวิมล สุกุมลจันทร์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
บทความชิ้ น นี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของงานวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ (1) ศึ ก ษาผลของ
การพั ฒ นาจากการด� ำเนิ น นโยบายของกองทุ น กู ้ ยื ม เงิ น เพื่ อ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย
เชี ย งใหม่ และ (2) ศึ ก ษาสถานะของผู ้ ที่ กู ้ ยื ม เงิ น เพื่ อ การศึ ก ษา และแนวโน้ ม การประกอบอาชี พ
ภายหลังการจบการศึกษา โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ซึ่งประกอบด้วย 1) นักศึกษาที่กู้ยืมเงินจากกองทุนกู้
ยืมเงินเพื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน 3 กลุ่มสาขาวิชาด้วยกัน คือกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จ�ำนวน 20 คน และ 2) อาจารย์หรือบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า
(1) ผลการพัฒนาจากการด�ำเนินนโยบายของกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น
สามารถท�ำให้ผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาสามารถพัฒนาตนเอง มีสถานะที่ดีในอาชีพ
รวมถึงสามารถจัดการกับปัญหาภาระหนีส้ นิ ของตนเองได้ แต่ขณะเดียวกันก็มปี ญ
ั หาในเรือ่ งของการท�ำหน้าที่
ทางด้ านระบบ ในเรื่อ งของการคัดกรองผู ้ กู้ ซึ่ งอาจจะส่ งผลเสี ย ต่ อตั ว ผู ้ กู้ เ อง และส่ งผลเสี ย ต่ อ การ
ช�ำระหนี้สิน ซึ่งอาจส่งผลต่อในระดับประเทศ (2) ปัจจัยด้านคุณภาพของการศึกษาของผู้กู้ที่จบการศึกษา
ไปแล้วเป็นตัวแปรส�ำคัญของการพัฒนา ซึ่งจากการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ให้สัมภาษณ์มี
ผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง - ระดับดีมาก ซึ่งมีสถานะทางอาชีพที่มั่นคง สามารถเลี้ยงตัวเอง
และแบกรับภาระหนี้สินได้
ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนาการศึกษา, การพัฒนาประเทศ, กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

Abstract
This article is part on qualitative research. The purposes of this research were (1) to study
the effects of the development and policy implementation of the Student Loan Fund in Chiang Mai
University (2) to study the overall status of the student in relation to the liabilities. The tools used
in the study were In-depth interviews from the sample. by purposive sampling which consists of
1) Students who loan from the Student Loan Fund in Chiang Mai University in 3 groups of
humanities and social sciences, Health Science Program and the science and technology program
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group, amount 20 people. The study revealed that (1) the results of the development under
Educational Loan Fund in Chiang Mai University can enable borrowers from the Educational
Loan Fund to develop themselves. But at the same time there is a problem with the function
of the system regarding the screening of borrowers which may adversely affect the borrower,
and negatively affects debt repayment which may affect at the national level. (2) The quality
factor of the education of the graduated borrower is an important variable of development.
From the interviews from the sample With the interviewees having academic performance
at a moderate level - very good level, which has a stable career status Can support And
can bear the burden of debt.
Keywords : Education Development, National Development, Thai Student loan Fund

บทน�ำ
กองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา มีเหตุผลการจัดตัง้ ทีส่ ำ� คัญอยูห่ นึง่ ประการ คือ เป็นความพยายาม
ของรัฐในการที่จะพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศ เนื่องจากการศึกษาการเป็นรากฐานที่ส�ำคัญรวมถึง
เป็นกระบวนการทีท่ ำ� ให้มนุษย์เกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองอันจะส่งผลให้ประเทศนัน้ เกิดการพัฒนา
(หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนมากที่ น.ร. 0206/3433 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2538) จุดเปลี่ยน
ทีส่ ำ� คัญทีท่ ำ� ให้เกิดการทีร่ ฐั พยายามจะพัฒนาระบบการศึกษานัน้ เป็นช่วงทีป่ ระเทศไทยเริม่ มีแผนการศึกษา
ชาติเกิดขึ้นหลายฉบับ ซึ่งแต่ละแผนนั้นมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาในแต่ละยุคแต่ละสมัย
รวมถึงมีการระบุจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ชัดเจน แผนการศึกษาชาติดังกล่าว
เปลี่ยนแปลงไปตามพลวัตรด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ลักษณะดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
ภายนอก กล่าวคือค่อนข้างที่จะเอนเอียงไปตามแนวคิดด้านการศึกษาของอเมริกา โดยปรากฏชัดเจน
ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503 รวมถึงเหตุจากปัจจัยภายใน คือช่วงเหตุการณ์ในเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2516 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดด้านการศึกษามาก โดยมุ่งเน้นการใช้การศึกษาเป็น
เครือ่ งมือพัฒนาคนในการออกไปรับใช้สงั คม และประเทศชาติ ซึง่ น�ำประเทศไปสูก่ ารปฏิรปู การศึกษา พ.ศ. 2517
ซึ่งเน้นการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ข้อสังเกตของระบบการศึกษาในช่วงนี้ก็คือ ส่วนใหญ่เน้นการศึกษา
ในระบบโรงเรียน จนกระทั่งมีประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520 โดยการศึกษาจะเน้นหนัก
ให้เป็นการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม เป็นกระบวนการต่อเนื่อง มุ่งพัฒนาคุณภาพพลเมืองให้สามารถด�ำรง
ชีวิตและท�ำประโยชน์แก่สังคม (พัฒนาการของระบบการศึกษาไทย, 2559)
พัฒนาการดังกล่าวด�ำเนินเรื่อยมาจนกระทั่งประเทศไทยก�ำลังก้าวเข้าสู่ยุคของประชาธิปไตย
ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2531 กล่าวคือ ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยสามารถจัดตั้งรัฐบาลโดยพลเอกชาติชาย
ชุณหวันได้ ซึ่งถือว่าเป็นรัฐบาลแบบประชาธิปไตยที่มาจากพรรคการเมืองที่มีเสียงในสภาผู้แทนราษฎร
มากที่สุด และสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ และขณะเดียวกันในช่วงเวลานั้นตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกระแส
โลกาภิวัตน์เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ (สุรพล ปธานวนิช, 2547, น.10) สิ่งที่เข้ามาเป็นอิทธิพลส�ำคัญ
ในการก�ำหนดนโยบายภายใต้สายธารของโลกาภิวัตน์นั้น มีอยู่สองประการ ประการที่หนึ่งคืออิทธิพล
ของกระแสของลัทธิเสรีนยิ มใหม่ (Neo-Liberalism) ซึง่ น�ำมาสูก่ ารเปลีย่ นแปลงทางด้านต้นทุนทางการศึกษา
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ที่เริ่มสูงขึ้น ระบบการตลาดเริ่มเข้ามามีผลต่อในระบบการศึกษา และท�ำให้เกิดการเกิดปรากฏการณ์ท่ี
เปรียบนักเรียนเหมือนลูกค้าขึ้น ในวงการการศึกษาไทย (Beth Mintz 2015) ประการที่สอง คือ อิทธิพล
ของการพัฒนาเพื่อท�ำให้ประเทศเข้าสู่ความทันสมัย โดยพื้นฐานของแนวคิดนี้ตั้งอยู่บนหลักของความเชื่อ
ที่ว่า การจะพัฒนาประเทศให้ไปสู่ความทันสมัยได้นั้น จะต้องเกิดจากการพัฒนาทางการเมืองและ
การพัฒนาเศรษฐกิจควบคูก่ นั ไป ซึง่ ปัจจัยด้านการศึกษาก็เป็นหนึง่ ในนัน้ ด้วย ปัจจัยสองประการนีส้ ง่ ผลต่อ
การก�ำหนดนโยบายของรัฐในเวลาต่อมา จนในทีส่ ดุ รัฐก็ได้จดั ตัง้ “กองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา” (กยศ.) ขึน้
ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่ถูกก�ำหนดตามมา โดยโครงการได้เริ่มต้นมามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ในสมัย
นายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย โดยคณะรัฐมนตรีได้มมี ติในคราวประชุมเมือ่ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 ระบุวา่
“นโยบายสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรทุนมนุษย์และจัดตั้งกองทุนให้กู้ยืมเงิน
เพือ่ การศึกษา” (หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดว่ นมากที่ น.ร. 0206/3433 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2538
เรื่อง นโยบายสนับสนุนภาคเอกชนลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพือ่ การศึกษา) และเห็นชอบในหลักการโครงการดังกล่าว ในลักษณะเงินทุนหมุนเวียนตามทีร่ ะบุในมาตรา 12
แห่งพระราชบัญญัตเิ งินคงคลัง พ.ศ. 2491 (กองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา 2552) ซึง่ ในเวลาต่อมารัฐบาล
ได้ พิ จ ารณาเห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของกองทุ น เงิ น ใหกู ้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษามากขึ้ น จึ ง ได้ มี ก ารประกาศใช้
พระราชบัญญัตกิ องทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา พ.ศ. 2541 ขึน้ ซึง่ มีผลให้กองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา
มีฐานะเป็นนิติบุคคล (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2552) โดยอยู่ในการก�ำกับดูแลของกระทรวง
การคลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการศึกษา และค่าใช้จา่ ยทีจ่ ำ� เป็น ในการครองชีพระหว่างศึกษา กองทุนเงินให้กยู้ มื
เพื่อการศึกษาด�ำเนินการให้กู้ยืมตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 โดยให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน/นักศึกษา ที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) จนถึงระดับปริญญาตรี
การด�ำเนินการของนโยบายของกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษานั้น ได้ด�ำเนินการมาแล้วเป็น
ระยะเวลา 23 ปี โดยในแรกเริ่มนั้น กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาด�ำเนินการในลักษณะของการให้เอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการตั้งแต่แรกเริ่มในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ซึ่งรายละเอียด
ปรากฏอยู่ในหนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนมากที่ น.ร. 0206/3433 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2538
เรื่อง “นโยบายสนับสนุนภาคเอกชนลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา” รายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนั้น ได้บอกถึงเหตุผลและความจ�ำเป็นของการจัดตั้ง
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นเหตุผลและความจ�ำเป็นของนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ซึ่งเป็นเหตุผลเชิงนโยบาย มีอยู่ 3 ประการส�ำคัญ ได้แก่
(1) เหตุผลอันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากการที่ประเทศไทยในขณะนั้นมี
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่รวดเร็ว โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของผลผลิตมวลนวมภายใน
ประเทศ โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศเริ่มออกจากความเป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วเริ่มปรับตัว
เข้าสู่ประเทศอุตสาหกรรม ทิศทางการลงทุนในประเทศก�ำลังพัฒนาเข้าสู่การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีสูง
เกิดการเพิ่มขึ้นของอัตราจ้าง
(2) เหตุผลอันเนือ่ งมาจากปัจจัยทางด้านสังคม เนือ่ งจากปัญหาความไม่เท่าเทียมกันระหว่างรายได้
ของประชากรในเขตเมืองและเขตชนบท และระหว่างประชาชนส่วนน้อยที่ประกอบอาชีพในภาคเศรษฐกิจ
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ที่ทันสมัยกับประชาชนส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพเศรษฐกิจดั้งเดิม ซึ่งการศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งมีผลต่อ
ความสามารถในการเพิ่มพูนรายได้ของประชาชน
(3) เหตุผลอันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านงบประมาณและข้อจ�ำกัดของสถานศึกษาของรัฐบาล
โดยภาครัฐมองว่าการเปิดโอกาสและการเพิม่ บทบาทให้ภาคเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการก�ำหนดขอบเขตและทิศทางการพัฒนาเนื่องจากภาคเอกชนจะสามารถ
เป็ น ผู ้ ก� ำ หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการได้ โ ดยดู จ ากกลไกตลาด นอกจากนี้
การเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาจะเป็นแรงผลักดันให้ระบบการศึกษาโดยรวมของประเทศมีการแข่งขัน
ทางด้านคุณภาพการเรียนการสอนซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของประเทศ (หนังสือส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีด่วนมากที่สุด ที่ น.ร. 0206/3433 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2538)
เหตุผล 3 ประการดังกล่าว จึงน�ำมาสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งภาครัฐก็ได้จัดตั้งกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในเวลาต่อมาและได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์คือ
(1) เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษาในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น แก่ ผู ้ ที่ ม าจากครอบครั ว ที่ มี ร ายได้ น ้ อ ย
ซึ่ ง ด้ อ ยโอกาสทางการศึ ก ษา อั น จะมี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ในการยกฐานะความเป็ น อยู ่ ข องประชาชนและ
เป็นการสนองตอบต่อนโยบายการกระจายรายได้
(2) เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบการศึ ก ษาทางด้ า นอุ ป สงค์ โดยการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ในการรับภาระค่าใช้จา่ ยทางการศึกษาของประชาชน ซึง่ มาตรการนีจ้ ะสอดคล้องกับการสนับสนุนการจัดตัง้
สถานศึกษาเอกชนซึ่งเป็นมาตรการทางด้านอุปทานที่รวดเร็ว อัตราการเพิ่มขึ้นของผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศช่วงปี 2533 - 2537 เท่ากับร้อยละ 52.67 เหตุผลอันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านสังคม
และเหตุผลอันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านงบประมาณและข้อจ�ำกัดของสถานศึกษาของรัฐบาล
เหตุผลทัง้ หมดดังกล่าว ก็นำ� มาสูก่ ารจัดตัง้ กองทุนให้เงินกูย้ มื เพือ่ การศึกษาในทีส่ ดุ หากย้อนกลับไป
มองปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการก�ำหนดนโยบายของรัฐบาลชวน หลีกภัยในสมัยนั้น ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า
ปัญหานี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพยายามปรับตัวตามกระแสทุนนิยมโลก ท�ำให้ตั้งแต่ปี 2540 มหาวิทยาลัย
ในก�ำกับของรัฐมีการปรับตัว รวมถึงถูกควบคุมด้วยตรรกะของกลไกตลาด การศึกษาจึงค่อย ๆ ถูกพัฒนา
ออกมาเป็นสินค้าตามครรลองของลัทธิเสรีนิยมใหม่ โดยจะเห็นได้จากการที่รัฐจัดตั้งกองทุนให้เงินกู้ยืม
เพือ่ การศึกษาเพือ่ เป็นทางเลือกแก่คนทีม่ คี วามต้องการทีจ่ ะศึกษาต่อในระดับทีส่ งู กว่าการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยรัฐ
มีความเชื่อในหลักการนี้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะกลายมาเป็นแรงงานที่มีคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศ
และบนฐานคิดแบบเสรีนิยมใหม่น้ี รัฐจึงมีการน�ำเอากระบวนการทางกฎหมายแพ่งมาบังคับใช้
โดยแค่ให้เอกชนท�ำสัญญากับเอกชน ซึง่ จะประกอบด้วย “ผูก้ ู้ - ผูใ้ ห้กู้ - ผูค้ ำ�้ ประกัน” ในโครงการนีส้ ง่ ผลให้รฐั
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ของโครงการนี้โดยตรงได้ แต่ให้ไปด�ำเนินการกับผู้ค�้ำประกันแทน
และมีการฟ้องร้อง บังคับคดี และยึดทรัพย์สินตามมา จากปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นการบริหาร
จัดการของรัฐที่ว่ามุ่งแต่ติดตามเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาด้วยวิธีคิดแบบธุรกิจมากเกินไปภายใต้ฐานคิดแบบ
ระบบตลาด (เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล, 2549, น 12)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

831

ในห้วงระยะเวลาการการด�ำเนินนโยบายการศึกษา ภายใต้การจัดตัง้ กองทุนให้เงินกูย้ มื เพือ่ การศึกษานัน้
ได้ท�ำให้เกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น นั่นคือปัญหาการเรื่องของหนี้สินที่ติดตัว
กั บ ผู ้ ที่ กู ้ ยื ม เงิ น กล่ า วคื อ มี ผู ้ กู ้ ยื ม จากกองทุ น ฯทั้ ง หมด 5.4 ล้ า นคน ซึ่ ง มี ก ารผิ ด นั ด การช� ำ ระหนี้
จ�ำนวน 2.1 ล้านคน ท�ำให้กองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.) มีหนีเ้ สียทีใ่ กล้ถงึ วงเงิน 70,000 ล้านบาท
(พลวุฒิ สงสกุล, 2561)
สิ่งที่เกิดขึ้นจากกรณีการผิดนัดของลูกหนี้ก็คือ ภายใต้ระบบของการที่รัฐให้ภาคเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมจัดการ ภายใต้กระบวนการบริหารจัดการของรัฐที่มีวิธีคิดแบบระบบตลาดดังจะเห็นได้จากการมี
“ผูก้ ู้ - ผูใ้ ห้กู้ - ผูค้ ำ�้ ประกัน” ดังทีไ่ ด้กล่าวไปนัน้ ได้กอ่ ให้เกิดผลเสียแก่บคุ คลทีเ่ ป็นผูค้ ำ�้ ประกัน ตัวอย่างทีเ่ กิดขึน้
เช่น กรณีของครูทา่ นหนึง่ ในอ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ทีไ่ ด้คำ�้ ประกันเงินกู้ กยศ. ให้ศษิ ย์ได้เรียนมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ ปี 2539 - 2548 ประมาณ 40 ราย รายละ 3 - 4 แสนบาท ขณะนี้ กยศ. มีหมายศาลให้ครูติดตามมา
ไกล่เกลีย่ ผ่อนใช้เงินกูค้ นื ได้ 13 ราย ทีเ่ หลือยังติดตามไม่เจอ ตอนนีม้ ยี อดหนีร้ วม 3 - 4 ล้าน หรือกรณีของ
อดีตครูโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ย่านหนองแขม ค�้ำประกันให้ลูกศิษย์ 40 - 50 ราย แต่กลับถูกเบี้ยวหนี้
จนศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย ต้องออกจากอาชีพครู มียอดหนี้กว่า 6 ล้านบาท
จากสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการด�ำเนินการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาดังกล่าว กลับกลายเป็นว่า
ประชาชนโดยทั่วไปที่กู้เงินจากกองทุนให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นั้นรับกับความเสี่ยงของการเป็น
หนี้สินทันทีเมื่อเรียนจบ ซึ่งอาจท�ำให้เป็นอุปสรรคในการด�ำรงชีวิต มีผลต่อปัจจัยในการเลือกอาชีพ
โดยทั่วไปมากไปหรือไม่ ซึ่งขัดกับหลักการแล้ววัตถุประสงค์หลักที่รัฐได้จัดตั้งกองทุนฯ ขึ้นมา นั่นคือ
เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อที่จะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคั่ง ดังนั้น
จึงเป็นที่มาของการเขียนบทความซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยในครั้งนี้ของผู้วิจัย โดยผู้วิจัยตั้งค�ำถามถึง
ความต้องการของรัฐที่จะพัฒนาประเทศโดยการจัดตั้งกองทุนให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาขึ้นว่าสามารถ
เปลีย่ นประเทศไปสูก่ ารพัฒนาได้จริงหรือไม่ และมีอะไรทีส่ มควรทีจ่ ะปรับปรุงในเชิงโครงสร้างของนโยบาย
การศึกษาภายใต้กองทุนให้เงินกูย้ มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.) ของประเทศไทย เพือ่ ทีจ่ ะสามารถเป็นประโยชน์ตอ่
การน�ำมาพัฒนาปรับปรุงในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยขอบเขตของพืน้ ทีใ่ นการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ซึ่งจ�ำนวนนักศึกษาที่กู้เงินของกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในปีการศึกษา 2561 มีจ�ำนวน
ผู้กู้รายเก่า จ�ำนวน 2,567 ราย และจ�ำนวนผู้กู้รายใหม่จ�ำนวน 1,665 ราย รวมทั้งสิ้น 5,232 ราย ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 16 ของจ�ำนวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งหมดคือ 33,168 ราย (กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 27 สิงหาคม 2562 )

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาผลของการพัฒนาจากการด�ำเนินนโยบายกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
2. ศึกษาสถานะของผู้ที่กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา และแนวโน้มการประกอบอาชีพภายหลังการจบ
การศึกษา
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
Beth Mintz (2015) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง Neoliberalism and Student Debt: The High cost
of Ideology ผลการศึกษาพบว่า ระบบฐานคิดของลัทธิเสรีนิยมใหม่ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้เกิดขึ้น
ในวงการการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นคือแนวคิดที่ว่า “นักเรียนเปรียบเสมือนลูกค้า” เพราะ
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยตอบสนองต่อระบบตลาดมากขึ้น ลิทธิเสรีนิยมใหม่มีส่วนผลักดันการเกิดนโยบาย
สาธารณะของรัฐ รวมถึงได้สร้างภาระหนีส้ นิ และสร้างต้นทุนทางการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสูงขึน้
ด้ ว ยหลายปั จ จั ย ด้ ว ยกั น และสิ่ ง เหล่ า นี้ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น เองตามธรรมชาติ หากแต่ ถู ก สร้ า งขึ้ น
โดยการจัดระเบียบและให้ทุนการศึกษาเล่าเรียนมากกว่าจะพัฒนาในสิ่งที่เป็นพื้นฐานในตัวมนุษย์ ในงาน
ของ Beth Mintz อาจมีประเด็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการค้นคว้าครั้งนี้ในเรื่องของอิทธิพลจาก
ลั ท ธิ เ สรี นิ ย มใหม่ ที่ เข้ า มาเป็ น ปั จ จั ย ภายนอกที่ ส ่ ง ผลต่ อ ระบบการเมื อ งภายในประเทศในเรื่ อ งของ
การก�ำหนดนโยบาย
เริงชัย ภาส�ำราญ (2553) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์โอกาสทางการศึกษาและการปรับ
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า
โอกาสในการได้งานและมีรายได้ที่มั่นคงของผู้ที่จบการศึกษานั้น ยังขึ้นอยู่กับคุณภาพการศึกษา ส่วนใหญ่
มีรายได้น้อยเนื่องจากจบจากสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพทางการศึกษาต�่ำ  ท�ำให้มีรายได้ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมได้เท่าที่ควร แต่การได้รับโอกาสทางศึกษาได้ท�ำมีความสามารถ
ในการดูแลครอบครัว งานดังกล่าวจึงสอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ ในแง่ของการวิเคราะห์ถึงพัฒนาการ
ของผู้ที่กู้เงินจาก กยศ. ที่จบการศึกษาไปแล้วจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่ามีปัจจัยในเรื่องของคุณภาพ
การศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของผู้ที่กู้เงินแล้วจบการศึกษาไปแล้วหรือไม่ ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการสัมภาษณ์ด้วย
Amara Tirasriwat (2559) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง STUDENT LOAN DEFAULTS IN THAILAND :
PROBLEMS AND GUIDELINES FOR SOLUTIONS ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุของปัญหาการผิดนัดช�ำระหนี้
คือ การไร้ศีลธรรมและจริยธรรมของผู้กู้ ที่มีเจตนาเบี้ยวหนี้ การคัดกรอง และการจัดสรรเงินให้กู้ยืมแก่
นักศึกษาของหน่วยงานด้านการช่วยเหลือทางการเงินและทุนการศึกษา ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยขาดความซือ่ สัตย์
ไม่เคร่งครัดตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แต่มุ่งเน้นผลในเชิงพาณิชย์แก่สถาบันการศึกษาเป็นหลัก รวมถึง
ขาดข้อมูล และฐานข้อมูลที่ครบถ้วนทันสมัย อันน�ำไปสู่ปัญหาการติดตามรับช�ำระหนี้ และความผิดพลาด
ในการสือ่ สารของสารสนเทศ การขาดประสิทธิภาพในกระบวนการนโยบาย การจัดสรร คัดสรร การแจกจ่าย
ระบบการติดตามทวงหนี้ และการช�ำระหนี้ของกองทุนให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา จากข้อสรุปในงานของ
Amara Tirasriwat นัน้ ในการศึกษาครัง้ นีอ้ าจน�ำมาประกอบการวิเคราะห์ได้ถงึ เหตุผลในบางส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเหตุผลในเรื่องของจริยธรรมการผิดนัดการช�ำระหนี้สินและมีหนี้เสียจ�ำนวนมากของผู้ที่กู้เงิน กยศ.
ที่จบการศึกษาไปแล้วจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยดังกล่าวหรือไม่
สุดท้าย จันทึก, เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธ์, อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และอัญชนา ณ ระนอง (2560) ได้ทำ� การศึกษา
เรื่องการพัฒนารูปแบบการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของภาครัฐ ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
ผลการศึกษาพบว่า การให้เงินกูย้ มื เพือ่ การศึกษาของประเทศไทยมี 2 รูปแบบ คือ (1) กองทุนเงินให้เงินกูย้ มื
การศึกษา (กยศ.) ซึ่งเป็นการให้เงินกู้ยืมแบบที่ก�ำหนดให้ผู้กู้ช�ำระหนี้เงินกู้ในอัตราและระยะเวลาที่ก�ำหนด
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ที่เรียกว่า Mortgage Style Loan และ (2) กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
ซึ่งเป็นการให้เงินกู้ยืมที่ผู้กู้ช�ำระหนี้เมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ก�ำหนด และช�ำระหนี้ผันแปรตามรายได้ ซึ่งเป็น
ลักษณะการให้กู้ที่เรียกว่า Income Contingent Loan (ICL) ให้กู้ทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ มีข้อเด่น
คือ เป็นกองทุนทีม่ กี ฎหมายและระเบียบจัดตัง้ รองรับทีช่ ดั เจน หลักเกณฑ์การให้กมู้ คี วามหลากหลายยืดหยุน่
และผ่อนปรน เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการเพิ่มโอกาสในการศึกษาและการแข่งขัน กรณีของ กรอ.
ช่วยลดภาระหนี้แก่ผู้ที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ และมีข้อด้อยคือ เป็นช่องทางให้เกิดการปรับเปลี่ยนนโยบาย
ของนักการเมืองในแต่ละสมัย ไม่มกี ารจัดเก็บหนีผ้ า่ นหน่วยงานด้านสรรพากรมีผเู้ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงาน
ค่อนข้างมากและซ�้ำซ้อน เงื่อนไขที่ผ่อนปรนมากเกินไปท�ำให้เกิดปัญหาในการช�ำระหนี้และการติดตามหนี้
ในงานวิจัยชิ้นนี้อาจมีประโยชน์ต่อการศึกษาคือ ท�ำให้รู้จุดเด่นของ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับ
รายได้ในอนาคต (กรอ.) ซึ่งอาจมีกฎระเบียบบางอย่างที่อาจน�ำมาพัฒนาต่อหรือปรับกับกองทุนเงิน
ให้เงินกู้ยืมการศึกษา (กยศ.)

แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
(1) แนวคิดการท�ำให้ทันสมัย (Modernization)
แนวคิดการท�ำให้ทันสมัย เป็นแนวคิดของรัฐทุนนิยมซึ่งน�ำโดยประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐศูนย์กลาง
ที่มีอิทธิพลในระบบทุนนิยมที่แกร่งแกร่งที่สุดในโลกนับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 (พ.ศ. 2443) เป็นต้นมา
สหรัฐอเมริกามีความต้องการที่จะให้เกิดการสะสมทุน ระดมก�ำลังทุกสาขา เพื่อสร้างความเป็นเจ้า
(hegemony) ของตนให้บรรลุผล หลังจากนั้นแนวคิดการท�ำให้ทันสมัย ได้ถูกน�ำมาใช้เป็นแง่บทของ
การพัฒนา โดยเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมกระแสหลักที่ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา (Developing)
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Growth-Only Development Approach) โดยรวมศูนย์การพัฒนาไว้ที่
ส่วนกลาง โดยมีอุดมคติของทฤษฎีความทันสมัย คือ ต้องการเปลี่ยนทุกสังคม โดยมีจุดหมายปลายทาง
คือ เศรษฐกิจแบบทุนนิยม การเมืองแบบประชาธิปไตย สังคมเมืองหรืออุตสาหกรรมที่มีการแข่งขัน
เปลี่ยนวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมให้กลายเป็นวิถีแบบอุตสาหกรรมดังเช่นในยุโรป และอเมริกา
แนวคิดหลักของแนวคิดความทันสมัย (Modernization) คือ สังคมมีความเจริญไม่เท่ากัน ซึ่งสังคม
ไม่ควรยึดติดในขนบธรรมเนียมประเพณีมากนัก ประเทศที่ร�่ำรวยต้องช่วยประเทศยากจนทั้งด้านทุน
เทคโนโลยีและวิชาการ ด้วยการท�ำให้เป็นอุตสาหกรรม เพื่อจะได้หลุดพ้นจากความยากจน ดังนั้นแนวคิด
การท�ำให้ทันสมัยยืนอยู่บนความเชื่อที่ว่า สังคมจะทันสมัยได้ สังคมนั้นจะต้องเกิดการ “พัฒนา” ซึ่งใน
ความคิดเห็นของนักรัฐศาสตร์มีความเห็นว่า การพัฒนาทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ
การพัฒนาทางการเมือง ประเทศทีม่ กี ารพัฒนาเศรษฐกิจสูงก็จะมีการพัฒนาทางการเมืองสูง Lipset (1959)
ได้ก�ำหนดตัวชี้วัดภาวะพัฒนาเศรษฐกิจอยู่ 4 ตัว ได้แก่ (1) ความมั่งคั่ง (wealth) เช่น การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ (economic growrh) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
(GNP) รายได้ประชาชาติ (NI) เป็นต้น ส�ำหรับกลยุทธ์ในการพัฒนา คือการสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การเพิ่มบทบาทของรัฐในการวางแผน และการร่วมมือกับต่างประเทศ (2) การพัฒนา
อุตสาหกรรม (3) การขยายของเมือง เช่น จ�ำนวนพลเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง จ�ำนวนโทรศัพท์ รถยนต์
เครื่องใช้ไฟฟ้า (4) ระดับการศึกษา (ด�ำรง ฐานดี, 2538)
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(2) แนวคิดระบบการเมืองเชิงโครงสร้าง-หน้าที่ (Structural-Functional Analysis)
มีพัฒนาการมาจากทฤษฎีระบบของ David Easton โดยของ Easton เป็นการศึกษาการเมือง
แนวระบบแบบ input-output ซึ่งผู้ที่พัฒนาและวิเคราะห์ทฤษฎีระบบการเมืองเชิงโครงสร้างหน้าที่นี้ ได้แก่
Gabriel Almond โดยได้รับพื้นฐานมาจากวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามาประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์
แนวระบบ
ค�ำว่า “โครงสร้าง” (structures) ในที่นี้หมายถึง ชุดของบทบาทต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน มีความหมาย
กว้างกว่าสถาบันองค์กร หรือกลุ่มที่มีความคงทนถาวร (persistent groups and institutions) ที่เป็นทาง
การและไม่เป็นทางการ เช่น ครอบครัว ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ฝูงชน ส่วนค�ำว่า “หน้าที่” (functions) เป็นสิ่งที่
ทุกระบบจะต้องท�ำ  หน้าที่เหล่านี้อาจแยกได้เป็นหน้าที่ทางด้านปัจจัยน�ำเข้าหรือหน้าที่ทางการเมือง
(political functions) และหน้าที่ทางการปกครอง (governmental functions) ซึ่งโดยธรรมดาแล้ว โครงสร้าง
ทางการเมืองหนึ่งใด อาจท�ำหน้าที่หลาย ๆ อย่างด้วยกัน (multi functionality of political structures)
ความข้อนี้เป็นจริงทั้งในระบบตะวันตกและในระบบอื่น (non-western) แต่ในระบบตะวันตก มีโครงสร้าง
บางอย่างที่ได้วิวัฒนาการขึ้นมามีลักษณะการท�ำหน้าที่เฉพาะอย่าง (functionally distinctive) หรือที่แสดง
บทบาทในเชิง “ควบคุม” (regulatory) การท�ำหน้าที่นั้น ๆ ของโครงสร้างอื่น ๆ
Almond ได้กล่าวว่า โดยหลักการแล้ว ในสังคมทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว หน้าทีแ่ ละโครงสร้างของระบบการเมือง
ต่อไปนี้เป็นตัวหลักในการท�ำหน้าที่เฉพาะอย่างดังนี้
จากโครงสร้างและหน้าที่ตามตารางดังกล่าว ในปี ค.ศ. 1975 และ 1980 Almond ได้ปรับแนว
ความคิดอีกเล็กน้อย โดยแยกการสื่อสารทางการเมือง (Political communication) ออกไปไว้ต่างหาก
ซึ่งประกอปด้วยหน้าที่ส�ำคัญอยู่ 2 ประการ ดังนี้
1. Process functions หรือหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการ 5 หน้าที่ ซึ่งเป็นชื่อเรียกแทน conversion
functions ในของเดิม แต่มีความหมายเกือบเหมือนเดิม คือเป็นหน้าที่ซึ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการก�ำหนดและ
ปฏิ บั ติ ท างนโยบายได้ ก็ ต ้ อ งมี บุ ค คลหรื อ กลุ ่ ม คนในสั ง คมที่ แ สดงให้ ท ราบว่ า ความต้ อ งการของเขา
อยู่ที่ไหน ซึ่งก็คือการเรียกร้องผลประโยชน์ (interest articulation) ต่อมาความต้องการเหล่านี้ก็จะได้รับ
การรวบรวมจั ด หมวดหมู ่ ใ ห้ เ ป็ น ทางเลื อ กในการก� ำหนดนโยบาย ซึ่ ง ก็ คื อ การรวบรวมผลประโยชน์
(interest aggregation) ต่อมาอีกทางเลือกเหล่านี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณา หรือกระบวนการก�ำหนด
นโยบาย ซึ่งจะต้องมีการบังคับให้ปฏิบัติหลายอย่างหลายประการ
2. System function หรือหน้าที่ทางด้านระบบ เป็นหน้าที่ซึ่งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการก�ำหนด
หรือการน�ำนโยบายไปปฏิบตั แิ ต่มคี วามส�ำคัญต่อระบบการเมืองมากและสอดแทรกอยูใ่ นกระบวนการอืน่ ๆ
ของระบบทุกกระบวนการ หน้าที่เหล่านี้คือ การกล่อมเกลาและการเลือกสรรทางการเมือง (political
socialization and recruitment) ซึ่งหล่อหลอมทัศนคติทางการเมืองของคนในสังคม และเลือกสรรบุคคล
เข้าสูก่ ารกระท�ำ กิจกรรมและต�ำแหน่งทางการเมือง และการสือ่ สารทางการเมือง (political communication)
ซึ่งเป็นกระบวนการเกี่ยวกับการไหลเวียนของข้อมูล ข่าวสาร ความคิดความเห็นทางการเมืองในสังคม
และผ่านโครงสร้างต่าง ๆ  หน้าทีเ่ หล่านีเ้ รียกว่าหน้าทีท่ างด้านโครงสร้าง เพราะลึกๆ แล้วเป็นตัวก�ำหนดว่า
ระบบจะเปลี่ ย นแปลงหรื อ ด� ำ รงอยู ่ อ ย่ า งเดิ ม หรื อ กล่ า วในนั ย หนึ่ ง ว่ า สั ง คมนั้ น จะมี ก ารปกครอง
แบบประชาธิปไตยหรือเผด็จการอ�ำนาจนิยมได้เพียงใด (พฤทธิสาณ ชุมพล, 2540)
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จะเห็ น ได้ ว ่ า จากการทบทวนเอกสารงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งรวมทั้ ง แนวคิ ด การท� ำ ให้ ทั น สมั ย
(Modernization) และแนวคิดระบบการเมืองเชิงโครงสร้าง-หน้าที่ (Structural-Functional Analysis) นั้น
สามารถท�ำให้เรามองเห็นบริบทและกระบวนการทีส่ ำ� คัญของกองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษาในประเทศไทย
ซึง่ สามารถน�ำมาใช้ศกึ ษากับกรณีศกึ ษาได้ กล่าวคือ เราสามารถใช้แนวคิด การท�ำให้ทนั สมัย (Modernization)
ในการอธิบายบริบท-ทีม่ าของการจัดตัง้ กองทุน ฯ ขึน้ มาได้ ซึง่ เกิดขึน้ มาจากการทีร่ ฐั เข้ามาก�ำหนดแนวทาง
นโยบายโดยตรงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคม นั่นคือการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งตั้งอยู่บน
พื้นฐานความเชื่อที่ว่าจะน�ำรัฐไปสู่การพัฒนา อันได้แก่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
โดยค�ำว่าการพัฒนาในความหมายนี้ ก็คือ การท�ำให้กลายเป็นสังคมตะวันตก (westernization) การท�ำให้
เป็นสังคมอุตสาหกรรม (industrialization) และการท�ำให้เกิดความทันสมัย (modernization) ซึ่งในงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องมีข้อค้นพบว่า แนวคิดเหล่านี้เกิดขึ้นมาภายใต้กระแสของลัทธิเสรีนิยมใหม่ (Neo-Liberalism)
ที่ ไ ด้ ส ร้ า งปรากฏการณ์ ส� ำ คั ญ ของวงการการศึ ก ษา นั่ น คื อ การเปรี ย บนั ก เรี ย นว่ า เป็ น เหมื อ นลู ก ค้ า
มหาวิทยาลัยแทบทุกแห่งจึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องตอบสนองต่อระบบตลาด ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่
ผลักดันท�ำให้เกิดแนวการพัฒนา และนโยบายของรัฐ ซึ่งในที่นี้เราสามารถใช้แนวคิดระบบเชิงโครงสร้างหน้าที่ (Structural-Functional Analysis) ในการอธิบายถึงโครงสร้างที่อยู่ในนโยบายรวมถึงกลไกการท�ำงาน
ที่ขับเคลื่อนที่รัฐได้ก�ำหนดขึ้นมา

วิธีการวิจัย
ในงานศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้แนวทางการวิจัยวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative approach) ซึ่งมีวิธีการ
คือ 1) เก็บและรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) ซึ่งศึกษาจากเอกสาร
หนังสือ เอกสารงานวิจัย บทความ ข่าวสาร การสืบค้นข้อมูลจากข่าวสารออนไลน์ และ 2) การเก็บ
และรวบรวมข้อมูลจากการใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
เป็นแนวทางหลักในการวิเคราะห์ข้อมูล
การเลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งของการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู ้ ศึ ก ษาใช้ ห ลั ก การการเลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยจะท�ำการเลือกกลุ่มนักศึกษาที่กู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเงิน
เพื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะยาว ใน 3 กลุ่มสาขาวิชาด้วยกัน ได้แก่กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 20 คน เพื่อต้องการทราบถึงประสบการณ์ ความคิดเห็น ที่จะสามารถให้มิติในเชิงลึก
รอบด้าน และเป็นองค์รวมในส่วนที่เกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวมทัง้ อาจารย์หรือบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจ�ำนวนทัง้ หมด 5 ท่าน ทีเ่ ป็นบุคคล
ผู้ซึ่งมีความรู้ในเรื่องของรายละเอียดของการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นอย่างดีในกรณีศึกษาที่เลือก

ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ (1) เพื่อทราบถึงผลของการพัฒนาจาก
การด�ำเนินนโยบายของกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา และ (2) เพื่อทราบถึงสถานะของผู้ที่กู้ยืมเงิน
เพื่อการศึกษาในภาพรวมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เกี่ยวกับภาระหนี้สิน และแนวโน้ม
การประกอบอาชีพภายหลังการจบการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า
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1. จากการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) และ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จากผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นบุคลากรที่มี
ประสบการณ์และมีสว่ นเกีย่ วข้องกับ กยศ. โดยตรงนัน้ สามารถสรุปประเด็นได้วา่ ในภาพรวม กยศ. สามารถ
ช่วยสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านทรัพยากรมนุษย์ เพือ่ เพิม่ ก�ำลังแรงงานในอนาคตทีส่ ามารถ
ตอบสนองความต้องการให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจให้ตรงกับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
ตามแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 แต่วา่ ควรมีการทบทวนในเรือ่ งของภาระหนีส้ นิ ของผูก้ ู้ ทีเ่ รียนจบไปแล้ว
บนฐานคิดแบบรัฐสวัสดิการ ปัญหาที่พบในแง่ของกระบวนการเชิงนโยบายนั้น มีปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
ต่อการด�ำเนินการข้างต้น กล่าวคือ ในส่วนของการคัดกรองผู้กู้เงินรายใหม่นั้น ไม่สามารถท�ำการคัดกรอง
ได้อย่างเต็มที่ จึงเกิดปัญหาที่ว่าเป็นการตัดโอกาสของคนที่ยากจนจริง ๆ
2. จากการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) และ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ผู้ที่กู้เงินจาก กยศ. และจบจากศึกษาไปแล้ว
โดยมีผู้สัมภาษณ์ที่มีต่อเดือนโดยเฉลี่ย 15,000 - 50,000 บาท ร้อยละ 90 และยังช�ำระหนี้สินจากกองทุนฯ
ไม่หมด โดยคงเหลือหนีส้ นิ โดยเฉลีย่ 90,000 - 300,000 บาท สถานะของผูท้ กี่ ยู้ มื เงินเพือ่ การศึกษาในภาพรวม
พบว่า ผู้กู้เงินจากกองทุนฯสามารถพัฒนาตนเองจากการกู้เงินได้ ส่วนใหญ่ไม่มีความกังวลกับภาระหนี้สิน
เนื่องจากมีอาชีพที่มั่นคง ผู้กู้ทุกคนมีความคิดเห็นว่าเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว
อุปสรรคที่ส�ำคัญของการที่ยังช�ำระหนี้สินจากกองทุนฯยังไม่หมดคือ บริบทของสภาวะเศรษฐกิจและ
การเมืองของประเทศไทย หากการเมืองไม่สงบ เศรษฐกิจไม่ดี จะส่งผลต่อเศรษฐกิจระดับรากหญ้า
รายได้ระดับชุมชน และระดับครอบครัวตกต�่ำ  ก็จะท�ำให้ภาระค่าใช้จ่ายที่เคยมีสูงกว่ารายรับ จนท�ำให้
เป็นอุปสรรคส�ำหรับการช�ำระหนี้สินได้ นอกจากนี้การให้กู้ยืมฯควรมีการกลั่นกรองที่ดีกว่านี้ ทั้งประวัติ
รายได้ของครอบครัว

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้เขียนได้มีการตั้งวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อทราบถึงผลของการพัฒนาจาก
การด� ำ เนิ น นโยบายของกองทุ น กู ้ ยื ม เงิ น เพื่ อ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ และ
2) เพื่อทราบถึงสถานะของผู้ที่กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในภาพรวมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่เกี่ยวกับภาระหนี้สิน และแนวโน้มการประกอบอาชีพภายหลังการจบการศึกษา จากวัตถุประสงค์ข้างต้น
โดยจากผลการศึกษาข้างต้น สามารถอภิปรายได้ดังนี้
1. ผลของการพัฒนาจากการด�ำเนินนโยบายของกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จากผลการศึกษาข้างต้นนัน้ ผูเ้ ขียนมีความคิดเห็นว่า กองทุนกูย้ มื เงินเพือ่ การศึกษา มีความจ�ำเป็น
ที่จะต้องไปทบทวนแนวทางการด�ำเนินงานเสียใหม่ ทั้งมิติในเชิงนโยบาย และมิติในเชิงการท�ำหน้าที่
ภายในระบบตามสภาพแวดล้อม/บริบทที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
- มิติในเชิงนโยบาย เดิมทีแล้วกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษามีวัตถุประสงค์หลักที่ส�ำคัญ
คือ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในการรองรับผลพวงจากระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ โดยรัฐมี
ความพยายามที่จะน�ำพาตัวเองไปสู่ความทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อระบบทุนนิยม ซึ่งเป็นตัวแปรส�ำคัญ
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ที่ท�ำให้เกิดการจัดตั้ง กยศ. ขึ้นในขณะนั้น การเกิดขึ้นของ กยศ. ในประเทศไทย จึงมีลักษณะที่คล้ายกับ
การเกิดขึ้นของกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาในต่างประเทศ ดังที่ปรากฏในงานของ Mintz (2015) กล่าวคือ
ลัทธิเสรีนิยมใหม่เป็นตัวแปรส�ำคัญที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้เกิดขึ้นในวงการการศึกษา และมีส่วนผลัก
ดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ ซึ่งมีส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้ต้นทุนการศึกษาในวงการการศึกษาของรัฐสูงขึ้น
ดังนั้น ลัทธิเสรีนิยมใหม่จึงเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อระบบการเมืองภายในประเทศในเรื่องของ
การก�ำหนดนโยบาย หากแต่ลักษณะและสภาพที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันนั้น ผู้ท่ีกู้เงินจากกยศ. ต้องแบกรับ
ภาระหนี้สินของตัวเอง กฎเกณฑ์การช�ำระหนี้ที่ กยศ. ก�ำหนด กลับกลายเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่ง ที่ขัดขวาง
การพัฒนาที่แท้จริงเสียเอง
- มิตใิ นเชิงการท�ำหน้าทีภ่ ายในระบบ ปัญหาในเรือ่ งของกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ในการด�ำเนินการ
ของนโยบาย ในส่วนของการคัดกรองคุณสมบัตขิ องผูท้ ตี่ อ้ งการกูย้ มื เงินจากกองทุนฯ จะเห็นได้วา่ เป็นปัญหา
ที่มาจากการท�ำหน้าที่เชิงระบบ (system function) ที่ยังมีปัญหา ซึ่งผลที่ตามมานั้น จะท�ำให้เป็นการตัด
โอกาสผู้ที่ยากจน และสมควรที่จะได้รับโอกาสจากการกู้ยืมเงินจริง ๆ
2. สถานะของผูท้ กี่ ยู้ มื เงินเพือ่ การศึกษาในภาพรวมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทเี่ กีย่ วกับ
ภาระหนี้สิน และแนวโน้มการประกอบอาชีพภายหลังการจบการศึกษา
จากผลการศึกษาที่ค้นพบว่า ในนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้ส�ำเร็จการศึกษาไปแล้ว
สามารถพัฒนาตนเอง มีสถานะทีด่ ใี นอาชีพ รวมถึงสามารถจัดการกับปัญหาภาระหนีส้ นิ ของตนเองได้ นัน้
สอดคล้องกับงานของ เริงชัย ภาส�ำราญ (2553) อย่างมีนัยส�ำคัญที่ค้นพบว่า คุณภาพการศึกษาเป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อความสามารถในการช�ำระหนี้สินและการพัฒนาตนเองของผู้กู้เงิน ซึ่งผู้กู้มีสถานะ
ทางหน้าที่การงานที่ดี มั่งคง ท�ำให้สามารถพัฒนาตนเอง รวมถึงจัดการกับภาระหนี้สินของตนเองได้
ซึง่ ผลการศึกษาทีไ่ ด้จะขัดกับหลักการในเชิงนโยบายทีไ่ ด้คน้ พบในข้างต้น กล่าวคือ ตัวผูก้ ยู้ มื เงินจาก กยศ. นัน้
มีทศั นคติทพี่ งึ พอใจกับสถานะภาพโดยรวมของตนเอง แต่อปุ สรรคของการช�ำระหนีส้ นิ ไม่หมดนัน้ อาจจะมา
จากบริบทของสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไทย หากการเมืองไม่สงบ เศรษฐกิจไม่ดี จะส่งผล
ต่อเศรษฐกิจระดับรากหญ้า รายได้ระดับชุมชน และระดับครอบครัวตกต�ำ 
่ ก็จะท�ำให้ภาระค่าใช้จา่ ยทีเ่ คยมี
สูงกว่ารายรับ จนท�ำให้เป็นอุปสรรคส�ำหรับการช�ำระหนี้สินได้ ในที่นี้ จะเห็นได้ว่าในบริบทนี้ ผลการศึกษา
ที่ได้น้ัน ขัดแย้งกับข้อค้นพบจากงานของ Tirasriwat (2559) ที่ได้กล่าวว่า เป็นเรื่องของการไม่มีมาตรฐาน
ทางศีลธรรม รวมถึงการไม่เคร่งครัดตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของผู้กู้ยืมเงินจาก กยศ. เอง

ข้อเสนอแนะ
1) จากปัจจัยในเรือ่ งของคุณภาพการศึกษาทีเ่ ป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการช�ำระหนีส้ นิ ควรมีการทบทวน
เรือ่ งการก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ รวมไปถึงความสามารถในการช�ำระเงินใหม่ นอกจากนีค้ วรมีงานวิจยั ทีศ่ กึ ษา
เปรียบเทียบจากผู้กู้ยืมที่จบการศึกษาสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย แล้วน�ำข้อมูลมาทบทวนถึง
ความเหมาะสม รวมถึงความสามารถของผู้ที่กู้ยืมเงินและก�ำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อไป
2) กระบวนการในการคัดกรองผู้กู้ยืมเงินเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท�ำงานดังกล่าวควรพัฒนาการมาตรฐานการคัดกรองผู้กู้ยืมเงินให้ดีกว่านี้
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กลยุทธ์และการสื่อสารทางการเมือง : กรณีศึกษาพรรคอนาคตใหม่
กับการเลือกตั้งซ่อมในเขตการเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2562
POLITICAL STRATEGY AND COMMUNICATION : A CASE STUDY
OF THE FUTURE FORWARD PARTY IN THE BY-ELECTION
CHIANG MAI B.E. 2019
สุพัฒน์ ตั๋นแจ้
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาเรื่ อ งกลยุ ท ธ์ แ ละการสื่ อ สารทางการเมื อ งของ
พรรคอนาคตใหม่ การเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่เขตการเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2562
ผลการศึกษาพบว่ากลยุทธ์และการสือ่ สารทางการเมืองของพรรคอนาคตใหม่ทใี่ ช้ในการเลือกตัง้ ซ่อม
ประกอบไปด้ ว ยการใช้ พื้ น ที่ ข องสื่ อ ออนไลน์ ใ นการประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ของพรรค
เพราะช่องทางการสือ่ สารดังกล่าวเป็นช่องทางทีเ่ สียค่าใช้จา่ ยน้อยและได้รบั ความสนใจจากประชาชนสูง ง่าย
และเป็นการอัพเดท (update) ข่าวสารที่มีความรวมเร็วทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อปลุกกระแส
ของมวลชนในพื้นที่ให้มีความคิดทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกับพรรค อีกทั้งพรรคยังได้ส่งผู้ลงสมัคร
รับเลือกตั้งคือคุณ ศรีนวล บุญลือ และตัวของหัวหน้าพรรคคือคุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ไปลงพื้นที่
ในเขตเลือกตั้งเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางของพรรคให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ และ
สร้างความรู้สึกในการเคียงข้างประชาชนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย นอกจากนี้พรรคยังได้สร้างความร่วมมือ
ร่ ว มกั บ พรรคเพื่ อ ไทยที่ เ ป็ น เจ้ า ของพื้ น ที่ เ ดิ ม เพื่ อ ส� ำ รวจพื้ น ที่ แ ละเข้ า ถึ ง ประชาชนให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด
เพื่อให้พรรคได้รับคะแนนสูงที่สุดในการเลือกตั้ง และสุดท้ายคือการสร้างกระแสมวลชนในพื้นที่ดังกล่าว
เพื่อให้กระแสมวลชนมีทิศทางร่วมกับพรรค

Abstract
The purpose of this paper was to study the campaign strategies for by-election in the
electorate 8, Chiang Mai Province. Studied how the political communication of the Future Forward
Party in that election communicate to the people in this area. Also, focused on the analysis of
how successful the party’s political strategy and communication is, compared to the votes
received by the party, including the study of other factors involved in the by-election
The results show that the Future Forward Party strategy used in this election consists of using
the online media to publicize information about the party. Additionally, the communication channel
is low-cost, easy to get public attention, fast and update to the situation in the area. It is a good
way to wake up the masses of people in the electorate to have a political ideas in the same
direction as the party. Moreover, Mrs. Srinuan Bunlue, the candidate of the party, and the party’s
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leader Mr Thanathorn went to the electorate to publicize the party’s approach to the people
in that area and create a feeling of fighting for democracy together. Furthermore, the party has also
collaborated with the Puea Thai Party that owns the area to explore the area and reach as many
people as possible in the order to get the highest votes in the election. Lastly, the party had try to
create a masses flows in those areas so that they will share the same direction with the party

บทน�ำ
ในการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 พรรคอนาคตใหม่ได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนที่ไป
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งจ�ำนวน 6.2 ล้านเสียงทั่วประเทศ ซึ่งมีคะแนนอยู่ในอันดับที่ 3 รองจากพรรคพลังประชารัฐ
และพรรคเพือ่ ไทย (คณะกรรมการการเลือกตัง้ , 2562) คะแนนดังกล่าวถือว่าเป็นคะแนนทีอ่ ยูใ่ นล�ำดับต้น ๆ
และมีความส�ำคัญในการจัดตัง้ ร่วมรัฐบาลซึง่ พรรคอนาคตใหม่ได้เข้าร่วมจัดตัง้ รัฐบาลกับฝ่ายทีเ่ รียกตนเองว่า
ฝ่ายประชาธิปไตยที่น�ำโดยพรรคเพื่อไทย พรรคอนาคตใหม่และพรรคเสรีรวมไทยซึ่งเสนอ นายธนาธร
จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ฝ่ายประชาธิปไตยนั้นพ่ายแพ้ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจาก
คะแนนเสียง 244 เสียงต่อ 500 เสียง (นภพัฒน์จักษ์, 2562) ฝ่ายที่สนับสนุน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ที่น�ำ  โดยพรรคพลังประชารัฐ โดยปรากฎการณ์ที่ส�ำคัญและหน้าจับตามองของพรรคอนาคตใหม่ คือ
การเลือกตัง้ ซ่อมในจังหวัดเชียงใหม่ ในเขตการเลือกตัง้ ที่ 8 ซึง่ ครอบคลุมอ�ำเภอสันป่าตอง อ�ำเภอจอมทอง
อ�ำเภอแม่วาง และอ�ำเภอดอยหล่อ
เดิมพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของพรรคเพื่อไทย แต่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยถูก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตัดสินให้ใบส้ม ท�ำให้ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครไว้เป็นการชั่วคราว 1 ปี
ภายหลังที่นายสุรพลถวายปัจจัยให้พระภิกษุสงฆ์ระหว่างการทอดผ้าป่า ซึ่งถือว่าให้ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อนื่ ใดไม่วา่ จะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชมุ ชน เพือ่ จูงใจให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ลงคะแนนให้แก่ตนเอง
(คณะกรรมการการเลือกตัง้ , 2562) ท�ำให้ตวั แทนจากพรรคเพือ่ ไทยจากพืน้ ทีเ่ ชียงใหม่เขต8 ซึง่ ได้รบั คะแนน
เสียงไปทั้งสิ้น 52,165 คะแนน ต้องยุติบทบาทการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพื้นที่เชียงใหม่เขต 8
ท�ำให้ตอ้ งมีการเลือกตัง้ ซ่อม เพือ่ หาสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรคนใหม่เข้ามาท�ำหน้าทีแ่ ทน ท�ำให้พนื้ ทีด่ งั กล่าว
จึงเป็นสนามต่อสูท้ างการเมืองของพรรคต่าง ๆ เพือ่ ทีจ่ ะช่วงชิงชัยชนะในพืน้ ทีด่ งั กล่าว เพราะทุกคะแนนเสียง
ที่ได้รับมีความหมายต่อการเพิ่มและลดจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคตน ดังนั้นการเลือก
ตั้งซ่อมในพื้นที่ดังกล่าวจึงมีความส�ำคัญอย่างมากต่อทุกพรรคการเมือง โดยผู้ลงสมัครที่น่าจับตามอง
ในเขตพืน้ ทีน่ คี้ อื นายนเรศ ธ�ำรงค์ทพิ ยกุล จากพรรคพลังประชารัฐทีไ่ ด้คะแนนเป็นอันดับที่ 2 (39, 221 คะแนน)
และนางสาวศรีนวล บุญลือ จากพรรคอนาคตใหม่ที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 3 (29, 556 คะแนน)
ในการเลือกตัง้ ซ่อมในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ผูท้ มี่ ชี ยั ชนะในการเลือกตัง้ ซ่อมคือ นางสาวศรีนวล
บุญลือ ตัวแทนจากพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งชนะไปด้วยคะแนนเสียง 75,891 คะแนน (เดิม 29, 556 คะแนน)
เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขตที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดในประเทศไทย (นภพัฒน์จักษ์. 2562) ท�ำให้การเลือกตั้งซ่อม
ในพืน้ ทีเ่ ชียงใหม่เขต 8 มีความน่าสนใจมาก เพราะเป็นพืน้ ทีท่ มี่ กี ารแข่งขันกันอย่างดุเดือดของพรรคต่าง ๆ
และเป็นเขตพื้นที่ที่สามารถครองเสียงของประชาชนในการเลือกตั้งไปได้มากที่สุดในการเลือกตั้งปี 2562
แสดงให้เห็นว่าการใช้กลยุทธ์และการสือ่ สารทางการเมืองของพรรคอนาคตใหม่ประสบความส�ำเร็จอย่างมาก
ในพื้นที่เชียงใหม่เขต 8 การศึกษากระบวนการยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และการสื่อสารทางการเมืองของ
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พรรคอนาคตใหม่จึงมีความส�ำคัญอย่างมาก ต่อการศึกษาถึงกลยุทธ์ในการเลือกตั้งและวิธีการสื่อสารทาง
การเมือง เพื่อสร้างการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งยังเป็นการศึกษาเพื่อช่วยในการพัฒนาทาง
การเมื อ งไทยรู ป แบบใหม่ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในกระบวนการการเลื อ กตั้ ง ในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยซึ่งยังต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาเรือ่ งกลยุทธ์การหาเสียงในการเลือกตัง้ ซ่อมในพืน้ ทีเ่ ขตการเลือกตัง้ ที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. เพือ่ ทราบกลยุทธ์การหาเสียงในการเลือกตัง้ ซ่อมของพรรคอนาคตใหม่ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่
เขต 8 26 พฤษภาคม 2562 เพื่อประโยชน์กับพรรคการเมืองหรือนักการเมืองอื่น ๆ ที่จะน�ำไปประยุกต์
ใช้ในการด�ำเนินกิจกรรมทางการเมือง

กรอบแนวคิดในการท�ำวิจัย
จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องท�ำให้ผู้วิจัยได้ก�ำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อที่จะ
น�ำไปสูก่ ารตอบค�ำถามของการวิจยั โดยเริม่ ต้นจากการวิเคราะห์ปจั จัยต่าง ๆ ทีส่ ง่ ผลต่อการก�ำหนดกลยุทธ์
ในการเลือกตัง้ หลังจากนัน้ ก็จะได้ศกึ ษาการสือ่ สารทางการเมืองของพรรคอนาคตใหม่ ซึง่ จากงานวิจยั หลาย ๆ ชิน้
พบว่าปัจจัยที่มีส่วนนั้นมาจาก ตัวบุคคล บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทย
ที่มีผลต่อการก�ำหนดกลยุทธ์ในการหาเสียงและการสื่อสารทางการเมือง ซึ่งมีปัจจัยต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง
ซึ่งท�ำให้เห็นการก�ำหนดกลยุทธ์ในการหาเสียงเลือกตั้งและยุทธศาสตร์ของการสื่อสารทางการเมืองของ
พรรคอนาคตใหม่ ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งจะน�ำไปสู่การตอบค�ำถามของงานวิจัย

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปัจจัย

กลยุทธ์

การสื่อสาร
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิดทฤษฎี)
แนวคิดเรื่องการสื่อสารทางการเมือง
การสื่อสารทางการเมืองเป็นพื้นฐานของกระบวนการทางการเมืองในทุก ๆ สังคม ตั้งแต่สังคมที่มี
ความล้าหลังทางเทคโนโลยีไปจนถึงสังคมที่มีความเป็นสมัยใหม่ การสื่อสารเป็นไปเพื่อการสื่อความหมาย
ให้แก่กนั และกัน โดยเฉพาะในสังคมทีม่ คี วามเป็นประชาธิปไตยซึง่ มีเรือ่ งของอ�ำนาจเข้ามาเกีย่ วข้องกระท�ำ
การผ่านกระบวนการของการเลือกตัง้ ท�ำให้ไม่สามารถหลีกเลีย่ งการสือ่ สารทางการเมืองได้ โดยการสือ่ สารนัน้
เป็นไปเพื่อการเพิ่ม ส่งเสริม กระจายอ�ำนาจทางการเมืองของพรรคการเมือง ผู้สงสมัครรับเลือกตั้ง
ผ่านการใช้สอื่ เพือ่ แจ้งข่าวสารประเด็นต่าง ๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการเมือง การปลูกฝังความเชือ่ ทางการเมือง
การชักจูงให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ท�ำให้อิทธิพลของสื่อจึงเข้ามามีผลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมทาง
การเมืองและการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (ดวงทิพย์ วรพันธุ์ และคณะ, 2536) การสื่อสารทางการเมืองนั้น
เป็นกระบวนการทางการเมืองทีเ่ ป็นการแลกเปลีย่ นข้อเท็จจริง ทัศนะ ความเห็น ประสบการณ์ทางการเมือง
ระหว่างบุคคล ซึ่งก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมการเมือง ท�ำให้บุคคลสามารถด�ำรงชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคมการเมืองได้ การสื่อสารงทางการเมืองเป็นกิจกรรมที่มีความแพร่หลายทั่วไป อยู่ในระบอบ
การเมืองกระบวนการ สังคมประกิต การสร้างข่ายผลประโยชน์ ซึ่งล้วนอาศัยการสื่อสารทางการเมือง
เดนตันและวู้ดวาร์ด (Denton and Woodward, 1998) ได้จัดลักษณะของการสื่อสารทางการเมือง
ทีเ่ น้นผูส้ ง่ สารในการทีจ่ ะมีอทิ ธิพลต่อสภาพแวดล้อมทางการเมืองนัน้ ๆ ปัจจัยทีม่ สี ำ� คัญทีท่ ำ� ให้การสือ่ สาร
ทางการเมืองไม่ใช่แหล่งที่มาของสารที่จะต้องการสื่อออกไป แต่เป็นเนื้อหาสาระและจุดมุ่งหมายของ
การสื่อสารนั้นมากกว่า โดยการสื่อสารทางการเมืองก็คือวาทกรรมทางการซึ่งไม่ได้จ�ำกัดอยู่แค่ในภาษาพูด
ภาษาเขียน และรวมถึงสัญญะที่มองเห็นด้วยสายตาผ่านการแต่งกาย การท�ำผม โลโก้ ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ในการสื่อสารทางการเมือง โดยอาจต้องพิจารณาจากองค์ประกอบของการสื่อสารทางการเมืองดังนี้
องค์กรทางการเมือง คือ พรรคการเมือง องค์กรสาธารณะ กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มกดดันรัฐบาล
พรรคการเมือง ประกอบสร้างขึน้ จากปัจเจกบุคคลทีม่ แี นวคิด อุดมการณ์รว่ มกัน โดยพรรคการเมืองมีภารกิจ
ในการสื่อสารกับผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ ให้การยอมรับ และพิสูจน์อุดมการณ์
ความตัง้ ใจของพรรคในการเลือกตัง้ ตามสิง่ ทีไ่ ด้กล่าวไว้กบั ประชาชนทีล่ งคะแนนเสียงให้กบั พรรค โดยพรรค
การเมืองก็ต้องมีการสื่อสารออกไปในรูปแบบของโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพี่อแสดงจุดยืนของตนไปยัง
ผู้รับสาร เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ผลตอบรับจากประชาชน
สื่อ ท�ำหน้าที่ในการสื่อสารทางการเมือง โดยส่งสารไปยังทั้งองค์การทางการเมือง ประชาชน
ในรูปของรายงาย บทบรรณาธิการ บทวิเคราะห์
ประชาชน หรือผูร้ บั สาร เป็นเป้าหมายส�ำคัญของพรรคการเมือง โดยพรรคการเมืองต้องการส่งสาร
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ผรู้ บั สารหรือประชาชน เพือ่ สามารถทีจ่ ะสะท้อนความรูส้ กึ นึกคิดของตนเอง
ผ่านทางจดหมายหรือทางการส�ำรวจความคิดเห็นได้
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แนวคิดเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมือง
บุคคลสาธารณะเป็นที่รู้จักโดยภาพที่เกิดขึ้นมากกว่าตัวตนที่แท้จริงของบุคคลนั้น ๆ โดยเฉพาะ
ในสถานการณ์การเลือกตัง้ การสร้างภาพทางการเมืองของตัวผูส้ มัครให้เป็นภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของประชาชนแล้ว
การฉายภาพไปยั ง ผู ้ เ ลื อ กตั้ ง ก็ เ ป็ น กระบวนการที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ของการรณรงค์ ห าเสี ย งเลื อ กตั้ ง
(สมบัติ จันทรวงศ์, 2540) เมือ่ ได้ทำ� การศึกษาทิศทางของคูแ่ ข็งแล้วว่ามุง่ ไปในทางใด เรือ่ งอะไร ก็ตอ้ งตัดสินใจ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของนักการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งจะเป็นภาพลักษณ์และปัญหาที่จะใช้
ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง (เสถียร เชยประทับ, 2554)
สมบัติ จันทรวงศ์ ก็ได้มีการเสนอกรอบทฤษฎี Image Theory ผนวกรวมเข้ากับ ทฤษฎี Perceptual
Balance เพื่ออธิบายการสร้างภาพของนักการเมืองอีกแง่มุมหนึ่งกล่าวคือ
ทฤษฎี The Image Theory อธิบายว่าภาพของผู้สมัครถูกก�ำหนดโดยคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ตัวผู้สมัคร
ฉายภาพไปสู่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งภาพที่ผู้สมัครสร้างขึ้นแล้วฉายออกไปนั้น หากได้รับความนิยมสูงสุด
ก็จะดึงดูดคะแนนเสียงได้มากทีส่ ดุ ตามไปด้วย และอาจท�ำให้ได้รบั ชัยชนะในการเลือกตัง้ ไปด้วย พวกทีเ่ ชือ่
ใน “Image Theory” จึงให้ความส�ำคัญอย่างมากต่อคุณสมบัตสิ ไตล์ รวมไปถึงเทคนิคทีผ่ สู้ มัครจะน�ำมาใช้ใน
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
ทฤษฎี Perceptual Balance อธิบายว่าผู้เลือกตั้งแต่ละคนมีทัศนคติหรือค่านิยมส่วนตัวอยู่แล้ว
ซึ่งเป็นตัวก�ำหนดการรับรู้ของผู้สมัคร ซึ่งมีความส�ำคัญต่อผู้เลือกตั้งมาก เพื่อหาผู้สมัครที่มีค่านิยมตาม
ที่ตนแสวงหา และให้แน่ใจว่าผู้สมัครที่ตนเองให้การสนับสนุนคิดแบบเดียวกับตนเอง ผู้เลือกตั้งอาจเกิด
การบิดเบือนข่าวสารของผู้สมัครที่ตนนิยมและผู้ที่เป็นคู่แข่งของผู้สมัครคนดังกล่าว คือ เมื่อผู้เลือกตั้งได้
ท�ำการตัดสินใจเกีย่ วกับตัวของผูส้ มัครคนใดไปแล้ว ผูเ้ ลือกตัง้ ก็จะมีการเสริมความเชือ่ การตัดสินใจของตน
ผ่านการบิดเบือนค�ำพูด การกระท�ำต่าง ๆ ของผู้สมัคร เพื่อให้คุณสมบัติที่ตนเองปรารถนาเป็นของผู้สมัคร
ที่ตนเองให้คะแนนนิยมมากที่สุด โดยคุณสมบัติที่ไม่พึงปรารถนาจะไปตกอยู่กับผู้ลงสมัครที่ตนเองไม่นิยม
โดยทฤษฎีดงั กล่าวให้ความส�ำคัญเกีย่ วกับการโน้มเอียงดัง้ เดิมของผูเ้ ลือกตัง้ เช่น การฝักใฝ่ในพรรคการเมืองหนึง่
อุดมการณ์ สังคม สถานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยในระยะยาว ในขณะที่ Image Theory เน้นการมอง
ที่ปัจจัยระยะสั้นเฉพาะในการเลือกตั้งแต่ละครั้งเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเน้นคุณสมบัติของตัวผู้สมัคร
ที่ถูกฉายออกมาจะเป็นตัวก�ำหนดการรับรู้ของผู้เลือกตั้ง ดังนั้นแล้วผู้สมัครต้องฉายภาพรับรู้ของตน
และผู้เลือกตั้งก็ต้องรับรู้ภาพที่ถูกฉายออกมาด้วย
นอกจากนี้ การสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองในการเมืองในปัจจุบันนั้นมีการน�ำเอาแนวคิดของ
การตลาดมาปรับใช้ให้เข้ากับความต้องการของประชาชนมากขึ้น โดยพรรคการเมืองหรือนักการเมืองมัก
ใช้วิธีการทางการตลาดคือ “ข้อเสนอการขายที่แปลกเฉพาะ” ซึ่งเป็นแนวคิดที่มี 2 ระดับ คือ การแสวงหา
ปัจจัยที่มีความแตกต่างและการท�ำให้ง่ายขึ้น โดยกระบวนการด้านการตลาดจะต้องเน้นคุณลักษณะ
ทีไ่ ม่เหมือนใครของนักการเมือง เช่น อายุ ความหนุม่ แน่น ประสบการณ์ ความสามารถในการท�ำความเข้าใจ
และถ่ายทอดความเข้าใจที่มีให้คนอื่นได้เข้าใจ แต่การเน้นคุณลักษณะที่มีความเฉพาะต้องได้รับการเตรียม
อย่างระมัดระวัง กล่าวคือที่ปรึกษาของนักการเมืองต้องมีความมั่นใจว่าปัจจัยหรือคุณลักษณะนั้น ๆ ของ
ตัวผูส้ มัครมาจากนักการเมืองผูน้ นั้ และทีป่ รึกษาต้องเชือ่ ว่าผูร้ บั สาร คือผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ จะต้องสามารถรับรู้
และตีความคุณลักษณะที่เผยแพร่ออกไปในเชิงบวก โดยนอกความแปลกเฉพาะแล้วยังมีอีกความหมาย
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หนึ่ ง คื อ การท� ำ ให้ ง ่ า ยของภาพลั ก ษณ์ เพราะ สื่ อ มวลชนสมั ย ใหม่ ไ ม่ ส ามารถถ่ า ยทอดเนื้ อ หาที่ มี
ความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้รับสาร ดังนั้นการยิ่งเนื้อหาง่ายขึ้น สื่อมวลขนก็จะสามารถ
ถ่ายทอดเนื้อหาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปด้วย
จากกรอบแนวคิดทัง้ 2 จะสามารถอธิบายกลยุทธ์และการสือ่ สารทางการเมืองของพรรคอนาคตใหม่
ในการเลือกตั้งซ่อมเชียงใหม่เขต 8 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ได้เป็นอย่างดี โดยแนวคิดเรื่องการสื่อสาร
ทางการเมืองมีความส�ำคัญในเชิงของการสื่อสารระหว่างพรรคการเมือง ตัวแทนผู้ลงสมัครและประชาชน
ที่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงซึ่งมีผลอย่างมากต่อการรู้จักตัวผู้สมัครในเขตเลือกตั้ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วน
แล้วแต่ต้องอาศัยการสื่อสารทางการเมืองระหว่าง พรรคการเมือง ผู้สมัครและประชาชนในพื้นที่ ทฤษฎี
การสื่อสารทางการเมืองจึงมีความเหมาะสมในการน�ำมาเป็นกรอบในการมองกลยุทธ์และการสื่อสารทาง
การเมืองของพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งมีการใช้การสื่อสารและข้อมูลข่าสารจ�ำนวนมากในพื้นที่ดังกล่าวในการ
เลือกตั้ง ส่วนแนวคิดการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองก็สามารถใช้ในการอธิบายเรื่องของตัวผู้ลงสมัคร
ว่ามีภาพลักษณ์เป็นอย่างไรในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในครั้งดังกล่าว เพราะภาพลักษณ์ทางการเมือง
เป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญมาก ไม่สามารถปฎิเสธได้ว่าภาพลักษณ์นั้นได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากใน
การตัดสินใจและท�ำให้ประชาชนลงคะแนนให้กับพรรคการเมืองที่มีตัวแทนลงสมัครเลือกตั้งที่มีภาพลักษณ์
ตามที่ประชาชนต้องการ ดังนั้นแล้วจากแนวคิดทั้ง 2 สามารถน�ำมาอธิบายกลยุทธ์และการสื่อสารทาง
การเมืองของพรรคอนาคตใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั ของการศึกษานีเ้ ป็นการด�ำเนินกรอบแนวคิดแบบการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research)
ซึ่งท�ำผ่านการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพรรคอนาคตใหม่และการเลือกตั้งในปี 2562 จาก หนังสือ
เอกสารการวิจัย หนังสือพิมพ์ วารสาร และบทสัมภาษณ์ตามสื่อต่าง ๆ รวมไปถึงการเห็บข้อมูลจาก
การใช้รูปแบบการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก�ำหนดกลยุทธ์ในการหาเสียงและ
การสื่อสารทางการเมืองของพรรคอนาคตใหม่ ในการเลือกตั้งปี 2562
เครื่องมือการศึกษา
เอกสารวิชาการ ประกอบด้วย หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเอกสารทางวิชาการโดย
การศึกษาเอกสารเหล่านีเ้ ป็นประโยชน์ในเชิงของการทบทวนทฤษฎี เพือ่ ทีจ่ ะสามารถน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์
ในเบื้องต้นของการส�ำรวจเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของการก�ำหนดยุทธ์ศาสตร์ในการหาเสียงและการสื่อสาร
ทางการเมือง เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ของพรรค ป้ายโปสเตอร์ ใบปลิวหาเสียง ข้อมูลของพรรค และเอกสาร
ทางวิชาการที่เป็นทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ บทความ วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา
เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการหาเสียงและการสื่อสารทางการเมือง
ที่เกิดขึ้น
อินเตอร์เน็ต เว็บไซด์ บทสัมภาษณ์ การปราศัย และคลิปข่าว ที่เป็นเอกสารและไม่เป็นเอกสาร
เอกสารคือ คลิปสารคดีรายการโทรทัศน์ย้อนหลัง เพราะการเข้าถึงข้อมูลสามารถท�ำได้ไม่จ�ำกัดสถานที่
และมีความสะดวกมีการอัพเดดข้อมูลให้ใหม่อยู่เสมอ ส่วนที่ไม่เป็นเอกสารจะใช้วิธีการสังเกตทางตรง
คืออาศัยการสังเกตผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต บทสัมภาษณ์ของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
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วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผ่านการคัดเลือกแบบเจาะจง คือเลือกผู้ให้
สัมภาษณ์ตามคุณสมบัติที่มีความสอดคล้องกับค�ำถามวิจัย ซึ่งได้มีการก�ำหนดผู้เกี่ยวข้องที่จะสามารถ
ให้ข้อมูลส�ำคัญ โดยข้อมูลจากการลงไปภาคสนามเป็นข้อมูลที่ได้จากการท�ำการสัมภาษณ์ การจดบันทึก
จากผู ้ ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ หาข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ จ ะน� ำ ไปสู ่ ก ารตอบค� ำ ถามของงานวิ จั ย สมมติ ฐ านและ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ โดยจะเป็นการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก�ำหนดกลยุทธ์ในการหา
เสียงของพรรคอนาคตใหม่ ทีเ่ ป็นแหล่งข้อมูลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการหาเสียงและการสือ่ สารทางการเมือง
ในการเลือกตัง้ ซ่อมของพืน้ ทีเ่ ชียงใหม่เขต 8 เพือ่ ให้ได้คำ� ตอบทีต่ รงกับวัตถุประสงค์ในการวิจยั และน�ำข้อมูล
มาวิเคราะห์การก�ำหนดกลยุทธ์ในการหาเสียงและการสื่อสารทางการเมืองของพรรคได้อย่างตรงประเด็น
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ได้แก่

กลุม่ ทีมกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ของพรรคอนาคตใหม่สาขาเชียงใหม่และนักเคลือ่ นไหว จ�ำนวน 4 คน
1. นายวีระเดช ภู่พิสิฐ หัวหน้าทีมกลยุทธ์พรรคอนาคตใหม่สาขาเชียงใหม่ในการเลือกตั้งซ่อม
2. นางมีนา กัลมาพิจิตร ทีมหาเสียงและหัวหน้าสาขาพรรคอนาคตใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
3. นางสาวบุษยา คุณากรสวัสดิ์ ทีมหาเสียงและรองหัวหน้าสาขาพรรคอนาคตใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
4. นายนพดล พอใจ นักเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรคอนาคตใหม่

โดยผู้ให้ข้อมูล เป็นทีมกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ของพรรคอนาคตใหม่จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นผู้ที่
ร่วมท�ำงานทางการเมืองร่วมกับพรรคซึง่ มีความเกีย่ วข้องโดยตรงกับการก�ำหนดกลยุทธ์ในการหาเสียงเลือกตัง้
ของพรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งซ่อมและการลงพื้นที่หาเสียงในการเลือกตั้งซ่อม ซึ่งมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการให้ข้อมูลของการก�ำหนดกลยุทธ์และการสื่อสารทางการเมืองรวมไปถึงการหาเสียงเลือก
ตั้งซ่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนของการบันทึกข้อมูลในการวิจัยนั้นจะด�ำเนินการใน 2 แนวทาง คือ
การบั น ทึ ก เทปค� ำ ให้ สั ม ภาษณ์ แ ละจะการท� ำ การจดบั น ทึ ก ลั ก ษณะในระหว่ า งสนทนากั บ ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่สามารถน�ำมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล และตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ให้ครอบคลุมรอบด้าน

ผลการศึกษา
พรรคมี ก ารใช้ พื้ น ที่ สื่ อ ออนไลน์ ใ นการประชาสั ม พั น ธ์ สู ง มาก เพราะพื้ น ที่ ดั ง กล่ า วเป็ น พื้ น ที่
ที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ง่าย พรรคสามารถสร้างกระแสมวลชนในพื้นที่เชียงใหม่เขต 8
ได้จากการลงข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรค และน�ำเสนอข้อมูลเกี่ยว
กับความไม่เป็นธรรมของการเลือกตั้งที่เกิดขึ้น เพื่อท�ำให้มวลชนในพื้นที่มีอารมณ์ร่วมกับพรรค ซึ่งท�ำให้
พรรคประสบความส�ำเร็จในการได้รับเสียงเลือกตั้งจากมวลชนในพื้นที่
พรรคส่งเสริมให้ผนู้ ำ� พรรคและตัวของผูล้ งสมัครลงพืน้ ทีเ่ พือ่ พบเจอประชาชนโดยตรงให้ได้มากทีส่ ดุ
โดยพรรคอาศัยการเดินสายตามจุดส�ำคัญ ๆ ในพืน้ ทีเ่ ช่น ตลาด งานบุญ ซึง่ เป็นการลงพืน้ ทีท่ มี่ ปี ระสิทธิภาพ
มากเพราะใช้เวลาค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจ�ำนวนของประชาชนที่พรรคได้พบเจอและพูดคุยในพื้นที่
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ดังนั้นการสื่อสารทางการเมืองของพรรคนั้นเป็นไปเพื่อสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่โดยตรงผ่าน
ช่องทางออนไลน์และการพบปะกับมวลชนในพื้นที่โดยตรงซึ่งท�ำให้การสื่อสารของพรรคมีประสิทธิภาพ
มากกว่าเพราะสื่อออนไลน์เป็นช่องทางที่สามารถให้ประชาชนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
สามารถส่งต่อข่าวสารให้กบั ผูอ้ นื่ ได้ และการลงพืน้ ทีเ่ พือ่ สือ่ สารกับประชาชนโดยตรงนัน้ ถือเป็นการตอกย�ำ้
การท�ำงานของพรรคที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ เพราะพรรครับฟังความคิดเห็นของมวลชนในพื้นที่
ประกอบกับเป็นการสร้างกระแสมวลชนในพื้นที่ให้หันมาสนับสนุนพรรคให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง
จุดแข็งและจุดอ่อนของพรรคอนาคตใหม่ในการเลือดตั้งซ่อมในพื้นที่เชียงใหม่ เขต 8
จุดแข็ง คือ โครงสร้างของพรรคอนาคตใหม่ที่มีความแข็งแรงกว่าพรรคการเมืองขั้วตรงข้าม เพราะ
สมาชิกพรรคทุกคนเริ่มต้นการเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคจากความสมัครใจของตนเองผ่านการสมัครระบบ
ออนไลน์ และเข้าร่วมกับพรรคด้วยความสมัครใจ แตกต่างจากพรรคขั้วตรงข้ามที่มีการพยายามในการซื้อ
นักการเมืองหรือบุคคลทีม่ ฐี านเสียงในเขตเลือกตัง้ ต่าง ๆ ดังนัน้ พรรคจึงใช้จดุ แข็งดังกล่าวเพือ่ การวางกลยุทธ์
ในการหาเสียงและการสื่อสารทางการเมืองของพรรค
จุดอ่อน คือ ตัวแทนของพรรคในการเลือกตั้งและอ�ำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรม ตัวแทนในการลงสมัคร
รับเลือกตั้งของพรรคอนาคตใหม่ที่ไม่ได้มีการท�ำพื้นที่มากพอเท่ากับตัวแทนของพรรคการเมืองขั้วตรงข้าม
โดยชาวบ้านในพื้นที่ไม่ได้รู้จักตัวของผู้ลงสมัครมากนัก เพียงแค่รู้ว่าเป็นตัวแทนของพรรคอนาคตใหม่
แต่ไม่ทราบประวัตคิ วามเป็นมามากเท่าทีควร รวมไปถึงการพบปะกับชาวบ้านในพืน้ ทีซ่ งึ่ มีนอ้ ย ดังนัน้ พรรค
จึงต้องพยายามในการที่จะพาตัวของผู้ลงสมัครและประธานพรรคไปลงพื้นที่ด้วยกันเพื่อท�ำให้ประชาชนรู้
จักตัวแทนพรรค เพื่อสร้างฐานเสียงของพรรคในการเลือกตั้งซ่อมให้ได้คะแนนมากที่สุด นอกจากนี้
ในเรือ่ งของการใช้อำ� นาจของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ก็เป็นภัยคุกคาม (threat) อีกข้อหนึง่ ของพรรคอนาคตใหม่ เพราะ
ในหลาย ๆ ครั้งมีการใช้อ�ำนาจรัฐอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งพรรคเองก็เป็นที่จับตามองของผู้ไม่หวังดี ท�ำให้
พรรคต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากในการหาเสียงเลือกตัง้ เพือ่ ให้พรรคไม่ถกู กลัน่ แกล้งจากเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
กลยุทธ์ในการเลือกตัง้ ของพรรคอนาคตใหม่ในพืน้ ทีเ่ ชียงใหม่เขต 8 และความแตกต่างจากพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ
การก�ำหนดกลยุทธ์ของพรรคอนาคตใหม่ในการหาเสียงในพืน้ ทีเ่ ชียงใหม่เขต 8 นัน้ มีความแตกต่าง
จากการเลือกตั้งครั้งก่อนเพราะพรรคต้องการชัยชนะเพื่อให้พรรคสามารถรักษาจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรมากที่สุด พรรคต้องเข้าไปส�ำรวจและเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ต่าง ๆ ใหม่อีกครั้ง เพราะพรรค
การเมืองอื่นในการเลือกตั้งได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอ�ำนาจซึ่งสามารถใช้อ�ำนาจที่ตนมีช่วยเหลือและ
กลัน่ แกล้งพรรคอนาคตใหม่ได้ ดังนัน้ พรรคอนาคตใหม่ตอ้ งส�ำรวจพืน้ ทีแ่ ละก�ำหนดยุทธ์ศาสตร์ในการหาเสียง
เลือกตั้งในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน เพราะมีทั้งพื้นที่ที่สนับสนุนพรรค และพื้นที่ท่ีไม่สนับสนุนพรรค ดังนั้น
พรรคจึงต้องให้ความส�ำคัญกับพื้นที่ที่ประชาชนไม่ได้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่มากกว่า โดยในพื้นที่ดัง
กล่าวพรรคใช้กลยุทธ์ในการลงพืน้ ทีเ่ พือ่ พบเจอกับประชาชนในพืน้ ทีโ่ ดยตรงและหลีกเลีย่ งการเจอหัวคะแนน
ในท้องที่ เมื่อพรรคสามารถสื่อสารกับชาวบ้านได้โดยตรงก็จะท�ำให้พรรคไม่จ�ำเป็นต้องขอความช่วยเหลือ
จากผูท้ เี่ ป็นหัวคะแนน ดังนัน้ จึงท�ำให้ผทู้ เี่ ป็นหัวคะแนนในพืน้ ทีไ่ ม่กล้าไปรับเงินในการซือ้ เสียงจากพรรคอืน่ ๆ
เพราะชาวบ้านแสดงออกอย่างชัดเจนว่าชาวบ้านต้องการเลือกพรรคอนาคตใหม่ ส่วนพืน้ ทีท่ ใี่ ห้การสนับสนุน
พรรคอนาคตใหม่อยู่แล้วนั้น พรรคเลือกที่จะใช้วิธีการในการพาแกนน�ำพรรคลงพื้นที่เพื่อสร้างอารมณ์ของ
มวลชนให้รู้สึกว่ามวลชนก�ำลังร่วมต่อสู้กับพรรคเพื่อท�ำให้ฝ่ายประชาธิปไตยประสบความส�ำเร็จ
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ทัง้ นีป้ ระสิทธิภาพในการรณรงค์หาเสียงและการสือ่ สารทางการเมืองเกิดจากองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญ
คือ การที่พรรคมีข้อมูลข่าวสารที่แน่นอนจากประชาชนในพื้นที่ ท�ำให้พรรคสามารถน�ำเสนอประเด็นที่
ประชาชนสนใจได้ และพรรคสามารถแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กับพรรคได้ การเข้ามามีบทบบาทของสือ่ อนไลน์
ในการเลือกตั้งนับว่าเป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญอย่างมาก เพราะท�ำให้พรรคสามารถกระจายข่าวสาร
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งได้ และท�ำให้พรรคสามารถสร้างกระแสมวลชนในพื้นที่ให้ไปใน
ทิศทางเดียวกับพรรคได้ดังนั้นการก�ำหนดกลยุทธ์และการสื่อสารของพรรคจึงเป็นสิ่งที่พรรคสามารถท�ำได้
อย่างมีประสิทธิภาพจนน�ำไปสูก่ ารได้รบั ชัยชนะในการเลือกตัง้ ซ่อมในพืน้ ทีเ่ ขตเลือกตัง้ จังหวัดเชียงใหม่ เขต 8
ท้ายที่สุดแล้วถึงแม้พรรคจะได้เป็นฝ่ายค้านแต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าการใช้กลยุทธ์ในการหาเสียงและ
การสื่อสารของพรรคท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส�ำเร็จ
กลยุทธ์ของพรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งซ่อมเชียงใหม่ เขต 8
1. พรรคใช้พื้นที่สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ เพราะพื้นที่สื่อออนไลน์เป็นพื้นที่ที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ง่ายเมื่อเทียบกับการใช้พื้นที่อื่น ๆ โดยสามารถสร้างกระแสเรียกความนิยมได้เป็น
อย่างดี และมีต้นทุนที่ต�่ำ  การใช้พื้นที่ออนไลน์นั้นพรรคจะเน้นการสร้างกระแสให้กับประชาชนในพื้นที่
โดยการใช้ข่าวที่แสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นธรรมในการเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึก
ร่วมกันกับพรรคและหันมาลงคะแนนเสียงให้แก่พรรค แต่การใช้สอื่ อนไลน์นนั้ สามารถวัดได้เพียงแค่ภาพรวม
เท่านั้น ไม่สามารถวัดเฉพาะในเขตพื้นที่เลือกตั้งที่ 8 ได้ จึงมีความไม่แน่นอนในเรื่องของพื้นที่อยู่
2. ผู้สมัครและหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ลงพื้นที่ในการหาเสียงเลือกตั้ง การลงพื้นที่ของผู้ลง
สมัครเองนั้นก็เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับพื้นที่และท�ำให้ประชาชนรู้จักกับตัวของผู้สมัครเอง รวมไปถึงเป็น
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ตัวของผู้สมัครเองในพื้นที่ ดังนั้นตัวของผู้ลงสมัครจึงมีการลงพื้นที่หาเสียงบ่อย
ครั้งมากกว่าการเลือกตั้งทั่วไป นอกจากนี้ยังมีตัวของประธานพรรคเองที่มีความนิยมจากประชาชนสูงมาก
ในพื้นที่ ท�ำให้การที่ประธานพรรคมาช่วยในการหาเสียงนั้นท�ำให้ความนิยมในตัวของประธานส่งผล
ให้ตัวของผู้ลงสมัครได้รับความนิยมร่วมไปด้วย ท�ำให้พรรคประสบความส�ำเร็จอย่างมากในการเลือกตั้ง
3. การสร้างความร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยในการหาเสียงในพื้นที่เชียงใหม่เขต 8 เพราะพรรค
เพื่อไทยเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมในเขตการเลือกตั้งที่ 8 ท�ำให้พรรคอนาคตใหม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องสร้าง
ความร่วมมือร่วมกับพรรคเพื่อไทย เพือ่ ให้ตนเองสามารถท�ำพืน้ ทีไ่ ด้ดยี ิ่งขึน้ เพราะมีคำ� แนะน�ำจากเจ้าของ
พื้นที่เดิม ซึ่งอาจท�ำให้พรรคสามารถเข้าถึงชาวบ้านในการหาเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
แล้วการร่วมมือของพรรคอนาคตใหม่และพรรคเพื่อไทยที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมนั้นส่งผลต่อการท�ำพื้นที่
และท�ำให้พรรคอนาคตใหม่ได้รับคะแนนเสียงไปอย่างท่วมท้น เพราะมีข้อมูลของเจ้าของพื้นที่เดิม
มาช่วยเหลือ ท�ำให้การท�ำงานของพรรคมีความสะดวกมากขึ้น
4. การสร้างกระแสการเมืองมวลชน การสู้กับพรรคฝ่ายตรงข้ามที่มีระบบหัวคะแนนนั้น พรรค
มีความจ�ำเป็นอย่างมากที่จะต้องสร้างกระบวนการเพื่อมาหาเสียงสู้กับระบบหัวคะแนน พรรคมีการใช้
การสร้างกระแสมวลชนเข้ามาช่วยในการหาเสียง เพราะประชาชนในพื้นที่ขณะนั้นมีความรู้สึกร่วมกันกับ
พรรคคือ ความรูส้ กึ ถูกกลัน่ แกล้งและไม่ได้รบั ความเป็นธรรมในการเลือกตัง้ ดังนัน้ การทีพ่ รรคพยายามเน้น
ประเด็นของความไม่เป็นธรรมเพือ่ ให้ชาวบ้านมีความรูส้ กึ ร่วมไปในทิศทางเดียวกับพรรค และลงคะแนนเสียง
ให้พรรคเพือ่ เป็นตัวแทนในการเข้าไปท�ำงานในสภาผูแ้ ทนราษฎร ดังนัน้ การสร้างกระแสมวลชนให้มอี ารมณ์
ร่วมกับพรรคจึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างมากและเป็นปัจจัยส�ำคัญในการชี้ชนะในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้

848

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

บทวิเคราะห์และอภิปรายผล
พรรคอนาคตใหม่ได้รับคะแนน 75,891 (คะแนนเดิม 29,556) เพิ่มขึ้น 46,335 คะแนน โดยคะแนน
เหล่านี้มาจากการการใช้นโยบายหาเสียงการสื่อสารทางการเมืองของพรรคและการท�ำงานร่วมกับเจ้าของ
พื้นที่เดิมคือพรรคเพื่อไทย จึงท�ำให้พรรคนั้นได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นและได้รับชัยชนะไปในเขต
เลือกตั้งที่ 8
พรรคพลังประชารัฐได้รบั คะแนน 27,861 (คะแนนเดิม 39,221) ลดลง 11,360 คะแนน โดยคะแนน
ของพรรคพลังประชารัฐมีการลดลงไปในระดับหนึ่งเนื่องจากความไม่โปร่งใสในการนับคะแนนการเลือกตั้ง
ที่ไม่ค้านสายตาประชาชนส่วนใหญ่ และมีความติดขัดของการนับคะแนนที่อาจเกิดการเอื้อประโยชน์
ของอ�ำนาจรัฐให้กับพรรค จึงท�ำให้ประชาชนที่ลงคะแนนเสียงให้กับพรรคเดิมมีการเปลี่ยนแปลงกว่า
หมื่นคะแนนนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการไม่สนับสนุนการสืบทอดอ�ำนาจของรัฐบาลเผด็จการทหาร เพราะ
ประชาชนบางคนคิดว่าเลือกพลังประชารัฐไม่ได้หวังจะให้ได้รับชัยชนะและให้จัดตั้งรัฐบาลแต่เลือกไป
เพราะได้รบั ผลประโยชน์บางอย่างและคิดว่าถึงอย่างไรฝ่ายประชาธิปไตยก็ได้รบั ชัยชนะ แต่เมือ่ สถารการณ์
ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้จึงมีการเปลี่ยนแปลงของฐานเสียงพอสมควร
ข้อสังเกตที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่เขตการเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่นั้น หากน�ำ
คะแนนของพรรคอนาคตใหม่เดิมรวมกับคะแนนของพรรคเพื่อไทยที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยและมีการให้
ความช่วยเหลือกันในการเลือกตัง้ ซ่อม ควรจะได้รบั คะแนนจากการเลือกตัง้ ในครัง้ นีท้ งั้ หมด 81,721 คะแนน
แต่ผลการเลือกตั้งที่ออกมานั้นได้คะแนนไปทั้งสิ้น 75,891 คะแนน โดยที่คะแนนจากฝั่งประชาธิปไตย
จากเดิมหายไป 5,830 คะแนน และไปลงให้กับพรรคอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในกระแส เช่น พรรคภราดรภาพ
พรรคเพื่อชาติ ที่เน้นการท�ำพื้นที่เฉพาะที่ตนเองมีฐานเสียงอยู่แล้ว และประชาชนในพื้นที่ก็ได้ตัดสินใจ
ลงคะแนนให้กับพรรคเหล่านั้น
ผลคะแนนในการเลือกตัง้ ซ่อมของเขตเลือกตัง้ ที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ (คณะกรรมการการเลือกตัง้ , 2562)
พรรคที่มีคะแนนน�ำ 5 อันดับแรก
พรรคอนาคตใหม่

ศรีนวล บุญลือ หมายเลข 9 ได้ 75,891 คะแนน คิ ด เป็ น 63.43%
เพิ่มขึ้น 41.45%

พรรคพลังประชารัฐ

นเรศ ธ�ำรงค์ทิพยคุณ หมายเลข 4 ได้ 27,861 คะแนน คิดเป็น 23.29%
ลดลง 5.88%

พรรคภราดรภาพ

วชิรวิทย์ หลวงมณีวรรณ์ หมายเลข 17 ได้ 2,772 คะแนน คิดเป็น 2.32%
เพิ่มขึ้น 2.22%

พรรคเพื่อชาติ

ทั ก ษิ ณ กั น ทา หมายเลข 14 ได้ 2,291 คะแนน คิ ด เป็ น 1.91%
เพิ่มขึ้น 1.64%

พรรคเสรีรวมไทย

พัณณาศีส น้อยนางจม หมายเลข 1 ได้ 2,044 คะแนน คิดเป็น 1.71%
เพิ่มขึ้น 1.71%

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

849

ในการศึกษาเรื่องการก�ำหนดกลยุทธ์ของพรรคในการหาเสียงเลือกตั้งนั้น มีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ
ในการก�ำหนดกลยุทธ์หลากหลายปัจจัย ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ ในพื้นที่นั้นน่าสนใจอย่างมากต่อการศึกษา
เพราะการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่เชียงใหม่เขต 8 เดิมมีกลุ่มการเมืองเจ้าของพื้นที่อยู่แล้วความสัมพันธ์
ระหว่างพรรคทีเ่ ป็นฐานอ�ำนาจเดิมในพืน้ ทีก่ บั พรรคอนาคตใหม่ทเี่ ข้าไปเป็นเจ้าของพืน้ ทีใ่ หม่ จากการศึกษา
การเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่เชียงใหม่เขต 8 ที่พรรคอนาคตใหม่ประสบความส�ำเร็จในการเลือกตั้ง แต่พรรค
ไม่ประสบความส�ำเร็จในเขตเลือกตั้งซ่อมอื่น ๆ เช่น จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีความน่าสนใจว่าปัจจัยใด คือ
ความแตกต่างของการที่ท�ำให้พรรคการเมืองหนึ่งประสบความส�ำเร็จมากในพื้นที่หนึ่งแต่กลับพ่ายแพ้
ให้กับอีกพื้นที่หนึ่ง ดังนั้นแล้วในส่วนของพื้นที่ก็มีผลที่ท�ำให้การด�ำเนินกลยุทธ์ในการเลือกตั้งประสบ
ความส�ำเร็จต่างกัน

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้มีขอบเขตเฉพาะในการเลือกตั้งเขต 8 จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น แต่งานวิจัยชิ้นนี้
ยังขาดการเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่อื่น เพื่อให้เข้าใจบริบททางการเมืองของพื้นที่และ
บทบาทของพรรคในการเลือกตั้งอื่น ๆ ซึ่งควรท�ำการศึกษาต่อไป
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เศรษฐศาสตร์การเมืองของสนามไก่ชนในความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นน�ำ
และชุมชน กรณีศึกษา สนามกีฬาไก่ชนแม่ย่อย ต�ำบลสันทรายน้อย
อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
POLITICAL ECONOMY OF COCKFIGHT IN THE RELATIONSHIP
BETWEEN ELITE GROUPS AND COMMUNITY : A CASE STUDY
OF MAE YOI COCKFIGHT STADIUM, SAN SAI NOI SUB-DISTRICT,
SAN SAI DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE
ทศพร ขัติยะ
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การชนไก่เป็นการละเล่นและกีฬาพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย “การชนไก่”
ถือเป็นการละเล่นพื้นบ้านประเภทหนึ่งที่นิยมกันมานานในสังคมเกษตรกรรมเป็นกิจกรรมสันทนาการหนึ่ง
ตามวัฒนธรรม จารีต ความเชือ่ ทีส่ ร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน หรือเพือ่ การพบปะแลกเปลีย่ นปรับปรุง
สายพันธุ์ไก่บ้านให้แข็งแรง ทรหด และมีลีลาการต่อสู้ที่เก่งฉกาจขึ้น เวลาต่อมาได้ถูกเปลี่ยนแปลง
โดยน�ำเอากระบวนการและกฎเกณฑ์ของการพนันเข้ามาจนกลายไปสู่เกมการพนันและสนามชนไก่เกิดขึ้น
อย่างแพร่หลายกระจายอยู่ทั่วประเทศ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงวัฒนธรรมประเพณีในกรณีของกีฬาชนไก่จากกีฬาพื้นบ้าน
สู่ธุรกิจการพนันภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจและชนชั้น ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงลักษณะและประเด็นในมิติ
ของเครือข่ายทางชนชั้นและความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ ที่มีบทบาทต่อการจัดสรรประโยชน์ของสนามชนไก่
แม่ยอ่ ย ต�ำบลสันทรายน้อย อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ทัง้ ในเรือ่ งกฎหมาย นโยบาย มาตรการควบคุม
การพนันชนไก่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหาแนวทางบริหารจัดการเพื่อก่อให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน
ที่ท�ำให้สนามชนไก่ท่ีถูกมองว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายและผลประโยชน์ส่วนใหญ่อยู่ที่ชนชั้นน�ำและเจ้าของ
สนามชนไก่ โดยวิเคราะห์ผ่านแนวคิดเรื่องเครือข่ายสังคมเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง แนวคิดชนชั้นน�ำ 
และแนวคิดกลุ่มผลประโยชน์เป็นกรอบในการวิเคราะห์หลัก
ค�ำส�ำคัญ : ไก่ชน, กีฬาพื้นบ้าน, ธุรกิจการพนัน, ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจและชนชั้น
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Abstract
Cockfighting is a game and folk sports that are widely popular in Southeast Asia,
especially in Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, Malaysia, Philippines and Indonesia.
Cockfighting is one of the folk games that have long been popular in Agricultural society. It is
considered a recreational activity in accordance with culture, tradition, beliefs that create
relationships among people in the community and also for meet and exchange to improve
chickens to become stronger, more tougher and have more fighting style. Subsequently,
it was changed by bringing the process and rules of gambling into a gambling game and the
cockpit arena spread widely throughout the country.
The purpose of this article is to describe the culture and tradition in the case of Cock
fighting from traditional sports to the gambling business under power and class relations.
This will point out the characteristics and issues of the dimension of the class network and
the power relations in a role to organize the benefits of Cock fighting stadium San Sai Noi
Subdistrict, San Sai District, Chiang Mai Province. This article discusses the laws, policies,
measures and control of cockfighting of related agencies, including management approaches to
create a community economy that makes the Cock fighting stadium become illegal. The majority
of the benefits are the elite and the owners of the Cock fighting stadium. By analyzing through
the social networks in politics economy, elite and the interest group concept is the framework
for analysis.
Keywords : Cockfighting, Folk sport, Gambling business, Relationship of Power and Class

บทน�ำ
ไก่ชน : กีฬาพื้นบ้านสู่ธุรกิจการพนัน
สังคมไทยของเรานั้นเป็นสังคมที่มีรากฐานมาจากสังคมเกษตรกรรม มีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับ
การเพาะปลูกและการเลีย้ งสัตว์ จึงภูมปิ ญ
ั ญาเกีย่ วกับการเกษตรเกิดขึน้ อย่างมากมาย คนภายในสังคมอาศัย
ร่ ว มกั น อย่ า งพี่ น ้ อ ง ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น และกั น ด้ ว ยวิ ถี ชี วิ ต ที่ มี พื้ น ฐานจากความสั ม พั น ธ์ เช่ น นี้
ท�ำให้เกิดขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าของสังคมเกษตรกรรมอย่างมากมาย
จึงเกิดเป็นปัญญาทางการเกษตรที่คนไทยเรียนรู้และสืบทอดมาจากบรรพบุรุษมาจากรุ่นสู่รุ่น เห็นได้
จากสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ป็นมรดกตกทอดมาเป็นสมบัตอิ นั มีคา่ ไว้ให้ลกู หลานคนไทยได้มใี ช้ มีอยูม่ กี นิ อาทิ ข้าวไทย
ช้างไทย วัวไทย ควายไทย ฯลฯ ส่วนการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านเป็นไปอย่างผสมสาน
ปลูกพืชหลายชนิด เลี้ยงสัตว์ไว้หลายอย่างทั้งที่ใช้เป็นอาหาร ใช้แรงงาน หรือเลี้ยงไว้เพื่อความบันเทิงใจ
นอกจากนี้พืชที่ปลูกน�ำมาเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ได้ ขณะเดียวกันมูลสัตว์ก็น�ำมาเป็นปุ๋ยใส่พืชได้เป็นอย่างดี
เป็นการเกษตรที่ครบวงจรในลักษณะลูกโซ่ สร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศไปในตัว นับเป็นภูมิปัญญา
ที่มีคุณค่าในสังคมไทย
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ในวิถีชีวิตของคนไทยมีการเลี้ยงไก่ไว้เอาเป็นอาหาร เป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ
ที่สืบทอดกันมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ เช่น พิธีกรรมเซ่นสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังอ�ำนาจที่อยู่เหนือธรรมชาติ
ไม่วา่ จะเป็นผีบา้ น ผีเรือน ผีปตู่ า นา หรือแม้กระทัง้ มเหศักดิห์ ลักเมือง ฯลฯ ในงานบุญ งานประเพณีตา่ ง ๆ
ก็จะใช้ไก่ในการประกอบอาหารเลี้ยงแขกเหรื่อในพิธีกรรมต่างๆ ทั้งนี้การเลี้ยงไก่ยังเป็นอาชีพเสริม
จากการเพาะปลูก ไก่ทนี่ ยิ มเลีย้ งในชนบทมักจะเป็นไก่พนั ธุพ์ นื้ เมืองซึง่ มีอตั ราการเจริญเติบโตทีค่ อ่ นข้างช้า
หากเปรียบกับพันธุ์ต่างประเทศ แต่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่หากินข้าวเก็บตกในนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเลีย้ งไม่ตอ้ งใช้ตน้ ทุนเป็นตัวเงินมากนัก เมือ่ ป่วยเป็นโรคก็รกั ษาด้วยยาและวิธพี นื้ บ้าน ซึง่ ไก่พนั ธุพ์ นื้ บ้าน
ไม่นิยมบริโภคไข่ แต่จะเก็บไว้ให้ฟักแล้วเลี้ยงจนโต เพื่อน�ำมาบริโภคในในวาระหรือโอกาสที่ส�ำคัญ ส่วนตัว
ที่มีลักษณะที่เป็นไก่ชน ก็จะเก็บเอาไว้เลี้ยงชน ดูแลเอาใจใส่ ทะลุถนอมเป็นอย่างดี เพราะไก่ชนที่มี
เชิงชนเก่งกาจล�ำหักล�ำโค่นดี นอกจากจะสร้างชื่อเสียงและความภูมิใจให้กับเจ้าของแล้วยังสามารถ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกด้วย
ในมิติทางสังคม การชนไก่มีความสัมพันธ์กับวิถีสังคมเกษตรกรรมอย่างแนบแน่นที่เกิดจาก
ภูมิปัญญาที่ได้รับการสั่งสมและสืบทอดกันมาจนกลายเป็นมรดก กลายเป็นวิถีชีวิตและเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะผู้ชายไทยในชนบทจะนิยมเลี้ยงไก่ชนและจะใช้เวลาหลังจากท�ำงานในไร่นา
มาตีไก่และกัดปลาซึ่งถือเป็นกีฬาพื้นบ้านประเภทหนึ่ง ที่นอกเหนือจากความสนุกสนานที่ได้รับแล้ว
ยังเป็นการพบประสังสรรค์ของคนในชุมชนอีกด้วย (อภิชัย รัตนวราหะ, 2541 : 9 - 10)
ในสังคมเกษตรกรรมของไทย “การชนไก่จงึ เป็นส่วนหนึง่ ในวิถขี องชุมชนไทย” ทีม่ กั นิยมเล่นชนไก่กนั
หลังฤดูเก็บเกีย่ วพืชผล เช่นในช่วงสงกรานต์ หรือตามเทศกาลอืน่ ๆ โดยหลังจากการเก็บเกีย่ ว ประมาณเดือน
มกราคมของทุกปี จะมีการชนไก่เพือ่ สร้างความสนุกสนานภายในชุมชนเรียกว่า “ชนกินตัว” ซึง่ หมายความ
ว่าเมื่อไก่ตัวใดแพ้ก็จะถูกท�ำเป็นอาหารและน�ำมาแบ่งกัน เวลาต่อมา การละเล่นพื้นบ้านที่มีอยู่เดิมหลาย
ประเภท ได้ถูกดัดแปลงโดยการน�ำกระบวนการและกฎเกณฑ์ของการพนันในบ่อนพนันมาประยุกต์ด้วย
การดึงส่วนลึกในจิตใจของคนออกมาให้มคี วามหวัง มีความตืน่ เต้นเร้าใจ ซึง่ จะได้มาโดยการเสีย่ งโชคแข่งขัน
ทั้งนี้ในการศึกษาทางมานุษยวิทยาในประเด็นในเรื่องการพนันเชิงวัฒนธรรม ในงานวิจัยของ
คลิฟฟอร์ด เกียร์ทซ์ (Geert, 1973 อ้างในวิเศษ สุจินพรัหม, 2555) ซึ่งท�ำการศึกษาการพนันชนได้ในบาหลี
ประเทศอินโดนีเซีย ที่ซึ่งถือว่าการชนไก่เป็นเรื่องกฎหมาย ถึงแม้ว่าการชนไก่นั้นจะได้รับความนิยมกัน
อย่างแพร่หลายในสังคมก็ตาม เกียร์ทซ์ บรรยายถึงความสัมพันธ์ของชาวบาหลีกบั การชนไก่ในเชิงวัฒนธรรม
ทั้งในด้านวิถีชีวิต พิธีกรรมท้องถิ่นที่มีการชนไก่เป็นส่วนประกอบ วิธีการชนไก่และกฎกติกาการพนันชนไก่
ของชาวบาหลี โดยให้ความเห็นว่าการชนไก่อาจน�ำเป็นภาพจ�ำลองของชนชัน้ และระบบความสัมพันธ์ของ
สังคมของชาวบาหลี เช่น ในการเดิมพันชนไก่ ผู้เล่นจะไม่แทงพนันฝั่งตรงข้ามกับไก่ที่เป็นของญาติหรือ
พี่น้องของตนเอง แม้จะรู้ว่าไก่ชนของฝ่ายญาติจะเสียเปรียบ ผู้เล่นก็จะต้องแทงสนับสนุนไก่ของพี่น้อง
และเพื่อนสนิท ทั้งนี้ผู้เล่นจะต้องสนับสนุนไก่ที่มาจากหมู่บ้านของตน หากมีการชนกับไก่จากต่างถิ่นและ
ต้องร่วมมือกันหาไก่ทด่ี ที สี่ ดุ มารับมือ เพือ่ รักษาเกียรติภมู ขิ องหมูบ่ า้ น เป็นหน้าเป็นตา เป็นเรือ่ งแสดงฐานะ
ทางสังคม โดยที่การพนันในบ่อนไก่ชนก็มีการแบ่งสถานะเช่นกัน ฐานะต�่ำสุด คือบรรดาเด็ก ผู้หญิงที่เล่น
ปั้นแปะ ทอยลูกเต๋าอยู่วงนอก ถัดมาคือนักพนันชนไก่ที่พนันได้ตั้งแต่วงเล็กหรือวงขนาดกลาง และฐานะ
สูงสุดคือนักพนันมือเติบที่ปรากฏอยู่ในวงพนันวงใหญ่เท่านั้น ทั้งนี้เกียร์ทซ์ยังให้ความเห็นว่า การชนไก่
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ของชาวบาหลีทดี่ ำ� เนินสืบทอดมาโดยไม่สญ
ู หายไปจากสังคมนัน้ เป็นมาจากรูปแบบการพนันเชิงวัฒนธรรม
นั้นเอง ดังนั้นการเล่นชนไก่จึงไม่เพียงเพื่อความสนุกสนาน ตามความเชื่อทางประเพณี วัฒนธรรมและ
เพื่อการพนันเท่านั้น แต่การชนไก่ยังแสดงออกถึงความเป็นพวกพ้องเดียวกัน อยู่ในท้องถิ่นเดียวกัน
ซึ่งบางครั้งความสัมพันธ์แบบเครือญาติพวกพ้องมีคุณค่ามากกว่าเงินทอง
ในมิติทางการเมือง รัฐบาลไทยในช่วงหลัง พ.ศ. 2475 ได้เข้ามาแทรกแซงการชนไก่ของชาวบ้าน
เนื่องจากเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ “ไม่บรรลุความเป็นอารยะ” อีกทั้งเห็นว่าในระยะหลังมีการเล่นพนัน
อย่างหนักจึงมีการออกกฎหมายควบคุมให้การชนไก่กลายเป็นการพนันตามบัญชี ข. ที่ต้องขออนุญาต
จากเจ้าหน้าที่โดยก�ำหนดให้การชนไก่และการเปิดบ่อนไก่ต้องได้รับใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
แก่ทางการนอกจากนี้ยังมีความพยายามที่จะยุติการชนไก่โดยใน พ.ศ. 2527 กระทรวงมหาดไทยได้
ออกประกาศห้ามสืบทอดหรือโอนใบอนุญาตการเปิดบ่อนไก่ชนให้ทายาทหรือบุคคลอืน่ ต่อโดยให้ใบอนุญาต
สิ้นอายุไปเมื่อผู้ได้รับอนุญาตเสียชีวิต กล่าวคือให้บ่อนไก่ตายไปพร้อมกับเจ้าของบ่อน ต่อมาในปี
พ.ศ. 2540 นายเสนาะ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเสนอนโยบายการเปิด
บ่อนไก่เสรีให้การชนไก่เป็นเรื่องไม่ผิดกฎหมายและไม่ต้องถูกควบคุมอีกต่อไป ต่อมาจนถึงปัจจุบันได้มี
การก�ำหนดให้บ่อนไก่นั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
ซึง่ ท�ำให้การทีจ่ ะเปิดบ่อนไก่นนั้ ต้องท�ำให้ถกู ต้องตามกฎหมายและต้องได้รบั การอนุญาตจากทางราชการก่อน
(ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ, 2543 : 48)
กระทัง่ การชนไก่เป็นมากกว่าการละเล่นพืน้ บ้าน การพนันลักษณะนีจ้ งึ ถูกระบุเป็นสิง่ ทีผ่ ดิ กฎหมาย
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารพนั น พ.ศ. 2478 เป็ น กฎหมายที่ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ารพนั น เป็ น สิ่ ง ที่ ผิ ด กฎหมาย
เพือ่ ควบคุมและจ�ำกัดการพนัน ในมาตรา 4 ได้จำ� แนกการพนันอกเป็น 2 บัญชีดว้ ยกัน คือ บัญชีประเภท ก
และ บัญชีประเภท ข
โดยการพนันตามบัญชีประเภท ก เป็นประเภทที่ห้ามเล่นเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้เล่น
ณ สถานที่อันสมควรที่รัฐบาลก�ำหนดให้เล่นได้ ซึ่งจะต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกาตัวอย่างการพนัน
ประเภทนี้ ได้แก่ หวย ก. ข. โปปั่น โปกาถั่ว แปดเก้า จับยี่กี ต่อแต้ม เบี้ยโบก หรือคู่คี่ หรืออีโจ้ง ไพ่สามไม้
สามอัน ช้างงา หรือป๊อก ไม้ดา ไม้แดง หรือปลาดาปลาแดง หรืออีดาอีแดงอีโปงครอบ กาตัด ไม้หมุน
หรือล้อหมุนทุก ๆ อย่าง หัวโตหรือทายภาพ การเล่นซึ่งมีการทรมานสัตว์เช่น เอามีดหรือหนามผูก หรือ
วางยาเบือ่ เมาให้สตั ว์ชนหรือต่อสูก้ นั หรือสุมไฟบนหลังเต่าให้วงิ่ แข่งกันหรือการเล่นอืน่ ๆ ซึง่ เป็นการทรมาน
สัตว์ อันมีลักษณะคล้ายกับที่ว่ามานี้ บิลเลียดรู ตีผี โยนจิ่ม สี่เหงาลัก ขลุกขลิก น�้ำเต้าทุก ๆ อย่าง ไฮโลว์
อีก้อย ปั่นแปะ อีโปงซัด
ส่วนการพนันประเภทตามบัญชี ข นัน้ เป็นประเภททีข่ ออนุญาตเล่นได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 17
พ.ศ. 2503 ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ คือรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยหรือเจ้าหน้าที่
ผู้ออกใบอนุญาต ได้แก่เจ้าหน้าที่พนักงานต�ำรวจเล่นการพนันตามบัญชี ข โดยผู้ขออนุญาตจะต้อง
เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในจ�ำนวนเงินแตกต่างกันไปตามประเภทของการเล่นการพนัน การพนันตาม
บัญชี ข ได้แก่ การเล่นต่าง ๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกัน เช่น ชนโค ชนไก่ กัดปลา แข่งม้า เป็นต้น
(พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478, 2478 : ระบบออนไลน์)

854

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

การละเล่นชนไก่ที่มีอยู่เดิมจะถูกควบคุมโดยชุมชนกล่าวคือ ผู้ที่จะเล่นชนไก่จะต้องไปขออนุญาต
จากผู้ใหญ่บ้านเสียก่อนจึงจะเล่นได้ การเล่นก็เล่นให้ถูกกับกาลเทศะเล่นให้ถูกเวลาและสถานที่ แต่พอมี
บ่ อ นชนไก่ ขึ้ น ท� ำ ให้ ก ารชนไก่ ถู ก แยกออกจากการควบคุ ม ของชุ ม ชน เพราะการตั้ ง บ่ อ นชนไก่
ไม่ตอ้ งขออนุญาตจากชุมชน เจ้าของบ่อนอาจเป็นคนต่างถิน่ ไม่ยดึ ติดกับชุมชนและชุมชนไม่สามารถเข้ามา
ตรวจสอบดูแลบ่อนได้ การควบคุมดูแลบ่อนชนไก่จงึ ตกไปอยูภ่ ายใต้อำ� นาจของต�ำรวจตามพระราชบัญญัติ
การพนัน จากการละเล่นเพือ่ ความสนุกสนานแต่เพียงอย่างเดียว ก็ปรับมาเพือ่ เล่นการพนันขันต่อเป็นหลัก
ในช่วงการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่ ( Bubble Economy ) ชาวบ้านแถบ
อ�ำเภอชานเมืองขายที่ดิน มาท�ำงานรับจ้างมีรายได้ เกิดบ่อนชนไก่และมีการชนไก่กันทุกสัปดาห์ตลอดปี
ขณะที่แต่เดิมจะชนไก่กันเฉพาะช่วงฤดูแล้ง ตามเทศกาลงานประเพณีเท่านั้น บ่อนชนไก่ได้รับความนิยม
จากชาวบ้านมากขึน้ เพราะเป็นแหล่งทีเ่ ล่นการพนันได้โดยไม่ตอ้ งกังวลว่าจะถูกต�ำรวจจับ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับการเล่นการพนันชนิดอื่นในชุมชนเช่น การเล่นไพ่เล่นไฮโลว์ บ่อนชนไก่ยังช่วยกระตุ้นหรือส่งเสริม
ให้มีการเลี้ยงไก่ชนเพิ่มขึ้น เพราะบ่อนชนไก่แต่ละแห่งแข่งขันให้มีการน�ำไก่ชนเข้ามาเปรียบชนมากคู่
ซึ่งจะช่วยดึงคนเล่นพนันชนไก่เข้ามาเล่นในบ่อนเพิ่มขึ้น อันหมายถึงบ่อนก็จะมีรายได้มากขึ้นตามด้วย
ในมิตทิ างเศรษฐกิจ จากการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในภาคเหนือตอนบน จากวิถชี วี ติ
เกษตรกรรมเพื่อยังชีพสู่เกษตรกรรมแผนใหม่ที่ข้ึนกับกลไกตลาด เน้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การบริการพร้อมกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาไก่ชนและส่งเสริมการเลี้ยงไก่ชนเป็นไก่เศรษฐกิจ ส่งผล
โดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของบ่อนพนันชนไก่ทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฎหมาย นอกจากเกษตรกร
ชาวสวนยังมีแรงงานรับจ้างที่มีรายได้ตลอดปีเพิ่มขึ้นเริ่มเข้าบ่อนพนันชนไก่ เกิดการขยายเมืองเข้าไป
ในพื้ น ที่ ช นบทมี ก ารกว้ า นซื้ อ ที่ ดิ น ขยายถนนเปิ ด เส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วแถบอ� ำ เภอสั น ก� ำ แพงเป็ น
แหล่งสินค้าหัตถกรรมที่ส�ำคัญการท่องเที่ยวและการบริการ มีบทบาทกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่อง
ในการจ้างงานต่างๆ อาทิธุรกิจโรงแรม รีสอร์ต ธุรกิจร้านอาหาร การผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าหัตถกรรม
ของที่ระลึกต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนแรงงานจากภาคเกษตรเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(รัตนาพร เศรษฐกุล, 2546 : 289) ส่งผลต่อวิถีชีวิตแบบชุมชนชนบทกลายมาเป็นวิถีชีวิตแบบชุมชนเมือง
เฉพาะอย่างยิง่ การละเล่นชนไก่ซงึ่ อิงอยูก่ บั วิถเี กษตรกรรมมาเป็นธุรกิจการเล่นการพนันชนไก่ มีบอ่ นชนไก่
เกิดขึ้นในชุมชน และมีการเล่นชนไก่ตลอดปีที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบเมือง ประกอบกับนโยบายการ
ส่งเสริมการเลีย้ งไก่ชนให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจ เพิม่ มูลค่าราคาไก่ชนขึน้ มาภายใต้สนิ ค้าโอท็อปซึง่ ไก่ชนในฐานะ
ทีเ่ ป็นภูมปิ ญ
ั ญาความรูค้ กู่ บั ชุมชน แปลงความรูไ้ ก่ชนให้เป็นทุน ชาวบ้านบางส่วนอาศัยนโยบายของรัฐบาล
เป็นโอกาส ยื่นเอกสารของจัดตั้งบ่อนชนไก่ ท�ำให้เกิดบ่อนชนไก่ขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก รวมถึงแนวโน้มของ
การเข้ามาของธุรกิจการพนันชนไก่ทไี่ ปสัมพันธ์กบั การเข้ามาของนักธุรกิจ นักการเมือง ข้าราชการบางส่วนที่
เข้ามาตักตวงผลประโยชน์จากการเล่นชนไก่ รวมถึงการเข้ามาจัดการควบคุมบ่อนชนไก่ของนโยบายรัฐบาล
ทีส่ ง่ กระทบต่อไก่ชนโดยตรง ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั เรือ่ ง “เศรษฐกิจนอกกฎหมายและนโยบายสาธารณะ
ในประเทศไทย” ของผาสุก พงษ์ไพจิตร สังศิต พิรยิ ะรังสรรค์ และนวลน้อย ตรีรตั น์ (2543) ทีพ่ บว่า ขบวนการ
ทางเศรษฐกิจผิดกฎหมาย เช่นการค้าประเวณี การค้ายาเสพย์ติด การค้าน้ามันเถื่อน การพนัน ฯลฯ
ส่วนใหญ่มไิ ด้ดำ� รงอยูอ่ ย่างเป็นอิสระ แต่มคี วามสัมพันธ์เกีย่ วข้องกันและมีเครือข่ายต่าง ๆ ทีท่ บั ซ้อนกันอยู่
ดังนัน้ การทีจ่ ะสามารถเข้าใจถึงความเชือ่ มโยงเหล่านี้ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องให้ความสนใจกับประเด็นต่าง ๆ
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมือง รวมถึงประเด็นทางสังคมอื่น ๆ
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เศรษฐศาสตร์การเมืองของสนามไก่ชน : ความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจและชนชั้นน�ำ
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีการเลี้ยงไก่ชนกันอย่างแพร่หลายอันเป็นผลมาจากนโยบายทาง
การเมืองของบรรดานักการเมืองที่มีภูมิหลังเกี่ยวข้องกับการธุรกิจพนันทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งเป็น
การเอาใจใส่กลุ่มคนที่เป็นฐานเสียงการเลือกตั้งในเขตชนบท สาเหตุนี้ท�ำให้มีการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ชน
เพิ่มขึ้นเปลี่ยนให้ไก่ชนกลายเป็นสินค้าหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือสินค้าโอท็อป ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่า
ให้ไก่ชนได้นับ 100 เท่า ประกอบกับการเข้ามาของนักการเมืองท้องถิ่น นักดนตรีชื่อดังระดับประเทศ
และนักธุรกิจ อาทิ ซีพีที่หันมาเล่นไก่ชนอย่างจริงจัง ท�ำให้วงการไก่ชนคึกคัก เกิดการรวมตัวก่อตั้ง
สมาคมชนไก่แห่งประเทศไทย การเล่นพนันไก่ชนจึงเป็นที่รู้จักแพร่หลายจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับภาค
และระดับประเทศ โดยสนามชนไก่ที่มีชื่อเสียงในภาคเหนือเป็นที่รู้จักในวงการชนไก่ อาทิเช่น สนามชนไก่
แม่ยอ่ ย อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ หรือสนามชนไก่กาดสมานชัย บ้านม้า อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุชุมชน หนังสือนิตยสารไก่ชน ตลอดจนเยแพร่ผ่านทางเว็ปไซด์
ยูทูป เป็นต้น (วิเศษ สุจินพรัหม, 2555 : 15 - 16)
ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงของการชนไก่จากกีฬาการละเล่นพื้นบ้านกลายเป็นธุรกิจการพนันนั้น
มีการแบ่งชัน้ ของบ่อนออกมา 3 ประเภท คือ บ่อนป่า บ่อนบ้าน และบ่อนเมือง ท�ำให้เห็นถึงความแตกต่าง
ระดับความสูงต�่ำของการด�ำเนินธุรกิจการพนัน การแบ่งชั้นของคนเล่นพนันจากต�ำแหน่งที่นั่งที่ทางบ่อน
ก�ำหนดไว้และรวมถึงบ่งบอกสถานะคนทีม่ านัง่ กล่าวคือ ถ้านัง่ ชัน้ ริงไซด์ หมายถึง เศรษฐีคนมีเงิน ทีเ่ รียกกัน
ว่าพวกกระเป๋าหนักการเล่นพนันต่อรองเขาจึงไม่เล่นข้ามชัน้ และวัตถุประสงค์ในการเข้าบ่อนชนไก่กเ็ พือ่ เล่น
การพนันไม่ใช่เพื่อความสนุกบันเทิงเหมือนในอดีต ที่ส�ำคัญก็คือไม่เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
ในการเข้าบ่อนชนไก่เท่านั้น หากยังเปลี่ยนแปลงคุณค่า ค่านิยมในทางสุนทรียะ ความบันเทิง ไปเป็นธุรกิจ
ค้าก�ำไรหรือเอาเงินเป็นใหญ่ คนทีม่ าเล่นการพนันชนไก่จงึ ไม่เฉพาะแต่คนในท้องถิน่ เท่านัน้ ยังมีคนต่างถิน่
ที่เดินทางข้ามจังหวัดข้ามภาคเข้ามาเล่นอีกด้วย
โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของการอนุรักษ์และฟื้นฟูปัญญาการเลี้ยงไก่ชน ประกอบกับ
นโยบายส่งเสริมการเลี้ยงไก่ชนให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับไก่ชน ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้น
ของสังเวียนหรือบ่อนชนไก่ทงั้ ทีถ่ กู กฎหมาย (บ่อนทีไ่ ด้รบั อนุญาต) และผิดกฎหมาย (บ่อนทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาต)
ในทางราชการเรียกว่า บ่อนเถื่อน ขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก จากข้อมูลการส�ำรวจสนามชนไก่ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ นัน้ พบว่ามีบอ่ นไก่ชนทัง้ หมด 38 แห่ง เป็นบ่อนทีไ่ ด้รบั อนุญาตเพียง 11 แห่ง และไม่ได้รบั อนุญาต
ถึง 27 แห่ง ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในอ�ำเภอรอบนอกตัวเมืองเชียงใหม่ ดังนี้
ตารางที่ 1 สนามชนไก่ (บ่อนไก่) ที่ได้รับอนุญาตในจังหวัดเชียงใหม่
ล�ำดับที่

ชื่อสนามชนไก่

สถานที่ตั้ง

1

สนามชนไก่ดอยแก้ว

22/6 หมู่ที่ 2 ต�ำบลดอยแก้ว อ�ำเภอจองทอง

2

สนามชนไก่แม่ย่อย

บ้านแม่ย่อย หมู่ที่ 1 ต�ำบลสันทรายน้อย อ�ำเภอสันทราย

3

สนามชนไก่ชมพู

1/1 หมู่ 1 ต�ำบลชมพู อ�ำเภอสารภี

4

สนามชนไก่แม่งอน

119 หมู่ 14 ต�ำบลแม่งอน อ�ำเภอฝาง

5

สนามชนไก่ชุมชนบ้านออน

76 หมู่ 14 ต�ำบลสันก�ำแพง อ�ำเภอสันก�ำแพง
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ล�ำดับที่

ชื่อสนามชนไก่

สถานที่ตั้ง

6

สนามชนไก่ต้นเปา

38/3 หมู่ 9 ต�ำบลต้นเปา อ�ำเถอสันก�ำแพง

7

สนามชนไก่ปางต�ำ

98 หมู่ 4 ต�ำบลปางต�ำ อ�ำเภอไชยปราการ

8

สนามชนไก่เชียงดาว

บ้านแม่นะ หมู่ 2 ต�ำบลแม่นะ อ�ำเภอเชียงดาว

9

สนามชนไก่พร้าว

1677 หมู่ 6 ต�ำบลเขื่อนผาก อ�ำเภอพร้าว

10

สนามชนไก่หนองป่าครั่ง

หมู่ 7 ต�ำบลหนองป่าครั่ง อ�ำเภอเมือง

11

สนามชนไก่แม่คือ

149 หมู่ 1 ต�ำบลแม่คือ อ�ำเภอดอยสะเก็ด

ที่มา : ส�ำนักการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ (วิเศษ สุจินพรัหม, 2555 : 16 - 17)
ทั้งนี้ในส่วนสนามชนไก่ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่เรียกว่าบ่อนเถื่อนนั้น เป็นสนามชนไก่ที่ไม่ได้
รับอนุญาตจากทางราชการหรือสนามชนไก่ทใี่ บอนุญาตหมดอายุและไม่ขอต่ออายุ ซึง่ หากลักรอบเปิดบริการ
หรือจัดให้มีการชนไก่ก็จะถูกด�ำเนินการทางกฎหมาย
ส�ำหรับวันเวลาในการเปิดสนามชนไก่ ถูกก�ำหนดภายใต้ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การควบคุมบ่อนการพนันชนไก่ ปี 2552 ก�ำหนดให้แต่ละสนามชนไก่เปิดบริการได้เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์
หรือวันใดวันหนึ่งยกเว้นวันส�ำคัญทางศาสนา เมื่อสนามชนไก่เกิดขึ้นจ�ำนวนมาก วันเวลาในการเปิดซ�้ำกัน
เป็นการแย่งลูกค้าเข้าใช้บริการเกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อลดความการแย่งลูกค้าและเลี่ยงความเสี่ยงหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นหลายสนามชนไก่จึงเลี่ยงมาเปิดให้บริการในวันธรรมดาตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์วันใดวันหนึ่งเรียงกัน
โดยพยายามทีจ่ ะจัดสรรวันเปิดสนามชนไก่ทอี่ ยูล่ ะแวกใกล้เคียงกันไม่ให้ซำ�้ กัน ช่วยให้นกั พนันสามารถเดิน
สายเล่นได้ตลอดสัปดาห์
ทั้งนี้โดยทั่วไปสนามชนไก่จะเปิดให้บริการในตอนกลางวัน ส่วนสนามชนไก่ขนาดใหญ่ดังเช่น
สนามชนไก่แม่ย่อยจะเปิดให้บริการในตอนกลางคืน เพื่อรับรองนักพนันที่เล่นเวียนบ่อนหรือนักพนันมือ
จากต่างถิ่น ที่เรียกกันว่า แขกวีไอพี นอกจากนั้นการเปิดตอนกลางคืนจะเปิดให้ชนเฉพาะไก่จากซุ้มใหญ่
ไก่ดังราคาแพง มีวงเงินเดิมพันสูงเท่านั้น (วิเศษ สุจินพรัหม, 2555 : 19 - 20)
ส่วนสนามไก่ชนที่ถือได้ว่ามาตรฐานที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ คือ สนามชนไก่แม่ย่อย ตั้งอยู่ที่ 283
หมู่ 1 ต�ำบลสันทรายน้อย อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งขึ้นมา ประมาณ 25 ปี บริหารจัดการ
ในรูปแบบเจ้าของคนเดียว คือ นายการุณ คุณยศยิ่ง หรือ “เสี่ยกา” รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นบ่อนที่ถือได้ว่ามีมาตรฐานและมีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และ
ถู ก จั ด ให้ เ ป็ น สนามชนไก่ ชั้ น น� ำ ที่ มี อั ต ราการชนโดยมี ก ารวางเดิ ม พั น สู ง สุ ด อยู ่ ที่ 11,000,000 บาท
ในบริเวณสนามชนไก่มีการติดแอร์เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้น�ำไก่มาชนและผู้มาชมการชนไก่
รวมถึงร้านค้าร้านอาหารที่มีให้บริการอย่างครบถ้วน (สมศักดิ์ ไพศาลสัจธรรม, 2555 : 60)
ปั จ จุ บั น สนามชนไก่ แ ม่ ย ่ อ ยยั ง คงด� ำ เนิ น การอยู ่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและยั ง มี ผู ้ น� ำ ไก่ ม าชนออย่ า ง
มากมาย โดยเปิดให้มีการชนไก่ทุกวันอาทิตย์ ทั้งนี้สนามไก่ชนโดยกฎหมายแล้วจะเปิดให้ชนไก่ได้ในเวลา
7.00 - 19.00 น. แต่ปัจจุบันแทบทุกสนามชนไก่ก็ได้รับการผ่อนผันให้มีการชนไก่ได้ถึงเวลา 24.00 น.
(ไม่เกินเที่ยงคืน) เนื่องจากหากปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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จ�ำนวนวันตามรอบเดือนทีก่ ำ� หนด กล่าวคือ ระเบียบก�ำหนดให้สนามชนไก่สามารถเปิดได้ไม่เกิน 3 วันต่อเดือน
และต้องเปิดสัปดาห์เว้นสัปดาห์ อีกทั้งเวลาเปิดตั้งแต่เช้าถึงเย็น ซึ่งเป็นผลท�ำให้รายได้ของสนามชนไก่
ลดลงครึง่ ต่อครึง่ แต่หากไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบก็จะไม่ได้รบั อนุญาตให้เปิดและทีห่ นักกว่านัน้ คือถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต และต้องหยุดท�ำการชนไก่ในวันนักขัตฤกษ์ และวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา เพือ่ ความอยูร่ อด
จึงมีการเจรจาต่อรอง เพื่อแลกกับการเปิดสนามชนไก่ได้ตามวันเวลาที่ต้องการ คือ 4 วันต่อเดือน และ
เปิดได้ถงึ เทีย่ งคืน ส่วนค่าใช้จา่ ยในการเจรจาต่อรองในแต่ละครัง้ นัน้ ขึน้ อยูก่ บั กับแต่ละหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ส�ำหรับการสร้างเครือข่ายทางอ�ำนาจ เป็นในลักษณะของการใช้ระบบอุปถัมภ์เป็นหลัก ส�ำหรับ
สนามชนไก่แม่ย่อย อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นั้นจากการที่ นายการุณ คุณยศยิ่ง ที่เป็นทั้งเจ้าของ
สนามชนไก่ หรือนายทุน และยังด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น คือ รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงสามารถสร้างเครือข่ายระหว่างข้าราชการ ต�ำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง จากการช่วยเหลือ
ด้านเงินทุน อาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงการอ�ำนวยความสะดวกจากการท�ำงานของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่
รวมถึงมีเสียงสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ ท�ำให้ธุรกิจสนามชนไก่ด�ำเนินการได้อย่างคล่องตัวและ
ได้รับการยกเว้นไม่ลงโทษทางกฎหมายในบางกรณี ซึ่งเป็นลักษณะของการใช้ความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจ
และหน้าที่ในการบริหารจัดการสนามชนไก่ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและผู้มีอ�ำนาจควบคุมกับเจ้าของสนามชน
ไก่ อาทิเช่น การที่นักการเมืองท้องถิ่นมีการเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องวันและเวลาในการเปิดให้บริการ
สนามชนไก่ตามข้อเรียกร้อง การจ่ายส่วยให้เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อความคล่องตัวในการให้บริหาร เป็นต้น
ทั้งนี้ส�ำหรับความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างสนามชนไก่ หรือคู่แข่งทางธุรกิจ เป็นลักษณะที่
ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อม และพยามยามลดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ที่
จะมีขึ้นต่อสนามชนไก่เพราะการตั้งขึ้นของสนามชนไก่เพิ่มมากขึ้น แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการควบคุม
และจ�ำกัดจ�ำนวนก็ตาม ท�ำให้เกิดการแข่งขันกันจนน�ำไปสู่ความขัดแย้งได้ การพึ่งพาอาศัยกันระหว่าง
สนามชนไก่ หรือคู่แข่งทางธุรกิจ หลัก ๆ จะมีด้วยกันอยู่ 3 ประเด็น คือ
หนึ่ง การเลื่อนระดับชั้นของไก่ชน ไก่ชนก็เหมือนกับนักมวยที่ต้องไต่เต้าตัวเองจากการแข่งขัน
ชกมวยจากเวทีงานวัดไปสู่เวทีระดับภูธรและเข้าสู่เวทีมวยมาตรฐานในระดับชาติ ไก่ชนก็เช่นกันอาจ
ไม่เหมือนนักมวยทัง้ หมดเพราะไก่เป็นสัตว์จงึ ไม่สามารถต่อรองกับคนได้ จ�ำเป็นต้องผ่านสังเวียนขนาดเล็ก
หรือบ่อนป่าแล้วถึงเลื่อนขึ้น ไปชนในบ่อนบ้านและบ่อนเมืองใน ดังนั้น สนามชนไก่ขนาดใหญ่หรือ
บ่อนเมืองจึงต้องอาศัยบ่อนป่าบ่อนบ้านช่วยคัดสรรไก่เก่งจากแต่ละทีเ่ ข้ามาประกบชนกันโดยมีการวางเงิน
เดิมพันทีส่ งู ด้วยระบบความสัมพันธ์ เช่นนีท้ ำ� ให้เกษตรกรทีเ่ ป็นเจ้าของไก่เก่งชนชนะหลายไฟท์ไม่สามารถ
จะรักษาไก่เก่งไว้กบั ตัวเอง จึงมีการเปลีย่ นเจ้าของไก่เก่งจะถูกซือ้ ขายและตกไปอยูใ่ นมือเจ้าของซุม้ ไก่ใหญ่
ที่มีเงินวางเดิมพันสูงหรือนักพนันที่มีฐานะร�่ำรวย
สอง เรื่องเวลาเปิดชนไก่ แทบทุกสนามชนไก่ที่ตั้งขึ้น พยายามจะจัดสรรเวลาเปิดบ่อนไม่ให้ซ�้ำกัน
เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันและไม่เป็นการแข่งขันแย่งชิงลูกค้ากัน ซึ่งเป็นที่รับรู้กันภายในกัน ท�ำให้เกิด
มีการชนไก่กันตลอดอาทิตย์หมุนเวียนคล้ายๆ กับตลาดนัดเคลื่อนที่เช่น บ่อนเมืองซึ่งเป็นบ่อนระดับธุรกิจ
ก็จะเปิดให้บริการในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ส่วนบ่อนบ้านจะมีการเปิดในวันธรรมดา ถึงแม้ว่าจะขัด
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ระบุไว้ว่า ให้เปิดบ่อนชนไก่ได้เฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์วันใดวันหนึ่ง
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สาม การมีเครือข่ายเจ้าของบ่อน เพือ่ แลกเปลีย่ นปัญหาและช่วยหนุนซึง่ กันและกัน เป็นการรวมตัว
แบบหลวมๆ และมี ค วามสั ม พั น ธ์ โ ดยถื อ เอาเจ้ า ของบ่ อ นเมื อ งเป็ น แม่ ข ่ า ย เนื่ อ งจากบ่ อ นใหญ่ มี
ความสัมพันธ์อุปถัมภ์กับนักการเมืองตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติจึงมีอ�ำนาจในการต่อรองกับรัฐ
ในการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อบ่อนชนไก่โดยตรง เช่น ในประเด็นวันเวลาในการเปิดบ่อนชนไก่มี
การต่ อ รองกั บ หน่ ว ยงานราชการบางหน่ ว ยให้ มี ก ารยื ด หยุ ่ น โดยอาศั ย ความสั ม พั น ธ์ ส ่ ว นตั ว หรื อ
ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการซึ่งแฝงอยู่ในระบบราชการ ท�ำการผ่อนผันวันเวลาแบบมีการมอบสิ่งของ
เป็นการตอบแทน (วิเศษ สุจินพรัหม, 2555 : 51-52)
ส�ำหรับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ของธุรกิจชนไก่แม้ว่าการพนันชนไก่จะเป็นที่นิยมอย่างแพร่
หลายแต่กไ็ ม่เท่ากับการพนันฟุตบอล ไพ่ และอืน่ ๆ ทัง้ นีเ้ นือ่ งด้วยการชนไก่เป็นการพนันในลักษณะเฉพาะ
กลุ่มที่มีความสนใจ เป็นลักษณะของนักพนันขาประจ�ำ  คล้ายการพนันวัวชนในภาคใต้ หรือการพนันม้า
เป็นต้น แต่ก็เป็นการสร้างรายให้แก่ผู้เลี้ยงไก่ชน และสนามชนไก่จากวงเงินเดิมพันในแต่ละครั้งเป็น
จ�ำนวนมาก ทัง้ ยังเป็นการเสริมสร้างให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนทัง้ ทางตรงจากการขายอุปกรณ์เกีย่ วกับการชนไก่
อาทิ ยา อาหารเสริม อุปกรณ์แต่งเดือยไก่ เป็นต้น หรือจากทางอ้อม เกิดธุรกิจร้านอาหาร ที่พัก ที่จอดรถ
ในพื้นที่รอบสนามชนไก่เกิดขึ้น

บทสรุป
การละเล่นชนไก่เป็นกีฬาพื้นบ้านที่มีความสัมพันธ์กับวิถีสังคมเกษตรกรรมของคนไทย ที่เกิดจาก
ภูมิปัญญาที่ได้รับการสั่งสมและสืบทอดกันมาจนกลายเป็นมรดก กลายเป็นวิถีชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะผูช้ ายไทยในชนบทจะนิยมเลีย้ งไก่ชนและจะใช้เวลาหลังจากท�ำงานในไร่นามาตีไก่
และกัดปลา ซึ่งถือเป็นกีฬาพื้นบ้านประเภทหนึ่ง ที่นอกเหนือจากความสนุกสนานที่ได้รับแล้วยังเป็น
การพบประสังสรรค์ของคนในชุมชนจนกระทัง่ ถูกดัดแปลงโดยการน�ำกระบวนการและกฎเกณฑ์ของการพนัน
ในบ่อนพนันมาประยุกต์ด้วยการดึงส่วนลึกในจิตใจของคนออกมาให้มีความหวัง มีความตื่นเต้นเร้าใจ
ซึ่งจะได้มาโดยการเสี่ยงโชคแข่งขัน กระทั่งการชนไก่เป็นมากกว่าการละเล่นพื้นบ้าน การพนันลักษณะนี้
จึงถูกระบุเป็นสิง่ ทีผ่ ดิ กฎหมายตามพระราชบัญญัตกิ ารพนัน พ.ศ. 2478 เป็นกฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้การพนัน
เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย เพื่อควบคุมและจ�ำกัดการพนันและท�ำให้สนามชนไก่เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย เป็นผล
ท�ำให้เกิดการตั้งสนามชนไก่ขึ้นเป็นจ�ำนวนมากทั่วประเทศ
จากการที่การชนไก่กลายเป็นธุรกิจการพนันจึงต้องเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์กับรัฐ
และอ�ำนาจทุนหรือการเมืองซึง่ ต้องตอบแทนด้วยสิง่ ของหรือค่าตอบแทนอืน่ ๆ แลกกับการได้รบั การปกป้อง
คุ้มครอง การเจรจาต่อรองเพื่อแลกกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ อาทิเช่น วันเวลาในการเปิดให้บริการ
เป็นต้น มีการเปลี่ยนการควบคุมทางจารีตประเพณี กล่าวคือการละเล่นชนไก่ท่ีมีอยู่เดิมจะถูกควบคุม
โดยชุมชน ผู้ที่จะเล่นชนไก่จะต้องไปขออนุญาตจากผู้ใหญ่บ้านเสียก่อนจึงจะเล่นได้ การเล่นก็เล่นให้ถูกกับ
กาลเทศะเล่นให้ถูกเวลาและสถานที่ แต่พอมีบ่อนชนไก่ขึ้น ท�ำให้การชนไก่ถูกแยกออกจากการควบคุม
ของชุมชน เพราะการตั้ง บ่อนชนไก่ไม่ต้องขออนุญาตจากชุมชน เจ้าของบ่อนอาจเป็นคนต่างถิ่นไม่ยึดติด
กับชุมชนและชุมชนไม่สามารถเข้ามาตรวจสอบดูแลบ่อนได้ กลายมาเป็นการควบคุมโดยกฎหมาย
ท�ำให้การละเล่นชนไก่ในสนามชนไก่ไม่ได้เชื่อมกับชุมชนเหมือนเช่นในอดีต
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อย่างไรก็ตามแม้ว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจการพนัน จะเป็นการการสร้างรายได้
ในรูปภาษีแก่รัฐบาล และการสร้างธุรกิจต่อเนื่องซึ่งน�ำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ สร้างความเจริญให้แก่
ชุมชน แต่ธุรกิจที่เต็มไปด้วยความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจที่มีแต่คนคอยเข้ามาแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และการเมือง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนายทุน นักธุรกิจ นักการเมือง และข้าราชการที่มีส่วนร่วมและมีหน้าที่ใน
การบริหารจัดการควบคุม จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกควบคุมผลประโยชน์ในรูปภาษีของรัฐ และ
ผลประโยชน์ไม่ไปตกแก่ใครคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่ง จนเข้าลักษณะการกดขี่ขูดรีด ท�ำให้
แทนที่รัฐจะได้รับประโยชน์จากการท�ำให้การพนันเป็นสิ่งถูกกฎหมายแต่กลับกลายเป็นเครื่องมือแสวง
ประโยชน์ของคนบางกลุ่มไป ซึ่งมาตรการหรือนโยบายเหล่านี้มีความสัมพันธ์อย่างยิ่งในการเสริมสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนจากการเกิดขึ้นของธุรกิจการพนันในพื้นที่
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ออสเตรเลียกับการเป็นรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางในการเมือง
ระหว่างประเทศหลังสงครามเย็น
AUSTRALIA AS A MIDDLE POWER STATE IN INTERNATIONAL
POLITICS SINCE THE POST-COLD WAR
กัษมพร รักสอน
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

บทคัดย่อ
ในการศึกษาทฤษฎีทางการเมืองระหว่างประเทศ บทบาทของรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางนั้นเป็น
สิง่ ทีน่ า่ สนใจ ลักษณะเฉพาะและบทบาทของมหาอ�ำนาจระดับกลางนัน้ ได้กอ่ ให้เกิดข้อค�ำถามในการศึกษา
ค้ น คว้ า ในแขนงวิ ช าการเมื อ งระหว่ า งประเทศที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ร ่ ม ภู มิ ค วามรู ้ ข องศาสตร์ ค วามสั ม พั น ธ์
ระหว่างประเทศ เนือ่ งจากคุณสมบัตทิ อี่ ยูก่ งึ่ กลางระหว่างความใหญ่ (Bigness) และความเล็ก (Smallness) นัน้
คุณสมบัติที่อยู่กึ่งกลางนี้สะท้อนให้เห็นความไม่ชัดเจนในจินตภาพและยังเป็นข้อสงสัย ในงานศึกษาวิจัย
ชิ้นนี้ใช้กรอบแนวคิดด้านขีดความสามารถของรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางมาอธิบายบทบาทออสเตรเลีย
ในแง่ของการใช้เครื่องมือทางการทูตและนโยบายต่างประเทศ การให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ และ
การสร้างพันธมิตรในภูมิภาคแปซิฟิกตอนใต้และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลียรักษา
ความเป็นมหาอ�ำนาจระดับกลางได้อย่างประสบความส�ำเร็จและชัดเจนตั้งแต่หลังสงครามเย็นเป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบันโดยวิเคราะห์ได้จากความส�ำเร็จของออสเตรเลียทางการทูตโดยเน้นความเป็นชาตินิยม
(Nationalism) ความเป็นสากลนิยม (Universalism) แนวคิดกิจกรรมนิยม (Activism) ในด้านการให้ความช่วยเหลือ
ระหว่างประเทศออสเตรเลียได้เป็นผู้บริจาคที่ส�ำคัญเพื่อบรรเทาความยากจนและส่งเสริมการพัฒนา
ในประเทศด้อยพัฒนา และออสเตรเลียสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับรัฐพันธมิตรในภูมิภาค
โดยยึดหลักความเป็นมหาอ�ำนาจระดับกลางส่งผ่านบทบาทด้านการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ
อย่างต่อเนื่องและเป็นวงกว้าง ซึ่งสิ่งนี้น�ำไปสู่การรักษาบทบาทแห่งความเป็นผู้น�ำในภูมิภาคได้
ค�ำส�ำคัญ : ออสเตรเลีย, มหาอ�ำนาจระดับกลาง, การทูต, รัฐพันธมิตร

Abstract
In the study of international politics theory, the role of middle power is remarkable.
The characteristics and roles of the middle power have raised questions in the study of
international political under the umbrella of international relations. Because of the qualities
that are in the middle between the bigness and the smallness, these qualities reflect the
ambiguity in the imagery and are still questionable. This research study adopts the concept of
middle power states’ capacity to examine the roles of Australia in terms of utilizing diplomatic i
nstrument and foreign policy, foreign aid, and making allies within the region in the South Pacific
and Southeast Asia. Australia has successfully maintained its middle power since the post-Cold
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War, by analyzing the achievements of Australia diplomacy under the notions of nationalism,
internationalism and activism. In addition, in terms of foreign aid, Australia has been an important
donor to alleviate poverty and promote development in underdeveloped countries. Australia can
additionally create close relationships with regional partners, adhering to its middle power status
through its continuous and broad international assistance roles. This can lead Australia to preserve
its leadership role within the region.
Keywords : Australia, Middle Power, Diplomacy, Allies

บทน�ำ
จากการศึกษาทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศในด้านประเด็นเกีย่ วกับอ�ำนาจรัฐสามารถแบ่งออกเป็น
3 กลุ่มหลัก คือ การศึกษารัฐมหาอ�ำนาจใหญ่ (Great Power) รัฐมหาอ�ำนาจระดับกลาง (Middle Power)
และรัฐเล็ก (Small Power) แต่ความน่าสนใจของลักษณะเฉพาะและบทบาทของมหาอ�ำนาจระดับกลาง
นั้นได้ก่อให้เกิดค�ำถามนั่นคือ บทบาทและพฤติกรรมของรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางในการเมืองโลกเป็นไป
ในรูปแบบใด และความเป็นรัฐที่ไม่ใหญ่โตหรือเล็กในแง่สากลสามารถเล่นบทบาทและแสดงศักยภาพ
และอิทธิพลในการสร้างความมัน่ คงในระบบโลกอย่างไร ความเป็นรัฐทีไ่ ม่ใหญ่โตหรือเล็กก่อให้เกิดข้อถกเถียง
ในบางมโนทัศน์ (Jordaan, 2017, p. 1) เช่น เรือ่ งบทบาทของรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางว่าไม่มบี ทบาทโดดเด่น
มากนักหากเทียบกับรัฐมหาอ�ำนาจใหญ่ทแี่ สดงอิทธิพลและมีการแข่งขันทางอ�ำนาจในการเป็นผูน้ ำ� ของโลก
หรือไม่ได้รับความสนใจมากนักเมื่อเทียบกับที่รัฐเล็กเพราะรัฐเล็กมีความเปราะบางด้านสังคม เศรษฐกิจ
และสิง่ แวดล้อม พร้อมกับเผชิญความยากล�ำบากในการพัฒนา โดยเฉพาะในช่วงเวลาทีเ่ กิดวิกฤตการณ์ตา่ ง ๆ
รัฐเล็กมักจะได้รับโอกาสและความช่วยเหลือมากกว่า แต่ทว่ารัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางนั้นมีศักยภาพ
ในการต่อรองและสามารถเอาตัวรอดได้จึงไม่ได้รับความสนใจมากนัก สิ่งนี้ถือว่าเป็นช่องว่างงานวิจัย
(Gap of knowledge) ในการศึกษาบทบาทและอ�ำนาจของรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางในทางทฤษฎีทาง
การเมืองระหว่างประเทศ
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางได้กลายเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงทศวรรษ
1990 และเป็นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางจากงานวิจยั หลาย ๆ ชิน้ ของนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะจากออสเตรเลียและแคนาดา เช่น เดวิท เอ คูเปอร์ (David A. Cooper) ริชารจ์ เอ
ฮิกกอท (Richard A. Higgott) และ คิม ริชาร์จ โนสสัน (Kim Richard Nossal) (1993) และ เดเนียล เฟรม
(Daniel Flemes) (2007) ซึ่งได้อธิบายลักษณะความเป็นผู้น�ำของรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางในเชิงของ
โครงสร้าง (Structural leadership) หรือการเป็นผู้น�ำในทางเลือกใหม่ (Alternative leader) ทางการเมือง
ระหว่างประเทศทีส่ ามารถ ปฏิรปู หรือสรรสร้างแนวทางใหม่และปรับเปลีย่ นไปตามสถานการณ์การเมืองโลก
นอกจากนี้รัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางยังให้ความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นกับรัฐพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์
ระหว่างกัน
ออสเตรเลียมีความชัดเจนในพฤติกรรมของนโยบายต่างประเทศในลักษณะของการด�ำเนินกิจ
การต่างประเทศในฐานะรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลาง จากการศึกษาของ อลัน แพเชี่ยน (Allan Patience)
(2018) แนวทางที่ออสเตรเลียยึดหลักความเป็นมหาอ�ำนาจระดับกลางประกอบด้วยสามลักษณะ คือ
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1) ความเป็นตัวตนในรูปแบบของความเป็นกลาง 2) ลักษณะความเป็นมหาอ�ำนาจระดับกลางในภูมิภาค
และ 3) ความเป็นมหาอ�ำนาจระดับกลางเสมือนกับเป็นพลเมืองโลก ดังนั้น สามารถตีความได้ว่าความเป็น
มหาอ�ำนาจระดับกลางของออสเตรเลียนั้นสามารถแสดงออกได้จากบริบทวงกว้าง และสิ่งที่ปรากฎให้
เห็นเด่นชัดและน�ำมาตีความได้คือ ออสเตรเลียพยายามสร้างจุดยืนให้ตนเองในเชิงของการทูตและ
รักษาความเป็นพันธมิตรแก่รัฐต่าง ๆ ในภูมิภาค
ดังนั้น บทความนี้เน้นการศึกษาแนวคิดและบทบาทรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางในทฤษฎีการเมือง
ระหว่างประเทศโดยวิเคราะห์บทบาทและอิทธิพลของออสเตรเลียในฐานะทีเ่ ป็นมหาอ�ำนาจระดับกลางหลัง
ยุคสงครามเย็น เช่น บทบาทด้านการทูตและนโยบายต่างประเทศ การให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ
และการสร้างพันธมิตรในภูมิภาคแปซิฟิกตอนใต้และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการรักษา
บทบาทแห่งความเป็นผู้น�ำในภูมิภาค
รัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางในบริบทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การศึกษารัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการช่วงทศวรรษ 1990 และ
ได้มีการพัฒนาข้อถกเถียงมากขี้น (Hurrell, 2000) รัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางจัดว่าเป็นรัฐระดับชั้นสอง
หากเทียบกับมหาอ�ำนาจอย่างจีน หรือสหรัฐอเมริกาโดยวิเคราะห์จากโครงสร้างของอ�ำนาจเป็นตัวชี้วัด
รัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางสามารถเสนอแนวทาง ความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ในเวทีการเมืองโลก รวมถึงสร้าง
ความร่วมมือในแบบใหม่ ๆ นิยามของรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางสามารถตีความได้วา่ เป็นรัฐกึง่ กลางระหว่าง
รัฐเล็กและรัฐใหญ่ เมื่อกล่าวถึงรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลาง (Ravenhill, 1998) สถานะของรัฐขนาดกลาง
ได้ถูกน�ำมากล่าวถึงเกี่ยวกับขีดความสามารถและอิทธิพลระหว่างประเทศ
การให้นิยามหรือค�ำจ�ำกัดความของรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางนั้นมีความแตกต่างกันหากพิจารณา
ตามกลุ่มของนักทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น ส�ำนักเสรีนิยม เน้นการมองของรัฐมหาอ�ำนาจ
ระดับกลางในลักษณะพฤติกรรมการเป็นตัวแทนในการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศ กล่าวคือ รัฐมหาอ�ำนาจ
ระดับกลางสามารถมีบทบาทในรูปแบบของการเป็นสะพานเชือ่ ม (Bridge) ระหว่างรัฐอืน่ ส่วนส�ำนักสัจนิยม
เน้นรูปแบบในการวิเคราะห์ในเชิงโครงสร้างของอ�ำนาจของรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางทีแ่ สดงออก ขีดความ
สามารถของรัฐ และสถานะในเวทีการเมืองโลก เช่น จากการวิเคราะห์ของ แซคเซอร์ (Saxer, 2013, pp.
398-399) ลักษณะทางวัตถุวิสัย เช่น อาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์ (Scale) จ�ำนวนประชากร (Population)
ระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) และขีดความสามารถทางทหาร (Statecraft) ได้ถูกน�ำมาอธิบาย
ในแง่ของการให้ค�ำจ�ำกัดความของรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางด้วย และยังมีตัวชี้วัดด้านการพัฒนาอื่น ๆ
เช่น ระดับการใช้อ�ำนาจครอบง�ำ (Hegemony) ต่อรัฐอื่น ๆ (Ping, 2005)
ส�ำนักนีโอกรัมเชี่ยน (Neo-Gramscianism) ให้ความส�ำคัญกับบทบาทรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลาง
ในทางเศรษฐศาสตร์การเมือง เช่น การฉายภาพสภาวะการครองอ�ำนาจทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง
สังคมและอุดมการณ์ ความพยายามหาทางออกในการอธิบายลักษณะของรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางอาจ
จะพิจารณาโดยรวมจากนโยบายต่างประเทศ รวมทัง้ ความสนใจเฉพาะด้านและพฤติกรรมการต่างประเทศ
ที่แสดงออกในการปกป้องผลประโยชน์ของตน (Self-interest) ทั้งในระดับลึกที่เกี่ยวพันกับความมั่นคงของ
โลกหรือสถานะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (State quo) และการสร้างพันธมิตรในระบบโลก เช่น รัฐที่ถูกจัดว่า
เป็ น มหาอ� ำ นาจระดั บ กลางมั ก จะมี ค วามสนใจในความร่ ว มมื อ แบบทวิ ภ าคี แ ละการรั ก ษาสั น ติ ภ าพ
(Chapnick, 1999, p. 1-2)
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เมือ่ พิจารณารัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางโดยแบ่งแยกตามระดับโลกและภูมภิ าคทัง้ ในแง่ของพฤติกรรม
และหน้าที่ วูด้ (Wood) (1987, p. 5) ได้อธิบายคุณลักษณะของรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางไว้ 5 ประการ กล่าวคือ
1) ความเป็นรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางในฐานะผู้น�ำภูมิภาคหรืออนุภูมิภาค 2) ความเป็นรัฐมหาอ�ำนาจ
ระดับกลางในฐานะผูน้ ำ� เชิงหน้าที่ (Functional Leader) ในทิศทางทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและมีขดี ความสามารถ
ที่เหมาะสม 3) ความเป็นรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางในฐานะผู้สร้างเสถียรภาพ เช่น แสดงบทบาทเป็น
ตัวกลาง ไกล่เกลีย่ เจรจา หรือถ่วงดุลอ�ำนาจในสถานะการณ์ทสี่ ำ� คัญ 4) ความเป็นรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลาง
ในฐานะเป็นพันธมิตรทีด่ กี บั มหาอ�ำนาจ 5) ความเป็นรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางในฐานะเป็นพลเมืองโลกทีด่ ี
สนับสนุนนโยบายต่าง ๆ ของระเบียบสากล ในท�ำนองเดียวกัน เดวิท เอ คูเปอร์ (David A. Cooper)
ริชารจ์ เอ ฮิกกอท (Richard A. Higgott) และ คิม ริชาร์จ โนสสัน (Kim Richard Nossal) (1993)
ได้เสนอแนวคิดเกีย่ วกับรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางไว้ 4 ประการ คือ 1) เกีย่ วกับสถานะความเป็นรัฐกึง่ กลาง
2) เกีย่ วกับภูมศิ าสตร์ รัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางสามารถมีอทิ ธิพลและใช้อำ� นาจในภูมภิ าคของตน 3) เกีย่ วกับ
ความน่าเชือ่ ถือ รัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางสามารถใช้เครือ่ งมือทางการทูตโน้มน้าวได้ดี 4) เกีย่ วกับพฤติกรรม
รัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางสามารถใช้แนวทางพลเมืองโลกที่ดีจัดการกับประเด็นปัญหาและความขัดแย้ง
ต่าง ๆ ได้ดี รวมทั้งยังมองว่าความเป็นรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางจะถูกสังเกตอย่างง่ายจากพฤติกรรม
ด้านการต่างประเทศ (Holbraad 1984, pp. 80-90)
นอกจากนี้ อิทธิพลและความตื่นตัวในเวทีการเมืองโลกสามารถน�ำมาอธิบายประเภทของรัฐ
มหาอ�ำนาจระดับกลาง (Jordann 2003) กล่าวคือ 1) รัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางแบบดั้งเดิม ร�่ำรวย แม้ว่ามี
ความมั่นคงความเสมอภาคประชาธิปไตยทางสังคม แต่ไม่มีอิทธิพลในระดับภูมิภาคอย่างชัดเจน บทบาท
ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศยังคลุมเครือและยังมีข้อจ�ำกัดในการใช้อ�ำนาจและขยายอิทธิพลในระบบ
ระหว่างประเทศอยู่ 2) รัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางแบบแนวใหม่ จะแยกแยะด้านพฤติกรรมอย่างชัดเจน
มีการเชื่อมโยงให้เห็นถึงอิทธิพลในระดับภูมิภาค และการเชื่อมโยงตนเองกับระบบโลก นิยมการบูรณา
การระดับภูมิภาค ขณะเดียวกันก็แสวงหาการสร้างอัตลักษณ์ของตนซึ่งแตกต่างจากรัฐที่อ่อนแอในภูมิภาค
ของพวกตน อิทธิพลทางการทูตของรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางจะขึ้นอยู่กับโอกาส (Niche Opportunity)
ที่จะเอื้อต่อรัฐตนเพื่อที่จะสร้างอ�ำนาจของตนในด้านการต่างประเทศให้แข็งแกร่งขึ้นโดยค�ำนึงถึงขีด
ความสามารถของรัฐตน และรูปแบบความร่วมมือจะเป็นไปในลักษณะพหุภาคี (Yilmaz 2017)
ดังนั้น สรุปได้ว่าการพิจารณารัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางในบริบทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สามารถจ�ำแนกได้ตามความแตกต่างของมุมมองทางทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงโครงสร้าง
พฤติกรรม หน้าที่และอิทธิพลของรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางในระบบระหว่างประเทศทั้งในระดับโลกและ
ภูมภิ าค ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั การตีความและการให้คำ� นิยามของผูท้ ศี่ กึ ษาว่าจะมุง่ เน้นการอธิบายในทางโครงสร้าง
หรือลักษณะทางวัตถุวิสัย
ออสเตรเลียกับความเป็นมหาอ�ำนาจระดับกลาง
มุมมองด้านการทูตและนโยบายต่างประเทศ
แนวคิดทางการทูตออสเตรเลียในฐานะของรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางนั้นได้ฉายภาพอย่างชัดเจน
ในช่วงต้นปี ค.ศ. 1990 นายแกเร็ต อีแวนส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้ก�ำหนดสถานะและ
ประกาศตัวในสถานะของออสเตรเลียว่าเป็นรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางบนเวทีการเมืองระหว่างประเทศ
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ซึง่ สถานะนีไ้ ด้รบั การยอมรับไปทัว่ โลก และออสเตรเลียเองได้ถกู จัดล�ำดับในการเติบโตของอ�ำนาจในลักษณะ
อ�ำนาจระดับรองหลังจากสงครามเย็นสิ้นสุดเป็นต้นมา ภาพรวมของนโยบายต่างประเทศออสเตรเลีย
ได้มีแนวทางที่สอดรับกับพฤติกรรมทางด้านการต่างประเทศของรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลาง ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการต่างประเทศหลายท่าน เช่น ราเว่นฮิล (Ravenhill, 1998) อันเจอเร่อร์ (Ungerer, 2007) และ
บาบาและคาย่า (Baba & Kaya, 2014) เห็นพ้องกับการอธิบายการทูตออสเตรเลียว่าเป็นการทูตของรัฐ
มหาอ�ำนาจระดับกลางและยังได้สร้างบรรทัดฐานและการใช้มาตรการทางการทูต การทหารและเศรษฐกิจ
เชิงรุก เพือ่ ให้บรรลุผลลัพธ์ดา้ นการต่างประเทศทีไ่ ด้วางเป้าหมายไว้ เช่น การร่วมมือในระดับพหุภาคีมงุ่ มัน่
ที่จะส่งเสริมกฎหมายระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ การเจรจาต่อรองถือว่าเป็นความเชี่ยวชาญอีกแขนงหนึ่งในพฤติกรรมของมหาอ�ำนาจ
ระดับกลาง รัฐบาลออสเตรเลียในช่วงต้นทศวรรษ 1990 ได้ตระหนักถึงพฤติกรรมของการเจรจาต่อรอง
โดยเฉพาะอิทธิพลในระบบระหว่างประเทศของรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลาง และยังเชื่อว่าการแสวงหา
โอกาสนัน้ เป็นสิง่ จ�ำเป็นเพือ่ ธ�ำรงไว้ซงึ่ อิทธิพลและอ�ำนาจ ตลอดจนการขยายอ�ำนาจในภูมภิ าคเพือ่ ปกป้อง
ผลประโยชน์แห่งชาติและสร้างฐานอ�ำนาจให้แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับการตีความความของ
ส�ำนักสัจจนิยมในทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เน้นการแสวงหาผลประโยชน์ตนเป็นที่ตั้ง ดังนั้น
การสร้างจุดยืนของออสเตรเลียในฐานะรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางได้กลายเป็นสิ่งที่ส�ำคัญต่อรูปแบบและ
พฤติกรรมทางการทูตของออสเตรเลีย
จากการศึกษานโยบายต่างประเทศออสเตรเลียในฐานะรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลาง อันเจอเร่อร์
(Ungerer, (2007, p. 542) อธิบายรากฐานลักษณะเฉพาะของนโยบายต่างประเทศออสเตรเลียในยุคดัง้ เดิม
ประกอบด้วยสามลักษณะ คือ 1) ความเป็นชาตินิยม (Nationalism) 2) ความเป็นสากลนิยม (Universalism)
และ 3) แนวคิดกิจกรรมนิยม (Activism) สามลักษณะนี้ถูกน�ำมาอธิบายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนให้กับ
การต่างประเทศออสเตรเลีย เริม่ จากความเป็นชาตินยิ มล�ำดับแรก ออสเตรเลียพยายามทีจ่ ะสร้างอัตลักษณ์
แนวทางของตน รวมทัง้ ความเป็นตัวของตัวเองเพือ่ ทีจ่ ะแยกออกจากสหราชอาณาจักรหลังยุคสงครามโลก
ล�ำดับต่อมาคือ ความเป็นสากลนิยม ออสเตรเลียใช้เทคนิคทางการทูตด้านการโน้มน้าวใจ (Persuade)
ในแนวทางการปฏิบตั เิ ฉพาะด้าน เช่น ออสเตรเลียมีความสนใจการพัฒนาประเด็นเฉพาะเกีย่ วกับข้อตกลง
ระหว่างประเทศซึ่งมีความหลากหลายและเป็นไปในลักษณะของการทูตพหุภาคี ดังนั้น เทคนิคทาง
การทูตด้านการโน้มน้าวใจถือว่าเป็นการใช้ก�ำลังอ�ำนาจอ่อนละมุน (Soft Power) อย่างหนึ่ง ล�ำดับสุดท้าย
คือ แนวคิดกิจกรรมนิยม (Activism) ถือว่าเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดเพราะรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางจะต้องพึ่งพา
ทักษะทางการทูตในการแสวงหาผลประโยชน์ของชาติ ความส�ำเร็จขึ้นอยู่กับระดับของการริเริ่มนโยบาย
ต่างประเทศ อย่างสม�่ำเสมอและได้รับการส่งเสริมและมีความยั่งยืนในระดับสากล ดังนั้น ลักษณะเฉพาะ
ของนโยบายต่างประเทศออสเตรเลียในยุคดั้งเดิมนั้นเป็นรากฐานของแนวคิดการทูตของรัฐมหาอ�ำนาจ
รับกลางที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ในยุคหลังสงครามเย็นแนวคิดของการทูตรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางที่ได้รับการพัฒนาต่อยอด
โดยนาย อีแวนส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมุ่งเน้นแนวคิดพื้นฐานส�ำหรับการสร้างจุดยืนและ
การตอบสนองทางการทูตของออสเตรเลียต่อความไม่แน่นอนของระบบโลกภายหลังสงครามเย็น แต่ใน
ช่วงปี ค.ศ. 1996 – ปลายปี ค.ศ. 2007 รัฐบาลจอห์น ฮาวเวิร์ด จากพรรคเสรีนิยมได้ปรับท่าทีของจุดยืน
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ความเป็นรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางของออสเตรเลียใหม่ โดยเน้นความร่วมมือแบบทวิภาคีภายใต้แนวทาง
การสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เพราะเชื่อว่าความเป็นรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางของออสเตรเลียไม่ควร
มีข้อจ�ำกัด เพราะออสเตรเลียสามารถเป็นได้มากกว่ามหาอ�ำนาจระดับกลาง (Downer, 1996, p. 3)
อาจจะตีความได้ว่ารัฐบาลของฮาวเวิร์ดมีการเปลี่ยนแนวทางด้านการต่างประเทศโดยมุ่งเน้นการสร้าง
ความยิ่งใหญ่ ความทะเยอทะยานให้กับออสเตรเลีย
ช่วงปลายปี ค.ศ. 2007 - ค.ศ. 2013 อ�ำนาจทางการเมืองเปลี่ยนถ่ายมาสู่พรรคแรงงานอีกครั้ง
ภายใต้การน�ำของนายเควิน รัดด์ ซึง่ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะฟืน้ ฟูบทบาทของออสเตรเลียในแนวทางของการทูตรัฐ
มหาอ�ำนาจระดับกลาง และน�ำไปสู่กระบวนการภูมิภาคนิยมอันเป็นผลมาจากวิวัฒนาการความคิดของ
ออสเตรเลียเกีย่ วกับสถานะในภูมภิ าคในช่วงหลายทศวรรษทีผ่ า่ นเพือ่ ก�ำหนดเป็นวงกว้างในฐานะการสร้าง
ความเป็นผูน้ ำ� ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ (He, 2012, p. 685) เป้าหมายและความส�ำเร็จของนโยบายต่างประเทศ
ของรัฐบาลรัดด์ยึดหลักการทูตรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางเช่นเดิม รวมทั้งมีการน�ำเสนอแนวคิดภูมิภาคนิยม
ของออสเตรเลียภายใต้หวั ข้อ : การสร้างชุมชนในภูมภิ าค ของสถาปัตยกรรมความปลอดภัยในภูมภิ าคและ
การจัดระเบียบในภูมิภาค เพื่อการเชื่อมโยงที่หลากหลาย (Beeson, 2011, p. 563 - 564) ทั้งนี้ สามารถ
วิเคราะห์ได้วา่ ความพยายามเชิงอุดมการณ์ในการก�ำหนดวาทกรรมเชิงภูมภิ าคนิยมผ่านการสร้างความเข้ม
แข็งทางการเมืองของพรรคแรงงานได้สง่ ผลให้บทบาทการทูตของออสเตรเลียในฐานะรัฐมหาอ�ำนาจกลับมา
สู่สภาวะเชิงรุกอีกครั้งโดยเฉพาะสร้างการอิทธิพลในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ช่วงปี ค.ศ. 2013 - ปัจจุบัน ภายใต้การน�ำของพรรคเสรีนิยมภายใต้การน�ำของนายโทนี แอ็บบอท,
นายมัลคอม เทิร์นบูล และ นายสกอตต์ มอร์ริซัน จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองภายในนั้นขาด
เสถียรภาพ มีการเปลีย่ นตัวผูน้ �ำบ่อยเกินไปรวมทัง้ มีการปรับคณะรัฐมนตรีรวมทัง้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
การต่างประเทศ ในภาพรวมพรรคเสรีนิยมยังไม่ได้ละทิ้งสถานะความเป็นมหาอ�ำนาจระดับกลาง เพียงแต่
เน้นทางเศรษฐกิจว่าเป็นพื้นที่ส�ำคัญครอบคลุมมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก รวมถึงมุ่งเน้นยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคงแบบพหุภาคีอีกด้วยโดยเฉพาะกับสหรัฐฯ และในพื้นที่แปซิฟิก (Bishop, 2018) ดังเช่น
สุนทรพจน์ของนายสกอตต์ มอร์ริซัน นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของออสเตรเลีย กล่าวว่า การขยาย
ตัวทางการค้าเป็นเรื่องใหญ่ และเรายังเชื่อในทางบวกกับการทูตของรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางของเรา
(Morrison, 2019)
แม้ว่าในแต่ละรัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะเลือกในการด�ำเนินนโยบายด้านการทูตและนโยบายต่างประเทศ
ของตนในแนวทางที่ต่างกันไป อย่างไรก็ตาม สถานะและบทบาทของออสเตรเลียในฐานะมหาอ�ำนาจ
ระดับกลางยังเป็นยังอยู่คู่กับมุมมองด้านการทูตและนโยบายต่างประเทศเสมอมา
มุมมองด้านการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ
ประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกมีส่วนร่วมในกระบวนการช่วยเหลือต่างประเทศในฐานะผู้บริจาคและ
ผู้รับหรืออาจเกิดขึ้นทั้งสองทาง รัฐใช้ความช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการด�ำเนินการ
ตามวัตถุประสงค์นโยบายต่างประเทศ (Apodaca 2017) ออสเตรเลียได้ตระหนักถึงแนวทางการเป็นพลเมือง
โลกที่ดีพร้อมกับปกป้องพื้นที่ยุทธศาสตร์ของตนเอาไว้ การให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศจึงกลายเป็น
เครือ่ งมือชนิดหนึง่ ทางการทูต ฮานส์ เจ มอร์เกนธอ ได้กล่าวไว้วา่ ความช่วยเหลือระหว่างประเทศโดยทัว่ ไป
การให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศมีรปู แบบทีแ่ ตกต่างกันไปตามแต่ละกรณี (Morgenthau, 1962, p. 301)
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ในความหมายของการช่วยเหลือระหว่างประเทศสรุปได้ว่า หมายถึง การโอนทรัพยากรโดยสมัครใจจาก
ประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง การโอนนี้รวมถึงการไหลของเงินทุนใด ๆ ไปยังประเทศก�ำลังพัฒนา
ประเทศก�ำลังพัฒนามักจะไม่มฐี านอุตสาหกรรมทีแ่ ข็งแกร่งและมีลกั ษณะโดยดัชนีการพัฒนามนุษย์ตำ 
�่ (HDI)
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศสามารถอยูใ่ นรูปของเงินกูห้ รือเงินช่วยเหลือ แนวทางการให้ความช่วยเหลือ
แบ่งออกเป็นในลักษณะพหุภาคี ทวิภาคี การช่วยเหลือแบบผูกพันหรือมีพันธะสัญญา การช่วยเหลือแบบ
สมัครใจ เป็นต้น
ออสเตรเลียเป็นหนึ่งใน 29 สมาชิกของ DAC ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศต่าง ๆ โดยให้
ความส�ำคัญของความช่วยเหลือจากต่างประเทศในฐานะเครือ่ งมือทางนโยบายต่างประเทศนัน้ ออสเตรเลีย
เองยึดหลักการปฏิบัติตามหลักสากล ซึ่งความช่วยเหลือระหว่างประเทศถือเป็นหลักปฏิบัติสากลเช่นกัน
งานวิจัยของแลนคาสเตอร์ (Lancaster, 2007) ให้เหตุผลว่าการจัดหาความช่วยเหลือจากต่างประเทศได้
พัฒนาเป็นบรรทัดฐานสากล ประเทศทีร่ ำ�่ รวยให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศทีย่ ากจนเพือ่ ให้สภาพของมนุษย์
ดีขนึ้ รัฐอยูภ่ ายใต้บรรทัดฐานของพฤติกรรมทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยประชาคมระหว่างประเทศ การจัดสรรความช่วย
เหลือจากต่างประเทศได้กลายเป็นมาตรฐานพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับและคาดหวังในหมู่รัฐที่พัฒนาแล้ว
ซึง่ ขณะนีไ้ ด้รบั การยอมรับในหมูป่ ระเทศทีม่ รี ายได้ปานกลางจ�ำนวนมากขึน้ รัฐทีพ่ ฒ
ั นาแล้วส่วนใหญ่ได้จดั
ตัง้ หน่วยงานให้ความช่วยเหลือจากต่างประเทศจัดท�ำเอกสารความช่วยเหลือจากต่างประเทศกระบวนการ
และขัน้ ตอนและเข้าร่วม DAC รัฐผูบ้ ริจาคให้ความช่วยเหลือเพือ่ บรรเทาความยากจนและส่งเสริมการพัฒนา
ในประเทศด้อยพัฒนา แลนคาสเตอร์ยอมรับว่ารัฐผู้บริจาคยังสามารถใช้ความช่วยเหลือของพวกเขาเป็น
สิ่งจูงใจเพื่อขยายความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างผู้บริจาคและผู้รับ นอกจากนี้ ออสเตรเลียยังคงยึด
หลักความเป็นมหาอ�ำนาจระดับกลางโดยส่งผ่านบทบาทด้านการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นวงกว้าง
ในมุมมองของออสเตรเลียกับการเป็นรัฐผู้บริจาค ออสเตรเลียตระหนักถึงการสร้างพันธมิตรผ่าน
การให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจและการเมือง เช่น ในช่วงต้นปี ค.ศ. 1980
ออสเตรเลียได้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่เติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ออสเตรเลียมองว่าการละเมิดต่อ
ประเทศก�ำลังพัฒนาที่ในอดีตเคยตกเป็นอาณานิคมตะวันตกดูเป็นการเอารัดเอาเปรียบประเทศเหล่านั้น
ออสเตรเลียจึงเข้ามามีสว่ นร่วมโดยให้ความช่วยเหลือไปยังประเทศก�ำลังพัฒนาพร้อมกับหยิบยืน่ ความช่วย
เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างแรงดึงดูดและแรงสนับสนุนทางการเมืองระหว่างประเทศ ส�ำหรับออสเตรเลีย
ถือว่าจัดอยู่ในกลุ่มของรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางแบบดั้งเดิม โดยพิจารณาจากความมั่งคั่งของประเทศ
มีบทบาทที่ซับซ้อนของออสเตรเลียในเศรษฐกิจการเมืองโลก ออสเตรเลียเองยังมีความสับสนเกี่ยวกับการ
รวมภูมภิ าคหากเทียบกับมหาอ�ำนาจกลางทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ซงึ่ เป็นผูท้ กี่ ระตือรือร้นและมักเป็นผูร้ เิ ริม่ การบูรณา
การระดับภูมิภาคและความร่วมมือ และที่ส�ำคัญรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางแบบดั้งเดิม คือ ผู้บริจาคที่ให้
ความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการเพื่อการพัฒนา (ODA) (Jordann, 2003, pp. 170 - 173) การบริจาคและ
ให้ความช่วยเหลืออย่างใจกว้างเป็นอีกตัวอย่างหนึง่ ของการเป็นพลเมืองโลกทีด่ สี ำ� หรับรัฐมหาอ�ำนาจระดับ
กลางแบบดั้งเดิม (Ikenberry and Kupchan, 1990) ความช่วยเหลือระหว่างประเทศนี้สามารถเปลี่ยนแปลง
พืน้ ฐานเศรษฐกิจโลกได้ โดยเฉพาะก่อให้เกิดการขยายตัวของสวัสดิการในรัฐทีย่ ากจน รัฐมหาอ�ำนาจระดับ
กลางอาจจะบริจาคทรัพยากรหรือทรัพย์สินเพื่อเข้าช่วยเหลือรัฐผู้รับ (Cooper et. al, 1993)
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หลังยุคสงครามเย็นเป็นต้นมารัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางแบบดัง้ เดิมเป็นสมาชิกขององค์กรทีม่ อี ำ� นาจสูง
(เช่น องค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ, กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นน�ำของโลก
(G8), ฯลฯ) เสมือนเพิ่มศักยภาพที่แข็งแร่งมากยิ่งขึ้นตามแนว ‘สากลนิยม’ นอกจากนี้ ยังมีการแทรกแซง
กิจการในภูมิภาคของตน เช่น ตัวอย่างกองก�ำลังรักษาสันติภาพของออสเตรเลียในติมอร์ตะวันออก
การมุ่งเน้นความสนใจไปที่การเป็นผู้น�ำระดับภูมิภาค รวมทั้งยังยืนยันตัวเองผ่านการเป็นสมาชิกระดับโลก
(และมักจะเป็นผู้น�ำ) เช่น อังค์ถัดและสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ นอกจากนี้ ในเบื้องลึกอาจจะอธิบาย
ได้ว่ารัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางแบบดั้งเดิมมีความกังวลในฐานอ�ำนาจตน หากว่าอิทธิพลของตนในระดับ
ภูมิภาคต้องลดลง ทั้งนี้เพราะยังคงยึดโยงอยู่ในแนวคิดของการใช้อ�ำนาจครอบง�ำ  (Hegemony) (Cooper,
1997, p. 8) พฤติกรรมของมหาอ�ำนาจระดับกลางในด้านการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศนั้น
เป็นไปในรูปแบบของการบริจาค (Donation) (Jordann, 2003, p. 11) ในด้านการให้ความช่วยเหลือเพือ่ การ
พัฒนาแก่ประเทศพันธมิตรและขยายผลลงลึกด้านการพัฒนานโยบายภายในและต้องอยู่ภายใต้ขอบเขต
ของมาตรฐานสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ มหาอ�ำนาจระดับกลางมักจะมีเป้าหมายเพือ่ พัฒนาบทบาท
ตนทั้งในระดับภูมิภาคหรือระดับโลกเพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติของตนเองไว้
มุมมองด้านการสร้างพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ออสเตรเลียได้ตระหนักในเอกลักษณ์และทีต่ งั้ ทางภูมศิ าสตร์เป็นเพือ่ นบ้านของประเทศก�ำลังพัฒนา
ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ และค�ำนึงถึงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การเปิดการค้าเสรีเพือ่ ผลประโยชน์
ของประเทศและเพื่อให้เข้าถึงการแสวงหาผลประโยชน์จากการพัฒนา เพราะหากวิเคราะห์ตามทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์จะเห็นว่าการค้าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพโดยยึดโยงตามหลักการของ “เกมผลรวม
เป็นศูนย์” (Zero Sum Game) มุมมองด้านการสร้างพันธมิตรในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ สามารถน�ำมาอธิบาย
ได้ 2 ประเด็นหลัก คือ การสร้างพันธมิตรผ่านการให้ความช่วยเหลือในภูมิภาค และการสร้างพันธมิตร
ด้านความมั่นคงในภูมิภาค
การสร้างพันธมิตรผ่านการให้ความช่วยเหลือในภูมิภาค พิจารณาได้ สองกลุ่ม กล่าวคือ 1) ภูมิภาค
แปซิฟกิ ตอนใต้ 2) ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส�ำหรับกลุม่ ตัวอย่างแรก คือ ประเทศในภูมภิ าคแปซิฟกิ
ตอนใต้ กรณีศึกษาปาปัวนิวกินีและหมู่เกาะโซโลมอน ในด้านการรับความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
และความยัง่ ยืน รวมถึงฟืน้ ฟูมนุษยธรรมทีส่ ง่ ผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวติ และทรัพย์สนิ กลุม่ ประเทศหมู่
เกาะแปซิฟิกมีความส�ำคัญต่อออสเตรเลียในแง่ของการเป็นสนามหลังบ้าน (Backyard) ที่มีความส�ำคัญต่อ
ยุทธศาสตร์ของออสเตรเลีย
นอกจากนี้ ในด้านแผ่ขยายอิทธิพลของความเป็นใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรณีศึกษา
อินโดนีเซียและติมอร์ตะวันออก ออสเตรเลียสร้างพันธมิตรผ่านการพัฒนาด้านสถาบันเศรษฐกิจและ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพร่วมกัน รวมทั้งด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อสร้าง
เสถียรภาพและความมั่นคงและการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของออสเตรเลีย ดังนั้นความร่วมมือ
และสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งเป็นเครื่องมือเสริมสร้างชาติ เช่น รัฐบาลออสเตรเลียได้ร่วมมือกับรัฐบาล
ติมอร์ตะวันออกสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เศรษฐกิจ ผู้คน และสังคม” (Department
of Foreign Affairs and Trade, 2018)
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จากแนวคิดการสร้างอ�ำนาจทีแ่ ข็งแกร่งขึน้ ในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ รวมทัง้ รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และผลประโยชน์ของภูมภิ าค ออสเตรเลียได้ตระหนักถึงบทบาทของตนในฐานะผูใ้ ห้ความช่วยเหลือระหว่าง
ประเทศและบทบาทของผูส้ ร้างสรรค์ทางด้านการศึกษา การพัฒนาสาธารณูปโภค การต่อสูป้ อ้ งกันภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติ และการสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ออสเตรเลียได้พัฒนาความสัมพันธ์และสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับประเทศในภูมิภาคโดยเฉพาะ
ในกลุ่มหมู่เกาะแปซิฟิกซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความสนใจของออสเตรเลียอย่างยิ่ง บทบาทในการสร้าง
ความเจริญเติบโตให้กบั ภูมภิ าคแสดงออกในรูปแบบของการการลงทุนเพือ่ พัฒนาสาธารณูปโภค ออสเตรเลีย
ได้ขยายหุ้นส่วนทางรัฐบาลและภาคเอกชนจากการลงทุนดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างหนี้สินของ
ประเทศในภูมิภาคอย่างไม่สร้างสรรค์
รายงานการให้ความช่วยเหลือในภูมิภาคจากกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย (Department
of Foreign Affairs and Trade, 2019) ได้แก่ 500 ล้านดอลล่าร์ออสเตรเลียถูกจ�ำแนกเพื่อช่วยเหลือ
ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับในแปซิฟิกและติมอร์ตะวันออก ช่วงปี
ค.ศ. 2019 - 2020 และ ช่วงปี ค.ศ. 2022 - 2023 ; มากกว่า 200 ล้านดอลล่าร์ออสเตรเลียถูกจ�ำแนก
เพื่อพัฒนาสายเคเบิ้ลตามแนวประการัง ช่วงปี ค.ศ. 2019 - 2020 เพื่อพัฒนาการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
ในประเทศปาปัวนิกินี และหมู่เกาะโซโลมอน ; 450 ล้านดอลล่าร์ออสเตรเลียถูกจ�ำแนกเพื่อปกป้องสิทธิ
ทางมนุษยธรรม ช่วงปี ค.ศ. 2019 - 2020; 70 ล้านดอลล่าร์ออสเตรเลียถูกจ�ำแนกเพื่อพัฒนาทาง
ด้านแรงงานส�ำหรับประชากรในหมู่เกาะแปซิฟิก ช่วงปี ค.ศ. 2019 - 2020 และ ช่วงปี ค.ศ. 2022 - 2023;
145 ล้านดอลล่าร์ออสเตรเลียถูกจ�ำแนกเพื่อช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจแก่ประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น
ด้านการสร้างพันธมิตรด้านความมัน่ คงในภูมภิ าคเป็นอีกหนึง่ แนวคิดในการขยายอิทธิพลและธ�ำรงไว้
ซึ่งอ�ำนาจของออสเตรเลีย หากพิจารณาตามหลักทฤษฎีของรัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางเกี่ยวกับภูมิศาสตร์
รัฐมหาอ�ำนาจระดับกลางสามารถขยายและรักษาเขตอิทธิพลและใช้อ�ำนาจในภูมิภาคของตน การมีกอง
ทหารทีเ่ ข้มแข็งและมีประสิทธิภาพสามารถสร้างความปลอดภัยให้กบั ประเทศได้ การมีกองทัพทีม่ ศี กั ยภาพ
ถือได้วา่ เป็นเครือ่ งมือหนึง่ ทีน่ ำ� ไปสูน่ โยบายทางด้านความมัน่ คงทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ดังนัน้ ออสเตรเลียจ�ำเป็น
ต้องรักษาความสัมพันธ์อันดีภายในภูมิภาคไว้ (Evans, 1989)
ในฐานะรั ฐ มหาอ� ำ นาจระดั บ กลางออสเตรเลี ย ได้ ใ ห้ ค วามสนใจพฤติ ก รรมการต่ า งประเทศ
ทีแ่ สดงออกในการปกป้องผลประโยชน์ของตน (Self - interest) ทัง้ ในระดับลึกทีเ่ กีย่ วพันกับความมัน่ คงของ
โลก รวมทัง้ การสร้างพันธมิตรในระบบโลก เนือ่ งจากระบบระหว่างประเทศได้เข้าสูร่ ะบบโลกใหม่ ออสเตรเลีย
ได้ตอบรับกับการเปลีย่ นแปลงในระบบระหว่างประเทศ สิง่ นีอ้ า้ งได้จากนโยบายทางด้านการสร้างพันธมิตร
และหุ้นส่วนในภูมิภาค และการจัดการกิจการในภูมิภาคในช่วงต้นทศวรรษ 1990 ซึ่งคือ ยุทธศาสตร์
“Constructive Commitment”แต่อย่างไรก็ตามออสเตรเลียยังเคารพในหลักความเป็นสากลในด้านหลัก
ของไม่แทรกแทรง อ�ำนาจอธิปไตย สิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตย (Fry, 1991)
ออสเตรเลียตระหนักถึงการพึง่ พาอ�ำนาจของตนเอง (Self-reliance) มากยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากมีการบูรณาการ
ทางด้านความมั่นคงแน่นแฟ้นขึ้นในแต่ละภูมิภาคของโลกด้วยสาเหตุจากการต่อต้านการก่อการร้าย
(Anti-terrorism) การสร้างพันธมิตรทางด้านความมั่นคงกับสหรัฐฯ ได้ถูกริเริ่มขึ้นในกรอบของ the Five
Powers Defence Arrangement (FPDA) โดยออสเตรเลียเป็นหนึง่ ในสมาชิกส�ำคัญในการฝึกปฏิบตั กิ ารณ์รว่ ม
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และจัดการภัยทางด้านความมั่นคงกับประเทศสมาชิกโดยเฉพาะสิงค์โปร์และมาเลเซียที่อยู่ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งออสเตรเลียเองได้สร้างพันธมิตรด้านความมั่นคงข้ามภูมิภาค (Cross-regional
security strategy) (Remley, 2001, pp. 173 - 174)
เนือ่ งจากอิทธิพลของสองมหาอ�ำนาจ - จีน และสหรัฐ - ทีม่ อี ทิ ธิพลเหนือประเทศอืน่ ๆ ในระบบโลก
ออสเตรเลียตระหนักในบทบาทตนในการตอบรับการเปลีย่ นแปลงของขัว้ อ�ำนาจทีเ่ กิดขึน้ โดยเฉพาะอิทธิพล
จากจีนที่แผ่เข้ามาสู่แปซิฟิกรัฐบาลปัจจุบันภายใต้การน�ำของนายสกอตต์ มอร์ริซันได้มีกองก�ำลังประจ�ำ
การออสเตรเลียในภูมิภาคแปซิฟิกเพื่อช่วยเหลือและร่วมฝึกทางด้านการรบแก่ประเทศในภูมิภาค เหตุผล
ส�ำคัญคือเพื่อลดทอนอ�ำนาจจากประเทศจีนที่พยายามจะแผ่อิทธิพลในภูมิภาคแปซิฟิก (Packham, 2019)

บทสรุป
ออสเตรเลียแสดงบทบาทความเป็นมหาอ�ำนาจระดับกลางได้อย่างชัดเจน ออสเตรเลียในฐานะ
ที่เป็นมหาอ�ำนาจระดับกลางได้ใช้เครื่องมือด้านการทูตในการธ�ำรงไว้ซึ่งอ�ำนาจและอิทธิพลของตน และ
บทบาทในการสร้างความมั่นคงในระบบโลกสามารถอธิบายได้จากให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ
ที่ออสเตรเลียมีส่วนร่วมและผลักดัน เช่น ความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และกลุ่มประเทศ
อุตสาหกรรมชั้นน�ำของโลก และท้ายสุดคือ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับรัฐพันธมิตรในภูมิภาคแปซิฟิก
ตอนใต้ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่หลังสงครามเย็นเป็นต้น ออสเตรเลียใช้นโยบาย
ต่างประเทศเป็นเครือ่ งมือทางการยุทธศาสตร์เพือ่ ก�ำหนดนโยบายทีส่ อดคล้อง และเป็นประโยชน์ระหว่างรัฐ
พันธมิตรน�ำไปสู่ความสามารถในการปกป้องผลประโยชน์ ความมั่นคงและความอยู่รอดแห่งชาติได้
นอกจากนี้ออสเตรเลียยังมองว่าการช่วยเหลือระหว่างประเทศสามารถรักษาสถานะของความเป็น
มหาอ�ำนาจระดับกลางไว้ได้ตามหลักสากลของระบบโลก รวมทั้งสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
รัฐพันธมิตรในภูมิภาคได้ซึ่งน�ำไปสู่การรักษาบทบาทแห่งความเป็นผู้น�ำในภูมิภาคอีกด้วย
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ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนต่อประเด็นปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ชาวโรฮิงญา
THE EFFECTIVENESS OF ASEAN INTERGOVERNMENTAL
COMMISSION ON HUMAN RIGHTS TO HUMAN RIGHTS
VIOLATIONS ISSUES OF ROHINGYA
ภัทราวรรณ แก้วกรอง
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ
ปัญหาสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียนเป็นปัญหาที่เกิดมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวโรฮิงญา (Rohingya) ซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาคมโลกต่างให้
ความสนใจ และเป็นประเด็นที่อาเซียนได้รับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าว
เพราะอาเซียนเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับปัญหา ส่งผลให้ปัญหายืดเยื้อและมีระดับความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น ดังนั้นบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาถึงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของ
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission
on Human Rights : AICHR) โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานเกิดจากปัจจัย 2 ประการ
ที่ส�ำคัญ คือ 1. ปัจจัยที่เกิดจากภายในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ หลักการในการด�ำเนินงานภายในภูมิภาค
ในบทความนี้หมายถึง วิถีอาเซียน (ASEAN Way) และ 2. ปัจจัยที่เกิดจากภายนอกภูมิภาคอาเซียน ได้แก่
แรงกดดันจากภายนอก (external pressure) ที่เป็นอุปสรรคและข้อจ�ำกัดต่อประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
ของ AICHR เพื่อแสดงให้เห็นว่าภายใต้เงื่อนไขของปัจจัยทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคที่มีอยู่ของ
อาเซี ย นนั้ น อาเซี ย นจะสามารถใช้ ก ลไกสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ มี อ ยู ่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด การต่ อ ปั ญ หา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้วา่ AICHR ไม่มปี ระสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน โดยมี ASEAN Way
เป็นอุปสรรคส�ำคัญในการด�ำเนินงาน ส่วนแรงกดดันจากภายนอกนัน้ ไม่ได้มผี ลท�ำให้ AICHR มีประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงานมากขึ้น
ค�ำส�ำคัญ : 1. คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
2. อาเซียน
3. สิทธิมนุษยชน
4. โรฮิงญา
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Abstract
Human rights problems in ASEAN region have been a long and ongoing problem.
Especially the problem of human rights violation Rohingya. This is the issue that the international
community is interested and it is a subject that ASEAN has criticized for responding to the
problem because ASEAN has chosen to avoid facing the problem resulting in the problem is
protracted and the level of even more violence. Therefore, This article aims to study the
operational efficiency of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR).
The factors that affect the efficiency of operations are caused by two important factors. First,
intra-ASEAN region factors such as the ASEAN way and external factors such as external
pressure was used to present that under these conditions how ASEAN could effectively handle
with the human rights violation by utilizing existing mechanisms.
From the study, it can be concluded that AICHR is inefficient in operations with ASEAN
Way being a major obstacle to implementation. As for external pressures, it does not make AICHR
more efficient.
Keyword : 1. ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights
2. ASEAN
3. Human Rights
4. Rohingya

บทน�ำ
ภายหลังจากสงครามเย็น (Cold War) สิ้นสุดลง เกิดความเปลี่ยนแปลงในบริบทระหว่างประเทศ
และท�ำให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ รวมไปถึงแนวคิดในเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งในช่วงเวลานั้นสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศปราศจากสงคราม ดังนั้นการพัฒนาและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนพลเมือง
จึงเป็นสิง่ ที่ ประชาคมโลกต่างหันมาให้ความส�ำคัญมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเด็นปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชน เนื่องจากเป็นช่วงที่ประเทศต่างๆ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาประเทศของตนทั้งทาง
ด้านเทคโนโลยี การคมนาคม และการติดต่อสื่อสารให้สอดคล้องกับโลกที่ก้าวเข้าสู่ยุคของโลกาภิวัตน์
(globalization) เพื่อแสวงหาหนทางที่ก้าวไปสู่การเป็นประเทศมหาอ�ำนาจ ด้วยเหตุผลของความซับซ้อน
ในสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศทีเ่ พิม่ มากขึน้ ส่งผลท�ำให้ประเด็นในเรือ่ งสิทธิมนุษยชนกลายเป็นปัญหา
ความมั่นคงรูปแบบใหม่ (non-tradition security) ที่เป็นปัญหาข้ามพรมแดน ส่งผลให้การตอบสนอง
หรือการจัดการกับปัญหาจึงเป็นไปได้ยากต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งประเด็นปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ประชาคมโลกต่างให้ความสนใจคงจะหนีไม่พ้นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ชาวโรฮิงญา โดยปัญหาดังกล่าวนั้นไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อพม่าเพียงประเทศเดียว แต่ยังมีระดับ
ของความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นและขยายตัวเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียน ดังนั้นการมีอยู่
ขององค์กรสิทธิมนุษยชนอย่างคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN
Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR) ของอาเซียนนั้น จะสามารถจัดการหรือ
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ตอบสนองต่ อ ปั ญ หาดั ง กล่ า วได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากน้ อ ยเพี ย งใดเมื่ อ มี ป ั จ จั ย จากภายในและ
ภายนอกเข้ามาเป็นเงื่อนไขในการด�ำเนินงานของ AICHR
บทความนี้จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยส่วนแรก จะกล่าวถึงองค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน
ซึ่งก็คือ AICHR เพื่อให้เข้าใจถึงองค์กรและขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ในการด�ำเนินงานของ AICHR ส่วนที่สอง
จะกล่ า วถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการด� ำ เนิ น งานของ AICHR ซึ่ ง จะอธิ บ ายภายใต้ ป ั จ จั ย ภายในนั่ น ก็ คื อ
หลักการในการด�ำเนินงานภายในภูมิภาค ส่วนที่สาม จะกล่าวถึงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของ
AICHR โดยจะอธิบายภายใต้ปัจจัยภายนอกนั่นก็คือแรงกดดันจากภายนอก และส่วนสุดท้ายของบทความ
จะเป็นบทสรุปทีช่ ใี้ ห้เห็นถึงการด�ำเนินงานของ AICHR ภายใต้เงือ่ นไขของทัง้ ปัจจัยภายในและภายนอกนัน้
AICHR จะสามารถด�ำเนินงานในเรื่องสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental
Commission on Human Rights : AICHR)
ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ 15 เมือ่ วันที่ 23 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2009 ทีอ่ ำ� เภอชะอ�ำหัวหิน ประเทศไทย เหล่าผูน้ ำ� อาเซียนได้มคี วามเห็นพ้องต้องกันในการจัดตัง้ คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล
อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) หรือ
AICHR ขึ้นอย่างเป็นทางการ หลังจากที่ได้มีการระบุถึงความต้องการในการจัดตั้ง AICHR ไว้ในปฏิญญา
ชะอ�ำ-หัวหิน (Cha-Am Hua Hin Declaration) (ASEAN Intergovernmental Commission on Human
Rights, 2012: 2) ซึ่งภูมิภาคอาเซียนเป็นเพียงภูมิภาคเดียวที่ไม่มีกลไกสิทธิมนุษยชนเป็นของตนเอง
ท�ำให้เหล่าผูน้ ำ� ของประเทศสมาชิกอาเซียนต่างลงความเห็นถึงการจัดตัง้ กลไกสิทธิมนุษยชนขึน้ เพือ่ น�ำมาใช้
เป็นเครื่องมือในการตอบสนองและจัดการต่อปัญหาในเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นภายในภูมิภาค และ
มีความสอดคล้องตามบทบัญญัติข้อ 14 ที่ระบุไว้ในกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) เพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ของกฎบัตรในเรือ่ งการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของประชาชน
ในภูมิภาค
นอกจากนี้ในส่วนเนื้อหาสาระส�ำคัญของขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ (Term of Reference: TOR) ของ
AICHR ประกอบไปด้วย 14 ข้อ ซึ่งตัวเนื้อหาสาระของ TOR โดยส่วนใหญ่มักเน้นไปที่การเป็นองค์กร
ทีใ่ ห้การส่งเสริมและคุม้ ครอง (promotion and protection) และเป็นองค์กรทีเ่ น้นในเรือ่ งของการปรึกษาหารือ
(consultation) เกี่ยวกับปัญหาในเรื่องสิทธิมนุษยชนมากกว่าการเข้าไปมีบทบาทแก้ไขปัญหาโดยตรง
อีกทั้งยังรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ (awareness) และให้ค�ำแนะน�ำเรื่องของสิทธิมนุษยชนให้กับ
ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนการด�ำเนินงานของ AICHR ต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวโรฮิงญานัน้ เมือ่ AICHR
มีอ�ำนาจหน้าที่ท่ีเน้นเพียงแต่เรื่องของการส่งเสริม คุ้มครอง และให้ค�ำปรึกษาในเรื่องสิทธิมนุษยชน
และไม่มีอ�ำนาจในการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ท�ำให้ AICHR มีบทบาทการ
ด�ำเนินงานที่จ�ำกัดในการเข้าถึงปัญหา แต่ AICHR มีความพยายามที่จะตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าว
อันจะเห็นได้จาก AICHR ได้มีการประชุมในวาระพิเศษระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน ในปี ค.ศ. 2015
โดยมีผแู้ ทนของ AICHR จากประเทศอินโดนีเซีย ทีม่ คี วามต้องการให้ผแู้ ทนของ AICHR จากประเทศต่าง ๆ
ปรึกษาหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสิทธิมนุษยชนชาวโรฮิงญา ซึ่งเป็นเรื่องที่ AICHR
ต้องหันมาให้ความสนใจ (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, 2015) นอกจากนี้
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ผู้แทน AICHR จากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียได้ให้ข้อเสนอว่าอาเซียนและ AICHR ควรหามาตรการ
ที่มีประสิทธิภาพที่จะท�ำให้รัฐบาลพม่ารับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้กระท�ำต่อชาวโรฮิงญา และยังเสนอว่ารัฐบาล
พม่าควรอนุญาตให้ผู้แทนของ AICHR เข้าไปตรวจสอบพื้นยังที่ที่เกิดปัญหา เพื่อประเมินสถานการณ์
ในปัจจุบันและหาวิธีการแก้ไขปัญหา (Dian Septiari, 2018) จากตัวอย่างการด�ำเนินงานของ AICHR
ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า AICHR มีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
ในการตอบสนองต่อปัญหาทีจ่ ำ� กัด อันเป็นผลมาจากหลักการในการด�ำเนินงานภายในภูมภิ าคของอาเซียน
ซึ่งก็คือ ASEAN Way โดยจะอธิบายต่อไปเพื่อให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ ASEAN Way จนกลายเป็น
สิ่งที่ประเทศสมาชิกอาเซียนไม่อาจละเมิดและแทรกซึมอยู่ในทุกการด�ำเนินงานและการก�ำหนดนโยบาย
ต่าง ๆ ของอาเซียน
หลักการในการด�ำเนินงานภายในภูมิภาค
หลักการในการด�ำเนินงานภายในภูมิภาคนั้นถือเป็นสิ่งที่หล่อหลอมพฤติกรรมของเหล่าประเทศ
สมาชิกอาเซียนจนกลายเป็นหลักการทีเ่ หล่าประเทศสมาชิกอาเซียนยึดถืออย่างเคร่งครัด เพือ่ เป็นแนวทาง
หรือบรรทัดฐานในการด�ำเนินงานและก�ำหนดนโยบายต่างๆ โดยในบทความนี้จะหมายถึง วิถีอาเซียน
(ASEAN Way) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ส�ำคัญร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน และยังถือเป็นปัจจัยภายใน
ที่ส�ำคัญที่มีอิทธิพลหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของ AICHR
โดย ASEAN Way นั้นหมายถึง แนวปฏิบัติ (code of conduct) ที่เป็นหลักการพื้นฐานที่เหล่า
ประเทศสมาชิกอาเซียนยึดถือกันอย่างเคร่งคัด ซึ่งมาจากบรรทัดฐาน (norm) หรือค่านิยม (value) ร่วมกัน
เพื่อให้ความสัมพันธ์ของเหล่าประเทศสมาชิกสามารถด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่น โดย ASEAN Way นั้นถือ
ได้ว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ส่งผลต่อกรอบความร่วมมือทั้งในด้านการเมืองและความมั่นคงที่ก�ำหนดร่วมกัน
ของเหล่าประเทศสมาชิกอาเซียน เปรียบเสมือนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่หล่อหลอมจนเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของอาเซียน เนื่องจาก ASEAN Way เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน
จึงกลายเป็นบรรทัดฐานพื้นฐานที่อาเซียนใช้ในการด�ำเนินงานหรือใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนดนโยบาย
ต่างๆ ภายในภูมิภาค และยังเป็นสิง่ ที่ช่วยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (confident-building) ในการมีปฏิสัมพันธ์
(interaction) ซึ่งกันและกันในหมู่ประเทศสมาชิก อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงระหว่างรัฐ
(interstate) และยังช่วยเสริมสร้างความมั่นคงภายในภูมิภาค โดย ASEAN Way นั้นเป็นแนวคิดพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการการตัดสินใจที่เป็นไปอย่างฉันทามติ ซึ่งตั้งอยู่บนแนวทางในการปรึกษาหารือกัน
เกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิก
ASEAN Way มีต้นก�ำเนิดมาจาก 4 ปัจจัยที่มีความเชื่อมโยงกัน ได้แก่ 1. ความสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิดของประเทศสมาชิกอาเซียน 2. ความคล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
3. บรรทัดฐานทีใ่ ช้ในการก�ำกับดูแลหรือหลักการของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐทีส่ มาชิกอาเซียนน�ำมาใช้ และ
4. กระบวนการของปฏิสมั พันธ์และการขัดเกลาทางสังคม (socialization) (Acharya, 1998) ซึง่ ประเทศสมาชิก
อาเซียนใช้คำ� ว่า ASEAN Way ในการป้องกันตนเองจากการถูกแทรกแซงจากภายนอก โดยสาเหตุที่ ASEAN Way
กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของอาเซียนนัน้ เป็นเพราะอาเซียนได้หนั มาให้การสนับสนุนในเรือ่ งของสิทธิมนุษยชน
และประชาธิปไตย ที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงไปของบริบทระหว่างประเทศ ประเทศสมาชิกอาเซียน
เริ่มที่จะรวมเรื่องของสิทธิมนุษยชนให้กลายเป็นบรรทัดฐานของอาเซียน และการจัดตั้ง AICHR ถือเป็น
สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของอาเซียนในเรื่องสิทธิมนุษยชน (Yukawa, 2017)
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นอกจากนี้ ASEAN Way ยังประกอบไปด้วยแนวคิดที่ถือเป็นหัวใจส�ำคัญซึ่งก็คือหลักการของ
การไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน (non-intervention) และกระบวนการการตัดสินใจที่เป็น
ไปอย่างฉันทามติฉนั ทามติ (consensus) เพราะอาเซียนเน้นให้ความส�ำคัญในเรือ่ งของการรักษาเสถียรภาพ
ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน หลักการดังกล่าวข้างต้นจะ
ด�ำเนินอยูภ่ ายใต้แนวทางของการเคารพในอ�ำนาจอธิปไตย (respect sovereignty) กระบวนการปรึกษาหารือ
(consultation) และความเสมอภาคและบูรณภาพแห่งดินแดน (equality and territorial integrity) ระหว่าง
ประเทศสมาชิก ซึ่งผู้เขียนมองว่าหลักการข้างต้นนั้นเป็นหลักการส�ำคัญที่เปรียบเสมือนองค์ประกอบ
หลักอันจะน�ำไปสู่การปฏิบัติตามแนวทางของ ASEAN Way ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันของประเทศ
สมาชิกอย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังน�ำไปสู่การเกิดแนวคิดการเกี่ยวพันอย่างยืดหยุ่น (flexible engagement)
และ ASEAN Way ยังส่งผลต่อการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของ AICHR (Terms of Reference : TOR)
ซึ่งจะอธิบายต่อไปดังนี้
หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน (Principle of Non-Intervention)
ประเทศสมาชิกอาเซียนมักจะหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ที่จะเป็นการละเมิดต่อหลักการไม่แทรก
กิจการภายในจนน�ำไปสูค่ วามขัดแย้งระหว่างกัน โดยหลักการนีเ้ ป็นหลักการทีค่ วบคูไ่ ปกับการทูตแบบเงียบ
(quiet diplomacy) เนื่องจากทั้งสองหลักการนั้นมีความคล้ายคลึงกันในแง่ของการหลีกเลี่ยงการเผชิญ
หน้าอันจะน�ำไปสู่ความขัดแย้งของประเทศสมาชิกอาเซียน (Katsumata, 2003 : 104 - 121) หลักการ
ไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิกนี้ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส�ำคัญของ ASEAN Way
โดยสาเหตุที่ท�ำให้เหล่าประเทศสมาชิกอาเซียนยึดหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน
อย่างเคร่งครัดก็เนื่องมาจากสาเหตุ 2 ประการ คือ 1. ความหลากหลายภายในรัฐและความหลากหลาย
ระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งในเรื่องของวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และศาสนา เป็นต้น และ 2. ภูมิหลังทาง
ประวัตศิ าสตร์ทปี่ ระเทศสมาชิกอาเซียนเคยตกเป็นอาณานิคมจากประเทศตะวันตก ท�ำให้เกิดความเปราะบาง
จากการถูกแทรกแซงในการล่าอาณานิคมของประเทศมหาอ�ำนาจ การที่ประเทศสมาชิกอาเซียนยึดหลัก
การไม่แทรกแซงกิจการภายในนั้นถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่ใช้ในการลดแรงกดดันที่อาจท�ำให้ขัดต่อผลประโยชน์
ของประเทศตนเอง (Severino, 2006 : 85 - 107)
กระบวนการการมีฉันทามติร่วมกัน (consensus)
กระบวนการการมีฉนั ทามติรว่ มกันของประเทศสมาชิกนัน้ เป็นหลักการทีม่ คี วามส�ำคัญไม่นอ้ ยกว่า
หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของการปรึกษาหารือร่วมกันและอยู่บนพื้นฐาน
ความเข้าใจร่วมกันของเหล่าประเทศสมาชิกถึงในการไม่กระท�ำการใดๆ ตามอ�ำเภอใจ โดยผลลัพธ์ดังกล่าว
ที่จะเกิดขึ้นต้องเกิดจากความเห็นชอบหรือเห็นพ้องต้องกันของเหล่าผู้น�ำประเทศต่างๆ หากประเทศใด
มีความเห็นแตกต่างจะถือว่าไม่เป็นไปตามหลักฉันทามติ จากสาเหตุนี้เป็นผลท�ำให้ในบางครั้งอาเซียนไม่
สามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจังและบรรลุผล อันจะเป็นผลท�ำให้ขัดต่อ AESAN Way
ดังเช่นในกรณีของประเด็นปัญหาชาวโรฮิงญา ซึง่ ถือเป็นอุปสรรคขัดขวางการด�ำเนินงานต่างๆ ของอาเซียน
จากอุปสรรคในการด�ำเนินงานดังกล่าวนั้นได้ส่งผลให้เกิดแนวคิดการเกี่ยวพันอย่างยืดหยุ่น (flexible
engagement) ขึ้นในเวลาต่อมา (Haacke, 1999) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวคิดที่จะใช้เป็นแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาได้ยืดหยุ่นกว่า ASEAN Way จะเห็นได้ว่ากระบวนการดังกล่าวถือเป็นหลักการที่ค่อน
ข้างสร้างความยากล�ำบากให้กับประเทศสมาชิกในแง่ของการที่ต้องมีความเห็นที่ตรงกันของทุกฝ่ายจึงจะ
สามารถเริ่มด�ำเนินงานในขั้นต่อไปได้
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แนวคิดการเกี่ยวพันอย่างยืดหยุ่น (flexible engagement)
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยในช่วงระยะเวลานั้นคือ สุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้เป็น
ผู้ที่สนับสนุนและผลักดันแนวคิดการเกี่ยวพันอย่างยืดหยุ่น โดยมองว่าการยึด ASEAN Way มากเกินไป
ท�ำให้เป็นอุปสรรคในการเข้าไปจัดการต่อปัญหาทีเ่ กิดขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ชาวโรฮิงญาที่ถือเป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อน ประกอบกับพม่าอ้างว่าเป็นประเด็นปัญหาภายใน
ประเทศ ส่งผลให้อาเซียนไม่สามารถเข้าไปจัดการได้ เนื่องจากขัดต่อหลักการไม่แทรกแซงกิจการ สุดท้าย
แล้วแนวคิดการเกี่ยวพันอย่างยืดหยุ่นไมได้เป็นที่ยอมรับของเหล่าประเทศสมาชิกอาเซียน เนื่องจากบาง
ประเทศเห็นว่าเป็นแนวคิดที่จะมาท้าทาย ASEAN Way (Petcharamesree, 2013)
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ (Terms of Reference : TOR) ของ AICHR
ASEAN Way ยังเป็นสิ่งที่มีบทบาทส�ำคัญที่เป็นตัวก�ำหนด TOR ของ AICHR ไว้ที่ตัวแทนใน
ระดับภาครัฐ ซึง่ TOR เป็นอีกสิง่ หนึง่ ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงแนวปฏิบตั ทิ ฝี่ งั รากลึกจนได้กลายมาเป็นวัฒนธรรม
ขององค์ ก รที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจาก ASEAN Way ซึ่ ง เป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ไ ด้ ฝ ั ง รากรึ ก อย่ า งเข้ ม แข็ ง อยู ่
ในการก�ำหนดนโยบาย หรือการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน ที่ถูกร่างขึ้นโดย
คณะท�ำงานระดับสูง (High Level Panel : HLP) ที่เป็นตัวแทนในการร่าง TOR ตามบทบัญญัติข้อ 14
ของ ASEAN Charter เนื้อหาสาระจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน โดยจะเน้นในเรื่องของการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน (กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2555 : 21)
ถึงแม้ว่าอาเซียนจะจัดตั้ง AICHR ขึ้นส�ำเร็จแต่ก็ยังคงได้รับกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง เนื่องมา
จาก TOR ยังคงมีเนื้อหาสาระที่ความคลุมเครืออยู่ไม่น้อยแม้จะมีการทบทวน TOR ตามเป้าประสงค์
ของแผนงานไปแล้วก็ตาม และการด�ำเนินงานจะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
แต่ไม่มีอ�ำนาจในการเข้าไปตรวจสอบปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น (Mewengkang, 2012 :
34 - 36) จากสาเหตุดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า TOR นั้นไม่เข้มแข็งพอที่จะน�ำมาใช้จัดการหรือ
ตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างจริงจัง
แรงกดดันจากภายนอก (External Pressure)
การที่อาเซียนให้ความสนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนก็เพื่อให้เกิดความสอดคล้องต่อหลักสิทธิมนุษยชน
ที่เป็นสากลที่ยึดถือร่วมกันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการหรือตอบสนองต่อปัญหาสิทธิมนุษยชนต่างๆ
และจะเป็นผลดีต่ออาเซียนในด้านของการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มา
ซึง่ ผลประโยชน์ทตี่ อ้ งการร่วมกัน ท�ำให้สามารถลดแรงกดดันทีจ่ ะเกิดจากกระแสวิพากษ์วจิ ารณ์และการต่อ
ต้านจากภายนอกได้ อีกทัง้ ในเรือ่ งทีป่ ระเทศสมาชิกอาเซียนยังคงยึด ASEAN Way อย่างเคร่งครัดตามทีไ่ ด้
กล่าวมาแล้วนัน้ ส่งผลท�ำให้ประเทศภายนอกภูมภิ าคแสดงท่าทีไ่ ม่เชือ่ มัน่ ต่อประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
ในการจัดการหรือตอบสนองต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ AICHR
ภูมิภาคอาเซียนในอดีตเกิดเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในประเทศสมาชิกขึ้นหลาย
เหตุการณ์ จนท�ำให้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากภายนอก เช่น การสังหารหมู่ในติมอร์ตะวันออก
เหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ทีก่ รุงดีลใี นเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1991 ทีโ่ บสถ์ซานตาครูซ๊ (Allison, 2015 : 180)
สาเหตุของการสังหารหมู่นั้นเกิดจากการที่ประชาชนออกมาประท้วงเพื่อเรียกร้องเอกราชให้ตนเองจาก
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การถูกกดขี่ ท�ำให้รฐั บาลอินโดนีเซียเลือกทีจ่ ะใช้นโยบายทีร่ นุ แรงในการจัดการต่อผูป้ ระท้วงโดยใช้อาวุธปืน
ยิงใส่ในกลุ่มผู้ที่มาชุมนุมประท้วง (protesters) ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตนับร้อยคน จากเหตุการณ์ดังกล่าว
ท�ำให้อาเซียนได้รบั แรงกดดันและกระแสวิพากษ์วจิ ารณ์จากหลายหน่วยงาน เช่น NGOs (Non-Governmental
Organizations) ทีไ่ ด้ออกมาประณามการกระท�ำดังกล่าวว่าเป็นสิง่ ทีโ่ หดร้ายและรุนแรงท�ำให้ประชาชนต้อง
เสียชีวติ เป็นจ�ำนวนมาก ถึงแม้วา่ เหตุการณ์ดงั กล่าวจะถือเป็นเหตุการณ์ทรี่ นุ แรง แต่อาเซียนเองไม่สามารถ
เข้าไปแก้ไขจัดการต่อปัญหาดังกล่าวทีเ่ กิดขึน้ ได้ เป็นผลมาจากการทีอ่ าเซียนยึด ASEAN Way ตามหลักการ
การไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิก ประกอบกับในขณะนั้นอาเซียนยังไม่มีองค์กร
หรือกลไกที่จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในจัดการกับปัญหาในเรื่องสิทธิมนุษยชนได้โดยตรง ด้วยเหตุนี้
จึงเป็นส่วนหนึง่ ทีส่ ง่ ผลให้มกี ารผลักดันกลไกสิทธิมนุษยชนเพือ่ พิจารณาถึงการแก้ปญ
ั หาในเรือ่ งสิทธิมนุษยชน
มากยิง่ ขึน้ จนน�ำไปสูแ่ นวคิดจัดตัง้ กลไกสิทธิมนุษยชนทีเ่ ป็นของภูมภิ าคอาเซียนเอง (Ciorciari, 2015: 699)
จนกลายมาเป็น AICHR ในที่สุด
แม้ว่าอาเซียนจะมีเครื่องมือในการจัดการปัญหาสิทธิมนุษยชนอย่าง AICHR แล้วก็ตาม แต่ทว่า
AICHR ยังคงถูกท้าทายต่อประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานจากเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เข้ามาเป็นบททดสอบต่อ AICHR หาก AICHR สามารถจัดการหรือ
ตอบสนองต่อปัญหาได้ดขี นึ้ นอกจากจะช่วยลดกระแสวิพากษ์วจิ ารณ์ได้แล้วนัน้ ยังสามารถสร้างภาพลักษณ์
และความน่าเชื่อถือในสายตาของประชาคมระหว่างประเทศได้ แต่ดูเหมือนว่า AICHR จะไม่สามารถก้าว
ผ่านบททดสอบไปได้อย่างราบรืน่ ซึง่ แสดงให้เห็นได้จากเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนทีม่ คี วามรุนแรง
ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากก่อนตั้ง AICHR ขึ้น โดยเป็นเหตุการณ์การสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์
จังหวัดมากินดาเนาเมื่อปลายปี ค.ศ. 2009 โดยมีทหารติดอาวุธซุ่มโจมตีขบวนรถของกลุ่มผู้สนับสนุน
นายอิสมาอิล มังกูดาดาตู (Esmael Mangudadatu) รองนายกเทศมนตรีเมืองบูลวน ขณะทีก่ ำ� ลังเดินทางไป
ลงทะเบียนเพือ่ สมัครเลือกตัง้ ชิงต�ำแหน่งผูว้ า่ ราชการของจังหวัดมากินดาเนา (Hays, 2015) ต่อมาครอบครัว
ของผู้เสียชีวิตได้ร้องขอความช่วยเหลือไปยัง AICHR เพื่อให้ตัดสินเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเป็นธรรม
แต่ในด้านของรัฐบาลฟิลิปปินส์อ้างว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องภายในประเทศของตน ท�ำให้เกิดกระแส
วิพากษ์วิจารณ์จากองค์การนิรโทษกรรมสากล (Amnesty International) ในเรื่องของการจัดการหรือ
ตอบสนองต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ AICHR ทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ เนือ่ งจาก AICHR ไม่มหี น้าที่
ที่สามารถรับเรื่องร้องเรียนได้ เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า AICHR ยังคงมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ที่อ่อนแอ
และมีข้อบกพร่องในการน�ำมาใช้จัดการปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจริงในภูมิภาคอาเซียน
ในกรณีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวโรฮิงญาที่เกิดขึ้นนั้นท�ำให้องค์กรและภาคส่วนต่างๆ
จากภายนอกภูมิภาคได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ให้รัฐบาลพม่าออกมารับผิดชอบ เช่น ยังฮี ลี (Yanghee Lee)
ซึ่งเป็นทูตพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในพม่าได้ออกมาเปิดเผยถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับ
ชาวโรฮิงญามีสถานการณ์ที่เลวร้าย พร้อมได้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลพม่าเร่งด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ เ กิ ด ขึ้ น (ASEAN Watch, 2017) นอกจากนี้ อ งค์ ก ารนิ ร โทษกรรมสากล
(Amnesty International) และฮิวแมนไรท์ วอท์ช (Human Rights Watch : HRW) ได้มกี ารเรียกร้องให้รฐั บาล
พม่าเร่งเข้าไปด�ำเนินการแก้ไขความขัดแย้งในพื้นที่ที่เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและควรเปิดโอกาส
ให้หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องสามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือชาวโรฮิงญาในพืน้ ทีไ่ ด้ (ASEAN Watch, 2016)
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จากตัวอย่างข้างต้นที่ได้หยิบยกมานั้นแสดงให้เห็นว่าประเด็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่
เกิดขึ้นภายในภูมิภาคอาเซียนไม่ใช่เรื่องใหม่ และได้รับกระแสวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอด แม้องค์กรหรือ
ภาคส่วนต่างๆ พยายามเข้ามาวิพากษ์วจิ ารณ์ปญ
ั หาดังกล่าวแต่ยงั คงไม่สามารถหาทางแก้ไขปัญหาได้สำ� เร็จ
ซึง่ กระแสวิพากษ์วจิ ารณ์ตา่ งๆ นัน้ มีจดุ เริม่ ต้นมาจากการตีความในเรือ่ งสิทธิมนุษยชนทีแ่ ตกต่างกันระหว่าง
ประชาคมระหว่างประเทศและอาเซียน เนือ่ งจากประชาคมระหว่างประเทศจะยึดแนวทางของสิทธิมนุษยชน
ทีม่ คี วามเป็นสากลมีแบบแผนเดียวกันและให้ความส�ำคัญกับตัวบุคคลหรือประชาชนของตนเองเป็นส�ำคัญ
ซึ่งจะมีความแตกต่างจากของอาเซียนที่จะให้ความส�ำคัญกับผลประโยชน์ของรัฐมากกว่าผลประโยชน์ของ
ประชาชน อีกทั้งเหล่าประเทศสมาชิกอาเซียนที่ยังคงยึด ASEAN Way อย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้งทีอ่ าจเกิดขึน้ เป็นการแสดงให้เห็นว่าเรือ่ งสิทธิมนุษยชนของอาเซียนไม่มคี วามเป็นสากลอย่าง
แท้จริง ซึ่งมีความแตกต่างตั้งแต่การตีความไปจนถึงการให้คามส�ำคัญกับตัวแสดงที่แตกต่างกัน จนกลาย
เป็นลักษณะที่มีความเฉพาะตัวของอาเซียน
ดังนัน้ AICHR ทีเ่ ปรียบเสมือนความหวังของผูค้ นในภูมภิ าคทีจ่ ะท�ำให้ปญ
ั หาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เบาบางลงได้น้ันต้องดับลง เมื่อการด�ำเนินงานของ AICHR ไม่สามารถจัดการหรือตอบสนองต่อปัญหาได้
โดยเห็นได้ชัดว่าขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ในการด�ำเนินงานยังคงอ่อนแอและมีข้อบกพร่องอยู่ เช่น AICHR
ไม่มีอ�ำนาจหน้าที่เข้าไปตรวจสอบยังพื้นที่ที่เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ เนื่องจากอยู่นอกเหนือ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ อง AICHR และขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีโ่ ดยรวมของ AICHR นัน้ จะไม่ดำ� เนินงานใด ๆ
ทีอ่ าจน�ำไปสูก่ ารเผชิญหน้ากันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนทีจ่ ะขัดต่อ ASEAN Way ด้วยความแข็งแกร่ง
ของ ASEAN Way นีเ้ องท�ำให้ยากต่อการปรับปรุงหรือพัฒนา AICHR ให้เป็นกลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากกว่า
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

บทสรุป
เมื่อน�ำปัจจัยทั้งภายในและปัจจัยภายนอกมาพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของ
AICHR ผ่านประเด็นปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวโรฮิงญาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนแล้วนั้น
จะเห็นได้ว่าทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกถือเป็นข้อจ�ำกัดหรืออุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงานของ AICHR ทั้งสิ้น โดยมีสาเหตุมาจากบรรทัดฐานหรือแนวปฏิบัติที่ประเทศสมาชิก
อาเซียนยึดถืออย่าง ASEAN Way ซึ่งเป็นหลักการในการด�ำเนินงานภายในภูมิภาคที่เน้นถึงหลักการ
ไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันของประเทศสมาชิก รวมไปถึงกระบวนการการมีฉันทามติร่วมกัน
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปรึกษาหารือถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในภูมิภาค ซึ่งเป็นหลักการที่ล้วนแล้ว
แต่ไม่ต้องการสร้างความแตกแยกอันจะน�ำไปสู่การเผชิญหน้ากันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้งนี้ท้ังนั้นในหลายภาคส่วนมีความเห็นว่าการที่อาเซียนยึด ASEAN Way อย่างเคร่งครัดนั้น
อาจสร้างผลกระทบต่ออาเซียนได้ (Santiago, 2009: 58) ซึ่งการที่ประเทศสมาชิกต่างกล่าวอ้างถึงหลักการ
ไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันนั้น ส่งผลให้ประเทศสมาชิกอาเซียนไม่สามารถหยิบยกประเด็น
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นมาพูดคุยหรือปรึกษาหารือกันได้ โดยเฉพาะประเด็นปัญหาเรื่อง
การละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวโรฮิงญาที่ก�ำลังเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในระดับภูมิภาค ถึงแม้ว่าผู้แทน
ของ AICHR หลายประเทศจะออกมาเรียกร้องให้ร่วมกันหามาตรการให้ความช่วยเหลือชาวโรฮิงญาผ่าน
การประชุม AICHR หลายครั้งก็ตาม แต่ประเทศสมาชิกหลายประเทศยังคงมีท่าทีที่นิ่งเฉยต่อปัญหา
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ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศสมาชิกอาเซียนต่างพยายามที่จะหลีกเลี่ยงใน
การหาทางแก้ไขปัญหาทีจ่ ะเป็นการขัดต่อ ASEAN Way และอาจส่งผลไปสูก่ ารเผชิญหน้ากันระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน อีกทั้ง ASEAN Way ยังเป็นรากฐานส�ำคัญในการก�ำหนด TOR ของ AICHR ซึ่งแน่นอน
ว่าการก�ำหนด TOR นั้นจะต้องเป็นไปตามหลักการของ ASEAN Way ที่จะไม่ท�ำให้เกิดความขัดแย้งกัน
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ยังรวมไปถึงแรงกดดันจากภายนอกที่อาเซียนได้รับกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากภาคส่วนต่างๆ
ถึงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของ AICHR ที่ยังคงอ่อนแอและไม่ครอบคลุม จึงท�ำให้ปัญหายังคง
ด�ำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้อาเซียนจะได้รับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งเป็นแรงกดดันจากภายนอก
แต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์และแรงกดดันอาจยังคงไม่เพียงพอที่จะท�ำให้อาเซียนออกมาเปลี่ยนแปลงแก้ไข
AICHR ให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาได้ดียิ่งขึ้น อาเซียนยังคงมีท่าทีหลีกเลี่ยงปัญหาและการเผชิญ
หน้ากันระหว่างประเทศสมาชิกซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของ ASEAN Way
จากการพิจารณาข้างต้นนัน้ ท�ำให้สรุปได้วา่ ASEAN Way เป็นบรรทัดฐานหรือแนวปฏิบตั ทิ แี่ ข็งแกร่ง
อย่างยิง่ ทีฝ่ งั รากลึกจนกลายมาเป็นเป็นบรรทัดฐานของการก�ำหนดนโยบาย และการด�ำเนินงานต่างๆ ของ
อาเซียน ที่ทุกประเทศใช้ และปฏิบัติตามอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่อาจละเมิดได้ ถึงแม้อาเซียนจะได้รับ
แรงกดดันจากภายนอกแต่ AICHR ยังคงเป็นองค์กรทีไ่ ร้ประสิทธิภาพ ยากต่อการเปลีย่ นแปลงให้สามารถใช้
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด การปั ญ หาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพราะความแข็ ง แกร่ ง ของ ASEAN Way
ที่ไม่อาจละเมิดได้ ประกอบกันการตีความในเรื่องสิทธิมนุษยชนของอาเซียนที่ต่างกับตะวันตกที่ให้
ความส�ำคัญกับผลประโยชน์ของรัฐมากกว่าประชาชน ท�ำให้ AICHR มีการท�ำงานในขอบเขตทีจ่ ำ� กัด ดังนัน้
เมื่อใช้ AICHR ในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวโรฮิงญา
จึงท�ำให้ AICHR ไร้ประสิทธิภาพ และไม่สามารถแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างจริงจัง
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การให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของเกาหลีใต้ต่อประเทศในอาเซียน
ช่วงปี 2009 - 2019 : ปัจจัยแวดล้อมและทิศทาง
THE REPUBLIC OF KOREA’S OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE
TO ASEAN COUNTRIES IN 2000 - 2019 : FACTORS AND DIRECTION
แพรวพรรณ รักขิโต
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ
บทความนี้ น� ำ เสนอเกี่ ย วกั บ การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ การพั ฒ นาของเกาหลี ใ ต้ ใ นช่ ว งปี
2009 - 2019 โดยกล่าวถึงภาพรวมของกิจกรรมที่เกาหลีใต้ด�ำเนินการอ้างอิงจากข้อมูลสถิติตลอดจน
นโยบายด้านการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของเกาหลีใต้ เพื่อน�ำมาสู่การตอบค�ำถามหลักของ
บทความเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการให้ความช่วยเหลือและทิศทางในอนาคต โดยในปี 2009
เกาหลีใต้แสดงท่าทีทจี่ ะเพิม่ ปริมาณความช่วยเหลือเพือ่ การพัฒนามากยิง่ ขึน้ โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือ
แบบทวิภาคีมายังประเทศก�ำลังพัฒนาในเอเชียเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม หลังจากปี 2013 เป็นต้นมา
เกาหลีใต้ได้ส่งความช่วยเหลือมายังประเทศในอาเซียนเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศก�ำลังพัฒนา
อย่างกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม นอกจากนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว
เกาหลีใต้ได้เพิ่มปริมาณการค้าและการลงทุนมายัง CLMV มากยิ่งขึ้น เมื่อวิเคราะห์ท่าทีของเกาหลีใต้
ด้วยแนวคิด Foreign Aid พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของเกาหลีใต้ ได้แก่
การส่งเสริมแบรนด์ประเทศในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคมโลกและการเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ส�ำหรับทิศทางของการให้ความช่วยเหลือมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเห็นได้จากการด�ำเนินนโยบายมุ่งใต้ใหม่
ซึ่งริเริ่มโดยประธานาธิบดีมุน แจอิน ในปี 2017 ซึ่งเป็นเครื่องหมายส�ำคัญที่แสดงถึงความพยายามของ
เกาหลีใต้ในการเข้ามามีบทบาทในอาเซียนมากยิ่งขึ้น
ค� ำ ส� ำ คั ญ : การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ การพั ฒ นา เกาหลี ใ ต้ ซี แ อลเอ็ ม วี แบรนด์ ป ระเทศ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

Abstract
This article states the Republic of Korea’s official development assistance during 2009 - 2019.
Overview of ODA activities accumulated from ODA statistics and related policies are presented in
order to illustrate factors as well as direction of the ODA of South Korea. In 2009, South Korea
increased the amount of ODA especially the bilateral assistance to developing countries in Asia. Then,
from 2013 to 2019, more ODA were allocated to ASEAN countries especially the CLMV countries
which are Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam. During this time, trade and investment between
South Korea and CLMV countries were enhanced. Utilizing the foreign aid framework, South Korea’s
actions could be described by two main motivations which are the aim to gain nation branding as
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a good world citizen and economic interests. Amount of assistance is likely to expand corresponding
to the New Southern Policy initiated by President Moon Jae-in in 2017. This policy reiterate the effort
of South Korea to have more roles in ASEAN.
Keyword : Official Development Assistance, South Korea, CLMV, Nation Branding,
Economic Interest

บทน�ำ
ย้อนกลับไปราว 60 ปีที่แล้ว หากมีคนกล่าวว่าในอนาคตเกาหลีใต้จะพัฒนาตัวเองจนกระทั่ง
สามารถอยู่ในสถานะประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือคงแทบไม่มีคนเชื่อในค�ำกล่าวนี้ อย่างไรก็ตาม ผลจาก
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไม่หยุดยัง้ นับตัง้ แต่ทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา ท�ำให้เกาหลีใต้ถอื เป็นหนึง่ ในประเทศ
ที่มีความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรม และน�ำมาสู่การส่งความช่วยเหลือไปยังประเทศก�ำลังพัฒนาทั่วโลกใน
รูปแบบความช่วยเหลือเพือ่ การพัฒนา (Official Development Assistance: ODA) ซึง่ หมายถึงความช่วยเหลือ
ระหว่างประเทศจากรัฐใดรัฐหนึ่งไปยังรัฐอื่น ๆ รวมถึงองค์การระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้รับความช่วยเหลือ ODA ประกอบไปด้วยความช่วยเหลือแบบให้เปล่า
และเงินกู้แบบผ่อนปรน (Organisation for Economic Co-operation and Development) รัฐต่าง ๆ ใช้
ODA เป็นเสมือนเครือ่ งมือทางการทูตเพือ่ ส่งเสริมผลประโยชน์ของตน ไม่วา่ จะเป็นการรักษาเครือข่ายความ
ร่วมมือและสร้างพันธมิตรใหม่ ๆ การส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ
การรักษาและเพิม่ อิทธิพลของประเทศทีเ่ คยเป็นเจ้าอาณานิคม การป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบซึง่ อาจส่งผล
ต่อประเทศพัฒนาแล้ว เช่น โรคระบาด ภาวะเสือ่ มโทรมของสิง่ แวดล้อม เป็นต้น และการส่งเสริมภาพลักษณ์
ในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคมโลก (Apodaca, 2017) ซึ่งเกาหลีใต้เองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้ ODA
เป็นเครื่องมือทางการทูตเช่นเดียวกับประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือรายอื่น ๆ โดยความช่วยเหลือเพื่อ
การพัฒนาของเกาหลีใต้แบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ ความช่วยเหลือแบบทวิภาคี และความช่วย
เหลือแบบพหุภาคี ความช่วยเหลือแบบทวิภาคีประกอบด้วยเงินให้เปล่าและความช่วยเหลือทางเทคนิค
ด�ำเนินการโดย Korea International Cooperation Agency : KOICA ภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวง
การต่างประเทศ และเงินกู้ยืม ด�ำเนินการโดย Export - Import Bank of Korea : KEXIM ภายใต้การก�ำกับ
ดูแลของกระทรวงการคลังและเศรษฐกิจ ส่วนความช่วยเหลือแบบพหุภาคีประกอบด้วยการเงินค่าสมาชิก
องค์การระหว่างประเทศและเงินสนับสนุน ด�ำเนินการโดยกระทรวงการคลังและเศรษฐกิจและกระทรวง
การต่างประเทศ โดยประเภทความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาที่เกาหลีใต้ให้ความส�ำคัญคือความช่วยเหลือ
แบบทวิภาคี เห็นได้จากในเอกสาร “Strategic Plan for International Development Cooperation for
2016-2020” ที่มีการกล่าวถึงเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือแบบทวิภาคีและพหุภาคีในสัดส่วน 70/30
(Donor Tracker, 2019)
เกาหลีใต้ให้ ODA ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและบริการ โครงสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจและบริการ การผลิต ความช่วยเหลือแบบบูรณาการ การมอบสิ่งของ กิจกรรมที่เกี่ยวกับหนี้
ความช่วยเหลือเชิงมนุษยธรรม และการสนับสนุน NGOs ประเด็นส�ำคัญเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
เพือ่ การพัฒนาของเกาหลีใต้คอื เมือ่ ปี 2009 ได้มกี ารเพิม่ ปริมาณความช่วยเหลือมายังประเทศในเอเชียอย่าง
มีนัยส�ำคัญ (Korea International Cooperation Agency, 2019) เนื่องจากประเทศในเอเชียมีลักษณะ
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ทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนชาติพันธุ์ที่คล้ายคลึงกับเกาหลีใต้ นอกจากนี้ ประเทศในเอเชีย
ยังมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัด หลังจากนั้น ในปี 2015 ที่ผ่านมา เกาหลีใต้ได้จัดท�ำ
แบบแผนความช่วยเหลือและคัดเลือกประเทศก�ำลังพัฒนาจากทัว่ โลก รวมทัง้ สิน้ 24 ประเทศ ให้เป็นประเทศ
ผู้รับความช่วยเหลือหลัก ดังนี้
1. เอเชีย จ�ำนวน 11 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มองโกเลีย เมียนมาร์
เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา และเวียดนาม
อูกันดา

2. แอฟริกา จ�ำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ เอธิโอเปีย กานา โมซัมบิก รวันดา เซเนกัล แทนซาเนีย และ
3. ละตินอเมริกา จ�ำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ โบลิเวีย โคลัมเบีย ปารากวัย และเปรู

4. ตะวันออกกลางและประเทศในกลุ่มเครือรัฐเอกราช จ�ำนวน 2 ประเทศ ได้แก่ อาเซอร์ไบจาน
และอุซเบกิสถาน
จะเห็นได้ว่าภูมิภาคที่เกาหลีใต้ให้ความส�ำคัญในการเข้าไปช่วยเหลือมากที่สุดคือภูมิภาคเอเชีย
เห็นได้จากการที่มีประเทศในเอเชียถึง 11 ประเทศที่อยู่ในฐานะประเทศผู้รับความช่วยเหลือหลักของ
เกาหลีใต้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแนวโน้มการให้ความช่วยเหลือของเกาหลีใต้ต่อประเทศในเอเชีย
นับตัง้ แต่ปี 2013 เป็นต้นมา พบว่ามีแนวโน้มให้ความส�ำคัญกับประเทศในกลุม่ CLMV อันหมายถึงสีป่ ระเทศ
ก�ำลังพัฒนาในอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และ เวียดนาม เป็นพิเศษ โดยช่วงเวลาดังกล่าวทุก
ประเทศ CLMV ติดอันดับต้น ๆ ของผู้ได้รับความช่วยเหลือจากเกาหลีใต้มากที่สุด นอกจากนี้ ในปี 2019
ทัง้ เวียดนาม เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว อยูไ่ นสิบอันดับแรกของประเทศผูไ้ ด้รบั ความช่วยเหลือจากเกาหลีใต้
โดยอยู่ในล�ำดับที่หนึ่ง สี่ ห้า และหก ตามล�ำดับ (Lee, 2019)
การเพิ่มปริมาณความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนามายังเอเชียเมื่อปี 2009 ตลอดจนการมุ่งเน้นการ
ช่วยเหลือประเทศในกลุ่ม CLMV ของเกาหลีใต้นับตั้งแต่ปี 2013 น�ำมาซึ่งค�ำถามหลักของบทความที่ว่า
“ปัจจัยแวดล้อมใดที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณ ODA ของเกาหลีใต้มายังประเทศก�ำลังพัฒนาในอาเซียน
และทิศทางของการให้ความช่วยเหลือในอนาคตจะเป็นอย่างไร” โดยบทความนี้ประกอบด้วยสามส่วน
หลัก ได้แก่ ส่วนบทน�ำ  ส่วนเนื้อเรื่องเกี่ยวกับภาพรวมการให้ความช่วยเหลือจากเกาหลีใต้ต่อประเทศ
อาเซียน ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการให้ความช่วยเหลือ คือ การสร้างแบรนด์ประเทศในฐานะสมาชิกที่ดี
ของโลกและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในด้านการค้า การลงทุน ทิศทางการให้ความช่วยเหลือของเกาหลีใต้
และส่วนบทสรุป
การให้ความช่วยเหลือจากเกาหลีใต้ต่อประเทศอาเซียน
เอเชียถือเป็นภูมิภาคที่เกาหลีใต้ให้ความส�ำคัญในการเข้าไปช่วยเหลือมากที่สุดคือ โดยในช่วง
ปี 2009 - 2010 เกาหลีใต้ยังเพิ่มความช่วยเหลือมายังเอเชียมากขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ เห็นได้จากข้อมูล
ในแผนภาพที่ 1
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แผนภาพที่ 1 ปริมาณความช่วยเหลือแบบทวิภาคีจากเกาหลีใต้ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ
ในปี 2006 - 2015 (หน่วยเป็นล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ที่มา (Korea Official Development Assistance, 2019)
นอกจากนี้ จากสถิติล่าสุดในปี 2019 หกประเทศก�ำลังพัฒนาในอาเซียนได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย
ลาว เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ยังคงได้รับความช่วยเหลือจากเกาหลีใต้มากที่สุดสิบอันดับแรก
โดยเวียดนามได้ความช่วยเหลือมากที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาคือฟิลิปปินส์ ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา
อินโดนีเซียในอันดับที่สามถึงอันดับที่เจ็ด ดังข้อมูลในแผนภาพที่ 2
แผนภาพที่ 2 สิบอันดับประเทศที่รับความช่วยเหลือจากเกาหลีใต้มากที่สุดในปี 2019
(หน่วยเป็นพันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ที่มา (Lee, 2019)
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อย่างไรก็ตาม มีขอ้ สังเกตว่าในบรรดาประเทศก�ำลังพัฒนาในอาเซียนทีไ่ ด้รบั ความช่วยเหลือทัง้ หมด
มีเพียงสี่ประเทศคือ เวียดนาม เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ที่ได้ปริมาณความช่วยเหลือแบบให้เปล่า
มูลค่ามากกว่า 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเวียดนามได้รับเงินให้เปล่า 38.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
เมียนมาร์ได้รับ 36.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลาวได้รับ 25.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกัมพูชาได้รับ
21.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกาหลีใต้ให้ความส�ำคัญในการช่วยเหลือประเทศ CLMV
เป็นพิเศษ โดยเกาหลีใต้เน้นการช่วยเหลือกลุ่มประเทศ CLMV ในด้านโครงสร้างทางสังคมและบริการ คือ
สุขภาพ การศึกษา กิจกรรมของภาครัฐและภาคประชาสังคม ด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจและบริการ คือ
การสื่อสาร พลังงาน คมนาคม ระบบจัดเก็บ ธนาคารและระบบการเงิน และด้านการผลิต คือ การเกษตร
ป่าไม้ ประมง เป็นต้น ถึงแม้ว่าเกาหลีใต้ให้ความช่วยเหลือด้านโครงสร้างทางสังคมและบริการเป็นส�ำคัญ
แต่สัดส่วนการให้ความช่วยเหลือด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจและบริการรวมถึงด้านการผลิตก็มีสัดส่วนที่
มากพอสมควร (Korea International Cooperation Agency, 2019) เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของเกาหลีใต้
ด้วยกรอบความคิด Foreign Aid ของ Clair Apodaca พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการให้ความช่วยเหลือ
ได้แก่ การสร้างแบรนด์ประเทศในฐานะสมาชิกทีด่ ขี องโลกและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Apodaca, 2017)
การส่งเสริมแบรนด์ประเทศ
ในช่วงปี 2008 – 2013 เกาหลีใต้ภายใต้การน�ำของประธานาธิบดีอี มยองบัค ให้ความส�ำคัญ
เรื่องการสร้างแบรนด์ประเทศเป็นพิเศษ โดยได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อท�ำหน้าที่ด้านการส่งเสริมแบรนด์
ประเทศของเกาหลีใต้โดยเฉพาะ คือ“The Presidential Council on Nation Branding” ด�ำเนินการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของเกาหลีใต้ในระดับระหว่างประเทศ แก้ไขมุมมองที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเกาหลีใต้ ผลักดันให้
เกาหลีใต้แสดงบทบาทในระดับระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้เกาหลีใต้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก
ตลอดจนส่งเสริมภาคธุรกิจของเกาหลีใต้ โดยหน่วยงานดังกล่าวได้ให้ค�ำจ�ำกัดความของแบรนด์ประเทศ
ที่เกาหลีใต้ต้องการ ซึ่งประกอบไปด้วย “การเป็นประเทศที่ปฏิบัติตามพันธกรณีต่อสังคมระหว่างประเทศ
การมีเครือข่ายในระดับระหว่างประเทศและมีความโดดเด่นในตลาดโลก และการมีความโดดเด่นทาง
วัฒนธรรม” โดยหลังจากมีการประกาศถึงความมุ่งมั่นข้างต้นปริมาณความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของ
เกาหลีใต้ในปี 2009 โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประเทศในเอเชียก็ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สอดคล้องกับ
การน�ำเสนอของ Koica ที่ว่า “Koica ส่งเสริมการจัดการกับประเด็นปัญหาด้านการพัฒนาในระดับโลก
โดยจะมุ่งมั่นด�ำเนินการเพื่อให้ประเทศผู้รับความช่วยเหลือมีการพัฒนาทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ
ช่วยให้ประชากรหลุดพ้นจากความยากจนและมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี โดยเฉพาะอย่างยิง่ การบรรลุเป้าหมายด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่องค์การสหประชาชาติได้ก�ำหนดไว้” (Korea International Cooperation
Agency, 2019) นอกจากนี้ เกาหลีใต้ยังแสดงให้เห็นถึงความต้องการยกระดับประเทศของตนในฐานะ
ประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมประเด็นที่ว่าเกาหลีใต้มีความเชี่ยวชาญในการให้
ความช่วยเหลือและเข้าใจประเทศผู้รับมากกว่าประเทศอื่น ๆ เนื่องจากเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ก้าวผ่าน
จากฐานะผู้รับความช่วยเหลือมาอยู่ในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลือ โดยเกาหลีใต้วางกฎเกณฑ์ในการให้
ความช่วยเหลืออย่างชัดเจนมากยิง่ ขึน้ เห็นได้จากการออก “Framework Act on International Development
Cooperation” เพื่อใช้เป็นหลักเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา รวมถึงแผนยุทธศาสตร์
“Strategic Plan for International Development Cooperation” “Mid-term Strategy for Development
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Cooperation (2011 - 2015)” และ “Mid-term Strategy for Development Cooperation (2016 - 2020)”
อีกทั้งยังมุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทด้านการพัฒนาระดับโลกมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุม
“G20 Seoul Summit” และ “Fourth High Level Forum on Aid Effectiveness” ในปี 2010 และ 2011
ตามล�ำดับ จะเห็นได้ว่าการด�ำเนินการด้าน ODA ที่กล่าวถึงทั้งหมดนี้ล้วนแล้วช่วยส่งเสริมให้แบรนด์
ประเทศเกาหลีใต้ในการเป็นประเทศที่ปฏิบัติตามพันธกรณีต่อสังคมระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงสามารถอนุมานได้ว่านี่จึงเป็น
เหตุผลที่ท�ำให้เกาหลีใต้ในช่วงปี 2009 เร่งพัฒนากระบวนการให้ ODA ของตนแล้วจึงด�ำเนินการให้ส�ำเร็จ
เป็นรูปธรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งแบรนด์ประเทศในฐานะสมาชิกที่ดีของโลกตามที่ต้องการ
การค้า การลงทุนของเกาหลีใต้ในอาเซียน
เกาหลีใต้และสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ด�ำเนินความสัมพันธ์
ระหว่างกันอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1989 โดยเกาหลีใต้และอาเซียนมุ่งส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในด้านเศรษฐกิจเป็นส�ำคัญ หลังจากนั้นใน ค.ศ. 2004 เกาหลีใต้และอาเซียนได้ลงนามใน
“ปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมืออย่างรอบด้าน (Joint Declaration on Comprehensive
Cooperation Partnership between ASEAN and the ROK)” ซึ่งแสดงถึงการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง
กัน ต่อมาในวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 2005 เกาหลีใต้และประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามใน “Framework
Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN-Korea” เพื่อจัดตั้งเขต
การค้าเสรีอาเซียน - เกาหลี โดยมีการลงนามใน “ASEAN-Korea Trade in Goods Agreement” เมื่อวันที่
24 สิงหาคม ค.ศ. 2006 “ASEAN-Korea Trade in Services Agreement” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน
ค.ศ. 2007 และ “ASEAN-Korea Investment Agreement” เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 2009
นับตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมาถือว่าอาเซียนเป็นคู่ค้าและแหล่งลงทุนที่ส�ำคัญของเกาหลีใต้เป็น
อันดับที่สอง (Chang & Ho, 2013) ส่วนเกาหลีใต้ถือเป็นประเทศคู่ค้าและนักลงทุนรายส�ำคัญของอาเซียน
ในอันดับที่ห้า มูลค่าการค้ารวมในปี 2018 มีมูลค่าสูงถึง 160.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตขึ้นกว่าปี
ก่อน 4.4 เปอร์เซ็นต์ โดยมูลค่าการลงทุนจากเกาหลีใต้มายังอาเซียนในปี 2018 มีมูลค่ารวม 6.6 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea, 2019) อย่างไรก็ตาม การค้าขายระหว่าง
เกาหลีใต้และประเทศสมาชิกอาเซียนด�ำเนินมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990 แล้ว โดยในช่วงแรกสินค้าส�ำคัญ
ที่เกาหลีใต้ส่งออกไปยังประเทศอาเซียนได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องมือสื่อสาร โลหะ เคมีภัณฑ์ และสิ่งทอ
หลังจากนั้นตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมามีการส่งออกถ่านหิน น�้ำมันกลั่น เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และอุปกรณ์
เพื่อการขนส่งไปยังอาเซียนเพิ่มเติม ส่วนสินค้าน�ำเข้าจากอาเซียนมายังเกาหลีใต้ในช่วงแรกได้แก่ น�้ำมัน
ดิบและก๊าซธรรมชาติ วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องมือสื่อสาร ไม้ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และหลังปี 2008
เป็นต้นมาได้น�ำเข้าถ่านหินและลิกไนต์ เคมีภัณฑ์ ถ่านหิน น�้ำมันกลั่นและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เพิ่มเติม
โดยเกาหลีใต้เป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามาโดยตลอด
นอกจากนี้ เกาหลีใต้ได้เริ่มเข้ามาลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนก่อนที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์
ในฐานะคู่เจรจากับอาเซียนอย่างเป็นทางการ โดยเกาหลีใต้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมป่าไม้ที่อินโดนีเซีย
เมื่อปี 1969 ด�ำเนินการโดย Nam-bang Development Cooperation ในช่วงเวลานั้นจนถึงปี 1990
ถือว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เกาหลีใต้เข้าไปลงทุนมากที่สุด มูลค่าการลงทุน
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กว่า 714 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาคือมาเลเซียที่มีมูลค่าการค้า 129 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฟิลิปปินส์
และไทยตามล�ำดับ (Lee, 1994) โดยตัง้ แต่ปี 2013 เป็นต้นมาพบว่าปริมาณ FDI จากเกาหลีใต้มายังอาเซียน
มีปริมาณมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด (ASEANstatsDataPortal, 2019)
ส�ำหรับภาคธุรกิจที่เกาหลีใต้เข้าไปลงทุนในประเทศอาเซียนนั้น ช่วงแรก ๆ มุ่งเน้นการลงทุน
ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ป่าไม้ ประมง การผลิต (รองเท้า เครื่องนุ่งห่ม และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์)1
โครงสร้าง คมนาคมและคลังสินค้า การค้า และอสังหาริมทรัพย์ เป็นหลัก อย่างไรก็ตามในระยะหลังมานี้
เกาหลีใต้เน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต การค้าส่งและการค้าปลีก ธุรกิจทางการเงินและประกันภัย
อสังหาริมทรัพย์ และด้านเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น (ASEANstatsDataPortal, 2019) โดยเกาหลีใต้ถือเป็น
ประเทศผูล้ งทุนรายส�ำคัญของอาเซียนเห็นได้จากในปี 2018 มูลค่าการลงทุนของเกาหลีใต้สงู เป็นอันดับที่ 7
รองจากอาเซียน ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง สหรัฐฯ และเนเธอร์แลนด์ คิดเป็น 4 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณ FDI
ทั้งหมดในอาเซียน มีมูลค่ากว่า 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีจ�ำนวนผู้ลงทุนรายใหม่ในปี 2018 ทั้งสิ้น
1,291 บริษัท นอกจากนี้บริษัทของเกาหลีใต้ยังติด 50 อันดับบริษัทที่เข้าไปลงทุนอาเซียนมากที่สุด
ในปี 2019 โดยมี 2 บริษัทที่ติด 50 อันดับบริษัทมูลค่าสูงที่สุดประเภทธุรกิจค้าปลีกที่มีสาขาในอาเซียน
ได้ แ ก่ Lotte Shopping 2 และ CJ ENM 3 ในอั น ดั บ ที่ 21 และ 48 ตามล� ำ ดั บ และมี 4 บริ ษั ท ที่ ติ ด
50 อันดับ บริษทั ข้ามชาติมลู ค่าสูงทีส่ ดุ ประเภทโลจิสติกส์ ได้แก่ Samsung SDS Logistics4, CJ Logistic Corp5,
Hyundai Merchant Marine6 และ Pantos Logistics 7 ในอันดับที่ 22, 28, 43 และ 47 ตามล�ำดับ
(ASEAN Secretariat, 2019)
อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการเข้ามาลงทุนของเกาหลีใต้ในอาเซียนก็คือ นับตั้งแต่ปี 2013
เป็นต้นมาเกาหลีใต้ได้เข้ามาลงทุนในกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนาของอาเซียนอย่าง CLMV คือ กัมพูชา ลาว
เมียนมาร์ และเวียดนามมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวียดนามที่มีข้อได้เปรียบตรงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
ติดกับแหล่งลงทุนเดิมของเกาหลีใต้อย่างจีน ท�ำให้มีการย้ายฐานการผลิตจากจีนไปยังเวียดนามโดย
เฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมาซึ่งเกาหลีใต้และจีนมีข้อพิพาททางการเมืองระหว่างกันจากเรื่อง
การพิจารณาติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD ของเกาหลีใต้ รวมถึงปัญหาสงครามการค้าระหว่างจีน
และสหรัฐฯ ซึ่งด�ำเนินมาตั้งแต่ช่วงกลางปี 2018 เมื่อพิจารณาข้อมูลการค้าระหว่างเกาหลีใต้กับกัมพูชา
ลาว เมียนมาร์ และเวียดนามพบว่ามีจุดร่วมคือเกาหลีใต้เป็นฝ่ายที่ได้ดุลการค้ากับทั้ง 4 ประเทศมา
โดยตลอด โดยเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการค้าแล้วพบว่าเวียดนามเป็นประเทศในกลุ่ม CLMV ที่เกาหลีใต้
มีความสัมพันธ์ทางการค้าด้วยในปริมาณมากทีส่ ดุ แม้วา่ ในปี 2019 ยอดส่งออกจากเกาหลีใต้ไปยังเวียดนาม
จะลดลงบ้างก็ตาม รองลงมาคือกัมพูชา เมียนมาร์ และลาว นอกจากนี้ เกาหลีใต้ยังถือเป็นผู้ลงทุน
ในปี 1990 อินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่เกาหลีใต้เข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้าและเครื่องนุ่งห่มมากที่สุด ในขณะเดียวกันไทยเป็นประเทศ
ที่ได้รับการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด
2
ในปี 2019 บริษัท Lotte Shopping ในอาเซียนมีมูลค่ากว่า 24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเปิดท�ำการในสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม
3
ในปี 2019 บริษัท CJ ENM ในอาเซียนมีมูลค่ากว่า 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเปิดท�ำการในเวียดนาม
4
ในปี 2019 บริษัท Samsung SDS Logistics ในอาเซียนมีมูลค่ากว่า 11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเปิดท�ำการในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
ไทยและเวียดนาม
5
ในปี 2019 บริษัท CJ Logistic Corp ในอาเซียนมีมูลค่ากว่า 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเปิดท�ำการในเวียดนาม
6
ในปี 2019 บริษทั Hyundai Merchant Marine ในอาเซียนมีมลู ค่ากว่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเปิดท�ำการในมาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม
7
ในปี 2019 บริษัท Pantos Logistics ในอาเซียนมีมูลค่ากว่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเปิดท�ำการในกัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ สิงคโปร์
และเวียดนาม
1
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รายหลักของทั้งสี่ประเทศ โดยเป็นผู้ลงทุนหลักอันดับที่ 2 ของเวียดนาม อันดับที่ 4 ของกัมพูชาและ
ลาว รวมถึงอันดับที่ 5 ของเมียนมาร์ เมื่อพิจารณามูลค่าการลงทุนพบว่าเวียดนามยังคงเป็นประเทศ
อันดับหนึ่งในกลุ่ม CLMV ที่เกาหลีใต้ไปลงทุนมากที่สุด รองลงมาคือเมียนมาร์และกัมพูชาที่มีปริมาณ
FDI ใกล้เคียงกันในปี 2018 และลาวอยู่ในอันดับท้ายสุด ท�ำให้อนุมานได้ว่าเกาหลีใต้ให้ความส�ำคัญ
ในการเข้าไปลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV อย่างเห็นได้ชัด โดยอุตสาหกรรมที่เกาหลีใต้ให้ความส�ำคัญ
ประกอบด้วยอุตสาหกรรมเบือ้ งต้น ภาคการผลิต ภาคบริการ และโครงสร้างพืน้ ฐาน (ASEAN Secretariat, 2019)
จากการพิจารณาข้อมูลการค้า การลงทุนของเกาหลีใต้กับอาเซียน พบว่าประเทศหลักที่เกาหลีใต้
ด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วยคือกลุ่มประเทศ CLMV โดยปริมาณการค้า การลงทุนได้เพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา และในช่วงเวลาเดียวกันนี้เกาหลีใต้ก็ให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มประเทศ CLMV เป็นอันดับต้น ๆ เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความช่วยเหลือด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจและการผลิตซึ่งความช่วยเหลือดังกล่าวก็จะช่วยสนับสนุนการลงทุนของเกาหลีใต้
มากยิ่งขึ้น อาทิ การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับการลงทุน การพัฒนาขีดความสามารถ
ของทรัพยากรมนุษย์ และการจัดหาวัตถุดิบ เป็นต้น แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ถือเป็นส่วนส�ำคัญที่มีผลต่อการให้ความช่วยเหลือประเทศก�ำลังพัฒนาของเกาหลีใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต่อกลุ่มประเทศ CLMV
ทิศทางการให้ความช่วยเหลือของเกาหลีใต้
เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017 ประธานาธิบดีมนุ แจอิน ของเกาหลีใต้ได้นำ� เสนอนโยบายมุง่ ใต้ใหม่
ในระหว่างการประชุมธุรกิจอินโดนีเซีย – เกาหลี ประจ�ำปี 2017 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
โดยได้อธิบายว่านโยบายมุง่ ใต้ใหม่จดั ท�ำขึน้ เพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเกาหลีใต้กบั ประเทศในอาเซียน
ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย รวมถึงอินเดีย
โดยเน้นการสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมภายใต้หลักการ 3P คือ People (ประชาชน)
เกีย่ วข้องกับสวัสดิการต่าง ๆ ของประชาชน Prosperity (ความมัง่ คัง่ ) เกีย่ วข้องกับการส่งเสริมความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างเกาหลีใต้และอาเซียนเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงการให้ความช่วย
เหลืออาเซียนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนขีดความสามารถด้านอื่น ๆ และ Peace (สันติสุข)
หมายถึงความร่วมมือเพื่อสร้างความสงบสุขในภูมิภาค โดยหลังจากการน�ำเสนอนโยบายข้างต้นเกาหลีใต้
ได้แสดงถึงท่าทีทจี่ ะส่งความช่วยเหลือมายังอาเซียนมากยิง่ ขึน้ เห็นได้จากแถลงการณ์ในการประชุมสุดยอด
อาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 (3rd ASEAN-Republic of Korea Commemorative
Summit) และการประชุ ม ระดั บ ผู ้ น� ำ กรอบความร่ ว มมื อ ลุ ่ ม น�้ ำ โขงกั บ สาธารณรั ฐ เกาหลี ครั้ ง ที่ 1
(1st Mekong-Republic of Korea Summit) ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 ณ เมืองปูซาน
ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งได้กล่าวถึงความตั้งใจของเกาหลีใต้ที่จะเพิ่มปริมาณ ODA ประเภทเงินให้เปล่ามายัง
อาเซียนมากขึ้นอีกเท่าตัวภายในปี 2022 รวมถึงการส่งต่อความรู้และความเชี่ยวชาญจากเกาหลีใต้มายัง
ประเทศอาเซียนมากขึน้ นอกจากนี้ ในการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - เกาหลีใต้ยงั กล่าวถึงการ
ส่งเสริมการส่งต่อประสบการณ์ดา้ นการพัฒนาผ่านความร่วมมือระหว่างองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องของเกาหลีใต้และ
ประเทศก�ำลังพัฒนาในอาเซียน เช่น ระหว่าง Korea Development Institute กับ Myanmar Development
Institute และ Myanmar Trade Promotion Organization รวมถึงระหว่าง Korea Institute of Science and
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Technology กับ Vietnam – Korea Institute of Science and Technology เป็นต้น นอกจากนี้ เกาหลีใต้
ยังมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเข้ามาช่วยพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานไม่วา่ จะเป็น ถนน สะพาน รางรถไฟ และท่าเรือ ในประเทศ
ก�ำลังพัฒนาของอาเซียนอีกทั้งยังสนับสนุนกรอบความร่วมมือแม่โขงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุทธศาสตร์
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic
Cooperation Strategy: ACMECS) ระหว่างกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม
จากข้อมูลปริมาณเงินให้เปล่า ความริเริ่มด้านการพัฒนา รวมถึงบทบาทเชิงรุกของเกาหลีใต้
ในกรอบความร่วมมือแม่โขง – เกาหลีใต้ เห็นได้จากการผลักดันกรอบความร่วมมือดังกล่าวจนกระทัง่ พัฒนา
ขึ้นเป็นระดับการประชุมได้ส�ำเร็จเป็นครั้งแรกในปี 2019 ที่ผ่านมา นอกจากนี้เกาหลีใต้ยังส่งเสริมกรอบ
ความร่วมมือ ACMECS เป็นพิเศษ แสดงให้เห็นว่าเกาหลีใต้ให้ความส�ำคัญในการช่วยเหลือกลุ่มประเทศ
CLMV และยังสามารถกล่าวได้ว่าการด�ำเนินนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของเกาหลีใต้นั้นยิ่งท�ำให้ความช่วยเหลือ
ที่ส่งมายังอาเซียนโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ

บทสรุป
จากการพิจารณาข้อมูลสถิติการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาตลอดจนการด�ำเนินนโยบาย
ทีเ่ กีย่ วข้องของเกาหลีใต้จะเห็นได้วา่ ภูมภิ าคเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศอาเซียนถือเป็นจุดหมายหลัก
ที่เกาหลีใต้ส่งความช่วยเหลือเข้ามา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2009 ซึ่งเกาหลีใต้ให้ความส�ำคัญกับการส่ง
ความช่วยเหลือมายังเอเชียและตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมาซึ่งมีการเพิ่มปริมาณความช่วยเหลือมายัง
กลุ่มประเทศ CLMV มากยิ่งขึ้น ส�ำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการด�ำเนินความช่วยเหลือของเกาหลีใต้ได้แก่
ความพยายามในการส่งเสริมแบรนด์ประเทศในฐานะสมาชิกทีด่ ขี องสังคมโลกและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการค้าและการลงทุนในกลุม่ ประเทศ CLMV ซึง่ ถือเป็นปัจจัยหลักทีม่ ผี ลต่อการเพิม่
ปริมาณความช่วยเหลือ นอกจากนีก้ ารด�ำเนินนโยบายมุง่ ใต้ใหม่ของเกาหลีใต้แสดงให้เห็นถึงความพยายาม
ในการเสริมสร้างความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการให้ความช่วยเหลือประเทศก�ำลังพัฒนาในอาเซียน
ผ่านกรอบความร่วมมือ Mekong – Korea จึงสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางของการให้ความช่วยเหลือ
ได้ว่าเกาหลีใต้มีแนวโน้มเพิ่มความช่วยเหลือมายังกลุ่มประเทศ CLMV มากยิ่งขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม
ยังคงต้องติดตามต่อไปว่าเกาหลีใต้จะสามารถด�ำเนินการตามทีไ่ ด้วางแผนเอาไว้หรือไม่ รวมถึงบทบาทของ
มหาอ�ำนาจอื่น ๆ คือ สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น และ อินเดีย ที่เข้ามาสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในอาเซียน
เช่นเดียวกันว่าจะส่งผลกระทบต่อความร่วมมือระหว่างเกาหลีใต้กบั ประเทศก�ำลังพัฒนาในอาเซียนหรือไม่
อย่างไร ซึ่งประเด็นข้างต้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องส�ำคัญที่สามารถศึกษาวิจัยเพิ่มเติมได้ในอนาคต
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ความสัมพันธ์ระหว่างผลประโยชน์ด้านความมั่นคงและนโยบาย
การส่งเสริมประชาธิปไตย : กรณีศึกษานโยบายการต่างประเทศ
ของสหรัฐอเมริกาต่อไทยระหว่าง ปี 2557 - 2562
THE RELATIONSHIP BETWEEN A SECURITY INTEREST AND
DEMOCRATIC PROMOTION POLICY : A CASE STUDY OF THE US
FOREIGN POLICY TOWARDS THAILAND DURING 2014 -2019
กรนัดดา กิตติวรภูมิ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ
รัฐประหารปี 2557 สร้างแรงกดดันต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทย แม้วา่ ความช่วยเหลือ
ทางการทหารจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกดดันให้ผู้น�ำรัฐบาลทหารลงจากอ�ำนาจ กระนั้นการตัดลด
ความช่วยเหลือทางการทหารกลับส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะผลประโยชน์
ด้านความมัน่ คงของอเมริกา งานชิน้ นีศ้ กึ ษาปัจจัยส�ำคัญทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการด�ำเนินนโยบายของสหรัฐอเมริกา
ที่มีต่อรัฐบาลทหารไทยรวมถึงข้อจ�ำกัดในการเลือกใช้ความช่วยเหลือทางการทหารเป็นเครื่องมือกดดัน
ผลการศึกษาพบว่าผลประโยชน์ด้านความมั่นคงนั้นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด�ำเนินนโยบาย
ต่างประเทศกับไทยภายใต้การน�ำของชุดรัฐบาลทหารไทยในทัง้ สองชุดรัฐบาลสหรัฐอเมริกาของประธานาธิบดี
บารัค โอบามา และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัม้ ป์ โดยหน่วยงานราชการมีอทิ ธิพลส�ำคัญกับทัง้ สองชุดรัฐบาล
และภาคธุรกิจมีอิทธิพลต่อกรด�ำเนินนโยบายของชุดรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรั้มป์
ค�ำส�ำคัญ : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทย รัฐประหาร,
ความช่วยเหลือทางการทหาร ความร่วมมือด้านความมั่นคง

Abstract
The Thai 2014 coup d’état had put a strain on the US-Thailand relationship. Although the
military aid was employed as the principal instrument pressuring the coup leader to bring back
democracy in Thailand instantly, the restriction on military affairs is not only alienating the relationship
between these two countries but also putting the security interest of the US at risk. This article aims
to investigate the significant factor influencing US foreign policy towards the junta government of
Thailand including the limitation on employing military assistance as the pressure instrument. Amidst
the dilemma of security and ideological interests, it is found that the security interest prevails over
the decision making of the US governments. Bureaucratic agencies were important stakeholders
influencing on policy formulation towards Thailand after 2014 coup for both administrations.
However, the business sector tends to have more influence on Trump administration.
Keywords : International relations Thai-US relations Coup D’état Military Assistance
Security Cooperation
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Introduction
In international relations, military assistance is recognized as one of the most important
foreign policy instruments.  The donor countries usually utilize such tools to influence the
recipient countries.  Given that the powerful states as the US, Europe, China, Russia possess
the high-technological advancement in military weapons, these states enjoy their coercive
power in compelling the direction of the recipient countries. Accepting the military assistance,
the recipient countries will have to adapt their behaviors according to the requirement of the donor.
The article aims at investigating the significant factor that influences on the US foreign
policy towards the junta government of Thailand including the limitation on employing military
assistance as the pressure instrument.
The military assistance and the US foreign policy
Many IR scholars have studied the pattern in utilizing the military assistance of the donor
country (Wolf, 1960, pp. 40 - 41; Pranger & Tahtinen, 1974; Brown & Opie, 1953; Liska, 1960).
Among those debates, balancing the ideological with other interests in military assistance is widely
investigated (Anderson & Randall , 2009; Clarke, O’Connor, & Ellis, 1997; Sorley, 1983; Jeffery
A. Lefebvre, 1991). In the case of Thailand, the country has been a recipient of the US military
assistance since the cold war. During this period, it was proved that democratic values were
less prioritized (Bamrungsuk S., 1988). The strategic interest to contain a communism threat in
Southeast Asia was at stake. At that time, the US was willing to grant assistance to the military
regime of Thailand to maintain a close ally in this region (Bamrungsuk S. , 1988). Changing
political landscape stemmed from the end of the cold war, the role of the US as a global supporter
of democratic values and human rights has been revitalized. A few studies had investigated on
factors that were determining the US-Thailand relations by the time that Thai 2014 coup
staged (Rugsithi , 2016; Bamrungsuk S. , 2015). None of these studies has focused on the
approach employed by the US in promoting democracy in Thailand after the coup. This study is
a documentary analysis. In order to investigate the significant factor determining the direction of the
US foreign policy Thailandafter Thailand’s 2014 coup, the data collection consists of statements,
news, articles related to the action of the stakeholders defined as a public or a private organization
that involving with the US foreign policy formulationtowards Thailand after the 2014 coup.
The US reaction towards the 2014 Thailand coup
In response to the Coup, the denounce made by the Secretary of State John Kerry, follow
by the proclaim to withhold the military aid and assistance to Thailand. There was a rumor that the
so-called Cobra Gold 2015, the annually held military exercise between the US and ASEAN countries,
including Thailand, would be suspended like other security assistance strictly prohibited to the coup
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countries according to the US law. However, the regional exercise was so important to the US
security that it could not be withheld. In the following year, the Cobra Gold 2015 held with the
reduction of the numbers of the servicemen and re-arranging the pattern in exercising the
wargame. Since then, the US continuously held the Cobra gold with the junta government of
Thailand as usual. The consequence of the pressure from the US-led to the reaction from the junta
side. Witnessing from the invitation to China to attend as the observer of the 2015 Cobra Gold
exercise for the first time, such action of the military government indicates how the junta skillfully
played a political game by building a good relationship with China to counterbalance pressure
from the US.
Under the Obama administration, the utilization of the pressure instrument towards
the junta government was controversial among the stakeholders. Those who agreed on
the strict application of pressure decided that the penalty should be applied as it would lead to
the quick return of democracy in Thailand. On the contrary, those who disagreed with the strict
operation of pressure instruments witnessed such action as a threat to the US security interest in
the South East Asian region. As pressure instrument applying on the junta government would push
the country to find alternative partners with the US counterpart, China, and Russia.
Stakeholders that involving with the US foreign policy formulation towards Thailand
after the 2014 Thai coup d’état
There were four major actors significantly involving in the policy formulation during this
administration.
1. President:
Background as a lawyer and lecturer on civil rights attorneyand an academic, teaching
constitutional law at the University of Chicago LawSchool from 1992 to 2004, together with, the
attempt to revive the legacy ofBush administration unilateral abusive act in the Iraq war had made
President Obamaprioritized human rights and ideology in his foreign policy. However, theforeign
policy direction on “pivot to Asia” prioritizing the Asian region byway of strengthening bilateral and
multilateral cooperation aimed atrebalancing the growing influence of China made it hard for the
Obamaadministration to promote democratic values in Thailand purely.
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2. Congress:
Maintaining security relationswith Thailand appeared to be a significant issue for congress.
Despite the bill H.R. 1735, concerning the authorization for the appropriations for the fiscal year
2016 for military activities of the Department of Defense and militaryconstruction, to prescribe military
personnel strengths for such fiscal year,and for other purposes, was vetoed by the President,
the section  E of the bill regarding matters relating tothe Asia-Pacific Region obtained the approval
from both House of representativeand senator without additional amendment during the legislation
review. In thissection, the bill emphasized the significant to provide military assistance tothe
US allies to maintain maritime security under the South China Initiative.Namely, Thailand was
considered to be the recipient of military support, including the provision of equipment, supplies,
training, and small-scalemilitary construction. under the South China initiative. Following,
therecommendation emphasized on the encouragement of the Secretary of Defense toensure
the steady-state of military-to-military relation between the US andThailand despite the difficult
time after the 2014 coup  (Text of Amendments; Congressional Record Vol. 161, No. 87, 2015).
3. NGOs:
Human Right Watch criticized a welcome of President Obama to Prime Minister Prayut
Chan-O-Cha at 2016 ASEAN-US summit for economic and regional security issue for the invitation
for the coup leaders who took power from the elected government on May 2014 coup (Sifton,
Human Rights Shouldn’t be Sidelined at ASEAN Summit, 2016).
4. Governmental agencies:
A) Center for Strategic and International Studies (CSIS):
The strategic suggestion made CSIS by the was rather concern on the ideological interest
considering from their suggestion to move the US embassy in Bangkok serving as the
base for a raft of the U.S. activities in Southeast Asia, including as the regional headquarters
for narcotics interdiction, the U.S. Agency for International Development, and the
Federal Bureau of Investigation, to Thailand’s neighboring countries in case that the
junta delayed the planned 2016 election (Hiebert & Bower, 2015).
b) Bureaucrat of East Asia& Pacific affair:
In the speech of Mr. Scot Marciel, the Principal Deputy Assistant Secretary of Bureau
of East Asian and Pacific Affairs, the US overtly expressed its stance in both protecting
its interest while preserving the ideology it upholds by calling for Junta to step down
and return democracy to Thai people through democratic governance and institutions
before security cooperation could be continued with Thailand as usual (Marciel, n.d.).
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c) USPACOM:
Witnessing Thailand’s recent coup as one of the key obstacles preventing the US from
ensuring the security interest in the Indo-Asia- Pacific, USPACOM called for the continuity
in engaging Thailand in the meantime promoting democratic values and ideals in
order to strengthen partnership with Thailand     (Locklear, 2015).
d) Secretary of Defense, Department of Defense:
Dr. Ashton Baldwin Carter, the Secretary of Defense during the Obama administration
at the Shangri-La Dialogue, Singapore entirely supported the maintenance of the
US-Thailand relations despite in a hard time to maintain regional stability and
prosperity through the US pivot to the Asia-Pacific strategy. Considering the
economy size of the country in ASEAN, its centrality in bringing other regional powers
such as India and China close to ASEAN, and its initiative in making progress on the
Code of Conduct in the South China Sea, all of these factors made Thailand much
more than a perfect partner of the US (Manawapat, 2015).
Stakeholders that involving with the US foreign policy formulation towards Thailand
after the 2014 Thai coup d’état during Trump administration
There were five major actors significantly involving in the policy formulation during the
Trump administration;
1. President :
His background was a businessman in a real estate development company.With the
American first agenda, the foreign policy direction under his administration was considered as
protectionist and nationalist, for example, the withdrawal of the U.S. from the Trans-Pacific
Partnership trade negotiations, the Paris Agreement on climate change, and the Iran nuclear
deal. Concerning challenges in Asia, including waging a trade war with China, urging North
Korean’s denuclearization, all of these factors contributed to the normalization of Trump
administration with the junta government of Thailand.
2. Congress :
Maintaining a tie with its oldally as Thailand is a key to achieve the US ambitious in
preserving maritime securityin the Asia-Pacific region. Such intention was reflexed through the
passed law forboth houses of representatives and senate for H.R.1625 - ConsolidatedAppropriations
Act, 2018. The bill recommended the Secretary of State toconsult with the Committees on
Appropriations before the obligation ofassistance for Thailand on the substitution of the allocated fund for Thailandunder Economic support funded for Democracy and conflict resolution programs.Considering Thailand was barred to receive any military assistance such asInternational
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Military Education and Training and Foreign Military FinancingProgram to the coup country
was prohibited under section 7008 of the act,the supplement fund appeared to function as the
channel to connect the securitycooperation between the US and Thailand. The same direction
in providingmaintaining assistance to Thailand through the development and democratic
fundcontinued in H.R. 648, the consolidated appropriations act of 2019.  which mentioned about
the military aidprovided to Thailand to be considered for resumed by the committees on
Appropriations as soon as the democratically elected government had takenoffice the National
elections in Thailand (Explanatory Statement Submitted by Mrs. Lowey Of New York, Chairwoman
Of The House Committee On Appropriations, Regarding H.R. 648, Consolidated Appropriations
Act, 2019; Congressional Record Vol. 165, No. 11 (House of Representatives), 2019).
3. NGO :
Human Rights Watch announced that the Trump administration lacked the noticeable
improvement on human rights protection and the sincere path to democratic civilian election
signified from the appearance of Admiral Harry Harris, the highest-ranking of an American officer
at US Pacific Command, in the Cobra Gold’s opening ceremonies coincidently took place on
Valentine’s Day, together with his appointment set to meet with Prime Minister General
Prayuth and other high-level junta leaders     (Sifton, Is the Trump Administration Going Soft on
Thailand’s Junta?, 2017).
4. Business Sector :
The appointment of the affiliating person with the top U.S. defense contractorsas Mr. John
Charles Rood, whose career before assuming the office as SeniorVice President of  Lockheed
Martin, asAmerican national security policymaker and government official Under Secretaryof
Defense for Policy made no doubt for the Trump administration America first agenda for the
combination of security interest with the exportof US weapons.
5. Governmental agencies:
a) Secretary of State:
The US Secretary of State, Mike Pompeo’s week-tour of the Indo-Pacific indicated a renewal
of the US-Thailand relations under the Trump administration to junta leader Prayuth
Chan-o-cha  (Thongnoi, 2019).
b) CSIS
In Moving the U.S-Thailand Alliance Forward, suggested that the Trump administration
to normalize its relations with Thailand by flexibly regarding Thailand’s 2019 elections as a progress
on democracy in the country and working closely with its longstanding alliance as Thailand to forge
its centrality position for regional architecture for stability and economic prosperity (Harding, 2018).
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c) National Security Strategy (NSS):
Thailand was perceived as the valuable strategic partner to become cooperative
maritime partners helping to promote the US interest in maintaining regional security
in this region (National Security Strategy of the United States of America, 2017).

Conclusion
Both Obama and Trump administration avoid spoilt its relations Prayuth administration
in order to maintain the US security interest in this region.  It was found that bureaucratic
agencies were important stakeholders influencing on policy formulation towards Thailand after
the 2014 coup for both administrations. However, the business sector tends to have more
influence on in Trump administration. For future study may explore more about the different
approach of the two administration and the effectiveness and the limitations of the pressure
instruments employed by the US administrations in pressuring the junta government of
General Prayuth Chan-O-Cha to instantly return democracy.
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การสร้างรัฐของปากีสถานระหว่าง ค.ศ. 2015 – 2017 :
กรณีศึกษาโครงการแถบเศรษฐกิจจีนกับปากีสถาน
STATE MAKING IN PAKISTAN DURING 2015 – 2017 :
A CASE STUDY OF CHINA-PAKISTAN ECONOMIC CORRIDOR
จุลพัชร เอกวัฒน์
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ
ปากีสถานพยายามสร้างรัฐให้เข้มแข็งตัง้ แต่เป็นรัฐอธิปไตยแต่ยงั คงไม่ประสบความส�ำเร็จ สภาพรัฐ
จึงเต็มไปด้วยปัญหาความมัน่ คงซึง่ ทุกรัฐบาลพยายามจัดการกับปัญหาความมัน่ คงแต่กไ็ ม่สามารถจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ปัญหายังไม่จบสิ้น และใน ค.ศ. 2015 ปากีสถานพยายามสร้างรัฐให้เข้มแข็ง
โดยการร่วมมือกับจีนสร้างแถบเศรษฐกิจจีนกับปากีสถาน (China-Pakistan Economic Corridor : CPEC)
เพื่อส่งเสริมความมั่นคงภายในประเทศแต่กลับน�ำไปสู่การต่อต้านทั่วประเทศแทน จึงเกิดค�ำถามส�ำคัญว่า
ท�ำไมความพยายามในการสร้างรัฐให้เข้มแข็งของปากีสถานกลับน�ำไปสู่การต่อต้านทั่วประเทศ ซึ่งจาก
การวิเคราะห์ผ่านกรอบแนวคิดการสร้างรัฐ (State Making) พบว่าการต่อต้านที่เกิดขึ้นหลังสร้าง CPEC
เป็นเพราะการสร้าง CPEC กระตุน้ ให้ปญ
ั หาทีเ่ กิดจากการสร้างรัฐทีไ่ ม่เสร็จสมบูรณ์ของปากีสถานรุนแรงขึน้
จึงเกิดการต่อต้าน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์คือ การต่อต้านที่เกิดจากการสร้างรัฐไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะ
ไม่สามารถรวบรวมอ�ำนาจและดินแดนให้อยู่ภายใต้รัฐและรัฐบาลขาดความชอบธรรม
ค�ำส�ำคัญ : ปากีสถาน, แถบเศรษฐกิจจีนกับปากีสถาน, การสร้างรัฐ, การต่อต้าน

Abstract
Pakistan emerged as a sovereign state, and has attempted to accumulate and consolidate
state power. Such efforts were, however, less than successful. As a result, the internal condition
has been plagued by various security issues. Despite continuing attempts by successive
governments to tackle the ongoing security problems, such efforts were somewhat futile. So security
challenges still persist to this day. In 2015, Pakistan attempted to accumulate state power to
increase internal security by initiating cooperation with China under the so-called China-Pakistan
Economic Corridor (CPEC). The irony is that, Pakistan - CPEC in particular - has been facing stiff
opposition and resistance within the country. The pertinent question is why governmental efforts
aimed at building state contrarily turn out to create resistance everywhere in the country. Analyzing
the situation through the lens of the State Making framework, this research finds that the
resistance ensuing CPEC, is attributable to the long-lasting security issues provoked by an
unsuccessful state-making process. And this, in turn, has led to making the situation more severe.
Empirical evidence supports the assertion that the resistance occurs because of unsuccessful
state making, such that Pakistan cannot consolidate state power and territory under political authority,
as well as the regime’s lack of legitimacy.
Keywords : Pakistan, China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), State making, Resistance
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บทน�ำ
ปากีสถานพยายามสร้างรัฐให้เข้มแข็งตั้งแต่ก�ำเนิดเป็นรัฐอธิปไตยใน ค.ศ. 1947 แต่ก็ไม่สามารถ
สร้างรัฐให้เข้มแข็งได้จงึ ยังคงเผชิญกับปัญหาความมัน่ คงทีถ่ กู สะสมมาโดยตลอด ซึง่ ปัญหาดังกล่าวสามารถ
แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับภูมิภาคมีตั้งแต่ปัญหากลุ่มก่อการร้ายหลบหนีเข้ามาตามแนวชายแดน
ปัญหาความขัดแย้งกับอัฟกานิสถานและอินเดียในประเด็นเรื่องพรมแดน ซึ่งความขัดแย้งกับอินเดียกลาย
เป็นปัญหาระดับโลกเพราะการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของทั้งสองประเทศอาจกลายเป็นสงคราม
นิวเคลียร์ในทีส่ ดุ และระดับรัฐเป็นปัญหาความมัน่ คงภายในประเทศจ�ำนวนมากทีไ่ ม่สามารถจัดการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น ปัญหาความแตกแยกของชนชาติ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาล
ประจ�ำจังหวัด ปัญหาการก่อความไม่สงบและการก่อการร้าย ปัญหาความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ปัญหาวิกฤต
ด้านพลังงาน ปัญหาความชอบธรรมของรัฐบาล ปัญหาความยากจน เป็นต้น (Malik, 2016, pp. 32, 45-46,
52-53) ซึ่งปัญหาดังกล่าวท�ำให้เกิดความไม่มั่นคงภายในประเทศและบั่นทอนขีดความสามารถ (capability)
ของรัฐบาลโดยรวมจึงส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของปากีสถาน
ฉะนั้น ปากีสถานจึงต้องพยายามสร้างรัฐให้เข้มแข็งเพื่อจัดการกับปัญหาความมั่นคงโดยการเสริม
สร้างความมัน่ คงภายในประเทศผ่านความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับจีน โดยการลงนามในสนธิสญ
ั ญาทวิภาคี
กับจีนเพื่อสร้างแถบเศรษฐกิจจีนกับปากีสถาน (CPEC) ใน ค.ศ. 2015 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อริเริ่มหนึ่ง
แถบหนึง่ เส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI) โดย CPEC จะเน้นการสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ท่าเรือ
ทางด่วน และท่อส่งพลังงานธรรมชาติ ฯลฯ เพือ่ เชือ่ มระหว่างเมืองคัชการ์ (Kashgar) ในเขตปกครองตนเอง
ชินเจียงอุยกูร์ (Xingjiang Uygur Autonomous Region) ของจีนกับท่าเรือกวาดาร์ (Gwadar) ของปากีสถาน
CPEC เป็นการลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ ค.ศ. 2015 - 2030 โดยคาดกันว่าจะสามารถสร้างผลประโยชน์
ให้ปากีสถานอย่างมหาศาลโดยเฉพาะผลประโยชน์ทางความมั่นคงจึงจะส่งผลให้ปากีสถานมีความมั่นคง
มากขึ้นจนกลายเป็นรัฐที่เข้มแข็งได้ในไม่ช้า ดังจะเห็นได้จาก CPEC สามารถบรรเทาปัญหาการก่อการร้าย
ลดอิทธิพลของอินเดียในมหาสมุทรอินเดีย ยิ่งกว่านั้น CPEC เป็นการพัฒนาและสร้างโครงการทั่วประเทศ
จึงส่งผลต่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนจนสามารถลดโอกาสของการก่อความไม่สงบและการก่อการร้าย
ภายในประเทศ และยังสามารถกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) จะเติบโตสูงถึงร้อยละ 15 (Ramachandran, 2015, p. 1) สร้างการจ้างงาน
และที่ส�ำคัญช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้าที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในขณะนี้
ซึ่งผลประโยชน์ข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า CPEC จะท�ำให้ปากีสถานมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า CPEC จะสามารถส่งเสริมความมั่นคงให้กับปากีสถานได้อย่างกว้างขวาง
แต่ ป ากี ส ถานกลั บ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ การต่ อ ต้ า นทั่ ว ประเทศมี ตั้ ง แต่ ต ่ อ ต้ า นตามกลไกทางการเมื อ งของ
พรรคการเมืองและภาคประชาสังคม การชุมนุมประท้วงจนถึงการก่อความไม่สงบและการก่อการร้าย
ดังจะเห็นได้จากทุกพรรคในจังหวัดทางฝั่งตะวันตกและองค์กรอิสระร่วมกันต่อต้านการปรับเปลี่ยนราย
ละเอียดในการสร้าง CPEC และประชาชนเองก็ร่วมกันชุมนุมประท้วงและนัดหยุดงานเช่นกัน นอกจากนี้
กลุม่ ก่อความไม่สงบและก่อการร้ายก็รว่ มต่อต้าน ดังจะเห็นได้จากเกิดเหตุลอบสังหารแรงงานทีท่ ำ� งานภายใต้
CPEC ภายในจังหวัดบาลูจชิ สถาน (Baluchistan) จังหวัดซินด์ (Sindh) และปัญจาบ (Punjab) อย่างต่อเนือ่ ง
(Wolf, 2018, p.96) ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าท�ำไมถึงเกิดการต่อต้านทั่วประเทศทั้งที่ CPEC จะช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
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ดังนั้น บทความนี้จึงมุ่งศึกษาสาเหตุของการต่อต้านทั่วประเทศหลังสร้าง CPEC ภายใต้สมมตฐาน
ที่ว่า การสร้าง CPEC กระตุ้นให้ปัญหาที่เกิดจากการสร้างรัฐที่ไม่เสร็จสมบูรณ์ของปากีสถานรุนแรงขึ้น
จึงเกิดการต่อต้าน ซึ่งในการน�ำเสนอแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง กรอบแนวคิดการสร้างรัฐ ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าการต่อต้านทั่วประเทศหลังสร้าง CPEC สามารถใช้แนวคิดดังกล่าวอธิบายได้ ส่วนที่สอง
แถบเศรษฐกิจจีนกับปากีสถานกับการสร้างรัฐให้เข้มแข็งและการต่อต้าน (2015 - 2017) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
รัฐบาลพยายามสร้างรัฐให้เข้มแข็งแต่กลับต้องเผชิญกับการต่อต้านทั่วประเทศ ส่วนที่สาม การสร้างรัฐที่
ไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึง่ แสดงให้เห็นถึงสาเหตุวา่ ท�ำไมความพยายามในการสร้างรัฐให้เข้มแข็งของปากีสถานกลับ
น�ำไปสู่การต่อต้านทั่วประเทศ ส่วนที่สี่ บทสรุป
1. กรอบแนวคิดการสร้างรัฐ
แนวคิดการสร้างรัฐของโมฮัมเหม็ด อยูบ (Mohammed Ayoob) เป็นกรอบแนวคิดที่ช่วยสร้าง
ความเข้าใจสถานการณ์ความมั่นคงที่ซับซ้อนของรัฐในโลกที่สามโดยเฉพาะปัญหาความมั่นคงภายในรัฐ
ซึง่ เป็นปัญหาหลักของรัฐเหล่านัน้ ซึง่ การสร้างรัฐให้เข้มแข็งต้องด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ (1) การท�ำสงคราม
(war) คือการขยายและรวบรวมดินแดนและประชากรให้อยูภ่ ายใต้อำ� นาจของรัฐ รวมทัง้ มีการวางข้อก�ำหนด
เพื่อจัดการกับดินแดนที่เป็นข้อพิพาทและประชากรที่ขัดขืนต่ออ�ำนาจของรัฐ (2) การรักษาระเบียบ
(policing) คือการรักษาระเบียบภายในรัฐตามข้อก�ำหนดที่ถูกวางขึ้นจากรัฐ (3) การเก็บภาษี (taxation) คือ
การใช้ทรัพยากรที่เป็นดินแดนและประชากรเพื่อน�ำมาสนับสนุนการสงครามและการรักษาระเบียบ รวม
ทั้งสนับสนุนกลไกต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการบริหารงานของรัฐ อย่างไรก็ตาม การสร้างรัฐให้เข้มแข็งจนเสร็จ
สมบูรณ์ขึ้นอยู่กับความสามารถของรัฐในการรวบรวมอ�ำนาจ (power) และรวบรวมการใช้ก�ำลัง (means of
coercion) ให้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐแต่เพียงผู้เดียว ในทางตรงกันข้าม การสร้างรัฐที่ไม่เสร็จสมบูรณ์
คือ รัฐไม่สามารถรวบรวมอ�ำนาจและดินแดนให้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐแต่เพียงผู้เดียว อีกทั้งรัฐบาล
ยังขาดความชอบธรรม ซึ่งถ้ารัฐไม่สามารถสร้างรัฐให้เข้มแข็งจะส่งผลให้รัฐหรือรัฐบาลไม่มีความมั่นคง
และขาดความชอบธรรมในสายตาของประชาชนจึงน�ำมาสูก่ ารต่อต้านอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ (Ayoob, 1995, pp.21-23)
ดังนั้น แนวคิดการสร้างรัฐจึงมีความเหมาะสมส�ำหรับใช้อธิบายการต่อต้านที่เกิดขึ้นหลังสร้าง
CPEC เนื่องจากบริบทของปากีสถานมีความสอดคล้องกับแนวคิดอย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้จากสภาพรัฐ
ของปากีสถานเต็มไปด้วยปัญหาความมั่นคงและการสร้าง CPEC ถือว่าเป็นการสร้างรัฐรูปแบบหนึ่ง
โดยสร้างโครงการทัว่ ประเทศจึงกระทบต่อปัญหาความมัน่ คงในอดีตทีเ่ กิดจากการสร้างรัฐทีไ่ ม่เสร็จสมบูรณ์
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
2. แถบเศรษฐกิจจีนกับปากีสถานกับการสร้างรัฐให้เข้มแข็งและการต่อต้าน (2015–2017)
ปากีสถานต้องการสร้างรัฐให้เข้มแข็งโดยการส่งเสริมความมั่นคงเพื่อจะได้มีขีดความสามารถ
มากขึน้ เพือ่ สามารถขยายและรวบรวมดินแดนและประชาชนให้อยูภ่ ายใต้อำ� นาจของรัฐมากขึน้ จนสามารถ
เข้าไปรักษาระเบียบในพืน้ ทีต่ า่ งๆ โดยเฉพาะในชนบททีอ่ ำ� นาจรัฐเข้าไม่ถงึ และต้องการมีรายได้เข้าประเทศ
มากขึน้ เพือ่ พัฒนาชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชนจนส่งผลให้รฐั บาลมีความชอบธรรมตามมาไม่มากก็นอ้ ย
ซึ่ง CPEC สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ฉะนั้น CPEC เป็นโอกาสทองในการจัด
การกับปัญหาความมั่นคงและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนชาวปากีสถาน
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ที่มา: ภาพจากบทความเรื่อง China’s plan to rule the sea hit trouble in Pakistan (Strain, 2017)
CPEC เป็นส่วนหนึ่งของ BRI ที่ประกอบด้วยเส้นทางทางบก (Silk Road Economic Belt)
และเส้นทางทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 (21thcentury Maritime Silk Road) ซึง่ CPEC คือหนึง่ ใน 6 เส้นทาง
สายไหมทางบกและยังเป็นเส้นทางที่ส�ำคัญที่สุดจึงถูกเลือกให้เป็นแถบเศรษฐกิจน�ำร่อง (pilot) โดย CPEC
ประกาศสร้างอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 เมษายน ค.ศ. 2015 จากการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)
และสัญญาทั้งหมด 51 ฉบับระหว่างจีนกับปากีสถานเพื่อสร้างโครงการจ�ำนวนมากและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อเชื่อมต่อระหว่างเมืองคัชการ์ในเขตปกครองตนเองชินเจียงอุยกูร์กับท่าเรือกวาดาร์ในจังหวัด
บาลูจิชสถานเพื่อออกสู่ทะเลอาหรับในมหาสมุทรอินเดีย มีความยาวประมาณ 3,000 กิโลเมตร ซึ่งมีมูลค่า
การลงทุนสูงถึง 46 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยจีนเป็นผู้ลงทุนจึงถือเป็นการลงทุนในต่างประเทศ
ที่สูงที่สุดของจีน ณ ขณะนั้น (Butt & Butt, 2015, p. 26)
จีน และปากีสถาน ตกลงกันว่าจะร่วมมือกันตามความร่วมมือแบบ “1+4” ทีม่ ี CPEC เป็นแกนหลัก
และมุ่งให้ความส�ำคัญกับความร่วมมือ 4 ด้าน ได้แก่ (1) โครงการท่าเรือกวาดาร์ อาทิ พัฒนาให้เป็นท่าเรือ
น�้ำลึก สร้างเขตปลอดภาษีภายในท่าเรือ (2) โครงการด้านพลังงาน อาทิ สร้างโรงผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากถ่านหิน น�้ำ  ลมและแสงอาทิตย์ ปรับปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า (3) โครงการโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคม อาทิ สร้างถนน ทางด่วน เส้นทางรถไฟ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติและน�้ำมัน (4) โครงการด้าน
อุตสาหกรรม อาทิ ติดตั้งเครื่องบ�ำบัดน�้ำเสียตามอุตสาหกรรมและสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งการลงทุน
ด้านพลังงานเป็นส่วนทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของโครงการ โดยความหลากหลายของโครงการท�ำให้ตอ้ งสร้างแถบเส้น
ทางตั้งแต่เมืองกวาดาร์จนถึงเมืองคัชการ์โดยการก่อสร้างถูกแบ่งออกเป็น 3 แถบเส้นทางดังนี้ แถบเส้น
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ทางฝั่งตะวันออก แถบเส้นทางตอนกลางและแถบเส้นทางฝั่งตะวันตก ซึ่งทุกแถบเส้นทางจะเชื่อมกัน
ที่เมืองแอบบอตทาบัต (Abbottabad) เพื่อเข้าสู่เส้นทางตอนเหนือมุ่งหน้าไปชายแดนที่ช่องเขาคุนเจรัป
(Khunjrab Pass) เพื่อเข้าสู่จีน (Wolf, 2018, p. 86)
CPEC เป็นการลงทุนในระยะยาวตัง้ แต่ ค.ศ. 2015 - 2030 จึงมีการแบ่งรายละเอียดด้านระยะเวลา
ในการก่อสร้างออกเป็น 3 ช่วงเวลาดังนี้ (1) ช่วงระยะเร่งด่วน (2015 - 2018) เป็นการลงทุนด้านพลังงาน
และโครงสร้างพื้นฐานในแถบเส้นทางฝั่งตะวันออก (2) ช่วงระยะกลาง (2018 - 2025) เป็นการลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานในแถบเส้นทางตอนกลางและเขตอุตสาหกรรม (3) ช่วงระยะยาว (2025 - 2030)
เป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในแถบเส้นทางฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีความเสี่ยงสูงเพราะ
พื้นที่มีลักษณะเป็นภูเขาท�ำให้กลายเป็นที่หลบซ่อนของกลุ่มกองก�ำลังต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในช่วง ค.ศ.
2015 - 2017 นั้นเป็นการสร้างโครงการในระยะเร่งด่วน (Early Harvest Projects : EHP) ที่ประกอบด้วย
โครงการด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดการกับวิกฤตพลังงานไฟฟ้าของ
ปากีสถานและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่ล้าหลังเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ซึ่งมีโครงการ
ระยะเร่งด่วนทีก่ ำ� ลังสร้างและเสร็จสมบูรณ์แล้วมากกว่า 30 โครงการ (Ministry of Planning Development &
Reform, 2019) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลพยายามสร้างรัฐให้เข้มแข็งเพื่อส่งเสริมความมั่นคงและ
ขีดความสามารถโดยรวม
2.1 การสร้างรัฐให้เข้มแข็ง
การสร้ า งรั ฐ ให้ เข้ ม แข็ ง คื อ การรวบรวมอ� ำ นาจและดิ น แดนให้ อ ยู ่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของรั ฐ
รวมถึงรัฐบาลต้องมีความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ซึง่ CPEC ท�ำให้รฐั เข้มแข็งขึน้ เนือ่ งจาก CPEC
ช่วยส่งเสริมความมั่นคงภายในประเทศได้อย่างกว้างขวางใน 4 ด้าน โดยความมั่นคงจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น
ตามล�ำดับ ดังนี้
(1) ความมั่ น คงด้ า นพลั ง งาน กล่ า วคื อ ในช่ ว งแรกรั ฐ บาลพยายามส่ ง เสริ ม ความมั่ น คง
ด้านพลังงานก่อนเพราะเป็นปัญหาเร่งด่วนทีส่ ง่ ผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจจนเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้จากปากีสถานประสบปัญหาวิกฤตพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ ค.ศ. 2013
ท�ำให้ขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าประมาณ 10,000 เมกะวัตต์ แต่เมื่อสร้างโครงการระยะเร่งด่วนก็สามารถ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าเพิ่มอีก 10,400 เมกะวัตต์ และในอนาคตจะผลิตได้มากถึง 16,400 เมกะวัตต์ซึ่งคิด
เป็น 2 เท่าของที่ผลิตได้ในขณะนี้ (Ramachandran, 2015, p.1) เมื่อมีพลังงานเพียงพอต่อการบริโภคจะ
ช่วยแก้ไขปัญหาการหยุดชะงักทางการผลิตของภาคอุตสาหกรรมจนมีการคาดกันว่าจะสามารถกระตุ้น
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศได้ประมาณร้อยละ 2 ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจสามารถ
ขับเคลื่อนได้อย่างราบ
(2) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ กล่าวคือเมื่อปากีสถานมีพลังงานเพียงพอต่อการบริโภคใน
ระดับหนึ่งแล้วต่อมารัฐบาลก็สามารถขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจได้อย่างราบรื่นขึ้นส่งผลให้มีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจเพิม่ ขึน้ ดังจะเห็นได้จากใน ค.ศ. 2015 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิม่ ขึน้ อย่างก้าวกระโดด
จนมีมูลค่า 270.556 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเงินลงทุนจ�ำนวน 46 พันล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกาที่คิดเป็นร้อยละ 17 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศแล้ว (World Bank, 2015)
โดยนับว่าเป็นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่สูงที่สุดของปากีสถานส่งผลให้ตลาดหุ้นของปากีสถาน
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เติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจนใน ค.ศ. 2016 ส�ำนักข่าวบลูมเบิรก์ (Bloomberg) จัดอันดับให้เป็นตลาดหุน้ ทีเ่ ติบโต
ดีเป็นอันดับที่ 5 ของโลก (Pakistan Today, 2016) นอกจากนี้ การลงทุนโดยตรงจากจีนช่วยให้ปากีสถาน
ลดการพึง่ พาเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกาและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ยิ่งกว่านั้น ระดับทุนส�ำรองระหว่างประเทศมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น ดังจะเห็นจากใน ค.ศ. 2013 ปากีสถาน
มีทุนส�ำรองระหว่างประเทศอยู่ที่ 7.6 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 14.3
และ 20 และใน ค.ศ. 2016 มีทั้งหมด 22 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (World Bank, 2019) ซึ่งปากีสถาน
จะกลายเป็นศูนย์กลางทางการขนส่งและกระจายสินค้าส�ำหรับประเทศในเอเชียกลาง จีน อัฟกานิสถาน
อิหร่านและรัสเซียซึ่งประเทศเหล่านี้ต้องการมีเส้นทางออกสู่มหาสมุทรอินเดียมาโดยตลอดจึงแสดงท่าที
สนับสนุนการสร้าง CPEC เป็นที่เรียบร้อย (Malik, 2016, p. 47) และการเป็นศูนย์กลางทางการขนส่งจะ
เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ แรงงานและการลงทุนซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาท�ำให้มีรายได้
เข้าประเทศจ�ำนวนมหาศาล และจะช่วยพัฒนาพื้นที่ตามชนบทให้เจริญขึ้นจนมีความเป็นอุตสาหกรรม
(industrialization) มากขึ้นจึงส่งผลต่อการขยายตัวของภาคการผลิตระดับท้องถิ่นและส่งผลต่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจโดยรวม ดังจะเห็นได้จากใน ค.ศ. 2017 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีมูลค่าสูงถึง 304.952
พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (World Bank, 2017)
(3) ความมัน่ คงทางการเมือง กล่าวคือเมือ่ สภาพเศรษฐกิจมีเสถียรภาพมากขึน้ จนสามารถเติบโต
อย่างต่อเนื่องเมื่อนั้นความมั่นคงทางการเมืองจะตามมา ดังจะเห็นได้จากทุกพรรคการเมืองในแต่ละ
จังหวัด รัฐบาลนาวาซ ชาริฟ (Nawaz Sharif) และกองทัพเห็นร่วมกันว่า CPEC คือหนทางที่จะช่วยฟื้นฟู
เศรษฐกิจที่ซบเซามาอย่างยาวนานจึงไม่ควรมีเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองใดมาขัดขวาง (Small,
2015, p. 78) และส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลพลเรือนกับกองทัพมีแนวโน้มทีด่ ขี นึ้ ส่งเสริมการฟืน้ ฟู
ระบอบประชาธิปไตยท�ำให้การเมืองมีเสถีรภาพและนโยบายมีความต่อเนื่องกันจึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
นักลงทุนต่างชาติทไี่ ม่กล้าเข้ามาลงทุนเพราะความไม่แน่นอนทางการเมืองในอดีต นอกจากนี้ CPEC ยังสร้าง
ความรูส้ กึ มัน่ คงให้กบั ปากีสถานเพราะจีนสร้างโครงการในพืน้ ทีท่ มี่ ขี อ้ พิพาทกับอินเดียท�ำให้ปากีสถานมัน่ ใจ
ว่าเมือ่ เกิดความขัดแย้งในพืน้ ทีด่ งั กล่าวจีนจะให้การสนับสนุน ยิง่ กว่านัน้ ท่าเรือกวาดาร์จะกลายเป็นฐานทัพ
เรือ่ แห่งใหม่ทยี่ ากต่อการปิดล้อมจากอินเดียซึง่ ในอดีตฐานทัพเรือหลักตัง้ อยูท่ ที่ า่ เรือการาจีและท่าเรือกาซิม
(Qasim) ถูกปิดล้อมเสมอ รวมทั้งท่าเรือกวาดาร์อาจจะมีฐานทัพเรือของจีนประจ�ำการอยู่ด้วยเพราะใน
ขณะนี้จีนมีเรือด�ำน�้ำประจ�ำการอยู่เพื่อฝึกซ้อมร่วมกัน นอกจากนี้ การรักษาความสงบมีความเข้มงวดขึ้น
เพราะรัฐบาลจัดตั้งหน่วยกองก�ำลังพิเศษภายใต้ชื่อกองก�ำลังทหารพิเศษรักษาความปลอดภัย (Special
Security Division: SSD) จ�ำนวน 12,000 นายที่ถูกฝึกมาเป็นพิเศษส�ำหรับต่อต้านการก่อการร้ายเพื่อรักษา
ความปลอดภัยให้กับแรงงานชาวจีนและโครงการภายใต้ CPEC (Brewster, 2018, p. 71)
(4) ความมัน่ คงทางสังคม กล่าวคือ CPEC ท�ำให้ประชาชนมีชวี ติ ความเป็นอยูด่ ที ขี่ นึ้ จึงส่งเสริม
ความชอบธรรมของรัฐบาล ดังจะเห็นได้จากการสร้างโครงการต่างๆ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
เพราะก่อให้เกิดการจ้างงานท�ำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มสามารถจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้น ซึ่งจะมีโอกาส
สร้างการจ้างงานมากกว่า 2 ล้านคน ท�ำให้อัตราการว่างงานลดลง (Malik, 2018, p. 76) และส่งเสริม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพราะสร้างโอกาสให้กับชาวปากีสถานโดยเฉพาะเยาวชน อาทิ สร้างโอกาส
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมการเรียนรู้นวัตกรรมที่ทันสมัย (Butt & Butt, 2015, p. 31) ในอนาคต
จะท�ำให้ตลาดแรงงานมีบุคลากรที่มีความสามารถและจะมีอาชีพที่เหมาะสมรองรับจึงจะช่วยลดจ�ำนวน
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ประชากรที่จะออกไปหางานในต่างประเทศจนสามารถแก้ไขปัญหาสมองไหล (brain drain) ที่มีอัตราสูงขึ้น
ยิ่งกว่านั้น CPEC ก่อให้เกิดตลาดแรงงานใหม่ อย่างเช่น งานด้านภาษา การขนส่ง ซึ่งจะสร้างการจ้างงาน
ไม่มากก็น้อยตามมา ดังจะเห็นได้จากอัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 50.73 ใน
ค.ศ. 2014 มาอยู่ที่ร้อยละ 51.48 ใน ค.ศ. 2017 (World Bank, 2019)
อย่างไรก็ตาม เมือ่ ปากีสถานมีความเข้มแข็งมากขึน้ เพราะมีความมัน่ คงด้านพลังงาน ระบบเศรษฐกิจ
สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง การเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้นและสังคมมีความแตกแยกน้อยลงจะส่งผลให้
มีขีดความสามารถทางการทหารและทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ฉะนั้น รัฐบาลจึงมีศักยภาพในการยับยั้งปัญหา
การก่อความไม่สงบและการก่อการร้ายซึ่งเป็นที่มาของความไม่มั่นคงภายในประเทศมาอย่างยาวนาน
ซึ่งมีศักยภาพเพิ่มขึ้นใน 4 ประเด็น ดังนี้
(1) รวบรวมดินแดนและประชากรให้อยู่ภายใต้อ�ำนาจของรัฐมากขึ้น กล่าวคือรัฐที่ไม่สามารถ
รวบรวมดินแดนให้เป็นเอกภาพได้ท�ำให้เปิดโอกาสให้ตัวแสดงอื่นสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าว
อาทิ รัฐอื่นแทรกแซงเพื่อบ่อนท�ำลาย เครือข่ายค้ายาเสพติดใช้เป็นพื้นที่ในการผลิตและล�ำเลียง แต่ CPEC
สามารถช่วยลดความอ่อนแอนั้นได้เพราะการสร้างโครงสร้างพื้นฐานท�ำให้รัฐบาลสามารถเข้าถึงพื้นที่
ในชนบทโดยเฉพาะในเขตบริหารสหพันธ์ชนเผ่า (Federally Administered Tribal Areas: FATA) ที่เป็น
แหล่งซ่อนตัวของกลุม่ ก่อการร้ายได้มากขึน้ จนรัฐบาลสามารถเข้าไปควบคุมการใช้กำ� ลังและบังคับใช้กฎหมาย
ได้มีประสิทธิภาพขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลสามารถส่งทหารและต�ำรวจเข้าไปเฝ้าระวังเหตุก่อความไม่สงบ
เพือ่ จะกระซับพืน้ ทีไ่ ด้ทนั ทีลดโอกาสการต่อต้านในอนาคต ซึง่ สอดคล้องกับการสร้างรัฐเพราะถ้าปากีสถาน
ยังไม่สามารถรักษาดินแดนให้เป็นเอกภาพได้กเ็ ป็นไปได้ยากทีจ่ ะกลายเป็นรัฐทีเ่ ข้มแข็งได้เพราะในระยะยาว
จะส่งผลความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในประเทศ
(2) ลดการขยายตัวของกลุ่มก่อความไม่สงบและก่อการร้าย กล่าวคือการที่ประชาชนจะ
เข้าร่วมกับกลุ่มก่อความไม่สงบ และก่อการร้ายส่วนใหญ่มีแรงจูงใจมาจากความรู้สึกคับข้องใจในความไม่
เท่าเทียมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการขาดโอกาสในการพัฒนาชีวติ ซึง่ CPEC สามารถลดการขยายตัว
ของกลุ่มกองก�ำลังได้เพราะประชาชนมีอาชีพ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รู้สึกถึงความเท่าเทียมทาง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมมากกว่าเดิม อีกทั้งการพัฒนาพื้นที่ชนบทที่มีความยากจนและขาดโอกาส
สามารถลดปัญหาความขัดแย้งทางชนชาติและศาสนาได้ในระดับหนึ่งจนเยาวชนที่มีโอกาสถูกชักจูงได้ง่าย
สามารถมองเห็นอนาคตของตนว่าจะมีโอกาสในการพัฒนาชีวติ ในท้ายทีส่ ดุ ก็ลดโอกาสทีป่ ระชาชนจะตัดสิน
ใจเข้าร่วมกับกลุ่มก่อความไม่สงบและก่อการร้าย
(3) นโยบายของรัฐบาลมีประสิทธิภาพมากขึน้ กล่าวคือเมือ่ ปากีสถานมีเสถียรภาพทางการเมือง
ระบบเศรษฐกิจไม่หยุดชะงักเช่นเดิม สังคมมีความแตกแยกน้อยลง รวมถึงรัฐบาลสามารถหาเงินเข้าประเทศ
ได้มากขึ้นท�ำให้มีงบประมาณมาส่งเสริมความมั่นคงด้านอื่นๆ เช่น ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม พัฒนาพื้นที่
ชนบท พัฒนาความแข็งแกร่งทางการทหารและต�ำรวจ เป็นต้น ท�ำให้กลุม่ ผลประโยชน์เห็นร่วมกันว่า CPEC
คือหนทางหลักที่จะท�ำให้หลุดพ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาจึงมีความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลในอนาคตจะ
ด�ำเนินนโยบายลักษณะเดียวกันท�ำให้นโยบายมีความต่อเนื่องกันส่งผลให้การด�ำเนินนโยบายของรัฐบาล
มีประสิทธิภาพอย่างทีไ่ ม่เคยเกิดมาก่อน ซึง่ ความเป็นอยูข่ องประชาชนก็ดขี นึ้ ท�ำให้สงั คมจะมีความแตกแยก
น้อยลงส่งผลให้ประชาชนมีมมุ มองและผลประโยชน์รว่ มกันมากขึน้ ในท้ายทีส่ ดุ ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
ก็ส่งเสริมประสิทธิภาพของนโยบายในการยับยั้งปัญหาการก่อความไม่สงบและการก่อการร้าย
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(4) ลดความเสีย่ งของภัยคุกคามจากภายนอกรัฐ กล่าวคือปัญหาก่อความไม่สงบและก่อการร้าย
ที่ยืดเยื้อส่วนหนึ่งเป็นเพราะกลุ่มกองก�ำลังภายในประเทศได้รับการสนับสนุนจากตัวแสดงภายนอกรัฐ
เช่น อินเดีย อัฟกานิสถาน อิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย เป็นต้น แต่ CPEC ท�ำให้จีนมีผลประโยชน์ร่วมกับ
ปากีสถานอย่างน้อยจีนก็จะช่วยสนับสนุนในการเผชิญหน้ากับประเทศที่ต้องการบ่อนท�ำลายการสร้าง
CPEC อย่างแน่นอนเพราะ ณ ตอนนี้จีนเองก็ร่วมสนับสนุนการต่อต้านการก่อการร้ายแล้ว ซึ่ง CPEC
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเผชิญกับภัยคุกคามจากภายนอกที่จะแทรกแซงกิจการภายในประเทศได้
เพราะเมื่อประชาชนมีมุมมองต่อภัยคุกคามร่วมกันท�ำให้รัฐบาลผลักดันนโยบายเพื่อป้องกันประเทศได้
อย่างราบลื่น
2.2 การต่อต้าน
การสร้าง CPEC ก่อให้เกิดการต่อต้านทั่วประเทศในทุกจังหวัดและทุกพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัด
ทีโ่ ครงการก�ำลังสร้างอยูอ่ ย่างจังหวัดบาลูจชิ สถาน มีความรุนแรงทีส่ ดุ ดังจะเห็นได้จากใน ค.ศ. 2015 เดือน
เมษายน เกิดเหตุลอบสังหารแรงงาน 22 ราย ผู้ก่อเหตุคือกลุ่มกองก�ำลังรวมบาลูช (United Baloch Army:
UBA) เพราะต้องการส่งสัญญาณความไม่พอใจต่อการสร้าง CPEC ยิ่งกว่านั้น ทุกพรรคในจังหวัดไคเบอร์
ปัคตูนควา (Khyber Pakhtunkwa) และ FATA รวมถึงภาคประชาสังคมก็รว่ มแสดงการต่อต้านอย่างต่อเนือ่ ง
เพราะ CPEC จะไม่สร้างผลประโยชน์ให้กับคนท้องถิ่นและจะกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งระหว่างจังหวัด
(Sial & Muhammad, 2015) หรือแม้แต่จงั หวัดซินด์ทไี่ ด้รบั ผลประโยชน์รองจากจังหวัดปัญจาบ ก็ยงั เกิดการ
ต่อต้าน ดังจะเห็นได้จากใน ค.ศ. 2016 เดือนพฤษภาคมเกิดเหตุลอบวางระเบิดทีเ่ มืองการาจีเพือ่ สังหารวิศวกร
ชาวจีนจนได้รบั บาดเจ็บสาหัส 2 ราย ผูก้ อ่ เหตุคอื กลุม่ กองก�ำลังปฏิวตั ซิ นิ ด์เดส (Sindhudesh Revolutionary
Army : SRA) เพราะต้องการขับไล่ผู้ที่จะมาแสวงหาผลประโยชน์ในจังหวัด (Ramachandran, 2015, p.5)
นอกจากนี้ จังหวัดกิลกิต-บัลติสถาน (Gilgit-Baltistan) และอาซัค จัมมูและแคชเมียร์ (Azad Jammu and
Kashmir) ก็ประท้วงและนัดหยุดงานเพราะไม่ได้รับผลประโยชน์เท่าที่ควรทั้งที่เป็นจังหวัดที่เชื่อมเข้ากับจีน
อีกทั้งมีการสร้างเส้นทางผ่านแคว้นแคชเมียร์ที่ยังคงเป็นข้อพิพาทกับอินเดียส่งผลให้อินเดียต่อต้าน
เพื่อให้ล้มเลิกการสร้างเพราะเป็นการละเมิดอธิปไตยโดยตรง (Jacob, 2018, p. 118)
โดยสรุป การสร้างรัฐผ่าน CPEC ท�ำให้ปากีสถานมีความเข้มแข็งขึ้นเพราะ CPEC สามารถส่งเสริม
ความมั่นคงภายในประเทศได้อย่างกว้างขวางจนมีศักยภาพเพิ่มขึ้นจึงสามารถรวบรวมอ�ำนาจและดินแดน
ให้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐมากขึ้นและรัฐบาลยังมีความชอบธรรมมากขึ้น ซึ่งในระยะยาวประชาชน
จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่รัฐบาลกลับเผชิญกับการต่อต้านทั่วประเทศตามมา จึงเกิดค�ำถามว่าท�ำไม
ความพยายามในการสร้างรัฐให้เข้มแข็งของปากีสถานกลับน�ำไปสู่การต่อต้านทั่วประเทศ
3. การสร้างรัฐที่ไม่เสร็จสมบูรณ์
เนื้อหาข้างต้นได้แสดงให้เห็นถึงหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วว่ารัฐบาลพยายามสร้างรัฐให้เข้มแข็ง
แต่กลับเกิดการต่อต้านจ�ำนวนมาก ดังนั้น ในหัวข้อนี้จะยืนยันสมมติฐานว่าการต่อต้านทั่วประเทศหลัง
สร้าง CPEC เป็นเพราะการสร้าง CPEC กระตุ้นให้ปัญหาที่เกิดจากการสร้างรัฐที่ไม่เสร็จสมบูรณ์ของ
ปากีสถานรุนแรงขึ้นจึงเกิดการต่อต้าน ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่

912

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

ประเด็นที่หนึ่ง การไม่สามารถรวบรวมอ�ำนาจ และดินแดนให้อยู่ภายใต้รัฐ กล่าวคือปากีสถานไม่
สามารถบังคับใช้อ�ำนาจได้อย่างครอบคลุมทั้งประเทศและยังไม่สามารถรวบรวมดินแดนให้เป็นเอกภาพ
รวมทัง้ ไม่สามารถจัดการกับข้อพิพาททางดินแดนให้ยตุ ลิ งได้จงึ ส่งผลให้สงั คมมีความแตกแยกไม่มคี วามเป็น
อันหนึง่ อันเดียวกันจนเกิดการต่อต้านมาโดยตลอด ซึง่ การต่อต้านหลังสร้าง CPEC ทีเ่ กิดจากการไม่สามารถ
รวบรวมอ�ำนาจ และดินแดนมีทั้งหมด 6 ประเด็น ดังนี้
(1) ปัญหาข้อพิพาทแคว้นแคชเมียร์กับอินเดียเป็นความขัดแย้งเรื่องพรมแดนที่ยังไม่สามารถ
หาข้อยุติได้ ซึ่งเป็นผลมาจากมรดกทางอาณานิคม (colonial legacy) เนื่องจากปัญหาเรื่องแคว้นแคชเมียร์
เกิดพร้อมกับประเทศปากีสถานและหลังจากได้รับเอกราชก็ยังไม่มีความพร้อมเพราะรัฐบาลยังไม่สามารถ
รวบรวมอ�ำนาจทางการเมืองไว้ได้ (Malik, 2016, pp. 32-33) และความขัดแย้งกับอินเดียส่วนหนึ่งเกิดจาก
นโยบายการแบ่งแยกแล้วปกครอง (divide and rule) ของอังกฤษที่ท�ำให้ทั้ง 2 ฝ่ายเกลียดซังซึ่งกันและกัน
(Ayoob, 1995, p. 37) จึงเป็นศัตรูกันถึงทุกวันนี้จนเกิดสงครามเพราะแคว้นแคชเมียร์อย่างน้อย 3 สงคราม
ใหญ่ซึ่งสูญเสียงบประมาณทางการทหารจ�ำนวนมหาศาล อย่างไรก็ตาม CPEC กระตุ้นให้ความขัดแย้ง
ปะทุขึ้นเพราะเส้นทาง CPEC ผ่านแคว้นแคชเมียร์ของปากีสถาน (Pakistan-occupied Kashmir) โดยตรง
ซึ่งอินเดียอ้างว่าเป็นของตนและยังเป็นข้อพิพาทกันอยู่จึงท�ำให้อินเดียต่อต้านทั้งทางการทูตและการบ่อน
ท�ำลาย ดังจะเห็นได้จาก นายนเรนทระโมดี (Narendra Modi) นายกรัฐมนตรีของอินเดียพยายามเสนอ
ให้ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง (Xi Jinping) ล้มเลิกการสร้าง CPEC และปากีสถานจับตัวหน่วยของกรองของ
อินเดีย (Research and Analysis Wing: RAW) ได้ซึ่งให้การรับสารภาพว่าเข้ามาสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดิน
แดนบาลูจิชสถานเพื่อบ่อนท�ำลาย CPEC (Rafi, Khan, & Aslam, 2016, p. 13)
(2) ปัญหาความขัดแย้งกับอัฟกานิสถานในประเด็นข้อตกลงเส้นดูรันด์ (Durand Line) เป็น
ความขัดแย้งเรื่องพรมแดนที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ ซึ่งเป็นผลมาจากมรดกทางอาณานิคม เนื่องจาก
เจ้าอาณานิคมอย่างอังกฤษขีดเส้นพรมแดนตามอ�ำเภอใจเพื่อผลประโยชน์ของตนในขณะนั้น ดังจะเห็นได้
จากตัง้ แต่เป็นรัฐอธิปไตยชาวปัชตุนในจังหวัดไคเบอร์ปคั ตูนควาต้องการแยกตัวออกเป็นรัฐอธิปไตยภายใต้
ชื่อ “ปัชตุนนิสถาน” (Pushtunistan) และอัฟกานิสถานก็อ้างสิทธิ์เหนือดินแดนดังกล่าวจึงเกิดการปะทะกัน
ระหว่างปากีสถานกับอัฟกานิสถานทีร่ ว่ มมือกับชาวปัชตุน (Malik, 2016, p. 50) ซึง่ ความขัดแย้งเรือ่ งพรมแดน
เป็นผลมาจากข้อตกลงเส้นดูรนั ด์ทอี่ งั กฤษท�ำไว้กบั อัฟกานิสถานใน ค.ศ. 1893 (Ziring, 2010, pp.175-176)
โดยมีสาระส�ำคัญว่าไม่ให้อัฟกานิสถานแทรกแซงอินเดียของอังกฤษ (British India) เส้นเขตแดนดังกล่าว
แบ่งแยกชนชาติปัชตุนออกจากกันจึงเกิดการเรียกร้องแบ่งแยกดินแดนแต่ก็ถูกปราบปรามตลอด อย่างไร
ก็ตาม CPEC กระตุ้นให้ปัญหารุนแรงขึ้นเพราะการสร้างโครงการพื้นฐานขนาดใหญ่ยิ่งตอกย�้ำว่าพื้นที่
ดังกล่าวเป็นของปากีสถานแทนที่จะแยกเป็นรัฐอธิปไตยส�ำหรับชาวปัชตุน อีกทั้งยังถูกละเลยเช่นเดิม
เพราะไม่ได้ผลประโยชน์เท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากพรรคชาตินิยมอย่างพรรค Pashtunkhwa Milli Awami
Party (PkMAP) ต่อต้าน CPEC เพราะชาวปัชตุนจะไม่ได้ประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนการสร้างแถบเส้น
ทางที่แต่เดิมจะสร้างทางฝั่งตะวันตกมาเป็นเริ่มสร้างทางฝั่งตะวันออกก่อนซึ่งจะไม่เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น
และหลังสร้าง CPEC เพียงแค่หนึ่งเดือนส่งผลให้เกิดการก่อการร้ายในจังหวัดมากถึง 78 ครั้ง (Sial &
Muhammad, 2015) จนใน ค.ศ. 2017 รัฐบาลน�ำกองทัพเข้าปราบปรามอย่างทารุณภายใต้ปฏิบัติการ
Khyber-IV (European Asylum Support Office, 2019, p. 39) ซึ่งในปลายปี 2017 เริ่มมีการปลุกกระแส

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

913

ชาตินิยมปัชตุนเพื่อเรียกร้องสิทธิมนุษยชนโดยกล่าวโจมตีรัฐบาลและกองทัพ ยิ่งกว่านั้น ยังกระตุ้นปัญหา
ความขัดแย้งเรือ่ งการจัดสรรงบประมาณเพราะรัฐบาลกลางมุง่ แต่จะพัฒนาจังหวัดเจริญแล้วมากกว่าจังหวัด
ทีข่ าดการพัฒนา ดังจะเห็นได้จากงบประมาณส�ำหรับพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานประจ�ำปี 2016 นัน้ ถูกจัดสรร
ให้จังหวัดบาลูจิชสถานและจังหวัดไคเบอร์ปัคตุนควาน้อยกว่าร้อยละ 12 ทั้งๆที่เป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุด
(Ramachandran, 2015, p. 3) นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยของปากีสถานอ้างว่าหน่วยข่าวกรองของ
อินเดีย (RAW) และหน่วยข่าวกรองของอัฟกานิสถาน (National Directorate of Security: NDS) ร่วมมือ
กันปฏิบัติการในจังหวัดบาลูจิชสถานเพื่อสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายให้โจมตี CPEC (Dunya News, 2016)
(3) การเข้าไม่ถึงพื้นที่ใน FATA ซึ่งมีความหลากหลายทางชนชาติมากที่สุดในประเทศและ
มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันท�ำให้อ�ำนาจเข้าไม่ถึง อีกทั้งยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนจนกลายเป็นแหล่งหลบซ่อนตัวของกลุม่ ก่อการร้าย ซึง่ เป็นผลมาจากรัฐบาลตัง้ ใจทีจ่ ะละเลย
และไม่สามารถหลอมรวมให้กลายเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน เนือ่ งจากในช่วงแรกรัฐบาลไม่ตอ้ งการหลอมรวม
ชนชาติต่างๆใน FATA เพราะจะท�ำให้เกิดการต่อต้านจึงให้หัวหน้าเผ่า (chief) เป็นผู้ดูแล และประชาชน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวปัชตุนยึดถือจารีตประเพณีมากกว่ากฎหมายจึงท�ำให้รัฐบาลยิ่งไม่สามารถบังคับใช้
กฎหมายได้อย่างทั่วถึง (Malik, 2016 p. 44) กลุ่มก่อการร้ายจึงใช้เป็นสถานที่หลบซ่อนตัวและฐานที่มั่น
โดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์วันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2011 มีการหลบหนีการกวาดล้างของสหรัฐอเมริกา
เข้ามาตามแนวชายแดน มากขึน้ กองทัพจึงน�ำทหารบุกปราบปรามอย่างต่อเนือ่ งแต่กไ็ ม่สำ� เร็จและยิง่ ท�ำให้
ความรุนแรงแพร่กระจายไปสู่จังหวัดอื่น อย่างไรก็ตาม CPEC กระตุ้นให้ปัญหารุนแรงขึ้นเพราะการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานเสี่ยงที่จะเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายเพื่อโฆษณาชวนเชื่อจึงเกิดการลอบโจมตี
บ่อยครั้ง รวมถึงรัฐบาลยังหลีกเลี่ยงที่จะสร้างโครงการผ่าน FATA ท�ำให้ตอกย�้ำความรู้สึกถูกละเลยของ
คนท้องถิ่นจึงต่อต้านโดยการประท้วงและนัดหยุดงานอย่างต่อเนื่อง (Sial & Muhammad, 2015) และมี
ความเป็นไปได้ว่าประชาชนจะเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายมากขึ้นเพื่อต่อต้านรัฐบาลเพราะความรู้สึก
ถูกละเลยรุนแรงขึ้นผนวกกับการไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ท�ำให้สะดวกต่อการสรรหาสมาชิกเข้าร่วมเครือข่าย
(4) ปัญหาการแบ่งแยกดินแดนจังหวัดซินด์เป็นความขัดแย้งทางชนชาติ ซึ่งเป็นผลมาจาก
รัฐบาลไม่สามารถหลอมรวมให้กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงมาโดยตลอด
เนือ่ งจากคนท้องถิน่ หรือชาวซินดี (Sindhi) ไม่มสี ว่ นร่วมทางการเมืองและทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม และ
ภายในจังหวัดมีการแข่งขันทางชนชาติอย่างไม่สิ้นสุด ดังจะเห็นได้จากชาวซินดีถูกกีดกันทางชนชาติ
ในการปฏิบัติหน้าในระบบราชการที่ถูกครอบง�ำโดยชาวปัญจาบี (Punjabi) อีกทั้งยังมีความขัดแย้งกับ
ชาว Mohajir ที่อพยพมาจากอินเดียสมัยแยกประเทศออกมาจากอินเดียซึ่งเป็นชนชาติท่ีร�่ำรวยเพราะ
ครอบครองกิจกรรมทางการค้าในตัวเมืองจึงท�ำให้ชาวซินดีโกรธแค้น รูส้ กึ ถูกกดขีจ่ นเป็นพลเมืองชัน้ สอง จึงเกิด
การปะทะกับรัฐบาลกลางและชาว Mohajir นับครั้งไม่ถ้วนโดยเฉพาะเหตุการณ์ใหญ่ในช่วงทศวรรษ 1980
(Siddiqi, 2012, pp. 80-81, 90) อย่างไรก็ตาม CPEC กระตุ้นให้ชาวซินดีรู้สึกถูกยึดบ้านเกิดและถูกเอา
เปรียบมากขึน้ เพราะโครงการต่างๆจะท�ำให้เมืองเจริญขึน้ จนคนท้องถิน่ ถูกผลักออกจากเมืองหลวงให้มาอยู่
ในชนบทเพิ่มขึ้น ยิ่งกว่านั้น ความเจริญจะยิ่งท�ำให้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนหาสมาชิกเข้าร่วมได้ยากขึ้นจึงต่อ
ต้านอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากเมื่อวันที่ 30 พฤกษาคม ค.ศ. 2016 เกิดเหตุวางระเบิดเพื่อลอบท�ำร้าย
วิศวกรชาวจีน 2 คนที่ท�ำงานภายใต้ CPEC ที่เมืองการาจี ผู้ก่อเหตุคือกลุ่ม SRA และประกาศว่า “เราจะ
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ต่อต้านทุกโครงการทีไ่ ม่เป็นผลดีกบั จังหวัดซินด์ รวมถึงแถบเศรษฐกิจจีนกับปากีสถาน” (Bonne, 2016) และ
ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2017 กลุ่มกองก�ำลังปลดปล่อยซินด์เดส (Sindhudesh Liberation Army: SLA)
ลอบวางระเบิดสังหารชาวจีนที่เมืองกาซิมเพราะต้องการให้ล้มเลิก CPEC และประกาศเตือนชาวจีนว่าไม่
ควรมาสร้างโครงการใดๆในจังหวัดซินด์ (Awan, 2017)
(5) ปัญหาการแบ่งแยกดินแดนจังหวัดบาลูจิชสถานเป็นความขัดแย้งทางชนชาติ ซึ่งเป็นผล
มาจากรัฐบาลไม่สามารถหลอมรวมให้กลายเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันจึงเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงมาโดยตลอด
เนื่องจากคนท้องถิ่นหรือชาวบาลูช (Baluch) ไม่มีส่วนร่วมทางการเมือง และทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม
และมีชวี ติ ความเป็นอยูท่ ลี่ ำ� บากกว่าทุกจังหวัดจึงสร้างความโกรธแค้นและน�ำมาสูก่ ารปะทะกับรัฐบาลกลาง
จนกลายเป็นเหตุการณ์นองเลือด 5 ครั้งใหญ่ และในปัจจุบันก็ยังคงด�ำเนินอยู่ ฉะนั้น ชาวบาลูชจึงรู้สึกว่า
ตนเป็นศัตรูของรัฐ ถูกขูดรีดผลปะโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติ ถูกเอาเปรียบและกลัวว่าจะกลายเป็น
คนส่วนน้อยในจังหวัด ซึ่งเปรียบเสมือนการกดขี่ทางชนชาติ (Mahsood & Miankhel, 2013, pp. 52 - 53)
อย่างไรก็ตาม CPEC ยิ่งกระตุ้นให้ปัญหารุนแรงขึ้นเพราะโครงการที่ส�ำคัญที่สุดอย่างท่าเรือกวาดาร์ตั้งอยู่
ในจังหวัดบาลูจิชสถานแต่กลับยิ่งท�ำให้ชาวบาลูชรู้สึกถูกกดขี่ ถูกขูดรีดมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากโครงการ
ต่างๆสร้างผลประโยชน์ให้จีนและรัฐบาลกลางแทบทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนการสร้างแถบเส้น
ทางท�ำให้ผลประโยชน์ไปตกกับจังหวัดปัญจาบเป็นส่วนมาก และความเจริญของเมืองกวาดาร์ท�ำให้ผู้คน
หลั่งไหลเข้ามามากขึ้นผลักให้คนท้องถิ่นกลายเป็นคนส่วนน้อยและย้ายออกไปอยู่ตามชนบทที่ขาดแคลน
ทั้งน�้ำและไฟฟ้า จากความทุกข์ทรมานข้างต้นท�ำให้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นและ
ต่อต้านอย่างต่อเนือ่ งเพราะไม่ตอ้ งการให้จงั หวัดเจริญก่อนทีจ่ ะได้เป็นรัฐอธิปไตย ดังจะเห็นได้จากหลังสร้าง
CPEC เพียงแค่หนึง่ เดือนส่งผลให้อตั ราการก่อการร้ายพุง่ สูงขึน้ ทันทีซงึ่ จังหวัดบาลูจชิ สถานเกิดเหตุกอ่ การ
ร้ายมากที่สุดจนกลายเป็นจังหวัดที่เกิดเหตุก่อความไม่สงบและการก่อการร้ายมากที่สุดใน ค.ศ. 2015 และ
2016 (The Asia Foundation, 2017)
(6) ปัญหาความขัดแย้งระหว่างจังหวัดปัญจาบกับรัฐบาลประจ�ำจังหวัดเป็นปัญหาความไม่เท่าเทียม
ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ถูกครอบง�ำโดยรัฐบาลกลางที่เป็นชาวปัญจาบีมาโดยตลอด ซึ่งเป็นผล
จากกระบวนการท�ำให้เป็นสมัยใหม่ที่ไม่สามารถกระจายอ�ำนาจและรายได้อย่างเท่าเทียม เนื่องจาก
ปากีสถานประกอบด้วยหลายชนชาติจึงมีการแข่งขันกันเพื่อครอบง�ำชนชาติอื่น ซึ่งชาวปัญจาบีสามารถ
ครอบง�ำการบริหารประเทศ ภาคอุตสาหกรรม ระบบราชการและกองทัพ (Malik, 2016, p. 36) จึงท�ำให้
จังหวัดมีความขัดแย้งกันในเรื่องการแบ่งอ�ำนาจการปกครอง และการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เท่าเทียม
อย่างไรก็ตาม CPEC กระตุ้นให้ความขัดแย้งรุนแรงขึ้น เพราะโครงการสร้างผลประโยชน์ให้จังหวัดปัญจาบ
โดยตรง ดังจะเห็นได้จากรัฐบาลกลางปรับเปลี่ยนการสร้างแถบเส้นทางและเน้นสร้างโครงการจ�ำนวนมาก
เพื่อให้เริ่มสร้างในจังหวัดปัญจาบก่อนจึงส่งผลให้ทุกพรรคในแต่ละจังหวัดไม่พอใจจึงกระตุ้นความขัดแย้ง
ในเรื่องการจัดสรรงบประมาณเพราะรัฐบาลกลางมุ่งแต่จะพัฒนาจังหวัดที่เจริญแล้วมากกว่าจังหวัดที่ขาด
การพัฒนา ซึ่งนายดวน ข่าน อาซักไซ (Daud Khan Achakzai) วุฒิสมาชิกออกมากล่าวโจมตีว่า “CPEC
ควรจะเปลี่ยนชื่อเป็นแถบเศรษฐกิจจีนกับปัญจาบมากกว่าเพราะจังหวัดอื่นไม่ได้ผลประโยชน์เลย”
(Rafi, Khan, & Aslam, 2016, p. 15)
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ประเด็นทีส่ อง ปัญหาความชอบธรรมของรัฐบาล กล่าวคือรัฐบาลขาดความชอบธรรมและไม่ได้รบั
การสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่มาตั้งแต่อดีตเพราะปัญหาความขัดแย้งในข้างต้นจนเกิดการต่อต้าน
มาโดยตลอดและการสร้าง CPEC ยิ่งบั่นทอนความชอบธรรมของรัฐบาล ซึ่งการต่อต้านหลังสร้าง CPEC
ที่เกิดจากปัญหาความชอบธรรมของรัฐบาลถูกกระตุ้นจาก 2 ประเด็น ดังนี้
(1) ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจผลประโยชน์ของตนเองจึงขาดความเชื่อมั่นว่าจะได้
รับผลประโยชน์ตามที่กล่าวอ้างจนบั่นทอนความชอบธรรมของรัฐบาล ดังจะเห็นได้จากตั้งแต่แรก CPEC
เป็นการตัดสินใจของรัฐบาลฝ่ายเดียวโดยไม่มีฉันทมติร่วมกันระหว่างประชาชน นักธุรกิจและพรรคการ
เมืองมาก่อนจึงกระตุ้นให้รู้สึกถูกละเลยเช่นเดิม (Wolf, 2018, p. 88) ซึ่งเมื่อสัมภาษณ์นักธุรกิจชั้นน�ำ 
ตัวแทนสภาหอการค้า และนักเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมได้ข้อสรุปว่ารัฐบาลไม่ต้องการให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเจรจา (International Crisis Group, 2018) ถึงแม้จะมีการเปิดประชุมสภา
เกีย่ วกับ CPEC แต่กไ็ ม่มกี ารอภิปรายเท่าทีค่ วร (Hameed, 2018) นักการเมืองพยายามเรียกร้องให้รฐั บาลกลาง
เปิดเผยข้อมูลของโครงการสู่สาธารณะชนแต่รัฐบาลแสดงท่าทีลังเลยิ่งท�ำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่น
จึงตอกย�ำ้ ข้อกล่าวหาทีว่ า่ รัฐบาลให้ความส�ำคัญแต่จงั หวัดปัญจาบ (Ali, 2015, p. 12) จึงอาจกล่าวได้วา่ CPEC
เป็นการพัฒนารูปแบบบนลงล่าง (top-down) มุง่ แต่จะส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจจนละเลยความกินดี
อยู่ดีของประชาชนเพราะไม่มีกระบวนการตัดสินใจร่วมกัน
(2) ความไม่ชัดเจนในรายละเอียดและความไม่โปร่งใสของรัฐบาลท�ำให้ประชาชนไม่สามารถ
เชื่อมั่นว่าจะได้รับผลประโยชน์ตามที่กล่าวอ้างจนบั่นทอนความชอบธรรมของรัฐบาล เนื่องจากรัฐบาล
ไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดแม้แต่รายละเอียดของโครงการในระยะเร่งด่วนส่งผลให้ไม่มคี วามชัดเจนในเรือ่ ง
ส่วนแบ่งของรายได้และจ�ำนวนการจ้างงานของแต่ละโครงการ (Jacob, 2018, p. 115) ยิ่งกว่านั้น ปัญหา
การคอร์รัปชันมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นเมื่อมีผลประโยชน์จ�ำนวนมหาศาลเข้ามาเกี่ยวข้อง อาทิ ในบาง
โครงการงบประมาณสูงเกินจริง และตามรายงานของรายงานนัมบีโอ (Numbeo Report) ใน ค.ศ. 2016
ระบุวา่ ปากีสถานมีปญ
ั หาคอร์รปั ชันและการติดสินบนสูงถึงร้อยละ 81.72 (Arshad & Dong, 2016, p. 101)
นอกจากนี้ นักการเมืองในรัฐสภาได้ตั้งกระทู้ถามถึงประเด็นความไม่เท่าเทียมในการจัดสรรงบประมาณ
ภายใต้ CPEC แต่ก็ไม่ได้รับการตอบข้อสงสัย และกระบวนการตัดสินใจขาดความโปร่งใสและไม่มีช่องทาง
ส�ำหรับเจรจาผลประโยชน์ของแต่ละโครงการเท่าที่ควร (Wolf, 2018, p. 92)
4. บทสรุป
บทความนี้มีค�ำถามส�ำคัญว่า ท�ำไมความพยายามในการสร้างรัฐให้เข้มแข็งของปากีสถานกลับ
น�ำไปสู่การต่อต้านทั่วประเทศ โดยมีสมมติฐานว่า การสร้าง CPEC กระตุ้นให้ปัญหาที่เกิดจากการสร้างรัฐ
ที่ไม่เสร็จสมบูรณ์ของปากีสถานรุนแรงขึ้นจึงเกิดการต่อต้าน ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ผ่านกรอบแนวคิดการสร้างรัฐ
พบว่าการต่อต้านที่เกิดขึ้นหลังสร้าง CPEC เป็นไปตามสมมตฐานอย่างชัดเจน
ปากีสถานมีสภาพรัฐที่เต็มไปด้วยปัญหาความมั่นคง อาทิ ปัญหาความแตกแยกของชนชาติ
ปัญหาความชอบธรรมของรัฐบาล ปัญหาความขัดแย้งในประเด็นเรื่องพรมแดนกับเพื่อนบ้าน ปัญหา
การก่อการร้าย ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลประจ�ำจังหวัด ปัญหาความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ปัญหาวิกฤตด้านพลังงาน ปัญหาความยากจน ซึ่งทุกรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาความมั่นคง
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แต่ก็ไม่มีรัฐบาลชุดใดสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ใน ค.ศ. 2015 การสร้าง
CPEC เป็นการสร้างรัฐให้เข้มแข็งรูปแบบหนึ่งโดยรัฐเข้มแข็งขึ้นเพราะมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น 4 ด้าน ได้แก่
(1) ความมั่นคงด้านพลังงาน (2) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (3) ความมั่นคงทางการเมือง (4) ความมั่นคง
ทางสังคม จนในท้ายทีส่ ดุ ปากีสถานก็มขี ดี ความสามารถในการจัดการกับปัญหาความมัน่ คงเพราะมีศกั ยภาพ
เพิม่ ขึน้ 4 ประเด็น ได้แก่ (1) รวบรวมดินแดนและประชากรให้อยูภ่ ายใต้อำ� นาจของรัฐมากขึน้ (2) ลดการขยายตัว
ของกลุ่มก่อความไม่สงบและก่อการร้าย (3) นโยบายของรัฐบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น (4) ลดความเสี่ยง
ของภัยคุกคามจากภายนอกรัฐ ฉะนั้น เมื่อปากีสถานมีทั้งความมั่นคงและศักยภาพเพิ่มขึ้นจึงกลายเป็นรัฐ
ที่เข้มแข็งขึ้น
อย่างไรก็ตาม ปากีสถานกลับต้องเผชิญกับการต่อต้านทัว่ ประเทศ เนือ่ งจากการสร้างรัฐผ่าน CPEC
กระตุน้ ให้ปญ
ั หาทีเ่ กิดจากการสร้างรัฐทีไ่ ม่เสร็จสมบูรณ์รนุ แรงขึน้ ซึง่ ประเด็นทีร่ นุ แรงขึน้ มี 8 ประเด็น ได้แก่
(1) ปัญหาข้อพิพาทแคว้นแคชเมียร์กับอินเดีย (2) ปัญหาความขัดแย้งกับอัฟกานิสถานในประเด็นข้อตกลง
เส้นดูรันด์ (3) การเข้าไม่ถึงพื้นที่ใน FATA (4) ปัญหาการแบ่งแยกดินแดนจังหวัดซินด์ (5) ปัญหาการแบ่ง
แยกดินแดนจังหวัดบาลูจิชสถาน (6) ปัญหาความขัดแย้งระหว่างจังหวัดปัญจาบกับรัฐบาลประจ�ำจังหวัด
(7) ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจผลประโยชน์ของตนเอง (8) ความไม่ชัดเจนในรายละเอียดและ
ความไม่โปร่งใสของรัฐบาล
ดังนั้น การวิเคราะห์ที่ผ่านมาได้ข้อสรุปที่ส�ำคัญคือ การสร้างรัฐให้เข้มแข็งผ่าน CPEC กระตุ้นให้
ปัญหาที่เกิดจากการสร้างรัฐที่ไม่เสร็จสมบูรณ์รุนแรงขึ้นจึงน�ำมาสู่การต่อต้านทั่วประเทศ
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ความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐอินเดียที่มีต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในสมัยของนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี (ช่วงปี ค.ศ. 2014 - 2019)
RELATIONS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA AND
THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA DURING THE PERIOD OF
PRIME MINISTER NARENDRA MODI
(BETWEEN 2014 AD. TO 2019 AD.)
จริงใจ จริงจิตร
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐอินเดียและสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น มีความสัมพันธ์แบบ
กึง่ มิตรกึง่ ศัตรูมาโดยตลอดตัง้ แต่ ค.ศ. 1962 อินเดีย และจีน ได้มปี ญ
ั หาข้อพิพาทระหว่างดินแดนซึง่ อินเดีย
ได้กล่าวหาจีนว่าได้เข้าไปยึดครองพื้นที่ของอินเดียในแคว้นแคชเมียร์ที่ยังลุกลามมาจนถึงปัจจุบัน
อินเดียและจีนต่างเป็นประเทศทีม่ อี ตั ราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงทัง้ 2 ประเทศ จึงมีลกั ษณะ
เป็นคู่แข่งและมีการแข่งขันกัน โดยทั้ง 2 ประเทศนี้ต้องมีการถ่วงดุลอ�ำนาจซึ่งกันและกันและต้องสกัดกั้น
การขยายอิทธิพลทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองมาโดยตลอด กระนั้นเอง สาธารณรัฐอินเดียภายใต้รัฐบาล
ของนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งมาถึงสมัยที่ 2 นัน้ มีความพยายามทีจ่ ะพัฒนาความสัมพันธ์
กับทุกประเทศทั่วโลกและอินเดียยังประสบความส�ำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศ
เพือ่ ผลักดันประเด็นทีเ่ ป็นผลประโยชน์ของอินเดียหลายครัง้ แต่ความสัมพันธ์อนิ เดีย-จีนยังคงลุม่ ๆ ดอน ๆ
โดยที่ผ่านมาความสัมพันธ์ย�่ำแย่ลงจากเหตุการณ์เผชิญหน้าระหว่างกองทัพสองฝ่ายขณะเดียวกันนั้น
ทั้งประเทศอินเดียและประเทศจีนก็พยายามที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปพร้อมกัน จะเห็น
ได้จากการพบปะอย่างไม่เป็นทางการของผู้น�ำทั้ง 2 ประเทศ โดยงานวิจัยชิ้นนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและ
ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีภูมิรัฐศาสตร์ โดยเน้นที่กรอบความคิดกระดานหมากรุก และทฤษฎีผลประโยชน์
แห่งชาติ
จึงเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างอินเดีย และจีน ในเชิงนโยบายของนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี
ทั้ ง 2 สมั ย เป็ น เรื่ อ งที่ ค วรจะศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพราะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งทั้ ง สองประเทศนั้ น
มี ทั้ ง มิ ติ ใ นเชิ ง ความร่ ว มมื อ และความขั ด แย้ ง ซึ่ ง ทั้ ง สองประเทศนั้ น ได้ มี ค วามส� ำ คั ญ และพยายาม
เป็นมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจโลก เหตุเพราะทัง้ 2 ประเทศ มีความพร้อมทัง้ ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากร
ธรมมชาติ ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีความตึงเครียดและข้อพิพาทในแถบชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ แต่ทั้งคู่ก็มี
ความพยายามแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน
ค�ำส�ำคัญ : ความร่วมมือ, ความขัดแย้ง, อินเดีย, จีน, เศรษฐกิจ, การเมือง
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Abstract
The relationship between the Republic of India and the People’s Republic of China Having had a
half-friendly, half-enemy relationship Since 1962 India and China have disputes between territories,
which India has accused China of occupying India’s area in Kashmir, which is still widespread.
India and China are both countries with high economic growth rates, so both countries are
competing and competing, both of which must balance the power of each other and must block
the expansion of both economic and economic influence. Nonetheless, the Republic of India, under
the government of Prime Minister Narendra Modi, who held the position until the second period,
was I have tried to develop relationships with all countries around the world, and India has
successfully hosted an international conference to push issues of interest to India many times.
But the relations between India and China are still low and low. Relations have been deteriorated
due to the confrontation between the two armies, while both India and China are trying to revitalize
relations between the countries at the same time. It can be seen from the informal meetings of
leaders in both countries. This research uses qualitative research methods and the concept of
geopolitical theory. By focusing on the chess board conceptual framework and the national
interest theory
Therefore, it can be seen that relations between India and China in the policies of
Prime Minister Narendra Modi in both periods are continuing to be studied because the relations
between the two countries are both dimensions of cooperation and conflict. Both countries are
important and try to be a world economic power. Because both countries are well equipped with
human resources and natural resources. Although there are tensions and disputes in the border
areas of both countries, both are trying to solve problems for economic development together.
Keywords : Cooperation, Conflict, India, China, Economics, Political

บทน�ำ
ตั้งแต่ ค.ศ. 1962 อินเดียและจีนได้มีปัญหาข้อพิพาทระหว่างดินแดนซึ่งอินเดียได้กล่าวหาจีน
ว่าได้เข้าไปยึดครองพื้นที่ของอินเดียในแคว้นแคชเมียร์ที่ยังลุกลามมาจนถึงปัจจุบัน และปัญหาความไม่ไว้
วางใจนี้ท�ำให้อินเดียและจีนซึ่งเป็นประเทศมหาอ�ำนาจในเอเชียทั้ง 2 ประเทศมองว่าต่างฝ่ายต่างเป็น
ภัยคุกคามซึ่งกันและกัน
อินเดีย และจีน ต่างเป็นประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงทั้ง 2 ประเทศ จึงมีลักษณะเป็น
คู่แข่งและมีการแข่งขันกันตลอด โดยทั้ง 2 ประเทศนี้ต้องมีการถ่วงดุลอ�ำนาจซึ่งกันและกันมาโดยตลอด
และต้องสกัดกั้นการขยายอิทธิพล โดยที่อินเดียนั้นมองว่าจีนก�ำลังมียุทธศาสตร์ปิดล้อมอินเดีย โดยที่จีน
ได้เข้าไปเป็นพันธมิตรประเทศเพือ่ นบ้านของอินเดีย ทัง้ การพัฒนาท่าเรือน�ำ้ ลึกในปากีสถานและบังคลาเทศ
สร้างถนนในเนปาล รวมถึงการสร้างท่อส่งน�ำ้ มันจากพม่าไปจีน และยังช่วยปากีสถานพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์
ซึ่งอินเดียมองว่าเป็นการตอบโต้ของจีนที่สหรัฐอเมริกาได้ให้ความช่วยเหลือด้านพลังงานนิวเคลียร์ในปี
ค.ศ. 2005 และจีนยังเป็นประเทศที่ส่งอาวุธให้ปากีสถานรายใหญ่ที่สุด
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แม้ว่าอินเดียและจีนนั้นจะมีความสัมพันธ์ทั้งมิตรและศัตรู ภายใต้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี
นเรนทรา โมดิ ที่ด�ำรงต�ำแหน่งมาถึงสมัยที่ 2 นั้น มีความพยายามที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับทุกประเทศ
ทั่วโลก
สาธารณรัฐอินเดียและสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่มีพื้นที่และประชากรมากที่สุด
ในโลก และทั้งสองประเทศนั้นได้มีพรมแดนติดกัน ถึงแม้จะมีข้อพิพาทเรื่องเขตแดนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1962
ก็ตาม และทั้งสองประเทศได้มีความสัมพันธ์แบบทั้งมิตรและศัตรูแต่ในภายใต้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี
นเรนทรา โมดี ที่ด�ำรงต�ำแหน่งมาถึงสมัยที่ 2 นั้น มีความพยายามที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับทุกประเทศ
ทัว่ โลกรวมทัง้ จีนด้วย จะเห็นได้จาก การทีผ่ นู้ ำ� ทัง้ สองประเทศได้พบปะหารือกันอย่างไม่เป็นทางการครัง้ แรก
ที่มณฑล อู๋ฮั่น ประเทศ ในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2018 และหลังจากนั้นก็เกิดการพิพาทอย่างรุนแรง
ในเขตรอยต่อของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 2019 นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดี
สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางมายังเมืองเชนไน ประเทศอินเดีย เพื่อพบปะหารือกันอย่างไม่เป็น
ทางการครั้งที่ 2 ซึ่งนายสี จิ้นผิงนับว่าเป็นผู้น�ำจีนคนแรกในรอบ 23 ปี ที่เดินทางไปเยือนอินเดีย
ดั ง นั้ น จะเห็ น ว่ า แม้ ว ่ า ทั้ ง สองประเทศจะมี ค วามสั ม พั น ธ์ แ บบกึ่ ง มิ ต รกึ่ ง ศั ต รู แ ต่ ทั้ ง สองก็
มีความพยายามรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเช่นกัน
โดยงานวิจัยชิ้นนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้
1. ศึกษาปัจจัยในการก�ำหนดนโยบายระหว่างประเทศอินเดียที่มีต่อจีนในยุคนายกรัฐมนตรี
นเรนทรา โมดี ช่วงปี ค.ศ. 2014 – 2019
2. ศึกษาตัวแปรและอุปสรรคของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของทั้ง 2 ประเทศ

กรอบแนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูเ้ ขียนได้ใช้แนวคิดภูมริ ฐั ศาสตร์ (Geopolitics) และแนวคิดผลประโยชน์แห่งชาติ
เป็นกรอบในการวิเคราะห์
ทฤษฎีภูมิรัฐศาสตร์
นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ได้ให้ค�ำนิยามแนวคิดภูมิรัฐศาสตร์ในหลายแง่มุมแต่ในงานนี้จะใช้ทฤษฎี
ภูมิรัฐศาสตร์แบบแนวคิดกระดานหมากรุก ดังนี้
ทฤษฎีกระดานหมากรุก (Grand Chess Board Theory) ขณะที่แนวคิดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่น่าสนใจ
อีกแนวคิดหนึ่งเป็นของ Zbigniew Kazimierz Brzezinski ชาวอเมริกันเชื้อสายโปแลนด์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษา
ด้านความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซึ่งเขาได้ก�ำหนดทฤษฎีกระดานหมากรุก (Grand Chess Board)
ผ่ า นงานเขี ย นของเขา คื อ The Grand Chessboard: American Primacy And Its Geostrategic
Imperatives (1997) โดยแนวคิดดังกล่าวของ Brzezinski นั้นจัดว่าอยู่ในแนวทางการศึกษาแบบสัจนิยม
(Realist Approach) ซึ่งมุ่งมองไปที่ “รัฐ” “อ�ำนาจ” และ “ผลประโยชน์แห่งชาติ” มากกว่าที่จะมุ่งมอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบบูรณาการโดยน�ำปัจจัยอืน่ ๆ เข้ามาพิจารณาประกอบ แต่จดุ เด่นของทฤษฎี
ดังกล่าวของ Brzezinski อยู่การน�ำปัจจัยด้านความได้เปรียบ/เสียเปรียบ (Advantage & Disadvantage)
ทางภูมริ ฐั ศาสตร์ (Geopolitics) เข้ามาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ถงึ ความเป็นไประหว่างความสัมพันธ์ของรัฐ
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ชาติต่าง ๆ รวมไปถึงท่าทีของการก�ำหนดนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศอีกด้วย1 ดังนั้นรัฐต่าง ๆ
ซึ่งถือเป็นหน่วยหน่วยหนึ่งในระบบโลก ย่อมมีสถานะทางอ�ำนาจที่แตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับ
ความได้เปรียบเสียบเปรียบทางภูมริ ฐั ศาสตร์ของตนเอง ซึง่ จากทัศนะตรงประเด็นนีน้ เี่ อง ท�ำให้ Brzezinski
แบ่งรัฐต่าง ๆ ในโลกออกเป็น 2 ประเภท คือ
Geostrategic Players หรือ รัฐที่เป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพจากการอาศัยความได้เปรียบทางด้านภูมิ
รัฐศาสตร์ของตน บวกกับมีความประสงค์ที่จะแผ่ขยายอิทธิพลของตนเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลัก
ซึง่ รัฐทีม่ สี ถานะผูเ้ ล่นเหล่านี้ ตามทัศนะของ Brzezinski มองว่าผูเ้ ล่นหลักทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ บนกระดานหมากรุก
ซึ่ ง ก็ คื อ โลกใบนี้ ก็ คื อ สหรั ฐ อเมริ ก า ที่ มุ ่ ง ขยายแผ่ อิ ท ธิ พ ลของตนเข้ า ไปยั ง บริ เวณที่ เราเรี ย กกั น ว่ า
“ยูเรเซีย (Eurasia)” ทีส่ หรัฐอเมริกามองว่าเป็นกระดานหมากรุกทีส่ ำ� คัญ (The Grand Chessboard) ของตน
เพราะตั้งอยู่บนพื้นที่ของ 2 ทวีป คือ ยุโรป และเอเชีย, มีประชากรกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรโลก,
มีค่า GNP ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ของโลก และที่ส�ำคัญที่สุดคือ มีแหล่งทรัพยากรพลังงานธรรมชาติมากถึง
3 ใน 4 ของโลก
อย่างไรก็ตาม Brzezinski มองว่ายังคงมีผู้เล่นที่ส�ำคัญอีก 5 ประเทศ ที่จะมาร่วมเล่นเกมกัน
บนหมากรุกกระดานนี้ ได้แก่ ฝรั่งเศส, เยอรมนี, สหพันธรัฐรัสเซีย, จีน และอินเดีย ซึ่งต่างก็หวังที่จะเข้ามา
เล่นเกมบนกระดานหมากรุกนี้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในแก่ฝ่ายของตนเช่นกัน
Geopolitical Pivots หรือ รัฐที่มีสถานะเป็น “หมาก” ให้แก่เหล่าบรรดาผู้เล่นต่างๆ ดังที่ได้น�ำเรียน
ไปข้างต้น เพราะ รัฐเหล่ามีภูมิรัฐศาสตร์ดี กล่าวคือ ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ผู้เล่น ล้วนมีผลประโยชน์ทับซ้อนกัน
ไม่วา่ จะเป็นผูเ้ ล่นหลักอย่างสหรัฐอเมริกาตามทัศนะของ Brzezinski รวมไปถึงผูเ้ ล่นทีส่ ำ� คัญอีก 5 ประเทศด้วย
ซึ่งประเทศที่มีสถานะเป็น “หมาก/สมรภูมิ” ในการช่วงชิงผลประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และ
ความมั่นคงเหล่านี้ก็ได้แก่ ยูเครน, อาเซอร์ไบจาน, ตุรกี, อิหร่าน และเกาหลีใต้ตามทัศนะของ Brzezinski
ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า ทั้ ง อิ น เดี ย และจี น ถื อ เป็ น ประเทศที่ Brzezinski เห็ น ว่ า มี ส ถานะเป็ น
Geostrategic Players เป็นทั้ง Geostrategic Players และ ขณะเดี ย วกั น อิ น เดี ย และจี น ก็ เ ป็ น รั ฐ ที่
เป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพ จากการอาศัยความได้เปรียบทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ของตน ดังนั้นจึงเห็นว่า
ควรน�ำทฤษฎีนี้มาวิเคราะห์แนวทางการแสวงหาผลประโยชน์จากภูมิรัฐศาสตร์ที่ได้เปรียบดังกล่าว
แนวคิดผลประโยชน์แห่งชาติ (National Interest)
นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความและความหมายของแนวคิดผลประโยชน์แห่งชาติ
ในแง่มุมต่างๆ ดังนี้
Joseph Frankel กล่าวถึงแนวคิดผลประโยชน์แห่งชาติวา่ เป็นค�ำอธิบายความซับซ้อนของนโยบาย
ต่างประเทศได้สมบูรณ์ท่ีสุด2 โดยทรรศนะของ Joseph Frankel ความหมายของผลประโยชน์แห่งชาติ
แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

Brezezinski, Zbigniew. The Grand Chessboard: American Primacy And Its Geostrategic Imperatives. New York, N.Y. : BasicBooks, 1997
page 40-41
2
Joseph Frankel, “National Interest”, London : Pall Mall Press Ltd.,1970,p.26.
1
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1. ประเภทจิตวิสัย แนวคิดผลประโยชน์แห่งชาติในแง่จิตวิสัย หมายถึง ความต้องการเห็นโลก
ที่ร่มเย็นเป็นสุข หรือ โลกที่ดีและสังคมที่ดี ผลประโยชน์แห่งชาติในแง่จิตวิสัยมีลักษณะ
2. ประเภทวั ต ถุ วิ สั ย ผลประโยชน์ แ ห่ ง ชาติ หมายถึ ง ผลประโยชน์ ทั้ ง มวลและนโยบายที่ มี
การน�ำไปปฏิบตั จิ ริงๆ ผลประโยชน์แห่งชาติในแง่วตั ถุวสิ ยั เป็นความพยายามในการมองผลประโยชน์แห่งชาติ
ในสภาพความเป็นจริง โดยวิเคราะห์ให้เห็นว่าอะไรเป็นปัจจัยหรือตัวแปรที่ประกอบขึ้น เป็นผลประโยชน์
เพื่อใช้ในการก�ำหนดนโยบายต่างประเทศที่ใกล้เคียงกับความต้องการของแต่ละรัฐให้มากที่สุด
3. ประเภทค�ำอธิบายและการโต้แย้ง แนวคิดผลประโยชน์แห่งชาติใช้ในการอธิบาย ประเมินผล
ให้เหตุผล หรือวิจารณ์นโยบายต่างประเทศ เพื่อพิสูจน์ว่าตนเองถูกในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามผิด ส่วนใหญ่
จะออกมาในลักษณะโต้แย้งมากกว่าอธิบาย
Charles O.Lerche และ Abdul A.Said กล่าวถึงผลประโยชน์แห่งชาติว่า ผลประโยชน์แห่งชาติ
เป็นจุดประสงค์ทวั่ ไป จุดประสงค์ระยะยาวและต่อเนือ่ ง ซึง่ รัฐ ชาติ และรัฐบาล ต้องการบรรลุ ในทางปฏิบตั ิ
ผลประโยชน์แห่งชาติคอื รูปแบบทีก่ ำ� หนดขึน้ โดยผูก้ ำ� หนดนโยบาย ผลประโยชน์แห่งชาติทำ� ให้เกิดมาตรการ
ที่สอดคล้องกับนโยบายแห่งชาติ3
Han J.Morgenthau นักคิดสัจนิยมซึ่งเป็นผู้วางรากฐานแนวคิดผลประโยชน์แห่งชาติ ได้กล่าวถึง
แนวคิดผลประโยชน์แห่งชาติว่า มีองค์ประกอบ 2 ประการ ประการแรก คือ สิ่งที่เป็นที่ต้องการอันเกิด
จากเหตุผลและความจ�ำเป็น อีกประการหนึ่งคือ สิ่งที่ผันแปรและถูกก�ำหนดโดยสถานการณ์ และการที่รัฐ
จะด�ำเนินนโยบายใดๆ ก็มีจุดประสงค์เพื่อปกป้องอธิปไตย ระบอบการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา ภาษา
เชื้อชาติของตนไว้จากการรุกรานของชาติอ่ืน รัฐต่างๆ อาจด�ำเนินนโยบายร่วมมือแข่งขันกัน ถ่วงดุล หรือ
เป็นพันธมิตรกันโดยการช่วยเหลือซึ่งกัน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนี้ รัฐจะด�ำเนินนโยบายต่างประเทศ
บนรากฐานของผลประโยชน์แห่งชาติและแต่ละรัฐจะกระท�ำทุกประการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน
Morgenthau ได้สรุปเกี่ยวกับผลประโยชน์แห่งชาติว่ามี 2 ประเภท4 คือ
ประการแรก ผลประโยชน์ของรัฐเดี่ยว อาจแบ่งออกตามระดับของความถาวรและระดับของ
หลักทั่วไป ประการที่สอง ผลประโยชน์ระหว่างรัฐสองรัฐหรือหลายรัฐ
ซึ่งแนวคิดผลประโยชน์แห่งชาตินี้จะน�ำมาวิเคราะห์ถึงการก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ของอินเดีย
ว่ามีการตอบสนองกับผลประโยชน์แห่งชาติทางด้านความมั่นคงของอินเดียในเรื่องใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐอินเดียและสาธารณรัฐประชาชนจีน

วิธีการวิจัย

การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยใช้วธิ กี ารศึกษาและรวบรวมข้อมูล
แบบวิจัยเอกสาร (Document Research)
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) ได้แก่ เอกสารเผยแพร่ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งข่าวสาร
จากสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ่ า งๆ อาทิ สุ น ทรพจน์ แ ละถ้ อ ยแถลงของผู ้ น� ำ ประเทศ เอกสารความตกลง
ความร่วมมือต่าง ๆ เช่น สุนทรพจน์จากนายกรัฐมนตรีอินเดีย เอกสารราชการที่เผยแพร่ สุนทรพจน์
ของประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีจีน เป็นต้น
3
4

Charles O.Lerche,Jr. and Abdul A.Said, “Concepts of International Politics 2 edition”, (New Delhi : Prentice Hall of India Private Limited, 1972), pp. 25 - 26
Han J.Morgenthau, “Another Great Debate : The National Interest of the United States”, Contemporary Theory in International Relations,
Edited by William C. Olson and Fred A. Sondermann, (New Jersey : Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1966) : pp 73 - 79.
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2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้แก่ หนังสือ วิทยานิพนธ์ เอกสารวิชาการ เอกสารวิจัย
บทความของนักวิชาการในวารสารต่างๆและจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เอเชียรายปี, เอเชียปริทัศน์ ,
India ,Asia Pacific defense Forum ,Indiatimes, ส�ำนักข่าวซินหัว เป็นต้น

ผลการศึกษา
จากการศึก ษาพบว่า สาธารณรัฐอินเดี ย และสาธารณรั ฐประชาชนจี น มี ทั้ งความร่ ว มมื อและ
ความขัดแย้งกัน แม้ว่าทั้งสองประเทศได้เริ่มต้นจากการเป็นประเทศยากจน โดยจีนได้เปิดประเทศให้
ต่างชาติมาลงทุนได้ในปี ค.ศ. 1978 แต่อินเดียนั้นยังคงตามหลังประเทศจีนอยู่มาก จากการเยือนประเทศ
จีนของนายกรัฐมนตรี อฏัล พิหารี วาชเปยี ในช่วงปี ค.ศ. 2003 เขาได้เห็นว่าประเทศจีนได้เปลี่ยนไป
สภาพการเป็นอยู่ของประชากรของประเทศจีนนั้นเจริญก้าวหน้าและพัฒนาเป็นอย่างมาก และเศรษฐกิจ
ของจีนก็เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทต่างชาติได้เข้ามาลงทุนในจีนมากกว่า 7 พันล้านดอลล่า สหรัฐฯ
สิ่งที่ท�ำให้เศรษฐกิจจีนขยายก็คือ Marshall Plan ซึ่งเป็นแผนที่ทางสหรัฐอเมริกาช่วยเหลือประเทศยุโรป
ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงท�ำให้จีนได้เปิดโรงงานทั่วประเทศมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่า 10 ล้านคน
และคนจีนในยุคนั้นก็ได้รับเงินเยอะกว่าเดิม 5 เท่า จากก่อนสมัยปฏิวัติวัฒนธรรมท�ำให้คนจีนสมัยนั้น
มีก�ำลังซื้อที่สูงมาก
ต่างจากประเทศอินเดียที่เปิดประเทศให้ชาวต่างชาติสามารถมาลงทุนได้ในปี ค.ศ. 1991 ตามหลัง
ประเทศจีน 13 ปี แม้วา่ อินเดียจะมีเศรษฐกิจทีด่ ขี นึ้ แต่กย็ งั ไม่ได้ดเี มือ่ เทียบเท่ากับจีน แม้วา่ ทัง้ 2 ประเทศมี
เศรษฐกิจทีด่ ขี นึ้ แต่กย็ งั ถือว่าเป็นประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนา ในประเทศจีนมีประชาชนเพียง 89% ทีข่ า้ มผ่านเส้น
แบ่ ง ความยากจน ส่ ว นประเทศอิ น เดี ย มี แ ค่ 65% เท่ า นั้ น นั่ น คื อ สิ่ ง ที่ ท� ำ ให้ เ ห็ น ว่ า ประเทศจี น และ
อินเดียได้เปลี่ยนแปลงประเทศตนเองและโลกอย่างไรจากประเทศที่ก�ำลังพัฒนาไปสู่ประเทศมหาอ�ำนาจ
ทั้งที่สองประเทศนี้ไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลย ทั้งการใช้ภาษาที่คนอินเดียใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ส่วนจีน
นั้นแทบจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย การปกครองที่อินเดียเป็นประชาธิปไตยและจีนเป็นเผด็จการ และ
การศึกษาอินเดียนับว่าเป็นประเทศทีเ่ ปิดโอกาสด้านการศึกษา มีมหาวิทยาลัยมากมายรองรับ ส่วนจีนนัน้ ได้
ปิดวิทยาลัยและสถานศึกษาอย่างมากในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม5
ในส่ ว นของภู มิ รั ฐ ศาสตร์ ยิ่ ง ท� ำ ให้ ทั้ ง สองประเทศมี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ก ระอั ก กระอ่ ว น แต่ ม อง
ความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียใต้ ซึ่งอินเดียให้ความส�ำคัญอย่างมาก และ
มองว่านี่คือหลังบ้านส�ำคัญของตัวเอง แม้ว่าอินเดียจะไม่ลงรอยเท่าไหร่นักกับประเทศเพื่อนบ้านอย่าง
ปากีสถาน แต่สายสัมพันธ์ของอินเดียกับประเทศอืน่ ๆ ในภูมภิ าคเอเชียใต้ถอื ว่าแนบแน่นอย่างมากตลอด
ช่วงสงครามเย็น เรียกได้ว่าอินเดียเป็นนักลงทุนรายส�ำคัญของหลาย ๆ ประเทศในภูมิภาคแถบนี้
สถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียใต้เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 21
เมื่อตัวแปรอย่างจีนขึ้นมามีบทบาทมากยิ่งขึ้น แม้ว่าจะเป็นตัวแปรส�ำคัญในภูมิภาคเอเชียใต้มานานแล้ว
แต่บทบาทของจีนไม่ได้โดดเด่นมากเท่าใดนักเมื่อเทียบกับอินเดีย เพราะในอดีตการขยายอิทธิพลของจีน
ในภูมภิ าคนีจ้ ะมาในรูปของการขยายดินแดนและการส่งออกอุดมการณ์ทางการเมือง ซึง่ ไม่ได้รบั การตอบรับ
ทีด่ นี กั จากประเทศในภูมภิ าคเพราะนอกจากการขยายดินแดนของจีนจะสร้างความหวาดระแวงให้ประเทศ
5
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ในแทบเทือกเขาหิมาลัยอย่างเนปาลและภูฏานแล้ว อุดมการณ์ทางการเมืองแบบเหมายังสัน่ คลอนเสถียรภาพ
ทางการเมืองภายในของประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ที่ฝักใฝ่ความเป็นประชาธิปไตยอีกด้วย ท�ำให้ตัวแปร
อย่างจีนไม่ได้มีความส�ำคัญเท่าใดนักในอดีต เพราะจีนในวันนี้ไม่ได้เข้ามาในเอเชียใต้แบบเดิมแต่มาในรูป
ของนักลงทุนทางเศรษฐกิจที่มาพร้อมเม็ดเงินจ�ำนวนมหาศาลในช่วงที่หลายประเทศต้องการการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่เฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียเท่านั้น แต่เม็ดเงินเหล่านี้ยังไหลเวียนไปลงทุน
ในประเทศอินเดียด้วย
ด้วยเหตุนเี้ องท�ำให้บทบาทและอิทธิพลของจีนขยายตัวมากยิง่ ขึน้ ในภูมภิ าคเอเชียใต้ จากการเข้ามา
ในฐานะนักลงทุนสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของบางประเทศในภูมิภาค และท�ำให้
อินเดียเริ่มตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจของภูมิภาค ในวันที่
อินเดียเริ่มมีความส�ำคัญลงทีละน้อย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่อินเดียจะจับตาความเคลื่อนไหวของจีน
ในภูมภิ าคนีโ้ ดยเฉพาะในประเด็นด้านความมัน่ คง เพราะส่งผลโดยตรงต่อผลประโยชน์แห่งชาติของอินเดีย
ท�ำให้ในหลายครั้งอินเดียมีท่าทีที่แข็งกร้าวกับจีน จนท�ำให้หลายคนต่างคิดไปว่าสงสัยสองประเทศนี้
จะไม่ลงรอยกัน
ด้านมิติของการเมือง หากย้อนเวลากลับไปในช่วงหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 นอกจากจีน
ที่ได้รับการเสนอให้เป็นสมาชิกถาวรของสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแล้ว อินเดียก็เป็นหนึ่งประเทศ
ที่ได้รับข้อเสนอดังกล่าวเช่นเดียวกัน แต่นายกรัฐมนตรีชวาหร์ลาล เนห์รู ของอินเดียในเวลานั้น เลือกที่จะ
ปฏิเสธต�ำแหน่งดังกล่าวที่ทางการสหรัฐอเมริกาเสนอให้ โดยหนึ่งในเหตุผลส�ำคัญคือไม่ต้องการขัดแย้ง
กับจีน แต่ไม่ช่วยอะไรอินเดียเท่าไรนักเมื่อจีนบุกยึดธิเบต รวมถึงผนวกรวมดินแดนบางส่วนของแคว้นลดา
ของอินเดียไป นั่นท�ำให้อินเดียต้องปฏิรูปความสัมพันธ์กับจีนยกใหญ่จากมิตรประเทศสู่ประเทศคู่ขัดแย้ง
ทางด้านพรมแดน
ฉะนัน้ เมือ่ ประเด็นเรือ่ งความมัน่ คงและพรมแดนถูกหยิบขึน้ มาในเวทีทวิภาคีหรือพหุพาคี เห็นได้ชดั
ว่าท่าทีของทั้งสองประเทศจะขึงขังเข้าใส่กัน หรือมีความเห็นในทิศทางที่ไม่ตรงกัน เป็นความไม่ลงรอยกัน
อย่างเห็นได้ชัด ปัญหาความขัดแย้งทางด้านพรมแดนถือเป็นปัญหาใหญ่ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
อินเดียและจีนเสมอมาจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ยุทธศาสตร์ BRI6 ของจีนจะถูกอินเดียต่อต้านอย่างหนัก
กลายเป็ นภาพความบาดหมางของทั้งสองประเทศเพราะดั น มี โครงการย่ อยอย่ างระเบี ย งเศรษฐกิ จ
จี น -ปากี ส ถาน (China–Pakistan Economic Corridor: CPEC) ที่ พ าดผ่ า นพื้ น ที่ ทั บ ซ้ อ นซึ่ ง อิ น เดี ย
อ้างกรรมสิทธิเ์ หนือดินแดนดังกล่าวอยู่ หรือในกรณีลา่ สุดเกีย่ วกับประเด็นเรือ่ งการแบ่งรัฐจัมมูและแคชเมียร์
ข้อมูลทางเศรษฐกิจในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าตัวเลขการค้าระหว่างอินเดีย-จีนมีมูลค่ามากกว่า 9 หมื่นล้าน
เหรียญดอลลาร์ ซึง่ ท�ำให้อนิ เดียเสียเปรียบดุลการค้าให้กบั จีนเป็นจ�ำนวนกว่า 8 เท่าตัว ซึง่ หมายถึงเศรษฐกิจ
อินเดียส่วนหนึ่งต้องพึ่งพาจีน จีนจึงเป็นหุ้นส่วนทางการค้าที่ส�ำคัญของอินเดียไปด้วยในตัวและจีนถือ
เป็นหนึ่งในนักลงทุนรายใหญ่ที่เข้าไปลงทุนในช่วงที่อินเดียเปิดประเทศรับการลงทุนจากภายนอก ยิ่งไป
กว่านั้นสายสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดีกับนักลงทุนจีนก็มีความใกล้ชิดอยู่ไม่น้อย เพราะ
ในช่วงที่นายกรัฐมนตรีโมดีเป็นมุขมนตรีรัฐคุชราต นักลงทุนจีนได้เข้าไปลงทุนในรัฐนี้จ�ำนวนมหาศาลและ
6

BRI คือ โครงการ Belt and Road Initiative หรือ โครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของจีนในการขยายอิทธิพล
ในเวทีโลกผ่านการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งกับนานาประเทศ ซึ่งครอบคลุมกว่า 80 ประเทศทั่วโลกทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรปและแอฟริกา
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ทุกครัง้ ทีน่ ายกรัฐมนตรีโมดีเยือนจีนมักจะหอบหิว้ มุขมนตรีรฐั ต่างๆ ในอินเดียไปด้วยเพือ่ พบปะกับ
นักลงทุนชาวจีน ความแน่นแฟ้นทางด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือของอินเดียและจีนยังสะท้อนผ่าน
การร่วมแรงร่วมใจกันในเวทีองค์การการค้าโลกด้วย โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการส่งเสริมการค้าเสรี
ให้เกิดขึน้ จรทัง้ สอวประเทศต่างมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันทีอ่ ยากให้เกิดการค้าเสรีและลดการปิดกัน้
ทางการค้า7
การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการของสองผู้น�ำระหว่างนเรนทรา โมดีและสี จิ้นผิง ที่จัดไปเมื่อช่วงต้น
เดือนตุลาคม ค.ศ. 2019 ที่เป็นการสานต่อเจตนารมณ์การประชุมครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่นซึ่งจีนเป็นเจ้าภาพ
ลักษณะการประชุมนี้เกิดขึ้นเพื่อสานความเข้าใจระหว่างกันของสองผู้น�ำหลังจากเกิดปัญหาเรื่องพรมแดน
ในปี 2017 โดยทัง้ สองคนได้เน้นย�ำ้ ว่าจะพยายามแก้ไขปัญหาการเมืองและความมัน่ คงระหว่างกันอย่างสันติ
และ หันมามุง่ เน้นพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกันให้มากยิง่ ขึน้ โดยจีนย�ำ้ ว่าจะพยายามแก้ไขข้อกังวล
ทีอ่ นิ เดียมีตอ่ ยุทธศาสตร์ BRI ในขณะทีอ่ นิ เดียเองก็พร้อมจะทบทวนเรือ่ งดังกล่าวหากมีความเปลีย่ นแปลง
ในอนาคต8

บทสรุป
โดยสรุปจึงอาจกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์อินเดีย-จีน เป็นทั้งมิตรและศัตรู ในการขัดแย้งโดยเฉพาะ
ในเรื่องปัญหาพรมแดนและยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ การไม่ลงรอยกันในเรื่องของปัญหา
ชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ มีความตึงเครียดเกิดขึ้นเป็นระยะทั้งแคว้นแคชเมียร์ หรือ ความตึงเครียดตาม
ชายแดนของอินเดียและปากีสถาน ท�ำให้อินเดียมีความไม่วางใจในจีนเนื่องจากจีนได้มี โครงการ BRI
ที่อินเดียได้มีการต่อต้านอย่างหนักเพราะมีโครงการย่อยอย่างระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน (China–
Pakistan Economic Corridor : CPEC) ที่พาดผ่านพื้นที่ทับซ้อนซึ่งอินเดียอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดน
ดังกล่าวอยู่ ข้อมูลทางเศรษฐกิจในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าอินเดียเสียเปรียบดุลการค้าให้กับจีนเป็นจ�ำนวนกว่า
8 เท่าตัว ซึง่ หมายถึงเศรษฐกิจอินเดียส่วนหนึง่ ต้องพึง่ พาจีนเพราะเป็นนักลงทุนรายใหญ่ตงั้ แต่เปิดประเทศ
ให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุน แต่กย็ งั มีหลายมุมทีม่ คี วามจริงใจและร่วมมือกันเพือ่ สานต่อผลประโยชน์ของชาติ
ร่วมกันอย่างเรือ่ งเศรษฐกิจความแน่นแฟ้นทางด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือของอินเดียและจีนยังสะท้อน
ผ่านการร่วมแรงร่วมใจกันในเวทีองค์การการค้าโลกด้วย โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการส่งเสริมการค้าเสรี
ให้เกิดขึน้ จริงทัง้ สองประเทศต่างมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันทีอ่ ยากให้เกิดการค้าเสรีและลดการปิดกัน้
ทางการค้า และในการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการของผู้น�ำทั้ง 2 ประเทศในปี 2019 นั้น ทั้งสองประเทศได้
เน้นย�้ำว่าจะพยายามแก้ไขปัญหาการเมืองและความมั่นคงระหว่างกันอย่างสันติ และ หันมามุ่งเน้นพัฒนา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกันให้มากยิง่ ขึน้ โดยจีนย�ำ้ ว่าจะพยายามแก้ไขข้อกังวลทีอ่ นิ เดียมีตอ่ ยุทธศาสตร์
BRI ในขณะทีอ่ นิ เดียเองก็พร้อมจะทบทวนเรือ่ งดังกล่าวหากมีความเปลีย่ นแปลงในอนาคต ซึง่ จะเห็นได้วา่
ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนี้จึงมีทั้งความลึกซึ้งและซับซ้อนในตัวเอง

ศุภวิชญ์ แก้วคูนอก. (2562). อินเดีย - จีน ไม่ลงรอยกันจริงหรือ. สืบค้นเมื่อ 25 มกราคม 2563 เข้าถึงได้จาก https://www.the101.world/india-chinarelations/
8
ศุภวิชญ์ แก้วคูนอก. (2562). อินเดีย - จีน ไม่ลงรอยกันจริงหรือ. สืบค้นเมื่อ 25 มกราคม 2563 เข้าถึงได้จาก https://www.the101.world/india-chinarelations/
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การอพยพของผู้ลี้ภัยชาวซีเรียในช่วง ค.ศ. 2015 - 2017
สู่ประเทศหน้าด่านของสหภาพยุโรป : กรณีศึกษาประเทศกรีซ
SYRIANS REFUGEE MIGRATION IN 2015 - 2017 TO THE
FRONTLINE STATE OF THE EUROPEAN UNION : THE CASE
ระพีพัฒน์ สุขนาน
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ
บทความนี้น�ำเสนอเกี่ยวการอพยพของผู้ลี้ภัยชาวซีเรียในช่วงวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยของสหภาพยุโรป
ในช่วงปี ค.ศ. 2015 - 2017 โดยมีกรณีศึกษาจากประเทศหน้าด่านอย่างกรีซ ซึ่งจากการอพยพของ
ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียในช่วงปี ค.ศ. 2015 - 2017 สามารถที่จะสะท้อนให้เห็นถึงมิติของการอพยพของผู้ลี้ภัย
ชาวซีเรีย ในการเดินทางเข้าสูป่ ระเทศกรีซ โดยบทความนีจ้ ะมุง่ เน้นไปยังการศึกษาถึงการรับมือต่อสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นของกรีซพร้อมเสนอถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดข้อท้าทายที่เกิดขึ้นต่อรัฐบาลกรีซในการรับมือกับ
สถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ผ่านทางกระบวนการยุโรปภิวฒ
ั น์ (Europeanization) ทีเ่ ป็นแนวความคิดในการอธิบาย
ถึงความพยายามในการด�ำเนินการของสหภาพยุโรปให้เหล่าประเทศสมาชิกมีการด�ำเนินงานร่วมกันอย่าง
สอดคล้องและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในภูมิภาค
จากการศึกษาพบว่ามิตขิ องการอพยพของผูล้ ภี้ ยั ชาวซีเรียในช่วงวิกฤตการณ์ในปี ค.ศ. 2015 - 2017 นัน้
สามารถพิ จ ารณาได้จ ากประเด็นในเรื่อ งของปั จจั ย ที่ จะส่ งผลต่ อการตั ด สิ น ใจปั จจั ย หลั กคื อสงคราม
ภายในประเทศ ซึ่งสงครามนี้ก็จะก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของพลเมืองในประเด็นต่าง ๆ
ตามมา และการเลือกจุดหมายปลายทางผู้ลี้ภัยจะท�ำการพิจารณาจากข้อมูลทางด้านนโยบาย เศรษฐกิจ
สวั ส ดิ ก ารเป็ น ส� ำ คั ญ โดยในช่ ว งวิ ก ฤตการณ์ ผู ้ ลี้ ภั ย ชาวซี เรี ย เลื อ กที่ จ ะเดิ น ทางเข้ า สู ่ ส หภาพยุ โรป
เนื่องจากเศรษฐกิจ สังคมและเสรีภาพ ซึ่งมีความแตกต่างจากในช่วงก่อนปี ค.ศ. 2015 ที่ผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย
จะท�ำการเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเป็นล�ำดับแรก นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 เป็นต้นมาการไหลทะลัก
ของผูล้ ภี้ ยั เข้าสูป่ ระเทศหน้าด่านของสหภาพยุโรปอย่างกรีซเป็นจ�ำนวนมากส่งผลกรีซไม่สามารถทีจ่ ะรับมือ
ต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงแม้จะได้รบั ความช่วยเหลือหรือแนวทางในการจัดการจากสหภาพ
ยุโรปในฐานะทีเ่ ป็นประเทศสมาชิกก็ตาม อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยทีจ่ ะส่งผลต่อการรับมือของกรีซ
ได้แก่ ปัจจัยภายในประเทศอย่างปัญหาเศรษฐกิจและสังคมทีก่ รีซเผชิญมาอย่างยาวนาน และปัจจัยภายนอก
อย่างการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปที่ท�ำให้กรีซจ�ำต้องแบกรับภาระที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนื่องจาก
เป็นประเทศหน้าด่านของสหภาพยุโรป ทั้งสองปัจจัยจึงเปรียบเสมือนกับข้อท้าทายของรัฐบาลกรีซ
ที่จ�ำเป็นที่จะต้องแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องในด้านการอพยพ
รู ป แบบต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ แ นวทางในการตอบสนองต่ อ วิ ก ฤตการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น หรื อ ในอนาคต
สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค�ำส�ำคัญ : มิติการอพยพ, ผู้ลี้ภัย, สหภาพยุโรป, กรีซ
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Abstract
This article presents the migration of Syrian refugees during the EU refugee crisis 2015-2017,
with case studies from the frontline’ states like Greece. The migration of Syrian refugees during
2015-2017 reflects the dimension of the migration of Syrian refugees to Greece. This article will
focus on the response of this situation and present the factors that pose challenges to the Greek
government in dealing with this situation through the Europeanization, the concept is to describing
the EU’s effort to enable member countries to work together within the region.
The study found that the dimensions of Syrian refugees migration during the crisis can be
considered from factors that affected the decision. The main factor is the war within the country which
posed threats to the safety of citizens in various issues. Furthermore, information from economic,
welfare, and policies were considered in choosing a destination. During the crisis, Syrian refugees
chose to enter the European Union because of economic, social and freedom aspects. It contradicted
to the point before 2015 Syrian refugees preferred traveling to neighboring countries. Since 2015,
the massive influx of refugees into the frontline’ states like Greece has resulted in Greece being
unable to handle the situation effectively, despite receiving help or guidance in management from
the European Union as member state. It reflects factors affecting the response of Greece which are
domestic factors such as economic and social problems that Greece has been facing for a long time
and external factors such as being a member of the European Union that motivates Greece have
to bear the inevitable burden of being a frontline’ states. Both factors are challenges for the Greek
government to find solutions related to migration issues in order to create effective corresponding
guidelines for both current and further crises.
Keywords : Dynamics of Migration, Refugee, European Union, Greece

นิยามศัพท์
ส�ำหรับผู้อพยพและผู้ลี้ภัยนั้นมีความหมายที่คล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากจะมีความต่างเพียงแค่
วัตถุประสงค์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับแต่ละบุคคล ส�ำหรับผู้อพยพ (Migrants) นั้นจะไม่มีความหมาย
ที่แน่นอน แต่โดยส่วนใหญ่นักวิชาการต่าง ๆ จะให้ค�ำจ�ำกัดความในขอบเขตของการย้ายที่พ�ำนักอาศัย
ของบุคคลคนหนึ่งจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่ง เนื่องจากความต้องการในการที่จะแสวงหาโอกาส
ในการท�ำงาน ด้วยเหตุนี้ผู้อพยพจึงอยู่ในขอบเขตของแรงงานย้ายถิ่นฐาน (Migrant Workers) ที่ถือได้ว่า
เป็นบุคคลที่ถูกว่าจ้างให้ท�ำงาน หรือเคยถูกว่าจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนในรัฐที่ตนมิได้เป็นพลเมืองรัฐนั้น
(จันทวานิช, 2542) ในส่วนของผู้ลี้ภัย (Refugees) จะได้รับค�ำนิยามไว้ตามอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องสถานภาพ
ผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 (The 1951 Refugee Convention) และพิธีสารเกี่ยวกับสถานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1967
(Protocol on the Status of Refugee 1967) ไว้ว่า
“เป็นผู้ที่อยู่นอกอาณาเขตรัฐแห่งสัญชาติของตน อันด้วยเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความหวาดกลัว
ซึ่งมีมูลอันจะกล่าวอ้างได้ว่าจะได้รับประหัตประหารด้วยสาเหตุทางเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ สมาชิกภาพ
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ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ว่าทางสังคมหรือทางความคิดด้านการเมืองก็ตาม และในขณะเดียวกันบุคคลผู้นี้
ไม่สามารถหรือไม่สมัครใจที่จะได้รับความคุ้มครองจากรัฐแห่งสัญชาติเนื่องจากความหวาดกลัวดังกล่าว
หรือนอกจากนีเ้ ป็นบุคคลไร้สญ
ั ชาติซงึ่ อยูน่ อกอาณาเขตรัฐทีเ่ ดิมมีถนิ่ ฐานพ�ำนักประจ�ำแต่ไม่สามารถหรือไม่
สมัครใจทีจ่ ะกลับไปเพือ่ พ�ำนักในรัฐดังกล่าว ด้วยเหตุแห่งความหวาดกลัวทีก่ ล่าวมาข้างต้น” (UNHCR, 2010)
จากค�ำนิยามข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างผู้อพยพและผู้ลี้ภัยได้อย่างชัดเจน คือ
หากจะท�ำความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างผูอ้ พยพและผูล้ ภี้ ยั นัน้ จะต้องพิจารณาในบริบทของการอพยพ
ของบุคคลนั้นว่ามีวัตถุประสงค์ในการอพยพอย่างไร หากมีวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจอย่างการแสวงหา
โอกาสในการท�ำงาน จะถือได้ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในสถานะของผู้อพยพ ที่โดยส่วนใหญ่แล้วมีความสมัคร
ใจในการเดินทางออกจากบ้านเกิดของตนเอง แต่หากการอพยพมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการแสวงหาที่พักพิง
เนื่องด้วยบ้านเกิดของตนมีภัยอันตรายที่อาจส่งผลต่อชีวิต บุคคลนั้นจะถูกจัดอยู่ในสถานะผู้ลี้ภัยและ
มีความจ�ำเป็นที่จะต้องได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้นแล้วจากสถานการณ์
ของสงครามซีเรียท�ำให้ชาวซีเรียถูกเรียกว่า “ผู้ลี้ภัย”

บทน�ำ
สถานการณ์ผู้ลี้ภัยถือเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน ในปัจจุบันสถานการณ์นี้ได้ทวี
ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นสืบเนื่องมาจากการขยายขอบเขตของความรุนแรงจนก่อให้เกิดความเสียหาย
และผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่นั้นจ�ำต้องตกอยู่ที่เหล่าพลเรือนที่ต้องเผชิญทั้ง
การสูญเสียชีวิต การสูญเสียครอบครัว และการสูญเสียที่อยู่อาศัยจนท�ำให้ตนเองต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัย
จากสถานการณ์ของสงครามความรุนแรงที่ก่อให้เกิดการอพยพในปัจจุบันก็คือ สงครามซีเรียอันเป็นพื้นที่
แห่งสงครามในบริเวณพื้นที่ตะวันออกกลางที่นับวันแล้วสถานการณ์แห่งนี้จะทวีความรุนแรงที่มากขึ้น
อย่างต่อเนื่องส่งผลท�ำให้พลเรือนภายในประเทศต้องอพยพลี้ภัยเป็นจ�ำนวนมาก
บทความนี้จึงจะมุ่งศึกษาถึงมิติการอพยพของผู้ลี้ภัยชาวซีเรียเข้าสู่กรีซในช่วงวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัย
ค.ศ. 2015-2017 ทีถ่ อื เป็นช่วงทีเ่ หล่าผูล้ ภี้ ยั ชาวซีเรียเดินทางเข้ามายังสหภาพยุโรปเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ เป็น
ผลมาจากสงครามกลางเมืองภายในประเทศ การเดินทางลี้ภัยเข้ามายังสหภาพยุโรปของชาวซีเรียนับเป็น
ปรากฏการณ์ทเี่ หล่าประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปต่างไม่สามารถทีร่ บั มือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
โดยเฉพาะเหล่าประเทศหน้าด่านของสหภาพยุโรปอย่างกรีซ ทีม่ พี นื้ ทีพ่ รมแดนติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
อั น เป็ น เส้ น ทางที่ เ หล่ า ผู ้ ลี้ ภั ย เลื อ กใช้ ใ นการเดิ น ทางอพยพเข้ า สู ่ ส หภาพยุ โรปในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า ว
จากสถิติจะพบว่าผู้ลี้ภัยที่เดินทางมายังพรมแดนทางทะเลของกรีซในปีค.ศ. 2015 มีจ�ำนวน 856,723 คน
ปี ค.ศ. 2016 มีจ�ำนวน 173,450 คน และในปี ค.ศ. 2017 มีจ�ำนวน 29,718 คน ซึ่งมีสัดส่วนเป็นเพศชาย
41% เพศหญิง 22% และเด็ก 37% (UNHCR, 2017) ดังนั้นบทความนี้จะมุ่งเน้นไปยังการศึกษาถึงการ
รับมือต่อสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ของกรีซ เนือ่ งจากกรีซถือเป็นประเทศทีม่ ขี นาดเล็กเมือ่ เทียบกับเหล่าประเทศ
สมาชิกของสหภาพยุโรป หรือประเทศหน้าด่านด้วยกัน ดังนั้นแล้วเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัย
เกิดขึ้นอย่างฉุกเฉินจึงถือเป็นข้อท้าทายที่ส�ำคัญต่อรัฐบาลกรีซในการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น
ในบทความนี้ส่วนแรก จะเป็นการอธิบายถึงที่มาและความส�ำคัญของวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัย การอธิบายถึง
ความหมายของค�ำว่าผู้ลี้ภัย ในส่วนที่สอง จะเป็นการอธิบายถึงมิติของการอพยพของผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย
ในการเดินทางเข้าสู่ประเทศหน้าด่านของสหภาพยุโรป และในส่วนที่สาม จะเป็นการแสดงถึงข้อท้าทาย
ของรัฐบาลกรีซในการรับมือต่อวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยที่เกิดขึ้นภายในประเทศ
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วิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยช่วงปี 2015 - 2017
สถานการณ์ของการอพยพนั้นมีมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยจุดมุ่งหมายของ
การเดินทางในการอพยพในอดีตส่วนใหญ่แล้วคือการแสวงหาโอกาสในการท�ำงานเป็นส�ำคัญ แต่เมื่อมี
สงครามเกิดขึ้นจุดมุ่งหมายของการอพยพเริ่มมีวัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไป คือการแสวงหาที่พักพิง
เพื่อหลบหนีจากอันตรายที่เกิดขึ้นจากบ้านเกิดของตนเอง ส�ำหรับสหภาพยุโรป (European Union) ถือจุด
มุ่งหมายหลักที่ส�ำคัญของเหล่าผู้อพยพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์
และสภาพเศรษฐกิจที่ดีเป็นส�ำคัญ
การเดินทางเข้าสู่สหภาพยุโรปอย่างต่อเนื่องของผู้ลี้ภัยในสหภาพยุโรปถูกเรียกว่า “วิกฤตการณ์”
เนื่องจากในช่วงปี ค.ศ. 2015 เรือบรรทุกผู้ลี้ภัยหลายล�ำที่ท�ำการเดินทางเข้าสู่พรมแดนยุโรปเกิดการล่มลง
สู่บริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วยเหตุจึงท�ำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมาก จากสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ส่งผล
ให้การให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแก่ผู้ลี้ภัยในแถบบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถือเป็นสหภาพยุโรป
จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องด�ำเนินการเป็นล�ำดับแรก โดยในปี ค.ศ. 2015 ผูล้ ภี้ ยั ทีท่ ำ� การเดินทางเข้าสูพ่ รมแดนสหภาพยุโรป
โดยทางเรือและท�ำการขึ้นฝั่งแถบบริเวณพรมแดนของประเทศกรีซ อิตาลี และสเปน ส่วนใหญ่แล้ว
ผู้ลี้ภัยจะเลือกใช้เส้นทางทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นทางจากพรมแดนของประเทศ
ตุรกีมาสู่พรมแดนประเทศกรีซ ซึ่งในปีดังกล่าวได้มีผู้ที่ลักลอบข้ามพรมแดนกรีซอย่างผิดกฎหมายมากถึง
246,000 คน (European Stability Initiative, 2015) การเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องของผู้ลี้ภัยไม่ว่าจะด้วย
รูปแบบที่ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายได้ส่งผลให้ท�ำให้สหภาพยุโรปและเหล่าประเทศสมาชิกต้องเผชิญ
กับสภาวะปัญหาที่ส�ำคัญและเร่งด่วน ซึ่งไม่เพียงแค่การรับมือต่อวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ยังต้องเผชิญและ
รับมือกับปัญหาที่จะส่งผลต่อความปลอดภัยของแก่พลเมืองชาวยุโรปที่แฝงตัวเข้ามาพร้อมกับสถานการณ์
ผู้ลี้ภัย อาทิ การลักลอบเข้าเมือง กลุ่มอาชญากรรมและการค้ามนุษย์ เป็นต้น ดังนั้นแล้วปัญหามิได้สิ้นสุด
เพียงแค่การให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเท่านัน้ แต่ยงั คงมีความเกีย่ วข้องในเรือ่ งของความมัน่ คง
ภายในประเทศหรือระหว่างพรมแดนอีกด้วย
มิติการอพยพของผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย
นับตั้งแต่การเกิดขึ้นของสถานการณ์อาหรับสปริง (Arab Spring) ที่เกิดขึ้น ณ ประเทศตูนิเซีย
ในปี ค.ศ. 2010 จนน�ำไปสูส่ งครามในเหล่าประเทศตะวันออกกลาง เหตุการณ์เหล่านีก้ อ่ ให้เกิดความรุนแรง
ความขัดแย้งและความเสียหายเป็นอย่างมาก ซีเรียถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์
อาหรับสปริงจนก่อให้เกิดสงครามกลางเมือง และมีการขยายขอบเขตของสงครามออกไปอย่างต่อเนือ่ งจน
ประเทศเข้าสู่สภาวะสงครามอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งถึงแม้ว่าสงครามนี้จะเกิดจากความขัดแย้งทางการเมือง
ภายในประเทศ แต่ ไ ด้ ข ยายขอบเขตที่ ม ากขึ้ น ไปสู ่ ค วามขั ด แย้ ง ทางนิ ก ายทางศาสนาที่ ม าพร้ อ มกั บ
ความต้องการการขยายดินแดนของกลุม่ กองก�ำลังต่างๆ ด้วยเหตุนสี้ งครามซีเรียจึงมิใช่เรือ่ งภายในประเทศ
อีกต่อไป ดังนัน้ แล้วการเข้ามามีสว่ นร่วมในสงครามของกลุม่ กองก�ำลังต่างๆ ก่อให้เกิดรูปแบบของภัยคุกคาม
ที่หลากหลายที่จะส่งผลกระทบต่อพลเมืองภายในประเทศ ด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้ชาวซีเรียได้รับผลกระทบ
อย่างหนัก เนื่องจากอันตรายที่อยู่รอบตัวอย่างรอบด้านการอพยพออกจากประเทศของตนเองจึงถือ
เป็นทางเลือกล�ำดับแรกของการรักษาชีวิตของตนและครอบครัว
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ส�ำหรับเหตุผลหลักของการตัดสินใจในการอพยพของผู้ลี้ภัยชาวซีเรียคือ สงครามภายในประเทศ
ซึ่งสงครามที่เกิดขึ้นได้มีการขยายขอบเขตของความอันตรายต่อชีวิตพลเรือนที่สามารถแบ่งออกได้เป็น
3 รูปแบบ คือ
1. ผลกระทบจากกองก�ำลังไอเอส (Impact of IS) : จากการปฏิบัติการของกองก�ำลังไอเอสที่ทวี
ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในซีเรีย ส่งผลให้ความปลอดภัยของชาวซีเรียเริ่มถูกคุกคามมากขึ้น
2. การลักพาตัว (Kidnappings) : ความยืดเยื้อของสงครามส่งผลให้กลุ่มค้ามนุษย์ได้รับโอกาส
จากสถานการณ์ในครัง้ นี้ การลักพาตัวชาวซีเรียนัน้ มักถูกแอบแฝงในรูปแบบของการเข้ามาให้ความช่วยเหลือ
ในการหลบหนีหรือแม้กระทั่งเป็นการกระท�ำของรัฐบาลเอง ซึ่งการลักพาตัวที่เพิ่มมากขึ้นตามสถานการณ์
ของสงครามทีย่ ดื เยือ้ ท�ำให้ชาวซีเรียรับรูไ้ ด้ถงึ ภัยคุกคามรอบตัวอันจะส่งผลต่อชีวติ และครอบครัวของตนเอง
3. ความเสี่ยงและความหวาดกลัวจากการถูกบีบบังคับเข้าสู่กองก�ำลังทางทหาร (Risk/Fear of
Forced Conscription) : จากความยืดเยื้อของสงครามส่งผลให้จ�ำนวนกองก�ำลังทางทหารเริ่มมีการลดลง
ทั้งทางฝ่ายรัฐบาลเองและฝ่ายต่อต้านรัฐบาล ด้วยเหตุน้ีจึงท�ำให้กองก�ำลังต่างๆท�ำการบีบบังคับพลเรือน
เพศชายให้เข้าร่วมกองก�ำลังโดยไม่สมัครใจและหากปฏิเสธการเข้าร่วมก็อาจจะส่งผลต่อความอยู่รอด
ของตนเองและครอบครัวได้
ด้วยเหตุนี้อาจกล่าวได้ว่าการตัดสินใจในการเดินทางอพยพออกจากประเทศของตนเองนอกจาก
เหตุ ผลของสงครามแล้วก็ต้อ งพิจ ารณาถึง ประเด็ น ความปลอดภั ย ของชาวซี เรี ย เป็ น ส� ำ คั ญ เนื่ องจาก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมของรัฐบาลซีเรียแล้วจะพบได้ว่าไม่สามารถที่จะให้
ความคุ้มครองแก่พลเมืองของตนเองได้ การอพยพเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ในชีวิตจึงถือเป็นการตัดสินใจ
ที่ดีที่สุด
ส�ำหรับการเลือกจุดหมายปลายทางในการอพยพนั้นเนื่องจากในปัจจุบันถือเป็นการสื่อสารที่ไร้
พรมแดน ผูล้ ภี้ ยั จึงสามารถทีจ่ ะท�ำการเลือกจุดหมายปลายทางของการเดินทางได้จาก อาทิ ค�ำบอกเล่าของ
คนในครอบครัวหรือกลุ่มทางสังคมออนไลน์ ความสามารถในการเข้าถึงกระบวนการทางข้อมูลต่าง ๆ
ทัง้ ในเรือ่ งของนโยบาย เศรษฐกิจ สวัสดิการ สังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น รวมถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ในแต่ละประเทศ ซึ่งหากผู้ลี้ภัยมีความเชื่อว่าประเทศใดมีเศรษฐกิจที่ดี ก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะ
เดินทางอพยพไปสู่ประเทศนั้น
เมื่อท�ำการที่ตัดสินใจที่จะอพยพแล้วล�ำดับต่อไปคือการเลือกจุดหมายปลายทางของการเดินทาง
โดยทั่วไปในช่วงก่อนปี ค.ศ. 2015 จุดหมายปลายทางล�ำดับแรกของผู้ลี้ภัยชาวซีเรียคือเหล่าประเทศเพื่อน
บ้านอย่าง ตุรกี (Turkey) เลบานอน (Lebanon) และจอร์แดน (Jordan) เนื่องจากมีพรมแดนที่ติดต่อกับ
ประเทศซีเรีย แต่ต่อมาเมื่อชาวซีเรียท�ำการอพยพเพิ่มมากขึ้นท�ำให้ประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ไม่สามารถ
ที่จะแบกรับภาระเหล่านี้ได้ ประกอบกับอัตราการเกิดอาชญากรรมภายในประเทศเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้นจึง
ส่งผลให้ชาวซีเรียจะต้องแสวงหาจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ ซึ่งสหภาพยุโรปได้กลายเป็นตัวเลือกที่ดี
ที่สุดด้วยเหตุผลในเรื่องของ ความปลอดภัยทางอาชีพ การที่สนับสนุนให้ประชาชนได้รับสวัสดิการที่ดี
และความรู้สึกอิสระและปลอดภัยมากกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ
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1. ภาพรวมผู้ลี้ภัยสู่สหภาพยุโรป
ส�ำหรับแนวทางในการอพยพสูส่ หภาพยุโรปนัน้ โดยส่วนใหญ่แล้วผูล้ ภี้ ยั จะเลือกใช้แนวทางในการอพยพ
ด้วยการหลบหนีจากเจ้าหน้าทีข่ องทางการต่างๆ ด้วยการใช้แนวทางทีผ่ ดิ กฎหมาย อาทิ การเลือกใช้บริการ
ของกลุ่มที่ลักลอบค้ามนุษย์เพื่อท�ำการข้ามทะเลอีเจียน (Aegean Sea) หรือการเลือกที่จะท�ำการปลอม
หนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารอนุญาตในการพ�ำนัก (Visa) เพื่อที่จะได้เข้าสู่พรมแดนและได้รับ
ความคุ้มครองอย่างถูกกฎหมาย ส�ำหรับเส้นทางในการเดินทางเข้าสู่สหภาพยุโรปจากการรายงานของ
ส�ำนักงานชายแดนยุโรป (Frontex) ได้มกี ารแบ่งพรมแดนเป็น 2 ประเภท คือ พรมแดนทางบก (Land Border)
และพรมแดนทางทะเล (Sea Border) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : ตารางแสดงเส้นทางการเดินทางเข้าสู่ทวีปยุโรปของผู้ลี้ภัย
เส้นทาง

ชนิดของ
พรมแดน
ทางทะเล
ทางทะเล

เส้นทางทะเลด�ำ (Black Sea)
เส้นทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกลาง
(Central Mediterranean)
เส้นทางวงแหวนจากอัลแบเนียถึงกรีซ ทางบก
(Circular route from Albania to Greece)
เส้นทางพรมแดนฝั่งตะวันออก
ทางทะเล
(Eastern Land Borders)

เส้นทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนฝัง่ ตะวันออก ทางทะเล
(Eastern Mediterranean)
เส้นทางอื่นๆ (Others)
ทางบกและ
ทางทะเล
เส้นทางแอฟริกาตะวันตก
ทางทะเล
(Western African)
เส้นทางบอลข่านฝั่งตะวันตก
ทางบก
(Western Balkans)
เส้นทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนฝัง่ ตะวันตก ทางทะเล
(Western Mediterranean)

บริเวณพรมแดนที่เกี่ยวข้อง
พรมแดนทางทะเลของบัลแกเรียและโรมาเนีย
พรมแดนทางทะเลของอิตาลีและมอลต้า
พรมแดนทางบกของกรีซที่ติดต่อกับอัลแบเนีย
และมาซิโดเนีย
โรมาเนีย ฮังการี สโลวาเกีย โปแลนด์ ลิทวั เนีย ลัตเวีย
เอสโตเนีย ฟินแลนด์ และพรมแดนทางบกของ
นอร์เวย์ทตี่ ดิ กับมอลโดวา ยูเครน เบลารุส และรัสเซีย
ไซปรัส พรมแดนทางทะเลของกรีซ พรมแดนทาง
บกของกรีซและบัลแกเรียที่ติดกับตุรกี
ทะเลบอลติก ทะเลเหนือ
หมู่เกาะคานารี ประเทศสเปน
กรีซ บัลแกเรีย โรมาเนีย ฮังการี และพรมแดนทางบก
ของโครเอเชียทีต่ ดิ กับกลุม่ ประเทศบอลข่านตะวันตก
พรมแดนทางบกและทางทะเลของสเปนที่ มิ ไ ด้
เกี่ยวข้องกับหมู่เกาะคานารี

(ที่มา : Frontex)
อย่างไรก็ตามส�ำหรับพรมแดนทางบกผู้ลี้ภัยชาวซีเรียจะเลือกใช้เป็นส่วนน้อยเนื่องจากบริเวณ
ด่านพรมแดนหรือแม้กระทั่งเส้นทางทั่วไปมักจะเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ของทางการ ด้วยเหตุนี้ผู้ลี้ภัย
จึงเลือกที่จะใช้เส้นทางทางทะเลในการเดินทางเข้าสู่สหภาพยุโรปถึงแม้ว่าจะต้องท�ำการเดินทางข้ามทะเล
เมดิเตอร์เรเนียนก็ตาม โดยเฉพาะในปี ค.ศ. 2015 หรือในช่วงปีวิกฤตการณ์ผู้ลี้ของสหภาพยุโรป ผู้ลี้ภัย
ชาวซีเรียเลือกทีจ่ ะท�ำการเดินทางมายังพรมแดนสหภาพยุโรปด้วยการใช้เส้นทางทางทะเลด้วยการโดยสาร
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ทางเรือจึงท�ำให้ถูกเรียกว่า “ผู้อพยพทางเรือ (Boat People)” การเดินทางเข้ามายังยุโรปของเหล่าผู้อพยพ
และผูล้ ภี้ ยั ส่วนใหญ่แล้วจะเข้ามายังประเทศหน้าด่านอย่างกรีซ อิตาลี และฮังการี โดยการเดินทางเข้ามายัง
กรีซนั้นส่วนใหญ่แล้วเดินทางผ่านเข้ามาจากพรมแดนระหว่างกรีซและตุรกี จากรายงานของUN Human
Rights Council จะพบว่าในปี ค.ศ. 2015 มีจ�ำนวนผู้ลี้ภัยชาวซีเรียมากถึง 594,058 ได้มีการเดินทางเข้ามา
สู่พรมแดนของสหภาพยุโรป โดยมีผู้ลี้ภัยมากถึง 498,011 คน ที่เลือกใช้เส้นทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ฝัง่ ตะวันออกทางทะเล (Eastern Mediterranean: Sea) ในการเลือกใช้เส้นทางนีจ้ ะท�ำให้ผลู้ ภี้ ัยสามารถทีจ่ ะ
เดินทางเข้าสู่ประเทศหน้าด่านอย่างกรีซ
2. ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่เข้าสู่กรีซ
จากภูมปิ ระเทศของกรีซทีม่ พี รมแดนทางทะเลติดต่อกับบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และพรมแดน
ทางบกทีต่ ดิ ต่อกับ ประเทศตุรกี ประเทศมาซิโดเนียและบัลแกเรีย จึงท�ำให้ประเทศกรีซถือได้วา่ เป็นประเทศ
หน้าด่านที่เหล่าผู้ลี้ภัยเลือกที่จะใช้พรมแดนของประเทศนี้เป็นประตูเข้าสู่สหภาพยุโรป โดยส่วนใหญ่แล้ว
ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่จะเดินทางเข้าสู่พรมแดนประเทศกรีซจะเริ่มต้นจากการอพยพจากซีเรียเข้าสู่ประเทศตุรกี
และต่อมาจึงท�ำการอพยพจากประเทศตุรกีเข้าสู่ประเทศกรีซ ซึ่งเส้นทางทางประเทศตุรกีสู่ประเทศกรีซนั้น
สามารถที่จะเดินทางได้ใน 2 เส้นทาง คือ ทางบก และทางทะเล แต่ทั้ง 2 เส้นทางจะมีความแตกต่างของ
การเดินทาง คือ เส้นทาง ทางบกนัน้ จะสามารถท�ำให้การเดินทางเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแต่จะมีความเสีย่ งที่
จะโดนจับกุมจากทางการได้โดยง่าย ในขณะที่ทางทะเลถึงแม้ว่าความเสี่ยงในการที่จะโดยจับกุมจากทาง
การนั้นมีจ�ำนวนน้อยกว่าทางบก แต่เส้นทาง ทางทะเลนั้นเต็มไปด้วยอันตรายต่อชีวิตเนื่องจากที่จะต้อง
เผชิญกับคลื่นลมแรงของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในขณะที่โดยสารกับเรือที่มิได้มาตรฐานและพร้อมที่จะล่ม
ท่ามกลางคลื่นลมแรงได้อยู่ตลอดเวลา
จากการส�ำรวจจ�ำนวนผูท้ ที่ ำ� การลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายสามารถทีจ่ ะพิจารณาได้วา่
มีจ�ำนวนผู้ลี้ภัยเลือกที่จะใช้เส้นทางทะเลมากขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : ตารางแสดงผู้ลี้ภัยที่ท�ำการอพยพจากบริเวณพรมแดนประเทศตุรกีสู่ประเทศกรีซ
อย่างผิดกฎหมาย ในช่วงปี ค.ศ. 2012 - 2015
พรมแดน
พรมแดนทางบก
พรมแดนทางทะเล
จ�ำนวนทั้งหมด

ปี 2011
55,000
1,000
56,000

ปี 2012
30,400
3,700
34,100

ปี 2013
1,100
11,400
12,600

ปี 2014
1,900
43,500
45,400

ปี 2015
1,100
244,900
246,000

(ที่มา : European Stability Initiative, 2015)
จากตารางพบว่าช่วงก่อนเกิดวิกฤตการณ์ในปี ค.ศ. 2015 ผู้ลี้ภัยเลือกที่จะใช้เส้นทางทางบกเป็น
ส่วนใหญ่ แต่นับตั้งปี ค.ศ. 2013 เป็นต้นมาผู้ลี้ภัยเริ่มที่จะมีการใช้เส้นทางทางทะเลมากขึ้นและเพิ่มสูงขึ้น
ในช่วงปี ค.ศ. 2015 โดยผู้ลี้ภัยที่เดินทางมายังกรีซมากทีสุดคือผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่มีมากถึง 57% ปลายปี
ค.ศ. 2015 สถานการณ์การอพยพเริ่มมีการเดินทางสู่บริเวณพรมแดนของกรีซเป็นจ�ำนวนมากโดยผ่าน
ทางเกาะต่ างๆ ของกรีซ โดยมีผู้ลี้ภัยมากกว่ า 100,000 คน ในเดื อนสิ งหาคม ต่ อมาเดื อนตุ ลาคม
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ได้มจี ำ� นวนผูล้ ภี้ ยั เพิม่ ขึน้ 2 เท่า ซึง่ หมูเ่ กาะทีม่ จี ำ� นวนผูล้ ภี้ ยั ใช้เป็นพรมแดนเข้าสูก่ รีซมากทีส่ ดุ ประกอบด้วย
4 เกาะที่ส�ำคัญ คือ เกาะเลสบอส (Lesvos) เกาะคอส (Kos) เกาะซีวอส (Chios) และเกาะซามอส (Samos)
ตามล�ำดับ จ�ำนวนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ของผูล้ ภี้ ยั ภายในประเทศท�ำกรีซต้องท�ำการให้ทพี่ กั พิงแก่ผลู้ ภี้ ยั ในฐานะทีเ่ ป็น
First Safe Country ที่ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยและสามารถที่จะรับผิดชอบต่อกระบวนการ
ในการยื่นขอสถานะเพื่อการแสวงหาที่พักพิงและความคุ้มครองระหว่างประเทศ โดยในช่วงวิกฤตการณ์
ชาวซีเรียที่ท�ำการเดินทางเข้าสู่บริเวณพรมแดนของประเทศกรีซได้มีการยื่นเอกสารค�ำร้องเพื่อขอสถานะ
ต่อทางการกรีซ สามารถพิจารณาได้จากตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : ตารางแสดงจ�ำนวนผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่ท�ำการยืนค�ำรองขอสถานะและความคุ้มครอง
ระหว่างประเทศในประเทศกรีซช่วงปี ค.ศ. 2015 - 2017
ปี
2015
2016
2017

จ�ำนวน
ผู้ยื่นค�ำร้อง
2,511
26,692
16,396

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาค�ำร้อง
2,380
13,257
9,105

สถานะ
ผู้ลี้ภัย
13
4,806

ความคุ้มครอง
ระดับรอง
0
1

จ�ำนวนผู้ถูก
ปฎิเสธค�ำร้อง
113
20

(ที่มา : Asylum Information Database, 2017)
เมื่อท�ำการเปรียบเทียบข้อมูลจากตารางที่ 2 จะพบว่าในปี ค.ศ. 2016 มีจ�ำนวนผู้ลี้ภัยที่ท�ำการ
ยื่นค�ำร้องมากที่สุดถึง 26,692 คน แต่ไม่มีเอกสารค�ำร้องใดที่ได้รับพิจารณาเพื่อรับสถานะทั้งสิ้น แต่ใน
ขณะปี ค.ศ. 2017 กลับมีบางส่วนได้รบั การพิจารณาค�ำร้องในขณะทีจ่ ำ� นวนผูท้ ยี่ นื่ เอกสารค�ำร้องไม่แตกต่าง
จากปี ค.ศ. 2016 มากนัก อย่างไรก็ตามจากข้อมูลข้างต้นสามารถพิจารณาได้ว่าสาเหตุที่ในปี ค.ศ. 2016
เอกสารค�ำร้องของชาวซีเรียไม่ได้รับการพิจารณาเนื่องจากจ�ำนวนผู้ยื่นเอกสารเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว
เมือ่ ท�ำการเปรียบเทียบกับปี ค.ศ. 2015 การเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วอาจท�ำให้ขนั้ ตอนการด�ำเนินการพิจารณา
ค� ำ ร้ อ งของรั ฐ บาลกรี ซ ไม่ ส ามารถที่ จ ะตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ซึ่ ง จะเป็ น
สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่ประเทศหน้าด่านอย่างกรีซจ�ำต้องเผชิญในช่วงวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยในครั้งนี้
ข้อท้าทายของรัฐบาลกรีซต่อการตอบสนองวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยช่วงปี ค.ศ. 2015 - 2017
แนวทางในการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ผลู้ ภี้ ยั ของรัฐบาลกรีซมีการเปิดรับผูล้ ภี้ ยั ตามนโยบายเปิด
ประตู (Open Door policy) ซึ่งนโยบายนี้จะสอดคล้องกับรูปแบบของการด�ำเนินการตามระเบียบดับลิน
(Dublin Regulation)1 ในฐานะที่เป็นประเทศที่ผู้ลี้ภัยได้เดินทางมาถึงเป็นประเทศแรก แต่เนื่องด้วยใน
ช่วงวิกฤตการณ์จ�ำนวนผู้ลี้ภัยที่มีมากเกินไปท�ำให้ไม่สามารถที่จะท�ำการลงทะเบียนได้ทั้งหมด ส่งผล
ท�ำให้เกิดการลักลอบเข้าประเทศ ทางสหภาพยุโรปเองจึงได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดการต่อปัญหา
ที่เกิดขึ้นด้วยการระงับการบังคับใช้ระเบียบกับลินชั่วคราว และจัดตั้งจุดรับผู้อพยพ (Hotspot) ในการช่วย
เหลือทางการของกรีซในการลงทะเบียนผูล้ ภี้ ยั (Hanne Beirens, 2018) และในช่วงปี ค.ศ. 2016 รัฐบาลกรีซ
1

ระเบียบดับลิน (Dublin Regulation) เป็นระเบียบการหลักที่ก�ำหนดอยู่ในกฎหมายของสหภาพยุโรป ถือเป็นข้อบังคับที่ก�ำหนดให้เหล่าประเทศสมาชิก
ต้องรับผิดชอบในการพิจารณาเอกสารค�ำร้องขอลี้ภัยในสหภาพยุโรป
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ได้ต ระหนั ก ถึ งปั ญ หาจ�ำนวนผู้ลี้ภัยที่เพิ่มขึ้นอย่ างต่ อเนื่ องภายในค่ ายผู ้ ลี้ภั ย จึ งได้ มี ค�ำ สั่ งในการจั ด
ตั้ ง ศู น ย์ รั บ ผู ้ ลี้ ภั ย ซึ่ ง จะเป็ น ศู น ย์ ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น โดยตรงจากทางรั ฐ บาลกรี ซ ซึ่ ง นอกจากจะมี
สาธารณูปโภคที่ดีขึ้นแล้ว ก็ยังได้มีการเพิ่มเติมกิจกรรมนันทนาการ การสอนหนังสือแก่ผู้ลี้ภัยเป็นต้น
ส�ำหรับกรีซนัน้ นโยบายผูล้ ภี้ ยั มิได้ถกู จัดอยูใ่ นนโยบายเดีย่ ว กล่าวคือนโยบายทีม่ คี วามเกีย่ วข้องต่อ
การอพยพหรือผูล้ ภี้ ยั นัน้ จะถูกก�ำหนดขึน้ เมือ่ เกิดสถานการณ์ทฉี่ กุ เฉินหรือถูกรวมอยูก่ บั นโยบายอืน่ ๆ ภายใน
ประเทศ อาทิ นโยบายด้านสังคม นโยบายด้านแรงงาน เป็นต้น แต่จากวิกฤตการณ์ในปี ค.ศ. 2015 - 2017
เป็นการแสดงให้เห็นข้อดีของความพยายามบูรณาการของสหภาพยุโรปที่ส่งผลต่อเนื่องมาสู่การเป็น
แนวความคิดในรูปแบบกระบวนการยุโรปภิวัฒน์ (Europeanization) อันเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านกฎหมาย นโยบาย และสถาบันของรัฐสมาชิก ซึ่งเป็นผลมาจากการตัดสินใจในสหภาพยุโรป
(ขจิต จิตตเสวี, 2559) การเป็นส่วนหนึง่ ของสมาชิกในสหภาพยุโรปของกรีซท�ำให้กรีซได้รบั ความช่วยเหลือที่
ส�ำคัญในการจัดการกับวิกฤตการณ์ พร้อมทัง้ การได้รบั แนวทางหรือกลไกในการจัดการต่อปัญหาในเบือ้ งต้น
จากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นหากพิจารณาการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ของรัฐบาลกรีซในการรับมือ
ผ่านทางกระบวนการยุโรปภิวฒ
ั น์ (Europeanization) แล้วจะสามารถพิจารณาได้วา่ รัฐบาลกรีซยังไม่สามารถ
ทีจ่ ะวางแนวทางในการจัดการได้อย่างมีรปู ธรรม เนือ่ งจากแนวทางในการจัดการต่างๆมิได้เป็นแผนการหรือ
นโยบายในการที่จะบังคับใช้ในระยะยาว กล่าวคือสิ่งที่ด�ำเนินการอยู่ถูกก�ำหนดขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นอย่างฉุกเฉินและเฉพาะหน้า จึงท�ำให้วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นเปรียบเสมือนข้อท้าทายต่อศักยภาพ
ของกรีซ โดยปัจจัยที่ส่งผลก่อให้เกิดข้อท้าทายต่อการตอบสนองของรัฐบาลกรีซในช่วงวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัย
สามารถพิจารณาได้ 2 ปัจจัย ดังนี้
1. ปัจจัยจากสถานการณ์ภายในประเทศ
ส�ำหรับการเป็นส่วนหนึง่ ของประเทศหน้าด่านของสหภาพยุโรปของกรีซ เมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศ
หน้าด่านอื่น ๆ อย่างอิตาลี สเปน และฮังการี เป็นต้น กรีซถือได้ว่าเป็นประเทศที่เล็กทั้งทางภูมิศาสตร์
และทางเศรษฐกิจ ในช่วงปี ค.ศ. 2105 - 2017 นัน้ เป็นช่วงเวลานีก้ รีซเองยังไม่สามารถทีจ่ ะฟืน้ ฟูทางสภาพ
เศรษฐกิจภายในประเทศได้อย่างลงตัวที่มีผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจของกรีซเอง ดังนั้น
แล้วการเผชิญหน้ากับสถานการณ์วิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยจึงท�ำให้กรีซได้สามารถที่จะตอบสนองหรือรับมือได้
อย่างเต็มที่ เนื่องจากจ�ำนวนของผู้อพยพได้ไหลทะลักเข้ามาเป็นจ�ำนวนมากในบริเวณพรมแดนของกรีซ
ส่งผลให้กรีซจะต้องแบกรับภาระในส่วนต่างๆ นอกเหนือไปจากการด�ำเนินการรับผู้ลี้ภัยในฐานะประเทศ
แรกรับตามระเบียบการดับลิน (Dublin Regulation) คือ การแบกรับภาระค่าใช้จา่ ยต่างๆ อาทิ สาธารณูปโภค
ด้านต่าง ๆ การรักษาพยาบาล การสร้างศูนย์พักพิง สวัสดิการต่าง ๆ เป็นต้น
นอกจากนั้นสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นประเด็นที่ส�ำคัญในสังคมยุโรปคือประเด็นเรื่องของความปลอดภัย
เนื่องด้วยในหลากหลายพื้นที่ของสหภาพยุโรปได้มีเหตุการณ์การก่อการร้ายเกิดขึ้นจึงก่อให้เกิดความ
ต้องการความปลอดภัยเป็นล�ำดับแรก ทัศนคติทมี่ ตี อ่ ชนชาติอนื่ ๆ ทีเ่ ข้ามาสูภ่ มู ภิ าคของตนเริม่ มีทศิ ทาง
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ดังนัน้ แล้วบริบททางสังคมจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะสะท้อนให้เห็นได้วา่ การด�ำเนินการต่าง ๆ
จะประสบผลส�ำเร็จหรือไม่ รัฐบาลจึงจ�ำเป็นที่จะต้องมีมาตรการหรือนโยบายในการสร้างความเชื่อใจและ
เชือ่ มัน่ ต่อการด�ำเนินการของตนต่อพลเมืองของตนเองตามสถานการณ์ของบริบทโลกทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไป
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2. ปัจจัยจากบทบาทการเป็นประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป
จากความพยายามในการตอบสนองของรัฐบาลต่อการวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยอย่างการจัดตั้งศูนย์
ให้ช่วยเหลือที่สามารถเป็นสิ่งที่ท�ำให้องค์กรต่าง ๆ สามารถตระหนักเห็นถึงปัญหาและความส�ำคัญ
ต่อสถานการณ์ทกี่ รีซต้องเผชิญ ท�ำให้รฐั บาลกรีซได้รบั การสนับสนุนทัง้ ทางด้านของเงินทุน และการส่งเสริม
กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ จากการให้ความช่วยเหลือจากภายนอกเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการยุโรป
ภิวัฒน์ในรูปแบบระดับล่างขึ้นสู่ระดับบน (Bottom-up perspective) คือการที่รัฐบาลมีความพยายาม
ในการที่จะด�ำเนินการในการจัดการและรับมือต่อสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถที่จะสะท้อนปัญหา
กลับไปสูอ่ งค์กรต่าง ๆ ให้ตระหนักถึงปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในระดับปลีกย่อยทีเ่ กิดขึน้ ภายในแต่ละประเทศสมาชิก
ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เป็นต้น
อย่างไรก็ตามบทบาทของการเป็นประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปส่งผลให้กรีซจ�ำต้องแบกรับ
ภาระอย่างไม่เท่าเทียม ถึงแม้ว่ารัฐบาลกรีซในทุกสมัยมีความพยายามอย่างมากในการที่จะร้องขอปฏิรูป
ระเบียบการดับลินแต่ก็ไม่เป็นผล เนื่องจากประเทศสมาชิกอื่น ๆ ที่มิได้เป็นประเทศหน้าด่านในการที่จ�ำ
ต้องเผชิญภาวะทีก่ อ่ ให้เกิดปัญหาภายในประเทศต่างไม่ยนิ ยอมให้มกี ารปฎิรปู ระเบียบการอย่างทีก่ รีซหรือ
เหล่าประเทศหน้าด่านอืน่ ๆ ท�ำการร้องขอ ด้วยเหตุนจี้ งึ สามารถทีแ่ สดงให้เห็นถึงการด�ำเนินการในรูปแบบ
ระดับบนลงสู่ระดับล่าง (Top-down perspective) คือการที่องค์กรกลางต่าง ๆ ของสหภาพยุโรปเข้ามามี
บทบาททีส่ ำ� คัญต่อการก�ำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่ประเทศสมาชิก และแนวทางทีไ่ ด้ถกู ก�ำหนดออก
มาอย่างชัดเจนเช่นนีจ้ ะส่งผลต่อการบังคับใช้ให้เป็นไปอย่างอัตโนมัตสิ ำ� หรับประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป
แต่อย่างไรก็ตามแนวทางที่ถูกบังคับใช้ถือเป็นแนวทางในการจัดการต่อประเด็นปัญหาในภาพรวมมากกว่า
การมองลงในประเด็นรายละเอียดปลีกย่อยในแต่ละสถานการณ์ที่เหล่าประเทศสมาชิกต้องเผชิญอย่าง
แท้จริง ด้วยเหตุนี้จึงสามารถที่จะกล่าวได้ว่าการเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกสหภาพยุโรปของกรีซสามารถก่อ
ให้เกิดอุปสรรคต่อการจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในประเทศได้

บทสรุป
จากการอพยพของผูล้ ภี้ ยั ชาวซีเรียในช่วงวิกฤตการณ์ผลู้ ภี้ ยั ปี ค.ศ. 2015 - 2017 แสดงให้เห็นถึงมิติ
ของการอพยพที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทและการพัฒนาของโลก แนวทางในการเลือกจุดหมาย
ปลายทางหรือเส้นทางทีใ่ ช้ในการเดินทางเริม่ มีทางเลือกให้แก่ผลู้ ภี้ ยั เพิม่ มากขึน้ แต่ไม่วา่ จะด้วยเหตุผลใด ๆ
ก็ตามการอพยพอย่างผิดกฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ ก็ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวเลือกแรกในการตัดสินใจ
ของการเดินทาง ด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้สถานการณ์การอพยพอย่างผิดปกติที่เกิดขึ้นในยุโรปมีการไหลทะลัก
ของผู้ลี้ภัยอย่างต่อเนื่อง การรับมือต่อสถานการณ์ของสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกสะท้อนให้เห็นถึง
ความพยายามของทุก ๆ ฝ่าย ในทีจ่ ะแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ แต่เนือ่ งด้วย
ความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นของสถานการณ์ก็สามารถที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความผิดพลาดได้ด้วยเช่นกัน
ซึ่ งอาจกล่า วได้ว่า ความพยายามของรั ฐบาลกรี ซ ในการตอบสนองต่ อวิ กฤตการณ์ สะท้ อนให้ เ ห็ น ว่ า
กระบวนการยุโรปภิวัฒน์ของสหภาพยุโรปในบางครั้งก็เป็นสิ่งที่สนับสนุนการด�ำเนินการของรัฐบาลกรีซ
แต่ในบางครั้งก็เป็นแนวทางที่ขัดแย้งต่อแนวทางที่รัฐบาลกรีซต้องการที่จะปฏิบัติหรือจัดการกับปัญหา
ที่เกิดขึ้นภายในประเทศ
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อย่างไรก็ตามสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ต่อจัดการการอพยพ คือ การทีท่ กุ ประเทศหรือทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
สร้างความชัดเจนต่อแนวทางการแก้ไข วางนโยบายให้เป็นรูปธรรมและสิ่งที่ส�ำคัญคือสุดคือการท�ำให้
ทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องเป็นกระบวนการที่สามารถปฏิบัติได้ในระยะยาวและมีประสิทธิภาพ มิได้
เป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นเพื่อรับมือเฉพาะแค่สถานการณ์ฉุกเฉินดังในปัจจุบัน พร้อมทั้งตระหนักถึง
การเปลีย่ นแปลงของรูปแบบในการอพยพทีม่ กี ารเปลีย่ นไปตามบริบทของสถานการณ์โลก ดังนัน้ การรับมือ
ต่อการอพยพหรือลี้ภัยก็จ�ำเป็นที่จะต้องการการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน
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มองอีสานผ่านกระแสภูมิภาคนิยมในโฮนัมของเกาหลีใต้
ISAN THROUGH THE LENS OF REGIONALISM IN HONAM
OF SOUTH KOREA
กรธัช ชาติอารยะวดี

คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทคัดย่อ
บทความชิ้นนี้ส�ำรวจโดยสังเขปถึงรากฐานที่มาเชิงประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนิยมทางการเมือง
ในอีสานผ่านทางการเปรียบเทียบกับปรากฏการณ์ภมู ภิ าคนิยมในพืน้ ทีโ่ ฮนัมของเกาหลีใต้ ซึง่ ทัง้ สองภูมภิ าค
แต่เดิมเป็นอู่ข้าวอู่น�้ำของประเทศและที่ผ่านมามีพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่าภูมิภาคอื่น ความเป็น
ภูมิภาคนิยมได้สะท้อนผ่านทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองในหลากหลายรูปแบบรวมไปถึงการลงคะแนน
เสียงเลือกตัง้ โดยคนของทัง้ สองภูมภิ าคต่างก็มพี ฤติกรรมการเลือกตัง้ ทีเ่ ป็นไปในทิศทางเดียวกัน บทความ
นี้ได้ส�ำรวจแนวคิดการมองภูมิภาคนิยมของเกาหลีและน�ำกรอบเหล่านั้นมาทดลองวิเคราะห์ภูมิภาคนิยม
ในภาคอีสาน ซึง่ พบว่าภูมภิ าคนิยมในสองประเทศสามารถวิเคราะห์ได้จากหลายมุมมอง ทัง้ ในเรือ่ งของตัวตน
ของภูมิภาคและอารมณ์ความรู้สึกของการต่อสู้กับความยากล�ำบากและความไม่เป็นธรรม การเป็น
ผลจากการปลุกปั่นโดยผู้น�ำทางการเมือง เกิดจากการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล เป็นการค�ำนวณเชิง
กลยุทธ์ของผู้คนในภูมิภาคและนักการเมือง และภูมิภาคนิยมอันเกิดจากอุดมการณ์ทางการเมืองของคน
ในพื้ น ที่ การจะเห็ น ภาพรวมและพั ฒ นาการของภู มิ ภ าคนิ ย มในสองประเทศนั้ น จึ ง อาจต้ อ งส� ำ รวจ
จากหลายมุมมองร่วมกัน
ค�ำส�ำคัญ : ภูมิภาคนิยม อีสาน โฮนัม ช็อลลา ความแตกแยกทางการเมือง เกาหลีใต้ ไทย

Abstract
This article explores historically the origins of political regionalism in the Isan region of Thailand
through comparison with the situation of regional cleavages in the Honam region of South Korea.
These two regions have long been known as the countries’ ‘rice-bowls’, and yet lagged behind
other regions in economic development. Regionalism in the two regions manifests through different
forms of political participation including voting behaviors in which the people of each region have
their own collective preferences. Applying the popular concepts that have been used to examine
regionalism in South Korea to the case of Isan, it was found that regionalism in both countries
can be interpreted using different views. Both regions have been influenced by regional identities
and sentiments of social justice. Economic disparities between regions also play an important role.
Regionalism in the two regions is also a product of both political mobilization, and voters’ rational
choices and strategic calculations. Regionalism is also considered as a façade of ideological and
class conflicts. In conclusion, to give a perspective on the historical development of regionalism,
it is best not to rely exclusively on any one specific view.
Keywords : regionalism, Isan, Northeast, Honam, Cholla, Jeolla, political cleavages, South
Korea, Thailand
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บทน�ำ
ปรากฏการณ์ทางการเมืองทีค่ นในภูมภิ าคหนึง่ มีความชืน่ ชอบในนักการเมืองหรือพรรคใดพรรคหนึง่
เป็นพิเศษ อันเป็นผลจากสิ่งที่เรียกว่า “ภูมิภาคนิยม” (regionalism) นั้นมีความเด่นชัดในหลายประเทศ เช่น
สเปน อิตาลี ไต้หวัน เกาหลีใต้ ฯลฯ นิยามของค�ำว่า “ภูมภิ าคนิยม” จากพจนานุกรม Merriam-Webster คือ
ความตระหนักรู้และความภักดีในท้องถิ่นของตน ในทางการเมือง ภูมิภาคนิยมเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นตัว
ตนของท้องถิ่น ให้ความส�ำคัญกับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันและผลประโยชน์ของท้องถิ่น และ
มักเรียกร้องให้มกี ารค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของท้องถิน่ นัน้ ในเวทีระดับชาติ อาจรวมไปถึงความต้องการอิสระ
ที่มากขึ้นในการปกครองตนเอง โดยแนวคิดภูมิภาคนิยมอาจสร้างผลกระทบที่หลากหลาย เป็นได้ทั้ง
เครือ่ งมือในการส่งเสริมอัตลักษณ์และเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาท้องถิน่ แต่ในทางตรงกัน
ข้ามก็อาจส่งผลให้การถกเถียงในประเด็นส�ำคัญอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ชาติโดยรวมถูกลดความส�ำคัญลงไป
ท�ำลายความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติและเกิดความขัดแย้งระหว่างภูมิภาค
ผลการศึกษามากมายได้ยืนยันว่าการเลือกตั้งของไทยมีความเป็นภูมิภาคนิยมชัดเจน ภาคอีสาน
เป็นฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยในขณะที่ภาคใต้เป็นฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเริ่มชัดเจนมา
ตั้งแต่การเลือกตั้งที่พรรคไทยรักไทยได้รับคะแนนเสียงอย่างถล่มทลายในปี ค.ศ. 2001 จากการศึกษา
ของสุธาสินี ล�ำภาษี และอานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (2561) พบว่ามีการแบ่งแยกระหว่างภูมิภาคในการเลือกตั้ง
โดยเฉพาะในภาคอีสานและภาคใต้ในการเลือกตั้งปี 2011 และได้ชี้ว่ามีปัจจัยอันเกิดจากการตัดสินใจ
เลือกอย่างมีเหตุมีผล (rational choice) ของผู้ลงคะแนนเสียงที่จะเลือกพรรคที่ให้ประโยชน์แก่ตนมากที่สุด
รวมไปถึงภาพลักษณ์ของทักษิณ ชินวัตรที่มีในภูมิภาค นักวิชาการจ�ำนวนมากยังได้เชื่อมโยงชัยชนะ
ของพรรคไทยรักไทยกับนโยบายประชานิยมและการสร้างเครือข่ายของพรรคในภาคอีสาน อย่างไรก็ดี
ชาวอีสานไม่ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านการเลือกตั้งเท่านั้น ภายหลังรัฐประหารในปี 2006 ชนบทใน
ภาคอีสานมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อต่อต้านรัฐประหารและเรียกร้องประชาธิปไตยในนามของ
กลุ่มคนเสื้อแดง ความเคลื่อนไหวดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่าภาคอีสานไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในแง่มุมของ
การตืน่ ตัวอย่างสูงทางการเมืองและส�ำนึกในความเป็นอีสานทีต่ อ้ งเผชิญกับสิง่ ทีต่ นเองมองว่าไร้ความยุตธิ รรม
และสองมาตรฐาน ส่งผลให้ผลงานเก่าที่ศึกษาเกี่ยวกับการเมืองของภาคอีสานได้รับความสนใจอย่างมาก
อีกทั้งมีงานศึกษาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในหลากหลายแง่มุม อย่างเช่นอัตลักษณ์และตัวตนของคนอีสาน
การเปลีย่ นแปลงทางการเมืองในสังคมชนบทอีสานในปัจจุบนั ความขัดแย้งระหว่างอีสานกับรัฐไทยในอดีต
และขบวนการประชาสังคมในภาคอีสาน ฯลฯ
ส�ำหรับงานที่เน้นศึกษาถึงความเป็นภูมิภาคนิยมหรือท้องถิ่นนิยมของอีสานนั้น มีหลากหลาย
รูปแบบตั้งแต่เน้นศึกษาส�ำนึกท้องถิ่นนิยมเฉพาะบางช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ หรือเน้นศึกษาถึงต้นตอ
ซึง่ มาจากการถูกครอบง�ำและการกดขีข่ องสยาม หรือภูมภิ าคนิยมอันเกิดจากการต่อต้านและการต่อรองกับ
รัฐไทยภายใต้โครงสร้างของรัฐ-ชาติ ฯลฯ โดยมีงานทีโ่ ดดเด่นอย่างเช่น “การเมืองสองฝัง่ โขง” ของดารารัตน์
เมตตาริกานนท์ ที่ศึกษาบทบาทของนักการเมืองอีสานในช่วงแรกเริ่มของระบอบรัฐสภาและปัจจัยที่ส่งผล
ต่ อ การก่ อ ตั ว ของภู มิ ภ าคนิ ย มในสมั ย นั้ น และงานเขี ย นเรื่ อ ง “อี ส านนิ ย ม : ท้ อ งถิ่ น นิ ย มในสยาม
ประเทศไทย” ของชาร์ลส์ เอฟ คายส์ ทีม่ องภูมภิ าคนิยมว่าเป็นผลความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างอีสานกับ
รั ฐ ไทยตั้ ง แต่ อ ดี ต อย่ า งไรก็ ดี ก ารศึ ก ษาภู มิ ภ าคนิ ย มเหล่ า นี้ มั ก จะเน้ น มุ ม มองว่ า ภู มิ ภ าคนิ ย มเป็ น
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ผลจากวัฒนธรรมการเมืองที่สั่งสมระหว่างที่อีสานมีความสัมพันธ์กับรัฐในมุมมองทางประวัติศาสตร์
(ชาร์ลส์ เอฟ คายส์, 2556) ซึ่งการเกิดภูมิภาคนิยมอาจพิจารณาได้จากมุมมองที่หลากหลายไม่ได้เป็น
ผลของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเท่านั้น โดยอาจเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง
หรือเป็นผลจากความไม่ลงรอยกันระหว่างท้องถิ่น หรืออาจเป็นปรากฎการณ์อันเกิดจากปัจจัยแวดล้อม
ต่าง ๆ ทางการเมือง ดังเช่นที่ชัยอนันต์ สมุทวนิชย์ ได้กล่าวไว้ว่าท้องถิ่นนิยมหรือภูมิภาคนิยมเป็น
ปรากฏการณ์อันเกิดจากระบบเลือกตั้งหรือระบบพรรคการเมืองที่ผู้น�ำจะระดมเสียงประชาชนโดยอาศัย
ความผูกพันกับภูมิภาคหรือท้องถิ่น (เสาวลักษณ์ สุขวิรัช, 2539) ด้วยเหตุนี้ การศึกษาภูมิภาคนิยม
ในมุมมองทีห่ ลากหลายจึงเป็นสิง่ จ�ำเป็นซึง่ จะช่วยฉายให้เห็นถึงภาพรวมของพัฒนาการและความต่อเนือ่ ง
ของภูมิภาคนิยมของอีสานที่สืบเนื่องมาถึงปัจจุบันได้
ในฝั่งของเกาหลีใต้ มีงานวิจัยจ�ำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคนิยมในประเทศ นักวิชาการล้วน
ยอมรับว่าภูมภิ าคนิยมเป็นปัจจัยหลักทีส่ ง่ ผลต่อการเลือกตัง้ ในเกาหลีใต้มาหลายทศวรรษและส่งผลกระทบ
ไปถึงมิติอื่น ๆ ของสังคมเกาหลีจนถึงกับมีค�ำพูดว่า “ถ้าอเมริกามี racism เกาหลีใต้ก็มี regionalism”
(Koo, 2017) สถานการณ์ภูมิภาคนิยมในเกาหลีเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างสองภูมิภาคซึ่งมีการพัฒนา
ที่ไม่เท่าเทียมกัน นั่นคือภูมิภาค “ช็อลลา” ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ หรือที่เรียกกันว่า “โฮนัม”
มีเมืองควังจูเป็นเมืองใหญ่ทสี่ ดุ ของภาค อีกฝัง่ หนึง่ คือภูมภิ าค“คย็องซัง”ทางตะวันออกเฉียงใต้ หรือเรียกว่า
“ย็องนัม” ซึ่งมีความเจริญทางเศรษฐกิจมากกว่า มีเมืองใหญ่หลายเมืองอยู่ในภูมิภาค เช่นมหานครปูซาน
ซึ่งเป็นเมืองท่าส�ำคัญ และเมืองอุลซันซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมรถยนต์และต่อเรือ ผลการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนฯ ตั้งแต่ราวช่วงทศวรรษที่ 80 เป็นต้น มาแสดงให้เห็น
ชัดเจน ถึงความไม่ลงรอยและช่วงชิงกันระหว่างสองภูมิภาคนี้มาโดยตลอด และบ่อยครั้งถูกใช้เป็น
เครื่องมือของชนชั้นน�ำเพื่อเป้าหมายทางการเมือง จนได้กลายเป็นความแตกแยกของประชาชนในหลาย
มิติ ตัง้ แต่ในช่วงทศวรรษที่ 90 นักวิชาการจ�ำนวนมากได้นำ� เสนอมุมมองทีห่ ลากหลายเพือ่ อธิบายถึงสาเหตุ
การเกิดภูมิภาคนิยมทั้งมุมมองของเศรษฐศาสตร์ การเมือง และสังคมวัฒนธรรม ต่อมาในราวช่วงหลังจาก
ปี 2000 จึงเริม่ มีงานวิจยั ทีร่ วมรวมแนวคิดต่าง ๆ ทีน่ ำ� เสนอกันมาก่อนหน้านัน้ และมีงานหลายชิน้ ทีบ่ ง่ ชีว้ า่
แต่ละทฤษฎีลว้ นมีขอ้ จ�ำกัด งานวิจยั บางชิน้ พยายามจะน�ำเสนอทฤษฎีใหม่ ๆ ทีอ่ ธิบายได้ดกี ว่า หรือเสนอให้
ใช้หลายมุมมองประกอบกัน ตัวอย่างเช่น Kisuk Cho ได้มองว่าการโหวตตามภูมภิ าคไม่ได้ถกู ขับเคลือ่ นด้วย
อารมณ์ความรู้สึกและสายสัมพันธ์ในแบบดั้งเดิมของภูมิภาคเท่านั้นแต่การค�ำนวณผลประโยชน์ที่คน
ในภูมิภาคจะได้รับก็เป็นเรื่องส�ำคัญ (Cho, 1998) ส่วน Sonn Hochul ได้มองว่าการวิเคราะห์ในเชิงองค์รวม
(synthetic) ทีส่ ำ� รวจถึงความเปลีย่ นแปลง (dynamic) ในเชิงประวัตศิ าสตร์ (historical approach) ของภูมภิ าค
นิยมนั้น ดีกว่าการมุ่งส�ำรวจโดยใช้ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเป็นการเฉพาะ (Sonn, 2003) ด้วยเหตุนี้ การส�ำรวจ
ภูมิภาคนิยมโดยอาศัยมุมมองที่มาจากกรอบแนวคิดที่หลากหลายจึงน่าจะให้ผลดีกว่า บทความนี้จึงจะ
ได้น�ำการส�ำรวจประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนิยมผ่านกรอบมุมมองต่างๆ ของนักวิชาการเกาหลีเหล่านี้มาใช้
ในการศึกษาภูมภิ าคนิยมของอีสาน ผ่านทางการศึกษาเปรียบเทียบความเป็นมาและผลกระทบต่อการเมือง
ในภูมิภาคทั้งสอง เพื่อยืนยันว่าความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอีสานสามารถมองในกรอบของภูมิภาค
นิยมได้ และแสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองในประเทศทั้งสองได้ใช้ประโยชน์จากความรู้สึก (sentiments)
และกระแสภูมิภาคนิยมอย่างไร
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อีสานและโฮนัมในกรอบภูมิภาคนิยม
ทัง้ อีสานและโฮนัมเป็นภูมภิ าคชายขอบทีพ่ งึ่ พิงการเกษตรมากกว่าภูมภิ าคอืน่ ปัจจุบนั อีสานก็ยงั คง
เป็นภูมภิ าคทีป่ ลูกข้าวมากทีส่ ดุ ของไทย คิดเป็น 57% ของผลผลิตทัง้ ประเทศไทย (Titipol Phakdeewanich,
2015) เช่ น เดี ย วกั บ ภู มิ ภ าคโฮนั ม ของเกาหลี ที่ คิ ด เป็ น 30% ของผลผลิ ต ทั้ ง ประเทศเกาหลี (United
States Department of Argriculture. 2015) โฮนั ม ยั ง เป็ น ภู มิ ภ าคที่ มี สั ด ส่ ว นของชาวนามากที่ สุ ด
ในเกาหลี (Kim, 2019) ภูมิภาคทั้งสองนี้พัฒนาไม่ทันภูมิภาคอื่น แม้ในปัจจุบันทั้งสองภูมิภาคก็ยังมีรายได้
ครัวเรือนน้อยกว่าภาคอื่นของประเทศ1 ภูมิภาคโฮนัมยังมีประวัติศาสตร์ของการถูกปล่อยให้ตกขบวน
พัฒนาเศรษฐกิจที่เร่งด่วน และมีประวัติศาสตร์อันน่าสลดใจอันเกิดการต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย
จากรัฐบาลทหาร ความด้อยกว่าทางเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นนี้เป็นผลจากแผนพัฒนาในยุค
อ�ำนาจนิยมทหารโดยนายพลพักช็องฮีซงึ่ ปกครองประเทศยาวนานในช่วงยุคทศวรรษที่ 70 และ 80 รัฐบาล
ทหารมุ่งเน้นการพัฒนาและทุ่มทรัพยากรไปที่ภูมิภาคย็องนัม ในขณะที่ภูมิภาคโฮนัมซึ่งเป็นแหล่งเพาะ
ปลูกขนาดใหญ่ของประเทศแทบไม่ได้รบั การสนับสนุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานหรือแม้กระทัง่ ความช่วยเหลือ
เรือ่ งราคาพืชผล การทีผ่ นู้ ำ� ของเกาหลีใต้ ในยุคอ�ำนาจนิยมล้วนมาจากภูมภิ าคย็องนัมถูกมองว่าเป็นสาเหตุ
หนึ่งในความเอนเอียงเหล่านี้ การละเลยในศักยภาพของภูมิภาคโฮนัมท�ำให้คนในภูมิภาครู้สึกว่าตนเอง
ถูกกีดกันหรือเลือกปฏิบตั ิ (Chamberlin, 2001) ซึง่ ได้กลายเป็นหนึง่ ในปัจจัยทีท่ ำ� ให้นกั ศึกษาและประชาชน
ในเมืองควังจูกอ่ การประท้วงรัฐบาลทหารครัง้ ใหญ่ในรัฐบาลทหารยุคต่อมาซึง่ น�ำโดยช็อนดูฮวัน จนน�ำไปสู่
โศกนาฏกรรมสังหารหมู่ในปี ค.ศ. 1980 ความรู้สึกขุ่นเคืองของคนในภูมิภาคจึงยิ่งเพิ่มพูน ต่อมาภายหลัง
ทีป่ ระเทศมีการพัฒนาไปสูป่ ระชาธิปไตยและมีการเลือกตัง้ ประธานาธิบดีอย่างเสรีในปี ค.ศ.1987 คนโฮนัม
ได้เทเสียงสนับสนุนไปยังคิมแดจุง ซึ่งเขาเป็นผู้น�ำของภูมิภาคในการต่อสู้กับอ�ำนาจนิยมทหารมายาวนาน
และเป็นนักการเมืองหัวก้าวหน้าที่ก�ำเนิดเติบโตในภูมิภาคดังกล่าว ในยุคต่อมาคนโฮนัมยังคงเลือกพรรค
หรือคนที่มีสายสัมพันธ์กับคิมแดจุงหรือเกี่ยวข้องกับพรรคหัวก้าวหน้ามาตลอดจวบจนปัจจุบัน ในขณะ
ที่คนฝั่งย็องนัมมักจะเลือกพรรคที่มีความสัมพันธ์กับทหารในยุคอ�ำนาจนิยมและมีความเป็นอนุรักษ์
นิยมสูงกว่า หากมองจากภาพกว้างทางประวัติศาสตร์ คนในภูมิภาคโฮนัมได้พยายามต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
ไม่ว่าจะผ่านทางการเลือกตั้งหรือใช้การเคลื่อนไหวทางการเมืองอื่น ๆ ซึ่งจิตวิญญาณเหล่านี้ได้ถูกอ้าง
อยู่บ่อยครั้งว่าสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยคนในภูมิภาคนี้มีประวัติศาสตร์ของการแสดงพลังทาง
การเมืองมายาวนาน ส่งผลให้คนในภูมภิ าคอืน่ โดยเฉพาะคนย็องนัมมักจะมองว่าคนโฮนัมเป็นพวกหัวรุนแรง
ก้าวร้าว เนื่องจากในสมัยโบราณ สองอาณาจักรที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคโฮนัมและย็องนัมในปัจจุบันได้เคย
รบพุ่งกันมาก่อน เมื่อรวมเข้ากับมโนทัศน์ที่มีมาแต่เดิมจึงส่งผลให้คนในภูมิภาคอื่นมักรังเกียจและดูถูก
คนโฮนัม ชาวโฮนัมมักปกปิดส�ำเนียงพูดของตัวเองในการสมัครงาน คนในภูมิภาคอื่นมักไม่เลือกคู่ครอง
เป็นชาวโฮนัม ตัวร้ายและคนใช้ในละครทีวีและภาพยนตร์มักจะถูกก�ำหนดให้พูดส�ำเนียงเหน่อแบบโฮนัม
นักวิชาการต่างพยายามวิเคราะห์ถึงสาเหตุของภูมิภาคนิยมในเกาหลีใต้ โดยแบ่งออกได้เป็น
หลากหลายแนวคิดซึ่งมีการตีความที่แตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งออกเป็นห้าแนวคิดใหญ่2
ประการแรกจากมุมมองของเศรษฐกิจการเมือง (political economy) ภูมิภาคนิยมเกิดจากความเจริญเติบโต
1
2

ภูมิภาคที่มีรายได้ครัวเรือนต�่ำสุดของเกาหลีใต้คือภูมิภาคคังว็อนซึ่งอยู่ติดกับเกาหลีเหนือ แต่รายได้ก็ต�่ำใกล้เคียงกับภูมิภาคช็อลลา
ทั้งห้าแนวคิดนี้ผู้เขียนเรียบเรียงมาจากงานวิจัยของ Sonn Hochul (2003), Woojin Moon (2005) และ Jae Mooklee (2018) ซึ่งการแบ่งเป็นห้าแนวคิดนี้
เป็นการจัดแบ่งของผู้เขียนเอง เนื่องจากแนวคิดต่าง ๆ ของนักวิชาการทั้งหลายไม่ได้มีความเป็นเอกภาพและต่างตีความกว้างแคบแตกต่างกันออกไป
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ทางเศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างภูมิภาค โดยอธิบายว่านโยบายทางเศรษฐกิจอันเป็นผลจากแนวคิด
รัฐพัฒนา (developmental state) ของเกาหลีท�ำให้รัฐต้องเลือกพัฒนาเฉพาะบางภูมิภาค ประการที่สอง
มองว่าภูมิภาคนิยมเป็นผลจากกลยุทธ์ของนักการเมืองหรือผู้น�ำเพื่อเรียกคะแนนเสียงในภูมิภาคที่เป็น
เป้าหมาย (elite mobilization) ดังเช่นในกรณีของยุค “สามคิม” ของเกาหลีซึ่งต่างฝ่ายต่างปลุกระดมท้องถิ่น
ของตัวเองเพือ่ ช่วงชิงกันทางการเมือง ประการทีส่ าม เป็นแนวคิดทีม่ องภูมภิ าคนิยมว่าเป็นผลจากการเลือก
อย่างเป็นเหตุเป็นผล (rational choice) โดยปฏิเสธแนวคิดข้างต้นทั้งหมดว่าภูมิภาคนิยมไม่ได้เป็น
ผลจากนโยบายรั ฐ และการปลุ ก ระดมทางการเมื อ ง แต่ เ ป็ น ผลจากการเลื อ กที่ ผ ่ า นการวิ เ คราะห์ ถึ ง
ผลประโยชน์ ที่ ต นเองจะได้ รั บ ของผู ้ ล งคะแนนเสี ย ง ประการที่ สี่ มุ ม มองของส� ำ นั ก วั ฒ นธรรมนิ ย ม
(culturalists’ approach) ที่ พิ จ ารณาภู มิ ภ าคนิ ย มว่ า มาจากเอกลั ก ษณ์ ค วามเป็ น ตั ว ตนของภู มิ ภ าค
(collective identity) และอารมณ์ความรู้สึกทางการเมือง (emotions and sentiments) รวมไปถึงความรู้สึก
ผู ก พั น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของท้ อ งถิ่ น และยั ง มองว่ า ภู มิ ภ าคนิ ย มเกิ ด จากสายสั ม พั น ธ์ แ บบดั้ ง เดิ ม
ของสังคมเกาหลีซึ่งเป็นอิทธิผลจากลัทธิขงจื๊อ ประการที่ห้าเป็นแนวคิดของ (ideologist approach)
ที่เชื่อว่าภูมิภาคนิยมเป็นหน้าฉาก (façade) ของความขัดแย้งทางชนชั้นและแนวคิดอุดมการณ์ทาง
การเมือง โดยมองว่าการสนับสนุนพรรคใดพรรคหนึ่งของคนในภูมิภาคเป็นเพราะทั้งสองฝ่ายมีแนว
ความคิดที่สอดคล้องกัน แนวคิดต่างๆเหล่านี้ต่างมีจุดด้อยและไม่มีแนวคิดใดที่มีพลังพอที่จะอธิบาย
ภาพของภูมิภาคนิยมในเกาหลีได้ทั้งหมด อนึ่ง ภูมิภาคนิยมอาจเป็นผลจากหลายปัจจัยที่ท�ำงานร่วมกัน
นอกจากนัน้ ทฤษฎีเหล่านีอ้ าจใช้อธิบายได้ดเี ฉพาะในบางช่วงเวลาและไม่สามารถให้คำ� ตอบบางประการได้
ยกตั ว อย่ า งเช่ น ในมุ ม มองเศรษฐกิ จ การเมื อ งไม่ ส ามารถอธิ บ ายได้ ว ่ า ท� ำ ไมคนในภู มิ ภ าคคั ง ว็ อ น
ซึ่งมีรายได้ต�่ำพอๆ กับภูมิภาคโฮนัมจึงไม่มีปัญหาภูมิภาคนิยม (Sonn, 2003) หรือทฤษฎีการเลือกอย่าง
เป็นเหตุเป็นผลไม่สามารถอธิบายว่าเหตุใดคนโฮนัมที่มาท�ำงานในกรุงโซลเมืองหลวงจึงยังคงเลือกพรรค
ที่เป็นที่นิยมในบ้านเกิดของตน นักวิชาการจึงเริ่มใช้การวิเคราะห์จากหลายมุมมองและศึกษาถึงความ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้ในเชิงประวัติศาสตร์ หรือเสนอแนวคิดใหม่ที่ครอบคลุมกว่าเดิม ตัวอย่าง
เช่นการมองภูมิภาคนิยมด้วยกรอบสถาบันนิยมใหม่ (new institutionalism) ที่เน้นศึกษาโครงสร้าง
และสิ่งแวดล้อมทางการเมืองซึ่งอาจเป็นทั้งตัวจ�ำกัดหรือเป็นโอกาสให้กับการเลือกกระท�ำของตัวแสดง
ต่าง ๆ (Kang, Seonghoon, 2008) แม้กระนั้น มุมมองในแบบเดิมก็ยังคงมีความส�ำคัญในฐานะที่เป็นฐาน
ให้กับการวิเคราะห์ได้
ในมุ ม มองของส� ำ นั ก วั ฒ นธรรมนิ ย ม (culturalists approach) ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ เอกลั ก ษณ์
ความเป็นตัวตนของภูมภิ าคและอารมณ์ความรูส้ กึ ร่วม (sentiments) ของคนในภูมภิ าค เหล่านีส้ ว่ นหนึง่ พัฒนา
มาจากประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนั้นๆ อย่างไรก็ดี ความรู้สึกร่วมอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกผลิตซ�้ำ  ในหลายครั้ง
ที่ มี ก ารปลุ ก กระแสทางการเมื อ งทั้ ง ของไทยและเกาหลี มั ก จะมี ก ารอ้ า งถึ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ก ารต่ อ สู ้
กับอ�ำนาจรัฐรวมไปถึงตัวตนที่ถูกคนในภูมิภาคอื่นสร้างให้ ตัวอย่างของไทยในกรณีล่าสุดจากหนังสือพิมพ์
ข่าวสดซึ่งได้รายงานว่า อ.ปิยบุตรแห่งพรรคอนาคตใหม่ได้แสดงความเห็นผ่านทางเฟซบุ๊กด้วยข้อความ
“คนอีสานถูกท�ำให้เชื่อว่าเป็นคนตลก เป็นแรงงาน ไม่มีความรู้ แต่แท้จริงแล้วคนอีสานคือ “ดินแดนก�ำแพง
เหล็ก” เป็นดินแดนแห่งนักประชาธิปไตย นักต่อสู้ความอยุติธรรม ขจัดความเหลื่อมล�้ำในประเทศนี้”
การปลุ ก ประเด็ น ความรู ้ สึ ก ร่ ว มทางประวั ติ ศ าสตร์ น้ี ค ล้ า ยคลึ ง กั บ ในกรณี ข องภาคโฮนั ม ของเกาหลี
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ในหนังสืออัตชีวประวัติของคิมแดจุง เขาได้กล่าวถึงจิตวิญญาณของชาวโฮนัมไว้ว่า “ผมเกิดในโฮนัม
ซึ่งเป็นท้องถิ่นที่เปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณของการต่อสู้ไม่ยอมอ่อนข้อมายาวนาน3 ... จิตวิญญาณเหล่านี้
น�ำไปสู่การก่อตั้งขบวนการ “ทงฮัก” ของชาวนาในช่วงท้ายราชวงศ์โชซอนซึ่งยึดถือความเท่าเทียม
(egalitarian) ดั งค�ำสอนของผู้น�ำขบวนการที่ว ่ ามนุ ษ ย์ ทุ กคนก็ เ ปรี ย บได้ ดั่ งสวรรค์ โฮนั ม ยั งเป็ น ผู ้ น� ำ
ในการต่อต้านการปกครองเกาหลีโดยรัฐบาลญี่ปุ่น ชาวมกโพ4 ไม่เคยเลือก ส.ส. ที่ยืนอยู่ข้างรัฐบาล
อ� ำ นาจนิ ย มของนายพลพักช็องฮี และช็อนดูฮวัน บ้านเกิดของผมยึดถือจิตวิญญาณนี้อย่างแท้จริง”
(อ้างใน Oh, 1999, p. 233)
จากเทือกเขาพูพานถึงภูเขาฮัลลาซาน
ข้ อ เขี ย นของคิ ม แดจุ ง ได้ อ ้ า งถึ ง ประวั ติ ศ าสตร์ อั น ยาวนานของการต่ อ สู ้ ข องภู มิ ภ าคโฮนั ม
ซึ่งไม่แตกต่างไปจากอีสาน ขบวนการทงฮักที่คิมแดจุงกล่าวถึงคือการลุกฮือของชาวนาครั้งใหญ่ในช่วง
ปี ค.ศ. 1894 ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับกบฎผีบุญในภาคอีสานซึ่งเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันและต่าง
ได้รับการชักจูงด้วยความเชื่อทางศาสนา (millenarian movement) สาเหตุส่วนหนึ่งของการลุกฮือของ
ทั้ ง สองฝ่ า ยก็ ค ล้ า ยคลึ ง กั น 5 นั่ น คื อ ผู ้ ป ระท้ ว งส่ ว นใหญ่ ที่ เ ป็ น ชาวนาประสบความยากล� ำ บากทาง
เศรษฐกิจ ผู้คนอัตคัตขัดสน มีปัญหาสารพัดในการท�ำนาเพาะปลูก มีการเก็บภาษีอย่างหนัก ขุนนางฉ้อฉล
ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของกฎระเบียบ (วิทยากร โสวัตร, 2560, 23 กรกฎาคม). ซึ่งน�ำไปสู่การ
รวมตัวเพื่อต่อต้านรัฐบาล ขบวนการทงฮักและกฏผีบุญมีความเหมือนกันหลายประการ ตัวอย่างเช่น
มีผู้น�ำหรือผู้ส่งสาส์นที่อ้างอภินิหาร ทั้งสองขบวนการเชื่อว่ามีโลกที่ดีกว่าอยู่ข้างหน้า ซึ่งของไทย คือ
โลกพระศรีอาริย์ ส่วนของเกาหลีคือการมุ่งสร้างสวรรค์ให้เกิดขึ้นบน
พืน้ โลก และทีส่ ำ� คัญทัง้ สองฝ่ายต่างปรารถนาในความเท่าเทียม แนวคิด
ทงฮักเปรียบทุกคนเป็นดั่งสวรรค์ ทุกคนมีสวรรค์อยู่ในตัว มีเกียรติยศ
ศักดิ์ศรี จึงควรเคารพเอื้ออาทรคนอื่นและเคารพตัวเองด้วย (Choe,
2007) ผู้น�ำในกบฏผีบุญของอีสานหลายคนกล่าวอ้างถึงโลกที่ทุกคน
ได้รับการช�ำระล้างและปลดปล่อย หมดเวรหมดกรรม โลกใหม่จะมี
ความยุติธรรม ความเท่าเทียม ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบ และ
เต็มไปด้วยโภคทรัพย์ (Nartsupha, 1984). ปฏิเสธไม่ได้ว่า ทั้งสองความ
เคลื่อนไหวสะท้อนถึงความมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม
และในชีวติ ทีแ่ ร้นแค้นและถูกเอาเปรียบ จึงมุง่ หวังสังคมยูโธเปียโดยอาศัย
วิถีและความเชื่อต่างๆ ปรารถนาโลกที่ดีกว่าที่ทุกคนมีเกียรติยศฐานะ
และทรัพย์สนิ เท่าเทียมกัน อย่างไรก็ดี แม้เหตุการณ์เหล่านีจ้ ะถูกมองว่า
สะท้อนจิตวิญญาณในการต่อสูแ้ ละไม่นงิ่ เฉยยอมรับชะตากรรมของคน
ทัง้ สองภาค แต่ในปัจจุบนั เหตุการณ์ทงั้ สองมักจะถูกตีความให้เป็นเรือ่ ง
ของภูมิภาคนิยมและถูกใช้สร้างภาพว่าคนในภูมิภาคทั้งสองเบาปัญญา
คิมแดจุงใช้ค�ำว่า bangol ซึ่งหมายถึง การไม่ยอมอ่อนข้อ หรือตีความได้ว่าเป็นการต่อต้านรัฐ
เมืองท่าเล็ก ๆ ในจังหวัดช็อลลาใต้ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา
5
สาเหตุอื่น ๆ จะไม่น�ำมาถกเถียงกันในบทความนี้ เช่น การทวงคืนอ�ำนาจของผู้น�ำในอีสานในกรณีกบฎผีบุญ และการประท้วงต่อต้านญี่ปุ่นในกรณี
ของทงฮัก
3
4
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ถูกหลอกใช้ และนิยมความรุนแรง ยกตัวอย่างเช่น ในเวปบลอคของเนชั่น มีผู้โพสต์บทความเปรียบเทียบ
กบฎผีบุญกับการรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในภาคอีสานว่าเป็นอารมณ์ “ขบถ” ของคนอีสาน เป็นวิธีที่
อ�ำนาจเก่าในพื้นที่ใช้บิดเบือนความจริง หลอกประชาชนที่มีความคิดตื้นเขิน และสร้างภาพ “ผีบุญทักษิณ”
ซึ่งจะต้องถูกปราบ (Canไทยเมือง. 2550, 23 สิงหาคม). ส่วนฝ่ายขวาในเกาหลีก็ใช้กรณีทงฮักสร้างภาพว่า
ชาวโฮนัมถูกหลอกใช้โดยผูน้ ำ� ในหลายยุคสมัยเช่นกันโดยมีการวาดภาพล้อเลียนประกอบด้วย (ภาพด้านซ้าย)
ทั้ ง สองความเคลื่ อ นไหวถู ก ทางการปราบปรามอย่ า งหนั ก และโหดเหี้ ย มจนสู ญ สลายไป
ความยากล�ำบากเศรษฐกิจไม่ได้ถูกแก้ไข ในช่วงที่ญี่ปุ่นยึดครองเกาหลี ภูมิภาคโฮนัมถูกสูบทรัพยากร
อย่างหนักโดยญี่ปุ่นด้วยการใช้เล่ห์เหลี่ยมบังคับให้ออกจากที่นาของตน รวมถึงถูกบังคับให้ผลิตข้าว
เพื่อรองรับตลาดญี่ปุ่นในราคาต�่ำ ส่วนรัฐสยามพยายามควบคุมอีสานมากขึ้นด้วยวิธีการต่าง ๆ แต่ก็ยังมี
การก่อกบฏเป็นระยะ สภาพของอีสานยังคงแร้นแค้นและส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบพออยู่พอกินโดยปราศจาก
นโยบายช่วยเหลือจากรัฐ (คริส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2557, หน้า 145 - 146) แม้จวบจนทั้งสอง
ประเทศเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ ปัญหาใหญ่ของรัฐบาลในช่วงนั้นคือต้องเผชิญหน้ากับการขยายตัว
ของอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ซึ่งแพร่ขยายไปในหลายส่วนของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะโฮนัมและอีสาน
ซึ่งได้กลายเป็นแหล่งใหญ่ของผู้ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ ชาวโฮนัมโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
แถบยอซู ซุนชอน และเกาะเชจู ได้สู้รบแบบกองโจรกับรัฐบาลอีซึงมันซึ่งได้สถาปนาและปกครองเกาหลีใต้
หลั ง จากปลดแอกจากญี่ ปุ ่ น กลุ ่ ม ผู ้ ก ่ อ การไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ แนวทางสร้ า งชาติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายใต้ อิ ท ธิ พ ล
ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผลให้ประเทศต้องถูกแบ่งแยกออกเป็นฝั่งเหนือและใต้ โดยเฉพาะคนบนเกาะเชจู
ที่ความเกลียดกลัวสหรัฐเป็นผลมาจากความทรงจ�ำอันโหดร้ายที่ก่อนหน้านี้รัฐของตนร่วมมือกับญี่ปุ่น
กระท�ำการย�่ำยีชาวบ้านบนเกาะ นอกจากนั้น ในการก่อความไม่สงบเหล่านี้ยังมีเหตุผลทางเศรษฐกิจ
และชนชั้นร่วมด้วย นั่นคือชาวนาถูกเก็บภาษีสินค้าเกษตรอย่างหนัก (Uttam, 2014) การปราบปรามที่
เขาฮัลลาซานบนเกาะเจจูและที่ “หมูบ่ า้ นสีแดง”บนเกาะดังกล่าวในช่วงปี 1948 เป็นทีก่ ล่าวขวัญถึงความโหดร้าย
และมีทหารสหรัฐร่วมด้วย จากเทือกเขาฮัลลาซานข้ามมาที่เทือกเขาภูพานของอีสานซึ่งทางการไทย
ถือเป็นฐานทีม่ นั่ ส�ำคัญอันดับหนึง่ ของผูฝ้ กั ใฝ่ลทั ธิคอมมิวนิสต์ สาเหตุของการเข้าร่วมขบวนการคอมมิวนิสต์
ของชาวบ้านนั้นเกิดจากความคิดต่อต้านกลุ่มอ�ำนาจเผด็จการของรัฐที่ตนเองมองว่าเอารัดเอาเปรียบ
ประชาชน ก่อนหน้านั้นในช่วงแรกเริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครอง ชาวบ้านยินดีกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่
ประชาธิปไตยแบบมีผแู้ ทนดังจะเห็นได้จากการสร้างและเฉลิมฉลองอนุสาวรียป์ ระชาธิปไตยจ�ำลองในหลาย
จังหวัด ส.ส. ฝั่งอีสานก็มีบทบาทมากในการน�ำเสนอปัญหาความยากจนในภาคอีสานในระดับประเทศ
แต่หลังจากทีร่ ฐั บาลเริม่ กลายสูอ่ ำ� นาจนิยม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปราบปราม ส.ส.อีสานหัวก้าวหน้าเหล่านี้
ชาวบ้านจึงได้เข้าร่วมขบวนการคอมมิวนิสต์มากขึ้น อีกสาเหตุหนึ่งที่เสนอโดย ชาร์ลส์ เอฟ คายส์ คือ
ความยากจนภายในท้องถิน่ อันเนือ่ งมาจากปัญหาในการท�ำการเกษตรและขาดทางเลือกอืน่ ในการประกอบ
อาชีพ คายส์พบว่าในทศวรรษที่ 60 รัฐบาลไม่ได้สนองตอบต่อประชาชนแต่อย่างใดเลย มีหลายครั้งที่
รัฐบาลไม่ยอมรับฎีการ้องทุกข์จากชาวบ้านไปพิจารณา รัฐบาลเปรียบเสมือนวิญญาณจากแดนไกลที่มา
ปรากฏตัวเป็นครั้งคราวในรูปของข้าราชการจากตัวจังหวัดที่ท�ำตัวห่างเหินและแทบไม่ได้สนใจต่อค�ำร้อง
ทุกข์ของชาวบ้าน แนวคิดของลัทธิคอมมิวนิสต์ได้ช่วยให้ชาวบ้านมองประเทศด้วยมุมมองที่ต่างออก
ไปและเห็นว่าปัญหาของตนเกิดจากระบอบศักดินาที่ต้องถูกล้มล้าง (ชาร์ล เอฟ คายส์, 2556) ปัจจุบัน
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ชาวบ้านอีสานยังคงไม่ได้รับเงินชดเชยที่รัฐบาลให้ค�ำมั่นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการยอมวางอาวุธ
ที่ดินที่รัฐบาลให้เป็นที่ท�ำกินก็ไม่ได้ถูกโอนให้ถูกต้องตามกฎหมาย (The Isaan Record, 2559) ในท�ำนอง
เดียวกัน การช�ำระประวัตศิ าสตร์และเงินชดเชยแก่ผทู้ ไี่ ด้รบั ความเสียหายจากการปราบปรามแบบเหวีย่ งแห
ที่เกาะเชจูในปัจจุบันก็ยังเป็นปัญหาเช่นกัน
รอยร้าวระหว่างภูมิภาคภายใต้ระบอบอ�ำนาจนิยมและประชาธิปไตย
ขบวนการคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคทั้งสองถูกปราบปราม รวมไปถึงพรรคฝ่ายซ้ายของเกาหลีใต้
และของไทยก็ถูกจ�ำกัดบทบาท รัฐบาลฝ่ายขวาอ�ำนาจนิยมในยุคสงครามเย็นล้วนใช้เหตุผลเรื่องภัย
คอมมิวนิสต์ในการสถาปนาและรักษาอ�ำนาจของตนโดยการใช้นโยบายปราบปรามคอมมิวนิสต์เป็น
หน้าฉากในการก�ำจัดฝ่ายตรงข้าม อ�ำนาจที่ล้นเหลือของรัฐบาลอ�ำนาจนิยมเหล่านี้รวมไปถึงการจัดสรร
ทรัพยากร รัฐบาลมีระบบราชการเป็นตัวสนับสนุน และใช้องคาพยพของราชการเหล่านี้เป็นเครื่องมือ
ในการสร้างเสริมอ�ำนาจในชนบท ชาวบ้านซึง่ ต้องพึง่ พิงความช่วยเหลือจากรัฐจึงไม่มที างเลือกต้องถูกชักจูง
ต่าง ๆ นานาจากเครือข่ายและสถาบันต่าง ๆ ของราชการ ในที่สุดชนบทของทั้งไทยและเกาหลีใต้ต่างก็
ตกเป็นฐานเสียงของฝ่ายรัฐบาลไปโดยปริยาย ในกรณีของเกาหลีใต้ หลังนายพลพักช็องฮีเข้ามามีอ�ำนาจ
ผ่านทางการปฏิวัติ เขาประกาศให้การพัฒนาโดยรัฐเป็นตัวขับเคลื่อนหลักทางเศรษฐกิจ ในระยะแรก
เริ่มเขาใช้นโยบายประชานิยมเพื่อชาวนาในชนบทด้วยโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือใน
เรื่องเมล็ดพันธุ์และปุ๋ย โดยใช้เครือข่ายของระบบราชการเป็นตัวกลาง หน่วยงานรัฐบาลในชนบทและ
หัวหน้าหมู่บ้านจึงท�ำตัวประหนึ่งเป็นหัวคะแนนให้แก่รัฐ ชนบทจึงได้กลายเป็นฐานเสียงส�ำคัญของฝ่ายรัฐ6
การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งแรกของยุคพักช็องฮีในปี 1963 สะท้อนสิ่งเหล่านี้ดังปรากฏการณ์ที่เรียกว่า
“ยอชน ยาโด” หรือชนบทเลือกคนฝั่งรัฐบาลส่วนคนในเมืองเลือกฝ่ายค้าน (Yang, 2017) แต่หากเจาะลึก
ตามภูมิภาคแล้วจะเห็นว่าคนทางใต้ทั้งแถบซึ่งรวมทั้งโฮนัมและย็องนัมจะเลือกปักจองฮี ส่วนคนกรุงโซล
และภูมิภาคตอนบนที่ใกล้เกาหลีเหนือจะเลือกคนของฝ่ายค้าน7 อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ในช่วงครึ่งหลังของ
ทศวรรษที่ 60 จวบจนสิ้นยุค 70 รัฐบาลพักช็องฮีเริ่มกลับล�ำโดยลดความช่วยเหลือภาคเกษตรเป็น
อย่างมาก ชาวโฮนัมเริ่มไม่ลงคะแนนเสียงสนับสนุนเขาเป็นผลให้เขาพ่ายแพ้ในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหลังจากที่รัฐบาลเริ่มมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างจริงจังโดยเน้นทุ่มทรัพยากรไปที่ฝั่ง
ย็ อ งนั ม ซึ่ ง เป็ น ภู มิ ภ าคบ้ า นเกิ ด ของเขา อี ก ปั จ จั ย หนึ่ ง คื อ รั ฐ บาลต้ อ งต่ อ สู ้ กั บ คิ ม แดจุ ง จากฝั ่ ง โฮนั ม
ซึ่งเป็นคู่ปรับชิงต�ำแหน่งประธานาธิบดี แม้ในช่วงหลังรัฐบาลจะเริ่มหันกลับมาเอาใจชาวนาด้วยโครงการ
พัฒนาชนบท “แซมาอึล” ก็ตาม จากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 1967 และ 1971 ถึงแม้พักช็องฮี
จะได้รบั ชัยชนะในระดับประเทศ แต่เขาพ่ายแพ้ให้กบั คิมแดจุงในฝัง่ โฮนัม ส่วนฝัง่ ย็องนัมยังให้การสนับสนุน
เขาอย่างเต็มที่ การเลือกตั้งในช่วงนี้จึงแสดงถึงการเริ่มก่อรูปของภูมิภาคนิยมในเกาหลีในยุคการเมือง
สมัยใหม่ สิ่งที่น่าสนใจคือในส่วนของการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาในยุคของปักจองฮี พรรคของเขามักจะได้
รับคะแนนเสียงจากชนบทในทุกภูมิภาคเนื่องจากชาวนาต้องพึ่งพิง ส.ส. ฝั่งรัฐบาลโดยหวังว่าจะใช้ ส.ส.
เป็นสะพานเชื่อมระหว่างหมู่บ้านกับสภาเพื่อหวังความช่วยเหลือ ด้วยความคิดที่ว่าฝั่งรัฐบาลจะสามารถ
จัดหางบประมาณและสิ่งที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนาหมู่บ้านได้ดีกว่า ส.ส. ฝ่ายค้าน (Kim & Vogel, 2011)
รัฐบาลอ�ำนาจนิยมโดยทหารของเกาหลีใต้มักจะใช้การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือรับรองอ�ำนาจที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องของตน และใช้เทคนิคกลยุทธ์มากมาย
เพื่อให้ตัวเองเป็นฝ่ายได้เปรียบในการเลือกตั้ง
7
คนในภูมิภาคคังว็อนอยู่ติดกับเกาหลีเหนือและมองว่าปักจองฮีค่อนไปทางซ้ายจึงไม่เลือกเขา ส่วนภูมิภาคชุงชองมีคนที่เป็นที่นิยมอยู่แล้วคือยุนโบซอน
6
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การลงคะแนนเสียงของชาวบ้านในช่วงอ�ำนาจนิยมนี้ถือเป็นการเลือกอย่างมีเหตุมีผล ที่มีการค�ำนวณ
ผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นที่ตั้ง (Moon, 2005) แต่หากวิเคราะห์ตามหลักสถาบันนิยมใหม่ กฎเกณฑ์และ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทางอ�ำนาจเป็นผลให้การเลือกอย่างมีเหตุผลของชาวบ้านและการกระท�ำของผู้น�ำ
ทางการเมืองต่าง ๆ ถูกจ�ำกัด นอกจากนั้นยังสามารถอธิบายได้จากทฤษฎีของ ส�ำนักวัฒนธรรมนิยม
ที่ว่าในสภาวะก่อนถึงความทันสมัย ผู้คนยังมีแนวปฏิบัติสายสัมพันธ์แบบดั้งเดิมและมักจะลงคะแนน
เสียงตามสายสัมพันธ์ทอ้ งถิน่ ซึง่ มีความใกล้ชดิ กับรัฐบาลและสามารถมอบผลประโยชน์ให้ได้ผา่ นทางระบอบ
อุปถัมภ์
ภาคอีสานในยุคอ�ำนาจนิยมมีความคล้ายคลึงกับกรณีเกาหลีในเรื่องของการลงคะแนนสนับสนุน
รั ฐ บาลของชาวชนบท รั ฐ บาลจอมพลสฤษดิ์ ซึ่ ง พื้ น เพเดิ ม เป็ น คนอี ส านได้ ใช้ ก ารพั ฒ นาชนบทเป็ น
เครื่องมือต่อต้านกระแสคอมมิวนิสต์ภายใต้การแนะน�ำของสหรัฐอเมริกา (Thak Chaloemtiarana, 2007,
p. 243) แต่นักวิชาการส่วนหนึ่งมองว่ารัฐบาลไม่ได้จริงใจในการพัฒนาอีสาน แต่ต้องการใช้การพัฒนา
เพือ่ ดึงดูดความช่วยเหลือทางงบประมาณจากสหรัฐ ในขณะทีอ่ กี ส่วนหนึง่ มองว่านโยบาย “น�ำ้ ไหล ไฟสว่าง
ทางสะดวก” เป็นประชานิยมแบบอ�ำนาจนิยมของจอมพลสฤษดิ์ และอีกบางส่วนมองว่าเป็นการสูบ
ทรัพยากรไปจากท้องถิ่น เช่นการสร้างเขื่อนเพื่อป้อนไฟฟ้าให้อุตสาหกรรม (Bukhoree Yeema, 2004)
อย่างไรก็ดี อีสานได้พัฒนาขึ้นหลายด้าน มีการสร้างมหาวิทยาลัยและทางหลวงสายแรกเข้าไปยังอีสาน
หากพิจารณาจากผลการเลือกตั้งสภาผู้แทนในปี ค.ศ. 1969 ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่สฤษฎดิ์เสียชีวิตและน�ำไป
สู่การขึ้นสู่อ�ำนาจของพรรคของจอมพลถนอม จะเห็นว่าภาคอีสานไม่ได้ปฏิเสธพรรครัฐบาล หากไม่นับ
ผู้สมัครจากพรรคอิสระ พรรคที่คนอีสานเลือกเป็นอันดับหนึ่งคือพรรคของจอมพลถนอม แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าชาวบ้านในภาคอีสานจะชืน่ ชมรัฐบาล เหตุผลทีส่ นับสนุนนัน้ ส่วนหนึง่ คล้ายคลึงกับกรณีของ
เกาหลี นั่นคือรัฐบาลอาศัยระบบอุปภัมภ์ในราชการเป็นเครื่องมือและแจกจ่ายทรัพยากร ส.ส. ของพรรค
รัฐบาลที่ชนะจะได้งบบัฒนาท้องถิ่นกว่าสามแสนบาท ได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในการรณรงค์หาเสียง
เลือกตัง้ จอมพลถนอมยังออกค�ำสัง่ ให้ขา้ ราชการสนับสนุนผูส้ มัครของรัฐอีกด้วย (Neher, 1970) อย่างไรก็ดี
ภายใต้บรรยากาศทีเ่ ป็นเสรีมากขึน้ ในการเลือกตัง้ ปี ค.ศ. 1975 แนวคิดสังคมนิยมเริม่ กลับมาอีกครัง้ ในอีสาน
จากการก่อตัง้ พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย (เมธา มาสขาว, 2553) พรรคฝ่ายซ้ายหลายพรรคได้รบั เลือก
เป็น ส.ส. ถึง 1 ใน 3 ในภาคอีสานทั้งๆ ที่ไม่ค่อยประสบความส�ำเร็จมากนักในภูมิภาคอื่น (คริส เบเคอร์
และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2557, หน้า 286)
เมื่อพักช็องฮีเสียชีวิตและนายพลช็อนดูฮวันผู้น�ำทหารคนใหม่ซึ่งเป็นคนย็องนัมพื้นเพเดียวกัน
พยายามจะสืบทอดอ�ำนาจ คนควังจูในภูมิภาคโฮนัมได้ก่อการประท้วงใหญ่เฉกเช่นในเมืองใหญ่อื่นๆ
แต่การประท้วงในเมืองควังจูที่มีคิมแดจุงเป็นหนึ่งในผู้นำ� กลับถูกปราบปรามอย่างโหดเหี้ยม มีข่าวลือแพร่
กระจายในช่วงนั้นว่าทหารติดอาวุธเหล่านั้นถูกส่งมาจากย็องนัม (Chapman, 1980) (ไม่ต่างกันนักกับข่าว
ที่กล่าวว่าสุเทพคนใต้สั่งยิงคนเสื้อแดงที่มาจากอีสาน) การที่รัฐบาลจับกุมตัวคิมแดจุงได้ตอกย�้ำรอยแยก
ของภูมิภาคในฐานะเป็นภาคที่ถูกกระท�ำย�่ำยีจากรัฐบาล และอยู่ในสถานะต�่ำกว่าภูมิภาคย็องนัมซึ่งได้รับ
การปฏิบตั พิ เิ ศษจากรัฐบาล ส่วนฝ่ายรัฐบาลได้ประโคมว่าการประท้วงในควังจูเป็นการก่อความไม่สงบของ
ผู้ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ คนในภูมิภาคอื่นจึงมองคนโฮนัมด้วยความรังเกียจ สร้างความรู้สึก
แปลกแยกให้กบั คนโฮนัมซึง่ สะท้อนผ่านผลเลือกตัง้ ในยุคต่อมาทีพ่ รรคฝ่ายขวาอ�ำนาจนิยมแทบจะไม่ได้รบั
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คะแนนเสียงจากคนโฮนัม การที่คนโฮนัมพร้อมใจกันสนับสนุนคิมแดจุงอย่างท่วมท้นถือเป็นปรากฏการณ์
ที่สร้างแรงกระเพื่อมไปถึงระดับประเทศ โดยเฉพาะหลังจากที่ประเทศเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย
แต่ยังห้ามพรรคและกิจกรรมที่เอียงซ้าย เป็นผลให้พรรคการเมืองต่างๆ แทบไม่มีความแตกต่างกัน
ในเชิงนโยบายจึงมักชูประเด็น “คนของภูมภิ าค” เพือ่ ช่วงชิงคะแนนเสียงจากท้องถิน่ ของตนมาให้ได้มากทีส่ ดุ
ดังจะเห็นได้จากช่วงเลือกตั้ง ปธน. ในปี 1987 ซึ่งแสดงลักษณะของภูมิภาคนิยมอย่างสมบูรณ์เนื่องจาก
เป็นการขับเคีย่ วกันระหว่างผูน้ ำ� พรรคทีม่ ฐี านเสียงจากภูมภิ าคต่างกันทีเ่ รียกกันว่าสมัย “สามคิม” (Lee, 2018)
ซึง่ ประกอบด้วยคิมแดจุงจากฝัง่ โฮนัม คิมยองซัมจากฝัง่ ย็องนัมใต้ และคิมจองพิลจากฝัง่ ชุงชอง แต่ดว้ ยการ
แข่งขันของสามคิมท�ำให้คะแนนเสียงกระจัดกระจายส่งผลให้ชยั ชนะไปตกอยูก่ บั โนแทวูจากฝัง่ ย็องนัมเหนือ
ซึง่ เป็นคนทีร่ ฐั บาลช็อนดูฮวันสนับสนุนเสมือนเป็นทายาททางการเมือง นักวิชาการจ�ำนวนมากเชือ่ ว่าโนแทวู
และช็อนดูฮวันได้ใช้กลยุทธ์สร้างกระแสภูมิภาคนิยมเพื่อให้คิมแดจุงและคิมยองซัมซึ่งล้วนมาจากพรรค
ฝ่ายค้านแต่มาจากคนละภูมภิ าคให้แตกคอกันทัง้ ๆ ทีส่ องคิมเคยร่วมกันต่อสูเ้ พือ่ ประชาธิปไตยในสมัยก่อน
หน้านั้น โดยรัฐบาลช็อนดูฮวันใช้การน�ำเสนอข่าวความรุนแรงอันเกิดจากความขัดแย้งในสองภูมิภาคก่อน
การเลือกตัง้ อย่างต่อเนือ่ งและแสดงท่าทีประณามความรุนแรงระหว่างสองภูมภิ าคนัน้ ว่าเกิดจากการเมืองของ
ฝ่ายซ้าย (Mobrand, 2019) หลังจากนัน้ ไม่นานเกาหลีใต้ได้เข้าสูย่ คุ ช่วงชิงความเป็นใหญ่ระหว่างภูมภิ าคโฮนัม
และย็องนัม (regional hegemonic system) ด้วยการควบรวมหรือเป็นพันธมิตรกันกับพรรคในท้องถิ่นอื่น
(coalition-building) เพื่อเป็นหลักประกันชัยชนะ ซึ่งเห็นได้ชัดจากการควบรวมพรรคทั้งหมดที่ไม่ใช่ฝั่งโฮนัม
เพื่อโดดเดี่ยวพรรคในฝั่งโฮนัมของคิมแดจุงในปี ค.ศ. 1990 ที่เรียกกันว่า “three-party merger” การควบ
รวมพรรคในภูมิภาคอื่นเพื่อกีดกันพรรคในฝั่งโฮนัมสร้างความคับแค้นให้ชาวโฮนัมอย่างมาก ในเวลาต่อมา
คิม แดจุ งเองก็ ยั งใช้ก ลยุทธ์ควบรวมโดยเป็นพั น ธมิ ตรกั บ คิ ม จองพิ ลในภู มิ ภ าคชุ งชองจนคว้ าชั ย ชนะ
ในการเลือกตั้ง ปธน. ในปี 1997 ภูมิภาคนิยมในเกาหลีในช่วงนี้จึงเป็นผลของการช่วงชิงความเป็นใหญ่
ของภูมภิ าคโดยใช้การควบรวมเป็นพันธมิตรกันระหว่างพรรคในภูมภิ าคต่างๆ เพือ่ ชัยชนะในระดับประเทศ
และมองได้ว่าเกิดจากการคิดค�ำนวณเชิงกลยุทธ์ของผู้น�ำในภูมิภาค
ในกรณีของไทย การรวมเสียงอีสานได้ส�ำเร็จคือหลักประกันกลายๆ ของชัยชนะระดับประเทศ
เนื่องจากอีสานมีจ�ำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมหาศาล หลายพรรคจึงต้องการสร้างความเป็นใหญ่ในอีสาน
ดังจะเห็นได้จากสโลแกน “ปั้นข้าวเหนียวให้ติด เลือกชวลิตเป็นนายกรัฐมนตรี” ที่พรรคความหวังใหม่
ใช้หาเสียงในพืน้ ทีภ่ าคอีสานโดยชูโครงการอีสานเขียวทีม่ งุ่ จะขจัดความยากจนในอีสาน (นพดล อัคฮาด, 2556)
ส่งผลให้ค�ำว่า “ปั้นข้าวเหนียวให้ติด”ยังเป็นที่ใช้กันบ่อยมาจนถึงปัจจุบัน ส�ำนวนนี้ยังคล้ายคลึงกับค�ำว่า
“สะตอสามัคคี” ซึ่งเป็นค�ำที่ใช้วิพากษ์คนใต้ว่ารักพวกพ้องหรือยึดมั่นนักการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง
เหมือน ๆ กัน โดยเฉพาะการชูประเด็น “พรรคของเรา คนของเรา” ของพรรคประชาธิปัตย์หลังเหตุการณ์
พฤษภาทมิฬ การเลือกตั้งในปี 1996 เป็นการขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดระหว่างพรรคความหวังใหม่ซึ่งมีฐาน
เสียงในภาคอีสานกับพรรคประชาธิปัตย์ที่มีฐานเสียงในภาคใต้และกรุงเทพฯ (Surin Maisrikrod, 1997)
นายชวน หลีกภัย ซึง่ เป็นหัวหน้าพรรคสมัยนัน้ ได้ตำ� หนิวธิ กี ารหาเสียงของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ทีช่ ปู ระเด็น
“นายกรัฐมนตรีต้องมาจากคนภาคอีสาน” ว่าเป็นการปลุกม๊อบและเป็นการกระท�ำที่ไม่สมควร (ไทยรัฐ,
2562, 4 มีนาคม) เป็นที่น่าสังเกตว่าการเมือง และพรรคการเมืองในช่วงนี้ของทั้งสองประเทศยังยึดติดอยู่
กับตัวบุคคล (personalism) ที่มีความเป็นผู้น�ำอันแข็งแกร่ง อาจกล่าวได้ว่าภูมิภาคนิยมในทั้งสองประเทศ
ผูกติด และพึ่งพิงบารมีส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก
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คิม แดจุง และ ทักษิณ ชินวัตร กับกระแสภูมิภาคนิยม
วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ เอเชี ย ในปี 1997 ได้ เ ปลี่ ย นโฉมหน้ า การเมื อ งในประเทศทั้ ง สองโดยท� ำลาย
ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อฝ่ายขวาอนุรักษนิยมและเป็นปัจจัยหนึ่งที่น�ำไปสู่ชัยชนะอันถล่มทลาย
ของคิมแดจุง และทักษิณ ชินวัตร ซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงจากในภูมภิ าคมหาศาล คนโฮนัมกว่าร้อยละ 90 โหวต
ให้คิมแดจุงในการเลือกตั้ง ปธน. ในปี 1997 ในขณะที่พรรคเพื่อไทยกวาดที่นั่งส่วนใหญ่ในภาคอีสาน
ในการเลือกตัง้ ปี 2001 ในพิธสี าบานเข้ารับต�ำแหน่ง ปธน.คิมแดจุงประกาศว่าตัวเขาเท่านัน้ ทีจ่ ะช่วยเยียวยา
บาดแผลในจิตใจของคนควังจู และยืนยันว่าจะต้องมีการสอบสวนการสังหารหมู่ให้ถึงที่สุด ช่วงที่เขาด�ำรง
ต�ำแหน่งได้แต่งตั้งคนโฮนัมเข้าไปท�ำงานมากขึ้นในต�ำแหน่งส�ำคัญของรัฐบาล (Choi, 2002) คิมแดจุง
ยังเอาใจภูมภิ าคด้วยการสานต่อโครงการถมทะเลในชือ่ แซมันกึม (Saemangeum development) เพือ่ ขยาย
พื้นที่แถบตอนเหนือของภูมิภาคซึ่งริเริ่มโดยรัฐบาลชุดก่อนๆ แม้จะมีเสียงคัดค้านจากหลายฝ่ายที่มองว่า
ไม่คุ้มค่าและท�ำลายสิ่งแวดล้อม โครงการนี้ปัจจุบันได้กลายเป็นหนึ่งในงานก่อสร้างของรัฐที่ใหญ่ที่สุด
ในประวัตศิ าสตร์เกาหลี และสร้างงานจ�ำนวนมากให้กบั พืน้ ที่ นโยบายเด่นๆของเขาเช่นการปรับปรุงประกัน
สังคมและประกันสุขภาพให้ครอบคลุมถึงประชาชนทุกคนเป็นผลให้เขาถูกโจมตีจากพรรคอนุรกั ษนิยม (GNP)
ที่มีฐานเสียงในภูมิภาคย็องนัมว่าเป็นสังคมนิยมและประชานิยม พรรคของคิมแดจุงจึงตอบโต้ด้วยการ
กล่าวหาว่าพรรค GNP เป็นพรรคอีลที และตาบอดสีเห็นแต่สแี ดง (Editorial, Korea JoongAng Daily, 2001,
August 1). ส�ำหรับในภาคอีสาน ก่อนชัยชนะของพรคไทยรักไทยของทักษิณในการเลือกตัง้ ปี 2001 ผลของ
วิกฤติเศรษฐกิจไอเอ็มเอฟได้ขยายมาถึงชนบท ชาวนาหลายพันคนก่อการประท้วงทีข่ อนแก่นโดยเรียกร้องให้
รัฐบาลชวน หลีกภัย ให้ความช่วยเหลือในเรือ่ งของหนีส้ นิ และตัง้ ค�ำถามกับรัฐบาลว่าหากรัฐบาลสามารถช่วย
เหลือนักธุรกิจทีร่ ำ�่ รวยได้ เหตุใดจึงไม่สามารถช่วยชาวนาได้ (Somchai, 2008, p. 109) พรรคไทยรักไทยของ
ทักษิณจับกระแสความรูส้ กึ หลังวิกฤติได้ดี และแปรเปลีย่ นสถานการณ์เหล่านีใ้ ห้กลายเป็นแผนหาเสียงด้วย
ความช่วยเหลือของเอ็นจีโอและนักเคลือ่ นไหวในชนบท (คริส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2557, น. 386)
นอกจากนั้น ถึงแม้พรรคไทยรักไทยจะเป็นพรรคใหม่ แต่ได้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในภาคอีสาน
ด้วยการซื้อตัว ส.ส. และหัวคะแนนที่มีเครือข่ายอยู่แต่เดิมในภาค และก�ำจัดคู่แข่งด้วยการควบรวมพรรค
ความหวังใหม่ซึ่งมีฐานเสียงอยู่ในชนชทโดยเฉพาะในภาคอีสาน แรงหนุนจากประชาชนในระดับรากหญ้า
ยังดึงดูดให้เจ้าพ่อในท้องถิ่นเข้าไปอยู่ในเครือข่ายของพรรคเพื่อไทย การรณรงค์หาเสียงซึ่งแต่เดิมเน้นถึง
คุณสมบัติของผู้สมัครก็เริ่มมีการดึงดูดด้วยนโยบาย โดยนโยบายของทักษิณที่ประกาศในช่วงหาเสียงเลือก
ตั้งปี 2001 อย่างเช่นกองทุนหมู่บ้าน ธนาคารประชาชน หรือ OTOP ที่ถูกมองว่าเป็นนโยบายประชานิยม
เอาใจคนจนนั้น นักวิชาการอย่างเช่น Suehiro Akira มองว่าเป็นการพัฒนาธุรกิจฐานรากในชนบทซึ่งได้
ปลุกให้ประชาชนในท้องถิ่นตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้น (Akira, 2014, p. 339) ยิ่งไปกว่านั้น ก่อนการเลือก
ตั้งในปี 2005 ทักษิณตระเวนเดินสายไปตามชนบทในภาคอีสานและภาคเหนือ พร้อมด้วยโครงการเอาใจ
คนชนบทที่จับต้องได้และมหาศาลยิ่งกว่าการเลือกตั้งในปี 2001 และยังประกาศว่า “อีก 4 ปีข้างหน้า
สังคมไทยจะไม่มีคนจนเหลืออยู่อีก (ประชาไท, 2547, 7 พฤศจิกายน)”
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ความนิยม และการบริหารงานรวมไปถึงนโยบายของคิมแดจุง และทักษิณเป็นผลให้การต่อสู้
ในภูมิภาคดุเดือดยิ่งขึ้น ในกรณีเกาหลีใต้ คนย็องนัมคิดว่าต้องรวมพลังกันเพื่อป้องกันไม่ให้คนโฮนัมพา
ประเทศไปสู่หายนะ ในอีกฟากหนึ่งคนโฮนัมก็รวมพลังกันเพื่อไม่ให้คนย็องนัมมีโอกาสกีดกันคนโฮนัม
ทัง้ ในทางการเมืองและเศรษฐกิจได้อกี (Kim W. , 2003) แม้หลังยุคคิมแดจุงสถานการณ์กย็ งั ไม่เปลีย่ นไปมาก
ในการเลือกตั้ง ปธน. ในปี 2002 คนโฮนัมเลือกโนมูฮย็อนซึ่งเป็นคนในภูมิภาคย็องนัมซึ่งได้รับการผลักดัน
จากคิมแดจุง แสดงให้เห็นว่าคนโฮนัมยอมเลือกแม้กระทั่งผู้สมัครที่ไม่ได้เป็นคนของภูมิภาคเพื่อชัยชนะ
ของพรรคที่ เ ป็ น ที่ ชื่ น ชอบในภู มิ ภ าคตนเองหรื อ ที่ เรี ย กกั น ว่ า strategic regionalism (Sonn, 2003)
ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการคิดค�ำนวณเชิงกลยุทธ์ของคนในภูมิภาค เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ความนิยม
ในตัวทักษิณส่งผลให้ฝ่ายอนุรักษนิยมรวมตัวกันภายใต้ชื่อพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย โดยมีคน
ส�ำคัญของพรรคประชาธิปตั ย์เข้าร่วมด้วย ในการเลือกตัง้ ในปี 2005 พรรคประชาธิปตั ย์หาเสียงด้วยค�ำขวัญ
“ทวงคืนประเทศไทย” และกวาดที่นั่งใน ส.ส.เขต ได้เกือบทุกที่นั่งในภาคใต้ ในขณะที่คนอีสานก็รวมพลัง
เลือกพรรคของทักษิณจนสามารถครอง ส.ส.เขต ได้เกือบทุกที่นั่งในภาคอีสาน (ไทยรัฐ, 2562, 14 มีนาคม)
กลายเป็นการแข่งขันระหว่างสองพรรคใหญ่ (two-party system) โดยสมบูรณ์และมีการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ
เพื่อให้ได้เสียงสนับสนุนจากภูมิภาค
ตั้งแต่ช่วงนี้เริ่มปรากฎให้เห็นชัดเจนถึงการปะทะกันของแนวคิดอุดมการณ์ทางการเมืองของ
ประชากรในสองประเทศ ตั้งแต่ช่วงหลังจากคิมแดจุงเป็นประธานาธิบดี นโยบายเป็นมิตรต่อเกาหลีเหนือ
ของเขาในชือ่ ตะวันฉายแสง (Sunshine Policy) ก่อให้เกิดความเห็นทีแ่ ตกต่างหลากหลายโดยฝ่ายหัวก้าวหน้า
สนับสนุนนโยบายนี้ ส่วนฝ่ายอนุรักษ์นิยมมองว่าเป็นความสิ้นเปลืองและสูญเปล่า (Diamond, 2014)
อีกทั้งสังคมก็มีประเด็นสาธารณะซับซ้อนขึ้น และเริ่มมีความแตกต่างกันระหว่างรุ่นของประชากร เป็นผล
ให้ทงั้ พรรคการเมือง และประชาชนเริม่ แบ่งเป็นฝ่ายอนุรกั ษ์นยิ มและฝ่ายก้าวหน้าชัดเจนขึน้ ความแตกต่าง
ทางการเมืองนี้ซ้อนเหลื่อมกับรอยแยกภูมิภาคนิยมโดยแถบย็องนัมเป็นฐานให้กับพรรคแนวอนุรักษนิยม
ในขณะที่เขตโฮนัมเป็นฐานที่มั่นของพรรคหัวก้าวหน้า ในฝั่งภาคอีสาน นโยบายช่วยเหลือชาวชนบทและ
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ใช้งบประมาณมหาศาลก่อให้เกิดการแตกแยกทางความคิดอย่างที่
ไม่เคยมีมาก่อน นอกจากนัน้ การท�ำรัฐประหารซึง่ ตามมาด้วยการยุบพรรคและการใช้กระบวนการทางศาล
และกฎหมายต่อทักษิณรวมไปถึงการยึดสนามบินของพันธมิตรล้วนแสดงให้เห็นถึงการรวมพลังของ
ฝ่ายอนุรักษนิยมในการต่อสู้กับพลังของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งโดยเฉพาะทักษิณ เป็นผลให้
ความไม่พอใจของประชาชนทีส่ นับสนุนทักษิณได้สะสมเพิม่ พูนและได้เกิดเป็นขบวนการเสือ้ แดงในกรุงเทพฯ
และหลายแห่งในภาคอีสาน หมูบ่ า้ นหลายแห่งในภาคอีสานพร้อมใจกันประกาศจุดยืนเป็นหมูบ่ า้ นเสือ้ แดง
ที่อ้างว่ามีความต้องการประชาธิปไตยอย่างแท้จริง การประท้วงของคนเสื้อแดงที่ราชประสงค์แสดงให้เห็น
ว่าความขัดแย้งของชนชัน้ น�ำได้ขยายไปสูค่ วามขัดแย้งในหมูป่ ระชาชนโดยสมบูรณ์ หนังสือพิมพ์ The Korea
Times ได้เปรียบเทียบการสังหารหมู่เสื้อแดงที่ใจกลางกรุงเทพฯ กับเหตุการณ์ที่เมืองควังจูและเรียกร้อง
ให้มกี ารสอบสวนและการหาทางแก้ไขความขัดแย้งอย่างจริงจัง (Editorial, the Korea Times, 2010, May 17)
ยิ่งในช่วงท้ายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์และการยึดอ�ำนาจโดย คสช. ขบวนการเสื้อแดงและเสื้อเหลือง กปปส.
ได้พัฒนาไปสู่ความขัดแย้งของสารพัดแนวคิดทางการเมือง รวมไปถึงเรื่ององค์ประกอบของความเป็นชาติ
ความรักชาติ ความเท่าเทียม ความจ�ำเป็นของประชาธิปไตย ฯลฯ ความแตกแยกนี้ได้ซ้อนทับรอยแยก
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ของภูมิภาคเหมือนดังเช่นในกรณีของเกาหลีอีกด้วย จากการส�ำรวจของ the Asia Foundation ในปี 2013
พบว่ากลุม่ ก ปปส. มีสดั ส่วนของคนใต้สงู กว่า ส่วนกลุม่ ของฝ่าย นปช. มีสดั ส่วนของอีสานและคนภาคเหนือสูงกว่า
นอกจากนัน้ กลุม่ กปปส.ยังมีสดั ส่วนของคนกรุงเทพฯ สูงเกินครึง่ มีการศึกษาสูงกว่า และมีรายได้เฉลีย่ มากกว่า
อย่างเห็นได้ชัด ส่วนแรงจูงใจของสองม็อบนั้น ม็อบเสื้อแดงมองว่าตนเองมาเพื่อปกป้องประชาธิปไตย
และรัฐบาลที่มาตามกระบวนการของประชาธิปไตย ส่วนฝ่าย กปปส. มองว่าตนเองมาเพื่อล้มล้างอ�ำนาจ
ทางการเมืองของทักษิณ (The Asia Foundation, 2013) การซ้อนเหลื่อมกันระหว่างภูมิภาคและแนวคิด
ทางการเมืองของประชาชนในทั้งสองประเทศจึงสะท้อนมุมมองของ ideologist approach ที่เชื่อว่า
ภูมิภาคนิยมเป็นฉากหน้าของความขัดแย้งทางชนชั้นและแนวคิดอุดมการณ์ทางการเมือง คนโฮนัม
เลือกพรรคที่มีสายสัมพันธ์กับคิมแดจุงหรือโนมูฮย็อนที่เป็นฝ่ายหัวก้าวหน้า ในขณะเดียวกัน ทั้งชาวอีสาน
และพรรคของทักษิณต่างได้ประโยชน์จากการยึดโยงตนเองเข้ากับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
นอกจากนั้น วาทกรรมเชิงโจมตีฝ่ายอนุรักษนิยมต่าง ๆ เช่น “ไพร่-อ�ำมาตย์” ของกลุ่มคนเสื้อแดงก็แสดง
ให้เห็นถึงแนวคิดทางการเมืองว่าด้วยเรื่องชนชั้น ความไม่เท่าเทียมและการถูกเลือกปฏิบัติของคนอีสาน
ได้เป็นอย่างดี ส่วนการชุมนุมของ กปปส. ซึ่งมีกลิ่นอายของภาคใต้ค่อนข้างมาก มีการชูอัตลักษณ์ “คนใต้
รักในหลวง” ซึง่ นักวิชาการมองว่าเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ของความเป็นภูมภิ าคกับชาติสว่ นกลางของ
คนใต้โดยมองตนเองในฐานะเป็นผู้ปกปักรักษารัฐและความเป็นชาติ (อภิชาต สถิตนิรามัย และอนุสรณ์
อุณโณ, 2560, น. 92 - 94) ถึงแม้การเมืองไทยในช่วงรัฐบาลอดีตนายกฯ ทักษิณจะไม่ได้อยู่บนพื้นฐาน
ของภูมภิ าคนิยมชัดเจนเท่ากับในกรณีของภาคโฮนัม แต่หลังจากการรัฐประหารและการยุบพรรคไทยรักไทย
ส่งผลให้เกิดปรากฎการณ์คนเสื้อแดงซึ่งมีความเด่นชัดถึงความเชื่อมโยงกับภาคอีสาน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่
ที่จัดชุมนุม หมู่บ้านเสื้อแดง บุคคลที่เป็นแกนน�ำในการชุมนุม การใช้วิทยุชุมชน และการใช้เพลงลูกทุ่ง
ในการชุมชุมของคนเสื้อแดงในกรุงเทพฯ โดยในการชุมนุมของคนเสื้อแดงหลายครั้งในภาคอีสานจะมี
การสื่อสารทางการเมืองของทักษิณด้วยการโฟนอินอีกด้วย
จากภูมิภาคนิยมสู่สงครามทางความคิดในปัจจุบัน
ช่วงทศวรรษที่ผ่านมาของทั้งเกาหลีใต้และไทยถือเป็นช่วงวุ่นวายทางการเมืองอันเป็นผลจาก
อุดมการณ์ความคิดที่แตกต่างกันและมีฐานสนับสนุนจากภาคที่ต่างกัน ในกรณีของเกาหลีใต้ เรื่องราว
อันฉาวโฉ่ต่าง ๆ ของอดีต ปธน. พักกึนฮเยจากพรรคอนุรักษนิยมเป็นผลให้เกิดทั้งม็อบสนับสนุนและ
ต่อต้านทั่วประเทศ ซึ่งมีความเป็นภูมิภาคนิยมแฝงอยู่ ตัวอย่างเช่นม็อบต่อต้านอดีต ปธน. ในเมืองแทกู
ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคย็องนัมบ้านเกิดของอดีต ปธน. นั้นมีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุมไม่มากเมื่อเทียบกับ
เมืองควังจู (เสกสรร อานันทศิริเกียรติ, 2561) ส.ส. ที่ดึงดันสนับสนุนปักส่วนใหญ่ก็มาจากทางฝั่งย็องนัม
ในขณะทีป่ ระเทศไทยในช่วงของอดีตนายกรัฐมนตรียงิ่ ลักษณ์กม็ กี ารแสดงพลังของ กปปส. ซึง่ มีความชัดเจน
ขึน้ ถึงแนวคิดอนุรกั ษ์นยิ มและราชานิยมรวมไปถึงการสนับสนุนแนวคิดสภาประชาชนซึง่ ไม่ได้ตงั้ อยูบ่ นหลัก
การหนึ่งคนหนึ่งเสียง คนเสื้อแดงมักถูกดูแคลนจากผู้สนับสนุนขบวนการ กปปส. ที่ได้รับเสียงสนับสนุน
จ�ำนวนมากจากคนใต้และคนกรุงเทพฯ เฉกเช่นกับการการประท้วงต่อต้านอดีต ปธน. ปักกึนแฮ ที่ถูกมอง
จากฝ่ายขวาอนุรกั ษนิยมในเกาหลีวา่ เป็น “แดงเอียงซ้าย” และฝักใฝ่เกาหลีเหนือ (Kang H., 2017) นอกจากนัน้
ความขัดแย้งเหล่านีย้ งั เห็นได้ชดั บนโลกออนไลน์ เกาหลีใต้ มีเว็บไซต์ทเี่ ป็นแหล่งรวมของคนรุน่ หนุม่ สาวทีม่ ี
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แนวคิดอนุรกั ษนิยมของเกาหลีใต้ทชี่ อื่ ว่า “อิลเบ” ซึง่ จะโพสต์โจมตีฝา่ ยตรงข้ามรวมถึงคนโฮนัม และสนับสนุน
นางปักกึนฮเยอย่างสุดโต่ง อย่างเช่นในกรณีเรือเซวอลล่ม กลุ่มอิลเบได้โจมตีผู้ปกครองของนักเรียน
ที่เสียชีวิตซึ่งออกมาเรียกร้องความรับผิดชอบจากรัฐบาลว่าเป็นพวกหิวเงินและยกระดับจากโลกเสมือน
เป็นการประท้วงจริงด้วยการนัดชุมนุมกินไก่ทอดและพิซซ่าเพื่อล้อเลียนพ่อแม่เหล่านั้นว่าเป็นพวกอด
อยากปากแห้ง (T.K., 2017, October 23) ไม่เพียงเท่านั้น สื่อมวลชนและรัฐบาลในทั้งสองประเทศก็เข้า
มาร่วมวงสร้างภาพมายาคติและสร้างความเกลียดชังเหล่านี้ด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อไม่นานมานี้มีการตีแผ่
เรื่ อ งรั ฐ บาลเกาหลี ใ นช่ ว งของพั ก กึ น ฮเยได้ ใช้ ห น่ ว ยข่ า วกรองแห่ ง ชาติ (NIS) ท� ำ สงครามจิ ต วิ ท ยา
โดยให้พนักงานรัฐระดมโพสต์ข้อมูลและความเห็นจ�ำนวนมากโดยเฉพาะทางทวิตเตอร์ที่แสดงการต่อต้าน
ฝ่ายหัวก้าวหน้า โดยหลายข้อความได้ปลุกกระแสความเกลียดชังระหว่างภูมิภาคโดยการโพสต์บิดเบือน
ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของคนควังจูและใช้ค�ำพูดรุนแรงอย่างเช่น “ฆ่าพวกป่าเถื่อนชาวโฮนัมให้หมด
(T.K., 2013, November 19)” ในกรณีของไทยก็ไม่ต่างกันมากนัก ค�ำพูดดูแคลนชาวอีสานท�ำนองว่าไร้
การศึกษา ไม่มีความรู้เรื่องการเมืองและง่ายต่อการถูกซื้อเสียง ทรยศชาติ สามารถพบได้ทั่วไป และ
หลายกรณีมาจากฝ่ายรัฐบาลเองดังเช่นประโยค “คนอีสานลืมในหลวง” ของเบส อรพิมพ์และ “อย่ามัว
แต่ฟังหมอล�ำ” ซึ่งล้วนเป็นตอกย�้ำมโนทัศน์ของส่วนกลางที่มีต่ออีสานและส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง
อย่างไม่จบสิ้น เหตุการณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ความเป็นตัวตนของคนในภูมิภาคนั้นไม่ได้เกิดจากคน
ในภูมิภาคเพียงอย่างเดียว แต่อาจเกิดจากการสร้างภาพมายาคติโดยคนในภูมิภาคอื่นได้ด้วย
ไม่มีหนทางแก้ไขปัญหาภูมิภาคนิยมที่เบ็ดเสร็จและทันใจเนื่องจากปรากฎการณ์นี้เป็นการสอด
ประสานอันยาวนานของหลายปัจจัยดังทีแ่ จกแจงด้วยแนวคิดทฤษฎีทหี่ ลากหลายข้างต้น ในกรณีของเกาหลี
แบ่งออกได้เป็นสองแนวคิดใหญ่ แนวคิดแรกคือการยอมรับว่าภูมิภาคนิยมจะไม่มีวันจางหายและไม่มอง
ว่าภูมิภาคนิยมคือตัวบ่งชี้ถึงการที่ประเทศยังไม่พัฒนาไปสู่สังคมสมัยใหม่ แต่อาศัยความแตกต่างนี้มาช่วย
ผลักดันให้เกิดการแข่งขันและความร่วมมือกันระหว่างภูมิภาค (Kang M., 2003) เช่นการกระจายอ�ำนาจไป
สูภ่ มู ภิ าค ให้ความเป็นอิสระมากขึน้ ในการจัดการตนเอง ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการบริหาร
และวางนโยบาย ส่งเสริมบทบาทของภาคประชาสังคม ประการที่สองคือการลดความรู้สึกแปลกแยกและ
ไม่ส่งเสริมการสร้างความเป็นปรปักษ์ระหว่างท้องถิ่น รัฐบาลต้องให้ความยุติธรรมกับประวัติศาสตร์ของ
การต่อต้านอ�ำนาจรัฐ เช่นรัฐบาลเกาหลีได้เปลี่ยนชื่อเรียกความวุ่นวายทางการเมืองในอดีตไม่ให้บ่งชี้ไป
ในทางลบ นอกจากนั้นรัฐจะต้องไม่เป็นผู้สร้างหรือส่งต่อความเป็นปรปักษ์ระหว่างภูมิภาคเสียเอง

บทสรุป และแนวโน้มในอนาคต
ภูมิภาคไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่กายภาพทางภูมิศาสตร์เพียงอย่างเดียว หากยังเป็นพื้นที่ทางสังคมที่มี
ประสบการณ์รว่ มทางประวัตศิ าสตร์ บทความนีช้ ใี้ ห้เห็นถึงทีม่ าในเชิงประวัตศิ าสตร์ของภูมภิ าคนิยมในสอง
ประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างภูมภิ าคนิยมกับการเมืองในประเทศ โดยมีพรรคการเมืองใช้ภมู ภิ าคนิยม
เพือ่ น�ำไปสูเ่ ป้าหมายทางอ�ำนาจ จากการใช้กรอบมุมมองต่างๆ ทีน่ กั วิชาการใช้วเิ คราะห์สาเหตุของภูมภิ าค
นิยมในเกาหลีใต้ในการส�ำรวจถึงภูมิภาคนิยมของอีสาน จากการศึกษาพบว่าภูมิภาคนิยมในสองพื้นที่
ดังกล่าวสามารถมองได้ว่าเกิดจากปัจจัยที่คล้ายคลึงกัน ทั้งปัจจัยในเชิงเศรษฐกิจที่เกิดจากความไม่เท่า
เทียมกันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างภูมิภาค ในเชิงวัฒนธรรมที่มองว่าคนในภูมิภาคมีอัตลักษณ์
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วัฒนธรรมทางการเมืองและมีส�ำนึกทางการเมืองอันเกิดจากความรู้สึกไม่เป็นธรรมและถูกเลือกปฏิบัติ
ในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองของชนชัน้ น�ำทางการเมืองและผูล้ งคะแนนเสียงในภูมภิ าคทีม่ คี วามเป็นเหตุเป็นผล
และมีการคิดค�ำนวณผลประโยชน์ในอันทีจ่ ะน�ำพาพลังของภูมภิ าคไปยังระดับประเทศ และในเชิงอุดมการณ์
ทีค่ นในภูมภิ าคสัง่ สมจากประวัตศิ าสตร์ของการมีสมั พันธ์กบั รัฐ ปัจจัยเหล่านีก้ อ่ ให้เกิดความเป็นภูมภิ าคนิยม
และเป็นปัจจัยก�ำหนดพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงและความเคลื่อนไหวทางการเมืองในภูมิภาคทั้งสอง
ภู มิ ภ าคนิ ย มทางการเมื อ งในเกาหลี ยั ง คงอยู ่ ดั ง ที่ ส ะท้ อ นผ่ า นผลการเลื อ กตั้ ง มาโดยตลอด
แต่การต่อสู้ ระหว่างพลังหัวก้าวหน้ากับอนุรกั ษ์นยิ มก�ำลังเข้ามาซ้อนเหลือ่ มหรืออาจจะเข้าแทนที่ นอกจาก
นั้นยังมีความแตกต่างของรุ่นประชากรที่มีแนวคิดทางการเมืองแตกต่างจากคนรุ่นก่อนในลักษณะเป็น
หัวก้าวหน้ามากกว่า (นิธิ เนือ่ งจ�ำนงค์, 2017) ความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจระหว่างโฮนัมและภูมภิ าคอืน่ ๆ
มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ความแตกต่างระหว่างเมืองหลวงและส่วนภูมิภาคเริ่มเห็นได้ชัดขึ้น ส่งผลให้
ภูมภิ าคนิยมทางการเมืองแบบเดิมอาจเริม่ หมดความส�ำคัญถ้าไม่ถกู ปลุกขึน้ มาด้วยเหตุการณ์ใหม่ทมี่ พี ลังพอ
ที่จะสร้างแรงกระเพื่อมได้ โฮนัมในภาพรวมก็มีพัฒนามากขึ้นจากการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่และ
การส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล ในขณะเดียวกัน ในภาคอีสาน ผลการเลือกตั้งของภูมิภาคในปี 2019
ท�ำให้เกิดการถกเถียงกันว่าปรากฏการณ์ “รับเงินหมา กาเพื่อไทย” ก�ำลังจะถึงจุดสิ้นสุดหรือไม่ โดยเฉพาะ
ในหัวเมืองใหญ่ภาคอีสานซึ่งเทคะแนนให้พรรคพลังประชารัฐแม้ในภาครวมของอีสานพรรคเพื่อไทยยังคง
ได้รบั ความนิยมสูงสุดก็ตาม ในขณะทีป่ ระเด็นของรุน่ อายุเริม่ เข้ามาเป็นปัจจัยดังผลส�ำรวจว่ากลุม่ คนอีสาน
รุน่ ใหม่มแี นวโน้มจะสนับสนุนพรรคอนาคตใหม่รองจากพรรคเพือ่ ไทย (ศูนย์วจิ ยั ธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน,
2562) ในส่วนของความเคลื่อนไหวทางการเมือง แม้กิจกรรมการเมืองต่างๆ ของคนอีสานถูกจ�ำกัดโดยรัฐ
มาตลอดตั้งแต่หลังรัฐประหารครั้งล่าสุด แต่ประเด็นที่สร้างความไม่พอใจให้กับคนในภูมิภาคก็มีมากขึ้น
ซึ่งโดยมากเป็นผลจากการใช้อ�ำนาจรัฐอย่างไม่ถูกต้อง ความรู้สึกว่าตนเองยังคงต้องต่อรองกับรัฐบาล
ด้านเศรษฐกิจและแสดงตัวตนทางการเมืองจึงยังคงอยู่และภูมิภาคนิยมที่เป็นความรู้สึก (sentiments)
น่าจะไม่จางหายไปในอนาคตอันใกล้ แต่ภมู ภิ าคนิยมทางการเมืองอาจจะถึงคราวถดถอยเนือ่ งด้วยพรรคของ
ตระกูลชินวัตรมีข้อจ�ำกัดมากขึ้นในการใช้ประโยชน์จากความรู้สึกและกระแสภูมิภาคนิยม อีกทั้งเศรษฐกิจ
ของอีสานในหลายพื้นที่ได้พัฒนาขึ้นมาก มีพรรคการเมืองใหม่ที่มีอุดมการณ์ชัดเจนและเป็นทางเลือกใหม่
นอกจากนั้นมียังบางพรรคที่เสนอสิ่งจูงใจที่มากกว่า
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ปัจจัยการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
FACTORS OF CHOOSING MIGRANT WORKERS
IN CONSTRUCTION INDUSTRY
วิชาญชัย บุญแสง, วิชากร เฮงษฎีกุล, เอกชัย ภู่สละ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ (1) เพือ่ ศึกษาปัจจัยการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวว่าในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
มีความเป็นไปอย่างไร (2) เพือ่ ศึกษาแนวทางในการสรรหาแรงงานต่างด้าวเพือ่ เข้ามาในงานก่อสร้างของตน
(3) เพื่อศึกษาถึงแรงจูงใจของแรงงานต่างด้าวว่ามีแรงจูงใจอย่างไรที่จะเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย
(4) เพื่อศึกษาถึงสวัสดิการที่แรงงานต่างด้าวได้รับมีความเพียงพอต่อความเป็นอยู่ในปัจจุบันหรือไม่
ผู้ประกอบการหรือหัวหน้างานควรมีแนวปรับปรุงแก้ไขลักษณะใด การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัย
เชิงผสม (Mixed Methodology) ระหว่าง การวิจัยคุณภาพ (Qualitative Research) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบส�ำรวจ (Survey Research) กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้
ในการวิจยั เชิงปริมาณ ได้แก่ ผูป้ ระกอบการธุรกิจก่อสร้าง หัวหน้างาน โฟร์แมน ผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง หัวหน้า
ฝ่ายบุคคลขององค์กร ในสถานก่อสร้าง เขตกรุงเทพมหานคร ฝั่งธนบุรี จ�ำนวน 7 เขต มีกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 102 คน และงานวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง จ�ำนวน 3 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One Way ANOVA)
ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ปัจจุบันสวัสดิการด้านแรงงานต่างด้าวนั้น กฎหมายได้ให้
ความเป็นธรรมอยู่แล้ว ผู้ประกอบการ ทุกคนก็ปฏิบัติตามด้วยดีและการท�ำงานในวันหยุดก็มีค่าล่วงเวลา
ตามกฎหมายและหากเจ็บป่วยก็จะมีประกันสังคม สามารถเข้ารักษาที่โรงพยาบาลที่เลือกไว้ ได้ตลอดเวลา
สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ของการเลือกใช้แรงงาน คือ ประสบการณ์ในการท�ำงาน เพราะงานก่อสร้างเป็นงานทีล่ ะเอียด
อ่อน ต้องใช้ทั้งแรงงานและทักษะในการท�ำงานด้วย อีกทั้งยังมีความเสี่ยงอันตราย ต่าง ๆ ด้วย
ผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการเลือก
ใช้แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้างภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.32, S.D. = 0.37) และเมื่อ
พิจารณาแต่ละด้านของปัจจัย พบว่า ด้านความขยันและความเอาใจใส่ในการท�ำงาน เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นสูงที่สุด (= 4.46) รองลงมา คือ ด้านสวัสดิการของแรงงานต่างด้าว (=4.34) และด้านกฎหมาย
(= 4.33) ด้านเงินเดือนของแรงงานต่างด้าว (= 4.32) ด้านค่านิยมการใช้แรงงานต่างด้าว (= 4.26) และ
ด้านการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว (= 4.23) ผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมด (ร้อยละ 100) ระบุวา่ ในพฤติกรรม
การเลือกใช้แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ดังนี้ มีความต้องการแรงงานต่างด้าวเพศชายมากกว่า
แรงงานต่างด้าวเพศหญิง ประสบการณ์ในการท�ำงานของแรงงานต่างด้าวมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งใน
การเลือกและฝีมือการท�ำงานของแรงงานต่างด้าวเป็นสิ่งจ�ำเป็นในการเลือกมากที่สุด ส่วนเรื่องอายุของ
แรงงานต่างด้าวไม่ควรเกิน 40 ปีนั้น มีผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าใช่ร้อยละ 97.0
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จากสมมติฐาน พบว่า ด้านความขยันและความเอาใจใส่ในการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง เป็นจริง
เมื่อได้แรงงานต่างด้าวเข้ามาท�ำงานก็สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้จริงและการเลือกใช้
แรงงานต่างด้าวมีความสะดวกรวดเร็วและกระบวนการในการจัดหาแรงงานมีความชัดเจนและง่ายกว่าอดีต
เพราะมีบริษัทนายหน้าจัดหาแรงงานต่างด้าวเกิดขึ้นมากในปัจจุบัน
ค�ำส�ำคัญ : ปัจจัยการเลือกใช้แรงงานต่างด้าว, อุตสาหกรรมก่อสร้าง

Abstract
The objectives of this research are (1) to study the factors of choosing foreign workers in
the construction industry. (2) to study the guidelines for recruiting foreign workers to come into their
construction work. (3) to study the motivation of foreign workers as to how motivation them to work
in Thailand. (4) to study if the foreign workers received good sufficient welfare. The entrepreneurs
should have their standard to choose their workers for the job. The researcher used a mixed
methodology that Qualitative research by In-depth interview and Quantitative Research by a survey,
The interviewees of Qualitative research are from the construction business operators, the researcher
had interviewed 3 entrepreneurs. The researcher had also collected data from Foremen, Supervisors,
Head of human resources in the West of Bangkok, from 7 districts, Bangkok, Thailand. (102 people net)
on quantitative. The researcher used a statistical questionnaire to analyze data such as percentage,
mean, standard deviation, T-test and one-way analysis of variance (One Way ANOVA)
The results of the qualitative research found that the current welfare of foreign workers has
already been justified for entrepreneurs. The most important aspect of labor selection is worker
experience. As the construction work requires specific job, skills, labor and risks
The results of the quantitative research found that the respondents had a high level of opinion
on the selection factors of foreign workers in the construction industry (= 4.32, SD = 0.37) and
when considering each aspect, it was found that the diligence and Caring for work is the aspect
that has the highest average score (= 4.46), followed by the welfare of foreign workers (= 4.34) And
legal aspects (= 4.33) on the salary of foreign workers (= 4.32) on the values of foreign labor use
(= 4.26) and the shortage of foreign workers (= 4.23). All respondents (100 percent) stated that
they only chose the experienced male foreign workers for the job. The skillful foreign workers will
be their first choice to hire. The research also shows that 97.0 percent of the respondents prefer
the worker that is younger than 40 years for any gender.
Based on the assumption that the foreign workers are diligence and ongoing attention
to work. It is to that when the foreign workers come to work, they can actually solve the labor
shortage problem. The foreign workers is a convenient choice. Due to the for going, there are many
firms supplying foreign workers at present.
Keywords : Foreign Workers, Construction Industry
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บทน�ำ
ปัจจุบนั ความต้องการจ้างแรงงานคนเพือ่ ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทยล้วนมีความต้องการ
อยูม่ าก ส่งผลให้หลายอุตสาหกรรมพยายามเร่งหาแรงงานเข้ามาใช้ในธุรกิจของตนเอง ปัญหาการขาดแรงงาน
ไทยเริ่มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยสาเหตุนานาประการ ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมยังคงเน้นถึงคุณภาพและ
มาตรฐานแรงงานฝีมืออย่างดีเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมขององค์กรตนเอง การโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาสู่
ประเทศไทยของแรงงานต่างด้าวนั้นนับว่าเป็นการแสวงหาโอกาสและประเทศไทยนับว่า เป็นประเทศที่มี
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมที่อยู่ระดับที่ดีกว่าประเทศของตน โดยเห็นได้จากอุตสาหกรรมการผลิต
ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศมีการแข่งขันกันด้วยราคาและคุณภาพ ปัจจัยส�ำคัญของภาคอุตสาหกรรมที่จะผลิตสินค้าและ
บริการนั้นก็คือ แรงงานนั้นเอง นับว่าแรงงานต่างด้าวมีโอกาสได้ท�ำงานในประเทศไทยมากขึ้น เพราะ
ภาคอุตสาหกรรมต้องการจ้างแรงงานเข้ามาท�ำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองกับความต้องการผลิต
สินค้าบริการให้ทันต่อความต้องการ อีกทั้งจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ใช้เป็นแผนใน
การก�ำหนดทิศทางบริหารประเทศเพือ่ ให้ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ นโยบายทีส่ ำ� คัญก็คอื นโยบายด้าน
การลดอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร และนโยบายการส่งเสริมการศึกษาระดับสูงไปสู่ส่วนภูมิภาคมากขึ้น
ท�ำ ให้ประชากรมีร ะดับ การศึก ษาที่สูง กว่าในช่ วงระยะเวลาที่ ผ่านมาประกอบกั บ ปั ญ หาแรงงานไทย
ในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า การท�ำงานของประชากรไทยในอุตสาหกรรมการผลิตลดลง (กรมจัดหางาน,
กระทรวงแรงงาน, 2551) แรงงานไทยไม่นิยมท�ำงานสกปรก งานหนัก และงานที่มีค่าจ้างถูก อีกทั้งนิยม
ไปท�ำงานในต่างประเทศ เช่น มาเลเชีย สิงคโปร์ เกาหลี ไต้หวัน และตะวันออกกลาง เพราะคาดหวัง
เรื่องของค่าจ้างที่ได้รับสูงกว่าการท�ำงานในประเทศไทย ด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้แรงงานในประเทศไทยไม่เพียง
พอต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิต และเมื่อมีการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมการส่งออกและการบริการ
เป็นผลให้ความต้องการด้านแรงงานมีมากขึ้นตามล�ำดับด้วย และแรงงานที่ไหลเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิต ก็มาจากประเทศเพือ่ นบ้าน เช่น เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา ฯลฯ ทีเ่ ข้ามารับจ้างท�ำงานในประเทศไทย โดย
ส่วนมากมักจะเข้ามาท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรม การประมงทะเล การก่อสร้าง งานแม่บ้าน งานเกษตร
งานบริการงานเสิร์ฟ จนถึงหมอนวดแผนโบราณ ฯลฯ ซึ่งบางครั้งก็พบว่ามีการลักลอบเข้ามาท�ำงานอย่าง
ผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวอยู่บ้างบ่อยครั้ง (กฤตยา อาชนิจกุลและกุลภาวจนสาระ, 2552)
งานวิจัยเรื่องปัจจัยในการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นเรื่องที่
น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะการเลือกใช้แรงงานต่างด้าว จะต้องศึกษาปัจจัยหลาย ๆ ด้าน เช่น รายจ่ายที่
ต้องด�ำเนินการตามกฎหมาย เงินเดือน สวัสดิการ คุณภาพฝีมือแรงงาน ความเอาใจใส่ในการท�ำงาน หรือ
ด้านวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมปฎิบัติต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อการด�ำเนินงานมีความราบรื่น และแรงงาน
อุตสาหกรรมก่อสร้างได้มีแรงงานใช้อย่างเพียงพอ
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วัตถุประสงค์การวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ครั้งนี้ได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางการวิจัย กล่าวคือ
1. เพือ่ ศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวว่าในอุตสาหกรรมก่อสร้าง มีความเป็นไปอย่างไร
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการสรรหาแรงงานต่างด้าวเพื่อเข้ามาในงานก่อสร้างของตน
3. เพือ่ ศึกษาถึงแรงจูงใจของแรงงานต่างด้าวว่ามีแรงจูงใจอย่างไรทีจ่ ะเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย
4. เพื่อศึกษาถึงสวัสดิการที่แรงงานต่างด้าวได้รับมีความเพียงพอต่อความเป็นอยู่ในปัจจุบัน
หรือไม่ ผู้ประกอบการหรือหัวหน้างานควรมีแนวปรับปรุงแก้ไขลักษณะใด

กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย
ข้อมูลประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- ต�ำแหน่งงาน
- ระดับการศึกษา
- รายได้

ปัจจัยในการเลือกใช้แรงงานต่างด้าว
- การขาดแคลนแรงงาน
- ค่านิยมการใช้แรงงาน
- ความขยันเอาใจใส่ในการท�ำงานเงินเดือนแรงงาน
- สวัสดิการแรงงาน
- กฎหมายแรงงาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยปัจจัยการเลือกใช้แรงงานต่างด้าว

ทบทวนวรรณกรรม
ความต้องการด้านแรงงานต่างด้าวนั้น ได้มีทฤษฎีอธิบายไว้มากมาย ในการศึกษาครั้งนี้ได้น�ำ 
ทฤษฎีตลาดแรงงานทวิลักษณ์ มาใช้ในการอธิบาย กล่าวคือ การที่ประเทศหนึ่ง ๆ มีระบบเศรษฐกิจแบบ
ทวิ ลั ก ษณ์ ที่ มี 2 ภาค เศรษฐกิ จ ที่ แ ตกต่ า งกั น คื อ ภาคที่ ใช้ ทุ น มากเป็ น ภาคที่ ทั น สมั ย ค่ า จ้ า งสู ง
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานดี ส่วนภาคทีใ่ ช้แรงงานมากจะเป็นภาคทีม่ คี า่ จ้างต�ำ่ กว่า และการท�ำงานส่วนใหญ่
จะมี ลั ก ษณะที่ ค ่ อ นข้ า งสกปรกและอั น ตรายที่ ค นในประเทศ ไม่ ต ้ อ งการท� ำ  รวมทั้ ง การขาดแคลน
แรงงานเนือ่ งจากอัตราการเกิดของคนในประเทศลดลง เหล่านีจ้ งึ เป็นปัจจัยดึงดูดให้มี การเคลือ่ นย้ายแรงงาน
จากประเทศที่มีการพัฒนา เศรษฐกิจต�่ำกว่า ค่าจ้างต�่ำกว่าหรือมีการว่างงาน ในระบบเศรษฐกิจสูง เข้ามา
ท�ำงานในภาคที่ต้องใช้แรงงานมาก (ณัฐวรรธน์ นาระคล, 2559)
ณัฐวรรธน์ นาระคล (2559) ท�ำการวิจยั เรือ่ งปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ
โรงแรม ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
ที่เข้ามาท�ำงานในสถานประกอบการโรงแรม ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และ (2) เพื่อศึกษาปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ แรงงาน และกฎหมายที่มีผลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการโรงแรม
ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ t-test, F-test (One-way ANOVA) และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา
พบว่า (1) ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวทีเ่ ข้ามาท�ำงานในสถานประกอบการโรงแรม ในเขตเมืองพัทยา
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จังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห์ ตามประเภทแผนก พบว่า สถานประกอบการโรงแรม
มีความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ในแผนกแม่บา้ นเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ แผนกอาหารและเครือ่ งดืม่
และล�ำดับสุดท้ายคือ แผนกต้อนรับ และ (2) ปัจจัยด้านแรงงาน และกฎหมาย มีผลต่อความต้องการด้าน
การจ้างแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการโรงแรม ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยปัจจัย
ด้านกฎหมายมีผลต่อความต้องการด้านการจ้างแรงงานต่างด้าวมากที่สุด รองลงมาเป็นปัจจัยด้านแรงงาน
จากงานวิจัยนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่า เป็นการศึกษาแรงงานต่างด้าวในกลุ่มงานด้านอุตสาหกรรมบริการ
และผลทีอ่ อกมายังไม่ครอบคลุมเท่าไรนัก ในด้านอุตสาหกรรมอืน่ เพราะว่าผลการศึกษาชีว้ า่ มีความต้องการ
ในระดับปานกลางเท่านั้น
กนกวรรณ จิตรโรจนรักษ์ (2558) การวิจยั เรือ่ งคุณภาพชีวติ การท�ำงานของแรงงานต่างด้าวทีท่ ำ� งาน
รับใช้ในบ้าน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายคุณภาพชีวิตการท�ำงานในมุมมองของแรงงาน
ต่างด้าวที่ท�ำงานรับใช้ในบ้าน และเพื่อศึกษาปัญหาจากการท�ำงานของแรงงานต่างด้าวที่ท�ำงานรับใช้
ในบ้าน ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แรงงานต่างด้าวเพศหญิงสัญชาติลาว ที่ท�ำงานรับใช้ในบ้านใน
จังหวัดกรุงเทพฯ จ�ำนวน 10 คน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกในรูปแบบการสนทนาแบบกึ่งโครงสร้าง
(Semi Structured Conversation) ร่วมกับการสังเกต โดยองค์ประกอบที่ผู้วิจัยท�ำการศึกษาคุณภาพชีวิต
การท�ำงานของแรงงานต่างด้าวที่ท�ำงานรับใช้ในบ้าน มี 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) สถานภาพทางกฎหมาย
(2) สมดุลชีวิตและการท�ำงาน (3) ชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสม (4) ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
(5) อิสระในการติดต่อสื่อสารกับภายนอกผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท�ำงาน พบว่า ในมุมมองแรงงาน
ต่างด้าวทีท่ ำ� งานรับใช้ในบ้าน ส่วนใหญ่พวกเขารับรูว้ า่ ตนเองมีคณ
ุ ภาพชีวติ การท�ำงานทีด่ ี ทัง้ ในด้านสมดุลชีวติ
และการท�ำงานชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ และอิสระในการติดต่อ
สื่อสารกับภายนอก แต่ในด้านสถานภาพทางกฎหมาย พบว่า พวกเขามีความยินดีที่จะท�ำงานแม้ว่าจะไม่มี
ใบอนุญาตท�ำงานอย่างถูกต้อง ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นว่าสาเหตุทที่ าให้พวกเขารับรูว้ า่ มีคณ
ุ ภาพชีวติ การท�ำงานทีด่ เี กิด
จาก (1) “มุมมองต่องาน” และ (2) “ผลกระทบจากความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง” ที่พัฒนาตาม
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างด้านปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท�ำงาน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นปัญหา
เกี่ยวกับความสามารถของลูกจ้างที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง แรงงานต่างด้าวส่วน
ใหญ่อพยพไปที่ประเทศปลายทางหลังจากได้รับข้อมูลการท�ำงานจากเครือข่ายทางสังคมที่พวกเขามีอยู่
พวกเขาตัดสินใจเข้ามาท�ำงานเมื่อคาดว่าจะมีนายจ้างที่ดี มีสถานที่ท�ำงานที่ดี และมีรายได้ไปจุนเจือ
ครอบครัวของตน
จากการศึกษางานวิจัยนี้ ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่า งานวิจัยมุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มแม่บ้านเพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น และส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานต่างด้าวที่เป็นเพศหญิง ซึ่งผลการศึกษาก็ทราบในลักษณะทั่วไป
คือ เพื่อครอบครัว ซึ่งปัจจุบันแรงงานลาวที่ยังไม่มีครอบครัว ก็มีอยู่มาก เป็นต้น
ชนัดดา กิ่งทอง (2558) ศึกษาเรื่องการเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวในอาเซียน (พม่า ลาว กัมพูชา)
ของผู้ประกอบการในจังหวัดปราจีนบุรีการศึกษานี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความต้องการจ้างแรงงาน
และคุณลักษณะแรงงานที่มีผลต่อการเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวในอาเซียน (พม่า ลาว กัมพูชา) ของ
ผูป้ ระกอบการในจังหวัดปราจีนบุรี ประชากรในการวิจยั ครัง้ นีค้ อื นายจ้างทีข่ นึ้ ทะเบียนแรงงานต่างด้าวโดย
มีพื้นที่อยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีจ�ำนวนทั้งหมด 711 กลุ่มตัวอย่าง 260 คน สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล คือ
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สถิติเชิงพรรณา ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard deviation)
และวิธีการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA)
ผลการศึกษาวิจัยพบว่าการเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวในอาเซียน (พม่า ลาว กัมพูชา) ของผู้ประกอบการ
ในจังหวัดปราจีนบุรี ตัวแปร ความต้องการจ้างแรงงาน ปัจจัยด้านการขาดแคลนแรงงาน ปัจจัยด้านความขยัน
ในการท� ำ งาน ปั จ จั ย ด้ า นสวั ส ดิ ก ารในการท� ำ งาน ตามล� ำ ดั บ และตั ว แปรคุ ณ ลั ก ษณะของแรงงาน
ด้านความรับผิดชอบ ด้านการท�ำงานเป็นทีมและด้านความประหยัด ตามล�ำดับมีผลต่อตัวแปรการเลือก
จ้างแรงงานต่างด้าวในอาเซียน (พม่า ลาว กัมพูชา) ของผูป้ ระกอบการในจังหวัดปราจีนบุรใี นขณะที่ ตัวแปร
ความต้องการจ้างแรงงาน ปัจจัยด้านค่าจ้างแรงงาน และตัวแปร คุณลักษณะของแรงงาน ด้านความซือ่ สัตย์
ด้านการมีระเบียบวินัยด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ และด้านความปลอดภัย ไม่มีผลต่อตัวแปร
การเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวในอาเซียน (พม่า ลาว กัมพูชา) ของผู้ประกอบการในจังหวัดปราจีนบุรี
จากการศึกษางานวิจัยนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่าหัวข้อที่ศึกษาเป็นข้อมูลกว้างมาก โดยที่ผู้วิจัยเองไม่ได้
เน้นในกลุ่มอุตสาหกรรมใดเลย เพียงแค่บอกว่าการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว
พฤติกรรมการเลือกแรงงานต่างด้าวเข้ามาท�ำงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ล้วนมีรปู แบบการเลือกอย่างชัดเจน
เพื่อให้ได้ตรงตามลักษณะงานที่ด�ำเนินการ เป็นต้น
ชัชสมา พูลสวัสดิ์ (2558) ท�ำการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าว
ของผู้ประกอบการเกษตรกรรม ในพื้นที่อ�ำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าว ของผู้ประกอบการเกษตรกรรม ในพื้นที่อ�ำเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง การวิจัยนี้เป็นการวิจัย เชิงคุณภาพ ท�ำการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
โดยสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการเกษตรกรรม และจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องคือ ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน ส�ำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภาและกระทรวงแรงงาน ในฐานะรองปลัดกระทรวงแรงงาน รวม 19 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าว คือ ปัจจัยทางด้านการขาดแคลนแรงงาน ปัจจัยทางด้านค่าจ้างแรงงาน
ปัจจัยทางด้านลักษณะงานเกษตรกรรม ปัจจัยทางด้านการด�ำเนินงานของเจ้าหน้าทีร่ ฐั บาล อุปนิสยั แรงงาน
ต่างด้าวและนโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ใิ นการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ระยะเวลา
การด�ำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ้าง
แรงงานต่างด้าว คือ ปัจจัยด้านการขาดแคลนแรงงาน ซึง่ ถือว่าผูป้ ระกอบการเกษตรกรรม นัน้ มีความจ�ำเป็น
ต้องใช้แรงงานต่างด้าวจริง ๆ ในการด�ำเนินกิจการทางด้านการเกษตร เป็นต้น

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ
ประชากร
ที่มาของประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท�ำการติดต่อส�ำนักงานเขต ฝั่งธนบุรีที่มีรถไฟฟ้า
ให้บริการวิ่งผ่านพื้นที่แต่ละเขต โดยท�ำการขอข้อมูลเกี่ยวกับสถานก่อสร้างในเขตพื้นที่ดังกล่าว แล้วเมื่อได้
จ�ำนวนที่แน่ชัดแล้ว ผู้วิจัยได้ไปส�ำรวจสถานก่อสร้างในแต่ละเขต และติดต่อผู้รับผิดชอบเพื่อขออนุญาต
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เก็บข้อมูลเพือ่ ใช้ในการศึกษา โดยมีการน�ำหนังสือจากทางมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ไปแสดงอย่างชัดเจน
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ จากนั้นผู้วิจัยได้สอบถามกับทางผู้รับผิดชอบส่วนงานว่ามีผู้เกี่ยวข้องด้านแรงงาน
ต่างด้าวกี่คน โดยระบุต�ำแหน่งในส่วนหัวหน้า ผู้ควบคุม โฟร์แมน ที่ท�ำงานร่วมกับแรงงานต่างด้าว
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
เช่น หัวหน้างาน โฟร์แมน ผู้ควบคุมแรงงาน หัวหน้าช่าง หัวหน้าฝ่ายบุคคล ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 มีจ�ำนวน 338 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง หัวหน้างาน โฟร์แมน ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หัวหน้าฝ่ายบุคคลขององค์กร ในสถานก่อสร้าง
เขตกรุงเทพมหานคร ฝั่งธนบุรี จึงท�ำการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบสองขั้นตอน (Two-Stage Cluster
Sampling)
ขั้นที่ 1 เลือกตัวอย่างประชากรตามเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) คือ เขตทีม่ รี ถไฟฟ้าให้บริการผ่านในพืน้ ทีฝ่ ง่ั ธนบุรี จ�ำนวน 7 เขต ได้แก่ จอมทอง ธนบุรี คลองสาน
บางแค บางพลัด ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ
ขั้ น ที่ 2 การหากลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจากหั ว หน้ า งาน 7 เขตที่ เ ลื อ กมาจากขั้ น ที่ 1 ซึ่ ง มี ก ารค� ำ นวณ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีแบบ การใช้เกณฑ์หรือการประมาณจากจ�ำนวนประชากร ในการก�ำหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีนี้ ผู้วิจัยต้องทราบจ�ำนวนประชากรชัดเจนแล้วน�ำมาหากลุ่มตัวอย่างโดย ประชากร
ที่ชัดเจนมีหลักร้อยก็จะน�ำมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 15-30% (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, หน้า 38)
วิธีการวิเคราะห์และน�ำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยจะน�ำข้อมูลที่ได้ค้นคว้าจากเอกสารงานวิจัย ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารและข้อมูลการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง มาศึกษาและวิเคราะห์ตามกระบวนการของงานวิจัย
เชิงคุณภาพ กล่าวคือ วิเคราะห์ถงึ ประเด็นส�ำคัญทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ (Major Themes) จากนัน้ น�ำประเด็น
ส�ำคัญมาแยกเป็นประเด็นย่อย (Sub-Themes) และหัวข้อย่อย (Categories) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จากภาพ
รวมไปจนถึงวิเคราะห์ถงึ ประเด็นย่อย และน�ำเสนอผลการวิจยั ด้วยวิธกี ารเชิงบรรยาย (Descriptive Research)
การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพจึงใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
เป็นหลัก เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการและเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
แล้วนั้น ผู้ศึกษาน�ำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงเพื่อบูรณาการและหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ
จากข้อมูลการสัมภาษณ์เจาะลึกและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบโดยในส่วนของการเตรียม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ทำ� การจัดระเบียบของข้อมูลเพือ่ ให้เกิดความสะดวกในการน�ำมาวิเคราะห์จำ� นวนนัน้
น�ำข้อมูลมาน�ำเสนอเป็นข้อมูลจริงที่ค้นพบเพื่อน�ำไปสู่การหาข้อสรุปการตีความและการตรวจสอบ
ความถูกต้องแม่นย�ำของผลการวิจยั ในทีน่ จี้ ะกล่าวถึงวิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล และการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล ซึ่งเป็นเทคนิคที่ได้จากการสัมภาษณ์หรือสนทนาซึ่งรวมถึงการตีความและนัยทางบริบท
หรือสภาพแวดล้อมประกอบข้อมูลที่น�ำมาวิเคราะห์ด้วย ดังนั้นการวิเคราะห์เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้
เริม่ ต้นจากการจัดการข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาทัง้ หมดอย่างเป็นระบบเพือ่ ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจยั
จากนั้นได้น�ำการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

965

1. น�ำเสนอข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามเพื่อน�ำไปสู่การวิเคราะห์และ
อภิปรายผล โดยเริ่มจากการน�ำเสนอข้อมูลและข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์ การสังเกตและการวิเคราะห์
เอกสารทั้งนี้การเรียงล�ำดับก่อนหลังในการน�ำเสนอได้เริ่มต้นตามล�ำดับความพร้อม และความสะดวกของ
ผู้ให้การสัมภาษณ์
2. อภิปรายผลจากข้อมูลที่น�ำเสนอโดยวิเคราะห์ทั้งในส่วนหนึ่งที่เป็นค�ำพูดจากการสัมภาษณ์
เอกสารการสังเกตการณ์ไปพร้อมกันโดยให้ความส�ำคัญทั้งความหมายในทางภาษาและตีความรู้สึก
ที่แฝงอยู่ในข้อมูลนั้นๆ ทั้งนี้ได้เสนอตามกรอบแนวคิดในการวิจัย
3. น�ำข้อมูลที่วิเคราะห์ศึกษาเปรียบเทียบดังกล่าวข้างต้นเพื่อแสวงหาลักษณะและคุณสมบัติ
ร่วมของข้อมูลเพื่อสร้างข้อค้นพบ หรือข้อสรุปจากการเปรียบเทียบเพื่อหาความเชื่อมโยงกัน เพื่อน�ำไปสู่
ข้อสรุปอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การ โดยผู้วิจัยน�ำเสนอข้อมูลโดยใช้วิธีการรายงานเชิงพรรณนาและ
ตรวจสอบความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. น�ำแบบสอบถามทัง้ หมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องในการตอบแบบสอบถาม
โดยผู้วิจัยคัดเลือกแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์และถูกต้องที่สุด
2. ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปซึ่งมีขั้นตอนต่อไปนี้
2.1 วิเคราะห์สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าร้อยละ
2.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วกับการส�ำรวจความต้องการใช้แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้ (สิน พันธุ์พินิจ,
2554 หน้า 154)
1.00-1.50 หมายถึง ผู้เลือกใช้แรงงานมีความต้องการอยู่ในระดับน้อยที่สุด
1.51-2.50 หมายถึง ผู้เลือกใช้แรงงานต่างด้าวมีต้องการอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย
2.51-3.50 หมายถึง ผู้เลือกใช้แรงงานต่างด้าวมีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง
2.51-3.50 หมายถึง ผู้เลือกใช้แรงงานต่างด้าวมีความต้องการอยู่ในระดับมาก
3.51-4.00 หมายถึง ผู้เลือกใช้แรงงานต่างด้าวมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด
3) วิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลทั่วไปโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) เกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม
2. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยใช้สถิติการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
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3. สถิ ติ ส รุ ป อ้ า งอิ ง เพื่ อ ตอบสมมติ ฐ านในเชิ ง เปรี ย บเที ย บ โดยใช้ ส ถิ ติ ก ารวิ เ คราะห์ ค ่ า ที
(Independentt-test) เพื่อเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลสองกลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One Way ANOVA)

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1) หาความเทีย่ งตรง (Validity) โดยการน�ำแบบสอบถามทีส่ ร้างเสร็จ เสนอประธานและกรรมการ
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ เพือ่ ขอความเห็นชอบและน�ำเสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ แล้วน�ำมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
จ�ำนวน 3 ท่าน (ภาคผนวก ก.) เพื่อพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของค�ำถาม รูปแบบของ
แบบสอบถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.0 หากมีบางข้อที่ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องต�่ำกว่า 0.5
จึงต้องปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญ
2) หาค่าความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือ (Reliability) น�ำแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้
(Try-Out) กับประชาชนผูเ้ ลือกใช้แรงงานต่างด้าว ในกรุงเทพมหานครทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั จ�ำนวน
30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบราค
(Conbrach)
การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ
หลังจากที่ได้เก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนส�ำคัญที่จะมีการท�ำต่อไป คือ การตรวจสอบข้อมูล
ซึ่งจะต้องท�ำก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่ใช้กันมากในการวิจัยก็คือการตรวจสอบแบบ
สามเส้า (Triangulation) สามารถแบ่งเป็น (สุภางค์ จันทวนิช, 2552 ; Miles & Hubeman, 1994) (1)
การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) โดยการพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่
ซึ่งต้องตรวจสอบจากแหล่งที่มา 3 แหล่ง คือ เวลา สถานที่ และบุคคล (2) ตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี
(Theory Triangulation) ท�ำการตรวจสอบว่า เมื่อข้อมูลที่ได้ค้นพบนั้น ตรงตามแนวคิดและทฤษฎีมากน้อย
เพียงใด และ (3) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation)

ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการเลือกใช้แรงงาน
ต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้างรายด้านและภาพรวม
ปัจจัยการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
1. ด้านการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว
2. ด้านค่านิยมการใช้แรงงานต่างด้าว
3. ด้านความขยันและความเอาใจใส่ในการท�ำงาน
4. ด้านเงินเดือนของแรงงานต่างด้าว
5. ด้านสวัสดิการของแรงงานต่างด้าว
6. ด้านกฎหมาย
ภาพรวม

4.23
4.26
4.46
4.32
4.34
4.33
4.32

S.D.
0.26
0.47
0.40
0.50
0.53
0.57
0.37

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการเลือกใช้แรงงานต่างด้าว
ในอุตสาหกรรมก่อสร้างภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.32, S.D. = 0.37) และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านความขยันและความเอาใจใส่ในการท�ำงาน เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงที่สุด (= 4.46)
รองลงมา คือ ด้านสวัสดิการของแรงงานต่างด้าว (= 4.34) ด้านกฎหมาย (= 4.33) ด้านเงินเดือนของ
แรงงานต่างด้าว (= 4.32) ด้านค่านิยมการใช้แรงงานต่างด้าว (= 4.26) และด้านการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว
(= 4.23)
ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ�ำแนกตามพฤติกรรมในการเลือกใช้
แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
พฤติกรรมในการเลือกใช้แรงงานต่างด้าว
ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
1. แรงงานต่างด้าวเพศชายมีความต้องการมากกว่า
แรงงานต่างด้าวเพศหญิง
2. อายุของแรงงานต่างด้าวไม่ควรเกิน 40 ปี
3. ประสบการณ์การท�ำงานแรงงานต่างด้าวมีความจ�ำเป็น
อย่างยิ่งในการเลือก
4. ฝีมือการท�ำงานของแรงงานต่างด้าวเป็นสิ่งจ�ำเป็นมาก
ในการเลือกมากที่สุด

ใช่

ไม่ใช่
จ�ำนวน ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

102
99

100.0
97.1

0
3

0.0
2.9

102

100.0

0

0.0

102

100.0

0

0.0

จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ร้อยละ 100) ระบุว่าใช่ในพฤติกรรมการเลือกใช้
แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ดังนี้ มีความต้องการแรงงานต่างด้าวเพศชายมากกว่าแรงงาน
ต่างด้าวเพศหญิง ประสบการณ์ในการท�ำงานของแรงงานต่างด้าวมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการเลือก และ
ฝีมือการท�ำงานของแรงงานต่างด้าวเป็นสิ่งจ�ำเป็นมากในการเลือกมากที่สุด ส่วนเรื่องอายุของแรงงาน
ต่างด้าวไม่ควรเกิน 40 ปีนั้น มีผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าใช่ร้อยละ 97.0

ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์ สิ่งส�ำคัญที่สุดในปัจจัยในการเลือกใช้แรงงานต่างด้าว คือ ประสบการณ์
ในการท�ำงาน หากเป็นไปได้ผู้ประกอบการ จะเลือกผู้ที่มีประสบการณ์ในการท�ำงานมาก่อน ส่วนฝีมือ
แรงงานนั้น ค่อยมาฝึกฝนภายหลัง อย่างไรก็ตามประสบการณ์การท�ำงานล้วนท�ำให้แรงงานเหล่านี้ได้มี
โอกาสในการพัฒนาความรู้และฝีมือของตนเอง ความจ�ำเป็นต้องใช้เนื่องจากปัญหาแรงงานขาดแคลน
แรงงานไทยที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จึงจ�ำเป็นต้องน�ำแรงงานต่างด้าวเข้ามาช่วยเสริม เพื่อให้ทันต่อเวลาและ
ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนด้านของเพศ ผู้ประกอบการถ้าเลือกได้จะเลือกเพศชาย มากกว่า เพศหญิง
เพราะงานก่อสร้างเป็นงานหนัก การท�ำงานจึงต้องใช้แรงกาย ในบางครั้งผู้หญิงมีข้อจ�ำกัดในการท�ำงาน
บนทีส่ งู เป็นต้น ส่วนด้านอายุ ไม่มผี ลต่อการเลือกใช้แรงงานของผูป้ ระกอบการเท่าไรนัก เพราะมีกฎหมาย
ควบคุม
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อภิปรายผล
ข้อมูลเชิงคุณภาพ การศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวว่าในอุตสาหกรรมก่อสร้าง พบว่า
ประสบการณ์และฝีมือแรงงานล้วนเป็นสิ่งส�ำคัญในการเลือกใช้แรงงานต่างด้าว ในด้านของค่าจ้างแรงงาน
ไม่ได้มีผลในการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวเท่าไรนัก ในด้านการสรรหาแรงงานปัจจุบันนิยมผ่านตัวแทน
นายหน้าหาแรงงานต่างด้าว เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียไปมากกว่า ในด้านแรงจูงใจ
ของแรงงานต่างด้าว คือ ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งสวัสดิการที่ผู้ประกอบการเสนอให้
และภาครัฐที่มีให้ เช่น ประกันสังคม ซึ่งเจ็บไข้ ก็ไปโรงพยาบาล ได้ตลอดเวลา เป็นต้น
ข้อมูลเชิงปริมาณ การศึกษาด้านปัจจัยทีเ่ ป็นตัวแปรก่อให้เกิดพฤติกรรมการเลือกใช้แรงงานต่างด้าว
นั้นสามารถอธิบายได้ว่า การขาดแคลนแรงงานเป็นปัจจัยส�ำคัญในการใช้แรงงานต่างด้าวของประเทศไทย
ในปัจจุบันและค่านิยมในการเลือกแรงงานต่างด้าวมักจะเลือกแรงงานที่มีความเชื่อทางศาสนาเดียวกัน
กับผู้ประกอบการ ด้านความขยันส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยว่าแรงงานต่างด้าวมีความขยันและอดทน
ในการท�ำงานมากกว่าแรงงานไทย ในด้านเงินเดือนและค่าใช้จา่ ยของแรงงานเห็นได้วา่ เป็นการลงทุนทีค่ มุ้ ค่า
ไม่วา่ จะเป็นในเรือ่ งของค่าท�ำใบอนุญาตท�ำงาน ด้านสวัสดิการส่วนใหญ่ถอื ว่าเหมาะสมกับแรงงานต่างด้าว
ดีมากแล้ว และด้านของกฎหมาย ถือว่าปัจจุบันรัฐก�ำหนดค่าจ้างแรงของแรงงานต่างด้าวก�ำหนดไว้อย่าง
เป็นธรรมแล้ว ซึ่งผลการวิจัยนี้ ได้สอดคล้องกับ อทิตยา สุวรรณโณ (2558) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง จังหวัดสงขลา เมื่อเปรียบเทียบกับ
งานวิจัยนี้ ในด้านของการขาดแคลนแรงงาน มีความคล้ายกันมาก เนื่องด้วยการหาแรงงานต่างด้าวมี
ความง่ายกว่า อีกทัง้ แรงงานไทยก็มลี ดน้อยลงไปเรือ่ ย ๆ ทัง้ นีแ้ รงงานต่างด้าวไม่เลือกงานมาก และสามารถ
ท�ำงานในงานที่คนไทยไม่ค่อยท�ำ  อีกทั้งธุรกิจก่อสร้างยังต้องการแรงงานอยู่ต่อเนื่อง ในด้านกฎหมาย
ก็มีความคล้ายกันในเรื่องของการออกกฎหมายของภาครัฐให้มีการรับแรงงานเข้ามาท�ำงานเพื่อลดปัญหา
การขาดแคลนแรงงานไทย ซึง่ มีการท�ำข้อตกลง MOU ขึน้ ท�ำให้มคี วามง่ายต่อการจัดหาแรงงานเข้ามาท�ำงาน
ในประเทศไทยมากขึ้น ต่อไป ในงานวิจัยอีกเรื่องของ ภิญโญ บุญช่วย (2554) ได้ศึกษา การว่าจ้างแรงงาน
ก่อสร้าง (ถนนกีบหมู) ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า
เหตุผลหลักที่ผู้รับเหมาก่อสร้างเลือกใช้แรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหมู) เนื่องจากขาดแคลนแรงงานและ
ความสะดวกในการว่าจ้างไม่ต้องดูแลเรื่องสวัสดิการของแรงงานก่อสร้าง และมีแรงงานช่างมากมายหลาย
ประเภทให้เลือกจ้างตามต้องการ จากการศึกษาครั้งนี้ได้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง

ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะ
การศึกษา “ปัจจัยในการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง” ท�ำให้ทราบ พฤติกรรม
และความจ�ำเป็นในการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยยุคปัจจุบัน สิ่งส�ำคัญที่ค้นพบ
และชัดเจนที่สุดในการศึกษานี้ คือ แรงงานไทยเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ และทั้งนี้แรงงานฝีมือของไทย
ก็ได้หายไปจากระบบมากยิ่งขึ้น และการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ค้นพบ ดังนี้
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1. ในด้านการขยันการการเอาใจใส่ในการท�ำงาน ไม่ลางานบ่อย ไม่ขาดงานและมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่การท�ำงาน เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการเป็นอย่างยิ่งในการจ้างงานครั้งต่อ ๆ ไป
2. ปัญหาที่พบเจอหลัก ๆ คือ การสื่อสาร การใช้ภาษา เพราะแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาใหม่
ยังไม่เข้าใจภาษาไทย ดังนั้น วิธีการแก้ไข คือ ต้องมีการทวนค�ำสั่งและความเข้าใจเสมอหรืออาจให้คน
ที่เข้าใจภาษาไทยได้อธิบายให้เกิดความชัดเจน ปัญหาอีกด้าน คือ ทักษะฝีมือแรงงาน ถือว่าเป็นปัญหา
ที่ส�ำคัญประการหนึ่ง เพราะแรงงานต่างด้าวที่เข้ามายังไม่มีประสบการณ์ในการท�ำงานก่อสร้าง ดังนั้น
แรงงานต่างด้าวเหล่านี้จะต้องได้รับการฝึกฝนให้เกิดความช�ำนาญ เพื่อพัฒนาฝีมือการท�ำงานต่อไป
ข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญส�ำหรับการแก้ปัญหาในอนาคต คือ จะต้องท�ำอย่างไรให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
ก่อสร้าง ได้มแี รงงานใช้อย่างต่อเนือ่ ง รัฐบาลควรมีบทบาทในการจัดสรร แรงงานด้านนีอ้ ย่างไร และสามารถ
แก้ไขปัญหาสภาวะว่างงานของคนไทย โดยให้หันมาสนใจงานด้านนี้ได้อย่างไร ควรมีแรงจูงใจอย่างไร
ให้คนไทยหันมาสนใจงานอาชีพนี้ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานยิ่งขึ้นในอนาคต เป็นต้น
ข้อเสนอแนะการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยเพื่อต่อยอดในอนาคต คือ การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ในเรื่องเตรียม
ตัวอย่างไรกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวในอนาคต ซึ่งแนวโน้มแรงงานต่างด้าว ได้แก่ แรงงาน
สัญชาติเมียนมาร์ ได้มีการผันตัวเองเข้าสู่การประกอบกิจการส่วนตัวและสร้างรายได้ทางด้านอาชีพอื่น
ให้กับตัวเองและกลุ่มสัญชาติเดียวกัน
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การศึกษาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
ของร้านสะดวกซื้อภายใต้ บริษัท ABC จ�ำกัด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
GUIDELINE OF PROCESS IMPROVEMENT IN A CONVENIENCE
STORES OF ABC COMPANY LIMITED IN BANGKOK AREA
ธนพสิษฐ์ จีระจันทร์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือ (1) เพื่อศึกษากระบวนการท�ำงานภายในร้านสะดวกซื้อภายใต้
บริษัท ABC จ�ำกัด ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากกระบวนการท�ำงานมาตรฐานเปรียบเทียบกับ
กระบวนการท�ำงานในปัจจุบนั (2) เพือ่ เสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานภายในร้านสะดวกซือ้
ภายใต้ บริษทั ABC จ�ำกัด ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธวี ิจยั เชิงบรรยายในการศึกษากระบวนการ
ท�ำงานมาตรฐานในร้านสะดวกซื้อภายใต้บริษัท ABC จ�ำกัด จากเอกสารพรรณนาลักษณะงาน เอกสาร
ปริมาณงาน เอกสารข้อก�ำหนดโครงสร้างอัตราก�ำลังคน และเอกสารข้อก�ำหนดเวลาการท�ำงานมาตรฐาน
และใช้วิธีการสังเกตการณ์แบบมีโครงสร้างและมีส่วนร่วมในการศึกษากระบวนการท�ำงานปัจจุบัน จากนั้น
ใช้การวิจยั เชิงคุณภาพในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกระบวนการท�ำงานมาตรฐานและกระบวนการ
ท�ำงานปัจจุบัน เพื่อน�ำไปสู่การวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานและจัดท�ำแผนการ
ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานในร้านสะดวกซือ้ ภายใต้ บริษทั ABC จ�ำกัด เพือ่ เสนอพิจารณาต่อคณะท�ำงาน
และผู้บริหาร
จากผลการศึกษากระบวนการท�ำงานมาตรฐานและกระบวนการท�ำงานปัจจุบันพบความแตกต่าง
ทั้ ง สิ้ น 6 กระบวนการหลั ก ได้ แ ก่ (1) ความแตกต่ า งด้ า นโครงสร้ า งมาตรฐานของร้ า นสะดวกซื้ อ
(2) ความแตกต่างด้านบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละต�ำแหน่ง (3) ความแตกต่างด้านวิธีการ
วางแผนงาน (4) ความแตกต่างด้านสภาพการจ้างในต�ำแหน่งพนักงานร้าน (5) ความแตกต่างด้านเวลา
การจัดส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า (6) ความแตกต่างด้านกระบวนการท�ำงาน โดยความแตกต่าง
ด้ า นกระบวนการท� ำ งานพบความแตกต่ า งจ� ำ นวน 6 งาน ได้ แ ก่ (1) การเปลี่ ย นแปลงราคาสิ น ค้ า
และล�ำดับสินค้าขายดี (เปลี่ยน TOP) (2) งานตรวจสอบคุณภาพและวันหมดอายุของสินค้าอายุยาว
ประจ�ำเดือน (3) การเปลี่ยนสื่อโฆษณาประจ�ำเดือน ทุกวันที่ 23 (4) การท�ำความสะอาดร้านประจ�ำเดือน
ทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน (5) การเติมสินค้าและจัดเรียงสินค้า (6) การตรวจคุณภาพสินค้าอายุสั้น
ในตู้แช่แบบเปิด
จากการวิจัยผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน ตามหลักการ ECRS
(Eliminate, Combine, Rearrange, Simplify) จ�ำนวน 5 แนวทางดังนี้ (1) การปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่
ระหว่างผู้จัดการร้าน ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน และพนักงานร้าน (2) การรวมงานการตรวจคุณภาพสินค้าอายุสั้น
ในตู้แช่แบบเปิด (3) การจัดเวลาการท�ำงานและจ�ำนวนพนักงานในแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะกับแต่ละ
ร้านสาขา (4) การสร้างเครือ่ งมือส�ำหรับการวางแผนงาน อัตราก�ำลังคนและจ�ำนวนพนักงานในแต่ละช่วงเวลา
ให้ร้านสาขา (5) การปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจมาตรฐานร้านให้สอดคล้องกับกระบวนการท�ำงานในปัจจุบัน
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ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ควรขยายกลุม่ เป้าหมายให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ ท�ำวิจยั เพิม่ เติมเกีย่ วกับ
มุมมองของพนักงานในด้านการมีส่วนร่วมและการยอมรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงศึกษาแนวทางการ
น�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานในปัจจุบัน
ค�ำส�ำคัญ : การปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน, กระบวนการลีน, อัตราก�ำลังคน, ร้านสะดวกซื้อ

Abstract
This research objectives are (1) To study the process in convenience stores of ABC
Company Limited in Bangkok area from standard process compared with current processes
(2) To introduce guidelines of Process improvement in convenience stores of ABC Company
Limited in the Bangkok area. In order to find ways to improve work processes, make a plan
to improve work processes in convenience stores of ABC Company Limited and to
propose to the working groups and executives. This research uses descriptive research
methods to study standard processes from the job description document workload document
workforce document and working hour’s document, the structure and participant observation
method use to study current processes, then use qualitative research method to analyze
the differences between standard processes and current processes.
The results of the study standard processes and current processes found that there
are 6 main processes which are (1) Differences in the standard structure of convenient stores
(2) Differences in roles and responsibilities of each position (3) Differences in event planning
methods (4) Differences in employment conditions in shop staff positions (5) Differences in
product delivery time from the distribution center (6) work process differences. The differences
in work processes showed the difference of 6 jobs which are (1) the change in product
prices and top-selling products (2) the quality inspection and expiry date of products for
the menstrual period. (3) Changing the monthly advertising media on the 23rd of each month
(4) Cleaning of the monthly shop on every last Sunday of the month (5) Product refilling and
product ordering (6) Quality inspection of short-life products in open type freezer
According to the research, the researcher proposed 5 ways to improve the work
process as to ECRS (Eliminate, Combine, Rearrange, Simplify) principles as follows
(1) Modifying roles between store manager, shop assistant manager and shop staff (Eliminate)
(2) Combining short-term product quality inspection in an open type freezer (Combine)
(3) Organizing working hours and number of employees in each shift to suit each store
(Rearrange) (4) Creating tools for work planning, manpower and number of employees
in each shift (Simplify) (5) Modification of shop inspection methods to be in line with the work
processes (Simplify)
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The research recommendations are; there should be expand the target group to cover
the whole country. There should be research participation and accept change of employees.
There should be use technology to improve current processes.
Keywords : process improvements, lean processes, manpower, convenient stores

บทน�ำ
อิทธิพลของ “Digital Disruption” เป็นกระแสทีเ่ กิดขึน้ มาแล้วในระยะเวลาหนึง่ บนโลกในยุคปัจจุบนั
ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม มีทั้งในรูปแบบของผลดีและผลเสีย
หากองค์กรต่าง ๆ ยังไม่มกี ารเตรียมพร้อม ในการปรับตัว หรือหาทางป้องกันและรีบด�ำเนินการอย่างรวดเร็ว
อาจส่งผลกระทบให้องค์กร มีแนวโน้มไปในทิศทางลบ และเกิดความเสียหายอย่างยิ่งได้
บริษัท ABC จ�ำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ท�ำธุรกิจหลักเกี่ยวกับร้านสะดวกซื้อ ที่มีร้านสาขา
กระจายอยูท่ วั่ ประเทศไทย จึงได้มกี ารก�ำหนดแผนในการน�ำพาองค์กรสูค่ วามยัง่ ยืนในระยะยาว เพือ่ ป้องกัน
ไม่ได้องค์กรถูกผลกระทบจาก Digital Disruption โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ (1) Re-Structure คือ
การปรับโครงสร้างองค์กรให้มคี วามคล่องตัว (2) Re-Process คือการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน หาแนวทาง
ในการก�ำจัดหรือลดงานที่ไม่ใช่งานหลักออกจากกระบวนการท�ำงาน (3) Technology คือการน�ำระบบ
สารสนเทศ (Information Technology : IT) เข้ามาช่วยในการท�ำงานให้กระชับ ฉับไว (4) People Transformation
คือการสร้างทัศนคติที่ดี และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับแผนการก้าวสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ผู้วิจัยจึงได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้เข้าร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน (Re - Process) ในร้านสะดวกซื้อ ของ บริษัท ABC จ�ำกัด
ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลัก และเป็นรายได้หลักขององค์กร ผู้วิจัยจึงสนใจในการน�ำแนวคิดแบบ Lean Process
เป็นหลักเกณฑ์ในการคิดวิเคราะห์ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยมีจุดมุ่งหมายให้พนักงาน
ท�ำ งานในส่ ว นที่ เป็น Core Function ของตนเองเป็ น หลั ก และหาแนวทางในการลดหรื อก� ำ จั ด งาน
ที่เป็น Non-Core Function

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการท�ำงานภายในร้านสะดวกซื้อภายใต้บริษัท ABC จ�ำกัด ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จากกระบวนการท�ำงานมาตรฐานเปรียบเทียบกับกระบวนการท�ำงานในปัจจุบัน
2. เพือ่ เสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานภายในร้านสะดวกซือ้ ของ บริษทั ABC จ�ำกัด
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
การปรับปรุงกระบวนการท�ำงานแบบ Lean Process เป็นแนวที่คิดต้องการให้การท�ำงานเกิด
การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันกับ
ตลาดได้ทั้งด้าน ต้นทุน ราคาขาย คุณภาพ หรือแม้กระทั่งด้านการบริการแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก
1. มุมมองแบบ Lean Process (วิโรจน์ ลักขณาอดิศร, 2552, น. 21 - 22) เป็นการมองตั้งแต่ต้น
สายการผลิตไปจนถึงจุดสิ้นสุดของกระบวนการผลิต โดยได้ท�ำการแบ่งกิจกรรมทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่
1) กิจกรรมเพิ่มคุณค่า (Value Added Task)
2) กิจกรรมไม่เพิ่มคุณค่าแต่มีความจ�ำเป็นต้องท�ำ (Non Value Added Task Type 1)
3) กิจกรรมไม่เพิ่มคุณค่าและไม่จ�ำเป็นต้องท�ำ (Non Value Added Task Type 2)
2. ความสูญเปล่า (Waste) โดยแนวคิดแบบ Lean Process มุง่ เน้นการขจัดความสูญเปล่าทีเ่ กิดขึน้
ในการท�ำงานหรือการบริการ โดยแนวทางที่ใช้ในการวิเคราะห์หาความสูญเปล่าและลดความสูญเปล่า คือ
1) Muda Mura Muri (3 MU) เป็นแนวคิดเรื่องความสูญเปล่าของระบบการผลิตแบบ โตโยต้า
(วิโรจน์ ลักขณาอดิศร, 2552, น. 9 - 14)
2) DOWNTIME ความสู ญ เปล่ า 8 ประการ เป็ น แนวคิ ด เรื่ อ งความสู ญ เปล่ า ของแนวคิ ด
แบบ Lean Process (วาสนา สะอาด, 2558, บทความ)
3) การลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ ECRS (Eliminate, Combine, Rearrange, Simplify)
(ประเสริฐ อัครประถมพงศ์. 2552, บทความ)
3. การสร้างระบบงานให้เป็นมาตรฐาน ในการท�ำงานทุกอย่าง หากระบบงานไม่ได้ถูกจัดท�ำให้
เป็นมาตรฐานจะเกิดปัญหาขึ้นอย่างสม�่ำเสมอ การจัดท�ำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (วิโรจน์ ลักขณาอดิศร,
2552, น. 183 - 187) มีวิธีดังต่อไปนี้
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1) การจัดท�ำมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เป็นเอกสาร
2) การเน้นจุดส�ำคัญ (Critical Point)
3) การจัดการฝึกอบรมและการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
4. การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ องค์กรที่น�ำระบบ Lean Process มาประยุกต์
ใช้จ�ำเป็นที่จะต้องมีระบบและหลักการในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยวิเคราะห์จากข้อมูล
และข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ อย่างมีระบบ (วิโรจน์ ลักขณาอดิศร, 2552, น. 188 - 203)
1) Genchi Genbutsu ได้แก่ Genba (พื้นที่จริง) Genbutsu (ของจริง) Genjitsu (สถานการณ์จริง
ในการปฏิบัติงาน) Genri (หลักการทางทฤษฎี) Gensoku (เงื่อนไขและระเบียบกฎเกณฑ์)
2) แนวคิดของ Why-Why Analysis และ 4M แนวคิดในการแก้ไขปัญหาแบบ Lean Process
จะตั้งค�ำถามว่า “ท�ำไม (Why)” เพื่อหาสาเหตุของปัญหา โดยถาม “ท�ำไม (Why)” ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะ
พบสาเหตุที่แท้จริง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และไม่เกิดปัญหาเดิมซ�้ำขึ้น ซึ่งสาเหตุของปัญหา
ที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจาก 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ Man (คน) Machine (เครื่องจักร) Material (วัตถุดิบ)
Method (วิธีการ)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน
การแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน คือ การค้นหาวิธีการจัดการผลกระทบที่จะไม่ท�ำให้เกิดผลกระทบ
นั้นซ�้ำ  (Causal Loop) ผ่านการสังเคราะห์สาเหตุจากความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มปัจจัยต่าง ๆ และเป็น
การมองหา รูปแบบการเปลีย่ นแปลงทีท่ ำ� ให้เกิดความผิดปกติ ซึง่ จะพิจารณาจากสิง่ ใดสิง่ หนึง่ เพียงสิง่ เดียว
ไม่ได้ ถือว่าเป็นการคิดเชิงระบบ (System Thinking) เป็นทักษะการมองภาพองค์รวม ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบของระบบที่เกี่ยวข้องกัน (สมบัติ วรินทรนุวัตร, (2560), น. 47 - 48) สามารถแบ่งออกเป็น
4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) การก�ำหนดปัญหา (Problem Definition)
2) การวิเคราะห์ปัญหา (Analysis of the Problem)
3) การหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ (Search for Possible Solution)
4) การประเมินทางเลือกวิธีแก้ไขปัญหา (Evaluation of Alternatives)
การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ท�ำให้เกิดคุณค่าแก่องค์กรในหลายแง่มุม เนื่องจากช่วยให้มองเห็น
ภาพรวมและปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างรอบด้าน สามารถวางแผนและด�ำเนินการตัดสินใจในการแก้ปัญหา
ได้อย่างชัดเจนและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงเป็นปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถรับมือกับอนาคต
ได้อย่างมั่นคง
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วิธีการวิจัย
1. ศึกษากระบวนการท�ำงานมาตรฐานในร้านสะดวกซื้อภายใต้บริษัท ABC จ�ำกัด จากเอกสาร
มาตรฐานที่ก�ำหนดจากหน่วยงานกลาง ได้แก่ เอกสารพรรณนาลักษณะงาน เอกสารปริมาณงาน เอกสาร
ข้อก�ำหนดโครงสร้างอัตราก�ำลังคน และเอกสารข้อก�ำหนดเวลาการท�ำงานมาตรฐาน
2. ศึกษากระบวนการท�ำงานปัจจุบันในร้านสะดวกซื้อภายใต้บริษัท ABC จ�ำกัด โดยใช้ผลสรุป
จากการศึกษากระบวนการท�ำงานมาตรฐานในร้านสะดวกซือ้ ภายใต้บริษทั ABC จ�ำกัดในข้อ 1. เป็นข้อก�ำหนด
ในการเลือกกระบวนการ วัน เวลา สถานที่ ที่ผู้วิจัยเข้าสังเกตการณ์และมีส่วนร่วมกับกระบวนการ
ท�ำงานปัจจุบัน จ�ำนวน 4 สาขา ที่มีผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน เพื่อให้เห็นกระบวนการท�ำงานทุกประเภทที่มี
ในร้านสะดวกซื้อภายใต้บริษัท ABC จ�ำกัด ได้แก่ สาขาที่ 1 จ�ำหน่ายสินค้าและให้บริการแบบทั่วไป
โดยเพิ่มการจ�ำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องดื่มกลุ่มกาแฟสด สาขาที่ 2 จ�ำหน่ายสินค้าและให้บริการ
แบบทั่วไป โดยเพิ่มการจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอาหารปรุงสด สาขาที่ 3 จ�ำหน่ายสินค้าและให้บริการ
แบบทั่วไป โดยเพิ่มการจ�ำหน่ายสินค้าทั้งประเภทเครื่องดื่มกลุ่มกาแฟสด และประเภทอาหารปรุงสด
และสาขาที่ 4 ไม่ระบุประเภทสินค้า แต่ระบุช่วงเวลาและกิจกรรมในการเข้าไปศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล
กระบวนการท�ำงาน
3. การวิเคราะห์ความแตกต่าง (Gap) ระหว่างกระบวนการท�ำงานมาตรฐานและกระบวนการท�ำงาน
ปัจจุบัน ด้วยวิธีวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research)
4. การวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยน�ำความแตกต่าง (Gap) ระหว่างกระบวน
การท�ำงานมาตรฐานและกระบวนการท�ำงานปัจจุบัน มาวิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ
ด้วยหลักการ ECRS (Eliminate, Combine, Rearrange, Simplify)
5. จัดท�ำแนวทางการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานในร้านสะดวกซื้อ บริษัท ABC จ�ำกัด
เพื่อน�ำเสนอ ขอค�ำแนะน�ำ ข้อเสนอแนะและการอนุมัติแนวทางการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
ในร้านสะดวกซื้อภายใต้บริษัท ABC จ�ำกัด ต่อคณะท�ำงานและผู้บริหาร

ผลการศึกษา
ผลการศึกษากระบวนการท�ำงานมาตรฐานในร้านสะดวกซื้อภายใต้บริษัท ABC จ�ำกัด
ผู้วิจัยได้ท�ำการรวบรวมข้อมูลเอกสารมาตรฐานการท�ำงานที่ได้ก�ำหนดหรือประกาศใช้ล่าสุด
มาวิเคราะห์กระบวนการท�ำงานมาตรฐานในร้านสะดวกซื้อ โดยสามารถสรุป ได้ดังนี้
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ตารางที่ 1 ข้อมูลกระบวนการท�ำงานมาตรฐานในร้าน
รายละเอียด
ผจก.

บทบาทหน้าที่

ภาระงาน จ�ำนวน เข้า
(นาที/วัน) พนักงาน งาน

ปฏิบตั งิ านด้านจัดการสินค้า เช่น สัง่ /รับ/คืนสินค้าร่วม
กับผู้ช่วย และการควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้า
620.42
งานขายเป็นหลัก และรับผิดชอบงานด้านการวิเคราะห์
ข้อมูลงานขายภาพรวม การบริหารพนักงานในร้าน

ออก
งาน

1

8.30

15.30

ดูแลการท�ำงานทั้งด้านงานขายงานบริการ เอกสาร 291.99
ผช.ผจก.ผลัดบ่าย รายงานรายผลัดทีต่ นเองรับผิดชอบ ตรวจสอบปริมาณ 379.84
และคุณภาพสินค้า และด�ำเนินการ สั่ง/รับ/คืนสินค้า
ผช.ผจก.ผลัดดึก ร่วมกับผู้จัดการ
582.96

1

6.30

15.30

1

13.30

22.30

1

22.00

7.00

พนักงานผลัดเช้า ด�ำเนินงานขาย รับช�ำระสินค้าและบริการแก่ลูกค้า 961.64
พนักงาน
การจัดเติมสินค้า เรียงสินค้า (FIFO) และช่วยรับสินค้า
1,172.12
ผลัดบ่าย
จาก Supplier, DC, CDC รวมถึงการดูแลความสะอาด
พนักงานผลัดดึก เรียบร้อยภายในร้าน
944.48

3

6.30

15.30

4

13.30

22.30

2

22.00

7.00

ผช.ผจก.ผลัดเช้า

จากตารางที่ 1 ผู้วิจัยได้สรุปข้อสังเกตุได้ดังนี้ 1) บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละต�ำแหน่ง
ในร้านมีความซ�้ำซ้อนกัน 2) ภาระงานในแต่ละต�ำแหน่ง ไม่เหมาะสมกับเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
โดยต�ำแหน่งภาระงานสูงกว่าเวลาในการท�ำงาน ได้แก่ ผู้จัดการร้านและผู้ช่วยผู้จัดการร้านผลัดดึก และ
ต�ำแหน่งงานที่มีภาระงานต�่ำกว่าเวลาการท�ำงาน ได้แก่ ผู้ช่วยผู้จัดการร้านผลัดเช้าและผลัดบ่าย พนักงาน
ผลัดเช้าและผลัดบ่าย 3) โครงสร้างอัตราก�ำลังคน ปัจจัยที่นำ� มาใช้ในการวิเคราะห์อนุมัติอัตราก�ำลังคนไม่
เหมาะสม เนื่องจากปัจจุบันโครงสร้างอัตราก�ำลังคนต่อร้านใช้ยอดขายในการพิจารณาเพียงปัจจัยเดียว
4) เวลามาตรฐานในการเข้าออกผลัด ระยะเวลาในการเปลี่ยนผลัด ระหว่างผลัดเช้า ผลัดบ่ายและ
ผลัดดึก ไม่เท่ากัน เนื่องมาจากการก�ำหนดเวลามาตรฐานในการเข้าออกผลัด ก�ำหนดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท
ผลการศึกษากระบวนการท�ำงานปัจจุบันในร้านสะดวกซื้อภายใต้บริษัท ABC จ�ำกัด
ร้านสาขาที่ 1 ผูจ้ ดั การร้านท�ำหน้าทีบ่ ริหารงานภาพรวม สัง่ สินค้าทีม่ รี าคาสูงและสรุปผลการด�ำเนินงาน
ในแต่ละวันของร้านสาขา ส่วนงานสั่งสินค้า รับสินค้าและคืนสินค้าจะมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
แต่ละคนตามความสามารถ รวมถึงแบ่งบทบาทหน้าที่ให้พนักงานแต่ละคนในต�ำแหน่งรับช�ำระสินค้า
และเติมสินค้าในชั้นวางอย่างชัดเจน ท�ำให้ภาระงานแต่ละคนและแต่ละผลัดใกล้เคียงกัน ในกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงป้ายราคาสินค้าและตรวจคุณภาพสินค้าอายุยาวจะด�ำเนินการตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
แต่ด�ำเนินการในวันเดียวกัน ซึ่งพนักงานจะต้องท�ำหลังจากเลิกงานท�ำให้พนักงานเลิกงานช้ากว่าก�ำหนด
ทุกคนเป็นเวลา 2 - 3 ชั่วโมง โดยสาเหตุที่ใช้เวลาท�ำหลังเลิกงานสูงเนื่องจากผู้จัดการร้านไม่เปลี่ยนวิธีการ
ท�ำงานตามรูปแบบที่ส่วนกลางก�ำหนด เพราะกลัวคะแนนตรวจมาตรฐานร้านไม่ได้เป้าหมาย
ร้านสาขาที่ 2 การบริหารงานในร้านสาขานี้จะมีลักษณะคล้ายกับ สาขาที่ 1 แต่จะต่างในเรื่อง
การมอบหมายงานให้พนักงานในแต่ละต�ำแหน่ง โดยก�ำหนดหน้าที่ในการ สั่งสินค้าและรับสินค้าเป็น
หน้าที่หลักของผู้ช่วยผู้จัดการร้านเหมือนกันทุกผลัด โดยมีผู้จัดการร้านท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบและ
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อนุมัติสั่งสินค้า ท�ำให้ภาระงานมีเวลาสูงขึ้นกว่ามาตรฐาน เนื่องจากต้องแก้ไขจ�ำนวนสินค้าตามที่ผู้จัดการ
เห็นชอบทุกครั้ง ในต�ำแหน่งพนักงานร้านมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ให้พนักงานแต่ละคนในต�ำแหน่งรับช�ำระ
สินค้าและเติมสินค้าในชั้นวางอย่างชัดเจน และการท�ำงานจะเน้นตามมาตรฐานที่ส่วนกลางระบุ ในกรณี
ที่มีพบว่ามีกระบวนการที่ปรับปรุงใหม่ไม่สอดคล้องกับกระบวนการตรวจมาตรฐานร้านที่ ร้านจะแจ้งให้
ผู้ตรวจมาตรฐานร้านทราบถึงกระบวนการท�ำงานมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อป้องกันการตัดคะแนน
จากผู้ตรวจ
ร้านสาขาที่ 3 ผู้จัดการร้านไม่มอบหมายหน้าที่ให้กับพนักงานแต่ละคนอย่างชัดเจน ใช้วิธีการ
มอบหมายวันต่อวัน โดยเน้นเรื่องความเป็นระเบียบของการสั่ง คัด จัดเรียงสินค้าเป็นหลัก งานทุกขั้นตอน
ต้องผ่านการตรวจและเห็นชอบจากผู้จัดการร้านทั้งหมด ท�ำให้ภาระงานของพนักงานสูงมาก พนักงาน
เลิ ก งานช้ า กว่ า เวลามาตรฐานทุ ก ผลั ด เพราะต้ อ งรอผู ้ จั ด การร้ า นตรวจงานและแก้ ไขงานตาม
ที่ผู้จัดการร้านแจ้ง และการเปลี่ยนสื่อโฆษณาสินค้าโปรโมชั่นประจ�ำเดือน ผู้จัดการจะเป็นผู้ด�ำเนินการ
ด้วยตนเอง ในการจัดชั้นวางสินค้าโปรโมชั่นประจ�ำเดือน ซึ่งไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการท�ำงานที่
มอบหมายให้ผู้ช่วยเป็นคนด�ำเนินงาน
ร้านสาขาที่ 4 การบริหารร้าน และกระบวนการท�ำงานจะคล้ายกับร้านสาขาที่ 2 เนือ่ งจากผูจ้ ดั งาน
ร้านของสาขาที่ 2 เคยด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการร้านสาขานี้ แต่เนื่องจากร้านสาขานี้มียอดขายที่ลดลง
เนื่องจากมีการขยายร้านสาขาเพิ่มในบริเวณใกล้เคียงจ�ำนวน 2 สาขา รวมถึงอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน
ท�ำให้ถูกลดอัตราก�ำลังคนลง แต่ไม่กระทบกับปริมาณงานในร้าน จ�ำนวน 1 อัตรา เหลือ 12 อัตรา
ในกระบวนการท�ำความสะอาดร้านประจ�ำเดือน ทางร้านได้กระจายงานท�ำงานท�ำความสะอาดในส่วนต่าง ๆ
ไปอยู ่ ทุ ก สั ป ดาห์ เ พื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ภาระงานทู ่ ง เกิ น ไปใน 1 วั น ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานที่ ก� ำ หนด
แต่ท�ำได้ดีกว่าที่มาตรฐานก�ำหนด
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง (Gap) ระหว่างกระบวนการท�ำงานมาตรฐานและกระบวนการ
ท�ำงานปัจจุบัน
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างพบความแตกต่างทั้งสิ้น 5 กระบวนการหลักได้แก่ ความแตกต่าง
ด้ า นโครงสร้ า งมาตรฐานของร้ า นสะดวกซื้ อ ที่ แ ต่ ล ะร้ า นมี ค วามแตกต่ า งกั น แต่ ก� ำ หนดในเอกสาร
มาตรฐานการท�ำงานเพียงรูปแบบเดียว ความแตกต่างด้านบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละ
ต�ำแหน่ง ซึ่งเกิดมาจากวิธีการบริหารงานของผู้จัดการร้านแต่ละร้านที่แตกต่างกันและโครงสร้างร้าน
ที่ แ ตกต่ า งกั น ความแตกต่ า งด้ า นวิ ธี ก ารวางแผนงานซึ่ ง มี ผ ลมาจากความรู ้ ความสามารถของ
ผู ้ จั ด การร้ า นแต่ ล ะสาขาที่ มี ไ ม่ เ ท่ า กั น และความแตกต่ า งด้ า นกระบวนการท� ำ งานที่ มี ผ ลมาจาก
ผู ้ ต รวจมาตรฐานร้ า นที่ ต รวจประเมิ น ตามมาตรฐานเดิ ม ดั ง นั้ น เมื่ อ มี ก ารปรั บ กระบวนการท� ำ งาน
แต่ไม่ได้ปรับกระบวนการตรวจมาตรฐานร้าน บางร้านสาขาจึงไม่ปฏิบัติตาม
ผลการวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการด้วยหลักการ ECRS
1. การก�ำจัด (Eliminate) ในการวิจัยนี้ใช้ส�ำหรับการก�ำจัดความสับสนในบทบาทหน้าที่ ความรับ
ผิดชอบในงาน เพื่อปรับปรุงความแตกต่างด้านบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละต�ำแหน่ง โดยใช้
วิธกี ารจัดท�ำบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละต�ำแหน่งใหม่ โดยก�ำหนดให้ผจู้ ดั การมีบทบาทหน้าที่
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ในการดูแล ควบคุมงานในร้านสะดวกซื้อทุกขั้นตอนและด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย กลุ่มลูกค้า
จัดท�ำข้อมูลร้าน เพือ่ ใช้ในการบริหารจัดการเพิม่ ยอดขายสินค้าในร้านสะดวกซือ้ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การร้านมีบทบาท
หน้าที่เป็นผู้ด�ำเนินการ จัดท�ำงานประจ�ำวันในร้านสะดวกซื้อทั้งหมด รวมถึงควบคุม ดูแลงาน พนักงาน
ในผลัดที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมาย และต�ำแหน่งพนักงานร้านมีบทบาทหน้าที่
ในการด�ำเนินการขายและจัดเตรียมสินค้าให้พร้อมส�ำหรับการขาย
2. การรวมงาน (Combine) ในการวิจยั นีใ้ ช้สำ� หรับการท�ำงานทีท่ ำ� ซ�ำ 
้ ๆ ทุกผลัด เพือ่ ลดระยะเวลา
ในการท�ำงาน โดยน�ำมาปรับปรุงความแตกต่างด้านกระบวนการท�ำงานในหัวข้อการตรวจคุณภาพสินค้า
อายุสั้นในตู้แช่แบบเปิด โดยการมอบหมายความรับผิดชอบหลักให้กับผู้ช่วยผู้จัดการร้านผลัดดึกเป็น
ผู้ด�ำเนินการ
3. การจัดใหม่ (Rearrange) ในการวิจยั นีใ้ ช้สำ� หรับช่วยวางแผนงานแต่ละร้านทีม่ คี วามแตกต่างกัน
ตามโครงสร้างมาตรฐานร้านและสถานที่ตั้ง โดยน�ำมาปรับปรุงความแตกต่างด้านวิธีการวางแผนงาน
ความแตกต่างด้านเวลาการจัดส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า และความแตกต่างด้านกระบวนการท�ำงาน
โดยท�ำการการจัดเวลาการท�ำงานและจ�ำนวนพนักงานในแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะกับแต่ละร้านสาขา
ตามภาระงานในแต่ละช่วงเวลา เพราะแต่ละร้านสาขามีความแตกต่างกันส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยภายนอกที่
ไม่สามารถก�ำหนดได้ จึงควรให้ร้านสาขาสามารถออกแบบจัดการเวลาการท�ำงานและจ�ำนวนพนักงาน
ได้ตามความเหมาะสมของร้าน
4. การท� ำ ให้ ง ่ า ยขึ้ น (Simplify) ในการวิ จั ย นี้ น� ำ มาใช้ ส� ำ หรั บ การปรั บ ปรุ ง ความแตกต่ า ง
ด้านโครงสร้างมาตรฐานของร้านสะดวกซื้อ และกระบวนการท�ำงาน โดยเสนอแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการ 2 แนวทาง คือ
1) การปรับปรุงความแตกต่างด้านโครงสร้างมาตรฐานของร้านสะดวกซื้อ เสนอแนวทาง
ในการสร้างเครื่องมือส�ำหรับการวางแผนงาน อัตราก�ำลังคนและจ�ำนวนพนักงานในแต่ละช่วงเวลา
ให้ร้านสาขา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการมอบหมายงาน จัดตารางงานให้แก่พนักงานแต่ละต�ำแหน่ง
ในร้านสาขา
2) เสนอแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจมาตรฐานร้านให้สอดคล้องกับกระบวนการ
ท�ำงานในปัจจุบัน เพื่อให้กระบวนการที่มีการปรับเปลี่ยน มีการสื่อสารและทราบโดยทั่วกัน
แผนการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานในร้านสะดวกซื้อ บริษัท ABC จ�ำกัด
1. แผนการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ระหว่างผู้จัดการร้าน ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน และพนักงานร้าน
ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ในการด�ำเนินการ โดยก�ำหนดให้มีการวัดผลประเมินความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน โดยผลประเมินต้องสูงกว่า 90% โดยได้แนวทางมาจากการก�ำจัดทิ้ง (Eliminate)
2. แผนการรวมงานการตรวจคุณภาพสินค้าอายุสั้นในตู้แช่แบบเปิด โดยให้ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
ผลั ด ดึ ก เป็ น ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านหลั ก ใช้ ร ะยะเวลาประมาณ 1 ปี ในการด� ำ เนิ น การ โดยวั ด ผลจากจ� ำ นวน
ข้อร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าหมดอายุไม่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 1 ปีย้อนหลัง โดยได้แนวทางมาจาก
การรวมงาน (Combine)
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3. แผนการจัดเวลาการท�ำงานและจ�ำนวนพนักงานในแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะกับแต่ละร้านสาขา
ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี มีเป้าหมายในการลดค่าใช้จ่ายด้านค่าล่วงเวลาของร้านสาขา 30% เทียบ
จากปีก่อน โดยได้แนวทางมาจากการจัดใหม่ (Rearrange)
4. แผนการสร้างเครื่องมือส�ำหรับการวางแผนงาน อัตราก�ำลังคนและจ�ำนวนพนักงานในแต่ละ
ช่วงเวลาให้ร้านสาขา ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี โดยใช้วิธีการวัดผลประเมินความแม่นย�ำและความน่าเชื่อ
ถือจากผู้ใช้งาน ซึ่งต้องได้คะแนนประเมินสูงกว่า 90% โดยได้แนวทางมาจากการท�ำให้ง่ายขึ้น (Simplify)
5. แผนปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจมาตรฐานร้านให้สอดคล้องกับกระบวนการท�ำงานในปัจจุบัน
ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในการด�ำเนินการ โดยก�ำหนดเป้าหมายให้ไม่มีจ�ำนวนกระบวนการท�ำงาน
ที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างวิธีการตรวจมาตรฐานร้านกับกระบวนการท�ำงานในปัจจุบัน โดยได้แนวทาง
มาจากการท�ำให้ง่ายขึ้น (Simplify)
โดยผลการพิจารณาน�ำเสนอต่อผู้บริหารและคณะท�ำงาน สรุปว่า ให้ชะลอการด�ำเนินการแผนงาน
ล�ำดับที่ 2 เนื่องจากมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ในกรณีที่มีสินค้าหมดอายุส่งต่อถึงลูกค้า
แต่แผนงานล�ำดับที่ 1 3 4 และ 5 ให้เร่งด�ำเนินการตามแผนงานที่น�ำเสนอ

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ผลการศึกษากระบวนการท�ำงานมาตรฐาน มีความซ�้ำซ้อนของบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในแต่ละต�ำแหน่ง ซึ่งส่งผลให้ปริมาณงานในแต่ละต�ำแหน่งไม่เหมาะสม เนื่องจากมีการจัดท�ำข้อมูลจัด
ท�ำไม่พร้อมกันและไม่ได้นำ� มาข้อมูลเดิมมาแก้ไขเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงกระบวนการท�ำงานซึง่ สอดคล้องกับ
แนวคิดของการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน (Complex Problem Solving) ดังที่ สมบัติ วรินทรนุวัตร (2560)
ระบุว่า การแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน ควรพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของผลกระทบต่าง ๆ ซึ่งจะพิจารณา
เพียงอย่างเดียวไม่ได้ ดังนั้นเมื่อมีภาระงานใหม่เกิดขึ้น ควรกลับมาแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. ผลการศึกษากระบวนการท�ำงานปัจจุบันในร้านสะดวกซื้อภายใต้บริษัท ABC จ�ำกัด ในแต่ละ
ร้านสาขาจะแตกต่างจากมาตรฐานการท�ำงาน ซึ่งมีปัจจัยมาจากสภาพแวดล้อมของร้านที่แตกต่างจาก
ข้อก�ำหนดมาตรฐาน รวมถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ของผูจ้ ดั การร้าน มีผลต่อกระบวนการท�ำงาน
ในร้านเช่นกัน ซึง่ สอดคล้องกับวิจยั เรือ่ ง คุณลักษณะภาวะผูน้ ำ� ของผูจ้ ดั การร้านสะดวกซือ้ ทีม่ ผี ลการปฏิบตั ิ
งานสูงในเขตกรุงเทพมหานคร ของวรรณนิษา มะโนนึก (2561) ที่ค้นพบว่า คุณลักษณะภาวะผู้น�ำของ
ผูจ้ ดั การร้านสะดวกซือ้ ทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านสูง ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความสามารถ
ด้านทักษะทางสังคม
3. ผลการศึกษาความแตกต่างระหว่างกระบวนการท�ำงานมาตรฐานและกระบวนการท�ำงาน
ปัจจุบนั เนือ่ งจากบริษทั ABC จ�ำกัด เป็นองค์กรขนาดใหญ่ การสือ่ สารระหว่างหน่วยงานจึงมีหลายขัน้ ตอน
ท� ำ ให้ ก ารปรับ ปรุง กระบวนการไม่ได้ด� ำ เนิ น การในทุ กร้ านสาขา จึ งท� ำ ให้ เ กิ ด ความแตกต่ างระหว่ า ง
กระบวนการท�ำงานเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ Ola Johnsson and Emil Nordmark (2552)
ที่ระบุว่า ความล้มเหลวในการสร้างมาตรฐานการท�ำงานใน IKEA เกิดจากโครงสร้างองค์กรที่มีหลายขั้น
ส่งผลให้การสื่อสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
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4. ผลการวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงกระบวนการในร้านสะดวกซื้อภายใต้บริษัท ABC จ�ำกัด
1) พบว่าความซ�ำ้ ซ้อนของบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในแต่ละต�ำแหน่งงาน มีผลต่อเนือ่ งถึง
ปริมาณงานที่พนักงานแต่ละคนต้องรับผิดชอบ ซึ่งอาจส่งเสียต่อพนักงานในด้านสุขภาพ ในกรณีที่ปริมาณ
งานที่พนักงานรับผิดชอบสูงกว่าเวลาปฏิบัติงานมาตรฐานของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ อรอนงค์ วิชัยค�ำ และอภิรดี นันท์ศุภวัฒน์ (2557) ที่พบว่าจ�ำนวนชั่วโมงในการปฏิบัติ
งานเกินเวลามีความสัมพันธ์ในทางลบกับผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ภาวะสุขภาพในช่วงปีที่ 1 ของการท�ำงาน
และภาวะสุขภาพร่างกายหลังการท�ำงานครบ 1 ปี ความพอเพียงในการพักผ่อนหรือนอนหลับ ความสมดุล
ระหว่างชีวิตด้านอื่นๆ ด้านการลดความเป็นบุคคล ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์
2) การรวมงานการตรวจคุณภาพสินค้าอายุสนั้ ในตูแ้ ช่แบบเปิด กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
ในมุมมองแบบลีนของ วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (2552) จัดอยู่ในหมวดกิจกรรมไม่เพิ่มคุณค่าแต่มีความจ�ำเป็น
ต้องท�ำ (Non Value Added Task Type 1) จึงยังจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการอยู่ แต่ควรรวมงานตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าอายุสั้นในตู้แช่แบบเปิดให้เหลือ 1 ผลัด เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญของงานที่ท�ำและ
เป็นการลดปริมาณงานในหมวดกิจกรรมไม่เพิ่มคุณค่าแต่มีความจ�ำเป็นต้องท�ำ 
3) พบว่าแต่ละร้านสาขามีกระบวนการท�ำงานที่แตกต่างกันตามปัจจัยภายนอกของร้านสาขา
ร้านสาขาควรมีส่วนร่วมในการออกแบบเวลาท�ำงานและจ�ำนวนพนักงานในแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะสม
ซึ่งที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ รวีวรรณ เล็กศรีสกุล (2556) ที่ระบุว่าโครงสร้างอัตราก�ำลังคนที่ไม่เพียงพอ
ต่ อ ภาระงาน ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท� ำ งาน และท� ำ ให้ ไ ม่ ส ามารถท� ำ งานได้ ค รบทุ ก ขั้ น ตอน
ตามที่ก�ำหนดเป็นมาตรฐานระบบร้านคุณภาพ
4) การสร้างเครื่องมือส�ำหรับการวางแผนงาน อัตราก�ำลังคนและจ�ำนวนพนักงานในแต่ละ
ช่วงเวลาให้ร้านสาขา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โกมล พุกนิลฉาย (2558) จากการวิจัยเรื่อง ตัวแบบ
พยากรณ์อัตราก�ำลังคนที่เหมาะสมกับภาระงาน : กรณีศึกษาร้านสาขาบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
ที่กล่าวว่าตัวแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสมกับภาระงาน มี 4 องค์ประกอบ คือ กระบวนการที่จ�ำเป็นและ
กิจกรรมทีเ่ หมาะสม ภาระงานแปรผัน เวลามาตรฐานทีใ่ ช้ในการท�ำงานในแต่ละกิจกรรม และเวลาการท�ำงาน
มาตรฐานทีใ่ ช้ตอ่ คน ในการออกแบบความสัมพันธ์ เพือ่ ใช้ในการพยากรณ์จำ� นวนอัตราก�ำลังคนทีเ่ หมาะสม
5) การปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจมาตรฐานร้านให้สอดคล้องกับกระบวนการท�ำงานในปัจจุบัน
สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับการปรับปรุงกระบวนการแบบ Lean Process หัวข้อการสร้างระบบงาน
ให้ เ ป็ น มาตรฐาน ดั ง ที่ วิ โรจน์ ลั ก ขณาอดิ ศ ร (2552) ระบุ ว ่ า การจั ด ท� ำ มาตรฐานไว้ อ ย่ า งชั ด เจน
ส่งผลให้พนักงานเข้าใจถึงจุดส�ำคัญ (Critical Point) ในมาตรฐานการท�ำงาน ซึง่ เมือ่ มีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
กระบวนการท�ำงานควรมีการจัดท�ำมาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1) การวิจัยในครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีความครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ควรมีข้อมูลร้านสาขาในแต่ละภูมิภาคเข้ามาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ด้วยเช่นกัน
2) การวิจัยนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นในการปรับปรุงกระบวนการ จึงควรมีการท�ำวิจัยเพิ่มเติมถึงมุมมอง
ของพนักงานในร้าน ในด้านการมีส่วนร่วมและการยอมรับความเปลี่ยนแปลง
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3) ควรศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่น�ำมาใช้เป็นตัวแปรในการวางแผนงาน อัตราก�ำลังคน
เชิงสถิติรวมถึงการศึกษาแนวทางในการน�ำเครื่องมือไปใช้ทั่วประเทศ ที่ต้องง่ายต่อการใช้งาน
4) การศึกษาแนวทางการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน ควรน�ำมาใช้
ในส่วนใดบ้าง และสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท�ำงานได้อย่างไร
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
FACTORS THAT AFFECT JOB SATISFACTION OF
PERSONNEL FACULTY OF HUMANITIES
AND SOCIAL SCIENCES THAKSIN UNIVERSITY.
ปาลิตา ปานแก้ว, ฤทัยรัตน์ เพชรรักษ์, สิทธิพล บุญเลิศ,
สุทธิตา สุขเกษม, นวิทย์ เอมเอก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและศึกษา
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ บุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรสายวิชาการ
ของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ โดยใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ
ในการส�ำรวจซึ่งได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์มา 50 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ความถี่ ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
พบว่า ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการปฏิบตั งิ านทีบ่ คุ ลากรมีความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ 1) ด้านความรับผิดชอบ
2) ด้านความส�ำเร็จในงาน 3) ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ 4) ด้านความก้าวหน้าในต�ำแหน่งงาน
5) ด้านนโยบายการบริหาร 6) ด้านการปกครองบังคับบัญชา 7) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชา 8) ด้านองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม แต่ในด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน
บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง โดยพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประเภทบุคลากร และประสบการณ์ในการท�ำงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ไม่แตกต่างกัน
ค�ำส�ำคัญ : ความพึงพอใจ, การปฏิบัติงาน, บุคลากร

Abstract
The objective of this research is to study the level of job satisfaction of personnel and
to study the factors that affect job satisfaction of personnel in the Faculty of Humanities and
Social Sciences,Thaksin University. The samples used in the study are support personnel and
academic personnel. of the Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University.
By using questionnaires as a survey tool. The complete questionnaire was obtained in 50 sets.
The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation.
The results of this research showed that personnel from the Faculty of Humanities and Social
Sciences,Thaksin University. Found that the factors that affect the work satisfaction of personnel
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in the high level are 1) Responsibility 2) Job success In terms 3) Respected 4) Career path
5) Policy 6) Administration 7) Relations with colleagues and supervisors 8)Environmental components.
But in terms of salary and benefits, personnel are satisfied with their work at a moderate level.
found that gender, age, education Personnel type And the different work experiences had no
difference in job satisfaction.
Keywords : Satisfaction, Performance, Personnel

บทน�ำ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐมีพนื้ ทีต่ งั้ 2 วิทยาเขต ในจังหวัดสงขลา
และจังหวัดพัทลุง เดิมเป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต่อมาได้รับการยกวิทยฐานะ
เป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ มีชอื่ ว่า “มหาวิทยาลัยทักษิณ” พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยทักษิณได้ผา่ นกระบวนการ
ตามกฎหมายครบทุกขัน้ ตอน และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2539
มีผลบังคับใช้ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยชื่อ
มหาวิทยาลัยทักษิณสื่อถึง “มหาวิทยาลัยแห่งภาคใต้” (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2553)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะที่มีบุคลากรมากที่สุดของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ซึง่ บุคลากรถือเป็นหัวใจส�ำคัญอย่างยิง่ ขององค์กร การทีอ่ งค์กรจะด�ำเนินงานไปสูเ่ ป้าหมายสูงสุดขององค์กร
ได้นั่นต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรเป็นสิ่งส�ำคัญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีสาขาวิชา
ประกอบด้วยสาขาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาษามาลายู สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
และสาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะผู้วิจัย เล็งเห็นว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะมีศักยภาพได้นั้นต้องอาศัยบุคลากร
ซึ่งบุคลากรจะเป็นตัวน�ำองค์กรให้ประสบความส�ำเร็จได้ จะต้องดําเนินงานและขับเคลื่อนไปข้างหน้าให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร จําเป็นยิ่งที่จะต้องอาศัย
ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในองค์กรที่มีความรู้ ความสามารถ ความชํานาญและมีทักษะ
ในการปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง ผู ้ บ ริ ห ารจะต้ อ งตระหนั ก ถึ ง ปั จ จั ย ที่ ท� ำ ให้ บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความเต็ ม ใจ
ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้องค์กรประสบความส�ำเร็จ รักองค์กร มีความสุขกับงานที่ปฏิบัติ นั่นคือท�ำอย่างไร
ให้คนมีความพึงพอใจในการท�ำงาน
ความพึงพอใจในการท�ำงานของบุคลากรในองค์กร มีผลต่อความส�ำเร็จของงานและองค์กร
รวมทั้งความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน องค์กรใดก็ตามหากบุคลากรไม่มีความพึงพอใจในการท�ำงาน
ก็จะเป็นมูลเหตุที่ท�ำให้ผลงานและการปฏิบัติงานต�่ำ  คุณภาพงานลดลง ส่งผลให้มีการขาดงาน ลาออก
จากงาน หรืออาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาทางวินัยได้อีกด้วย แต่ในทางตรงกันข้าม
หากองค์กรมีบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการท�ำงานสูงย่อมส่งผลทางบวกต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้
ความพึงพอใจในการท�ำงานยังเป็นเครื่องหมายแสดงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและภาวะผู้น�ำ
ของผู้บริหารองค์กร
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ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ” เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและบริหารงาน เพื่อให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจและมีขวัญก�ำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน
อันจะน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพและสามารถพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง เติบโตและยัง่ ยืนในระยะยาว
บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย
การวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นดัง ต่อไปนี้
1. ความส�ำคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
2. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
3. ปจจัยและองค์ประกอบที่กอใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
จากการศึก ษาเอกสาร ต�ำรา และผลการวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ปั จจั ย ที่ ส่ งผลต่ อความพึ งพอใน
การปฏิบัติงานพบว่า ความพึงพอในการปฏิบัติงานนั้นมีอยู่หลายด้านและแต่ละด้านเป็นตัวกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้เกิดแรงกระตุน้ ทีต่ อ้ งการทีจ่ ะท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพ ประสบความส�ำเร็จทีจ่ ะให้เกิดผลดีตอ่ องค์กร
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปออกมาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ ดังนี้
ตัวแปรต้น 						
ปัจจัยส่วนบุคคล
1) เพศ
2) อายุ
3) ระดับการศึกษา
4) ประเภทบุคลากร
5) ประสบการณ์ในการท�ำงาน

ที่มา. ผู้วิจัย

ตัวแปรตาม

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1) ความรับผิดชอบ
2) ความส�ำเร็จในการท�ำงาน
3) การได้รับการยอมรับนับถือ
4) ความก้าวหน้าในต�ำแหน่งงาน
5) นโยบายและการบริหาร
6) ปกครองและการบังคับบัญชา
7) ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
8) เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ท�ำการค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากบทความ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อน�ำมาเป็นแนวทางสนับสนุน
การศึกษาค้นคว้าวิจัย ดังต่อไปนี้
1. ความส�ำคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2536) ได้จำ� แนกความส�ำคัญของความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านไว้
3 ประการ ดังนี้
1. ความส�ำคัญต่อองค์กร ความพึงพอใจมีประโยชน์ต่อองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
การบริหารงานบุคคลในอันที่จะสนองความต้องการด้านพฤติกรรมมนุษย์ ให้แก่องค์กรในเรื่องส�ำคัญ คือ
ช่วยให้องค์กรได้คนทีม่ คี วามสามารถมาร่วมท�ำงานด้วยและรักษาคนดี ๆ เหล่านัน้ ให้อยูใ่ นองค์กรต่อไปนาน ๆ
แล้วองค์กรยังเกิดความมั่นใจว่าบุคลากรขององค์กรจะท�ำงานตามที่ถูกจ้างไว้อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ
ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมในทางริเริม่ สร้างสรรค์แก่องค์กร การสร้างแรงจูงใจ เป็นวิธกี ารทีร่ กั ษาคนดีมคี ณ
ุ ภาพ
ให้ปฏิบัติงานอยู่กับองค์กรตามความต้องการได้ เพราะถ้าหากไม่มีการสร้างแรงจูงใจแก่คนดีมีคุณภาพแล้ว
เมื่อมีองค์กรอื่นเสนอเงื่อนไขในสิ่งที่บุคลากรเหล่านั้นต้องการ เขาย่อมจากไปแสวงหาในสิ่งที่เขาต้องการ
2. ความส�ำคัญต่อผู้บริหาร การจูงใจนอกจากจะมีประโยชน์ต่อองค์กรแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อ
ผู้บริหารอีกหลายประการ ได้แก่ ช่วยให้การมอบอ�ำนาจหน้าที่ของผู้บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ขจัดปัญหาข้อขัดแย้งในการบริหารงาน การจูงใจช่วยให้ผบู้ ริหารมีภาวะผูน้ ำ� ทีด่ ี ซึง่ จะเอือ้ อ�ำนวยให้การสัง่ การ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
3. ความส�ำคัญต่อบุคลากร การจูงใจนอกจากมีความส�ำคัญต่อองค์กรและฝ่ายบริหารแล้ว
ยังมีประโยชน์ต่อบุคลากรขององค์กรเอง โดยช่วยให้บุคลากรสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ขององค์กร
และยังสนองความต้องการของตนเองได้พร้อม ๆ กัน จึงท�ำให้สามารถทีจ่ ะปรับตัวเองให้เข้ากับองค์กรได้ดี
ยิ่งขึ้น ได้รับความยุติธรรมจากองค์กรและฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของค่าตอบแทน มีขวัญ
ก�ำลังใจในการท�ำงาน โดยจะได้รบั ความสนใจจากฝ่ายบริหารในฐานะทีเ่ ป็นสิง่ มีชวี ติ ไม่ใช่วตั ถุ ความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั งิ านนัน้ คล้ายกับการจูงใจในการท�ำงาน ต่างกันก็เพียงความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านเป็นเรือ่ ง
ทีเ่ กีย่ วกับความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ การท�ำงาน แต่การจูง ใจในการท�ำงานเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับพฤติกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้
ในการท�ำงาน จึงไม่ใช่สิ่งแปลกแต่อย่างใดที่จะกล่าวว่าทั้งความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และการจูงใจ
ในการท�ำงานไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทัง้ นี้ เนือ่ งจากเหตุผล 2 ประการ คือ 1) ความพึงพอใจเป็น
สิง่ ตอบสนองความชอบ หรือไม่ชอบต่อสิง่ ใดสิง่ หนึง่ กล่าวคือ บุคคลนัน้ จะพยายามเข้าหาในสิง่ ทีต่ นเองชอบ
และพฤติกรรมเช่นนีเ้ ป็นการจูงใจอย่างหนึง่ 2) การจูงใจเป็นการกระตุน้ ให้บคุ คลเกิดแรงจูงใจในการแสวงหา
สิ่งที่ตอบสนองความต้องการ จึงกล่าวได้ว่า การจูงใจเป็นส่วนหนึ่งของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
สุระ หีบโอสถ (2540) กล่าวว่า ความส�ำคัญของความพึงพอใจ เป็นปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่งที่ช่วย
ให้งานส�ำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ นอกจากผู้บริหารจะด�ำเนินการ
ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านให้บริการเกิดความพึงพอใจในการท�ำงานแล้ว ยังจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการทีจ่ ะให้ผมู้ าใช้บริการ

986

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

เกิดความพึงพอใจด้วย เพราะความเจริญเติบโตของงานบริการ ปัจจัยทีเ่ ป็นตัวบ่งชี้ คือ จ�ำนวนผูม้ าใช้บริการ
ดังนั้น ผู้บริหารที่ชาญฉลาดจึงควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาให้ลึกซึ้งถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะท�ำให้
เกิดความพึงพอใจทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
กล่าวโดยสรุป ความพึงพอใจของบุคลากรเป็นสิง่ ส�ำคัญในการบริหาร เพราะจะช่วยก่อให้เกิดประโยชน์
เกื้อกูลต่อองค์กร ต่อผู้บริหารและต่อพนักงานเอง โดยท�ำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร สร้างความจงรักภักดีแก่องค์กร เกื้อหนุนให้ระเบียบข้อบังคับบรรลุผล สร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลใน องค์กรกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
รวมทั้งท�ำให้พนักงานเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในองค์กรที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจในการทํางานของบุคคลในองคการ มีผลตอความสําเร็จของงานและองคการรวมทั้ง
ความสุขของผูท าํ งานดว ย องคก ารใดก็ตาม หากบุคคลในองคก ารไมม คี วามพึงพอใจในการทาํ งาน ก็จะเปน
มูลเหตุหนึง่ ทีท่ าํ ใหผลงานและการปฏิบตั งิ านต�ำ 
่ คุณภาพของงานลดลง เมือ่ มีการขาดงาน ลาออก จากงานหรือ
อาจกอ ใหเ กิดปญ
 หาอาชญากรรมและปญ
 หาทางวินยั ไดอ กี ดว ย แตใ นทางตรงกันขา ม หากองคก ารมีบคุ คล
ที่มีความพึงพอใจในการทํางานสูง มีผลทางบวกตอการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ความพึงพอใจในการทํางาน
ยังเปนเครื่องหมายแสดงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและภาวะผูนําของผูบริหารองคการ ดังนั้น
ถาหากหนวยงานใดไดเห็นความสําคัญของการสรา งความพึงพอใจในการทาํ งานใหเ กิดขึน้ กับคนในหนว ยงาน
ของตนและมี ค วามเข า ใจในป จ จั ย หรื อ องค ป ระกอบที่ ส  ง ผลต อ ความพึ ง พอใจในการทํ า งาน อี ก ทั้ ง
ตระหนักอยูเสมอวา ความรูสึกพึงพอใจนั้นสามารถเปลี่ยนไดตลอดเวลา ตามสภาพการณ หรือตามเวลา
(ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2544, หน้า 121)
โดยทางคณะผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
ดังตอไปนี้
การศึ ก ษาในด า นความพึ ง พอใจในงานเริ่ ม ต น จากการศึ ก ษาของมาโย (Mayo) และคณะที่
เมืองฮอรธอรน (Hawthorne Studies) ในป ค.ศ. 1930 และความพึงพอใจงานก็ไดปรากฏเปนงานวิจัย
ครั้งแรก จากงานของฮอพพอค (Hoppock, 1935) เขาไดศึกษาความพึงพอใจงาน โดยรวมปจจัยตาง ๆ
ที่เปนความรูสึกทางดานจิตใจ เชน แรงจูงใจ ความสนใจสภาพทางดานบุคคล เชน อายุ ประสบการณ 
ตลอดจนสภาพแวดลอมในการทํางาน เชน ลักษณะของงาน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน สิ่งเหลานี้
เปนมูลเหตุใหบุคคลรูสึกวาเขามีความพึงพอใจขึ้นในการทํางาน (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2544)
Greene and Craft (1979 อ้างถึงใน สมชาติ คงพิกุล, 2537) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ
และการทํางาน พบวา มีแนวคิดดังนี้
1. ความพึงพอใจทาํ ใหเ กิดการทาํ งาน (Satisfaction Causes Performance) กลุม นีม้ คี วามเชือ่ วา
ผูที่มีความสุขในการทํางานตาง ๆ ดวยความพึงพอใจจะมีผลผลิตจากงานดี แนวคิดนี้ไดแก แนวคิดของรูม
(Vroom, 1964)
2. การทํางานทําใหเกิดความพึงพอใจ (Performance Causes Satisfaction) ผลงานที่ดีมีผล
จากงาน สรางความพึงพอใจใหกับคนปฏิบัติ แนวคิดของกลุมนี้ไดแก แนวคิดของพอรตเตอรและลอวเลอร 
(Porter and Lawler, 1968)
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3. รางวัลเปนปจจัยของความพึงพอใจในการทํางาน (Reward as a Causal Factor) แนวคิดนี้
มองรางวัล หรือสิง่ ทีไ่ ดรบั ผลตอบแทนเปนตัวแปรทีท่ าํ ใหเ กิดความพึงพอใจในการทาํ งาน และเกิดผลของงานดว ย
แนวคิดของกลุมนี้ ไดแก่ แนวคิดของเบรฟลและครอกเคท (Brayfield and Crockett, 1955)
Korman (1977 อ้างถึงใน ณัทฐา กริหิรัญ, 2550) จําแนกทฤษฎีความพึงพอใจในงานออก
เปน 2 กลุม คือ
1. ทฤษฎีการสนองความตองการ (Need Fulfillment Theory) กลุมนี้ถือวา ความพึงพอใจ
ในการทํางานเกิดจากความตองการสวนบุคคลที่มีความสัมพันธตอผลที่ไดรับจากงานกับการประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายสวนบุคคล
2. ทฤษฎีการอางอิงกลุม (Reference-Group Theory) ความพึงพอใจในการทาํ งาน มีความสัมพันธ
ในทางบวกกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของงานตามความปรารถนาของกลุ  ม ซึ่ ง สมาชิ ก ในกลุ  ม ใช เ ป น แนวทาง
ในการประเมินผลของงานของตน
E. Mumford (1972 อ้างถึงใน ณัทฐา กริหริ ญ
ั , 2550) ไดจ ําแนกความคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจ
ในการทํางานจาก ผลการวิจัยออกเปน 5 กลุม คือ
1. กลุมความตองการทางดานจิตวิทยา (The Psychological Need school) กลุมนี้ ไดแก่
มาสโลว (Maslow) เฮอร  ซ เบิ ร  ก (Herzberg) ลิ เ คิ ร  ท (Likert) โดยมองความพึ ง พอใจในการทํ า งาน
เกิดจากความตองการของบุคคลที่ตองการความสําเร็จของงานและความตองการยอมรับจากบุคคลอื่น
2. กลุมภาวะผูนํา (Leadership School) มองความพึงพอใจในการทํางานจากรูปแบบและ
การปฏิบัติของผูนําที่มีตอผูใตบังคับบัญชา กลุมนี้ไดแก เบรก (Blake) มูตัน (Mouton) ฟดเลอร (Fieldler)
3. กลุมความพยายามตอรองรางวัล (Effort-Reward Bargain School) เปนกลุมที่มอง
ความพึงพอใจในการทํางานจากรายได เงินเดือน และผลตอบแทนอื่น กลุมนี้ไดแก กลุมบริหารธุรกิจ
ของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร 
4. กลุ  ม อุ ด มการณ  ก ารจั ด การ (Management Ideology School) มองความพึ ง พอใจ
จาก พฤติกรรมการบริหารงานขององคการ ไดแก โครซิเอร และ โกลดเนอร (Crozier and Gouldner)
5. กลุม เนือ้ หาของงานและการออกแบบงาน (Work Content and Job Design) ความพึงพอใจงาน
เกิดจากเนื้อหาของตัวงาน กลุมแนวความคิดนี้มาจากสถาบันทาวิสตอก ของมหาวิทยาลัยลอนดอน
จากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวสามารถสรุปไดวา ความพึงพอใจในงานแสดงถึงประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงาน สามารถเปลี่ยนไดตลอดเวลาตามสภาพการณหรือตามเวลา ความพึงพอใจมีผลทําให
เกิดทัศนคติในการทํางาน ถาผูปฏิบัติงานขาดความพอใจในการปฏิบัติงานก็จะ เปนสาเหตุหนึ่งที่ ทําให
เกิดปญหาตาง ๆ ในองคการ เชน การขาดงาน ถวงงาน ไมรับผิดชอบตองาน การเปลี่ยนงาน เปนตน
และจากทฤษฎีลาํ ดับขัน้ ความตองการของมาสโลว หากบุคคลไดรบั การตอบสนองความตองการโดยองคก าร
ที่มีผลตอการทํางานในดานตาง ๆ เชน ความทาทาย ความคิด สรางสรรค การยกยอง ความ มั่นคง
การจั ดการดา นมนุษ ยสัมพันธ การเลื่ อนตํ าแหน งและค าตอบแทน เป น ต น ดั งนั้ น ผู  บ ริ ห ารควรให
ความสําคัญกับทัศนคติหรือความพึงพอใจในงานของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลตอการปฏิบัติงาน
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอหนวยงานตอไป
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3. ปจจัยและองคประกอบที่กอใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
สมพงษ เกษมสิน (2526) ไดแบงประเภทสิ่งที่จูงใจไว 2 ประเภท คือ
1. สิ่งจูงใจที่เปนเงิน (Financial Incentive) เปนสิ่งจูงใจที่มีลักษณะเห็นไดงาย และมีอิทธิพล
โดยตรงตอการปฏิบัติงาน สิ่งจูงใจที่เปนเงินนี้ยังจําแนกออกเปน 2 ชนิด คือ
1.1 สิง่ จูงใจทางตรง (Direct Incentive) เชน การจา ยคา แรงใหส งู ขึน้ ในกรณีทมี่ ผี ลการปฏิบตั งิ าน
ไดสูงกวาระดับมาตรฐานที่กําหนดไว 
1.2 สิ่งจูงใจทางออม (Indirect Incentive) คือ สิ่งจูงใจที่มีผลในทางสนับสนุน เพื่อสงเสริม
ใหมีการทํางานดีขึ้น และมีกําลังใจมากขึ้นดวย เชน การจายคารักษาพยาบาล
2. สิง่ จูงใจทีไ่ มใชเงิน (Non Financial Incentive) สิง่ จูงใจประเภทนีส้ ว นใหญ มกั เปนเรือ่ งทีส่ นองตอบ
ความตองการทางจิตใจ เชน การยกยองชมเชย การยอมรับโอกาส ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน
และความมั่นคงในการทํางาน เปนตน
อารี เพชรผุด (2530) ไดกลาวถึง องคประกอบที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
แบงออกเปน 2 ดาน คือ
1. องคประกอบดานสิ่งแวดลอม ประกอบดวยปจจัยตาง ๆ ดังนี้
1.1 สิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจและการเมือง ทุกคนยอมมีความแตกตางกัน เพราะสิ่งแวดลอม
และประสบการณที่ตางกัน ซึ่งจะนําไปสูความแตกตางทางดานเจตคติและคานิยม ในขณะเดียวกัน
บุคคลที่มาจากสิ่งแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองที่แตกตางกันก็ยอมทําให
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน
1.2 ลักษณะของอาชีพ อาชีพแตละอยางมีลักษณะเฉพาะที่ทําให้บุคคลมีความพึงพอใจ
อาชีพทีต่ รงกับวิชาชีพทีผ่ ปู้ ฏิบตั ไิ ดศกึ ษาเลาเรียนมา จะสรา งความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านมากกวา อาชีพ
ที่ไมตรงกับวิชาที่เรียนมา
1.3 สิง่ แวดลอมในองคการ ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน มีผลมาจากสิง่ แวดลอ มในองคก าร
ไดแก ขนาดองคการ ลักษณะการจัดองคการ การบริหารองคการ การตัดสินใจของผูบริหาร ตลอดจนการ
ทํางานเปนทีม
1.4 งานและสิ่งแวดลอม จากการสํารวจและการวิจัยเกี่ยวกับลักษณะงานที่จะกอใหเกิด
ความพึงพอใจตอผูปฏิบัติ ปรากฏวางานและสิ่งแวดลอมที่ก่อใหเกิดความพึงพอใจมีลักษณะดังตอไปนี้
1.4.1 เปนงานที่ไดใชความรูความสามารถ
1.4.2 เปนงานที่ทําใหมีโอกาสเรียนรูสิ่งใหม ๆ
1.4.3 เปนงานที่ทําใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค 
1.4.4 เป็นงานที่ก่อให้เกิดความท้าทาย
2. องคป ระกอบสวนบุคคล คือ ลักษณะเฉพาะของบุคคลทีจ่ ะกอใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
ไดแก ความสามารถ และลักษณะบุคลิกภาพ
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เอกชัย กี่สุขพันธ (2533) ไดกลาวถึงปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ ไวดังนี้
1. สัมฤทธิผลของงาน (Achievement) คนเปนจํานวนมากที่ตองการความสําเร็จในการทํางาน
และพอใจในการมีสว นสรางสรรคงานทีม่ คี วามสําคัญใหแกบริษทั ถาผูบ ริหารยอมรับในขอนี้ ก็ยอ มสนับสนุน
ใหบุคคลไดมีโอกาสประสบความสําเร็จในการทํางานตามศักยภาพ (Potential) ของแตละบุคคล
2. การยอมรับนับถือ (Recognition) โดยปกติแลวคนทุกคนมีความรูความสามารถ และทักษะ
ในการทํ างานที่แ ตกตา งกัน ดัง นั้น ถาผู  บ ริ ห ารแสดงออกถึ งพฤติ กรรมการยอมรั บ ในความคิ ด หรื อ
ความสามารถของบุคคลไม่ว่าจะเปนการยกยองชมเชย หรือการใหการสนองตอบ (Feedback) ที่เหมาะสม
จะมีสวนจูงใจในการทํางานไดมากทีเดียว
3. ความกาวหนา (Advancement) ความกาวหนาในการทํางานเปนสิ่งที่ทาทาย ซึ่งจะทําให
บุคคลนั้นไดมีโอกาสพัฒนาทักษะการทํางานอยูเสมอ
4. ความสนใจ (Interest) หมายถึ ง การให บุ ค คลได้ มี โ อกาสพั ฒ นาหรื อ เสริ ม สร า งทั ก ษะ
ในการทํางานตามที่บุคคลมีความสนใจ หรือใหมีโอกาสไดใชความรูความสามารถในการทํางานที่ถนัด
นับเปนการจูงใจที่ดีวิธีหนึ่ง
5. ความรับผิดชอบ (Responsibility) สําหรับบุคคลที่มีความสามารถมีไหวพริบ และทักษะ
ในการทํางานที่ดี อยากที่จะทํางานดวยอํานาจความรับผิดชอบของตนเอง และจะไมชอบถูกบังคับ
ใหทํางาน
6. การมีสว นรว มในการทํางาน (Participation) การเปด โอกาสใหบ คุ คลไดม สี ว น รว มในการทาํ งาน
มากขึ้นไมวาจะเปนการกําหนดนโยบาย วิธีท�ำงาน ตลอดจนการตัดสินใจในการทํางาน จะสรางใหเกิด
ความรู  สึก ผูก พันกับ หนวยงานหรือ บริ ษั ท การให มี ส ว นร ว มในการทํ างานนี้ จะจู งใจให บุ คคลยอมรั บ
ในความสามารถซึ่งกันและกัน และมีโอกาสพัฒนาการทํางานเปนทีมดวย
ดังนั้น ปจจัยและองคประกอบที่กอใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เปนสิ่งที่ผูบริหาร
ควรคํานึงถึง และกําหนดใหเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารองคกรดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
เพราะองค ป ระกอบในการปฏิ บั ติ ง านสามารถใช เ ป น แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน และใช เ สริ ม สร  า ง
ความพึงพอใจได โดยคณะผูวิจัยเห็นวาตัวแปรที่ก่อใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สายการปฏิบัติงาน และประสบการณในการทํางาน

วิธีการวิจัย
การวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
และสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ผู ้ วิ จั ย ได้ ท� ำ การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง ส� ำ รวจ (Survey Research)
โดยใช้ ท ฤษฎี แ ละกรอบแนวคิ ด เป็ น แนวทางในการด� ำ เนิ น การ และใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ
ในการรวบรวมข้อมูล และน�ำผลมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยผู้วิจัยได้ก�ำหนดวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดและมีความครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานการวิจัยทั่วไป โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ตามล�ำดับ ดังนี้
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา และการคัดเลือกของกลุ่มตัวอย่างประชากรส�ำหรับ
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ บุ ค ลากรของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
วิทยาเขตสงขลา จ�ำนวน 95 คน การหาขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ทราบขนาด
ของประชากรผู้วิจัยจึงค�ำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบทราบ
จ�ำนวนประชากร ได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 50 คน โดยเก็บข้อมูลแบบสอบถามได้สมบูรณ์ จ�ำนวน 50 ชุด
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้ค�ำถามปลายปิด (close-ended
questions) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดล�ำดับเนื้อหาของแบบสอบถามให้ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการ
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท�ำงาน สถานภาพสมรส ต�ำแหน่งงานและอัตราเงินเดือน มีลักษณะเป็น
ค�ำถามแบบเลือกตอบ (Check list) จ�ำนวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
ทั้งหมดรวม 9 ด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความส�ำเร็จในการท�ำงาน ด้านการได้รับความยอมรับ
นับถือ ด้านความก้าวหน้าในต�ำแหน่งงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านการปกครองบังคับบัญชา
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน ด้านองค์
ประกอบสิ่งแวดล้อม เป็นค�ำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตามรูปแบบของ
Likert’s scale ซึ่งจะมีให้เลือกตอบได้เพียงค�ำตอบเดียว มีจ�ำนวนทั้งหมด 45 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็นค�ำถามปลายเปิดเกีย่ วกับข้อเสนอแนะในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผลการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิตใิ นการวิเคราะห์ ดังนี้ สถิตเิ ชิง
พรรณนา (Description Statistics) เพื่อจัดหมวดหมู่และให้ทราบลักษณะพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลีย่ (Mean) และ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation) โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี้
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1.1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ จ�ำแนกตามประเภทของบุคลากร
จ�ำแนกตาม
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ประเภทของบุคลากร
ฝ่ายงาน
ประสบการณ์การท�ำงาน

หญิง
41 - 45 ปี
ปริญญาเอก
พนักงาน
สายวิชาการ
11 - 15 ปี

จ�ำนวน (คน)
28
18
21
37
33
20

ร้อยละ
56
36
42
74
66
40

ผลการวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุประมาณ 41 - 45 ปี ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย ฝ่ายงานสายวิชาการ ประสบการณ์ในการท�ำงาน 11 - 15 ปี
ตามล�ำดับ
1.2) ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ และปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
ตารางที่ 2 แสดงด้านของความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ด้านของความพึงพอใจ
1. ด้านความรับผิดชอบ

ค่าต�่ำสุด ค่าสูงสุด
(Min)
(Max)
2.40
5.00

x

S.D.

แปลผล

4.12

.662

ระดับมาก

2. ด้านความส�ำเร็จในงาน

1.40

5.00

4.08

.783

ระดับมาก

3. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ

1.80

5.00

3.86

.756

ระดับมาก

4. ด้านความก้าวหน้าในต�ำแหน่งงาน

1.00

5.00

3.90

.964

ระดับมาก

5. ด้านนโยบายและการบริหาร
6. ด้านปกครองบังคับบัญชา
7. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา
8. ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน
9. ด้านองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม
รวม

1.40
1.60

5.00
5.00

3.87
3.98

.783
.758

ระดับมาก
ระดับมาก

2.40
1.00
2.00
1.66

5.00
5.00
5.00
5.00

4.10
3.428
3.92
3.917

.608
ระดับมาก
1.020 ระดับปานกลาง
0.767
ระดับมาก
0.789
ระดับมาก

ระดั บ ความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค คลากร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความรับผิดชอบ ด้านความส�ำเร็จ
ในงานด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้าในต�ำแหน่งงาน ด้านนโยบายและการบริหาร
ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้านองค์ประกอบ
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
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ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา พบว่า ด้านความรับผิดชอบ ด้านความส�ำเร็จในงาน ด้านการได้รับ
การยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้าในต�ำแหน่งงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านการปกครอง
บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้านองค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน ปัจจัยทั้ง 9 ด้าน มีความสัมพันธ์กันและส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากวัตถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สามารถอภิปรายผลโดยรวมได้ดังนี้
1) ระดั บ ความพึ ง พอใจ และ 2) ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านบุ ค ลากร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลงาน
วิจยั ของสมทบ ไศยชัย (2554) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรเทศบาลต�ำบลจองถนน
อ�ำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของลัดดา ค�ำทิพย์ (2557) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และสอดคล้องกับงานวิจัยของเจนจิราพร รอนไพริน (2558) ได้ศึกษา
เรื่องความพึงพอใจของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จังหวัดสระแกวในภาพรวมพบว่าอยู่
ในระดับความพึงพอใจมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีรายละเอียดดังนี้
1) ด้านความรับผิดชอบ พบว่า บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก การปฏิบัติงานได้ส�ำเร็จลุล่วงตามที่
ผูบ้ งั บัญชามอบหมาย มีความพยายามคิดหาวิธกี ารใหม่ ๆ ในการท�ำงานเพือ่ ให้งานส�ำเร็จ มีความพึงพอใจ
กับความรับผิดชอบในงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และมีอสิ ระในงานทีร่ บั ผิดชอบให้สำ� เร็จตามเป้าหมายทีว่ างไว้
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุภาณี จินดาหลวง (2550) ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต�ำบลอ�ำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�ำพูน พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ด้านทีม่ คี วามพึงพอใจมากทีส่ ดุ คือ ด้านความรับผิดชอบ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยจูงในด้านความรับผิดชอบ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
2) ด้านความส�ำเร็จในงาน พบว่า บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มคี วามรักและภาคภูมใิ จในผลงานทีท่ า่ นปฏิบตั อิ ยูใ่ นปัจจุบนั ได้ใช้ความรูส้ ามารถในการปฏิบตั งิ าน
อย่างเต็มความสามารถไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของณัทฐา กริหิรัญ (2550) ศึกษาความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั งิ านของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่าพนักงาน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยจูง
ในด้านความความส�ำเร็จในงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
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3) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พบว่า บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจาก บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงานในคณะฯ และผู้บังคับบัญชาการยอมรับ
ในความรู้ ความสามารถ และไว้วางใจมอบหมายงานพิเศษให้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุภาณี
จินดาหลวง (2550) ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต�ำบล
อ�ำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�ำพูน พบว่า ปัจจัยจูงในด้านการได้รบั การยอมรับนับถือมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
4) ด้านความก้าวหน้าในต�ำแหน่งงาน พบว่า บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก ทางคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์มกี ารสนับสนุนให้มโี อกาสได้รบั การอบรมศึกษาดูงานเพือ่ ปฏิบตั งิ านทีร่ บั ผิดชอบอยูเ่ สมอ
ต�ำแหน่งที่ปฏิบัติในปัจจุบันสามารถสร้างผลงานเพื่อเลื่อนต�ำแหน่งได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ลัดดา ค�ำทิพย์ (2557) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุตธิ รรม พบว่า ปัจจัยด้านโอกาสความก้าวหน้าในต�ำแหน่งงานมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจด้านความก้าวหน้าในต�ำแหน่งงานอยู่ในระดับมาก
5) ด้ า นนโยบายและการบริ ห าร พบว่ า บุ ค ลากรคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้เนื่องมาจาก ทางคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีการก�ำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมอย่างชัดเจน สามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้ และผูบ้ งั คับบัญชา
สามารถบริหารงานได้ตามนโยบายที่ได้ก�ำหนดไว้ และมีการกระจายงานและมอบหมายหน้าที่อย่าง
มีความเสมอภาค ดังนั้น ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารจึงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
6) ด้านปกครองบังคับบัญชา พบว่า บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเป็นอย่างดี และมีความรับผิดชอบ และเมื่อมีปัญหา
สามารถไปปรึกษาผู้บังคับบัญชาได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานของวิจัยภูษิต ทิพย์รักษา (2547) ศึกษาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อความ พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขน ดังนั้น
ปัจจัยด้านปกครองบังคับบัญชาจึงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
7) ด้านความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา พบว่า บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจาก บุคลากร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถร่วมงาน และท�ำงานกันได้เป็นอย่างดี เพือ่ นร่วมงานมีความสามัคคี
และเป็นกันเอง และได้รับค�ำแนะน�ำปรึกษาจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้องกับผลงาน
วิจัยของเจนจิราพร รอนไพริน (2558) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) จังหวัดสระแกว ดังนั้น ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาจึงมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก
8) ด้านองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจาก บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ได้รับมอบหมายในการท�ำงานตามวิชาชีพที่ตรงกับวิชาชีพที่เรียนมา และสถานที่ท�ำงาน
เสริมสร้างบรรยากาศในการท�ำงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของลัดดา ค�ำทิพย์ (2557) ได้ศึกษา
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ดังนั้น
ปัจจัยด้านองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมจึงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
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9) ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน พบว่า บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องมาจาก เงินเดือนที่ได้รับ
มีความเหมาะสมกับวุฒกิ ารศึกษา ความรูค้ วามสามารถ และมีความเหมาะสมกับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
มีความพึงพอใจในสวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลและเงินตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทน
ในการสอนนอกเวลา ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของณัทฐา กริหิรัญ (2550) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูลอยู่ในระดับปานกลาง

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจยั พบว่า ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และมีความพึงพอใจ
ระดับมากในด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ด้ า นเงิ น เดื อ นและผลประโยชน์ ต อบแทน ทางมหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ก ารเพิ่ ม ค่ า ตอบแทน
มีความเสมอภาคและเป็นธรรม และในเรื่องของด้านเงินเดือน ควรมีการเพิ่มเงินเดือนให้แก่บุคลากรอย่าง
มีความเหมาะสม โดยใช้ผลการปฏิบัติงานมาเป็นองค์ประกอบหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

รายการอ้างอิง
กาญจนา ณ ลําพูน. (2550). ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน. กรุงเทพมหานคร.
เจนจิราพร รอนไพริน. (2558). ความพึงพอใจของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จังหวัดสระแก้ว.
ภาคนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
ณัทฐา กริหริ ญ
ั . (2550). การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครทรวิโรฒ.
ภาคนิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีนครทรวิโรฒ.
นงนุช เอี่ยมสวัสดิ์. (2547). ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน. กรุงเทพมหานคร.
บุญช่วย ไชยเมืองชื่น. (2547). ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน. กรุงเทพมหานคร.
ปิยะฉัตร สุวทิ ย์ศกั ดานนท์. (2549). ปัจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริษทั นิม่ ซีเ่ ส็งลิสซิง่ จํากัด.
การค้นคว้าอิสระ ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ภูษติ ทิพย์รกั ษา. (2547). ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานการไฟฟ้า
นครหลวงเขตบางเขน. การค้นคว้าอิสระ ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
มนชัย อรพิมพ์. (2550). ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน. กรุงเทพมหานคร.
มัจฉรี โอสถานนท์. (2539). ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน. กรุงเทพมหานคร :
อักษรสารการพิมพ์.
เมธา หริมเทพาทิป. (2561). ทฤษฎีความตองการของแอลเดอรเฟอร์. สืบค้นเมื่อ 1 สิงหาคม 2562,
จาก https://www.gotoknow.org/posts/646472

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

995

รมย์ชลี สุวรรณชัยรักษ์. (2550). ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน. กรุงเทพมหานคร.
ลัดดา ค�ำทิพย์. (2557). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุตธิ รรม. การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
วิชยั แหวนเพชร. (2544). ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน. กรุงเทพมหานคร : บริษทั วิสทิ ธิพ์ ฒ
ั นา จ�ำกัด.
วิเชียร วิทยอุดม. (2550). ทฤษฎีของมาสโลว. กรุงเทพมหานคร.
ศคงคราญ วองไวสกุลชัย. (2551). ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน. กรุงเทพมหานคร :
บริษัท A.N. การพิมพ์.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2546). ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน. กรุงเทพมหานคร :
บริษัท ธรรมสาร จ�ำกัด.
สุภานี จินดาหลวง. (2550). ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านโฮ่ง
จังหวัดล�ำพูน. ภาคนิพนธ์ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง.
สุรเชษฐ ผการัตนสกุล. (2552). ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน. กรุงเทพมหานคร :
แสงการพิมพ์.
สุระ หีบโอสถ. (2540). ความส�ำคัญและความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน. กรุงเทพมหานคร.
สมชาติ คงพิกุล. (2537). ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท�ำงานและผูกพันต่อองค์การ
ของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์. ปริญญานิพนธ์
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. อัดส�ำเนา.
สมพงษ เกษมสิน. (2526). ประเภทสิ่งที่จูงใจ. กรุงเทพมหานคร : อักษรสารการพิมพ์.
อัจจิมา หอมระรื่น. (2552). ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน. กรุงเทพมหานคร :
แสงการพิมพ์.
อรรถพร ค� ำ คม. (2546). ความหมายของความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง าน. กรุ ง เทพมหานคร :
บริษัท ธรรมสาร จ�ำกัด.
อารี เพชรผุด. (2530). องคประกอบที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน. กรุงเทพมหานคร :
ธรรมสาร.
เอกชัย กี่สุขพันธ์. (2533). ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ. กรุงเทพมหานคร.
Herzberg, Frederick. (1959). The Motivation to work. New York : John Wiley & Son
McGregor, Douglas M. (1960). The Human Side of Enterprise. New York : McGraw-Hill
Book Company.

996

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อความสุขในการท�ำงาน
ของพนักงานกรุงไทย ในเขตจังหวัดพัทลุง
THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON THE
WORKING HAPPINESS OF KRUNG THAI BANK’S
STAFF MEMBERS IN PATTALUNG
ศินา คงเขียว, ชยานันต์ แก้วมหากาฬ, จุฑามาศ หนูฤทธิ์, ปิยะนุช ช่วยรัตนะ,
อินทิมา จันวดี, วลัยลักษณ์ รัตนวงศุ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
การศึกษา เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อความสุขในการท�ำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย
ในเขตจั ง หวั ด พั ท ลุ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาระดั บ ความคิ ด เห็ น ด้ า นวั ฒ นธรรมของพนั ก งาน
ธนาคารกรุงไทย ในเขตจังหวัดพัทลุง 2) ศึกษาระดับความสุขในการท�ำงานของพนักงานกรุงไทยในเขต
จังหวัดพัทลุง 3) ศึกษาความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อความสุขในการท�ำงานของพนักงาน
กรุงไทย ในเขตจังหวัดพัทลุง
ท�ำการศึกษากลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 126 คน ซึง่ ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์มา 126 ชุด เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ
ผลการศึกษา พบว่า 1) พนักงานของธนาคารกรุงไทยในเขตจังหวัดพัทลุงมีระดับความคิดเห็นต่อ
วัฒนธรรมองค์กร ทัง้ ในด้านวัฒนธรรมทางกายภาพ ด้านค่านิยม และด้านฐานคติ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และ
เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า วัฒนธรรมองค์กรด้านฐานคติ มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ 4.50
2) ระดับความสุขในการท�ำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทยในเขตจังหวัดพัทลุง ซึง่ ประกอบด้วย อารมณ์ทางบวก
การประเมินชีวติ โดยรวม และความพึงพอใจในงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่าอารมณ์
ทางบวก มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ 4.55 และ 3) วัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวก
ต่อความสุขในการท�ำงาน ของพนักงานกรุงไทยในเขตจังหวัดพัทลุงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยมีค่าประสิทธิภาพในการท�ำนาย (R2) เท่ากับ 0.738 โดยปัจจัยองค์กรด้านวัฒนธรรมทางกายภาพ
ด้านค่านิยม และด้านฐานคติ ร่วมกันท�ำนายความสุขของพนักงานได้ร้อยละ 73.8
ค�ำส�ำคัญ : วัฒนธรรมองค์กร ความสุขในการท�ำงาน พนักงานธนาคารกรุงไทยในเขตจังหวัดพัทลุง

Abstract
The purposes of this study, The Effect of Organizational Culture on the Working Happiness
of KRUNG THAI BANK’s Staff Members in Pattalung, are 1) to explore the opinion range regarding
the organizational culture of the staff members at Krung Thai Bank, Pattalung, 2) to investigate the
working happiness range of the staff members at Krung Thai Bank, Pattalung,
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This study required 126 participants to respond to the survey questionnaires and all of 126
were collected for data analysis. The instrument used in this study was a five-point Likert scale survey.
The data were quantitatively analyzed with the use of descriptive statistics, namely, percentages,
mean, standard deviation, and multiple regression.
The findings revealed that 1) the staff members at Krung Thai Bank, Pattalung have the
opinion range towards the overall organizational culture including artifact, value, and assumption
aspects at the high rate. To explore on each individual aspect, organizational culture regarding
assumptions was found the highest rate (X = 4.50). 2) The overall working happiness range consisting
of positive emotion, overall life evaluation, and work satisfaction of the staff members at Krung
Thai Bank, Pattalung was at the high rate. To investigate on each individual component,
positive emotion was found the highest rate (X = 4.55). 3) There was a relationship between the
organizational culture and working happiness of the staff members at Krung Thai Bank, Pattalung
staff with the value of significant of 0.01, and p. values (R2) = 0.738, which indicated that the factors
of organizational culture, namely, artifacts, values, and assumptions can mutually predict the working
happiness of the staff members at 73.8 percent.
Keyword : Organizational Culture, Working Happiness, Krung Thai Bank, Pattalung

บทน�ำ
วัฒนธรรมองค์กรเป็นเอกลักษณ์ทแี่ สดงออกถึงความเป็นตัวตนขององค์กรทีเ่ ราท�ำงาน เพือ่ น�ำพาทีม
และขับเคลือ่ นองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย การเป็นบริษทั ชัน้ น�ำในปัจจุบนั ให้ความส�ำคัญต่อกระบวนการหล่อหลอม
ให้พนักงานทุกคนเป็นส่วนหนึง่ ขององค์กร โดยยึดหลักการน�ำวัฒนธรรมองค์กรมาเป็นแรงขับเคลือ่ นดังกล่าว
ปัจจุบนั สังคมไทยให้ความส�ำคัญกับการดูแลพนักงานในองค์กรเป็นอย่างมาก ซึง่ พนักงานและองค์กรต้องมี
ความสัมพันธ์เกีย่ วข้องกัน ต้องมีการพึงพาอาศัยกันท�ำให้ปจั จัยหลักทีม่ คี วามส�ำคัญทีจ่ ะน�ำพาความส�ำเร็จ
มาสู่องค์การทุกองค์กรจะต้องให้ความส�ำคัญกับ “วัฒนธรรมองค์กร” (Barney, 1986) วัฒนธรรมองค์กร
เป็นปัจจัยด้านหนึ่งที่สร้าง ความสามารถในเชิงการแข่งขันที่ยั่งยืนให้กับองค์กรได้ด้วยวัฒนธรรมองค์กรนั้น
เป็นแบบแผนของความคิด ความรู้สึกที่สมาชิกได้รับการก�ำหนดร่วมกันภายในองค์กร เพื่อเป็นบรรทัดฐาน
ให้สมาชิกประพฤติปฏิบัติและมีการสืบทอดไปสู่สมาชิกใหม่ขององค์กร วัฒนธรรมองค์กรจึงมี อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลในองค์กรหลายประการด้วยกัน คือ ช่วยให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างสมาชิกในองค์กร
เกิดการตัดสินใจในการสือ่ สาร สมาชิกในองค์กรรูส้ กึ มีความสุขต่อการอยูใ่ นองค์กร มีการรับรูต้ อ่ สถานการณ์
ต่าง ๆ ตรงกัน ตลอดจนช่วยให้เกิดการใช้เหตุผลในการแสดงพฤติกรรม ที่เป็นที่ยอมรับ
ในปัจจุบันการศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์กรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะท�ำให้พนักงานภายในองค์กรนั้น
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามที่ เอ็ดการ์ชายน์ (Edgar Schein) ได้กล่าวไว้ว่า ระดับวัฒนธรรมองค์กรแบ่งออกเป็น
3 ระดับ คือ 1) วัฒนธรรมทางกายภาพ (Artifacts) : วัฒนธรรมทางกายภาพทีม่ นุษย์สร้างขึน้ ซึง่ มองเห็นและ
สัมผัสได้งา่ ยจับต้องได้สามารถได้ยนิ หรือรูส้ กึ ได้งา่ ยเมือ่ เข้าไปในองค์กรใดองค์กรหนึง่ เป็นระดับวัฒนธรรม
พื้นผิวที่สุด 2) ค่านิยม (Values) ค่านิยมเป็นสิ่งที่ตกลงร่วมกันในองค์กรว่า อะไรดี อะไรไม่ดี อะไรควรท�ำ
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หรืออะไรไม่ควรท�ำ เป็นการตีความ เป็นหลักการ เป้าหมายและมาตรฐานทางสังคม เป็นสิง่ ทีบ่ อกว่าสมาชิก
สนใจใส่ใจเรือ่ งใด จะเป็นระดับทีล่ กึ กว่าระดับแรก 3) ฐานคติ (Assumptions) เป็นระดับวัฒนธรรมทีส่ มาชิก
ในองค์กรแสดงออกโดยอัตโนมัติ แสดงออกโดยไม่รสู้ กึ ตัว (Unconsciously) เป็นสิง่ ทีค่ นในองค์กรคิดว่าถูกต้อง
และต้องท�ำสิ่งที่จะต้องท�ำมาเป็น (Assumptions) จะเป็นค่านิยมร่วมขององค์กรหรือ (Core Values) กุญแจ
ส�ำคัญของการน�ำเอาระดับวัฒนธรรมองค์กรทัง้ 3 เข้ามาเทียบกับ 4 แนวทางขององค์กรธุรกิจร่วมสมัยอยูท่ ี่
การสร้างเอกภาพบนพื้นฐานการยอมรับความแตกต่างของ ปัจเจกชนที่มีเป้าหมายและวิธีการท�ำงาน
แตกต่างกันไป เพื่อมุ่งสร้าง “เป้าหมายร่วม” วัฒนธรรมองค์กรนั้น ไม่สามารถสร้างขึ้นมาด้วยการบังคับได้
แต่จะต้องเกิดจากความสมัครใจ เพื่อเกิดแรงกระตุ้นให้สมาชิกองค์กรหรือพนักงานอยากจะมีส่วนเข้าร่วม
โดยหวังว่าจะสามารถท�ำให้ตนเองบรรลุเป้าหมายและความส�ำเร็จต่างๆ ได้
ความสุขภายในองค์กรย่อมเกิดขึ้นแต่มีนักธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จมากมายกล่าวว่าความส�ำเร็จ
ไม่ได้ เหมือนกับความสุข ความส�ำเร็จนั้นไม่น�ำไปสู่ความผูกพันความจงรักภักดีและแรงจูงใจกับองค์กร
ในระยะยาวในทางตรงข้ามความสุขในการท�ำงานจะเป็นตัวน�ำมาซึ่งสิ่งนั้น การท�ำงานอย่างมีความสุขนั้น
จะน�ำมาซึง่ การทีพ่ นักงานอยูก่ บั องค์กรนานขึน้ การแสดงออกมาซึง่ ผลงานในระดับความสุขและความส�ำเร็จ
ตามเป้าหมาย ท�ำให้พนักงานแสดงความคิดในเชิงบวกสามารถท�ำงานนานขึ้นและหนักขึ้น พนักงานได้รับ
การเคารพนับถือและยอมรับจากผู้อื่น อัตราการลาป่วยน้อยลงและพนักงานสามารถน�ำสิ่งใหม่ ๆ เข้ามา
แก้ไขและใช้กลยุทธ์แก้ไขปัญหา สิง่ ทีท่ ำ� ให้ คนท�ำงานมีความสุขหรือความทุกข์จากการท�ำงานนัน้ ขึน้ อยูก่ บั
ปัจจัยหลายประการ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ เงินเดือน รายได้ หรือสภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยพื้นฐานในการด�ำรง
ชีวิตเพียงอย่างเดียว แต่ปัจจัย ด้านอื่น ๆ เช่น ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีหัวหน้าที่เข้าถึงได้ สุขภาพ
กาย ใจ และอารมณ์ รวมถึง สภาพแวดล้อมที่ท�ำงานที่ดีและยังมีปัจจัยด้านอื่น ๆ อีกที่อาจจะเป็นปัจจัย
ที่สร้างความสุขให้กับคนใน องค์การได้
องค์กรที่ประสบความส�ำเร็จได้ ปัจจัยส�ำคัญปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวผลักดันและไม่อาจมองข้าม คือ
ปัจจัยแห่งความสุข โดยชีวิตคนท�ำงานนั้น ต่างต้องการความสุข เพราะความสุขที่เกิดขึ้นเปรียบเสมือน
น�ำ้ หล่อเลีย้ งให้พฤติกรรรมทีพ่ งึ ประสงค์ น�ำไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นและพัฒนาไปในทางทีด่ ขี นึ้ และจะส่งผลไป
สู่ผลการปฏิบัติงานตามที่องค์กรต้องการ จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันการแข่งขันนั้นมีความรุนแรงขึ้นรวมไปถึง
ธนาคารขนาดเล็กที่เปิดขึ้นมาใหม่ เข้ามาแข่งขันกับธนาคารขนาดใหญ่มากขึ้นจึงท�ำให้ธนาคารเหล่านี้
มีการพัฒนากันภายในองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในด้านตัวพนักงาน และด้วยการใช้เทคโนโลยีตา่ ง ๆ ธนาคาร
กรุงไทยเป็นธนาคารที่มีชื่อเสียงและไดก่อตั้งมากกว่า 47 ป ก็ไมไดให้ความส�ำคัญเฉพาะกับลูกค้าเท่านั้น
แต่ทางธนาคารของเรานั้นให้ความส�ำคัญกับบุคลากรในองค์กรทุกคน เนื่องจากบุคลากรเหล่านี้เป็น
แรงส�ำคัญที่จะท�ำให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ธนาคารไดมีการจัดโครงการพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรอยู่เสมอ องค์กรที่ต้องการจะประสบความส�ำเร็จ ก็ต้องสามารถบริหาร
และทราบถึงปัจจัยที่ท�ำให้ เกิดความสุขในการท�ำงานของคนท�ำงานที่อยู่ในองค์กรให้ได้ด้วย จะเห็นได้ว่า
ถ้าบุคลากรในองค์กรมี ความสุขในการท�ำงานจะส่งผลดีตอ่ ทัง้ ตนเอง ต่องานและต่อองค์กร นัน่ คือบุคลากร
ทีม่ คี วามสุขท�ำให้มสี ขุ ภาพจิตทีด่ ี ส่งผลให้มคี วามพร้อมและมีประสิทธิภาพในการท�ำงาน น�ำไปสูก่ ารพัฒนา
ขององค์กรต่อไป
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จากความส�ำคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อความสุข
ในการท�ำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทยจ�ำกัด(มหาชน) ในเขตจังหวัดพัทลุง ซึง่ จะน�ำผลทีไ่ ด้จากการศึกษา
เกี่ยวกับวัฒนธรรมเพื่อให้พนักงานเกิดความสุขและเป็นประโยชน์ต่อการน�ำไปพัฒนาปรับใช้ให้เหมาะ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นด้านวัฒนธรรมของพนักงานธนาคารกรุงไทย ในเขตจังหวัดพัทลุง
2. เพื่อศึกษาระดับความสุขในการท�ำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย ในเขตจังหวัดพัทลุง
3. เพื่อวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อความสุขในการท�ำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย
ในเขตจังหวัดพัทลุง

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
วัฒนธรรมองค์กร
1. วัฒนธรรมทางกายภาพ (Artifacts)
2. ค่านิยม (Values)
3. ฐานคติ (Assumptions)

ตัวแปรตาม
ความสุขในการท�ำงานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย ในเขตจังหวัดพัทลุง
1. อารมณ์ทางบวก
2. การประเมินชีวิตโดยรวม
3. ความพึงพอใจในงาน

การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร เป็นวิถีชีวิตที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งจะกลายเป็น
นิสัยและความเคยชิน และกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีประพฤติปฏิบัติ ความเชื่อ ค่านิยม
รวมทั้งภาษาวัตถุสิ่งของต่าง ๆ วัฒนธรรมท�ำให้คนรวมตัวกันเป็นสังคม มีการอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบ
ผลของวัฒนธรรมจะออกมาในรูปจริยธรรม ตลอดจนค่านิยมทีใ่ ช้ในการตัดสินใจหรือวินจิ ฉัยสัง่ การจริยธรรม
องค์กรถือเป็นส่วนส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้การด�ำเนินงานขององค์กรก้าวหน้าและส่งผลให้องค์กรได้รบั ความเชือ่ ถือ
จากสั งคม ดัง นั้นองค์ก รทุก ประเภทจึ งจ� ำ เป็ น อย่ างยิ่ งที่ จะต้ องน� ำ จริ ย ธรรมมาใช้ ใ นการบริ ห ารและ
แก้ไขปัญหาองค์กรอย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้รับความเชื่อถือ ภาพพจน์ที่ดี อันน�ำมาซึ่งชื่อเสียง เกียรติยศ
และความก้าวหน้าในระยะยาวขององค์กร ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์กรไว้
ดังนี้
Schien (1992) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กรประกอบด้วยสิง่ ทีเ่ ป็นนามธรรม (Intangible Phenomena)
ได้แก่ค่านิยม ความเชื่อ ฐานคติ การรับรู้ ปทัสถาน และแบบแผนของพฤติกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
มองเห็น (Unseen) หรือไม่สามารถสังเกตได้ (Unobservable) แต่แสดงออกมาเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร
ที่สามารถมองเห็นและสังเกตได้
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วัฒนธรรมองค์กรเป็นตัวก�ำหนดแนวทางร่วมกันในองค์กร เพื่อให้พนักงานมีแนวทางส�ำหรับ
ปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร วัฒนธรรมองค์กร สามารถจ�ำแนกออกเป็น 3 ระดับ โดย
มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน คือ
1) วัฒนธรรมทางกายภาพ (Artifacts) สามารถรับรู้จับต้องได้จากการมองเห็น ได้ฟัง และ
จากความรู้สึกของพนักงาน ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพหรือทางวัตถุขององค์กร เช่น ภาษา เทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม และพิธีการที่สังเกตได้วัฒนธรรมองค์กรประเภทนี้ แสดงออกมาได้ง่ายแต่เข้าใจยาก
พนักงานอาจจะมีความคลุมเครือไม่ชัดเจน ในความหมายของวัฒนธรรมเหล่านี้
2) วัฒนธรรมทีเ่ ป็นค่านิยม (Espoused Values) หรือสิง่ ทีอ่ งค์กรก�ำหนดแล้วสือ่ สารให้พนักงาน
น�ำไปปฏิบตั ิ พนักงานเชือ่ ว่าเป็นสิง่ ทีค่ วรกระท�ำ และรูถ้ งึ วิธกี ารด�ำเนินกิจกรรม วัฒนธรรมองค์กรประเภทนี้
น�ำไปสู่พฤติกรรมและการท�ำงานของพนักงาน ได้แก่ กลยุทธ์ เป้าหมาย ปรัชญาขององค์กร เป็นต้น
3) วัฒนธรรมที่เป็นฐานคติ (Basic Assumption) ปรากฏให้เห็นจากพฤติกรรมและการกระท�ำ
ที่พนักงานใช้ตอบสนองต่อสถานการณ์และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งพนักงานแสดงออกโดยไม่รู้สึกตัว
(Unconscious) สะท้อนถึงความเชื่อ ความคิด และความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อสิ่งต่างๆ
วั ฒ นธรรมจึ ง เปรี ย บเสมื อ นสิ่ ง ที่ ห ลอมรวม ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ทั ศ นคติ ระบบ ระเบี ย บ และ
วิธีการท�ำงาน ของคนในองค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อความสุขในการท�ำงาน
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสุขในการท�ำงาน
ความสุขในการท�ำงาน เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในการท�ำงานหรือประสบการณ์ของบุคคลในการท�ำงาน (Warr, 2007) เกิดจากความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั งิ านได้กระท�ำในสิง่ ทีต่ นเองรักรูส้ กึ สนุกสนาน และศรัทธาในงานทีท่ ำ 
� (กัลยารัตน อองคณารัตน์,
2549) การมีความสุขในการท�ำงานว่า เป็นการมีจิตใจเบิกบานเป็นสุข กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาท�ำงาน
อย่างมั่นใจ และท�ำงานด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งมี นักวิชาการได้ให้ความหมายและความส�ำคัญ
ของความสุขในการท�ำงานไว้
ความสุข (Happiness) ในแนวคิดของ Diener (2003) ให้ความหมายในท�ำนองเดียวกับ ความสุข
เชิงอัตวิสัย (Subjective Well - being) หมายถึง ความพึงพอใจในชีวิต มีคุณค่า รู้สึกสบายใจชื่นชอบเป็นสุข
กับภารกิจในชีวิตและรวมไปถึงอารมณ์ความรู้สึกทางลบต�่ำหนึ่งใน องค์ประกอบของความสุขเชิงอัตวิสัย
ในด้านความพึงพอใจหลักมีงานเป็นส่วนประกอบส�ำคัญ ในอันดับต้น ๆ ที่ตอบสนองให้เกิดความพึงพอใจ
และมีความสุขความพึงพอใจในงานจึงเป็นสิง่ ที่ ท�ำให้เกิดความสุขในการท�ำงานได้ซงึ่ องค์ประกอบความสุข
เชิงอัตวิสัย
Diener (2003) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ๆ ได้แก่อารมณ์ทางบวก อารมณ์ทางลบ
การประเมินชีวิตโดยรวม ความพึงพอใจหลักในชีวิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 อารมณ์ทางบวก (Pleasant Emotions) หมายถึง อารมณ์ความรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน
กับการท�ำงาน ยิ้มแย้มแจ่มใสได้เสมอขณะท�ำงาน มีความพึงพอใจส�ำราญใจเกิดความ รักและเอาใจใส่
ในงานที่ท�ำ ชีวิตมีคุณคาปลาบปลื้มใจเมื่อได้ท�ำงาน และมีความสุขกับการท�ำงาน
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1.2 อารมณ์ทางลบ (Unpleasant Emotions) หมายถึง อารมณ์ความรู้สึกไม่สบายใจ ไม่พอใจ
หดหู่คับข้องใจ หงุดหงิดเบื่อหน่ายท้อแท้รู้สึกเป็นทุกข์กับสิ่งไม่ดีไม่ถูกต้องที่ เกิดขึ้น ในที่ท�ำงานขาด
ความรับผิดชอบและช่วยเหลือกันตลอดจนสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่เหมาะสมในการท�ำงาน อยากปรับปรุงแก้ไข
ให้ดีขึ้นเพื่อ ตอบสนองความต้องการของตนให้มีความสุข
1.3 การประเมินชีวิตโดยรวม (Global Life Judgments) หมายถึง การได้รับการตอบสนอง
ความต้ อ งการของตนเอง มี ค วามพึ ง พอใจในชี วิ ต สมหวั ง และบรรลุ เ ป้ า หมายของชี วิ ต ที่ ก� ำ หนดไว้
ได้กระท�ำในสิ่งที่ตนเองมุ่งหวังตั้งใจและมีคุณค่าจนประสบผลส�ำเร็จ
1.4 ความพึงพอใจในงาน (Work Satisfaction) หมายถึง การได้รับความพึงพอใจในเป้าหมาย
หลักของชีวิตได้มีชีวิตคู่ได้ท�ำงานที่ชอบและพึงพอใจในการดูแลสุขภาพ สุขใจ และพอใจในสภาพแวดล้อม
ของการท�ำงานและมีความสุขเมื่องานที่ท�ำประสบผลส�ำเร็จ
กล่าวได้ว่า ความสุขเกิดจากความพึงพอใจในชีวิต ทั้งในด้านอารมณ์ สังคม หากพนักงาน
ได้ รั บ ความสุ ข ในการท� ำ งานก็ จ ะส่ ง ผลดี ต ่ อ การปฏิ บั ติ ง าน ในทางตรงกั น ข้ า ม หากพนั ก งานท� ำ งาน
โดยปราศจากความสุข ก็จะเกิดความท้อแท้ สิ้นหวังการท�ำงานก็ไร้ซึ่งประสิทธิภาพ การส่งเสริมความสุข
ให้พนักงานจึงเป็นเรื่องที่หน่วยงานต่าง ๆ ควรให้ความส�ำคัญ
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อรรถพร คงเขียว (2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสุขในการท�ำงานของพนักงาน
กรณีศึกษา บริษัท ดี.อี.เอ็ม คอมฟิแดนท์ จ�ำกัด พบว่า ปัจจัย การปฏิบัติงานในด้านลักษณะงานที่ท�ำ 
ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านนโยบายและการบริหาร มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับ
ความสุขในการท�ำ งานในระดับ ปานกลาง นอกจากนั้น พบว่า ปัจจัย การปฏิบัติงานในด้าน ความสําเร็จ
ในงาน ด้ า นการได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ ด้ า นเงิ น เดื อ น และค่ า ตอบแทน
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ ระดับความสุขในการท�ำงานในระดับต�่ำ
จินดาวรรณ รามทอง (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสุขในการท�ำงานของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ ความสุข
ในการท�ำงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ พบว่าตัวแปร
ที่ส่งผลต่อความสุขในการท�ำงาน ได้แก่ สัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน
ลักษณะงาน และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
นภัชชล รอดเที่ยง (2550) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท�ำงานของบุคลากรที่สังกัด
ศูนย์อนามัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ความสุขในการท�ำงาน
เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติกับความสุขในการท�ำงาน ได้แก่ อายุ สภาพสมรส
ต�ำแหน่งทางการบริหาร ระยะเวลาการท�ำงาน สัมพันธภาพ ในครอบครัวนโยบายการบริหาร ลักษณะงาน
สัมพันธภาพในที่ท�ำงาน ความก้าวหน้าในงาน การได้รับการยอมรับนับถือขวัญก�ำลังใจในการท�ำงาน
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และสวัสดิการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลและสามารถร่วมคาดท�ำนายความสุข
ในการท�ำงานของบุคลากร ได้แก่ ลักษณะงาน สัมพันธภาพในครอบครัว สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
และการได้ รั บ การจกย่ อ งนั บ ถื อ โดยสามารถร่ ว มท� ำ นายความสุ ข ในการท� ำ งานของบุ ค คลที่ สั ง กั ด
ศูนย์อนามัยได้ร้อยละ 62.10
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จากการทบทวนวรรณกรรมในส่วนของแนวคิดทฤษฏี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วในด้านของปัจจัยทีม่ ผี ลต่อ
ความสุขในการท�ำงานของพนักงาน พบว่า ตัวแปรด้านบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร มีผลต่อความสุข
ในการท�ำงานของพนักงาน โดยอ้างอิงแนวคิดและวัฒนธรรมองค์กรของ Cooke and Lafferty (1989)
และทฤษฎีความสุขในด้านบวก (Positive) ของ Diener (2000)

วิธีด�ำเนินการวิจัย
ผู้วิจัยด�ำเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานธนาคารกรุงไทยในเขตจังหวัดพัทลุง จ�ำนวน 126 คน
กลุม่ ตัวอย่างครัง้ นี้ ใช้กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นประชากรทัง้ หมดของธนาคารกรุงไทยในเขตจังหวัดพัทลุง
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยศึกษาขั้นตอน
จากเอกสารต� ำ ราและงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ จั ย เรื่ อ งวั ฒ นธรรมองค์ ก รและความสุ ข ในการท� ำ งาน
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ปรับปรุงให้แบบสอบถามมีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย น�ำแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นน�ำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ โดยอาศัยดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิรวม 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมของข้อค�ำถาม ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท�ำงานและระดับต�ำแหน่ง โดยลักษณะค�ำถามจะเป็นลักษณะให้เลือก
ตอบเพียงค�ำตอบเดียว จ�ำนวน 4 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับวัฒนธรรมองค์กรโดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย วัฒนธรรม
ทางกายภาพ ค่านิยม ฐานคติ จ�ำนวน 15 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขในการท�ำงาน โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย
อารมณ์ทางบวก การประเมินชีวิตโดยรวม ความพึงพอใจในงาน จ�ำนวน 17 ข้อ
ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลโดย น�ำแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นน�ำเสนอต่ออาจารย์
ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยอาศั ย ดุ ล ยพิ นิ จ ของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาร่ ว มกั บ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ร วม 3 ท่ า น
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องและความถูกต้องเหมาะสมของข้อค�ำถาม จากนั้น น�ำแบบสอบถามที่ได้
ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง (try out) ที่มีสภาพ หรือบริบท ที่ใกล้เคียงกับ กลุ่มตัวอย่างจริง จ�ำนวน 30 ชุด
และน�ำมาวิเคราะห์ หาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – coefficient) ของ Cronbach
ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.98 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดีมาก
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย ท� ำ การส่ ง แบบสอบถามไปยั ง แต่ ล ะสาขา และท� ำ การเก็ บ แบบสอบถามด้ ว ยตนเอง
น�ำแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ จากนั้นน�ำมาลงรหัสจ�ำนวนของแบบสอบถาม ได้ครบถ้วน
จ�ำนวน 126 ฉบับ

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การน�ำแบบสอบถามมาตรวจสอบข้อมูล (Editing) เพื่อเช็คความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
และคัดแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก เพื่อน�ำข้อมูลที่สมบูรณ์ไปใช้ในขั้นตอนต่อไป
2. น� ำ แบบสอบถามที่ ส มบู ร ณ์ ม าลงรหั ส (Coding) และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ลงโปรแกรมส� ำ เร็ จ รู ป
เพื่อเตรียมการประเมินผล
3. ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
3.1 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency)
ค่าร้อยละ (Percentage)
3.2 วิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมองค์ ก รและความสุ ข ในการท� ำ งาน
ของพนักงาน ธนาคารกรุงไทยในเขตจังหวัดพัทลุง โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation)
3.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)
4. แปรผลข้อมูล ตามวัตถุประสงค์
5. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
		 ชาย
		 หญิง
2. อายุ
		 21-30 ปี
		 31-40 ปี
		 41-50 ปี
		 51-60 ปี

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

20
106

15.9
84.1

19
53
35
19

15.1
42.1
27.8
15.1
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3. ระดับการศึกษา
		 ปริญญาตรี
		 ปริญญาโท
		 ปริญญาเอก
		 อื่นๆ
4. ระยะเวลาการท�ำงาน
		 ต�่ำกว่า 1 ปี
		 2-3 ปี
		 4-5 ปี
		 มากกว่า 5 ปี

รวม

95
30
00.0
1

75.4
23.8
00.0
0.8

18
23
85

14.3
18.3
67.5
100.0

8
17
13
20
15
16
20
17

6.3
13.5
10.3
15.9
11.9
12.7
15.9
13.5
100.0

126

5. ระดับต�ำแหน่งงาน
		 ผู้จัดการ
		 รองผู้จัดการ
		 หัวหน้าส่วนผู้ช่วยผู้จัดการที่ปรึกษาธุรกิจ
		 เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการธุรกิจสินเชื่อ
		 เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการที่ปรึกษาธุรกิจ
		 เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการด้านบริการลูกค้า
		 เจ้าหน้าที่ซุปเปอร์ไวเซอร์บริการลูกค้า
		 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
รวม

126

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 84.1 ส่วนใหญ่
มีอายุ 30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.1 มีการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี เป็นส่วนมาก คิดเป็นร้อยละ 75.4
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการท�ำงาน มากกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 67.5 ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการ
ธุรกิจสินเชื่อ และ เจ้าหน้าที่ซุปเปอร์ไวเซอร์บริการลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 15.9
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและล�ำดับวัฒนธรรมองค์กรของธนาคาร
กรุงไทย สาขาจังหวัดพัทลุง
วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมทางกายภาพ
ค่านิยม
ฐานคติ

รวม

S.D.

ระดับ

4.40
4.37
4.50

0.58
0.48
0.38

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.42

0.40

มากที่สุด

ล�ำดับ
2
3
1
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จากตารางที่ 2 พบว่าระดับวัฒนธรรมองค์กรของธนาคารกรุงไทยสาขาจังหวัดพัทลุง ระดับ
วัฒนธรรมของพนักงานกรุงไทยในเขตจังหวัดพัทลุง โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ( =4.42 S.D.=0.40) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านฐานคติของพนักงานธนาคารกรุงไทยในเขตจังหวัดพัทลุงอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยพบว่าด้านฐานคติอยูใ่ นล�ำดับสูงสุด ( =4.42 S.D.=0.40) รองลงมาคือด้านวัฒนธรรมทาง
กายภาพ ( =4.40, S.D.=0.58) และด้านค่านิยม ( =4.43 S.D.=0.48)
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและล�ำดับความสุขในการท�ำงานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยสาขาจังหวัดพัทลุง
วัฒนธรรมองค์กร
อารมณ์ทางบวก
การประเมินชีวิตโดยรวม
ความพึงพอใจในงาน
รวม

4.55
4.28
4.22
4.35

S.D.
0.50
0.51
0.56
0.46

ระดับ
มากทีสุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ล�ำดับ
1
2
3

จากตารางที่ 3 พบว่าระดับความสุขในการท�ำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย ในเขตจังหวัดพัทลุง
ระดับความสุขในการท�ำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทยในเขตจังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
( =4.35 S.D.=0.46) และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อารมณ์ทางบวกอยูใ่ นล�ำดับสูงสุด ( =4.55, S.D.=0.50)
รองลงมาคือการประเมินชีวิตโดยรวม ( =4.28 S.D.=0.51) และความพึงพอใจในงานอยู่ระดับต�่ำสุด
( =4.22 S.D.=0.56)
ตารางที่ 4 วิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอนวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ส ่ ง ผลต่ อ ความสุ ข
ในการท�ำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย ในเขตจังหวัดพัทลุง
แหล่งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total
ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ
ค่าคงที่
ค่านิยม (C2)
วัฒนธรรมทางกายภาพ (C1)
ฐานคติ (C3)

df
3
121
124
B
.20
.56
.21
.16

SS
20.11
7.12
27.24
Beta
.57
.27
.13

MS
6.70
.059

F
113.79**

Sig.
.000d

SEb
.26
.06
.04
.07

T
.79
8.84
4.65
2.33

Sig.
.43
.00
.00
.02

**มีนัยส�ำคัญที่ระดับ .01
R = 0.856 R2 = 0.738 SEE = 0.242
จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์วฒ
ั นธรรมของพนักงานธนาคารกรุงไทยในเขตจังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย
ค่านิยม(C2) วัฒนธรรมทางการภาพ(C1) และฐานคติ(C3) เป็นตัวแปรที่ได้รับเลือกเข้าสมการถดถอย
และสามารถอภิ ป รายความแปรผั น ของระดั บ ความสุ ข ในการท� ำ งานของพนั ก งานธนาคารกรุ ง ไทย
ในเขตจังหวัดพัทลุงได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตริ ะดับ 0.01 โดยมีคา่ ประสิทธิภาพในการท�ำนาย (R2) เท่ากับ
0.738 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อระดับความสุขเป็นไปในทิศทางบวก
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การอภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อความสุขในการท�ำงานของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย
ในเขตจังหวัดพัทลุง สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. จากผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อความสุขในการท�ำงานของพนักงานกรุงไทย
ในเขตจังหวัดพัทลุง ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ฐานคติ
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ วัฒนธรรมทางกายภาพ และค่านิยมตามล�ำดับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของโยษิตา กฤตพรพินิต (2557) ศึกษาเรื่องอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อความสุขในการท�ำงาน
ของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ธีรชัย ไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด โดยศึกษาวัฒนธรรมองค์กรและความสุข
ของพนักงาน ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นวัฒนธรรมองค์การของพนักงาน ซึง่ พบว่าปัจจัยด้านวัฒนธรรม
ส่งผลต่อความสุขการท�ำงาน ควรให้ความส�ำคัญกับพนักงานในองค์กร โดยสนใจในเรื่องผลตอบแทน
สวัสดิการอย่าง พอเพียงและเป็นที่น่าพอใจ ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ตนเอง อย่างสม�่ำเสมอ มีเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลส�ำคัญ ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงาน
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของจินดาวรรณ รามทอง (2557)
ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสุขในการท�ำงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต
หาดใหญ่ ผลการศึกษา โดยตัวแปรด้านวัฒนธรรมจะส่งผลต่อความสุขในการท�ำงานของพนักงาน
2. จากผลการวิจัยพบว่า ระดับความสุขในการท�ำงานของพนักงานกรุงไทยในเขตจังหวัดพัทลุง
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากพบว่าพนักงานมีความสุขอยู่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ระดับความสุขในการท�ำงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเยอะทุกด้าน โดยอารมณ์ทางบวก
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือการประเมินชีวิตโดยรวม และความพึงพอใจในการท�ำงาน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อรรถพร คงเขียว (2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสุขในการท�ำงานของ
พนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ดี.อี.เอ็ม คอมฟิแดนท์ จ�ำกัด ผลการศึกษา ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัย การปฏิบัติงานกับ ระดับ ความสุขในการท�ำงาน การศึกษาพบว่าปัจจัย การปฏิบัติงาน
ในด้าน ความส�ำเร็จในงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับความสุขในการท�ำงานในระดับต�่ำ แต่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นภัชชล รอดเที่ยง (2550)ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท�ำงานของบุคลากรที่สังกัด
ศูนย์อนามัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยผลการวิจยั พบ ปัจจัยที่
มีอิทธิพลและสามารถร่วมคาดท�ำนายความสุขในการท�ำงานของบุคลากร ได้แก่ ลักษณะงาน สัมพันธภาพ
ในครอบครัว สภาพแวดล้อมในการท�ำงานและการได้รบั การยกย่องนับถือ โดยสามารถร่วมท�ำนายความสุข
ในการท�ำงานของบุคคลที่สังกัดศูนย์อนามัยได้
3. จากผลการวิจัยพบว่า ระดับวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความสุขในการท�ำงานของพนักงานกรุงไทย
ในเขตจังหวัดพัทลุง เรียงตามล�ำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านฐานคติ วัฒนธรรมทางกายภาพ และ
ค่านิยม ส่งผลต่อความสุขในการท�ำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทยในเขตจังหวัดพัทลุงอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถร่วมกันท�ำนายความสุขในการท�ำงานของพนักงานกรุงไทยในเขต
จังหวัดพัทลุง ได้ร้อยละ 73.80 ทั้งนี้จะเห็นว่าวัฒนธรรมมีความส�ำคัญและสอดคล้องกับความสุขในการ
ท�ำงานของพนักงานเป็นอย่างมาก ดังที่ สมคิด บางโม (2550 : 43) ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์กรไว้วา่
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หมายถึง ความคิด กลุ่มของค่านิยม และความเชื่อ แบบแผนปฏิบัติงาน และการด�ำรงชีวิตของบุคลากร
ในองค์กรหนึ่ง ๆ ซึ่งบุคลากรขององค์การ ร่วมกันสร้างขึ้น ยอมรับและปฏิบัติเป็นประเพณี และใช้เป็น
แบบแผนในการปฏิบตั ติ นในฐานะสมาชิกขององค์กรมาเป็นเวลานานพอสมควร รวมทัง้ ท�ำให้เกิดความรูส้ กึ
ต่อองค์กร สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เชาวลิต ลิ้มไพบูลย์ (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านวัฒนธรรม
องค์กร สภาพแวดล้อมบรรยากาศ และความจงรักภักดีต่อองค์กรที่มีผลต่อการท�ำงานของพนักงาน
บริษทั เอส.เค.เจ. พลาสติก จ�ำกัด ผลการศึกษาพบว่า สภาพแวดล้อมบรรยากาศและความจงรักภักดีทมี่ ผี ล
ต่อการท�ำงานของพนักงาน ด้านวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมให้องค์กรมีความร่วมมือกันในการท�ำงานเพือ่ ให้
ประสบผลส�ำเร็จ ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ ทางบริษัทฯ สร้างเสริมความสัมพันธ์ของพนักงาน
ให้มีความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเมื่อเกิดปัญหาในการท�ำงาน

ข้อเสนอแนะ
1. องค์กรควรมีการสอบถาม หรือประเมินระดับความสุขในการท�ำงานของพนักงานอยู่เสมอ
อาจท�ำเป็นประจ�ำทุกๆ 6 เดือน 1 ปี หรือ ตามเหตุการณ์ทคี่ วรจะเป็น เช่น มีการประท้วง อัตราการเข้าออก
เพิ่มมากขึ้น
2. ในการศึกษาระดับความสุขในการท�ำงานของพนักงาน ควรสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ
ที่อาจส่งผลต่อการเพิ่มระดับความสุขของพนักงาน เช่น การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ความผูกพัน
ต่อองค์กร สภาพแวดล้อมของการท�ำงาน กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือปัจจัยจูงใจอื่น ๆ ที่ท�ำให้พนักงาน
มีความสุขในการท�ำงานมากขึ้น ซึ่งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานให้กับพนักงานได้
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ปัจจัยการสร้างความสุขในการท�ำงานที่ส่งผลต่อความผูกพัน
องค์กรของพนักงาน บริษทั วูด
้ เวอร์ค จ�ำกัด สาขาแอดวานซ์ จังหวัดสงขลา
FACTORS OF MAKING HAPPINESS AT WORK AFFECT
TO STAFF ORGANIZATION’S RELATIONSHIP AT WOODWORK
COMPANY LIMITED ADVANCE BRANCH SONGKHLA.
ศุภสิน อัศวเมฆานนท์, ฉัตรธิดา ดิสระมุณี, ชาญวิทย์ จองอัครวรัญญู,
ธนากร ธรรมจิณโน, สิริกาญจน์ ทองแก้วเจริญ, ชีวนันท์ คุณพิทักษ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยการสร้างความสุขในการท�ำงาน
(Happy Workplace Model) ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ความผู ก พั น องค์ ก รของพนั ก งาน บริ ษั ท วู ้ ด เวอร์ ค จ� ำ กั ด
สาขาแอดวานซ์ จังหวัดสงขลา เพื่อทราบถึงความสุขที่มีผลต่อการท�ำงาน
โดยเป็นการศึกษาประชากรกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสัญชาติไทยจ�ำนวน 114 คน โดยมีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purportive Sampling) คือ พนักงานฝ่ายควบคุม 15 คน ฝ่ายวิศวะ 14 คน ฝ่ายส�ำนักงาน
34 คน ฝ่ายธุรการ 26 คน ฝ่ายผลิต 12 คนและฝ่ายอื่น ๆ จ�ำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบ
ถามปลายปิด โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการสร้างความสุข ในด้าน Happy Family (ครอบครัวดี) พนักงานได้ให้
ความส�ำคัญมาเป็นอันดับแรกรองลงมา คือ ด้าน Happy Soul (มีคุณธรรม) ด้าน Happy Heart (น�้ำใจงาม)
ด้าน Happy Society (สังคมที่ดี) ด้าน Happy Brain (การหาความรู้) ด้าน Happy Money (ใช้เงินเป็น)
ด้าน Happy Relax (ผ่อนคลาย) และอันดับสุดท้ายคือ ด้าน Happy Body (สุขภาพดี) ความสุขในการท�ำงาน
โดยภาพรวมอยู่ที่ 3.61 อยู่ในระดับที่สูง
ผลการศึกษาด้านความผูกพันต่อองค์กรโดยอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
อันดับแรกคือ ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานพนักงานให้คะแนนมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ ความผูกพัน
ต่อองค์กรด้านความคงอยู่ และอันดับสุดท้ายคือ ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ โดยภาพรวมในด้านความผูกพัน
อยู่ที่ 3.80 อยู่ในระดับที่สูง
ค�ำส�ำคัญ : ปัจจัยการสร้างความสุข พนักงาน สงขลา ความผูกพันต่อองค์กร
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Abstract
The purposes of this research were to studied personal factors and making happiness factors
at work that affects to organization’s relationships of staff at the Woodwork Company Ltd, Advance
branch, Songkhla province. To know the happiness that affects to work. The main informants of
this research were Thai nationality 114 informants by choosing the purposive sampling, they were
controlling department 15 people, engineering department 14 people, office department 34 people,
administrative department 26 people, production department 12 people, and other departments
13 people. The research instrument was a closed-ended questionnaire: mean, standard deviation
and content analysis of the research results. The study found that the staff gave precedence for
making happiness was the first factor, happy soul factor, happy heart factor, happy society factor, the
happy brain factor, happy money factor, happy relax factor, and lastly happy body factor respectively.
Overall happiness at work is high level at 3.61 and the result of the organization’s relationships of
staff was very level. When considering each factor it found that the first was relationships with norm
organizations, second was relationships with persistence organizations and finally was relationships
with mind factor. In overall of relationships was high level at 3.80.
Keywords : Making happiness factors, Staff Songkhla province, organization’s relationships

บทน�ำ
ในยุคปัจจุบนั การจัดการทรัพยากรมนุษย์นนั้ ก็มไิ ด้จำ� กัดขอบเขตอยูแ่ ค่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเข้ามาปฏิบตั งิ านในองค์กรเท่านัน้ แต่ยงิ่ ไปกว่านัน้ ยังมีสงิ่ ส�ำคัญทีจ่ ะต้องด�ำเนินการ
ควบคูก่ นั ไป คือการปลูกฝังหรือสร้างจิตส�ำนึกให้บคุ ลากรภายในองค์กรเกิดพึงพอใจ ความผูกพัน ความซือ่ สัตย์
และจงรักภักดีทจี่ ะร่วมมือและปฏิบตั งิ านให้กบั องค์กรตลอดไป โดยองค์กรจะต้องใส่ใจดูแลรักษาความก้าวหน้า
ในอาชีพการงานให้กบั บุคลากร อันจะส่งผลให้บคุ ลากรมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างชือ่ เสียงและสร้างความส�ำเร็จ
ให้กับองค์กร โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและยากล�ำบาก แต่การที่องค์กรจะคาดหวังและมุ่งผลให้
บุคลากรภายในองค์กรปฏิบัติเช่นนั้น ได้จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ เป็นแรงเสริม
เพือ่ กระตุน้ และคอยผลักดันให้บคุ ลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร (วิภาดา คุปตานนท์, 2551) เมือ่ พนักงาน
มีความรูส้ กึ ผูกพันต่อองค์กรก็จะส่งผลท�ำให้เกิดแรงผลักดันแรงจูงใจและกระตุน้ ให้พนักงานพร้อมทีจ่ ะอุทศิ ตน
เพือ่ ปฏิบตั งิ านหรือหน้าทีข่ องตนจนสุดความสามารถให้กบั องค์กร เพราะด้วยความรูส้ กึ ว่าตนเองก็มสี ว่ นร่วม
ในการเป็นเจ้าขององค์กรเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ความผูกพันต่อองค์กรก็ยังคอยท�ำหน้าที่ประสานและ
เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างความต้องการของบุคลากรขององค์กรให้สอดคล้องไปด้วยกันกับเป้าหมายของ
องค์กรอีกด้วย (สุพานี สฤษฏ์วานิช, 2549)
ดั ง นั้ น ทางผู ้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย การสร้ า งความสุ ข ในการท� ำ งาน
(Happy Work Place) (ชาญวิทย์ วสันตธ์ นารัตน์, 2551) ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงาน
บริษัท วู้ดเวอร์ค จ�ำกัด สาขาแอดวานซ์ จังหวัดสงขลา
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ การศึกษาการสร้างความสุขทีอ่ งค์กรจัดให้พนักงาน บริษทั วูด้ เวอร์ค จ�ำกัด สาขาแอดวานซ์
จังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึกษาระดับของความสุขในการท�ำงานและความผูกพันต่อองค์กร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลต่อความผูกพันต่อองค์กร
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการสร้างความสุขในการท�ำงานต่อความผูกพันองค์กร

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับความสุข (Happiness)
Manion (2003 : 652 - 859) กล่าวว่า ความสุขเป็นพลังของอารมณ์ในทางบวก ความรู้สึกสดชื่น
มีชีวิตชีวาประสบการณ์ ความสุข ความสนุกสนานในการท�ำงาน เป็นส่วนส�ำคัญในการท�ำงานผลที่ตามมา
ของความสุขในการท�ำงานคือ ผลงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ เกิดการคงอยู่ในงาน มีความตั้งใจ
ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป
การเริ่มต้นที่ดีของการเกิดเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy workplace) อย่างยั่งยืนโดยแนวคิด
เกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุขเริ่มขึ้นโดยส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)
ท�ำให้ผวู้ จิ ยั เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการสร้างความสุขให้เกิดขึน้ ในการท�ำงานภายในองค์กร จึงต้องการศึกษา
วิจัยประเด็นของปัจจัยการสร้างความสุขในการท�ำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานบริษัท
วู ้ ด เวอร์ ค จ� ำกั ด สาขาแอดวานซ์ จั ง หวั ด สงขลา เนื่ อ งจากองค์ ก รแห่ ง นี้ เป็ น องค์ ก รขนาดใหญ่ ท่ี ใ ห้
ความส�ำคัญแก่พนักงาน และได้จัดท�ำการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกับการท�ำงานอย่างมีความสุขครบทั้ง
8 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน happy Body (สุขภาพดี) ด้าน happy Heart (น�้ำใจงาม) ด้าน Happy Relax
(ผ่อนคลาย) ด้าน Happy Brain (หาความรู)้ ด้าน Happy Soul (มีคณ
ุ ธรรม) ด้าน Happy Money (ใช้เงินเป็น)
ด้าน Happy Family (ครอบครัวทีด่ )ี ด้าน Happy Society (สังคมทีด่ )ี

กรอบแนวคิดงานวิจัย
จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องปัจจัยการสร้างความสุขในการท�ำงาน (Happy Workplace
Model) ที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงาน บริษัท วู้ดเวอร์ค จ�ำกัด สาขาแอดวานซ์ จังหวัดสงขลา
ซึ่งแสดงกรอบแนวคิด ดังนี้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น (Independent Veriable)
ปัจจัยส่วนบุคคล

1. เพศ
2. อายุ
3. อายุการท�ำงาน
4. แผนกงาน
5. รายได้ต่อเดือน
6. สถานภาพ

ตัวแปรต้น
ด้านปัจจัยสร้างความสุข 8 ประการ
1. ด้าน Happy body (สุขภาพดี)
2. ด้าน Happy Heart (น�้ำใจงาม)
3. ด้าน Happy Relax (ผ่อนคลาย)
4. ด้าน Happy Brain (หาความรู้)
5. ด้าน Happy Soul (มีคุณธรรม)
6. ด้าน Happy Money (ใช้เงินเป็น)
7. ด้าน Happy Family (ครอบครัวที่ดี)
8. ด้าน Happy Society (สังคมที่ดี)

ตัวแปรตาม
ความผูกพันต่อองค์กร
- ด้านจิตใจ
- ด้านการคงอยู่
- ด้านบรรทัดฐาน

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั นีเ้ ป็นการใช้การวิจยั เชิงพรรณนา ทีม่ กี ารใช้เครือ่ งมือแบบสอบถามเพือ่ การเก็บรวบรวมข้อมูล
ซึ่งมีขั้นตอนการค้นคว้า ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร (Population) ได้ แ ก่ พนั ก งานทั้ ง หมดของ บริ ษั ท วู ้ ด เวอร์ ค จ� ำ กั ด สาขา
แอดวานซ์ จังหวัดสงขลาจ�ำนวนทั้งหมด 563 คน (ข้อมูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท วู้ดเวอร์ค จ�ำกัด
สาขาแอดวานซ์ จังหวัดสงขลา ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562)
1.2 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง (Sampling) ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ พนั ก งานฝ่ า ยควบคุ ม ฝ่ า ยวิ ศ วะ
ฝ่ายส�ำนักงาน ฝ่ายธุรการ ฝ่ายผลิต และฝ่ายอื่น ๆ จ�ำนวน 114 คน ได้จากการค�ำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จากสูตรของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane) ซึง่ เป็นการเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
1.3 การสุ่มตัวอย่างส�ำหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น
(Non-Probability Sampling) ด้วยการสุ่มอย่างมีระบบ (Systematic Random Sampling) โดยเก็บ
ตัวอย่างเฉพาะ ฝ่ายควบคุม ฝ่ายวิศวะ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายส�ำนักงาน ฝ่ายผลิต ในการตอบแบบสอบถาม
ในการวิจัยครั้งนี้จนครบ 114 ฉบับ
2. เครื่องมือและวิธีสร้างเครื่องมือในการวิจัย
เครือ่ งมือในการเก็บข้อมูลของการวิจยั ในครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถาม
จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับปัจจัยส่วนบุคคลผูต้ อบแบบสอบถามประกอบด้วยข้อค�ำถามเกีย่ วกับ
เพศ อายุ อายุงาน แผนกงาน รายได้และสถานภาพ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ
(Check List)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความสุขในการท�ำงาน เป็นแบบสอบถามที่ใช้มาตรวัดการประเมินค่าแบบ
ลิเคิร์ตสเกล (Likert Scale) ซึ่งมีค�ำถามทั้งหมด 8 ด้าน ได้แก่ Happy Body (สุขภาพดี) Happy Heart
(น�้ำใจงาม) Happy Society (สังคมที่ดี) Happy Relax (ผ่อนคลาย) Happy Brain (หาความรู้) Happy Soul
(มีคุณธรรม) Happy Money (ใช้เงินเป็น) และ Happy Family (ครอบครัวที่ดี)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์กร เป็นแบบสอบถามที่ใช้มาตรวัดการประเมินค่าแบบ
ลิเคิร์ตสเกล (Likert Scale) ซึ่งมีค�ำถามทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ (Affective)
ความผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่ (Continuance) ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐาน (Normative)
และ ข้อเสนอแนะ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด
3. วิธีด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิสยั เชิงส�ำรวจ (Survey Research)
แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามหลักจ�ำแนกตามวิธีการดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) รวบรวมข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามจากพนักงาน
บริษัทวู้ดเวอร์ค จ�ำกัด สาขาแอดวานซ์ จังหวัดสงขลา ในลักษณะปลายปิด จ�ำนวน 114 ฉบับ
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ต่อไปนี้
การศึกษาค้นคว้าจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 การศึกษาค้นคว้าจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.2 การศึกษาค้นคว้าจากต�ำรา และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
2.3 การศึกษาทางสื่ออินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ใช้ ส ถิ ติ ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแบบสอบถามจะเป็ น การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ (Spss) ซึ่งใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใช้ตารางแจกแจงความถี่
แสดงผลมาเป็นตัวเลขแสดงค่าความถี่ ค่าร้อยละ (Precentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Diviation : S.D.) ซึ่งจะน�ำผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความสุข
ในการท�ำงานทั้ง 8 ประการ ได้แก่ Happy Body (สุขภาพดี) ด้าน happy Heart (น�้ำใจงาม) Happy Relax
(ผ่อนคลาย) Happy Brain(หาความรู้) Happy Soul (มีคุณธรรม) Happy Money (ใช้เงินเป็น) Happy Family
(ครอบครัวที่ดี) Happy Society (สังคมที่ดี) และซึ่งได้วิเคราะห์ด้านความผูกพันองค์กรดังนี้ ความผูกพันต่อ
องค์กรด้านบรรทัดฐาน ความผูกพันต่อองค์กรด้านความคงอยู่ ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ
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การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
1. การวิเคราะห์เชิงอนุมาน โดยเลือกใช้วธิ กี ารวิเคราะห์คา่ สถิติ คือค่าสถิติ ไคสแควร์ (Chi-square)
ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความผูกพันต่อองค์กร
2. การวิเคราะห์เชิงอนุมาน โดยเลือกใช้วธิ กี ารวิเคราะห์คา่ สถิติ คือค่าสถิติ ไคสแควร์ (Chi-square)
ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการสร้างความสุขในการท�ำงานกับความผูกพันต่อองค์กร
3. ใช้ในการทดสอบค่าเฉลี่ยระดับความสุขและความผูกพัน โดยก�ำหนดให้ผู้ให้ข้อมูลเลือกตอบ
ใน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ผู้ให้ข้อมูลสามารถเลือกตอบตามสภาพที่เป็นจริงถึงเหตุการณ์ความรู้สึกความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยการสร้างความสุขในการท�ำงานและความผูกพันต่อองค์กร จากนัน้ น�ำคะแนนทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลเลือกตอบ
ในแต่ละข้อความรวมกันและค�ำนวณน�้ำหนักค่าคะแนนเฉลี่ย (weight mean score) เพื่อแปลผลข้อมูล
โดยแบ่งเป็น 5 ระดับคือน้อยที่สุดน้อย ปานกลาง มากและมากที่สุด โดยมีเกณฑ์ดังนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับค่าเฉลี่ยที่ 4.21 – 5.00
ระดับค่าเฉลี่ยที่ 3.41 – 4.20
ระดับค่าเฉลี่ยที่ 2.61 – 3.40
ระดับค่าเฉลี่ยที่ 1.81 – 2.60
ระดับค่าเฉลี่ยที่ 1.00 – 1.80

หมายถึง
มีผลต่อความสุขในการท�ำงานมากที่สุด
มีผลต่อความสุขในการท�ำงานมาก
มีผลต่อความสุขในการท�ำงานปานกลาง
มีผลต่อความสุขในการท�ำงานน้อย
มีผลต่อความสุขในการท�ำงานน้อยที่สุด

การวัดระดับความสุขในการท�ำงาน
มากที่สุด หมายถึง มีความสุขมากที่สุด
มาก
หมายถึง มีความสุขมาก
ปานกลาง หมายถึง มีความสุขปานกลาง
น้อย
หมายถึง มีความสุขน้อย
น้อยที่สุด หมายถึง มีความสุขน้อยที่สุด

จะเท่ากับ 5 คะแนน
จะเท่ากับ 4 คะแนน
จะเท่ากับ 3 คะแนน
จะเท่ากับ 2 คะแนน
จะเท่ากับ 1 คะแนน

ผู้ให้ข้อมูลสามารถเลือกตอบตามสภาพที่รู้สึกว่ามีความสุขในการท�ำงานจากนั้นน�ำคะแนนที่
ผู้ให้ข้อมูลเลือกตอบในแต่ละข้อความรวมกันและค�ำนวณน�้ำหนักค่าคะแนนเฉลี่ย (weight mean score)
เพื่อแปลผลข้อมูลโดยแบ่งเป็น 5 ระดับคือน้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มากและมากที่สุด โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับค่าเฉลี่ยที่ 4.21 – 5.00
ระดับค่าเฉลี่ยที่ 3.41 – 4.20
ระดับค่าเฉลี่ยที่ 2.61 – 3.40
ระดับค่าเฉลี่ยที่ 1.81 – 2.60
ระดับค่าเฉลี่ยที่ 1.00 – 1.80

หมายถึง
มีผลต่อความสุขในการท�ำงานมากที่สุด
มีผลต่อความสุขในการท�ำงานมาก
มีผลต่อความสุขในการท�ำงานปานกลาง
มีผลต่อความสุขในการท�ำงานน้อย
มีผลต่อความสุขในการท�ำงานน้อยที่สุด
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ผลการศึกษา
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการสร้างความสุขในการท�ำงาน (Happy Workplace)
ที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน บริษัท วู้ดเวอร์ค จ�ำกัด สาขาแอดวานซ์ จังหวัดสงขลา เพื่อเสนอ
แนะแนวทางการการสร้างความสุขในการท�ำงานของพนักงาน บริษัท วู้ดเวอร์ค จ�ำกัด สาขาแอดวานซ์
จังหวัดสงขลา ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างมาวิเคราะห์ดว้ ยวิธกี ารทางสถิตติ ามวัตถุประสงค์
ในการวิจัยในครั้งนี้ โดยแบ่งผลการวิเคราะห์เป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงานหญิง จ�ำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 และ
พนักงานชาย จ�ำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2
อายุ : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี จ�ำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0
รองลงมาอายุระหว่าง 31 - 35 ปี จ�ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 และอายุ 41 - 45 ปี จ�ำนวน 14 คน
คิดเป็นร้อยละ 12.3 และ อายุระหว่าง 36 - 40 ปี จ�ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 และ อายุระหว่าง
18 - 25 ปี จ�ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 และ อายุระหว่าง 46 - 50 ปี จ�ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6
และสุดท้ายคือ อายุระหว่าง 50 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8
อายุงาน : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี จ�ำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9
รองลงมา อายุงาน 6 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.3 และอายุงาน 11 - 15 ปี จ�ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6
และอายุงาน 16 - 20 ปี จ�ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 และสุดท้ายคืออายุงานมากกว่า 20 ปี
จ�ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9
แผนกงาน : กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงานฝ่ายส�ำนักงาน จ�ำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8
และกลุม่ ตัวอย่างทีร่ องลงมา คือ พนักงานฝ่ายธุรการ จ�ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 และพนักงานฝ่าย
ควบคุมจ�ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 และพนักงานฝ่ายวิศวะ จ�ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3
และพนักงานฝ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการวิจัย มีจ�ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 และสุดท้ายของ
กลุ่มตัวอย่างการวิจัยคือ พนักงานฝ่ายผลิต จ�ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5
รายได้ต่อเดือน : กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับรายได้ 10,001 - 15,000 บาท ต่อเดือน มีจ�ำนวน 51 คน
คิดเป็นร้อยละ 44.7 และจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างที่รับรายได้ 15,001 - 20,000 บาทต่อเดือน มีจ�ำนวน 32 คน
คิดเป็นร้อยละ 28.1 และกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้รบั รายได้ ต�ำ่ กว่า 10,000 บาท จ�ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 18.4
และกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับรายได้ 20,001 - 25,000 บาทต่อเดือน จ�ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 และ
สุดท้ายกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับเงินเดือน 25,001 - 30,000 บาทต่อเดือน จ�ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6
สถานภาพ : กลุม่ ตัวอย่างทีส่ ถานภาพสมรส จ�ำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9 และกลุม่ ตัวอย่าง
ที่มีสถานภาพโสด จ�ำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 49.1
ส่วนที่ 2 เป็นผลการศึกษาเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น
ของปัจจัยการสร้างความสุขในการท�ำงาน (Happy Workplace model)
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ปัจจัยการสร้างความสุขในการท�ำงาน
ความสุขในการท�ำงาน โดยรวม
1. Happy body (สุขภาพดี)
2. Happy Heart (น�้ำใจงาม)
3. Happy Relax (ผ่อนคลาย)
4. Happy Brain (หาความรู้)
5. Happy Soul (มีคุณธรรม)
6. Happy Money (ใช้เงินเป็น)
7. Happy Family (ครอบครัวที่ดี)
8. Happy society (สังคมที่ดี)

ค่าต�่ำสุด ค่าสูงสุด
(Min)
(Max)
2.43
4.63
1.00
5.00
2.80
5.00
1.80
5.00
2.40
4.80
2.40
5.00
2.00
5.00
2.80
5.00
1.60
4.80

S.D.
3.61
3.01
3.76
3.52
3.59
3.87
3.59
3.89
3.63

0.38
0.76
0.48
0.62
0.50
0.48
0.60
0.56
0.62

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยการสร้างความสุขในการท�ำงาน (Happy Workplace Model) ทีส่ ง่ ผลต่อ
ความผูกพันองค์กรของพนักงาน บริษัท วู้ดเวอร์ค จ�ำกัด สาขาแอดวานซ์ จังหวัดสงขลาทั้ง 8 ด้าน
โดยภาพรวมพนักงานมีความสุขในการท�ำงานมีค่าเฉลี่ย 3.61 จัดอยู่ในระดับสูง
Happy Body (สุขภาพดี) มีค่าเฉลี่ย 3.61 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.38 ส่งผลให้
มีความสุขในการท�ำงานมาก โดยที่พนักงานให้ความส�ำคัญในเรื่องของสุขภาพเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงดี
มีค่าเฉลี่ย 3.28 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.79
Happy Heart (น�ำ้ ใจงาม) มีคา่ เฉลีย่ 3.76 และมีสว่ นเบีย่ งเบนมาตรฐานอยูท่ ี่ 0.48 ส่งผลให้มคี วามสุข
ในการท�ำงานมาก โดยที่พนักงานให้ความส�ำคัญในเรื่องขององค์กรให้ความส�ำคัญการท�ำงานเป็นทีม
มีค่าเฉลี่ย 3.83 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.61
Happy Relax (ผ่อนคลาย) มีค่าเฉลี่ย 3.52 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.62 ส่งผลให้
มีความสุขในการท�ำงานมาก โดยทีพ่ นักงานให้ความส�ำคัญในเรือ่ งขององค์กรรูส้ กึ สนุกสนานและเพลิดเพลิน
ในการท�ำงานอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย 3.67 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.58
Happy Brain (หาความรู้) มีค่าเฉลี่ย 3.59 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.50 ส่งผลให้
มีความสุขในการท�ำงาน โดยทีพ่ นักงานให้ความส�ำคัญในเรือ่ งของ การมีความรูค้ วามเชีย่ วชาญในงานทีป่ ฏิบตั ิ
มีค่าเฉลี่ย 3.72 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.66
Happy Soul (มีคุณธรรม) มีค่าเฉลี่ย 3.87 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.48 ส่งผลให้
มีความสุขในการท�ำงานมาก โดยที่พนักงานให้ความส�ำคัญในเรื่องของความซื่อสัตย์ในการท�ำงานเป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ มีค่าเฉลี่ย 4.01 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.66
Happy Money (ใช้เงินเป็น) มีค่าเฉลี่ย 3.59 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.60 ส่งผล
ให้มีความสุขในการท�ำงาน โดยที่พนักงานให้ความส�ำคัญในเรื่องของการน�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการด�ำเนินชีวิตปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ย 3.67 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.76
Happy Family (ครอบครัวที่ดี) มีค่าเฉลี่ย 3.89 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.56 ส่งผล
ให้มคี วามสุขในการท�ำงาน โดยทีพ่ นักงานให้ความส�ำคัญในเรือ่ งของสมาชิกในครอบครัวมีความรักความผูกพัน
ต่อกัน มีค่าเฉลี่ย 4.07 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.70
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Happy society (สังคมที่ดี) มีค่าเฉลี่ย 3.63 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.62 ส่งผล
ให้มีความสุขในการท�ำงาน โดยที่พนักงานให้ความส�ำคัญในการท�ำงานกับเพื่อนร่วมงานที่ดีมีน�้ำใจ
มีค่าเฉลี่ย 3.72 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.71
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กร
1. ผลการวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษทั วูด้ เวอร์ค จ�ำกัด สาขาแอดวานซ์
จังหวัดสงขลา ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านบรรทัดฐาน ด้านการคงอยู่ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความผูกพันต่อองค์กร
ความผูกพันต่อองค์กร โดยรวม
1. ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ
2. ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐาน
3. ความผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่

ค่าต�่ำสุด ค่าสูงสุด
(Min) (Max)
2.67
4.93
2.20
5.00
2.60
5.00
2.40
5.00

S.D.
3.80
3.75
3.88
3.77

0.48
0.61
0.55
0.55

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก

จากการวิเคราะห์พบว่าด้านความผูกพันที่ส่งผลต่อบริษัท วู้ดเวอร์ค จ�ำกัด สาขาแอดวานซ์
จังหวัดสงขลาทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยในภาพรวม 3.80 จัดอยู่ในระดับสูงเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
อันดับแรก คือ ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐาน 3.88 รองลงมา คือ ความผูกพันต่อองค์กร
ด้านความคงอยู่ 3.77 และอันดับสุดท้ายคือ ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ 3.75
ผลการวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท วู้ดเวอร์ค จ�ำกัด สาขาแอดวานซ์
จังหวัดสงขลา ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านบรรทัดฐาน ด้านการคงอยู่ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมด้านความผูกพันอยู่ในระดับมาก 3.80
ผลการวิเคราะห์ปจั จัยส่วนบุคคลทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษทั วูด้ เวอร์ค จ�ำกัด
สาขาแอดวานซ์ จังหวัดสงขลา
(n = 114)

ตัวแปร
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ปัจจัยส่วนบุคคล

ความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงาน
ปัจจัยส่วนบุคคล

3.8041
13.4123

0.48134
2.88975

114
114

ความผูกพันต่อองค์กร ปัจจัยส่วนบุคคล
Pearson Correlation
1
0.177
Sig. (2-tailed)
0.060
N
114
114
Pearson Correlation
0.177
1
Sig. (2-tailed)
0.060
N
114
114
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ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความผูกพันต่อองค์กร
มีค่าเท่ากับ .177 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01
สรุปผลจากตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Pearson Product Moment Correlation
Coefficient ระหว่างตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล และความผูกพันต่อองค์กร จะเห็นว่ามีค่า r = 0.177
มีความสัมพันธ์กันน้อยที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.01 อาจจะพิจารณาจากค่า 0.060 ในแถว Sig. (2-tailed)
ซึ่งมากกว่า 0.01 จากค่า r = 0.177 มีความสัมพันธ์กันน้อยที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.01 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 0
จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล กับความผูกพันต่อองค์กร มีความสัมพันธ์กันน้อย
ผลการวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย การสร้ า งความสุ ข ในการท� ำ งานที่ มี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของ
พนักงานบริษัท วู้ดเวอร์ค จ�ำกัด สาขาแอดวานซ์ จังหวัดสงขลา
(n = 114)
ตัวแปร
S.D.
N
ปัจจัยการสร้างความสุขในการท�ำงาน
3.6118
0.38156
114
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
3.8041
0.48134
114

ปัจจัยการสร้างความสุข
ในการท�ำงาน
ความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงาน

ความผูกพันต่อองค์กร ปัจจัยส่วนบุคคล
Pearson Correlation
1
0.574**
Sig. (2-tailed)
0.000
N
114
114
Pearson Correlation
0.574**
1
Sig. (2-tailed)
0.000
N
114
114

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการสร้างความสุขในการท�ำงาน
กับความผูกพันต่อองค์กร มีค่าเท่ากับ 0.574 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สรุ ป ได้ ว ่ า ปั จ จั ย การสร้ า งความสุ ข ในการท� ำ งานมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สรุปผลจากตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Pearson Product Moment Correlation
Coefficient ระหว่างตัวแปรปัจจัยการสร้างความสุขในการท�ำงานกับความผูกพันต่อองค์กร จะเห็นว่า
มีค่า r = 0.547 มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.01 ซึ่งแสดงด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) ค่านี้จะ
แสดงก็ต่อเมื่อมีการเลือกในช่องว่างหน้า Flag significant Correlations หรืออาจจะพิจารณาจากค่า 0.000
ในแถว Sig. (2-tailed) ซึ่งน้อยกว่า 0.01 จากค่า r = 0.547 มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.01
ซึ่งมีค่าบวกและใกล้ 1 จึงสรุปได้ว่าปัจจัยการสร้างความสุขในการท�ำงานกับความผูกพันต่อองค์กร
มีความสัมพันธ์กันมากและอยู่ในทิศทางเดียวกัน
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การอภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่องปัจจัยการสร้างความสุขในการท�ำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงาน
บริษัท วู้ดเวอร์ค จ�ำกัด สาขาแอดวานซ์ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีจ�ำนวนประชากรคนไทยทั้งสิ้น 160 คน
โดยผูว้ จิ ยั ได้ใช้สตู รและค�ำนวณกลุม่ ประชากรในการวิจยั แบบเจาะจงออกมา 114 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ 1.14
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวย่าง ส่วนใหญ่เป็นพนักงานเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี
มีอายุงานน้อยกว่า 5 ท�ำงานในแผนกพนักงานฝ่ายส�ำนักงาน มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท
และมีสถานภาพสมรส
2. การสร้างความสุขในการท�ำงานทั้ง 8 ด้าน ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ปัจจัยการสร้างความสุข พนักงานได้ให้ความส�ำคัญมาเป็นอันดับแรก คือ ด้าน Happy Family (ครอบครัวดี)
คือ ครอบครัวที่เข้มแข็งย่อมเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงความสุขที่ให้กับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็น
พ่อเป็นแม่ญาติผู้ใหญ่บุตรภรรยาหรือหลานคือการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้ครอบครัว รองลงมา
ด้าน Happy Soul (มีคุณธรรม) คือการมีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการด�ำเนินชีวิตองค์กร
ควรจัดกิจกรรมการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาตามเทศกาลต่าง ๆ รวมถึง
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่สอดแทรกแนวคิดการให้อภัยผู้อื่นและการยอมรับเมื่อท�ำผิดต่อผู้อื่น ด้าน Happy
Heart (น�้ำใจงาม) คือการมีน�้ำใจเอื้ออาทรต่อกันของผู้ร่วมงานปัจจัยส�ำคัญในองค์ประกอบนี้ได้แก่การ
ให้การช่วยเหลือคนรอบข้างการให้ความส�ำคัญกับการท�ำงานเป็นทีม ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานแบบ
พี่น้อง ดังนั้น องค์กรจึงควรจัดกิจรรมต่าง ๆ ที่กระตุ้นให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร โดยเน้น
กิจกรรมที่ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการสื่อสารระหว่างบุคลากร ด้าน Happy Society
(สังคมที่ดี) คือสังคมดีและสภาพแวดล้อมที่ดีมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนท�ำงานซึ่งเกิดจาก
ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการที่คนในชุมชนมีการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและชุมชน
มีความสงบสุข ดังนั้น นอกจากการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความเอื้ออาทรต่อกันแล้ว
นโยบายด้านความปลอดภัยในที่ท�ำงาน ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะท�ำให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจ
และมีความสุขในการท�ำงาน ด้าน Happy Brain (การหาความรู้) คือเราต้องศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเอง
ตลอดเวลาจากทีต่ า่ งนาํ ไปสูก่ ารเป็นมืออาชีพและความมัน่ คงก้าวหน้าในการทํางาน เพราะหากเราหากคน
มีความต้องการอยากเรียนรูห้ าความรูใ้ หม่ ๆ มาเพิม่ ศักยภาพและพัฒนาตนเองอยูอ่ ย่างสม�ำ่ เสมอก็จะเป็น
อีกหนึ่งแรงผลักดันที่จะช่วยให้องค์กรพัฒนาขึ้นด้วยพนักงานหรือบุคลากรที่มีศักยภาพ Happy Soul
(คุณธรรม) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดําเนินชีวิต ด้าน Happy Money (ใช้เงินเป็น) คือ
เมื่อมีเงินต้องรู้จักเก็บรู้จักใช้ไม่เป็นหนี้ปลูกฝังให้ มีนิสัยอดออม ประหยัด รู้จักใช้ วิธีเงิน ไม่ใช้สุรุ่ยสุร่าย
ใช้จ่ายแต่เท่าที่จ�ำเป็นยึดหลักค�ำสอนในการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน Happy Relax
(ผ่อนคลาย) คือ รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการดําเนินชีวิตเพราะคนทํางานหากไม่รู้จักสรรหาการ
ผ่อนคลายให้กับตนเองจะทําให้ร่างกายและจิตใจเกิดความเครียดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อหน้าที่การทํางาน
และอันดับสุดท้าย ด้าน Happy Body (สุขภาพดี) คือ มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ เพราะถ้าคนเรา
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็จะทําให้มีจิตใจที่ดีพร้อมทีจะรับมือกับปัญหาที่จะเข้ามาได้
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3. ผลการศึกษาด้านความผูกพันต่อองค์กรโดยอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าอันดับแรก คือ ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานพนักงานให้คะแนนมากที่สุด รองลงมา คือ
ความผูกพันต่อองค์กรด้านความคงอยู่ และอันดับสุดท้าย คือ ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ โดยภาพรวม
ในด้านความผูกพันอยู่ที่ 3.80 อยู่ในระดับที่สูง

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. จากผลวิจยั พบว่าความสุขในการท�ำงานด้าน Happy body (สุขภาพดี) พนักงานบริษทั วูด้ เวอร์ค จ�ำกัด
สาขาแอดวานซ์ จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นองค์กรจึงควรพิจารณาการสร้างสถานที่
ออกก� ำ ลั ง กายให้ กั บ พนั ก งานเพื่ อ ดู แ ลสุ ข ภาพที่ ดี ข องพนั ก งานและส่ ง ผลแรงจู ง ในในการปฏิ บั ติ ง าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. จากผลวิจยั พบว่าความผูกพันโดยรวมอยูร่ ะดับทีม่ ากส่งผลให้ให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร
ดังนัน้ องค์กรควรตระหนักและก�ำหนดแนวทางเพือ่ ให้พนักงานมีความเชือ่ มัน่ ในองค์กรและสามารถอยูร่ ว่ ม
กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและท�ำประโยชน์แก่องค์กรให้มากที่สุด
ข้อเสนอแนะส�ำหรับงานวิจัยในอนาคต
1. การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการสร้างความสุขในการท�ำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของ
พนักงานครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างระดับผู้บริหารได้แก่ ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย
เพือ่ น�ำมาเปรียบเทียบกับกลุม่ ตัวอย่างในระดับพนักงานและดารศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก อาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อาจจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้น
2. ควรศึกษาปัจจัยการสร้างความสุขในการท�ำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงาน
ในกลุ่มประเภทเดียวกัน เพื่อดูความแตกต่างหรือสอดคล้องกับผลการวิจัยครั้งนี้หรือไม่อย่างไร
3. การศึกษาในครัง้ ต่อไปควรจะรวมค�ำถามในแบบสอบถามบางข้อในแต่ละปัจจัยที่ มีความหมาย
คล้ายกัน และมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ เสียเวลามากเกินไป
และค�ำตอบที่ได้มีความครบถ้วนและตรงประเด็นมากขึ้น
4. เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยสุ่มพนักงาน บริษัท วู้ดเวอร์ค จ�ำกัด สาขาแอดวานซ์ จังหวัดสงขลา ที่เป็นคนไทย จ�ำนวน
114 คน โดยหลังจากส่ง แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ์กลับคืนมารวมทั้งสิ้น
114 ชุด หรือคิดเป็นร้อย ละ 100.00 ซึ่งอัตราการตอบกลับถือว่าอยู่ในระดังสูง ดังนั้นส�ำหรับงานวิจัย
ในอนาคต ผูว้ จิ ยั ควรค�ำนึงถึงรูปแบบการส่งแบบในรูปแบบออนไลน์ซงึ่ จะเข้าถึงได้งา่ ยและมีความเหมาะสม
กั บ บริ บ ท ขององค์ ก รในปั จ จุ บั น มากกว่ า รวมถึ ง การสร้ า งแรงจู ง ใจให้ แ ก่ บุ ค ลากรในการตอบกลั บ
แบบสอบถาม เช่น การมอบสิง่ ตอบแทนส�ำหรับผูท้ ตี่ อบกลับข้อมูล ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้อย่าง ใกล้เคียงที่สุด
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ปัจจัยทีม่ ผ
ี ลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษท
ั เฮงลิสซิง่ จ�ำกัด
FACTORS AFFECTING ORGANIZATIONAL ENGAGEMENT
OF EMPLOYEE OF HENG LEASING COOPERATIVE LIMITED
รัฐพงษ์ สุมาทย์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน กรณีศึกษาพนักงาน บริษัท
เฮง ลิสซิ่ง จ�ำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงระดับความผูกพันของพนักงาน และเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่
มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริษัท เฮงลิสซิ่ง จ�ำกัด กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้คือ พนักงาน
บริษัท เฮงลิสซิ่ง จ�ำกัด จ�ำนวน 1,352 คน ตัวแปรที่ใช้ศึกษามีปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยที่มีผล
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท เฮงลิสซิ่ง จ�ำกัด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่
0.01 ผลการวิจัยพบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท เฮงลิสซิ่ง จ�ำกัด อยู่ในระดับมาก
ปัจจัยด้านลักษณะงานทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษทั เฮงลิสซิง่ จ�ำกัด อยูใ่ นระดับมาก
และปัจจัยองค์กรที่ส่งผลให้พนักงานไม่มีความสุขกับงานและองค์กร คือ ค่าจ้างและสวัสดิการ นโยบาย
การบริหารงานของผู้บริหาร เครื่องมือและอุปกรณ์การท�ำงานที่เหมาะสม มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ค�ำส�ำคัญ : ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร, ความผูกพันต่อองค์กร

Abstract
The objectives of this study are to study the level of employee engagement and explore
the factors affecting of employees’ engagement. The variables in this study are the factors
concerning job characters and factors regarding organization. The research tools are questionnaire
survey and SPSS statistical analysis by using frequency, percentage, mean, standard deviation
and Pearson Correlation analysis at the statistical significance level at 0.01. The results show that:
The level of employee’s engagement of Heng Leasing Cooperative Limited is at a high level,
the factors concerning job characteristic of Heng Leasing Cooperative Limited is at a high level
and Factors regarding organization that lead to employees’ dissatisfaction with their organization
are Basic need, management support, growth and relationship respectively.
Keywords : the factors affecting organizational engagement, Organizational engagement
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บทน�ำ
ความผูกพันต่อองค์กรเป็นสิ่งที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงในการสร้าง
การเติบโตในอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืนของโลกธุรกิจ เนือ่ งจากความผูกพันเป็นปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้องค์กร
มีความพร้อมจากภายใน นั่นคือความพร้อมด้านบุคลากรซึ่งเป็น ผู้สร้างสรรค์ผลงานให้กับองค์กร ทุ่มเท
เต็มก�ำลังความสามารถ เพื่อน�ำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง บุคลากรผู้สรรค์สร้างผลิตภาพ
ผลิตผลให้กบั องค์กรอย่างเต็มศักยภาพล้วนแต่เป็นทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อองค์กร โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์
ในกลุม่ ธุรกิจบริการทีต่ อ้ งท�ำงานด้วยสมองและหัวใจ บริการอย่างแท้จริง เพือ่ ส่งมอบสิง่ ทีเ่ รียกว่าเหนือกว่า
มาตรฐานการให้บริการทั่วไปแก่ลูกค้านั้นเป็นปัจจัย ส�ำคัญหลักของความส�ำเร็จขององค์กรอย่างแท้จริง
ความเชื่อว่าองค์กรจะมีความสามารถรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรไว้ได้นั้น
จ�ำเป็นต้องอาศัยความรูส้ กึ นึกคิดความเชือ่ ต่างๆ ในสิง่ ทีด่ ขี ององค์กร ท�ำให้พนักงานในองค์กรมีความผูกพัน
ต่อองค์กร ซึง่ ต้องเกิดจากทีอ่ งค์กรต้องให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ แก่พนักงาน ไม่วา่ จะเป็น รางวัลทีเ่ ป็น
ตัวเงิน การเลือ่ นขัน้ เลือ่ นต�ำแหน่ง การสนับสนุนในด้านการยกระดับสภาพชีวติ ความเป็นอยูใ่ ห้ดขี นึ้ รวมทัง้
การสนับสนุนในด้านการยอมรับความคิดเห็น การมีส่วนร่วม การพัฒนายกระดับความรู้ ความสามารถ
ของพนักงานในองค์กร เป็นต้น ซึง่ เมือ่ องค์กรมีการสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ก็จะสร้างความรับรู้
ให้เกิด ขึน้ กับพนักงาน พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร สร้างสรรค์ผลงานทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพให้แก่องค์กร ซึง่ ส่ง
ผลดีกับองค์กรอย่างเต็มประสิทธิภาพ (วิวรรธณี วงศาชโย, 2558) ความผูกพันต่อองค์กรเป็นตัวพยากรณ์
ทีด่ ถี งึ อัตราการโยกย้ายเปลีย่ นแปลงของสมาชิกในองค์กร และเป็นเครือ่ งชีห้ รือตัวพยากรณ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ
มากกว่าความพึงพอใจในการท�ำงาน ซึง่ เคยได้รบั การเชือ่ ถือว่าเป็นตัวพยากรณ์ทดี่ ี เมือ่ คนมีความผูกพันต่อ
องค์กรก็จะแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมต่อเนือ่ ง หรือความคงเส้นคงวาในการท�ำงาน ไม่ขาดงาน
ความต่อเนือ่ งในการท�ำงาน โดยไม่โยกย้ายเปลีย่ นแปลงทีท่ ำ� งาน และตรงต่อเวลาในการท�ำงาน สมาชิกทีม่ ี
ความผูกพันต่อองค์กรมีแนวโน้มที่จะอยู่กับองค์กรนานกว่า และเต็มใจที่จะท�ำงานอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (สัมฤทธิ์ ผิวบัวคา, 2546 อ้างในสุพิชฌาย์ ลิ้มตระกูลไทย, 2561)
ดังนัน้ การสร้างความผูกพันต่อองค์กรอาจเป็นหนทางหนึง่ ในการด�ำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี า่
ขององค์กร ท�ำให้พนักงานท�ำงานอย่างมีความสุข มีความรู้สึกและจิตใจที่ยากจะอยู่กับองค์กรเพื่อปฏิบัติ
หน้าทีข่ องตนอย่างเต็มความสามารถ ความผูกพันต่อองค์กรเป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ ในการรักษาบุคลากรของ
องค์กรให้อยูก่ บั องค์กร เป็นความสัมพันธ์ทเี่ กิดขึน้ ระหว่างคนกับองค์กร ซึง่ บุคคลพร้อมทีจ่ ะทุม่ เทก�ำลังกาย
ก�ำลังใจในการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร (บุษบา มาพบพันธ์, 2544
อ้างใน สุพิชฌาย์ ลิ้มตระกูลไทย, 2561)
จากความส�ำคัญของความผูกพันต่อองค์กร ท�ำให้ผู้วิจัยสนใจในการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผูกพันในองค์กรของพนักงาน โดยจะศึกษาพนักงานของบริษัท เฮงลิสซิ่ง จ�ำกัด ว่ามีความผูกพัน
ต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด มีโอกาสที่จะย้ายงาน และส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างไรบ้าง งานวิจัยนี้จะ
ทําให้ทราบความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของพนักงาน เพื่อจะเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของบริษัท เฮงลิสซิ่ง จํากัด เพื่อนําองค์กรไปสู่ความสําเร็จและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงระดับความผูกพันของพนักงานบริษัท เฮงลิสซิ่ง จ�ำกัด
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เฮงลิสซิ่ง จ�ำกัด

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย
1. ประโยชน์ในทางวิชาการ ผลการศึกษานีจ้ ะทาํ ให้ทราบถึงปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานบริษัท เฮงลิสซิ่ง จ�ำกัด
2. ประโยชน์ในด้านการน�ำผลที่ได้จากการศึกษานี้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร ดังนี้
2.1 น�ำข้อมูลทีไ่ ด้ไปใช้เป็นแนวทางให้กบั ผูบ้ ริหารในการวางแผนแบบระบบทีส่ ามารถ ตอบสนอง
การสร้างความผูกพันให้กบั องค์กรได้ บริหารทรัพยากรมนุษย์ และก�ำหนดกลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันของ
พนักงานกับองค์การอย่างยั่งยืน
2.2 เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงของบริษัท ต่อไป
2.3 วางแผนในการออกแบบเครื่องมือ ในการพัฒนาบุคลากร และการสร้างความ ผูกพัน
ของพนักงานในองค์การ

กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย
ตัวแปรต้น			

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล
(Personal Characteristic)
1. เพศสภาพ
2. อายุ
3. สังกัดกลุ่มงาน
4. สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
5. ระดับต�ำแหน่งงาน 6. อายุงาน
ปัจจัยด้านลักษณะงาน
(Job Characteristic)
1. ความส�ำคัญของงาน
2. ความมีอิสระในการท�ำงาน
3. ผลสะท้อนกลับของการท�ำงาน
ปัจจัยด้านองค์กร
(Organization Factors)
1. ปัจจัยด้านความต้องการพื้นฐาน
2. ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางการบริหาร
3. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์
4. ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในงาน

ความผูกพันต่อองค์กร
(Organizational Engagement)
1. ความเชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมาย
2. ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์กร
3. ความต้องการที่จะรักษาความเป็น
สมาชิกภาพในองค์กร
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
การวิจัยครั้งนี้ผู้จัดท�ำได้ทบทวนวรรณกรรม โดยการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร
ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง การทีพ่ นักงานมีความสัมพันธ์ในความรูส้ กึ จงรักภักดี การแสดงตน
เป็นหนึ่งเดียวกับองค์กร ยอมรับ ความเต็มใจและทุ่มเททํางาน เพื่อองค์กรอย่างเต็มที่ในรูปแบบของ
การลงทุนทางกาย และสติปัญญา รวมถึงมีความพยายามอย่างมากที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กร เพื่อสร้างสรรค์ให้องค์การมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งมีความเชื่อมั่นในเป้าหมายขององค์กร
เปรียบเสมือนเป้าหมายของตนเอง และพยายามที่จะรักษาการเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป
ความส�ำคัญของความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง สิ่งที่ท�ำให้งานขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ซึง่ การทีพ่ นักงานจะเกิดความรูส้ กึ ผูกพันต่อองค์กรได้กต็ อ่ เมือ่ ความต้องการของพนักงานได้รบั การตอบสนอง
จากองค์กร เนือ่ งจากความผูกพันต่อองค์กรมีความส�ำคัญเป็นตัวกระตุน้ ท�ำให้พนักงงานปฏิบตั งิ านได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ลดความเสียหายขององค์กร ท�ำให้องค์กรด�ำเนินไปสู่เป้าหมายต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
องค์ประกอบปัจจัยลักษณะที่เกี่ยวข้องในการวิจัยลักษณะงานมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมและทัศนคติ
ในการท�ำงาน โดยลักษณะงานทีเ่ ป็นสิง่ จูงใจจะมีผลให้พนักงานมีอารมณ์และความรูส้ กึ ไปในทางบวกท�ำให้
พนักงานปฏิบตั งิ านได้อย่างดี ในทางกลับกันถ้าหากว่าลักษณะงานไม่เป็นสิง่ จูงใจพนักงานจะรูส้ กึ ไม่ชอบงาน
ไม่พอใจในงานถ้าต้องทนท�ำงานในลักษณะนี้เป็นเวลานาน พนักงานจะรู้สึกเบื่อหน่าย โดยประกอบด้วย
ความส�ำคัญของงาน ความมีอริ ะในการท�ำงานและ ผลสะท้อนกลับของการท�ำงาน (เพิม่ ตามคณะกรรมการบอก)
องค์ประกอบและพฤติกรรมของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กร
มีความเกีย่ วข้องกับการแสดงออกของแต่ละบุคคลอย่างมัน่ คงและการมีสว่ นร่วมในองค์กร โดยมีการแสดงให้
เห็นถึงลักษณะ 3 ประการ คือ ประการแรก ความเชือ่ มัน่ และการยอมรับเป้าหมายขององค์กร คือ ความเชือ่ มัน่
ศรัทธาในเป้าหมายและแนวทางการบริหารงานองค์การ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของผู้ปฏิบัติงานและ
สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการท�ำงานได้เป็นอย่างดี ประการที่สอง ความเต็มใจที่จะปฏิบัติเพื่อองค์การ
คือ การแสดงออกถึงความพยายามอย่างเต็มที่และเต็มใจอุทิศแรงกาย แรงใจ สติปัญญาในการท�ำงาน
เพือ่ ตอบสนองเป้าหมายขององค์การ ซึง่ การแสดงนัน้ ได้กระท�ำอย่างสม�ำ่ เสมอ และประการทีส่ าม ความต้องการ
ทีจ่ ะรักษาความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ คือ การแสดงออกถึงความตัง้ ใจอย่างแน่วแน่ทจี่ ะยังคงความเป็น
สมาชิกขององค์การต่อไป เพื่อท�ำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ไม่คิดจะลาออกไม่ว่าองค์การจะอยู่
ในสภาวะปกติหรือสภาวะวิกฤติ (เพิ่มตามคณะกรรมการบอก)
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปาริชาติ บัวเป็ง (2554) ได้ศกึ ษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของ พนักงาน บริษทั ไดกิน้
อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษา
วิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามในครัง้ นีเ้ ป็นเพศหญิงมากว่าเพศชาย ช่วงอายุตำ�่ กว่า 30 ปี ระดับการศึกษา
ของพนักงานส่วนใหญ่ อยูใ่ นระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด รายได้ตอ่ เดือน เดือนละ 10,001 - 20,000 บาท
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และระยะเวลาการปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 1 - 5 ปี การวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงาน พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การงานของพนักงาน บริษทั ไดกิน้ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จาํ กัด
ในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรื่องลําดับจากค่าเฉลี่ย 3 ลําดับ
มากที่สุด คือ ด้านความรู้สึก รองลงมา คือด้านบรรทัด ฐานทางสังคม และด้านความต่อเนื่อง
กมลวรรณ มั่งนุ้ย (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานปฏิบัติงานสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า
พนักงานธนาคารกสิกรไทยที่ปฏิบัติงานสาขาในกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ลักษณะงาน และ
ประสบการณ์การท�ำงานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยรวมพนักงานมีความผูกพัน ต่อองค์กรอยูใ่ นระดับมาก
ยกเว้นด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์กรอยู่ในระดับปานกลาง
จากการทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านลักษณะงาน และประสบการณ์การท�ำงานกับความผูกพันต่อองค์กร
มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร
อุษณะ อ�ำนาจสกุลฤทธิ์ (2550) ได้ศกึ ษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการส�ำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พบว่า อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท�ำงาน เงินเดือน และต�ำแหน่งทีแ่ ตกต่าง
กันมีผลท�ำให้มคี วามผูกพันต่อองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน ยกเว้นเพศ ส่วนปัจจัยด้านลักษณะงานทีม่ คี วามสัมพันธ์
ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ลักษณะงานที่รับผิดชอบ โอกาสก้าวหน้า ความพึ่งพาได้ของ
องค์การ การพิจารณาความดีความชอบ และความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันขององค์กร ประกอบด้วย ปัจจัย
ด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยด้านองค์กรที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กร
เมื่อองค์กรตอบสนองปัจจัยเหล่านี้ย่อมส่งผลให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ผลการวิจัยที่ได้สามารถน�ำไปเป็นแนวทางในการก�ำหนดนโยบายและเสริมสร้างการพัฒนาให้พนักงาน
เกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร มีความรักองค์กร และผูกพันต่อองค์กรเพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กร
(เพิ่มตามที่คณะกรรมการบอก)
3. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัย 12 ประการ (Q12 ของ Gallup)
ปัจจัย 12 ประการ (Q12 ของ Gallup) ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดตามทัศนะของ The Gallup Organization
เป็นบริษัทที่ปรึกษาซึ่งมีชื่อเสียงและกล่าวได้ว่าเป็นผู้ริเริ่มของการศึกษาเรื่อง Employee Engagement
โดยค�ำถาม 12 ประการ (Q12) ได้กลายเป็นค�ำถามที่ใช้ในการวัดความผูกพันของพนักงาน (Employee
Engagement) โดยแบ่งข้อค�ำถามตามล�ำดับขัน้ ของความผูกพัน (Hierarchy of Engagement) ประกอบไปด้วย
12 ค�ำถาม ดังต่อไปนี้ (The Gallup Organization, 2003 อ้างใน จิรประภา อัครบวร, 2549 : 341)
ด้านความต้องการพื้นฐาน (Basic Need)
1) ฉันรู้ว่าฉันถูกคาดหวังอะไรบ้างในการท�ำงาน
2) ฉั น มี เ ครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ใ นการท� ำ งานที่ เ หมาะสมด้ า นการสนั บ สนุ น การบริ ห าร
(Management Support)
3) ณ ที่ท�ำงานฉันมีโอกาสได้ท�ำในสิ่งที่ฉันท�ำได้ดีที่สุดทุกวัน
4) ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ฉันได้รับการยกย่องหรือชมเชยในงานที่ออกมาดี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

1027

5) ฉันมีหัวหน้าหรือคนที่ท�ำงานคอยดูแลเอาใจใส่ฉัน
6) มีบางคนในที่ท�ำงานคอยสนับสนุนฉันให้ได้รับการพัฒนา
7) ในที่ท�ำงานความคิดเห็นของฉันได้รับการยอมรับด้านสัมพันธภาพ (Relatedness)
8) พันธกิจหรือจุดมุ่งหมายขององค์การท�ำให้ฉันรู้สึกว่างานของฉันนั้นส�ำคัญ
9) เพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องของฉันท�ำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้งานมีคุณภาพ
10) ฉันมีเพื่อนที่ดีที่สุดในที่ท�ำงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน (Growth)
11) ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีคนที่ท�ำงานพูดถึงความก้าวหน้าในงานของฉัน
12) เมื่อปีที่ผ่านมานี้ฉันได้มีโอกาสที่ได้เรียนรู้และเติบโตในที่ท�ำงาน
4. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factor Theory) ของ Herberz
กลุม่ แรก เรียกว่า ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ แรงจูงใจภายในทีเ่ กิดขึน้
จากงานทีท่ ำ 
� เช่น ความส�ำเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ฯลฯ ปัจจัยจูงใจ เหล่านีท้ ำ� ให้บคุ คลเกิดความชืน่ ชม
ยินดีในผลงานและความสามารถของตนเอง ถ้าตอบสนองปัจจัย เหล่านีข้ องผูป้ ฏิบตั แิ ล้ว จะท�ำให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน
เกิดแรงจูงใจตั้งใจท�ำงานจนสุดความสามารถ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงานได้ ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่
1. ความส�ำเร็จของงาน (Achievement) หมายถึง การทีบ่ คุ คลสามารถท�ำงานได้เสร็จสิน้ และประสบ
ผลส�ำเร็จอย่างดี
2. การได้รบั การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รบั การยอมรับนับถือจาผูบ้ งั คับบัญชา
เพื่อนร่วมงาน กลุ่มเพื่อน และบุคคลอื่นทั่วไป ซึ่งการยอมรับนับถือนี้บางครั้งอาจ แสดงออกในรูปของ
การยกย่องชมเชย
3. ลักษณะงาน (Work Itself) หมายถึง ความรู้สึกที่ดีและไม่ดีต่อลักษณะงานว่างานนั้น เป็นงานที่
จ�ำเจ น่าเบื่อหน่าย ท้าทายความสามารถ ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือเป็นงานที่ ยากหรือง่าย
4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับ มอบหมายให้
รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอ�ำนาจในการรับผิดชอบอย่างเต็มที่
5. ความก้าวหน้าในต�ำแหน่งการงาน (Advancement) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงใน สถานะหรือ
ต�ำแหน่งของบุคคลในองค์กร แต่ในกรณีทบี่ คุ คลย้ายต�ำแหน่งจากแผนกหนึง่ ไปยังอีก แผนกหนึง่ ขององค์กร
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ถือเป็นเพียงการเพิ่มโอกาสให้ ความรับผิดชอบมากขึ้น เรียกได้ว่า
เป็นการเพิ่มความรับผิดชอบ แต่ไม่ใช่ความก้าวหน้าในต�ำแหน่ง การงานอย่างแท้จริง
กลุม่ ทีส่ อง เรียกว่า ปัจจัยค�ำ้ จุน (Hygiene Factor) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ สิง่ แวดล้อมภายนอก
ของงาน ซึง่ เป็นปัจจัยทีล่ ดความไม่พอใจในงาน อันจะท�ำให้คนท�ำงานได้เป็น ปกติในองค์การเป็นเวลานาน
ปัจจัยเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นสิ่งจูงใจในคนท�ำงานมากขึ้น แต่มีส่วนช่วย ให้คนท�ำงานสุขสบายมากขึ้น
ป้องกันไม่ให้คนผละออกจากงาน ถ้าปัจจัยนี้ไม่มีในงานหรือจัดไว้ไม่ดี จะท�ำให้ขวัญของคนท�ำงานไม่ดี
ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่
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1. เงินเดือน หมายถึง ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น
2. โอกาสทีจ่ ะได้รบั ความก้าวหน้าในอนาคต หมายถึง การได้รบั แต่งตัง้ โยกย้ายต�ำแหน่ง การทีบ่ คุ คล
มีโอกาสพัฒนาทักษะ และได้รับสิ่งใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จะเอื้อต่อวิชาชีพ ของเขา
3. ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา หมายถึง การพบปะ สนทนา ความเป็นมิตร การเรียนรูง้ านจาก
ผู้บังคับบัญชา การช่วยเหลือเกื้อกูลจากผู้บังคับบัญชา ความซื่อสัตย์ ความเต็มใจรับฟัง ข้อเสนอแนะจาก
ลูกน้อง ความเชื่อถือไว้วางใจลูกน้องของผู้บังคับบัญชา
4. ความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงาน หมายถึง การพบปะ สนทนา ความเป็นมิตร การเรียนรู้ งานในกลุม่
และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่ม
5. ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หมายถึง การพบปะสนทนา และการปฏิสมั พันธ์ใน การท�ำงาน
ที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
6. สถานะของอาชีพ หมายถึง องค์ประกอบของสถานะอาชีพที่ท�ำให้บุคคลรู้สึกต่องาน
7. นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจัดการและการบริหารงานขององค์กร การให้อ�ำนาจ
แก่บุคคลในการให้เขาด�ำเนินงานให้ส�ำเร็จรวมทั้งการติดต่อสื่อสารในองค์การ
8. สภาพการท�ำงาน หมายถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพทีจ่ ะอ�ำนวยความสะดวกใน การปฏิบตั งิ าน
9. ความเป็นอยู่ส่วนตัว หมายถึง สถานการณ์หรือลักษณะบางประการของงานที่ส่งผลต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ส่วนตัว ท�ำให้บุคคลมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งต่องานของเขา
องค์กร

10. ความมั่นคงในงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในงาน ความมั่นคงของ

11. การปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความรู้ความสามารถของผู้บังคับบัญชาใน การด�ำเนินงาน
ความยุติธรรมในการบริหารงาน ตลอดจนความเต็มใจหรือไม่เต็มใจของ ผู้บังคับบัญชาในการให้ค�ำแนะน�ำ 
หรือมอบหมายงานรับผิดชอบต่าง ๆ ให้แก่ลูกน้อง
จากแนวคิดของ Gallup และ Herberz ในข้างต้นสามารถ ผูว้ จิ ยั ได้สรุปแนวคิดไว้ คือปัจจัยด้านองค์กร
ที่ มี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร โดยจ� ำ แนกเป็ น 4 ด้ า น คื อ 1.) ปั จ จั ย ด้ า นความต้ อ งการพื้ น ฐาน
ทีป่ ระกอบไปด้วย (1) เครือ่ งมือ และอุปกรณ์การท�ำงานทีเ่ หมาะสม (2) ค่าจ้างและสวัสดิการ (3) ลักษณะงาน
ความท้าทายในงาน (4) ปริมาณงานในปัจจุบนั และ (5) ความมัน่ คงในการท�ำงาน 2.) ปัจจัยด้านการสนับสนุน
ทางการบริหาร ประกอบไปด้วย (6) ความชัดเจนในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย (7.) นโยบายการบริหารงาน
ของผู้บริหาร (8) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (9) พฤติกรรมการบังคับบัญชาของหัวหน้างาน
3.) ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ ประกอบไปด้วย (10) ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และ (11) ความสัมพันธ์
กับหัวหน้างานและ 4.) ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในงาน ประกอบด้วย (12) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
และ (13) โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา เนื่องจากปัจจัยทั้งสองของนักคิดมีความสอดคล้องกับบริบท
ของบริษัทที่ได้ท�ำการวิจัย (เพิ่มตามที่คณะกรรมการบอก)
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วิธีการวิจัย
การศึกษาและวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitation Research) โดยเน้นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการส�ำรวจ (Survey Research) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท เฮงลิสซิ่ง จ�ำกัดทั้งหมด จ�ำนวน 1,515 คน
ซึ่งผู้วิจัยมีความต้องการในการเก็บประชากรทั้งหมด แต่เก็บได้เพียง 1,352 คน จึงได้ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็น
จ�ำนวนประชากรทั้งหมดที่เก็บได้
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามผ่าน (Questionnaire) ผ่าน Google Form กับพนักงาน
ตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงระดับผู้บริหารฝ่าย โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศสภาพ อายุ สังกัดกลุม่ งาน
สถานที่ปฏิบัติงาน ระดับต�ำแหน่งงาน และอายุงาน โดยเป็นแบบสอบถามที่ค�ำถามมีการก�ำหนดให้เลือก
ตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 ความผูกพันต่องาน ของพนักงาน บริษัท เฮงลิสซิ่ง จ�ำกัด ลักษณะค�ำถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Likert-type Scale) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น เป็น 5 ระดับที่ตรง
กับความเป็นจริง จ�ำนวน 8 ข้อ
ตอนที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงาน บริษัท เฮงลิสซิ่ง จ�ำกัด ลักษณะค�ำถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Likert-type Scale) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเป็น 5 ระดับที่ตรง
กับความเป็นจริง จ�ำนวน 8 ข้อ
3. การวิเคราะห์ผลข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของพนักงานจ�ำนวน 1,352 ราย น�ำมาวิเคราะห์โดยใช้ ค่าความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) เพือ่ บรรยายลักษณะส่วนบุคคล ของกลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษา ได้แก่ ข้อมูล
เรือ่ ง เพศ อายุ สังกัดกลุม่ งาน สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน ระดับต�ำแหน่งงาน และอายุงาน วัดระดับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงาน บริษัท เฮงลิสซิ่ง จ�ำกัด โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เปรียบเทียบปัจจัยด้านลักษณะงาน เปรียบเทียบปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลกับความผูกพัน
ต่อองค์กร โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ คือ Independent Sample t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน Pearson Correlations

ผลการศึกษา
1. ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล
การศึกษาปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลข้อมูลของพนักงาน บริษทั เฮงลิสซิง่ จ�ำกัด จ�ำนวน 1,352 คน
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 60.6 มีอายุระหว่าง 21- 30 ปี ร้อยละ 50.45
ประเภทกลุ่มงานปฏิบัติสาขา คิดเป็นร้อยละ 89.03 ที่ท�ำงานอยู่สาขา คิดเป็นร้อยละ 87.84 มีอายุงาน
ระหว่าง 1 - 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.07 และเป็นพนักงานในระดับ Supervisor คิดเป็นร้อยละ 67.91
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2. ปัจจัยด้านลักษณะงาน
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นในลักษณะงานของพนักงาน
บริษัท เฮงลิสซิ่ง จ�ำกัด (n=1352)
ระดับความคิดเห็น
ระดับ
S.D.
อันดับ
ความคิดเห็น

ลักษณะงาน
2.1 ฉันรู้สึกว่าในแต่ละวันฉันท�ำงานอย่างกระฉับกระเฉง
เปี่ยมล้นด้วยพลัง
2.2 ฉันรู้สึกว่าในแต่ละวันฉันท�ำงานอย่างไม่มีความเบื่อหน่าย
2.3 เวลาท�ำงาน ฉันรู้สึกสนุกกับงาน จนลืมนึกถึงเรื่องอื่น
2.4 ฉันรู้สึกว่าในแต่ละวัน เวลาการท�ำงานช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว
2.5 ฉันทุ่มเทเวลาและความพยายามอย่างเต็มที่เกิน 100%
เพื่อให้ผลงานออกมามีคุณภาพดีที่สุด
2.6 ฉันยังอยากท�ำงานในหน้าที่ปัจจุบัน ยังไม่อยากเปลี่ยน
ไปท�ำงานในหน้าที่อื่นในบริษัท
2.7 ฉันพยายามศึกษาปัญหาของงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2.8 ฉันรู้สึกภูมิใจในตนเองที่ได้ท�ำงานในปัจจุบันของฉัน
รวม

4.06

0.85

มาก

5

3.54
3.71
3.87

1.01
0.92
0.94

มาก
มาก
มาก

8
7
6

4.49

0.67

มากที่สุด

1

4.07

1.00

มาก

4

4.48

0.69

มากที่สุด

2

4.27

0.85

มากที่สุด

3

4.06

0.87

มาก

จากตารางที่ 1 พบว่าการศึกษาปัจจัยด้านลักษณะงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
บริษัท เฮงลิสซิ่ง จ�ำกัด พบว่าระดับความพึงพอใจของพนักงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
( = 4.06, S.D. = 0.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล�ำดับจากค่าเฉลี่ยสามล�ำดับแรกที่มากที่สุด คือ
พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะงานในเรื่องความทุ่มเทและความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้
ผลงานออกมามีคุณภาพดีท่ีสุด ( = 4.49, S.D. =0.67) รองลงมา คือ พนักงานพยายามที่จะศึกษา
ปัญหาของงานเพือ่ ปรับปรุงพัฒนางานให้ดขี นึ้ อย่างต่อเนือ่ ง ( = 4.48, S.D. =0.69) และพนักงานรูส้ กึ ภูมใิ จ
ในตนเองที่ได้ท�ำงานในปัจจุบัน ( = 4.27, S.D. =0.85) ตามล�ำดับ
3. ปัจจัยด้านองค์กร
การศึกษาปัจจัยด้านองค์กรของ บริษัท เฮงลิสซิ่ง จ�ำกัด พบว่า จ�ำนวนร้อยละในการเลือกปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความสุขของพนักงานภายในองค์กร คือ ปัจจัยในด้านความต้องการพื้นฐาน ร้อยละ 51.14
รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการสนับสนุนการบริหาร ร้อยละ 33.31 ถัดมา คือ ปัจจัยด้านความก้าวหน้า
ในงาน ร้อยละ 8.76 และปัจจัยด้านความสัมพันธ์ ร้อยละ 6.79 ตามล�ำดับ ดังแสดงให้เห็นในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยด้านองค์กรที่ส่งผลให้ท�ำให้พนักงาน
ไม่มีความสุขกับงานและองค์กร ของพนักงาน บริษัท เฮงลิสซิ่ง จ�ำกัด (n=1352)
ล�ำดับความส�ำคัญของปัจจัยด้านองค์กรที่
ปัจจัยด้านองค์กรที่มีผลต่อความ ท�ำให้พนักงานไม่มคี วามสุขกับงานและองค์กร
รวม ร้อยละ ล�ำดับ
ผูกพันองค์กรของพนักงาน
ส�ำคัญ
ส�ำคัญ
ส�ำคัญ
อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3
ปัจจัยด้านความต้องการพื้นฐาน
1. เครือ่ งมือ และอุปกรณ์การท�ำงาน
176
152
127
455 11.32 3
ที่เหมาะสม
454
231
213
898 22.34 1
2. ค่าจ้างและสวัสดิการ
28
32
47
107 2.66 12
3. ลักษณะงาน ความท้าทายในงาน
38
78
65
181 4.50 10
4. ปริมาณงานในปัจจุบัน
109
167
139
415 10.32 4
5. ความมั่นคงในการท�ำงาน
ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางการบริหาร
6. ความชัดเจนในหน้าที่
62
122
103
287 7.14
5
ที่ได้รับมอบหมาย
7. นโยบายการบริหารงานของ
190
171
157
518 12.89 2
ผู้บริหาร
49
91
125
265 6.59
7
8. ระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
9. พฤติกรรมการบังคับบัญชาของ		
82
93
94
269 6.69
6
หัวหน้างาน
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์
57
62
70
189 4.70
9
10. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
18
32
34
84 2.09 13
11. ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน
ปัจจัยด้านความก้าวในงาน
45
64
93
202 5.02
8
12. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
32
45
73
150 3.73 11
13. โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เฮงลิสซิ่ง จ�ำกัด
ผลการศึกษาสามารถอภิปรายตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยได้ ดังนี้
เมื่อทดสอบปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท เฮงลิสซิ่ง จ�ำกัด ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ
กลุม่ งาน สถานทีท่ ำ� งาน อายุการท�ำงาน และต�ำแหน่งในการท�ำงานกับความผูกพันต่อองค์กร พบว่าปัจจัย
ด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ กลุ่มงาน สถานที่ท�ำงาน และต�ำแหน่งงาน จะส่งผลให้พนักงาน
บริษทั เฮงลิสซิง่ จ�ำกัด มีความผูกพันต่อองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านอายุงานของพนักงานทีแ่ ตกต่างกัน
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จะส่งผลให้มีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่บริษัท เฮงลิสซิ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรอุสา เกษรสังข์ ที่ได้ท�ำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ ส�ำนักงานใหญ่ โดยพบว่าพนักงานทีม่ เี พศ อายุ ระดับการศึกษา สภาพสมรส ระยะเวลา
ในการปฏิบตั งิ าน ระดับต�ำแหน่งงานทีแ่ ตกต่างกัน จะมีความผูกพันต่อองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน และยังสอดคล้อง
กับอุษณะ อ�ำนาจสกุลฤทธิ์ ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการส�ำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยพบว่า อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เงินเดือน และ
ต�ำหน่งทีแ่ ตกต่างกันของข้าราชการส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำ� ให้ความผูกพันต่อองค์การทีแ่ ตกต่างกัน
ในเรื่องความแตกต่างกันด้านอายุที่สอดคล้องกับ เสาวรส สุสันทัด พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน
มีความผูกพันต่อองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน สามารถอธิบายได้วา่ พนักงานทีม่ อี ายุนอ้ ยจะมีความผูกพันต่อองค์กร
ทีน่ อ้ ยกว่าพนักงานทีม่ อี ายุมากกว่า เนือ่ งจากพนักงานทีม่ อี ายุมากขึน้ จะค�ำนึงถึงความต้องการความมัง่ คง
ในอาชีพมากกว่าพนักงานที่มีอายุน้อยที่ยงั คงมีความต้องการในการแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด ในด้านเพศ
อาจเป็นพราะว่าเพศหญิงมีการหางานที่ยากกว่าเพศชายและท�ำงานได้ไม่หลากหลายในธุรกิจด้านสื่นเชื่อ
เนื่องจากในธุรกิจด้านสินเชื่อมีความเสี่ยงในการท�ำงาน เช่น การจัดเก็บเงินของลูกค้าที่ต้องท�ำการจัดเก็บ
ถึงที่อยู่อาศัยซึ่งอาจกระทบกับความปลอดภัยของตัวพนักงาน เป็นต้น
ผลการวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษทั เฮงลิสซิง่ จ�ำกัด มีระดับความผูกพัน
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.06, S.D.= 0.87) เมื่อพิจารณาตัวแปรปัจจัยที่ส่งลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานทีม่ ผี ลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
บริษัท เฮงลิสซิ่ง จ�ำกัด ที่ประกอบไปด้วย ความส�ำคัญของงาน ความมีอิสระจากงาน และผลสะท้อน
กลับของงาน จากการศึกษาพบว่า ความมีอิสระในการท�ำงานของพนักงานที่มีความทุ่มเทเวลาและความ
พยายามอย่างเต็มทีเ่ พือ่ ให้ได้ผลงานออกมาอย่างดีทสี่ ดุ รวมถึงความพยายามในการศึกษาปัญหาของงาน
เพือ่ ปรับปรุงพัฒนางานให้ดขี นึ้ อย่างต่อเนือ่ งอยูร่ ะดับดีมากทีส่ ดุ เนือ่ งจาก บริษทั เฮงลิสซิง่ จ�ำกัด เปิดโอกาส
ให้พนักงานสามารถใช้ความคิดและสามารถจัดการจัดการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการท�ำงาน เพื่อให้
สามารถแก้ไขสถานการณ์ทไี่ ม่คาดคิดทีจ่ ะเกิดในการท�ำงานได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปกภณ จันทศาสตร์
เรื่อง ปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะงาน และแรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันกับองค์กร
ของพนักงานเอกชนระดับปฏิบัติการ ในเขตลาดพร้าว-จัตุจักร จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยลักษณะงาน
ในด้านความมีอิสระในการท�ำงานนั้น พนักงานควรที่จะได้รับอิสระการท�ำงานที่ได้รับมอบหมาย ได้รับ
ความไว้วางใจจากหัวหน้าในการท�ำงานนั้น ๆ อย่างเต็มที่ ก็จะรู้สึกรักองค์กร ผูกพันกับองค์กรมากขึ้น
ไม่ใช่ท�ำอะไรก็ต้องถูกสั่ง และถูกจับตามมองอยู่ตลอดเวลา หรือจะท�ำอะไรก็ต้องขอให้อนุมัติอยู่เรื่อย ๆ
ถ้าลักษณะงานที่ไม่เปิดโอกาสให้พนักงานมีอิสระในการที่จะคิดจะท�ำได้เองบ้าง เขาก็จะรู้สึกไม่อยากท�ำ
อย่างนั้น และสุดท้ายเขาก็จะไม่อยากท�ำงานนั้นเลยเป็นไป และเป็นไปตามแนวคิดของ Steer (1991)
ทีก่ ล่าวว่า ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ 5 ลักษณะได้แก่ ความอิสระในงาน ความหลากหลายในงาน ความประจักษ์
ในงาน ข้อมูลย้อนกลับของงาน (Feedback) และงานที่มีโอกาสได้สังสรรค์กับผู้อื่น ถือเป็นปัจจัยที่ก�ำหนด
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
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จาการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานกับความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมาก (r=.743) ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.01 หรือ
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 เนื่องจากค่า r เข้าใกล้เลข 1 ซึ่งค่า Pearson Correlation บอกถึงขนาดและ
ทิศทางความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ ปัจจัยด้านลักษณะงานของพนักงานที่เพิ่มมากขึ้นก็จะ
ท�ำให้มคี วามผูกพันต่อองค์กรเพิม่ มากขึน้ ด้วย ซึง่ สอดคล้องกับ กมลวรรณ มัง่ นุย้ ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ ง ปัจจัยทีม่ ี
อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานปฏิบัติงาน
สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการวิจัยแบบส�ำรวจประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงาน
ธนาคากสิกรไทย เฉพาะพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านสาขาในกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 3,307 คน ผลการวิจยั พบว่า
พนักงานธนาคารกสิกรไทยที่ปฏิบัติงานสาขาในกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ลักษณะงาน และ
ประสบการณ์การท�ำงานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยรวมพนักงานมีความผูกพัน ต่อองค์กรอยูใ่ นระดับมาก
ปัจจัยที่ด้านองค์กรที่ส่งผลท�ำให้พนักงานความสุขจากการท�ำงาน จากการศึกษาพบว่า พนักงาน
ในบริษทั เฮงลิสซิง่ มีความผูกพันต่อองค์กร คือ ปัจจัยในด้านความต้องการพืน้ ฐาน ในเรือ่ งของค่าจ้างและ
เงินเดือน รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการสนับสนุนการบริหารในเรื่องนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร
ถัดมา ปัจจัยด้านความต้องการ ที่เป็นเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ในการท�ำงาน ตามล�ำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
พนักงานมองถึงปัจจัยดังกล่าวทีท่ ำ� ให้ตวั เองไม่มคี วามสุข สอดคล้องกับ ลักษมี สุดดี ทีศ่ กึ ษาเรือ่ งความยึดมัน่
ผู ก พั น ในองค์ก รกับ ความสุขในการท�ำ งานของพยาบาลประจ� ำ การโรงพยาบาลทั่ ว ไป เขตภาคกลาง
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการท�ำงาน กล่าวคือ เมื่อพยาบาลมี
ความยึดมั่นต่อองค์กรสูง จะท�ำให้เกิดทัศนคติที่ดี เกิดการเสียสละอย่างเต็มใจท�ำให้พยาบาลมีความสุข
ในการท�ำงาน และทัศนีย์ ตีชิโนรส พบว่า ความสุขในการท�ำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพัน
ต่อองค์กร และยังสอดคล้องกับ อรรถพร คงเขียว ที่พบว่าเงินดือนและค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์
กับความสุขในการท�ำงานในระดับต�ำ 
่ เนือ่ งจากสภาพการท�ำงานทีม่ คี วามเสีย่ งและความปลอดภัยในชีวติ อีกทัง้
พนักงานส่วนใหญ่มีความคิดว่าปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายมีมากเกินไปเมื่อเทียบกับค่าครองชีพที่สูง
ท�ำให้พนักงานเกิดการลาออกหรือทิ้งงานได้ และงานบางช่วงเกิดความเร่งรัดงาน
ในลักษณะตรงกันข้ามที่ปัจจัยในด้านความสัมพันธ์และความก้าวหน้าในงานไม่ส่งผลต่อปัจจัย
องค์กรที่ท�ำให้พนักงงานไม่มีความสุขในการท�ำงาน เนื่องจากทางบริษัทได้มีการจัดอบรม และชี้แจงถึง
ความก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่การงานไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมีการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรแบบ
ครอบครัว เนื่องจากบริษัทได้ก่อตั้งขึ้นจาก บริษัทสินเชื่อทั้ง 4 บริษัทมาจากภูมิภาคเดียวกัน คือภาคเหนือ
ท�ำให้การท�ำงานระหว่างหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาตั้งแต่อดีต สอดคล้อง
กับ Manion ที่กล่าวว่า ความสุขในการท�ำงาน คือ ผลที่ได้เกิดจากการเรียนรู้ซึ่งเป็นผลตอบสนองจากการก
ระท�ำการสร้างสรรค์ของตนเอง มีความปลาบปลื้ม น�ำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากร
มีความผูกพันและมีความพึงพอใจทีไ่ ด้ปฏิบตั งิ านร่วมกัน เกิดสัมพันธภาพทีด่ ใี นการท�ำงาน มีการปฏิบตั งิ าน
ด้วยความรู้สึกอยากที่จะท�ำงาน มีความผูกพันในงานและท�ำให้อยู่ในองค์กรต่อไป และสอดคล้องกับ
รวมศิริ เมนะโพธิ ที่พบว่าความสุขในการท�ำงานเกิดจาก 8 มิติ ได้แก่ ด้านผู้น�ำ ด้านงาน ด้านความสัมพันธ์
ด้านชีวิตการท�ำงานและชีวิตส่วนตัว ด้านความรับผิดชอบ ด้านสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ด้านอ�ำนาจ
หน้าที่และด้านความสามารถ
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ข้อเสนอแนะในด้านนโยบาย บริษัท เฮงลิสซิ่ง จ�ำกัดควรเพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการ เพื่อให้
สอดคล้องกับลักษณะของงานที่ท�ำและสอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน รวมถึงการก�ำหนดนโยบาย
การบริหารของผู้บริหารให้มีความชัดเจน ครอบคลุม เพื่อที่จะสามารถยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
และสามารถสร้างผลการปฏิบัติให้ออกมาประสิทธิภาพได้ ในเรื่องข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรเพิ่มตัวแปรอิสระในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป เนื่องจากบริษัท เฮงลิสซิ่ง จ�ำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
ทางด้านสินเชื่อ ที่มีจ�ำนวนสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ ท�ำให้อาจจะมีตัวแปรอิสระบางตัวแปรที่อาจส่งผล
ต่อความผูกพันในองค์กรได้ เช่น พฤติกรรมการท�ำงาน บรรยากาศในการท�ำงาน ประสบการณ์ในการท�ำงาน
และวัฒนธรรมภายในองค์กร รวมถึงมีการศึกษาทัง้ ในเชิงปริมาณควบคูไ่ ปกับการศึกษาเชิงคุณภาพ ในส่วน
ของพนักงานที่ปฏิบัติงานตามสาขา จ�ำเป็นต้องสร้างความเข้าใจในเรื่องแบบสอบถาม จึงต้องมีการสังเกต
ร่วมด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นย�ำมากขึ้น

รายการอ้างอิง
กมลวรรณ มัง่ นุย้ . (2553). ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกสิกรไทย :
ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานปฏิบตั งิ านสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร. สืบค้นเมือ่ วันที่ 12 มกราคม
2563 เข้าถึงได้จาก http://newtdc.thailis.or.th/docview.aspx?tdcid=66721
กรรณิการ์ สิทธิชัย และประสพชัย พสุนนท์. (2561). การวิเคราะห์ปัจจัย 12 ประการ (Q12 ของ Gallup)
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท�ำงานของพนักงานสัญชาติไทยที่ท�ำงานร้านอาหาร จังหวัดนนทบุรี.
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 11(3), 256-274.
ปาริชาติ บัวเป็ง. (2554). ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษทั ไดกิน้ อินดัสทรีส์
ประเทศไทย จ�ำกัด. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 เข้าถึงได้จาก http://www.repository.
rmutt.ac.th/bitstream/handle/123456789/831/124365.pdf?sequence=1
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2553). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมกรุงเทพ.
ปกภณ จันทศาสตร์. (2557). ปัจจัยคุณสมบัตสิ ว่ นบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะงาน และแรงจูงใจทีม่ ผี ลต่อ
ความผู ก พั น กั บ องค์ ก รของพนั ก งานเอกชนระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ในเขตลาดพร้ า ว-จตุ จั ก ร.
สืบค้นเมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าถึงได้จาก http://dspace.bu.ac.th/handle/123456789/1923
รวมศิริ เมะโพธิ. (2550). เครื่องมือวัดการท�ำงานอย่างมีความสุข : กรณีศึกษา นักศึกษาปริญญาโท
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นาบริ ห ารศาสตร์ . สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 10 มกราคม 2563 เข้ า ถึ ง ได้ จ าก
http://library1.nida.ac.th/termpaper5/hrd/2550/19317.pdf
ลลิตา จันทร์งาม. (2559). ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน ส�ำนักงานใหญ่
กลุ่มลูกค้าบุคคล. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เข้าถึงได้จาก http://ethesisarchive.library.
tu.ac.th/thesis/2016/TU
วิวรรธณี วงศาชโย. (2558). อิทธิพลของการรับรูก้ ารสนับสนุนจากหัวหน้างานและการรับรูก้ ารสนับสนุน
จาก องค์กรทีส่ ง่ ผลต่อความตัง้ ใจลาออกผ่านความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจของพนักงานจ้าง
เทศบาลนคร นครปฐม. สืบค้นเมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าถึงได้จาก http://ithesis-ir.su.ac.th/
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ความพึงพอใจการบริหารค่าตอบแทนต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานรายเดือน บริษัท ปาล์มน�้ำมันธรรมชาติ จ�ำกัด (สาขาพระแสง)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ADMINISTRATION COMPENSATION SATISFACTION
ON EFFICIENCY ACTION OF MONTHLY EMPLOYEES AT
NATURAL PALM OIL CO. LTD. PHRA SAENG BRANCH
SURAT THANI
สุธาวัลย์ สุระค�ำแหง, กฤษนัย เพ็งแก้ว, กาญจนา ปัจฉิมสิริ,
สุชาดา อ่อนศรีแก้ว, ชีวนันท์ คุณพิทักษ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
ของพนักงาน และเพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินของพนักงาน
และความพึ ง พอใจของค่ า ตอบแทนที่ ไ ม่ เ ป็ น ตั ว เงิ น ของพนั ก งานกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน
บริษัทปาล์มน�้ำมันธรรมชาติ จ�ำกัด (สาขาพระแสง) จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างจากพนักงาน
รายเดือนมี จ�ำนวน 76 คน ค�ำนวณจากสูตรของยามาเน่ (Yamane) โดยสุ่มจากประชากรคือ พนักงาน
รายเดือน 93 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม จ�ำนวน 41 ข้อ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบ Pearson Product Moment Correlation Coefficient ผลการวิจัย พบว่า ระดับค่าเฉลี่ยโดยรวม
ของความพึงพอใจของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามความคิดเห็นของพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับสูง ( = 4.18) ค่าเฉลีย่ โดยรวมของความพึงพอใจของค่าตอบแทนทีไ่ ม่เป็นตัวเงินตามความคิดเห็น
ของพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ( = 3.93) ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม
ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับการปฏิบัติสูง ค่าเฉลี่ย 3.97 ดังนี้ ด้านคุณภาพงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา
ด้านวิธีการ และด้านค่าใช้จ่าย มีค่าเฉลี่ย 4.04, 3.92, 4.00, 3.97 และ 3.93 ตามล�ำดับ ความพึงพอใจ
ของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01 และความพึงพอใจของค่าตอบแทนทีไ่ ม่เป็นตัวเงินมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ค�ำส�ำคัญ : ความพึงพอใจ การบริหารค่าตอบแทน ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน พนักงานรายเดือน
บริษัทปาล์มน�้ำมันธรรมชาติ จ�ำกัด (สาขาพระแสง) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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Abstract
To study the compensations’ satisfaction that is money and non-money of the employee
to study the relationship between compensations’ satisfaction that is money and compensations’
satisfaction that is no-money with efficiency action of monthly employees at Natural Palm Oil Co.
Ltd. Phra Saeng Branch Surat Thani. The population is monthly employee 76 informants were
crunching from Yamane’s formula by population sampling they were monthly employee 93
employees. The research instrument was questionnaire 41 items. The statistics that used to
analyzed data were percentage, mean, standard deviation and person product-moment correlation
coefficient. The result was found that the total of compensations’ satisfaction that is money
from the agreement’s employee there was at a high level ( = 3.93). The total of five parts
efficiency action level was high level ( = 3.97). Therefore, the quality of work, the quantity of work,
the procedure and the budget mean were 4.04, 3.92, 4.00, 3.97 and 3.93 respectively. Which
the compensations’ satisfaction that is money there was the relation with efficiency action
statistical significance way at 0.1 level. And compensations’ satisfaction that is non-money
there was a relation with efficiency action statistical significance way at 0.1.
Keywords : Satisfaction administration compensation efficiency action and monthly
employees at Natural Palm Oil Co. Ltd. Phra Saeng Branch Surat Thani.

บทน�ำ
ปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประเทศไทย
ได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมานั้น ท�ำให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันทุกคน
ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำ
เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต�่ำไปทั่วโลก ทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต และ
ภาคบริการ แต่ถึงแม้เศรษฐกิจจะไม่ดี แต่ค่าครองชีพของประชาชนกลับไม่ได้ลดลงเลย สินค้าจ�ำเป็น
โดยเฉพาะหมวดอาหารกลับมีราคาเพิม่ สูงขึน้ เป็นผลท�ำให้ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอ (MoneyHub, 2559)
จากปัญหาภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการลาออกของพนักงานในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
ฝ่ายผลิตในโรงงาน ปัจจัยหลักของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการลาออกและเปลี่ยนงานนั้น
เป็นเรื่องค่าตอบแทนจากการท�ำงานและสวัสดิการ (ศูนย์ข้อมูล & ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง, 2560)
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เกี่ยวเนื่องกับผลผลิตทางการเกษตรในภาคใต้ โรงงานอุตสาหกรรมของภาคใต้
กระจายออกไปตามลักษณะพื้นที่และแหล่งวัตถุดิบ ประมาณร้อยละ 85 ของโรงงานในภาคใต้ทั้งหมด
ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งปลูกปาล์ม และท�ำประมงที่ส�ำคัญของภาคโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่
โรงงานอุตสาหกรรมปาล์ม อุตสาหกรรมน�้ำมันพืช (ภาคเศรษฐกิจที่ส�ำคัญภาคใต้, 2559)
ส�ำหรับหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมผลผลิตทางการเกษตรที่ส�ำคัญของภาคใต้คือ ผลปาล์ม ซึ่งมีชื่อ
ว่าบริษัท ปาล์มน�้ำมันธรรมชาติ จ�ำกัด เริ่มเปิดด�ำเนินการผลิต ในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 29/3
หมูท่ ี่ 5 ถ.บางรูป-บางเหรียง ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฏร์ธานี โดยทางบริษทั เป็นผูร้ ับซือ้ ปาล์มน�ำ้ มัน
ทัง้ จากเกษตรกรรายย่อย และลานเทปาล์มน�ำ้ มันต่างๆ ซึง่ ทางบริษทั มุง่ เน้นให้ลกู ค้าเหล่านีต้ ดั ปาล์มน�ำ้ มัน

1038

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

ที่มีคุณภาพเสมอมา ทางด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้มีการพัฒนาระบบบ�ำบัดน�้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นแหล่งผลิตก๊าชชีวภาพที่สามารถน�ำมาเป็นเชื้อเพลิงในระบบผลิตไฟฟ้าจากก๊าชชีวภาพขนาดเล็ก
ซึ่งมั่นใจได้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ทั้งยังสามารถช่วยผลิตพลังงานทดแทนให้
กับประเทศได้อีกด้วยองค์กรมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง โดยสร้างการบริการที่มีคุณภาพ และ
ให้การบริการการผลิตและจัดส่งน�ำ้ มันปาล์มดิบ รวมถึงการผลิตก๊าซชีวภาพและกระแสไฟฟ้าทีไ่ ด้มาตรฐาน
และมีความปลอดภัยต่อการผลิตและจัดส่งน�้ำมันปาล์มดิบรวมถึงการผลิตก๊าซชีวภาพและกระแสไฟฟ้า
ส่งให้กับลูกค้า โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งส�ำคัญที่ทางบริษัท ปาล์มน�้ำมันธรรมชาติ
จ�ำกัด ให้ความส�ำคัญ และเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด (บริษัทปาล์มน�้ำมันธรรมชาติ จ�ำกัด, 2557)
ซึ่งปัจจุบันบริษัท ปาล์มน�้ำมันธรรมชาติ จ�ำกัด (สาขาพระแสง) จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพนักงาน
จ�ำนวน 141 คน ถึงแม้วา่ บริษทั จะมีผลการด�ำเนินงานทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ งก็ตาม แต่ในด้านการบริหารงาน
บุคคล บริษัทยังเจอปัญหาอัตราการลาออก และอัตราการลางาน/ขาดงานของพนักงานในการบริหาร
จัดการองค์กรคือ“คน”ถือเป็นทรัพยากรส�ำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนกระบวนการท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จ
ช่วยผลักดันให้องค์กรสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายทีว่ างไว้
ผู้บริหารจึงต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนให้ได้งานหรือบริหารงานให้เหมาะกับตัวบุคคล
(ปลายฟ้า หาญ, 2560)
หนึ่งในกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นคือการบริหารค่าตอบแทน ซึ่งนับได้ว่าเป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญที่จะใช้เป็นแรงจูงใจ ดึงดูดความสนใจให้แก่พนักงานในบริษัทได้เป็นอย่างดี สิ่งที่จะช่วยให้พนักงาน
ในองค์กรมีขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน ก็คือค่าตอบแทนที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ได้แก่ เงินเดือน/ค่าจ้าง เงินโบนัสประจ�ำปี ค่ารักษาพยาบาล เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ค่าตอบแทนพิเศษ
อาทิ เงินประจ�ำต�ำแหน่ง OT และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ งาน โอกาสก้าวหน้า ความภาคภูมิใจ
ในงาน หัวหน้างาน ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้
พนักงานรายเดือนขององค์กรพึงจะได้รบั องค์กรจึงต้องให้ความส�ำคัญในการบริหารค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม
และยุตธิ รรมแก่พนักงาน ส่งผลให้กระบวนการปฏิบตั งิ านประสบความส�ำเร็จ ช่วยผลักดันให้องค์กรสามารถ
ด�ำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายทีว่ างไว้ และหากการบริหารค่าตอบแทนขององค์กร
จูงใจตรงกับความต้องการของตลาดก็จะได้เปรียบเหนือคู่แข่งดึงดูดพนักงานที่เก่งอยู่กับองค์กร ปัจจัยที่
กล่าวมาข้างต้นยังจะช่วยกระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพในการ ท�ำงานซึ่งได้แก่ คุณภาพของงาน ปริมาณงาน
เวลา วิธีการ และค่าใช้จ่าย เพื่อที่จะได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ตามเป้าหมายขององค์กรและ
เมื่ อ พนั ก งานปฏิ บั ติ ง านมี อ ายุ ง านที่ ต ่ อ เนื่ อ งนานเพิ่ ม มากขึ้ น ทั ก ษะและประสบการณ์ ท� ำ งานสู ง ขึ้ น
การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการก็จะมีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานได้อีกด้วย
ความพึงพอใจในการท�ำงานของบุคลากรในองค์กร มีผลต่อความส�ำเร็จของงาน และความสุข
ของผู ้ ท� ำ งานอี ก ด้ ว ย หากองค์ ใ ดมี บุ ค ลากรที่ ไ ม่ มี ค วามพึ ง พอใจในการท� ำ งานก็ เ ป็ น สาเหตุ ท่ี ท� ำ ให้
ผลการปฏิบัติงานต�่ำ คุณภาพของงาน ปริมาณงานลดลง ส่งผลให้มีอัตราการลาออกและอัตราการลางาน/
ขาดงานของพนักงาน
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาความพึงพอใจการบริหารค่าตอบแทนต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานรายเดือน บริษัท ปาล์มน�้ำมันธรรมชาติ จ�ำกัด (สาขาพระแสง) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพือ่ เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุง เปลีย่ นแปลง แก้ไข นโยบายการบริหารค่าตอบแทนให้เหมาะสมต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงาน
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของพนักงาน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงาน
บริษัทปาล์มน�้ำมันธรรมชาติ จ�ำกัด (สาขาพระแสง) กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของพนักงาน
บริษัทปาล์มน�้ำมันธรรมชาติ จ�ำกัด (สาขาพระแสง) กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. เพื่อทราบความพึงพอใจของค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินของพนักงานบริษัท
ปาล์มน�้ำมันธรรมชาติ จ�ำกัด
2. เป็นแนวทางในการบริหารค่าตอบแทนให้กับพนักงาน บริษัท ปาล์มน�้ำมันธรรมชาติ จ�ำกัด
ให้พนักงานท�ำงานก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. เป็นแนวทางพิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทนให้เหมาะสม
4. เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลให้แก่บคุ คลทีม่ คี วามสนใจในเรือ่ งความพึงพอใจในการบริหารค่าตอบแทนของ
พนักงานบริษัท ปาล์มน�้ำมันธรรมชาติ จ�ำกัด

กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย
การศึกษาความพึงพอใจการบริหารค่าตอบแทน ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
รายเดือน บริษัท ปาล์มน�้ำมันธรรมชาติ จ�ำกัด (สาขาพระแสง) จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถก�ำหนดกรอบ
แนวคิดระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามในการวิจัย ได้ดังนี้
ตัวแปรอิสระ (IV)

ประเภทของค่าตอบแทน
1. ความพึงพอใจของค่าตอบแทนที่
เป็นตัวเงิน
1.1 เงินเดือน
1.2 เงินโบนัสประจ�ำปี
1.3 ค่ารักษาพยาบาล
1.4 เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
1.5 ค่าตอบแทนพิเศษ
- เงินประจ�ำต�ำแหน่ง
- OT
ประเภทของค่าตอบแทน
2. ความพึงพอใจของค่าตอบแทนที่
ไม่ใช่ตัวเงิน
2.1 งาน
2.2 โอกาสก้าวหน้า
2.3 ความภาคภูมิใจในงาน
2.4 หัวหน้างาน
2.5 ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
2.6 สภาพแวดล้อม

ตัวแปรตาม (DV)

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
1. คุณภาพของงาน
2. ปริมาณงาน
3. เวลา
4. วิธีการ
5. ค่าใช้จ่าย
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
แนวคิดและทฤษฎีทใี่ ช้ในการวิจยั นี้ ได้แก่ ความพึงพอใจในความต้องการของมนุษย์จะเกิดการจูงใจ
โดยตรง ท�ำให้การบริหารค่าตอบแทนถือเป็นส่วนส�ำคัญ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านทัง้ 4 ด้าน
ถือเป็นแนวคิดและทฤษฎีที่จะท�ำให้ผู้วิจัยสามารถน�ำข้อมูลไปออกแบบการวิจัยที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือ
ของเนื้อหาในแต่ละขั้นตอนของการวิจัย
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจของ วิรุฬ พรรณเทวี (2542 : 111) หมายถึง ความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่
ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหวังกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างไร ถ้าคาดหวังและมีความตั้งใจมาก
จะได้รับการตอบสนองด้วยดี
คณิต ดวงหัสดี (2537) แนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ กึ ชอบ หรือพอใจของบุคคล
ที่มีต่อการปฏิบัติงานและองค์ประกอบหรือสิ่งจูงใจอื่นๆ
สิ่งจูงใจที่ใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ มีดังนี้
1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ 2. สภาพทางกายที่พึงปรารถนา 3. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ 4. ผลประโยชน์
ทางสังคม
ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพหรือระดับความพึงพอใจซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจต่าง ๆ และ
ทัศนคติที่บุคคลมีต่อสิ่งนั้น (Good, 1973 : 320)
แนวคิดความพึงพอใจที่กล่าวมาข้างต้น จะสามารถเชื่อมโยงกับงานวิจัย เนื่องจากความพึงพอใจ
ที่ เ กี่ ย วกั บ การท� ำ งาน ความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ แ ละการจู ง ใจโดยตรง เมื่ อ มี สิ่ ง จู ง ใจที่ ดี จ ะส่ ง ผลต่ อ
การปฏิบัติงานของพนักงาน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน (Compensation)
ทางการเงิน (Financial)
ทางตรง (Direct)
- ค่าจ้าง
- เงินเดือน

ทางอ้อม (Indirect)
- แผนการประกัน
- สวัสดิการสังคม เช่น
เงิน ช่วยเหลือการศึกษา
- การขาดงานทีไ่ ด้รายได้
เช่น การลาป่วย การลา
พักผ่อนประจ�ำปี
- ค่าคอมมิสชั่น
- โบนัส

ไม่ใช่ทางการเงิน (Nonfinancial)
งาน (Job)
- งานที่น่าสนใจ
- งานท้าทาย
- การได้รับผิดชอบ
- โอกาสที่จะได้รับ
การยอมรับ
- โอกาสก้าวหน้า
- ความรู้สึกที่ได้รันส่วน
หนึ่งของความส�ำเร็จ

สภาพแวดล้อมของงาน
(Job Environment)
- นโยบายดี
- หัวหน้ามีความสามารถ
- เพื่อนร่วมงานเป็นมิตร
- ความยืดหยุ่นใน
การท�ำงาน
- สภาพการท�ำงาน
สะดวกสบาย
- ค่าตอบแทนพิเศษ
รูปแบบต่าง ๆ

ขอบเขตความหมายของค่าตอบแทน ที่มา (Mondy & Note, 1996 : 359)
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การบริหารค่าตอบแทน จะมี 2 ประเภท คือ ค่าตอบแทนตัวเงินและค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงกับงานวิจัยนี้ เนื่องจากจะท�ำให้ผู้วิจัยได้น�ำข้อมูลของค่าตอบแทนทั้ง 2 ประเภท
และน�ำมาวิเคราะห์ เพื่อทราบว่าองค์กรได้มีการบริหารค่าตอบแทนที่ดีหรือไม่ อีกทั้งผู้วิจัยได้น�ำข้อมูลไป
ตั้งข้อค�ำถามในแบบสอบถาม เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
Millet อ้างถึงใน สถิต ค�ำลาเลี้ยง (2544 : 13) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ (efficiency)
หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ท�ำให้เกิดความพึงพอใจแก่นายจ้าง และได้รับผลก�ำไรจากการปฏิบัติงานนั้น
(human satisfaction and benefit produced) ซึ่งความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการบริการให้
กับประชาชน โดย พิจารณาจาก
1. การให้บริการอย่างรวดเร็วและทันเวลา 2. การให้บริการอย่างเท่าเทียม 3. การให้บริการอย่าง
เพียงพอ 4. การให้บริการอย่างก้าวหน้า
Peterson and Plowman (1953) ให้แนวคิดทีใ่ กล้เคียงกับ Harring Emerson ซึง่ ได้สรุปองค์ประกอบ
ของประสิทธิภาพ ไว้ 4 ข้อ ดังนี้
1. คุณภาพของงาน (Quality) 2. ปริมาณงาน (Quantity) 3. เวลา (Time) 4. ค่าใช้จ่าย (Costs)
จากแนวคิดและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จะเชื่อมโยงกับงานวิจัยนี้
เนื่องจากแนวคิดของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานทั้ง4ด้านจะส่งผลต่อผลประกอบการ
ขององค์กร ผู้วิจัยได้น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการตั้งข้อค�ำถามในแบบสอบถาม ท�ำให้ข้อค�ำถาม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการวิจัยโดยใช้การวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research) สุ่มตัวอย่างจากประชากร
93 คน โดยใช้สูตรของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างส�ำหรับการวิจัยครั้งนี้ 76 คน และใช้ แบบสอบถาม
(Questionnaires) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย เพศ อายุ อายุการท�ำงาน
ต�ำแหน่ง และรายได้ตอ่ เดือน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) มีจำ� นวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลความพึงพอใจของค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนทีเ่ ป็น
ตัวเงินทีไ่ ด้รบั และค่าตอบแทนทีไ่ ม่ใช่ตวั เงินทีไ่ ด้รบั ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) มีจ�ำนวน 11 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในด้านต่างๆ ได้แก่
ด้านคุณภาพของงาน ปริมาณงาน เวลา วิธีการ และค่าใช้จ่าย ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มีจ�ำนวน 25 ข้อ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open ended question)
ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการการตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือในการวิจยั โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน เพือ่ ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามก่อนเก็บข้อมูลจริง ผลที่ได้จากการตรวจสอบ
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พบว่ า บางข้ อ ค� ำ ถามยั ง เป็ น ข้ อ ค� ำถามในแง่ ล บ และค� ำถามที่ ใช้ ยั ง ไม่ ค ่ อ ยตรงกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ใช้
ในการศึกษา ผู้วิจัยได้ปรับแก้ข้อค�ำถามให้มีความเหมาะสมตามที่ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) เป็ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามกับกลุม่ ตัวอย่างซึง่ เป็นพนักงานรายเดือนบริษทั ปาล์มน�ำ้ มันธรรมชาติ จ�ำกัด (สาขาพระแสง)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�ำนวน 76 คน และเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ศึกษาค้นคว้าจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาค้นคว้าจากต�ำรา และเอกสาร
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ศึกษาทางสื่ออินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์โดยการใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือสถิติเชิงพรรณนา (Description
Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)

ผลการศึกษา
ผู ้ วิ จั ย ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล จากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมาวิ เ คราะห์ ด ้ ว ยวิ ธี ก ารทางสถิ ติ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์
ในการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาความพึงพอใจของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงาน
ตารางที่ 1 ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต�ำ่ สุด (Minimum) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และแปลผลของความพึงพอใจของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงาน
(n = 76)
ความพึงพอใจของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าต�่ำสุด ค่าสูงสุด
ของพนักงาน
(Min)
(Max)
3.00
5.00
1. เงินเดือนของท่านที่ได้รับมีความเหมาะสมกับ
ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
5.00
2. ท่านคิดว่าการให้โบนัสของบริษทั มีความเหมาะสม 3.00
5.00
3. การให้สวัสดิการทีน่ อกเหนือจากทีก่ ฎหมายก�ำหนด 3.00
ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลมีความเหมาะสม
5.00
4. การให้สวัสดิการทีน่ อกเหนือจากทีก่ ฎหมายก�ำหนด 3.00
ในส่วนของเงินกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพมีความเหมาะสม
5.00
5. กรณีที่ท่านได้เงินตอบแทนพิเศษ เช่น เงินประจ�ำ 3.00
ต�ำแหน่ง ค่าล่วงเวลาท�ำงาน (OT) มีความเหมาะสม
รวม
3.00
5.00

3.69

.65

ระดับ
ความคิดเห็น
ระดับสูง

3.71

.64

ระดับสูง

4.42

.63

ระดับสูง

4.63

.56

ระดับสูงที่สุด

4.44

.59

ระดับสูง

4.18

.43

ระดับสูง

S.D.

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ค่าเฉลีย่ โดยรวมของความพึงพอใจของค่าตอบแทนที่
เป็นตัวเงินตามความคิดเห็นของพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับสูง ( = 4.18) เมือ่ พิจารณารายข้อ
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ข้อที่ 4 การให้สวัสดิการทีน่ อกเหนือจากทีก่ ฎหมายก�ำหนดในส่วนของเงินกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.63 รองลงมาข้อที่ 5 กรณีที่ท่านได้เงินตอบแทนพิเศษ เช่น
เงินประจ�ำต�ำแหน่ง ค่าล่วงเวลาท�ำงาน (OT) มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.44 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือข้อที่ 1 เงินเดือนของท่านที่ได้รับมีความเหมาะสมกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ค่าเฉลี่ย 3.69
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2. ศึกษาความพึงพอใจของค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของพนักงาน
ตารางที่ 2 ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต�ำ่ สุด (Minimum) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และแปลผลของความพึงพอใจของค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของพนักงาน
(n = 76)
ความพึงพอใจของค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ค่าต�่ำสุด ค่าสูงสุด
S.D.
ของพนักงาน
(Min)
(Max)
5.00
3.93 .54
1. งานที่ได้รับมอบหมายมีความเหมาะสมตรงกับ 3.00
ความรู้และความสามารถ
3.00
5.00
3.89 .53
2. งานที่ท่านปฏิบัติมีโอกาสความก้าวหน้า
3.00
5.00
4.00 .54
3. ท่านมีความภูมิใจในงานที่ท่านปฏิบัติ

ระดับความ
คิดเห็น
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง

4. ท่านคิดว่าผูบ้ งั คับบัญชาให้คำ� แนะน�ำและแนวทาง
การปฏิ บั ติ ง านที่ รั บ ผิ ด ชอบอย่ า งถู ก ต้ อ งเป็ น
ธรรมไม่เลือกปฏิบัติ

3.00

5.00

3.92

.48

ระดับสูง

5. ท่านได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงาน เช่น
ผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ นร่วมงาน และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
6. สภาพแวดล้อมในทีท่ ำ� งานของท่านมีความเหมาะสม
รวม

3.00

5.00

3.90

.49

ระดับสูง

3.00

5.00

3.96

.50

ระดับสูง

3.00

5.00

3.93

.46

ระดับสูง

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมของความพึงพอใจของค่าตอบแทน
ทีไ่ ม่เป็นตัวเงินตามความคิดเห็นของพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับสูง ( = 3.93) เมือ่ พิจารณารายข้อ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อที่ 3 ท่านมีความภูมิใจในงานที่ท่านปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย 4.00 รองลงมาข้อที่ 6
สภาพแวดล้อมในที่ท�ำงานของท่านมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.96 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
ข้อที่ 2 งานที่ท่านปฏิบัติมีโอกาสความก้าวหน้า ค่าเฉลี่ย 3.89
3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงาน บริษัท
ปาล์มน�้ำมันธรรมชาติ จ�ำกัด (สาขาพระแสง) กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างความพึ งพอใจของค่ าตอบแทนที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น
ของพนักงาน กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตัวแปร
ความพึงพอใจของ
ค่าตอบแทนที่
เป็นตัวเงิน
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

** p < 0.01

Pearson Correlations
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlations
Sig. (2-tailed)
N

ความพึงพอใจของ
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1
76
.321**
.005
76

ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
.321**
.005
76
1
76
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จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของ
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีค่าเท่ากับ .321 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
สรุปผลจากตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบ Pearson Product Moment Correlation
Coefficient ระหว่างตัวแปรความพึงพอใจของค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน และประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
จะเห็นว่าค่า r = 0.321 มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.01 จากการพิจารณาค่า 0.005 ในแถว Sig.
(2-tailed) ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ท�ำให้ค่า r = 0.321 มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.01 จะมีค่าบวก
และใกล้ 1 ท�ำให้สรุปได้ว่าความพึงพอใจของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
มีความสัมพันธ์กันมากและอยู่ในทิศทางเดียวกัน
4. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของพนักงานบริษัท
ปาล์มน�้ำมันธรรมชาติ จ�ำกัด (สาขาพระแสง) กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของพนักงาน
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตัวแปร
ความพึงพอใจของค่า
ตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

Pearson Correlations
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlations
Sig. (2-tailed)
N

ความพึงพอใจของ
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1
76
.802**
.000
76

ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
.802**
.000
76
1
76

** p < 0.01
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของ
ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงินกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีค่าเท่ากับ .802 อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
สรุปผลจากตารางที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบ Pearson Product Moment Correlation
Coefficient ระหว่างตัวแปรความพึงพอใจของค่าตอบแทนทีไ่ ม่เป็นตัวเงิน และประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
จะเห็นว่ามีค่า r = 0.802 มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.01 จากการพิจารณาค่า 0.000 ในแถว
Sig. (2-tailed) ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ท�ำให้ค่า r = 0.802 มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.01 จะมีค่าบวก
และใกล้ 1 ท�ำให้สรุปได้ว่าความพึงพอใจของค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
มีความสัมพันธ์กันมากและอยู่ในทิศทางเดียวกัน
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากการศึกษาความพึงพอใจการบริหารค่าตอบแทนต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
รายเดือนบริษัท ปาล์มน�้ำมันธรรมชาติ จ�ำกัด (สาขาพระแสง) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้ข้อสรุปซึ่งอภิปรายผลได้ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินของพนักงาน พบว่าทัง้ 5 ข้อ มีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับสูง ค่าเฉลีย่ 4.18 เมือ่ พิจารณาในแต่ละข้อพบว่าอยูใ่ นระดับสูงทีส่ ดุ 1 ข้อ ได้แก่ การให้สวัสดิการ
ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายก�ำหนดในส่วนของเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.63
เนื่องจากบริษัทมีการจัดกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานรายเดือนอย่างทั่วถึงทุกคน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัย เรื่องลักษณะการท�ำงาน ค่าจ้างและสวัสดิการที่ได้รับตลอดจนความพึงพอใจต่อค่าจ้าง และ
สวัสดิการของพนักงานฝ่ายผลิต ในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดล�ำพูน ที่มีผลการศึกษา พบว่า พนักงาน
มีความพึงพอใจด้านสวัสดิการมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ด้านการช่วยเหลือการออมของลูกจ้างในรูป
การสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม และด้านสวัสดิการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และอยู่ในระดับสูง คือ
4 ข้อ ได้แก่ กรณีทไี่ ด้เงินตอบแทนพิเศษ เช่น เงินประจ�ำต�ำแหน่ง ค่าล่วงเวลาท�ำงาน (OT) มีความเหมาะสม
มีคา่ เฉลีย่ 4.44 การให้สวัสดิการทีน่ อกเหนือจากทีก่ ฎหมายก�ำหนดในส่วนของค่ารักษาพยาบาลมีความเหมาะสม
มีคา่ เฉลีย่ 4.42 การให้โบนัสของบริษทั มีความเหมาะสม มีคา่ เฉลีย่ 3.71 เงินเดือนทีไ่ ด้รบั มีความเหมาะสม
กับภาระงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย มีคา่ เฉลีย่ 3.69 เนือ่ งจากบริษทั มีการจัดท�ำโครงสร้างเงินเดือนทีม่ คี วามเหมาะสม
กับต�ำแหน่งงานของพนักงานแต่ละต�ำแหน่งงาน ท�ำให้พนักงานเห็นความส�ำคัญของงานทีท่ ำ� อยู่ อีกทัง่ บริษทั
มีการจ่ายค่าล่วงเวลา โบนัส และค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั เรือ่ ง
การศึกษาความพึงพอใจในค่าตอบแทนของพนักงาน บริษทั แอ็ดวานซ์อนิ ฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
ที่มีผลการศึกษา พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในค่าตอบแทนด้านต่างๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ส�ำหรับรายด้านนัน้ พนักงานมีความพึงพอใจในค่าตอบแทนทางตรงในระดับมาก โดยแบ่งเป็นด้านเงินเดือน
ด้านเงินค่านายหน้าจากการขาย ด้านเงินค่าตอบแทนพิเศษ และด้านเงินโบนัสประจ�ำปี
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของพนักงาน พบว่าทั้ง 6 ข้อ
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับสูง ค่าเฉลีย่ 3.93 เมือ่ พิจารณาในแต่ละข้อพบว่าอยูใ่ นระดับสูง ได้แก่ มีความภูมใิ จ
ในงานที่ปฏิบัติมีค่าเฉลี่ย 4.00 สภาพแวดล้อมในที่ท�ำงานมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.96 งานที่ได้รับ
มอบหมายมีความเหมาะสมตรงกับความรู้และความสามารถ มีค่าเฉลี่ย 3.93 ผู้บังคับบัญชาให้ค�ำแนะน�ำ
และแนวทางการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอย่างถูกต้องเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ย 3.92 ได้รับ
ความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงาน เช่น ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ย 3.90
งานที่ปฏิบัติมีโอกาสความก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ย 3.89 เนื่องจากบริษัทมีการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี เช่น
สถานที่ท�ำงานเหมาะแก่การปฏิบัติงาน แสงสว่างที่เพียงพอ มีอุณหภูมิในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ผู้บังคับบัญชามีความเป็นธรรมงานที่ปฏิบัติตรงกับความรู้ความสามารถ รวมไปถึงได้รับความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของ
พนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเครื่องส�ำอางในเขตจังหวัดปทุมธานี ที่มีผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของความคาดหวังในการท�ำงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับ
จากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย อันประกอบด้วย ด้านสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและด้านความมั่นคงในงาน
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ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับการปฏิบัติสูง
ค่าเฉลี่ย 3.97 เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่าอยู่ในระดับสูงทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพงาน ค่าเฉลี่ย 4.04
ด้านปริมาณงาน ค่าเฉลีย่ 3.92 ด้านเวลา ค่าเฉลีย่ 4.00 ด้านวิธกี าร ค่าเฉลีย่ 3.97 ด้านค่าใช้จา่ ย ค่าเฉลีย่ 3.93
ตามล�ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ค่าตอบแทนกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ห้างสรรพสินค้าไดอาน่า สาขาหาดใหญ่ ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
ทั้งภาพรวม และรายด้าน คือ ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย ด้านคุณภาพ ด้านวิธีการ และด้านปริมาณงาน
มีคะแนนเฉลี่ย 3.86, 3.80, 3.73, 3.67 และ 3.60 ตามล�ำดับ ค่าตอบแทนของบุคลากรห้างสรรพสินค้า
ได้อาน่า สาขาหาดใหญ่ จึงมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ ด้านปริมาณ
ด้านเวลา อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ แต่ค่าตอบแทนของบุคคลกร ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านวิธีการ และด้านค่าใช้จ่าย
สรุปผลจากการแสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Pearson Product Moment Correlation
Coefficient ระหว่างตัวแปรความพึงพอใจของค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน และประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
จะเห็นว่ามีค่า r = 0.321 มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.01 ซึ่งแสดงด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*)
พิจารณาจากค่า 0.005 ในแถว Sig. (2-tailed) ซึ่งน้อยกว่า 0.01 จากค่า r = 0.321 มีความสัมพันธ์กัน
ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.01 ซึ่งมีค่าบวกและใกล้ 1 จึงสรุปได้ว่าความพึงพอใจของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กันมากและอยู่ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาระดับความพึงพอใจในค่าตอบแทน สวัสดิการ และคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ราชการคุ้มครองโรค (ส่วนกลาง) กระทรวงสาธารณสุขที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรที่มีผลการวิจัย
พบว่า ความพึงพอใจในค่าตอบแทน สวัสดิการและคุณภาพชีวิต และความจงรักภักดีของพนักงานราชการ
กรมควบคุมโรคอยู่ในระดับมาก การทดสอบความสัมพันธ์พบว่า ความพึงพอใจในค่าตอบแทน (r=0.630)
สวัสดิการ (r=0.614) และคุณภาพชีวิต (r=0.716) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความจงรักภักดี
ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพ ด้านปริมาณ ด้านเวลา ด้านวิธีการ และด้านค่าใช้จ่าย
ซึง่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทไี่ ด้กำ� หนดไว้ โดยความพึงพอใจของค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินจะมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เมื่อบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนตามที่กฎหมายก�ำหนด จะส่งผลให้
พนักงานเกิดความพึงพอใจ ซึ่งจะท�ำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้ง 5 ด้านเพิ่มมากขึ้น
จะท�ำให้บริษทั มีผลประกอบการดีขนึ้ และยังถือเป็นรักษาพนักงานให้อยูก่ บั บริษทั เพราะบริษทั ได้มกี ารจัด
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินทีม่ คี วามเหมาะสมและยุตธิ รรมตามภาระงานทีพ่ นักงานได้รบั มอบหมายอย่างถูก
ต้องครบถ้วน
สรุปผลจากการแสดงค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบ Pearson Product Moment Correlation Coefficient
ระหว่างตัวแปรความพึงพอใจของค่าตอบแทนทีไ่ ม่เป็นตัวเงิน และประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน จะเห็นว่ามี
ค่า r = 0.802 มีความสัมพันธ์กนั ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ 0.01 ซึง่ แสดงด้วยเครือ่ งหมายดอกจัน (*) พิจารณาจากค่า
0.000 ในแถว Sig. (2-tailed) ซึ่งน้อยกว่า 0.01 จากค่า r = 0.802 มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.01
ซึ่งมีค่าบวกและใกล้ 1 จึงสรุปได้ว่าความพึงพอใจของค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินกับประสิทธิภาพ
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ในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กันมากและอยู่ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง
การศึกษาการจัดสวัสดิการทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรอิสระ คือ สวัสดิการที่ไม่ได้รับการจัดสรร และสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตร
วิทยาเขตศรีราชา มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการท�ำงานอยูใ่ นระดับมาก (R=0.821)
และการจัดสรรสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และศรีราชา สามารถอธิบาย
ความแปรผันที่เกิดขึ้นกับประสิทธิภาพในการท�ำงาน ได้ร้อยละ 67.40 (R2= 0.674) อีกร้อยละ 32.60
เป็นผลมาจากตัวแปรอื่นๆที่ไม่ได้ศึกษา
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของค่าตอบแทนทีไ่ ม่เป็นตัวเงินมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพ ด้านปริมาณ ด้านเวลา ด้านวิธีการ และด้านค่าใช้จ่าย
ซึง่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทไี่ ด้กำ� หนดไว้ โดยความพึงพอใจของค่าตอบแทนทีไ่ ม่เป็นตัวเงินจะมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เมื่อบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากที่กฎหมายก�ำหนด
จะส่งผลให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ ซึ่งจะท�ำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้ง 5 ด้าน
เพิม่ สูงขึน้ ท�ำให้บริษทั มีผลประกอบการมากขึน้ และยังถือเป็นการดูแลรักษาพนักงานให้อยูก่ บั บริษทั เพราะ
บริษัทได้มีการจัดค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินที่มีความเหมาะสม และจัดให้กับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน

ข้อเสนอแนะ
1. การปรับโครงสร้างเงินเดือนตามคุณค่าของงานด้วยการพิจารณาลักษณะงานทีพ่ นักงานรับผิดชอบ
ทักษะ ที่ใช้ในงาน ความยากง่ายของงาน ความเสี่ยงของงาน
2. ในส่วนของพนักงานเดิมที่มีการจ้างงานอยู่แล้ว ควรพิจารณาปรับฐานเงินเดือนใหม่ หรือ
ปรับเพิ่มตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
3. การเพิ่มสวัสดิการใหม่ที่สามารถช่วยให้พนักงานมีเงินค่าครองชีพสูงขึ้น
4. ควรพัฒนาลักษณะงาน กระบวนการปฏิบัติงานให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในงาน
5. ควรมีเป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุง เปลีย่ นแปลง แก้ไข นโยบายการบริหารค่าตอบแทน
ให้เหมาะสม
อาทิ โครงสร้างเงินเดือน และการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน
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อิทธิพลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงาน Generation Y : กรณีศึกษา บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่ 2
INFLUENCE OF WORK MOTIVATION ON ORGANIZATIONAL
COMMITMENT OF THE GENERATION Y STAFFS :
A CASE STUDY OF BIG C EXTRA, HATYAI 2
เชษฐกรณ์ จริงจิตร, กิตติพศ ลูกจันทร์, ศรัญญา สุขขี, ศราวุธ เรืองคง,
อรณิชา สมัด, ธีรพร ทองขะโชค
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) เพือ่ ศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน Generation Y
2) เพือ่ ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานของพนักงาน Generation Y และ 3) เพือ่ ศึกษาอิทธิพล
ของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน Generation Y การวิจัยครั้ง
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 92 คน ตามแนวคิดของ Krejcie & Morgan
ดาํ เนินการสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย ผลการวิจัยพบว่า
1) ระดับแรงจูงใจในการท�ำงานทั่งในภาพรวมและรายด้านซึ่งประกอบด้วยปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้ำจุน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกัน 2) ระดับความผูกพันต่อองค์กร ทั้งภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับสูง และ 3) แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านมีอทิ ธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 โดยมีคา่ สัมประสิทธ์สมั พันธ์พหุคณ
ู (R) เท่ากับ .679 มีคา่ อ�ำนาจการท�ำนาย (R2) เท่ากับ .461
ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้
Y = 2.056 + .460 X
Z = .460 + .679X
ค�ำส�ำคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กร Generation Y

Abstract
The research was aimed at 1) to study the level of work motivation of the generation y staffs
2) to study the levels of organizational commitment of the generation y staffs and 3) examining work
motivation influenced the organizational commitment of the generation y staffs. The research was a
quantitative methods studies. The samples were 92 people according to Krejcie & Morgan’s concept.
Purposive sampling was used. The research tool used in the study was a questionnaire.
Statistics used in data analysis frequency, percentage, mean, standard deviation and simple
regression analysis. The findings revealed that 1) The overall of the level of work motivation
and each of the two dimensions, namely motivation factors and hygiene factors were at high levels.
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2) The overall of the level of organizational commitment and each dimensions were at high levels.
3) Work motivation affects organizational commitment at the level of .05, with a multiple coefficient (R) of .679, predictive powers (R2) at .461 percent. The predictive equations could
be constructed in a raw-score form and a standard-score form as below:
Y = 2.056 + .460 X
Z = .460 + .679X
Keywords : Work Motivation, Organizational Commitment and Generation Y

บทน�ำ
ภาคธุ ร กิ จ การค้ า ปลี ก มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ประเทศไทยเป็ น อย่ า งยิ่ ง โดยสั ด ส่ ว นของภาคธุ ร กิ จ
การค้าปลีกค้าส่งมีสดั ส่วน 16.1% ของ GDP ด้านการผลิต ถือเป็นอันดับ 2 รองลงมาจากภาคอุตสาหกรรม
ขณะที่การขยายตัวของภาคค้าปลีก-ค้าส่ง ยังช่วยน�ำการพัฒนาสู่จังหวัดต่าง ๆ และท�ำให้เกิดการจ้างงาน
มากทีส่ ดุ คิดเป็น 16% ของการจ้างงานทัง้ ประเทศ โดยตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีทผี่ า่ นมา ภาคการค้าปลีก
มีการลงทุนอย่างต่อเนือ่ ง คิดยอดเม็ดเงินการลงทุนของกลุม่ ค้าปลีก จากปี พ.ศ. 2559 - 2561 อยูท่ ปี่ ระมาณ
130,200 ล้านบาท (เฉลีย่ ปีละประมาณ 43,400 ล้านบาท) ซึง่ นับเป็นอัตราทีส่ งู มากและก่อให้เกิดการจ้างงาน
โดยตรงกว่า 210,000 คนต่อปี และการจ้างงานทางอ้อมอีกกว่า 150,000 คน (คุณวรวุฒิ อุ่นใจ, 2562)
ซึ่งภาคธุรกิจการค้าปลีกขนาดใหญ่จะมีลักษณะเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนจะเกิดขึ้นระหว่างผู้ขายกับ
ลูกค้าคนสุดท้ายถือเป็นจุดพักจุดสุดท้ายในช่องทางจัดจ�ำหน่ายผู้ค้าปลีก เพิ่มคุณค่าโดยอาศัยภาพลักษณ์
การจัดการสินค้าคงคลัง คุณภาพในการให้บริการท�ำเลที่ตั้งและนโยบายทางด้านราคา ธุรกิจประเภทนี้
มีการแข่งขันสูง ต้องมีการปรับตัว ทัง้ ในเรือ่ งของกระแสสินค้าและการบริการทีต่ อ้ งตอบโจทย์กลุม่ ลูกค้าเป็น
ส�ำคัญ จึงเหมาะกับกลุม่ คนท�ำงานในกลุม่ Generation Y โดยจะเกิดในช่วงปี 1982 - 1997 (พ.ศ. 2525 - 2540)
(ฉัตรนภา ติละกล, 2012) เพราะคนกลุม่ นีม้ พี ลังมาก คิดนอกกรอบ มีความมัน่ ใจสูง ใช้นวัตกรรมโดยเฉพาะ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รวมถึงการสือ่ สารด้านต่าง ๆ และมีความรักทีจ่ ะพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ โดยลักษณะ
ดังกล่าวจะตรงต่อความต้องการกลุ่มคนท�ำงานของภาคธุรกิจการค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีการแข่งขันและ
เติบโตอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะด้านภาพลักษณ์ การสร้างการบริการ และความแตกต่างให้กับธุรกิจ
จากผลส�ำรวจบริษัทในภาคธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ เป็นหนึ่งในบริษัทที่คนรุ่นใหม่หรือ Generation
Y สนใจร่วมงาน โดยการส�ำรวจกว่า 50 บริษัท ข้อมูลจากทั้งกลุ่มนักศึกษาและหนุ่มสาววัยท�ำงาน ช่วงอายุ
ระหว่าง 18 - 35 ปี จ�ำนวน 1,872 คน ในปี 2561 พบว่า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ อย่างเทสโก้โลตัส ได้ติด
อยู่ที่ 50 ของผลการส�ำรวจ (WorkVenture, 2561) ซึ่งจะเห็นได้ว่า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ อย่างเทสโก้โลตัส
ก็เป็นแหล่งทีพ่ นักงานกลุม่ Generation Y เป็นบริษทั ทีใ่ ฝ่ฝนั และต้องการทีจ่ ะร่วมงานด้วยแต่ในขณะเดียวกัน
Generation Y มีอัตราการเปลี่ยนงานหรือการลาออกสูง ดังนั้นภาคธุรกิจการค้าปลีกขนาดใหญ่ จึงไม่ควร
พลาดการจับตามองพฤติกรรมและความเคลื่อนไหวของคนกลุ่มนี้หากองค์กรไม่มีการสร้างความผูกพัน
ในบริษัทที่จะสามารถรักษาให้กลุ่มพนักงาน Generation Y มีความผูกพันในองค์กรก็จะง่ายต่อการลาออก
ของพนักงานกลุ่มนี้
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การทีอ่ งค์กรจะได้คนดีมคี ณ
ุ ภาพเข้าท�ำงานในองค์กรจะต้องใช้ทนุ ทรัพย์และสูญเสียเวลาจ�ำนวนมาก
นับตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถ
ความช�ำนาญตลอดจนทักษะที่ดีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ บุคคลนั้นและเป็นประโยชน์
ต่อการทีจ่ ะท�ำให้องค์กรสามารถบรรลุภารกิจได้ซงึ่ กระบวนการต่าง ๆ เหล่านีล้ ว้ นเป็นการลงทุนขององค์กร
ทั้งสิ้น ดังนั้นสิ่งที่องค์กรจะต้องค�ำนึงถึงอยู่เสมอคือท�ำอย่างไรจึงจะสรรหาคนดีมีฝีมือมาอยู่กับองค์กร
และเมื่ อได้มาแล้วจะท�ำอย่า งไรจึง จะพั ฒ นาเขาให้ ดี ขึ้ น พร้ อมทั้ งจู งใจ ให้ เขาอุ ทิ ศก� ำ ลั งกายก� ำ ลั ง ใจ
และก�ำลังสติปญ
ั ญาให้แก่งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายเพือ่ ให้ได้งานทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุวตั ถุประสงค์
ขององค์การที่ตั้งไว้ (ณัช อุษาคณารักษ๎, 2554)
ปัจจุบันองค์กรจะให้ความส�ำคัญกับพนักงานค่อนข้างมากท�ำให้พนักงานมีความผูกพันองค์กรและ
ความรูส้ กึ ถึงความผูกพันกับการท�ำงานถ้าพนักงานส่วนใหญ่ขององค์กรรูส้ กึ ผูกพันต่อองค์กรพนักงานกลุม่ นี้
จะยิง่ พยายามสร้างผลงานทีด่ ใี ห้กบั องค์การอย่างต่อเนือ่ งด้วยกล่าวคือไม่มอี งค์การใดปรารถนาทีจ่ ะสูญเสีย
พนักงานทีม่ ผี ลงานดีให้ออกไปอยูอ่ งค์การอืน่ ไม่วา่ จะเป็นในปัจจุบนั หรืออนาคตแต่กระแสของการแข่งขัน
ที่นับวันจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐหรือเอกชนจึงให้ความส�ำคัญกับ พนักงาน ซึ่งเป็น
ทรัพยากรที่จะขับเคลื่อนการท�ำงานขององค์การให้ประสบความส�ำเร็จ (ศิริพร ศีตมโนชญ์, 2554)
โดยจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าของภาคใต้ มีธุรกิจการค้าหลายประเภทที่ส�ำคัญ
ตั้งอยู่ในอ�ำเภอต่าง ๆ มีศูนย์การค้าห้างและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่หลายแห่ง ซึ่งผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัดสงขลาการค้าส่งและการค้าปลีกคิดเป็น 11% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทัง้ หมด ซึง่ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
ในจั ง หวั ด สงขลามี อ ยู ่ ม ากมาย ซึ่ ง ร้ า นค้ า ปลี ก ขนาดใหญ่ อ ย่ า งบิ๊ ก ซี มี ถึ ง 3 สาขา ประกอบไปด้ ว ย
สาขาหาดใหญ่ สาขาหาดใหญ่ 2 (เอ็กซ์ตร้า) และสาขานาทวี
ซึ่งลักษณะการบริหารและการเติบโตทางธุรกิจของบิ๊กซี ในปี 2559 ได้เปลี่ยนแปลงการบริหารเป็น
ของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี เจ้าของอาณาจักรไทยเบฟฯ โดยการให้ธุรกิจที่มีอยู่ของตัวเองเชื่อมต่อกัน
แบบไร้รอยต่อตั้งแต่ต้นน�้ำ คือ การผลิตจนถึงปลายน�้ำคือผู้บริโภคเพราะบิ๊กซี สามารถน�ำไปต่อยอดเป็น
ช่องทางจัดจ�ำหน่ายอันทรงพลังให้ธุรกิจอื่น ๆ ในอาณาจักรไทยเบฟฯได้มากมาย ท�ำให้ได้เปรียบทาง
การแข่งขันและการเติบโตเป็นอย่างมากนอกจากนี้การเปลี่ยนผู้บริหาร ก็ท�ำให้นโยบายหรือการบริหาร
เปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส�ำคัญในการแข่งขันและการเติบโต
ขององค์กร จาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทผี่ า่ นมา บิก๊ ซี ถือว่าเป็นองค์กรทีป่ ระสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมาก
โดยรางวัลที่ได้รับ คือ สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจําปี 2559
สําหรับ 16 สาขาของ Hypermarket ในการเข้ารับรางวัลสถานประกอบดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ รางวัล 10 ปี
ติดต่อกัน 3 สาขา, รางวัล 5 ปี ติดต่อกัน 4 สาขา และรางวัล 1 –5 ปี 9 สาขา (dailynews, 2559) จากเติบโต
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านการบริหาร อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น และความมั่นคงในการท�ำงาน
ของพนักงาน ดังนั้นบิ๊กซีต้องมีหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่น สร้างขวัญ
ก�ำลังใจและความผูกพันในองค์กรเพื่อการรักษาพนักงานที่ดีมีคุณภาพแก่องค์กร ลดค่าใช้จ่ายในกระบวน
สรรหาทรัพยากรมนุษย์และเพื่อแข่งขันที่มั่นคงและยั้งยืนต่อไปของบิ๊กซีในธุรกิจค้าปลีก
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จากความส�ำคัญและทีม่ าของปัญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั งิ านและความผูกพันขององค์กรของของพนักงาน ในกลุม่ Generation Y ในร้านค้าปลีกค้าปลีก
จังหวัดสงขลา โดยผู้วิจัยเชื่อว่าผลของการวิจัยที่ได้สามารถน�ำมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสร้างความผูกพันต่อองค์กร

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน Generation Y บิก๊ ซี เอ็กซ์ตร้าหาดใหญ่ 2
2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน Generation Y บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่ 2
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
Generation Y บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่ 2

กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย
ตัวแปรต้น								
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
- ปัจจัยจูงใจ
- ปัจจัยค�้ำจุน
(Herzberg, อ้างใน วาสนา
พัฒนานันท์ชัย, 2553)

ตัวแปรตาม

ความผูกพันต่อองค์กร
- ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
- ความเต็มใจทีจ่ ะทุม่ เทความพยายามอย่างมาก
เพื่อประโยชน์ขององค์กร และ
- ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคง
ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพ ขององค์กร
(Mowday อ้างใน ดวงพร โพธิ์สร และ
ศศิมาศ หอมบุญมา, 2558)

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
1. แนวคิดเกี่ยวกับพนักงานกลุ่ม Generation Y
แนวคิดเรือ่ ง Generation การแบ่งกลุม่ คนออกเป็นรุน่ ๆ ตามช่วงวัย หรือ ช่วงอายุ ของคน โดยจะแบ่ง
จากช่วงเวลาหรือปีเกิดใกล้เคียงกัน กลุ่มคนเหล่านั้นจะมีประสบการณ์หรืออยู่ในช่วงที่มีเหตุการณ์ต่างๆ
ทีค่ ล้ายคลึงกัน น�ำไปสูร่ ปู แบบการด�ำเนินชีวติ ในแต่ละรุน่ ทีม่ ลี กั ษณะสอดคล้องกัน ซึง่ สามารถจ�ำแนกได้ดงั นี้
1) พนักงานกล่มุ เบบี้ บูมเมอร์ หมายถึง พนักงานที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 - 2507 ซึ่ง มีอายุระหว่าง
48 - 66 ปี จะเป็นคนที่มีชีวิตเพื่อการท�ำงาน เคารพกฎเกณฑ์ กติกา อดทน ให้ ความส�ำคัญกับผลงาน
แม้วา่ จะต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบความส�ำเร็จ อีกทัง้ ยังมีแนวคิดที่ จะท�ำงานหนักเพือ่ สร้างเนือ้ สร้างตัว
มีความทุ่มเทกับการท�ำงานและองค์กรมาก คนกลุ่มนี้จะไม่เปลี่ยนงานบ่อยเนื่องจาก มีความจงรักภักดีกับ
องค์กรอย่างมาก 2) พนักงานกลุ่ม Generation X หมายถึง พนักงานที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508 - 2522
ซึ่งมีอายุระหว่าง 33 - 47 ปี มีลักษณะพฤติกรรมชอบอะไรง่าย ๆ ไม่ต้องเป็นทางการ ให้ ความส�ำคัญกับ
เรือ่ งความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว (Work - life balance) มีแนวคิดและการท�ำงานในลักษณะรูท้ กุ อย่าง
ท�ำทุกอย่างได้เพียงล�ำพังไม่พง่ึ พาใคร มีความคิดเปิดกว้าง พร้อมรับฟังข้อติเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
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3) พนักงานกลุ่ม Generation Y หมายถึง พนักงานที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 - 2533 ซึ่งมีอายุระหว่าง
22 - 32 ปีเป็นกลุ่มคนที่โตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เป็นวัยที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่วัยท�ำงาน
มี ลั ก ษณะนิ สั ย ชอบแสดงออก มี ค วามเป็ น ตั ว ของตั ว เองสู ง ไม่ ช อบอยู ่ ใ นกรอบและไม่ ช อบเงื่ อ นไข
คนกลุ่มนี้ต้องการความชัดเจนในการท�ำงานว่าสิ่งที่ท�ำมีผลต่อ ตนเองและต่อหน่วยงานอย่างไร อีกทั้งยัง
มีความสามารถในการท�ำงานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร และยังสามารถท�ำงานหลาย ๆ อย่างได้ในเวลา
เดียวกัน (ฉัตรนภา ติละกล, 2555)
บุคลิกลักษณะและพฤติกรรมของคนกลุ่ม Generation Y โดยทั่วไปพบว่า 1) เป็นตัวของตัวเองสูง
2) ความอดทนต�่ำ 3) อยากรู้อยากเห็น 4) ท้าทายกฎระเบียบ 5) ทะเยอทะยาน 6) คุ้นเคยกับเทคโนโลยี
7) ชอบการเปลี่ยนแปลง 8) กระตือรือร้น 9) มองโลกในแง่ดีมาก 10) มีความคิดริเริ่ม 11) มั่นใจในตนเองสูง
12) ไม่เคารพผู้อาวุโสกว่า 13) มีความจงรักภักดีต่อองค์กรต�่ำ (เสาวคนธ์ วิทวัสโอฬาร, 2550)
2. แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ดีจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของบุคลากรต่อองค์กรได้
แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ Frederick Herzberg (อ้างใน วาสนา พัฒนานันท์ชัย, 2553)
มุ่งเน้น บรรยากาศการท�ำงานและบรรยากาศแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
2.1 กลุ่มปัจจัยจูงใจ (Motivation factor) เป็นปัจจัยที่ท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ
ในการท�ำงาน อันเนื่องมาจากมีแรงจูงใจภายในที่เกิดจากการท�ำงานและเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานโดยตรง
เป็นปัจจัยที่น�ำไปสู่การพัฒนาเจตคติทางด้านบวกและการจูงใจที่แท้จริงซึ่งประกอบด้วย ความส�ำเร็จ
ของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรู้รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้า
ในหน้าที่ และโอกาสในการเจริญเติบโต
2.2 กลุ่มปัจจัยค�้ำจุน (Hygiene factors) หมายถึง ปัจจัยที่ค�้ำจุนและแรงจูงใจในการท�ำงานของ
บุคคลให้มีอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์กรบุคคลในองค์กร
จะเกิดความไม่ชอบงานมี 9 ประการ คือ เงินเดือนและผลประโยชน์เกือ้ กูล โอกาสทีจ่ ะได้รบั ความก้าวหน้า
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สถานะทางอาชีพ นโยบายและการบริหารงาน สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ความเป็นอยู่ส่วนตัว ความมั่นคงในงาน และวิธีการปกครองบังคับบัญชา
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร
แนวคิดของ Mowday et al. (1982) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กรเกี่ยวข้องกับองค์กรประกอบ
ไปด้วยคุณลักษณะของทัศนคติ 3 ประการ (อ้างใน ดวงพร โพธิ์สร และศศิมาศ หอมบุญมา, 2558) คือ
3.1 ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร เป็นลักษณะ
ของบุคคลที่มีความเชื่อด้านทัศนคติในเชิงบวกต่อองค์กร มีความผูกพันต่อองค์กร อย่างแท้จริงต่อค่านิยม
และเป้าหมายขององค์กร พร้อมสนับสนุนกิจการขององค์กร ซึ่งเป็นเป้าหมายของตนด้วยมีความเชื่อว่า
องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีที่สุดที่ตนเองท�ำงาน ด้วยความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
3.2 ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์กร เป็นลักษณะที่
บุคลากรเต็มใจทีจ่ ะเสียสละอุทศิ ตน พยายามท�ำงานเต็มความสามารถเพือ่ ให้องค์กรประสบผลส�ำเร็จบรรลุ
เป้าหมาย เกิดผลประโยชน์ต่อองค์กรและมีความห่วงใยต่อความเป็นไป ขององค์กร
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3.3 ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร เป็นลักษณะ
ที่บุคลากรแสดงความต้องการและตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในองค์กรนี้ตลอดไป มีความจงรักภักดีต่อองค์กร
มีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์กร และพร้อมที่จะบอกคนอื่นว่าตนเป็นสมาชิกขององค์กร
การรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สนับสนุน และสร้างสรรค์องค์กรให้ดียิ่งขึ้น

วิธีการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้รปู แบบการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitativeresearch) มีหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of analysis)
ระดับบุคคล (individual level)
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร คือ พนักงาน Generation Y ใน บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่ 2 จ�ำนวน 120 คน
1.2 กลุม่ ตัวอย่าง กาํ หนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน
ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95% (Krejcie & Morgan, 1970 อ้ า งใน บุ ญ ธรรม กิ จ ปรี ด าบริ สุ ท ธิ์ , 2551)
ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 92 คน และ ดําเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)
เพื่อให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามที่ก�ำหนด
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
แบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป โดยลักษณะคําถามเป็นแบบชนิด
เลือกตอบและชนิดเติมข้อความให้สมบูรณ์ มีจํานวน 5 ข้อ 2) แบบสอบถามระดับแรงจูงใจในการท�ำงาน
ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวทางของ Likert จ�ำนวน
45 ข้อ และ 3) แบบสอบถามระดับความผูกพันต่อองค์กร ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวทางของ Likert จ�ำนวน 14 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการหาความเที่ยงตรงในเนื้อหา (Content validity) กระท�ำ
โดยให้ผทู้ รงคุณวุฒิ เป็นผูต้ รวจสอบความเหมาะสมของแบบสอบถามทัง้ ทางด้านภาษาและเนือ้ หาสาระ โดย
พิจารณาให้ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก�ำหนดไว้ (พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ, 2540) และ
น�ำมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of congruence : IOC) เพื่อพิจารณาคุณภาพของ
ข้อค�ำถาม ซึ่งก�ำหนดให้ข้อค�ำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไป เป็นข้อค�ำถามที่มีคุณภาพ
เหมาะสม (สุวิมล ติรกานันท์, 2554) การศึกษาในครั้งนี้กระท�ำการหาค่าความเที่ยงตรงในเนื้อหาโดยให้
ผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน เป็นผูด้ ำ� เนินการ ผลจากการวิเคราะห์แต่ละข้อค�ำถามพบว่า มีคา่ ดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Congruence : IOC) 0.6 - 1 ซึ่งหมายถึง ข้อค�ำถามจากแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้
มีคณ
ุ ภาพทีเ่ หมาะสม มีความถูกต้องด้านโครงสร้าง เนือ้ หา ภาษา และสามารถวัดในสิง่ ทีจ่ ะวัดได้สอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก�ำหนดไว้
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดาํ เนินการโดย 1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของตัวอย่าง โดยใช้คา่ สถิตบิ รรยาย
ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation) 2) การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยการ และการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย
(Simple Regression Analysis)
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ผลการศึกษา
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังต่อไปนี้
1. ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน Generation Y บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้าหาดใหญ่ 2
ตารางที่ 1 การหาค่าต�ำ่ สุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของปัจจัยจูงใจ (n=92 คน)
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

Min

Max

S.D.

แปลผล

- ด้านความส�ำเร็จในงาน

3.00

5.00

4.0000

.39625

สูง

- ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ

2.50

4.75

3.7470

.46113

สูง

- ด้านความรับผิดชอบ

2.50

4.75

3.6988

.49503

สูง

- ด้านความก้าวหน้า

2.20

4.60

3.6651

.46550

สูง

- ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
รวม

3.00
3.00

5.00
4.52

4.0000
3.8222

.48294
.31112

สูง
สูง

2. ปัจจัยค�้ำจุน
- ด้านนโยบายและการบริหาร

2.80

4.80

3.9084

.44206

สูง

- ด้านการปกครองบังคับบัญชา

2.60

5.00

3.8699

.48332

สูง

- ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

2.40

5.00

3.9880

.46992

สูง

- ด้านสภาพการท�ำงานและความมั่นคง

2.00

5.00

3.8434

.49187

สูง

- ด้านผลประโยชน์ตอบแทน
รวม

2.80
2.72

4.80
4.76

3.7542
3.8728

.43204
.34555

สูง
สูง

2.89

4.33

3.8475

.29414

สูง

1. ปัจจัยจูงใจ

รวมทั้งหมด

จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( =3.8475, S.D.
= .29414) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงเช่นกัน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ปัจจัยจูงใจ พบว่า ระดับปัจจัยจูงใจในภาพรวมมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับสูง ( =3.8222, S.D. = .31112)
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกัน ค่าเฉลี่ยสูงสุดมีเท่ากันอยู่
2 ด้าน คือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ( =4.0000, S.D. = .48294) และด้านความส�ำเร็จในงาน
( =4.0000, S.D. = .39625) ส�ำหรับมิติด้านที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยเป็นล�ำดับรองลงมา คือ ด้านการได้รับ
ความยอมรับนับถือ ( = 3.7470, S.D. = .46113) ด้านความรับผิดชอบ ( =3.6988, S.D. = .49503)
และด้านความก้าวหน้า ( =3.6651, S.D. = .46550) ตามล�ำดับ
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ปัจจัยค�้ำจุน พบว่า ระดับปัจจัยค�้ำจุนในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ( =3.8728, S.D.
= .34555) และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับสูงเช่นเดียวกัน ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด
คือ ด้านความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงาน ( =3.9880, S.D. = .46992) รองลงมาด้านนโยบายและการบริหาร
( =3.9084, S.D. = .44206) ด้านการปกครองบังคับบัญชา ( =3.8699, S.D. = .48332)
ด้านสภาพการท�ำงานและความมัน่ คง ( =3.8434, S.D. = .49187) และด้านผลประโยชน์ตอบแทน
( =3.7542, S.D. = 43204) ตามล�ำดับ
2. ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน Generation Y บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้าหาดใหญ่ 2
ตารางที่ 2 การหาค่าต�่ำที่สุด ค่ามากที่สุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพัน
ต่อองค์กร (n=92 คน)
ระดับความผูกพันต่อองค์กร
1. ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
2. ด้ า นความเต็ ม ใจที่ จ ะทุ ่ ม เทความพยายาม
อย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์กร
3. ด้ า นความปราถนาอย่ า งแรงกล้ า ที่ จ ะคงไว้
ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร
รวม

Min
2.80

Max
5.00

4.09

S.D.
.52

แปลผล
สูง

2.50

5.00

3.75

.52

สูง

2.60

5.00

3.84

.49

สูง

2.77

5.00

3.89

.43

สูง

จากตารางที่ 2 ระดับความผูกพันต่อองค์กรพบว่า ระดับความผูกผันต่อองค์กรของภาพรวม
มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับสูง ( =3.89, S.D. = .43) และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีคา่ เฉลีย่ ระดับสูงทุกด้าน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
( =4.09, S.D. = .52) รองลงมาคือ ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพ
ขององค์กร ( =3.84, S.D. = .49) และด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์
ขององค์กร ( =3.75, S.D. = .52) ตามล�ำดับ
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
Generation Y บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้าหาดใหญ่ 2
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis)
ตัวแปรพยากรณ์

ค่าคงที่
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

Unstandardized
Coefficients
B
SE.B
2.056
.217
.460
.055

R = .679 R2 = .461 S.E.est = .21738
*มีนัยส�ำคัญอยู่ที่ .05

Standardized
Coefficients
β
.679

t

Sig.

9.481
8.315*

.000
.000
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จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย พบว่า ค่าน�้ำหนักความส�ำคัญในรูป
คะแนนดิบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร มีค่าเท่ากับ .460 ส่วนค่าน�้ำหนัก
ความส�ำคัญในรูปคะแนนมาตรฐานมีคา่ เท่ากับ .679 โดยตัวแปรแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านสามารถพยากรณ์
ความผูกพันต่อองค์กร ได้มีค่าสัมประสิทธ์สัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .679 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ความเชื่อมั่น 95% โดยมีค่าอ�ำนาจการท�ำนาย (R2) เท่ากับ .461ซึ่งหมายความว่า แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานเป็นตัวพยากรณ์ที่สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์กรได้ถูกต้องร้อยละ 46.1
โดยส่งผลในทิศทางเดียวกันและมีความคาดเคลื่อนในการพยากรณ์ .21738
จากผลการวิจัยพบว่าเป็นการยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ก�ำหนด คือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน Generation Y
สามารถเขียนสมการพยากรณ์แรงจูงใจในการท�ำงานในการท�ำนายความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงาน Generation Y บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้าหาดใหญ่ 2 ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ
Y = 2.056+.460 X
โดยที่ Y = ความผูกพันต่อองค์กร
X = แรงจูงใจในการท�ำงาน
สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = .460+.679X
โดยที่ Y = ความผูกพันต่อองค์กร
X = แรงจูงใจในการท�ำงาน

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
1. การอภิปรายผล
ระดั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน Generation Y บิ๊ ก ซี เอ็ ก ซ์ ต ร้ า หาดใหญ่ 2
ในการศึกษาครั้งนี้อยู่ในระดับสูงทั้งภาพรวมและรายด้าน ซึ่งด้านความส�ำเร็จในงานและด้านลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติ มีค่าสูงที่สุด เนื่องจากเป้าหมายในการด�ำเนินชีวิตของกลุ่มคน Genneration Y ต้องการ
ทีจ่ ะได้การยอมรับความน่าเชือ่ ถือและประสบความส�ำเร็จอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เสาวคนธ์
วิทวัสโอฬาร (2550) ศึกษาถึงความปรารถนาในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท�ำงานของคนกลุ่มGeneration Y
โดยพบว่า Genneration Y ให้ความส�ำคัญกับผลตอบแทนที่ไม่ใช่เงินมากกว่าผลตอบแทนที่เป็นเงิน
นอกจากนั้น วรรณา อาวรณ์ (2557) ศึกษาถึงแรงจูงใจในการท�ำงานกับความผูกพันต่อองค์การของ
ข้าราชการรัฐสภาระดับปฏิบตั งิ านส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎรโดยพบว่าผลการศึกษา ด้านแรงจูงใจ
ในการท�ำงานโดยรวม พบว่าอยู่ในระดับสูงโดยปัจจัยจูงใจมีค่าเฉลี่ยมากกว่าปัจจัยค�่ำจุน ส่วนด้าน
ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม พบว่าอยู่ในระดับสูง
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ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานของของพนักงาน Generation Y บิก๊ ซี เอ็กซ์ตร้าหาดใหญ่ 2
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ อ ยู ่ ใ นระดั บ สู ง ทั้ ง ภาพรวมและรายด้ า น ซึ่ ง ด้ า นความเชื่ อ มั่ น อย่ า งแรงกล้ า และ
การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร มีค่ามากที่สุด เนื่องจากคนกลุ่ม Genneration Y ต้องการ
ที่จะได้รับความเชื่อถือและถูกมองว่าเป็นผู้ใหญ่โอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองจากคนรุ่นก่อนหน้า สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ทวิช อุศมา (2560) ศึกษาถึงเรือ่ งความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษทั ทวีฟาร์ม จ�ำกัด
อ�ำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยพบว่าภาพรวมพนักงานระบุถงึ ระดับความเป็นจริงของความผูกพันต่อองค์การ
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ โดยค่าเฉลีย่ ความผูกพันต่อองค์การสูงทีส่ ดุ คือ ความเชือ่ มัน่ และการยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององค์การอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ นอกจากนัน้ วรรณา อาวรณ์ (2557) ได้ศกึ ษาความผูกพันต่อ
องค์การของข้าราชการรัฐสภา ระดับปฏิบัติงานโดยรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.09 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับสูงทุกด้าน
อิทธิพลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน Generation Y
บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้าหาดใหญ่ 2 ในการศึกษาครั้งพบว่าค่าน�้ำหนักความส�ำคัญในรูปคะแนนดิบของแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั งิ านส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร มีคา่ เท่ากับ .460 ส่วนค่าน�ำ้ หนักความส�ำคัญในรูปคะแนน
มาตรฐานมีค่าเท่ากับ .679 โดยตัวแปรแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์กร
ได้มคี า่ สัมประสิทธ์สมั พันธพหุคณ
ู (R) เท่ากับ .679 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ความเชือ่ มัน่ 95%
โดยมีค่าอ�ำนาจการท�ำนาย (R2) เท่ากับ .461 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วารี ทิพย์เนตร (2560) ศึกษา
เรื่องแรงจูงใจในการท�ำงานของคนเจเนอเรชั่นวายที่ปฏิบัติงานในภาคเอกชนในจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยที่ส�ำคัญที่เป็นแรงจูงใจในการท�ำงานของคนเจเนอเรชั่นวายที่ปฏิบัติงานในภาคเอกชน คือ
ค่าตอบแทน ลักษณะของงานทีท่ ำ� ความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงาน โอกาสความก้าวหน้าในงาน และความเป็น
อิสระในงานและสอดคล้องกับเสาวลักษณ์ เวศม์รัชสกุล (2558) ศึกษาเรื่องการสร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน
แต่ละช่วงอายุ กรณีศึกษา : การประปานครหลวง ผลการศึกษาพบว่า พนักงานการประปานครหลวงที่อยู่
ในกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) มีความต้องการแรงจูงใจในการท�ำงานด้านปัจจัยอนามัยอยู่
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่า พนักงานมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุดเกือบ
ทุกปัจจัย โดยปัจจัยทีม่ คี วามต้องการสูงสุดคือ ความมัน่ คงในงาน รองลงมาคือ การบังคับบัญชาค่าตอบแทน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสภาพการท�ำงานและชีวติ ส่วนตัว ตามล�ำดับ มีเพียงปัจจัยเดียวทีม่ คี วามต้องการ
อยูใ่ นระดับมากคือ นโยบายและการบริหารงาน ซึง่ สะท้อนได้วา่ แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านทัง้ ด้านปัจจัยจูงใจ
และปัจจัยค�้ำจุนยังเป็นสิ่งที่ส�ำคัญต่อการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน Generation Y
2. ข้อเสนอแนะ
2.1 ข้อเสนอแนะต่อองค์การ
1) จากผลการวิจัยที่พบว่าแรงจูงใจในการท�ำงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานในกลุม่ Generation Y ซึง่ ในส่วนของปัจจัยค�ำ้ จุนมีคา่ เฉลีย่ สูงทุกด้านโดยด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด
คือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งตรงกับลักษณะนิสัยของ Generation Y ที่มุ่งมั่นในการท�ำงาน
แต่ก็ให้ความสนุกและมีความสุขกับเพื่อน ๆ การเป็นส่วนหนึ่งในทีม ต้องการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้ได้
รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึง่ และมีความส�ำคัญกับทีม ปัจจัยนีเ้ ป็นปัจจัยส�ำคัญทีค่ น Generation Y ต้องการ
จะได้รบั การยอมรับในการท�ำงานต้องการความรูส้ กึ ว่าตนเป็นส่วนเจ้าของงานทีท่ ำ� อยู่ ดังนัน้ องค์กรควรให้
ความส�ำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ให้กับพนักงานขององค์กร
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		 2) จากผลการวิจัยที่พบว่าแรงจูงใจในการท�ำงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานในกลุ่ม Generation Y ซึ่งในส่วนของปัจจัยจูงใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงทุกข้อเช่นกัน
โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดมีเท่ากันอยู่ 2 ด้าน คือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติและด้านความส�ำเร็จในงาน
ซึ่งตรงกับลักษณะนิสัยของ Generation Y ที่มีความคิดเป็นของตัวเอง มั่นใจสูง และรักอิสระ มีความคิด
สร้างสรรค์ ชอบคิดนอกกรอบและมุ่งมั่นในการท�ำงาน
3) ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในกลุ่มGeneration พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง
คือ ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ซึ่งตรงกับลักษณะ
นิสยั ของ Generation Y ซึง่ ต้องการความยืดหยุน่ และความท้าทายทีต่ รงกับรูปแบบการใช้ชวี ติ เนือ่ งจากการ
ใช้ชีวิตที่มีความเฉพาะตัว จึงอยากให้การท�ำงานมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเข้ากับชีวิตส่วนตัวได้ให้
มีความสมดุลเหมาะกับรูปแบบการใช้ชีวิต
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ความสัมพันธ์ของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรกับพฤติกรรม
การท�ำงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลเมืองควนลัง
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
THE RELATIONSHIPS BETWEEN PERCEIVED SUPPORT FROM
THE ORGANIZATION AND WORKING BEHAVIOR ACCORDING
TO THE CORE COMPETENCIES OF THE STAFFS IN KHUAN
LANG MUNICIPALITY, HAT YAI, SONGKHLA
กสิณา ศรีละนนท์, จารุวรรณ จันทรประดิษฐ, จุฑารัตน์ ศิริโภชน์,
พิมพ์สุจี สุวรรณ์, ธีรพร ทองขะโชค
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร 2) เพื่อศึกษา
ระดับพฤติกรรมการท�ำงานตามสมรรถนะหลัก 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุน
จากองค์กรกับพฤติกรรมการท�ำงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลเมืองควนลัง อ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา กลุม่ ตัวอย่างเป็นบุคลากรเทศบาลเมืองควนลัง อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ�ำนวน 80 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้การวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต�่ำสุด ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า
1) การรับรูก้ ารสนับสนุนจากองค์กรในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางถึงสูง 2) ระดับพฤติกรรมตามสมรรถนะ
หลักของบุคลากรในภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง 3) การรับรูก้ ารสนับสนุนจากองค์กรในภาพรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการท�ำงานตามสมรรถนะหลักในภาพรวมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .534
ค�ำส�ำคัญ : การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร สมรรถนะหลัก

Abstract
The purpose of this research were 1)To study the level of perceived support 2) To study
the level of operation behaviors 3) To study the perceived support from the organization and
working behavior according to the core competencies of the staffs in Khuan Lang Municipality,
Hat Yai, Songkhla. The samples were 80 staffs in Khuan Lang Municipality, Hat Yai, Songkhla. The
research tool used in the study was a questionnaire. The data were analyzed by using frequency,
percentage, mean, standard deviation, maximum, minimum and Pearson correlation coefficient.
The results of the study were as follows: The perceived support from the organization as a whole
was moderate to high. Working behavior according to the core competencies of the personnel in
the overall level was at a high level From the over all recognition of support from the organization,
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there was a positive correlation with working behaviors based on core competencies with statistical
significance at the level of .01 and the correlation coefficient equal to .543.
Keywords : Perceived Support from the Organization, Core Competencies

บทน�ำ
สาํ หรับประเทศไทยแนวคิดเกีย่ วกับสมรรถนะได้ถกู นาํ มาใช้ครัง้ แรกในองค์การเอกชน ส่วนองค์การ
ภาครัฐถูกนํามาใช้ในช่วงนี้ โดยสํานักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ว่าจ้างบริษัท เฮย์กรุ๊ป จํากัด
เพื่อจัดทําโมเดลสมรรถนะสําหรับข้าราชการพลเรือนไทยซึ่งประกอบด้วย สมรรถนะ (Core Competency)
และสมรรถนะประจาํ กลุม่ งานเพือ่ สนับสนุนและส่งเสริมให้ ข้าราชการผูด้ าํ รงตาํ แหน่งปฏิบตั ภิ ารกิจในหน้าที่
ได้ดียิ่งขึ้นและสมรรถนะจะมีบทบาทในการ พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาคราชการมากขึ้น
ทั้งในกระบวนการสรรหาและเลือกสรร กระบวนการพัฒนา และกระบวนการบริหารผลงานโดยการที่
สํานักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ทําคําสั่งให้ส่วนราชการนําหลักสมรรถนะโดยเฉพาะสมรรถนะ
หลักมาปรับใช้ให้ เหมาะสมกับส่วนราชการระยะหนึ่งแล้ว
เทศบาลเมืองควนลัง อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานภาครัฐ ได้น�ำหลักสมรรถนะ
มาใช้ในการบริการทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้างให้การท�ำงานของข้าราชการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งพบว่าสมรรถนะแต่ละด้านนั้นจะมีการให้ค�ำจ�ำกัดความ การก�ำหนดพฤติกรรม
แนวทางการประเมินสมรรถนะทีแ่ ตกต่างกัน โดยตัง้ มาตรฐานวัดสมรรถนะระบุคะแนน นิยาม และค�ำอธิบาย
เอาไว้อย่างชัดเจน การน�ำหลักสมรรถนะมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร สามารถใช้เป็นเกณฑ์
ในการวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรมในการปฏิบตั งิ าน ช่วยให้บคุ ลากรทราบถึงระดับสมรรถนะ
ของตนเองว่าอยู่ในระดับใด และต้องพัฒนาสมรรถนะด้านใด เพิ่มเติมช่วยให้บุคลากรทราบถึงเส้นทาง
ความเจริญเติบโตก้าวหน้า ในสายวิชาชีพของตนเอง และยังช่วยให้องค์กรทราบจุดแข็งและจุดอ่อน
ของบุคลากรในองค์กร สามารถวิเคราะห์ความจ�ำเป็นในการพัฒนา และฝึกอบรมบุคลากรได้ตรงตาม
ความต้องการของบุคลากรและองค์กร แต่การทีบ่ คุ ลากรจะมีพฤติกรรมการท�ำงานตามสมรรถนะทีเ่ หมาะสม
จ�ำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ทเี่ ชือ่ มโยงกับองค์กร ได้แก่ การรับรูก้ ารสนับสนุนจากองค์กร Eisenberger et al.
(1986) กล่าวว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรเป็นความเชื่อของพนักงานว่าองค์กรได้มองเห็นคุณค่า
ในการทุม่ เทท�ำงานของพนักงาน องค์กรแสดงความห่วงใย ต้องการให้พนักงานมีความเป็นอยูท่ ดี่ ี ซึง่ พนักงาน
รับรูส้ งิ่ เหล่านีไ้ ด้จากผลการตอบแทนทีไ่ ด้รบั จากการปฏิบตั งิ านให้กบั องค์กร ไม่วา่ จะเป็นการได้รบั เงินเดือน
หรือผลตอบแทนเพิม่ ขึน้ การได้เลือ่ นต�ำแหน่ง รวมถึงการได้รบั ในสิง่ ทีเ่ ป็นรูปธรรม เช่น สิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน สวัสดิการต่าง ๆ หรือสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น วัฒนธรรมองค์กรหรือการสร้างค่านิยม
ที่ส่งเสริมให้คนในองค์กรเกิดความร่วมมือกัน เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและได้รับการยอมรับ
จากการทบทวนเอกสารข้างต้นชี้ให้เห็นว่า เมื่อบุคลากรได้รับการสนับสนุนจากองค์กรในทางบวก
บุคลากรจะมีทัศนคติและพฤติกรรมในการท�ำงาจนตอบแทนกลับคืนให้กับองค์กรในทางบวกเช่นกัน
ผู้วิจัยจึงมีจุดมุ่งหมายในการศึกษา เพื่อต้องการทราบว่าความสัมพันธ์ใดที่มีความสามารถในการท�ำนาย
พฤติกรรมการท�ำงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลเมืองควนลัง อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์ความจ�ำเป็น
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ในการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร และจัดการสนับสนุนในด้านต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการของบุคลากร
และองค์กร เพือ่ เสริมสร้างให้การท�ำงานของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การรั บ รู ้ ก ารสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารของบุ ค ลากรเทศบาลเมื อ งควนลั ง
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการท�ำงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลเมืองควนลัง
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรกับพฤติกรรมการท�ำงาน
ตามสรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลเมืองควนลัง อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สมมติฐานการวิจัย
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท�ำงานตามสมรรถนะ
หลักของบุคลากรเทศบาลควนลังอ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรอบแนวความคิดของการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร
- ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ
- ด้านความรู้ในงานและโอกาสก้าวหน้า
- ด้านความมั่นคงในการท�ำงาน
- ด้านการสนับสนุนจิตอารมณ์จิตอารมณ์
- ด้านปัจจัยเกื้อหนุนในการปฏิบัติงาน

สมรรถนะหลัก
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การสั่งคมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
- การยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม
- การท�ำงานเป็นทีม

(Eisenberger et al., 1986 อ้างใน
ณฏฐมนต์ ชูวงษ์ศคนันท์, 2557)

(ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน, 2553)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
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ทบทวนวรรณกรรม
สมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competencies) คือ คุณลักษณะของบุคคลที่เกิดจากความรู้
ทั ก ษะ บทบาทที่ แ สดงออกต่ อ สั ง คม ภาพลั ก ษณ์ ข องบุ ค คล คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลและแรงจู ง ใจที่
มีความสัมพันธ์กันในเชิงพฤติกรรม ท�ำให้บุคคลแสดงออกทางความคิดที่เกิดจากการเรียนรู้และพฤติกรรม
ในการท�ำงานเกิดจากแรงผลักดันภายในตัวบุคคล ท�ำให้บุคคลสามารถสร้างผลงานที่ดีในการปฏิบัติงาน
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหรือเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่องค์กรก�ำหนดไว้ โดยก�ำหนดสรรถนะหลัก
ของบุคลากรไว้ 5 ด้าน ตามแนวความคิดของ McClelland อ้างใน (ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน, 2553) ได้แก่
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งคมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม การท�ำงานเป็นทีม
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ (Perceived Support from the Organization) เป็นความเชื่อของ
บุคลากรว่าองค์การได้มองเห็นคุณค่าในการทุ่มเทท�ำงานของบุคลากร องค์การแสดงความห่วงใย
ต้องการให้บคุ ลากรมีความเป็นอยูท่ ดี่ ี ซึง่ บุคลากรรับรูส้ งิ่ เหล่านีไ้ ด้จากผลการตอบแทนทีไ่ ด้รบั จากการปฏิบตั งิ าน
ให้กบั องค์การ ไม่วา่ จะเป็นการได้รบั เงินเดือนหรือผลตอบแทนเพิม่ ขึน้ การได้เลือ่ นต�ำแหน่ง รวมถึงการได้รบั
ในสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น ส่งอ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานสวัสดิการต่าง ๆ หรือสิ่งที่เป็นนามธรรม
เช่น วัฒนธรรมองค์การหรือการสร้างค่านิยมทีส่ ง่ เสริมให้คนในองค์การเกิดความร่วมมือกัน เพือ่ ให้องค์การ
บรรลุเป้าหมาย และได้รับการยอมรับ ได้แก่ ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความรู้ในงานและโอกาส
ก้าวหน้า ด้านความมัน่ คงในการท�ำงาน ด้านการสนับสนุนจิตอารมณ์จติ อารมณ์ ด้านปัจจัยเกือ้ หนุนในการ
(Eisenberger et al., 1986 อ้างใน ณฏฐมนต์ ชูวงษ์ศตนันท์, 2557)

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีหน่วยการวิเคราะห์
(Unit of analysis) ระดับบุคคล (individual level)
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร คือ บุคลากรเทศบาลเมืองควนลัง อ�ำเภอหาดใหญ่จงั หวัดสงขลา จ�ำนวน 97 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamane, 1973)
ได้ขนาดกลุ่มขั้นต�่ำเท่ากับ 78.06 จึงก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น 79 คน และ
เพื่อป้องกันการสูญหายและแบบสอถามกลับคืนไม่สมบูรณ์ จึงก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเป็น 80 คน
ดําเนินการสุม่ ตัวอย่าง (sampling) โดยใช้การสุม่ แบบแบ่งชัน้ โดยใช้สดั ส่วน (Proportion stratified sampling)
เพื่อให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามที่ก�ำหนด
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือในการเก็บข้อมูลของการวิจยั ในครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถาม
จะแบ่งออกเป็น เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
มีลักษณะของค�ำถามจะเป็นค�ำถามปลายปิด มีตัวเลือกให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบให้ตรงกับ
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ความเป็นจริงมากทีส่ ดุ เพียงค�ำตอบเดียว จ�ำนวน 5 ข้อ 2) แบบสอบถามเกีย่ วกับระดับการรับรูก้ ารสนับสนุน
จากองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความรู้ในงานและโอกาสก้าวหน้า
ด้านความมั่นคงในการท�ำงาน ด้านจิตอารมณ์ และด้านปัจจัยเกื้อหนุนในการปฏิบัติงาน ซึ่งพัฒนามาจาก
แนวคิดของ Eisenberger et al., 1986 (อ้างใน ณฏฐมนต์ ชูวงษ์ศตนันท์, 2557) ลักษณะแบบสอบถามเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวทางของ Likert จ�ำนวน 18 ข้อ 3) แบบสอบถาม
เกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการท�ำงานตามสมรรถนะหลัก ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี
การสัง่ สมความเชีย่ วชาญในงานอาชีพ การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการท�ำงานเป็นทีม
(ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2553) ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวทางของ Likert จ�ำนวน 19 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการหาความเที่ยงตรงในเนื้อหา (Content validity) กระท�ำ
โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสอบถามทั้งทางด้านภาษาและเนื้อหาสาระ
โดยพิจารณาให้ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก�ำหนดไว้ (พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ, 2540)
และน�ำมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of congruence : IOC) เพื่อพิจารณาคุณภาพของ
ข้อค�ำถาม ซึ่งก�ำหนดให้ข้อค�ำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไป เป็นข้อค�ำถามที่มีคุณภาพ
เหมาะสม (สุวิมล ติรกานันท์, 2554) การศึกษาในครั้งนี้กระท�ำการหาค่าความเที่ยงตรงในเนื้อหาโดยให้
ผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน เป็นผูด้ ำ� เนินการ ผลจากการวิเคราะห์แต่ละข้อค�ำถามพบว่า มีคา่ ดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Congruence : IOC) 0.5-1 ซึ่งหมายถึง ข้อค�ำถามจากแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้มีคุณภาพ
ที่เหมาะสม มีความถูกต้องด้านโครงสร้าง เนื้อหา ภาษา และสามารถวัดในสิ่งที่จะวัดได้สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก�ำหนดไว้
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดําเนินการโดย 1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของตัวอย่าง โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสูงสุด
(Maximum) และค่าต�่ำสุด (Minimum) 2) การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยการ และ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient)

ผลการศึกษา
กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษานีม้ จี ำ� นวน 80 คน ได้รบั แบบสอบถามทีม่ ขี อ้ มูลค�ำตอบครบถ้วนสมบูรณ์
กลับคืนมา จ�ำนวน 66 ชุด คิดเป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ 82.5 ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นอัตราการตอบกลับ
ทีอ่ ยูใ่ นระดับดีมาก จากนัน้ จึงน�ำมาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษา จึงแบ่งออกเป็น
4 ตอน ดังนี้
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1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของบุคลากรเทศบาลเมืองควนลังจ�ำแนกตามข้อมูลทัว่ ไป (n=66)
ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง

		

รวม

2. อายุ
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
รวม
		
3. ประสบการณ์
น้อยกว่า 1 ปี
1– 5 ปี
5 – 10 ปี
11 – 15 ปี
มากกว่า 15 ปี
รวม
		
4. ระดับการศึกษา
ต�่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกว่าปริญญาโท
รวม
		
5. ประเภทต�ำแหน่งงาน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจ�ำ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม
		

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

39
27
66

59.1
40.9
100.00

8
22
26
10
66

12.1
33.3
39.4
15.2
100.00

4
13
24
15
10
66

6.1
19.7
36.4
22.7
15.2
100.00

19
35
10
2
66

28.8
53.0
15.2
3.0
100.00

30
13
2
21
66

45.5
19.7
3.0
31.9
100.00

จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของบุคลากรเทศบาลเมืองควนลังทั้งหมด 66 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย 39 คน คิดเป็นร้อยละ 59.1 เป็นเพศหญิงจ�ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 40.9 อายุพบว่า 41 – 50 ปี
มีมากที่สุดจ�ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 อายุ 31 – 40 ปี จ�ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 อายุ
51 – 60 ปี จ�ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 และอายุ 21 – 30 ปี จ�ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1
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ตามล�ำดับประสบการณ์การปฏิบัติงานพบว่า ช่วงระยะเวลา 5 – 10 ปีมีมากที่สุด จ�ำนวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.4 ระยะเวลา 11 – 15 ปี จ�ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 ระยะเวลา 1 – 5 ปี จ�ำนวน 13 คน
คิดเป็นร้อยละ 19.7 ระยะเวลามากกว่า 15 ปี จ�ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 และระยะเวลาน้อยกว่า
1 ปี จ�ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 ระดับการศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรีมีมากที่สุด จ�ำนวน 35 คน
คิดเป็นร้อยละ 53.0 ระดับต�่ำกว่าปริญญาตรี จ�ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 ระดับปริญญาโท
จ�ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 และระดับสูงกว่าปริญญาโท จ�ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0
ตามล�ำดับ ประเภทต�ำแหน่งงานพบว่าเป็นข้าราชการมากที่สุด จ�ำนวน 30 คนคิดเป็นร้อยละ 45.5
ลูกจ้างชั่วคราว จ�ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 พนักงานราชการจ�ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7
และลูกจ้างประจ�ำ จ�ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล�ำดับ
2. ระดับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร
ตารางที่ 2 แสดงค่าต�่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์กร (n=66)
ระดับการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์กร
1. ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ

Min

Max

1.00

5.00

2. ด้านความรู้ในงานและโอกาสก้าวหน้า

1.00

3. ด้านความมั่งคงในการท�ำงาน

S.D.

แปลผล

3.39

.83

ระดับปานกลาง

4.74

3.31

.89

ระดับปานกลาง

1.25

5.00

3.82

.70

ระดับสูง

4. ด้านการสนับสนุนจิตอารมณ์

1.25

5.00

3.57

.76

ระดับสูง

5. ด้านปัจจัยเกื้อหนุนในการปฏิบัติงาน

2.00

5.00

3.62

.74

ระดับสูง

1.72

4.9

3.54

.77

ระดับสูง

รวม

จากตาราง 2 พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการรับรู้สนับสนุนจากองค์กรในภาพรวมอยู่
ในระดับสูง ( =3.5, S.D. = .77) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ระดับปานกลาง
ถึงระดับสูง โดย
ด้านความมั่งคงในการท�ำงานมีค่าเฉลี่ยในระดับสูง และเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =3.82,
S.D. = .70) รองลงมา คือด้านปัจจัยเกื้อหนุนในการปฏิบัติงาน ( = 3.62 , S.D. = .74) ด้านการสนับสนุน
จิตอารมณ์ ( =3.57, S.D. = .76) ส�ำหรับระดับการรับรูส้ นับสนุนจากองค์กรในด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ระดับปานกลาง
คือ ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ( = 3.39 , S.D. = .83) และด้านความรู้ในงานและโอกาสก้าวหน้า
( = 3.39 , S.D. = .83) ตามล�ำดับ
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3. ระดับพฤติกรรมการท�ำงานตามสมรรถนะหลัก
ตารางที่ 3 แสดงค่าต�่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมการ
ท�ำงานตามสมรรถนะหลัก (n=66)
สนับสนุนจากองค์กร (n=66)
ระดับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร
1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. ด้านการบริการที่ดี
3. ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. ด้านการท�ำงานเป็นทีม
รวม

Min
2.75
2.00
2.00
2.50
2.50
2.70

Max
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

3.79
3.90
4.07
4.37
4.28
4.08

S.D.
.53
.57
.62
.98
.51
.44

แปลผล
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง

จากตาราง 3 พบว่า ระดับพฤติกรรมการท�ำงานตามสมรรถนะหลักในภาพรวมอยู่ในระดับสูง
( =4.08, S.D. = .44 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยระดับสูงทุกด้านเช่นเดียวกัน
ซึง่ สมรรถนะหลักในด้านการยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมมีคา่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ ( =4.37, S.D. = .98) รองลงมา
คือการท�ำงานเป็นทีม ( = 4.82 , S.D. = .51) การสัง่ สมความเชีย่ วชาญในงานอาชีพ ( = 4.07 , S.D. = .62)
การบริการที่ดี ( = 3.90 , S.D. = .57) และการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ( = 3.79 , S.D. = .53) ตามล�ำดับ
4. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูก้ ารสนับสนุนจากองค์กรกับพฤติกรรมการท�ำงานตามสมรรถนะหลัก

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร
1) ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ
2) ด้านความรู้ในงานและโอกาสก้าวหน้า
3) ด้านความมั่นคงในการท�ำงาน
4) ด้านการสนับสนุนจิตอารมณ์
5) ด้านปัจจัยเกื้อหนุนในการปฏิบัติงาน
รวม

*P < 0.5
**P < 0.1

พฤติกรรมการท�ำงานตามสมรรถนะหลัก
.361** .422** .082
.181
.455** .439** .235
.276*
.523** .420** .461**
.212
.358** .377** .142
.142
.496** .531** .236*
.242
.337** .531**
.263*
.242

.190
.347**
.398**
.234
.372*
.372*

รวม

5) ด้านการท�ำงานเป็นทีม

4) ด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม

3) ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ

2) ด้านการบริการที่ดี

ตัวแปร

1) ด้านการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

ตารางที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรกับพฤติกรรมการ
ท�ำงานตามสมรรถนะหลัก (n=66)

.343**
.492**
.550**
.340**
.534**
.534**
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จากตารางที่ 4 พบว่าการรับรู้สนับสนุนจากองค์กร โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การท�ำงานตามสมรรถนะหลัก โดยรวมอย่างน้อยมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์เท่ากับ .534 และพบว่าการรับรูส้ นับสนุนจากองค์กร โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การท�ำงานตามสมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์มากที่สุด มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .537
รองลงมาคือ ด้านการบริการที่ดี ด้านการท�ำงานเป็นทีม ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ และ
ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .531, .372, .263, .242
ตามล�ำดับ และเมื่อพิจารณาการรับรู้สนับสนุนจากองค์กร ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการท�ำงานตามสมรรถนะหลัก โดยรวมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์เท่ากับ .343 และพบว่าการรับรูส้ นับสนุนองค์กรโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการท�ำงานตามสมรรถนะหลัก ด้านการบริการทีด่ มี ากทีส่ ดุ มีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์เท่ากับ
.422 รองลงมาคือ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .361 ซึ่งเป็นการยืนยัน
สมมติฐานการวิจัยที่ก�ำหนดว่า “การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การท�ำงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลควนลังอ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”
เมือ่ พิจารณาความสัมพันธ์ในรายด้านระหว่างการรับรูส้ นับสนุนจากองค์กรกับพฤติกรรมการท�ำงาน
ตามสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลควนลังอ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบรายละเอียดของความสัมพันธ์ดงั นี้
การรับรู้สนับสนุนจากองค์กรด้านความรู้ในงานและโอกาสก้าวหน้าในงานมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการท�ำงานตามสมรรถนะหลักโดยรวมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมพันธ์
เท่ากับ .442 และพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท�ำงานตามสมรรถนะหลัก ด้านการมุง่ ผล
สัมฤทธิ์มากที่สุด มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .455 รองลงมาคือด้านการบริการที่ดี ด้านการท�ำงาน
เป็นทีม และด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .439, .347 และ
จุด .276 ตามล�ำดับ
การรับรู้สนับสนุนจากองค์กร ด้านความมั่นคงในการท�ำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การท�ำงานตามสมรรถนะหลักโดยมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ
.550 และพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท�ำงานตามสมรรถนะหลัก ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์
มากทีส่ ดุ มีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์เท่ากับ .523 รองลงมาคือด้านการสัง่ สมความเชีย่ วชาญในงาน ด้านการ
บริการที่ดี และด้านการท�ำงานเป็นทีมมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .461, .420 และ .398 ตามล�ำดับ
การรับรู้สนับสนุนจากองค์กร ด้านการสนับสนุนจิตอารมณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การท�ำงานตามสมรรถนะหลักโดยรวมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
เท่ากับ .340 และพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท�ำงานตามสมรรถนะหลักด้านการบริการ
ที่ดีมากที่สุด มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .377 รองลงมาด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ .358 การรับรู้สนับสนุนจากองค์กรด้านปัจจัยเกื้อหนุนในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์
ทางบวกกั บ พฤติ ก รรมการท� ำ งานตามสมรรถนะหลั ก โดยรวมอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .471 และพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท�ำงาน
ตามสมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์มากที่สุด มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เม่ากับ 4.96 รองลงมา
คือ ด้านการบริการทีด่ ี มีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์เท่ากับ .466 และด้านการท�ำงานเป็นทีม มีคา่ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ .372 ตามล�ำดับ

1070

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
1. การอภิปรายผล
จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร ได้แก่ ด้านความมั่งคง
ในการท�ำงานมีค่าเฉลี่ยในระดับสูง เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =3.82, S.D. = .70) และสมรรถนะ
หลั ก ในด้ า นการยึ ด มั่ น ในความถู ก ต้ อ งชอบธรรมมี ค ่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด ( =4.37, S.D. = .98) การรั บ รู ้
การสนับสนุนจากองค์กร ได้แก่ ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความรู้ในงานและโอกาสก้าวหน้า
ด้ า นความมั่ น คงในการท� ำ งาน ด้ า นการสนั บ สนุ น จิ ต อารมณ์ ด้ า นปั จ จั ย เกื้ อ หนุ น ในการปฏิ บั ติ ง าน
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท�ำงานตามสมรรถนะหลักโดยรวม และพบว่าการรับรูก้ ารสนับสนุน
ขากองค์กรด้านความมั่นคงในการท�ำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท�ำงานตามสมรรถนะ
หลักโดยรวมมากที่สุด อธิบายได้ว่าเมื่อบุคลากรรู้สึกว่าได้รับการดูแลการสนับสนุนจากองค์กรอย่างเหมาะ
สมจะมีผลต่อพฤติกรรมการท�ำงานตามสมรรถนะหลักในทิศทางเดียวกัน และยังพบว่า เมื่อบุคลากรได้
รับการสนับสนุนจากองค์กร ด้านความมั่นคงในการท�ำงานมีความเชื่อมั่นว่าองค์กรจะให้บุคลากรท�ำงาน
อย่างต่อเนื่อง และไม่มีการปลดออกหรือเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม บุคลากรจะมีพฤติกรรมการท�ำงาน
ตามสมรรถนะหลัก มีความมุ่งมั่นตั้งใจท�ำงานด้วยความมีจิตส�ำนึกในหน้าที่ ยึดหลักความถูกต้องโปร่งใส
ตรวจสอบได้มีจริยธรรมในการท�ำงาน ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ขวนขวายหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาตนเองและการท�ำงาน เกิดความร่วมมือร่วมใจท�ำงานเพื่อให้งานบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย
2. ข้อเสนอแนะ
1) เทศบาลเมืองควนลัง อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ควรให้ความส�ำคัญกับสมรรถนะ
ด้านการบริการที่ดี ซึ่งมีความแตกต่างไปจากสมรรถนะด้านอื่นที่เน้นผลการปฏิบัติงานที่ดี แต่การบริการ
ที่ดีเน้นที่การให้บริการ ซึ่งการให้บริการที่ดีนั้น อาจมาจากการระดมความรู้ ความสามารถ ความเสียสละ
ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งนี้เชิงให้บุคลากรแสดง
พฤติกรรมที่ชัดเจนว่ามีการบริการที่ดีอันจะส่งผลให้ข้อราชการมีผลการปฏิบัติงานที่ดีและองค์กรบรรลุ
เป้าประสงค์ที่ต้องการได้
2) ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจด�ำเนินการในรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพที่มีการสัมภาษณ์ สังเกต
เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้น เนื่องจากการศึกษาการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร สามารถสะท้อน
ความต้ อ งการของบุ ค ลากรเพื่ อ น� ำ ผลการศึ ก ษามาวิ เ คราะห์ เ ป็ น แนวทางในพฤติ ก รรมการท� ำ คน
ตามสมรรถนะของบุคลากรร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้มีการแก้ปัญหาที่ตรงจุด บุคลากรก็มีความเข้าใจในนโยบาย
ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลที่เกินกว่าที่ก�ำหนด
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ปัจจัยทีม่ ผ
ี ลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา
FACTORS AFFECTING ORGANIZATIONAL COMMITMENT
OF KRUNG THAI BANK EMPLOYEES : SONGKHLA BRANCH.
ปัญจมาพร ปลิดดอก, พวงผกา ทุมสุวรรณ, ยงศิลป์ ศรีน้อย,
วันวิสาข์ หง๊ะฝา, ยุทธวีร์ พรหมสีลาย, นวิทย์ เอมเอก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา 2) เพือ่ ศึกษาปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท�ำงาน
ทีม่ ผี ลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา โดยใช้กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 50 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามและใช้โปรแกรมประมวลผลข้อมูลส�ำเร็จรูป SPSS เพือ่ ประมวลผล
ข้อมูล โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา
พบว่า 1) ปัจจัยด้านลักษณะงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.04) โดยที่ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรเรียงล�ำดับจากมากไปน้อย
คือ ด้านความส�ำคัญของงานอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ( = 4.21) ด้านการมีสว่ นร่วมในการบริหารอยูใ่ นระดับมาก
( = 4.04) และด้านความมีอิสระในการท�ำงานอยู่ในระดับมาก ( = 3.86) 2)ปัจจัยด้านประสบการณ์
ในการท�ำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( = 3.86) โดยที่ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรเรียงล�ำดับจากมากไปน้อย คือ
ด้านความน่าเชื่อถือและเชื่อเสียงขององค์กรอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.24) ด้านความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับมาก ( = 4.19) ด้านความรู้สึกว่าตนเองมีความส�ำคัญต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก
( = 3.81) และด้านความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งพาได้อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.21)
ค�ำส�ำคัญ : ความผูกพัน, องค์กร, ธนาคารกรุงไทย, สงขลา

Abstract
Research objectives 1) To study the personal factors that affect the organizational
commitment of Staff of the Krung Thai Bank : Songkhla Branch 2) To study job characteristics
affecting employee engagement and work experience factors that have an effect on organizational
commitment of Krung Thai Bank : Songkhla Branch. The sample consisted of 50 staffs. The research
tool was a questionnaire. Statistics were applied for describing the data including frequency,
percentages, mean, standard deviation. The analysis results showed that : 1) Type of work factor
affected the organization engagement at a High level ( = 4.04). The most significant factors affecting
the organization engagement were the importance of work at a Highest level ( = 4.21). Participate
in management ( = 4.04), and the freedom of work ( = 3.86). Both factors were at a high level
2) Work experience factor affected the organization engagement at a high level ( = 3.86). The
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most significant factors affected the organization engagement were the reliability and organization’s
reputation at a Highest level ( = 4.24). co-worker relationship ( = 4.19), The staff’s feeling important
to the organization factor ( = 3.81). Both factors were at a high level. and the staff’s feeling that
enterprise would always support them factor at a moderate level ( = 3.21)
Keywords : Commitment, Organizational, KrungThai Bank, Songkhla

บทน�ำ
ในสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั ธนาคารในประเทศไทยมีการแข่งขันในด้านธุรกิจ ต่าง ๆ ทีส่ งู มาก
เพือ่ การให้บริการทีเ่ ป็นเลิศแก่ลกู ค้า เช่น ด้านการบริการและการตลาด ด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านไฟแนนซ์
เป็นต้น สิง่ หนึง่ ทีเ่ ป็นปัจจัยส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร นัน่ คือ ทรัพยากรมนุษย์ซงึ่ องค์กรต้องการ
พนักงานที่มีความรู้ความสามารถรักในงานบริการ มีความผูกพันต่อองค์กรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
สอดคล้องตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของ องค์กรทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงเป็นไปตามเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคมในปัจจุบันต่อไปได้ นอกจากนี้ ความผูกพันต่อองค์การนั้นเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญในการช่วยให้องค์การมี
ประสิทธิผลและ เป็นแรงผลักดันให้พนักงานมีการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เนื่องจากความผูกพันต่อองค์การเป็น
ทัศนคติที่ ตอบสนองของแต่ละบุคคลกับความผูกพันต่อองค์การ บุคคลจะมีความผูกพันสูงเมื่อเขาได้เป็น
สมาชิกขององค์การและได้ท�ำงานที่มีคุณภาพ โดยปรารถนาที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกของ องค์การ
(Moorhead and Griffin, 1995, อ้างถึงใน ณัฐยาไพรสงบ, 2546 : 2)
ส�ำหรับความผูกพันในองค์กรของพนักงานเป็นแนวทางที่ให้ความส�ำคัญกับการจัดการทรัพยากร
มนุษย์เชิงรุกในฐานะผู้ที่ท�ำให้งานขององค์การมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยความผูกพัน
ในงานของพนักงานนัน้ ประกอบด้วย ค่านิยมของบุคคลเป้าหมายของงานและการสนับสนุนระหว่างบุคคล
ทัง้ นีใ้ นการทีจ่ ะพัฒนาให้พนักงานในองค์การมีความผูกพันในงานได้นนั้ ต้องอาศัยกระบวนการทีม่ กี ารปฏิบตั ิ
อย่างมีขนั้ ตอน ได้แก่การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์การวัดความผูกพัน และการปรับปรุงแก้ไข ขัน้ ตอนเหล่านี้
ต้องกระท�ำอย่างเป็นระบบต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ เพราะทรัพยากรมนุษย์หรือพนักงานของแต่ละองค์การจะ
มีปัจจัยที่มีต่อความผูกพันแตกต่างกันออกไป โดยหากองค์การสามารถสร้างความผูกพันในงานให้ เกิดขึ้น
กับพนักงานได้แล้ว ก็จะสามารถท�ำให้องค์การมีความได้เปรียบทางการแข่งขันจากการมีทรัพยากรมนุษย์
ทีม่ คี วามจงรักภักดีตอ่ งานและองค์การได้อย่างยัง่ ยืน (พิชติ เทพวรรณ์, 2554 : 182) ด้วยเหตุผลนีก้ ารศึกษา
ความผูกพันต่อองค์กร (Organizational Commitment) จึงเป็นสิง่ ทีผ่ บู้ ริหารและนักวิชาการควรให้ความสนใจ
ด้วยเหตุผลทีส่ ำ� คัญคือความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์อย่างสูงกับการเข้า-ออกงาน และมีความเชือ่ ว่า
จะสามารถท�ำนายการเข้า-ออกงานได้ ดังนั้น หากองค์กรสามารถท�ำให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร
ได้มากเท่าไรก็จะท�ำให้บุคลากรปรารถนาจะเป็นสมาชิกขององค์กรตลอดไป โดยจะทุ่มเทความรู้สึก
ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กร
ในที่สุด (อรอุสา เกษรสังข์, 2550 : 2)
ส�ำหรับธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขาสงขลา มีที่ตั้งอยู่ เลขที่ 589 ไทรบุรี ต�ำบล บ่อยาง
อ�ำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000 เป็นธนาคารกรุงไทยสาขาใหญ่สาขาหนึ่ง
ซึ่งมีจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด 50 คน ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละฝ่ายงาน โดยมี
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ฝ่ายงานหลัก ๆ เช่น ฝ่ายบริหารลูกค้าบุคคล ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดเงินฝาก ฝ่ายบริหาร
ผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชือ่ ลูกค้าบุคคล ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์บตั รอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายปฏิบตั กิ ารสินเชือ่
ลูกค้าบุคคล ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายสนับสนุน
การบริการสินเชื่อ และฝ่ายบริหารการป้องกันการทุจริต เป็นต้น
จากข้อมูลข้างต้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องความความผูกพันในองค์กรของพนักงานธนาคาร
กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขาสงขลา โดยมีประเด็นปัญหาที่น่าสนใจในการศึกษา คือ ปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท�ำงาน ที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กร
ของพนักงานธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา เพือ่ น�ำมาเป็นแนวทางในการสร้างความผูกพันในงานของพนักงาน
ต่อองค์กรให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อให้องค์กรก้าวไปสู่ความส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กร ของพนักงานธนาคารกรุงไทย
สาขาสงขลา
2. เพือ่ ศึกษาปัจจัยด้านลักษณะงานทีม่ ผี ลต่อความผูกพันในองค์กร ของพนักงานธนาคารกรุงไทย
สาขาสงขลา
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท�ำงานที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กร ของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา

กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา
คณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจากเอกสาร และ ผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทยสาขาสงขลาโดยมีเนื้อหา
ประกอบด้วย 1) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 2) แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยด้านลักษณะงาน
และ 3) แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท�ำงาน จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปออกมาเป็นกรอบแนวความคิดการวิจัย ได้ดังนี้
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ตัวแปรต้น
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
3. ระดับการศึกษา
5. สถานภาพสมรส
7. อัตราเงินเดือน
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ตัวแปรตาม

2. อายุ
4. ระยะเวลาในการท�ำงาน
6. ต�ำแหน่งงาน

ปัจจัยด้านลักษณะงาน
1. ความมีอิสระในการท�ำงาน
2. ความส�ำคัญของงาน
3. การมีส่วนร่วมในการบริหาร

ความผูกพันในองค์กร
ของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย
สาขาสงขลา

ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท�ำงาน
1. ความรู้สึกว่าตนเองมีความส�ำคัญต่อองค์กร
2. ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งพาได้
3. ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กร
4. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา
คณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจากเอกสาร และ ผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทยสาขาสงขลาโดยมีเนือ้ หาดังนี้
1. ความผูกพันในองค์กร
ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ทัศนคติหรือความรูส้ กึ ของผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ ตี อ่ องค์กร เช่น มีความจงรัก
ภักดีต่อองค์กร ยอมรับเป้าหมาย ค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กรมี ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ
องค์กรและทุ่มเทความรู้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนมีความ
ปรารถนาที่แน่วแน่อันจะด�ำรงไว้ ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์กรนั้นต่อไป ซึ่งความผูกพันในองค์กรเป็น
สิ่งที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่ง ที่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติให้เกิดความรู้สึก
ผูกพันในองค์กร เพราะจะท�ำให้องค์กรได้มาซึ่ง บุคลากรที่มีคุณค่า ความเสียสละ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจใน
การปฏิบตั งิ านให้กบั องค์กรอย่างเต็มที่ ยอมทุม่ เทก�ำลังกายก�ำลังใจในการปฏิบตั งิ านให้ดยี งิ่ ขึน้ ท�ำให้องค์กร
สามารถต่อกรกับคูแ่ ข่งขันและด�ำรงอยูภ่ ายใต้ความไม่แน่นอน ของสภาพเศรษฐกิจได้อย่างยืนหยัดและมัน่ คง
เพื่อให้องค์กรเจริญก้าวหน้ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ส�ำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กร
ในการศึกษาด้านความผูกพันต่อองค์กร ได้มนี กั วิชาการหลายท่านให้ความสนใจกับ ปัจจัยทีม่ คี วาม
สัมพันธ์ หรือปัจจัยที่มีความผูกพันต่อองค์กร (Antecedents of Organizational Commitment) ซึ่งแต่ละคน
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ก็ได้มองถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรตามมุมมอง ของตน ซึ่งคล้ายคลึงกันบ้าง
แตกต่ า งกั น บ้ า ง ซึ่ ง ไม่ มี ตั ว แบบจ� ำ ลองที่ ส ามารถชี้ วั ด หรื อ ตั ด สิ น ว่ า อะไรคื อ ตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
กระบวนการก่อตัวของความรู้สึกยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรได้อย่าง ครอบคลุม
ทฤษฎีความคาดหวังและเส้นทางสูเ่ ป้าหมาย (Expectancy and Path-goal Theory) ของ วิคเตอร์ ฟรูม
(Victor Vroom) พัฒนาขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1964 เป็นพฤติกรรมที่พนักงานเลือกระหว่างงานกับรางวัล ทฤษฎี
ความคาดหวังและเส้นทางสูเ่ ป้าหมายนีเ้ ป็นทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์โดยมุง่ เน้นทีก่ ารสร้างภาวะจูงใจด้วยปัจจัย
3 ประการที่ก�ำหนดพฤติกรรมของพนักงาน คือ
1. ขึ้นอยู่กับคุณค่าของสิ่งล่อใจที่มีต่อพนักงานโดยตรง คือ มีความส�ำคัญยิ่งต่อเขาและจะได้มา
ด้วยการท�ำงานเท่านั้น เช่น การประกาศกิตติคุณ การได้รับเบี้ยขยัน การเลื่อนต�ำแหน่ง เป็นต้น
2. พนักงานคิดว่าจะได้สงิ่ ทีพ่ อใจโดยปฏิบตั ติ ามวิธกี ารท�ำงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ทำ� ซึง่ สิง่ ล่อใจนัน้
ผู้บริหารเป็นผู้ก�ำหนด เช่น การขึ้นเงินเดือน การให้โบนัส และค่าล่วงเวลา เป็นต้น เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งจูงใจกับการปฏิบัติหน้าที่ที่จ�ำเป็น
3. ความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั งิ านของพนักงานเอง ทฤษฎีนถี้ อื ความคิดความเชือ่ ของบุคคลเป็นส�ำคัญ
มีเป้าหมายชีวิตและงานกับสิ่งจูงใจเป็นตัวก�ำหนดพฤติกรรมและวิถีทาง (Path) หรือ วิธีการไปสู่เป้าหมาย
(Goal) ภายใต้วินิจฉัยของตัวพนักงานนั้น ๆ เอง ตัวอย่างเช่น ถ้าบริษัทก�ำหนดโครงสร้างเงินเดือนแบบ
ข้าราชการว่าให้ขึ้นเงินเดือนรายปีจะเกิดแนวความคิด “ความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏ” ได้ 1 ขั้นทุกปีไป
พนักงานจะเห็นว่าสิ่งล่อใจหรือสิ่งจูงใจมีสหสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน เช่นนี้ก็ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำงาน
ให้ดีกว่าเดิมท�ำงานให้ดีกว่าเดิมเหมือนกับที่เปรียบเทียบกันว่า “เช้าชาม เย็นชาม”
สรุปได้วา่ ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการปฏิบตั งิ าน เช่น อายุ เพศ การศึกษา ระยะเวลาในการท�ำงาน
สถานภาพสมรส ต�ำแหน่งงาน และอัตราเงินเดือน เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อการท�ำงานของ
พนักงาน หากคุณสมบัติไม่ตรงตามที่องค์กรต้องการบุคคลนั้นก็ไม่สามารถผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าไปท�ำงานกับ
องค์กรนั้น ๆ ได้
3. ปัจจัยด้านลักษณะงาน
Hackman & Oldham (อ้างใน สุพานี สฤษฏ์วานิช, 2552, หน้า 156 - 157) ได้อธิบายเกี่ยวกับแนว
ความคิดการปรุงแต่งงานเชือ่ ว่ามิตขิ องงานจะมีผลกระทบต่อสภาวะของจิตใจของบุคคลและส่งผลต่อไปยัง
ผลลัพธ์ในเรื่องผลงานและความพึงพอใจของบุคคลผู้ปฏิบัติงาน ทฤษฎี คุณลักษณะงานนั้นอยู่บนพื้นฐาน
ของทฤษฎีแรงจูงใจ คุณลักษณะของงานนั้นน�ำไปสู่สภาวะทางจิตวิทยา เช่น ความเชื่อ ทัศนคติ ซึ่งเกิดขึ้น
จากประสบการณ์น�ำพาไปสู่การจูงใจในการท�ำงาน ผลการปฏิบัติงานที่ดีและความพึงพอใจในการท�ำงาน
โดยคุณลักษณะของงานที่ส�ำคัญจะมีอยู่ 5 ปัจจัย คือ
1. ความหลากหลายของทักษะ (Skill Variety) คือ ในการท�ำงานนั้นผู้ท�ำได้ใช้ความรู้หรือทักษะ
ที่หลากหลายในการท�ำงานมากน้อยแค่ไหนซึ่งงานยิ่งท้าทายมากเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มคุณค่ามาก เท่านั้นใน
ทางกลับกันคืองานที่ไม่ต้องใช้ทักษะมากนักหรือเป็นงานเดิมๆ จะเป็นงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะและอาจเป็น
งานที่ซ�้ำซากและไม่ก่อเกิดคุณค่าเพิ่ม
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2. ความเกีย่ วเนือ่ งกันของงานหรือมีความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน (Task Identity) คือ ได้ทำ� งานนัน้
เป็นชิ้นเป็นอันแค่ไหน ได้ท�ำจนจบกระบวนงาน หรือได้ท�ำเพียงบางส่วนบางจุดของงานเท่านั้น ซึ่งในงาน
ตามสายการผลิตมักพบว่าพนักงานจะท�ำงานเป็นบางส่วนของงาน
3. ความส�ำคัญของงาน (Task Significant) คือ งานนั้นๆ มีความส�ำคัญและมีคุณค่าแค่ไหน
ความส�ำคัญนั้นอาจเป็นความส�ำคัญและมีคุณค่าต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือต่อองค์การ หรือมีค่าต่อชีวิต
และทรัพย์สินหรือต่อสังคมเพียงไร และอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นอย่างมาก เช่น งานขับ รถโดยสาร
สาธารณะ ซึ่งต้องรับผิดชอบชีวิตของผู้โดยสาร
4. ความเป็นอิสระ (Autonomy) คือ ผู้ปฏิบัติมีอิสระในงานที่ตนเองรับผิดชอบแค่ไหนโดยได้ใช้
ความคิดได้ตัดสินใจด้วยตนเองสามารถจัดตารางงานของตนเองหรือในทางกลับกันอาจจะเป็นงานที่ต้อง
ท�ำตามคู่มือ หรือตามค�ำสั่งเท่านั้น
5. ผลสะท้อนของงาน (Feedback) คือ ผู้ปฏิบัติงานได้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลงานตนเองหรือ
ไม่เพราะการได้รับข้อมูลย้อนกลับจะท�ำให้ได้ทราบว่าผลงานที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไร มีผลต่อผู้เกี่ยวข้อง
อย่างไร และงานนั้นประสบความส�ำเร็จหรือไม่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร เพื่อจะ ได้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไปเรือ่ ยๆ ปัจจัยของงานทัง้ 5 ประการ นีม้ ผี ลต่อสภาวะทางจิตใจทีส่ ำ� คัญ และท�ำให้เกิดแรงจูงใจในการ
ท�ำงานได้ผลงานที่มีคุณภาพสร้างความพึงพอใจและลดปัญหาจากการขาดงานหรือลาออกจากงาน
สรุปได้ว่าปัจจัยด้านลักษณะงาน เช่น ความมีอิสระในการท�ำงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน
ความส�ำคัญของงาน ความท้าทายของงาน และการมีสว่ นร่วมในการบริหาร ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญ
ในการจูงใจการท�ำงานของพนักงานทางอ้อมที่องค์กรควรค�ำนึงถึงและให้ความส�ำคัญกับปัจจัยด้านนี้ด้วย
เนื่องจากหลายๆ องค์กรมักจะมุ่งเน้นไปที่แรงจูงใจในการท�ำงานทางตรง เช่นการขึ้นเงิน การให้โบนัส
และสวัสดิการ ซึ่งมักจะมองข้ามปัจจัยอื่นๆ เช่นปัจจัยด้านลักษณะงานไป
4. ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท�ำงาน
จากการศึกษาของ Steer and Porter (1983 อ้างถึงใน ภัทรวุธ สิทธิศาสตร์, 2542, หน้า 43 - 44)
พบว่า ผลของความผูกพันต่อองค์การแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงาน (Job Performance) จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันกับผล
การปฏิบัติงานทั้งในระดับบุคคลและในระดับกลุ่มพบว่ามีความสัมพันธ์กันน้อยจากทฤษฎี แรงจูงใจ พบว่า
ผลการปฏิบัติงานได้รับอิทธิพลหลายอย่างรวมทั้งระดับของแรงจูงใจบทบาทที่ชัดเจนและทัศนคติของ
พนักงาน ดังนัน้ จึงไม่สามารถคาดหวังว่าจะมีความสัมพันธ์ทชี่ ดั เจนระหว่างความผูกพันกับผลการปฏิบตั งิ าน
2. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การ (Tenure in Organization) พนักงานที่มีความผูกพันอยู่
ในระดับสูงต้องการทีจ่ ะอยูใ่ นองค์การ มีการศึกษาพบว่าระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านทีเ่ พิม่ ขึน้ จะมีความสัมพันธ์
กับการผูกพันต่อองค์การจึงเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก
3. อัตราการขาดงาน (Absenteeism) พนักงานที่มีความผูกพันอยู่ในระดับสูงจะมีส่วนในกิจกรรม
ขององค์การมากกว่า พนักงานเหล่านีจ้ ะช่วยสนับสนุนให้เป้าหมายของเป้าหมายขององค์การบรรลุผลสําเร็จ
แม้วา่ พนักงานจะไม่สนุกกับงานแต่แรงจูงใจเป็นสิง่ ทีพ่ วกเค้าต้องการในการทาํ งานทาํ ให้เกิดความรับผิดชอบ
ต่องานและไม่ขาดงาน
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4. อัตราการเข้า-ออกงาน (Turnover) ความผูกพันนํามาซึ่งพฤติกรรมที่หลากหลายพนักงาน
จะมีความผูกพันระดับสูง จะใช้ความพยายามในการทาํ งานในระดับสูงด้วย และผลการปฏิบตั งิ านทีอ่ อกมา
จะอยู่ในระดับที่ดีระยะเวลาในการปฏิบัติงานยาวนานกว่าและมีการให้ความร่วมมือ
สรุปได้วา่ ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท�ำงานปัจจัยนีเ้ ป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความผูกพันกับองค์กร
โดยตรง เนื่องจากด้วยระยะเวลาในการท�ำงานที่นานขึ้นจะส่งผลต่อความรู้สึกที่ดี อีกทั้งยังท�ำให้พนักงาน
เกิดความผูกพันทั้งกับองค์กรและเพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้ยังจะท�ำให้มีความเชี่ยวชาญในหน้าที่งาน
มากขึ้นด้วย

วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยระเบียบวิธีวิจัยมีดังนี้
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ พนักงานของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขาสงขลา
2. ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา และการคัดเลือกของกลุ่มตัวอย่างประชากรส�ำหรับ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขาสงขลา จ�ำนวนทั้งหมด 50 คน
(ข้อมูลจากเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การธุรกิจสินเชือ่ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562) การก�ำหนดกลุม่ ตัวอย่าง
ของบุคลากรธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขาสงขลา ตามสูตรการค�ำนวณของ Taro Yamane ได้ขนาด
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นีจ้ ำ� นวน 45 กลุม่ ตัวอย่าง แต่เพือ่ ป้องกันความผิดพลาดหรือบกพร่องของข้อมูล
จึงเก็บข้อมูลแบบสอบถาม จ�ำนวนทัง้ สิน้ 50 ชุด ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 6 กันยายน พ.ศ. 2562
3. การเลือกสุ่มตัวอย่างส�ำหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น
(Non-Probability Sampling) ด้วยการสุ่มตัวอย่างตามแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยเลือกเก็บ
ตัวอย่างเฉพาะผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ได้ทั้งสิ้น 50 ชุด

ผลการศึกษา
จากการวิจัยเรื่องความผูกพันในองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา โดยมีประชากร
ทั้งหมด 50 คน ได้แบบสอบถามกลับคืนมาสมบูรณ์ จ�ำนวน 50 ชุด ผู้วิจัยได้ท�ำการสรุปการวิจัยโดย
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
พนักงานธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 58
และเพศชาย ร้อยละ 42 ซึง่ ส่วนใหญ่มอี ายุอยูใ่ นช่วงอายุ 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาอยูใ่ นช่วง
อายุ 50 ปีขนึ้ ไป คิดเป็นร้อยละ 28 และอยูใ่ นช่วงอายุ 20 - 30 ปี และ 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 18 เท่ากัน
ระดับการศึกษาของพนักงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาอยู่
ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 46 และระดับต�่ำกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 4
ส่วนข้อมูลด้านการปฏิบัติงานพนักงานส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท�ำงานอยู่ที่ 20 ปีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาอยูใ่ นช่วงระยะเวลา 6 - 10 ปี คนคิดเป็นร้อยละ 26 ระยะเวลา 1 - 5 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 16 ระยะเวลา 11 - 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 14 ระยะเวลา 16 - 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 8 และไม่ถึง 1 ปี
คิดเป็นร้อยละ 2
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ซึง่ พนักงานส่วนใหญ่มสี ถานภาพสมรส จ�ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมา คือ สถานภาพโสด
จ�ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34 สถานภาพหย่าร้าง จ�ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 และสถานภาพอื่นๆ
คือ เป็นหม้าย จ�ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2
โดยมีต�ำแหน่งส่วนใหญ่อยู่ในต�ำแหน่งงานฝ่ายสนับสนุนการบริหารสินเชื่อ จ�ำนวน 12 คน
คิดเป็นร้อยละ 24 รองลงมาคือฝ่ายบริหารการป้องกันการทุจริต จ�ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20
ฝ่ายบริหารลูกค้าบุคคล, ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดเงินฝาก, ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจบริการและ
อิเล็กทรอนิกส์ และฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์ จ�ำนวน 5 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 10 ฝ่าย
ปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก จ�ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อลูกค้า
บุคคลและฝ่ายอื่นๆ จ�ำนวน 2 คนเท่ากัน คิดเป็น 4 และฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อลูกค้าบุคคล จ�ำนวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล�ำดับ
และมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,001 บาท จ�ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมา รายได้
20,001 – 35,000 บาท จ�ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26 รายได้ 35,001 – 50,000 บาท จ�ำนวน 10 คน
คิดเป็นร้อยละ 20 รายได้ 15,001 – 20,000 บาท จ�ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16 และรายได้ต�่ำกว่า
15,000 บาท 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4
2. ผลการวิเคราะห์ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา
จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโดยรวมมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงาน
เป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงาน มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในระดับมาก ได้แก่
ด้านความส�ำคัญของงาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความมีอิสระในการท�ำงาน
และด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยด้านประสบการณ์
ในการท�ำงาน ก็มคี า่ เฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานอยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน ได้แก่ ด้านความน่าเชือ่ ถือ
และชื่อเสียงขององค์กร มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
และด้านความรู้สึกว่าตนเองมีความส�ำคัญต่อองค์กร มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งพาได้ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
2.1 ปัจจัยด้านลักษณะงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา
- ด้านความส�ำคัญของงาน มีภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดในปัจจัยด้านลักษณะงาน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉลี่ยของด้านความส�ำคัญของงานสูงที่สุด ได้แก่ งานที่ท่าน
รับผิดชอบต้องใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 รองลงมา
คือ งานทีท่ า่ นปฏิบตั มิ สี ว่ นช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าของท่าน อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.24
และค่าเฉลี่ยด้านความส�ำคัญของงานน้อยที่สุดได้แก่ งานที่ท่านรับผิดชอบผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจ
และความส�ำคัญ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16
- ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04
เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉลี่ยของด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารสูงที่สุดได้แก่ ท่านตั้งใจท�ำงานมากขึ้นเพราะ
ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 รองลงมาคือ ท่านรู้สึกว่าท่าน
เป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมท�ำให้งานในองค์กรก้าวหน้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และค่าเฉลี่ย
ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารน้อยที่สุดได้แก่ ความคิดเห็นของท่านได้รับการน�ำไปปฏิบัติในองค์กร
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94
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- ด้านความมีอิสระในการท�ำงาน มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86
เมือ่ พิจารณาโดยค่าเฉลีย่ ของด้านความมีอสิ ระในการท�ำงานสูงทีส่ ดุ ได้แก่ ท่านได้รบั มอบอ�ำนาจอย่างเพียงพอ
ทีจ่ ะสามารถตัดสินใจในการปฏิบตั งิ านในความรับผิดชอบของท่าน อยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.96
รองลงมาคือ หัวหน้างานของท่านไม่เคร่งเครียด ท�ำให้ทา่ นรูส้ กึ มีความสุขกับอิสระในการท�ำงาน อยูใ่ นระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 และค่าเฉลี่ยด้านความมีอิสระในการท�ำงานน้อยที่สุดได้แก่ กฎ ระเบียบส่วนใหญ่
ของหัวหน้างานมักจะจ�ำกัดความเป็นอิสระในการท�ำงานของท่าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78
2.2 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท�ำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา
- ด้านความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กร มีภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.24 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉลี่ยด้านความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กรมสูงที่สุดได้แก่ องค์กร
ของท่านเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 รองลงมาคือ ท่านรู้สึกภูมิใจ
เมื่อบอกผู้อื่นว่าท่านปฏิบัติงานที่องค์กรแห่งนี้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และค่าเฉลี่ย
ด้านความน่าเชื่อถือ และชื่อเสียงขององค์กรน้อยที่สุดได้แก่ ท่านเชื่อว่าผู้บริหารจะน�ำพาองค์กรให้มี
ความก้าวหน้าและพัฒนาให้ดีขึ้นได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00
- ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19
เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉลี่ยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานสูงที่สุดได้แก่ ท่านสามารถท�ำงานเป็นทีม
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการท�ำงานที่มีคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 รองลงมา
คือ ท่านพึงพอใจที่สามารถปรึกษาปัญหาการท�ำงานจากเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.22 และค่าเฉลี่ยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานน้อยที่สุดได้แก่ ท่านได้รับการยอมรับนับถือ
ในความรู้ ผลงานและความสามารถในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12
- ด้านความรู้สึกว่าตนเองมีความส�ำคัญต่อองค์กร มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.81 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉลี่ยของด้านความรู้สึกว่าตนเองมีความส�ำคัญต่อองค์กรสูงที่สุด ได้แก่
ท่านรูส้ กึ ว่าท่านมีสว่ นร่วมอย่างมากในการท�ำให้องค์กรประสบความส�ำเร็จ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 4.24 รองลงมาคือ ท่านรู้สึกว่าตนเองเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าต่อองค์กร อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และค่าเฉลี่ยของด้านความรู้สึกว่าตนเองมีความส�ำคัญต่อองค์กรน้อยที่สุด
ได้แก่ เท่าทีผ่ า่ นมาท่านไม่เคยได้รบั มอบหมายให้ทำ� งานทีม่ คี วามส�ำคัญและน่าสนใจ อยูใ่ นระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96
- ด้านความรูส้ กึ ว่าองค์กรเป็นทีพ่ งึ่ พาได้ มีภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
3.21 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉลี่ยของด้านความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งพาได้สูงที่สุดได้แก่ ท่านได้รับปัจจัย
สนับสนุนอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำหรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 รองลงมาคือ หน่วยงานสามารถคลี่คลายปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พนักงานได้
แม้ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 และค่าเฉลี่ยของด้านความรู้สึกว่าองค์กร
เป็นที่พึ่งพาได้น้อยที่สุด ได้แก่ ท่านคิดว่าผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ ไม่คุ้มค่ากับความอุตสาหะที่ได้
อุทิศให้กับองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.74
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
การจากวิจยั เรือ่ งความผูกพันในองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การ
อภิปรายผลการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความผูกพันในองค์การของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
สาขาสงขลา โดยศึกษาจากปัจจัยด้านลักษณะงาน ได้แก่ ด้านความมีอิสระในการท�ำงาน ด้านความส�ำคัญ
ของงาน และด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร พบว่ามีระดับความผูกพันในองค์การของพนักงานอยู่
ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรารักษ์ ลีเลิศพันธ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ศึกษาปัจจัยทีม่ ี
ผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)ซึง่
กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานฝ่าย บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้งคอร์ปอร์เรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 347 คน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นลั ก ษณะงานของพนั ก งาน บริ ษั ท เนชั่ น บรอดแคสติ้ ง
คอร์ปอร์เรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) กับปัจจัยด้านความผูกพันองค์กร มีความสัมพันธ์กนั และมีความสัมพันธ์กนั
ในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ พัชรพงศ์พรรณ (2555) ได้ศึกษาเรื่องเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผูกพันองค์กรของพนักงาน บริษทั บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ�ำกัด ศึกษาระดับความผูกพันองค์กร
ระดับปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันองค์กร และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันองค์กร กับ
ความผูกพันองค์กรของพนักงานบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ�ำกัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ได้แก่ พนักงาน บริษทั บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จ�ำกัด จ�ำนวน 1,130 คน ได้กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 291 คน
ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันองค์กร ของพนักงาน บริษทั บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ�ำกัด
พบว่า มีปจั จัยด้านลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ ทัง้ 5 ด้าน คือด้านความมีอสิ ระในการท�ำงาน ด้านความหลากหลาย
ของงาน ด้ า นความมี เ อกลั ก ษณ์ ข องงาน ด้ า นผลป้ อ นกลั บ ของงาน ด้ า นงานที่ มี โ อกาสปฏิ สั ม พั น ธ์
กับผู้อื่น อยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กร ปัจจัยด้านปราบการณ์ในงานที่ปฏิบัติ
ทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านความส�ำคัญของตนต่อองค์กร อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความพึ่งพิงได้ขององค์กร
ความคาดหวังทีจ่ ะได้รบั การการวิเคราะห์เกีย่ วกับระดับความผูกพันในองค์การของพนักงานธนาคารกรุงไทย
สาขาสงขลา โดยศึ ก ษาจากปั จ จั ย ด้ า นประสบการณ์ ใ นการท� ำ งาน ได้ แ ก่ ด้ า นความรู ้ สึ ก ว่ า ตนเอง
มีความส�ำคัญต่อองค์กร ด้านความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งพาได้ ด้านความน่าเชื่อถือและเชื่อเสียง
ขององค์กร และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน พบว่ามีระดับความผูกพันในองค์การของพนักงานอยู่
ในระดับมากเช่นกัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลลิตา จันทร์งาม (2559) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน ส�ำนักงานใหญ่กลุ่มลูกค้าบุคคล กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 287 คน
ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันต่อองค์การโดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยตัวแปร
ด้านความปรารถนาทีจ่ ะอยูใ่ นองค์การ มีคา่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ธนาคารออมสิน ส�ำนักงานใหญ่ กลุม่ ลูกค้าบุคคล พบว่า ความคาดหวัง
ที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การพัฒนาการท�ำงาน ทัศนคติที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน ภาวะผู้น�ำ  และ
ค่าตอบแทน ทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวม โดยที่ปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำ 
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ด้านทัศนคติทมี่ ตี อ่ เพือ่ นร่วมงาน ด้านการพัฒนาการท�ำงาน และด้านค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยด้านความคาดหวังที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับต�่ำ 
ส่วนงานวิจัยที่สอดคล้องกับปัจจัยทั้งสามด้าน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะงาน
และ ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท�ำงาน คือ งานวิจัยของ นภดล เตชัย (2558) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรและความส�ำเร็จในการท�ำงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ศึกษาปัจจัยด้านบุคคลปัจจัยด้านงาน
ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรและปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความส�ำเร็จ
ในการท�ำงานของพนักงานธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือ
ตอนล่าง กลุม่ ตัวอย่างได้แก่ พนักงานธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ฝ่ายกิจการสาขา
ภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด จ�ำนวน 346 คน ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านบุคคลมีอิทธิพลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือ
ตอนล่าง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านสถานภาพหย่าร้าง
และด้ า นต� ำ แหน่ ง ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ จั ด การสาขา มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ปัจจัยด้านงาน
มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้าในงาน ความมั่นคงในงานและด้านรูปแบบการบริหารงาน
มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง และนอกจากนัน้ ยังพบว่าปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กรไม่มอี ทิ ธิพล
ต่อความส�ำเร็จในการท�ำงานของพนักงานธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ฝ่ายกิจการ
สาขาภาคเหนือตอนล่าง
สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยด้านประสบการณ์การท�ำงาน
ปัจจัยทั้งสามด้านนี้มีผลต่อการจูงใจในการท�ำงานของพนักงานในองค์กรและมีความส�ำคัญ ดังนั้นองค์กร
ควรค�ำนึงถึงและให้ความส�ำคัญกับปัจจัยทั้งสามด้านนี้ซึ่งปัจจัยแต่ละปัจจัยล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญ
ที่ก่อให้เกิดความผูกพันในองค์กรทั้งสิ้น

ข้อเสนอแนะการวิจัย
จากการวิจัย เรื่องความผูกพันในองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ในภาพรวม
อยู ่ ใ นระดั บ ที่ มี ค วามผู ก พั น มาก แต่ ห ากพิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นแล้ ว จะพบว่ า ความผู ก พั น ในองค์ ก ร
ด้านความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งพาได้ มีระดับความผูกพันน้อยที่สุด ดังนั้นหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ควรปรับปรุงและพัฒนาความผูกพันในด้านความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งพาได้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ด้านการจัดสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทน ควรมีการจัดสวัสดิการและผลประโยชน์
ตอบแทนเพิ่มเติมให้ครอบคลุมกับความต้องการของพนักงานในองค์กรมากยิ่งขึ้น หรืออาจมีการให้ปัจจัย
สนับสนุนการท�ำงานเป็นค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากอัตราเงินเดือนประจ�ำ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

1083

2. ด้านการช่วยเหลือพนักงาน ทางองค์กรควรมีการช่วยแก้ปญ
ั หาความเดือดร้อนของพนักงานให้
คลีค่ ลายหรือบรรเทาลง รวมไปถึงการดูแลพนักงานหลังจากเกษียณอายุไปแล้ว โดยอาจจะดูแลในส่วนของ
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยหรืออาจเป็นการส่งเงินรางวัลหรือของขวัญในวันส�ำคัญ เช่นวันเกิด วันปีใหม่
วันสงกรานต์ เพื่อให้พนักงานรู้สึกว่าองค์กรไม่ได้หลงลืมตนแม้ว่าจะเกษียณอายุแล้วก็ตาม ท�ำให้พนักงาน
รู้สึกว่าองค์การเป็นที่พึ่งพาได้

ข้อเสนอแนะการวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรเพิม่ การวิจยั เชิงคุณภาพ เพือ่ ความครบถ้วนของข้อมูล และเติมเต็มความสมบูรณ์ของงานวิจยั
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานธนาคารอืน่ ๆ เพิม่
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อิทธิพลของแรงจูงใจทีส่ ง่ ผลต่อการปฏิบตั งิ านของพนักงานฝ่ายผลิต : กรณีศกึ ษา
บริษัท จี ที รับเบอร์ จ�ำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
INFLUENCE OF MOTIVATION THAT AFFECT THE PERFORMANCE
OF THE PRODUCTION STAFF : A CASE STUDY OF GT RUBBER
COMPANY LIMITED NAKHON SRI THAMMARAT
รัตนากร ปรัชพันธ์, ชญาภา ดิรัญเพชร, ศุภชัย รุ่งเสรีกุล, สโรชา พรหมเสนา,
อติวิชญ์ ขันทอง, วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
การวิจัย เรื่อง อิทธิพลของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ พนักงานฝ่ายผลิต กรณีศึกษา
บริษัท จี ที รับเบอร์ จ�ำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
ระดับแรงจูงใจของพนักงานฝ่ายผลิตของบริษัท จี ที รับเบอร์ จ�ำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัท จี ที รับเบอร์ จ�ำกัด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ท�ำการศึกษากับกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 120 คน ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับมา
120 ชุด เครื่องมือที่ในการวิจัยคือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สถิติที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ
ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับแรงจูงใจของพนักงานฝ่ายผลิต ประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�ำ้ จุน
อยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน โดยปัจจัยค�้ำจุน ซึ่งประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน และความมั่นคงในการท�ำงาน เป็นแรงจูงใจที่อยู่ในระดับสูงสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.11 และ 2) แรงจูงใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าประสิทธิภาพในการท�ำนายเท่ากับ 0.784 โดยปัจจัยจูงใจและ
ปัจจัยค�้ำจุน สามารถร่วมกันท�ำนายการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตได้ร้อยละ 78.40
ค�ำส�ำคัญ : อิทธิพล แรงจูงใจ การปฏิบัติงาน พนักงานฝ่ายผลิต

Abstract
This present research, Influence of motivation that affect the performance of the production
staff: A case study of GT Rubber Company Limited, Nakhon Sri Thammarat is a quantitative study.
The objectives of this study are 1) to explore the motivation levels of the production staff at
GT Rubber Company Limited, in Nakhon Sri Thammarat, and 2) to study the relationship
between the motivation and the performance outcomes of the production staff at GT Rubber
Company Limited, in Nakhon Sri Thammarat. 120 participants were asked to respond to
the questionnaires and all of 120 completed questionnaires were collected for data analysis.
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The instrument used in this study was a five-point Likert scale survey. The data were
quantitatively analyzed with the use of descriptive statistics, namely, percentages, mean,
standard deviation, and multiple regression. The findings reveal that 1) the driving forces
of the production staff including motivation factors and maintenance factors are at the high
rate in both overall and individual aspects. The maintenance factors including working environment,
workplace relationship, and job stability are the highest driving forces of the participants ( = 4.11),
and 2) the driving forces have a positive influence on the work performance of the production
staff with the value of significant of .01, and = 0.784, which means the motivation factors
and maintenance factors can predict the driving forces of the production staff at 78.40 percent
Keyword : Influence, motivation, performance, production staff

บทน�ำ
การบริหารองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้นนั้ จ�ำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ อาทิ บุคลากร เงิน
วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การบริหารงานบุคคล” เพราะบุคคล หรือ
บุคลากรในองค์กร ถือเป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญที่สุดในการบริหารงาน เนื่องจากหากปราศจากบุคลากร
ท�ำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนแล้วการบริหารจัดการต่าง ๆ ก็ไม่เกิดขึ้นและองค์กรก็จะไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้ อย่างไรก็ตามแม้วา่ องค์กรจะมีบคุ ลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถในการปฏิบตั งิ านเป็นอย่างดี
แต่ถ้าบุคลากรขาดความตั้งใจ ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานก็อาจท�ำให้องค์กรประสบความล้มเหลว
ได้ ดังนั้น เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังไว้ได้ ผู้บริหารจึงจ�ำเป็นจะต้องทราบถึง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีอิทธิพลต่อความส�ำเร็จของงานและองค์กร หากองค์กรใด
เห็นความส�ำคัญของการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านให้เกิดขึน้ กับบุคลากรในองค์กรและตระหนักอยูเ่ สมอว่า
แรงจูงใจนัน้ สามารถเปลีย่ นแปลงได้อยูต่ ลอดเวลาตามสถานการณ์หรือตามเวลาจะช่วยให้หน่วยงานสามารถ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ในทีส่ ดุ (ณัทฐา กรีหริ ญ
ั , 2550)
แรงจูงใจจึงเป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้บุคลากรแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาในเชิงบวก เช่น มีความสุข
ในการปฏิบัติงาน การประสานงานร่วมมือเป็นทีม การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมาย
ในขณะเดียวกันหากบุคลากรไม่มีแรงจูงใจและความพึงพอใจจะท�ำให้บุคลากรแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ
ออกมาในเชิงลบ เช่น พื้นที่การปฏิบัติงานมีการจัดการที่ไม่เหมาะสมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ
มีความล้าสมัยและขาดการบ�ำรุงซ่อมแซมซึ่งส่งผลต่อการด�ำเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร
ในระยะยาวได้ หากบุคลากรในองค์กรไม่มีการปรับตัวและไม่ยอมรับในสภาวะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น
ด้านปัจจัยภายในหรือภายนอกองค์กร สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งในทางบวกและ
ทางลบ โดยจากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่พบว่าปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้ำจุนเป็นแรงกระตุ้นให้
เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (เกศณรินทร์ งามเลิศ, 2559 ; นวะรัตน์ พึ่งโพธ์สภ, 2552)
ยางพาราถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญยังของประเทศไทยมาช้านาน ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและ
ผู้ส่งออกยางพาราเป็นอันดับหนึ่งของโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 โดยปี พ.ศ. 2534 ประเทศไทยส่งออก
ยางพารา 1.231 ล้านตัน มากกว่าประเทศมาเลเซียที่ส่งออก ยางพารา 1.041 ล้านตัน และประเทศ
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อินโดนีเซีย ส่งออกยางพารา 1.220 ล้านตัน (Rubber Thai.com, 2553) ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทย
ส่งออกยางพารากว่า 2.952 ล้านตัน น�ำรายได้เข้าประเทศกว่า 383,318.60 ล้านบาท (กรมศุลกากร, 2555)
ประเทศไทยเหมาะสมในการปลูกยางพาราอย่างมาก เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศที่เอื้ออ�ำนวยต่อ
การเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของยางพารา โดยจุดเริ่มต้นของการปลูกยางครั้งแรกในประเทศไทย
ที่จังหวัดตรัง เมื่อ ปี พ.ศ. 2442 โดยพระยารัษฎากรนุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ได้น�ำเข้ามาปลูก
จากมลายู ราษฎรในภาคใต้จึงเริ่มปลูกยางตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจส�ำคัญ
ของประเทศที่ เ กษตรนิ ย มปลู ก ทั่ ว ทุ ก ภาคกว่ า 65 จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ จ� ำ นวนยางที่ ป ลู ก มากกว่ า
18.761 ล้านไร่ (ส�ำนักงานเศรษฐกิจ, 2555) ก่อให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่องทั้งภาคการผลิตทางเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการตลาด
บริษัท จี ที รับเบอร์ จ�ำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการยางโดยถือเป็น
พืชเศรษฐกิจของภาคใต้ ซึ่งฝ่ายผลิตถือเป็นหน้าที่ส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ผลผลิ ต ในรู ป แบบของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก คื อ คุ ณ ภาพ (quality)
และผลิตภาพ (productivity) เป็นกระบวนการแปรรูปทรัพยากรการผลิต เช่น วัตถุดิบ แรงงาน และ
พลังงาน ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมในการจัดจ�ำหน่ายแก่ลูกค้า ตลอดจนควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
เป็นที่ต้องการของลูกค้า โดยมีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม
การที่บริษัท จี ที รับเบอร์ จ�ำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถด�ำเนินธุรกิจมาได้จนถึงทุกวันนี้
พนักงานฝ่ายผลิตถือมีความส�ำคัญ ดังนัน้ องค์กรจึงจ�ำเป็นต้องสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน เพือ่ เป็นการสร้าง
ขวัญก�ำลังใจ เกิดความพึงพอใจ ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาอิทธิพล
ของแรงจู ง ใจที่ ส ่ ง ผลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานฝ่ า ยผลิ ต บริ ษั ท จี ที รั บ เบอร์ จ� ำ กั ด จั ง หวั ด
นครศรี ธ รรมราช เพื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนแนวทางเป็นแนวทางการสร้างขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนั ก งาน ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน การเพิ่ ม ขึ้ น ของผลประกอบการที่ ดี และ
มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจของพนักงานฝ่ายผลิต ได้แก่ ฝ่ายล้าง และฝ่ายคัดคุณภาพ ของ
บริษัท จี ที รับเบอร์ จ�ำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการปฏิบตั งิ านของพนักงานฝ่ายผลิต บริษทั จี ที รับ เบอร์
จ�ำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
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กรอบการวิจัย
ตัวแปรต้น
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ปัจจัยจูงใจ
- ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
- ความส�ำเร็จในการท�ำงาน
- ความสุขในการท�ำงาน
- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- การได้รับการยอมรับนับถือ
ปัจจัยค�้ำจุน
- สิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน
- ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
- ความมั่นคงในการท�ำงาน

ตัวแปรตาม

ผลการปฏิบัติงาน
- ด้านปริมาณ
- ด้านคุณภาพ
- ด้านการประสานงานร่วมมือเป็นทีม

การทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและรายละเอียด ดังนี้
1. ทฤษฎี 2 ปัจจัย (Two Factors Theory)
Frederick Herzberg (อ้ า งจาก, อ� ำ นวยชั ย บุ ญ ศรี , 2556) ท� ำ การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ องค์ประกอบจูงใจ (Motivation
Factors) และองค์ประกอบค�้ำจุน (Maintenance Factors) หรือองค์ประกอบสุขอนามัย (Hygiene Factors)
1.1 องค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factors) เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
โดยตรง ประกอบด้วย ความส�ำเร็จในการ ท�ำงาน, การได้รบั การยอมรับรับ, ลักษณะของงาน, ความรับผิดชอบ,
และความก้าวหน้า ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการท�ำงาน
1.2 องค์ประกอบค�ำ้ จุน (Maintenance Factors) หรือองค์ประกอบสุขอนามัย (Hygiene Factors)
ได้แก่ เงินเดือน, โอกาสทีจ่ ะได้รบั ความก้าวหน้า, ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพือ่ นร่วมงาน
สถานะของอาชีพ, สภาพการท�ำงาน, ชีวิตส่วนตัว, ความมั่นคง, ชีวิตส่วนตัว, นโยบายและการบริหารเป็น
โดยเป็นองค์ประกอบที่ช่วยป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จะเกิดความไม่ชอบงานหรือหย่อน
ประสิทธิภาพ
กล่ า วได้ ว ่ า ทฤษฎี 2 ปั จ จั ย ของ Frederick Herzberg มี อ งค์ ป ระกอบหลั ก 2 ประการ คื อ
องค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factors) เป็นสิ่งจูงใจให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการท�ำงาน และ
องค์ประกอบค�้ำจุน (Maintenance Factors) เป็นตัวช่วยป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จะเกิด
ความไม่ชอบงานหรือหย่อนประสิทธิภาพลง
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2. ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation Theory)
Douglas McGregor (อ้างจาก, ผกาวดี สุวงศ์, 2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการจูงใจที่รวม
การจูงใจภายนอกและภายในไว้ดว้ ยกันและได้จำ� แนกทฤษฎีในการควบคุม การปฏิบตั งิ าน และเป็นการจูงใจ
ของผู้ปฏิบัติงานไว้ 2 ทฤษฎี คือ
2.1 ทฤษฎี X เชื่อว่าธรรมชาติแล้วมนุษย์ไม่ชอบท�ำงานพยายามหลีกเลี่ยงงานเมื่อมีโอกาส
แต่ในขณะเดียวกันมนุษย์สนใจประโยชน์ส่วนตัวไปด้วย ดังนั้นผู้บริหารจะต้องพยายามก�ำหนดมาตรฐาน
ในการควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด
2.2 ทฤษฎี Y เป็นแนวคิดที่ค�ำนึงถึงจิตวิทยาของบุคคลอย่างลึกซึ้งและเป็นการมองพฤติกรรม
ของบุคคลในองค์การจากสภาพความเป็นจริง และเชือ่ ว่าการมีสภาพแวดล้อมและการใช้แนวทางทีเ่ หมาะสม
จะท�ำให้บคุ คลสามารถปฏิบตั งิ านได้ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายของตนเองและเป้าหมายขององค์การ
Douglas McGregor เชื่อว่าคนมี 2 ประเภท และการบริหารคนทั้ง 2 ประเภท ต้องใช้วิธีการบริหาร
แตกต่างกัน เช่น หากลูกน้องเป็นคนลักษณะ X มากกว่าลักษณะ Y ต้องควบคุมอย่างใกล้ชิด (Closed
Control) แต่หากลูกน้องเป็นคนลักษณะ Y มากกว่าลักษณะ X ต้องให้อิสระในการควบคุมตนเองและ
มีส่วนร่วมในการท�ำงาน (Participation) ซึ่งการท�ำความเข้าใจ และจูงใจคนทั้งสองลักษณะนี้ให้เกิด
ประสิทธิภาพย่อมน�ำมาซึ่งผลการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น
3. ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy theory)
Victor Vroom (อ้างจาก, ปาลิตา บุญราศี, 2554). เสนอรูปแบบของความคาดหวังในการท�ำงาน
เพื่ออธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษย์ในการท�ำงาน โดยเห็นว่าการที่จะจูงใจให้พนักงานท�ำงานเพิ่มขึ้น
ต้องเข้าใจกระบวนการทางความคิดและการรับรู้ของคน และเข้าไปแทรกแซงในสถานการณ์การท�ำงาน
เพื่อให้บุคคลเกิดความคาดหวังในการท�ำงาน ประกอบด้วย 1) การสร้างความคาดหวังโดยมีแรงดึงดูด โดย
อาจให้การสนับสนุนด้วยทรัพยากรที่จ�ำเป็น และระบุเป้าหมายการท�ำงานที่ชัดเจน 2) การสร้างความเชื่อม
โยงรางวัลกับผลงาน โดยอาจก�ำหนดความสัมพันธ์ระหว่างผลการปฏิบัติงานกับรางวัลอย่างเหมาะสม
3) การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผลงานกับความพยายามซึ่งเป็นคุณค่าจากผลลัพธ์ที่พนักงานควรได้รับ
ความคาดหวังเป็นความรู้สึกของบุคคล แสดงอยู่ในรูปของพฤติกรรม หรือต�ำแหน่งที่เหมาะสม
ของตนเอง ว่าตนเองควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรในสถานการณ์ต่าง ๆ หรือต่องานที่ตนรับผิดชอบ
ซึ่งกระบวนการคาดหวังเหล่านี้อาจส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน และปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่พบว่าพนักงานมีแรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่
ในระดับมากด้านความส�ำเร็จของงาน ดังนี้
กาบทิพย์ ศิริชมพู (2554) ได้ท�ำการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต�ำบล
ในเขตพื้นที่อ�ำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน ได้แก่ ด้านความส�ำเร็จของงาน ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านการ
ได้รบั ความยอมรับนับถือและด้านเงินเดือนหรือผลตอบแทนจากการท�ำงาน ซึง่ ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั งิ านของพนักงานจ�ำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และต�ำแหน่งงานพบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกัน,

1090

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

จุไรรัตน์ โชติรนื่ (2554) ได้ทำ� การศึกษาเรือ่ ง แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านบุคลากร เทศบาลต�ำบลนาขาม
อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ต�ำบลนาขาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ�ำแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก
จ�ำนวน 3 ด้าน คือ ด้านความส�ำเร็จของงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา และด้านการยอมรับนับถือ
เขมิกา กิตติพงศ์ (2558) ได้ทำ� การศึกษาเรือ่ งปัจจัยจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั กรุงไทย
ธุ ร กิ จ บริ ก าร จ� ำ กั ด ส� ำ นั ก งานใหญ่ ผลการศึ ก ษาพบว่ า พนั ก งานมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย จู ง ใจ
ในการปฏิ บั ติ ง าน โดยภาพรวมอยู ่ ในระดั บ ปานกลางทุ ก ด้ า นทั้ ง ด้ า นความส� ำ เร็ จ และความมั่ น คง
ในการท�ำงาน 2) ผลการเปรียบเทียบแรงจูงในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน พบว่า พนักงานทีม่ เี พศแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานในด้านค่าจ้างและผลตอบแทนแตกต่างกัน
พัชรี เหลืองอุดม (2554) ศึกษา เรื่องการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูด้านปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค�้ำจุนและประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจ (ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�ำ้ จุน) กับประสิทธิผลของสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์
ทางบวก แรงจูงใจของปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้ำจุนในภาพรวมที่มีอ�ำนาจการพยากรณ์ประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตัวแปรทั้ง 2 ปัจจัย สามารถ
ท�ำนายประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ได้ร้อยละ 68.80 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
กล่าวได้ว่า ปัจจัยแรงจูงใจได้รับความนิยมศึกษาอย่างมากในหลายองค์กร และหลายแง่มุม
ผลการศึกษาเชิงประจักษ์หลายงาน ต่างให้ข้อสรุปที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันว่า การที่หน่วยงาน
สถานประกอบการ ค�ำนึงถึงการสร้างแรงจูงใจ ก็ส่งผลให้ผลปฏิบัติงานของพนักงานเพิ่มขึ้น และน�ำมา
ซึ่งผลประกอบการที่ดี

วิธีการวิจัย
การก�ำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร คื อ พนั ก งานฝ่ า ยผลิ ต บริ ษั ท จี ที รั บ เบอร์ จ� ำ กั ด จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
จ�ำนวน 120 คน (ข้อมูลจากบริษัทจี ที รับเบอร์ จ�ำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือนกรกฎาคม 2562)
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท จี ที รับเบอร์ จ�ำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกอบด้วยแผนกล้าง แผนกท�ำยางแผ่น และแผนกคัดคุณภาพ จ�ำนวน 120 คน
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ จากการศึกษา
แนวคิด จากทฤษฎี เอกสารต่าง ๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็นค�ำถามปลายปิดชนิดเลือกตอบ
ซึง่ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอายุงาน จ�ำนวน 5 ข้อ
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยด้านองค์กร ประกอบด้วย ปัจจัยค�ำ้ จุน และปัจจัยจูงใจ จ�ำนวน 40 ข้อ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานฝ่ายผลิต บริษทั จี ที รับเบอร์ จ�ำกัด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ของพนักงาน บริษทั จี ที รับเบอร์ จ�ำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
จ�ำนวน 15 ข้อ ประกอบด้วยด้านปริมาณ,ด้านคุณภาพ และด้านการประสานงาน
ร่วมมือเป็นทีม
ผู้วิจัยได้ท�ำการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในด้านการวัดผลการปฏิบัติงาน 2 ท่าน และ เจ้าของสถานประกอบการซึ่งเป็น
ผู้ที่เข้าใจสภาพแวดล้อมขององค์กร 1 ท่าน ท�ำวิเคราะห์ค่า IOC และปรับแก้ข้อค�ำถามตามค�ำแนะน�ำ 
จากนัน้ ผูว้ จิ ยั น�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Tryout) กับกลุม่ ทีม่ สี ภาพหรือบริบททีใ่ กล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างจริง
จ�ำนวน 30 คน น�ำแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั กลับคืนมาตรวจสอบคุณภาพด้านความเทีย่ ง (Reliability) โดยท�ำการ
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟา (α - coefficient) โดยภาพรวมของแบบสอบถาม มีคา่ ระดับความเชือ่ มัน่ ที่
0.97 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ท�ำการส่งแบบสอบถามไปยังผูเ้ กีย่ วข้องกับข้อมูล โดยการประสานกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของ
บริษัท จี ที รับเบอร์ จ�ำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างเพื่อตอบข้อค�ำถามและ
ส่งกลับคืนมายังผูว้ จิ ยั เป็นฉบับสมบูรณ์จำ� นวน 120 ฉบับ โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามทีส่ ง่ ไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การน�ำแบบสอบถามมาตรวจสอบข้อมูล (Editing) เพื่อเช็คความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
และคัดแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก เพื่อน�ำข้อมูลที่สมบูรณ์ไปใช้ในขั้นตอนต่อไป
2. น� ำ แบบสอบถามที่ ส มบู ร ณ์ ม าลงรหั ส (Coding) และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ลงโปรแกรมส� ำ เร็ จ รู ป
เพื่อเตรียมการประเมินผล
3. ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
3.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency)
ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจ
ของพนักงานฝ่ายผลิต ของบริษัท จี ที รับเบอร์ จ�ำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
3.2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression) เพือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ
กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัท จี ที รับ เบอร์จ�ำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช

1092

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

ผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลพื้นฐาน
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
20 - 30 ปี
31 ปีขึ้นไปถึง 40 ปี
การศึกษา
ปวช. / ม.ปลาย
ปวส. / อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อายุงาน
น้อยกว่า 1 ปี
1-2 ปี
3-4 ปี
มากกว่า 4 ปี
รวม

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

59
61

49.2
50.8

65
55

54.2
45.8

86
16
16
2

71.7
13.3
13.3
1.7

63
25
12
20
120

52.5
20.8
10.0
16.7
100

จากตารางที่ 1 พบว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50.8
ส่วนใหญ่มีอายุ 20 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.2 มีการศึกษาในระดับ ปวช. / ม.ปลาย เป็นส่วนมาก
คิดเป็นร้อยละ 71.7 รองลงมาคือ ระดับปวส / อนุปริญญา และ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 13.3
ส่วนใหญ่มีอายุงานน้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงคือ 1 - 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.8
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและล�ำดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานฝ่ายผลิต
ปัจจัยจูงใจ
- ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
- ด้านความส�ำเร็จในการท�ำงาน
- ด้านความสุขในการท�ำงาน
- ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ

4.05
4.05
4.08
4.08
4.06
3.99

S.D.

ระดับ

ล�ำดับ

0.54
.617
.604
.700
.586
.653

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานฝ่ายผลิต
ปัจจัยค�้ำจุน
- ด้านสิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน
- ด้านความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
- ด้านความมั่นคงในการท�ำงาน
ภาพรวม

4.11
4.11
4.10
4.13
4.08

S.D.

ระดับ

ล�ำดับ

0.55
.582
.624
.613
0.51

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1
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จากตารางที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานฝ่ า ยผลิ ต
บริษัท จี ที รับเบอร์ จ�ำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.08, S.D. = 0.51)
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตอยู่ในระดับมาก
ทุ ก ด้ าน โดยพบว่า แรงจูง ใจในการปฏิ บั ติงานด้ านปั จจั ย ค�้ ำ จุ น อยู ่ ใ นระดั บ สู งสุ ด ซึ่ งประกอบไปด้ ว ย
สิง่ แวดล้อมในการท�ำงาน ความสัมพันธ์ระหว่าง พนักงาน และความมัน่ คงในการท�ำงาน ( = 4.11, S.D. = 0.55)
และรองลงมาคือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้าน ปัจจัยจูงใจ ประกอบไปด้วย ความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน ความส�ำเร็จในการท�ำงาน ความสุขในการท�ำงาน ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั แิ ละการได้รบั การยอมรับนับถือ
( = 4.05, S.D. = 0.54) แสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานด้านปัจจัยค�้ำจุนมีผลต่อการปฏิบัติงาน
มากกว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยจูงใจ
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนต่อความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับ
การปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัท จี ที รับเบอร์ จ�ำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช (n = 120)
แหล่งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total
ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ
ค่าคงที่ (Constant)
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยจูงใจ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยค�้ำจุน

Df
2
117
119
b
-.022
.670
.332

SS
31.054
8.581
39.635
Beta
.622
.314

MS
15.527
.073

F
211.716

Sig
.00

Std. Error
.201
.072
.071

t
-.112
9.289
4.689

Sig
.911
.000
.000

**มีนัยส�ำคัญที่ระดับ .01
R = 0.885 = 0.784 SEE = 0.27081
จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนได้ค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรต้น
ซึ่งประกอบไปด้วยด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้ำจุนมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน เป็นตัวแปรทีได้รับเลือก
เข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความแปรผันของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต
บริษทั จี ที รับเบอร์ จ�ำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 โดยมีคา่ ประสิทธิภาพ
ในการท�ำนายเท่ากับ 0.784 ซึง่ แสดงว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านด้านปัจจัยจูงใจและแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
ด้านปัจจัยค�้ำจุนของบริษัท จี ที รับเบอร์ จ�ำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถร่วมกันท�ำนายแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั งิ านของพนักงานฝ่ายผลิต บริษทั จี ที รับเบอร์ จ�ำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รอ้ ยละ 78.40
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อภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย เรื่ อ ง อิ ท ธิ พ ลของแรงจู ง ใจที่ ส ่ ง ผลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานฝ่ า ยผลิ ต
บริษทั จี ที รับเบอร์ จ�ำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ ดังนี้
1. ระดับแรงจูงใจของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัท จี ที รับเบอร์ จ�ำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านด้านปัจจัยค�ำ้ จุน
มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านด้านปัจจัยจูงใจ ทัง้ นีพ้ นักงานฝ่ายผลิต
ตระหนักถึงความส�ำคัญของแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านด้านปัจจัยค�ำ้ จุนเป็นแรงจูงใจในการด�ำเนินงานภายใน
โรงงานและท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ วาสนา พัฒนานันท์ชยั
(2552) ได้ท�ำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส�ำนักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส�ำนักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์และปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส�ำนักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ท�ำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 265 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล จากผลการศึกษาพบว่า
พนักงานส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมปัจจัยจูงใจและ
ปัจจัยค�้ำจุนอยู่ในระดับมาก เพศอายุ ระดับการศึกษา ต�ำแหน่งงาน อายุงาน และการอบรม/สัมมนาไม่มี
ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สอดคล้องกับ
2. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการปฏิบตั งิ านของพนักงานฝ่ายผลิตบริษทั จี ที รับเบอร์ จ�ำกัด
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียงตามล�ำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านด้านปัจจัยจูงใจ
รองลงมาคือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยค�้ำจุน ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ฝ่ายผลิตของบริษัท จี ที รับเบอร์ จ�ำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยสามารถร่วมกันท�ำนายแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตของบริษัท จี ที รับเบอร์ จ�ำกัด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร้อยละ 78.40 สอดคล้องกับ กัตติกา อร่ามโชติ (2559) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั งิ านของทหารพรานกรมทหารพรานที่ 48 จังหวัดนราธิวาส โดยใช้กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษา คือ
ทหารพรานกรมทหารพรานที่ 48 อ�ำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส จ�ำนวน 318 คน เครื่องมือที่ใช้คือ
แบบสอบถามโดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.821 การวิเคราะห์ข้อมูลส�ำหรับแบบสอบถามใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมส�ำเร็จรูปเพื่อค�ำนวณ หาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของทหารพรานกรมทหารพรานที่ 48 จังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย 3.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ
ด้านความส�ำเร็จในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ย 3.21 ด้านความก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่มีค่าเฉลี่ย 3.14
ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการมีค่าเฉลี่ย 3.12 และด้านลักษณะการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ย 2. 95 ตามล�ำดับ
จากมากไปหาน้อยส่วนทหารพรานกรมทหารพรานที่ 48 จังหวัดนราธิวาส ที่มีที่มีระดับการศึกษาอายุ
การท�ำงานและรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมที่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ พัชรี เหลืองอุดม (2554) ศึกษา เรื่องการศึกษาแรงจูงใจ
ในการปฏิ บั ติ ง านของครู ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษา ปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่ า แรงจู งใจในการปฏิ บั ติงานของครู ด ้ านปั จจั ย จู งใจ
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ปัจจัยค�้ำจุนและประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 2 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมากความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ (ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้ำจุน) กับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ทางบวก แรงจูงใจของปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้ำจุน
ในภาพรวมที่ มี อ� ำ นาจการพยากรณ์ ป ระสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตัวแปรทั้ง 2 ปัจจัย สามารถท�ำนายประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้ร้อยละ 68.80 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาเรื่องการได้รับการยอมรับนับถือระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะ
ส่งผลให้ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาเรื่องความก้าวหน้าในหน้าที่การท�ำงาน ซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของ พนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ต�ำแหน่งงานที่สูงขึ้นและความมั่นคงในการท�ำงาน
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ความร่วมมือของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการ
ของเสียอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ Re No Waste
THE COLLABORATION OF EMPLOYEES AND STAKEHOLDERS
IN THE MANAGEMENT OF WASTE SUSTAINABLE UNDER
THE RE NO WASTE.
พัทธ์ธีรา เทพปินตา
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การวิจัยความร่วมมือของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืน
ภายใต้ โครงการ Re No Wasteโดยใช้ Context Input Process Product evaluation (CIPP) ในการประเมิน
ตามแนวคิด Stufflebeam (1965) มีวัตถุประสงค์อยู่สองประการ คือ (1) เพื่อประเมินความร่วมมือของ
พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการเข้าร่วมในการด�ำเนินโครงการ และ (2) เพื่อพยากรณ์แนวโน้ม
ปริมาณขยะพลาสติก ก่อนและหลังเริม่ โครงการ โดยใช้กลุม่ ตัวอย่างพนักงานและคูธ่ รุ กิจ/ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ล�ำปาง) จ�ำกัด จ�ำนวน 300 คน คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในพื้นที่ที่มี ส่วนได้
ส่วนเสียจากผลการด�ำเนินโครงการในเรื่องการจัดการของเสียซึ่งจะส่งผลให้มีสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ดีขึ้น
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) ใช้ระเบียบวิธีวิจัย
ในรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เป็นแนวทางการศึกษาวิจัย โดยใช้แบบสอบถาม
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าทางสถิติได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 300 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 84.4 มากกว่าเพศหญิง
ร้อยละ 15.6 ในด้านอายุพบว่ามีช่วง 21 - 25 ปี ร้อยละ 3.1 ช่วง 26 - 30 ปี ร้อยละ 21.9 ช่วง 31 - 35 ปี
ร้อยละ 6.3 ช่วง 36 - 40 ปี ร้อยละ 3.1 ช่วง 41 - 45 ปี ร้อยละ 15.6 และช่วง 51 - 55 ปี ร้อยละ 9.4
ในด้านสถานะ พบว่า มีพนักงานบริษัทคิดเป็นร้อยละ 90.4 และคู่ธุรกิจ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 9.4
2. ผลการประเมิ น การบริ ห ารจั ด การของเสี ย อย่ า งยั่ ง ยื น ภายใต้ โ ครงการ Re No Waste
ที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีจ�ำนวน 3 ด้าน คือประเด็นด้านบริบท(Context Evaluation : C)
ประเด็นด้านปัจจัยน�ำเข้า (Input Evaluation : I ) ประเด็นด้านผลผลิต(Product Evaluation : P ) และประเด็น
ที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ประเด็นด้านผลผลิต(Product Evaluation : P )
3. ผลการประเมินความร่วมมือของพนักงานและคู่ธุรกิจ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการ
ของเสียอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ Re No Waste ที่มีความร่วมมืออยู่ในระดับมาก มีจ�ำนวน 3 ด้าน คือ
ด้านความร่วมมือในการตัดสินใจ และด้านการมีสว่ นร่วมในการรับผลสัมฤทธิ์ และประเด็นทีม่ คี วามร่วมมือ
อยู่ในระดับปานกลางคือความร่วมมือในการด�ำเนินงาน
จากการวิจยั พบว่า กระบวนการประเมินในด้านต่าง ๆ รวมถึงการประเมินความร่วมมือของพนักงาน
และคู่ธุรกิจ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีผลต่อการพัฒนา ปรับปรุง การด�ำเนินโครงการ ของคณะด�ำเนินโครงการ
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เพื่อผลักดันให้บรรลุผลและเป็นต้นแบบการจัดการขยะทั้งภายในและภายนอก จากบริษัทสู่ชุมชนและ
สังคมภายนอก ในทิศทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบการประเมิน CIPP ความร่วมมือ การบริหารจัดการของเสีย วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง

Abstract
To research the cooperation of employees and stakeholders in the management of
sustainable waste. Under the Re-Waste project, by using the Context Input Process Product
Evaluation (CIPP) in the assessment according to the concept of Stufflebeam (1965), there are two
purposes (1) to assess the cooperation of employees and stakeholders from participating in the
implementation. Projects and (2) to forecast the trend of plastic waste before and after the start of
the project using the group of samples and business partners/stakeholders. Thai Cement (Lampang)
Co., Ltd. 300 people, which are part of the community in the area. Benefit from project performance
in waste management which results in a better community environment. How to select a group
Optimus by a specific sampling method (Purposive Selection) Use the research methodology in a
quantitative research model (Quantitative Research) as a research guideline using the query and
analyze data using statistical values, namely, standard deviation 1. The results of the research showed
a sample group of 300. Men are 84.4 percent greater than the female, 15.6 percent in age, showed
a range of 21 - 25 years, 3.1, over 26 - 30 percent, 21.9 percent, 31 - 35 percent, 6.3 percent year
During 41-45 years, 15.6 percent and 51-55 years 9.4% on the status showed that the company
was considered to be 90.4 percent and business partners/stakeholders. 9.4% 2. The management
results of sustainable waste. Under a project, Re No Waste that is suitable for a large scale.
There are 3 aspects of the context (Context Evaluation : C). Input factor issues (Input Evaluation: I)
output issues (Product Evaluation : P) and the issues that are appropriate at a moderate level are the
output issues (Product Evaluation : P) 3. Employee’s cooperation assessment results and business
partners/stakeholders in the management of sustainable waste. Under the Re-Waste project,
there is a very high level of cooperation. There are 3 aspects of decision-making and participation
in the achievement and participation in the results of moderate cooperation. Operations from
the research showed that the assessment process in various aspects, including assessment of
the cooperation of employees and business partners/stakeholders, has an impact on
development. Update Project operation of the project to push the results and to form garbage
management both internally and externally. From the company to the community and external
society. In the most effective direction.
Keywords : CIPP Model, Cooperation, Waste management, Purposive Selection
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บทน�ำ
ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบันทั่วโลกจับตามองให้ความสนใจปัญหาการจัดการขยะเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัญหา
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มทวีความรุนแรง จากขยะที่มนุษย์สร้างขึ้นกลับ
กลายเป็นโศกนาฏกรรมขยะที่ย้อนกลับมาท�ำลายสิ่งมีชีวิต สัตว์น�้ำ  สัตว์บก รวมถึงเหล่ามนุษย์ รวมถึง
สาเหตุจากการจัดการขยะอย่างไม่เป็นระบบเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจรวมถึงความเคยชินกับ
ความสะดวกสบายของการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ส่ ง ผลเป็ น ห่ ว งโซ่ ก ารจั ด การที่ ก ระทบต่ อ หน้ า ที่ ก ารท� ำ งานที่
หลากหลายซับซ้อน รวมถึงการจัดการขยะทั้งต้นทางและปลายทางไม่ถูกวิธีจึงก่อให้เกิดปริมาณขยะ
ที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลกระทบต่อทั้งสิ่งแวดล้อม สัตว์รวมถึงมนุษย์ที่เริ่มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
ผู้วิจัยตระหนักเห็นความส�ำคัญถึงวิกฤตปัญหาที่จะส่งผลกระทบทั้งต่อตัวเองและสังคมส่วนรวม
จึงจัดท�ำโครงการพัฒนาและต่อยอดการด�ำเนินงานฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ด้านการจัดการปัญหาขยะภายใน
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ล�ำปาง) จ�ำกัด อย่างยั่งยืนโดยน�ำโครงการ RE NO WASTE เป็นเครื่องมือใน
การขับเคลื่อนแนวคิดส่งต่อพนักงาน SCG และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดการรักและ
หวงแหนทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมชุมชนของตัวเอง รวมถึงปลูกฝังนิสยั ให้เป็น คน circular แก่พนักงานและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สามารถเป็นพลเมืองที่ดีของจังหวัดล�ำปาง ผ่านการรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม
การจัดการที่ดี
หลังจากทีผ่ วู้ จิ ยั ได้จดั ท�ำโครงการ RE NO WASTE เพือ่ จัดการปัญหาการจัดการขยะซ�ำ้ ซ้อนรวมถึง
การสร้างวินัยการจัดการขยะพลาสติกภายในบริษัทแล้วได้จัดท�ำวิจัยประเมินความร่วมมือพนักงานและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด�ำเนินกิจกรรมโครงการทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการเตรียมการจัดท�ำจน
ถึงหลังการด�ำเนินโครงการ และประเมินแนวโน้มประมาณขยะพลาสติกก่อนและหลังโครงการทีจ่ ดั ขึน้ ภายใน
บริษัทเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดท�ำโครงการจัดสร้างศูนย์การจัดการและหมุนเวียนทรัพยากรและ
การส่งเสริมความตระหนักด้านการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนทีย่ ง่ั ยืน รวมทัง้ ภายในอ�ำเภอแจ้หม่ จังหวัดล�ำปาง
จะมีการจัดการของเสียซึ่งจะส่งผลให้มีสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ประเมินความร่วมมือของพนักงานและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจากการเข้าร่วมในการด�ำเนินโครงการ
แต่ละกระบวนการด�ำเนินกิจกรรม ช่วงด�ำเนินการประเมินระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 13 กุมภาพันธ์ 2563
2. เพือ่ ประเมินแนวโน้มปริมาณขยะพลาสติกก่อนและหลังเริม่ โครงการ ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 13 กุมภาพันธ์ 2563

กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย
ความร่วมมือของพนักงานและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหาร
จัดการของเสีย

แนวโน้มของปริมาณของเสีย
ก่อนและหลังฯ
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ทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการประเมินความร่วมมือของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับการบริหารจัดการขยะ
อย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ Re No Waste ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ล�ำปาง) จ�ำกัด ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบงานวิจัย มีหัวข้อ ดังนี้
1. โครงการ Re No Waste
2. แนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือ
3. การบริหารจัดการของเสีย
4. การประเมินโครงการ
5. วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection)
1. โครงการ Re No Waste
เป็นโครางการที่พัฒนาและต่อยอดการด�ำเนินงานฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ด้านการจัดการปัญหา
ขยะผ่านการด�ำเนินโครงการ Re No Waste ภายในบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�ำปาง) จ�ำกัด จากการศึกษา
นโยบายส�ำคัญ ๆ ต่าง ๆ ของบริษัท พบว่าในปัจจุบันบริษัทเริ่มผลักดันวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความมุ่งมั่น
ขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ ให้ เ ติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น Circular Economy สร้ า ง
ความเจริญก้าวหน้า ในทุกสังคมและชุมชน ที่เข้าไปด�ำเนินงาน ภายใต้ค�ำมั่นสัญญา Passion for Better
จากนั้นผู้วิจัยส�ำรวจหาปัญหาที่เกิดขึ้นภายในบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�ำปาง) จ�ำกัด และได้ส�ำรวจปัญหา
การจัดการขยะภายในบริษัทจากข้อมูลสถิติปริมาณขยะภายในอาคารส�ำนักงาน พบว่าจ�ำนวนขยะทั่วไป
ได้แก่ ถุงพลาสติก ถุงเปื้อนอาหาร เศษกระดาษ กล่องนม กระดาษทิชชู หลอดกาแฟ เศษผ้า เศษเชือก
เศษยาง เป็นต้น มีจำ� นวนมากคิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาเป็นขยะประเภทขยะรีไซเคิล ได้แก่ ขวดพลาสติก
ขวดแก้ว กระป๋อง เศษพลาสติก เศษแก้ว เศษโลหะ เป็นต้น มีจ�ำนวนคิดเป็นร้อยละ 20 และจ�ำนวน
ทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ คือ ขยะประเภทขยะอินทรีย์ ได้แก่เศษอาหาร เศษขนม เศษผัก เศษผลไม้ เปลือกผลไม้ เป็นต้น
มีจ�ำนวนคิดเป็นร้อยละร้อยละ 10 ของขยะทั้งหมด จากข้อมูลดังกล่าวผู้จัดท�ำโครงการใช้กระบวนการ
สังเกตการณ์พฤติกรรมกลุ่มตัวอย่างบริเวณโรงอาหารได้แก่ โรงอาหาร 1 โรงอาหาร 2 และโรงอาหาร
3 พบว่า ร้านค้าภายในโรงอาหารทั้งสามมีการใช้ถุงพลาสติกใส่แกง ใช้แก้วพลาสติก จ�ำหน่ายสินค้า
จ�ำพวกขนมที่มีบรรจุภัณฑ์พลาสติก ภายในร้านค้าพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 80 ใช้บริการ
จากร้านค้า และใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทพลาสติกใส่กบั ข้าวเพือ่ ซือ้ รับประทานอาหารกลางวันรวมทัง้ ห่อกับข้าว
จากทีบ่ า้ นน�ำมารับประทานในบริษทั ผูจ้ ดั ท�ำเล็งเห็นถึงปัญหาจ�ำนวนปริมาณขยะทีม่ เี พิม่ มากขึน้ ทีเ่ กิดจาก
ภายในร้านค้าและจากขยะภายนอกและยังตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกที่มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นจนก่อเป็น
ปัญหาระดับโลก
ผู้จัดท�ำตระหนักเห็นความส�ำคัญถึงวิกฤตปัญหาที่จะส่งผลกระทบทั้งต่อตัวเองและสังคมส่วนรวม
จึงจัดท�ำโครงการพัฒนาและต่อยอดการด�ำเนินงานฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ด้านการจัดการปัญหาขยะภายใน
บริ ษั ท ปู น ซิ เ มนต์ ไ ทย (ล� ำ ปาง) จ� ำ กั ด อย่ า งยั่ ง ยื น โดยน� ำ โครงการ RE NO WASTE เป็ น เครื่ อ งมื อ
ในการขับเคลือ่ นแนวคิดส่งต่อพนักงาน SCG และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เกิดกระบวนการคิดการรักและหวงแหน
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ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชุมชนของตัวเอง รวมถึงปลูกฝังนิสัยให้เป็น คน circular แก่พนักงานและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สามารถเป็นพลเมืองที่ดีของจังหวัดล�ำปาง รวมทั้งถึงระดับประเทศและระดับโลก
พียงเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม
โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้
- เพื่อก�ำหนดรูปแบบแนวทางการปฏิบัติให้แก่พนักงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�ำปาง) จ�ำกัด
ผ่านโครงการ Re No Waste โดยใช้ระยะเวลาการด�ำเนินงานตัง้ แต่วนั ที่ 5 สิงหาคม - 22 พฤศจิกายน 2562
- เพื่ อ ปลู ก ฝั ง ความตระหนั ก ด้ า นการใช้ ท รั พ ยากรหมุ น เวี ย นอย่ า งคุ ้ ม ค่ า ให้ แ ก่ พ นั ก งาน
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ล�ำปาง) จ�ำกัดผ่านการด�ำเนินการมากกว่าร้อยละ 80 ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2563 - 30 มกราคม 2563
- เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกภายในบริษัทลงมากกว่าร้อยละ 50 จากข้อมูลการเกิดขยะภายใน
บริษัท โดยวัดจากปริมาณจ�ำนวนปริมาณขยะพลาสติกที่ลดลง ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม –
31 มกราคม 2563 และมีระยะเวลาการด�ำเนินงาน ตั้งแต่1 กันยายน 2562 จนถึง 15 กุมภาพันธ์ 2563
การด�ำเนินการของโครงการ
ลักษณะวิธีการด�ำเนินโครงการประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ ส�ำคัญคือ การขับเคลื่อนนโยบาย
เพื่อสร้างแนวทางการด�ำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน (Policy Way) การสร้างผู้น�ำเพื่อสร้างการบริหาร
จัดการคน (People Way) การน�ำความรู้จากการจัดการขยะภายในองค์กรสู่การส่งเสริมชุมชน (Public Way)
และจัดสร้างสถานที่เพื่อให้เกิดการจัดการขยะอย่างยั่งยืน (Place Way)
วิธีการด�ำเนินการกระบวนการขับเคลื่อนโครงการ 4P มีการแบ่งจัดสรรช่วงการพัฒนาเพื่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างอย่างยืน ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 การขั บ เคลื่ อ นนโยบายเพื่ อ สร้ า งแนวทางการด� ำ เนิ น การไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
(Policy Way)
การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสร้างแนวทางการด�ำเนินการไปในทิศทางเดียวกันแนวทางที่ท�ำให้
องค์การสามารถรับมือหรือปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์สภาพแวดล้อมขององค์การ ที่เปลี่ยนแปลงได้
อย่างดีซึ่งปัจจัยส�ำคัญสู่ความส�ำเร็จคือ “คน” หรือ “ทรัพยากรมนุษย์” มีส่วนส�ำคัญ ในการขับเคลื่อน
การบริหารและพัฒนาระบบบริหารภายในองค์กรถ้าปราศจากคนที่มีศักยภาพ จิตส�ำนึก รวมถึง ทัศนคติ
ในการท�ำงานที่เหมาะสมสอดคล้องแล้ว การบริหารภายในองค์กรจะเดินหน้าไปสู่สิ่งระบบในที่นี้จึงมุ่งเน้น
ให้ความส�ำคัญในมิติของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องตระหนักเพราะการปฏิบัติงานจะต้อง เกี่ยวข้อง
กันอยู่เสมอกับนโยบาย (Policy) แต่ในที่นี้จะเน้นให้เห็นถึงมิติความส�ำคัญของการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ
(Policy Implementation) ซึ่งเป็นหน้าที่และภารกิจส�ำคัญของพนักงานและคูธุรกิจในฐานะผู้ปฏิบัติตาม
โยบายขององค์กรจะ ต้องด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กร
จากแนวคิดดังกล่าวการออกนโยบายให้เกิดการด�ำเนินการไปในทิศทางเดียวกันจะเป็นการผลักดัน
ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน�ำไปปฏิบัติได้มากขึ้น ผู้จัดท�ำโครงการเล็งเห็นถึงผลจึงคิดนโยบาย
ขับเคลื่อนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความตระหนักต่อการจัดการปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น
ในโรงงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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นโยบาย RE NO WASTE FACTORY
- ขับเคลื่อนให้โรงงานลดปริมาณการใช้พลาสติกลงให้เป็น 0 โดยให้พนักงานและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกคนน�ำบรรจุภัณฑ์ ขวดน�้ำ  แก้วน�้ำ  และพกถุงผ้า ที่ไม่เป็นบรรจุภัณฑ์หรือขวดน�้ำแก้วน�้ำชนิด
Single use plastic เมื่อมีการน�ำอาหารมารับประทานอาหาร ภายในโรงงานนโยบายนี้จะสอดคล้องการ
การสร้าง Role Model โดยให้ผู้จัดการแต่ละฝ่ายคอยตรวจสอบเรื่องการน�ำถุงพลาสติกมาใช้ภายในโรงงาน
นโยบาย RE NO WASTE CANTEEN
ดังนี้

- ขับเคลือ่ นโรงอาหารภายในโรงงานลดปริมาณการใช้พลาสติกลงร้อยละ 70 โดยการจัดกิจกรรม
1. โครงการยืมกล่องใส่ข้าว

ผู้รับบริการ 4. ผลกระทบด้านบวก 5. ช่องทางการส่งมอบบริการ 6. ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดท�ำ
และส่งมอบ 7. ต้นทุนในการจัดท�ำบริการ 8. ผู้ร่วมผลิจบริการ 9. กิจกรรมในการผลิตบริการ
ขั้นตอนในการด�ำเนินการโครงการ
จากการอธิบายโครงการข้างต้น สามารสรุปขั้นตอนการวางแผนและการด�ำเนินงานได้ดังนี้
Policy Way
People Way
Public Way
Place Way

ประชุมเพื่ออนุมัติการ
จัดท�ำโครงการ
รายงานผลการด�ำเนินงาน
และเสนอต่อระดับผู้บริหาร
ในการของบประมาณจัดสรร
โครงการระดับใหญ่

2. แนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือ
เมื่อกล่าวถึงความร่วมมือ บุคคลทั่วไปมีความเข้าใจว่าเป็นแนวทางของการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หรือระหว่างองค์การตั้งแต่ 2 องค์การขึ้นไป ทฤษฎีด้านความร่วมมือ
ขององค์การจ�ำเป็นต้องให้องค์การเข้ามารวมตัวกัน เพื่อด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ทฤษฎี
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ กล่าวถึงกระบวนการในการท�ำงานร่วมกันซึ่งมีอยู่สามระดับ คือ
Cooperation, Coordination และ Collaborationมักมีการใช้ปนกัน (Mattesich and Murray - Close, 2001)
ในการท�ำวิจัยครั้งนี้ กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในรูปแบบ Collaboration กล่าวคือ เป็นการผนวกเอาองค์การ
ตั้งแต่ 1 องค์การขั้นไปเข้ามาในระบบการสร้างความสัมพันธ์หรือระบบพันธมิตรที่มีเป้าหมาย และ
เป็นทางการ หรือเป็นการบริหารที่ต้องมีพันธสัญญา นอกจากนี้ยังรวมถึงการยื่นความช่วยเหลือให้แก่กัน
และกัน Robert Agranoff and Michael Mcguire (2003, p.4) (วรสุดา สุขารมณ์, 2557)
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3. การบริหารจัดการของเสีย
การจัดการของเสีย หรือ Waste Management เป็นส่วนประกอบส�ำคัญที่ช่วยเชื่อมต่อขยะ
จากผู้ใช้งาน ส่งกลับเข้าระบบ โดยมีหลักการง่าย ๆ เริ่มต้นที่การแยกสิ่งที่มีมูลค่า ใช้ซ�้ำได้ออกมา
เพื่อส่งกลับเข้าวงจรการผลิตหรือรีไซเคิลออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ อีกส่วนคือของเสียที่ต้องน�ำไปก�ำจัด
อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นขยะ เศษอาหารน�ำไปท�ำปุ๋ย ท�ำเชื้อเพลิง หรือขยะอันตรายที่มีสารพิษก็ต้อง
น�ำไปท�ำลายโดยผู้เชี่ยวชาญให้ถูกวิธี
การจัดการ “ของเสีย” ตามหลัก 3Rs หมายถึง การจัดการของเสียที่ให้ความสําคัญในการลด
การเกิดของเสียให้เหลือน้อยที่สุดเป็นลําดับแรก โดยมุ่งเน้น การใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรการผลิตอย่าง
มีประสิทธิภาพ ต่อมาเมื่อเกิด ของเสียแล้วต้องพยายามหาแนวทางการนํากลับไปใช้ซ�้ำหรือใช้ใหม่ให้ได้
มากที่สุด โดยพิจารณาถึงศักยภาพการใช้ประโยชน์ของของเสียแต่ละประเภทและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เหลือของเสียที่จะต้อง บําบัดหรือกําจัดในปริมาณน้อยที่สุด โดยเลือกใช้วิธีการกําจัดของเสีย
เป็นวิธีสุดท้าย (ส�ำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555)
4. การประเมินโครงการ
การประเมินโครงการเกี่ยวข้องและมีความส�ำคัญต่อบุคลากรและองค์กรตลอดจนผู้รับบริการ
จึงได้รบั ความสนใจเพราะท�ำให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการด�ำเนินงานและผลผลิตของโครงการตลอดจน
ผลการประเมินจะเป็นข้อมูลและเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจของผู้บริหารในระดับสูง
ความหมายของการประเมินโครงการ
ได้มีผู้ให้ความหมายของการประเมินโครงการไว้หลากหลายท่าน ดังนี้
นิศา ชูโต (2538) สรุปความหมายของการประเมินโครงการว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็น
ระบบมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาวิธีการในการปรับปรุงการด�ำเนินโครงการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ (2544) โดยกล่าวว่า  การประเมินโครงการหมายถึงกระบวนการที่ก่อให้เกิด
สารสนเทศในการปรับปรุงโครงการและสารสนเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์โครงการ  
สุชาติ   ประสิทธิ์รัฐสินธ์ุ (2547) กล่าวถึงการประเมินผลโครงการว่าเป็นกระบวนการศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับการด�ำเนินโครงการว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้หรือไม่มีปัญหา
และ ผลกระทบอะไรและบรรลุผลตามเป้าหมายหรือไม่
ดังนี้

พิสณุ  ฟองศรี (2549) กล่าวถึงความหมายของการประเมินโครงการตามช่วงเวลาของการด�ำเนินการไว้

การประเมินก่อนด�ำเนินโครงการหมายถึงกระบวนการตัดสินใจการตัดสินคุณค่าของโครงการ
โดยน�ำสารสนเทศหรือผลของการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้เพื่อตัดสินใจจัดท�ำโครงการ
การทดลองหรือน�ำร่องปรับเปลี่ยนหรือระงับโครงการ
การประเมิ น ระหว่ า งการด� ำ เนิ น โครงการหมายถึ ง กระบวนการตั ด สิ น ใจคุ ณ ค่ า ของโครงการ
โดยน�ำสารสนเทศหรือผลของการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้เพื่อปรับปรุงโครงการให้ประสบ
ความส�ำเร็จ
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การประเมินเมือ่ สิน้ สุดโครงการ หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่าของโครงการโดยน�ำสารสนเทศ
หรือผลของการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้เพือ่ ขยายผลกับเปลีย่ นก่อนจะด�ำเนินโครงการต่อไป
หรือยกเลิกโครงการ
จากความหมายของการด�ำเนินโครงการข้างต้นสรุปได้ว่าการประเมินโครงการคือการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เพื่อให้ได้สารสนเทศด้านต่างๆ น�ำมาเป็นเครื่องมือเพื่อน�ำมาพิจารณาตัดสินใจโครงการในแต่ละ
ระยะโดยน�ำสารสนเทศที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าโครงการ
ควรจะด�ำเนินการต่อไปหรือปรับเปลี่ยนปรับปรุงขยายผลระงับหรือยกเลิกโครงการเป็นต้น
ความส�ำคัญของการประเมิน
ศิริชัย กาญจนวาสี (2552) การประเมินมีความส�ำคัญต่อกระบวนการบริหารงาน  
ประโยชน์ของการประเมินด้านต่างๆ เช่น
ด้านบริหาร (administrative) การประเมินสามารถใช้เป็นเครือ่ งมือในการติดตามก�ำกับการด�ำเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้านจิตวิทยา (psychological) การประเมินสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ส�ำหรับการกระตุ้นให้เร้า
ความสนใจและสร้างความตื่นตัวในการปฏิบัติงาน
ด้านรัฐศาสตร์ (Sociological) การประเมินสามารถใช้เป็นเครือ่ งมือในการตรวจสอบความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติ (Accountability) ตลอดจนสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างแรงสนับสนุน
สมคิด พรมจุย้ (2550) ได้ชแี้ จงให้เห็นถึงประโยชน์ของการประเมินทีม่ ตี อ่ การวางแผนการบริหารงาน
ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้
1. ช่วยให้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อน�ำไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการก�ำหนดแผนงาน
และโครงการการตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการด�ำเนินงานกิจกรรม
ตลอดจนความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
2. ช่วยในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคของการด�ำเนินงานที่น�ำมาใช้
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการด�ำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามทิศทาง
ที่ต้องการ
3. ช่ ว ยในการจั ด หาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความส� ำ เร็ จ และความล้ ม เหลวของกิ จ กรรมที่ น� ำ มาใช้
ในการตัดสินใจและวินจิ ฉัยทีจ่ ะด�ำเนินงานในช่วงต่อไปหรือไม่จะยกเลิกหรือจะขยายการด�ำเนินงานต่อไปอีก
4. ช่วยให้ได้ขอ้ มูลทีบ่ ง่ บอกประสิทธิภาพของการด�ำเนินงานว่าเป็นอย่างไรคุม้ ค่ากับการลงทุนหรือไม่
5. เป็ น แรงจู ง ใจให้ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านได้ มี ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านและน� ำ ข้ อ มู ล มาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุ ป ได้ ว ่ า การประเมิ น มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ กระบวนการบริ ห ารต่ า งๆเป็ น อย่ า งยิ่ ง ไม่ ว ่ า จะเป็ น
ด้านการบริหารด้านจิตวิทยา ด้านรัฐศาสตร์ และการประเมินจะท�ำให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการด�ำเนินงานช่วยในการจัดหาข้อมูลความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการด�ำเนินงานอีกทัง้ ยังได้
ข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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รูปแบบการประเมินที่ช่วยในการตัดสินใจ
Stufflebeam ได้พฒ
ั นารูปแบบการประเมินทีช่ ว่ ยในการตัดสินใจ (CIPP Model) โดยใช้กระบวนการ
วิเคราะห์สงิ่ ทีจ่ ะประเมินอย่างครอบคลุมเพือ่ ให้ได้สารสนเทศทีเ่ ป็นประโยชน์ในการตัดสินใจทางเลือกต่าง ๆ
ของผู้บริหารที่เรียกว่ารูปแบบการประเมิน CIPP (Context Input Process Product evaluation model)
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1965 และมีการปรับปรุงมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งล่าสุดในปี ค.ศ. 2003 ซึ่งสามารถใช้กับ
การประเมินโครงการแผนบุคลากร ผลิตภัณฑ์ องค์การและระบบต่าง ๆ ได้ (Stufflebeam, 2004, p.259)
โดยใช้วิธีการเชิงระบบการใช้รูปแบบการประเมิน CIPP อย่างถูกต้องและ สูงสุด ต้องลงมือปฏิบัติตั้งแต่
ก่อนเริ่มงาน ขณะด�ำเนินงาน และการประเมินหลังสิ้นสุดการด�ำเนินงานแล้ว
รูปแบบการประเมิน CIPP แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ส่วน  ตามล�ำดับพัฒนาการของการด�ำเนิน
โครงการ 3 ระยะ ดังต่อไปนี้
3.1 การประเมินก่อนเริ่มด�ำเนินงานการประเมินในช่วงนี้จะเป็นเพื่อวางแผนอันเป็นการ
ก�ำหนดวัตถุประสงค์และวิธกี ารด�ำเนินงานจัดท�ำสิง่ ต่าง ๆ เป็นโครงการกิจกรรมหลักสูตรซึง่ จะท�ำการประเมิน
2 ส่วน คือ
การประเมินบริบท (Context  evaluation) การประเมินบริบทเป็นการประเมินความต้องการ
จ�ำเป็นเพื่อก�ำหนดการด�ำเนินงานโดยประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองตลอดจนปัญหาอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นวิธีการประเมินจะใช้การบรรยายและเปรียบเทียบปัจจัยน�ำเข้าที่ได้รับจริงกับ
สิง่ ทีค่ าดหวังบริบทของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทีค่ าดหวังกับทีเ่ ป็นจริงรวมทัง้ วิเคราะห์ความไม่สอดคล้อง
ระหว่างความเป็นจริงและสิ่งที่คาดหวังกับที่เป็นจริง
การประเมินปัจจัยน�ำเข้า (Input evaluation) เป็นการตรวจสอบความพร้อมด้านทรัพยากร
ทีจ่ ะใช้ในการด�ำเนินโครงการทัง้ ปริมาณและคุณภาพตลอดจนระบบบริหารจัดการทีว่ างแผนไว้เพือ่ วิเคราะห์
และก�ำหนดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะท�ำให้การด�ำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่
วิธีการประเมินใช้การบรรยายและวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่รวมถึงกลยุทธ์และกระบวนการด�ำเนินงาน
ที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
การประเมินในข้อนี้ วางแผนซึ่งควรมีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของสิ่งที่จะด�ำเนินการ
โดยพิจารณาความสอดคล้องความสมบูรณ์ประสิทธิภาพความเหมาะสมของการบริหารผลกระทบและ
ความเป็นธรรมความเป็นไปได้ทางด้านแผนงานแผนเงินและแผนก�ำลังคน ฯลฯ
3.2 การประเมินระหว่างการด�ำเนินงานโครงการ (Process evaluation) เป็นการประเมิน
กระบวนการนั่นเองอันเป็นการศึกษาจุดอ่อนจุดแข็งตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการด�ำเนินโครงการ
สาเหตุที่ท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินโครงการตามแผนได้เพื่อจัดสรรหาสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงการด�ำเนิน
โครงการได้อย่างทันท่วงทีการประเมินขั้นตอนนี้จึงมีบทบาทส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของโครงการ
3.3 การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ (Product evaluation) เป็นการประเมินผลผลิตของโค
รงการเพื่อจะตอบค�ำถามให้ได้ว่าการด�ำเนินโครงการประสบความส�ำเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ผลผลิต
เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่คุ้มค่าหรือไม่การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการจะพิจารณาผลลัพธ์ผลกระทบ
ของโครงการทุก ๆ ด้านซึ่งมักใช้เทคนิคการติดตามผลหรือประเมินผลด้วยการติดตามหลังโครงการเสร็จ
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หรือศึกษาย้อนหลัง (Follow up study หรือ Tracer study) ผลการประเมินจะให้สารสนเทศเพือ่ การตัดสินใจ
เกี่ยวกับอนาคตของโครงการว่าควรปรับขยายโครงการหรือควรหยุดโครงการตามเวลาที่ก�ำหนดไว้หรือ
ควรยกฐานะเป็นโครงการประจ�ำเป็นต้น
การประเมินโดยใช้รูปแบบ CIPP เป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายมากที่สุดโดยเฉพาะการประเมิน
โครงการต่าง ๆ เพราะว่าเป็นการประเมินให้สารสนเทศที่ครอบคลุมมีการพิจารณาถึงสภาพแวดล้อม
ดังกล่าวประกอบด้วย ก็ตามบางครั้งมีการน�ำรูปแบบการประเมินแบบนี้ไปใช้โดยไม่ครบตามขั้นตอน
ด้ ว ยการตั ด การประเมิ น บริ บ ทออกท� ำ ให้ ส ารสนเทศที่ ไ ด้ ล ดคุ ณ ค่ า ลงและมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจได้
ซึ่งในการประเมินครั้งนี้จะใช้รูปแบบนี้เนื่องจากเป็นการประเมินที่ครอบคลุมตั้งแต่เริ่มโครงการจนสิ้นสุด
ของการเป็ น การประเมิ น ที่ เ ป็ น แบบอย่ า งและเป็ น ระบบง่ า ยต่ อ การเข้ า ใจและการน� ำ ไปปฏิ บั ติ แ ละ
ได้สารสนเทศที่ครอบคลุมโดยประเมินควบคู่กันไปกับการด�ำเนินโครงการเพื่อมุ่งหวังที่จะน�ำผลที่ได้
จากการประเมินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงโครงการต่อไป
รัตนะ บัวสนธ์ (2540) ได้กล่าวถึงรูปแบบการประเมิน CIPP เป็นการน�ำเสนอโดย Stufflebeam
(Stufflebeam) และคณะซึ่งเป็นสมาชิกในสมาคม Phi delta kappa ทั้งนี้ Stufflebeamให้ความหมาย
ของการประเมินว่า หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ในการตัดสินใจต่อ
ทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่
ค�ำว่า CIPP มาจากค�ำย่อของส่วนประกอบต่างๆ ของโครงการที่จะท�ำการประเมินได้แก่
C : Context evaluation : การประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ หมายถึงการประเมินเกีย่ วกับ
สิ่งที่จะเป็นส่วนส�ำคัญในการช่วยก�ำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกโครงการแต่
มีผลต่อความส�ำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการได้แก่ความต้องการของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย
ที่จะรับบริการจากโครงการ จ�ำนวนประชากร กระแสทิศทางของสังคมและการเมืองสภาพเศรษฐกิจ
และปัญหาของชุมชน ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานระดับบนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
I : input evaluation : การประเมินปัจจัยน�ำเข้าของโครงการหมายถึงการประเมินทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็น
ส�ำหรับการน�ำมาใช้ในการด�ำเนินโครงการก�ำลังคนหรือจ�ำนวนบุคคลที่ต้องใช้งบประมาณและแหล่ง
เงินสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อาคารสถานที่เครื่องมือและครุภัณฑ์การประเมินปัจจัยน�ำเข้าจะช่วย
ในการพิจารณาตัดสินใจว่าโครงการนาน ๆ มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางที่ปฏิบัติที่จะท�ำให้
วัตถุประสงค์ของโครงการบรรลุหรือไม่และช่วยให้เกิดการวางแผนการจัดการกิจกรรมของโครงการได้อย่าง
เหมาะสม
P : process evaluation : การประเมินกระบวนการด�ำเนินงานของโครงการหมายถึงการประเมิน
เกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมของโครงการการน�ำปัจจัยเข้ามาใช้เหมาะสมมากน้อยเพียงใดเป็นไปตามล�ำดับ
ขั้นตอนหรือไม่กิจกรรมจัดขึ้นจะก่อให้เกิดบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือมีอุปสรรคใด ๆ เกิดขึ้น
เพื่อที่จะได้น�ำผลการประเมินมาปรับปรุงการด�ำเนินงานให้รัดกุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
P : Product evaluation : การประเมินผลผลิตของโครงการหมายถึงการประเมินเกี่ยวกับผลที่ได้
รับทั้งหมดจากการด�ำเนินโครงการว่าได้ผลมากน้อยเพียงใดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก�ำหนด
ไว้หรือไม่การประเมินผลผลิตจะมีการน�ำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ที่จะเป็นตัวบ่งชี้
ความส�ำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการการประเมินใน มีวัตถุประสงค์เพื่อการตัดสินใจปรับปรุงขยาย
โครงการน�ำไปใช้ต่อเนื่องต่อไปและเพื่อล้มเลิกโครงการ
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โดยสรุปการประเมินโครงการในแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน และ
การตัดสินใจดังภาพประกอบที่ 1

ภาพที่ 1 การประเมินโครงการในแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ของการประเมิน และการตัดสินใจ
อ้างอิงรูปภาพ : http://grand-challenge.com/plan.html
อย่างไรก็ตามรูปแบบการประเมิน CIPP นี้ภายหลังได้มีนัดประเมินผลโครงการได้ปรับประยุกต์
น�ำเอาการประเมินผลโครงการ (Impact evaluation) เข้ามาร่วมด้วยจึงกลายเป็นรูปแบบการประเมิน
CIPP Impact evaluation : การประเมินผลกระทบของโครงการหมายถึงการประเมินผลที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง
จากการผลิตของโครงการหรือผลผลิตของโครงการก่อให้เกิดผลอืน่ ๆ ตามมาซึง่ คนอืน่ ๆ นีเ้ ราไม่ได้กำ� หนด
หรือระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการผลกระทบของโครงการอาจเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ
จากแนวคิดการประเมินที่ Stufflebeam และคณะ ได้เสนอไว้ได้สร้างรูปแบบการประเมิน CIPP
ทั้งระบบดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แนวคิดการประเมินที่ Stufflebeam และคณะ ได้เสนอไว้ได้สร้างรูปแบบการประเมิน CIPP ทัง้ ระบบ
อ้างอิงรูปภาพ : http://grand-challenge.com/plan.html
จากแผนภูมริ ปู ภาพแบบประเมินนัน้ แสดงให้เห็นว่าการประเมินผลโครงการเป็นกระบวนการทีต่ อ้ ง
กระท�ำการอย่างเป็นระบบซึ่งกระบวนการการประเมินในแต่ละส่วนก็มีวัตถุประสงค์การประเมินต่างกัน
และก่อให้เกิดกิจกรรมสืบเนื่องต่อกันจากการประเมินต่างกันตามไปด้วยดังนั้นในการประเมินโครงการ
ในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงเลือกรูปแบบการประเมินแบบ  CIPP model เสนอ Stufflebeam แห่งมหาวิทยาลัย
Ohio State University สหรัฐอเมริกาใช้ร่วมในการประเมินโครงการในครั้งนี้
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วิธีการวิจัย
1. กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ คือ พนักงานบริษทั ปูนซิเมนต์ไทย (ล�ำปาง) จ�ำกัด จ�ำนวน
และคู่ธุรกิจ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ�ำนวน 300 คน ซึ่งได้มาจากวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Selection) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง ลักษณะของกลุ่มที่
เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ จ�ำนวน 300 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักงานและคู่ธุรกิจ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ล�ำปาง) จ�ำกัด
จ�ำนวน 1,074 คน ตามสูตร (Taro Yamane, 1976 อ้างถึงในสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสนธิ์, 2545 : 141)
2. เครื่องมือและวิธีสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย การประเมินโครงการ
ความร่วมมือกับพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมด�ำเนินโครงการ Re No Waste ในครั้งนี้
ได้แก่ แบบประเมินโครงการ แบบประเมินความร่วมมือ และแบบวัดข้อมูลปริมาณขยะพลาสติกก่อน
และหลังการด�ำเนินโครงการ
3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ผูว้ จิ ยั ท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตจิ ากแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประเมินโครงการด้วยวิธีการค�ำนวณค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.2 ผู ้ วิ จั ย ได้ น� ำ แบบประเมิ น ปริ ม าณขยะพลาสติ ก ก่ อ นและหลั ง การด� ำ เดิ น โครงการ
เพื่อเปรียบเทียบหลังการด�ำเนินโครงการ

ผลการศึกษา
จากผลการประเมิ น การบริ ห ารจั ด การของเสี ย อย่ า งยั่ ง ยื น ภายใต้ โ ครงการ Re No Waste
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนการด�ำเนินการ ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
การน�ำเสนอผลการประเมินการด�ำเนินโครงการ Re No Waste ณ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�ำปาง)
จ�ำกัด ผู้วิจัยได้เสนอผลการประเมินโครงการ ทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้
ที่
1

รายการ

S.D.

แปลผล

ประเด็นด้านบริบท (Context Evaluation : C)

4.07

1.283333

มาก

2 ประเด็นด้านปัจจัยน�ำเข้า (Input Evaluation : I)

3.43

1.516667

ปานกลาง

3 ประเด็นด้านกระบวนการ
(Process Evaluation : P)

3.84

1.47

มาก

4 ประเด็นด้านผลผลิต (Product Evaluation : P)

3.78

1.48

มาก

การน� ำ เสนอผลการประเมิ น ความร่ ว มมื อ ของพนั ก งานและคู ่ ธุ ร กิ จ / ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ล�ำปาง) จ�ำกัด ในการด�ำเนินโครงการ Re No Waste ผู้วิจัยได้เสนอผลการประเมิน
ความร่วมมือ ทั้งหมด 3 ด้าน ดังนี้
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ที่
รายการ
1 ความร่วมมือในการตัดสินใจ
2 ความร่วมมือในการด�ำเนินงาน
3 การมีส่วนร่วมในการรับผลสัมฤทธิ์

3.83
3.24
4.18

S.D.
1.67
1.58
1.57
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แปลผล
มาก
ปานกลาง
มาก

การน�ำเสนอผลปริมาณขยะพลาสติกก่อนและหลังด�ำเนินโครงการ วัดปริมาณขยะพลาสติก
บริเวณจุดทิง้ ขยะ ภายในอาคารทัง้ หมด 4 จุดได้แก่บริเวณ โรงอาหาร 1 - 3 และอาคารปฏิบตั งิ าน ระยะเวลา
การวัดก่อนและหลังด�ำเนินโครงการ 1 สัปดาห์
จ�ำนวนขยะพลาสติกก่อนด�ำเนิน
โครงการ (กิโลกรม)

จ�ำนวนขยะพลาสติกหลังด�ำเนิน
โครงการ (กิโลกรม)

ปริมาณที่ลดลง
(กิโลกรม)

ร้อยละ

50.2

30.8

19.4

38.64

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะงานวิจัย
สรุ ป ผลการประเมิ น การบริ ห ารจั ด การของเสี ย อย่ า งยั่ ง ยื น ภายใต้ โ ครงการ Re No Waste
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ล�ำปาง) จ�ำกัด ท�ำให้ทราบแนวทางในการด�ำเนินโครงการ ปัญหาและอุปสรรคและ
ยังสามารน�ำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการเดิมให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
และเป็นแนวทางในการขยายการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอก นั่นหมายถึงการการเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการจัดการปัญหาขยะจากความสามารถของพนักงานสูก่ ารเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั คนในชุมชนและสังคม
จากการประเมินผลการบริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ Re No Waste ภายใน
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ล�ำปาง) จ�ำกัด ประเมินผลความร่วมมือของพนักงานและคู่ธุรกิจความร่วมมือของ
พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในการบริหารจัดการของเสียอย่างยัง่ ยืน ภายใต้โครงการ Re No Waste และ
ประเมินแนวโน้มปริมาณขยะพลาสติกก่อนและหลังเริม่ โครงการ ผูว้ จิ ยั น�ำประเด็นส�ำคัญมาอภิปรายผลดังนี้
ประเด็นที่ 1 การประเมินผลการบริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการRe No Waste
ภายในบริษัท พบว่า
การประเมินผลด้านบริบทของพนักงานด�ำเนินโครงการ พบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้อง
กับการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริม ปลูกฝัง ความตระหนักด้านการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่า
Circular way awareness โดยเฉพาะการมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากเนือ่ งจากบริษทั มีนโยบายขัดเจน
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นแนวคิ ด Circular way awareness ให้ กั บ พนั ก งานและคู ธุ ร กิ จ /ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
ด้านการด�ำเนินกิจกรรมภายในและภายนอก ส่งผลให้กระบวนการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และพบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
การประเมินผลด้านปัจจัยน�ำเข้าของพนักงานผู้ด�ำเนินโครงการพบว่ามีความพร้อมด้านทรัพยากร
งบประมาณและเอกสาร หรื อ สื่ อ เกี่ ย วกั บ การจั ด การขยะพลาสติ ก และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการด� ำ เนิ น
โครงการทีเ่ พียงพอ มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลางเนือ่ งจาก โครงการดังกล่าวนัน้ เป็นการขับเคลือ่ น
โดยตรงผ่ า นนโยบายของบริ ษั ท การจั ด สรรงบประมาณจึ ง มาจากทางบริ ษั ท ในทางเดี ย ว ไม่ ไ ด้ เ กิ ด
จากการสนับสนุนจากทางตัวของพนักงาน
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การประเมินผลด้านกระบวนการ ผลการศึกษาพบว่า การด�ำเนินงานของโครงการเป็นไปตาม
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างการด�ำเนินโครงการ มีการติดตามผลและ
มีการประเมินผลโครงการอย่างเป็นระบบ มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก เนือ่ งจากทางบริษทั มีแผนงาน
ด�ำเนินโครงการ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินโครงการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
การประเมินผลด้านผลการผลิต ผลการศึกษาพบว่าสภาพแวดล้อมมีความเป็นระเบียบ มีการจัดการ
ขยะภายในที่ดีขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมการจัดการขยะที่ดีขึ้นตามอีกทั้งยังส่งผลต่อปริมาณขยะพลาสติก
บริเวณภายบริษัทมีการลดใช้น้อยลง
ประเด็นที่ 2 การประเมินประเมินผลความร่วมมือของพนักงานและคูธ่ รุ กิจความร่วมมือของพนักงาน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ Re No Waste พบว่า
ความร่วมมือในการตัดสินใจของพนักงานและคู่ธุรกิจ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความร่วมมืออยู่ใน
ระดับมากโดยเกิดความร่วมมือเมื่อมีการจัดประชุมเพื่อน�ำเสนอเรื่องต่างๆ ที่มีความจ�ำเป็นในการบริหาร
จัดการโครงการจัดการขยะ ผ่านการจัดประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันภายในบริษัท เกิดความร่วมมือ
ในการตัดสินใจวางแผนขั้นตอนการด�ำเนินงานของกิจกรรมการบริหารจัดการโครงการจัดการขยะภายใน
บริษัทและเกิดความร่วมมือในการก�ำหนดการใช้ทรัพยากร แหล่งของทรัพยากรที่จะใช้ในกิจกรรมโครงการ
จัดการขยะภายในบริษัท
ความร่วมมือในการด�ำเนินงาน พนักงานและคู่ธุรกิจ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความร่วมมือโดยการ
ออกแรงในการท�ำกิจกรรม หรือโครงการเพื่อจัดการปัญหาขยะพลาสติกภายในบริษัท สนับสนุนทุนทรัพย์
เพื่อใช้ในการจัดท�ำกิจกรรมโครงการจัดการขยะภายในบริษัท มีความร่วมมือในระดับปานกลางเนื่องจาก
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนโดยบริษัท การสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวจะได้มาจากทาง
บริษัทเป็นส่วนมาก
การมีส่วนร่วมในการรับผลสัมฤทธิ์ พบว่าโครงการส่งผลต่อความตระหนักต่อปัญหาการจัดการ
ปัญหาขยะภายในบริษัทมากขึ้นอีกทั้งพนักงานและคู่ธุรกิจ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความภาคภูมิใจ
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลัดดันพัฒนาโครงการจัดการขยะภายในบริษัท ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการท�ำวิจัยดังกล่าว มีส่วนร่วมในระดับมาก
ระดับความร่วมมือดังกล่าวมีผลต่อ
ข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการและประเมินความร่วมมือของพนักงานและคู่ธุรกิจนั้น
ควรมีการขับเคลื่อน ผลักดัน พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมการจัดการโดยมีพนักงาน
และคู่ธุรกิจช่วยขับเคลื่อน ในทุก ๆ กระบวนการ รวมถึงการผลักดันให้นโยบายดังกล่าวประสบผล
ให้เกิดความยั่งยืน
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บทบาทของ SPACEX กับการน�ำพาสหรัฐฯ หวนคืนสู่มหาอ�ำนาจ
อันดับหนึ่งในด้านอวกาศ
ธีรศานต์ บุญธรรม
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
ในปัจจุบัน มีตัวแสดงที่มิใช่รัฐเข้ามามีบทบาทในด้านการส�ำรวจอวกาศเพิ่มมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือ
บริษัท SpaceX ที่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2002 SpaceX เป็นบริษัทเอกชนที่ประสบความส�ำเร็จเฉกเช่นเดียวกัน
กับสิ่งที่รัฐเท่านั้นเคยท�ำได้ เริ่มต้นจากการปล่อยจรวดขึ้นไปยังชั้นนอกบรรยากาศได้ส�ำเร็จในปี ค.ศ. 2008
และที่ส�ำคัญคือความร่วมมือกับองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) ในการขนส่งสินค้าขึ้น
ไปยังสถานีอวกาศและความสามารถในการเชื่อมต่อยานอวกาศเข้ากับสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS)
ใน ปี ค.ศ. 2012 จากแต่เดิมทีก่ จิ กรรมเหล่านีเ้ ป็นของรัฐเพียงเท่านัน้ ทัง้ นี้ เมือ่ ตัวแสดงทีม่ ใิ ช่รฐั อย่าง SpaceX
สามารถท�ำได้ จึงเป็นเรือ่ งทีร่ ฐั จะต้องพบเจอกับความท้าทายทีเ่ พิม่ ขึน้ มาในการเมืองระหว่างประเทศ เช่นนี้
รัฐทีก่ ล่าวถึงคือรัสเซียในฐานะทีเ่ ป็นตัวแสดงเดียวทีผ่ กู ขาดการขนส่งนักบินอวกาศไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ
(International Space Station : ISS) ได้แต่เพียงผู้เดียวมาโดยตลอด
บทความนี้มีเป้าหมายในการทบทวนและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง SpaceX กับสหรัฐฯ
ในฐานะรัฐสัญชาติและวิเคราะห์ถึงความส�ำคัญของตัวแสดงที่มิใช่รัฐที่กลายเป็นตัวแสดงใหม่ที่เพิ่มเข้ามา
ในอุตสาหกรรมอวกาศที่แต่เดิมเป็นของรัฐเท่านั้น ใจความส�ำคัญของบทความคือถึงแม้บริษัท SpaceX
จะเป็นบริษทั เอกชน แต่กจ็ ดทะเบียนอยูภ่ ายใต้กฎหมายภายในของสหรัฐฯ การครอบครองเทคโนโลยีทที่ นั
สมัยและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐฯ จะถือเป็นตัวกลางที่จะช่วยให้สหรัฐฯ กลับมามีอ�ำนาจทางการเมือง
ด้านอวกาศอีกครั้งหรือไม่ ค�ำถามหลักของบทความนี้คือ บริษัท SpaceX ในฐานะตัวแสดงที่มิใช่รัฐจะขึ้น
มามีบทบาทในการเพิ่มอ�ำนาจทางการเมืองให้แก่สหรัฐฯ เพื่อแข่งขันกับตัวแสดงเดิมอย่างรัสเซียได้หรือไม่
บทความนีใ้ ช้วธิ กี ารศึกษาเอกสาร (Documentary Research) ประกอบไปด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง SpaceX
และสหรัฐฯ ภูมิหลังความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และรัสเซียตั้งแต่ภายหลังสงครามเย็นเป็นต้นมา และ
ใช้แนวคิดจากงานของ Skolnikoff (1993) ในเรือ่ งตัวแสดงทีม่ ใิ ช่รฐั (non-state actor) ผสมรวมกันกับแนวคิด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SAT) กับอ�ำนาจรัฐในการประกอบการวิเคราะห์
ค�ำส�ำคัญ SpaceX, สหรัฐฯ, รัสเซีย, การเมืองระหว่างประเทศว่าด้วยอวกาศ, ตัวแสดงที่มิใช่รัฐ,
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เทคโนโลยีอวกาศ

Abstract
The roles of non-state actors in the field of space exploration have nowadays escalated.
One of the most prominent actors is SpaceX, which was founded in 2002. Unexpectedly,
SpaceX has accomplished many great things that only states have done before. The achievement
of SpaceX was initially the successful rocket launch into the atmosphere in 2008, and most
notably, in partnership with the National Aeronautics and Space Administration (NASA) to deliver
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supplies to the International Space Station (ISS). Then, in 2012, the capacity to dock their
spacecraft with the International Space Station (ISS) that was primarily carried out only by governments.
Russia as the only actor monopolising astronaut transport to the ISS; thus, understanding the
disruptive dynamics in global politics is a matter of the state.
This article aims to review and analyze the relationship between SpaceX and the United
States as a national state and analyse the significance of non-state actors that have become new
additions to the space industry. The important question is whether SpaceX, which seems to possess
advanced and modern technology and strong cooperation with the federal agency, NASA, and the
U.S. Air Force, will be considered as an intermediary to support the U.S. return to space supremacy.
The main question of this article is : Will SpaceX be able to play a role as a non-state actor in its
potential power to uphold the United States to compete with the incumbent actor like Russia? The
methodology of this article is documentary research. Finally, this paper adapts the thoughts in the
analysis from the work of Skolnikoff (1993) on the non-state actor combined with the concept of
science and technology (SAT) along with the state power.
Keywords SpaceX, United States, Russia, International Politics on Outer Space,
Non-state actors, Science and Technology, Space Technology

บทน�ำ
บริษัท SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) บริษัทเอกชนสัญชาติอเมริกันที่เริ่ม
ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2002 มีจุดประสงค์ที่จะผู้น�ำด้านเทคโนโลยีที่เรียกว่า “Reusability”1 และเป็นตัวกลาง
ในการกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันด้านอวกาศทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยในระดับ
ภายในประเทศ SpaceX มีความสัมพั น ธ์ ที่ แ น่ น แฟ้ น กั บ องค์ การบริ ห ารการบิ น และอวกาศแห่ ง ชาติ
(The National Aeronautics and Space Administration : NASA) จากกรณีที่ SpaceX ได้รับการสนับสนุน
ด้านการเงินจาก NASA ในการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ (International
Space Station : ISS) และวางแผนร่วมกันในการส่งนักบินอวกาศในอนาคต ในขณะเดียวกัน NASA ก็ได้
รับผลประโยชน์จาก SpaceX ในด้านค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต�่ำกว่าเมื่อเทียบกับ
การใช้ บ ริ ก ารการขนส่ ง นั ก บิ น อวกาศจากรั ส เซี ย (Masunaga, 2017) และในระดั บ ระหว่ า งประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่าง SpaceX และตัวแสดงเดิมอย่างรัสเซียถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ราบรื่น (Koren, 2019)
ตามที่ Dmitri Rogozin รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าองค์การอวกาศสหพันธรัฐรัสเซียแสดงความไม่พอใจ
ที่สหรัฐฯ หันไปพึ่ง SpaceX ในการขนส่งสินค้าไปยัง ISS และพูดถึง SpaceX ว่าเป็นหน่วยงานที่ไม่มีความ
สามารถเพียงพอในการสร้างเทคโนโลยีอวกาศได้ทัดเทียมรัสเซีย Katrina Manson เสนอว่า การก้าวขึ้นมา
มีบทบาทในการเมืองระหว่างประเทศของ SpaceX จะยุติการผูกขาดของรัสเซียในอุตสาหกรรมอวกาศลง
(Manson, 2018)
1

Reusability ในความหมายของสเปซเอ็กซ์คือการน�ำจรวดและกระสวยอวกาศกลับมาใช้ได้อีกครั้งแทนการปล่อยทิ้งไปในอวกาศเพื่อลดค่าใช้จ่าย
โดยสเปซเอ็กซ์น�ำแนวคิดของเครื่องบินพาณิชย์มาปรับใช้
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ค�ำถามที่ส�ำคัญในบทความนี้คือ บริษัทเอกชนในฐานะตัวแสดงที่มิใช่รัฐ (non-state actor) จะขึ้น
มามีบทบาทในการเพิ่มอ�ำนาจทางการเมืองให้รัฐสัญชาติเพื่อแข่งขันกับรัฐอื่นได้หรือไม่ Laksmana (2013)
ให้คำ� อธิบายไว้วา่ ในมุมมองของทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกระแสหลักอย่าง สัจนิยมดัง้ เดิมแบบใหม่
(Neoclassical Realism) ค�ำนึงถึงความส�ำคัญของตัวแสดงที่มิใช่รัฐว่ามีผลกระทบต่ออ�ำนาจของรัฐ
ในขณะที่ สั จ นิ ย มใหม่ (Neorealism) มิ ไ ด้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ แก่ ตั ว แสดงที่ มิ ใช่ รั ฐ มากนั ก ทั้ ง นี้ ตั ว แสดง
ที่มิใช่รัฐ ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การนิยามความหมายแบบแน่นอนจึงเป็นไปได้ยาก
(Laksmana, 2013) บทความนี้มีเป้าหมายในการทบทวนบทบาทของ SpaceX ที่มีต่อสหรัฐฯ ในฐานะรัฐ
สัญชาติ และวิเคราะห์บทบาทของ SpaceX ในการเพิ่มอ�ำนาจให้แก่สหรัฐฯ เพื่อแข่งขันกับรัสเซีย รัฐที่ถือ
ได้ว่าเป็นคู่แข่งของสหรัฐฯ มาโดยตลอด เพื่อน�ำไปสู่สุดท้ายการตอบค�ำถามของบทความนี้ที่ว่า บทบาท
ของ SpaceX จะขึ้ น มามี บ ทบาทในการเพิ่ ม อ� ำ นาจทางการเมื อ งว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งอวกาศให้ แ ก่ ส หรั ฐ ฯ
ในการแข่งขันกับตัวแสดงเดิมอย่างรัสเซียได้หรือไม่
บทความนี้แบ่งการน�ำเสนอออกเป็น 3 หัวข้อ ในประเด็นถัดไปคือ บทบาทของ SpaceX ที่มี
ต่อสหรัฐฯ ในฐานะตัวแสดงที่มิใช่รัฐ (non-state actor) ในส่วนนี้จะทบทวนความหมายของตัวแสดง
ที่มิใช่รัฐ (non-state actor) ในมุมมองทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และประเด็นความส�ำคัญของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SAT) ต่ออ�ำนาจทางการเมืองของรัฐ และพูดถึงสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS)
ในฐานะพื้นที่ที่ถือได้ว่าเป็นสมรภูมิทางการเมือง (battleground) ระหว่าง SpaceX ในนามของบริษัท
สัญชาติอเมริกันและรัสเซีย หัวข้อที่สามคือ การเปลี่ยนผ่านทางอ�ำนาจจากตัวแสดงในกลุ่ม Old Space
ไปสู่ตัวแสดงในกลุ่ม New Space ซึ่งครอบคลุมการทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในอดีต จวบจน
มาถึงปัจจุบันที่มีตัวแสดงที่มิใช่รัฐเข้ามามีบทบาทแข่งขันกันเพิ่มมากขึ้น โดยเนื้อหาในหัวข้อที่สามนี้จะ
มีความเกี่ยวโยงกับหัวข้อที่สองเพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น และส่วนสุดท้ายของบทความคือส่วนสรุป

บทบาทของ SpaceX ทีม่ ตี อ่ สหรัฐฯ ในฐานะตัวแสดงทีม่ ใิ ช่รฐั (non-state actor)
SpaceX มีจุดมุ่ง หมายที่จ ะเข้า มาเป็น ตั ว กลางในการขั บ เคลื่ อนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
(Science and Technology : SAT) ให้แก่สหรัฐฯ (French, 2018) ในทัศนะของนักวิชาการอย่าง Weiss
เสนอว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ส�ำคัญในการเพิ่มอ�ำนาจให้แก่รัฐสัญชาติ
ทั้งในระดับภายในประเทศและระดับระหว่างประเทศ (Weiss, 2005) ส่วน Skolnikoff เสนอว่า SAT
ทั้งที่มาจากภาครัฐและตัวแสดงภายในรัฐล้วนเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
การเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งโครงสร้างการเมืองระหว่างประเทศที่กล่าวถึงประกอบไปด้วย อ�ำนาจ
อธิปไตยของรัฐ ภูมศิ าสตร์ (แขตแดน) ประชากร และอ�ำนาจในการบริหารจัดการของรัฐ (Skolnikoff, 1993)
นอกจากนี้ Skolnikoff ยังอธิบายว่าอิทธิพลของ SAT ในการเมืองระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ภายหลังระเบียบโลกที่จัดวางโดยสหรัฐฯ ตัวอย่างอิทธิพลของ SAT ในยุคสงครามเย็นที่ประจักษ์มากที่สุด
คือ อาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธข้ามทวีป สองสิ่งนี้เพิ่มอ�ำนาจให้แก่รัฐสัญชาติในเวทีระหว่างประเทศ
อย่ า งมหาศาล อ� ำ นาจในการต่ อ รองกั บ รั ฐ คู ่ แข่ ง มี ม ากขึ้ น จนมาถึ ง ยุ ค ดิ จิ ทั ล ที่ อิ น เทอร์ เ น็ ต เข้ า มา
มีบทบาทอย่างต่อเนื่อง ข่าวสารที่ปรากฏในอินเทอร์เน็ตก็นับได้ว่าเป็นเครื่องมือที่รัฐใช้เป็นอาวุธได้
เช่นกัน (Skolnikoff, 1993)
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บทความนี้ ป ระยุ ก ต์ ใช้ แ นวคิ ด ในเรื่ อ งตั ว แสดงที่ มิ ใช่ รั ฐ (non-state actor) ผสมรวมกั น กั บ
แนวคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SAT) กับอ�ำนาจรัฐของ Skolnikoff (1993) ในการวิเคราะห์บทบาท
ของ SpaceX ในการเพิ่มอ�ำนาจให้แก่รัฐเจ้าของสัญชาติอย่างสหรัฐฯ เพื่อแข่งขันกับรัสเซีย โดย Skolnikoff
เสนอว่า ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสัญชาติและตัวแสดงที่มิใช่รัฐที่อยู่ภายในรัฐเกิดขึ้นจากสองสาเหตุ
ประการแรก ความสัมพันธ์นั้นสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์เฉพาะตัวของรัฐ ๆ นั้นผ่านการพัฒนา SAT
โดยมีเป้าหมายเพื่อการแข่งขันกับรัฐอื่นและผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก อีกประการหนึ่งก็คือ
รั ฐ สั ญ ชาติ ป รั บ ใช้ ตั ว แสดงที่ มิ ใช่ รั ฐ เหล่ า นั้ น เข้ า กั บ นโยบายของรั ฐ เพื่ อ แสดงให้ รั ฐ อื่ น เห็ น ถึ ง อ� ำ นาจ
ที่รัฐตนครอบครอง (Skolnikoff, 1993)
เมื่อพูดถึงตัวแสดงที่มิใช่รัฐอย่าง SpaceX กับความส�ำคัญของ SAT ต่ออ�ำนาจของรัฐย่อมนึกถึง
ความส�ำเร็จที่ยังไม่เคยมีตัวแสดงที่มิใช่รัฐใดปฏิบัติจนสัมฤทธิผล ความส�ำเร็จดังกล่าวก็คือการเชื่อมต่อ
ยานอวกาศเข้ากับสถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station หรือ ISS) ได้เป็นครั้งแรก
ในวันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 และครั้งล่าสุดในวันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 2019 แม้การเชื่อมต่อดังกล่าว
จะมิใช่ภารกิจขนส่งนักบินอวกาศ (manned launch) แต่ก็ถือได้ว่าเป็นความส�ำเร็จที่เปลี่ยนโฉมหน้า
ประวัติศาสตร์การบินและอวกาศไปอย่างสิ้นเชิง (Sample, 2012) การร่วมมือระหว่าง NASA และ SpaceX
ในครัง้ นี้ เรียกว่า โครงการขนส่งอวกาศเชิงพาณิชย์ (Commercial Orbital Transportation Services : COTS)
(Kisliuk, 2019) SpaceX มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับรัฐบาลสหรัฐและกระทรวงกลาโหม (Wattles, 2019)
เห็นได้จากการใช้ฐานปล่อยจรวด (launch sites) เฉกเช่นเดียวกันกับที่ NASA เคยใช้ในอดีต อาทิ
Cape Canaveral Air Force Station, Space Launch Complex 40 และ Kennedy Space Centre,
Launch Complex 39A เป็นต้น (SpaceX, n.d.) ซึ่ง SpaceX ท�ำหน้าที่เป็นตัวกลางในการขนส่งกระสวย
อวกาศและสินค้าขึ้นไปยังสถานีอวกาศนานาชาติแล้วกว่า 18 ครั้ง (Thompson, 2019)
หากพิจารณาจากหลักเกณฑ์ของ COTS ในเรื่อง Commercial Crew Development (NASA, 2012)
ที่ประกอบไปด้วย
(1) น�ำพานักบินอวกาศไปยัง ISS และพากลับมายังโลกอย่างปลอดภัย
(2) เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน นักบินอวกาศจะต้องได้รับการรับรองความปลอดภัย
(3) ท�ำหน้าที่เป็นที่หลบภัยตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีฉุกเฉิน
(4) มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับ ISS ได้ตลอด 210 วัน
SpaceX ถือเป็นบริษัทที่อยู่ในขอบเขตที่เกณฑ์ก�ำหนด ซึ่งเป้าหมายคือการส่งนักบินอวกาศ
ชาวอเมริกันไปยัง ISS อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ SpaceX ยังมีอิสรภาพในการก�ำหนดรูปแบบและ
โครงสร้างของกระสวยอวกาศด้วยตนเองโดยไม่ถูกแทรกแซงจากหน่วยงานของรัฐ เพียงแค่ขอค�ำปรึกษา
และค�ำแนะน�ำในด้านประสบการณ์การบินและการส�ำรวจอวกาศจาก NASA (Wall, 2019) อาจกล่าวได้ว่า
การร่วมมือกับ SpaceX ในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นผลประโยชน์ครอบคลุมถึงทั้ง NASA และรัฐบาลสหรัฐฯ
ในเรื่องค่าใช้จ่ายที่ถูกลงและผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
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สถานีอวกาศนานาชาติ หรือ ISS มีความส�ำคัญต่อทุกรัฐสมาชิกที่ลงนามร่วมกันสร้างในระดับ
พหุภาคี โดยเฉพาะสหรัฐฯ และรัสเซียที่มีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อน ISS ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
(Freitag, 1984) R. F. Freitag (1984) เสนอว่า ISS ท�ำหน้าที่เป็นเครื่องมือทางการเมืองให้แก่สหรัฐฯ
ในบริบทที่เปรียบให้เห็นว่าสหรัฐฯ ยังคงมีส่วนส�ำคัญในอุตสาหกรรมอวกาศของโลก ISS จะเป็นตัวช่วย
ค�้ำจุนผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐฯ ในบริบทการเมืองว่าด้วยอวกาศ เนื่องจาก ISS ก่อตั้งขึ้นมา
เพื่อเป็นศูนย์ทดลองวิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี และเป็นศูนย์กลางในการประชุมและด�ำเนินการ
ที่รัฐสมาชิกที่มีสหรัฐฯ เป็นผู้จัดวางระเบียบ ยิ่งไปกว่านั้น ISS ยังเป็นศูนย์กลางที่สหรัฐฯ และรัสเซีย
จะได้ท�ำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง (Freitag, 1984)
3. Old Space VS New Space
ค�ำว่า Old Space และ New Space เป็นค�ำศัพท์ที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์การแข่งขันระหว่าง
ตัวแสดงที่มิใช่รัฐอย่าง SpaceX และตัวแสดงเดิมอย่างรัสเซียได้เป็นอย่างดี หากพิจารณาจากการให้
ค�ำนิยามของ Gary Martin ค�ำว่า Old Space หมายถึง หน่วยงานของภาครัฐ (governmental space
agencies) อาทิ Roscosmos ของรัสเซีย NASA ของสหรัฐฯ CSA ของจีน เป็นต้น2 กล่าวโดยย่อก็คือ
ตัวแสดงในกลุม่ Old Space มีแรงขับเคลือ่ นทีม่ าจากรัฐบาลเป็นหลัก จุดมุง่ หมายคือเพือ่ แสวงหาทรัพยากร
ส�ำรวจอวกาศ และธ�ำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของรัฐ (Martin, n.d.) นักวิชาการอย่าง Alessandra Vernile
เสนอไว้วา่ ตัวแสดงในกลุม่ Old Space มีขอบเขตองค์การทีม่ ขี นาดใหญ่ มีลกั ษณะเป็นระบบราชการทีล่ า่ ช้า
เนื่องจากมีปัจจัยด้านจัดสรรงบประมาณที่มาจากส่วนกลาง ซึ่งแตกต่างจากตัวแสดงในกลุ่ม New Space
ที่มีความประสงค์ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่วงการอุตสาหกรรมอวกาศ (Vernile, 2018)
ภายหลังปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา อิทธิพลของ New Space เริ่มเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น
ตัวแสดงที่มีความโดดเด่น ประกอบไปด้วย SpaceX, Virgin Galactic, Blue Origin และ Orbital Sciences
ส่วนมากเป็นบริษทั เอกชนสัญชาติอเมริกนั ทีม่ อี สิ ระในการก�ำหนดนโยบายของตนเอง ออกแบบเทคโนโลยี
ของตนเอง ความร่วมมือที่มีกับภาครัฐอยู่ในรูปแบบของการพึ่งพาระหว่างกัน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ
ตัวแสดงในกลุ่ม New Space ได้รับการว่าจ้างจากภาครัฐในการด�ำเนินการแทนหน่วยงานของภาครัฐ
ที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ Vernile (2018) เสนอไว้ว่าตัวแสดงในกลุ่ม New Space จะเข้ามาเปลี่ยนแปลง
วงการอุตสาหกรรมอวกาศไปจากเดิม (Vernile, 2018) เนื่องจากภาครัฐเปิดโอกาสให้บริษัทเอกชน
แข่งขันระหว่างกันเพื่อจะได้เป็นตัวกลางของรัฐในการด�ำเนินนโยบาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SAT)
ในกลุ่ม New Space จึงมีความหลากหลายและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น (Skolnikoff, 1993)
ภายหลังวิกฤตการณ์ไครเมีย ค.ศ. 2014 ความสัมพันธ์ของสหรัฐฯ และรัสเซียย�่ำแย่ลงจนเป็น
เหตุให้สภาผู้แทนราษฎร (United States House of Representatives) หรือสภาล่างของสหรัฐฯ ไม่อนุมัติ
งบประมาณในการน�ำพานักบินอวกาศชาวอเมริกันขึ้นไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ บริษัทเอกชนอย่าง
SpaceX ที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในการปล่ อ ยจรวดและเป็ น บริ ษั ท แรกที่ มี ค วามสามามารถเพี ย งพอ
ในการเชื่อมต่อเข้ากับ ISS จึงเข้ามารับช่วงต่อ เพื่อให้เข้าใจความเป็นมามากยิ่งขึ้น บทความนี้จึงจ�ำเป็นที่
จะต้ อ งน� ำ เสนอภู มิ ห ลั ง ความสั ม พั น ธ์ ข องสหรั ฐ ฯ และรั ส เซี ย จนกระทั่ ง ด� ำ เนิ น มาถึ ง ความขั ด แย้ ง
ที่เป็นเหตุให้หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐฯ ต้องหันมาพึ่งบริษัทเอกชนในการด�ำเนินกิจการการขนส่ง
สินค้าและนักบินอวกาศไปยัง ISS
2

นอกจากตัวแสดงที่มีความแตกต่างกัน กลุ่ม Old Space ยังมีความแตกต่างจาก New Space ในด้านข้อบังคับทางกฎหมายด้วย กล่าวคือ กลุ่ม
Old Space มีกฎระเบียบในระดับระหว่างประเทศ ประกอบไปด้วย สนธิสัญญาอวกาศ 1967 และสนธิสัญญาดวงจันทร์ 1979 ซึ่งสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศเหล่า นี้ มิ ไ ด้ ก ่ อตั้ งขึ้ น เพื่ อปรั บ ใช้ กั บ ตั ว แสดงที่ มิใช่รัฐ ต่างจากกฎระเบีย บอย่าง United States Commercial Space Launch
Competitiveness Act of 2015 (CSLCA) และ Commercial Space Program Act of 2010 ที่ปรับใช้กับตัวแสดงในกลุ่ม New Space โดยตรง
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หากย้อนกลับไปในปี ค.ศ. 1991 ภายหลังการสิ้นสุดของสงครามเย็นสหรัฐฯ พบเจอกับข้อจ�ำกัด
ในด้านเงินลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีความสามารถในการส�ำรวจอวกาศมาโดยตลอด ในปี ค.ศ. 2004
ทีอ่ ดีตประธานาธิบดี George W. Bush ริเริม่ การระงับโครงการส�ำรวจอวกาศของสหรัฐฯ และน�ำงบประมาณ
ที่ใช้ในการทดลองเทคโนโลยีและการส�ำรวจอวกาศไปร่วมสร้าง ISS ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อตอบสนอง
นโยบายในระยะยาวที่ว่าด้วยเรื่องของความมั่นคงร่วมในพื้นที่อวกาศ ในขณะเดียวกัน NASA ภายใต้
สหรัฐฯ ก็ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีไปประจ�ำการที่ ISS ทันทีภายหลังการสร้างเสร็จสมบูรณ์ เป็นเหตุ
ให้ ผู้ เชี่ ย วชาญและช่า งเทคนิคที่ป ระจ� ำ การอยู ่ ที่ ศูน ย์ ภ าคพื้ น ไม่ เ พี ย งพอ ประกอบกั บ งบประมาณที่
สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้จัดสรรให้ก็ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ส่งผลให้ในท้ายที่สุดโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยจรวดและกระสวยอวกาศก็ต้องได้รับการยุติลงในปี ค.ศ. 2011 ด้วยเหตุนี้ NASA
จึงหันไปพึ่งพารัสเซียที่มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรอสคอสมอส (Roscosmos) ด�ำเนินการขนส่งนักบินอวกาศ
ชาวอเมริกันขึ้นไปยัง ISS แทน (Berger, 2017)
ตั้ ง แต่ ภ ายหลั ง ปี ค.ศ. 2011 ความสั ม พั น ธ์ ข องสหรั ฐ ฯ และรั ส เซี ย ในประเด็ น ความร่ ว มมื อ
ด้านอวกาศเป็นไปในลักษณะการพึง่ พาระหว่างกัน (interdependence) กล่าวคือ องค์การอวกาศสหพันธรัฐ
รัสเซีย หรือ Roscosmos3 ด�ำเนินงานเป็นตัวกลางในการขนส่งนักบินอวกาศชาวอเมริกันขึ้นไปยัง ISS
ส่วนสหรัฐฯ ให้ความช่วยเหลือรัสเซียในด้านพลังงานไฟฟ้า4 ที่ใช้บนสถานีอวกาศนานาชาติ (Zak, 2015)
รวมไปถึงเครื่องควบคุมการทรงตัว (gyroscopes) ของสหรัฐฯ ที่ท�ำหน้าที่ในการควบคุมการทรงตัวของ
ISS ซึ่งมีผลกระทบต่อการท�ำงานของนักบินอวกาศชาวรัสเซียเป็นอย่างมาก (Vartabedian, 2004)
นอกจากด้านกิจกรรมทีพ่ งึ่ พาระหว่างกัน สหรัฐฯ ยังพึง่ พารัสเซียในด้านเทคโนโลยีเช่นกัน เห็นได้จากจรวด
ทีช่ อื่ ว่า Atlas V ในการขนส่งดาวเทียมทางทหาร (military satellites) ของ Lockheed Martin5 ก็ใช้เครือ่ งยนต์
ทีส่ ร้างโดยหน่วยงานด้านอวกาศของรัสเซีย ซึง่ รัสเซียจะได้รบั ผลประโยชน์จากการติดต่อซือ้ ขายเทคโนโลยี
อวกาศให้แก่สหรัฐฯ (Dilanian, 2016) อาจกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนั้นมีอิทธิพล
อย่างมากต่อการด�ำเนินงานและการพัฒนาสถานีอวกาศนานาชาติให้คงอยู่ต่อไปได้ (Koren, 2019)
อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเริม่ ย�ำ่ แย่ลง ภายหลังรัฐบาลสหรัฐฯ คว�ำ่ บาตรรัสเซีย
จากสาเหตุที่รัฐบาลรัสเซียบุกเข้าไปในดินแดนไครเมีย (Calamur, 2014) จนน�ำไปสู่การถอนตัวของรัสเซีย
ออกจากกลุ่มเศรษฐกิจ G8 (Batchelor, 2017) ในมุมมองของรัฐบาลรัสเซีย เหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็น
การแทรกแซงกิจการของรัสเซีย (Batchelor, 2017) จนรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าองค์การอวกาศ
สหพันธรัฐรัสเซีย Dmitry Rogozin ตอบโต้โดยการโพสต์ข้อความลงในช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวว่า
หลังจากทีเ่ กิดเหตุการณ์คว�ำ่ บาตรเช่นนี้ ทางการรัสเซียแนะน�ำให้สหรัฐฯ ใช้เครือ่ งแทรมโพลีน (trampoline)
ในการส่งนักบินอวกาศของตนเองขึ้นไปยังสถานีอวกาศนานาชาติแทน6 ยิ่งไปกว่านั้น ความล้มเหลว
ในการปล่ อ ยจรวดและรู รั่ ว บนยาน Soyuz ที่ รั ส เซี ย ใช้ ใ นการขนส่ ง นั ก บิ น อวกาศยั ง ลดความเชื่ อ มั่ น
ในบทบาทด้านเทคโนโลยีอวกาศของรัสเซียลงไปอีก (Howell, 2019)
เป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลโดยรัฐบาลรัสเซีย มีหน้าที่รับผิดชอบกิจการด้านโครงการวิทยาศาสตร์และอวกาศของประเทศรัสเซีย
รวมถึงการวิจัยด้านอวกาศยานโดยทั่วไป มีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงมอสโคว์และศูนย์ควบคุมภารกิจการบินในอวกาศหลักตั้งอยู่ที่เมืองโคโรเลฟ
4
พลังงานไฟฟ้าจะได้มาจากแผงโซลาร์เซลล์ที่สหรัฐฯ และประเทศพันธมิตรอย่างญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปเป็นผู้สร้าง
5
เป็นหน่วยงานที่ร่วมมือกับกองทัพอากาศสหรัฐฯ ในการขนส่งดาวเทียมทางทหารไปยังอวกาศ
6
ข้อความทีร่ องนายกรัฐมนตรีดมิ ทิ รี โรโกซินโพสต์เป็นภาษารัสเซีย โดยแปลภาษาอังกฤษได้วา่ “After analyzing the sanctions against our space industry,
I propose the United States to deliver its astronauts to the International Space Station using a trampoline”
3
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สืบเนือ่ งมาจากความสัมพันธ์ของสหรัฐฯ และรัสเซียทีย่ ำ�่ แย่ลง ประกอบกับความผิดพลาดทีร่ สั เซีย
พบเจอในการปล่อยจรวด ท�ำให้สหรัฐฯ ต้องแสวงหาแนวทางอืน่ ในการส่งนักบินอวกาศของตนเองขึน้ ไปยัง
ISS ซึ่งหนทางที่ทาง NASA และกองทัพอากาศสหรัฐฯ เลือกคือ การด�ำเนินการผ่านตัวกลางอย่างบริษัท
เอกชน อาทิ SpaceX ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว จุดมุ่งหมายของ NASA มีความคล้ายคลึงกันกับ SpaceX
ก็คือ การส่งนักบินอวกาศชาวอเมริกันขึ้นไปยัง ISS ด้วยจรวดและกระสวยอวกาศสัญชาติอเมริกันเอง
ซึ่ง Elon Musk ผู้ก่อตั้ง SpaceX ยังกล่าวอีกว่า “We’re honored to partner with NASA to make this
happen. This is a dream come true, really” (Chang, 2019)
ความสัมพันธ์ระหว่าง NASA และ SpaceX มีความแน่นแฟ้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้จากการที่
SpaceX ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจาก NASA ในการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคไปยัง ISS และ
วางแผนร่วมกันในการส่งนักบินอวกาศในอนาคต ในขณะเดียวกัน NASA ก็ได้รบั ผลประโยชน์จาก SpaceX
ในด้านค่าใช้จา่ ยในการขนส่งสินค้าทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ทตี่ ำ�่ กว่าเมือ่ เทียบกับการใช้บริการการขนส่งนักบินอวกาศ
จากรัสเซีย (Masunaga, 2017)
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น อาจกล่าวได้วา่ ความสัมพันธ์ระหว่าง NASA และ SpaceX เป็นไปในลักษณะ
ที่พึ่งพาระหว่างกัน ทั้งในด้านความรู้และเทคโนโลยี ด้านการเงิน และด้านกิจกรรมที่ NASA มอบหมายให้
SpaceX เป็นผูจ้ ดั การ ซึง่ แตกต่างจากช่วงปี ค.ศ. 2011 ทีส่ หรัฐฯ มีปฏิสมั พันธ์ทพี่ งึ่ พารัสเซียแต่เพียงผูเ้ ดียว
ในการขนส่งนักบินอวกาศขึ้นไปยัง ISS
4. SpaceX (ตัวแสดงที่มิใช่รัฐ) และการแข่งขันกับรัสเซีย (ตัวแสดงในรูปแบบรัฐ)
บทความนี้เสนอว่าตัวแสดงที่มิใช่รัฐอย่าง SpaceX ที่มีความพร้อมในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (SAT) จะขึ้นมามีบทบาทในการเพิ่มอ�ำนาจทางการเมืองว่าด้วยอวกาศให้แก่สหรัฐฯ และ
SpaceX จะเป็นตัวแสดงที่สามารถแข่งขันกับตัวแสดงในระดับรัฐอย่างรัสเซียได้ หากพิจารณาจากทฤษฎี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกระแสหลัก อาทิ สัจนิยมใหม่ มองว่า SAT เป็นส่วนหนึ่งของรัฐ ไม่สามารถ
แยกออกจากอ�ำนาจของรัฐได้ รัฐใช้ SAT เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการด�ำรงไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ
หรื อ ใช้ SAT ในการร่ ว มมื อ กั บ รั ฐ อื่ น เพื่ อ ความอยู ่ ร อดของตนเอง งานของ Moltz (2019) เสนอว่ า
ตั ว แสดงที่ มิ ใช่ รั ฐ อย่ า งบริ ษั ท เอกชนมี พั ฒ นาการที่ ร วดเร็ ว แต่ ก็ ยั ง ไม่ ส ามารถก้ า วผ่ า นตั ว แสดงเดิ ม
อย่างรัฐได้ และยังมองว่าตัวแสดงที่มิใช่รัฐไม่สามารถบรรลุผลประโยชน์แห่งชาติของรัฐได้อย่างที่รัฐ
ต้องการ (Moltz, 2019) ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ความพยายามเพิ่มช่องทางในการส�ำรวจอวกาศของรัสเซีย
โดยการจัดตั้ง Skolkovo Innovation7 ขึ้น แต่สุดท้ายประสิทธิภาพก็ยังไม่สามารถเทียบเท่าความส�ำเร็จ
ที่รอสคอสมอสเคยบรรลุ (Carr, 2010)
อย่างไรก็ตาม บทความนี้ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของ Moltz (2019) ในประเด็นที่ว่าตัวแสดง
ที่มิใช่รัฐไม่สามารถก้าวผ่านขีดความสามารถของรัฐได้ เพราะหากพิจารณาตามเกณฑ์ Commercial
Crew Development (NASA, 2012) แล้ ว SpaceX ในฐานะตั ว แสดงที่ มิ ใช่ รั ฐ ที่ มี เ ทคโนโลยี
ที่ ล�้ ำ สมั ย มี ข ้ อ ได้ เ ปรี ย บตั ว แสดงเดิ ม อย่ า งรั ส เซี ย ในหลายด้ า น อาทิ ต้ น ทุ น การผลิ ต จรวดและ
กระสวยอวกาศที่ถูกลง การน�ำจรวดและกระสวยอวกาศกลับมาใช้ใหม่ (reusability) การลงจอดของจรวด
7

Skolkovo Innovation คือหน่วยงานพิเศษของรัสเซียที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของรัสเซีย โดยเน้นการวิจัย
พัฒนาเชิงพาณิชย์ใน 5 สาขาคือ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ พลังงาน ชีวการแพทย์ อวกาศและนิวเคลียร์ หน่วยงานตัง้ อยูท่ เี่ มืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย
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โดยอัตโนมัติ (self-landing rockets)8 (Teitel, n.d.) จากทีก่ ล่าวไปข้างต้นว่าบทความนีป้ ระยุกต์ใช้แนวคิด
ในเรื่องตัวแสดงที่มิใช่รัฐ (non-state actor) ผสมรวมกันกับแนวคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SAT)
กับอ�ำนาจรัฐ ในการวิเคราะห์บทบาทของ SpaceX ในการเพิ่มอ�ำนาจให้แก่รัฐเจ้าของสัญชาติอย่างสหรัฐฯ
เพื่ อ แข่ ง ขั น กั บ รั ส เซี ย ซึ่ ง งานของ Skolnikoff (1993) มี ลั ก ษณะที เ หมาะสมในการใช้ ป ระกอบการ
การวิเคราะห์เกี่ยวกับรัฐที่เป็นผู้ครอบครอง SAT ซึ่งบทบาทดังกล่าวส่งผลกระทบถึงโครงสร้างการเมือง
ระหว่ า งประเทศ Skolnikoff อธิ บ ายไว้ ว ่ า ประเทศในกลุ ่ ม ยุ โรปและญี่ ปุ ่ น ไม่ ส ามารถพั ฒ นา SAT
ได้ทัดเทียมเท่ากับสหรัฐฯ ด้วยสาเหตุที่ว่าสหรัฐฯ เป็นผู้ก�ำหนดโครงสร้างของการเมืองระหว่างประเทศ
ภายหลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 อี ก ทั้ ง สหรั ฐ ฯ เป็ น ประเทศที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายจากภั ย สงครามอยู ่
ในระดับที่น้อยเมื่อเทียบกับประเทศในยุโรปและญี่ปุ่น (Skolnikoff, 1993) ดังนั้น สหรัฐฯ จึงกลายเป็น
ประเทศที่ มี ก ารพั ฒ นา SAT ทั้ ง ในระดั บ ภาครั ฐ และเอกชนอย่ า งรวดเร็ ว และน� ำ หน้ า ประเทศอื่ น
(Skolnikoff, 1993) ด้วยเหตุที่สหรัฐฯ มีการพัฒนา SAT ในทั้งระดับภาครัฐและเอกชนอย่างรวดเร็ว
จึงเป็นผลให้เกิดบริษัทเอกชนที่มีสมรรถภาพในการประกอบกิจการที่สูง บริษัทเหล่านั้นไม่ประสบปัญหา
การควบคุมจากภาครัฐ ประกอบกับมีอิสระในการก�ำหนดนโยบาย จึงยิ่งท�ำให้สหรัฐฯ กลายเป็นประเทศ
ทีม่ บี ริษทั เอกชนทีป่ ระสบความส�ำเร็จในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีอวกาศทีม่ คี วามโดดเด่น
อาทิ SpaceX, Virgin Galactic, Blue Origin และ Orbital Sciences อย่างที่กล่าวไปในหัวข้อที่ผ่านมา
ยิ่งไปกว่านั้น การกระท�ำของตัวแสดงที่มิใช่รัฐมักสอดคล้องกับจุดประสงค์ของรัฐสัญชาติ กล่าวอีกนัยหนึ่ง
คือ นโยบายของรัฐบาลมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของตัวแสดงที่มิใช่รัฐเหล่านั้น โดยเฉพาะนโยบายด้าน
SAT ที่ด�ำเนินไปตามเป้าหมายต่างๆ ที่รัฐวางไว้ ประกอบด้วย เพื่อแข่งขันกับรัฐอื่นและผลประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจ (Skolnikoff, 1993) สหรัฐฯ ประเทศที่มีข้อระเบียบด้านกฎหมายอย่าง United States
Commercial Space Launch Competitiveness Act of 2015 (CSLCA) เอื้อต่อการแข่งขันและการพัฒนา
SAT ของบริษัทเอกชนเป็นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ SpaceX ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากทั้ง NASA
และกองทัพอากาศสหรัฐฯ (U.S. Air Force) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนกรณี
รัสเซียที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลจากการพัฒนา SAT ของ SpaceX อธิบายได้ด้วยปรากฏการณ์
ที่อ�ำนาจรัฐได้รับการท้าทายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การท้าทายดังกล่าวสอดคล้องกับเรื่องการเปลี่ยนผ่าน
ของเทคโนโลยี (technological change) ทีเ่ ป็นตัวบ่อนท�ำลายอ�ำนาจอธิปไตยทีเ่ ป็นอ�ำนาจสูงสุดของรัฐ SAT
ที่พัฒนาก้าวไกลเกินกว่าที่หลายรัฐจะรับมือได้ทัน ส่งผลให้เกิดข้อจ�ำกัดในการก�ำหนดนโยบายของรัฐ
และเป็นเหตุให้รัฐจ�ำเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด การเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีดังกล่าวส่งผลให้
รัสเซียที่ยังคงใช้ยาน Soyuz ที่มีอายุในการใช้งานมาเป็นเวลานานและไม่ได้รับการพัฒนาที่เพียงพอ
พยายามปรับตัวเพื่อให้สถานะการผูกขาดการน�ำพานักบินอวกาศไปยัง ISS ของตนยังคงมีเสถียรภาพ
ถึงแม้รัสเซียจะพบเจอกับปัญหาก็ตาม Pavel Luzin นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียให้ความเห็นว่ารัสเซีย
ก�ำลังประสบปัญหาในการรักษาสภาพยานอวกาศของตน (Rainsford, 2018) รวมไปถึง ข้อผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นกับยาน Soyuz ที่ผ่านมาก็สร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงของอุตสาหกรรมอวกาศรัสเซีย
เป็นอย่างมาก (Luzin, 2018)
8

ข้อได้เปรียบเหล่านี้ รัสเซียมีแผนที่จะด�ำเนินการสร้างเช่นกัน แต่ยังไม่ประสบความส�ำเร็จ Vladimir Koshlakov หัวหน้าศูนย์วิจัย Keldysh ของรัสเซีย
กล่าวว่า reusability ถือเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอวกาศรัสเซีย
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สรุป
ตัวแสดงที่มิใช่รัฐอย่าง SpaceX มีขีดความสามารถในการน�ำพาสหรัฐฯ กลับสู่สถานะมหาอ�ำนาจ
อันดับหนึ่งในด้านการเมืองว่าด้วยอวกาศได้ ด้วยปัจจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เป็น
ส่วนหนึ่งในการเพิ่มพูนอ�ำนาจทางการเมืองของรัฐ จากที่กล่าวไปข้างต้นว่าแม้ SpaceX จะมีสถานะ
เป็นบริษัทเอกชน ไม่ได้รับการควบคุมจากภาครัฐ แต่ SpaceX ก็ยังคงเป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้
กฎหมายภายในของสหรัฐฯ ซึ่งสหรัฐฯ มีกฎระเบียบอย่าง United States Commercial Space Launch
Competitiveness Act of 2015 (CSLCA) ที่มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
การส�ำรวจอวกาศมากขึ้น นอกจากนี้กฎระเบียบดังกล่าวยังสนับสนุนให้บริษัทเอกชนหันมาร่วมมือกับ
ภาครัฐในปฏิบัติการที่สอดคล้องต่อทั้งเป้าหมายของสหรัฐฯ และตัวบริษัทเองด้วย SpaceX จึงได้รับผล
ประโยชน์จากกฎระเบียบดังกล่าวในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไร้ขีดจ�ำกัด
ตัวแสดงในรูปแบบรัฐอย่างรัสเซียทีม่ บี ทบาทในการขนส่งนักบินอวกาศไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ
มาโดยตลอดจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องพบเจอกับพลวัตทีเ่ กิดขึน้ อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ซึง่ พลวัตประกอบไปด้วยการขึน้ มา
มีอ�ำนาจทางการเมืองของตัวแสดงที่มิใช่รัฐและการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี (technological change)
ด้วยปัจจัยด้านการเมืองของรัสเซียประกอบกับภาพลักษณ์ในการเมืองระหว่างประเทศส่งผลให้รัสเซีย
เผชิญกับ “ภัยคุกคาม” ทั้งในรูปแบบรัฐเฉกเช่นเดียวกันกับในสมัยสงครามเย็นและในรูปแบบบริษัทเอกชน
ที่มิเคยเกิดขึ้นมาก่อน
ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่า SpaceX มิได้เป็นเพียงแค่บริษัทเอกชนที่มีข้อได้เปรียบในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (SAT) เท่านั้น แต่ยังเปรียบเสมือนตัวกลางในการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับการเมือง
ระหว่างประเทศในรูปแบบตัวแสดงที่มิใช่รัฐที่บรรลุผลสอดคล้องตามผลประโยชน์แห่งชาติของรัฐสัญชาติ
และสร้างอัตลักษณ์ของสหรัฐฯ ในฐานะมหาอ�ำนาจอันดับหนึ่งในการเมืองว่าด้วยอวกาศ
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รถไฟชายฝั่งตะวันออก เส้นทางแห่งความหวังของมาเลเซีย :
นัยและผลกระทบต่อประเทศไทยในมิติเศรษฐกิจ1
EAST COAST RAIL LINK (ECRL) MALAYSIA’S TRAIN OF HOPE :
IMPLICATION AND IMPACT ON THAILAND’S
ECONOMIC DIMENSION2
วรวิช ศิริจินตนา
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การสร้างเส้นทางรถไฟถือว่าเป็นการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานที่มีส่วนส�ำคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ในปี ค.ศ. 2016 รัฐบาลของมาเลเซียประกาศโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ
ชายฝัง่ ตะวันออก (East Coast Rail Link : ECRL) ซึง่ จะเชือ่ มต่อระหว่างชายฝัง่ ด้านตะวันออกและตะวันตก
ของมาเลเซียตะวันตก (Peninsular Malaysia) โดยจะสามารถลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างกัน
และลดระดับการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกันได้ ท�ำให้โครงการนี้ได้รับการขนานนามว่าจะเป็นผู้เปลี่ยนเกม
(game-changer) ของมาเลเซียที่จะมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตามรถไฟนี้ไม่ได้
ถูกมองว่าเป็นผู้เปลี่ยนเกมเพียงภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังถูกมองว่าจะเป็นผู้เปลี่ยนเกมของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดว้ ย เมือ่ มองในภาพรวมของภูมภิ าคนีร้ ถไฟ ECRL จะกลายเป็นเหมือนสะพานบก
(land bridge) ที่เชื่อมท่าเรือทั้งสองฝั่งของมาเลเซียตะวันตก ซึ่งจะส่งผลให้การขนส่งสินค้าทางทะเล
ในภูมิภาคนี้ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องผ่านสิงคโปร์ และช่องแคบมะละกาที่มีการสัญจรทางทะเลอย่างคับคั่ง
ด้ ว ยเหตุ นี้ ก ารศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ จ ะมุ ่ ง เน้ น ไปที่ ผ ลกระทบของโครงการรถไฟ ECRL ต่ อ สิ ง คโปร์ ทั้ ง ๆ
ที่ในความเป็นจริงไทยก็เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเนื่องจากไทยเป็นประเทศที่มีชายแดน
ติดกับมาเลเซีย และมีแนวคิดในการด�ำเนินโครงการที่จะช่วยอ�ำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าทางทะเล
ในภูมิภาคด้วย ดังนั้นการสร้างรถไฟ ECRL ของมาเลเซียย่อมส่งผลกระทบต่อไทยในมิติเศรษฐกิจ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การศึกษาถึงผลกระทบต่อไทยนั้นกลับยังไม่ค่อยเป็นที่กล่าวถึง
ค�ำถามหลักของบทความนี้คือ การที่มาเลเซียสร้างเส้นทางรถไฟ ECRL มีนัยและส่งผลกระทบ
ต่อไทยในมิติเศรษฐกิจอย่างไร บทความนี้ใช้วิธีการศึกษาเอกสาร (documentary research) เพื่อวิเคราะห์
หาโอกาส และความท้าทายของไทยทั้งระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ
ค�ำส�ำคัญ : รถไฟชายฝั่งตะวันออก, มาเลเซีย, ไทย, ผลกระทบ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาคนิพนธ์ระดับปริญญาตรีที่อยู่ในระหว่างด�ำเนินการเรื่อง “การด�ำเนินโครงการรถไฟ East Coast Rail Link ของมาเลเซีย
ภายใต้การน�ำของนายกรัฐมนตรี ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด” ที่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
This article is a part of an ongoing research titled “Malaysia’s East Coast Rail Link project progress under the leadership of Mahathir Mohamad”
at the faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University
1
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Abstract
Railway development has been considered as a significant infrastructure for economic
growth. In 2016, the Malaysian government introduced the East Coast Rail Link (ECRL),
which connects the East and West coasts of Peninsular Malaysia, shortens the travel time,
and reduces the development gap. Therefore, the ECRL is believed to be a game-changer
of Malaysia by helping economic growth. However, not only does the ECRL is seen as a gamechanger of Malaysia economic development, but also that of Southeast Asia. At the regional level,
the ECRL will become a land bridge that connects the East and West coast ports of Peninsular
Malaysia. It will make an impact on the current sea trade route in Southeast Asia and will be a
bypass between Singapore and the busy Strait of Malacca. Hence, most studies about the ECRL
were focused on the impact of the ECRL to Singapore. As a matter of fact, Thailand also has been
impacted by the ECRL because Thailand shares a land border with Malaysia and plans to create
projects that help facilitate sea trade in the region. However, although Malaysia’s ECRL inevitably
impacts Thailand in economic dimension, only a few studies have examined these impacts.
The research questions of this article are what are the implications of Malaysia’s ECRL
to Thailand, and how would the ECRL impact Thai economy. This article utilizes a documentary
research method to analyze opportunities and risks for Thailand in both national and international levels.
Keywords : East Coast Rail Link (ECRL), Malaysia, Thailand, Impact

บทน�ำ
ปั ญ หาหนึ่ ง ที่ ป ระเทศก� ำ ลั ง พั ฒ นาต้ อ งเผชิ ญ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ คื อ ระดั บ การพั ฒ นาที่
ไม่เท่าเทียมกัน (uneven development) มาเลเซีย3 เป็นประเทศหนึ่งที่ก�ำลังเผชิญกับระดับการพัฒนาที่
ไม่เท่าเทียมกันภายในมาเลเซียตะวันตก (Peninsular Malaysia) จากรายงานเศรษฐกิจและสังคมของรัฐ
ปี ค.ศ. 2018 (State Socioeconomic Report 2018) โดยทางการมาเลเซีย (Department of Statistics Malaysia, 2019)
พบว่าภายในมาเลเซียตะวันตกมีระดับการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีไ่ ม่เท่าเทียมกันอย่างมาก
เมื่อจ�ำแนกองค์ประกอบ GDP ของมาเลเซียจะพบว่า GDP ของรัฐที่อยู่ทางตะวันตกคิดเป็นร้อยละ 71.7
ของประเทศเทียบกับ GDP ของรัฐทีอ่ ยูฝ่ ง่ั ตะวันออกคิดเป็นเพียงร้อยละ 8.5 ของประเทศ แสดงให้เห็นว่ารัฐ
ทีอ่ ยูท่ างตะวันตกมีระดับการพัฒนาทีม่ ากกว่ารัฐทีอ่ ยูท่ างตะวันออก นอกจากนีก้ ารสัญจรไปมาระหว่างกัน
เป็นไปอย่างยากล�ำบาก ต้องใช้เวลา 12 ชั่วโมง โดยเฉลี่ย (Abidin, 2017) ท�ำให้รัฐบาลมาเลเซียต้องการที่
จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัคมองว่า การพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อทั้งสองฝั่ง
ของมาเลเซียตะวันตกจะช่วยแก้ปัญหาระดับการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกันได้ (Abas, Ariff, & Shahar, 2016)
และช่วยท�ำให้การสัญจรไปมาระหว่างกันสะดวกยิ่งขึ้นได้ อย่างไรก็ตามในการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐาน
ต้องอาศัยเงินลงทุนจ�ำนวนมาก ซึ่งมาเลเซียไม่มีเงินที่เพียงพอในการลงทุนโครงสร้างขั้นพื้นฐาน จึงต้อง
อาศัยแหล่งเงินทุนจากภายนอกประเทศ ท�ำให้จีนเข้ามามีบทบาทในการสร้างเส้นทางรถไฟนี้
3

มาเลเซียประกอบด้วยดินแดน 2 ส่วน คือ มาเลเซียตะวันตก (Peninsular Malaysia) และมาเลเซียตะวันออก (East Malaysia) แต่ในบทความนี้จะกล่าวถึง
มาเลเซียตะวันตกเท่านั้น เนื่องจากโครงการ ECRL เป็นโครงการรถไฟที่เชื่อมต่อภายในมาเลเซียตะวันตก ไม่ได้ครอบคลุมถึงมาเลเซียตะวันออก
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เมื่อกล่าวถึงแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศ ในปัจจุบันจีนได้ขยับเข้ามามีบทบาทในการให้เงินกู้
แก่ตา่ งประเทศเพือ่ การลงทุนโครงสร้างขัน้ พืน้ ฐาน ในปี ค.ศ. 2013 จีนได้ประกาศยุทธศาสตร์หนึง่ แถบหนึง่
เส้นทาง (One Belt One Road : OBOR) ซึ่งต่อมาได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นความริเริ่มสายแถบและเส้นทาง
(Belt and Road Initiative : BRI)4 โครงการนี้ประกอบด้วย 3 เส้นทาง5 เป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์ BRI
ของจีนนั้นจะเน้นไปที่การลงทุนโครงสร้างขั้นพื้นฐาน รวมถึงเส้นทางการคมนาคมขนส่ง ทั้งถนน ทางรถไฟ
และท่าเรือ จีนได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากทัง้ ในการให้เงินกูเ้ พือ่ การลงทุน และในการเข้าไปสร้างโครงสร้าง
ขั้นพื้นฐานในต่างประเทศ
มาเลเซียภายใต้นายกรัฐมนตรีนาจิบซึ่งต้องการแหล่งเงินทุนจากภายนอกประเทศได้มองเห็น
โอกาสที่จะร่วมมือกับจีนในการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ในปี ค.ศ. 2016 มาเลเซียได้ลงนามความร่วม
มือกับจีนตามยุทธศาสตร์ BRI ในโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟชายฝั่งตะวันออก (East Coast Rail Link :
ECRL) โดยให้บริษัท China Communications Construction Company Ltd (CCCC) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ
ของจีนในการก่อสร้าง เส้นทางรถไฟจะมีระยะทางกว่า 688 กิโลเมตร (Railway Technology, n.d.)
โดยจะเชื่อมต่อระหว่างฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกของมาเลเซียตะวันตก โครงการนี้ได้รับการขนานนาม
จากนายกรัฐมนตรีนาจิบ ว่าจะเป็นผูเ้ ปลีย่ นเกม (game-changer) ของมาเลเซียทีจ่ ะมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ (The Star Online, 2017) ยิ่งไปกว่านั้นโครงการนี้จะกลายเป็นผู้เปลี่ยนเกมในภูมิภาค
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ด ้ ว ย เพราะรถไฟ ECRL จะกลายเป็ น เหมื อ นสะพานบก (land bridge)
ที่เชื่อมท่าเรือทั้งสองฝั่งของมาเลเซีย ท�ำให้การขนส่งสินค้าทางทะเลในภูมิภาคนี้ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องผ่าน
สิงคโปร์ และช่องแคบมะละกา (Lim, 2018)
อย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างรถไฟ ECRL ไม่ได้ถูกด�ำเนินการไปอย่างราบรื่นเท่าไรนัก เนื่องจาก
รัฐบาลของมาเลเซียประสบกับปัญหาการเมืองภายในประเทศอย่างมากจนต้องยุบสภาเพื่อจัดการเลือก
ตั้ ง ใหม่ ซึ่ ง ในท้ า ยที่ สุ ด หลั ง การเลื อ กตั้ ง ครั้ ง ใหม่ เ กิ ด ขึ้ น ในเดื อ นพฤษภาคมปี ค.ศ. 2018 พรรคที่ ช
นะการเลือกตั้งได้แก่ พรรค Pakatan Harapan (PH) โดยการน�ำของ ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด หลังจากที่
ดร.มหาเธร์ เข้ารับต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้มีค�ำสั่งประกาศยุติการด�ำเนินการและทบทวนโครงการรถไฟ
ECRL โดยมองว่า ข้อตกลงด้านราคาที่รัฐบาลชุดเก่าตกลงมีราคาสูงมากเกินไป (Reuters, 2018) และ
แสดงความกังวลว่า การกู้เงินจากจีนจ�ำนวนมากอาจท�ำให้เผชิญกับดักหนี้ (debt trap) (Dancel, 2019)
แต่ภายหลังการเจรจาระหว่างกันมาอย่างยาวนาน ในท้ายที่สุดแล้วมาเลเซียภายใต้รัฐบาล ดร.มหาเธร์
ได้ตัดสินใจด�ำเนินโครงการรถไฟ ECRL ต่อไป
การด�ำเนินโครงการรถไฟ ECRL ของมาเลเซียนัน้ เป็นประเด็นทีม่ นี ยั และผลกระทบต่อประเทศไทย
ในมิติเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากไทยเป็นประเทศที่มีชายแดนติดกับมาเลเซีย และมีแนวคิด
ที่จะเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้โดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกา
ซึ่ ง เป็ น โครงการที่ จ ะช่ ว ยอ� ำ นวยความสะดวกการขนส่ ง สิ น ค้ า ทางทะเลในภู มิ ภ าคเช่ น เดี ย วกั น กั บ
โครงการรถไฟ ECRL
4
5

เนื่องจากค�ำแปลภาษาไทยของค�ำว่า Belt and Road Initiative ยังไม่ได้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย ดังนั้นในบทความนี้จะใช้ค�ำย่อทับศัพท์ คือ BRI
ยุทธศาสตร์ BRI ประกอบด้วย 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางสายไหมทางบก (Silk Road Economic Belt) เส้นทางสายไหมทางทะเล (21st Century
Maritime Silk Road) และเส้นทางสายไหมขั้วโลก (Polar Silk Road)

1126

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

ด้ ว ยเหตุ นี้ ค� ำ ถามของบทความนี้ คื อ การที่ ม าเลเซี ย สร้ า งเส้ น ทางรถไฟ ECRL มี นั ย และ
ส่งผลกระทบต่อไทยในมิติเศรษฐกิจอย่างไร6 ผู้เขียนใช้วิธีการศึกษาเอกสาร (documentary research)
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส
4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และโครงการต่างๆ ของไทยที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางขนส่งทางทะเล เพื่อวิเคราะห์
ว่าการที่มาเลเซียสร้างเส้นทางรถไฟ ECRL นั้นสร้างโอกาส และความท้าทายให้กับไทยในมิติเศรษฐกิจ
อย่างไร บทความนี้เสนอว่า โอกาสต่อไทยในมิติเศรษฐกิจในระดับประเทศ คือ ไทยมีโอกาสในด้าน
การค้าการลงทุน และการท่องเทีย่ วมากขึน้ และโอกาสในระดับระหว่างประเทศ คือ ไทยมีโอกาสในการเป็น
ศูนย์กลางความเชือ่ มโยงในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึน้ ส่วนความท้าทายต่อไทยในมิตเิ ศรษฐกิจ
ในระดับประเทศ คือ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของไทยจะสามารถดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศได้น้อยลง และความท้าทายในระดับระหว่างประเทศ คือ การเข้าไปมีบทบาทด้านการขนส่ง
สินค้าทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของไทยลดลง
การน�ำเสนอในบทความนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งน�ำเสนอเกี่ยวกับมาเลเซียกับ
การด�ำเนินโครงการถไฟ ECRL ส่วนที่สองน�ำเสนอเกี่ยวกับนัยและผลกระทบต่อไทยในมิติเศรษฐกิจ
โดยแบ่งออกเป็นโอกาส และความท้าทาย และส่วนที่สามเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และส่วนสุดท้าย
เป็นบทสรุป

มาเลเซียกับการด�ำเนินโครงการถไฟ ECRL
ในช่วงระหว่างการเยือนจีนในเดือนพฤศจิกายนปี ค.ศ. 2016 ของอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบ มาเลเซีย
ได้บรรลุขอ้ ตกลงการก่อสร้างรถไฟ ECRL กับบริษทั CCCC ซึง่ เป็นรัฐวิสาหกิจของจีนในราคา 15.8 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ โดยจะกู้เงินธนาคาร Exim Bank ของจีน (The Straits Times, 2016) โครงการรถไฟ ECRL
จะมีระยะทางยาวกว่า 688 กิโลเมตร โดยจะมีเส้นทางจากเมืองท่าคลัง (Klang Port) ที่อยู่ในรัฐสลังงอร์
(Selangor) ซึ่งเป็นฝั่งตะวันตกของมาเลเซียตะวันตก ผ่านเมืองท่าเรือกวนตัน (Kuantan Port) ที่อยู่
ในรัฐปะหัง (Pahang) ซึ่งเป็นฝั่งตะวันออก ไปยังรัฐตรังกานู (Terengganu) และสิ้นสุดที่อ�ำเภอตุมปัต
(Tumpat) ในรัฐกลันตัน (Kelantan) ซึ่งใกล้กับชายแดนไทย (Teoh, 2017)
โครงการรถไฟ ECRL มีนัยต่อมาเลเซียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมาก โครงการนี้
ถูกมองว่า จะกลายเป็นผู้เปลี่ยนเกมของมาเลเซีย ในความหมายที่เส้นทางรถไฟนี้จะย่นระยะเวลาการ
สัญจรระหว่างฝั่งตะวันตกกับตะวันออกของมาเลเซียตะวันตกจากเดิม 12 ชั่วโมงเหลือเพียง 4 ชั่วโมง
(Abidin, 2017) การคมนาคมทีส่ ะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้ จะช่วยกระตุน้ ให้เกิดการค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ ว
มากขึ้น ซึ่งจะท�ำให้ระดับการพัฒนาของทั้งสองฝั่งมีความเท่าเทียมกันยิ่งขึ้นด้วย นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี
นาจิบยังมองว่า โครงการรถไฟ ECRL จะกลายเป็นผู้เปลี่ยนความคิด (mindset changer) ที่จะท�ำให้
ชาวมาเลเซียทีอ่ าศัยในพืน้ ทีห่ า่ งไกลมีความคิดเปิดกว้าง และพร้อมก้าวไปสูค่ วามเป็นสมัยใหม่มากขึน้ ด้วย
(Shahar, 2017) ยิ่งไปกว่านั้นโครงการรถไฟ ECRL จะกลายเป็นผู้เปลี่ยนเกมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ด้วย เพราะเมื่อมองในระดับภูมิภาค โครงการรถไฟ ECRL ไม่ได้กลายเป็นเส้นทางใหม่ส�ำหรับ
ในบทความนีม้ งุ่ ทีจ่ ะวิเคราะห์เพียงผลกระทบต่อไทยในมิตเิ ศรษฐกิจ เนือ่ งด้วยข้อจ�ำกัดด้านพืน้ ทีใ่ นการน�ำเสนอของบทความ และเป้าหมายโครงการ ECRL
ของมาเลเซียที่มุ่งเน้นพัฒนาประเทศในมิติเศรษฐกิจเป็นหลัก ท�ำให้ผู้เขียนมองว่า การศึกษาผลกระทบต่อไทยในมิติเศรษฐกิจจากการสร้างเส้นทางรถไฟ
ECRL เป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด อย่างไรก็ตามในการศึกษาถึงผลกระทบในมิติอื่นๆ เช่น การเมือง ความมั่นคง และสังคมนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาต่อไป
6
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การเดินทางของชาวมาเลเซียเท่านั้น แต่จะกลายเป็นเส้นทางใหม่ของการขนส่งสินค้าทางทะเลด้วย
อี ก ทั้ ง รถไฟ ECRL จะกลายเป็ น เหมื อ นสะพานบกที่ เ ป็ น เส้ น ทางรถไฟเชื่ อ มระหว่ า งเมื อ งท่ า คลั ง
กับท่าเรือกวนตัน ท�ำให้เรือสามารถมาจอดเทียบท่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพื่อเปลี่ยนถ่ายสินค้า โดยที่ไม่จ�ำเป็น
ที่จะต้องผ่านสิงคโปร์ และช่องแคบมะละกาที่มีเรือคับคั่งได้ โครงการรถไฟ ECRL จะกลายเป็นเส้นทาง
เลือกใหม่ของภูมิภาคนี้ และสามารถย่นระยะเวลาการขนส่งสินค้าทางทะเลได้ถึง 30 ชั่วโมง (Lim, 2018)

ที่มา: https://theworldnews.net/my-news/ecrl-s-k-bharu-dungun-proposed-realignment-to-beunveiled-on-monday สืบค้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563
โครงการรถไฟ ECRL กลายเป็นหนึ่งในโครงการที่มีความส�ำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซีย
กับจีนอย่างมาก เพราะนอกจากโครงการนี้จะท�ำให้มาเลเซียได้รับผลประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศแล้ว ยังท�ำให้จีนได้รับผลประโยชน์ด้วย เมื่อมองในมุมมองของจีน โครงการรถไฟ ECRL
จะส่งผลดีกับจีนในระยะยาว เนื่องจากโครงการรถไฟ ECRL จะช่วยจัดการกับสิ่งที่นายกรัฐมนตรีของจีน
หลี่ เค่อเฉียง เรียกว่า “สภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของช่องแคบมะละกา” (Malacca Dilemma) หรือ
ก็คือการที่จีนพึ่งพาการน�ำเข้าพลังงานผ่านช่องแคบมะละกากว่าร้อยละ 80 จากปริมาณพลังงานน�ำ
เข้าทั้งหมดนั้นท�ำให้จีนตกอยู่ในสภาวะพึ่งพาการขนส่งทางช่องแคบมะละกามากเกินไป (over-reliance)
ซึ่งโครงการรถไฟ ECRL จะมาช่วยแก้ไขสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของช่องแคบมะละกาของจีนได้
(Lim, 2018)
แม้วา่ ทัง้ สองประเทศจะได้รบั ผลประโยชน์จากโครงการรถไฟ ECRL แต่กระบวนการด�ำเนินโครงการ
ดังกล่าวไม่ได้เป็นไปอย่างราบรืน่ เท่าไรนัก เนือ่ งจากการเมืองภายในของมาเลเซียมีความอ่อนไหวอย่างมาก
นายกรัฐมนตรีนาจิบถูกกล่าวหาว่ามีการทุจริตเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติมาเลเซีย
(1 MDB) (บีบซี ไี ทย, 2561) อีกทัง้ มูลค่ามหาศาลของโครงการต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นความร่วมมือกับจีนนัน้ ถูกมองว่า
จะท�ำให้มาเลเซียตกอยู่ในสภาวะที่ต้องพึ่งพิงมากเกินไป (Saravanamuttu, 2017) ซึ่งโครงการรถไฟ ECRL
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ก็ เ ป็ น หนึ่ ง ในนั้ น ด้ ว ย ในท้ า ยที่ สุ ด รั ฐ บาลของนาจิ บ ต้ อ งประกาศยุ บ สภาเพื่ อ ให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ใหม่
ในเดือนพฤษภาคมปี ค.ศ. 2018 ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง พรรค PH โดยการน�ำของ ดร.มหาเธร์
ได้ท�ำให้ “จีน” กลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเลือกตั้งในปี ค.ศ. 2018 ผ่านการเชื่อมโยงโครงการต่าง ๆ
ในความร่วมมือกับจีนและประเด็นเรือ่ งการติดหนีจ้ ำ� นวนมหาศาล และการทุจริต (Malhi, 2018) การรณรงค์
หาเสียงเลือกตั้งของ ดร.มหาเธร์ ได้ผลตอบรับที่ดีกว่านาจิบ การเลือกตั้งในปี ค.ศ. 2018 พรรค PH
ของ ดร.มหาเธร์ ได้รับคะแนนเสียงมากกว่า การก้าวขึ้นมาด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียของ
ดร.มหาเธร์ นั้นได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโครงการรถไฟ ECRL
นายกรัฐมนตรี ดร.มหาเธร์ ได้มีค�ำสั่งประกาศยุติการด�ำเนินการและทบทวนโครงการรถไฟ ECRL
ที่รัฐบาลของนาจิบได้ไปลงนามความร่วมมือกับจีนตามยุทธศาสตร์ BRI เนื่องจาก ดร.มหาเธร์ มองว่า
โครงการรถไฟ ECRL นั้นมีราคาที่สูงมากเกินไปและจะสร้างภาระแก่เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในตอนนี้
มาเลเซียมีหนี้ภาครัฐสูงถึงกว่า 2.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 80 ของ GDP ของมาเลเซีย
(สาธิต มนัสสุรกุล, 2561) นอกจากนีก้ ารกูเ้ งินจากจีนเป็นจ�ำนวนมากอาจท�ำให้เผชิญกับดักหนีเ้ ช่นเดียวกับ
ศรี ลั ง กาที่ ไ ม่ ส ามารถช� ำ ระเงิ น ที่ กู ้ จ ากจี น ได้ ท� ำ ให้ ต ้ อ งปล่ อ ยเช่ า ท่ า เรื อ ฮั ม บั น โตตา (Hambantota)
ให้กับจีนเป็นระยะเวลา 99 ปี (Dancel, 2019)
อย่ า งไรก็ ต ามทางเลื อ กหลั ง การประกาศยุ ติ ก ารด� ำ เนิ น โครงการรถไฟ ECRL ที่ รั ฐ บาลของ
นายกรัฐมนตรี ดร.มหาเธร์ จะต้องตัดสินใจนั้นมีไม่มากนัก เนื่องด้วยข้อจ�ำกัดคือ หากมีการยกเลิก
โครงการรถไฟ ECRL นั้น รัฐบาลของมาเลเซียจะต้องจ่ายเงินชดเชยราว 5.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ท�ำให้
นายกรัฐมนตรี ดร.มหาเธร์ ตัดสินใจแต่งตั้งผู้แทนพิเศษ (special envoy) ขึ้นเพื่อเจรจาข้อตกลงต่างๆ
ในโครงการรถไฟ ECRL ใหม่ นอกจากนีน้ ายกรัฐมนตรี ดร.มหาเธร์ ยังกล่าวว่า หากราคาของโครงการรถไฟ
ECRL เป็นที่ยอมรับได้ก็จะมีการด�ำเนินโครงการต่อไป (The Straits Times, 2019)
ในที่สุดการเจรจาข้อตกลงใหม่ของโครงการรถไฟ ECRL ระหว่างมาเลเซียกับจีนส�ำเร็จลุล่วง
โดยจีนได้ตกลงทีจ่ ะลดราคาของโครงการจากเดิม 15.8 พันล้านเหรียญสหรัฐเหลือ 10 พันล้านเหรียญสหรัฐ
โดยเส้นทางรถไฟ ECRL จะลดระยะทางลงเหลือ 640 กิโลเมตร จากเดิม 688 กิโลเมตร (Railway
Technology, n.d.) และลดจ� ำ นวนของอุ โ มงค์ กั บ ทางยกระดั บ ลง (MRL, 2019) ความส� ำ เร็ จ ของ
การเจรจาครั้งใหม่ ท�ำให้มาเลเซียกลับมาด�ำเนินโครงการรถไฟ ECRL อย่างเป็นทางการ
การกลับมาด�ำเนินโครงการรถไฟ ECRL ของมาเลเซียนั้นนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสิงคโปร์
ที่ มี ท ่ า เรื อ น�้ ำ ลึ ก ขนาดใหญ่ ท่ี ส� ำ คั ญ ต่ อ การขนส่ ง ทางทะเลในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
ยังส่งผลกระทบต่อไทยที่เป็นประเทศที่มีชายแดนติดกับมาเลเซีย และไทยเองก็มีแนวคิดในการด�ำเนิน
โครงการที่ จ ะช่ ว ยอ�ำนวยความสะดวกการขนส่ งสิ น ค้ าทางทะเลในภู มิ ภ าคด้ ว ย ดั งนั้ น ในส่ ว นต่ อไป
จะเป็ น ผลกระทบต่อ ไทยในมิติเศรษฐกิจ โดยน� ำ เสนอว่ า การที่ ม าเลเซี ย สร้ างเส้ น ทางรถไฟ ECRL
นั้นสร้างโอกาส และความท้าทายให้กับไทยในมิติเศรษฐกิจอย่างไร
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3. ผลกระทบต่อไทยในมิติเศรษฐกิจ : โอกาส และความท้าทาย
เพื่อที่จะวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการรถไฟ ECRL ต่อไทย ผู้เขียนได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับผลกระทบของโครงการรถไฟ ECRL โดยผู้เขียนสามารถจ�ำแนกงานเขียนได้ดังนี้ งานเขียนของมาเลเซีย
จะเน้นศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการรถไฟ ECRL ต่อภายในประเทศมาเลเซียในมิติเศรษฐกิจ
(Abd Aziz, Kasim, & Masirin, 2018; Tat, Chin, & Chew, 2018) โดยทัง้ สองงานเห็นพ้องกันว่า โครงการรถไฟ
ECRL จะมีผลดีตอ่ การพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียในระยะยาว แต่ผลกระทบในมิตสิ งั คม และสิง่ แวดล้อม
ยังไม่ได้รับการศึกษาเท่าไรนัก (Raj, 2019) ส่วนงานเขียนของสิงคโปร์จะเน้นศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของ
โครงการรถไฟ ECRL ต่อสิงคโปร์ (Krishnan & Sriganesh, 2017; Lim, 2018) โดยทั้งสองงานเห็นตรงกันว่า
โครงการรถไฟ ECRL ส่งผลกระทบต่อบทบาทของสิงคโปร์ที่มีท่าเรือน�้ำลึกขนาดใหญ่ที่ส�ำคัญต่อการขนส่ง
ทางทะเลในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ Krishnan และ Srijanesh มองว่า มาเลเซียจะยังไม่สามารถ
ก้าวขึ้นมามีบทบาทในการขนส่งทางทะเลเหนือสิงคโปร์ได้ เนื่องจากมาเลเซียยังขาดโครงสร้างขั้นพื้นฐาน
แบบอ่อน (soft infrastructure) ซึ่งได้แก่ กฎระเบียบต่าง ๆ
อย่างไรก็ตามการศึกษาเกีย่ วกับผลกระทบของโครงการรถไฟ ECRL ต่อไทยยังไม่เป็นทีแ่ พร่หลายนัก
ดังนั้นในบทความนี้จึงมุ่งที่จะอธิบายผลกระทบของโครงการรถไฟ ECRL ต่อไทย โดยผู้เขียนมองว่า
ไทยจะได้รบั ผลกระทบในมิตเิ ศรษฐกิจ เนือ่ งจากไทยเป็นประเทศทีม่ ชี ายแดนติดกับมาเลเซีย และมีแนวคิด
ในการด�ำเนินโครงการที่จะช่วยอ�ำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าทางทะเลในภูมิภาค
ในการวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการรถไฟ ECRL ต่อไทยในมิติเศรษฐกิจ ผู้เขียนรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนา
จังหวัดนราธิวาส 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และโครงการต่าง ๆ ของไทยที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางขนส่ง
ทางทะเล ในการศึกษาผลกระทบต่อไทยในมิติเศรษฐกิจ ผู้เขียนได้จ�ำแนกผลกระทบออกเป็นโอกาส และ
ความท้าทาย ซึ่งจากการศึกษาผู้เขียนได้แบ่งการวิเคราะห์โอกาส และความท้าทายออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่
ระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ ดังนี้
3.1 โอกาสของไทยในมิติเศรษฐกิจจากการที่มาเลเซียสร้างเส้นทางรถไฟ ECRL
		

3.1.1 ระดับประเทศ

โอกาสในด้านการค้าการลงทุนมากขึ้น เนื่องจากโครงการรถไฟ ECRL มีเส้นทางสิ้นสุด
ที่เมืองโกตาบารู รัฐกลันตันของมาเลเซีย ซึ่งเป็นรัฐที่มีพื้นที่ติดกับจังหวัดนราธิวาสของไทย ประกอบกับ
ในอดีตอ�ำเภอสุไหงโก-ลกของจังหวัดนราธิวาส และอ�ำเภอปาเซมัส (Pasir Mas) ของรัฐกลันตันเคย
มีระบบรางรถไฟขนส่งระหว่างกัน และในปัจจุบันยังอยู่ในสภาพดี (ส�ำนักงานจังหวัดนราธิวาส, 2560)
ท�ำให้นราธิวาสมีขีดความสามารถที่จะเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าไปยังเส้นทางรถไฟ ECRL ของมาเลเซียได้
โดยในปัจจุบันไทยก�ำลังด�ำเนินโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนในจังหวัดนราธิวาส
(ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) ซึ่งหากไทยสามารถเชื่อมโยง
เส้นทางรถไฟจากโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของนราธิวาสกับเส้นทางรถไฟ ECRL ได้ จะช่วยเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการขนส่งสินค้าจากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของนราธิวาสไปสู่ตลาดได้สะดวก
ยิ่งขึ้น
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นอกจากการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟจากจังหวัดนราธิวาสไปยังมาเลเซียจะส่งผลให้ไทย
มีโอกาสด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นจากการขนส่งสินค้าที่สะดวกรวดเร็วแล้ว ยังส่งผลให้ไทยมีโอกาส
พัฒนาภาคการท่องเทีย่ วในจังหวัดนราธิวาสด้วย จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดทีม่ ศี กั ยภาพด้านการท่องเทีย่ ว
อย่างมากเนือ่ งจากมีแหล่งท่องเทีย่ วทัง้ เชิงประวัตศิ าสตร์ เชิงวัฒนธรรม และเชิงนิเวศ ในปัจจุบนั ส�ำนักงาน
จังหวัดนราธิวาสได้มแี ผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาสให้เป็นเมืองแห่งการท่องเทีย่ ว (ส�ำนักงานจังหวัดนราธิวาส,
2560) การเชื่อมเส้นทางรถไฟกับมาเลเซียจะช่วยให้การโดยสารไปมาระหว่างกันมีความสะดวกยิ่งขึ้น
ซึ่งจะท�ำให้นราธิวาสมีโอกาสดึงดูดนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียได้มากขึ้นด้วย
		

3.1.2 ระดับระหว่างประเทศ

โอกาสในการเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น
ในปัจจุบันไทยมีแผนที่จะเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงในภูมิภาค ผ่านการพัฒนาความเชื่อมโยงด้าน
การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ และภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) การสร้างรถไฟ ECRL ของมาเลเซียจะสร้างโอกาสให้ไทยสามารถ
พัฒนาระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านตอนบนของไทยอย่างสปป. ลาว เมียนมา รวมถึงกัมพูชา
กับประเทศเพื่อนบ้านตอนใต้อย่างมาเลเซียเข้าหากันได้ ซึ่งหากไทยเร่งพัฒนาระบบรถไฟภายในประเทศ
ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมยิ่งขึ้น จะส่งผลให้ไทยสามารถเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
และกลายเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3.2 ความท้าทายของไทยในมิติเศรษฐกิจจากการที่มาเลเซียสร้างเส้นทางรถไฟ ECRL
		

3.2.1 ระดับประเทศ

ความท้าทายต่อโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
ของไทยก็คอื การก่อสร้างรถไฟสาย ECRL ในมาเลเซียจะท�ำให้ EEC ของไทยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
ได้น้อยลง เนื่องจากมาเลเซียได้วางแผนให้เส้นทางรถไฟ ECRL ตัดผ่านสวนอุตสาหกรรม (industrial park)
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภูมิภาคทางฝั่งตะวันออก (East Coast Economic Region : ECER) เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้ กับ การขนส่ง สินค้า (Kana & Kaur, 2017) ซึ่ งเมื่ อการด� ำ เนิ น โครงการรถไฟ ECRL
เสร็จสิ้นจะส่งผลให้การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมาเลเซียนั้นสามารถขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือคลัง
ทีอ่ ยูฝ่ ง่ั ตะวันตก และท่าเรือกวนตันทีอ่ ยูฝ่ ง่ั ตะวันออกของมาเลเซียตะวันตกได้ กล่าวคือ สามารถขนส่งสินค้า
ทั้งทางมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้ได้โดยที่ไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกา ซึ่งจะท�ำให้การขนส่งสินค้า
มีความสะดวกมากกว่าโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของไทยทีก่ ารขนส่งสินค้าไปทางมหาสมุทร
อินเดีย ยังคงต้องผ่านช่องแคบมะละกาอยู่ จึงต้องใช้ระยะเวลานานกว่าสินค้าที่จากเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของมาเลเซีย ซึ่งจะส่งผลให้โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของไทยมีต้นทุนมากกว่าทั้งในด้าน
การขนส่งทางโลจิสติกส์ และระยะเวลาการขนส่ง เมื่อโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของไทย
มีตน้ ทุนทีม่ ากกว่า จะท�ำให้ไม่สามารถแข่งขันกับเขตเศรษฐกิจพิเศษของมาเลเซียได้ ซึง่ จะเป็นความท้าทาย
ที่รัฐบาลไทยจะต้องหาทางออกต่อไป
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3.2.2 ระดับระหว่างประเทศ

ความท้าทายต่อไทยจะเข้าไปมีบทบาทด้านการขนส่งสินค้าทางทะเลในเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้ ไทยมี แ ผนที่ จ ะด� ำ เนิ น โครงการเกี่ ย วกั บ การขนส่ ง สิ น ค้ า ทางทะเลในภู มิ ภ าคหลายโครงการ
ได้แก่ โครงการสะพานเศรษฐกิจท่าเรือปากบารากับท่าเรือสงขลา 2 คลองไทย และคอคอดกระ เป็นต้น
ซึ่งทั้งสามโครงการที่ไทยก�ำลังวางแผนด�ำเนินการนั้นมีจุดประสงค์เหมือนกันกับโครงการรถไฟ ECRL
ซึ่งก็คือ ช่วยท�ำให้การขนส่งสินค้าทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว
ยิง่ ขึน้ ดังนัน้ การสร้างรถไฟ ECRL ของมาเลเซียจะส่งผลโดยตรงต่อโครงการทีไ่ ทยก�ำลังวางแผนด�ำเนินการ
มีความส�ำคัญลดลง และจะดึงดูดต่างประเทศให้มาใช้เส้นทางได้น้อยลงด้วย อีกทั้งโครงการรถไฟ ECRL
ของมาเลเซียยังเป็นความร่วมมือกับจีนในเส้นทางสายไหมทางทะเลของยุทธศาสตร์ BRI ซึ่งจีนก�ำลังให้
ความส�ำคัญอย่างมาก เนื่องจากจะสามารถแก้ไขสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของช่องแคบมะละกาของ
จีนได้ (Lim, 2018) ท�ำให้มาเลเซียมีบทบาทด้านการขนส่งสินค้าทางทะเลภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพิ่มมากขึ้น
3.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในส่วนทีผ่ า่ นมาได้นำ� เสนอเกีย่ วกับนัยและผลกระทบต่อไทยในมิตเิ ศรษฐกิจ โดยแบ่งออกเป็นโอกาส
และความท้าทาย เพื่อที่จะให้ไทยสามารถวางแผนในการปรับตัวกับโอกาสและความท้าทายเหล่านี้ได้
ในส่วนนี้จะเป็นการเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาลไทยในการใช้โอกาส และจัดการกับความท้าทาย
ที่เกิดขึ้นจากโครงการรถไฟ ECRL
1. รัฐบาลควรพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดนราธิวาสกับโครงการรถไฟ ECRL
ของมาเลเซีย โดยรัฐบาลจะต้องเข้ามามีบทบาทในการเปิดการเจรจากับมาเลเซียเพื่อเปิดใช้เส้นทางรถไฟ
สุไหงโก-ลกของจังหวัดนราธิวาส กับอ�ำเภอปาเซมัส ของมาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันส�ำนักงานจังหวัดนราธิวาส
ได้จัดท�ำแผนนราธิวาส 4 ปี (ส�ำนักงานจังหวัดนราธิวาส, 2560) และด�ำเนินการมาตั้งแต่ ค.ศ. 2018
จากนัน้ รัฐบาลต้องสร้างโครงสร้างขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ เชือ่ มโยงเส้นทางรถไฟสุไหงโก-ลก กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณชายแดนจังหวัดนราธิวาส ซึ่งการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟระหว่างนราธิวาสและมาเลเซียจะช่วย
ท� ำ ให้ เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษบริ เวณชายแดนจั ง หวั ด นราธิ ว าสสามารถดึ ง ดู ด การลงทุ น จากต่ า งประเทศ
ได้มากยิ่งขึ้น และท�ำให้การท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย
2. รัฐบาลควรสร้างความเชือ่ มโยงระหว่างไทยกับประเทศเพือ่ นบ้าน ทัง้ โครงสร้างขัน้ พืน้ ฐาน
แบบแข็ง (hard infrastructure) ซึ่งได้แก่ รางรถไฟ และโครงสร้างขั้นพื้นฐานแบบอ่อน ซึ่งได้แก่ กฎหมาย
และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ในปัจจุบนั ประเทศเพือ่ นบ้านของไทยต่างก็มศี กั ยภาพในด้านระบบรางรถไฟทีม่ ี
ความพร้อมจะเชื่อมโยงกับไทยแล้ว แต่ระบบรางรถไฟภายในไทยเองยังต้องการการพัฒนาอีกมาก ดังนั้น
รัฐบาลจะต้องจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบรางรถไฟภายในประเทศ เพื่อให้ไทยก้าวไปสู่การเป็น
ศูนย์กลางความเชื่อมโยงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3. รัฐบาลควรวางแผนที่จะสามารถดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนภายในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกของไทยให้มีประสิทธิภาพ โดยจะต้องหาจุดเด่นทั้งในแง่ที่ตั้ง ตลาดแรงงาน หรือโครงสร้าง
ขัน้ พืน้ ฐาน และท�ำให้เป็นจุดแข็งทีจ่ ะสามารถดึงดูดให้นกั ลงทุนเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้
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4. รัฐบาลควรด�ำเนินโครงการเกีย่ วกับการขนส่งสินค้าทางทะเลในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เนือ่ งจากไทยเป็นประเทศทีม่ ศี กั ยภาพทีจ่ ะด�ำเนินโครงการหลายโครงการทีช่ ว่ ยย่นระยะเวลา และ
อ�ำนวยความสะดวกการขนส่งได้อย่างมาก จากการทีพ่ นื้ ทีภ่ าคใต้ของไทยมีทางออกไปสูท่ งั้ มหาสมุทรอินเดีย
และทะเลจีนใต้ ดังนั้นรัฐบาลควรหาโครงการที่เหมาะสมที่สุด และที่ส�ำคัญคือ ต้องเปิดให้ประชาชนเข้าไป
มีส่วนร่วมด้วย

บทสรุป
การทีม่ าเลเซียสร้างเส้นทางรถไฟ ECRL มีนยั และส่งผลกระทบต่อไทยในมิตเิ ศรษฐกิจ จากการศึกษา
สรุปได้ว่า โอกาสระดับประเทศคือ ไทยมีโอกาสในด้านการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวมากขึ้น และ
โอกาสระดับระหว่างประเทศคือ ไทยมีโอกาสในการเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้มากขึ้น และความท้าทายระดับประเทศคือ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของไทย
จะสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้นอ้ ยลง และความท้าทายระดับระหว่างประเทศคือ การเข้าไป
มีบทบาทด้านการขนส่งสินค้าทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของไทยลดลง
บทความนี้ได้เสนอแนะแนวทางต่อไทยในการใช้โอกาส และจัดการกับความท้าทายจากการที่
มาเลเซียสร้างเส้นทางรถไฟ ECRL เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อเสนอ
หลักของบทความนี้คือ รัฐบาลไทยต้องพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดนราธิวาสกับโครงการรถไฟ
ECRL ของมาเลเซีย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน วางแผนที่จะสามารถดึงดูดให้
นักลงทุนเข้ามาลงทุนภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของไทย และด�ำเนินโครงการเกีย่ วกับการขนส่ง
สินค้าทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ความเหลื่อมล�้ำในการถือครองที่ดินของราษฎร ในเขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
INEQUALITY IN LAND OWNERSHIP OF THE PEOPLE IN
THE AGRICULTURAL LAND REFORM ZONE
วีรพัฒน์ งอดสุวรรณ์, เจนจิรา ยูโซ๊ะ, วิชิดา ทองแดง, ณฐกันต์ ด้วงปาน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
การถือครองและใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม ซึง่ รูจ้ กั กันในนามทีด่ นิ “ส.ป.ก” นัน้
มีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นผู้ได้รับประโยชน์จาก
การท�ำกินในที่ดินดังกล่าว โดยนิยามค�ำว่า “เกษตรกร” หมายถึง ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
ได้แก่ ผูท้ เี่ ป็นเกษตรกรอยูแ่ ล้วตามความเป็นจริง และใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมิใช่
อาชีพอื่น และเป็นผู้ที่ไม่มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือของบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือ
มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ ปัญหาจึงเกิดขึ้นจากบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติหรือไม่ใช่เกษตรกร
แต่กลับได้สิทธิในการถือครองที่ดิน ส.ป.ก. ซึ่งคนที่ถือครองที่ดินส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลผู้มีอ�ำนาจทาง
การเมืองหรือบุคคลที่ร�่ำรวยมีอ�ำนาจต่อรองเข้าท�ำการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรมเนื้อที่
เป็นจ�ำนวนมาก ทั้งที่เกษตรกรที่แท้จริงควรได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ท�ำให้ไม่อาจแก้ไขปัญหาทีท่ ำ� กินของเกษตรกรได้ เพราะผูท้ เี่ ลีย้ งชีพโดยการประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่มี
ที่ดินท�ำกิน เนื่องจากที่ดินอยู่ในการครอบครองของผู้ที่มีอิทธิพล มีชื่อเสียง และร�่ำรวย จนกลายเป็น
ความเหลือ่ มล�ำ้ ระหว่างคนรวยกับคนจน ซึง่ จ�ำเป็นต้องแก้ไขทัง้ ด้านนโยบายของรัฐ และปรับปรุงการบังคับ
ใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ โดยการมีบทลงโทษส�ำหรับผู้กระท�ำผิดที่มิใช่เกษตรกร การชดใช้ค่าเสียหาย
แก่เกษตรกรและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรัฐ รวมทั้งการเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ
และเพิ่มอัตราก�ำลังของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้เพียงพอ
ค�ำส�ำคัญ : เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, การถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน, เกษตรกร

Abstract
Land tenure and use in agricultural land reform areas Which is known as the “Sor-Por-Kor”
Land, which aims to enable farmers under the Agricultural Land Reform Act to benefit from
the arable land By definition, “farmer” refers to a person who mainly engages in agriculture.
Is a true farmer and spends most of his time in agriculture, not in other professional fields And those
without land for farming. Or of a person in the same family or a small amount of land is not enough
to sustain life Problems arise from people who do not have qualifications or do not have a career
as a farmer. But they have the right to own land in agricultural land reform areas In which the
majority of landowners are political officials or wealthy people have the power to negotiate to occupy
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a lot of land in the area of agricultural reform. Despite the fact that real farmers should use land
in the area of agricultural land reform. Causing unable to solve the agricultural problems of
farmers. Because farmers who have a farming career do not have arable land. Because the
land in the agricultural land reform area is in the possession of influential, famous and wealthy
people. Until it became a gap between the rich and the poor It needs to be resolved in terms of
government policies and improve effective law enforcement. By imposing penalties for offenders
who are not farmers. Compensation for damage to farmers and damage to the state Including
adding audit measures to increase efficiency and increase the manpower of the staff in the
department sufficient
Keywords : Agricultural land reform zone, Land holding and use, Farmers

บทน�ำ
ในปัจจุบนั พบว่า มีการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ซึง่ เป็นทีด่ นิ ในเขตปฏิรปู เพือ่ การเกษตรกรรมผิดวัตถุประสงค์
ตามกฎหมายจากพระราชบัญญัตกิ ารปฏิรปู ทีด่ นิ ท�ำกินเพือ่ เกษตรกรรม เพราะในช่วงตลอดระยะเวลา 44  ปี
ที่ผ่านมา ที่ดิน ส.ป.ก. จ�ำนวนมาก ถูกครอบครองโดยมิชอบและเปลี่ยนมือไปยังผู้ที่ร�่ำรวยและผู้มีอ�ำนาจ
ในสังคมที่มีอ�ำนาจต่อรอง แทนที่จะอยู่ในมือของเกษตรกร และผู้ยากไร้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
จากกรณีล่าสุดของนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ที่ถูกตรวจสอบเพราะอยู่
ในกระแสความสนใจของประชาชนในสังคม โดยเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องลงตรวจสอบพืน้ ที่ พบว่า มีเนือ้ ทีฟ่ าร์ม
‘เขาสน 1’ อยู่ในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินประมาณ 682 ไร่ ในพื้นที่ หมู่ 6 ต�ำบล รางบัว อ�ำเภอเมือง จอมบึง
จังหวัด ราชบุรี โดย น.ส.ปารีณา อ้างว่าได้รับมอบต่อมาจากบิดาในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2548-2549
ซึ่งเป็นการครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปเกษตรกรรมผิดวัตถุประสงค์ของกฎหมายเพราะควร
เป็นเกษตรกร และไม่มีสิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เนื่องจาก คุณสมบัติไม่ถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค์ของการปฏิรปู ทีด่ นิ เพราะควรเป็นเกษตรกรทีไ่ ม่มที ดี่ นิ ท�ำกินหรือมีทดี่ นิ ไม่พอต่อการเกษตร
กรรมและยังครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายเพราะที่ดินมีแต่เพียงสิทธิในการเข้าท�ำประโยชน์ จึงท�ำให้
เกิดปัญหาผลกระทบในทางเสียหายทัง้ ต่อภาครัฐและเอกชน และเป็นปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ระหว่างราษฎร
ซึ่งมีฐานะแตกต่างกัน คนที่มีฐานะดี มีอ�ำนาจ ก็มีสิทธิถือครองที่ดินได้จ�ำนวนมาก แต่คนยากจนที่เป็น
เกษตรกรกลับไม่มีที่ดินท�ำกิน อันเป็นการขัดต่อนโยบายของรัฐ และบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
1. ความเป็นมาของที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
1.1 ความเป็นมาของที่ดิน ส.ป.ก.
หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ได้มีกลุ่มชาวไร่ชาวนา นักศึกษา นักการเมือง เดินขบวน
เรียกร้องหลายครัง้ สาเหตุสำ� คัญมาจาก ปัญหาทีด่ นิ ท�ำกินและการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน รัฐบาล
ในสมัย ฯพณฯ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ จึงได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยประกาศใช้พระราชบัญญัติการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2518 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้”
ปัจจุบันปรากฏว่า เกษตรกรก�ำลังประสบความเดือดร้อน เนื่องจากต้องสูญเสียสิทธิในที่ดินและกลายเป็น
ผูเ้ ช่าทีด่ นิ ต้องเสีย ค่าเช่าในอัตราสูงเกินควร ทีด่ นิ ขาดการบ�ำรุงรักษา จึงท�ำให้อตั ราการผลิตผลเกษตรกรรม
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อยูใ่ นระดับต�ำ 
่ เกษตรกรไม่ได้รบั ความเป็นธรรม และเสียเปรียบจากการเช่าทีด่ นิ จึงเป็นความจ�ำเป็นอย่างยิง่
ที่รัฐจะต้องด�ำเนินการแก้ไข ปัญหาดังกล่าวโดยด่วนที่สุด โดยวิธีการปฏิรูปที่ดิน เพื่อช่วยให้เกษตรกรมี
ทีด่ นิ ท�ำกินและให้การใช้ทดี่ นิ เกิดประโยชน์มากทีส่ ดุ ” ผลจากการประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ารปฏิรปู ทีด่ นิ
เพือ่ เกษตรกรรม เมือ่ วันที่ 6 มีนาคม 2518 เรียกโดยย่อว่า ส.ป.ก. โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ด�ำเนินการเกีย่ วกับ
การปรับปรุง สิทธิการถือครองทีด่ นิ การกระจายสิทธิในทีด่ นิ ทัง้ ในทีด่ นิ ของรัฐและทีด่ นิ ของเอกชน ทีม่ มี าก
เกินความจ�ำเป็น ให้ไปสูเ่ กษตรกรทีไ่ ม่มที ดี่ นิ ท�ำกินพร้องทัง้ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน พัฒนาอาชีพ ปรับปรุง
ส่งเสริม และสนับสนุน ปัจจัยการผลิตที่จ�ำเป็นต่าง ๆ และให้มีการจัดตั้งกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
กรรรม เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน และใช้จ่ายเพื่อการปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ให้ดขี นึ้ จุดมุง่ หมายของการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ ทีจ่ ะช่วยลดช่องว่างความแตกต่างในฐานะความเป็นอยูข่ อง
คนในสังคม และเพื่อสร้าง เสถียรภาพของการเมือง ทั้งนี้ก็โดยการให้ ผลประโยชน์และความช่วยเหลือ
เกษตรกรทีย่ ากจน ซึง่ เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ และชักน�ำให้เขาเหล่านัน้ หันมาจงรักภักดีและสนับสนุน
รัฐบาลที่ท�ำการปฏิรูปที่ดิน (ส�ำนักงานปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม. ความเป็นมา, 2562)
1.2 นิยามค�ำว่า “เกษตรกร” ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(1) ผูป้ ระกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ ผูท้ เ่ี ป็นเกษตรกรอยูแ่ ล้วตามความเป็นจริง
และใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมิใช้อาชีพอื่น และเป็นผู้ไม่มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เป็นของตนเองหรือของบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ
(2) ผูป้ ระสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ ผูท้ ยี่ งั ไม่เป็นเกษตรกร แต่ประสงค์
จะเป็นเกษตรกรและมาขอรับการจัดทีด่ นิ จากการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมบุคคลประเภทนี้ ได้แก่ ผูย้ ากจน
หมายถึง ผู้มีรายได้ซึ่งรวมสิทธิหรือประโยชน์อื่น ๆ ที่สามารถคํานวณเป็นตัวเงินได้และเมื่อรวมกันแล้วจะ
ต้องไม่สูงกว่าอัตรารายได้ที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) กําหนด
“ผูจ้ บการศึกษาทางการเกษตรกรรม” หมายถึง ผูท้ จี่ บการศึกษาไม่ตำ่� กว่าระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาเกษตรกรรม
“บุตรของเกษตรกรรม” หมายถึง บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม
เป็ น หลั ก บุ ค คลดั ง กล่ า วต้ อ งไม่ มี อ าชี พ อั น มี ร ายได้ ป ระจ� ำ เพี ย งพอแก่ ก ารยั ง ชี พ อยู ่ แ ล้ ว ไม่ มี ที่ ดิ น
เพือ่ เกษตรกรรมเป็นของตนเอง และประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เกษตรกรจะได้รบั การ
จัดที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามขนาดจ�ำนวนที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ ดินจังหวัด (คปจ.)
เห็นสมควร แต่ทั้งนี้เนื้อที่ทั้งหมดเมื่อรวมกับที่เกษตรมีอยู่เดิมแล้วต้องไม่เกิน 50 ไร่ ส�ำหรับการประกอบ
เกษตรกรรมโดยทั่วไป (ยกเว้นถือครองที่ดินก่อนปี 2523) อาจได้รับไม่เกิน 100 ไร่) ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยง
สัตว์ใหญ่ได้รับที่ดินไม่เกิน 100 ไร่ (กระทรวงยุติธรรม, กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ส.ป.ก.), 2550)
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1.3 นโยบายของรัฐ
เกษตรกรรม

(1) นโยบายในการปฏิรูปที่ดินภายใต้การด�ำเนินงานของส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

แนวทางการจัดสรรที่ท�ำกินให้กับราษฎรผู้ยากไร้การแก้ไขปัญหาผู้ไม่มีที่ดินท�ำกิน เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ในเรื่องปัญหาเรื่องที่ดินท�ำกิน ในส่วนของที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน มีเกษตรกรขึ้น
ทะเบียนขอรับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินใน 66 จังหวัด จ�ำนวน 370,676 ราย ในส่วนที่ดินรัฐ ส.ป.ก.
มีที่ดินที่ต้องด�ำเนินการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ�ำนวน 34.67 ล้านไร่
ด�ำเนินการไปแล้ว 33.97 ล้านไร่ คงเหลือพื้นที่ด�ำเนินการอีก 0.7 ล้านไร่ ส่วนที่ดินเอกชน เร่งรัดการจัดซื้อ
ทีด่ นิ เอกชน ส.ป.ก. ตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะจัดซือ้ ทีด่ นิ เอกชน 30,000 ไร่ โดยใช้งบประมาณจากกองทุนการปฏิรปู
ที่ดิน ประมาณ 2,000 ล้านบาท
การปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ การเกษตรกรรม เป็ น การปรั บ ปรุ ง เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ แ ละการถื อ ครองในที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรมรวมถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐน�ำที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐ
จัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งไม่ได้ท�ำประโยชน์ในที่ดินนั้นประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม
ประชากรส่วนใหญ่มอี าชีพในการเกษตรทีด่ นิ จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญและเป็นรากฐานเบือ้ งต้นของการผลิตทาง
เกษตรกรรมจึงเป็นความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องด�ำเนินการใช้วิธีการปฏิรูปที่ดิน เพื่อช่วยให้เกษตรกร
มีที่ดินท�ำกิน และให้การใช้ที่ดินเกิดประโยชน์มากที่สุด พร้อมกับการจัดระบบการผลิตและจ�ำหน่าย
ผลิตผลเกษตรกรรม เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกรเพื่อเป็นการสนองแนวนโยบายแห่งรัฐในการลด
ความเหลือ่ มล�ำ้ ในฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและสังคม ตามทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ (ส�ำนักปฏิรปู
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. แผนการปฎิบัติงาน, 2557)
(2) การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องพัฒนาเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยในส�ำรวจ เนือ่ งจาก
พื้นที่ที่เราได้ด�ำเนินการจัดไปแล้วนั้นมีพื้นที่จ�ำนวนถึง 34.67 ล้านไร่ ซึ่งเกินก�ำลังที่จะใช้เจ้าหน้าที่ไปเดิน
ส�ำรวจตามพื้นที่ ปัจจุบันได้เริ่มใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาช่วยแก้ปัญหาในการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของการปฏิรูปที่ดิน เช่น ภาพถ่ายทางอากาศ
ภาพถ่ายดาวเทียม สามารถตรวจสอบว่า พื้นที่ใดที่มีสภาพเป็นเช่นไร ถ้าไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
การปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม ก็ไปด�ำเนินการตรวจสอบ และด�ำเนินการตามระเบียบ ปัจจุบนั ตรวจสอบแล้ว
ประมาณ 9,000,000 ไร่ พบความผิดปกติ 3,831 แปลง โดยได้ดำ� เนินการการตรวจสอบในพืน้ ทีแ่ ล้ว 1,320 แปลง
ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 2,500 แปลง ก�ำลังด�ำเนินการตรวจสอบอยู่ พบความผิดปกติ 370 แปลง
ในกรณีที่พบว่ามีการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ ส.ป.ก. ด�ำเนินการโดย ส.ป.ก. จังหวัด มีหนังสือเรียกให้ชี้แจง
ข้อเท็จจริงเพิม่ เติม ส่งหนังสือเตือนให้ผปู้ ฏิบตั ติ ามระเบียบ สัง่ ให้สนิ้ สิทธิ และส่งอัยการฟ้องคดี ตามล�ำดับ
(ส�ำนักงานปฏิรูปที่ดินเอเกษตรกรรม. อ�ำนาจหน้าที่, 2562)
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2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของรัฐ
(1) ประมวลกฎหมายที่ดิน พื้นที่ดินทั่วไปแล้วให้หมายความรวมถึงภูเขา ห้วย หนองคลอง
บึง บาง ล�ำน�้ำ  ทะเลสาบ เกาะและที่ชายทะเลด้วยที่เป็นกรรมสิทธิของรัฐโดยที่ดินของรัฐนั้นถ้ามิได้มี
สิทธิครอบครอง หรือมิได้รบั อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ล้ว ห้ามมิให้บคุ คลใด เข้าไปยึดถือ ครอบครอง
รวมตลอดถึงการก่นสร้างหรือเผาป่า หรือ ท้าด้วยประการใด ให้เป็นการท้าลาย หรือท้าให้เสือ่ มสภาพทีด่ นิ
ทีห่ นิ ทีก่ รวด หรือที่ ทราย ในบริเวณทีร่ ฐั มนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ ท�ำสิง่ หนึง่ สิง่ ใด
อันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน ซึ่งถ้ามีการฝ่าฝืนจะมีโทษจ�ำคุกหรือปรับ หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
(2) พระราชบัญญัติป่าไม้ “ป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมาย
ทีด่ นิ กล่าวคือไม่มสี ทิ ธิในทีด่ นิ ดิน ไม่วา่ จะเป็นกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครอง “ไม้” หมายความว่า ไม้สกั และ
ไม้อนื่ ทุกชนิดทีเ่ ป็นต้นเป็นกอเป็นเถารวมตลอดถึงไม้ไผ่ทกุ ชนิด ปาล์ม หวายตลอดจนรากปุม่ ตอ เศษปลาย
และกิ่งของสิ่งนั้นๆ ไม่ว่าจะได้ถูกตัดตอนเลื่อยผ่าถากขุดหรือกระท�ำโดยประการอื่นใด
(3) พระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ เมือ่ รัฐมนตรีเห็นสมควรก�ำหนดป่าอืน่ ใดเป็นป่าสงวน
แห่งชาติเพื่อรักษาสภาพป่าไม้ของป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น ให้กระท�ำได้โดยออกกฎกระทรวงซึ่งต้อง
มีแผนทีแ่ สดงแนวเขตป่าทีก่ ำ� หนดเป็นป่าสงวนแห่งชาตินนั้ แนบท้ายกฎกระทรวงด้วยและห้ามมีการถือครอง
หรือกระท�ำประการใดที่จะท�ำให้ที่ดินเสียหาย
(4) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรก�ำหนดบริเวณที่ดินแห่งใดที่มี
สภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษา
และรืน่ รมย์ของประชาชน ก็ให้มอี ำ� นาจกระท�ำได้โดยประกาศพระราชกฤษฎีกาและให้มแี ผนทีแ่ สดงแนวเขต
แห่งบริเวณที่ก�ำหนดนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย บริเวณที่ก�ำหนดนี้เรียกว่า “อุทยานแห่งชาติ”
ที่ดินที่จะก�ำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาตินั้น ต้องเป็นที่ดินที่มิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมืองและเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความคุ้มครองของรัฐ
2.2 พระราชบัญญัติการปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มีรายละเอียดที่ส�ำคัญ ดังนี้
(1) ผู้มีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดิน มี 3 ประเภท คือ 1) เกษตรกร และ 2) สถาบัน
เกษตรกร หมายถึง กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรและชุมชนสหกรณ์การเกษตรตามกฎหมายว่า
ด้วยสหกรณ์ซึ่ง จะได้รับการจัดที่ดินตามขนาดเนื้อที่ที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.)
เห็นสมควรให้โดย ค�ำนึงถึงประเภทและลักษณะการด�ำเนินงานของสถาบันเกษตรกรนัน้ ๆ และ 3) ผูป้ ระกอบ
กิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้ออกประกาศกระทรวงฯก�ำหนด
		

(2) การได้มาของที่ดิน ส.ป.ก.

เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเขตปฏิรูปที่ดินใช้บังคับในท้องที่ใดแล้ว
(2.1) ถ้าในเขตปฏิรูปที่ดินนั้นมีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส�ำหรับพลเมือง
ใช้ร่วมกัน แต่พลเมืองเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น หรือได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินส�ำหรับพลเมืองใช้
ร่วมกันก็ดี หรือพลเมืองยังใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นอยู่ หรือยังไม่เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินส�ำหรับ
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พลเมื อ งใช้ ร ่ ว มกั น เมื่ อ ได้ จั ด ที่ ดิ น แปลงอื่ น ให้ พ ลเมื อ งใช้ ร ่ ว มกั น แทน โดยคณะกรรมการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ดี ให้พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเขตปฏิรปู ทีด่ นิ นัน้ มีผลเป็นการถอนสภาพการเป็น
สาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินส�ำหรับทีด่ นิ ดังกล่าว โดยมิตอ้ งด�ำเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ
และให้ ส.ป.ก. มีอ�ำนาจน�ำที่ดินนั้นมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้
(2.2) ถ้ า ในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น นั้ น มี ที่ ดิ น อั น เป็ น สาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น ส� ำ หรั บ ใช้
เพือ่ ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือทีด่ นิ ทีไ่ ด้สงวนหรือหวงห้ามไว้ตามความต้องการของทางราชการ
เมื่อกระทรวงการคลังได้ให้ความยินยอมแล้ว ให้พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเขตปฏิรูปที่ดินนั้นมีผลเป็น
การถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินส�ำหรับทีด่ นิ ดังกล่าว โดยมิตอ้ งด�ำเนินการถอนสภาพตาม
กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และให้ ส.ป.ก. มีอ�ำนาจน�ำที่ดินนั้นมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้
(2.3) ถ้าในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ นัน้ มีทดี่ นิ อันเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินซึง่ เป็นทีด่ นิ รกร้าง
ว่างเปล่า หรือทีด่ นิ ซึง่ มีผเู้ วนคืนหรือทอดทิง้ หรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอืน่ ตามกฎหมายทีด่ นิ
และที่ดินนั้นอยู่นอกเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ ส.ป.ก. มีอ�ำนาจน�ำที่ดินนั้นมาใช้ในการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้
(2.4) ถ้าเป็นที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ด�ำเนินการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติส่วนใดแล้ว เมื่อ ส.ป.ก. จะน�ำที่ดินแปลงใดในส่วนนั้นไป
ด�ำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเขตปฏิรูปที่ดินมีผลเป็นการเพิกถอน
ป่าสงวนแห่งชาติในทีด่ นิ แปลงนัน้ และให้ ส.ป.ก. มีอำ� นาจน�ำทีด่ นิ นัน้ มาใช้ในการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
ได้โดยไม่ต้องด�ำเนินการเพิกถอนตามกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ
		

(3) อ�ำนาจของเจ้าพนักงาน

พนักงานเจ้าหน้าทีม่ อี ำ� นาจเข้าไปตรวจสอบการประกอบเกษตรกรรม หรือการท�ำประโยชน์
หรือ กิจการอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึง
พระอาทิตย์ตกและให้แสดง บัตรประจ�ำตัวต่อผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองทีด่ นิ หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
อํ า นวยความสะดวกตามสมควร บั ต รประจ� ำ ตั ว ให้ เ ป็ น ไปตามแบบที่ รั ฐ มนตรี ก� ำ หนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาและเมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเขตปฏิรูปที่ดินใช้บังคับในท้องที่ใดแล้ว ภายใน
เขตปฏิรูปที่ดิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจดังต่อไปนี้
1) เข้าไปท�ำการอันจ�ำเป็นเพือ่ การส�ำรวจรังวัดได้แต่ตอ้ งแจ้งให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองทีด่ นิ ทราบเสียก่อน
2) ท�ำเครื่องหมายขอบเขตหรือแนวเขตโดยปักหลักหรือขุดร่องแนวในกรณีที่ต้องสร้างหมุดหลักฐาน
การแผนที่ในที่ดินของผู้ใด ก็ให้มีอ�ำนาจสร่างหมุดหลักฐานลงได้ตามความจ�ำเป็น
		

(4) ข้อบังคับเกี่ยวกับที่ดิน ส.ป.ก.

ที่ ดิ น ที่ บุ ค คลได้ รั บ สิ ท ธิ โ ดยการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมจะทํ า การแบ่ ง แยก หรื อ
โอนสิทธิในที่ดินนั้น ไปยังผู้อื่นมิได้เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม หรือโอนไป
ยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. เพื่อ ประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
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(5) บทลงโทษ

ผูใ้ ดขัดขวางหรือไม่อำ� นวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามมาตราในการปฏิบตั หิ น้าที่
หรือค�ำสั่งต้องระวางโทษจ�ำคุกหรือปรับหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
นอกจากนี้ ค� ำ สั่ ง มาตรา 44 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว)
พ.ศ. 2557 ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหา
การครอบครองที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย มีอ�ำนาจออกค�ำสั่งเรียกให้
บุคคลใดมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่หรือมาให้ถ้อยค�ำหรือส่งมอบเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การครอบครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เป้าหมาย และ ยึด รื้อถอน ท�ำลาย หรือกระท�ำการอื่นใด
กับสิง่ ปลูกสร้างทีเ่ ป็นอุปสรรคกับการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม ในกรณีทผี่ คู้ รอบครองทีด่ นิ ไม่ปฏิบตั ติ าม
หรื อไม่ ปรากฏว่า มีผู้ครอบครองที่ดิน ในพื้ น ที่ เ ป้ าหมายคื อที่ ดิ น ที่ ยั งไม่ เข้ าสู ่ กระบวนการปฏิ รูปที่ ดิ น
เพือ่ เกษตรกรรมทีม่ เี นือ้ ทีต่ งั้ แต่ 500 ไร่ ขึน้ ไป หรือ ทีด่ นิ ทีค่ ณะกรรมการปฏิรปู ทีด่ นิ จังหวัดมีมติให้เกษตรกร
ผู้ได้รับการจัดที่ดินสิ้นสิทธิ เข้าท�ำประโยชน์แล้วและครอบครองโดยบุคคลที่มิใช่ผู้ได้รับการจัดที่ดินมี
เนื้อที่ตั้งแต่ 100 ไร่ ขึ้นไป หรือที่ดินที่ศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้ส่งมอบแก่ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมแล้ว และมีเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ ขึ้นไป
3. ปัญหาความเหลื่อมล�้ำในการถือครองที่ดิน ส.ป.ก.
3.1 ปัญหาด้านกฎหมาย
		 (1) ปัญหาการถือครองและใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ การเกษตรกรรมโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย
เจตนารมณ์ของกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมมีขึ้นเพื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เป็นเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินท�ำกินหรือมีที่ดินไม่พอแก่การเกษตรหรือที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรมซึงกฎหมาย
มีวัตถุประสงค์ชัดแจ้งเพื่อประโยชน์แก่บุคคลตามคุณสมบัติของกฎหมายและยังรวมถึงการก�ำหนดให้
ไม่สามารถถือครองและใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเกิน 50 ไร่ เมือขัดต่อเจตนาของกฎหมายเท่ากับว่า
เป็นการถือครองและใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการห้ามซื้อขายหรือ
แบ่งแยกที่ดินในเขตปฏิรูป เว้นแต่การตกทอดทางทายาท ซึ่งกรณีนี้เจตนาของกฎหมายคือบุคคลที่ได้รับ
ให้ถือครองและใช้ประโยชน์นั้น มีเพียงแต่สิทธิครอบครอง ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพราะเป็นที่ดินของรัฐ
จึงไม่อาจซือ่ ขายสิทธิในการถือครองและใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ ได้และเมือ่ กระท�ำการฝ่าฝืนกฎหมาย
จึงเป็นการถือครองและใช้ประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยบุคคลนั้นไม่มีสิทธิในการกระท�ำใดได้และ
เกษตรกรผู้ขายนั้นจะหมดสิทธิในการใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินนั้นด้วย
		

(2) ปัญหาการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบที่ดินเขตปฏิรูปเริ่มจากเมือมีการแสดงสิทธิใน
การถือครองที่ดินต่อหน่วยงานของรัฐ เช่น ใบเสร็จเสียภาษีบ�ำรุงท้องที่ ภ.บ.ท.5 หลักฐานการขอใช้น�้ำ
หรือไฟฟ้า หลักฐานการขออนุญาตการสร้างอาคารเป็นต้น หรือกรณีผคู้ รอบครองยืน่ หลักฐานการถือครอง
ทีด่ นิ อืน่ หรือผูค้ รอบครองยืน่ ค�ำร้องโดยไม่มหี ลักฐานแสดงว่าครอบครองทีด่ นิ นัน้ จึงให้สำ� นักงานปฏิรปู ทีด่ นิ
โดยให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบถึงทีด่ นิ นัน้ เป็นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ การเกษตรกรรมหรือไม่และเมือ่ ใช้การได้มาและ
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คุณสมบัตินั้นตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่ ซึ่งการตรวจสอบในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดมีจ�ำนวน
มากกว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจและประกอบกับเจ้าหน้าที่ต้องได้รับค�ำสั่งจากส�ำนักงานปฏิรูปที่ดินจึงปฏิบัติ
หน้าที่ได้ถึงเกิดความล่าช้าในการตรวจสอบในการวัดพื้นที่โดยการตรวจสอบพื้นที่โดยตรงและประกอบกับ
ผู้ถือครองและใช้ประโยชนที่ดินในเขตปฏิรูปนั้นเป็นผู้มีอิทธิผลหรือผู้ถือครองมีอ�ำนาจในการต่อรองอาจ
ส่งผลถึงการตรวจสอบที่ล่าช้าและเลือกปฏิบัติโดยความไม่เท่าเทียบได้
		

(3) ปัญหาไม่มีมาตรการลงโทษและชดใช้ค่าเสียหายในที่ดิน ส.ป.ก.

เมือตรวจสอบพบผู้ที่ถือครองและใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ส�ำนักงานปฏิรูปที่ดินแต่ละจังหวัดจะมีค�ำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่วัดพื้นที่
ตามแผนที่ของเขตปฏิรูปและมีค�ำสั่งหรือบังคับตามกฎหมายอื่นประกอบที่ดินในเขตปฏิรูปแต่ส่วนที่เป็น
ที่ดินของส�ำนักงานเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียวนั้นจะมีคำ� สั่งขอให้คืนที่ดินและรื้อถอน
สิง่ ปลูกสร้างเท่านัน้ โดยถ้าผูถ้ อื ครองและใช้ประโยชน์นนั้ ขัดค�ำสัง่ จะได้รบั โทษทางกฎหมายแต่ถา้ บุคคลนัน้
ปฏิบัติตามจะไม่มีความผิดแต่อย่างใด และไม่อาจเรียกค่าเสียหายได้จากความเสียหายในการใช้ประโยชน์
ในที่ดิน ส.ป.ก. โดยมิชอบเพราะกฎหมายมีเจตนาแก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินท�ำกินหรือมีที่ท�ำกินไม่พอ
จึงมีบทลงโทษที่ไม่ร้ายแรงและเมื่อมีการซื้อขายบุคคลผู้ที่ซื้อขายจะมิได้รับเงินคืนจากการซื้อที่ดิน ส.ป.ก.
จึงถือว่าเป็นการลงโทษแล้ว
3.2 ปัญหาด้านนโยบายของรัฐ
รัฐไม่สามารถด�ำเนินการตามนโยบายโดยสมบูรณ์ได้ เพราะนโยบายมีวตั ถุประสงค์ให้เกษตรกร
ผู้ยากจนที่มีจ�ำนวนมากที่ไม่มีที่ดินท�ำกินหรือมีไม่เพียงพอ ให้มีที่ท�ำกินในที่ดินของ ส.ป.ก. แต่ในปัจจุบัน
พบว่าเกษตรกรไม่ได้เป็นผู้ถือครองที่ดิน ส.ป.ก. โดยผู้ถือครองนั้น เป็นบุคคลผู้มีอ�ำนาจทางการเมือง
หรืออิทธิพลและบุคคลผู้ร�่ำรวย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ถืออ�ำนาจต่อรองต่อรัฐ ท�ำให้ถือครองที่ดิน ส.ป.ก.
เนื้อที่แปลงใหญ่และครอบครองมาเป็นเวลานาน อันขัดกับนโยบายของรัฐเอง ดังปรากฏกรณีข่าวของ
นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. จังหวัดราชบุรี
4. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการถือครองที่ดิน ส.ป.ก. ตามกฎหมาย
4.1 การถือครองและใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม โดยบุคคลผู้มีอ�ำนาจ
หรือร�่ำรวย กฎหมายก�ำหนดคุณสมบัติและข้อบังคับที่สามารถถือครองและใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
เพือ่ เกษตรกรรม แต่ยงั มีบคุ คลทีฝ่ า่ ฝืน ทัง้ ไม่มคี ณ
ุ สมบัตหิ รือถือครองและใช้ประโยชน์เกินกว่าก�ำหนด หรือ
ซื้อขายหรือแบ่งแยกที่ดินในเขตปฏิรูปซึงเกิดจากบทลงโทษในตัวบทกฎหมายโดยตรงกล่าวคือ กฎหมาย
พระราชบัญญัตกิ ารปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม นัน้ มีบทลงโทษในกรณีเฉพาะฝ่าฝืนค�ำสัง่ ของเจ้าพนักงาน
หรือขัดขืนค�ำสัง่ และยังเกิดช่องโหวให้บคุ คลอืน่ ทีไ่ ม่มคี ณ
ุ สมบัตใิ นการถือครองทีด่ นิ ส.ป.ก. เข้ามาถือครอง
ที่ดินเพราะมีเพียงแต่ค�ำลั่งให้คืนที่ดิน ส.ป.ก. ไม่ว่าจะได้มาจาก การซื้อขายจากเอกชน หรือพื้นที่ว่างเปล่า
หรือจากป่าเสื่อมโทรมจากป่าไม้หรือจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่อยู่ในอ�ำนาจของส�ำนักงานปฏิรูปที่ดิน
(ส.ป.ก.)
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4.2 กฎหมายไม่ได้มีมาตรการให้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการถือครองและใช้ประโยชน์
ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม ซึงก�ำหนดแต่เพียงการยึดทีด่ นิ คืนและรือ้ ถอนสิง่ ปลูกสร้าง โดยมิได้คำ� นึงถึง
ความเสียหายทีเ่ กษตรกรผูค้ วรได้รบั ประโยชน์ตามเจตนาของกฎหมาย เนือ่ งจาก มีหลายตัวอย่างทีแ่ สดงถึง
บุคคลที่ถือครองและใช้ประโยชน์โดยมิชอบตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายถือครองและใช้ประโยชน์เป็น
ระยะเวลานาน เช่นตัวอย่างของ นางสาว ปารีณา ไกลคุปต์ ส.ส. ราชบุรี ที่ถือครอง เป็นระยะเวลาถึง 8 ปี
และได้รับผลก�ำไรจากกิจการที่กระท�ำโดยประมาณปีละ 100 ล้านบาทต่อปี ซึงเมื่อเทียบกับเกษตรกร
ที่ควรได้ใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว จึงไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรที่ควรได้เข้าใช้ประโยชน์ จนเกิด
ความเสียหายจากถือครองเป็นระยะเวลานาน เพราะเกษตรกรผู้ควรจะได้เข้าใช้ประโยชน์ในอดีตมิได้เข้า
ใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือความเสียหาจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินจนท�ำให้เกิด
ความเสียหายต่อที่ดิน ส.ป.ก. ไม่ว่าจะเป็น ดิน น�้ำ  ป่าไม้ อาจเกิดความเสียหายจนมิอาจน�ำกลับมาใช้
ประโยชน์และไม่สามารถน�ำมาจัดสรรให้เกษตกรกรได้อกี ตามเจตนารมณ์ขอกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล
4.3 ผลจากการขาดเจ้าพนักงานในการตรวจสอบพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
ท�ำให้การด�ำเนินการและการตรวจสอบลงพื้นที่ใช้ระยะเวลาที่นานและล่าช้าเพราะพื้นที่ของส�ำนักงานเขต
ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมนั้นมีจ�ำนวนมากกว่าเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะบุคคลผู้มีอ�ำนาจหรือผู้ร�่ำรวยถือ
ครองที่ดินเป็นจ�ำนวนมากเป็นแปลงใหญ่จึงยากต่อการตรวจสอบให้รวดเร็ว จึงเป็นผลเสียต่อเกษตรกร
ที่มีความต้องการใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินความเหลื่อมล�้ำของบุคคลที่มีอ�ำนาจอิทธิทางการเมือง
และร�ำ่ รวยอ�ำนาจต่อรอขัดกับเกษตรกรผูไ้ ม่มที ดี่ นิ ท�ำกินทีไ่ ม่ได้รบั ความเป็นธรรมโดยถือครองทีด่ นิ ส.ป.ก.
4.4 กฎหมายโดยเฉพาะทีด่ นิ ทีม่ ไิ ด้เป็น ป่าสงวน หรือ เขตป่าไม้ทเี่ สือ่ มโทรมมาซึง่ เป็นเขตปฏิรปู
ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมนัน้ จะบังคับใช้ตามกฎหมายของเขตปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมโดยตรงไม่มมี าตรการ
บังคับในลักษณะบทลงโทษในการถือครองที่ดินส.ป.ก.โดยมิชอบด้วกฎหมายซึ่งมีมาตรการบังคับแต่เพียง
ออกค�ำสั่งยึดที่ดินคืนและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือออกค�ำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งให้ปฏิบัติโดยเมื่อขัดค�ำสั่ง
หรือขัดขว้างการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานจึงจะมีโทษจ�ำคุกหรือปรับ แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจ
ท�ำลายทรัพย์ หรือ สิ่งแวดล้อมในที่ดิน ส.ป.ก. เช่น ดิน น�้ำ  หรือ สิ่งตกค้างจากการใช้สารเคมีที่เป็นพิษ
จนไม่สามารถกลับคืนสภาพเดิมแล้วใช้ประโยชน์อีกไม่ได้ ซึงไม่เพียงส่งพลกระทบต่อรัฐแต่ยังส่งผลถึง
เกษตรกรผู้ควรจะได้ใช้ประโยชน์ภายในอาอนาคตอีกด้วยจึงท�ำให้เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ได้
รับความเสียหายที่ไม่อาจน�ำมาจัดสรรให้เกษตรกรผู้ไม่มีที่ท�ำกินหรือมีที่ดินท�ำกินไม่พอได้ ท�ำให้เกิด
ความเสียหายจากการถือครองและใช้ประโยชน์โดยมิชอบในที่ดิน ส.ป.ก. ของรัฐ

บทสรุป
ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ (ส.ป.ก.) โดยอยู่ในอ�ำนาจของส�ำนักงานปฏิรูปที่ดิน
เอเกษตรกรรมมีวตั ถุประสงค์เพือ่ จัดสรรทีด่ นิ หรือปฏิรปู ทีด่ นิ ให้เกษตรกรผูไ้ ม่มที ด่ี นิ ท�ำกินหรือมีทดี่ นิ ท�ำกิน
ไม่เพียงพอต่อการท�ำเกษตรกรรมโดยในปัจจุบันพบว่ามีการถถือครองที่ดิน ส.ป.ก. ที่ไม่ใช้เกษตรกรแต่
เป็นบุคคลผูม้ อี ำ� นาจต่อรองกับภาครัฐและร�ำ่ รวยถือครองทีด่ นิ ส.ป.ก. ทีถ่ อื ครองทีด่ นิ เป็นจ�ำนวนมากและ
เกินอัตราที่ก�ำหนดโดยกฎหมายที่ก�ำหนดให้ถือครองไม่เกิน 50 ไร่ หรือ 100 ไร่ ตามคุณสมบัติ จึงก่อให้
เกิดปัญหาที่กระทบต่อเกษตรกรที่ควรเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากที่ดิน ส.ป.ก. โดยมาตรการบังคับที่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือ ส�ำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีอ�ำนาจแต่เพียงยึดคืนที่ดินและออกค�ำสั่ง
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อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงเท่านั้นเมื่อขัดค�ำสั่งของส�ำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องจะมีบทลงโทษในการจ�ำคุกและปรับหรือทั้งจ�ำทั้งปรับแต่อย่างไรอาจเกิดปัญหาช่องโหว่เพราะ
ไม่มีโทษในการถือครองที่ดิน ส.ป.ก. จึงเกิดการถือครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายและความเสียหาย
ที่เกิดจากความเหลียมล�้ำในการถือครองจากผู้มีอิทธิพลมีอ�ำนาจต่อรองและร�ำ่ รวยในการถือครองที่ดิน
ส.ป.ก. เป็นจ�ำนวนมากหลายร้อยไร่หรือหลายพันไร่ จึงสร้างความเสียหาต่อเกษตรกรผู้ควรได้ใช้ประโยชน์
ในทีด่ นิ ส.ป.ก. และความเสียหายจากการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ทีอ่ าจสร้างความเสียหายต่อทีด่ นิ ซึง่ ความเสียหาย
เหล่านี้มิได้มีมาตรการบังคับให้ชดใช้ค่าความเสียหายแต่อย่างใดเพียงแต่ยึดคืนที่ดิน อีกทั้งการตรวจสอบ
โดยหน่วยงานมีไม่เพียงพอต่อทีด่ นิ ส.ป.ก. จึงเกิดความล่าช้าในการท�ำงานหรืออาจมีสว่ นเพราะผูถ้ อื ครอง
ที่ดิน เป็นผู้มีอิทธิพลมีอ�ำนาจต่อรองหรือร�่ำรวยซึ่งอาจมีผลต่อการเลือกปฏิบัติ ดั่งนั้นจึงสมควรให้มีการ
แก้ปัญหาทั้งในทางกฎหมายและหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินท�ำกินหรือมีไม่เพียงพอ
ต่อการท�ำเกษตรกรรม
6. ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำในการถือครองที่ดิน ส.ป.ก. ของราษฎร
6.1 การบังคับใช้กฎหมาย
ควรเพิ่มบทลงโทษโดยแยกจากบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติและเกษตรกรผู้มีคุณสมบัติบังคับใช้
มาตรการที่ต่างกันในการบังคับใช้กฎหมายโดยตรงซึ่งจะไม่ท�ำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่า
ไม่มีมาตรการลงโทษทางอาญาส�ำหรับราษฎรที่ถือครองที่ดิน ส.ป.ก โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
6.2 การชดใช้ค่าเสียหายต่อเกษตรกรและรัฐ
ควรเพิ่มมาตรการการชดใช้ค่าเสียหายแก่เกษตรกรผู้ควรได้รับประโยชน์จากการใช้ที่ดิน
ในเขตปฏิรูปที่ดินในอดีตเพราะส่วนใหญ่เป็นการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปเป็นที่ดินจ�ำนวนมากโดยถือ
ครองและใช้ประโยชน์เป็นระยะเวลาที่นานที่ควรเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่ควรจะได้รับประโยชน์
และควรมีมาตรการการชดใช้ค่าเสียหายแก่ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จน
ท�ำให้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่เสียหายจากการถือครองจนมิอาจน�ำมาจัดสรรและใช้ประโยชน์ได้อีก
6.3 การปรับปรุงหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ควรเพิม่ เจ้าหน้าทีผ่ ตู้ รวจสอบ เพราะทีด่ นิ ในเขตปฏิรปู ทัง้ ประเทศมีทดี่ นิ กว่า 55 ล้านไร่ จึงท�ำให้
เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบและมีหน่วยงานตามภูมิภาคในแต่ละพื้นที่ โดยสามารถร้องทุกข์ในกรณี
พบเจอบุคคลผู้มีอ�ำนาจต่อรองหรือเป็นคนร�่ำรวยที่ถือครองและใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมิชอบ
และควรมีการต่ออายุใบอนุญาตใช้ประโยชน์ เพราะจะได้ตรวจสอบความมีอยูข่ องเกษตรกรหรือผูถ้ อื ครอง
และสามารถให้บริการความช่วยเหลือหรือช่วยแก้ปัญหาตามความต้องการของเกษตรกร
6.4 การก�ำหนดบทลงโทษ
การก�ำหนดบทลงโทษในกฎหมายที่ใช้บังคับโดยตรง โดยไม่ต้องน�ำกฎหมายอื่นมาใช้รวมกัน
เพราะจากแหล่งที่มาของที่ดินก่อนมาปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรมหรือก�ำหนดให้ชัดเจนในตัวบทถึงมาตรการ
ลงโทษ ส�ำหรับที่ ส.ป.ก. ทีม่ แี หล่งทีม่ าจากทีด่ นิ อืน่ ทีม่ กี ฎหมายบังคับใช้อยูแ่ ล้วให้นำ� มาบัญญัตใิ นกฎหมาย
ส.ป.ก. โดยตรงด้วย
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การควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยในการปล่อยตัวชั่วคราว
โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
DETENTION OF THE DEFENDANT FOR PRETRIAL RELEASE
BY USING ELECTRONIC MONITORING.
ศิริณีย์ หัสชัย, จิรัชญา มุกดารัตน์, ธณัฐสินาถ แก่นทอง
นัฐธิรา ติงสา, พิทักษ์พงศ์ เรืองพุธ, วาสนา คงประเสริฐ, ธีรยุทธ ปักษา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความเป็นมาของการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
ในการควบคุ ม ตั ว ผู ้ ต ้ อ งหาหรื อ จ� ำ เลย 2) กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั้ ง
ในประเทศไทยและต่างประเทศ และ 3) แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราว
แบบไม่ควบคุมตัวโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระเบียบวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ในลักษณะการทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์เอกสารและตัวบทกฎหมายทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาพบว่ามีประเด็นปัญหาในเรื่องการน�ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
มาใช้กับผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยในการปล่อยตัวชั่วคราวที่ไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน การใช้ดุลยพินิจ
ของศาลและความไม่เท่าเทียมกันในการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้นนับเป็น
ปัญหาส�ำคัญอันอาจกระทบถึงสิทธิ เสรีภาพและความเท่าเทียมกันของบุคคลที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยและตามกฎหมายสากล ดังนั้นหากมีการแก้ไขบทบัญญัติ ในเรื่องการปล่อยตัว
ชั่ ว คราวดั ง กล่ า วก็ จ ะส่ ง ผลให้ ผู ้ ต ้ อ งหาหรื อ จ� ำ เลยในการปล่ อ ยตั ว ชั่ ว คราวได้ รั บ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพและ
ความเสมอภาคอย่างเช่นบุคคลที่ไม่ได้ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิด ทั้งยังเป็นการสร้างความเท่าเทียมกัน
ในเรื่องการวางหลักประกันต่อศาลได้อีกประการหนึ่ง
ค�ำส�ำคัญ : การควบคุมตัว การปล่อยตัวชั่วคราว เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

Abstract
This research has the purposes to study 1) Rationale of the electronic monitoring using
in detaining of the defendant 2) Thai and foreign laws that are related to electronic monitoring and
3) Concept, theory, and principle that are related to decontrol pretrial release by using electronic
monitoring. This is a qualitative research in the features of literature review, Thai and foreign
documents and laws analysis. According to the study, the researchers found problems about the
using of electronic monitoring in arresting defendant which are against human rights, judicial discretion,
and the unequal allowance of pretrial release. The following problems are important problems
that could affect liberty and equality of human which are contained in Thai and international
constitution. So if it has the revision of statutes about pretrial release, defendants who get
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pretrial release will receive liberty and equality as the normal person. Moreover, it can create
the equivalent of the bail.
Keywords : Detaining, Pretrial release, Electronic monitoring

บทน�ำ
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัว (Electronic Monitoring) หรือ EM หมายถึง อุปกรณ์รบั ส่งสัญญาณ
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับชุดอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องเพือ่ ใช้ในการติดตามตัว รวมถึงการตรวจสอบความเคลือ่ นไหว
หรื อ ต� ำ แหน่ ง ของผู ้ ถู ก คุ ม ประพฤติ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ศ าลหรื อ เจ้ า พนั ก งานผู ้ มี อ�ำ นาจสั่ ง อาทิ
การห้ามออกหรือห้ามเข้าบริเวณที่ก�ำหนดโดยอาจก�ำหนดช่วงเวลาด้วยก็ได้ ซึ่งจะด�ำเนินการควบคู่กัน
กับมาตรการแก้ไขฟื้นฟู (กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม. สืบค้นเมื่อ 26 ธันวาคม 2562, จาก
hhttp://www.probation.go.th/contentdl.php?id=34323)

ภาพที่ 1 ส่วนประกอบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวยี่ห้อ Xentrack รุ่น NS-EM1
(กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สืบค้นเมื่อ 26 ธันวาคม 2562 จาก http://www.probation.go.th)
ส�ำหรับประเทศไทยนัน้ ได้มกี ารน�ำอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัวเข้ามาใช้ในการปล่อยตัวชัว่ คราว
ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยและยังคงมีการเรียกหลักประกันอยู่ ซึ่งในช่วงแรกการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นี้
มีการใช้น�ำร่องเพียง 23 ศาล และในขณะนี้มีศาลที่ได้เข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 166 ศาล ทั้งนี้บทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ไม่มีหลักเกณฑ์การวินิจฉัยค�ำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
ที่เป็นมาตรฐานชัดเจนแน่นอน เมื่อผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยไม่มีทรัพย์สินมาวางประกัน ศาลก็จะไม่ไต่สวน
ค�ำร้องขอปล่อยชัว่ คราว จึงท�ำให้ผตู้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยนัน้ ถูกควบคุมตัวไปไว้ในเรือนจ�ำและถูกปฏิบตั เิ สมือน
นักโทษเด็ดขาด ซึ่งขัดกับหลักเกณฑ์ตามกฎหมายสากลและกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ความว่า“ผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยถือเป็นผูบ้ ริสทุ ธิจ์ นกว่าศาลจะมีคำ� พิพากษา” (กรมคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม. สืบค้นเมื่อ 26 ธันวาคม 2562, จาก http://www.probation.go.th ; มติชนศาล. สืบค้น
เมื่อ 26 ธันวาคม 2562 เข้าถึงได้จาก https://www.matichon.co.th/local/crime/news_1712747 )
จากสถิติผู้ต้องขังทั่วประเทศของกรมราชทัณฑ์ ส�ำรวจ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563 มีผู้ต้องขัง
ทั้งหมด 372,617 คน แบ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดจ�ำนวน 308,735 คน (ร้อยละ 82.86) ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่าง
การพิจารณาจ�ำนวน 63,882 คน (ร้อยละ 17.14) โดยส่วนใหญ่ผู้ต้องขังกลุ่มนี้ไม่มีทรัพย์สินมาวางเป็น
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หลักประกัน จึงต้องถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจ�ำ  เช่นนี้ย่อมเห็นได้ว่าการปล่อยตัวชั่วคราวโดยเรียก
หลักประกันนั้นไม่เหมาะสมอย่างยิ่งกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบันที่ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ไม่เท่าเทียมกัน ท�ำให้ผตู้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยทีม่ ฐี านะทางเศรษฐกิจดีมโี อกาสได้รบั การปล่อยตัวชัว่ คราวมากกว่า
ผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยทีม่ ฐี านะยากจน จึงท�ำให้ผตู้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยถูกควบคุมตัวร่วมกับบุคคลทีศ่ าลพิพากษาว่า
มีความผิด ดังนัน้ จึงขัดกับหลักกฎหมายคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพและหลักสิทธิมนุษยชนของผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลย
(กรมราชทัณฑ์. สืบค้นเมื่อ 23 มกราคม 2563 จาก http://www.correct.go.th/stathomepage/)

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาความเป็นมาของการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย
2. ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราวแบบไม่ควบคุมตัว
โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

ทบทวนวรรณกรรม
ในอดีตประเทศไทยนัน้ มีหลักสันนิษฐานในคดีอาญาว่า “เมือ่ มีผกู้ ระท�ำความผิด หากผูใ้ ดถูกฟ้องร้อง
หรือกล่าวหาว่ากระท�ำความผิด ให้เชื่อไว้ก่อนว่า ผู้นั้นกระท�ำความผิด จนกว่าจะหาพยานหลักฐานมา
พิสูจน์ว่าตนเป็นผู้บริสุทธิ์” ซึ่งการพิสูจน์ความเป็นผู้บริสุทธิ์ในอดีตนั้น จะใช้วิธีการที่รุนแรง เช่น ด�ำน�้ำ 
ลุยไฟ ตอกเล็บ บีบขมับ เฆีย่ นตี และกระท�ำทารุณต่างๆ ต่อมาเมือ่ ประเทศไทยมีสมั พันธไมตรีกบั ชาวต่างชาติ
จึงท�ำให้ชาวต่างชาติมองว่า การลงโทษผู้กระท�ำความผิดในประเทศไทยป่าเถื่อน โหดร้ายทารุณยิ่งนัก
โดยการใช้เครื่องพันธนาการในอดีตเรียกว่า “จ�ำ  5 ประการ” คือ (1) ตรวนใส่เท้า (2) เท้าติดขื่อไม้
(3) โซ่ลา่ มคอ (4) คาไม้ใส่คอทับโซ่ (5) มือ 2 ข้างสอดเข้าไปในคาน และไปติดกับขือ่ ไม้ เรียกสัน้ ๆ ว่าจ�ำครบ
จนในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มกี ารปฏิรปู กฎหมายให้ทนั สมัยขึน้ การใช้เครือ่ งพันธนาการส�ำหรับผูก้ ระท�ำความผิด
จึงคงเหลืออยู่ แต่เพียงการใช้โซ่ ตรวน กุญแจมือ และกุญแจเท้าเท่านั้น (ไทยรัฐออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 26
ธันวาคม 2562 เข้าถึงได้จาก https://www.thairath.co.th/content/417461)
และในปัจจุบันได้มีการน�ำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า EM มาใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ซึง่ เป็นเครือ่ งพันธนาการทีก่ รมราชทัณฑ์นำ� มาใช้กบั การควบคุมตัวผูต้ อ้ งหา จ�ำเลย หรือนักโทษ โดยวัตถุประสงค์
ในการควบคุมการจ�ำกัดและเพื่อการสังเกตเฝ้าระวัง โดยมีรูปแบบของการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ในระบบ Passive ระบบ Active และระบบดาวเทียมติดตาม ซึ่งประกอบด้วย ตัวอุปกรณ์ส่งสัญญาณ
(Transmitter Device) มีลักษณะคล้ายนาฬิกาข้อมือ หรือสายหนังรัดข้อมือข้อเท้า ตัวอุปกรณ์รับสัญญาณ
(Receiver Unit) และศูนย์ควบคุมกลาง (Monitoring Center) ซึ่งท�ำหน้าที่ในการควบคุมและสอดส่องตัว
ผู้กระท�ำผิดให้อยู่ภายในสถานที่และเวลาที่ก�ำหนด (สุมนทิพย์ จิตสว่าง และฐิติยา เพชรมุนี. 2559 :
31 - 32 ; บรรเจิด แตงอ่อน. 2558 : 39) ซึ่งผู้กระท�ำผิดที่สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
ได้แก่ ผู้ต้องหาในระหว่างการประกันตัว ผู้ต้องขังในระหว่างคดี ผู้ได้รับการคุมประพฤติ ผู้ที่ได้รับโทษจ�ำคุก
โดยน�ำมาใช้แทนการจ�ำคุกทัง้ หมด ผูไ้ ด้รบั การพักการลงโทษ ผูก้ ระท�ำผิดทีเ่ ป็นเด็กและเยาวชน รวมถึงผูก้ ระท�ำผิด
ที่เป็นสตรี และคนชรา เป็นต้น (กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม. สืบค้นเมื่อ 26 ธันวาคม 2562,
จาก http://www.probation.go.th)
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สุมนทิพย์ จิตสว่าง และฐิติยา เพชรมุนี. (2559 : 32) ได้กล่าวถึง การใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัวผู้กระท�ำผิดในกระบวนการยุติธรรม แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ก่อนฟ้องหรือก่อนพิจารณาคดี
(Pre-Trial) ทางเลือกในการลงโทษหรือการใช้แทนการจ�ำคุก (Primary Sentencing) และการใช้ภายหลัง
จ�ำคุกมาระยะเวลาหนึง่ (Post-Prison) ใช้เพือ่ การเตรียมตัวระยะสุดท้ายของโทษ จ�ำคุก โดยการพักการลงโทษ
เพื่อให้ผู้กระท�ำผิดสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติ
พรพล เลากุล. (2558 : 14) ได้กล่าวไว้วา่ ส�ำหรับในประเทศไทยนัน้ ได้มกี ารน�ำอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ติดตามตัวมาใช้กับการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย การปล่อยตัวชั่วคราว หมายถึง ปล่อยตัว
ผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยจากการควบคุมหรือขังชัว่ คราวระยะเวลาหนึง่ ในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณา
ของศาล ซึ่งสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ
1. การปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่มีประกัน คือ การปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องมีสัญญาหรือ
หลักประกัน แต่ก่อนที่จะปล่อยตัวชั่วคราวนั้นต้องให้ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยสาบานหรือปฏิญาณตนว่า
จะมาตามนัดหรือหมายเรียก โดยในการนี้พนักงานสอบสวนสามารถบังคับให้ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยสาบาน
หรือปฏิญาณตนได้ ตามมาตรา 110 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
2. การปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีประกัน คือ การปล่อยตัวชั่วคราวไปโดยมีสัญญาว่าผู้ต้องหา
หรือจ�ำเลยจะมาตามนัดหรือตามหมายเรียก หากผิดนัดถือว่าผิดสัญญาประกันจะต้องใช้เงินตามจ�ำนวน
ที่ระบุไว้ ตามมาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3. การปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกัน คือ ก่อนปล่อยตัวชั่วคราวไป ผู้ร้องขอ
ประกันต้องจัดหาหลักประกันมาวาง ซึ่งหลักประกันมี 3 ชนิด คือ เงินสด หลักทรัพย์อื่น และบุคคลมาเป็น
หลักประกันโดยแสดงหลักทรัพย์ ตามมาตรา 114 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
การพิจารณาค�ำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว มีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 107 ได้กำ� หนดเรือ่ งการพิจารณาค�ำร้องขอปล่อย
ชัว่ คราวไว้วา่ “เมือ่ ได้รบั ค�ำร้องขอให้ปล่อยชัว่ คราวให้เจ้าพนักงานหรือศาลรีบสัง่ อย่างรวดเร็วและผูต้ อ้ งหา
หรือจ�ำเลยทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โดยอาศัยหลักเกณฑ์ ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 108,
108/1, 109, 110, 111, 112, 113, และ 113/1” โดยค�ำสั่งให้ปล่อยชั่วคราวตาม วรรคหนึ่ง ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ด�ำเนินการตามค�ำสั่งดังกล่าวโดยทันที
“มาตรา 108 บัญญัตวิ า่ ในการวินจิ ฉัยค�ำร้องขอให้ปล่อยชัว่ คราวให้พงึ พิจารณาข้อเหล่านีป้ ระกอบ
(1) ความหนักเบาแห่งข้อหา
(2) พยานหลักฐานที่น�ำมาสืบแล้วมีเพียงใด
(3) พฤติการณ์ต่างๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร
(4) เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันได้เพียงใด
(5) ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่
(6) ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่
(7) ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยต้องขังตามหมายศาล ถ้ามีค�ำคัดค้านของพนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ หรือโจทก์แล้วแต่กรณี ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัยได้

1150

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานซึ่งมีอ�ำนาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราวหรือ
ศาลอาจรับฟังข้อเท็จจริง รายงานหรือความเห็นของเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายก�ำหนดให้มีอ�ำนาจหน้าที่
ที่เกี่ยวกับการนั้นเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งค�ำร้องด้วยก็ได้
ในการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เจ้าพนักงานซึ่งมีอ�ำนาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราวหรือศาลจะก�ำหนด
เงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่หรือเงื่อนไขอื่นใดให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติ หรือในกรณีที่ผู้นั้นยินยอมจะสั่งให้
ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจ�ำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อย
ชั่วคราวก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการหลบหนี หรือภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น แต่ถ้าผู้ถูก
ปล่อยชั่วคราวมีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ แม้ผู้นั้นยินยอม จะสั่งให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้ต่อเมื่อผู้นั้น
มีพฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรง หรือมีเหตุสมควรประการอื่น”
จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการก�ำหนดให้เจ้าพนักงานหรือศาลซึ่งได้รับค�ำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
ต้องรีบสั่งอย่างรวดเร็ว โดยกฎหมายได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค�ำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวไว้
ในมาตรา 108 ซึ่งบัญญัติรับรองสิทธิผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลัก
ตามทั้งนี้เป็นไปตามดุลพินิจของเจ้าพนักงานหรือศาลแล้วแต่กรณี ส่วนการไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
นั้นเป็นข้อยกเว้น โดยต้องอาศัยเหตุตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108/1 ภายหลังเจ้าพนักงานหรือศาลมีค�ำสั่งค�ำร้องให้ปล่อยตัวชั่วคราว
อย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว ให้ผู้เกี่ยวข้องด�ำเนินการตามค�ำสั่งนั้น (สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่. 2552 : 23)
การน�ำอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัวมาใช้ในการปล่อยตัวชัว่ คราวมีขอ้ ดี คือ เป็นการลดปัญหา
ความแออัดในเรือนจ�ำ ลดการตีตราของผู้กระท�ำผิด ท�ำให้ผู้กระท�ำผิดกลับไปใช้ชีวิตในชุมชนได้ สามารถ
พัฒนาศักยภาพและท�ำงานเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวได้ เป็นการลดภาระของรัฐบาล ลดความเครียดของ
ผู้กระท�ำผิดจากการถูกควบคุมในเรือนจ�ำ  อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่และสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมมากขึ้น (สุมนทิพย์ จิตสว่าง และฐิติยา
เพชรมุนี. 2559 : 38)
การปล่อยตัวชั่วคราวตามระบบกฎหมายของอังกฤษ
กฎหมายของประเทศอังกฤษมีการควบคุมผู้ต้องโทษด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งน�ำมาใช้
ในหลายขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม แต่ขั้นตอนที่เกี่ยวกับการน�ำมาใช้ในชั้นปล่อยตัวชั่วคราว คือ
ขั้นตอนก่อนศาลมีค�ำพิพากษาซึ่ง The Bail Act. 1976 ของประเทศอังกฤษได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การ
น�ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในชั้นปล่อยตัวชั่วคราว โดยให้น�ำมาใช้กับเด็ก เยาวชนและบุคคลอื่นๆ
(วรชาติ เกลี้ยงแก้ว. 2558 : 133)
มาตรา 4 ที่บัญญัติรับรองไว้ บุคคลผู้ยื่นค�ำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวย่อมได้รับการประกันตัว
ไม่ว่าจะเป็นการประกันตัวในชั้น Magistrates’ Court Crown Court หรือ High Court ก็ตาม ผู้ต้องหาหรือ
จ�ำเลยต้องได้รับค�ำรับรอง (Recognizance) มีลักษณะให้ไว้กับศาลหรือนายต�ำรวจว่าตนจะไปปรากฏ
ตามที่ได้ก�ำหนดหรือไปรับการพิจารณาที่ศาลอาญา หรือจะไปเบิกความในฐานะพยาน หรือประพฤติตน
ด้วยความเรียบร้อยและตนรับรองว่าหากฝ่าฝืนค�ำรับรองดังกล่าว จะต้องเสียเงินจ�ำนวนหนึ่งเป็นค่าปรับ
โดยเหตุผลในการใช้ประกอบดุลยพินิจ ในการปล่อยตัวชั่วคราว ได้แก่ ความร้ายแรงของความผิดและ
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บทลงโทษ ลักษณะนิสัยส่วนตัว ประวัติจ�ำเลยในอดีต การอยู่ร่วมในสังคมและความสัมพันธ์ของจ�ำเลย
ในสังคม เป็นต้น ซึง่ ศาลจะต้องประเมินว่าโอกาสทีจ่ ำ� เลยจะหลบหนีมมี ากน้อยเพียงใด ผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลย
ที่ขอประกันเคยกระท�ำความผิดขณะที่ได้รับการประกันตัวหรือไม่ และศาลจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริง
ในคดีประกอบด้วย
The Bail Act. 1976 มาตรา 4 ยังบัญญัติต่อไปว่า ในกรณีที่จ�ำเลยถูกฟ้องหรือถูกตัดสินว่า
กระท�ำความผิดในคดีที่มีโทษจ�ำคุก จ�ำเลยจะไม่ได้รับการประกันตัวหากเข้ากรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ความปรากฏต่อศาลว่ามีเหตุผลอันสมควรเชื่อได้ว่า ถ้าจ�ำเลยได้รับการปล่อยชั่วคราว
แล้วจะหลบหนีไปกระท�ำความผิดขึ้นอีกในระหว่างที่ได้รับการปล่อยตัว ไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานหรือ
ขัดขวางการด�ำเนินคดีที่เกี่ยวกับตัวจ�ำเลย
(2) จ�ำเลยควรถูกขังไว้เพื่อความปลอดภัยของตัวจ�ำเลย
(3) จ�ำเลยถูกศาลพิพากษาให้จ�ำคุกในคดีอื่นแล้ว
(4) จ�ำเลยได้รับการประกันตัวไปแล้วถูกจับกุมอีก เช่น หลบหนีประกัน
(5) คดีได้พิจารณาไปแล้วและไม่มีเวลาพอที่จะรวบรวมเหตุตามข้อ (1)

หลักประกันในการปล่อยชั่วคราว
บทบัญญัติมาตรา 3 บัญญัติให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยไปได้โดยไม่ต้องมีประกัน
ไม่ต้องมีผู้ประกันและไม่ต้องก�ำหนดเงื่อนไขใด ๆ เว้นแต่ศาลพิจารณาก�ำหนดเป็นพิเศษเฉพาะบางคดี
ก็มีอ�ำนาจเรียกประกันได้โดยพิจารณาจากฐานะทางเศรษฐกิจ บุคลิกลักษณะหรือประวัติการกระท�ำ
ความผิด รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคนใกล้ชิด (สุรินทร์ มากชูชิต. 2555 : 48)
การอนุญาตให้ปล่อยตัวชัว่ คราวศาลจะก�ำหนดให้ผตู้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยหาประกันมาท�ำสัญญาประกัน
เพื่อเป็นประกันว่าจ�ำเลยจะมาปรากฏตัวตามก�ำหนด หากจ�ำเลยหลบหนีนายประกันก็จะถูกริบเงินประกัน
หรือยึดเงินประกันและถ้านายประกันไม่จ่ายเงินก็อาจถูกจ�ำคุก และศาลอาจก�ำหนดให้จ�ำเลยปฏิบัติ
ตามเงือ่ นไข อืน่ ๆ เท่าทีจ่ ำ� เป็น เพือ่ ประกันว่าเขาจะไม่หลบหนีหรือไปกระท�ำความผิดอีกในขณะทีป่ ระกันตัว
หรือไปข่มขู่พยาน ตามมาตรา 3(6) ของพระราชบัญญัติ The Bail Act. 1976 (อารีย์พร กลั่นนุรักษ์.
2545 : 85 - 86)
ซึ่งข้อก�ำหนดดังกล่าวนั้นน�ำมาเป็นหลักเกณฑ์การใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการปล่อยตัว
ชั่วคราวด้วย โดยประเทศอังกฤษได้น�ำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราวส�ำหรับเด็ก
หรือเยาวชนอายุ 12 ปีบริบูรณ์ ที่กระท�ำความเกี่ยวกับเพศหรือความผิดที่มีโทษเช่นเดียวกับผู้ใหญ่
ซึ่งมีโทษจ�ำคุกตั้งแต่ 14 ปี และผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยอายุ 17 ปีบริบูรณ์ ผู้กระท�ำความผิดฐานลักทรัพย์
ลักทรัพย์ในยานพาหนะ ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน และผู้กระท�ำความรุนแรง โดยเป็นไปตามข้อก�ำหนด
ตามาตรา 3AA - 3AC ของพระราชบัญญัติ The Bail Act. 1976 (ซีต้า ธนฐิติวงศ์. 2553 : 99 - 107)
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วิธีการวิจัย
การจัดท�ำวิจัยในครั้งนี้ ทางคณะผู้จัดท�ำได้มีวิธีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพซึ่งประกอบไปด้วย
การศึกษาด้านกฎหมายในเชิงเอกสาร (Document Research) ของประเทศไทยและต่างประเทศ โดยสืบค้น
จากตัวบทในรูปแบบของประมวลกฎหมาย หนังสือ ต�ำรา บทความวิชาการ เอกสารสิ่งพิมพ์และรายงาน
การวิจัย จากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ส�ำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เอกสารของหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องและฐานข้อมูลในอินเตอร์เน็ต ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับการใช้เครือ่ งมือ
อิเล็กทรอนิกส์ในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย โดยใช้ค�ำส�ำคัญที่เกี่ยวข้องในการสืบค้น
เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา การสรุปและเสนอแนะ ตามกรอบแนวคิดจากการศึกษาวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง

ผลการวิจัย
วิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการปล่อย
ตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย ซึ่งเป็นวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากการรวบรวมเอกสาร บทบัญญัติของ
กฎหมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และศึกษาโดยการใช้เอกสารทางวิชาการอื่น ๆ ประกอบด้วย
เช่น วิจัย บทความ วารสาร อันเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยฉบับนี้ โดยจะท�ำการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ปัญหาการใช้เครื่องพันธนาการไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ส่วนที่ 2 ปัญหาในการใช้ดุลพินิจของศาล
ส่วนที่ 3 ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว

วิเคราะห์
ส่วนที่ 1 ปัญหาการใช้เครื่องพันธนาการไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
การใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นเครื่องพันธนาการอย่างหนึ่งและถือเป็นการลงโทษผู้ต้องหา
อย่างหนึง่ ด้วย อาจถือได้วา่ การควบคุมตัวผูต้ อ้ งหาโดยใช้เครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวนัน้ เป็นการปฏิบตั ิ
ต่อผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยที่เป็นบุคคลซึ่งศาลยังไม่มีค�ำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท�ำความผิดเสมือนบุคคลนั้น
เป็นนักโทษแล้ว จากการศึกษาพบว่ามีบทบัญญัติเรื่อง หลักการที่ว่า “ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยที่ถูกด�ำเนินคดี
ถือว่าเป็นผูบ้ ริสทุ ธิจ์ นกว่าศาลจะมีคำ� พิพากษาถึงทีส่ ดุ ว่าได้กระท�ำความผิด และต้องปฏิบตั ติ อ่ ผูน้ นั้ เสมือน
เป็นผู้บริสุทธิ์ตลอดกระบวนการ จะปฏิบัติเสมือนกับผู้กระท�ำความผิดไม่ได้” ตามมาตรฐานสากลของ
องค์การสหประชาชาติและพันธกรณีระหว่างประเทศก็ได้บัญญัติรับรองหลักดังกล่าวไว้ดังนี้
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ข้อ 11(1) กฎมาตรฐานขั้นต�่ำในการปฏิบัติต่อ
นักโทษได้บัญญัติไว้ในข้อ 84(2)
ในส่วนบทกฎหมายของประเทศไทยก็ได้มีการบัญญัติหลักกฎหมายนี้ไว้เช่นกัน โดยบัญญัติไว้
มาตรา 29 วรรคสอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ความว่า
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“มาตรา 29 บุคคลไม่ตอ้ งรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท�ำการอันกฎหมายทีใ่ ช้อยูใ่ นเวลาทีก่ ระท�ำนัน้
บัญญัตเิ ป็นความผิดและก�ำหนดโทษไว้ และโทษทีจ่ ะลงแก่บคุ คลนัน้ จะหนักกว่าโทษทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมาย
ที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท�ำความผิดมิได้
ในคดีอาญา ให้สนั นิษฐานไว้กอ่ นว่าผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยไม่มคี วามผิด และก่อนมีคำ� พิพากษาอันถึง
ที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท�ำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท�ำความผิดมิได้...”
จะเห็นได้ว่าตราบใดที่ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยยังมิได้รับการตัดสินว่าเป็นผู้กระท�ำความผิดก็ถือว่า
ผู้นั้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ จะปฏิบัติเสมอผู้นั้นท�ำความผิดไม่ได้ การที่เจ้าหน้าที่รัฐใช้อ�ำนาจในการใส่เครื่อง
พันธนาการนัน้ ย่อมเป็นการรบกวนทัง้ สิทธิ เสรีภาพในร่างกายและยังกระทบกระเทือนต่อศักดิศ์ รีความเป็น
มนุษย์ ซึง่ ผูต้ อ้ งหาทีอ่ ยูใ่ นระหว่างการพิจารณาควรจะต้องมีชวี ติ เหมือนคนปกติธรรมดาทัว่ ไปทีม่ ไิ ด้กระท�ำ
ความผิดให้มากที่สุด รวมถึงชีวิต ความปลอดภัยและสุขภาพก็จะต้องได้รับความคุ้มครองเหมือนคนปกติ
ทัว่ ไปเช่นเดียวกัน ทัง้ นีเ้ พราะผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยในระหว่างพิจารณาเหล่านัน้ ยังถือเป็นผูบ้ ริสทุ ธิอ์ ยูน่ นั่ เอง
ฉะนั้นการใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยระหว่างพิจารณาเสมือนเป็นนักโทษเด็ดขาด
นั้นเป็นการกระท�ำในกระบวนการยุติธรรมที่มิชอบและขัดต่อกฎหมายของไทยและกฎหมายสากลว่าด้วย
ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะตัดสินทุกคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำผิดทางอาญา มีสิทธิ
ที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดตามกฎหมาย
ส่วนที่ 2 ปัญหาในการใช้ดุลพินิจของศาล
การปล่อยตัวชัว่ คราวเป็นการสัง่ อนุญาตให้ผตู้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยพ้นจากการควบคุมของเจ้าพนักงาน
หรือศาล ตามระยะเวลาที่ก�ำหนดเพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยถูกควบคุมหรือขังเป็นเวลานานเกิน
ความจ�ำเป็น ในระหว่างการสอบสวนหรือระหว่างการด�ำเนินคดี เพราะหากไม่จ�ำเป็นต้องควบคุมหรือ
ขังผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยไว้ก็ควรที่จะปล่อยตัวชั่วคราวไปตามหลักการที่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือ
จ�ำเลยไม่มีความผิด และก่อนมีค�ำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดเป็นผู้กระท�ำความผิดจะปฏิบัติ
ต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท�ำความผิดมิได้
การปล่อยตัวชั่วคราวกฎหมายก�ำหนดให้เป็นดุลพินิจของผู้พิพากษา ทั้งยังต้องพิจารณาตาม
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 108 ถึง มาตรา 113 อันเป็นกฎหมายเกีย่ วกับหลักเกณฑ์
การใช้ดุลพินิจที่ศาลจะพิจารณาสั่งค�ำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
การใช้ดลุ ยพินจิ ของผูพ้ พิ ากษานัน้ ผูพ้ พิ ากษาแต่ละบุคลย่อมใช้ดลุ ยพินจิ ไม่เหมือนกันและแตกต่าง
กันตามเหตุและปัจจัยพื้นฐานของแต่ละบุคคล โดยมีบทบัญญัติของกฎหมายให้อ�ำนาจไว้ในการใช้ดุลพินิจ
ของผู้พิพากษาในการพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ให้ใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจภายในขอบเขตของ
กฎหมายตามแต่ละข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่ปรากฏเฉพาะเรื่อง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ศาลมีการใช้
ดุลพินิจในการกลั่นกรองอย่างกว้างขวางเพื่อมุ่งเน้นด้านประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย แต่ถ้าการ
ใช้ดุลพินิจนั้นใช้ตามอ�ำเภอใจ ปราศจากเหตุผลหรือใช้เกินขอบเขตอ�ำนาจที่กฎหมายก�ำหนดไว้ หากไม่มี
การควบคุมตรวจสอบก็อาจก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นได้ เช่นนี้จึงเห็นว่าศาลควรมีข้อก�ำหนดในการใช้
ดุลพินิจของศาลให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันและมีการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจมิให้เกิดการกลั่นแกล้ง
ความไม่เป็นธรรมและการใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจของผู้พิพากษา เพื่อก่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ผู้ต้องหา
ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณานั้น
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ส่วนที่ 3 ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
การควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่ยังไม่มี
ความผิดจนกว่าจะมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ ย่อมส่งผลกระทบให้ผู้ต้องหาหรือ
จ�ำเลยนั้นสูญเสียอิสรภาพ ว่างงาน ขาดรายได้ ครอบครัวเดือดร้อน สูญเสียโอกาสต่าง ๆ ทางสังคม ฯลฯ
โดยสาเหตุส�ำคัญ คือ การไม่เคารพสิทธิของผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย ซึ่งอาจเกิดจากทัศนคติของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีต่อผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย ด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการได้รับ
อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
โดยเจตนารมณ์แห่งกฎหมายการปล่อยตัวชั่วคราว จะถือว่าจ�ำเลยทุกคนพึงได้รับการอนุญาต
ให้ปล่อยตัวชั่วคราวและจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่กรณีมิได้ ตามมาตรา 29 แห่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้บัญญัติไว้
ที่ว่าก่อนมีค�ำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท�ำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็น
ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด มิ ไ ด้ หากจ� ำ เลยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ป ล่ อ ยชั่ ว คราว เห็ น ได้ ว ่ า จ� ำ เลยต้ อ งถู ก คุ ม ขั ง
โดยที่ยังไม่มีค�ำพิพากษาว่าเขากระท�ำความผิด ดังนั้นจ�ำเลยก็ควรจะมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างผู้บริสุทธิ์
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงได้บัญญัติเรื่อง การปล่อยตัวชั่วคราวไว้โดยให้จ�ำเลย
มาปรากฏตัวต่อศาลตามทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญาประกัน ตามก�ำหนดนัด หรือตามหมายเรียก หากในภายหลัง
ศาลพิจารณาพิพากษาแล้วว่าจ�ำเลยกระท�ำผิดจริงก็ตอ้ งมีตวั จ�ำเลยในการบังคับโทษ จึงเกิดมาตรการบังคับ
ให้ผู้ที่ถูกปล่อยตัวชั่วคราวต้องมีประกันหรือหลักประกันด้วยก็ได้ ซึ่งหลักประกันที่เรียกนั้นสมควรจะ
เป็นจ�ำนวนเท่าใดก็ไม่ปรากฏหลักเกณฑ์แน่นอน คงประมาณได้เพียงว่าเป็นหลักประกันทีส่ มควรคือจ�ำนวน
ที่พอดีที่ท�ำให้ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยมาปรากฏตัวตามก�ำหนดการณ์ หากเกินเลยไปกว่านั้นนับว่าสูงเกินไป
ดังนั้นจึงก่อให้เกิดความเหลื่อมล�้ำกันอย่างมาก
เมื่ อเปรี ยบเทียบกันประเทศอัง กฤษแล้ ว การปล่ อยตั ว ชั่ ว คราวจะคล้ ายคลึ งกั บ ประเทศไทย
แตกต่างกันที่ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยอาจได้รับการประกันตัวโดยไม่มีเงื่อนไขหรือก�ำหนดเงื่อนไขอย่างใด
ได้ตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติ The Bail Act. 1976 ที่ก�ำหนดให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องมี
หลักประกัน ไม่ต้องมีนายประกัน และไม่ต้องก�ำหนดเงื่อนไขใด ๆ เว้นแต่เมื่อศาลได้พิจารณาเป็นพิเศษ
เป็นเฉพาะเจาะจงก็มีอ�ำนาจเรียกประกันได้ โดยพิจารณาจากฐานะทางเศรษฐกิจ บุคลิกลักษณะหรือ
เหตุที่เคยถูกศาลพิพากษาว่าเคยกระท�ำความผิดมาแล้วหรือไม่
การอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวศาลจะก�ำหนดให้ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยหายประกันมาท�ำสัญญา
ประกันเพื่อเป็นประกันว่าจ�ำเลยจะมาปรากฏตัวในก�ำหนด หากจ�ำเลยหลบหนีนายประกันก็จะถูกริบเงิน
ประกันหรือยึดเงินประกันและถ้านายประกันไม่จา่ ยเงินก็อาจถูกจ�ำคุกและศาลอาจก�ำหนดให้จำ� เลยปฏิบตั ิ
ตามเงือ่ นไขอืน่ ๆ เท่าทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ประกันว่าเขาจะไม่หลบหนีหรือไปกระท�ำความผิดอีกในขณะทีป่ ะกันตัว
หรือไปข่มขู่พยาน ตามมาตรา 3(6) ของพระราชบัญญัติ The Bail Act. 1976 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้
น�ำมาใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหรือจ�ำเลยโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ดังนั้นการที่กฎหมายก�ำหนดหลักประกันเป็นหลักเกณฑ์ในการปล่อยชั่วคราวก่อให้เกิดความ
ไม่เท่าเทียมกันในสังคม เนือ่ งจากสังคมไทยนัน้ ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่เท่าเทียมกัน เช่น การเรียก
หลักทรัพย์ที่สูงเกินไปจะท�ำให้ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยที่ฐานะทางเศรษฐกิจดีมีโอกาสได้รับการปล่อยชั่วคราว
มากกว่าผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยที่มีฐานะยากจน
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ปญ
ั หาการใช้เครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถสรุปได้วา่ หลักเกณฑ์การปล่อยตัว
ชั่วคราวในประเทศไทยยังมีข้อบกพร่องอยู่มาก และไม่ได้ช่วยให้ปัญหานักโทษล้นเรือนจ�ำลดลงเลย
อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศไทยได้มกี ารน�ำอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัวเข้ามาใช้ในการปล่อยตัว
ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยแล้ว แต่การปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยนั้นก็ยังคงมีการเรียกหลัก
ประกันอยู่ อีกทั้งบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ไม่มีหลักเกณฑ์การวินิจฉัย
ค�ำร้องขอปล่อยตัวชัว่ คราวทีเ่ ป็นมาตรฐานชัดเจนแน่นอน เช่นนีจ้ งึ เป็นเหตุให้การวินจิ ฉัยค�ำร้องขอปล่อยตัว
ชัว่ คราวขึน้ อยูก่ บั ความคิดเห็นส่วนบุคคลของเจ้าพนักงานหรือศาลเสียส่วนใหญ่ โดยไม่ได้ตงั้ อยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของข้อเท็จจริงแต่อย่างใด ที่เห็นได้ชัด คือ เจ้าพนักงานหรือศาลสั่งค�ำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยเรียก
หลักประกันเป็นหลักแทบจะทุกคดีโดยการใช้ดุลพินิจ ซึ่งดุลพินิจของศาลแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันและ
แตกต่างกันตามเหตุและปัจจัยพืน้ ฐานของแต่ละบุคคล เมือ่ ผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยไม่มที รัพย์สนิ มาวางประกัน
ศาลก็จะไม่ไต่สวนค�ำร้องขอปล่อยชั่วคราวให้และผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยนั้นก็จะถูกควบคุมตัวไปไว้ในเรือนจ�ำ 
ท�ำให้ผู้มีฐานะยากจนได้รับโอกาสที่จะปล่อยตัวชั่วคราวน้อยกว่าผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี
ดังนั้นการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย นับว่ามีความบกพร่องอยู่มากในแง่ที่ว่า
ประเทศไทยยังไม่มีการบัญญัติฐานความผิดที่สามารถใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้ไว้อย่างชัดเจน คงเป็น
แต่เพียงการใช้ดุลยพินิจของศาลซึ่งใช้น�ำร่องแต่เพียงบางศาลเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากประเทศอังกฤษอย่าง
ชัดเจน เนื่องจากมีการบัญญัติฐานความผิดไว้โดยเฉพาะที่สามารถน�ำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ได้
โดยไม่ต้องวางหลักประกันซึ่งเป็นปัญหาส�ำคัญที่ประเทศไทยต้องแก้ไขเพื่อไม่เป็นการสกัดกั้นคนจนไม่ให้
ประกันตัว อันจะน�ำมาซึ่งความไม่เสมอภาคและเหลื่อมล�้ำกันในท้ายที่สุด
ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ควรพิจารณาว่าอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัวจากเดิมเป็นเครือ่ งพันธนาการ มาเป็นเพียงเครือ่ งมือ
ในการควบคุมและติดตามตัวเท่านั้น เพื่อแก้ไขปัญหาที่ว่าไม่ควรใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องหาหรือ
จ�ำเลยที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยที่ถูกด�ำเนินคดีถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
จนกว่าศาลจะมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท�ำความผิด และต้องปฏิบัติต่อผู้นั้นเสมือนเป็นผู้บริสุทธิ์
ตลอดกระบวนการ จะปฏิบัติเสมือนกับผู้กระท�ำความผิดไม่ได้”
2. ควรมี ก ารบั ญ ญั ติ ก ฎหมายใหม่ ขึ้ น มา ที่ เ ป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยระบบการติ ด ตามตั ว
โดยการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัวและเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกๆ ศาล เนื่องจากการจะใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แต่ละกรณี
ยังต้องพิจารณากฎหมายที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย ทั้งในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎกระทรวง พระราชบัญญัตคิ มุ ประพฤติ และกฎหมายอืน่ ๆประกอบด้วย จึงท�ำให้เกิดความยุง่ ยากซับซ้อน
3. ควรก�ำหนดอัตราโทษส�ำหรับฐานความผิดที่ควรน�ำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้ชัดเจน
โดยเห็นควรน�ำมาใช้ในทุกคดีที่มีอัตราโทษของผู้กระท�ำความผิดที่มีก�ำหนดโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี และ
เป็นผู้กระท�ำความผิดครั้งแรก หรือผู้กระท�ำความผิดโทษประมาท หรือความผิดลหุโทษบางคดี ผู้กระท�ำ
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ความผิดเมาแล้วขับ และน�ำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้แทนการวางหลักประกันในฐาน
ความผิดที่ก�ำหนดไว้นั้นเพราะหากมีการยกเลิกการวางหลักประกันก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจ
ของศาลในการก�ำหนดจ�ำนวนหลักประกันซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละศาล
4. เนือ่ งจากในปัจจุบนั ประเทศไทยได้มกี ารน�ำเครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยตัวชัว่ คราว
เพียงบางศาล เห็นว่าควรมีการใช้เครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกส์ในการปล่อยตัวชัว่ คราวในทุกศาลของประเทศไทย
ไม่ใช่แต่เพียงบางศาลเท่านั้น เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นธรรมแก่ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยทุกคน
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มาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญาส�ำหรับเด็กและเยาวชน
ในจังหวัดสงขลา
A STUDY OF SPECIAL MEASURES IN LIEU OF CRIMINAL
PROCEEDING OF THE CHILD AND JUVENILE
IN SONGKHLA PROVINCE.
วิมลนัฐ โกะสะ, ซูฟรีดา เปาะซา, พิสุภา กล่อมเกลี้ยง, สริตา มามะ,
อัศวีณา ยูโซะ, กรกฎ ทองขะโชค
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
เด็กและผู้ใหญ่ที่กระท�ำความผิดนั้นมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องวุฒิภาวะ การตระหนักรู้ถึง
ผลกระทบที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งจากการกระท� ำ ความผิ ด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เด็ ก ในช่ ว งวั ย รุ ่ น ซึ่ ง ร่ า งกายและ
จิตใจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ถ้าสังคมเข้าไปจัดการกับเด็กที่กระท�ำความผิดเช่นเดียวกับผู้ใหญ่
ก็ เ ป็ น การท� ำ ลายทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี ค ่ า โดยไม่ จ� ำ เป็ น และการจั ด การกั บ ปั ญ หาเด็ ก กระท� ำ ผิ ด
โดยการควบคุมตัวเด็ก จ�ำนวนมากในสถานพิ นิ จและคุ ้ ม ครองเด็ กและเยาวชนนั้ น เป็ น การตั ด โอกาส
เด็กออกจากสังคมโดยปกติ
การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของ
มาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญาส�ำหรับเด็กและเยาวชนก่อนฟ้องคดี และ 2) เพื่อศึกษารูปแบบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญาส�ำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งกระบวนการ
จัดท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูตามมาตรา 86 ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเด็กและเยาวชน
และวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 รวมถึงขั้นตอน และกระบวนการต่างๆ
ของเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ถูกจับกุมตัวจนถึงบรรลุผลของการจัดท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟู ตลอดจน
ถึงการปล่อยตัวเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมภายนอก ซึ่งวิธีการศึกษาเน้นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ จากผลการศึกษาพบว่า
กฎหมายไทยในปัจจุบนั สะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการยุตธิ รรมส�ำหรับเด็กและเยาวชนทีก่ ระท�ำความผิดนัน้
จะต้องค�ำนึงถึงเสรีภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งกว่าการลงโทษ จึงต้องมุ่งเน้น
การจัดให้เด็กและเยาวชนได้รับการฝึกอบรมสั่งสอน ให้ความช่วยเหลือเยียวยาเด็กและเยาวชนเหล่านั้น
ให้ ก ลั บ ตั ว เป็ น พลเมื อ งดี เพื่ อ ที่ ต ่ า งฝ่ า ยต่ า งสามารถกลั บ ไปด� ำ เนิ น ชี วิ ต ในชุ ม ชนและสั ง คมได้
อย่ า งปกติ สุ ข โดยที่ ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด ไม่ ห วนไปกระท� ำ ผิ ด ซ�้ ำ  อี ก ทั้ ง ยั ง ส่ ง ผลให้ สั ง คมและชุ ม ชน
มีความสงบสุข และปลอดภัย
ค�ำส�ำคัญ : เด็กและเยาวชน, มาตราพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญา, แผนการแก้ไขฟื้นฟู
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Abstract
Child and Juvenile offenders especially those who are teenagers undergoing physical
changes and emotional instability are different from adult wrongdoers in the aspect of maturity
and awareness offenders may result in loss of valuable human resources. Also, detention of
the child and juvenile offenders in the observation and protection center may deprive those
offenders of a chance to reform themselves and return to society. There are two main objectives
of this academic article, namely 1) to study problem and barrier of special measures in lieu of
Criminal Proceedings for the child and juvenile offenders before prosecute and 2) to study the
legal forms relevant with the special measures in lieu of Criminal Proceedings of the child and
juvenile which relation to preparation of a rehabilitation plan under Section 86 of the Juvenile
and Family Court Procedure Act 2010 as well as step and process of child and juvenile arrest
to completion of relation to preparation of a rehabilitation plan. The methodology includes study
on relevant documents and research works. The finding show that the justice for child and
juvenile should be considered freedom and future of them and to give child and juvenile offenders
opportunities to return to live in a community and society happily without reparation the offense
and the community and society is peaceful and safe
Keywords : the child and juvenile, special measures in lieu of Criminal Proceeding of
the child and juvenile, rehabilitation plan

บทน�ำ
ปัจจุบนั มีเด็กและเยาวชนเป็นจ�ำนวนมากทีถ่ กู ควบคุมในสถานพินจิ เด็กและเยาวชน อันเนือ่ งมาจาก
การกระท�ำความผิด ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการก่ออาชญากรรมขึ้น ซึ่งการกระท�ำความผิด
เหล่านี้ล้วนจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนต้องเข้าสู่กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา โดยในปัจจุบนั มิได้มุ่งที่จะ
ป้องกันหรือปราบปรามแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ยงั ต้องค�ำนึงถึงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเสียหาย
รวมทัง้ การแก้ไขฟืน้ ฟูให้กลับไปใช้ชวี ติ ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างปกติสขุ (ชัชวาลย์ สงวนพันธ์ก. 2560 : 11)
จึงได้เปิดโอกาสให้มีการจัดท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูให้เด็กและเยาวชนแทนการที่จะฟ้องเด็กและเยาวชน
เป็นคดีตอ่ ศาลโดยจัดให้มศี นู ย์ฝกึ อบรมตามมาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญาส�ำหรับเด็กและเยาวชน
ก่อนฟ้องคดี ซึ่งพบปัญหาดังนี้ 1) ให้พนักงานอัยการ ต�ำรวจ นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ ผู้แทน
ชุมชนหรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อที่จะได้จัดท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูให้แล้วเสร็จ
2) กรณีผู้เสียหายไม่ยินยอม แม้ว่าพนักงานอัยการจะเห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวว่าเด็กและเยาวชน
น่าจะถูกปล่อยตัวออกมาก็ตาม แต่ถ้าหากผู้เสียหายไม่ยินยอมก็จะด�ำเนินตามกระบวนการไม่ได้ แม้จะ
เป็นความผิดเล็กๆ น้อยๆ ก็ตาม 3) ปัญหาหลังจากพนักงานอัยการเห็นชอบแผนการแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟู
แล้วจะสร้างความมั่นใจให้ภาคชุมชนได้อย่างไรว่าเด็กและเยาวชนจะไม่กลับไปกระท�ำผิดซ�้ำ  ด้วยเหตุนี้
ในการจัดท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟืน้ ฟูได้มกี ารอ้างอิงจากแนวคิด ทฤษฎีดา้ นกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
เป็นกลวิธใี นการเยียวยาสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างเหยือ่ อาชญากรรม ผูก้ ระท�ำความผิดและชุมชน
ขึน้ ใหม่อกี ครัง้ เพือ่ แสดงความส�ำนึกผิดอันเป็นการน�ำพาสังคมสูด่ ลุ ยภาพทีม่ คี วามเอือ้ อาทรต่อกันในทีส่ ดุ
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ดั ง นั้ น การแก้ ไขฟื ้ น ฟู แ นวทางการปฏิ บั ติ ข องกระบวนการยุ ติ ธ รรมส� ำ หรั บ เด็ ก และเยาวชน
เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อที่เด็กและเยาวชนจะไม่กลับไปกระท�ำความผิดซ�้ำอีก

วัตถุประสงค์การวิจัย
บทความวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์หลัก 2 ประการ ได้แก่ 1) เพือ่ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของมาตรการ
พิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญาส�ำหรับเด็กและเยาวชนก่อนฟ้องคดี และ 2) เพือ่ ศึกษารูปแบบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญาส�ำหรับของเด็กและเยาวชน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
บทความวิจยั นีค้ ณะผูว้ จิ ยั คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์จากการวิจยั 3 ประการ ได้แก่ 1) สร้างความเชือ่ มัน่
ในภาคชุมชนภายหลังที่เด็กและเยาวชนถูกปล่อยตัวแล้ว ว่าเด็กและเยาวชนนั้นจะไม่กลับไปกระท�ำ
ความผิดซ�้ำอีก 2) เพือ่ ต่อยอดแนวทางการท�ำแผนบ�ำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในปัจจุบนั ให้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้นกว่าเดิม 3) เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท�ำผิด

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
ทฤษฎีตีตราหรือ ทฤษฎีป ฏิกิริยาของสั งคม มี แ นวความคิ ด ว่ าพฤติ กรรมอาชญากรรมเกิ ด ขึ้ น
เพราะสังคมเป็นผู้ตราบาป โดยเกิดขึ้นเมื่อผู้กระท�ำความผิดครั้งแรกต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา (อนุสรณ์ ศรีเมนต์. 2559 : 31 - 32)
ทฤษฎีการเลียนแบบของกาเบเรียล ทาร์ค ตัง้ ข้อสังเกตว่าอาชญากรรมทีเ่ กิดขึน้ มีความคล้ายคลึงกัน
และได้ตงั้ กฎของทฤษฎีนไี้ ว้ 3 ประการ ได้แก่ 1) มนุษย์มแี นวโน้มเลียนแบบแฟชัน่ และประเพณีของบุคคลอืน่
2) ผู้ที่มีฐานะต�่ำกว่าจะเลียนแบบผู้ที่มีฐานะสูงกว่า 3) และมนุษย์จะเลียนแบบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใหม่
หากพฤติกรรมแบบเก่าๆ เริ่มขัดแย้งกัน (ชัชวาลย์ สงวนพันธ์ก. 2560 : 14)
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันต์ ฟรอยด์ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) อิด (Id) เป็นสันดานดิบ
ที่มีติดตัวบุคคลตั้งแต่ก�ำเนิดซึ่งเป็นโครงสร้างจิตใต้ส�ำนึกพื้นฐาน 2) อัตตา (Ego) เป็นความรู้สึกนึกคิด
ที่ตระหนักถึงความจริงที่เผชิญอยู่ และ 3) สติสัมปชัญญะหรือมโนธรรม (Super Ego) เป็นโครงสร้าง
จิตใต้ส�ำนึกขั้นสูงที่แสดงออกถึงความรู้สึกผิดชอบชั่วดี (ชัชวาลย์ สงวนพันธ์ข. 2560 : 13)
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นวิธีการจัดการปัญหาการกระท�ำความผิด โดยค�ำนึงถึง
ผูเ้ สียหายหรือเหยือ่ อาชญากรรมและชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการกระท�ำเป็นศูนย์กลาง โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้กระท�ำความผิด ผู้เสียหาย ชุมชนได้มาพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน และให้โอกาสกลับคืน
สู่สังคมได้ (สุภธิดา สุกใส. 2555 : 33 - 34)

วิธีการวิจัย
งานวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยวิธเี ก็บรวบรวมข้อมูลหลายมีวธิ ปี ระกอบกัน ได้แก่ การเก็บข้อมูล
จากเอกสาร และการเก็บข้อมูลภาคสนาม ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องตามประเด็นที่ก�ำหนดไว้ ได้แก่ เอกสารงานวิจัยต่าง ๆ
จากห้องสมุด ข้อมูลจากหน่วยงานราชการ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ เป็นต้น
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2. เก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Research) เป็นข้อมูลเชิงกายภาพใช้วิธีสังเกตการณ์ โดยใช้แบบ
สังเกตชนิดไม่มีส่วนร่วม (Non Participant Observation) เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทั่วไป
และแบบสังเกตชนิดมีส่วนร่วม (Participant Observation) ในกรณีที่เข้าไปร่วมในกิจกรรมของสถานพินิจฯ
3. รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง
(Structured Interview) ส�ำหรับข้อมูลพื้นฐานและค�ำถามที่ตั้งไว้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ใช้แบบ
สั ม ภาษณ์ ช นิ ด ไม่ มี โ ครงสร้ า ง (Unstructured Interview) ในการเก็ บ ข้ อ มู ล ตามสภาพความจริ ง ของ
แต่ละสถานการณ์ และใช้แบบสนทนากลุ่ม (Focused Group) ในการหาข้อสรุปหรือแนวทางปฏิบัติร่วมกัน
ในงานวิจยั นีม้ ผี ใู้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ คือ ผูอ้ ำ� นวยการสถานพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา
จ�ำนวน 1 ท่าน พนักงานคุมประพฤติชำ� นาญการจ�ำนวน 1 ท่าน นักจิตวิทยา จ�ำนวน 1 ท่าน และเด็กและเยาวชน
ผู้กระท�ำความผิดที่ถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิจฯ

การวิเคราะห์ข้อมูล
กระบวนการยุติธรรมส�ำหรับเด็กและเยาวชนเริ่มต้นมาจากแนวคิดที่ต้องการแยกผู้กระท�ำความผิด
ที่เป็นเด็กและเยาวชนออกจากผู้กระท�ำความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่กระท�ำความผิด
ได้รับการปฏิบัติและการลงโทษอย่างเหมาะสมหลีกเลี่ยงจากการลงโทษอย่างรุนแรงเน้นการแก้ไขบ�ำบัด
ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท�ำความผิดเพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นได้กลับตัวเป็นคนดีของสังคมต่อไป
(สุภธิดา สุกใส. 2555 : 60)
ส�ำหรับกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นั้น ได้น�ำมาใช้ในกระบวนการ
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลร่วมกับกระบวนการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร
โดยกระบวนการและวิธีการวิเคราะห์อันได้ด�ำเนินกระบวนการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาประเด็นหลักหรือแบบแผนหลักที่พบในข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์
ทั้งหมดจากนั้นจึงน�ำประเด็นหลักมาพิจารณาแบ่งแยกออกเป็นประเด็นย่อยและหัวข้อย่อย อันเป็น
กระบวนการวิ เ คราะห์ โ ดยการเริ่ ม ต้ น จากการวิ เ คราะห์ ภ าพรวมไปสู ่ ก ารวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ย่ อ ยของ
กระบวนการวิเคราะห์ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ

ผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาเรื่ อ งมาตรการพิ เ ศษแทนการด� ำ เนิ น คดี อ าญาส� ำ หรั บ เด็ ก และเยาวชนนั้ น
ทางคณะผู ้ วิ จั ย ต้ อ งการที่ จ ะศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรค รวมถึ ง รู ป แบบกฎหมายต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ซึ่งการศึกษาเรื่องมาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญาส�ำหรับเด็กและเยาวชนก่อนฟ้องคดี รวมถึง
ขั้นตอนกระบวนการจัดท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูน้ัน เป็นการจัดท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูตามมาตรา 86
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนและคดีครอบครัว
พ.ศ. 2553 การศึกษามาตรการพิเศษตามมาตรา 86 ดังกล่าว จะศึกษาถึงกระบวนการจัดท�ำแผนแก้ไข
บ�ำบัดฟื้นฟู รวมถึงขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ของเด็กหรือเยาวชน ตั้งแต่ถูกจับตัวมาจนถึงบรรลุผลของ
การจัดท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟู ตลอดถึงการปล่อยตัวเด็กออกมาสู่ชุมชน
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ก่อนทีจ่ ะเข้าสูก่ ระบวนการจัดท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟืน้ ฟูตามมาตรา 86 เด็กทีถ่ กู จับกุมตามทีเ่ กิดเหตุ
ต่างๆ นั้นจะถูกส่งตัวไปยังพนักงานสอบสวนชุดจับกุมเด็กด�ำเนินการด้านการสืบเสาะ ประมวลข้อเท็จจริง
คดีอาญา หลังจากนัน้ ก็จะส่งไปยังทีท่ ำ� การพนักงานสอบสวนหรือสถานีตำ� รวจภูธร โดยจะมีชดุ สอบสวนอีก
ชุดหนึ่ง คือเจ้าของคดีที่ท�ำการบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาเด็ก ณ ที่ท�ำการสอบสวนนั้นและเด็กต้องอยู่ที่สถานี
ต�ำรวจฯไม่เกิน 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจะน�ำตัวมาส่งที่ศาล เพื่อตรวจสอบการจับกุม
ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แต่ต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง
เมือ่ พนักงานสอบสวนน�ำมาตรวจสอบการจับกุมทีศ่ าลแล้ว หากศาลเห็นว่าการตรวจสอบชอบด้วย
กฎหมาย ถ้าบุคคลใดไม่ประกันตัวศาลจะสั่งคุมตัวไปยังสถานพินิจฯ ถ้าประสงค์จะประกันตัวให้ยื่นค�ำร้อง
ขอประกันตัวต่อศาล ระหว่างที่ควบคุมตัวอยู่นั้น หากผู้ปกครองประสงค์ที่จะประกันตัวให้ยื่นขอประกันตัว
ที่ศาล แต่ต้องมีหมายปล่อยมาแสดงต่อสถานพินิจฯ ก่อน เพื่อให้การบริหารจัดการในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จากการทีไ่ ด้ไปสัมภาษณ์สถานพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น
หมายความรวมถึง คดีทไี่ ม่มผี เู้ สียหายด้วย เช่น คดีขบั รถโดยประมาท คดีครอบครองอาวุธปืน คดียาเสพติด
หรือคดีอนื่ ๆ เป็นต้น อันเนือ่ งจากรัฐเป็นผูเ้ สียหายโดยตรง ซึง่ โดยหลักแล้วตัวแทนของรัฐ คืออัยการท�ำหน้า
ที่เป็นทนายแผ่นดินปกป้องประโยชน์ของรัฐและประชาชน อีกทั้งผู้เสียหายในฐานะประชาชนคนหนึ่ง
ก็ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากอัยการ ซึ่งกระบวนการจัดท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูจะด�ำเนินการ
ต่อไปได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอัยการ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคดียาเสพติดโดยประเภทของยาเสพติด
ที่ต้องเข้าประชุมจัดท�ำตามแผนฯตามมาตรการพิเศษต้องมีอัตราโทษไม่เกิน 5 ปี คือ ยาเสพติดให้โทษ
ประเภทที่ 5 เท่านั้น เพราะประเภทอื่นๆ อัตราโทษเกินก�ำหนดตามหลักเกณฑ์ของมาตรการดังกล่าว
ในส่วนของกระบวนการจัดท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูเป็นหน้าที่ของผู้อ�ำนวยการสถานพินิจฯ หากอัยการ
เห็นชอบกับแผนฯ ให้ด�ำเนินการจัดท�ำแผนต่อไป แต่ถ้าไม่เห็นชอบก็ให้มีการแก้ไขแผนบ�ำบัดฟื้นฟู
ในกรณีที่กระบวนการจัดท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลพิจารณาตามที่เห็น
สมควร ภายใน 30 วัน ในกรณีที่ผู้ปกครองหรือเด็กได้ให้ความยินยอมในการจัดท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟู
ตามมาตรา 86 แล้ว จะมีการสอบปากค�ำและประเมินผลความเสี่ยงหรือความจ�ำเป็นดังกล่าว กล่าวคือ
ความเสีย่ งทีจ่ ะกลับไปกระท�ำความผิดซ�ำ 
้ ถ้าประเมินแล้วเด็กมีความเสีย่ งต�ำ่ หรือปานกลางก็สามารถด�ำเนินการ
ต่อไปได้ แต่ถ้าประเมินแล้วเด็กมีความเสี่ยงสูงจะด�ำเนินการต่อไปไม่ได้ ซึ่งจะมีการประเมินพฤติกรรม
8 ด้าน ดังต่อไปนี้ 1) ด้านครอบครัว 2) ด้านชุมชนและสภาพแวดล้อม 3) ด้านการศึกษาหรืออาชีพ
4) ด้านคบเพื่อน 5) ด้านประวัติยาเสพติด 6) ประวัติการกระท�ำความผิดของเด็ก 7) พฤติกรรมของเด็ก
และ 8) กิจกรรมยามว่างของเด็ก
เมือ่ ประเมินครบทัง้ 8 ด้าน ดังกล่าวแล้ว ให้ผอู้ ำ� นวยการสถานพินจิ ฯลงความเห็นชอบ หลังจากนัน้
ต้องส่งผ่านนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ประเมินเบือ้ งต้นก่อน หากนักสังคมสงเคราะห์กบั นักจิตวิทยา
ไม่เห็นชอบกับผู้อ�ำนวยการสถานพินิจฯก็ต้องมาปรึกษาหารือกันอีกครั้งเพื่อหาข้อยุติ เมื่อหาข้อยุติได้แล้ว
ก็จะเชิญผู้ที่มีความเกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อด�ำเนินการจัดท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนนั้น
ต่อไป
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ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ที่ต้องเข้าร่วมการประชุมแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนนั้น
ได้แก่ ผู้เสียหาย เด็ก ผู้ปกครอง ผู้อ�ำนวยการสถานพินิจฯ นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา นอกเหนือ
จากนี้ไม่จ�ำเป็นต้องเข้าร่วมประชุมจัดท�ำแผนการแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนก็ได้ และหากพนักงาน
อัยการไม่เข้าร่วมประชุมก็จะเป็นเรื่องภายในของพนักงานอัยการ
ในส่วนที่ได้มีการเชิญผู้น�ำชุมชนร่วมประชุมจัดท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟู หากผู้น�ำชุมชนไม่ได้
มีทัศนคติหรือความคิดบวกกับเด็กหรือเยาวชนจะส่งผลกระทบต่อเด็กหรือเยาวชน เนื่องจากคนในชุมชน
ก็จะทราบว่าเด็กเคยมีประวัติการก่ออาชญากรรมมาก่อน อาจท�ำให้เด็กเกิดความอับอายได้ จึงต้อง
ระมัดระวังเพือ่ ไม่ให้เด็กเกิดความอับอาย ดังนัน้ ไม่ควรเชิญผูน้ ำ� ชุมชนเข้าร่วมประชุมจัดท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัด
ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน หากเห็นสมควรให้ผู้น�ำชุมชนมาเข้าร่วมประชุม โดยผู้น�ำชุมชนดังกล่าวจะต้องเป็น
ผู้ที่มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ข้างต้น
ซึ่งกรณีดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับทฤษฎีตราบาปหรือตีตราหรือตราหน้า เพราะเป็นการตราหน้า
อาชญากรว่าเป็นคนร้ายโดยไม่ยอมเปิดโอกาสให้บุคคลที่ประพฤติผิดนั้นกลับตัวเป็นคนดีได้อีก เนื่องจาก
สังคมเป็นผู้ตราบาป โดยการตราบาปนี้เกิดขึ้น เมื่อผู้กระท�ำความผิดครั้งแรกต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา อีกทั้งในทางกลับกันเป็นการผลักดันให้ผู้กระท�ำผิดกลับไปประกอบ
อาชญากรรมซ�้ำอีก (อนุสรณ์ ศรีเมนต์. 2559 : 31 - 32). มาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญาเป็น
แนวมาตรการที่ให้ครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและให้โอกาสเด็กและเยาวชน ที่กระท�ำ
ความผิดแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนให้กลับตนเป็นคนดี การแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน
ทีถ่ กู กล่าวหาว่ากระท�ำความผิด การทีเ่ รียกผูน้ ำ� ชุมชนมาประชุมจัดท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟืน้ ฟูเด็กและเยาวชน
ก็เพื่อที่จะให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และเข้าใจการท�ำงานของสถานพินิจฯและยังเป็นแนวทางที่จะสามารถ
ดูแลเด็กและเยาวชนได้อีกด้วย
ส่วนหนึ่งของวิธีการจัดท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนนั้น เด็ก (ผู้กระท�ำความผิด)
จะต้องมีการท�ำงานบริการสังคม โดยงานบริการสังคมนัน้ จะต้องไม่เกิน 30 ชัว่ โมง ก�ำหนดระยะเวลาภายใน
4 เดือน หากเด็กและเยาวชนดังกล่าวได้ปฏิบัติตามแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์ครบถ้วนแล้ว
เช่น มารายงานตัวตามระยะเวลาที่ก�ำหนด เป็นต้น ซึ่งต้องท�ำเรื่องขออนุญาตต่ออัยการให้มีค�ำสั่งไม่ฟ้อง
และจะต้องแจ้งพนักงานสอบสวนให้ทราบโดยเขียนรายงานส่ง และแจ้งแก่เด็กว่าไม่มีการสั่งฟ้อง หลังจาก
มีค�ำสั่งไม่ฟ้องแล้ว ก็จะลบประวัติให้แก่เด็กและเยาวชน คดีก็จะสิ้นสุดลง

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
อภิปรายผล
ประเทศไทยได้น�ำเอาแนวคิดดังกล่าวเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการยุติธรรมส�ำหรับเด็กและเยาวชน
โดยการพิจารณาคดีที่เด็กและเยาวชนกระท�ำความผิดนั้น ต้องค�ำนึงถึงเสรีภาพและอนาคตของเด็กและ
เยาวชนเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งกว่าการลงโทษและมุ่งเน้นการจัดให้เด็กและเยาวชนที่กระท�ำความผิดได้รับการ
ฝึกอบรมสัง่ สอนและสงเคราะห์เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนเหล่านัน้ กลับตัวเป็นพลเมืองดี ซึง่ หลักการนีไ้ ด้บญ
ั ญัติ
ไว้ในมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเด็กและเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2534 เช่นกัน (พงศกร พรตระกูลพิพัฒน์. 2558 : 2) แต่ก็ยังไม่ประสบความส�ำเร็จ
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ในการแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท�ำความผิดให้มีความประพฤติเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
และปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย ท�ำให้มีเด็กและเยาวชนที่กระท�ำความผิดถูกส่งตัวไปยังสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งอัตราการกระท�ำความผิดซ�้ำของเด็กและเยาวชนเหล่านั้น
ไม่ได้ลดลงเลย
ดั ง นั้ น จึ ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง แนวทางในการแก้ ไขบ� ำ บั ด ฟื ้ น ฟู เ ด็ ก และเยาวชนที่ ก ระท� ำ ความผิ ด
เพื่อสามารถน�ำมาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปแบบ โดยการให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่กระท�ำความผิดในการที่
จะได้ส�ำนึกในการกระท�ำของตนเองและกลับตัวกลับใจเป็นคนดี รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาเด็ก
และเยาวชนเหล่านั้น ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 จึงได้น�ำหลักการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาปรับใช้โดยได้บัญญัติ
ให้ มี ม าตรการพิ เ ศษแทนการด� ำ เนิ น คดี อ าญาเพื่ อ เบี่ ย งเบนผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด ที่ เ ป็ น เด็ ก และเยาวชน
ออกจากกระบวนการยุ ติ ธ รรมกระแสหลั ก ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ก ารเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก และเยาวชนให้ ไ ด้ รั บ การ
แก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมอันจะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนให้กลับมาอยู่
ในกรอบของกฎหมายและศีลธรรมอันดีต่อไป (สุภธิดา สุกใส. 2555 : 49)
โดยก�ำหนดมาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้องคดี ซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูง
ให้จ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี แต่ยังไม่มีการฟ้องคดีอาญาว่าเด็กหรือเยาวชนกระท�ำความผิดต่อศาล และเด็กหรือ
เยาวชนนั้นได้ส�ำนึกในการกระท�ำของตนก่อนที่จะมีการฟ้องคดีต่อศาล หากผู้อ�ำนวยการสถานพินิจฯ
มีความเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นอาจปรับตนเป็นคนดีได้ประกอบกับผู้เสียหาย และเด็กหรือเยาวชนนั้น
ได้ให้ความยินยอมในการน�ำมาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้องคดีมาใช้เพื่อเข้าสู่
กระบวนการจัดท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟู ผู้อ�ำนวยการสถานพินิจฯก็จะจัดให้มีการประชุมเพื่อจัดท�ำแผน
แก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูขึ้น
เมื่อได้จัดท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยพร้อมทั้งผู้เสียหายและเด็กหรือเยาวชนนั้น
เห็นชอบและได้ให้ความยินยอมในแผนแล้ว ผู้อ�ำนวยการสถานพินิจฯจะน�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูน้ันเสนอ
ต่อพนักงานอัยการ แล้วพนักงานอัยการได้ให้ความเห็นชอบกับแผนดังกล่าว ผู้อ�ำนวยการสถานพินิจฯ
ก็ได้น�ำแผนนั้นเสนอต่อศาล เพื่อให้ศาลตรวจสอบว่าการจัดท�ำแผนชอบด้วยกฎหมายและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อเด็กหรือเยาวชนหรือไม่ จากนั้นศาลมีค�ำสั่งอนุญาตให้ปฏิบัติตามแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูหรือ
อาจสั่งให้แก้ไขแผนดังกล่าว
ในกรณีที่ศาลเห็นว่าการจัดท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากพนักงานอัยการ
ไม่เห็นชอบกับแผนแก้ไขบ�ำบัดฟืน้ ฟูตงั้ แต่ตน้ พนักงานอัยการจะมีคำ� สัง่ ให้แก้ไขแผนนัน้ หรือสัง่ ให้ดำ� เนินคดี
ต่อไปก็ได้

ข้อเสนอแนะ
1. ในการจัดท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟืน้ ฟูให้ผอู้ ำ� นวยการสถานพินจิ ฯเชิญฝ่ายเด็กและเยาวชน ซึง่ ต้องหา
ว่ากระท�ำความผิด ฝ่ายผู้เสียหาย และนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมประชุม และหากเห็น
สมควรอาจเชิญผู้แทนชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการกระท�ำความผิดหรือ
พนักงานอัยการด้วยก็ได้ ทางคณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่าในส่วนของการเข้าร่วมประชุมนี้ควรก�ำหนดให้พนักงาน
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อัยการเข้าร่วมประชุมจัดท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูด้วย ทั้งนี้พนักงานอัยการเป็นบุคคลที่ต้องให้ความเห็น
ชอบกับแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟู ซึ่งถ้าพนักงานอัยการเห็นชอบกับแผนดังกล่าว ส่งผลให้เด็กและเยาวชน
ได้เข้าสู่กระบวนการแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟู แต่ถ้าพนักงานอัยการไม่เห็นชอบกับแผนดังกล่าวก็จะสั่งให้แก้ไข
แผนนั้นใหม่หรือสั่งให้ด�ำเนินคดีต่อไป ท�ำให้ต้องมีการจัดการประชุมเพื่อแก้ไขแผนบ�ำบัดฟื้นฟูนั้นใหม่อีก
ครั้งซึ่งเป็นการเพิ่มกระบวนการท�ำงานให้มีหลายขั้นตอนมากเกินความจ�ำเป็น จะเห็นได้ว่าความเห็นชอบ
ของพนักงานอัยการมีผลต่อกระบวนการนี้อย่างมาก ในการให้ความร่วมมือการเข้าร่วมประชุมจัดท�ำแผน
แก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูด้วยทุกครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
2. นอกจากพนักงานอัยการแล้วก็ควรก�ำหนดให้ผู้แทนชุมชนหรือควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
ในสังคมได้เข้ามามีบทบาทในการเข้าประชุมจัดท�ำแผนฯเพือ่ ให้มสี ว่ นช่วยกันแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่
กระท�ำความผิด อันจะท�ำให้การแก้ไขบ�ำบัดฟืน้ ฟูเด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เพราะการแก้ไข
ปัญหาเด็กและเยาวชนกระท�ำความผิดไม่สามารถท�ำได้โดยอาศัยเฉพาะหน่วยงานทีม่ หี น้าทีใ่ นกระบวนการ
ยุตธิ รรมเท่านัน้ แต่ตอ้ งได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงานหรือองค์กรอืน่ ๆ ในสังคมด้วย โดยนักวิจยั ท่านหนึง่
ได้เสนอให้พนักงานอัยการ อีกทั้งผู้แทนชุมชนควรเข้าร่วมประชุมจัดท�ำแผนฯด้วยเช่นกัน (สุภธิดา สุกใส.
2555 : 137 - 138)
3. หลังจากพนักงานอัยการเห็นชอบกับแผนฯเด็กและเยาวชนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
เจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ ได้ปล่อยตัวเด็กไปคืนสู่สังคม ซึ่งตามข้อเท็จจริงดังกล่าวที่ได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เห็นได้ว่ามีหน่วยงานบางหน่วยงานเท่านั้นที่ท�ำหน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลเด็กและเยาวชน โดยมีหน่วยงานดังจะกล่าวต่อไปนี้ 1) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
2) ศาลเยาวชนและครอบครัว 3) ส�ำนักงานคุมประพฤติ 4) กรมสุขภาพจิต และ 5) องค์กรด้านเด็กและ
เยาวชน ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรจัดให้มีองค์กรและหน่วยงานปกครองท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมด้วย อันได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล เพื่อท�ำงานประสานกับหน่วยงานอื่นๆ อาทิ
เช่น หน่วยงานภาคเอกชน โดยอย่ามองข้ามศักยภาพของเครือข่ายชุมชนในการติดตามเด็กและเยาวชน
เพื่อพัฒนาจุดบริการต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชนอย่างใกล้ชิดโดยควรจัดให้มีค่าตอบแทนมอบให้กับหน่วยงาน
ดังกล่าวและสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ เช่น ควรจัดกิจกรรมการสอดส่องดูแลโดยชุมชนหรือ
กิจ กรรมครอบครัวอุป ถัมภ์ เป็นต้น เพื่อ ไม่ใ ห้ ข าดบู ร ณาการการปฏิ บั ติงานร่ ว มกั น และเพื่ อให้ เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท�ำงานร่วมกันมากยิ่ง ขึ้น โดยสถาบั น วิ จัย รพี พั ฒ นศั กดิ์ ส� ำ นั กงานศาลยุ ติธรรม
ได้ให้ความคิดเห็นไว้ ภายใต้ โครงการพัฒนาระบบการปฏิบตั ติ อ่ เด็กและเยาวชนทีเ่ ข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม
(สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ ส�ำนักงานศาลยุติธรรม. ม.ป.ป. : 10 - 12)
ดังนั้น หน่วยงานข้างต้นควรให้ความส�ำคัญอย่างจริงจังในอนาคต เพื่อให้เกิดการส่งต่อเด็กและ
เยาวชนไปยังชุมชนต่อไป นอกเหนือจากนี้ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ดีเชื่อมโยงด้วยระบบติดตาม
ให้เป็นไปตามกลไกอย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้เกิดการซับซ้อนและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
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การพิจารณาความหมายของสื่อลามกกับเครื่องมือเพิ่มความสุขทางเพศ
CONSIDERATION IN THE MEANING OF PORNOGRAPHY
FOR SEXTOY
วชิรนนท์ พูลสวัสดิ์, พุทธินันท์ ใบมา, สิรวิชญ์ คงจันทร์,
จักริน ทองเมือง, จัทราทิพย์ สุขุม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
บทความนีม้ จี ดุ ประสงค์เพือ่ เป็นข้อมูลในการทีจ่ ะน�ำเอาไปเพือ่ ใช้เป็นประโยชน์แก่บทความวิชาการ
หรือการค้นคว้า อื่น ๆ ส�ำหรับบุคคลที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์เพิ่มความสุขทางเพศหรือ SEXTOY1
โดยอุ ป กรณ์ SEXTOY จั ด เป็ น สื่ อ ลามก อั น เป็ น ความผิ ด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287
ของประเทศไทย ซึ่งมีการลักลอบน�ำเข้ามาภายในประเทศไทย จากข้อมูลปรากฏว่าทางด้าน ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตรียมจะเสนอออกประกาศให้อปุ กรณ์ทางเพศเหล่านีเ้ ป็นเครือ่ งมือแพทย์
ทีต่ อ้ งอยูภ่ ายใต้การควบคุม ทัง้ นีไ้ ม่ได้เป็นการด�ำเนินการเพือ่ ให้มกี ารน�ำเข้าอย่างถูกกฎหมาย แต่จะประกาศ
ให้เป็นอุปกรณ์ท่ีห้ามน�ำเข้าเพื่อที่จะได้ด�ำเนินคดีแก่ผู้ลักลอบได้ อันเป็นปัญหาที่แสดงให้เห็นว่าหลาย ๆ
หน่วยงานต้องการก�ำจัดปัญหาการลักลอบน�ำเข้า
คณะผู ้ จั ดท�ำได้สัมภาษณ์หน่วยงานทางปกครองซึ่ งเป็ น บุ คคลที่ ท�ำ หน้ าที่ เ กี่ ย วกั บ การจั บ กุ ม
อุปกรณ์ SEXTOY ในประเทศไทย คือเจ้าพนักงานฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส�ำนักงานศุลกากร
ภาคที่ 4 ได้ให้ความเห็นไปในเชิงที่เห็นด้วยหากอุปกรณ์ SEXTOY จะถูกกฎหมายแล้วน�ำเข้ามาภายใน
ประเทศไทย และได้ให้ขอ้ มูลในการพิจารณาจับสือ่ ลามก ซึง่ พิจารณาจากประโยชน์ของการใช้งานอันแตกต่าง
จากข้อมูลที่ได้ค้นพบว่าการพิจารณาสื่อลามกนั้นจะพิจารณาจากรูปร่างหน้าตาเป็นส�ำคัญ เนื่องจาก
กฎหมายมิได้จ�ำกัดค�ำนิยามของสื่อลามกไว้อย่างชัดแจ้งเป็นลายลักอักษร ซึ่งก่อให้เกิดการพิจารณาบังคับ
ใช้กฎหมายมิได้เป็นไปในทางเดียวกันและหน่วยงานทางด้านการแพทย์ดา้ นการควบคุมโรคจากเพศสัมพันธ์
นักวิชาการสาธารณะสุขจังหวัดสงขลา (โรงพยาบาลสงขลา) ได้แสดงความคิดเห็นไปในทางเห็นด้วยที่จะ
จัดให้มี SEXTOY อยูใ่ นโรงพยาบาลและควบคุมตรวจสอบโดยส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ ได้เสนอแนะให้มกี ารใช้ SEXTOY ควบคูไ่ ปกับถุงยางอนามัยด้วยเพือ่ ป้องกันการเกิดโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์
ทัง้ นี้ แม้ SEXTOY จะถูกจัดเป็นสิง่ ของทีผ่ ดิ กฎหมายไทย ผูจ้ ดั ท�ำมีแนวความเห็นว่า หากสามารถน�ำ
SEXTOY ออกจากสื่อลามกแล้วจัดให้เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งอยู่ในการควบคุมของหน่วยงานรัฐ
ย่อมเป็นการดีในการก�ำจัดปัญหาการลักลอบน�ำเข้าอุปกรณ์ SEXTOY เมื่อค�ำนึงถึงคุณประโยชน์ของ
SEXTOY มาเปรียบเทียบกับสือ่ ลามกชนิดอืน่ เช่น ภาพลามก ภาพยนตร์ลามก เป็นต้น ย่อมแสดงให้เห็นถึง
ผลประโยชน์ที่มีทางการแพทย์ อันสมควรถูกจัดให้เป็นสิ่งของที่น�ำมาใช้ได้ในสังคมไทย
ค�ำส�ำคัญ : เซ็กทอย, วัฒนธรรม, วัตถุลามก, สิ่งลามก, ของต้องห้าม, ของต้องจ�ำกัด, โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์, เครื่องมือทางการแพทย์, ศีลธรรม.
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Abstracts
This article is intended to provide you with the information to be used to make use
of academic or research articles. Other people who are interested in subject about sexual
pleasure or SEXTOY by SEXTOY equipment are classified as pornography as a offence pursuant
to the Criminal Law Section 287 of Thailand. This was taken in Thailand. The information on the
Office of Food and Drug Administration (FDA) Preparing to offer out announcements to these sexual
devices is a medical instrument that must be under control. This is not an operation in order to be
imported legally, but will be announced as a non-imported device in order to be prosecuted to the
smuggling. An issue showing how many agencies want to get rid of the import hacking problem.
The group has interviewed the administrative divisions which are individuals acting on
arrest. SEXTOY Equipment in Thailand is the employee of the investigation and suppression of
the 4th Regional Customs office. Import into Thailand and provide the information in consideration
of pornography, which is based on the benefits of different applications from the information they
have searched for. The consideration of the pornography shall be determined by the laws of the
face, as the law does not explicitly limit the definition of the pornography. The letter which contributes
to the law enforcement is not going into the same way and the medical authority in controlling
disease from sexual intercourse. Public health Academics Songkhla (Songkhla Hospital) has
expressed a comment on the way to SEXTOY in the hospital and regulated by the Food and
Drug Administration (FDA). The SEXTOY also suggests that the use of condom alongside condoms
to prevent sexual contact disease.
Even SEXTOY are classified as illegal items in Thailand. The publisher has the opinion that if
it can be removed from pornography and provided as a medical instrument that is in control of the
government authorities, it is good to eliminate the sextoy of the SEXTOY equipment. The benefits
of SEXTOY are compared with other types of pornography, such as pornography, movies,
pornography, etc. represents the appropriate medical benefits provided by the Thai society.
Keywords : sex toys, culture, pornographic material, obscene, contraband, having to limit,
sexually infectious diseases, moral medical instruments, moral

บทน�ำ
ที่มาจาก บทความ เส้นทาง SEXTOY การค้าใต้ดิน ธุรกิจข้ามชาติ 17 ก.ค. 2549 โดย MGR
Online กล่าวไว้ว่า อุปกรณ์ SEXTOY ในหลาย ๆ ประเทศมีร้านที่เรียกว่า SEX SHOP จ�ำหน่ายกัน
อย่างเปิดเผย และเรียกความสนใจจากชาวไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศได้ดี เพราะประเทศไทยอุปกรณ์จัด
SEXTOY เป็นสิ่งของต้องห้าม แต่ก็ยิ่งมีขายกันอยู่ตามตลาดนัด สั่งซื้อได้ตามเว็บไซต์ การค้าอุปกรณ์
SEXTOY ในไทยเป็ น เรื่ อ งลั ก ลอบ จึ ง จั ด เป็ น ธุ ร กิ จ ใต้ ดิ น แต่ ก็ ท� ำ กั น แบบข้ า มชาติ เ พราะรายได้ ง าม
เมื่อผ่านด่านมาได้ที่นี้ก็ง่ายในการกระจาย จะไปจ�ำหน่ายในลักษณะไหนก็ได้ มาจากบทความเรื่อง
เส้นทาง SEXTOY การค้าใต้ดิน ธุรกิจข้ามชาติ โดยนายอนุชิต
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ศ.ดร. ภักดี โพธิศริ ิ เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปัญหาการน�ำเข้าอุปกรณ์
ทางเพศพบว่ามีการลักลอบน�ำเข้าเป็นประจ�ำ มีทั้งปลอกอวัยวะเพศชายแบบสั่นสะเทือน หนวดปลาหมึก
และที่ ป ั ๊ ม ขยายอวั ย วะเพศ แต่ ก ารด� ำ เนิ น การจั บ กุ ม ท� ำ ได้ ล� ำ บาก เนื่ อ งจากไม่ ใช่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ
ท�ำให้ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไม่สามารถเข้าด�ำเนินการได้โดยตรง ต้องอาศัยอ�ำนาจ
ของทางส�ำนักงานคณะกรรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ดังนั้น ทางส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตรียมจะเสนอออกประกาศให้อุปกรณ์
ทางเพศเหล่านี้เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุม ทั้งนี้ไม่ได้เป็นการด�ำเนินการ เพื่อให้
มี ก ารน� ำ เข้ า อย่ า งถู ก กฎหมาย แต่ จ ะประกาศให้ เ ป็ น อุ ป กรณ์ ท่ี ห ้ า มน� ำ เข้ า เพื่ อ ที่ จ ะได้ ด� ำ เนิ น คดี แ ก่
ผู้ลักลอบได้
กรณีดงั กล่าวจึงเป็นปัญหาในการลักลอบน�ำเข้าอุปกรณ์ SEXTOY เข้ามาในไทย เนือ่ งจากถูกจัดอยู่
ในสื่อลามกตามความหมายของกฎหมายในประเทศไทย บทความ ความเป็นมาของ “ไวเบรเตอร์”
กั บ ข้ อ ถกเถี ย งเรื่ อ งจุ ด เริ่ ม ต้ น ก่ อ นเป็ น Sex Toy เผยแพร่ เ มื่ อ วั น พุ ธ ที่ 6 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2562 1
ได้กล่าวไว้ว่า อุปกรณ์เพิ่มความสุขทางเพศหรือ SEXTOY เป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในการกระตุ้นความรู้สึก
ทางเพศ โดยแรกเริม่ SEXTOY มีทมี่ าจาก “ไวเบรเตอร์” (Vibrator) ซึง่ ในสมัยศตวรรษที่ 19 การรักษาอาการ
ฮิสทีเรีย ซึง่ เป็นโรคทางจิตประสาททีน่ ยิ ามกว้างครอบคลุมตัง้ แต่อาการปวดหัวไปจนถึงอาการหวาดระแวง
โดยการบาบัดรักษาซึ่งใช้เพื่อช่วยให้ถึงจุดสุดยอดสาหรับกรณีเพศหญิง
การที่ใครจะแสดงออกทางอารมณ์ในเรื่องเพศ ย่อมเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ต้องอยู่ในกรอบไม่ท�ำให้
คนอื่นเดือดร้อน และแม้จะเป็นเรื่องธรรมชาติ ก็ยังท�ำให้ SEXTOY ยังอยู่นิยามของค�ำว่า “วัตถุลามก”
ซึ่งวัตถุลามก ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2555 หมายถึง หยาบช้าต�่ำทราม, หยาบโลน,
อั น เป็ น ที่ น ่ า รั ง เกี ย จของคนดี มี ศี ล ธรรม เช่ น หนั ง สื อ ลามก พู ด ลามก ท� ำ ลามก หากแต่ วั ต ถุ ล ามก
ที่บัญญัติในแต่ละตัวบทกฎหมายนั้น มีความหมายโดยรวม กล่าวคือ ครอบคลุมจ�ำกัดความว่าสิ่งลามก
คือ สิ่งที่ผิดศีลธรรม สิ่งที่ไม่สามารถเผยแพร่ให้คนทั่วไปดูได้ ดังนั้น หากต้องการที่จะแยกวัตถุลามกกับ
SEXTOY ได้อย่างถูกต้องตามแบบที่คนทั่วไปจะเห็นได้นั้นก็จะมีการวัดกันในเรื่องของวัตถุประสงค์ของ
สิ่งต่างๆ เช่น หากการน�ำภาพโป๊เปลือยมาจัดแสดงแต่ได้ให้เหตุผลไปในทิศทางที่ต้องการให้คนที่เห็นนั้น
มีความรูส้ กึ ว่าเป็นภาพทีส่ วยงามไม่ใช่เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดอารมณ์ทางเพศนัน้ ก็คอื ภาพศิลปะ2 อย่างเดียวกัน
กับ SEXTOY คือ การที่เราน�ำ  SEXTOY ที่มีรูปลักษณะคล้ายอวัยเพศ ไม่ว่าจะเป็นของผู้ชาย หรือ
ของผูห้ ญิงนัน้ มาเพือ่ ใช้โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ ความสุขทางเพศของตน โดยไม่ทำ� ให้คนอืน่ เดือดร้อน หรือ
เพื่อบ�ำบัดอาการติด SEX นั้น ก็ให้ถือว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นไม่ใช่วัตถุลามกแต่อย่างใด และให้ค�ำจ�ำกัดความ
ของวัตถุลามกนั้นเกี่ยวกับ

บทความ ความเป็นมาของ “ไวเบรเตอร์” กับข้อถกเถียงเรือ่ งจุดเริม่ ต้นก่อนเป็น Sex Toy จากเว็บไซด์ https://www.silpa-mag.com/culture/article_22441
สืบค้นเมื่อ 24/2/63
2
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 1856/2492 ภาพหญิงเปลือยกายในท่าต่างๆ ที่ไม่เปิดเผยให้เห็นของลับอิถีลึงค์ เป็นแต่แสดงให้เห็นความงามของ ทรวดทรงอวัยวะ
ภายนอกและแสดงฝีมือในการถ่ายและวาดภาพ ไม่แสดงไปในทางเลวทรามต�่ำช้าแล้ว ไม่เป็น ของลามกอนาจาร
1
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หนังสือ หรือ แมกกาซีนโป๊เปลือย3 หรือ VDO4 หนังผู้ใหญ่นั้น ซึ่งสิ่ง ๆ นั้นท�ำให้เกิดอารมณ์
ทางเพศได้ ซึ่งมีให้เห็นอยู่มากกว่า โดยสิ่งของดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่พบเห็นต้องการที่จะ
ซื้ อ มาเพื่ อ ปลดปล่ อ ยความรู ้ สึ ก ทางเพศของตนจากสิ่ ง เร้ า สิ่ ง นั้ น ซึ่ ง แตกต่ า งจากSEXTOYนั้ น เป็ น
แค่ เ พี ย งเครื่ อ งทุ ่ น แรงหรื อ เพื่ อ รั ก ษาคนที่ มี อ าการติ ด เซ็ ก เท่ า นั้ น ไม่ ไ ด้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ า งอื่ น เช่ น
ในเรื่องการจ�ำหน่าย ขายไปซึ่งเป็นสิทธิของแต่ละคนด้วย หากต้องการแยกSEXTOYออกจากสิ่งลามกนั้น
ก็ให้มีการจ�ำแนกจากวัตถุประสงค์จากการสร้างสิ่ง ๆ นั้นขึ้นมา
ดังนั้น คณะผู้จัดท�ำจึงสนใจที่จะศึกษาว่าประเภทของเครื่องมือเพิ่มความสุขทางเพศ (SEXTOY)
เพื่อแยกออกจากสื่อลามกชนิดต่างๆ เช่น หนังสือลามก ภาพยนตร์ลามก เป็นต้น เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์
ของ SEXTOY ว่าสามารถน�ำมาใช้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ อันสมควรแยกออกมาจากสื่อลามก
แต่อยู่ในการควบคุมของหน่วยงานต่าง ๆ
ความหมายของวัตถุลามก
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2555 ได้ให้ความหมายของลามกเอาไว้ว่า ลามก หมายถึง
หยาบช้าต�ำ่ ทราม หยาบโลน อันเป็นทีน่ า่ รังเกียจของคนดีมศี ลี ธรรม เช่น หนังสือลามก พูดลามก ท�ำ ปัจจุบนั
กฎหมายไทยมีอยู่ด้วยกัน 2 ฉบับ ที่ก�ำหนดโทษทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287
แก่ บุ ค คลที่ ก ระท� ำ การเผยแพร่ วั ต ถุ ห รื อ สิ่ ง ลามกและค� ำ สั่ ง คณะปกครองปฏิ รู ป การปกครองแผ่ น ดิ น
ฉบั บ ที่ 42 ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ห ้ า มการพิ ม พ์ โ ฆษณาหรื อ แจกจ่ า ยสิ่ ง พิ ม พ์ ข้ อ ความหรื อ รู ป ภาพลามก และ
มี ก ฎหมายอื่ น ๆ อี ก หลายฉบั บ ที่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ขึ้ น เพื่ อ มี เจตนารมณ์ ควบคุ ม สิ่ ง ลามกโดยตรงและไม่ มี
ค�ำว่าสิ่งลามกบัญญัติไว้ในกฎหมาย แต่จะมีบทบัญญัติห้ามมิให้มีการกระท�ำหรือเผยแพร่วัตถุอันเป็น
การขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน เนื่องจากค�ำว่า “สิ่งลามก” กฎหมายมิได้มีก�ำหนดค�ำนิยาม วัตถุ
หรือสิ่งของใดๆ เป็นสิ่งลามก จึงจะถือว่าเป็นสิ่งลามกที่กฎหมายต้องการควบคุมและถือว่ามีความผิด
หากมีการผลิตและน�ำไปเผยแพร่ตอ่ สาธารณะ ดังนัน้ การพิจารณาว่าสิง่ ใดเป็นสิง่ ลามกหรือไม่นนั้ ต้องเป็น
ความเห็นส่วนบุคคล การจะพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นวัตถุหรือสิ่งของลามกนั้น ล้วนขึ้นอยู่กับอารมณ์และ
ความรูส้ กึ ของบุคคลนัน้ อันเป็นความเห็นส่วนตัวเฉพาะบุคคล สือ่ ลามก นัน้ เป็นสือ่ ทีก่ ฎหมายมีบทบัญญัติ
ให้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287
อย่างไรก็ดีในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 ได้ก�ำหนดไว้เพียงแค่ความผิดของการลักลอบ
น�ำเข้าผลิต จ�ำหน่าย วัตถุหรือสื่อลามก แต่บทบัญญัติดังกล่าวมิได้ก�ำหนดค�ำนิยามในการใช้พิจารณา
ว่าวัตถุหรือสื่อลามกเอาไว้
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6301/2533 ภาพพิมพ์ของกลางเป็นภาพหญิงสาวซึ่งมีบางภาพเปิดเผยเต้านมอย่างโจ่งแจ้ง ส่วนที่อวัยวะเพศแม้ จะมีผ้าอาภรณ์
ปกปิดไว้ แต่ก็ปกปิดไว้อย่างหมิ่นเหม่ ซึ่งนอกจากจะอยู่ในอิริยาบถที่ไม่เรียบร้อยไม่น่าดูแล้ว ยังอยู่ในอิริยาบถที่น่าเกลียดน่าบัดสีอีกด้วยกล่าวคือ
มีบางภาพอยู่ในอิริยาบถนอนก็นอนหงายถ่างขาออกอย่าง กว้างทานองเจตนาเพื่ออวดอวัยวะเพศอย่างเด่นชัด ส่วนภาพที่อยู่ในอิริยาบถนั่งก็นั่งถ่างขา
ออกแม้จะมีผ้าปกปิดอวัยวะเพศก็เป็นผ้าบางใส ซึ่งแสดงว่าต้องการอวดอวัยวะเพศเช่นเดียวกับภาพในอิริยาบถนอนดังกล่าว จึงเป็นภาพที่มีเจตนา
ยั่วยุให้บังเกิดความใคร่ทางกามารมณ์โดยตรง ถือเป็นภาพลามกตามความหมายที่บัญญัติ ไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287(1)
4
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3213/25269 แม้ศาลจะบันทึกคาฟ้องด้วยวาจาของโจทย์เพียงแต่ว่า จ�ำเลยมีวิดีโอเทปภาพลามกไว้ในครอบครอง เพื่อบริการ
แลกเปลี่ยนให้แก่ลูกค้า หรือสมาชิกด้วยการคิดค่าบริการเป็นเงินค่าเช่าแต่บันทึกหลักฐานการฟ้องคดี ด้วยวาจาของโจทก์ได้บรรยายไว้ชัดแจ้งว่า
จาเลยมีวิดีโอเทปภาพยนตร์ลามกไว้ในครอบครองเพื่อบริการให้เช่า อันเป็นการบรรยาย ครบองค์ประกอบความผิดตามที่บัญญัติไว้ใน ป.อ.ม. 287
แล้วเมื่อจาเลยรับสารภาพ ศาลย่อมลงโทษจาเลยตามฟ้องได้
3
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ดังนัน้ ปัญหาชัน้ ต้นทีถ่ กเถียงกันมานานนับเกือบศตวรรษ คือ อะไรเป็นเกณฑ์ชวี้ ดั ความเป็นลามก
ของสื่อ หรือ อะไรคือสื่อที่ลามก โดยเป็นกฎเกณฑ์อันควรที่จะมีค�ำนิยามไว้ในกฎหมาย เป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดแจ้ง และให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน ในหลายๆ ฝ่ายที่มีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว
เพื่อให้มีการบังคับใช้ไปในทิศทางเดียวกันและหลักการพิจารณาไปในแนวเดียวกัน
ในการให้นิยามค�ำว่า “สื่อลามก” นั้นสามารถแยกพิจารณาได้ใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ
ลักษณะที่ 1 หากพิจารณาตามถ้อยค�ำตัวอักษร ตามนัยของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2525 สื่อลามก จะหมายถึง สื่อที่หยาบช้า เลวทราม สกปรก อันเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่นใน
ด้านความดีงาม
ลั ก ษณะที่ 2 พิ จ ารณาตามตั ว บทกฎหมาย และแนวค� ำ พิ พ ากษาศาลฎี ก าค� ำ ว่ า “ลามก” นี้
เป็นค�ำที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 และพระราชบัญญัติปรามการท�ำให้แพร่หลาย
และการค้าวัตถุอันลามก พุทธศักราช 2471
จากความเห็นของเจ้าพนักงานฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส�ำนักงานศุลกากร ภาคที่ 4 ซึง่ เจ้าหน้าที่
ผู ้ จั บ กุ ม ให้ ค วามเห็ น ว่ า การจะด� ำ เนิ น การจั บ กุ ม SEXTOY ได้ นั้ น จะต้ อ งใช้ อ� ำ นาจตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ซึ่ง SEXTOY เป็นของต้องห้าม ในค�ำจ�ำกัดความวัตถุลามก ซึ่งสิ่งที่
จะพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นวัตถุลามก ไม่ใช่พิจารณาจากลักษณะรูปร่างหน้าตา แต่พิจารณาจากลักษณะ
การใช้งานเป็นสิง่ ส�ำคัญ ซึง่ SEXTOY มีลกั ษณะส�ำคัญเพือ่ การส�ำเร็จความใคร่หรือใช้เพือ่ การกระตุน้ อารมณ์
ทางเพศเป็นส�ำคัญในการพิจารณาว่าสิ่งใดคือสิ่งลามก ทางด้านกรมศุลกากรไม่ได้พิจารณาจาก ลักษณะ
รูปร่างหน้าตา แต่จะพิจารณาจาก สาระส�ำคัญของการใช้งาน เช่น
จิ๋มกระป๋องซึ่งมีลักษณะเป็นกล่องมีรูตรงกลาง อันสามารถที่จะมองว่าเป็นกล่องใส่ดินสอก็ได้
หรือเป็นกระป๋องอะไรก็ได้ แต่การใช้งานหลักของจิ๋มกระป๋อง มีวัตถุประสงค์เพื่อส�ำเร็จความใคร่
ตุ ๊ ก ตายาง ไม่ ว ่ า จะผลิ ต มาในรู ป ร่ า งหน้ า ตาในรู ป แบบไหน ไม่ ว ่ า จะมี ห น้ า สวยขนาดไหน
หรือจะมีลักษณะหน้าตาน่าเกลียดแค่ไหน แต่หากถูกท�ำขึ้นไว้เพื่อมีวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อส�ำเร็จ
ความใคร่ ในกามอารมณ์ จะจัดอยู่ในสิ่งของลามก
“ในการจับสิ่งของลามก จะใช้เกณฑ์คือหากพบเห็นก็จะท�ำการจับโดยทันที เช่น หากพบ ดิลโด้
จิ๋มกระป๋อง เป็นต้น หากตรวจพบในสนามบินก็จะด�ำเนินการจับในทันทีโดยไม่ค�ำนึงว่าจะน�ำไปใช้เองหรือ
น�ำไปให้บคุ คลอืน่ ใช้แยก เนือ่ งจากสังคมไทยมีการลักลอบแอบขาย SEXTOY อยูเ่ กลือ่ นตลาด เมือ่ ของเหล่านี้
ถูกน�ำเข้ามาแล้วก็ไม่ได้มหี น่วยงานใดสามารถบังคับใช้กฎหมายได้เต็มทีร่ อ้ ยเปอร์เซ็นต์ หากมองอีกมุมหนึง่
SEXTOY เป็นสิทธิส่วนบุคคล หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ก็ต้องด�ำเนินการจับกุมทันที”
นายวรากานต์ บุรีชัย นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ให้ความเห็นเพิ่มเติมอีกว่า ในการพิจารณา
ว่าสิ่งใดคือสิ่งลามก เช่น คนต่างชาติน�ำช็อกโกแลตมาปั๊มเป็นรูปอวัยวะเพศผู้หญิง โดยมันเป็นขนมหวาน
ซึ่งมีไว้เพียงแค่กินเท่านั้น ไม่ได้ใช้ในทางกามอารมณ์
อาจารย์ อิทธิพล ปรีติประสงค์ ในเรื่อง ความรู้ในการจัดการสื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว
ได้อธิบายไว้ในบทความทีเ่ ขียนที่ GotoKnow สรุป ค�ำว่า “สือ่ ลามก” หมายถึงสือ่ ทีท่ ำ� ให้ผพู้ บเห็นมีความรูส้ กึ
ซึ่งน่าอุจาดบัดสี น่าอับอาย ซึ่งส่วนใหญ่จะแสดงออกในรูปของภาพเปลือยมนุษย์ ภาพอวัยวะเพศ
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ทั้งหญิงและชาย หรือภาพการร่วมเพศของมนุษย์ “โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้พบเห็นเกิดความใคร่ทาง
กามอารมณ์”  ไม่วา่ จะแสดงออกในรูปของภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิง่ พิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา
เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพหรือสิ่งอื่นใดก็ตาม
เมื่อพิจารณาดูจากความเห็นของ เจ้าพนักงานฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส�ำนักงานศุลกากร
ภาคที่ 4 กับ นักวิชาการ ซึง่ จะเห็นถึงการใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสือ่ ลามก ในความหมายทีแ่ ตกต่างกัน
จึ ง เป็ น ปั ญ หาข้ อ โต้ แ ย้ ง ที่ ส มควรน� ำ มาใช้ ใ นการพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ ค� ำ นิ ย ามทางกฎหมาย แท้ จ ริ ง
แล้วควรใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา อันเป็นปัญหาทางด้านกฎหมายที่สมควรน�ำมาก�ำหนดค�ำนิยาม
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อบังคับใช้ในบรรทัดฐานเดียวกัน
ศาสตราจารย์ จิตติ ติง ศภัทิย ์ (อธิ บ ายไว้ ใ นบทความวิ ท ยานิ พนธ์ เรื่ องขอบเขตความรั บผิ ด
เกี่ยวกับการแสดงอนาจารในกฎหมายอาญาไทย จากหน้าที่ 15 ซึ่งเขียนโดย นางสาวกรรญดา เกิดศรี
ปีการศึกษา 2560) อธิบายว่า รูปลามกคือความน่าอับอายในทางเพศต่อหูต่อตา น่าบัดสี ตรงกันข้าม
กับสิ่งที่เป็นศิลปะอันแสดงถึงความงามและฝีมือของศิลปิน ซึ่งการหาเส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่เป็นสิ่งลามก
หรือศิลปะนัน้ ต้องพิจารณาจากความรูส้ กึ ของ วิญญูชน หรือบุคคลทัว่ ไปในสังคมนัน้ ๆ ซึง่ อาจมีววิ ฒ
ั นาการ
หรือเปลี่ยนแปลงไปได้ตามยุคสมัย และที่ส�ำคัญการพิจารณาในมุมมอง ของบุคคลทั่วไปผู้มิใช่เคร่งครัดต่อ
จารีตประเพณี โดยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยของโลก จาก อ.จิตติ ติงศภัทย์ กฎหมายอาญา ภาค 2
ตอน 1 ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 978/249265 ซึ่งอธิบายไว้ในแบบเดียวกัน
ศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช อธิบายว่า ความแตกต่างกันในระหว่างภาพอนาจาร
กับภาพศิลปิน เช่นนี้ เห็นจะอยู่ที่ว่า ภาพอนาจารเป็นภาพที่ไม่มีใจมีแต่ร่างกายสังขารอันยั่วก�ำหนัด
ซึง่ หมายถึงการก็ให้เกิดความใคร่ในอารมณ์ทางเพศ ปลุกอารมณ์ทางเพศ แต่ภาพเปลือยเปล่าซึง่ สร้างสรรค์
ขึ้นโดยศิลปินชั้นสูงนั้น ศิลปินสามารถจะใส่วิญญาณของผู้หญิงลงไปในภาพนั้น ๆ ด้วย เมื่อผู้ใดได้ดูแล้ว
ก็จะได้เห็นธาตุแท้ทางใจของหญิงและเกิดความประทับใจ ไม่เกิดความก�ำหนัดหรืออารมณ์ทางเพศแต่
อย่างเดียวโดยทันที โดยผลของถ้อยค�ำที่ปรากฏในค�ำพิพากษาของศาลฎีกาในหลายฉบับท�ำให้หลายคน
น�ำเอาถ้อยค�ำในค�ำตัดสินนั้นมายึดถือเป็น “นิยาม” ของสื่อลามก เช่น ภาพหญิงยืนเปลือยกายกอดชาย
ภาพหญิงสวมแต่กางเกงในโปร่งตา มีผู้ชายนอนกอดมือโอบบริเวณทรวงอกหรือภาพหญิงเปลือยกาย
ท่อนบน ใช้มือกดหูโทรศัพท์กดที่อวัยวะเพศเป็นต้น
ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากความแตกต่างระหว่างภาพศิลปะกับภาพลามก พิจารณาจากความรู้สึก
ของวิญญูชน หรือบุคคลทั่วไปในสังคมนั้น ๆ ซึ่งอาจมีวิวัฒนาการหรือเปลี่ยนแปลงไปได้ตามยุคสมัย
และมุมมองของบุคคลทั่วไปผู้มิใช่เคร่งครัดต่อจารีตประเพณีโดยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยของโลก
หากน�ำมาปรับใช้กับ SEXTOY พิจารณาเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ ที่ใช้ในบ�ำบัดรักษาโรค ในสมัยนี้
ที่เปลี่ยนแปลงไป ย่อมสามารถท�ำได้อย่างเช่นเดียวกัน
ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว คดีที่ขึ้นสู่ศาล คือการน�ำเอาข้อเท็จจริงในแต่ละรายนั้นมาพิจารณา
ในชั้นศาล ซึ่งมีปัจจัยหรือเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ เวลา ยุคสมัย สถานที่ ดังนั้น การน�ำค�ำพิพากษา
มาใช้เป็นบรรทัดฐาน เป็นเรื่องที่สามารถท�ำได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ละทิ้งเจตนารมณ์ของกฎหมายประกอบด้วย
ค� ำ พิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 978/24926 สมุดภาพของกลางเป็นภาพลามกอนาจารตาม กฎหมายลักษณะอาญามาตรา 240 หรือตามพระราชบัญญัติปราบการท�ำให้
แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามก พ.ศ. 2471 หรือไม่เป็นปัญหาข้อกฎหมาย
5
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กฎหมายอาญามาตรา 287 ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยมีเจตนารมณ์
ทั้งในเรื่องของความดีงามของสังคม รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาของสื่อลามกที่ในทางกฎหมาย
ก็คือ “การยั่วยุทางกามอารมณ์” ซึ่งหมายถึง สื่อที่มีผลเป็นการเหนี่ยวน�ำให้ผู้บริโภคไปแสดงออกเรื่องเพศ
หรื อ ไปกระท� ำ กิ จ กรรมทางเพศต่ อ บุ ค คลอื่ น อั น น� ำ มาซึ่ ง ปั ญ หาสั ง คมอี ก หลายประการทั้ ง ปั ญ หา
การข่มขืน การท้องก่อนวัยอันควร เป็นต้น รวมไปถึง ปัญหาทางจิตวิทยา พฤติกรรม และ วัฒนธรรม เช่น
ภาพนักศึกษาในชุดรัดรูปที่ถ่ายให้เห็นช่องหน้าอกที่มองรอดไปจากกระดุมเสื้อ ดังนั้น การพิจารณาถึง
ความลามกนั้น จึงต้องมองบริบททางสังคม การแพทย์ จิตวิทยา วัฒนธรรมประกอบด้วย ทั้งหมด
เป็นปัญหาเรื่องของการให้ค�ำนิยาม และยังมีปัญหาเรื่องของบทลงโทษของการกระท�ำความผิดอีกด้วย
เพราะในยุคเทคโนโลยีก้าวกระโดด เนื้อหาของสื่อลามกทวีความรุนแรงมากขึ้น มีสื่อลามกที่น�ำเสนอ
การมีเพศสัมพันธ์ของคนในครอบครัว กับสัตว์ แบบข่มขืน แบบหมู่ การแลกเปลี่ยนคู่นอน แอบถ่าย
สื่อลามกเด็ก เหล่านี้ ล้วนน�ำมาซึ่งปัญหาทางสังคม วัฒนธรรม อย่างรุนแรง เรียกได้ว่าเป็นสื่อทางเพศ
ในกลุ่มสีด�ำสนิท ในขณะที่สื่อลามกทั่วไปนั้น เป็นสื่อทางเพศในกลุ่มสีเทา น�ำมาซึ่งผลกระทบในทางสังคม
และวัฒนธรรมที่น้อยกว่า
โดยหากมีการจ�ำแนก SEXTOY ซึ่งมิใช่วัตถุสีด�ำสนิท โดยการท�ำให้มีการน�ำ SEXTOY ที่สามารถ
น�ำมาเป็นเครื่องมือช่วยเหลือทางการแพทย์ได้โดยตรงโดยควบคุมโดยโรงพยาบาลโดย นายวีรศักดิ์
ส่าแหล่หมัน นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ให้ความเห็นว่า “SEXTOY ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ใช้ป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แต่ในผู้ป่วยที่มีโรคติด SEX สามารถน�ำมาใช้เพื่อลดความต้องการทางเพศได้
แม้จะไม่มีคู่นอน โดยอาศัยอุปกรณ์ SEXTOY มาเป็นตัวช่วยได้”
หากผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มอี ารมณ์ทางเพศขึน้ มาแล้วน�ำ SEXTOY มาใช้กบั ตัวเอง
แทนที่จะไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นทางกรมควบคุมโรคมีความคิดเห็นว่า “สามารถน�ำ  SEXTOY มาใช้ได้
แต่ต้องมีการใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วยกับ SEXTOY เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แต่ห้ามน�ำ 
SEXTOY ดังกล่าวไปให้บุคคลอื่นใช้ต่อแม้จะมีการป้องกันโดยการสวมถุงยางก็ตาม”
ซึ่งถ้าหาก SEXTOY ถูกกฎหมายนั้น ทางโรงพยาบาลและสาธารณะสุข ในประเด็นที่ว่า ถ้าบุคคล
ที่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะมาขอเบิก SEXTOY ไปใช้ดังเช่นถุงยางอนามัยที่มีแจกอยู่ตามโรงพยาบาล
จะมีการแนะน�ำการใช้ SEXTOY และแนะน�ำให้ใช้ร่วมกับถุงยางอนามัยเพื่อความปลอดภัยในการมี
เพศสัมพันธ์ หาก SEXTOY ถูกกฎหมาย และผ่านมาตรฐาน ต่างๆ แล้ว แนวโน้มทีเ่ กีย่ วกับผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ที่มีสถิติอยู่นั้นจะสามารถช่วยให้ลดลงได้หรือไม่ นายวีรศักดิ์ ส่าแหล่หมัน นักวิชาการ
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ให้ความเห็นว่า “ในมุมมองต้องดูว่าผู้ป่วยน�ำ SEXTOY ไปใช้อย่างไร ถูกลักษณะ
หรือไม่ เพราะ SEXTOY มีอยู่หลากหลายประเภท หลากหลายการใช้งาน ซึ่งถ้าใช้ถูกวิธี ถูกลักษณะ
และรักษาความสะอาดของอุปกรณ์นั้น ก็สามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น”
เมื่อพิจารณาแนวทางการตีความค�ำว่า “สื่อลามก” ของศาลฎีกาไทย ค�ำว่า “ลามก” คือ ภาพที่เห็น
“หัวนม” ของผู้หญิง และภาพที่เห็น “อวัยวะเพศหญิง-ชาย” แล้ว “อุจาดตา” ท�ำขึ้นเพื่อยั่วยุทางกามารมณ์
ขณะทีเ่ คยมีคดีอาญาถูกน�ำขึน้ ศาลด้วย แล้วศาลพิพากษายกฟ้อง เพราะเห็นว่าไม่ใช่ “สือ่ ลามก” แม้จะเป็น
ภาพที่เห็นอวัยวะเพศก็ตามเพราะภาพนั้นมี“คุณค่าทางศิลปะ”
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ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3213/2526 แม้ศาลจะบันทึกค�ำฟ้องด้วยวาจาของโจทย์เพียงแต่ว่า
จ�ำเลยมีวิดีโอเทปภาพลามกไว้ในครอบครองเพื่อบริการแลกเปลี่ยนให้แก่ลูกค้า หรือสมาชิกด้วยการคิด
ค่าบริการเป็นเงินค่าเช่าแต่บันทึกหลักฐานการฟ้องคดีด้วยวาจาของโจทก์ได้บรรยายไว้ชัดแจ้งว่า จ�ำเลย
มีวิดีโอเทปภาพยนตร์ลามกไว้ในครอบครองเพื่อบริการให้เช่า อันเป็นการบรรยาย ครบองค์ประกอบ
ความผิดตามที่บัญญัติไว้ใน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 แล้วเมื่อจ�ำเลยรับสารภาพ ศาลย่อม
ลงโทษจาเลยตามฟ้องได้
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6301/2533 ภาพพิมพ์ของกลางเป็นภาพหญิงสาวซึ่งมีบางภาพเปิดเผย
เต้ า นมอย่ า งโจ่ ง แจ้ ง ส่ ว นที่ อ วั ย วะเพศแม้ จ ะมี ผ ้ า อาภรณ์ ป กปิ ด ไว้ แต่ ก็ ป กปิ ด ไว้ อ ย่ า งหมิ่ น เหม่
ซึง่ นอกจากจะอยูใ่ นอิรยิ าบถทีไ่ ม่เรียบร้อยไม่นา่ ดูแล้ว ยังอยูใ่ นอิรยิ าบถทีน่ า่ เกลียดน่าบัดสีอกี ด้วยกล่าวคือ
มีบางภาพอยู่ในอิริยาบถนอนก็นอนหงายถ่างขาออกอย่างกว้างท�ำนองเจตนาเพื่ออวดอวัยวะเพศ
อย่างเด่นชัด ส่วนภาพที่อยู่ในอิริยาบถนั่งก็นั่งถ่างขาออกแม้จะมีผ้าปกปิดอวัยวะเพศก็เป็นผ้าบางใส
ซึ่งแสดงว่าต้องการอวดอวัยวะเพศเช่นเดียวกับภาพในอิริยาบถนอนดังกล่าวจึงเป็นภาพที่มีเจตนายั่วยุ
ให้บังเกิดความใคร่ทางกามอารมณ์โดยตรง ถือเป็นภาพลามกตามความหมายที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 287(1) อย่างไรก็ตามการกระท�ำที่จะเป็นความผิดได้ ไม่ใช่เพียงการดู การมีไว้
ในครอบครอง หรือการท�ำขึ้นเท่านั้น แต่จะผิดกฎหมาย ก็ต่อเมื่อ สื่อลามกอนาจารนั้นถูก “ผลิต น�ำเข้า
เผยแพร่ เพื่อการค้า หรือเพื่อแสดงอวด ต่อประชาชน” เท่านั้น การซื้อมาเก็บไว้แล้วดูเล่น
จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน อาจารย์ประจ�ำมหาวิทยาลัยมหิดล (อธิบายไว้ในบทความวารสาร
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรือ่ งภาพโป๊ : กฎหมายสือ่ ลามกและศีลธรรม จากหน้าที่ 81 - 82 ปีที่ 12
ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559) ว่า หนังโป๊ (pornography) กับสื่อลามก (obscenity) มีความหมาย
ไม่เหมือนกัน หนังโป๊อาจไม่ใช่สื่อลามกก็ได้ ซึ่งกฎหมายของอังกฤษตีความว่า สื่อลามก หมายถึง สิ่งที่อ่าน
หรือดูแล้วท�ำให้ศีลธรรมเสื่อมทรามลง ซึ่งเป็นบรรทัดฐานที่เป็นนามธรรม ยากที่จะตัดสิน สื่อลามก
กับ หนังโป๊ ต้องแยกจากกัน หนังโป๊อาจจะเป็นสือ่ ลามก แล้วก็ผดิ กฎหมายก็ได้ หรืออาจไม่ได้เป็นสือ่ ลามก
และไม่ผิดกฎหมายก็ได้ ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐานของประเทศนั้นๆ เช่น รูปผู้หญิงโชว์สัดส่วน อยู่ที่อังกฤษ
อาจไม่ใช่สื่อลามกแต่พอมาอยู่ที่ไทยอาจเป็นสื่อลามก
เนื่องจากการตีความศีลธรรมยังเป็นเรื่องไม่แน่นอน หน่วยงานอัยการของอังกฤษ จึงก�ำหนด
มาตรฐานออกมาว่า ภาพโป๊ลักษณะใดที่เข้าข่ายลามกอนาจาร ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์
การข่ ม ขื น ที่ ส มจริ ง การใช้ ค วามรุ น แรงทางเพศ เช่ น มั ด แล้ ว มี อ ะไรมาอุ ด ปากไม่ ใ ห้ พู ด ได้
กิ จ กรรมวิ ป ริ ต การพิ จ ารณาว่ า สิ่ ง ใดเป็ น สิ่ ง ลามกหรื อ ไม่ นั้ น ต้ อ งเป็ น ความเห็ น ส่ ว นบุ ค คล การจะ
พิจารณาว่าสิ่งใดเป็นวัตถุหรือสิ่งของลามกนั้น ล้วนขึ้นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกของบุคคลนั้นอันเป็น
ความเห็นส่วนตัวเฉพาะบุคคล ดังนั้น วัตถุลามก จึงอาจมองได้ว่า คือ สิ่งของ หรือ วัตถุ ที่มีลักษณะ
ที่ท�ำให้ผู้พบเห็นมีความรู้สึกซึ่งอุจาดบัดสี น่าอับอาย โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้พบเห็นเกิดความใคร่
ทางกามอารมณ์ ยั่วยุ ไม่ว่าจะแสดงออกทางเพศในรูปของภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์
รูปภาพ ภาพโฆษณาเครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์แถบบันทึกเสียงแถบบันทึกภาพหรือสิ่งอื่นใดก็ตาม
และหากจะกล่ า วได้ ว ่ า SEXTOY เป็ น วั ต ถุ ล ามกหรื อ ไม่ นั้ น จะต้ อ งศึ ก ษานิ ย ามค� ำ ว่ า “ลามก”
เพียงอย่างเดียวไม่ได้ พึงจะต้องพิจารณานิยามค�ำว่า “อนาจาร” ประกอบอีกด้วย (บทวิทยุรายการ
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“รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม
พ.ศ. 2555) ค�ำว่า “อนาจาร” มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่า อนาจาร (อ่าน อะ-นา-จา-ระ) แปลว่า
มีความประพฤติไม่เหมาะสมได้แก่ ประพฤติผิดศีลธรรม ประพฤติผิดจารีตและประพฤติผิดกฎหมาย
ของบ้านเมือง ในภาษาไทย อนาจาร หมายถึง เปิดเผยร่างกายหรือเปลือยกายให้เห็นอวัยวะอันพึงปกปิด
ในทีส่ าธารณะ เช่น เธอถูกต�ำรวจเรียกไปเปรียบเทียบปรับข้อหาอนาจารเปลือยอกออกอากาศทางโทรทัศน์
บางคนจงใจอนาจารให้คนอื่นเห็นอวัยวะอันพึงสงวนของตนโดยอ้างว่าเป็นศิลปะ ค�ำว่า “อนาจาร” หากใช้
ร่ ว มกั บ การกระท� ำ จะเป็ น การกระท� ำ อนาจาร กระท� ำ อนาจาร หมายถึ ง ล่ ว งละเมิ ด ทางเพศผู ้ อื่ น
โดยจงใจสัมผัสหรือเสียดสีอวัยวะเพศของผู้อื่น จับผู้อื่นเปลื้องผ้า ล่อลวงให้ผู้อื่นเปลือยกาย แอบถ่ายรูป
ใต้กระโปรง เป็นต้น เช่น ถ้าแต่งเนื้อตัวมิดชิดเสียแต่แรก ก็คงไม่ถูกผู้ชายท�ำอนาจารเอาง่ายๆ
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4024/2534 การกระท�ำอนาจาร คือการกระท�ำที่ไม่สมควรในทางเพศ
เพียงแต่กอดจูบลูบคล�ำ แตะต้องเนื้อตัวร่างกายในทางไม่สมควรก็เป็นความผิดส�ำเร็จแล้ว ส่วนการกระท�ำ
ช�ำเราจะเป็นความผิดส�ำเร็จเมื่อใช้อวัยวะเพศของชายบังคับใส่ล่วงล้าเข้าไปในอวัยวะเพศของหญิง
การกระท�ำช�ำเราจึงรวมถึงการกระท�ำอนาจารอยูใ่ นตัว โจทก์ฟอ้ งว่า จ�ำเลยกระท�ำช�ำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน
13 ปี โดยผู้เสียหายไม่ยินยอมขอให้ลงโทษฐานกระท�ำช�ำเรา ย่อมหมายความว่าโจทก์ประสงค์จะให้
ลงโทษจ�ำเลยฐานกระท�ำอนาจารอยู่ด้วยในตัวแม้ไม่ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279
ฐานกระท�ำอนาจารถ้าพิจารณาได้ความว่าจ�ำเลยได้กอดจูบลูบคลาผู้เสียหาย ก็ย่อมลงโทษฐานกระท�ำ
อนาจารซึ่งมีโทษเบากว่าได้ ไม่เกินค�ำขอ
ดังนั้น แล้วตามประมวลกฎหมายของไทยมิได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าสิ่งของหรือ
วัตถุดังกล่าวเป็นสื่อลามกไว้โดยชัดแจ้ง กรณีดังกล่าวจึงเป็นปัญหาในการพิจารณาถึงสิ่งลามก จึงเป็น
ปัญหาที่ควรพิจารณาต่อไปว่า SEXTOY ควรจัดอยู่ในสื่อลามกหรือไม่อย่างไร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส�ำหรับประเทศไทยในปัจจุบัน SEXTOY ยังคงเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรม ขัดกับบริบทสังคมไทย
เป็นเรือ่ งน่าอับอายส�ำหรับคนทีม่ ไี ว้ในครอบครอง เหตุทเี่ ป็นเช่นนี้ เพราะหากพูดถึง SEXTOY คนทัว่ ๆ ไป
ก็จะนึกถึง อวัยวะเพศชายหรือหญิงเทียม ซึ่งเป็นสิ่งที่มองโดยทั่วไป อาจดูอุจาดตา น่ารังเกียจ สกปรก
อันเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่นในด้านความดีงาม หรือศีลธรรม และอาจเข้าข่ายอนาจารก็ได้ กล่าวคือ
ในกฎหมายไทย SEXTOY ถูกรวบรวมอยู่ในนิยามเดียวกับสิ่งลามกวัตถุลามก
ตามประมวลกฎหมายอาญา 287 ที่บัญญัติว่า “ผู้ใด”
(1) เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพื่อการจ่ายแจกหรือเพื่อการแสดงอวดแก่
ประชาชนท�ำผลิต มีไว้ น�ำเข้าหรือยังให้น�ำเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอกราช
อาณาจักร พาไป หรือยังให้พาไปหรือท�ำให้แพร่หลายโดยประการใดๆ ซึ่งเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์
ภาพระบายสี สิง่ พิมพ์รปู ภาพ ภาพโฆษณา เครือ่ งหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ
หรือสิ่งอื่นใดอันลามก
(2) ประกอบการค้า หรือมีสว่ นหรือเข้าเกีย่ วข้องในการค้าเกีย่ วกับวัตถุหรือสิง่ ของลามกดังกล่าวแล้ว
จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชน หรือให้เช่าวัตถุหรือสิ่งของเช่นว่านั้น

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

1175

(3) เพื่อจะช่วยการท�ำให้แพร่หลาย หรือการค้าวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว โฆษณาหรือไข
ข่าวโดยประการใด ๆ ว่ามีบุคคลกระท�ำการอันเป็นความผิดตามมาตรานี้ หรือโฆษณาหรือไขข่าวว่าวัตถุ
หรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใดหรือโดยวิธีใด”
ค�ำว่า “ลามก” เป็นค�ำสามัญที่ไม่มีการนิยามศัพท์ไว้ในพระราชบัญญัติใดๆ แต่เป็นค�ำที่ใช้เป็น
องค์ประกอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 จึงใช้มาตรฐานเดียวกันกับความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตราดังกล่าว ในกรณีของกฎหมายไทยนัน้ แม้วา่ ในปัจจุบนั มาตรา 287 เป็นหลักกฎหมาย
สื่อลามกของไทย แต่ได้กล่าวเพียงแต่ความผิดของการน�ำเข้า ส่งออก ครอบครองหรือเผยแพร่สื่อลามก
ภายในราชอาณาจักรไทยแต่เพียงเท่านั้น ซึ่งมิได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสื่อลามกไว้แต่อย่างไร
กรณีดังกล่าวจึงเป็นปัญหาในการตีความตามกฎหมายฉบับดังกล่าว ซึ่งผู้เขียนมีข้อคิดเห็นว่ากรณีดังกล่าว
เป็ น ปั ญ หาช่ อ งว่ า งทางกฎหมายในการตี ค วามตั ว บท ดั ง นั้ น เมื่ อ ไม่ ท ราบถึ ง ลั ก ษณะของสื่ อ ลามก
จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติติหน้าที่ที่ไม่เท่าเทียมกันหรือบรรทัดฐานเดียวกัน
บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว ก็ ไ ม่ ไ ด้ ว างบรรทั ด ฐานที่ จ ะใช้ พิ จ ารณาได้ ว ่ า สิ่ ง ใดเป็ น สื่ อ ลามกไว้ เ ป็ น
การเฉพาะแต่ถือค�ำพิพากษาฎีกาที่วางบรรทัดฐานไว้ (จอมพลพิทักษ์สันตโยธิน, 2559) สื่อลามกดังกล่าว
จึงยังไม่มหี ลักการเชือ่ มโยงให้เห็นถึงโครงสร้างขององค์ประกอบความผิด ทีม่ า : มาตรการทางกฎหมายอาญา
ในความผิดต่อการเผยแพร่สื่อลามกในอินเตอร์เน็ต โดย เยาวพา กองเกตุ หน้าที่ 15 ปี 2559
ทั้ ง นี้ SEXTOY ยั ง ถู ก จ� ำ กั ด ความเป็ น ของสิ่ ง ต้ อ งห้ า ม สิ่ ง ห้ า มน� ำ เข้ า ภายในราชอาณาจั ก ร
โดยเจ้าพนักงานของศุลกากรได้ใช้หลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 เป็นเครื่องมือ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีจ่ บั กุมสือ่ ลามกและทัง้ นีเ้ จ้าพนักงานศุลกากรยังปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายของศุลกากร
กฎหมายศุลกากรคือ พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2560 ได้ให้นิยาม “ของต้องห้าม” ไว้ว่า
ของทีม่ กี ฎหมายก�ำหนดห้ามมิให้นำ� เข้ามาในหรือส่งออกไป นอกราชอาณาจักร หรือน�ำผ่านราชอาณาจักร
ซึง่ ของต้องห้าม ทีเ่ ข้าข่ายมีลกั ษณะต้องห้าม กรมศุลกากรได้ประกาศออกเป็นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ ใช้บงั คับ
เช่น สารเสพติด วัตถุ หรือสื่อลามก ของลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สิน
ทางปัญญา ธนบัตร หรือเหรียญกษาปณ์ปลอม สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ที่อยู่ในบัญชีควบคุมของอนุสัญญา
ไซเตส (CITES)
สิ่งของต้องก�ำจัดคือ ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2490 แต่เดิมเรียกว่า ของต้องก�ำกัด
แต่พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2560 ได้เปลี่ยนมาเรียกว่า ของต้องจ�ำกัด ซึ่งสิ่งของดังกล่าวจะ
ต้องน�ำเข้า หรือ เวลาจะน�ำเข้า หรือ เวลาจะน�ำออก จะต้องมีใบอนุญาต ซึ่งเป็นสิ่งของที่ต้องได้รับ
การควบคุมเข้ามาภายในราชอาณาจักร หรือ น�ำออกภายในราชอาณาจักร เช่น อาวุธ , พระพุทธรูป, ยา ทัง้ นี้
การขอใบอนุญาต จะต้องเป็นไปตาม พระราชบัญญัตใิ ด ๆ ทีม่ าควบคุมของเหล่านัน้ เมือ่ เป็นของต้องห้าม
จึงมีบทบัญญัติที่เป็นความผิดไว้คือ
พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 244 ผู้ใดน�ำของที่ผ่านหรือก�ำลังผ่านพิธีการศุลกากร
เข้ามาในราชอาณาจักร หรือ ส่งของดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักร หรือน�ำของเข้าเพื่อการผ่านแดน
หรือการถ่ายล�ำโดยหลีกเลี่ยง ข้อจ�ำกัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวกับของนั้น ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสิบปี
หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และศาลอาจสั่งริบของนั้นก็ได้ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตาม
ค�ำพิพากษาหรือไม่
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พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 247 ผู้ใดน�ำหรือยอมให้ผู้อื่นน�ำของต้องห้าม
ของต้องก�ำกัด หรือของที่ยังมิได้ผ่าน พิธีการศุลกากร ขึ้นบรรทุกหรือออกจากยานพาหนะ ต้องระวางโทษ
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 242 หรือมาตรา 244 แล้วแต่กรณี
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า SEXTOY เป็นสิ่งลามกอนาจาร
ตามกฎหมายไทยที่ห้ามครอบครอง น�ำเข้า หรือมีไว้เพื่อการพาณิชย์ การค้า การประกอบธุรกิจใด ๆ
ดังนัน้ จึงอาจกล่าวได้วา่ เครือ่ งมือเพิม่ ความสุขทางเพศ หรือ SEXTOY อาจหมายถึง ของชิน้ เล็ก ๆ
ที่มีลักษณะเป็นของเล่น มีไว้เพื่อการแสดงความรู้สึกทางเพศ การร่วมเพศ หรือเป็นของจ�ำลองมีลักษณะ
หน้าตาคล้ายอวัยวะเพศมีไว้เพื่อการแสดงออกทางเพศ การร่วมเพศ และเป็นวัตถุลามกหรือสิ่งลามก
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 ที่ระบุให้เป็นความผิด

วิเคราะห์
ผลการศึ ก ษา กรณี ดั ง กล่ า วในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า พนั ก งานศุ ล กากรและเจ้ า พนั ก งาน
ต�ำรวจได้ใช้หลักการปฏิบัติโดยยึดถือการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 เช่นเดียวกัน
โดยในการจับกุมสื่อลามกดังกล่าวนั้น เจ้าหน้าที่จะจับกุมเมื่อพบเห็นสามารถใช้อ�ำนาจในการจับกุมได้
ทันทีโดยมิพักต้องค�ำนึงว่าจะน�ำไปใช้เองหรือน�ำไปให้บุคคลอื่นใช้ ในส่วนหลักเกณฑ์การพิจารณานั้น
ไม่ได้พิจารณาจากรูปร่างหน้าตาแต่จะพิจารณาจากลักษณะการใช้งานเป็นส�ำคัญ ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ แต่มีปัญหาในการพิจารณาว่าการที่เจ้าพนักงานศุลกากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อลามก
ไว้ว่าพิจารณาจากการใช้งาน แต่จากการที่ผู้ศึกษาได้พบข้อมูลว่านักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงสื่อลามก
ว่าเป็นสิ่งของอันมีลักษณะรูปร่าง อุจาด บัดสี ซึ่งจะน�ำลักษณะภายนอกมาใช้ในการพิจารณา ซึ่งเป็น
ความคิดเห็นทีข่ ดั แย้งกัน จึงเป็นปัญหาทีค่ วรน�ำมาใช้ในการพิจารณาเกีย่ วกับช่องว่างทางกฎหมายว่าแท้จริง
แล้วหลักเกณฑ์การตีความสื่อลามกดังกล่าวนั้นจะใช้ในการพิจารณาแบบใด อีกทั้งสื่อลามกจะต้องเป็น
การกระท�ำโดยเปิดเผยแก่บคุ คลอืน่ ในทีส่ าธารณะ หากมีการน�ำสือ่ ลามกไปใช้ในลักษณะอันเป็นการส่วนตัว
แบบปกปิดหรือไม่เปิดเผย อยู่ในเคหะสถานของตน ใช้เป็นเพียงสิ่งของส่วนตัว โดยกรณีดังกล่าวจะเข้า
ลักษณะสื่อลามกอนาจารหรือไม่ เนื่องจากเป็นการใช้โดยมิได้มีการเปิดเผยแต่อย่างไร หากพิจารณา
จากความหมายของค�ำว่าอนาจาร ที่เป็นองค์ประกอบของค�ำว่าสื่อลามก
ดังนั้นแล้วกรณีดังกล่าวจึงเป็นปัญหาในด้านการตีความของหลักเกณฑ์และหลักในการพิจารณาว่า
สิ่งใดหรือวัตถุใดเป็นสื่อลามก อันเป็นปัญหาในการตีความตามกฎหมาย
โดยผูเ้ ขียนมีแนวความคิดเห็นว่า หลักในการพิจารณาว่าวัตถุหรือสิง่ ใดเป็นสือ่ ลามกนัน้ ให้พจิ ารณา
ตาม รูปร่าง ลักษณะ ว่าวัตถุหรือสิง่ นัน้ มีรปู ร่างทีเ่ ข้าข่าย อุจาด บัดสี หรือไม่ และ พิจารณาในประเด็นต่อมา
ว่าสิ่งของ หรือ วัตถุดังกล่าวนั้นมี ลักษณะ คุณสมบัติ การใช้งานเป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์
โดยได้น�ำแนวความคิดนี้มาจากการที่นักวิชาการ ได้น�ำงานภาพอนาจารกับภาพศิลปะ มาเปรียบเทียบกัน
เช่น หากพบเจออุปกรณ์ SEXTOY ถึงแม้ว่าจะมีรูปร่างหน้าตา ที่ส่อไปในทางลามก แต่หากพิจารณา
ตามคุณสมบัติการใช้งาน อันสามารถจะใช้ในการบ�ำบัดโรคได้ จึงสามารถจ�ำแนกอุปกรณ์ SEXTOY
ออกจากสื่อลามก
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หากสามารถเปลี่ยน SEXTOY จากสิ่งของต้องห้าม เป็นสิ่งของต้องจ�ำกัดได้โดยมีการควบคุม
การน�ำเข้ามาภายในราชอาณาจักรแต่ทั้งนี้การแก้ไขกฎหมายของกรณีดังกล่าว ต้องไปดูถึงนโยบาย
ของรัฐบาล ของผู้มีอ�ำนาจ หรือ รัฏฐาธิปัตย์ของประเทศ คือ คณะรัฐมนตรี โดยอยู่ที่ดุลพินิจ ที่จะมองว่า
SEXTOY สามารถน� ำ มาใช้ และก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ สั ง คมไทยได้ ก็ จ ะสามารถเปลี่ ย นสถานะ
จากสิ่ ง ของต้ อ งห้ า ม ให้ เ ป็ น สิ่ ง ของต้ อ ง จ� ำ กั ด ได้ โ ดยการแก้ ก ฎหมาย การยกเลิ ก วั ต ถุ ล ามกและ
จัดให้เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ซึ่งน�ำมาใช้ในการรักษาและบ�ำบัดผู้ป่วยหรือประชนทั่วไป

บทสรุป
SEXTOY เป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในการกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ แต่เดิมนั้นอุปกรณ์ดังกล่าวจัดท�ำขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการรักษาหรือบ�ำบัดอาการติด SEX แต่เพียงเท่านั้น
เนือ่ งในปัจจุบนั เครือ่ งมือเพิม่ ความสุขทางเพศหรือ SEXTOY มีรปู ร่างทีม่ ลี กั ษณะคล้ายอวัยวะเพศ
หรือส่วนต่าง ๆ ในร่างกายของมนุษย์ในเชิงลามก จนท�ำให้มีหลายๆ ประเทศที่มีความละเอียดอ่อน
ทางวัฒนธรรมจัดให้ SEXTOY เป็นของที่ผิดกฎหมายและห้ามน�ำเข้ามาภายในประเทศ ทั้งนี้รวมไปถึง
ประเทศไทย
ประเทศไทยได้จัดให้เครื่องมือเพิ่มความสุขทางเพศหรือ SEXTOY เป็นสิ่งของลามกอันเป็นของ
ต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2490 น�ำเข้า จ�ำหน่าย ครอบครอง ภายในราชอาณาจักรไทย
อันเป็นความผิดตาม พระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ. 2560 มาตรา 244 และมาตรา 247 ซึง่ หลักการพิจารณา
ว่ า สิ่ ง ใดหรื อ วั ต ถุ ใ ดนั้ น เป็ น สิ่ ง ลามกจะต้ อ งพิ จ ารณาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287
เป็นอันดับแรกก่อนเสมอ เนื่องจากกฎหมายอาญา เป็นกฎหมายหลักในการใช้อ�ำนาจของเจ้าหน้าที่
และก�ำหนดโทษของบุคคลผูก้ ระท�ำความผิด ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 เป็นเพียงตัวบทกฎหมาย
ที่ก�ำหนดความผิดของการครอบครอง จ�ำหน่าย หรือมีอยู่ ซึ่งสิ่งของลามกแต่เพียงเท่านั้น ตัวบทกฎหมาย
ดังกล่าวไม่ได้ก�ำหนดลักษณะของสิ่งของลามกเอาไว้ จึงท�ำให้มีความเข้าใจที่แตกต่างกันออกไป
ตามพจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2545 สื่ อ ลามก จะหมายถึ ง สื่ อ ที่ ห ยาบช้ า
เลวทราม สกปรก อันเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่นในด้านความดีงาม ตามความเห็นของนักวิชาการหลาย ๆ
ท่านได้ให้ความหมายของสื่อลามกไว้ว่า สื่อที่ท�ำให้ผู้พบเห็นมีความรู้สึกซึ่งน่าอุจาดบัดสี น่าอับอาย
ซึ่งส่วนใหญ่จะแสดงออกในรูปของภาพเปลือยมนุษย์ ภาพอวัยวะเพศทั้งหญิงและชาย หรือภาพการร่วม
เพศของมนุษย์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้พบเห็นเกิดความใคร่ทางกามารมณ์ แต่ความเห็นของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ปราบปรามศุลกากรได้กล่าวไว้ว่า การพิจารณาว่าสิ่งใดหรือวัตถุใดเป็นสื่อลามกนั้นจะพิจารณา
จากการใช้ประโยชน์ มิใช่จากรูปร่างลักษณะ เช่น จิ๋มกระป๋อง หากน�ำไปใส่ดินสอก็จะไม่ใช่สื่อลามก
เป็นเพียงแค่วัตถุใส่ดินสอเท่านั้น
กรณีตวั อย่างทีน่ า่ สังเกตอีกประการหนึง่ คือ นักวิชาการบางท่านได้มกี ารยกตัวอย่างความแตกต่างกัน
ในระหว่างภาพอนาจารกับภาพศิลปิน โดยผลของถ้อยค�ำทีป่ รากฏในค�ำพิพากษาของศาลฎีกาในหลายฉบับ
ท�ำให้หลายคนน�ำเอาถ้อยค�ำในค�ำตัดสินนั้นมายึดถือเป็น “นิยาม” ของสื่อลามก ทว่า การพิจารณาถึง
ความลามก นั้น จึงต้องมองบริบททางสังคม การแพทย์ จิตวิทยา วัฒนธรรมประกอบด้วย ทั้งหมด
เป็นปัญหาเรื่องของการให้ค�ำนิยาม
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ดังนั้น ในการพิจารณา สื่อลามก ควรพิจารณาจากรูปร่างและลักษณะของสื่อดังกล่าว แต่ทั้งนี้
ในการพิจารณานั้น จ�ำต้องใช้คุณประโยชน์ทางการแพทย์มาใช้ในการพิจารณาควบคู่กันไปด้วย
หากมีการปรับแนวความคิด เกี่ยวกับเครื่องมือเพิ่มความสุขทางเพศหรือ SEXTOY เป็นเครื่องมือ
ทางการแพทย์ กล่าวคือ หากเครื่องมือเพิ่มความสุขทางเพศหรือ SEXTOY มีไว้บ�ำบัดส�ำหรับผู้ป่วย
โรคเสพติดเซ็ก (Sex addiction) หรือในทางจิตเวชเรียกว่า Hypersexual disorder หรือมีไว้ป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งจัดให้อยู่ในการควบคุมของโรงพยาบาล
ในขณะนี้เครื่องมือเพิ่มความสุขทางเพศหรือ SEXTOY จัดอยู่ในสิ่งของต้องห้าม แต่หากสามารถ
น�ำมาจัดให้อยู่ในประเภทสิ่งของต้องก�ำจัด ซึ่งสามารถน�ำเข้ามาภายในราชอาณาจักรไทยแต่ต้องจัดให้
เป็นสิ่งของอยู่ในความควบคุมของหน่วยงานราชการซึ่งสามารถควบคุมได้
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ประสิทธิภาพการสืบสวนและการสอบสวนในคดีการบังคับบุคคลให้สญ
ู หาย
THE EFFICIENCY OF INVESTIGATION PROCESS IN CASE OF
COERCION OF MISSING PEOPLE
จริยลักษณ์ อินทพรหม, ณัฐณิชา เกิดแสงสุริยงค์, ฤทธิเดช แซ่ชี,
ศศิธร จันทพงศ์, หลินฟ้า สนธิสัมพันธ์, อภิญญา ปาติง, วิรัตน์ นาทิพเวทย์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
การสืบสวนเป็นมาตรการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่มีขึ้นเพื่อการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจได้ปฏิบัติไปตามอ�ำนาจและหน้าที่เพื่อรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิดและเมื่อผ่านกระบวนการ
สืบสวนแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนในคดีอาญาซึ่งเป็นกระบวนการที่มีขึ้นเพื่อการรวบรวมพยาน
หลักฐานและการด�ำเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ซึ่งพนักงานสอบสวนได้
ท�ำไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหาเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู้กระท�ำ
ผิดมาฟ้องลงโทษ ดังนั้นเมื่อเกิดการบังคับบุคคลให้สูญหายขึ้นการสืบสวนและการสอบจึงเป็นมาตรการ
ทางกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่มีความส�ำคัญยิ่งในการน�ำตัวผู้กระท�ำผิดมาฟ้องและลงโทษยัง
ศาลยุตธิ รรมทางอาญาต่อไปแต่เนือ่ งจากลักษณะของการกระท�ำการบังคับบุคคลให้สญ
ู หายตามอนุสญ
ั ญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับเป็นตัวผู้กระท�ำผิด
เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ หรื อ บุ ค คลหรื อ กลุ ่ ม บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตหรื อ ยอมรั บ โดยปริ ย ายจากรั ฐ ดั ง นั้ น
หากเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจเป็นผูบ้ งั คับบุคคลให้สญ
ู หายเสียเองแล้วการสืบสวนและการสอบสวนซึง่ เป็นเครือ่ งมือ
ทางกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานและกระบวนการน�ำ
ผู้กระท�ำผิดมาฟ้องลงโทษต่อศาลก็จะไร้ประสิทธิภาพเมื่อศึกษาและพิจารณาถึงกระบวนการสืบสวน
และการสอบสวนตามกฎหมายระหว่ างประเทศและศึ กษาถึ งกระบวนการสื บ สวนและการสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาของไทยท�ำให้พบข้อบกพร่องทีว่ า่ ประเทศไทยไม่มมี าตรการ
ทางกฎหมายรองรับกรณีเจ้าหน้าที่รัฐในท้องที่เป็นผู้กระท�ำการบังคับบุคคลให้สูญหายเสียเองเพื่อให้
การด�ำเนินกระบวนการสืบสวนและการสอบสวนมีความเป็นกลางและมีประสิทธิภาพ และการที่จะ
โอนคดีให้ DSI ด�ำเนินการสืบสวนและการสอบสวนต่อไปก็เนิ่นช้าเกินไปท�ำให้พยานหลักฐานชิ้นส�ำคัญ ๆ
ในคดีหายไปเพราะเขตอ�ำนาจการสอบสวนตามกฎหมายไทยมักจะกระในท้องทีค่ วามผิดเกิดเป็นส่วนใหญ่
ท�ำให้เกิดอุปสรรคมากยากที่จะน�ำตัวผู้กระท�ำผิดที่แท้จริงมาด�ำเนินคดีเพื่อรับโทษการกระท�ำความผิด

Abstracts
The investigation is the legislative measure. It is the process of consideration for seek the
fact. The administrative or police official have to perform by the law to preserve about the peace.
When the investigation of the criminal case. The investigation of the criminal case is the process
of the gathering evidence and another sleps by the rules of the covernant. The investigators have
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to investigate the defendant for seek the truth. So, when it has some executions and there are some
missing people. The inverstigation have to be the part of law. The process of consideration is the
section of law. The consideration of criminal case is the important step in part of an accusation,but
when it has some executions, it will be the problem about the convention deal with the protection
of the missing people. If the police is making some missing people,the investigation which is the law
process will be poweiless. When the researchers learn about the investigation process of Thialand.
The researchers discover some fault of investigation process. Thailand dose not has the measure
that help in the case that local police force the people to be missing people. This social action make
some dodgy of Thailand investigation process.
ค�ำส�ำคัญ : การบังคับบุคคลให้สูญหาย การสืบสวนสอบสวน เจ้าหน้าที่รัฐ

บทน�ำ
การบังคับบุคคลให้สญ
ู หายหรือทีเ่ รียกกันทัว่ ไปว่า การอุม้ หาย เป็นอีกหนึง่ การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ที่ร้ายแรง ซึ่งเกิดจากกระกระท�ำของเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับค�ำสั่ง สนับสนุนหรือ
รู้เห็นเป็นใจในการจับกุม คุมขัง ลักพา หรือลิดรอนเสรีภาพของบุคคล โดยพยายามปกปิดชะตากรรม
หรือที่ อยู ่ ข องบุ คคลนั้น ๆ กฎหมายไทยในปั จจุ บั น ไม่ มี ความผิ ด ฐานบั งคั บ บุ คคลให้ สูญ หาย ดั งนั้ น
หากมีการบังคับบุคคลให้สูญหายเกิดขึ้นในประเทศไทยในเวลานี้คงลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐผู้กระท�ำความผิด
ดังกล่าวได้แค่ความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีโทษเบาและไม่สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ตามอนุสัญญาคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการถูกบังคับให้สูญหาย ค.ศ. 2006 ที่เรียกร้อง
ให้ก�ำหนดความผิดฐานบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นความผิดร้ายแรง ทั้งนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์มีการบังคับ
บุคคลให้สูญหายซึ่งเกิดจากการกระท�ำของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่และอ�ำนาจหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวน
ก็จะเป็นของพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ซึ่งเกิดเหตุดังกล่าวอีกเช่นกันโดยไม่ได้มีการสืบสวนสอบสวน
จากองค์กรภายนอก ท�ำให้เกิดปัญหาในความไม่เป็นกลางและไร้ซึ่งประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวน
ท�ำให้สง่ ผลกระทบต่อตัวผูเ้ สียหาย ครอบครัวของผูเ้ สียหายและรวมไปถึงพยานบุคคลทีใ่ ห้ปากค�ำในคดีนนั้
การบังคับบุคคลให้สูญหายที่เกิดในประเทศไทยนั้นมีการใช้ความรุนแรงอย่างแพร่หลายโดยรัฐ
หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ในรู ป แบบของการบั ง คั บ บุ ค คลให้ สู ญ หายที่ ใ นบริ บ ทที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ย
ความรุนแรงอีกทั้งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้เสียหายซึ่งถูกลิดรอนสิทธิของบุคคลหนึ่งโดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐ (คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล. ม.ป.ป : 8) โดยในประเทศไทยนั้นปัญหาการบังคับบุคคล
ให้ สู ญ หายเกิ ด ขึ้ น มาอย่ า งยาวนานและถู ก ให้ นิ ย ามจากสหประชาชาติ ว ่ า เป็ น อาชญากรรมร้ า ยแรง
ทีค่ วรมีกฎหมายมาลงโทษผูก้ ระท�ำผิดอันหมายถึงเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือบุคคลทีไ่ ด้รบั ค�ำสัง่ จากเจ้าหน้าทีร่ ฐั
โดยมักจะกระท�ำต่อประชาชนผู้ต้องสงสัยว่าจะเข้ามาตรวจสอบอ�ำนาจหน้าที่ของรัฐให้หายสาบสูญ
(เหมือนขวัญ เรณุมาศ. 2558) ได้แก่ การจับ ควบคุมตัว ลักพาตัว หรือวิธีการอื่นใดในการท�ำให้บุคคล
สู ญ เสี ย อิ ส รภาพซึ่ ง กระท�ำ โดยตั ว แทนของรั ฐ บุ ค คลหรื อ กลุ ่ ม บุ ค คลโดยการอนุ ญ าต การสนั บ สนุ น
หรือการรู้เห็นเป็นใจจากรัฐและรัฐปฏิเสธการกระท�ำนั้นหรือโดยปกปิดชะตากรรมหรือสถานที่อยู่ของ
บุคคลนั้นท�ำให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ภายนอกความคุ้มครองของกฎหมาย (ปกป้อง ศรีสนิท. ม.ป.ป : 123)
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โดยส่วนใหญ่กรณีการบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทยมักเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ที่ถูกกล่าวอ้างว่ามี
ความขัดแย้งกับนโยบายทางการเมืองหรือความมั่นคงของรัฐและประชาชนบางกลุ่มที่มีพฤติกรรมสวน
ทางกับนโยบายของรัฐในบางเรื่องด้วย (ค�ำรณ สุขบาล. ม.ป.ป : 1) ซึ่งกฎหมายไทยในปัจจุบันไม่มี
ความผิดฐานบังคับบุคคลให้สูญหาย ดังนั้นหากมีการบังคับบุคคลให้สูญหายเกิดขึ้นในประเทศไทยจะ
มีการลงโทษเจ้าหน้าทีร่ ฐั ผูก้ ระท�ำความผิดได้แค่ความผิดฐานหน่วงเหนีย่ วกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา
(ปกป้อง ศรีสนิท. การบังคับบุคคลให้สูญหาย : มาตรฐานสากล Vs มาตรฐานแบบไทยๆ. สืบค้นวันที่ 18
มกราคม 2563)
กระบวนการพิจารณาในประเทศไทยที่เข้ามาแก้ปัญหากรณีการบังคับบุคคลให้สูญหายเกิดขึ้น
โดยเริ่มต้นจากเมื่อญาติผู้สูญหายหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนและพนักงาน
สอบสวนท�ำการสอบถามรายละเอียดและสอบปากค�ำผู้แจ้งเกี่ยวกับข้อมูลของผู้สูญหายโดยพนักงาน
สอบสวนจะท�ำการรับแจ้งและลงบันทึกประจ�ำวันไว้หรืออาจเป็นกรณีทพี่ นักงานสอบสวนอาจรับค�ำร้องทุกข์
ไว้ เ ป็ น คดี ค วามอาญาได้ เ ลยหากรู ้ ตั ว ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด หลั ง จากนั้ น ก็ จ ะมี ก ารสื บ สวนและสอบสวน
และท�ำรายงานสรุปส�ำนวนเพื่อส่งให้อัยการพิจารณาคดีความเพื่อส่งฟ้องต่อศาล ทั้งนี้พบว่าประเทศไทย
ยังไม่มีกฎหมายที่จะน�ำตัวผู้กระท�ำผิดที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับบุคคลให้สูญหายมาลงโทษ
อีกทั้งปัจจุบันประเทศไทยไม่มีองค์กรที่เข้ามาดูแลกรณีบุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับจากเจ้าหน้าที่รัฐ
ซึ่งเข้ามาท�ำหน้าที่ รับข้อร้องเรียนจากญาติ หรือผู้แทนทางกฎหมายของผู้สูญหาย ในกรณีเร่งด่วน
ท�ำการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง เพื่อให้ติดตามหาผู้สูญหายได้ หากมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ
โดยถูกบังคับจะสามารถติดตามและด�ำเนินการตามหาผู้หายสาบสูญได้อย่างเร่งด่วนซึ่งเป็นธรรมแก่
ผู้เสียหายและครอบครัวโดยไม่ถูกแทรกแซงอ�ำนาจรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะท�ำให้การป้องกันและ
ปราบปรามการบังคับบุคคลให้สูญหายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1. กระบวนการสืบสวนและการสอบสวนตามอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครอง
บุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ค.ศ. 2006
กฎหมายระหว่างประเทศก�ำหนดกฎเกณฑ์ส�ำหรับการสืบสวนและสอบสวนกรณีบังคับให้สูญหาย
โดยการสืบสวนและสอบสวนนัน้ จะต้องกระท�ำด้วยความระมัดระวังตามสมควรต้องไม่ลา่ ช้า มีรายละเอียด
ที่ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ มีความอิสระและเป็นกลาง หลักกฎหมายสิทธิมนุษย์ชนจ�ำนวนมากก�ำหนด
กฎเกณฑ์ส�ำหรับการสืบสวนและสอบสวนกรณีบังคับให้สูญหาย ดังนั้นตราสารระหว่างประเทศจึงก�ำหนด
ลักษณะการสืบสวนและสอบสวนทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับกรณีบงั คับให้สญ
ู หายในอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วย
การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ค.ศ. 2006 (มาตรา 11, 12, 18 และ 24) ดังนั้น
ในการสื บ สวนและสอบสวนจะต้ อ งเป็ น ไปตามบรรทั ด ฐานที่ ว างไว้ โ ดยมาตรฐานและหลั ก กฎหมาย
ระหว่ า งประเทศ โดยการสื บ สวนและสอบสวนจะต้ อ งเป็ น ไปโดยสุ จ ริ ต และต้ อ งใช้ ค วามระมั ด ระวั ง
ตามสมควรอีกทั้งจะต้องมีเจตนาเพื่อป้องกันการยกเว้นไม่ต้องรับผิด โดยการสืบสวนสอบสวนกรณี
บังคับให้สูญหายจะต้องด�ำเนินการสืบสวนและสอบสวนจากผู้มีต�ำแหน่งหน้าที่หรือมีอ�ำนาจเกี่ยวข้องกับ
เรื่องดังกล่าวแม้ว่าจะมีการยื่นค�ำร้องเรียนจากผู้เสียหายหรือค�ำคัดค้านอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ตาม
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มาตรฐานระหว่างประเทศได้ก�ำหนดไว้ว่าการสืบสวนสอบสวนกรณีบังคับให้สูญหายต้องเป็น
อิ ส ระและเป็ น กลาง ควรด� ำ เนิ น การสื บ สวนสอบสวนอย่ า งรวดเร็ ว ปราศจากความล่ า ช้ า ในทั น ที ที่ มี
ค�ำร้องเรียนเรื่องบังคับให้สูญหายหรือแม้แต่ในกรณีที่ไร้ค�ำร้องเรียน เมื่อเจ้าหน้าที่ทราบถึงข้อเท็จจริง
หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น พนักงานสอบสวนต้องด�ำเนินการสืบสวนตามล�ำดับ
โดยทันทีและควรด�ำเนินการอย่างรวดเร็วทันเวลาเพื่อให้แน่ใจได้ว่าหลักฐานยังไม่สูญหายหรือถูกท�ำลาย
หรือถูกเปลีย่ นแปลงแก้ไข เพือ่ ให้การสืบสวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์ บรรทัดฐาน
และมาตรฐานระหว่างประเทศหลายประเภทก�ำหนดให้รัฐมีพันธกรณีที่จะลงโทษผู้ขัดขวางความคืบหน้า
ในการสืบสวนหรือท�ำให้ผู้ต้องสงสัยอยู่ในสถานการณ์ที่พวกเขาสามารถมีอิทธิพลต่อกระบวนการสืบสวน
สอบสวนหรือโยกย้ายพวกเขาออกจากต�ำแหน่งและหน้าที่หรือการกระท�ำอย่างใดๆ ซึ่งเป็นการควบคุม
ผู้ร้องเรียน พยาน และครอบครัวรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบสวนสอบสวนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
มาตรฐานระหว่างประเทศหลายประเภทก�ำหนดว่ารัฐมีพันธกรณีที่จะต้องลงโทษผู้ขัดขวางการสืบสวน
สอบสวนในเรื่องนี้ ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งรัฐในทวีปอเมริกากล่าวว่า “เจ้าหน้าที่รัฐและพลเมืองทั่วไป
ทีก่ ดี กัน้ เบีย่ งเบนหรือท�ำให้การสืบสวนสอบสวนล่าช้าเกินควรทัง้ ทีส่ ามารถอธิบายความจริงของข้อเท็จจริง
เหล่านัน้ ได้จะต้องถูกลงโทษด้วยการบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศอย่างเข้มงวด” (อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ค.ศ. 2006 คู่มือส�ำหรับผู้ปฏิบัติงาน
การบังคับให้สูญหายและการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม : การสืบสวนสอบสวนและการลงโทษ)
2. กระบวนการสืบสวนและการสอบสวนตามพิธิสารมินนิโซต้า
การสื บ สวนสอบสวนตามพิ ธี ก ารสารมิ น นิ โซต้ า นั้ น การรั ก ษาชี วิ ต ของประชาชนทั่ ว ไปและ
ทีมสืบสวนสอบสวนเป็นสิง่ ส�ำคัญสูงสุดควรมีการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอนั ตรายและผลกระทบต่อประชาชน
บริเวณนั้น โดยการสืบสวนสอบสวนควรมีระเบียบแบบแผนและโปร่งใส อีกทั้งควรด�ำเนินตามแนวทาง
การสอบสวนอันชอบธรรมโดยกระบวนการสอบสวนสืบสวนเมือ่ มีการร้องทุกข์จากผูเ้ สียหายโดยมีขอ้ กล่าว
หาว่าเป็นกรณีการเสียชีวิตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือสงสัยว่าเป็นการบังคับให้สูญหาย เจ้าหน้าที่ควร
ด�ำเนินการสืบสวนเบือ้ งต้นเพือ่ ระบุแนวทางการสอบสวนและขัน้ ตอนปฏิบตั ติ อ่ ไป (ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ. 2560 : 12 ; อ้างอิงจาก UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS
OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. 2560 : 12 ) การรวบรวมพยานหลักฐานและจัดการข้อมูล
และวัตถุและเก็บรักษาอย่างเหมาะสมโดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีวัตถุใดสูญหาย
เสียหาย เสื่อมสภาพหรือถูกมองข้ามไป เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกชิ้นสามารถน�ำไปใช้
ในกระบวนการทางตุลาการได้ การสืบสวนสอบสวนกรณีเสียชีวิตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจทราบหรือ
ไม่ทราบสถานทีท่ พี่ บร่างหรือศพซึง่ สถานทีด่ งั กล่าวอาจใช่หรือไม่ใช่สถานทีท่ เี่ สียชีวติ บริเวณทีม่ กี ารพบกัน
ระหว่างเหยื่อและผู้ต้องสงสัยที่ถูกระบุตัว สถานที่เกิดอาชญากรรมและบริเวณที่อาจเป็นที่ฝังศพจะต้อง
ถูกบ่งต�ำแหน่งและระบุไว้ควรใช้พิกัด GPS และบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ ทั้งนี้รายงานบุคคลสูญหายถ้อยค�ำ
ของพยานในครอบครัว บันทึกประวัติทันตกรรมและสภาพร่างกายอื่นๆ ที่น่าเชื่อถือที่เรียกกันว่าข้อมูล
ก่อนเสียชีวิต หรือ ante-mortemdata ตลอดจนลายพิมพ์นิ้วมือแฝงและ DNA (กรด deoxyribonucleic)
สามารถน�ำมาใช้เพือ่ ช่วยในการระบุตวั ผูเ้ สียชีวติ (ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่สทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ.
2560 : 13 ; อ้างอิงจาก UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER.
2560 : 13) ควรเก็บบันทึกเกี่ยวกับบุคลากรทุคนที่เข้าไปยังสถานที่ดังกล่าวพร้อมทั้งวันและเวลาที่เข้าไป
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บุ ค คลที่ ต ้ อ งสั ม ผั ส กั บ หลั ก ฐานควรให้ DNA และลายพิ ม พ์ นิ้ ว มื อ ไว้ เ ป็ น ตั ว อย่ า งอ้ า งอิ ง ในการลด
การปนเปื้อนของหลักฐานและคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร (ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ. 2560 : 14 ; อ้างอิงจาก UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS OFFICE
OF THE HIGH COMMISSIONER. 2560 : 14 ) โดยทุกขัน้ ตอนของการสืบสวน วัตถุทเี่ ป็นหลักฐานควรถูกเก็บ
ในสถานที่เก็บรักษาอันเหมาะสม ปลอดภัยและเหมาะกับการรักษาวัตถุในสภาพที่ดีอีกทั้งควรได้รับ
การปกป้องไม่ให้บคุ คลทีไ่ ม่มอี ำ� นาจหน้าทีเ่ ข้าถึงหลักฐานดังกล่าวและปกป้องจากการปนเปือ้ นทางเคมีควร
เก็บรวบรวมหลักฐานดิจิตอล เก็บรักษาไว้และท�ำการวิเคราะห์ตามวิธีปฏิบัติทางสากลที่ดีที่สุด (ส�ำนักงาน
ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ. 2560 : 15 ; อ้างอิงจาก UNITED NATIONS HUMAN
RIGHTS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. 2560 : 15 )
3. การสืบสวนและการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
การสอบสวนในประเทศไทยนัน้ ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญามาตรา 2(6) กล่าวว่า
“พนักงานสอบสวน หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอ�ำนาจและหน้าที่ท�ำการสอบสวน” ซึ่งเป็น
เจ้าพนักงานผูม้ อี ำ� นาจในการสอบสวนตามประมวลวิธพี จิ ารณาความอาญามาตรา 18 เมือ่ เกิดคดีอาญาขึน้
ในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญานั้น เป็นอ�ำนาจของต�ำรวจโดยพนักงานสอบสวนมีหน้าที่ในการสืบสวน
จับกุม สอบสวน รวบรวมหลักฐานโดยตลอดจนการสอบสวนเสร็จสิ้น (จุฑารัตน์ เอื้ออ�ำนวย. 2556 : 76)
ซึง่ เมือ่ เกิดเหตุการณ์มกี ารบังคับบุคคลให้สญ
ู หายซึง่ เกิดจากการกระท�ำของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในพืน้ ทีแ่ ละอ�ำนาจ
หน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนก็จะเป็นของพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ซึ่งเกิดเหตุดังกล่าวอีกเช่นกัน
โดยไม่ ไ ด้ มี ก ารสอบสวนสื บ สวนจากองค์ ก รภายนอก ท� ำ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาในความไม่ เ ป็ น กลางและ
ไร้ซึ่งประสิทธิภาพในการสืบสวนสวบสวนท�ำให้ส่งผลกระทบต่อตัวผู้เสียหาย ครอบครัวของผู้เสียหายและ
รวมไปถึงพยานบุคคลที่ให้ปากค�ำในคดีนั้น โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยนั้น
มีบทบัญญัติที่ป้องกันบุคคลจากถูกกระท�ำทรมานโดยเจ้าหน้าที่รัฐในขั้นตอนของการตรวจค้น จับกุม และ
คุมขังของอนุสัญญาฯ โดยการก�ำหนดให้การตรวจค้นและจับกุมต้องมีหมายศาล มาตรา 57 และ 78 และ
การก�ำหนดให้เจ้าหน้าทีต่ อ้ งน�ำตัวผูถ้ กู จับกุมไปยังทีท่ ำ� การของพนักงานสอบสวนโดยทันที การรับรองสิทธิ
ของผู้ถูกจับกุมในการติดต่อกับญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับไว้วางใจ มาตรา 83-84 การห้ามควบคุมตัวผู้ถูกจับ
นานเกินกว่าที่จ่าเป็น และการน่าตัวผู้ถูกจับกุมไปศาลภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อขอขยายเวลาการควบคุมตัว
มาตรา 87 (ทัศนีย์ สุขสมบูรณ์. 2558 : 11)
จากการลงพื้นที่ภาคสนามพบข้อมูลในทางปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวน ซ้อน สุขเทพ
(2563) ได้อธิบายไว้ว่า “เมื่อเกิดกรณีบุคคลสูญหายหากมีญาติผู้เสียหายมาร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าพนักงาน
สอบสวนที่ท�ำการรับแจ้งการร้องทุกข์ตามระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติโดยรับแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง
เพื่อท�ำการสืบหาข้อมูลการหายตัวต่อไปโดยจะสืบหาในข้อหาคดีบุคคลพลัดหลงและหากในกรณีที่พบ
เป็นศพจะต้องชันสูติ สืบสวน สอบสวนตามคดีอาญาว่ามีการเกิดการกระท�ำผิดคดีอาญาหรือไม่ หาก
เป็นกรณีบังคับบุคคลให้สูญหายโดยไม่รู้ตัวผู้กระท�ำความผิดเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนจะรับค�ำร้องทุกข์
และสืบสวนว่ากรณีดังกล่าวเข้าการกระท�ำผิดทางกฎหมายอาญาอย่างไรบ้างตามประมวลกฎหมายอาญา
เช่น การกระท�ำผิดโดยการหน่วงเหนี่ยวกักขัง การท�ำร้ายร่างกาย ซึ่งหากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นไม่จ�ำเป็น
ต้องรอให้ครบ 24 ชั่วโมง ก็สามารถร้องทุกข์ได้โดยพนักงานสอบสวนจะรับแจ้งเป็นคดีบุคคลสูญหาย
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ภายหลังจากเจ้าหน้าที่รับแจ้งแล้วจะด�ำเนินการสืบหาข้อมูลต่อไปแต่หากเป็นกรณีบังคับบุคคลให้สูญหาย
ที่ รู ้ ตั ว ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด พนั ก งานสอบสวนจะรั บ ค� ำ ร้ อ งทุ ก ข์ เ ป็ น คดี อ าญาและท� ำ การสื บ สวนทั น ที โ ดยมี
กระบวนการสืบสวนดังนี้ โดยเริ่มจากสืบสวนจากพยานบุคคลผู้สูญหาย เช่น คนใกล้ชิด ครอบครัว
กลุ่มเพื่อน และตั้งสมมุติฐานต่างๆ และฝ่ายสืบสวนต้องแยกออกไปสืบสวนหาข้อมูลและท�ำบันทึก
รายงานการสืบสวนเสนอหัวหน้าพนักงานสืบสวนและสรุปส�ำนวนส่งพนักงานอัยการและพนักงานอัยการ
ท�ำการพิจารณาส�ำนวนและส่งส�ำนวนต่อศาลหากศาลเห็นว่าประจักษ์พยานไม่เพียงพอศาลจะยกฟ้อง
แต่หากเกิดกรณีมีการบังคับบุคคลให้สูญหายโดยรู้ตัวผู้กระท�ำความผิดและผู้สูญหายดังกล่าวได้เสียชีวิตลง
และมีการพบศพผู้สูญหายแล้ว กรณีเช่นว่านั้นพนักงานสอบสวนจะด�ำเนินการแจ้งเป็นคดีที่เกิดจาก
การกระท�ำผิดความผิดทางอาญาและขออ�ำนาจศาลออกหมายจับเพื่อเข้าจับกุมผู้กระท�ำความผิด”
4. การสืบสวนและการสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
อ�ำนาจสอบสวนที่ส�ำคัญของประเทศไทยอีกองค์กรหนึ่งซึ่งมีบทบาทอย่างมากในสังคมไทยก็
คือ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีชื่อย่อว่า “DSI” โดยใช้อ�ำนาจการสืบสวนสอบสวนตามที่ก�ำหนดไว้
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
(DSI. สืบค้นวันที่ 19 กันยายน 2563) โดยพนักงานสอบสวนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ซึ่งก�ำหนดให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอ�ำนาจหน้าที่สืบสวนสอบสวน
และให้เจ้าหน้าที่คดีพิเศษมีหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะคดี
ความผิดทางอาญาทีเ่ ป็นคดีพเิ ศษแล้วเท่านัน้ (ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 2548 : 5) โดยประเภทคดี
ที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษใช้อ�ำนาจในการสอบสวนได้ในคดีเกี่ยวกับการบังคับบุคคลให้สูญหายและ
การทรมานนั้นเป็นส่วนของกลุ่มคดีด้านอาชญากรรมระหว่างประเทศและอาชญากรรมพิเศษ โดยคดี
ดังกล่าวจะต้องมีมติพิเศษจากคณะกรรมการคดีพิเศษและการลงมติพิเศษของคณะกรรมการฯ จึงจะท�ำให้
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอ�ำนาจในการสอบสวนซึ่งท�ำให้กระบวนการสอบสวนขาดความคล่องตัว
ในการด�ำเนินการเริ่มการสอบสวนและความเป็นอิสระในการท�ำหน้าที่ด้วย จึงเห็นได้ว่าการกระท�ำทรมาน
ตามความหมายของอนุ สั ญ ญาต่ อ ต้ า นการทรมานตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสอบสวนคดี พิ เ ศษนั้ น
อาจมิใช่วัตถุประสงค์หลักในการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และแม้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
จะมีความเป็นกลางเมื่อท�ำการสอบสวนคดีทรมานที่มีการกระท�ำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างไรก็ตาม
แม้กรมสอบสวนคดีพิเศษจะมีความพร้อทางด้านของประสิทธิภาพในการสอบสวนคดีอาญาต่าง ๆ
แต่การสอบสวนคดีทรมานนั้นจะต้องมีความเป็นกลางทั้งทางด้านองค์กรและทางด้านบริบทของสังคม
ซึ่งทางด้านภาคประชาสังคมนั้นไม่อาจไว้วางใจให้หน่วยงานของรัฐท�ำการสอบสวนคดีทรมานที่ตน
ได้รับความเสียหายได้ การที่ให้หน่วยงานภาครัฐด�ำเนินการสอบสวนคดีทรมานทั้งหมดโดยไม่ได้รับ
การตรวจสอบจากภาคประชาสังคมเลยจึงอาจไม่มีความเหมาะสมในการสอบสวนเช่นกัน (ปรเมศวร์
สุขกมลอนันต์ : ม.ป.ป : 73 )
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5. กระบวนการสืบสวนและการสอบสวนตามร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการกระท�ำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....
เมื่อมีการอ้างว่าบุคคลใดถูกกระท�ำทรมานหรือถูกกระท�ำให้สูญหาย บุคคลผู้ได้รับความเสียหาย
หรือญาติ ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาลจังหวัดแห่งท้องที่ที่มีอ�ำนาจพิจารณาคดีอาญาเพื่อให้
มีคำ� สัง่ ระงับการกระท�ำเช่นนัน้ ทันที เมือ่ ได้รบั ค�ำร้องให้ศาลไต่สวนโดยทันที โดยให้มอี ำ� นาจเรียกเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือบุคคลใดมาให้ถ้อยค�ำหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุอื่นใดประกอบการไต่สวนและเพื่อประโยชน์
ในการระงับการทรมานและเยียวยาความเสียหายเบือ้ งต้น ศาลอาจมีคำ� สัง่ ให้ยตุ กิ ารทรมานเปลีย่ นสถานที่
ควบคุมหรือคุมขัง ให้ผู้ได้รับความเสียหายได้พบญาติ ทนายความ หรือบุคคลอื่นที่ไว้วางใจเป็นการส่วนตัว
ให้มกี ารรักษาพยาบาลรวมทัง้ การฟืน้ ฟูรา่ งกายและจิตใจ ให้เปิดเผยเอกสารบันทึกหรือข้อมูลอืน่ ใด ก�ำหนด
มาตรการอืน่ ใดทีเ่ หมาะสมเพือ่ ประโยชน์ในการระงับการกระท�ำหรือเยียวยาเบือ้ งต้นกับผูไ้ ด้รบั ความเสียหาย
การด�ำเนินคดีให้มีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวน
คดีพเิ ศษ ในกรณีทเี่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐในสังกัดกรมสอบสวนคดีพเิ ศษเป็นผูถ้ กู กล่าวหาว่ากระท�ำความผิดตาม
พระราชบัญญัตนิ ี้ ให้พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาเป็นผูม้ อี ำ� นาจสืบสวน
สอบสวนและให้การสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษมาใช้บังคับ
และให้ศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบเป็นศาลทีม่ เี ขตอ�ำนาจเหนือคดีความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี้

บทสรุป
การบังคับบุคคลให้สญ
ู หายเกิดขึน้ จากการใช้ความรุนแรงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลหนึง่
ซึ่งเกิดจากกการกระท�ำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยส่วนใหญ่กรณีการบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทย
มักเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีความขัดแย้งกับนโยบายทางการเมืองหรือความมั่นคงของรัฐ
หรือออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพให้ตัวเองหรือเป็นนักสิทธิมนุษยชนคนธรรมดา ซึ่งในปัจจุบันถึงแม้ว่า
การหายสาบสูญโดยถูกบังคับเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงแต่ในประเทศไทยกลับไม่มกี ฎหมาย
เรื่องนี้มารองรับจึงมีความจ�ำเป็นต้องใช้กฎหมายอาญามาปรับใช้ส่งผลให้เหยื่อมิได้รับความเป็นธรรมเท่า
ที่ควรเมื่อมีผู้มาร้องทุกข์เจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนจะด�ำเนินการโดยกระบวนการสืบสวนสอบสวนหากมี
ข้อกล่าวหาว่าเป็นกรณีการเสียชีวติ ทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายหรือสงสัยว่าเป็นการบังคับให้สญ
ู หาย เจ้าหน้าที่
ด�ำเนินการสืบสวนเบื้องต้นเพื่อระบุแนวทางการสอบสวนและขั้นตอนปฏิบัติต่อไป โดยการสืบสวน
สอบสวนเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ซึ่งเกิดการบังคับให้สูญหายเกิดขึ้น
โดยไม่มีการสอบสวนจากองค์กรภายนอกท�ำให้เกิดปัญหาในความไม่เป็นกลางท�ำให้ส่งผลกระทบต่อ
ตัวผู้เสียรวมไปถึงพยานในคดี
เมื่อพิจารณาจากกฎหมายต่างประเทศนั้น ประเทศที่มีการสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจเป็น
หลักอย่างประเทศอังกฤษหรือแอฟริกาใต้ มีการก่อตัง้ องค์กรอิสระขึน้ มาเพือ่ รับข้อร้องเรียนและด�ำเนินการ
สอบสวนในกรณีที่มีการกระท�ำความผิดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเฉพาะและในประเทศฟิลิปปินส์ประเทศ
เพื่อนบ้านของไทยนั้นก็ได้สร้างกลไกเพิ่มเติมในการสอบสวนคดีทรมานแม้จะไม่ได้ก่อตั้งองค์กรใดเพิ่มขึ้น
แต่ก็ให้อ�ำนาจแก่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในการเลือกองค์กรตามความเหมาะสมในการสอบสวนคดี
ทรมาน ดังนั้นการก่อตั้งองค์กรอิสระเพื่อท�ำการสอบสวนคดีทรมานเป็นการเฉพาะขึ้นอาจเป็นกลไกที่
เหมาะสมกว่าการสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ (ปรเมศวร์ สุขกมลอนันต์ : ม.ป.ป : 70)
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ในการสืบสวนและการสอบสวนในคดีบังคับบุคคลให้สูญหายนั้นมีอุปสรรคในเรื่องของการแทรก
แซงอ�ำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีความและเจ้าหน้าที่รัฐชั้นสูงผู้มีอ�ำนาจใน
การสั่งพนักงานสอบสวนไม่ให้เข้าไปสืบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีความ ท�ำให้พนักงานสอบสวนไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่อันควรกระท�ำได้ เนื่องจากหากไปสืบหาข้อเท็จจริงอันเป็นการไม่กระท�ำตามค�ำสั่งของ
เจ้าหน้าที่รัฐชั้นสูงอาจส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงาน เช่น อาจถูกกดดันให้ออกจากราชการได้ ท�ำให้
การสืบสอนสอบสวนนั้นเกิดข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริงและเกิดความไม่เป็นกลางกับประชาชน
ผู้ได้รับความเสียหาย อันท�ำให้การสืบสวนสอบสวนไร้ซึ่งประสิทธิภาพท�ำให้ไม่สามารถน�ำเจ้าหน้าที่รัฐ
ผู้กระท�ำความผิดมารับบทลงโทษได้

ข้อเสนอแนะ
โดยแนวทางการแก้ไข คือ ให้ประเทศไทยมีการท�ำสัตยาบันเป็นรัฐภาคีตามอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ค.ศ. 2006 (International
Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance:CED) เพื่อเข้ามาแก้ไข
ปัญหาการแทรกแซงอ�ำนาจรัฐในการสืบสวนสอบสวนคดีการบังคับบุคคลให้สูญหาย ซึ่งท�ำให้กระบวนการ
สืบสวนสอบสวนไม่มีความเป็นกลางและขาดประสิทธิภาพ ท�ำให้ผู้เสียหายและครอบครัวผู้เสียหาย
ไม่ได้รบั ความเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน ดังนัน้ จึงเห็นสมควรทีจ่ ะให้กอ่ ตัง้ องค์กรอิสระทีม่ คี ณะกรรมการ
ที่ขาดการผูกมัดจากรัฐโดยตั้งเป็นองค์กรอิสระที่เข้ามาด�ำเนินคดีและดูแลคดีตั้งแต่ขั้นตอนการร้องทุกข์
สืบสวนสอบสวน ไปจนถึงคดีความเสร็จสิน้ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อประชาชนผูไ้ ด้รบั ความเสียหายและ
เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชนที่ประชาชนควรจะได้รับและ พิจารณาให้น�ำ
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�ำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐรับผิดในกรณีการท�ำทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย
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Twitter กับมุมมองทางการเมืองในปี พ.ศ. 2562
TWITTER AND THE POLITICAL PERSPECTIVES IN 2019
กานต์กนิษฐ์ เทวะนา, ปรเมทธ์ เชื้อเกตุ, พุทธธิดา สุริยะวงศ์
รัฐนันท์ เลิศสมุทรเทพาดล, สาวิตรี ผัสดี
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยพะเยา

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงมุมมองทางการเมืองที่มีผลมาจากการอ่านแฮชแท็กทาง
การเมื อ งในทวิ ต เตอร์ ตั้ ง แต่ ก ารกล่ อ มเกลาทางการเมื อ งโดยตรงที่ ม าจากคนรอบข้ า ง ตลอดจน
การกล่อมเกลาทางการเมืองโดยอ้อมที่มาจากการอ่านโพสต์ในแฮชแท็กทางการเมืองที่ติดเทรนทวิตเตอร์
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้หลักการของการกล่อมเกลาทางการเมือง เริ่มศึกษา
จากแฮชแท็กทางการเมืองในทวิตเตอร์และมุมมองทางการเมืองของผูท้ สี่ นใจเข้าไปอ่านข่าวสารทางการเมือง
จากแฮชแท็กในทวิตเตอร์ จากนัน้ จึงออกแบบสอบถามทีช่ วี้ ดั ระดับความสนใจทางการเมือง การกล่อมเกลา
ทางการเมือง และมุมมองทางการเมือง จากนั้นจึงโพสต์แบบสอบถามลงไปในแฮชแท็กทั้ง 5 แฮชแท็ก
อันได้แก่ #เลือกตั้ง 62 #เลือกตั้งซ่อม #RIPthailand #ประชุมสภา #ถวายสัตย์ ซึ่งเป็นแฮชแท็กที่ติดเทรน
ในทวิตเตอร์ที่อยู่ในขอบเขตระยะเวลาในการด�ำเนินงานวิจัยฉบับนี้ รวมทั้งสิ้น 150 บัญชีทวิตเตอร์
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงมุมมองทางการเมืองของผู้ใช้ทวิตเตอร์ และการถูกกล่อมเกลาทาง
การเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้ใช้ทวิตเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่มีการโพสต์ แสดงความคิดเห็น
หรือรีทวิตการเมืองจากแฮชแท็กทางการเมืองต่าง ๆ มีมมุ มองทางการเมืองมาก่อนทีจ่ ะโพสต์ แสดงความคิดเห็น
หรือรีทวิตเนื้อหาทางการเมืองในทวิตเตอร์ โดยการอ่านโพสต์จากแฮชแท็กในทวิตเตอร์ทั้ง 5 แฮชแท็ก
มิได้ส่งผลก่อให้เกิดมุมมองทางการเมืองรูปแบบใหม่แก่ผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่เข้าไปในแฮชแท็กทางการเมือง
ดั ง กล่ า ว หากแต่ ผู ้ ใช้ ท วิ ต เตอร์ มี มุ ม มองทางการเมื อ งเป็ น ของตนเองอยู ่ แ ล้ ว จึ ง ได้ เข้ า ไป โพสต์
แสดงความคิดเห็น และรีทวิตเนื้อหาทางการเมืองจากแฮชแท็กในทวิตเตอร์
ค�ำส�ำคัญ : มุมมองทางการเมือง 2562, ทวิตเตอร์

Abstracts
The purpose of this research is to study the political perspectives that result from
reading political hashtags on Twitter. From the direct political socialization that comes from
people around them as well as indirect political socialization that comes from reading posts in
the political hashtags that follow Twitter’s trend.
This research is quantitative research by using the principles of political socialization. Beginning
from the political hashtags on Twitter and the political perspectives of those who are interested
in reading the political news from the hashtags on Twitter, then issue a questionnaire that is
indicating the level of political interest, political socialization and political perspectives and then
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post a questionnaire on all 5 hashtags, including #เลื อ กตั้ ง 62 #เลื อ กตั้ ง ซ่ อ ม #RIPthailand
#ประชุมสภา #ถวายสัตย์ which are hashtags that are trending on Twitter within the scope of this
research in a total of 150 Twitter accounts.
The result shows the political perspectives of Twitter users and the political socialization
directly and indirectly by the users of Twitter which Twitter users post, comment, or retweet from
political hashtags. Having political perspectives before posting, comment or retweet political contents
on Twitter. By reading posts from hashtags on all 5 hashtags, they do not create a new kind of
political perspective for Twitter users who enter into these political hashtags but the Twitter users
already have their own political perspectives. Therefore, they click into posts to comment and retweet
political contents from hashtags on Twitter.
Keyword : The Political Perspectives 2019, Twitter

บทน�ำ
นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 21 การติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดนได้เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตประจ�ำวันของ
มนุษย์มากยิ่งขึ้น หรือทีเ่ รียกกันว่า ยุคแห่งโลกาภิวตั น์ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
หมายถึง “การแพร่กระจายไปทั่วโลก การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้สัมพันธ์ หรือ
รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เป็นต้น”  โลกาภิวัตน์ จึงเป็นค�ำศัพท์เฉพาะที่บัญญัติขึ้นเพื่อตอบสนองปรากฏการณ์ของสังคมโลกที่
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในส่วนหนึ่งของโลก ส่งผลกระทบ
อันรวดเร็วและส�ำคัญต่อส่วนอื่น ๆ ของโลก
ในปัจจุบัน ประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง
โซเชี่ยลมีเดียหรือสื่อสังคม โซเชี่ยลมีเดียหรือสื่อสังคมตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2556
หมายถึง โปรแกรมกลุม่ หนึง่ ทีท่ ำ� งานโดยใช้พนื้ ฐานและเทคโนโลยีของเว็บตัง้ แต่รนุ่ 2.0 เช่น บีโบ มายสเปซ
เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ วิกิพีเดีย ไฮไฟฟ์ และบล็อกต่าง ๆ กลุ่มบุคคลที่ติดต่อสื่อสารกันโดยผ่านสื่อสังคม
ดังกล่าว คือ social network
เนื่องจากโซเชี่ยลมีเดียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วรวมไปถึงการแสดงความคิดเห็น
ในโซเชี่ยลมีเดีย ปัจจุบันก็มีความรวดเร็วและสะดวกในการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลในด้านต่าง ๆ
โดยการแสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ประชาชนทุกคนมีเสรีภาพ
ในการออกความคิดเห็น อาจกล่าวได้ว่า สื่อสังคมออนไลน์เป็นตัวกลางท�ำให้ประชาชนสามารถ
ติดต่อสือ่ สาร  และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันได้อย่างกว้างขวางโดยมิจำ� เป็นต้องมาพบปะกันอย่างในอดีต
สังคมออนไลน์สามารถสื่อสารกันได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การตั้งกระทู้ การส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์
การขายของ หรือ การแสดงความคิดเห็ น ตามทั ศนคติ ส่ ว นบุ คคลซึ่ งรวมไปถึ งการแสดงความคิ ด เห็ น
ทางการเมือง ทัง้ นีก้ ารเขียนแสดงความคิดเห็นทางการเมือง คือ การวิจารณ์ประเด็นหรือเหตุการณ์ทางการเมือง
ผ่านการแสดงทัศนในเชิงวิจารณ์ โจมตีผทู้ มี่ ที ศั นคติทางการเมืองทีต่ า่ งกัน หรือการเสนอแนะแนวทางปฏิบตั ิ
หรือการเสนอการแก้ปัญหาโดยการเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
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ในโลกปัจจุบัน สื่อสังคมหรือโซเชี่ยลมีเดียเข้ามาอิทธิพลเกี่ยวกับการเมืองมากยิ่งขึ้น ดังเช่น
ในกรณีเหตุการณ์ “อาหรับสปริง” คือ เหตุการณ์ท่ีประชาชนในภูมิภาคตะวันออกกลางหลายประเทศ
ออกมาต่อต้านรัฐบาล โดยเหตุการณ์ดังกล่าวได้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 เริ่มจากประเทศ
ตูนีเซีย และได้ลุกลามไปสู่ประเทศอื่น ๆ ในระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งตัวแสดงที่ส�ำคัญ
ในขบวนการอาหรับ สปริง รวมทั้งอิส-ราอา อับเดล ฟัตตาห์, อาเหม็ด มาเดอร์ และขบวนการยุวชน
6 เมษายน แห่งอียิปต์ ได้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ “เฟซบุ๊ก” ปลุกระดมโค่นล้มประธานาธิบดีฮอสนี
มูบารัค ลงได้ นอกจากนี้ยังมี วาเอล โกนิม ผู้บริหารด้านการตลาดของเว็บไซต์สืบค้นข้อมูลยักษ์ใหญ่
“กูเกิล” ผู้จุดชนวนการประท้วงรอบใหม่ที่จัตุรัสตาห์รีร์ในกรุงไคโร หลังมูบารัคถูกโค่นล้ม และตัวแสดง
ที่ส�ำคัญอีกหนึ่งคน คือ ลินา เบน เมห์นนี นักเขียน เว็บบล็อกหรือบล็อกเกอร์ชาวตูนิเซีย ผู้เปิดฉากโจมตี
ผูน้ ำ� เผด็จการทางอินเตอร์เน็ต จุดชนวนให้ประชาชนตูนเิ ซียเริม่ ลุกฮือประท้วงในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553
(บวร โทศรีแก้ว, 2554)
ไม่เพียงแต่เหตุการณ์ในต่างประเทศเท่านั้นที่สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลทางการเมือง
ประเทศไทยเองก็เป็นอีกหนึง่ ประเทศทีส่ อื่ สังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาททางการเมืองเช่นกัน ยกตัวอย่าง เช่น
การลงรายชือ่ ถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) ผ่าน www.change.org โดยกลุม่ We love Thailand
ร่วมมือกับเครือข่ายนักศึกษา 10 สถาบัน และมีการแชร์ผ่าน Facebook Fanpage ธนวัฒน์ วงค์ไชยTanawat Wongchai โดยกลุ่ม We love Thailand ได้ ร่วมรณรงค์ล่า 1 ล้านชื่อตรวจสอบคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ตัดสินเพือ่ น�ำไปสูก่ ารถอดถอนโดยสาเหตุการรณรงค์ถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตัง้ ครัง้ นี้
สาเหตุมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 เช่น ผลคะแนนรวมการเลือกตั้ง
มีจ�ำนวนมากกว่าผู้มาใช้สิทธิซึ่งเกิดขึ้นภายในหน่วยเลือกตั้ง (MGR ONLINE, 2562)
เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์หนึ่งที่ก�ำลังเป็นที่นิยมในประเทศไทย คือ ทวิตเตอร์ ดังจะเห็นได้
จากกรณีผู้คนได้ให้ความสนใจในการลงทะเบียนใช้ทวิตเตอร์โดยเฉพาะ 2 ปีที่ผ่านมามากกว่าร้อยละ 35
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า (Marketing oops, 2562) ไม่ว่าจะเป็นบัญชีกลุ่มนักศึกษา
บัญชีของส�ำนักข่าวต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งบัญชีนักเคลื่อนไหวทางการเมือง นอกจากนั้นสื่อสังคมออนไลน์
ทวิตเตอร์ก็ได้มีการแสดงความคิดทางการเมืองอย่างแพร่หลาย รวมไปถึงมีแฮชแท็กเกี่ยวกับการเมือง
ซึ่งท�ำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงและเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองได้อย่างง่ายอีกด้วย
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น ผูศ้ กึ ษาจึงสนใจว่า การรับรูข้ า่ วสารทางการเมืองในปี พ.ศ. 2562 ผ่านทวิตเตอร์
ได้ส่งผลต่อมุมมองทางการเมืองของผู้อ่านข่าวทางทวิตเตอร์ผ่านแฮชแท็กอย่างไร จึงเป็นที่มาในการท�ำ
วิจัยในหัวข้อดังกล่าว

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงมุมมองความเชื่อความเข้าใจและผลกระทบต่อมุมมองทางการเมือง
ของคนรุ่นใหม่ภายหลังการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในปี พ.ศ. 2562
2. เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในการเสริมสร้างความตระหนักถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและมุมมอง
ทางการเมืองที่อยู่ในทวิตเตอร์
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กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการท�ำวิจัย

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
1. ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
ปิติกานต์ วิเศษดี (2559) สื่อสังคมออนไลน์ เป็นรูปแบบการสื่อสารข้อมูลที่มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบ
ของการสร้างและการเผยแพร่ข้อมูล (Williamson, Andy 2013 : 9 ) การสื่อสารของสื่อสังคมออนไลน์
มีลกั ษณะเป็นการสือ่ สารแบบสองทาง ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะทีส่ ำ� คัญ 1) มีรปู แบบการทาํ งานในลักษณะออนไลน์
2) สามารถที่จะใช้สร้างและเพิ่มเติมเนื้อหาได้ สื่อสังคมออนไลน์สามารถที่จะใช้งานได้ผ่านเครื่องมือ
อุปกรณ์การสื่อสารต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
หรือเครือข่าย
2. แนวคิดอุดมทางการณ์ทางการเมือง
1. ความหมายของอุดมการณ์ทางการเมือง (Political Ideology)
อุดมการณ์ทางการเมือง (2556) อุดมการณ์ทางการเมือง หมายความถึงประมวลความเชื่อทาง
การเมืองที่เกี่ยวข้องกับเป้าประสงค์และวิธีการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ทางการเมืองที่ก�ำหนดความแตกต่าง
ในการน�ำอุดมการณ์ทางการเมืองไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เราอาจก�ำหนดประเภทของอุดมการณ์
ทางการเมืองได้ดังนี้
		

1.1 ประเภทของอุดมการณ์ทางการเมือง

			 1.1.1. อนุรกั ษ์นยิ ม (conservatism) คือ การพยายามทีจ่ ะรักษาความเชือ่ และสังคมเก่าๆ
ให้คงอยู่ คนในสังคมถูกก�ำหนดและชี้น�ำ โดยค่านิยมดั้งเดิม จริยธรรมทางสังคม ซึ่งเป็นบทบาทในการชี้น�ำ
ของสถาบันทางสังคมที่ท�ำหน้าที่สื่อความหมายหรือบังคับใช้ค่านิยมเหล่านั้น
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			 1.1.2 เสรีนยิ ม (liberalism) เป็นอุดมการณ์ทเี่ น้นเสรีภาพของปัจเจกชน โดยบทบาท
ของรัฐบาลควรจะได้ถูกจ�ำกัด อีกประการคือ เสรีนิยมเชื่อว่ามนุษย์โดยธรรมชาติมุ่งท�ำแต่สิ่งที่ดีมีหลัก
สนับสนุนความเท่าเทียมกันในโอกาสและถือว่าค่านิยมบางอย่างถือเป็นสากล อย่างไรก็ดี เสรีนิยม
ก็ยังยอมรับว่ายังต้องมีรัฐบาล
			 1.1.3 สังคมนิยม (Socialism) เชือ่ ว่าอ�ำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองทีร่ ฐั บาลได้ใช้ก็
เพือ่ ประโยชน์ของคนทุกหมูเ่ หล่าในสังคม รัฐบาลจะต้องไม่ใช้วธิ รี นุ แรงเข้าด�ำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การจัดสวัสดิการต่าง ๆ รวมทั้งการจัดการแรงงานและค่าจ้าง และการจัดสวัสดิการคนชราและคนว่างงาน
เป็นหน้าที่ของรัฐ
			 1.1.4 อ�ำนาจนิยม (authoritarianism) อุดมการณ์นี้เชื่อว่ารัฐบาลต้องเข้าก�ำกับดูแล
พฤติกรรมของประชาชนอย่างเบ็ดเสร็จและเพือ่ ความมัน่ คงของรัฐ เข้าแทรกกิจการของเอกชนโดยถือว่ารัฐ
คือองค์การที่เหนือกว่าบุคคล ต้องมีคุณภาพดีกว่าและถูกต้องกว่าเสมอ
3. แนวคิดการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization)
Virtual School Online. (ม.ป.ป). การขัดเกลาทางสังคม (2562) การขัดเกลาทางสังคม (Socialization)
คือ กระบวนการที่สังคมหรือกลุ่มสั่งสอน ผู้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มได้เรียนรู้และรับเอาระเบียบวิธีกฎเกณฑ์
ความประพฤติ และค่านิยมต่าง ๆ ที่ได้ก�ำหนดไว้เป็นระเบียบของความประพฤติและความสัมพันธ์
ของสมาชิกของสังคมนั้น ซึ่งสมาชิกของสังคมจะต้องผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมตลอดชีวิต
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยที่วิธีการขัดเกลาทางสังคม ท�ำได้ 2 ทางคือ 1. การขัดเกลาทางสังคมโดยตรง
คื อ การสั่ ง สอนและฝึ ก อบรมโดยพ่ อ แม่ และครู อ าจารย์ ท� ำ ให้ เ ด็ ก ปฏิ บั ติ ต ามที่ สั ง คมคาดหวั ง
2. การขัดเกลาทางสังคมโดยทางอ้อม เช่น การฟังอภิปราย ปาฐกถา การอ่านหนังสือตามห้องสมุด การฟังวิทยุ
การดูโทรทัศน์ การดูภาพยนตร์ การเข้ากลุ่มเพื่อน ท�ำให้เกิดการปรับตัวและพัฒนาบุคลิกภาพ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อรรถสิทธิ์ พานแก้ว (2562) ได้ท�ำการส�ำรวจการเลือกตั้งและทัศนะคติต่อประชาธิปไตย และ
การเมืองไทยของผู้เลือกตั้งครั้งแรก (First-time voters) เผยผลส�ำรวจ

รูปภาพที่ 2 คนรุ่นใหม่พึงพอใจกับประชาธิปไตยไทยแค่ไหน?
(ที่มา : https://wewatchthailand.org)
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ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ ระบุว่า สถาบันการศึกษาจะต้องท�ำงานหนักเรื่องนี้ให้มากขึ้น เพื่อให้คนรุ่นใหม่
ได้เข้าใจถึงประชาธิปไตยจริง ๆ ไม่ใช่แค่รูปแบบเท่านั้น และมองให้เห็นว่า ประชาธิปไตยเป็นหนทางที่
น�ำไปสู่อะไรได้บ้าง
ฟาติมา ไทยเศรษฐ และ ประสงค์ กัลยาณะธรรม (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
นั ก ศึ ก ษาที่ มี ต ่ อ สถาบั น ในกระบวนการกล่ อ มเกลาทางการเมื อ ง โดยกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ นั ก ศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี จ�ำนวน 379 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ซึ่งหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับได้เท่ากับ 0.910 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอนพหุคูณโดยมีค่านัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นของนักศึกษา
ทีม่ ตี อ่ สถาบันในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองในภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.13,S.D. = 0.87)
2) ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
( = 3.26, S.D.= 0.61) 3) ความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ สถาบันในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง
ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
(r = .823, p < 0.05) อยูใ่ นระดับสูงมาก 4) ความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ สถาบันในกระบวนการกล่อมเกลา
ทางการเมื อ ง สามารถอธิ บ ายความผั น แปรของความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต ่ อ การมี ส ่ ว นร่ ว ม
ทางการเมืองได้ ร้อยละ 67.7 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (R2 = .677) และมีค่า R2 ที่ปรับค่า
แล้ ว ร้ อ ยละ67.6 (R2adj = .676) โดยมี ค วามคลาดเคลื่ อ นมาตรฐานในการพยากรณ์ เ ท่ า กั บ .373
(Std. Error =.373) อย่างมีค่านัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ การมีส่วนร่วมทางการเมืองสามารถ
อธิบายความผันแปรของ ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ดีที่สุดซึ่ง ได้แก่
1) ด้านกลุ่มเพื่อน (β= .432)2) กลุ่มสื่อมวลชน (β= .374) 3) ด้านครอบครัว (β= .127) 4) ด้านสถาบัน
การศึกษา (β= .063) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ

วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “Twitter กับมุมมองทางการเมืองในปี 2562” ในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีขั้นตอนและวิธีการด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
กลุ่มคนในทวิตเตอร์ที่ลงทะเบียนในประเทศไทย และมีความสนใจทางการเมือง ถือว่าเป็นกลุ่ม
คนที่ไม่สามารถระบุจ�ำนวนได้ เนื่องจากผู้คนในประเทศไทยมีการลงทะเบียนมากกว่าล้านบัญชีและ
มีการลงทะเบียนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนไม่สามารถระบุจ�ำนวนได้ อีกทั้งการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
ในแต่ละวันยังมีจ�ำนวนมากและเคลื่อนไหวตลอดเวลา อย่างไรก็ตามสามารถก�ำหนดกลุ่มประชากร
โดยอาศัยแฮชแท็กทีเ่ กีย่ วกับการเมืองซึง่ ติดล�ำดับความนิยมในประเทศไทยได้ 5 แฮชแท็ก ดังนี้ 1) #เลือกตัง้ 62
ติดล�ำดับความนิยมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 2) #เลือกตั้งซ่อม ติดล�ำดับความนิยมเมื่อวันที่
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 3) #RIPThailand ติดล�ำดับความนิยมเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 4)
#ประชุมสภาติดล�ำดับความนิยมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 5) #ถวายสัตย์ ติดล�ำดับความนิยม
เมื่ อ วั น ที่ 27 สิ ง หาคม พ.ศ. 2562 โดยการคั ด เลื อ กแฮชแท็ ก ดั ง กล่ า วพิ จ ารณาจากคุ ณ สมบั ติ คื อ
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เป็นแฮชแท็กที่ติดล�ำดับความนิยมภายในประเทศไทย ไม่ระบุถึงตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเฉพาะเจาะจง
และเป็นแฮชแท็กที่ได้รับความสนใจในเดือนนั้น ๆ ภายในปี พ.ศ. 2562 ทั้งนี้สาเหตุที่ไม่มีแฮขแท็ก
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เพราะภายในเดือนนี้ไม่มีแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยไม่กล่าวอ้างถึง
บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง
2. ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่าง คือ กลุม่ คนในทวิตเตอร์ทลี่ งทะเบียนในประเทศไทยและได้ตดิ ตามแสดงความคิดเห็น
ผ่านแฮชแท็กทั้ง 5 แฮชแท็กที่ก�ำหนดไว้ โดยวิธีการเลือกตัวอย่างจะเป็นการสุ่มแบบบังเอิญที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความสมัครใจที่จะเข้าตอบแบบสอบถามที่ได้โพสต์และติดแฮชแท็กไว้บนทวิตเตอร์ ทั้งนี้
ได้ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของแต่ละกลุ่มประชากรด้วยวิธีการสุ่มแบบโควตา คือ แฮชแท็กละ 30 บัญชี
รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 150 บัญชี
3. เครื่องมือในการใช้เก็บข้อมูล
แบบสอบถามทาง Google form โดยมีวิธีการออกแบบเครื่องมือด้วยการคัดเลือกค�ำถามและ
มีการพัฒนาคุณภาพเครื่องมือร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อน�ำไปใช้ในการสุ่มจากผู้คนที่ลงทะเบียนใช้
ในประเทศไทยและได้ติดตามหรือแสดงความคิดเห็นบนทวิตเตอร์จ�ำนวน 150 บัญชี โดยแบบสอบถาม
จะถูกสร้างขึ้น 5 ชุด ส�ำหรับแต่ละแฮชแท็กที่ได้ถูกก�ำหนดไว้ ด้วยข้อค�ำถามและค�ำตอบแบบเดียวกัน
โดยแบบสอบถามจะแบ่งรายละเอียดออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นค�ำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ในเรื่อง เพศ อายุ และความถี่ใน
การเล่นทวิตเตอร์
ตอนที่ 2 เป็นค�ำถามเกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองของกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยใช้เกณฑ์
การสร้างแบบสอบถามเป็นมาตรวัด โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้ คือ มากที่สุด
(4) มาก (3) ปานกลาง (2) น้อย (1) และ น้อยที่สุด (0)
ตอนที่ 3 เป็นค�ำถามสอบถามความเห็นด้วยเกี่ยวกับมุมมองทางการเมืองของกลุ่มตัวอย่าง
โดยผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์การสร้างแบบสอบถามเป็นมาตรวัด โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
เห็นด้วยมากทีส่ ดุ (4) เห็นด้วยมาก (3) เห็นด้วยปานกลาง (2) เห็นด้วยน้อย (1) และเห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ (0)

ผลการศึกษา
การศึ ก ษาวิจัยภายใต้หัวข้อ เรื่อ งทวิตเตอร์ กับ มุ ม มองทางการเมื องในปี พ.ศ. 2562 ซึ่ งเป็ น
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิจากการตอบแบบสอบถามออนไลน์ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบสุ ่ ม จากผู ้ ม าพบเห็ น โดยบั ง เอิ ญ ของแต่ ล ะแฮชแท็ ก ในทวิ ต เตอร์ ที่ ติ ด เทรนตั้ ง แต่ เ ดื อ นมกราคม
ถึ ง เดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. 2562 จ� ำ นวน 5 แฮชแท็ ก โดยทางผู ้ วิ จั ย ตั้ ง เป้ า หมายไว้ ที่ จ� ำ นวน 150 คน
ทว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามจริงทั้งสิ้น 157 คน เมื่อได้รับข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามครบถ้วนแล้ว
ผู้วิจัยจึงปิดรับแบบสอบถามออนไลน์ แล้วน�ำข้อมูเหล่านนั้นมาวิเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ
โดยแยกของมูลออกเป็นประเด็น 2 ใหญ่ ๆ ดังนี้
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ส่วนที่ 1 การกล่อมเกลาทางการเมืองโดยตรง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามจ�ำนวนทั้งหมด 157 คน โดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
การกล่อมเกลาทางการเมืองโดยตรง ซึง่ ประกอบด้วย ระดับความสนใจในเรือ่ งการเมือง ความถีใ่ นการโพสต์
แสดงความคิดเห็น รีทวิตหรืออ่านเนื้อหาทางการเมือง เหตุผลในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่าน
ทวิตเตอร์ การรับรู้เรื่องทางการเมืองผ่านคนรอบข้าง คนรอบข้างท่านชื่นชอบพรรคการเมืองใด และ
ระดับความเห็นด้วยเห็นต่างในการที่คนรอบข้างพูดถึงพรรคการเมืองที่ตนเองชื่นชอบ

แผนภูมิที่ 1 สรุปผลการตอบแบบสอบถามส่วนที่ 1
จากการตอบแบบสอบถามเรื่องการกล่อมเกลาทางการเมืองโดยตรง พบว่า โดยส่วนใหญ่แล้ว
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจเรื่องการเมืองอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 52.23 ซึ่งบุคคลที่ได้
มีการโพสต์ แสดงความคิดเห็น หรือรีทวิต ในเรื่องการเมืองเป็นจ�ำนวนมากถึงร้อยละ 94.27 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด และโดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามจะโพสต์ แสดงความคิดเห็นหรือรีทวิต
เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเห็นด้วยหรือเห็นต่างในเรื่องทางการเมืองคิดเป็นร้อยละ 85.99 แต่ไม่มีผู้ที่โพสต์
แสดงความคิดเห็น และรีทวิตจากการที่เห็นผู้อื่นโพสต์ แสดงความคิดเห็นและรีทวิตจึงได้มีการโพสต์
แสดงความคิดเห็นและรีทวิตตามมา
คนรอบข้างที่พูดถึงเรื่องการเมืองซึ่งการรับรู้เรื่องราวหรือมุมมองทางการเมืองร้อยละ 41.40
ได้รับข้อมูลเรื่องราวหรือมุมมองทางการเมืองจากคนรอบข้างซึ่งอยู่ในระดับมากจากตัวเลขสถิติจะเห็นถึง
การกล่อมเกลาทางการเมืองมีผลต่อมุมมองทางการเมืองของบุคคลในระดับหนึ่ง โดยร้อยละ 50.32
มีการคล้อยตามและเห็นด้วยกับมุมมองทางการเมืองที่คนรอบข้างของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวถึง
โดยคนรอบข้างของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากจะกล่าวถึงพรรคอนาคตใหม่ร้อยละ 73.55 พรรคพลัง
ประชารัฐ ร้อยละ 18.47 พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 5.73 และ พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 2.55 ตามล�ำดับ
ส่วนที่ 2 มุมมองทางการเมืองจากเหตุการณ์ทางการเมืองต่าง ๆ ที่ติดเทรนทวิตเตอร์ใน
แต่ละเดือนรวมทั้งหมด 5 แฮชแท็ก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามจริงจ�ำนวนทั้งสิ้น 157 คน โดยเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การกล่อมเกลาการเมืองทางอ้อม จากการตอบแบบสอบถามในหัวข้อมุมมองทางการเมืองจากเหตุการณ์
ทางการเมืองต่าง ๆ ที่ติดเทรนในทวิตเตอร์ ซึ่งประกอบไปด้วย 10 ข้อค�ำถาม ได้แก่
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ข้อค�ำถามที่ 1

ท่านเห็นด้วยเพียงใดกับการกระท�ำของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันในสภา

ข้อค�ำถามที่ 2

ท่านเห็นด้วยเพียงใดกับการกระท�ำของฝ่ายค้านในสภา

ข้อค�ำถามที่ 3

ท่านเห็นด้วยกับการเสนอชื่อธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจเป็นนายกมากน้อยเพียงใด

ข้อค�ำถามที่ 4

ท่านเห็นด้วยกับการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ จันทร์โอชาเป็นนายก
มากน้อยเพียงใด

ข้อค�ำถามที่ 5

ท่านเห็นด้วยกับการที่พรรคประชาธิปัตย์ยึดมั่นในอุดมการณ์และเข้าร่วมกับ
พรรคพลังประชารัฐเพื่อจัดตั้งรัฐบาลมากน้อยเพียงใด

ข้อค�ำถามที่ 6

ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงใดกับการที่พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรี
ซึ่งพรรคเพื่อไทยได้เสียงในรัฐสภามากกว่า

ข้อค�ำถามที่ 7

ท่านมีความรู้สึกอย่างไรกับบทบาทของพรรคประชาธิปัตย์ในรัฐสภา

ข้อค�ำถามที่ 8

ท่านเห็นด้วยเพียงใดทีส่ ว.มีสว่ นเข้ามาเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี

ข้อค�ำถามที่ 9

ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงใดกับนโยบายและบทบาทของรัฐบาล
ในการบริหารประเทศยุคนี้

ข้อค�ำถามที่ 10

ท่านเห็นด้วยกับการที่ฝ่ายค้านผลักดันเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
มากน้อยเพียงใด

แผนภูมิที่ 2 สรุปผลแบบสอบถามส่วนที่ 2
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จากตารางความถี่ ใ นการเล่ น ทวิ ต เตอร์ ข องผู ้ ต อบแบบสอบถาม จ� ำ นวน 157 คน จะพบว่ า
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อค�ำถามที่ (2) (3) และ (10) ซึ่งเป็นค�ำถามที่เห็น
ด้วยกับการกระท�ำของพรรคการเมืองฝ่ายค้าน มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับ มากที่สุด และส่วนที่เหลือ
จากข้ อ ค� ำ ถามทั้ ง 3 ข้ อ ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไปข้ า งต้ น ส่ ว นใหญ่ จ ะไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ พรรคการเมื อ งฝ่ า ยรั ฐ บาล
มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับ น้อยที่สุด ซึ่งสถิตินี้ตรงกับสถิติการกล่อมเกลาทางตรงที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ ว นใหญ่คล้อ ยตามและเห็นด้วยกับ คนรอบข้ างที่ พูด ถึ งเรื่ องการเมื อง โดยส่ ว นใหญ่ ร ้ อยละ 73.25
ที่มีมุมมองทางการเมืองตรงกับพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้าน จากตรงนี้แสดงให้เห็นว่า
การกล่อมเกลาทางการเมืองโดยตรงนั้นมีผลต่อการโพสต์ แสดงความคิดเห็น หรือรีทวิตของบุคคล
ซึ่งแตกต่างจากการกล่อมเกลาทางอ้อมในการอ่านโพสต์ในแฮชแท็กต่าง ๆ ที่ไม่ส่งผลต่อการโพสต์
แสดงความคิดเห็น หรือรีทวิตของผู้ตอบแบบสอบถาม

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยภายใต้หัวข้อเรื่องทวิตเตอร์กับมุมมองทางการเมืองในปี พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาถึงการรับรูข้ า่ วสารทางการเมืองในปี พ.ศ. 2562 ผ่านแฮชแท็กในทวิตเตอร์วา่ ได้สง่ ผลต่อมุมมอง
ทางการเมืองของผู้ติดตามข่าวสารทางทวิตเตอร์หรือไม่ นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับการกล่อมเกลา
ทางการเมืองผ่านการอ่านโพสต์ รีทวิตเนื้อหาในแฮชแท็กต่าง ๆ และศึกษาระดับความสนใจเรื่องการเมือง
ของผู้ใช้ทวิตเตอร์ในประเทศไทยที่ได้แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์ทวิตเตอร์
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลประชากร คือ ผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่อยู่ในแฮชแท็ก #เลือกตั้ง62
#เลือกตั้งซ่อม #RIPthailand #ประชุมสภา และ #ถวายสัตย์ จ�ำนวน 150 บัญชี เป็นประชากรที่ใช้
ในงานวิจัยและใช้แบบสอบถามออนไลน์เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจ�ำนวน 5 ชุด ที่เป็น
ข้อค�ำถามเดียวกัน ซึ่งทางผู้วิจัยได้รับการตอบแบบสอบถามทางออนไลน์จริง จ�ำนวนทั้งหมด 157 บัญชี
แล้วจึงน�ำข้อมูลไปท�ำการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
ส่วนที่ 1 การเข้าถึงข้อมูลในทวิตเตอร์
ผลการวิจัยรูปแบบความเคลื่อนไหวทางการเมืองผ่านทวิตเตอร์ เหตุผลในการแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองผ่านทวิตเตอร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลในการแสดงความคิดเห็นทาง
การเมืองผ่านทวิตเตอร์ คือ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเห็นด้วยหรือเห็นต่างในเรื่องต่าง ๆ ร้อยละ 85.99
และเพื่อแสดงจุดยืน ร้อยละ 14.01 และอ่านโพสต์ของผู้อื่นแล้วจึงโพสต์ตาม ร้อยละ 0.00 ตามล�ำดับ
ส่วนที่ 2 การกล่อมเกลาทางการเมืองโดยตรง
ผลวิจยั เกีย่ วกับคนรอบข้างทีพ่ ดู เรือ่ งการเมือง พบว่า ผูต้ อบแบบตอบถามส่วนใหญ่มกั รูส้ กึ เห็นด้วยกับ
คนใกล้ตัวของผู้ตอบแบบสอบถามที่พูดถึงเรื่องการเมือง ร้อยละ 50.32 รองลงมา คือ รู้สึกเฉย ๆ
ไม่เข้าไปยุง่ กับผูท้ พี่ ดู ถึงเรือ่ งการเมือง ร้อยละ 30.58 รูส้ กึ เห็นต่าง ร้อยละ 17.82 และรูส้ กึ ร�ำคาญ ร้อยละ 1.27
ผลวิจัยเกี่ยวกับคนใกล้ตัวของกลุ่มตัวอย่างที่มีแนวทางสอดคล้องกับนโยบายของพรรคการเมือง
ต่าง ๆ พบว่า คนใกล้ตัวของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มักพูดถึงเรื่องการเมืองในแนวทางสอดคล้องกับ
นโยบายของพรรคอนาคตใหม่ ร้อยละ 73.25 รองลงมา คือ พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 18.47 พรรค
เพื่อไทย ร้อยละ 5.73 และพรรคพลังประชาธิปัตย์ ร้อยละ 2.55 ตามล�ำดับ
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ส่วนที่ 3 มุมมองทางการเมืองจากเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆ ที่ติดเทรนในทวิตเตอร์
ในแต่ละเดือนในปี พ.ศ. 2562 รวมทัง้ หมด 5 แฮชแท็ก ซึง่ แบ่งผลวิจยั ออกเป็น 2 แบบ คือ ค�ำถามชีว้ ดั ระดับ
ความเห็นด้วยกับพรรคการเมืองฝ่ายค้าน และค�ำถามชีว้ ดั ระดับความเห็นด้วยกับพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล
1. ค�ำถามชี้วัดระดับความเห็นด้วยกับพรรคการเมืองฝ่ายค้าน
1.1 เห็นด้วยการกระท�ำของฝ่ายค้านในสภาโดยเฉลี่ย 3.03 ระดับความเห็นด้วย มาก
1.2 เห็นด้วยกับการเสนอชื่อ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีโดยเฉลี่ย 2.69
ระดับความเห็นด้วย มาก
1.3 เห็ น ด้ ว ยฝ่ า ยค้ า นผลั ก ดั น เรื่ อ งการแก้ ไขรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปั จ จุ บั น โดยเฉลี่ ย 3.02
ระดับความเห็นด้วยมาก
2. ค�ำถามชี้วัดระดับความเห็นด้วยกับพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล
2.1 เห็นด้วยกับการกระท�ำของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบนั โดยเฉลีย่ 0.78 ระดับความเห็นด้วยน้อย
2.2 เห็นด้วยกับการเสนอชื่อ ประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีโดยเฉลี่ย 0.95
ระดับความเห็นด้วย น้อย
2.3 เห็นด้วยกับการทีพ่ รรคประชาธิปตั ย์ยดึ มัน่ ในอุดมการณ์และเข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐ
เพื่อจัดตั้งรัฐบาลโดยเฉลี่ย 0.54 ระดับความเห็นด้วยน้อยที่สุด
2.4 เห็นด้วยกับการที่พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งพรรคเพื่อไทยได้เสียงในรัฐสภา
มากกว่าโดยเฉลี่ย 0.4 ระดับความเห็นด้วยน้อยที่สุด
2.5 ความพึงพอใจในบทบาทของพรรคประชาธิปัตย์ในรัฐสภาโดยเฉลี่ย 0.7 ระดับความเห็น
ด้วยน้อยที่สุด
2.6 เห็นด้วยที่ สว. มีส่วนเข้ามาเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีโดยเฉลี่ย 0.4 ระดับ
ความเห็นด้วยน้อยที่สุด
2.7 เห็นด้วยกับนโยบายและบทบาทของรัฐบาลในการบริหารประเทศยุคนี้โดยเฉลี่ย 0.38
ระดับความเห็นด้วยน้อยที่สุด

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัยหัวข้อทวิตเตอร์กับมุมมองทางการเมืองในปี พ.ศ. 2562 สามารถอภิปรายผล
การวิจัยได้ดังนี้
มุมมองทางการเมืองของผู้ใช้ทวิตเตอร์ในประเทศไทย จากการศึกษาด้านการกล่อมเกลาทาง
การเมืองโดยตรงพบว่าสอดคล้องกับ Virtual School Online. (ม.ป.ป). การขัดเกลาทางสังคม (2562)
ซึ่ ง ได้ ก ล่ า วว่ า การขั ด เกลาทางสั ง คมโดยตรง คื อ การสั่ ง สอนและฝึ ก อบรมโดยพ่ อ แม่ และสถาบั น
การศึกษา ท�ำให้เด็กปฏิบตั ติ ามทีส่ งั คมพึงปราถนา การขัดเกลาทางสังคมโดยทางอ้อม เช่น การฟังอภิปราย
ปาฐกถา การอ่านหนังสือ การดูโทรทัศน์ การเข้ากลุ่มเพื่อน ท�ำให้เกิดการปรับตัวและพัฒนาบุคลิกภาพ
จากการวิ จั ย ครั้ งนี้พบว่า การกล่อ มเกลาทางตรงจากคนใกล้ ตัว โดยเฉลี่ ย แล้ ว มี ผลกั บ ความคิ ด เห็ น
ทางการเมืองของผู้ใช้ทวิตเตอร์มากกว่า ซึ่งเป็นผลน�ำไปสู่การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในทวิตเตอร์
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โดยการโพสต์ขอ้ ความทีเ่ กีย่ วข้องกับการเมืองและติดแฮชแท็กทีเ่ กีย่ วข้องกับเหตุการณ์ทางการเมืองนัน้ ลงไป
เมื่อมีการแสดงความเห็นแล้วติดแฮชแท็กทางการเมืองในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นจ�ำนวนมาก อันน�ำไปสู่
การติดเทรนทวิตเตอร์ของแฮชแท็ก และการกล่อมเกลาทางสังคมโดยอ้อมขัดแย้งกับผลวิจยั โดย การขัดเกลา
ทางสังคม (2562) กล่าวว่าการกล่อมเกลาทางอ้อมต่อมุมมองด้านต่าง ๆ ซึง่ จากการวิจยั พบว่า การกล่อมเกลา
ทางการเมืองทางอ้อมไม่มีผู้ที่อ่านข่าวสารในแฮชแท็กแล้วเกิดมุมมองทางการเมืองใหม่ ๆ เนื่องจาก
การที่บุคคลได้โพสต์ แสดงความคิดเห็นหรือรีทวิต ผ่านทวิตเตอร์แล้วติดแฮชแท็กนั้น บุคคลได้มีมุมมอง
ทางการเมืองจากการกล่อมเกลาทางการเมืองในส่วนอื่นมาก่อน จึงได้แสดงความเห็นของตนลงไป
ในแฮชแท็ก และจากการศึกษามุมมองทางการเมืองของผู้ใช้ทวิตเตอร์ในปี พ.ศ. 2562 ได้สอดคล้องกับ
ฟาติ ม า ไทยเศรษฐ และ ประสงค์ กั ล ยาณะธรรม (2560) ที่ ก ล่ า วว่ า ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ทีม่ ตี อ่ สถาบันในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับระดับความคิดเห็นของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีต่อการมีส่วนร่วมทาง
การเมื อ ง (r = .823, p < 0.05) อยู ่ ใ นระดั บ สู ง มาก แสดงว่ า ถ้ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรที มี่ ตี อ่ สถาบันในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองในภาพรวมเพิม่ ขึน้
ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรีที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองจะ
เพิ่มขึ้น
จากการวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่า ผูใ้ ช้ทวิตเตอร์สว่ นใหญ่เห็นด้วยกับการท�ำงานของพรรคการเมืองฝ่ายค้าน
ซึ่งประกอบไปด้วย พรรคเพื่อไทย และพรรคอนาคตใหม่ อันเป็นผลมาจากการกล่อมเกลาโดยตรง
ของคนรอบข้าง จึงเป็นที่มาในการตอบค�ำถามงานวิจัยนี้ว่า การกล่อมเกลาทางอ้อมหรือการอ่านข่าวสาร
ผ่านทวิตเตอร์และแฮชแท็กต่าง ๆ มิได้ผลต่อมุมมองทางการเมืองของผู้ใช้ทวิตเตอร์

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ ข้อเสนอแนะที่ได้
จากผลการวิจัย และข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. มุมมองทางการเมืองของผู้ใช้ทวิตเตอร์จากองค์ประกอบด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผลวิจัยพบว่า มุมมองทางการเมืองของผู้ใช้ทวิตเตอร์มาจากการกล่อมเกลา
ทางการเมืองโดยตรง ดังนั้น คนรอบข้างจึงมีผลต่อมุมมองทางการเมืองต่อบุคคล จึงควรให้ความส�ำคัญ
กับข่าวสารทางการเมืองที่ถูกต้องไม่บิดเบือนความจริงเพื่อให้ผู้คนที่ถูกกล่อมเกลาทางการเมืองนั้น
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องไม่ว่าบุคคลนั้น ๆ จะมีอุดมการณ์หรือมุมมองทางการเมืองในรูปแบบใด
2. มุมมองทางการเมืองของผู้ใช้ทวิตเตอร์จากสถิติการโพสต์ รีทวิต และแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองผ่านทวิตเตอร์นั้นมีบางส่วนที่โพสต์ แสดงความคิดเห็น หรือรีทวิตเตอร์เฉย ๆ โดยที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามไม่ได้แสดงจุดยืนทางการเมืองซึ่งอาจจะท�ำให้เนื้อหาในทวิตเตอร์ที่รีทวิตไปอาจมีแนวโน้ม
เป็นข่าวปลอม หรืออาจเป็นเนื้อหาที่สร้างขึ้นมาเพื่อโจมตีพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม ซึ่งอาจมีเนื้อหา
ที่ผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ดังนั้น ผู้ใช้ทวิตเตอร์จึงควรติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างระมัดระวัง
เพื่อหลีกเลี่ยงการกระท�ำผิดทางพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างออกไป เช่น จากแฮชแท็กอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเมือง และผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่มีผู้ติดตามจ�ำนวนมากที่แสดงความคิดเห็นทางด้านการเมือง
2. ควรศึกษาถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจสร้างมุมมองทางการเมืองที่ยังไม่มีการปรากฏในการวิจัยครั้งนี้
เช่น ข่าวสารจากหน่วยงานรัฐ ป้ายหาเสียงของพรรคการเมืองต่าง ๆ เป็นต้น
3. การวิจัยครั้งต่อไปหรือการน�ำผลวิจัยไปต่อยอดนั้นควรมีการศึกษาเนื้อหาในเหตุการณ์ทาง
การเมืองทางผ่านสื่อสื่ออื่น ๆ เพื่อเป็นการศึกษาให้มาซึ่งข้อมูลที่เจาะลึก

รายการอ้างอิง
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การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักการเมืองสตรี
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในภาคเหนือตอนบน : กรณีศึกษา
รัฐบาลนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร และรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
THE COMPARISON OF THE POLITICAL PARTICIPATION OF
FEMALE POLITICIANS FOR GENERAL ELECTION IN UPPER
NORTHERN : CASE STUDY OF YINGLUCK SHINAWATRA’S
GOVERNMENT AND PRAYUT CHAN-O-CHA’S GOVERNMENT
วารุณี เฮงทรัพย์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
นักการเมืองสตรีในจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยกรณีศกึ ษารัฐบาลยิง่ ลักษณ์ ชินวัตรและรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา จากการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทัว่ ไป ในปี พ.ศ. 2554 และ ในปี พ.ศ. 2562 กล่าวคือ
เป็นการมุ่งศึกษาและการเปรียบเทียบว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป ทั้ง 2 ปีการเลือกตั้ง
มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรในกรณีการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของนักการเมืองสตรีรวมถึงเงือ่ นไข
และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักการเมืองสตรี โดยเป็นการศึกษา
จากข้อมูลจ�ำนวนการลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในภาคเหนือตอนบนและจ�ำนวนสมาชิก
สภาผู ้ แ ทนราษฎรที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กตั้ ง ในภาคเหนื อ ตอนบนทั้ ง 8 จั ง หวั ด ดั ง ต่ อ ไปนี้ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
จังหวัดเชียงราย จังหวัดล�ำปาง จังหวัดล�ำพูน จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา
จากผลการศึกษาพบว่าจ�ำนวนการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
ของนักการเมืองสตรีทั้งสองปีมีความแตกต่างกัน โดยการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตในปี พ.ศ. 2554 พบว่า ผูส้ มัครรับการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตทัง้ 8 จังหวัด
รวมทั้งสิ้น 44 คน คิดเป็นร้อยละ 21.67 ส่วนการเลือกตั้งประจ�ำปี พ.ศ. 2562 พบว่า นักการเมืองสตรี
มีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มขึ้นจากเดิมใน ปี พ.ศ. 2554 ในแต่ละจังหวัดเป็นจ�ำนวนมาก โดยจ�ำนวน
นักการเมืองสตรีทลี่ งสมัครรับเลือกตัง้ แบบแบ่งเขตทัง้ สิน้ 228 คน คิดเป็นร้อยละ 23.58 ซึง่ เพิม่ จากปี 2554
ถึง 184 คน ในส่วนของจ�ำนวนการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจ�ำปี พ.ศ. 2554 และ
ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 แบบบัญชีรายชื่อ พบว่า ในปี 2554 มีจ�ำนวนพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นจ�ำนวนทั้งหมด 40 พรรคการเมือง ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพศหญิง มีจ�ำนวน 311 คน และ
คิดเป็นร้อยละ 22.06 ในส่วนการลงสมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรของสตรี ประจ�ำปี พ.ศ. 2562
แบบบัญชีรายชื่อพบว่ามีผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ 2,718 คนจาก 72 พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง
ทั่วไปประจ�ำปี พ.ศ. 2554 มีจ�ำนวนนักการเมืองสตรีที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสิ้น 7 คน
ส่วนจ�ำนวนผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีเ่ ป็นสตรีในการเลือกตัง้ ทัว่ ไปประจ�ำปี พ.ศ. 2562
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พบว่า มีจ�ำนวนผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นสตรีเพียง 3 คน ส่วนสตรีที่ได้รับเลือกให้
เป็นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อปี 2554 มีทั้งสิ้น 19 คน คิดเป็นร้อยละ 15.20 และ
ปี 2562 ได้จ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อทั้งสิ้น 24 คน และคิดเป็นร้อยละ 16.11 และ
จากการศึกษาสามารถสะท้อนให้เห็นได้วา่ การมีสว่ นร่วมทางการเมืองของสตรีดงั กล่าวทัง้ 2 ปีการเลือกตัง้ นัน้
ต่างล้วนอาศัยปัจจัยหรือบริบทแวดล้อมต่างๆ ในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองที่อาจจะมีปริมาณ
น้อยหรือปริมาณมากแตกต่างกันออกไปซึ่งก็ล้วนขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามผล
การวิจัยดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีอย่างยิ่งว่าบทบาทของ
นักการเมืองสตรีกม็ คี วามส�ำคัญอยูเ่ ช่นกัน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมองว่าควรส่งเสริมและให้ความส�ำคัญกับบทบาท
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีให้เทียบเท่ากับบุรุษในสังคมไทยอย่างยิ่ง

Abstract
The research is intended to study and compare the political participation of female
politicians in general election in 2011 and 2019 in the Upper-Northern of Thailand by using case
study of Yingluck Shinawatra’s government and Prayut Chan-o-cha’s government. Studied the
similarity and the difference of the political participation of female politicians in general election in
2011 and 2019. Studied the condition and other factors that have an impact on the political
participation of female politicians. Area of the study is focused on the information of the number
of the contest in Upper Northern general election and the number of member of the House of
Representative from Upper Northern, where is Chiang Mai, Chiang Rai, Lampang, Lamphun,
Maehongson and Phayao.
The study found that the number of the female politician in the general election on
constituency system between in 2011 and 2019 is different. In 2011, there were 44 candidates
from 8 Upper Northern districts (21.67%). In 2019, the number of the candidates had increased
to 228 (23.58%) which was 118 more than 2011. In addition, the number of the female politician
in the general election on party-list system was also different. In 2011, there were 311 female
candidates from 40 parties (22.06%). In 2019, there was 2,718 candidates from 72 parties.
Moreover, in the general elections, 7 female politicians were selected to be member of the House
of Representative in 2011 while there were only 3 female politicians, who were selected to be
member of the House of Representative in 2019. Furthermore, in the general election on party-list
system, 19 female politicians were selected to be member of the House of Representative (15.20%)
in 2011 while there were only 24 female politicians, who were selected to be member of the House
of Representative (16.11%) in 2019. Besides, the political participation of female politicians in 2011
and 2019 were depend on a lot of factors. However, result of the study shows the importance
of the political participation of female politicians. Therefore, the researcher suggested that, people
should support and encourage the participation of female politicians in the politics as same as male
politicians.
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บทน�ำ
แม้ผู้หญิงจะแสดงถึงความสามารถไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าชาย ความเหลื่อมล�้ำระหว่างเพศทั้งสองก็
ยังคงมีอยู่ ไม่ว่าในทางรูปธรรมหรือนามธรรม (กอบกุล อิงคุทานนท์, 2537) เช่นเดียวกันกับในสังคมไทย
ในอดีตที่ผ่านมามักหยิบยกค�ำกล่าวอ้างขึ้นมาสั่งสอนว่า “ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง”
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสตรีมีบทบาทน้อยมากในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาที่ไม่ได้รับโอกาสเทียบ
เท่ากับบุรษุ อีกทัง้ บทบาทของสตรียงั ถูกจ�ำกัดไว้บนขนบธรรมเนียมประเพณีวา่ เป็นเพศทีม่ คี วามอ่อนไหวง่าย
ทัง้ ทางความรูส้ กึ และร่างกาย ดังนัน้ ในอดีตทีผ่ า่ นมาสตรีจงึ ถูกมองว่าไม่มคี วามเข้มแข็งและไม่มคี วามเชือ่ มัน่
โดยเฉพาะในเรื่องการเมืองหรือการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นมักแสดงให้เห็นว่าโอกาสในการมีส่วนร่วม
น้อยมากเมื่อเทียบเท่ากับบุรุษ
อย่างไรก็ตาม แม้ในปี พ.ศ. 2540 จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญส�ำหรับสตรีไทยเพราะได้
มีการระบุสิทธิของผู้หญิงอย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญไทย มาตรา 30 รวมไปถึงแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ที่ได้มุ่งส่งเสริมให้สตรีมีศักยภาพและมีส่วนร่วมทางการเมือง
มากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับในเวลาต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในมาตรา 30 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในมาตรา 27 ที่ได้ระบุไว้ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิของสตรี
แต่ ก ารเปลี่ยนแปลงดัง กล่า วอาจเป็น เพี ย งปั จจั ย ส่ ว นหนึ่ งที่ เ ปิ ด โอกาสให้ สตรี ได้ แ สดงความคิ ด เห็ น
ทางการเมืองมากยิง่ ขึน้ ผนวกกับเป็นการเพิม่ โอกาสทางการศึกษาในระดับต่างๆแก่สตรี ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มคี วามรู้
ความสามารถเทียบเท่ากับบุรษุ แต่ในทางตรงกันข้ามกลับพบว่าสตรียงั คงถูกจ�ำกัดอยูเ่ ช่นเดิม เนือ่ งมาจาก
ความเชือ่ ทางวัฒนธรรมและประเพณีของสังคมไทย ดังนัน้ โอกาสทางการเมืองของสตรียงั คงค่อนข้างต�ำ่ ทัง้
ในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค แม้จะมีการแปรเปลี่ยนตัวแม่บทกฎหมายในเรื่องของสิทธิและบทบาท
ของสตรีตามรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับดังกล่าว อีกทัง้ การเข้าไปสูอ่ ำ� นาจทางการเมืองของสตรีอาจถูกจ�ำกัดได้
จากหลากหลายปัจจัย ซึ่งสาเหตุหนึ่ง อาจเนื่องมาจากตัวสตรีเองมีความสนใจทางการเมืองน้อยผนวกกับ
ความไม่เท่าเทียมทางการเมือง ยิ่งไปกว่านั้นคุณสมบัติทางเพศก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญอย่างหนึ่ง
ในการตัดสินใจเลือกผูน้ ำ� หรือผูแ้ ทนทางการเมืองการปกครองของภาคประชาชน ซึง่ พบว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว
สังคมมองว่าเรื่องของการปกครองหรือจัดการดูแลบ้านเมืองมักต้องการผู้น�ำที่มีความแข็งแกร่งและมั่นคง
ผนวกกับท�ำงานได้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาดตามความต้องการของประชาชน ซึง่ คุณสมบัตดิ งั กล่าวส่วนใหญ่
ถือได้วา่ เป็นคุณสมบัตทิ มี่ อี ยูใ่ นตัวเพศชายหรือบุรษุ ดังนัน้ ประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมมักให้ความไว้วางใจ
เพศชายมากกว่าเพศหญิงในการดูแลบ้านเมือง (วิไลวัจส์, 2551)
แต่ปฏิเสธไปไม่ได้วา่ ในช่วงเวลาต่อมา เริม่ มีการรณรงค์ตนื่ ตัวกับสิทธิสตรีมากขึน้ ในท�ำนองเดียวกัน
เริม่ มีการให้ความสนใจทางการเมืองมากขึน้ อันเนือ่ งมาจากทัง้ ความสนใจและการศึกษาทีเ่ ปิดกว้างมากขึน้
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังมองว่าหากมีการสนับสนุนหรือเปิดโอกาสให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งไม่ ว ่ า จะทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มนั้ น ย่ อ มเป็ น ผลดี ต ่ อ ประเทศและมองว่ า การมี บ ทบาท
ทางการเมืองของสตรีอย่างเสรีถอื เป็นพืน้ ฐานในกระบวนการทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ผนวกกับยามที่มีการต่อรองอ�ำนาจทางการเมืองสตรีนั้นมักมีพื้นฐานความประนีประนอมในตนเอง ดังนั้น
ย่อมสามารถเจรจาหรือต่อรองได้อย่างรอบคอบและมีเหตุผลมากกว่าบุรษุ ดังนัน้ สตรีควรค่าทีจ่ ะมีบทบาท
ทางการเมืองโดยแท้จริง
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ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักการเมืองสตรี
จากพฤติกรรมการเลือกตัง้ โดยตรงซึง่ จะเป็นการศึกษาจากการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ซึง่ ประกอบ
ไปด้วย จ�ำนวนการลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสตรีในแต่ละจังหวัด และจ�ำนวนสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรสตรีที่ได้รับเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด โดยผู้วิจัยมองว่าความส�ำคัญของการเลือกตั้ง
ไม่ใช่เพียงการกากบาทในช่องที่ถูกก�ำหนดขึ้นมาในบัตรลงคะแนน แต่คือสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ในการขับเคลือ่ นพลังไปสูร่ ะบอบประชาธิปไตย โดยเป็นการเลือกศึกษาบริเวณภาคเหนือตอนบนทีป่ ระกอบ
ไปด้วย 8 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดล�ำปาง จังหวัดล�ำพูน จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา อันเนื่องมาจากวัฒนธรรมทางการเมืองของแต่ละจังหวัด
แต่ละพื้นที่ย่อมมีความแตกต่างกัน จึงควรค่าที่จะศึกษาหาข้อเท็จจริง ซึ่งการมีส่วนร่วมทางการเลือกตั้ง
ของสตรีศึกษาและเปรียบเทียบได้จาก 2 ช่วงเวลา กล่าวคือ ช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งถือได้ว่าเป็น
นายกรั ฐ มนตรี ห ญิ ง คนแรกของประเทศไทยที่ ส ามารถคว้ า ชั ย ชนะเหนื อ คู ่ แข่ ง ท่ า นอื่ น ในปี ที่ จั ด ให้
มีการเลือกตัง้ และช่วงรัฐบาลปัจจุบนั นัน่ คือ รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึง่ เป็นทีน่ า่ สนใจอย่างยิง่ ว่า
ทั้ง 2 รัฐบาลนั้น การเมืองมีความตื่นตัวจากภาคประชาชนอย่างมากและเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งในเรื่อง
ของบทบาทสตรีทางการเมืองโดยเฉพาะในสมัยนายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่สามารถคว้าชัยชนะเหนือ
ผู้แข่งขันท่านอื่นและที่ส�ำคัญที่สุดถือได้ว่าเป็นนายกฯหญิงคนแรกของประเทศไทย ดังนั้นเป็นที่น่าสนใจ
ว่าการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของสตรีในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีปริมาณมากหรือน้อยเพียงใดเมือ่ เปรียบเทียบ
กับรัฐบาลภายใต้การน�ำของผู้น�ำที่เป็นเพศชายหรือบุรุษ

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักการเมืองสตรีในภาคเหนือตอนบน
ในรั ฐ บาลยิ่ งลั ก ษณ์ ชินวัตร และรัฐบาลพลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โอชา จากการเลื อกตั้ งสมาชิ กสภา
ผู้แทนราษฎร ในปี พ.ศ. 2554 และ ในปี พ.ศ. 2562

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
ท�ำให้สามารถเปรียบเทียบแนวโน้มการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักการเมืองสตรีในภาคเหนือ
ตอนบนได้ใน 2 ช่วงเวลาหรือ 2 ยุคการเลือกตั้งจากการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรโดยตรง
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กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย
สาเหตุและปัญหา
วั ฒ นธรรมทางการเมื อ งใน
แต่ละพื้นที่แตกต่างกันและสังคม
ในอดี ต ที่ ไ ม่ เ ปิ ด โอกาสให้ แ ก่
เพศหญิงในทางการเมือง
สตรีไม่ถูกยอมรับในลักษณะ
บุ ค ลิ ก ภาพความเป็ น ผู ้ น� ำ และ
ความรู้ที่มีด้อยกว่าบุรุษ จึงเป็น
ผลให้ถกู ปิดกัน้ โอกาสทางการเมือง
โอกาสทางการเมืองทีด่ อ้ ยกว่า
บุรษ ศึกษาได้จากการเลือกตั้งใน
อดีตที่ผ่านมา ท�ำให้เห็นว่าสตรี
มีส่วนร่วมทางการเลือกตั้งที่น้อย
มากเมื่อเทียบกับบุรุษ
ปัจจัยทางด้านอื่น ๆ ที่ท�ำให้
สตรี ถู ก เพิ ก เฉยตั้ ง แต่ อ ดี ต ใน
สั ง คมไทยทั้ ง บทบาทที่ ถู ก จ� ำ กั ด
ด้วยภาระหน้าที่ และกฎหมายรวม
ไปถึงความไม่เชื่อมั่นในศักยภาพ
ตนเอง และไม่มที รัพยากรทางการ
เมืองมากพอ

ส่งผลท�ำให้สตรีเริ่มตื่นตัว
ในการเรียกร้องสิทธิของ
ตนเอง

กระแสโลกาภิวัฒน์
การศึกษาที่เปิด
โอกาส
ความเท่าเทียมที่
เสมอภาค

การมี ส ่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของ
นักการเมืองสตรี
ศึกษาการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของ
นักการเมืองสตรีในภาคเหนือตอนบน
จากสถิ ติ ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภา
ผู้แทนราษฎร ปี 2554 และ 2562
จ� ำ นวนการลงสมั ค รเลื อ กตั้ ง
สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรของสตรี
ในแต่ละจังหวัด
จ�ำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
สตรีที่ได้รับเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด
เปรียบเทียบพฤติกรรมการมีสว่ นร่วม
ทางการเมื อ งของสตรี ใ นภาคเหนื อ
ตอนบนในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
และรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา
เปรียบเทียบพฤติกรรมการมีส่วน
ร่ ว มทางการเมื อ งของสตรี ใ นแต่ ล ะ
จังหวัดทั้ง 8 จังหวัด

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
สารวุฒิสภา (ปีที่ 19 ฉบับที่ 7, 2554) ได้ศึกษาเรื่องบทบาทสตรีในเวทีการเมือง โดยได้ข้อสรุป
ดังต่อไปนี้ สังคมไทยได้เปิดโอกาสให้สตรีเข้ามามีบทบาททีส่ ำ� คัญทางการเมืองมากขึน้ เห็นได้จากผลการเลือกตัง้
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ที่ประเทศไทยก�ำลังเตรียมพร้อมต้อนรับนายกฯหญิงคนแรกของประเทศ
เช่นเดียวกับการท�ำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาสตรี ที่ได้แสดงศักยภาพการท�ำงานด้านนิติบัญญัติให้กับ
ประชาชนและประเทศชาติอย่างเต็มความสามารถ ดังนั้นในบทความฉบับนี้จึงเป็นการน�ำเสนอเกี่ยวกับ
บทบาทอ�ำนาจหน้าที่ ภารกิจและการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ของวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องกับสตรี อีกทั้งยังมี
บทสัมภาษณ์วุฒิสภาสตรีอีกหลายท่านโดยเป็นการพูดถึงเกี่ยวกับหน้าที่ในการท�ำงานและการมีบทบาท
ทางการเมือง
รัฐสภาสาร (ปีที่ 60 ฉบับที่ 4, 2555) ได้ศึกษาเรื่องสตรีกับการเมืองไทย ไว้ดังต่อไปนี้ บทบาท
ของผู้หญิงในยุคปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมต่างๆ มากขึ้นไม่ว่าจะเข้าไปในการบริหารประเทศ
ในระบบ ราชการ ในสถาบันการศึกษา รวมทั้งธุรกิจข้ามชาติ ซึ่งบทความดังกล่าวได้ให้ความส�ำคัญกับ
การเข้าไปมีบทบาททางการเมืองโดยเฉพาะการเมืองไทยที่มีผู้หญิงเป็นผู้น�ำประเทศ ถึงแม้จะไม่ใช่คนแรก
ของโลกแต่กเ็ ป็น คนแรกของประเทศไทย จึงเป็นเรือ่ งแปลกใหม่ทสี่ งั คมไทยก�ำลังจับจ้องรวมไปถึงการกล่าวถึง
ความเสมอภาค ทางการเมืองของทั้งเพศหญิงและเพศชายในสังคมไทย
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ศิรพ
ิ ร ปิน่ ล่ม, ณรงค์ กุลนิเทศ และสุดาวรรณ สมใจ (วารสารชุมชนวิจยั ปีที่ 10 ฉบับที่ 1, 2559)
ได้จัดท�ำวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง ความไม่เท่าเทียมทางด้านเพศ
และความก้าวหน้าในอาชีพทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของการเข้าสูเ่ ส้นทางการเมืองของสตรี โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยผลการวิจัยพบว่าตัวแปรที่ใช้ทั้งหมด
สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรีได้ร้อยละ 90.90
แสดงว่าตัวแปรทัง้ หมดทีใ่ ช้ อาทิ การมีสว่ นร่วมทางการเมือง ความไม่เท่าเทียมทางเพศและความก้าวหน้า
ในอาชีพ สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพของเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรีได้
จงจิตต์ โศภนคณาภรณ์ (สังคมวิทยาสตรี, บทที่ 7) ได้ศึกษาเรื่องสตรีกับสังคมไทย โดยมีเนื้อหา
สาระส�ำคัญ ดังต่อไปนี้ บทบาทของสตรีในอดีตมักถูกจ�ำกัดอย่างมากตามกรอบธรรมเนียมประเพณีรวมทัง้
กรอบของกฎหมาย ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยในอดีตมองว่าสตรีไม่จ�ำเป็นต้องมี
ความรู้มากนักเป็นผลท�ำให้สตรีส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง จนกระทั่งเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัยท�ำให้สตรีได้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะด้านการศึกษา การมีส่วนร่วมทาง
การเมื อ ง รวมไปถึ ง ได้ มี ก ารอธิ บ ายเกี่ ย วข้ อ งกั บ การเคลื่ อ นไหวของสตรี ไ ทยและในระดั บ เวที โ ลก
เพื่อความเสมอภาคทางเพศอีกด้วย

แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง
วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นในการชี้วัดพัฒนาการของประชาธิปไตยในแต่ละสังคม
ดังนัน้ การไปใช้สทิ ธิในการเลือกตัง้ เพือ่ เลือกตัวแทนของประชาชนเพือ่ เข้าไปท�ำหน้าทีใ่ นรัฐสภานัน้ สามารถ
อธิบายว่าเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองรูปแบบหนึง่ ในลักษณะของการตัดสินใจของภาคประชาชนซึง่ ขึน้ อยูก่ บั
ดุลยพินิจในการเลือกผู้แทนของตนเองในการบริหารบ้านเมือง Edward B. Tyler ยังได้ให้ความหมายของ
ค�ำว่าวัฒนธรรมว่าเป็นสิ่งที่ซับซ้อน ประกอบไปด้วย ความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ กฎหมาย จารีตประเพณี
นิสัย และสมรรถนะอื่น ๆ ของคนในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม นอกจากนี้ พัทยา สายหู (2514)
ยังให้ความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองไว้ว่า
“เป็นแบบอย่างของการด�ำรงชีวิตของชนหมู่ใดหมู่หนึ่งและก่อนที่จะเป็นแบบอย่างขึ้นมาได้จะต้อง
มีการปฏิบัติ คล้ายตามกันในหมู่คนจ�ำนวนมากจนปฏิบัติตามกันไปทั้งกลุ่มและมีการปฏิบัติสืบต่อกันไป
เป็นเวลานาน จนปรากฏเป็นแบบอย่างให้เห็นชัดเจนแน่นอน หากหมู่ชนที่เป็นเจ้าของร่วมกันปฏิบัติ
ตามแบบอย่างความ ประพฤติ ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติ ที่รวมกันเป็นแบบแผนของ
ชีวิตของหมู่คณะนั้นติดต่อกัน เป็นเวลาช้านาน แบบแผนของความประพฤตินั้นจะกล่ายเป็นวัฒนธรรม”
(อ้างจาก พลศักดิ์, 2541)
ในทางรัฐศาสตร์พบว่าได้ให้นิยามหรือความหมายวัฒนธรรมทางการเมืองไว้อย่างหลากหลาย
Almond ให้ความหมายไว้ว่า วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นลลักษณะเฉพาะที่เป็นตัวก�ำหนดและก�ำกับ
ระบบ การเมือง ส่วน Verba มองว่าวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นเรื่องของความเชื่อ สัญลักษณ์ และค่านิยม
ซึ่งบ่งบอกถึงสถานะของการเมืองที่ก�ำลังเป็นอยู่ ซึ่งถึงแม้ว่าทั้ง 2 จะมีแนวคิดและให้ค�ำนิยามเกี่ยวกับ
วั ฒ นธรรมทางการเมื อ งที่ แ ตกต่ า งกั น แต่ ส ามารถรวบรวมเป็ น แนวคิ ด ทางรั ฐ ศาสตร์ ไ ด้ ดั ง ต่ อ ไปนี้
(Almond & Verba 1965; ชัยอนันต์ 2524)
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1. วัฒนธรรมการเมืองแบบคับแคบผสมไพร่ฟ้า (parochial – subject political culture) หมายถึง
สภาพทางการเมืองของระบบไม่ได้ยอมรับผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำเผ่า ในกรณีไทยอาจหมายถึงการไม่การยอมรับ
ผู้มีอ�ำนาจท้องถิ่น เช่น นักการเมืองท้องถิ่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารการปกครอง
ส่วนท้องถิน่ แต่ยอมรับอ�ำนาจของรัฐบาลกลาง ผูน้ ำ� การเมืองระดับรัฐ อย่างไรก็ดี ผูค้ นก็ยงั ไม่สนใจเรียกร้อง
สิทธิทางการเมือง หรืออาจได้รับสิทธิทางการเมืองแต่ก็จะไม่สนใจที่จะใช้สิทธิทางการเมือง ระบบคิด
และทัศนคติ ก็จะไม่ได้คิดว่าตนมีบทบาทหรืออิทธิพลทางการเมืองต่อระบบ
2. วัฒนธรรมการเมืองแบบไพร่ฟา้ ผสมการมีสว่ นร่วม (subject - participant political culture) หมายถึง
ระบบการเมืองที่มีพลเมืองบางส่วนเริ่มสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ทราบและตระหนักถึง
บทบาทของตนที่จะเปลี่ยนแปลงและมีอิทธิพลทางการเมือง โดยแสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทาง
การเมืองเช่นการไปเลือกตัง้ การไปชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง แต่ประชาชน
อีกกลุ่มยังเมินเฉยต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ถือว่าการเมืองไม่เกี่ยวกับพวกเขา หรือไม่ตระหนัก
ในอิ ท ธิ พ ลทางการเมื อ งของตน ระบบการเมื อ งที่ มี ส ่ ว นผสมของคนที่ ไ ม่ ส นใจการเมื อ ง และคนที่
ไม่ตระหนักในความส�ำคัญของการเมืองที่จะมีผลกระทบเขาอย่างส�ำคัญ ท�ำให้ระบบการเมืองไม่มั่นคง
3. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบผสมการมีสว่ นร่วม (parochial participant political culture)
หมายถึงสภาพระบบการเมืองที่สังคมประกอบไปด้วยคนหลายเชื้อชาติ กลุ่มคนในแต่ละภาคหรือพื้นที่
แต่ละเชื้อชาติ และคนแต่ละพื้นที่จะมีความจงรักภักดีอย่างแน่นแฟ้นต่อกลุ่มของตนเป็นล�ำดับแรก
และทัศนะคติการมีส่วนร่วมทางการเมืองก็จะเน้นการแสวงหาประโยชน์เฉพาะกลุ่มเชื้อชาติและพื้นที่
ที่ให้มากที่สุดที่จะเป็นไปได้ ในระบบการเมือง หลายกลุ่มจะมีความส�ำนึกทางการเมืองสูง ที่มีความขัดแย้ง
ทางการเมืองต่อกัน และไม่ยอมประนีประนอมทางการเมือง
แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
การเมือง หมายถึง ระเบียบปฏิบัติช่วยกันจัดบ้านเมืองหรือสังคมหรือโลกให้มันหมดปัญหาหรือ
แม้แต่การช่วยแก้ไขปัญหาบ้านเมืองและสังคมทั้งหมด (พุทธทาสภิกขุ, 2546)
การมีส่วนร่วม หมายถึง การได้เข้าไปเกี่ยวข้องที่อาจเป็นการเข้าร่วมแบบทางตรงหรือทางอ้อม
ในการท�ำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง โดยอาจจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนได้อาสาเข้ามามีส่วนร่วม
ด�ำเนินงานกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ หรือร่วมลงมือปฏิบัติ (จุลสารการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย, 2561)
ดังนัน้ การมีสว่ นร่วมทางการเมือง (Political Participation) หมายถึง การกระท�ำใด ๆ ก็ตามทีเ่ กิดขึน้
โดยความเต็มใจ ไม่ว่าจะประสบความส�ำเร็จหรือไม่ ไม่ว่าจะมีการจัดอย่างเป็นระเบียบหรือไม่ จะใช้
วิ ธี ก ารที่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายหรื อ ไม่ เพื่ อ ผลในการที่ จ ะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กนโยบายของรั ฐ หรื อ
ต่อการบริหารงานของรัฐหรือต่อการเลือกผู้น�ำทางการเมืองของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่นหรือ
ระดับชาติก็ตาม เพื่ออิทธิพลของกลุ่มการเมืองในการเลือกก�ำหนดบุคคลในวงการรัฐบาลหรือกดดัน
รัฐบาลให้กระท�ำตามที่พลเมืองต้องการ ตลอดจนมีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายของรัฐในระดับต่าง ๆ
(จุลสารการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย, 2561)
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ทัง้ นีอ้ าจกล่าวได้วา่ จุดมุง่ หมายของกระบวนการมีสว่ นร่วม คือ การทีป่ ระชาชนได้รบั ข่าวสารเกีย่ วกับ
บ้านเมืองอย่างแท้จริงรวมไปถึงการทีป่ ระชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายของรัฐและมีสว่ นร่วม
ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ปัจจุบันการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ตื่นตัวมากที่สุดคงหนีไม่พ้น การเลือกตั้ง
ในแต่ละครัง้ อันเนือ่ งมาจากการเลือกตัง้ ถือเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นประชาธิปไตยเพราะเป็นการแสดงถึง
เจตจ�ำนงของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยโดยแท้จริง อีกทั้งประชาชนยังเป็นเจ้าของสิทธิ
อันชอบธรรมที่สามารถมอบความไว้วางใจให้ผู้ที่ตนเองเลือกเข้าไปใช้อ�ำนาจแทนตน
แนวคิดสตรีนิยม
สตรีนิยม หรือ Feminism หมายถึง สิ่งที่เป็นวิถีระบบความคิด การกระท�ำ  ขบวนการทางสังคม
ที่พยายามเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าผู้ชาย
อยู่ในฐานะที่ได้เปรียบและผู้หญิงอยู่ในสภาพที่เป็นรอง นอกจากนี้ยังให้ความสนใจประเด็นที่เกี่ยวกับ
อิสรภาพส่วนบุคคล ครอบครัว รัฐ การกระจายอ�ำนาจทีไ่ ม่เท่าเทียมดังกล่าว จึงมีการเรียกร้องให้มกี ารสร้าง
สมดุลใหม่ระหว่างเพศในนามของความเท่าเทียมในมนุษยธรรมและเคารพในความแตกต่างซึ่งกันและกัน
นอกจากนี้ทฤษฎีสตรีนิยมเป็นแบบแผนการวิเคราะห์ที่มีวิธีคิดและวิธีด�ำเนินการที่มีทิศทางโดยเฉพาะ
ที่มุ่งมั่นไปสู่การปลดปล่อยผู้หญิงให้พ้นจากการกดขี่เอารัดเอาเปรียบให้ส�ำเร็จ แม้ว่าทฤษฎีสตรีนิยม
จะมีความหลากหลายในแนวความคิดแต่ก็มีความคล้ายคลึงกันในประเด็นของการสร้างพลังอ�ำนาจ
ทั้งนี้ โดยทั่วไป ทฤษฎีสตรีนิยมจะมองภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านวัตถุ สังคม สติปัญญา
และจิตวิญญาณของมนุษย์ หัวใจส�ำคัญของทฤษฎีสตรีนิยมคือการวิพากษ์บริบททางสังคมและรื้อสร้าง
การเลือกปฏิบตั ติ า่ งๆ ศูนย์รวมความสนใจทีส่ ำ� คัญคือ ระบบสังคมทีช่ ายเป็นใหญ่ (Patriarchy) การครอบง�ำ
ระบบการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและกฎหมายโดยผู้ชาย
Anderson ได้ ก ล่ า วอี ก ว่ า ทฤษฎี ส ตรี นิ ย มนี้ คื อ ความคิ ด ทางด้ า นการเมื อ งและสั ง คมศาสตร์
ซึ่งวางอยู่บนพื้นฐานของการเมืองของผู้มีแนวคิดสตรีนิยม ทฤษฎีนี้ได้สร้างพื้นฐานให้แก่การกระท�ำต่าง ๆ
ในเชิงสังคมและนโยบายสังคม พัฒนาการของทฤษฎีสตรีนิยมนี้ไม่ได้แยกออกจากกันอย่างชัดเจนจาก
การเคลื่อนไหว เพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้หญิง ความจริงแล้วสองแนวทางนี้กลับเชื่อมโยงกันอยู่มาก
เนือ่ งจากเบือ้ งหลังการเคลือ่ นไหวดังกล่าวมีแนวความคิดนีเ้ ป็นฐาน แม้ทฤษฎีจะมีแขนงสาขาทีแ่ ตกย่อยกัน
ออกไป แต่กส็ ามารถสรุปรวมได้ให้เห็นชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น สตรีนยิ มแนวเสรี สตรีนยิ มแนวสังคม เป็นต้น
(วารุณี ภูริสินสิทธิ์,2545)

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
จากการศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักการเมืองสตรีในภาคเหนือ
ตอนบนทัง้ 8 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดล�ำปาง จังหวัดล�ำพูน จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา จากพฤติกรรมการเลือกตั้งโดยตรง นั่นคือ จากการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป ในปี พ.ศ. 2554 และ ในปี พ.ศ. 2562 ช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
และรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา ดังกล่าวเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่เป็นการศึกษา
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาจากเอกสาร แหล่งข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ งานวิทยานิพนธ์
บทความ แหล่งออนไลน์ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ ทีก่ ล่าวถึงการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของสตรี ทีส่ ำ� คัญ
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คือ ข้อมูลการเลือกตั้งจากส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมไปถึงการศึกษาบริบทภาพรวม
ทางการเมืองในรัฐบาลทีเ่ ลือกศึกษา โดยในทีน่ เี้ ป็นการศึกษาใน 2 ช่วงรัฐบาล คือ ช่วงรัฐบาลยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร
และช่วงรัฐบาลปัจจุบัน คือ รัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวคือเป็นการศึกษาว่าในแต่ละรัฐบาล
มีลักษณะส�ำคัญอย่างไรหรือมีลักษณะความแตกต่างกันอย่างไร ผนวกกับศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมบทบาท
ของสตรีทางการเมืองตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันในสังคมไทยว่ามีความเป็นมาอย่างไร จากนั้นน�ำผล
จากการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีมาสรุปและวิเคราะห์ออกมาว่าในแต่ละจังหวัดว่ามี
การมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกันอย่างไร พร้อมสร้างแผนภูมิหรือกราฟแสดงค่าร้อยละที่แตกต่างกัน
ของผลการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักการเมืองสตรีในแต่ละปีพร้อมอภิปราย

ผลการศึกษา
จ� ำ นวนการลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรของนั ก การเมื อ งสตรี ใ นภาคเหนื อ
ตอนบนประจ�ำปี พ.ศ. 2554 และ ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 ทั้ง 8 จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย
จังหวัดล�ำปาง จังหวัดล�ำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา)
จากผลการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักการเมืองสตรีในบริเวณภาคเหนือตอนบน
จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งประจ�ำปี พ.ศ. 2554 และ ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 พบว่า
จ�ำนวนการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตของสตรีทั้งสองปีมีความแตกต่างกัน
ชัดเจนซึ่งสามารถศึกษาได้จากข้อมูล ดังต่อไปนี้

แผนภูมิที่ 1 แสดงจ�ำนวนผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบแบ่งเขต ประจ�ำปี 2554
และปี 2562
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จัดท�ำโดยผู้วิจัย
จากแผนภูมแิ สดงจ�ำนวนผูส้ มัครสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตโดยสามารถอธิบายการมีสว่ นร่วม
ทางการเมืองของนักการเมืองสตรีในบริเวณจังหวัดภาคเหนือตอนบนทั้ง 8 จังหวัด จากการลงสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ได้ดังต่อไปนี้ การลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตในปี พ.ศ. 2554 ยังมีจ�ำนวนหรืออัตราส่วนน้อยกว่าบุรุษอยู่จ�ำนวนมาก โดยผู้สมัคร
รับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตทั้ง 8 จังหวัดรวมทั้งสิ้น 44 คน คิดเป็นร้อยละ 21.67
ที่เป็นสตรี ซึ่งถือได้ว่ามีจ�ำนวนน้อยกว่าจ�ำนวนบุรุษที่ลงสมัครรับเลือกตั้งอยู่มาก อันเนื่องมาจากจ�ำนวน
บุรุษที่ลงสมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 159 คน โดยสามารถ
คิดเป็นร้อยละ 78.33% นอกจากนี้ยังสามารถเรียงล�ำดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในภาคเหนือ
ตอนบนที่มีผู้ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเป็นสตรีจากมากไปหาน้อยได้ ดังต่อไปนี้คือ
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดล�ำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดล�ำพูน
และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจังหวัดเชียงใหม่มีสตรีที่ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นสตรีแบบแบ่ง
เขตมากที่สุด จ�ำนวนทั้งสิ้น 15 คน รองลงมาคือ จังหวัดเชียงราย จ�ำนวน 13 คน, จังหวัดพะเยา 5 คน,
จังหวัดล�ำปาง และจังหวัดแพร่ มีจำ� นวนสตรีทลี่ งสมัครสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีเ่ ป็นสตรีแบบแบ่งเขตเท่ากัน
คือ 4 คน ตามมาด้วยจังหวัดน่าน จ�ำนวน 2 คน ส่วนสองล�ำดับสุดท้าย คือ จังหวัดล�ำพูน จ�ำนวน 1 คน
และจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ไม่พบว่ามีผู้ลงสมัครเป็นสตรี
ในส่วนการเลือกตั้งประจ�ำปี พ.ศ. 2562 นักการเมืองสตรีมีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มขึ้นจากเดิม
ใน ปี พ.ศ. 2554 ในแต่ละจังหวัดเป็นจ�ำนวนมาก โดยสามารถศึกษาจากกราฟแสดงการเปรียบเทียบ
จ�ำนวนผู้ลงสมัครที่เป็นสตรีในข้างต้น กล่าวคือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจ�ำปี พ.ศ. 2562
มีจ�ำนวนนักการเมืองสตรีที่ลงสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตทั้งสิ้น 228 คน คิดเป็นร้อยละ 23.58 ซึ่งเพิ่ม
จากปี 2554 ถึง 184 คน และคิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น 1.91 โดยถือได้ว่าเป็นจ�ำนวนการลงสมัครที่สูงมาก
กับการเลือกตั้งที่เคยผ่านมาในอดีต โดยในแต่ละจังหวัดมีจ�ำนวนการลงสมัครรับเลือกตั้งของสตรีที่เพิ่มขึ้น
ดังต่อไปนี้ จากเดิมที่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ลงสมัครเพียง 15 คน เพิ่มไปถึงจ�ำนวน 75 คน ซึ่งถือได้ว่าเป็น
จ�ำนวนที่ต่างกันถึง 60 คน เช่นเดียวกับจังหวัดเชียงรายที่เดิมทีในปี 2554 มีผู้ลงสมัครเพียง 13 คน
แต่กลับเพิม่ ขึน้ เป็น 60 คน ในท�ำนองเดียวกันนัน้ ในจังหวัดอืน่ ๆ ทีเ่ หลือทัง้ ล�ำปาง ล�ำพูน แพร่ น่าน พะเยา
และแม่ฮ่องสอน ต่างมีจ�ำนวนผู้ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรีในแบบแบ่งเขตที่เพิ่มเป็นเท่าตัว
ในส่วนของจ�ำนวนการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีประจ�ำปี
พ.ศ. 2554 และ ประจ� ำ ปี พ.ศ. 2562 แบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ สามารถสรุ ป ผลการศึ ก ษาได้ ดั ง ต่ อ ไปนี้
จ�ำนวนพรรคการเมืองที่ส่งรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อในปี 2554
พบว่ามีจ�ำนวนพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นจ�ำนวนทั้งหมด 40 พรรคการเมือง จากการศึกษา
พบว่า จ�ำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 40 พรรค สามารถสรุปได้ว่ามีจ�ำนวน
ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสิ้น 1,410 คน โดยสามารถจ�ำแนกออกเป็น เพศชายจ�ำนวน 1,099 คน
หรือคิดเป็นร้อยละ 77.94 ของผู้ลงสมัครทั้งหมด ในส่วนของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพศหญิง
มีจ�ำนวน 311 คน และคิดเป็นร้อยละ 22.06 โดยพบว่า พรรคพลังคนกีฬามีจ�ำนวนผู้ลงสมัครที่เป็น
สตรีมากทีส่ ดุ คือ จ�ำนวน 45 คน ล�ำดับถัดไป คือ พรรคภูมใิ จไทย จ�ำนวน 35 คน พรรคความหวังใหม่  31 คน
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ในส่วนของพรรคการเมืองอื่นๆ ทั้งพรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ จ�ำนวนของผู้ลงสมัครสมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ ทีเ่ ป็นสตรีจำ� นวนจะลดลงไปตามล�ำดับ ในส่วนการลงสมัครรับเลือกตัง้ สมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรของสตรี ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 แบบบัญชีรายชือ่ นัน้ การคํานวณหาจํานวน ส.ส. แบบบัญชี
รายชื่อของแตละพรรคการเมืองที่สงผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อจะพึงไดรับตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการเลือกตั้งสามารถ
สรุปยอดผู้สมัคร ส.ส. พบมีผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ 2,718 คน จาก 72 พรรคการเมือง
จ�ำนวนผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรีในภาคเหนือตอนบนจากการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจ�ำปี พ.ศ. 2554 และ ประจ�ำปี พ.ศ. 2562
จากการศึกษาจ�ำนวนผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นสตรีในบริเวณภาคเหนือ
ตอนบน ทั้ง 8 จังหวัด พบว่า การมีส่วนร่วมในการเข้าไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตของ
สตรีในทั้ง 2 ปี มีความใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ในการเลือกตั้งทั่วไปประจ�ำปี พ.ศ. 2554 มีจ�ำนวนสตรีที่
ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสิ้น 7 คน โดยแบ่งออกเป็น จังหวัดเชียงใหม่ 2 คน คือ
เขตเลือกตั้งที่ 1 และ 3, จังหวัดเชียงราย 2 คน คือเขตเลือกตั้งที่ 3 และ 7, จังหวัดแพร่ น่าน และพะเยา
ได้ ส มาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรที่ เ ป็ น สตรี เ พี ย งจั ง หวั ด ละ 1 คน และจั ง หวั ด ที่ เ หลื อ ทั้ ง ล� ำ ปาง ล� ำ พู น
และแม่ฮอ่ งสอน ล้วนไม่มสี มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีเ่ ป็นสตรีแม้แต่คนเดียว นอกจากนีผ้ ทู้ ไี่ ด้รบั การเลือกตัง้
ให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล้วนแต่สังกัดในพรรคเพื่อไทยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตในครั้งนี้ประชาชนให้ความสนใจกับพรรคการเมืองเสียเป็นส่วนใหญ่
มากกว่าตัวบุคคลหรืออาจเป็นไปด้วยในหลากหลายปัจจัยอื่นๆ ทั้ง นโยบาย หรือฐานเสียงของผู้ที่มีอยู่
ในแต่ละพื้นที่ ที่สามารถท�ำให้พรรคเพื่อไทยสามารถมีชัยชนะในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตอย่างเหนือคู่แข่งในพรรคอื่นๆ
ซึ่งในส่วนของจ�ำนวนผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นสตรีในการเลือกตั้งทั่วไป
ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 พบว่า มีจ�ำนวนผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นสตรีเพียง 3 คน
กล่าวคือ มีเพียง 3 จังหวัดที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นสตรี ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย
และจังหวัดน่าน ซึ่งมีเพียงจังหวัดละ 1 คน ในส่วนของอีก 5 จังหวัดที่เหลือ ทั้ง ล�ำปาง ล�ำพูน แพร่ พะเยา
และแม่ฮ่องสอน ล้วนประกอบไปด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตที่เป็นบุรุษ ซึ่งถือได้ว่าสตรีที่
ได้รับเลือกให้เป็นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจ�ำนวนน้อยกว่าปีการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2554 อยู่ 4 คน
ส่วนสตรีที่ได้รับเลือกให้เป็นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อปี 2554 มีทั้งสิ้น 19 คน
คิดเป็นร้อยละ 15.20 และปี 2562 ได้จ�ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 16.11
แต่ทั้งนี้จ�ำนวนดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นความนิยมในตัวผู้สมัคร
ภูมิหลังทางการเมือง ตระกูลการเมือง กลวิธีในการหาเสียงที่แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากการเลือกตั้ง
ในแต่ละปี ทั้งปี 2554 และปี 2562 มีรายละเอียดหรือองค์ประกอบการเลือกตั้งที่แตกต่างกัน กล่าวคือ
แม้รัฐธรรมนูญ 60 จะก�ำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกทั้งสิ้น 500 คน ซึ่งไม่ต่างจากการเลือกตั้ง
ครั้งก่อน แต่ในรายละเอียดแล้วการเลือกตั้งในปี 2562 นั้นกลับมีความแตกต่างในหลายประเด็นด้วยกัน
ทัง้ ในเรือ่ งของการกาบัตรเลือกตัง้ ทีใ่ นปี 2554 ทีผ่ มู้ สี ทิ ธิเ์ ลือกตัง้ ทัว่ ประเทศสามารถกาบัตรเลือกตัง้ ได้ 2 ใบ
โดยใบแรกเป็นการกาบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต นั่นคือการ “เลือกคน” ที่จะมาเป็นผู้แทนฯ ในเขตเลือกตั้ง
นั้นๆ ส่วนอีกใบเป็นการกาบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) ซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถโหวต
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ให้คะแนนกับพรรคใดก็ได้ แม้ว่าในเขตเลือกตั้งของตัวเองจะไม่มีตัวแทนของพรรคนั้นๆ ลงสมัครรับเลือก
ตั้งแต่ในการเลือกตั้งครั้งถัดไปในปี 2562 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศสามารถกาบัตรเลือกตั้งได้ใบเดียว
เท่านั้น และโหวตได้เฉพาะพรรคที่ส่งผู้สมัครชิง ส.ส. เขตในพื้นที่นั้นๆ หมายความว่าหากพรรคที่ชอบ
ไม่ได้ส่งผู้สมัครลงในเขตก็ไม่มีหนทางที่จะสามารถโหวตให้คะแนนพรรคนั้นได้เลย นอกจากนี้ สัดส่วนของ
ส.ส. ทั้ง 2 ประเภทระหว่างการเลือกตั้งทั้ง 2 ครั้งก็แตกต่างกันด้วยเช่นกันโดยในการเลือกตั้งปี 2554
สภาผู ้ แ ทนราษฎรมี ส.ส. แบบแบ่ ง เขตทั้ ง สิ้ น 375 คน และมี ส.ส. แบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ 125 คน
ส่วนในการเลือกตั้งในปี 2562 จะมี ส.ส. เขตเพียง 350 คน ลดลง 25 คนเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งปี 2554
แต่จ�ำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อก็เพิ่มขึ้นแทนด้วย เป็น 150 คน

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักการเมืองสตรีระหว่าง
สองยุคการเลือกตั้งดังกล่าว พบว่ามีความแตกต่างกันตามผลการศึกษาในแต่ละจังหวัดและแต่ละปี
การเลือกตั้ง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ทั้งนี้สามารถอธิบายเพิ่มเติม ได้ดังต่อไปนี้ การเลือกตั้ง
ทั่วไปในปี 2554 ที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นผู้ลงสมัครหญิงคนเดียวที่ถูกจับตามองในการเป็น
นายกรัฐมนตรีต่อจากรัฐบาลในขณะนั้น ซึ่งเมื่อสถานการณ์ทางการเมือง ณ ขณะนั้นมุ่งเป้าหรือจับตา
ไปทีย่ งิ่ ลักษณ์ ชินวัตร แน่นอนว่าการเมืองช่วงปี 2554 เป็นประวัตศิ าสตร์ทางการเมืองทีน่ า่ จับตามองอย่างยิง่
เพราะมีผสู้ มัครทีจ่ ะลงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นผูห้ ญิงครัง้ แรกของประวัตศิ าสตร์การเมืองไทยและทีส่ ำ� คัญ
ยังเป็นผูล้ งสมัครทีเ่ ป็นถึงน้องสาวอดีตนายกรัฐมนตรีทกั ษิณ ชินวัตร ทีเ่ ป็นนายกคนส�ำคัญของประเทศไทย
ที่มีฐานเสียงอยู่ในทางภาคเหนือจ�ำนวนมากที่สุด ดังนั้นจึงไม่แปลกที่ว่าที่นายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตรจะเป็น
ที่น่าจับตามองทางการเมืองไทย และเมื่อว่าผู้ลงสมัครที่นั่งนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิง แน่นอนว่าการเมือง
ในระดับท้องถิน่ หรือการเมืองในระดับอืน่ ๆ ของสตรีเริม่ ตืน่ ตัวมากขึน้ ปรากฎให้เห็นว่ามีผสู้ มัครรับเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทัง้ ระบบเขตและระบบบัญชีรายชือ่ ทีเ่ ป็นสตรีเพิม่ มากขึน้ ยิง่ ไปกว่านัน้ การมีสว่ นร่วม
ทางการเมืองของสตรีทเี่ พิม่ จากเดิมมักปรากฎให้เห็นถึงนโยบายหรือการเรียกร้องสิทธิของสตรีเพิม่ มากขึน้
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถือเป็นตัวแปรส�ำคัญในการเปิดโอกาสทางการเมืองของสตรีไทย
ในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
เช่นเดียวกับในสารวุฒิสภา ปีที่ 19 ฉบับที่ 7 ปี 2554 ที่ได้ศึกษาเรื่องบทบาทสตรีในเวทีการเมือง
โดยได้ข้อสรุป คือ สังคมไทยได้เปิดโอกาสให้สตรีเข้ามามีบทบาทที่ส�ำคัญทางการเมืองมากขึ้น เห็นได้
จากผลการเลือกตัง้ เมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ทีป่ ระเทศไทยก�ำลังเตรียมพร้อมต้อนรับนายกฯ หญิงคนแรก
ของประเทศ เช่นเดียวกับการท�ำหน้าทีข่ องสมาชิกวุฒสิ ภาสตรี ทีไ่ ด้แสดงศักยภาพการท�ำงานด้านนิตบิ ญ
ั ญัติ
ให้กบั ประชาชนและประเทศชาติอย่างเต็มความสามารถ ในท�ำนองเดียวกันในรัฐสภาสาร ปีที่ 60 ฉบับที่ 4
ประจ�ำปี 2555 ได้ศึกษาเรื่องสตรีกับการเมืองไทย ก็ได้ข้อสรุปว่าบทบาทของผู้หญิงในยุคปัจจุบันเข้ามา
มีบทบาทในกิจกรรมต่างๆ มากขึน้ ไม่วา่ จะเข้าไปในการบริหารประเทศ ในระบบ ราชการ ในสถาบันการศึกษา
รวมทั้งธุรกิจข้ามชาติ ซึ่งดังกล่าวได้ให้ความส�ำคัญกับการเข้าไปมี บทบาททางการเมืองโดยเฉพาะ
การเมืองไทยที่มีผู้หญิงเป็นผู้น�ำประเทศ ถึงแม้จะไม่ใช่คนแรกของโลกแต่ก็เป็นคนแรกของประเทศไทย
จึงเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่สังคมไทยก�ำลังจับจ้องรวมไปถึงการกล่าวถึงความเสมอภาคทางการเมืองของ
ทั้งเพศหญิงและเพศชายในสังคมไทย
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นอกจากนี้การเลือกตั้งทั่วไปปี พ.ศ. 2562 ที่ประชาชนให้ความสนใจทางการเมืองมากที่สุดเท่าที่
เคยปรากฎมาหน้ า ประวั ติ ศ าสตร์ ก ารเมื อ งไทยอี ก ทั้ ง สถานการณ์ ท างการเมื อ งใน ณ เวลานั้ น เปิ ด
โอกาสให้เหล่านักการเมืองหน้าใหม่หรือพรรคการเมืองใหม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง กระนั้นโอกาสที่เพิ่มขึ้น
ทางการเมืองดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้เหล่าคนรุ่นใหม่ที่สนใจทางการเมืองหรือมีความคิดทางการบริหาร
บ้านเมืองเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น ซึ่งพรรคการเมืองใดที่ให้ความสนใจทุกชนชั้นในสังคมมักได้รับเสียง
ตอบรับจากประชาชนที่ดี จะเห็นได้ว่าพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นมาใหม่เหล่านี้มักชูนโยบายในด้านต่าง ๆ
ทีเ่ ป็นปัญหาใหญ่ๆ ของสังคมไทย เช่น เศรษฐกิจหรือสิง่ แวดล้อม ทัง้ นีส้ ถานการณ์ทางการเมืองในปี 2562
ทีเ่ ปิดโอกาสให้คนรุน่ ใหม่เข้ามามีบทบาทยังส่งผลโดยตรงให้แก่สตรีหรือผูห้ ญิงเข้ามามีสว่ นร่วมทางการเมือง
เพิม่ มากขึน้ โดยเป็นการเน้นนโยบายความเท่าเทียมสิทธิทางการเมือง สิทธิทางสังคมในการด�ำเนินชีวติ หรือ
แม้กระทัง่ การชูนโยบายเกีย่ วกับการสนับสนุนกลุม่ คน ทัง้ คนจน กลุม่ ทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ (LGBT)
หรือกลุ่มอนุรักษ์ความเท่าเทียมทางทรัพยากรต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นการเปิดโอกาสทางการเมืองทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมแก่ทุกเพศ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าบทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีทั้งสอง
ยุคมักอาศัยปัจจัยแวดล้อมแวดล้อมที่แตกต่างกันเป็นสิ่งส�ำคัญต่อการมีส่วนร่วมของสตรี
จากการจัดท�ำวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยมองว่าควรส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี
ตามข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายโดยการส่งเสริมในการสร้างเครือข่ายความรู้โดยการจัดตั้งองค์กร
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองของประชาชนในทุกพื้นที่ ตลอดจน ประชาชนส่วนใหญ่
สามารถน�ำความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจตคติด้านเรื่องความเสมอภาค
ของสตรีและบุรุษ
2. พรรคการเมืองทุกพรรคควรมีระเบียบและกฎเกณฑ์ในการจัดสัดส่วนของสมาชิกที่เป็นสตรี
ให้มีจ�ำนวนมากพอหรือเทียบเท่ากับบุรุษในทุกๆการเลือกตั้ง
3. รัฐบาลควรพิจารณาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมหรือ
ความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษ ที่ส�ำคัญควรส่งเสริมพลังทางบวกให้กับสตรีในการกล้าแสดงออก
ทางการเมือง
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ปัญหาในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป และข้อเสนอแนะแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาจากการท�ำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562
PROBLEMS OF GENERAL ELECTIONS AND THE SOLUTION
TO THE WORK OF THE ELECTION COMMISSION IN GENERAL
ELECTION MANAGEMENT B.E. 2562
ศลิษา ราญจิตต์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการ
จัดการเลือกตัง้ ทัว่ ไปในปี 2562 และศึกษาปัญหาทีเ่ กิดจากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการการเลือกตัง้
ศึกษาถึงปัญหาในการใช้สิทธิการเลือกตั้งของประชาชน รวมทั้งรวบรวมข้อเสนอและแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาจากการท�ำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562
ผลการศึกษาพบว่าบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในครั้งนี้
มีบทบาทที่เพิ่มขึ้นจากอ�ำนาจเดิมคือทางด้านของตุลาการ กล่าวคือ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ บทบาทของ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ มีอำ� นาจในการวินจิ ฉัยชีข้ าดทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในด้านของปัญหาทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการด�ำเนินจัดการเลือกตั้ง พบปัญหา ได้แก่ ปัญหาบัตรเลือกตั้ง
ปัญหาการแบ่งเขตเลือกตั้ง ปัญหาการขยายเวลาปิดหีบเลือกตั้ง ปัญหาการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าและ
นอกราชอาณาจักร รวมทั้งปัญหาในการรายงานผลการเลือกตั้งล่วงหน้าอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งนี้
ในด้านของปัญหาในการใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนพบว่าเป็นปัญหาเรื่องของการไม่เคารพสิทธิของ
ประชาชนของเจ้าหน้าที่รัฐ สังเกตได้จากปัญหาด้านการเลือกตั้งล่วงหน้าและนอกราชอาณาจักรที่แสดง
ให้เห็นถึงการไม่เคารพสิทธิในการเลือกตั้งของประชาชน ซึ่งปัญหาที่แสดงออกมานี้เป็นผลมาจากการ
ท�ำงานของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรอบคอบมากเพียงพอ นอกจากนี้ ยังค้นพบปัญหาในการใช้สิทธิของ
ประชาชนในวันเลือกตั้งทั่วไปคือปัญหาเรื่องการอ�ำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ต่อประชาชน กล่าวคือ
กรณีผู้ทุพพลภาพและผู้สูงอายุที่เจ้าหน้าที่มีการกระท�ำที่ขัดต่อการอ�ำนวยความสะดวกในการเลือกตั้ง
ในส่ ว นของข้ อ เสนอและแนวทางในการแก้ ไขปั ญ หา ได้ ข ้ อ ค้ น พบดั ง นี้ ควรที่ จ ะมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
ในเรื่ อ งของระบบการเลื อ กตั้ ง ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาในการเลื อ กตั้ ง ต่ อ มา ทั้ ง นี้
ควรที่จะเริ่มปรับเปลี่ยนที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ค�ำส�ำคัญ : การเลือกตั้ง หมายถึง การที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งของตัวเอง
ในการเลือกตัวแทนในการเข้าไปบริหารท�ำหน้าที่แทนตน
การจัดการเลือกตัง้ หมายถึง การจัดการเลือกตัง้ หรือวิธดี ำ� เนินการจัดการเลือกตัง้ โดยคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเป็นผู้ด�ำเนินการภายใต้กรอบกฎหมาย
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Abstract
The research is intended to study the roles of the Election commission (ECT) in general
election management B.E. 2562. Studied the problems of performing duties of the election
commission. Studied problems for people who has eligible rights. Including feedback and solution
to the work of the election commission in general election management B.E.2562
The study found that the role of the Election commission for the general election
management in B.E.2562 was growing role of the judicial power. For this election, the role
of the Election commission with the power of decision is increase. In term of the problems of
duty of the ECT to conduct elections was found the problem of ballots, problem of divided the
constituency, problem of extended of election time, problem of manage for pre-election and overseas
ballot, problem of pre-election reporting (Rapid Report). Regarding the problem of the voters found
that the problems in a matter of respecting the right of citizens of the government officials. Therefore,
notice of the problem of pre-election and overseas ballot were shows disrespect the right of voters
that was the result of work of the staff are discreet not enough. In addition, also found the problem
of the voter that was the facilitating the voters of staff such as with people who is disabilities and
the elderly. The officials whose actions contrary to facilitate the elections. In the feedback and the
ways to resolve were found that, it should be modified in the election system which is part of the
problem in the election later. It is should start to modifying the organic law.
Keywords : Election : Eligible voter use their own rights to elect an administrative
representative to act on their behalf.
Election management : Election management or methods of conducting elections
which the Election Commission is operated under the legal framework.

บทน�ำ
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยถือเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก โดยเป็นระบบการปกครอง
โดยประชาชนเป็นใหญ่ โดยประเทศที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นจะต้องมีรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือว่า
เป็นกฎหมายหลัก และก�ำหนดแนวทางส�ำหรับการทีร่ ฐั จะใช้อำ� นาจปกครองประชาชน แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่า
รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความเป็นประชาธิปไตย เนื่องด้วยในทางเดียวกันประเทศที่มี
การปกครองด้วยระบบเผด็จการก็มีรัฐธรรมนูญเช่นกัน สิ่งที่จะช่วยในการพิจารณาว่าประเทศนั้น ๆ เป็น
ประชาธิปไตยได้ จึงมีลักษณะส�ำคัญโดยสามารถพิจารณาได้จากรัฐบาล การเลือกตั้งและการปกครอง
โดยเสียงข้างมาก การเลือกตั้งถือเป็นพื้นฐานและกลไกส�ำคัญในระบอบประชาธิปไตย ในการที่ประชาชน
สามารถที่จะใช้สิทธิตัวเองที่มีอยู่ได้อย่างเท่าเทียมกันในการที่จะเลือกตัวแทนของตนเข้าไปใช้อ�ำนาจ
ในการบริหาร หรือก็คือการถ่ายโอนอ�ำนาจของความชอบธรรมผ่านเสียงข้างมากไปยังผู้แทนของตน
เพือ่ ใช้อำ� นาจตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย (เอกบุญ วงศ์สวัสดิก์ ลุ . ม.ป.ป.) โดยการจัดการเลือกตัง้ จะถูกด�ำเนินการ
ผ่านคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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คณะกรรมการการเลือกตั้งถูกสถาปนาขึ้นจากแนวความคิดที่ว่าควรมีองค์กรอิสระเข้ามาควบคุม
และดูแลบริหารการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้ได้การเลือกตั้งที่เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม ด้วยการนี้
คณะกรรมการการเลือกตัง้ จึงมีบทบาทส�ำคัญในการเป็นผูค้ วบคุมและดูแลการจัดการเลือกตัง้ ทัง้ สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตลอดจนการออกเสียงประชามติ
ซึง่ เหล่านีจ้ ะถูกด�ำเนินการผ่านองค์กรอิสระซึง่ ก็คอื คณะกรรมการการเลือกตัง้ โดยคณะกรรมการการเลือก
ตั้งถูกสถาปนาให้เป็นองค์กรอิสระขึ้นเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
เพื่อเป็นการปฏิวัติการเข้ามาซึ่งอ�ำนาจของนักการเมือง (สานิตย์ เพชรกาฬ. 2544 อ้างถึงใน ทองชัย
ศรีละคร. 2552)
ในการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ถูกจัดผ่านคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุม
และด�ำเนินจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้ง ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 แสดงให้เห็นถึง
ความบกพร่องและปัญหาในการจัดการเลือกตั้งซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในการบริหารจัดการ เช่น
ปัญหาในการทีป่ ระชาชนไม่เข้าใจขัน้ ตอนวิธกี ารการเลือกตัง้ ปัญหาดังกล่าวถือเป็นจุดเริม่ ต้นของปัญหาอืน่
ที่ตามมา เช่น กรณีบัตรดี บัตรเสีย ฯลฯ ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าการด�ำเนินจัดการเลือกตั้งจะมีเพียง
ข้อปัญหาอย่างเดียว ในทางเดียวกันนั้นยังคงมีความส�ำเร็จในการจัดการเลือกตั้งอยู่บ้าง คือ การด�ำเนิน
การเลือกตัง้ ทีเ่ ป็นไปอย่างเรียบร้อย ไม่มคี วามรุนแรงเกิดขึน้ ซึง่ อาจถือได้วา่ เป็นการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างดี
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการด�ำเนินการเลือกตั้งในครั้งนี้ (สิริพรรณ นกสวน สวัสดี. 2562)
นับตั้งแต่ประเทศไทยถูกรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม 2557 จนเวลาผ่านไปถึง 5 ปี การเลือกตั้ง
ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ถือเป็นที่น่าจับตามอง เนื่องด้วยเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากการถูกแช่แข็ง
ทางการเมื อ ง และการเลื อ กตั้ ง ยั ง เป็ น หนทางในการที่ ป ระชาชนจะสามารถมี สิ ท ธิ มี เ สี ย งแสดงออก
ซึ่งความต้องการทางการเมือง ทั้งนี้การที่มีคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งถูกแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2560
โดยได้รับการแต่งตั้งจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรทางการเมืองที่ถูกแต่งตั้งโดยคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยกระบวนการสรรหาเป็นไปอย่างลับและแต่งตั้งแล้วเสร็จเป็นระยะเวลา
8 เดือน ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนั้น (We watch, 2562) กลายเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมต่อการ
จับตามองการด�ำเนินการจัดการการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องด้วยความน่าเชื่อถือของ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ทีจ่ ะด�ำเนินจัดการเลือกตัง้ ไปอย่างสุจริตและเทีย่ งธรรมหรือไม่ ทัง้ นีใ้ นการเลือกตัง้
วันที่ 24 มีนาคม 2562 ยังพบปัญหามากมายในการด�ำเนินการจัดการการเลือกตั้ง จากปัญหาที่พบเจอ
ในการจัดการเลือกตั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศต่อนานาประเทศทั่วโลก ซึ่งถือเป็น
การบัน่ ทอนความน่าเชือ่ ถือของประเทศ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษาถึงปัญหาในการจัดการเลือกตัง้ ทัว่ ไป
ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นการน�ำข้อโต้แย้ง ความบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งปี 2562
มาศึกษาถึงปัญหาทีเ่ กิดจากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการการเลือกตัง้ ในการด�ำเนินการจัดการเลือกตัง้
ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และมีอุปสรรคใดที่ท�ำให้ความน่าเชื่อถือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งของประชาชน
ลดลง เพื่อสามารถที่จะน�ำไปเสนอแนะถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาถึงบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการการเลือกตัง้ ในการจัดการเลือกตัง้ ทัว่ ไปในปี พ.ศ. 2562
2. ศึกษาถึงปัญหาทีเ่ กิดจากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการการเลือกตัง้ ในการจัดการเลือกตัง้
ทั่วไป พ.ศ. 2562
3. ศึกษาถึงปัญหาในการใช้สิทธิการเลือกตั้งของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562
4. ศึกษาถึงข้อเสนอและแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากการท�ำงานของคณะกรรมการการเลือกตัง้
ในกรณีการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ทราบถึงปัญหาในการบริหารและผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2. เพื่อให้สามารถน�ำปัญหาที่พบเจอจากการบริหารด�ำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป 24 มีนาคม 2562 มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจน
สามารถน�ำมาปรับปรุงการจัดการเลือกตั้งในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือที่เพิ่มมากขึ้น

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฏี)
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ผู้เป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยด้วยการไปออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนของตน เพื่อท�ำหน้าที่ในรัฐสภาและ
รัฐบาล การเลือกตั้งเป็นกลไกซึ่งแสดงออกถึงเจตจ�ำนงของประชาชนที่เรียกร้องและสนับสนุนให้มีการ
กระท� ำ หรื อ ละเว้ น อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ในทางการเมื อ ง รวมทั้ ง การตั ด สิ น ใจถึ ง นโยบายสาธารณะที่ มี
ผลกระทบต่อประชาชน (กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ อ้างถึงใน ณัฐชไม เงินปาน, 2549) โดยหลักการ
ที่เป็นยอมรับในสากลคือ การเลือกตั้งเสรี (Free) และเป็นธรรม (Fair) ซึ่งถือเป็นหลักการที่ถูกประกาศ
และรับรองโดยสหภาพรัฐสภา (Inter Parliamentary Union)
การเลือกตั้งเสรี (Free) คือการที่ประชาชนจะสามารถที่จะมีสิทธิในการเลือกตั้งได้อย่างอิสรเสรี
ในการที่จะตัดสินใจเลือกตัวแทนพรรคการเมืองตามที่ตนเองต้องการ โดยปราศจากการคุกคาม ข่มขู่
หรือบังคับ และสามารถที่จะลงคะแนนได้โดยปราศจากข้อจ�ำกัดทางกายภาพ รวมทั้งการเลือกตั้งเสรี
ยังหมายถึงการลงคะแนนเสียงที่เป็นความลับ (secret ballot)
การเลือกตั้งที่เป็นธรรม (Fair) คือการที่พรรคการเมืองรวมทั้งผู้สมัครสามารถที่จะแข่งขันกันได้
อย่างเท่าเทียมกัน เช่น การเปิดให้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งพรรคการเมือง การประชุมพบปะ และการรณรงค์
หาเสียงเพื่อโน้มน้าวให้ผู้เลือกตั้งลงคะแนนให้ นอกจากตัวผู้สมัครเองแล้วยังรวมถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ที่จะสามารถมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการการเลือกตั้งบนพื้นฐานของความเท่าเทียม (Equal right to vote)
มีการจัดให้มกี ารเลือกตัง้ อย่างสม�ำ่ เสมอ ในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการทีท่ า้ ยทีส่ ดุ แล้วผล
ของการเลือกตั้งจะต้องสะท้อนถึงความต้องการและเจตจ�ำนงของประชาชนตามที่เป็นความจริง (สิริพรรณ
นกสวน สวัสดี, 2561)
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2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ได้มีการจัดการแต่งตั้ง คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ขึ้นมาเป็นครั้งแรกและถือว่าให้เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ การแต่งตั้งนี้จัดตั้งขึ้นมา
เพื่อให้ท�ำหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยความสุจริตและเที่ยงธรรม โดยให้มีความเป็นกลาง
มีความอิสระ (อาภัสรา จินตนะพัฒน์ 2538 อ้างถึงใน ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, ไพฑูรย์ โพธิสว่าง และยุทธพร
อิสรชัย 2548) เพื่อเป็นการปฏิรูปการเข้าสู่อ�ำนาจของนักการเมืองโดยให้มีการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม
เป็นกระบวนการตรวจสอบและควบคุมการใช้อำ� นาจ กระบวนการถอดถอนผูใ้ ช้อำ� นาจในทางมิชอบให้ออก
จากต�ำแหน่ง
โดยหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ส�ำคัญอยู่ 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
ด้านบริหาร คือ การควบคุมและด�ำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้ง ทั้งการเลือกตั้งระดับชาติ
ระดับท้องถิ่น รวมทั้งการออกเสียงประชามติ ก�ำกับและตรวจสอบการด�ำเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
ตุลาการ คือ การสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ นับคะแนนใหม่
รวมทั้งการสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครและสมาชิกที่ท�ำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
นิตบิ ญ
ั ญัติ การออกกฎระเบียบ ค�ำสัง่ ข้อก�ำหนดทีจ่ ำ� เป็นต่อการปฏิบตั งิ าน เมือ่ พบการกระท�ำ
หรือการกระท�ำอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม (คณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2560)
3. แนวคิดเกี่ยวบทบาท
บทบาท ตามความหมายของราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง การกระท�ำหน้าทีท่ กี่ ำ� หนดไว้
เช่น บทบาทของครู คือ การสอนนักเรียน โดย “บทบาท” ได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ค�ำนิยามไว้
หลากหลายความหมายแตกต่ า งกั น ไป ซึ่ ง สามารถที่ จ ะสรุ ป ได้ ว ่ า บทบาท หมายถึ ง การแสดงออก
ของพฤติกรรมมนุษย์ตามสถานะทางสังคมหรือต�ำแหน่งทางสังคม โดยที่มีทั้งบทบาทที่ปฏิบัติจริงและ
บทบาทที่ถูกคาดหวัง เช่น บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คือ การจัดการการเลือกตั้งภายใต้กรอบ
ของรัฐธรรมนูญ ส่วนบทบาทที่คาดหวังของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คือ ด�ำเนินการจัดการการเลือกตั้ง
ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและสุจริต
4. รูปแบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกที่ถูกจัดขึ้นภายใต้
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ซึ่งถูกจัดขึ้นภายใต้กฎกติกาใหม่คือ รูปแบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม
(Mixed-Member Apportionment System : MMA) ซึ่งรูปแบบการเลือกตั้งลักษณะนี้ถือเป็นกฎกติกาใหม่
ที่สร้างความสับสนและซับซ้อนในการค�ำนวณคะแนน เนื่องด้วยมีการเปลี่ยนแปลงจากใบลงคะแนน 2 ใบ
เหลือเพียงใบเดียว ซึ่งจะน�ำคะแนนทั้งหมดจากบัตรใบเดียวนี้มาคิดค�ำนวณคะแนนทั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรทัง้ แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชือ่ ซึง่ อาจหมายความได้วา่ จ�ำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแต่ละ
พรรคทีจ่ ะได้รบั เลือกนัน้ จะขึน้ อยูก่ บั การจัดท�ำบัญชีรายชือ่ ของพรรคว่าจะมีความจูงใจประชาชนได้แค่ไหน
ทั้งนี้ในระบบการเลือกตั้งดังกล่าวยังมีการก�ำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละเขตของพรรค
ต้องมีการจับสลากหมายเลข นั่นหมายความว่าพรรคการเมืองจะไม่ได้ใช้หมายเลขเดียวกันในการหาเสียง
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ท�ำให้การรณรงค์หาเสียงนั้นมีความยากขึ้น เนื่องด้วยผู้สมัครในแต่ละเขตถึงแม้จะสังกัดพรรคการเมือง
เดียวกันแต่ก็มีหมายเลขที่แตกต่างกัน ซึ่งถือเป็นการลดทอนความเข้มแข็งของพรรคการเมืองและยังสร้าง
ความสับสนต่อประชาชน ทัง้ นีร้ ะบบการเลือกตัง้ ดังกล่าวยังคงสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรที่ 500 คน เช่นเดิม
โดยแบ่งได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต 350 คน และแบบบัญชีรายชื่อ 150 คน

วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป 24 มีนาคม 2562 เป็นการวิจัยประเภท
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยจะเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)
โดยข้อมูลส่วนใหญ่จะได้มาจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารเป็นหลัก เพื่อวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาในการจัด
การเลือกตั้งทั่วไป 24 มีนาคม 2562 จากการด�ำเนินการจัดการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในการศึกษาวิจัยนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research)
แหล่งข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ งานวิทยานิพนธ์ งานวิจัยที่มีความเกี่ยวของกับการท�ำงานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยาการเมือง ฯลฯ
รวมทั้งจากแหล่งข้อมูลจากห้องสมุดต่างๆ ที่มีงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เช่น ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ บทความ เอกสารทางวิชาการ ตลอดจนเว็บไซต์ Thailis ทีม่ กี ารรวบรวมข้อมูลเอกสารทางการวิจยั
และวิทยานิพนธ์และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและข้อวิพากษ์วิจารณ์ในการท�ำงานของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งต่อการเกิดปัญหาในการจัดการการเลือกตั้ง

กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย
- กฎหมายการเลือกตั้ง
- คณะกรรมการการเลือกตั้ง
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560
- บริบทและสถานการณ์ทางการเมือง

ปัญหาในการจัดการเลือกตั้ง

จากกรอบแนวคิดข้างต้นจะเห็นได้วา่ ปัญหาในการจัดการเลือกตัง้ นัน้ สามารถมองได้จากกฎหมาย
การเลือกตัง้ คณะกรรมการการเลือกตัง้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 รวมทัง้ บริบท
และสถานการณ์ทางการเมือง โดยสามารถอธิบายได้ว่าปัญหาที่เกิดจากกฎหมายการเลือกตั้งคือการมอง
ที่ตัวกฎหมายที่ส่งผลท�ำให้มีปัญหาในการเลือกตั้ง โดยจะสังเกตว่ากฎหมายในการเลือกตั้ง อย่างเช่น
กฎหมายในเรื่องของการระบุบัตรเสียที่มีข้อก�ำหนดที่มากเกินไป ในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะเป็นการมองผ่านการท�ำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ นัน้ เป็นการท�ำหน้าทีต่ ามกฎและข้อบัญญัตทิ บี่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ ดังนัน้ การสังเกตปัญหา
ในการจัดการเลือกตั้งจึงต้องมีการศึกษาตัวรัฐธรรมนูญด้วยเช่นกัน ส่วนเรื่องบริบทและสถานการณ์
ทางการเมืองเป็นการศึกษาเพือ่ ทีจ่ ะสามารถอธิบายถึงการเกิดปัญหาในการจัดการเลือกตัง้ และการท�ำงาน
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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ผลการศึกษา
1. บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการการเลือกตัง้ พบว่ามีหน้าทีห่ ลัก 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ ด้านบริหาร
เป็นการควบคุมและด�ำเนินการจัดให้มกี ารเลือกตัง้ ทัง้ ในระดับท้องถิน่ และระดับประเทศ รวมทัง้ การออกเสียง
ประชามติ ด้านตุลาการ ท�ำหน้าที่สืบสวนสอบสวน วินิจฉัยชี้ขาด รวมทั้งเพิกถอนสิทธิ ด้านนิติบัญญัติ
เป็ น การออกกฎระเบียบ ค�ำสั่ง และข้ อก� ำ หนดต่ างๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การเลื อกตั้ ง โดยบทบาทหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มตามรัฐธรรมนูญ 2560 กล่าวคือ การเพิ่มบทบาทอ�ำนาจ
ทางด้ า นตุ ล าการในการวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดตรวจสอบปั ญ หา สั ง เกตได้ จ าก กรณี “ใบส้ ม ” ซึ่ ง เป็ น อ� ำ นาจ
ในการสั่ ง ระงั บ สิ ท ธิ รั บ สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของผู ้ ส มั ค รไว้ ชั่ ว คราว ทั้ ง นี้ หากมี ข ้ อ สงสั ย ว่ า มี ก ารกระท� ำ
ที่ทุจริตหรือมีหลักฐานควรอ้างได้ ก็สามารถใช้อ�ำนาจดังกล่าวโดยถือเป็นสิ้นสุด ไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้
นอกจากที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ยังมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง คือ การเพิ่มผู้ตรวจการณ์เลือกตั้ง
เพือ่ เป็นการตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีด่ ำ� เนินการเลือกตัง้ และกระท�ำความผิดกฎหมายเลือกตัง้
และยังได้มีการยกเลิกคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด และให้หน่วยงานรัฐเข้ามาท�ำหน้าที่แทนในส่วนนี้
2. ปัญหาการท�ำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จากการศึกษาพบว่าสามารถที่แบ่งปัญหาได้
เป็น 2 ส่วน คือ ปัญหาทีพ่ บในการเลือกตัง้ ทัว่ ไปในปี 2562 และปัญหาต่อเนือ่ งจากการเลือกตัง้ ปีกอ่ นหน้า
ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ถือได้ว่าเป็นการเลือกตั้งที่พบปัญหามากที่สุด
ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่ามีปัญหาดังต่อไปนี้ ปัญหาแรก คือ เรื่องที่มาของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่
มี ค วามเคลื อ บแคลงน่ า สงสั ย ส่ ว นปั ญ หาการจั ด การเลื อ กตั้ ง ค้ น พบปั ญ หา 5 ปั ญ หาด้ ว ยกั น ดั ง นี้
ปัญหาบัตรเลือกตั้ง ปัญหาเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง ปัญหาที่เกิดจากการขยายเวลาปิดหีบการเลือกตั้ง
ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า และปัญหารายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ
ส�ำหรับปัญหาต่อเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งก่อนที่หลงเหลือถึงการเลือกตั้งครั้งนี้ ได้แก่ ปัญหา
ทางด้านบุคลากร ปัญหาวิธีการนับคะแนนที่ไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอ ปัญหาทางด้านการเผยแพร่
ข้อมูลและความเข้าใจเกีย่ วกับการเลือกตัง้ ปัญหาบัตรเลือกตัง้ เกิน ปัญหาในเรือ่ งของการด�ำเนินการรับแจ้ง
ข้อร้องเรียนที่มักมีความล่าช้า และปัญหาในเรื่องของการเพิกถอนสิทธิในการเลือกตั้ง โดยได้ค้นพบกรณี
ของนักโทษที่ไม่ได้รับสิทธิในการเลือกตั้ง ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิทางเดียวที่สามารถแสดงออกถึงความต้องการ
ทางการเมือง
3. ปัญหาการใช้สิทธิการเลือกตั้งของประชาชนในการเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญได้มีการบัญญัติ
เกีย่ วกับสิทธิการเลือกตัง้ ไว้วา่ เป็นหน้าทีข่ องพลเมืองอย่างหนึง่ ซึง่ หากผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ไม่ไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้
อาจต้องเสียสิทธิบางอย่างไป อีกทัง้ การเลือกตัง้ ยังเป็นการให้โอกาสทุกคนได้แสดงบทบาท และความคิดเห็น
ดังนั้น การเลือกตั้งจึงมีความส�ำคัญ เพราะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขพื้นฐานที่ส�ำคัญของการเป็นประชาธิปไตย
โดยการเลือกตั้งที่ดีที่สุดจะต้องมีความบริสุทธิ์และยุติธรรม (Free and Fair)
การจัดการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 นั้น ปัญหาในการใช้สิทธิของประชาชนที่ถูกพบมากที่สุด คือ
การใช้สิทธิของประชาชนที่ไม่ถูกเคารพ โดยสังเกตได้จากการเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งนอกราช
อาณาจักร ทีป่ รากฏการใช้สทิ ธิของประชาชนทีไ่ ม่ถกู เคารพอย่างชัดเจน เช่น กรณีการพบบัตรเสียจ�ำนวนมาก
กรณี ก ารเลื อ กตั้ ง นอกราชอาณาจั ก รที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า เสี ย งของประชาชนไม่ ถู ก เคารพ รวมถึ ง กรณี
เจ้าหน้าทีร่ ฐั มีการกระท�ำการบางอย่างทีข่ ดั ต่อกฎหมาย เช่น การอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผูม้ าใช้สทิ ธิ
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่ามีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมทั้ง
การออกเสียงประชามติก�ำกับและตรวจสอบการด�ำเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต
เที่ยงธรรมและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งหน้าที่ข้างต้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นหน้าที่ด้านการบริหารของ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ทัง้ นี้ หน้าทีด่ า้ นตุลาการของคณะกรรมการการเลือกตัง้ คือ การสืบสวนสอบสวน
วินิจฉัยชี้ขาด การสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ การนับคะแนนใหม่ รวมทั้งสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครและ
สมาชิกที่ท�ำผิดกฎหมายการเลือกตั้ง ส�ำหรับอ�ำนาจด้านนิติบัญญัติ คือ อ�ำนาจในการออกกฎระเบียบ
ค�ำสั่งข้อก�ำหนดที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เมื่อพบการกระท�ำหรือการกระท�ำอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้ง
ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม ส�ำหรับการศึกษาครั้งนี้ได้มีการมุ่งเน้นไปที่ปัญหาในการจัดการเลือกตั้ง ค้นพบว่า
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�ำนาจเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในด้านของตุลาการ อย่างกรณี “ใบส้ม”
ที่แสดงให้เห็นถึงอ�ำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยกรณีใบส้มเปรียบเสมือน
การให้ใบแดงชั่วคราว อ�ำนาจดังกล่าวมีการให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถสั่งยกเลิกการเลือกตั้ง
และให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้เช่นกัน ซึ่งถือว่าเป็นอ�ำนาจใหม่ในการตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้ง ถ้าหาก
มีการแจกใบส้มแก่ผู้สมัครรายใดแล้ว คะแนนของผู้สมัครรายนั้นก็จะไม่สามารถถูกน�ำมาคิดค�ำนวณเป็น
คะแนนนิยมของพรรคการเมืองได้ ซึ่งหมายความว่าสัดส่วนที่นั่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาจะ
ถูกปรับลดลงตามคะแนนที่ถูกระงับไปด้วย โดยอ�ำนาจดังกล่าวหากมองผ่านแนวคิดบทบาทเกี่ยวกับการ
แสดงออกของพฤติกรรมมนุษย์ตามสถานะทางสังคมหรือต�ำแหน่งทางสังคม ซึ่งมีทั้งบทบาทที่ปฏิบัติจริง
และบทบาททีถ่ กู คาดหวัง โดยผูว้ จิ ยั มองว่าหากคณะกรรมการการเลือกตัง้ เลือกทีแ่ สดงบทบาทผ่านอ�ำนาจ
ข้างต้นนัน้ ถือว่าเป็นหน้าทีต่ ามต�ำแหน่งทีจ่ ะต้องกระท�ำอยูแ่ ล้วในการตรวจสอบการทุจริตเกีย่ วกับการเลือกตัง้
แต่ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเลือกใช้อ�ำนาจดังกล่าวตามความคาดหวังของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
เป็นแสดงให้เห็นถึงการแสดงออกทีไ่ ม่เป็นกลาง การมีอยูข่ องอ�ำนาจดังกล่าวจึงดูเป็นอุปสรรคทีข่ ดั ขวางต่อ
การเลือกตัง้ เพราะเป็นอ�ำนาจทีก่ อ่ ให้เกิดความได้เปรียบเสียบเปรียบทางการเมืองอย่างมาก โดยเฉพาะใน
พรรคการเมืองใหญ่ที่มีการแข่งขันสูงในสภา เพราะอ�ำนาจดังกล่าวเป็นอ�ำนาจที่ว่าเพียงแค่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งสงสัยว่ามีการกระท�ำผิดก็สามารถที่จะสั่งระงับสิทธิผู้สมัครได้
ด้านปัญหาการท�ำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปพ.ศ. 2562 นี้
พบว่ามีปัญหาในเรื่องการจัดการเลือกตั้งที่อาจกล่าวว่าเป็นการเลือกตั้งที่มีปัญหาแทบจะมากที่สุด
อาจเนื่ อ งด้ ว ยเกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงระบบการเลื อ กตั้ ง มาเป็ น ระบบแบบใหม่ โดยเปลี่ ย นแปลง
จากระบบแบบเก่าที่มีการใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ซึ่งเป็นการเลือกได้ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
และสมาชิกสภาราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ แต่ในการเลือกตัง้ ครัง้ นี้ ผูม้ สี ทิ ธิสามารถเลือกได้เพียงคะแนนเสียงเดียว
ท�ำให้การเลือกตัง้ ครัง้ นีม้ คี วามยุง่ ยากในการด�ำเนินการด้านต่างๆ ในการจัดการเลือกตัง้ ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ค้นพบว่า
มีปญ
ั หาในการจัดการตัง้ แต่การคัดเลือกคณะกรรมการการเลือกตัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นใหม่ทงั้ หมด โดยทีม่ าของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่ด�ำเนินจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ ค่อนข้างที่จะมีที่มาที่ไม่โปร่งใส ซึ่งน�ำไปสู่
ข้อสงสัยในการท�ำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้
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นอกจากปัญหาด้านที่มาของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เป็นที่สงสัย ซึ่งส่งผลต่อการด�ำเนินการ
จัดการการเลือกตั้ง ยังพบปัญหาอีกจ�ำนวนมาก ดังนี้ กรณีแรก กรณีบัตรเลือกตั้ง เนื่องด้วยในการเลือกตั้ง
ครั้งนี้เป็นผลพวงมาจากระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ที่มีลักษณะของการก่อให้เกิดพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมา
จ�ำนวนมาก สังเกตได้จากในสภาทีม่ จี ำ� นวนสมาชิกทีม่ าจากแต่ละพรรคการเมืองมากถึง 27 พรรค เนือ่ งด้วย
มีการแตกตัวของพรรคใหญ่เป็นพรรคเล็กเพื่อให้เอื้อต่อคะแนนเสียงที่จะส่งผลต่อขั้วทางการเมือง ทั้งนี้
การที่มีผู้สมัครเลือกตั้งจ�ำนวนมากนั้น ท�ำให้บัตรเลือกตั้งยากต่อการอ่าน เนื่องด้วยมีตัวอักษรที่เล็ก
อีกทั้ง ช่องกากบาทยังอยู่ห่างจากหมายเลขจนเกินไปส่งผลให้เกิดการลงคะแนนผิดพลาด อันเป็นสาเหตุ
หนึง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดบัตรเสียจ�ำนวนมาก ส่วนปัญหาการแบ่งเขตเลือกตัง้ นัน้ ผูว้ จิ ยั มองว่าในการแบ่งเขตเลือกตัง้
สามารถก�ำหนดตัวผู้ชนะได้ตั้งแต่การแบ่งเขตเลือกตั้ง เนื่องด้วยวัฒนธรรมทางการเมืองของพื้นที่ต่างๆ
ที่มีความแตกต่างและมีการแบ่งขั้วกันอย่างเห็นได้อย่างชัดเจน โดยในการแบ่งเขตการเลือกตั้งในครั้งนี้
ถูกมองว่ามีลักษณะที่ผิดปกติไปจากการแบ่งเขตครั้งก่อนๆ เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถที่
จะแบ่งเขตได้เลยโดยที่ไม่มีผู้ใดคัดค้านในการแบ่งเขต ถึงแม้ว่าการแบ่งเขตจะมีความผิดปกติหรือข้อสงสัย
แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถแบ่งเขตได้เลยโดยไม่ต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นเพราะได้รับ
อ�ำนาจโดยตรงผ่านค�ำสั่งของหัวหน้า คสช. ที่16/2561 ซึ่งผู้วิจัยค้นพบว่าการแบ่งเขตการเลือกตั้งนี้อาจ
เป็นการแบ่งเขตที่ไม่เป็นธรรมจริงๆ เนื่องด้วยเขตเลือกตั้งที่ถูกเปลี่ยนแปลงนั้น มีลักษณะที่ลดลงจากปี
ก่อนหน้า ทั้งนี้ การแบ่งเขตในลักษณะนี้ยังส่งผลกระทบต่อสิทธิประชาชนด้วย เช่น กรณีจังหวัดกาญจนบุรี
ที่มีการแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 5 เขตการเลือกตั้ง และมีการแบ่งเขตสัดส่วนประชากรที่ไม่ใกล้เคียงกัน
โดยในบางเขตมีตวั เลขทีแ่ ตกต่างกันถึง 50,000 คน ทัง้ ทีโ่ ดยกระบวนการสามารถบวกลบได้ไม่เกิน 10,000 คน
เพียงเท่านั้น
ในส่วนปัญหาด้านการขยายเวลาปิดหีบการเลือกตัง้ ทีม่ กี ารขยายเวลาเพิม่ ขึน้ จากเดิม 8.00-15.00 น.
เป็น 8.00-17.00 น. ผู้วิจัยค้นพบว่าการขยายเวลาดังกล่าวไม่ได้มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการออกมาใช้
สิทธิของประชาชนมากเท่าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งคิดไว้ เนื่องด้วยหากมองจากตัวเลขของการเลือก
ตั้งครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 74.69 ซึ่งน้อยกว่าการเลือกตั้งทั่วไปปี พ.ศ. 2554 ที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ร้อยละ 75.03 อีกทั้งการขยายเวลาในการปิดหีบนั้นท�ำให้กระบวนการขั้นตอนต่อไปของการเลือกตั้ง
เกิดความล่าช้า กล่าวคือ การนับคะแนนเลือกตั้งที่ต้องเลื่อนออกไปในช่วงเวลาที่ยาวนานกว่าเดิม
อีกหนึง่ ปัญหาทีน่ า่ สนใจ คือ ปัญหาการจัดการเลือกตัง้ ล่วงหน้าทีม่ กี ารอ�ำนวยความสะดวกในการเลือกตัง้ ให้
แก่ผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตการเลือกตั้งของตนเองได้ในวันที่ก�ำหนด แต่การจัดการเลือก
ตั้ ง ล่ ว งหน้ า ดั ง กล่ า วกลั บ ถู ก วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ เ ป็ น อย่ า งมาก โดยมี ป ั ญ หาเรื่ อ งเอกสารของผู ้ ส มั ค รที่ มี
ความผิดพลาด รวมทัง้ การอ�ำนวยความสะดวกและการสือ่ สารทีม่ ขี อ้ ผิดพลาดระหว่างตัวเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำหน่วย
เลือกตั้งกับผู้ใช้สิทธิ กล่าวคือ ปัญหาในการสื่อสารเกี่ยวกับการจ่ายบัตรเลือกตั้งที่ไม่ตรงกับเขตเลือกตั้ง
ของผูใ้ ช้สทิ ธิและไม่มกี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือให้ความเข้าใจ ท�ำให้ผมู้ สี ทิ ธิลงคะแนนเสียงในบัตรเลือกตัง้
ทีผ่ ดิ เขตของตนกลายเป็นบัตรเสียไปโดยปริยาย นอกจากนี้ ปัญหาใหญ่อกี ประการ คือ การรายงานผลการ
เลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ (Rapid Report) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นในการช่วยรายงานผลการเลือกตั้ง
ซึง่ ไม่สามารถรายงานผลได้อย่างแม่นย�ำและมีความคลาดเคลือ่ นอย่างมาก ท�ำให้ประชาชนเกิดความสับสนต่อ
ผลคะแนนการเลือกตั้ง ทั้งนี้ การรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเป็นการรายงานผลคะแนนเพียง
แค่ร้อยละ 95 เท่านั้น ซึ่งผู้วิจัยมองว่าทั้งการรายงานตัวเลขที่คลาดเคลื่อนและการรายงานคะแนนเพียง
ร้อยละ 95 นั้นจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ลดลง
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ปัญหาการใช้สิทธิการเลือกตั้งของประชาชน พบว่าปัญหาการใช้สิทธิส่วนมากคือการที่สิทธิ
ของประชาชนไม่ถูกเคารพจากเจ้าหน้าที่รัฐ กล่าวคือ การเลือกตั้งล่วงหน้าที่มีบัตรเสียเป็นจ�ำนวนมาก
ส่วนหนึ่งเกิดจากการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ประจ�ำหน่วยเลือกตั้งที่มีการจ่ายบัตรผิดเขต และส่วนหนึ่ง
ก็เป็นความผิดของผู้มีสิทธิเองด้วยที่ไม่ตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ตามแนวคิดการเลือกตั้งที่กล่าวไว้ว่า
การเลือกตั้งนั้นเป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้แสดงบทบาท และความคิดเห็นของตนเอง หากมองว่าการใช้สิทธิ
ของประชาชนนัน้ เป็นการใช้สทิ ธิทมี่ คี วามบริสทุ ธิแ์ ละถูกต้องตามกฎหมาย แต่ปญ
ั หาเกิดจากการทีเ่ จ้าหน้าที่
ไม่มีความรอบคอบในการท�ำงานท�ำให้สิทธิของประชาชนในส่วนนี้ถูกปัดตกลงไปอย่างน่าเสียดาย แสดง
ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่เคารพต่อสิทธิของประชาชน นอกจากปัญหาข้างต้นแล้ว ปัญหาในการใช้สิทธิของ
การเลือกตัง้ นอกราชอาณาจักรก็มลี กั ษณะของการไม่เคารพสิทธิของประชาชนเช่นกัน โดยเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับ
การจัดการเลือกตั้ง กล่าวคือ การเตรียมการคูหาเลือกตั้งที่มีการใช้กระดาษลังแทนคูหา รวมถึงการจัดการ
ที่ ไ ม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ น เหตุ ใ ห้ ป ระชาชนรอนานจนบางส่ ว นถอดใจและเลิ ก รอ ส่ ง ผลให้ เ สี ย งของ
ประชาชนในส่วนนี้หายไป ส�ำหรับปัญหาในการใช้สิทธิในวันเลือกตั้งทั่วไป ค้นพบว่าเป็นปัญหาด้าน
การอ�ำนวยความสะดวกในการเลือกตั้ง โดยพบในกรณีของผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ในกรณีผู้สูงอายุนั้น
มีการอ้าอิงถึงเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ประจ�ำหน่วยเลือกตั้งแห่งหนึ่งได้ช่วยพยุงอ�ำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ
ท่านหนึง่ ไปยังคูหา ทว่าเจ้าหน้าทีก่ ลับกระท�ำการลงคะแนนเสียงแทนผูส้ งู อายุทา่ นนัน้ ส่วนกรณีผทู้ พุ พลภาพ
พบว่าเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้เข้าไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ทั้งที่มีกฎหมายเรื่องการอ�ำนวยความสะดวก
ในการเลือกตัง้ ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้อย่างชัดเจนว่าหากผูท้ พุ พลภาพไม่สามารถทีจ่ ะกระท�ำการลงคะแนนเสียงเองได้
สามารถที่จะให้เจ้าหน้าที่ หรือญาติ หรือคนที่ไว้ใจช่วยในการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียง
ดังกล่าวจะต้องเป็นการกระท�ำทีเ่ ป็นไปตามเจตนาของผูใ้ ช้สทิ ธิดงั กล่าว ซึง่ สองกรณีขา้ งต้นทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วนัน้
แสดงให้เห็นถึงการขัดต่อหลักการขึ้นอยู่กับความเสรี (Free)และความเป็นธรรม (Fair) ของแนวคิดเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง กล่าวคือ ขัดต่อความเสรีในการที่จะเลือกตั้งได้อย่างอิสรเสรีโดยการตัดสินใจของผู้มีสิทธิเอง
และการเลือกตัง้ เสรี (Free) เป็นการทีป่ ระชาชนจะสามารถเลือกตัง้ ได้อย่างอิสรเสรีโดยทีส่ ามารถลงคะแนน
ได้โดยปราศจากข้อจ�ำกัดทางกายภาพ
ข้อค้นพบอีกประการทีผ่ วู้ จิ ยั ให้ความสนใจ คือ กรณีการเพิกถอนสิทธิของประชาชนในการเลือกตัง้
ในที่นี้หมายถึงนักโทษที่ถูกเพิกถอนสิทธิไม่ให้มีสิทธิในการเลือกตั้ง ทั้งที่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งตรงตามกฎหมาย อีกทั้งนักโทษบางคนก็ไม่ได้มีโทษของคดีที่ร้ายแรงมากเพียงพอให้เพิกถอนสิทธิ
ในการเลื อ กตั้ ง ได้ จึ ง อาจกล่ า วได้ ว ่ า การเพิ ก ถอนสิ ท ธิ ดั ง กล่ า วขั ด ต่ อ หลั ก การพื้ น ฐานตามปฏิ ญ ญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่กล่าวว่า ทุกคนมีสิทธิมีส่วนร่วมในการเลือกรัฐบาลของประเทศตน ไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยเลือกผู้แทนที่ผ่านการเลือกตั้งอย่างเสรี เสมอภาค และเป็นความลับ เพื่อให้เจตจ�ำนง
พืน้ ฐานของประชาชนเป็นทีม่ าของการได้อำ� นาจรัฐผ่านการเลือกตัง้ ตามหลักสากล ซึง่ ประเทศไทยก็ลงนาม
เข้าร่วมในปฏิญญาสากลนั้นด้วย แต่จากกรณีข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการที่ประเทศไทยไม่มีการให้สิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานในประชาธิปไตยอย่างความเท่าเทียมของการเลือกตัง้ ทัง้ นี้ จากการศึกษาผูว้ จิ ยั ค้นพบว่าประเทศ
เพื่อ นบ้ านในอาเซียน อย่า งฟิลิป ปินส์หรือ อิ น โดนี เซี ย ก็ ยังมี การให้ สิ ท ธิ นั กโทษในการเลื อกตั้ งและ
มีการอ�ำนวยการเลือกตั้งเป็นอย่างดี ไม่เพียงแค่ประเทศเพื่อนบ้าน แต่รวมถึงหลายประเทศทั่วโลกที่มี
การให้สิทธิดังกล่าวแก่นักโทษ
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ในงานวิจยั ชิน้ นีไ้ ด้มกี ารรวมรวมข้อเสนอและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึง่ ผูว้ จิ ยั ค้นพบว่าข้อเสนอแนะ
และข้อแก้ไขที่รวบรวมมานี้สาเหตุส�ำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในครั้งนี้ คือ
ระบบการเลือกตั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ระบบการเลือกตั้งที่ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นระบบที่สร้าง
ความสับสนและสร้างความซับซ้อนในการค�ำนวณคะแนน โดยระบบการเลือกตัง้ ดังกล่าวคือระบบการเลือกตัง้
แบบจัดสันปันส่วนผสม ซึง่ ปัญหาในเรือ่ งนีค้ วรทีจ่ ะถูกแก้ไข แต่การทีจ่ ะแก้ไขระบบเลือกตัง้ ซึง่ เป็นการประกาศใช้
ตามรัฐธรรมนูญนั้นมีความเป็นไปได้ที่ยากมากเกินไป จึงพบข้อเสนอที่ว่าควรจะมีการแก้ไขที่ตัวประกอบ
รัฐธรรมนูญแทนการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยตรง กล่าวคือ แก้ไขตัวระเบียบข้อก�ำหนดที่แสดงว่าเป็น
บัตรเสียแทน จากการศึกษาผู้วิจัยสังเกตได้ว่าข้อระเบียบที่อ้างถึงความเป็นบัตรเสียนั้นมีข้อระเบียบ
ที่ ม ากเกิ น ไป โดยในบางข้ อ ระเบี ย บมี ลั ก ษณะของการที่ จ ะทดแทนกั น ได้ เช่ น การลงคะแนนเสี ย
โดยการกากบาทผิดช่องจากช่องลงคะแนนเสียงไปลงทีช่ อ่ งหมายเลขผูส้ มัคร หรือพรรคการเมือง ซึง่ ตามกฎหมายนัน้
ถือว่าเป็นบัตรเสีย แต่ถา้ หากเรามองถึงเจตนาของผูม้ สี ทิ ธิทตี่ อ้ งการทีจ่ ะลงคะแนนให้แก่พรรคการเมืองนัน้
การปรับปรุงเรือ่ งข้อระเบียบบัตรเสียนีอ้ าจสามารถลดอัตราของบัตรเสียได้ รวมทัง้ ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึง
การเคารพสิทธิของประชาชนที่มีเจตนาในการที่จะลงคะแนนให้พรรคการเมืองนั้น ๆ อีกด้วย
จากข้อเสนอที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นด้วยกับการแก้ไขดังกล่าว แต่จะขอเพิ่มเติมในเรื่องของ
ทีม่ าของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ทีจ่ ะต้องมาอย่างโปร่งใสและสุจริตและมีการคัดเลือกทีป่ ระชาชนสามารถ
รูถ้ งึ ขัน้ ตอนในการคัดเลือก เนือ่ งจากการเข้ามาท�ำงานในฐานะขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญไม่ควรทีจ่ ะ
มีขอ้ สงสัยของประชาชนต่อการท�ำงานขององค์กรอิสระ เพือ่ เป็นการสร้างความน่าเชือ่ ถือและความเป็นกลาง
ให้ประชาชนได้เห็น ส�ำหรับการจัดการเลือกตั้งควรที่จะให้ความสนใจและใส่ใจในการจัดการเลือกตั้ง
การจัดการเลือกตั้งประจ�ำหน่วยและการนับคะแนนเสียงควรมีการสร้างวิธีการและรูปแบบการนับคะแนน
เสียงเดียวกันเพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกันของเจ้าหน้าที่และสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการ
จัดการเลือกตั้งได้ นอกจากนี้ควรที่จะมีการจัดพื้นที่การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุรวม
ทั้งผู้ที่จ�ำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ เพื่อที่จะสามารถอ�ำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการรอคิว
ให้กับกลุ่มบุคคลนี้ ซึ่งการจัดพื้นที่พิเศษนี้จะเป็นการจัดการไปในรูปแบบเดียวกับพื้นที่ทั่วไป เพียงแต่เพิ่ม
การอ�ำนวยความสะดวกบางประการ เช่น รถเข็นและบุคลากรที่จะช่วยเหลือบุคคลกลุ่มนี้โดยเฉพาะ
กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการการเลือกตัง้ มีหน้าทีแ่ ละบทบาทด้านตุลาการเพิม่ มากขึน้ อย่างเห็นได้ชดั
ทั้งนี้ ปัญหาในการจัดการเลือกตั้งที่ส่งผลมากที่สุด คือ ปัญหาในการใช้สิทธิของประชาชนที่ไม่ถูกเคารพ
กล่าวคือ การที่เสียงของประชาชนถูกทิ้งน�้ำอย่างเปล่าประโยชน์ ดังปรากฏให้เห็นในบัตรเสียจ�ำนวนมาก
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงระบอบการเลือกตั้งมาเป็นแบบจัดสรรปันส่วนผสม อันเป็น
การสร้างความสับสนและซับซ้อนในการค�ำนวณคะแนนทีน่ งั่ ในระบบบัญชีรายชือ่ ทีค่ อ่ นข้างจะใช้เวลานาน
และยังส่งผลต่อความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง ซึ่งผู้วิจัยมองว่าแนวทางที่จะสามารถ
แก้ไขปัญหาการจัดการเลือกตัง้ ดังกล่าวจะต้องเป็นการแก้ไขทีต่ วั ระบบการเลือกตัง้ ซึง่ ถือว่าเป็นตัวการหลัก
ที่ท�ำให้เกิดปัญหาการเลือกตั้งต่างๆ ที่ได้กล่าวมา ทั้งนี้ ควรแก้ไขเรื่องการแสดงออกถึงความโปร่งใสใน
การนับคะแนนการเลือกตัง้ ให้มคี วามน่าเชือ่ ถือ และการสร้างมาตรฐานเดียวกันทัง้ ประเทศในการนับคะแนน
และเปิดเผยให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ โดยแนวทางทีก่ ล่าวมาแล้วนีถ้ อื ว่าเป็นแนวทางหนึง่
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ท�ำให้ให้ระบบการเลือกตั้งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยลดข้อผิดพลาด
ที่อาจเกิดระหว่างการเลือกตั้งได้ในอนาคต
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อบทบาทผู้หญิง
ในภาคเกษตรกรรม
EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON WOMEN’S ROLES IN AN
AGRICULTURAL SECTOR
จิระดา เหลืองจินดา
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
บทความวิจัยชิ้นนี้ต้องการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อบทบาท
ทางเพศของผู้หญิงในภาคเกษตรกรรมและต้องการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของหญิง-ชาย
ที่เปลี่ยนแปลงไป งานวิจัยนี้มีสมมติฐานว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อหญิง-ชาย
ในภาคเกษตรกรรมไม่เท่าเทียมกัน ผลกระทบดังกล่าวยิง่ ตอกย�ำ้ และท�ำให้โครงสร้างทางสังคมแบบปิตาธิปไตย
ให้ มี ค วามแข็ ง แกร่ ง มากขึ้ น งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ใช้ วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล 3 แบบ ได้ แ ก่ การสั ม ภาษณ์ ก ลุ ่ ม
(Focus group interview) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาพบว่าการท�ำเกษตรในพื้นที่ศึกษาได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในหลายประการ ท�ำให้ชาวนาจ�ำเป็นต้องเพิ่มการลงทุนและใช้เทคโนโลยีเพื่อผลผลิตที่ดี ส่งผลท�ำให้
เกิดภาระหนีส้ นิ มากขึน้ และชาวนาต้องเพิม่ ชัว่ โมงการท�ำงานและต้องท�ำงานหนักขึน้ การศึกษาพบว่าชาวนา
ผู้หญิงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว่าชาวนาผู้ชาย ปัญหาที่สืบเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงปัญหาหนี้สินและความยากจนท�ำให้ผู้หญิงต้องมีความรับผิดชอบ
มากขึ้นทั้งกิจการภายในและนอกบ้านมากขึ้น ผู้หญิงต้องออกมาท�ำงานนอกบ้านเพื่อหารายได้เสริม
ให้กับครอบครัว ในขณะเดียวกันก็ยังคงต้องมีหน้าที่ในการดูแลจัดการงานบ้านและความกินดีอยู่ดีของคน
ในบ้าน ผูห้ ญิงบางคนต้องการออกจากโครงสร้างความสัมพันธ์ทไี่ ม่เท่าเทียมนีแ้ ต่ไม่สามารถท�ำได้เนือ่ งจาก
ขาดทั้งโอกาสและความรู้ การศึกษานี้จึงสรุปว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลแง่ลบต่อผู้หญิง
ในภาคการเกษตรเหนีย่ วรัง้ ให้ผหู้ ญิงยังอยูใ่ นกรอบของโครงสร้างสังคมทีผ่ ลิตซ�ำ้ ระบอบความคิดชายเป็นใหญ่
นอกจากนี้ยังเป็นส่วนส�ำคัญในการเพิ่มภาระงานและความรับผิดชอบให้กับผู้หญิงในภาคเกษตรอีกด้วย
ค�ำส�ำคัญ : ผู้หญิง, บทบาททางเพศ, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ภาคเกษตรกรรม
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Abstract
This research study aims to study the effects of climate change on the roles of women
in an agricultural sector and to analyze changes in a structural relationship between male and female
farmers. This study hypothesizes that climate change has different effects on the role of women
and men. It is notable that such effects strengthen traditional patriarchal structure in the society. In
this study, researcher employed 3 types of data enquiry methods i.e. focus group interview, in-depth
interview and documentary research. Findings show that agricultural sector is affected by climate
change in various ways. Farmers have to invest more in rice production technology, which in turn,
puts farmers in higher debt level and keep them in poverty. As a result, farmers need to increase
their working hours and work harder. Study shows that female farmers are affected from climate
change more than their male counterparts. Effects of climate change couple with poverty and debts
require women to work outside household while expected to maintain their domestic duties and care
for household well-being. This study also discovered that although some women want to break out
of inequal structure, they are not equipped with knowledge and capability to do so. In conclusion,
this study discover that climate change has negative effects toward women. It holds women in a
weaker position in patriarchal structure. Climate change also put more burdens on women’s shoulders.
Keywords : Women, Gender role, Climate change, Agriculture

บทน�ำ
การเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศ (Climate Change) มี ผ ลต่ อ การด� ำ รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์
โดยเฉพาะประเทศเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งพาสมดุลของธรรมชาติเพื่อสร้างผลผลิตทางการเกษตร เกษตรกร
จึงต้องใช้ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมในการเพาะปลูก แต่เมื่อเกิด
การเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศขึน้ พืน้ ทีต่ า่ ง ๆ บนโลกย่อมได้รบั ผลกระทบไม่วา่ จะเป็นภาวะแห้งแล้ง
คลื่นความร้อน น�้ำท่วม ฝนไม่ตกตามฤดูกาล เหล่านี้ท�ำให้เกิดผลกระทบทั้งต่อการท�ำการเกษตรและ
การด�ำรงชีวิตของเกษตรกร
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2423 ถึง พ.ศ. 2555 พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นถึง 0.85 องศาเซลเซียส
ส่งผลให้นำ�้ ทะเลมีอณ
ุ หภูมสิ งู ขึน้ และเกิดการละลายของหิมะและธารน�ำ้ แข็งขนาดใหญ่ ท�ำให้ระดับน�ำ้ ทะเล
สูงขึ้นจากเดิมและท�ำให้ขนาดของทะเลและมหาสมุทรขยายตัวออกไปกลืนกินเมืองชายฝั่งต่าง ๆ และ
หากยั ง คงเป็ น แบบนี้ ต ่ อ ไปคาดว่ า จะมี สิ่ ง มี ชี วิ ต จ� ำ นวนมากต้ อ งสู ญ พั น ธุ ์ (United Nations, n.d.);
(WWF, n.d.) สภาวการณ์นี้จึงแสดงให้ เห็นถึงการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ และเป็นเรื่องจ�ำเป็นเร่งด่วนที่ทุกคนต้องตระหนัก
เป็นที่แน่นอนว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นนั้น
ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรไทยที่ยังคงต้องพึ่งพาสภาพอากาศค่อนข้างมาก จากรายงานนโยบายการเงิน
ของธนาคารแห่งประเทศไทยประจ�ำเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2562 เรือ่ งการประเมินผลกระทบของสภาพอากาศ
ที่มีต่อผลผลิตข้าวนาปีที่ปลูกในปี พ.ศ. 2562 ชี้ให้เห็นว่าการเกิดภาวะภัยแล้งท�ำให้ทุกพื้นที่เก็บเกี่ยว
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ขยายตัวน้อยลงและเกิดการหดตัวของผลผลิต ฉะนั้นสถานการณ์ภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นจะ
ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายอย่างมีนัยยะส�ำคัญ ในส่วนของต้นปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมานั้น
พืน้ ทีท่ ำ� การเกษตรของประเทศไทยยังคงได้รบั ผลกระทบจากภัยแล้งอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะข้าวทีเ่ ป็นพืช
ทีน่ า่ ห่วงมากทีส่ ดุ ด้วยพืน้ ทีเ่ พาะปลูกข้าวนาปรังทีค่ าดว่าจะลดลง เนือ่ งจากปริมาณน�ำ้ ในระบบชลประทาน
ไม่เพียงพอและรัฐบาลมีนโยบายให้ชะลอการใช้น�้ำเพื่อท�ำการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าว
เนื่ อ งจากภั ย แล้ ง ท� ำ ให้ ส ่ ง ผลกระทบอย่ า งรุ น แรงต่ อ ชาวนาและภาคการเกษตรอื่ น ๆ อี ก ด้ ว ย 1
(กรมประชาสัมพันธ์, 2562) ; (Workpoint, 2563)
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนอกจากการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติแล้ว
ยังมีปัจจัยเร่งนั่นคือการพัฒนาประเทศจากประเทศเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมท�ำให้มีผลกระทบต่อ
ธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น(ชนวน รัตนวราหะ, 2540) เนื่องจากประเทศมีความต้องการพัฒนาโครงสร้างและ
การแข่งขันในระบบเศรษฐกิจท�ำให้มกี ารน�ำเอาทรัพยากรธรรมชาติจำ� นวนมากมาใช้ในการพัฒนา ท�ำให้เกิด
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ท�ำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป
(Open Development Thailand, 2018)
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนและเป็นปัญหาระดับโลกในระบบ
เศรษฐกิ จ แบบทุ น นิ ย ม ส� ำ หรั บ ประเทศไทยนั้ น ยั ง คงพึ่ ง พาการเกษตรโดยเฉพาะการปลู ก ข้ า วที่ เ ป็ น
พืชเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญมาก ทัง้ การส่งออกและบริโภคเองภายในประเทศ เมือ่ สภาพภูมอิ ากาศเปลีย่ นแปลงไป
ท�ำให้เกิดผลกระทบในภาคการเกษตรข้าว โดยเฉพาะปีนี้ที่เกิดปัญหาภัยแล้ง ซึ่งคาดว่าจะท�ำให้เกิดผลผลิต
ลดลงและราคาปรับตัวสูงขึน้ ท�ำให้สง่ ผลกระทบต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจทัง้ ระดับประเทศและปัจเจกบุคคล
นอกจากนีย้ งั กระทบโครงสร้างทางสังคมทีส่ ง่ ผลต่อเกษตรกรอย่างมีนยั ยะส�ำคัญ กล่าวคือ การเปลีย่ นแปลง
ของสภาพภูมอิ ากาศนัน้ ส่งผลต่อบทบาทและความสัมพันธ์ทางเพศทีท่ ำ� ให้เกิดความไม่มงั่ คงในบุคคลนัน้ ๆ
ซึง่ กลุม่ เกษตรกรผูห้ ญิงในประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนาเป็นหนึง่ ในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ความไม่มนั่ คงหรือกลุม่ เสีย่ งนัน้ มาก
ที่สุด (IPCC, 2007 อ้างใน Terry, 2009)
งานวิจัยฉบับนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)
ประกอบกับ การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus group interview) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
ชาวนาและเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องในต�ำบลห้วยยาบ อ�ำเภอบ้านธิ จังหวัดล�ำพูน เพือ่ ศึกษาผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีส่ ง่ ผลกระทบในภาคการเกษตรและอธิบายความสัมพันธ์ของผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับบทบาทผู้หญิงในภาคเกษตร ผู้เขียนใช้ทฤษฎีสตรีนิยม เรื่องบทบาท
ระหว่างเพศ (Gender role) และมุมมองผูห้ ญิงโลกทีส่ าม (Third-world Feminism) เป็นกรอบในการวิเคราะห์
เนือ่ งจากผูเ้ ขียนต้องการวิเคราะห์และชีใ้ ห้เห็นความสัมพันธ์ในโครงสร้างทางสังคมทีท่ ำ� ให้เกิดความไม่เท่าเทียม
และส่งผลกระทบต่อผูห้ ญิงแตกต่างกับผูช้ าย ซึง่ บทความวิจยั นีป้ ระกอบไปด้วย 5 ส่วนส�ำคัญ ประกอบด้วย
บทน�ำ การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อโครงสร้างทาง
สังคมที่เกิดความไม่เท่าเทียม วิธีการวิจัย ผลการวิจัย และสรุปผลการวิจัยรวมถึงข้อเสนอแนะ

1

สามารถอ่านเนื้อหาข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.komchadluek.net/news/local/401613
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ ได้แก่
1) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรของไทย
2) เพื่ อ ศึ ก ษาผลจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศที่ ก ระทบความสั ม พั น ธ์ เชิ ง โครงสร้ า ง
ระหว่างหญิงและชายในภาคเกษตร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการส�ำรวจพบว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมิติทางเพศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ยังขาดการศึกษาอยู่ โดยส่วนใหญ่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะปรากฏในรูปของความสัมพันธ์ของเพศสภาวะ
กับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (MacGregor, 2010) ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการศึกษานี้และ
คาดหวังว่าจะสามารถเป้นส่วนช่วยเติมเต็มช่องว่างของงานวิจัยได้

ทบทวนวรรณกรรม
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคเกษตรไทย
การเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ (climate change) มีความแตกต่างจากสภาพอากาศ (weather)
ที่เกิดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ในพื้นใดพื้นที่หนึ่ง แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสภาพอากาศ
ในระดับภูมิภาคหรือระดับโลกในห้วงเวลาที่ยาวนาน เช่น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตกของฝนที่ต้องใช้
เวลาหลายปีในการสังเกต (NASA, 2017)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบต่อกิจกรรมการด�ำเนินชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อม
และส่งผลในระยะยาว ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ได้รวบรวมการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในประเทศไทยนัน้ ประกอบไปด้วย ภาวะภัยแล้ง น�ำ้ ท่วมทีร่ นุ แรง
มากขึ้นและอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศที่สูงขึ้นทุกฤดูกาล (ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม, 2553) ซึง่ จากรายงานของกรมอุตนุ ยิ มวิทยาว่าด้วยอุณหภูมเิ ฉลีย่ ประจ�ำปีของประเทศไทย
พบว่าอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบจาก พ.ศ. 2524 – พ.ศ. 2551 และ
มีแนวโน้มอุณหภูมทิ เี่ พิม่ สูงขึน้ ถึง 1.2 - 1.9 องศาเซลเซียสในปี พ.ศ. 2593 ยิง่ ไปกว่านัน้ จ�ำนวนวันทีฝ่ นตก
และระดับปริมาณน�้ำฝนที่ตกลงมาลดลงอย่างเห็นได้ชัด สิ่งนี้สามารถแสดงให้เห็นได้ว่ าภูมิศาสตร์ของ
ประเทศไทยเป็นหนึง่ ในประเทศทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศมากทีส่ ดุ ประเทศหนึง่
(กรมอุตุนิยมวิทยา, 2551)
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรไทยที่พึ่งพาสภาพอากาศ
ค่อนข้างมาก นับแต่อดีตการเกษตรของไทยพึ่งพาฝนเป็นหลัก การที่อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นท�ำให้รูปแบบ
การกระจายตัวของฝนในช่วงฤดูฝนเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตทางการเกษตร
นอกจากนี้ยังส่งผลโดยตรงต่อภัยแล้งที่ยาวนาน ผลผลิตทางการเกษตรและการประมงที่ลดลง เกิดโรคทั้ง
ในพืชและสัตว์ เกิดอุทกภัย ระดับน�้ำทะเลที่สูงขึ้นจนบางพื้นที่กลืนกินป่าชายเลนที่เคยแสดงความอุดม
สมบูรณ์หายไปหมดสิ้น อีกทั้งโรคภัยไข้เจ็บที่ทวีความรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น
ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือทีเ่ พิม่ ผูป้ ว่ ยระบบทางเดินหายใจ และกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจไทยทีพ่ งึ่ พา
การส่งออกผลผลิตทางการเกษตร (วิกานดา วรรณวิเศษ, 2558)
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จากช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 ทีผ่ า่ นมานี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวทีถ่ อื เป็นพืชเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย น�้ำที่กักเก็บได้ในเขื่อนหรือจากแหล่งน�้ำไม่เพียงพอที่จะจัดสรรน�้ำให้กับการท�ำนาปรังได้
โดยการแก้ปัญหาหนึ่งคือการปรับเปลี่ยนในการปลูกพืชและการชะลอการปลูกข้าวนาปรัง เพื่อป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรรวมทั้งไม่ให้เกิดผลกระทบต่อน�้ำที่จะใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
บางพืน้ ทีเ่ ริม่ ขาดแคลนน�ำ้ ส�ำหรับการผลิตน�ำ้ ประปา ท�ำให้เกษตรกรต้องยอมปล่อยพืชผลล้มตายเพือ่ รักษาน�ำ้
เอาไว้อุปโภคบริโภค นอกจากนี้น�้ำทะเลที่หนุนสูงขึ้น แต่รัฐมีน�้ำต้นทุนกักเก็บเอาไว้ไม่เพียงพอที่จะปล่อย
น�้ำผลักดันน�้ำเค็มได้ น�้ำเค็มจึงผสมกับน�้ำจืดจนเกิดปัญหาน�้ำกร่อย ท�ำให้สถานีผลิตน�้ำประปาบางแห่งนั้น
ประสบปัญหาน�้ำมีความเค็มสูงกว่าค่ามาตรฐานถึงแม้น�้ำประปาเค็มจะสามารถดื่มได้ แต่อาจส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของผู้ป่วยโรคไต เด็ก และผู้สูงอายุ (ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2553)
ยิ่งไปกว่านั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบในภาคเกษตร ยังส่งผลกระทบ
โดยตรงต่ อ ความเป็ น อยู ่ ข องเกษตรกรอี ก ด้ ว ย ซึ่ ง เป็ น กลุ ่ ม ที่ เ ปราะบางเนื่ อ งจากมี ร ายได้ น ้ อ ยและ
มีภาระหนีส้ งู เห็นได้จากการเรียกร้องของเกษตรและผลกระทบทีเ่ กษตรกรได้รบั ทวีความรุนแรงมากขึน้ เรือ่ ย ๆ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การปลูกข้าวหรือพืชผักไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้
กับเกษตรกรได้อีกต่อไป จึงเกิดการปรับตัวของเกษตรกรที่หารายได้จากช่องทางอื่นหรืองานที่นอกเหนือ
จากภาคการเกษตร ท�ำให้เพิ่มภาระให้เกษตรกรมากยิ่งขึ้น ซึ่งการได้รับผลกระทบนี้ส่งผลต่อโครงสร้าง
ทางสังคมที่ไม่เท่าเทียมกัน
โครงสร้างทางสังคมและการแบ่งบทบาททางเพศ
สังคมไทยโดยเฉพาะสังคมชนบทในอดีตนัน้ มีโครงสร้างความสัมพันธ์กบั ภายนอกทีไ่ ม่ซบั ซ้อน ชาวนา
มีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ มีการใช้แรงงานแบบชุมชนเครือญาติ และมีเครือข่ายทางสังคมที่ด�ำเนินชีวิต
แบบพออยู่ได้ (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2527) ต่ อมา เมื่ อเกิ ด ความเจริ ญ ก้ าวหน้ าและการพั ฒ นาไปสู ่
การปฏิวัติเกษตรกรรม เกิดการน�ำเข้าระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและเทคโนโลยีได้เข้ามาในสังคมชนบท
มากยิง่ ขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงสังคมเกษตรกรรมทีผ่ สานกับสังคมอุตสาหกรรม ท�ำให้เกิดความหลากหลาย
และยืดหยุน่ ของอาชีพทีม่ อี ยูอ่ ย่างมากในสังคมชาวนา และเกิดปฏิสมั พันธ์กบั ภายนอกมากยิง่ ขึน้ นัน่ แสดง
ให้เห็นว่าสังคมชนบทเริม่ แคบลง การปรับตัวของชาวนาจึงไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงของชนบท
เท่านั้น แต่ยังท�ำให้เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองในระดับกว้างที่ส่งผลกระทบต่อ
เมืองและระดับชาติ (ยศ สันตสมบัติ, 2546)
มนุษย์ได้กลายเป็นผู้เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเข้าหาตนเองมากกว่าที่จะปรับตัว จากเดิมที่ไม่มี
ความซั บ ซ้ อ นของโครงสร้ า ง กลั บ เพิ่ ม ความซั บ ซ้ อ นทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมในชนบทมากยิ่ ง ขึ้ น
จากการเปลี่ยนแปลงการผลิตจากการเกษตรดั้งเดิมสู่การเกษตรเชิงพาณิชย์ (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545) และบทบาทขอบผู้ชาย-หญิงที่เปลี่ยนไป
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นน�ำมาสู่การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจทางเพศสภาวะ
ในครอบครัว ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั แต่ละพืน้ ทีแ่ ละกลไกทางวัฒนธรรม โดยระบอบชายเป็นใหญ่หรือสังคมปิตาธิปไตย
(patriarchy) ที่เป็นเหตุของความไม่เท่าเทียมทางเพศ เกิดจากการที่ชายมีอ�ำนาจในการควบคุมปัจจัย
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การผลิตและอ�ำนาจแจกจ่ายผลผลิต เช่น ในสังคมชนเผ่าที่มีวิถีด�ำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์และเก็บหาอาหาร
เนื้อสัตว์จะมีคุณค่าและหามาได้โดยผู้ชาย ดังนั้นระบบปฏิบัติทางสังคมจึงให้คุณค่าและยกสถานภาพ
ของเพศชายมากกว่าหญิง (ณรงค์ศักดิ์ ชัยราช, 2551)
โครงสร้างทางสังคมชายเป็นใหญ่ในรูปแบบนีไ้ ด้ครอบง�ำความคิดของผูค้ นว่าความเป็นหญิงและชาย
ถูกก�ำหนดมาจากธรรมชาติทไี่ ม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ และการถูกสานต่อด้วยวัฒนธรรมการแบ่งบาทบาท
ตามเพศ (Gender role) ยิ่งถูกถ่ายทอดซ�้ำ  ๆ ในสังคม อาจกล่าวได้ว่าเอกลักษณ์ทางเพศเป็นสิ่งที่
ติดตัวมนุษย์มาตัง้ แต่เกิด ขณะเดียวกันก็ถกู การประกอบสร้างทางสังคมทีส่ ร้างความเป็นหญิงและความเป็น
ชายก็ได้ก�ำหนดบทบาททางเพศ ขึ้นเพื่อให้บุคคลนั้น ๆ ปฏิบัติตามความคาดหวังของสังคมและวัฒนธรรม
รวมถึงบุคลิกลักษณะ เจตคติและค่านิยมอีกด้วย (วิระดา สมสวัสดิ์, 2545) นอกจากนี้อุดมการณ์ที่สร้าง
ความเหนือกว่าของผู้ชายยังเสนอภาพให้ผู้หญิงถูกเป็นผู้รองรับ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติฉบับที่ 4 ที่ระบุอย่างชัดเจนว่าต้องมีการปรับปรุงสถานภาพของผู้หญิงในทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง โดยเฉพาะผูห้ ญิงชนบท ด้วยการใช้กรอบความคิดกว้าง ๆ ว่าด้วยผูห้ ญิงด้อยโอกาส ไม่มบี ทบาท
ทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่ได้ช่วยพัฒนาประเทศ ดังนั้นผู้หญิงต้องได้รับการพัฒนามีอาชีพเพื่อหารายได้
ให้กับครอบครัว (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545)
การเข้ามาของวิถีชีวิตแบบสังคมอุตสาหกรรมที่ถูกถ่ายทอดมาในสังคมไทย ได้สร้างความสัมพันธ์
หญิงชายขึ้นมาในเงื่อนไขของสังคมเกษตรด้วยการแบ่งงานตามความแตกต่างทางกายภาพของชายหญิง
โดยผู้หญิงจะต้องรับภาระงานภายในบ้าน ซึ่งถูกมองว่าไม่มีคุณค่าและไม่สามารถสร้างรายได้ และสร้าง
บทบาทของผู้หญิงชนบทมีบทบาทส�ำคัญอยู่ 3 ประการ คือ บทบาทในเรื่องความอยู่รอดของตนเองและ
ครอบครัว บทบาทในการท�ำงานบ้าน และบทบาทในการเสริมรายได้ให้กบั ครอบครัวทีน่ อกเหนือจากการท�ำนา
เช่น รายได้จากการเก็บของป่าหรือจับปลา เป็นต้น ส่วนผู้ชาย นอกจากมีความเป็นผู้น�ำของครอบครัว
แล้ว ผู้ชายจะได้รับภาระงานนอกบ้านซึ่งมองว่ามีคุณค่าและสร้างรายได้ ซึ่งต่อมางานนอกบ้านจึงเป็น
งานที่ส�ำคัญกว่าเพราะสร้างรายได้ และปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ท�ำให้คนสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้ ท�ำให้เกิด
การดึงแรงงานออกจากภาคการเกษตร และการใช้ทรัพยากรจากภายนอกเช่น เครื่องจักร น�้ำมันเชื้อเพลิง
ปุย๋ เคมี เข้ามาในภาคการเกษตรซึง่ เกิดการน�ำแนวคิดแบบอุตสาหกรรมและการขยายตัวของนายทุนเข้ามาด้วย
(นริศรา จักรพงษ์, 2539) นอกจากนี้ การศึกษาเกี่ยวกับครอบครัวชนบทไทยของ Blanchard (1966) พบว่า
งานต่าง ๆ ทีท่ ำ� อยูแ่ ต่ละวันในชีวติ ครอบครัวชนบทนัน้ แบ่งไปได้ตามเพศ โดยผูห้ ญิงมักจะรับผิดชอบท�ำงานบ้าน
แต่พอในฤดูเก็บเกี่ยว ผู้หญิงจะไปช่วยผู้ชายท�ำงานในไร่นา ในฐานะทางเศรษฐกิจ ปฏิเสธไม่ได้ว่า
ผูห้ ญิงมีบทบาททีส่ ำ� คัญไม่วา่ จะเป็นการผลิต การหาปัจจัย การบริโภค ซึง่ สังคมได้ฝากภาระ (หรือผลักภาระ)
ไว้กับผู้หญิงทั้งเรื่องการเสริมสร้างแรงงานทดแทนที่สูญเสียไปให้กับผู้ชาย (ธีรนาถ กาญจนอักษร, 2542)
ความสัมพันธ์หญิงชายขึ้นมาในเงื่อนไขของสังคมเกษตรด้วยการแบ่งงานตามความแตกต่าง
ทางกายภาพของชายหญิง โดยผูห้ ญิงจะต้องรับภาระงานภายในบ้าน ซึง่ ถูกมองว่าไม่มคี ณ
ุ ค่าและไม่สามารถ
สร้างรายได้ หากอยู่ในชนชั้นกลางก็จะมีโอกาสได้รับการศึกษาและการประกอบอาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ
แต่เป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียด เช่น งานเลขานุการ งานบัญชี และเป็นที่น่าสังเกตว่าถึงแม้ผู้หญิง
จะมีการท�ำงานนอกบ้านมากเท่าไหร่ แต่งานที่ถูกก�ำหนดโดยเพศภาวะอย่างงานในบ้านก็ถือเป็นหน้าที่
หลักของผู้หญิง หากมองในภาพรวมจะเห็นว่าภาระและชั่วโมงการท�ำงานที่ผู้หญิงได้รับนั้นมากกว่าผู้ชาย
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ทั้งงานในบ้านและงานนอกบ้าน รวมถึงงานด้านการผลิตซ�้ำทั้งทางชีววิทยา (biological reproduction)
นั่ น คื อ การตั้ง ครรภ์แ ละก�ำเนิดบุตร เพื่ อสื บ ทอดสายสกุ ล และต้ องท� ำ หน้ าที่ ผลิ ตซ�้ ำ ทางวั ฒ นธรรม
(cultural reproduction) ซึ่งต้องอบรมสั่งสอนลูก (วิระดา สมสวัสดิ์, 2545)
ผู้หญิงในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ขณะเดียวกัน
ผูห้ ญิงก็ยงั คงต้องแบกรับภาระงานบ้าน และดูแลคนในครอบครัวอยูเ่ ช่นเดิม หากมองการท�ำงานของผูห้ ญิง
ซึ่งนับเป็นส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ก็ยังพบว่าผู้หญิงไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร
มีการเรียกร้องการคุ้มครองสิทธิ และผลประโยชน์จากการท�ำงานของผู้หญิงให้เห็นอยู่เป็นประจ�ำในสังคม
ผู้หญิงยังขาดโอกาสทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้หญิงที่ด้อยกว่าผู้ชาย ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการเข้าถึงแหล่ง
เงิ น ทุ น ที่ดิน สินทรัพย์ และสิทธิทางการศึ กษา ความด้ อยกว่ าเหล่ านี้ ท�ำ ให้ ผู้ ห ญิ งยั งถู กกดทั บและ
เป็นรองให้กับผู้ชายอยู่

วิธีการวิจัย
บทความเรื่ อ ง “ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศต่ อ บทบาทผู ้ ห ญิ ง ในภาค
เกษตรกรรม” นี้ เป็นบทความที่ใช้การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) รวมถึงการสังเกต
การสัมภาษณ์กลุม่ (Focus group interview) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ซึง่ เป็นการศึกษา
ที่มุ่งหวังเพื่อท�ำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้หญิงในภาคการเกษตรแตกต่างกับผู้ชาย ผู้เขียนใช้การพรรณนาตาม
สภาวการณ์ที่เกิดขึ้นโดยวิเคราะห์จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยเลือกพื้นที่ต�ำบลห้วยยาบ
อ�ำเภอบ้านธิ จังหวัดล�ำพูน เนื่องจากเป็นพื้นที่ท�ำการเกษตรนาข้าว และอาชีพหลักของคนในพื้นที่เป็น
ชาวนา
1. ขอบเขตการศึกษา
บทความชิ้นนี้ ผู้เขียนมุ่งศึกษาถึงผลกระทบต่อผู้หญิงในภาคเกษตรกรรมกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ โดยพืน้ ทีใ่ นการลงเก็บข้อมูลเพือ่ น�ำเสนอบทความ นัน่ คือ พืน้ ทีต่ ำ� บลห้วยยาบ อ�ำเภอบ้านธิ
จังหวัดล�ำพูน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 31,250 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบมีป่าไม้ และภูเขา
ล้อมรอบ มีพนื้ ทีก่ ารเกษตรประมาณ 16,433 ไร่ พืน้ ทีป่ า่ สงวนประมาณ 11,102 ไร่ พืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยประมาณ
3,512 ไร่ สระน�้ำสาธารณประโยชน์ประมาณ 32 ไร่ และพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ด้านเกษตรกรรม ปลูกข้าว ท�ำสวนล�ำไยและสวนมะม่วง
จากพื้ น ที่ ข องต� ำ บลห้ ว ยยาบ อ� ำ เภอบ้ า นธิ จั ง หวั ด ล� ำ พู น เป็ น ที่ สั ง เกตว่ า พื้ น ที่ ส ่ ว นใหญ่ ใช้
ท�ำการเกษตรแต่พื้นที่ของสระน�้ำสาธารณประโยชน์ค่อนข้างน้อยมาก ซึ่งหากท�ำการเกษตรต้องพึ่งพาน�้ำ 
ดินที่อุดมสมบูรณ์และสภาพภูมิอากาศที่ดีเพื่อความเหมาะสมในการเพาะปลูก ผู้เขียนจึงคิดว่าพื้นที่ตรงนี้
มีความน่าสนใจและควรสัมภาษณ์เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อศึกษาถึงผลกระทบต่อบทบาททางเพศ
ทั้งชายและหญิงได้
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2. วิธีการศึกษา
ผู้วิจัยได้ท�ำการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งเป็นการศึกษาและน�ำข้อมูลจากเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องจากแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอําเภอ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2561 ของ
อ�ำเภอบ้านธิ จังหวัดล�ำพูน และการทบทวนวรรณกรรมของแนวคิดสตรีนิยม บทบาททางเพศ งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยยึดแหล่งค้นคว้าจากหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
ศูนย์สตรีศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหลัก นอกจากนี้ยังใช้เอกสารข้อมูลพื้นที่เพิ่มเติมจาก
เจ้าหน้าทีเ่ กีย่ วกับลักษณะพืน้ ทีข่ องต�ำบลห้วยยาบ และผูว้ จิ ยั ได้ลงพืน้ ทีจ่ ริงเพือ่ เข้าไปสัมภาษณ์ชาวนาชาย
และหญิงโดยผ่านกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus group interview) และสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth interview)
3. ผู้ให้ข้อมูล
ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มอาชีพชาวนาของพื้นที่ต�ำบลห้วยยาบ โดยผู้ให้สัมภาษณ์แบ่งเป็น 3 ประเภท
ได้แก่ การสัมภาษณ์กลุม่ กับชาวนา จ�ำนวน 7 คน ประกอบด้วย ผูห้ ญิง 6 คนและผูช้ าย 1 คน การสัมภาษณ์
เชิงลึกกับชาวนาจ�ำนวน 4 คน ประกอบไปด้วยผู้หญิง 2 คน และผู้ชาย 2 คน และการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับผู้มีต�ำแหน่งทางราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิจิยชิ้นนี้ ได้แก่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�ำนาญการ
และปลัดอ�ำเภอบ้านธิ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 13 คน
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับชาวนา
ชายและหญิง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยภาคสนาม
2) แหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ ข้อมูลทีผ่ เู้ ขียนได้ทำ� การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร
งานวิจัยและบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอําเภอ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2561 ของอ�ำเภอบ้านธิ จังหวัดล�ำพูน การทบทวนวรรณกรรมแนวคิดสตรีนิยม
บทบาททางเพศ การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องของการเปลี่ยนแปลงบทบาทระหว่างเพศ บทบาทสตรีและ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อน�ำมาศึกษาและวิเคราะห์ นอกจากนี้ข้อมูลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่ได้จากการกรมอุตุนิยมวิทยา ที่มีการท�ำบันทึกข้อมูลไว้ของพื้นที่จังหวัดล�ำพูน ซึ่งแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเอกสาร สามารถอ่านรายละเอียดได้ดังที่กล่าวมา

ผลการวิจัย
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ผูว้ จิ ยั ได้ลงพืน้ ทีต่ ำ� บลห้วยยาบ จังหวัดล�ำพูน และได้ทำ� การสัมภาษณ์
กลุ่ม (Focus group interview) ชาวนาในพื้นที่จ�ำนวน 7 คน ประกอบด้วยผู้หญิง 6 คนและผู้ชาย 1 คน
และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ชาวนาจ�ำนวน 4 คน ประกอบไปด้วยผู้หญิง 2 คนและผู้ชาย
2 คน และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีต�ำแหน่งทางราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิจิยชิ้นนี้ ได้แก่ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรช�ำนาญการ และ ปลัดอ�ำเภอบ้านธิ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบตั กิ าร) ซึง่ ผลจากการสังเกต
และการสัมภาษณ์ในครั้งนี้พบทั้งความสอดคล้องและไม่สอดคล้องของข้อมูลที่เก็บจากการวิจัยเชิงเอกสาร
(Documentary Research) ในหลากหลายประเด็น
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ผู้คนในพื้นที่ต�ำบลห้วยยาบยังมีวิถีการด�ำเนินชีวิตชนบทแบบดั้งเดิม มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับธรรมชาติและการท�ำการเกษตรที่พึ่งพาสภาพอากาศเป็นหลัก พื้นที่ส่วนใหญ่ของต�ำบลห้วยยาบ
อ�ำเภอบ้านธิ จังหวัดล�ำพูน เป็นพื้นที่ท�ำการเกษตรนาข้าว จากการลงพื้นที่วิจัยในช่วงต้นเดือนมกราคม
พ.ศ. 2563 ผู้วิจัยพบว่าบางพื้นที่ในต�ำบลห้วยยาบ อ�ำเภอบ้านธิ มีการด�ำเนินการปลูกข้าวนาปรัง
แต่สภาพดินและต้นข้าวนั้นแห้งแล้ง แหล่งน�้ำตามคูคลองค่อนข้างน้อย นอกจากนี้ในช่วงเวลานั้น ยังมี
ปัญหามลพิษทางอากาศกล่าวคือ มีฝุ่นควันขนาดเล็กและมลพิษทางอากาศสูงในระดับที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ จากการสังเกตพบว่าปัญหามลพิษทางอากาศนั้นค่อนข้างรุนแรง สามารถเห็นหมอกควัน
ปกคลุมไปทั่วบริเวณ
ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลใน 3 รูปแบบ คือ 1. การศึกษาข้อมูลเอกสาร
2. การสัมภาษณ์กลุ่ม และ 3. การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเชิงเอกสารในประเด็นต่อไปนี้
พบว่า ประเด็นเรื่องสภาพปัญหาเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ ถึงแม้จะมีการผลักดันให้พื้นที่ของอ�ำเภอบ้านธิ
เป็นเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City) แต่ยังประสบปัญหาผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพต�่ำ 
ใช้ต้นทุนในการผลิตสูงแต่ได้ราคาที่ต�่ำ ไม่มีตลาดรองรับสินค้า เป็นผลสืบเนื่องมาจากการขาดแหล่งน�้ำ
ในการผลิตและการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีต้นทุนสูง และในประเด็นของปัญหาสภาพสังคมในพื้นที่นี้ พบว่าสังคม
เริ่มเปลี่ยนไปสู่สังคมเมือง มีประชากรจากต่างถิ่นเข้ามาอาศัยมากขึ้น ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามล�ำพัง
การบริโภควัฒนธรรม ค่านิยมตะวันตกเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อเด็กและเยาวชนท�ำให้ความเป็นชนบท
เริ่มจางหายไป
ในประเด็นเรือ่ งวิธกี ารท�ำนาและผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ผูว้ จิ ยั ได้มโี อกาส
พูดคุยกับชาวนาในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นวัยผู้สูงอายุที่ยังคงยึดอาชีพนี้ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ท�ำนามากว่า 20 ปี พบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีที่นาเป็นของตนเองที่ได้รับจากการตกทอดของบรรพบุรุษ
และได้สบื ทอดวิถกี ารเป็นชาวนามาอย่างยาวนาน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมองว่าการท�ำนามีความเปลีย่ นแปลงไปอย่าง
มากเนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีแทนที่การใช้แรงงานสัตว์ เช่น การใช้รถด�ำนา การไถนาและการเก็บเกี่ยว
แทนการใช้โคกระบือ การใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ ท�ำให้การท�ำนาสะดวกมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ท�ำให้
ใช้ต้นทุนในการท�ำนาสูงขึ้น การใช้ปุ๋ยเคมีในการท�ำนาเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สวยงามตามความต้องการของ
ตลาดและปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิม แต่กลับเพิ่มภาระหนี้สินมากขึ้นไปด้วย นอกจากนี้ยังท�ำให้วิถีดั้งเดิม
เช่น การช่วยเหลือกันหรือที่เรียกว่าการลงแขกได้หายไปจากการท�ำนา ภาพความเป็นชนบทแบบดั้งเดิม
ทีม่ คี วามผูกพันธ์เอือ้ เฟือ้ เกือ้ กูลช่วยเหลือกันเริม่ เลือนหายไปพร้อมกับการเข้ามาของเทคโนโลยี นอกจากนี้
ยังพบว่าผูท้ สี่ บื ทอดอาชีพการท�ำนาส่วนใหญ่เป็นผูส้ งู อายุ ในขณะทีว่ ยั แรงงานหนุง่ สาวต่างอพยพเข้าเมือง
ไปประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น การท�ำงานในโรงงานหรือสถานประกอบการ เป็นต้น
ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวถึงการท�ำนาในสมัยก่อนว่าชาวนาจะ
ต้องรอฝนเพียงทางเลือกเดียว แต่ปจั จุบนั ชาวนามีทางเลือกในการท�ำมากขึน้ ไม่วา่ จะเป็นการขุดลอกคูคลอง
ปากทางเข้าทีน่ าของตนและสร้างบ่อเก็บน�ำ้ ตรงพืน้ ทีต่ นเอง อีกวิธหี นึง่ คือรอการปล่อยน�ำ้ จากเขือ่ นแม่กวง
อุดมธารา ซึ่งเป็นเขื่อนที่มีความส�ำคัญต่อการท�ำการเกษตรตรงพื้นที่อ�ำเภอบ้านธิเป็นอย่างมาก เพราะ
ไม่เพียงแต่ท�ำการเกษตรนาข้าวและสวนล�ำไย แต่ยังรวมถึงปศุสัตว์โคนมที่ต้องพึ่งพาน�้ำจากเขื่อนแม่กวงนี้
เนื่องด้วยสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นและช่วงเวลาของอากาศหนาวที่สั้นลง ท�ำให้เกิดความแปรปรวน
ของสภาพภูมิอากาศและส่งผลให้พื้นที่ของต�ำบลห้วยยาบมีสภาพแห้งแล้ง ปริมาณน�้ำฝนและวันที่ฝนตก
น้อยมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนตามค�ำบอกกล่าวของเกษตรกร
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อีกทัง้ การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทัง้ ชายและหญิง ในประเด็นเรือ่ งงาน
และสุขภาพดังนี้ เมื่อไม่สามารถที่จะพึ่งพาฝนตามธรรมชาติและเขื่อนได้นั้น เกษตรกรจึงต้องหางานเสริม
ทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรม โดยส่วนใหญ่งานในภาคเกษตรกรรมอื่น ๆ ได้แก่ รับจ้างเก็บล�ำไย รับจ้าง
พ่นยาสวนล�ำไย รับจ้างแกะล�ำไยเพื่อน�ำไปท�ำล�ำไยอบแห้ง เป้นต้น ส่วนงานเสริมนอกภาคเกษตรกรรม
เช่น รับจ้างก่อสร้าง รับจ้างทอผ้า ท�ำฝักมีดและการรับจ้างทั่วไป บางครอบครัวต้องขายที่นาให้กับนายทุน
ที่เข้ามากว้านซื้อเนื่องจากภาระหนี้สินจากการกู้ยืมมาท�ำการเกษตรและบริหารเงินภายในครอบครัว
ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก
อีกผลกระทบที่ส่งผลต่อเกษตรกรมากที่สุดคือ ปัญหาสุขภาพ จากความเข้าใจของเกษตรกรนั้น
หากใส่ปุ๋ยเคมีในข้าวมากขึ้นจะท�ำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตและสวยงามและผลผลิตที่เพิ่มขึ้น แต่ผลจาก
การใส่ปุ๋ยเคมีลงในนาข้าวที่เกษตรกรต้องใช้แรงงานเองนั้น ท�ำให้ได้รับอันตรายจากสารเคมีด้วย นอกจาก
นี้ปัญหาหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อการท�ำกิจกรรมในที่แจ้งเป็นอย่างมาก ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ
ซึ่งส่วนใหญ่คนที่ประกอบอาชีพท�ำนานั้นเป็นวัยผู้ใหญ่ค่อนผู้สูงอายุ ซึ่งหากเกิดปัญหาสุขภาพขึ้นจะ
ไม่สามารถสร้างชั่วโมงในการท�ำงานได้ และท�ำให้ไม่มีรายได้ในการเลี้ยงชีพและครอบครัว ทั้งยังต้องไป
กู้ยืมจนกลายเป็นภาระหนี้สิน
ในเรื่องของบทบาท หน้าที่และความส�ำคัญของเกษตรกรหญิง-ชายภายในและภายนอกครัวเรือน
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวจ�ำนวน 4 คน ประกอบไปด้วยผูห้ ญิง 2 คน และผูช้ าย 2 คน
พบว่า การแบ่งบทบาทและแบ่งงานระหว่างหญิงชายยังคงใช้เพศเป็นเกณฑ์ก�ำหนด ตามแนวปฏิบัติของ
สังคมทีส่ บื ทอดต่อ ๆ กันมาและกลายเป็นสิง่ ทีน่ ำ� มาใช้ในการด�ำรงชีวติ เกษตรกรผูห้ ญิงจะได้รบั มอบหมาย
ให้ดแู ลความเป็นอยูข่ องทุกคนในครัวเรือนซึง่ เป็นหน้าทีห่ ลัก ทัง้ การอ�ำนวยความสะดวกสบาย ภาระงานที่
อยู่ภายในบ้านจะต้องเป็นบทบาทและหน้าที่ที่ผู้หญิงต้องท�ำแม้กระทั่งการบริหารการเงินภายในครอบครัว
ประเด็นที่น่าสนใจคือแม้ว่าผู้หญิงหรือแม่บ้านจะเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องการใช้จ่ายของครอบครัว แต่การใช้ชื่อ
ในบัญชีเป็นชือ่ ของสามี เพราะการติดต่องานภายนอกบ้านหรือพืน้ ทีส่ าธารณะส่วนใหญ่มกั เป็นหน้าทีข่ องสามี
โดยให้เหตุผลเรื่องการถือครองใบขึ้นทะเบียนเกษตรและความรู้ที่มากกว่า ท�ำให้แบ่งพื้นที่ชัดเจนว่าผู้หญิง
มักจะอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวและถูกจ�ำกัดด้วยปัจจัยบางอย่างที่ไม่สามารถเข้าสู่พื้นที่สาธารณะได้อย่างเต็มตัว
ในทางตรงข้าม เกษตรผู้ชายจะได้รับหน้าที่หลักคือ การเป็นผู้น�ำครอบครัวและมีหน้าที่ออกไปท�ำงานนอก
บ้านเพือ่ หารายได้เข้าครอบครัว การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการประชุมหรือหารือเกีย่ วกับการเกษตรถึงแม้
จะมีทั้งเกษตรกรทั้งชายและหญิงในการเข้าร่วม แต่การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรมักถ่ายทอดให้
ผู้ชาย ส่วนผู้หญิงจะได้รับการถ่ายทอดวิธีการสร้างสิ่งอุปโภค เช่น การท�ำสบู่ การท�ำน�้ำยาล้างจาน เป็นต้น
ในขณะที่การสัมภาษณ์เชิงกลุ่มกับชาวนาจ�ำนวน 7 คน ประกอบด้วยผู้หญิง 6 คนและผู้ชาย 1 คน
พบว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยียงั คงเป็นผูช้ ายทีไ่ ด้รบั ความรูแ้ ละใช้จริงมากกว่า ในการท�ำงงานหากมองว่างาน
นัน้ เป็นงานทีต่ อ้ งใช้กำ� ลังจะให้ผชู้ ายเป็นคนท�ำ ส่วนผูห้ ญิงจะท�ำงานทีต่ อ้ งใช้ความละเอียดละออ การออก
ไปท�ำงานนอกบ้านของเกษตรหญิงจะขึ้นอยู่กับการว่างจากการเลี้ยงดูหลานหรือส่งหลานเข้าโรงเรียนแล้ว
จึงสามารถออกไปท�ำงานนอกบ้านได้ ทัศนะส่วนใหญ่ของเกษตรกรทั้งชายและหญิงที่ได้จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกกลุม่ นีม้ องว่า การช่วยเหลืองานทัง้ สองฝ่ายจะขึน้ อยูก่ บั โอกาสและเวลา ผูช้ ายส่วนใหญ่ทำ� งานภายใน
บ้านก็ต่อเมื่อไม่สามารถออกไปท�ำงานนอกบ้านได้หรือไม่มีงานท�ำ  และผู้หญิงจะออกไปท�ำงานนอกบ้าน
เมื่องานที่ผู้หญิงได้รับได้ผลตอบแทนที่มากกว่า
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ในส่วนของมุมมองความเป็นผู้น�ำ  ทัศนะของเกษตรกรหญิงทั้ง 6 คนมองว่าบางครั้งผู้หญิงเป็น
ผู้น�ำได้ดีกว่า เกษตรกรหญิงที่ให้สัมภาษณ์ผู้หนึ่งได้กล่าวถึงโอกาสในการเป็นประธานโครงการในชุมชน
และสามารถบริหารจัดการ เข้าถึงปัญหาและสามารถแก้ไขโดยการไกล่เกลี่ยและพูดคุยเพื่อท�ำความเข้าใจ
การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้หญิงด้วยกันเองให้เข้าร่วมงานของชุมชนแต่ได้รับโอกาสเพียงปีเดียว และทัศนะ
เกี่ยวกับการเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่จ�ำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ชาย การตัดสินใจในหลาย ๆ เรื่องจะใช้การพูด
คุยและปรึกษาหารือกันมากกว่า หากสิง่ ไหนทีด่ ที สี่ ดุ จะเลือกสิง่ นัน้ อย่างไรก็ดี จากการสัมภาษณ์กลุม่ พบว่า
เมื่อผู้น�ำกลุ่มให้สัมภาษณ์ไปในทางใด ผู้เข้าร่วมที่เหลือในกลุ่มมักจะตอบคล้อยตามกัน และผู้ให้สัมภาษณ์
บางท่านเลี่ยงที่จะตอบค�ำถามการสัมภาษณ์
กล่าวโดยสรุป ผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบในภาค
การเกษตร และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางสังคมของชาวนา โดยส่งผลต่อเศรษฐกิจ
ภายในครัวเรือนเป็นส�ำคัญ การแบ่งบทบาทและแบ่งงานระหว่างหญิงชายยังคงใช้เพศเป็นเกณฑ์ก�ำหนด
นอกเหนือจากการช่วยกันท�ำนา ชาวนาชายจะเป็นผู้ออกไปหางานท�ำนอกบ้านเพื่อหารายได้ และชาวนา
หญิงจะท�ำงานภายในบ้านแต่ถูกมองว่าไม่ใช่งานที่สร้างรายได้ แต่เมื่อเศรษฐกิจของครอบครัวไม่ดีท�ำให้
ชาวนาหญิงและชาวนาชายต้องหาอาชีพอื่นทั้งในและนอกภาคเกษตรเพื่อพยุงเศรษฐกิจภายในครัวเรือน
และลดภาระหนี้สินที่เกิดจากการเพิ่มทุนที่นำ� มาใช้ เนื่องจากต้องการผลผลิตที่มากขึ้นแต่ไม่สามารถพึ่งพา
ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้ เมื่อเปรียบเทียบชั่วโมงการท�ำงานระหว่างชายและหญิงนั้น พบว่า
ผูห้ ญิงมีชวั่ โมงการท�ำงานทีม่ ากกว่าและบทบาททีม่ ที งั้ ภายในและภายนอกบ้าน ผูห้ ญิงมักจะอยูใ่ นพืน้ ทีส่ ว่ นตัว
และถูกจ�ำกัดด้วยปัจจัยบางอย่างที่ไม่สามารถเข้าสู่พื้นที่สาธารณะได้อย่างเต็มตัว

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อ
ภาคการเกษตรอย่างไรและต้องการที่จะวิเคราะห์ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อ
ภาคเกษตรนั้นส่งผลต่อชาวนาที่เป็นผู้หญิงกับผู้ชายแตกต่างกันอย่างไร
จากผลการศึกษาพบว่าการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรนาข้าว
ทั้งภัยแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาลท�ำให้น�้ำในเขื่อนและน�้ำในที่เก็บน�้ำของชาวนาเองไม่เพียงพอต่อการท�ำนา
อุณหภูมิที่สูงขึ้นท�ำให้เกิดโรคในต้นข้าว ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลง ท�ำให้ต้องเพิ่มการลงทุนท�ำให้
เกิดภาระหนี้สินให้กับเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยเอกสารจากแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอําเภอ 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2561 ของอ�ำเภอบ้านธิ จังหวัดล�ำพูน ถึงแม้ว่าหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต้องการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียว แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นตัวแปรที่ส�ำคัญ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อโครงสร้างทางสังคมที่ก�ำหนดบทบาทของ
ผู้ชายและผู้หญิงนั้นพบว่าเกิดความไม่เท่าเทียมกันของผู้ชายและผู้หญิงในภาคการเกษตรที่ต้องพึ่งพา
ธรรมชาติในการด�ำรงชีวิต ผู้หญิงมีโอกาสที่จะสัมผัสและได้รับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศทีม่ ากกว่าเหตุเพราะบทบาทของผูห้ ญิงมีความเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมทัง้ บทบาทและความรับผิดชอบ
ภายในและภายนอกบ้ า น ที่ ผู ้ ห ญิ ง ต้ อ งเพิ่ ม ชั่ ว โมงการท� ำ งานและหน้ า ที่ ที่ ม ากกว่ า การท� ำ งานของ
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ผูห้ ญิงนีเ้ องจึงได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศโดยเฉพาะผูห้ ญิงในภาคการเกษตร
ทีต่ อ้ งรับผลกระทบทัง้ เรือ่ งผลผลิตทีต่ กต�ำ่ ท�ำให้รายได้นอ้ ย เพิม่ ภาระหนีส้ นิ และรับภาระทัง้ บทบาทภายใน
และภายนอกบ้าน ถึงแม้ว่าผู้หญิงจะใช้ชั่วโมงการท�ำงานที่มากกว่าแต่ผู้หญิงกลับขาดอ�ำนาจการตัดสินใจ
ขาดความรู้และการเข้าถึงเทคโนโลยี จึงท�ำให้ตกอยู่สภาพที่ยากจน ถึงแม้ว่าจะมีผู้หญิงบางส่วนที่มี
ความพยายามต้องการหลุดกรอบของโครงสร้างทางสังคม แต่ไม่สามารถที่จะหลุดกรอบนี้ได้ ยิ่งไปกว่านั้น
การอยู่ในกรอบของโครงสร้างสังคมที่ก�ำหนดบทบาททางเพศยังท�ำให้เกิดการซ�้ำของระบอบความคิด
ชายเป็นใหญ่ควบคู่กับระบบทุนนิยมที่เข้ามาควบคุมปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเพิ่มการเป็นรองของผู้หญิง
ที่ไม่สามารถหลุดออกจากโครงสร้างสังคมได้

ข้อเสนอแนะ
จากผลของการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ผู ้ ห ญิ ง ในภาคการเกษตรนั้ น
ผู ้ เขี ย นตระหนั ก ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศที่ ต ้ อ งแก้ ไขและจั ด ท� ำ นโยบายอย่ า งเร่ ง ด่ ว น
ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และเงื่อนไขของโครงสร้างทางสังคม
ที่ยังกดทับผู้หญิงอยู่ การสร้างให้สังคมตระหนักถึงความส�ำคัญของความไม่เท่าเทียมเชิงโครงสร้างนี้
ผู้เขียนมองว่า หากภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสให้ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้น�ำของ
ชุมชนมากขึ้น ไม่กีดกันด้วยเหตุแห่งของเพศภาวะ ด้วยการให้ผู้หญิงและเกษตรกรที่ประสบปัญหาจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเข้าไปมีส่วนร่วมในการก�ำหนดแผน วิธีการบรรเทาปัญหาและ
การถ่ายทอดความรู้เหมือนกันกับผู้ชาย รวมถึงการสร้างกลุ่มของผู้หญิงขึ้นในพื้นที่โดยมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ให้ความช่วยเหลือปัญหาโดยตรง ซึ่งกลุ่มที่สร้างนี้สามารถช่วยเสริมความรู้ซ่ึงกันและกันเพื่อน�ำไปสู่
การแก้ไขปัญหาที่อาจถูกมองข้ามได้ นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงการเผยแพร่ความรู้ของบทความ
ฉบับนี้เพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคมในอนาคต จึงมีข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไปในประเด็นของ
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทางสังคมในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ และประเด็นทีน่ า่ สนใจ เช่น ผลของการเข้ามาของแรงงาน
ต่างด้าวที่สร้างการทับซ้อนความไม่เท่าเทียมของแรงงานชาย-หญิงในสังคมไทย เป็นต้น
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ความไม่เท่าเทียมในสิทธิมนุษยชนของเพศทางเลือก กรณีศึกษา :
การจดทะเบียนคู่ชีวิต
HUMAN RIGHTS INEQUALITY IN ALTERNATIVE SEX CASES :
CASE STUDIES OF RIGHTS OF SPOUSE REGISTRATION
นฤมล ช่องพิทักษ์, วีระวัฒน์ ขวัญเพชร, สิทธิพล ภู่แก้ว, ปัณฑรี แก้วสมศรี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาที่มา วิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันและแนวทางแก้ไข
ปัญหาความไม่เท่าเทียมในสิทธิมนุษยชนของเพศทางเลือก กรณีศึกษา การจดทะเบียนคู่ชีวิต โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ บทสัมภาษณ์ของนักเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มบุคคลเพศ
ทางเลือก และการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อบุคคลที่ท�ำงานในกลุ่มเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยและเคยเป็น
หัวหน้าสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย (ภาคใต้) จากการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันสถานการณ์เกี่ยวกับ
บุคคลเพศทางเลือกในประเทศไทย ในกรณีการจดทะเบียนคู่ชีวิตยังไม่ได้รับการยอมรับ แม้จะมีร่าง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจดทะเบี ย นคู ่ ชี วิ ต แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ต ราเป็ น กฎหมายที่ ส ามารถบั ง คั บ ใช้ ไ ด้ ส่ ง ผลให้
กลุ่มบุคคลเพศทางเลือกไม่ได้รับสิทธิและสวัสดิการต่างๆ ที่คู่ชีวิตสมควรได้รับจากภาครัฐ อีกทั้งยังมี
ในเรื่องของการแบ่งมรดกในทรัพย์สินที่กลุ่มบุคคลเพศทางเลือกทั้งสองฝ่ายช่วยกันหามาเมื่อฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต และยังรวมไปถึง การได้รับการยอมรับทางสังคมอย่างแท้จริง ท�ำให้ในปัจจุบันเริ่ม
มีการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มบุคคลเพศทางเลือก (LGBT)1 ในต่างประเทศการเคลื่อนไหวดังกล่าว
มี ผลให้ บุคคลเพศทางเลือ กได้รับ สิทธิ ม ากมายรวมถึ งสามารถสมรสและจดทะเบี ย นคู ่ ชี วิ ตได้ แต่ ใน
ประเทศไทยเพิ่งมีการเคลื่อนไหวดังกล่าวท�ำให้ยังไม่เกิดผลที่ท�ำให้บุคคลเพศทางเลือกสามารถสมรส
และจดทะเบียนคู่ชีวิตกันได้
ค�ำส�ำคัญ : สิทธิมนุษยชน, การจดทะเบียนคู่ชีวิต, เพศทางเลือก

Abstract
The purpose of this research is to study the origin analyze current situation and solutions
human right inequality in alternative sex cases: case studies of rights of spouse registration by collecting date from academic documents interview of social activists of alternative sex groups and
in-dept interview to the person who works in Thai transgender Alliance-Thai TGA and used to chief
of programs Rainbow Sky Association of Thailand (RSAT) (southern regional office) from the study
found that at present situations about persons of alternative sex in Thailand in the case of a spouse
registration not accepted even with bill partner registration but not yet enacted into law that can
be enforced resulting in alternative sex groups not entitled and welfare that the spouse deserves.
1

กลุ่มบุคคลเพศทางเลือก
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There are also in matters of division of heritage in property that the groups of people of alternative
sex both sides make a living when either side dies and also including truly social acceptance make
in the present began to have social movements of alternative sex groups in foreign countries such
movement resulting in a person’s gender of choice get many rights including can marry and able to
register spouse. But in Thailand just had said the movement cause not yet effective that makes an
individual the sex of choice can marry and able to register spouse
Keywords : Human rights, spouse registration, alternative sex

บทน�ำ
สังคมในปัจจุบันเริ่มมีเพศทางเลือกเพิ่มมากขึ้น มีทั้งคนที่แสดงออกว่าเป็นเพศทางเลือก พงษ์สิทธิ์
นิจไพบูลย์ ได้ให้สาเหตุของเพศทางเลือกไว้ว่า เพศทางเลือกหรือคนรักเพศเดียวกัน คือ บุคคลที่มี
ความต้องการทางเพศกับบุคคลที่มีเพศเดียวกันซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
เพศทางเลือก คือ กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือรสนิยมทางเพศที่แตกต่างไป
จากคนส่วนใหญ่ในสังคม สามารถจ�ำแนกได้ 3 ประเภท คือ กลุ่มที่มีความหลากหลายด้านอัตลักษณ์
ทางเพศ คือ คนที่มีเพศที่ปรากฏทางร่างกายและจิตใจไม่ตรงกัน กลุ่มที่มีความหลากหลายด้านรสนิยม
ทางเพศ คนเราสามารถมีความรู้สึกรัก รู้สึกดึงดูด หรือมีอารมณ์ทางเพศต่อกันในลักษณะที่หลากหลาย
ได้มีทั้งรักเพศตรงข้าม รักเพศเดียวกัน รักทั้งสองเพศหรือไม่มีความรู้สึกต่อเพศใดเลยก็ได้ และกลุ่มสุดท้าย
กลุม่ ทีม่ คี วามหลากหลายด้านการแสดงออกทางเพศ เป็นการแสดงออกภายนอกของแต่ละบุคคล ซึง่ อาจถูก
ความตามบริบทของสังคมนั้น ๆ ว่าเป็นเพศนั้นเพศนี้
ถึงแม้ว่ากลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศจะสามารถเข้ามามีบทบทในสังคมไทยมากขึ้น
แต่ก็ยังเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น สื่อสาธารณะมักใช้ภาพคนเหล่านี้เป็นตัวประกอบ ตัวตลก ผู้ร้าย หรือ
มักสื่อว่าบุคคลเหล่านี้มีความบกพร่องทางจิตที่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจของสังคมไทยต่อคนเหล่านี้
แม้ดูเหมือนว่าสังคมเปิดกว้าง แต่ก็ไม่ได้ยอมรับว่าคนเหล่านี้เป็นคนปกติ เหมือนประชากรคนอื่น ๆ
ที่นิยามตัวเองว่า “ชาย” หรือ “หญิง”
สังคมไทยมักใช้ค�ำว่า “เบี่ยงเบนทางเพศ” ในการเรียกคนที่ไม่ปฏิบัติตามแบบแผนหรือบทบาท
ทางเพศที่สังคมก�ำหนด สื่อถึงความบกพร่องไม่ปกติ ในการมองกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
ในลักษณะดังกล่าวนั้น บ่มเพาะให้เกิดอคติและความรุนแรงที่แอบแฝงอยู่ในสังคมหลายคนยังดูถูก
เหยียดหยามและไม่ได้รับสิทธิที่เค้าพึงจะได้รับ
ปัจจุบันมีคู่ชีวิตเพศเดียวกันจ�ำนวนมากใช้ชีวิตร่วมกันดังครอบครัวทั่วไป แต่สถานภาพของชีวิตคู่
ดังกล่าวไม่มีกฎหมายรับรองไว้ จึงท�ำให้บุคคลเหล่านั้นไม่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐและตามกฎหมาย
ในเรื่องสิทธิและหน้าที่อันพึงมีพึงได้ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 4 มาตรา
5 มาตรา 26 และมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญและตามหลักการในการปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
จึงควรให้มีกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและรับรองการจดทะเบียนคู่ชีวิตเพศเดียวกัน
ปั จ จุ บั น เริ่ ม มี ก ารเปิ ด กว้ า งและเป็ น ที่ ย อมรั บ มากขึ้ น กั บ บุ ค คลที่ มี ค วามหลากหลายทางเพศ
ในสังคมไทย ดังตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ มาตรา 3 วรรค 1
“การเลือกปฏิบตั ไิ ม่เป็นธรรมระหว่างประเทศ” หมายความว่า การกระท�ำหรือไม่กระท�ำการใดการแบ่งแยก
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กีดกัน หรือจ�ำกัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุ
ที่บุคคลนั้นเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย หรือที่มีการแสดงออกแตกต่างจากเพศโดยก�ำเนิด
รักเพศเดียวกัน มีในสังคมมนุษย์มาตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์แรก ๆ รูปแบบบางอย่างเกี่ยวกับ
การดึงดูดทางเพศและความต้องการทางเพศระหว่างผู้ชายด้วยกันฝั่งแน่นมานาน เป็นการยอมรับว่า
เป็นส่วนหนึ่งของบรรทัดฐานสังคม
ปั จ จุ บั น สิ ท ธิ ข องกลุ ่ ม บุ ค คลที่ มี ค วามหลากหลายทางเพศยั ง ไม่ มี ก ารรั บ รองและคุ ้ ม ครอง
ในทางกฎหมายเทียบเท่ากับบุคคลต่างเพศ แต่ก็มีความพยายามจากนักวิชาการและกลุ่มเคลื่อนไหว
เพื่อรณรงค์ การออกกฎหมายคุ้มครองสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ หากประเทศไทยผ่านร่างพระราชบัญญัติ
คู่ชีวิต จะท�ำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีการรับรองสถานะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลเพศเดียวกัน
แนวความคิด และหลักการพื้นฐานการอนุญาตให้มีการสมรสเพศเดียวกัน
ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 รัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลายประเทศในสหภาพยุโรปต่างได้
พยายามผลักดัน ให้การสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกันเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายกล่าวคือ การสมรส
ระหว่างบุคคลเพศเดียวกันย่อมได้รบั การยอมรับจากรัฐว่าเป็นการกระท�ำทีช่ อบด้วยกฎหมายและประชาชน
สามารถ ท�ำได้หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีร่ ฐั ก�ำหนดทัง้ นี้ การสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน
ที่รัฐรับรองให้เป็นการกระท�ำที่ชอบด้วยกฎหมายย่อมน�ำมาซึ่งการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างคู่
สมรสต่างเพศกัน (Heterosexual couples) และคู่สมรสเพศเดียวกัน (same-sex couples) โดยไม่ว่าจะเป็น
ชายรักชาย หญิงรักหญิง และชายรักหญิงที่ประสงค์จะอยู่กินร่วมกันฉันคู่รักแล้ว หากกฎหมายรับรอง
หรือสถาปนาสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติจากรัฐอย่างเท่าเทียมแล้วก็จะสามารถสมรสกันโดยชอบด้วย
กฎหมายภายใต้เงื่อนไขแห่งการสมรสของรัฐได้วางเอาไว้ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายตุลาการของหลายประเทศในสหภาพยุโรปต่างเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้การสมรส
ระหว่างบุคคลเพศเดียวกันสามารถกระท�ำได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือมีกฎหมายเข้ามารองรับการสมรส
ระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน เพราะการสนับสนุนดังกล่าวจากภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐไม่เพียงแค่ท�ำให้
คู่สมรสเพศเดียวกันสามารถท�ำได้โดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างประชาชนและส่งเสริมการต่อต้านการเลือก
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการสมรสในกฎหมายไทยและร่างพระราชบัญญัติ คู่ชีวิต
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยเรื่องครอบครัว เป็นหลักการทางกฎหมายครอบครัว
และมรดก ซึ่ง มีวัตถุป ระสงค์หลัก อันประกอบไปด้ ว ย การหมั้ น การสมรส บิ ด ามารดากั บ บุ ต ร และ
ค่าอุปการะเลีย้ งดู ได้บญ
ั ญัตริ วมไว้เป็นบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตัง้ แต่มาตรา 1435 มาตรา 1598/41 แล้ว เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในสังคมและเพื่อให้เกิดศีลธรรมอันดี
เกิดขึ้นในชาติ
หลักการสิทธิมนุษยชนขึ้นพื้นฐานตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ
ตามหลักการในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ์ประโยชนสมควรให้มีกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและรับรอง
การจดทะเบียนคูช่ วี ติ เพศเดียวกันซึง่ สาระส�ำคัญของร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว (ร่าง พ.ร.บ. คูช่ วี ติ ทดแทน
การจดทะเบียนสมรส) มีหลักเกณฑ์ดังนี้
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1) คู่ชีวิต หมายถึง บุคคลสองคนที่จดทะเบียนกันตามพระราชบัญญัตินี้
2) การจดทะเบียนจะท�ำได้ตอ่ เมือ่ บุคคลทัง้ สองบรรลุนติ ภิ าวะแล้ว (ตามกฎหมายปัจจุบนั การบรรลุ
นิติภาวะคืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ หรือจดทะเบียนสมรสกัน)
3) บุคคลใดที่จดทะเบียนสมรสอยู่แล้วมาจดทะเบียนคู่ชีวิตหรือจดทะเบียนคู่ชีวิตอยู่แล้วไปจด
ทะเบียนสมรสการจดทะเบียนครั้งหลังถือเป็นโมฆะ
4) คู่ชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถือเสมือนอยู่ในฐานะคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
5) คู่ชีวิตอาจเลือกใช้นามสกุลของอีกฝ่ายได้
6) ในเรือ่ งทรัพย์สนิ ให้นำ� บทบัญญัตใิ นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว
หมวด 4 ทรัพย์ระหว่างสามีภรรยามาใช้บังคับ (สิทธิในการจัดการทรัพย์สินเหมือนกับคู่สามีภรรยาที่
จดทะเบียนสมรสกัน)
7) ในเรือ่ งมรดก ให้นำ� บทบัญญัตใิ นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 (มรดก มาใช้บงั คับ
(คู่ชีวิตมีสิทธิรับมรดกเช่นเดียวกับคู่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกัน)
ผลลัพธ์คอื ร่างกฎหมายทีข่ ยายสิทธิและข้อผูกพันของการจดทะเบียนคูช่ วี ติ ให้แก่คคู่ รองเพศเดียวกัน
ผ่านระบบจดทะเบียนของ “คู่ร่วมชีวิตจดทะเบียน” (civil unions) ร่างกฎหมายนี้ระบุว่า สิทธิและข้อผูกพัน
ทั้งหมดของการจดทะเบียนคู่ชีวิตย่อมให้ใช้กับคู่ครองเพศเดียวกันที่จดทะเบียนตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาที่มาของปัญหาความไม่เท่าเทียมในสิทธิมนุษยชนของเพศทางเลือก กรณีศึกษา
การจดทะเบียนคู่ชีวิต
2. วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น ของปั ญ หาความไม่ เ ท่ า เที ย มในสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของเพศ
ทางเลือก กรณีศึกษาการจดทะเบียนคู่ชีวิต
3. หาแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมในสิทธิมนุษยชนของเพศทางเลือก กรณีศึกษา
การจดทะเบียนคู่ชีวิต

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ท�ำให้ทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของปัญหาความไม่เท่าเทียมในสิทธิมนุษยชนของเพศ
ทางเลือก กรณีศึกษาการจดทะเบียนคู่ชีวิต
2. ท� ำ ให้ เ กิ ด แนวทางแก้ ไขปั ญ หาความไม่ เ ท่ า เที ย มในสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของเพศทางเลื อ ก
กรณีศึกษาการจดทะเบียนคู่ชีวิต
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ทบทวนวรรณกรรม
แนวความคิด และหลักการพื้นฐานการอนุญาตให้มีการสมรสเพศเดียวกัน
ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 รัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลายประเทศในสหภาพยุโรปต่างได้
พยายามผลักดัน ให้การสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกันเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายกล่าวคือ การสมรส
ระหว่างบุคคลเพศเดียวกันย่อมได้รบั การยอมรับจากรัฐว่าเป็นการกระท�ำทีช่ อบด้วยกฎหมายและประชาชน
สามารถ ท�ำได้หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีร่ ฐั ก�ำหนดทัง้ นี้ การสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน
ที่รัฐรับรองให้เป็นการกระท�ำที่ชอบด้วยกฎหมายย่อมน�ำมาซึ่งการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่าง
คูส่ มรสต่างเพศกัน (Heterosexual couples) และคูส่ มรสเพศเดียวกัน (same-sex couples) โดยไม่วา่ จะเป็น
ชายรักชาย หญิงรักหญิง และชายรักหญิงที่ประสงค์จะอยู่กินร่วมกันฉันคู่รักแล้ว หากกฎหมายรับรองหรือ
สถาปนาสิทธิที่ จะได้รับการปฏิบัติจากรัฐอย่างเท่าเทียมแล้วก็จะสามารถสมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมาย
ภายใต้เงื่อนไข แห่งการสมรสของรัฐได้วางเอาไว้ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ
ของหลายประเทศ ในสหภาพยุโรปต่างเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้การสมรสระหว่าง
บุคคลเพศเดียวกันสามารถกระท�ำได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือมีกฎหมายเข้ามารองรับการสมรสระหว่าง
บุคคลเพศเดียวกัน เพราะการสนับสนุนดังกล่าวจากภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐไม่เพียงแค่ท�ำให้คู่สมรส
เพศเดียวกันสามารถ ท�ำได้โดยชอบด้วยกฎหมายเท่านัน้ หากแต่ยงั เป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่าง
ประชาชนและส่งเสริมการต่อต้านการเลือก
แนวความคิดเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนความเสมอภาค ความเป็นสวนตัว และความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดีของประชาชนของบุคคลเพศที่สาม
แต่ไหนแต่ไรมาสังคมในอดีตเหมือนจะมีกนั แค่สองเพศคือ เพศชาย และเพศหญิง โดยทีใ่ ช้อวัยวะเพศ
ที่ถือก�ำเนิดขึ้นมาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งแยก แต่ในปัจจุบันนี้ได้ปรากฏว่ามีเพศทางเลือกถือก�ำเนิดขึ้นมา
ซึ่งค�ำว่า “เพศทางเลือก” นี้หมายความถึง เพศที่ถูกก�ำหนดขึ้นโดยผู้ที่ต้องการเลือกเองว่าตนต้องการเป็น
เพศใดหรือที่คนในสังคมเรียกว่า “เพศที่สาม” หรือ “กลุ่มรักร่วมเพศ” นั่นเอง ซึ่งคนในกลุ่มนี้ไม่ว่าจะ เป็น
กะเทย ตุด๊ เกย์ทอมดีเ้ ลสเบีย้ น ก็ยอ่ มหมายถึงกลุม่ คนทีม่ คี วามพึงพอใจหรือความรักใคร่กบั คนเพศเดียวกัน
คนทั่วไปในสังคมมักมองคนกลุ่มนี้ว่าเป็นพวกผิดปกติทางเพศ เป็นตัวประหลาด มองด้วยสายตารังเกียจ
เดียดฉันท์ ท�ำให้คนกลุ่มนี้ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม ส�ำหรับเพศที่สามนั้นเป็นเพศที่ถูกเอารัดเอาเปรียบใน
หลายๆ ด้านและทัศคติต่อคนภายนอกต่อพวกเค้าก็ไม่ดีเป็นเหตุให้พวกเขาเหล่านี้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในหลายๆ เรื่อง และรวมถึงสิทธิบางประการที่คนกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าถึงได้เหมือนกับคนในเพศปกติ
ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศนัน้ ได้ให้การยอมรับว่ามนุษย์ทกุ คนมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน ดังจะเห็น
ได้จากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ได้วางหลักไว้ว่า
ข้อ 1 มนุษย์ทั้งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในเกียรติศักดิ์และสิทธิ ต่างมีเหตุผลและ
มโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยเจตนารมณ์แห่งภราดรภาพ
ข้อ 2 ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพบรรดาที่ก�ำหนดไว้ในปฏิญญานี้ โดยปราศจากความแตกต่าง
ไม่วา่ ชนิดใด ๆ ดังเช่น เชือ้ ชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอืน่ เผ่าพันธุแ์ ห่งชาติ
หรือสังคม ทรัพย์สิน ก�ำเนิด หรือสถานะอื่นๆ
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รวมถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก็ได้ให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพความเสมอภาคของบุคคลเอาไว้ในมาตรา 27 โดยมีหลักว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและ
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน”
มาตรา 27 วรรคสามได้วางหลักว่า “การเลือกปฏิบตั ไิ ม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง
ในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง
อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ำมิได้”
2. สิทธิในร่างกาย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 28 วางหลักว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย” แต่เนื่อง
จากบุคคลภายนอกมักจะมองคนกลุ่มนี้ว่าแตกต่างจากตน จึงมีผู้ที่นึกสนุกในการที่จะกลั่นแกล้งคนกลุ่มนี้
รวมถึ ง เหล่ า เพศที่ ส ามนี้ มั ก ถู ก ละเมิ ด ทางเพศดั ง จะเห็ น ได้ จ ากเทศกาลสงกรานต์ เหล่ า เพศที่ ส าม
ไปเล่นน�้ำกันแล้วก็มักจะถูกกลุ่มคนเพศชายไปรุมแกล้งต่างๆ นาๆ ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิในร่างกาย
ของเพศที่สาม ซึ่งบางคนอาจถูกลวนลามโดยการจับหน้าอกโดยที่ผู้กระท�ำนั้นคิดว่าไม่เป็นอะไรเพราะ
เป็นผู้ชายเหมือนกัน แต่ผู้ที่ถูกกระท�ำมักคิดว่าตนถูกละเมิดทางเพศแต่ก็ไม่สามารถที่จะท�ำอะไรได้
แม้จะแจ้งต�ำรวจให้ด�ำเนินการก็มักจะถูกเพิกเฉย
3. สิทธิในการท�ำงานอย่างยุติธรรม
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้วางหลักการเกี่ยวกับสิทธิในการท�ำงานเอาไว้ ข้อ 23
3.1 ทุกคนมีสทิ ธิในการงาน ในการเลือกงานโดยอิสระในเงือ่ นไขอันยุตธิ รรม และเป็นประโยชน์
แห่งการงาน และในการคุ้มครองต่อการว่างงาน
3.2 ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าจ้างเท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ
3.3 ทุกคนที่ท�ำงานมีสิทธิที่จะได้รับสินจ้างที่ยุติธรรมและเป็นประโยชน์ ที่จะให้ประกันแก่
ตนเองและครอบครัวแห่งตน ซึง่ ความเป็นอยูอ่ นั คูค่ วรแก่เกียรติศกั ดิข์ องมนุษย์ และถ้าจ�ำเป็นก็จะต้องได้รบั
วิถีทางคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย
3.4 ทุกคนมีสิทธิที่จะจัดตั้ง และที่จะเข้าร่วมสหพันธ์กรรมกร เพื่อความคุ้มครองแห่งผล
ประโยชน์ของตน รวมถึงรัฐธรรมนูญ มาตรา 40 ได้วางหลักว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ”
แต่ในความเป็นจริงเพศที่สามมักถูกกีดกันหรือถูกห้ามไม่ให้ท�ำงานบางประเภทหรือแม้กระทั่งได้รับเงิน
ค่าจ้างน้อยกว่าคนอืน่ ปัญหานีเ้ กิดจากการไม่ยอมรับในความเป็นเพศทีผ่ ดิ ปกติ ท�ำให้สถานทีท่ ำ� งานหลาย
แห่งปฏิเสธการรับเหล่าเพศที่สามนี้เข้าท�ำงานถึงแม้ว่าจะมีความสามารถเทียบเท่าหรือมากกว่าเพศปกติ
ดังจะเห็นได้จากข่าวที่มีก�ำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาแพทย์ว่าไม่รับเพศที่สามเข้าเรียน ห้ามไม่ให้
เหล่าบรรดาครูเพศที่สามสอนเด็กนักเรียนเนื่องจากกลัวเด็กจะเกิดพฤติการณ์เลียนแบบเป็นต้น
4. สิทธิในการเปลี่ยนแปลงค�ำน�ำหน้าชื่อ
จะเห็นได้ในช่วงปี 2552 – 2553 ได้มีเหล่าเพศที่สามออกมาเรียกร้องให้ตนสามารถเปลี่ยนแปลง
ค�ำน�ำหน้าชือ่ จากนายเป็นนางสาว หรือจากนางสาวเป็นนายได้เหมือนอย่างทีห่ ญิงทีส่ มรสหรือหย่ากับสามี
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แล้วสามารถที่จะเลือกใช้ค�ำน�ำหน้าว่า นาง หรือ นางสาวได้นี้ก็มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งโดย
ส่วนตัวแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการทีจ่ ะให้เหล่าเพศทีส่ ามนีเ้ ปลีย่ นไปใช้คำ� นามดังเช่นเพศปกติทตี่ นต้องการจะ
เป็นเพราะอาจเกิดความสับสนทางสังคม และอาจส่งผลกระทบต่อฐานข้อมูลราษฎรในประเทศได้ เช่นตอน
แจ้งเกิดเข้าฐานข้อมูลราษฎรระบุวา่ เป็นเพศชาย หากต่อมาได้คำ� น�ำหน้าเป็นนางสาวก็ยอ่ มส่งผลกระทบต่อ
จ�ำนวนประชากรได้ แต่หากต้องการทีจ่ ะเปลีย่ นค�ำน�ำหน้าชือ่ ของเหล่าเพศทีส่ ามนีก้ อ็ าจจะสามารถกระท�ำ
ได้แต่อาจจะมีการก�ำหนดค�ำใหม่ขนึ้ มาว่าจะเป็นอะไร หรือหากจะใช้นางสาวก็อาจจะมีวงเล็บว่าได้นางสาว
มาจากสาเหตุอะไรเพื่อป้องกันการสับสน
5. สิทธิในการสมรส
5.1 ชายและหญิงที่มีอายุเต็มบริบูรณ์แล้ว มีสิทธิที่จะท�ำการสมรส และจะก่อตั้งครอบครัว
โดยปราศจากการจ�ำกัดใดๆ อันเนือ่ งจากเชือ้ ชาติ สัญชาติ หรือศาสนา ต่างมีสทิ ธิเท่าเทียมกันในการสมรส
ระหว่างการสมรสและในการขาดจากการสมรส
คู่สมรส

5.2 การสมรสจะกระท�ำกันก็แต่ด้วยความยินยอมโดยอิสระและเต็มที่ของผู้ที่เจตนาจะเป็น

5.3 ครอบครัวเป็นหน่วยธรรมชาติ และหลักมูลของสังคมและมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง
จากสังคมและรัฐ
สิทธิต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิทธิที่ขาดหายไปของเหล่าบรรดา
เพศที่สาม รวมถึงได้มีการเรียกร้องสิทธิทั้งหลายนี้ของเพศที่สามแล้วแต่ก็ไม่เคยได้รับการตอบสนองจาก
ภาครัฐแม้ว่าบุคคลเหล่านี้จะเป็นผู้ที่เสียภาษีให้แก่รัฐเหมือนกับคนอื่นๆ รวมถึงการไม่ได้รับการยอมรับ
ในบางสังคมเพียงเพราะคนในสังคมนั้นมองว่าคนเหล่านี้เป็นพวกผิดปกติ เป็นที่น่ารังเกียจ โดยลืมนึกไป
ว่าคนเหล่านี้ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งอย่างไรก็ตามเราก็ควรเคารพสิทธิมนุษยชนของพวกเขาเหล่านั้นในฐานะ
มนุษย์เหมือนเราเช่นกัน

วิธีด�ำเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้กระบวนวิธีการวิจัย ตามโครงการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ก�ำหนดระเบียบวิธีการ
วิจัย โดยการใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ อันประกอบไปด้วย กระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
จากเอกสารหรือการวิจัยเชิงเอกสารและกระบวนการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก โดยมีเหตุผลประการส�ำคัญ
ของการน�ำระเบียบวิธกี ารวิจยั หรือกระบวนวิธกี ารวิจยั ดังกล่าวข้างต้นมาใช้ในการด�ำเนินกระบวนการวิจยั
อันมีสาระส�ำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้
การวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research)
ส�ำหรับการก�ำหนดระเบียบวิธกี ารวิจยั หรือกระบวนวิธกี ารวิจยั โดยใช้กระบวนวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ
ด้วยกระบวนวิธีการวิจัยเชิงเอกสารนั้น โดยเบื้องต้นทางคณะผู้วิจัยได้ด�ำเนินกระบวนวิธีการวิจัย ตาม
ระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย โดยการใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยกระบวนการ
ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารหรือวิจยั เชิงเอกสาร โดยการศึกษา ประวัตคิ วามเป็นมา เหตุของปัญหา
ความ ไม่เท่าเทียมกับสิทธิมนุษยชนของเพศทางเลือก กรณีศึกษาการจดทะเบียนคู่ชีวิต วิวัฒนาการสมรส
ของบุคคล เพศทางเลือก ร่างพระราชบัญญัตคิ ชู่ วี ติ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ของประเทศไทยและต่างประเทศ
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โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความไม่เท่าเทียมกับสิทธิมนุษยชนของเพศทางเลือก กรณีศึกษาการ
จดทะเบียนคู่ชีวิตนั้น ได้ด�ำเนินการศึกษามาจากเอกสารทางวิชาการ ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับความไม่เท่าเทียมกับสิทธิมนุษยชนของเพศทางเลือก กรณีศึกษาการจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้น
ทัง้ เอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆ ภายในประเทศและเอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆ จากต่างประเทศ
รวมทั้งข้อมูลทางวิชาการที่ได้จากการสืบค้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือทางเว็บไซต์ต่าง ๆ
การสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก (In-depth interview)
โดยผู้วิจัยได้สัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากบุคคลที่ท�ำงานในกลุ่มเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยและ
เคยเป็นหัวหน้าสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย (ภาคใต้) เป็นการซักถามพูดคุยกันระหว่างผู้วิจัยและ
ผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นการถามเจาะลึกล้วงค�ำตอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องเพศทางเลือก กรณีศึกษา
การจดทะเบียนคู่ชีวิต วิวัฒนาการสมรสของบุคคลเพศทางเลือก ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทย

ผลการวิจัย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2560

หมวด 3
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
มาตรา 26
การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม
ไม่เพิ่มภาระหรือจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของบุคคลมิได้รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ�ำเป็นในการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย
กฎหมายตามวรรคหนึง่ ต้องมีผลใช้บงั คับเป็นการทัว่ ไป ไม่มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใดกรณีหนึง่
หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง
จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจั กรไทย ฉบั บ ปี พ.ศ. 2460 หมวด 3 มาตรา 26
มีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่า กฎหมายที่บังคับใช้นั้นต้องไม่จ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร
แก่เหตุและกระทบต่อศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของบุคคล การทีไ่ ม่มกี ารอนุญาตให้จดทะเบียนคูช่ วี ติ ระหว่าง
เพศเดียวกันนั้นในมุ่งมองของผู้ท�ำวิจัยมองว่า เป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ
และกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลเพศทางเลือกที่มีความต้องการที่จะจดทะเบียนสมรส
ตามกฎหมายไทย โดยหวังว่าการจดทะเบียนสมรสนั้นจะก่อให้เกิดความเป็นสามีภริยากันอย่างชอบ
ด้วยกฎหมาย
มาตรา 27
บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสทิ ธิและเสรีภาพและได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
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การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ความเชือ่ ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ
หรือเหตุอื่นใด จะกระท�ำมิได้
มาตรการที่รัฐก�ำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้
เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครอง หรืออ�ำนวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุคนพิการ
หรือผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
บุคคลผู้เป็นทหาร ต�ำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของ
รัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จ�ำกัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
การเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม
จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2460 หมวด 3 มาตรา 27 มีหลัก
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องว่า การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ในเหตุความแตกต่างในเรือ่ งเพศ จะกระท�ำ
มิได้ บุคคล การทีไ่ ม่มกี ารอนุญาตให้จดทะเบียนคูช่ วี ติ ระหว่างเพศเดียวกันนัน้ ในมุง่ มองของผูท้ ำ� วิจยั มองว่า
เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพศทางเลือกในเหตุความแตกต่างในเรื่องเพศ
บรรดาบุคคลเพศทางเลือก ได้มีการเรียกร้องสิทธิทั้งหลายนี้ของบุคคลเพศทางเลือกแล้ว แต่ก็
ไม่เคยได้รับการตอบสนองจากภาครัฐแม้ว่าบุคคลเหล่านี้จะเป็นผู้ที่เสียภาษีให้แก่รัฐเหมือนกับคนอื่นๆ
รวมถึงการไม่ได้รับการยอมรับในบางสังคมเพียงเพราะคนในสังคมนั้นมองว่าคนเหล่านี้เป็นพวกผิดปกติ
เป็นที่น่ารังเกียจ โดยลืมนึกไปว่าคนเหล่านี้ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งอย่างไรก็ตามเราก็ควรเคารพสิทธิมนุษยชน
ของพวกเขาเหล่านั้นในฐานะมนุษย์เหมือนเราเช่นกัน
กรณีของการจดทะเบียนคูช่ วี ติ เป็นกรณีตวั อย่างทีเ่ ห็นถึงความไม่เท่าเทียมในสิทธิมนุษยชนของเพศ
ทางเลือกได้อย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องของการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทางเพศทางเลือกเกินสมควร
แก่เหตุ การกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ในเหตุความ
แตกต่างในเรื่องเพศ อีกทั้งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลเพศทางเลือกซึ่งถือเป็นปวงชนชาวไทยก็ไม่
ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็เพียงพอให้การที่จะอนุญาตให้จดทะเบียนคู่ชีวิตและประการใช้ร่าง
พระราชบัญญัตคิ ชู่ วี ติ และอีกทางคือคือแก้ไขเนือ้ หาบางส่วนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่า
ด้วยครอบครัว ซึง่ มีการกล่าวถึงแค่ชายกับหญิง ไม่ได้กล่าวถึงเพศทางเลือก ให้มกี ล่าวถึงเพศทางเลือกมากขึน้
การที่บุคคลเพศทางเลือกไม่ได้รับการยอมรับอย่างที่ควรในสังคมไทย มาจากวัฒนธรรม ศีลธรรม
ที่ถูกปลูกฝั่งมานานว่าชายต้องคู่กับหญิง การที่ไม่มีการอนุญาตสมรสในเพศเดียวกันในประเทศไทย ถือได้
ว่ายังไม่มีการยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน และการยอมรับว่าทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพ
โดยปราศจากความแตกต่าง แนวทางแก้ปัญหา ควรผลักดันให้ประเทศไทยเปิดกว้างในเรื่องการสมรสใน
เพศเดียวกัน โดยน�ำแนวปฏิบัติของประเทศที่มีการอนุญาตสมรสในเพศเดียวกัน เพื่อที่จะท�ำให้สิทธิของ
บุคคลเพศทางเลือกให้มีความเท่าเทียมกัน
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ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันแม้จะมีการยอมรับบุคคลเพศทางเลือกมากขึ้นและปฏิเสธไม่ได้ว่าบุคคล
เพศทางเลือกเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากขึ้น เช่น การยกระดับความเสมอภาคทางเพศในองค์กร
สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยนวัตกรรมล�ำ้ สมัย นับตัง้ แต่กระบวนการในฝ่ายบริหารทรัพยากร
บุคคลไปจนถึงการปฏิบตั งิ านในแต่ละวันของพนักงาน เทคโนโลยีในวันนีส้ ามารถแปลงหน่วยธุรกิจทุกขนาด
ให้กลายเป็นอินเทลลิเจนต์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ ที่เอื้อให้พนักงานทุกเพศสามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้อย่าง
เต็มศักยภาพและเท่าเทียมกัน
ประเทศไทย ได้มีการให้การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลในขั้นพื้นฐาน ที่เป็นสิทธิ เสรีภาพ
ในด้านต่าง ๆ ภายใต้กฎหมาย แต่ในเรื่องของกลุ่มบุคคลเพศทางเลือกนั้น นับตั้งแต่สังคมเริ่มเปิดพื้นที่
การแสดงออกของกลุม่ ของผูท้ ม่ี คี วามหลากหลายทางเพศ ในเรือ่ งที่ เกีย่ วกับเรือ่ งสิทธิ และข้อกฎหมายต่าง
ที่กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ควรจะได้รับใน สิทธิคุ้มครอง เพื่อให้มีสิทธิ ความเท่าเทียม และ
ความเสมอภาคในสังคม เนื่องจากกลุ่มผู้ที่มี ความหลากหลายทางเพศถูกกีดกัน จ�ำกัดพื้นที่ทางสังคม
จากคนในสังคม ในระยะเวลาที่ผ่านมา ท�ำให้กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ พยายามเคลื่อนไหว
เพื่อต่อสู้ทางสังคม เพื่อให้ได้มาซึ่ง การยอมรับจากคนในสังคม ทั้งการต่อสู้กับความคิด มุมมอง ทัศนคติ
ในแง่ลบของคนในสังคม จึงท�ำให้กลุ่มนี้เริ่มเคลื่อนไหวในสังคม โดยเริ่มจากการเคลื่อนไหวผ่านการรณรงค์
ทั้งมีการจัด ท�ำงานวิชาการ งานเสวนาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศักดิ์ศรีความเท่าเทียม
เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มบุคคลเพศทางเลือกในประเทศไทย
ได้มกี ารต่อสูเ้ รียกร้องในเรือ่ งความเท่าเทียมและ ความเสมอภาคระหว่างเพศของกลุม่ คนทีม่ คี วามหลากหลาย
ทางเพศมาอย่างยาวนาน กลุ่มบุคคลเพศทางเลือก ได้ประสบกับปัญหาความไม่เท่าเทียมในสังคม
ด้วยการถูกมองว่า เป็นกลุม่ ทีไ่ ม่ปกติเหมือนบุคคลอืน่ ๆ ในสังคม จึงส่งผลให้เกิดการไม่มที ใี่ ห้ยนื หรือพืน้ ที่
ในการแสดงออกซึง่ ตัวตนทีเ่ ป็นอย่างแท้จริง จึงท�ำให้มกี ารรวมตัวกันออกมา เพือ่ แสดงจุดยืนว่ากลุม่ พวกเขา
ไม่ได้เป็นอันตรายต่อสังคม เป็นกลุม่ ทีม่ คี วามแตกต่างทางความชอบเท่านัน้ แต่กย็ งั เป็น คนทีด่ มี ปี ระโยชน์
และต้องการสิทธิ เสรีภาพ ความเท่าเทียม ความเสมอภาคในด้านต่าง ๆ เหมือนกับคนอื่นเช่นเดียวกัน
ไม่ได้เป็นผู้ที่ก่อความวุ่นวายให้กับสังคมแต่อย่างใด โดยมีการรวมกลุ่มรวมตัวกันเพื่อเคลื่อนไหวทางสังคม
เพื่อเรียกร้องพื้นที่และสิทธิด้านต่าง ๆ
โดยร่างพระราชบัญญัตคิ ชู่ วี ติ จะเน้นเกีย่ วกับการจดทะเบียนคูช่ วี ติ หรือเทียบได้คอื การจดทะเบียน
สมรส โดยให้สิทธิแก่บุคคลเพศทางเลือกเกี่ยวกับการสมรสเสมือนชายหญิงทั่วไป ซึ่งการจดทะเบียนคู่ชีวิต
ดังกล่าว จะให้สิทธิต่างๆ แก่บุคคลเพศทางเลือกทั้งทางสังคม กฎหมาย และการใช้ชีวิตประจ�ำวัน เช่น
คู่ชีวิตต้องอยู่กินด้วยกันฉันคู่ชีวิตช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถ และฐานะของตน
ในกรณีที่ศาลสั่งให้คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือน ไร้ความสามารถ คู่ชีวิตอีก
ฝ่ายย่อมเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แต่เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรืออัยการร้องขอ และถ้ามีเหตุส�ำคัญ ศาลจะตั้ง
ผู้อื่นเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ก็ได้ ทรัพย์สินคู่ชีวิต นอกจากที่ได้แยกไว้เป็นสินส่วนตัวย่อมเป็นทรัพย์สิน
ร่วมกันของคู่ชีวิต เป็นต้น
จากผลการวิจยั ดังทีก่ ล่าวมาข้างต้นนัน้ ทางผูว้ จิ ยั เห็นว่า การผลักดันกฎหมายการจดทะเบียนคูช่ วี ติ
ให้สามารถเกิดขึ้นได้
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บทสรุป
จากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาความไม่เท่าเทียมในสิทธิ
มนุษยชนของเพศทางเลือก ตามกฎหมายไทย
ผู้วิจัยเห็นว่าประเทศไทยควรมีกฎหมายให้สิทธิแก่เพศทางเลือกท�ำการจดทะเบียนสมรสกันได้
ทีไ่ ม่ใช่เป็นเพียงการจดทะเบียนคูช่ วี ติ ตามพระราชบัญญัตกิ ารจดทะเบียนคูช่ วี ติ และไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัวเนือ่ งจากเป็นการแก้ไขในสาระส�ำคัญของกฎหมาย
ก่อให้เกิดความยุ่งยากและต้องมีการตีความตัวบทกฎหมายซึ่งมีอยู่หลายมาตราอีกทั้งการเรียนการสอน
กฎหมายในวิชา กฎหมายครอบครัวจะต้องมีการเปลีย่ นแปลงอย่างมากแต่ทงั้ นีผ้ เู้ ขียนก็ยงั เคารพสิทธิหน้าที่
ศักดิ์ศรีและความเสมอภาคของบุคคลเพศทางเลือกกันที่ควรจะเท่าเทียมกับคู่สมรสต่างเพศกันจึงเห็นว่า
ประเทศไทยควรมีกฎหมายที่เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการจดเบียนสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน”
(Same-Sex Marriage) โดยมีหลักการทีใ่ ห้สทิ ธิแก่บคุ คลเพศทางเลือกเทียบเท่ากับคูส่ มรสต่างเพศกันให้มาก
ที่สุดโดยมีเหตุผลและหลักการที่ส�ำคัญดังนี้
1. เนือ่ งจากค�ำว่า “คูส่ มรส” เป็นค�ำทีเ่ ข้าใจกันโดยทัว่ ไปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย
บัญญัติค�ำว่าการคู่สมรสตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 โดยค�ำว่าคู่สมรสหรือสามีภริยากฎหมายให้สิทธิหน้าที่ต่าง ๆ
ซึ่งมีกฎหมายอื่น ๆ อีกไม่ต่�ำกว่า 20 ฉบับ รวมถึงสวัสดิการของภาครัฐและเอกชนก็ใช้ค�ำว่า“ คู่สมรสและ
สามีภรรยาหรือสามีภริยา” เพราะฉะนั้นภาพเคลือนไหวถ้าบัญญัติกฎหมายคู่ชีวิตเป็นการเฉพาะกฎหมาย
อื่น ๆ เหล่านั้นไม่มีการบัญญัติค�ำว่า “คู่ชีวิต” ไว้เลยสิ่งที่ตามมาคือกลุ่มบุคคลรักเพศเดียวกันจะเกิดความ
มั่นใจได้อย่างไรว่าคู่รัก LGBT (กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในภาษาอังกฤษค�ำย่อคือ LGBT
(หรือ GLBT) ซึ่งเป็นตัวอักษรตัวแรกของค�ำว่า Lesbian (เลสเบี้ยน) Gay (เกย์) Bisexual (ไบเซ็กชวล) และ
Transgender/Transsexual (คนข้ามเพศ) มีการใช้ค�ำว่า LGBT มาตั้งแต่ยุค 90 ซึ่งดัดแปลงมาจาก “LGB”
ที่ใช้ในการแทนวลี “สังคมเกย์” (Gay Community) ที่ในหลาย ๆ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
เห็นว่าเป็นการอธิบายกลุม่ คนพวกนีไ้ ด้อย่างถูกต้องในการใช้คำ� สมัยใหม่คำ� ว่า LGBT มีความหมายถึงความ
หลากหลายของเพศวิถี (Sexuality) และลักษณะการแสดงเพศทางสังคมและในบางครั้งอาจหมายถึงกลุ่ม
คนที่ไม่ใช่กลุ่มรักต่างเพศแทนการระบุว่าเป็นเลสเบี้ยนเกย์ไบเซ็กชวลหรือคนข้ามเพศจะได้รับการปกป้อง
คุม้ ครองด้านความเสมอภาคเทียบเท่ากับคูส่ มรสและสิง่ ส�ำคัญคือตามหลักการสิทธิมนุษยชนซึง่ มีหลักเรือ่ ง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และหลักเรื่องความเสมอภาคต้องพิจารณาว่าความรักและการสร้างครอบครัวของ
LGBT แตกต่างอย่างไรกับคู่รักต่างเพศซึ่งท�ำให้เกิดการตีตราและเลือกปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ขอเสนอให้ประเทศไทยบัญญัตกิ ฎหมายขึน้ มาใหม่เพือ่ รับรองสิทธิในการใช้ชวี ติ อยูร่ ว่ มกัน
ของพวกบุคคลรักเพศเดียวกันให้มีสิทธิเสมือนคู่สมรสต่างเพศกันอย่างชอบธรรม
2. ตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจั กรไทยพุ ท ธศั กราช 2560 มาตรา 27 วางหลั กให้ บุค คล
มี สิ ท ธิ เ ท่ า เทียมกันและเสมอภาคกันตามกฎหมายชายหญิ งมี สิท ธิ เ ท่ าเที ย มกั น และมี ใ ห้ เ ลื อกปฏิ บัติ
การที่กฎหมายจะให้สิทธิบุคคลเพศทางเลือกนั้นกฎหมายดังกล่าวท�ำให้เกิดความเท่าเทียมกัน ที่ให้บุคคล
มีสิทธิเสรีภาพแต่จะใช้สิทธิเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นไม่เป็นปฏิปักษ์
ต่อรัฐธรรมนูญไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนเมื่อพิจารณากฎหมายที่คุ้มครองบุคคลเพศทางเลือก
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ในการอยู่ร่วมกันกฎหมายที่ผู้เขียนเสนอไว้ดังกล่าวย่อมไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะตามที่กล่าวมาแล้วว่า
ในปัจจุบันรูปแบบแนวคิดในการอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไปสังคมยอมรับการอยู่ร่วมกัน
ของบุคคลรักเพศเดียวกันมากขึ้นและตระหนักว่าพฤติกรรมการรักเพศเดียวกันมิใช่สิ่งวิปริตนอกจากนี้
การอยู่ร่วมกันของบุคคลรักเพศเดียวกันในปัจจุบันสังคมมิได้ถือว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายเหมือนในอดีตดังนั้น
เมือ่ แนวความคิดของสังคมต่อบุคคลเพศทางเลือกเปลีย่ นแปลงไปเช่นนีจ้ งึ ต้องถือว่าการอยูร่ ว่ มกันของบุคคล
เพศทางเลือกไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายอีกต่อไป
ดังนั้นหากประเทศไทยพิจารณาบัญญัติกฎหมายใหม่ข้ึนมาเพื่อคุ้มครองและรับรองการอยู่ร่วมกัน
ในฐานะคู่สมรสตามกฎหมายของบุคคลรักเพศเดียวกันย่อมไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน
ด้ ว ยเหตุ นี้ ผู ้ วิ จั ย จึ ง เห็ น ว่ า ประเทศไทยควรบั ญ ญั ติ ก ฎหมายชื่ อ ว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ย
การจดทะเบี ย นสมรสของบุ ค คลเพศทางเลื อ กพ.ศ. ... .” เพื่ อ รั บ รองและคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องบุ ค คล
เพศทางเลือกโดยเป็นการบัญญัตกิ ฎหมายพิเศษขึน้ มาใหม่ทใี่ ห้บคุ คลเพศทางเลือกมีสทิ ธิจดทะเบียนสมรส
หรื อ ได้ รั บ การรั บ รองคุ ้ ม ครองตามกฎหมายเท่ า เที ย มกั บ การจดทะเบี ย นสมรสของคู ่ ส มรสต่ า งเพศ
ซึ่งมีสาระส�ำคัญดังนี้
1. กฎหมายควรให้สิทธิแก่บุคคลเพศทางเลือกที่จะจดทะเบียนสมรส เพื่อให้ได้รับการรับรอง
ตามกฎหมายโดยควรมีหลัก การคือ บุคคลที่มีสิท ธิ จดทะเบี ย นในกรณี นี้ ต้ องเป็ น บุ คคลเพศทางเลื อก
คื อ กรณี ร ะหว่ า งชายกั บ ชายและระหว่ า งหญิ ง กั บ หญิ ง เท่ า นั้ น ถ้ า เป็ น กรณี ร ะหว่ า งชายกั บ หญิ ง
จะขอจดทะเบียนตามหลักนี้ไม่ได้เพราะบุคคลต่างเพศกันมีสิทธิโดยชอบโดยกฎหมายในการจดทะเบียน
สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ บ รรพ 5 อยู ่ แ ล้ ว แต่ ใ นกรณี ข องบุ ค คลเพศทางเลื อ ก
ไม่มีสิทธิจดทะเบียนสมรสกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 จึงควรให้สิทธิบุคคลเพศ
ทางเลือกจดทะเบียนสมรสกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจดทะเบียนสมรสของบุคคลเพศทางเลือก
พ.ศ....” เท่านั้น
2. กฎหมายควรก�ำหนดเงื่อนไขในการสมรสกรณีบุคคลรักเพศเดียวกันท�ำการสมรสกัน
2.1 เรื่องอายุส�ำหรับบุคคลเพศทางเลือกที่จะมีสิทธิจดทะเบียนสมรสได้เห็นว่าควรให้สิทธิแก่
ผู ้ ที่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะแล้ ว เท่ า นั้ น เพราะผู ้ ที่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะถื อ ว่ า มี วุ ฒิ ภ าวะเพี ย งพอที่ ส ามารถตั ด สิ น ใจ
ให้แน่นอนว่าตนมีความต้องการที่จะจดทะเบียนสมรสและมีพฤติกรรมในการรักเพศเดียวกันหรือไม่
เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ มี ก ารจดทะเบี ย นอั น เกิ ด จากเพี ย งด้ า นอารมณ์ โ ดยไม่ ค� ำ นึ ง ถึ ง เหตุ ผ ลกล่ า วคื อ เป็ น
ผู้ที่มีวุฒิภาวะมากพอที่จะตัดสินใจในการสมรส
2.2 ต้องไม่เป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาหรือระหว่างพี่กับน้องร่วมสายโลหิต
เดียวกันหรือพี่น้องร่วมแต่บิดาหรือมารดากล่าวคือห้ามจดทะเบียนสมรสกับบุพการีผู้สืบสันดานหรือ
ระหว่าง พี่กับน้องเพราะไม่ต้องการให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างญาติอันเป็นการท�ำลายสถาบันครอบครัว
เช่นบิดาจดทะเบียนสมรสกับบุตรชายหรือพี่สาวจดทะเบียนสมรสกับน้องสาวเป็นต้น
2.3 ต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือเป็นคนไร้ความสามารถ เงื่อนไขดังกล่าวมีความส�ำคัญ
เพราะการจดทะเบียนสมรสของบุคคลรักเพศเดียวกันควรให้บุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและ
จิตใจเพียงพอเท่านั้นที่จะเข้ามาผูกพันในการจดทะเบียนสมรส
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2.4 ต้องไม่จดทะเบียนสมรสอยู่ก่อนเงื่อนไขดังกล่าวเป็นไปตามแนวความคิดที่ว่าการสมรส
เพื่ อ สร้ า งครอบครั ว ต้ อ งอยู ่ ภ ายใต้ ร ะบบผั ว เดี ย วเมี ย เดี ย ว ซึ่ ง เป็ น หลั ก ห้ า มจดทะเบี ย นคู ่ ส มรสซ้ อ ง
ระหว่างคู่สมรสต่างเพศกัน
2.5 ต้องเกิดจากความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายการจดทะเบียนสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน
มี ห ลั ก การที่ เ หมื อ นกั น กั บ การสมรสของพวกต่ า งเพศคื อ ยึ ด ถื อ หลั ก ความอิ ส ระในการตั ด สิ น ใจหาก
การจดทะเบียนสมรสเกิดจากการขาดความยินยอมโดยสิ้นเชิงหรือเกิดจากความส�ำคัญผิดกลฉ้อฉล
หรือถูกข่มขูก่ ารจดทะเบียนสมรสนัน้ ไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายผลทางกฎหมายการจดทะเบียนสมรสทีฝ่ า่ ฝืน
เงือ่ นไขโดยจดทะเบียนสมรสซ้อนการจดทะเบียนสมรสกับบุคคลวิกลจริตคนไร้ความสามารถการจดทะเบียน
กับญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา การขาดความยินยอมนั้นผลตามกฎหมายต้องถือว่าการจด
ทะเบียนนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งจะถูกเพิกถอนโดยค�ำพิพากษาของศาลและเมื่อศาลเพิกถอนแล้วให้
ถือว่าการจดทะเบียนสมรสนั้นไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
3. กฎหมายควรระบุหลักการให้เฉพาะบุคคลเพศทางเลือกที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ
ตามกฎหมายเพราะหลั ก กฎหมายดั ง กล่ า วเป็ น กฎหมายพิ เ ศษที่ ใ ห้ สิ ท ธิ บุ ค คลเพศทางเลื อ กมี สิ ท ธิ
ตามกฎหมายเช่นเดียวกับคู่สมรสต่างเพศที่จดทะเบียนสมรสดังนั้นกฎหมายควรมุ่งให้ประโยชน์บุคคล
ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นเพื่อป้องกันมิให้คนต่างชาติหรือชนชาติอื่นใช้กฎหมายดังกล่าวแสวงหาประโยชน์
จากการจดทะเบียนสมรสนี้
4. วิธีการที่จะรับรองสิทธิของบุคคลทางเลือกหรืออยู่กินร่วมกันฉันสามีภริยาควรน�ำหลักในเรื่อง
การจดทะเบียนสมรสมาใช้คือควรมีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานตามกฎหมาย
และมีผลผูกพันตามกฎหมาย
5. เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพศทางเลือกที่จดทะเบียนสมรสและเรื่องทรัพย์สินระหว่าง
คูท่ จี่ ดทะเบียน (บุคคลเพศทางเลือก) ควรน�ำหลักเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาและทรัพย์สนิ ระหว่าง
สามีภริยาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 มาใช้กล่าวคือคูร่ กั เพศเดียวกันทีจ่ ดทะเบียนสมรส
กันจะมีสทิ ธิและความสัมพันธ์ระหว่างกันเหมือนกับคูส่ มรสต่างเพศโดยอนุโลมอาทิเช่นบุคคลรักเพศเดียวกัน
ที่ จ ดทะเบี ย นสมรสมี ห น้ า ที่ ต ้ อ งช่ ว ยเหลื อ อุ ป การะเลี้ ย งดู ซึ่ ง กั น และกั น และอยู ่ กิ น กั น ฉั น สามี ภ ริ ย า
ในเรื่องทรัพย์สินจะน�ำเรื่องสินส่วนตัวและสินสมรสมาใช้เช่นทรัพย์สินใดที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อน
จดทะเบียนสมรสเป็นสินส่วนตัวและทรัพย์สินใดที่ได้มาระหว่างอยู่กินร่วมกันถือว่าเป็นสินสมรสเป็นต้น
นอกจากนี้ควรน�ำหลักเรื่องการจัดการทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสมาใช้กับการจดทะเบียนสมรสพวกบุคคล
เพศทางเลือกด้วย
6. เรื่องการสิ้นสุดของการสมรสของบุคคลเพศทางเลือกควรน�ำหลักเรื่องการสิ้นสุดของการสมรส
ของคู ่ ส มรสต่ า งเพศตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ บ รรพ 5 มาใช้ บั ง คั บ โดยอนุ โ ลม คื อ
การจดทะเบี ย นสมรสของบุ ค คลเพศเดี ย วกั น จะสิ้ น สุ ด ลงด้ ว ยความตายของฝ่ า ยหนึ่ ง การหย่ า หรื อ
ศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรส
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7. เรื่ องการมีบุตรของคู่ส มรสเพศเดีย วกั น โดยสภาพแล้ ว บุ คคลรั กเพศเดี ย วกั น ไม่ ว ่ าจะเป็ น
ระหว่างชายกับชายหรือระหว่างหญิงกับหญิงไม่สามารถมีบตุ รได้โดยหลักกฎหมายแล้วการรับบุตรบุญธรรม
ตามกฎหมายไทยมิได้บญ
ั ญัตหิ า้ มบุคคลรักเพศเดียวกันรับบุตรบุญธรรมแต่อย่างใดเพียงแต่กำ� หนดเงือ่ นไข
ในเรื่องอายุว่าผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต�่ำกว่า 25 ปี และมีอายุมากกว่าผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม
อย่ า งน้ อ ย 15 ปี ใ นประเด็ น นี้ ผู ้ เขี ย นเห็ น ว่ า บุ ค คลรั ก เพศเดี ย วกั น มี สิ ท ธิ์ เ ป็ น ผู ้ รั บ บุ ต รบุ ญ ธรรมหรื อ
บุตรบุญธรรมได้ ทั้งนี้โดยอาศัยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 27 ที่ว่า
บุคคลย่อมเสมอภาคกันในทางกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่าง
เท่ า เที ย มกั น ชายและหญิ ง มี สิ ท ธิ เ ท่ า เที ย มกั น การเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยไม่ เ ป็ น ธรรมต่ อ บุ ค คลว่ า ด้ ว ยเหตุ
ความแตกต่างในเรือ่ งเพศโดยเห็นว่าคูส่ มรสเพศเดียวกันมีสทิ ธิรบั บุตรบุญธรรมแบบฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ รับบุตร
บุญธรรม โดยอีกฝ่ายหนึ่งมีอ�ำนาจให้ความยินยอมและทั้งสองฝ่ายรับบุตรบุญธรรมร่วมกันได้ทั้งสองกรณี
8. สิทธิในการรับมรดกคู่สมรสเพศทางเลือกที่จดทะเบียนสมรสย่อมมีสิทธิในการรับมรดกของ
อีกฝ่ายหนึ่งเช่นเดียวกับคู่สมรสต่าง ดังนั้นจึงควรน�ำหลักในการรับมรดกของคู่สมรสต่างเพศตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 มาใช้กับคู่สมรสเพศเดียวกันที่จดทะเบียน
9. ค่ า อุ ป การะเลี้ ย งดู เ มื่ อ คู ่ ส มรสเพศเดี ย วกั น มี ห น้ า ที่ ต ้ อ งอุ ป การะเลี้ ย งดู ซึ่ ง กั น และกั น แต่
เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงเพราะการหย่าบางกรณีอาจต้องมีการจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือจ่ายค่าเลี้ยงชีพ
ดังนั้นควรน�ำหลักเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูและค่าเลี้ยงชีพตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5
มาบังคับใช้ได้โดยอนุโลม
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การพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา
ต�ำบลควนโพธิ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสตูล
THE DEVELOPMENT OF KHAOPHAYABANGSA CONSERVATION
TOURISM IN KHUANPHO SUBDISTRICT, MUEANG DISTRICT,
SATUN PROVINCE
ณัฐพล ศรีวะปะ, ธนิน คงประดิษฐ์, ภัทรกันย์ พรหมเกตุ, ธัญลักษณ์ เพชรหนูเสด,
ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
บทความเรื่อง “การพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา ต�ำบลควนโพธิ์ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสตูล” คณะผู้เขียนได้วางแผนการด�ำเนินการศึกษาค้นคว้าเป็นระยะเวลา 1 เดือน ศึกษาจากแหล่ง
ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ อาทิ แหล่งความรู้จากเว็บไซต์ งานวิจัย และบทความ และได้มีการลงพื้นที่เพื่อท�ำ
การศึกษาเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยการสัมภาษณ์ จดบันทึก บันทึกเสียง และเก็บภาพในพื้นที่เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ครบถ้วน ผลการศึกษาพบว่า การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา ต�ำบลควนโพธิ์ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสตูล เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสวยงามและมีความอุดมสมบูรณ์
โดยชาวบ้านในชุมชนมีทั้งที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ลักษณะสังคมเป็นแบบพหุวัฒนธรรม
ซึ่งชาวบ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และการรวมกลุ่มต่างๆ ท�ำให้มีวัฒนธรรมที่
หลากหลาย ประกอบกับจังหวัดสตูลมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัด
ที่ว่า “เมืองท่องเที่ยงเชิงนิเวศ การเกษตรยั่งยืน เมืองท่าฝั่งอันดามัน สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้”
ท�ำให้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสามีศักยภาพสามารถที่จะพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ที่ด�ำเนินการโดยชุมชนได้อย่างแท้จริง
ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนาการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์, ศักยภาพการท่องเที่ยว

Abstract
This article entitled “The Development of Khaophayabangsa Conservation Tourism in
Khuanpho Subdistrict, Mueang District, Satun Province” took 1 month in researching process by using
both document-based research and field research. Based on interviews, voice recorders, photos
and document data, it is found that Khaopayabangsa conservation tourism in Khuanpho Subdistrict,
Mueang District, Satun Province is one of the tourist attractions with beautiful and fruitful natural
resources. The villagers are Buddhist and Muslim. They live multi-culturally. They share their
cultures and their participations in tourist management so, various cultures have their own place
in the area. According to the provincial motto, “Eco-tourism City, Agricultural Sustainability,
The port city of the Andaman coast, promoting learning society” Satun province is now promoting
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its vision of conservation tourism which is very supportive for empowering Khaophayabangsa
conservation tourism as an effective conservation tourism spot where local people are able to
manage and maintain this business truly by themselves.
Keywords : Tourism Development, Conservation Tourism, Tourism Potential

บทน�ำ
ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Conservation Tourism) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ง
ทีผ่ คู้ นในสังคมหันมาให้ความสนใจและเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการท่องเทีย่ วในรูปแบบดังกล่าวมากยิง่ ขึน้
เนื่องจากสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมทั้งสร้างผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม โดยในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้รับการผลักดันและส่งเสริมให้เป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างยั่งยืน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงทุนทางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งมี
แนวโน้มว่าจะลดน้อยหรือเสื่อมโทรมลงอันเป็นผลจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการให้
บริการการท่องเทีย่ วของชุมชนในรูปแบบของการท่องเทีย่ วกระแสหลักทีย่ งั ขาดการจัดการทีเ่ ป็นระบบและ
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ท�ำให้เกิดผลกระทบเชิงลบแก่ชุมชนมากกว่าผลดีที่ชุมชนหรือท้องถิ่นจะได้รับ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงเป็นแนวทางที่มีความส�ำคัญอย่างมากที่จะตอบสนองความต้องการ
และลดปัญหาด้านการท่องเทีย่ ว ซึง่ จะช่วยให้เกิดผลดีตอ่ การบริหารจัดการการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน ส�ำหรับ
แนวโน้มของการท่องเที่ยวในปัจจุบันพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นั้นมีความต้องการการท่องเที่ยวใน
รูปแบบการมีสว่ นร่วม การสัมผัสกับธรรมชาติ การแสวงหาประสบการณ์มากยิง่ ขึน้ ตลอดจนมีความต้องการ
ที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ทั้งในด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรม
และทรัพยากรทางธรรมชาติที่ได้พบเห็น รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น
การเปลีย่ นแปลงในประเด็นของรูปแบบความต้องการของนักท่องเทีย่ วทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปดังกล่าวนี้
มีสาเหตุสำ� คัญมาจากการตืน่ ตัวและให้ความสนใจในเรือ่ งทางเลือกใหม่ๆ ของการท่องเทีย่ ว โดยการท่องเทีย่ ว
ยุคใหม่ คือการท�ำให้สถานที่ท่องเที่ยวเป็นของชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยการร่วมลงทุนกันภาย
ในชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถท�ำประโยชน์ให้แก่
ชุมชนได้อย่างยั่งยืนและไม่ท�ำลายฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้ลดน้อยหรือเสื่อมโทรมลงไป โดยเน้น
ให้นักท่องเที่ยวรวมถึงชุมชนได้รับประโยชน์ เกิดความประทับใจและความรู้สึกดีร่วมกันจากการให้บริการ
การท่องเที่ยว
ส�ำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา ถือเป็นต้นแบบที่ดีของการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ที่มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่ตอบสนองสภาพปัญหาและแนวโน้มการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ซึ่งเป็น
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีโอกาสประสบความส�ำเร็จด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้ ด้วยเหตุนี้
คณะผู้เขียนจึงเห็นความส�ำคัญของการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา ต�ำบลควนโพธิ์
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสตูล จึงได้ท�ำการศึกษาและน�ำเสนอในรูปของบทความวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อน�ำเสนอบริบทและศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา ตลอดจน
เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา ต�ำบลควนโพธิ์
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสตูล
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การพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา ต�ำบลควนโพธิ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสตูล
1. บริ บ ทการท่ อ งเที่ ย วของกลุ ่ ม ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ เขาพญาบั ง สา ต� ำ บลควนโพธิ์
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสตูล
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ ต�ำบลควนโพธิ์ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสตูล มีนายสุรัฐพงศ์ หมันใจดี เป็นประธานกลุ่ม เป็นกลุ่มที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน
ในชุ ม ชน ซึ่ ง ชาวบ้ า นในชุ ม ชนมี ทั้ ง ที่ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธและศาสนาอิ ส ลาม เป็ น ลั ก ษณะสั ง คมแบบ
พหุวัฒนธรรม ทางกลุ่มจะมีระเบียบและข้อบังคับของกลุ่ม ส�ำหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติรวมกัน เรียกว่า
“ระเบียบข้อบังคับกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา ต�ำบลควนโพธิ์ อ�ำเภอเมืองสตลู จังหวัดสตูล”
ซึ่งประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา เช่น เกิดการพัฒนาและการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และเห็นความส�ำคัญของภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชน เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน และชาวบ้านมีรายได้เสริม เป็นต้น
โดยกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสาเกิดจากฐานของการใช้กระบวนการจากงานวิจัย
(การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 และได้จัดตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการเมื่อ
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และได้มีการก่อสร้างอาคารที่พักส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา
ท่องเทีย่ วในชุมชน ซึง่ อาคารประกอบด้วย ทีพ่ กั ห้องประชุมสัมมนา และห้องอาหาร จากการร่วมลงหุน้ ของ
สมาชิกกลุม่ ภายในศูนย์มกี ารจัดการองค์ความรูท้ หี่ ลากหลาย เช่น การบริหารจัดการกลุม่ หลาดพญาบังสา
และกาแฟยามเช้ า นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี ก ารเชื่ อ มโยงการเรี ย นรู ้ ข องกลุ ่ ม ต่ า งๆ ที่ มี อ ยู ่ ใ นต� ำ บลที่ เช่ น
ฐานการเลี้ยงผึ้งแบบภูมิปัญญา ฐานการเรียนรู้การเกษตรและนวัตกรรม (ฟาร์มฝันรักษ์) นอกจากนี้ยังมี
ฐานการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานองค์กรภายนอกในต�ำบล เช่น ฐานสัตว์ป่า (เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
หนองปลักพระยาบังสา) เพื่อสร้างพลังและการมีส่วนร่วมของชุมชน อีกทั้งยังก่อให้เกิดการกระจายรายได้
ที่หลากหลายไปสู่กลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มรถสามล้อพ่วง กลุ่มแม่บ้านท�ำอาหาร และกลุ่มจ�ำหน่ายของฝาก
จากนาอินทรีย์ กลุ่มปลูกผัก และกลุ่มแม่ค้าในชุมชน เป็นต้น โดยจ�ำแนกฐานการเรียนรู้ออกเป็น 3 ด้าน
ดังต่อไปนี้ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562 : ออนไลน์ และชุมชนท่องเที่ยวพญาบังสา, 2562 :
ออนไลน์)
1. ด้านวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม
ใช้สภาพการเป็นอยู่ของคนในชุมชนมาสื่อหรือถ่ายทอด วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม
และถ่ายทอดสภาพการเป็นอยูโ่ ดยใช้ “หลาดพญาบังสา” เป็นเครือ่ งมือในการถ่ายทอด ฐานการจัดการเรียนรู้
ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ชุ ม ชน ต� ำ นานเรื่ อ งเล่ า การแต่ ง กาย การละเล่ น และอาหารพื้ น บ้ า น เป็ น ต้ น
โดยหลาดพญาบังสา เป็นตลาดวิถีวัฒนธรรมที่เน้นการขาย อาหาร และสินค้าในชุมชน สามารถสร้าง
รายได้ให้แก่คนในชุมชน เวลาท�ำการ ได้แก่ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น.

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

1259

ภาพที่ 1 หลาดพญาบังสา
ที่มา : ภัทรกันย์ พรหมเกตุ (ถ่ายเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562)
ส� ำ หรั บ ฐานการเรี ย นรู ้ ด ้ า นวิ ถี ชี วิ ต ภู มิ ป ั ญ ญา และวั ฒ นธรรม นอกจากจะได้ สั ม ผั ส วิ ถี ชี วิ ต
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนผ่านหลาดพญาบังสาแล้ว นักท่องเที่ยวยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่
เช่น เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามามีประสบการณ์ร่วมในเรียนรู้การท�ำนา ตลอดจนศึกษาร่องรอย
ปะวัตศิ าสตร์ของชุมชนผ่านการเรียนรูศ้ าสนสถาน วัตถุโบราณ และส�ำนักสงค์นาคาบรรพต ซึง่ เป็นวัตถุโบราณ
ทีไ่ ด้ถกู ค้นพบโดยพระธุดงค์รปู หนึง่ ณ ทีบ่ ริเวณเขานุย้ ซึง่ เป็นเขาลูกเล็กอยูต่ ดิ กับเขาพญาบังสา บริเวณหมูท่ ี่ 8
ต�ำบลควนโดน อ�ำเภอควนโดน จังหวัดสตูล และได้ส่งให้กรมศิลปากรได้ท�ำการตรวจสอบแล้ว ซึ่งอยู่
ในราวสมัยกรุงสุโขทัย และได้นำ� กลับมาเก็บยังทีเ่ ดิม เก็บไว้ให้กบั ผูท้ สี่ นใจเข้าเยีย่ มชมหรือในการศึกษาดูงาน
ในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชาวบ้านจังหวัดสตูล

ภาพที่ 2 การเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีการท�ำนา
ที่มา : ภัทรกันย์ พรหมเกตุ (ถ่ายเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562)
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ภาพที่ 3 วัตถุโบราณ และแหล่งโบราณสถาน
ที่มา : ภัทรกันย์ พรหมเกตุ (ถ่ายเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562)
2. ด้านการเกษตร
ใช้ฐานการเรียนรูข้ องกลุม่ เกษตรกร เช่น กลุม่ เลีย้ งผึง้ โพรง การเกษตรและนวัตกรรม (ฟาร์มฝันรักษ์)
เกษตรกรภูมิปัญญา การเลี้ยงแพะและแกะ เป็นต้น ส�ำหรับฐานการเรียนรู้ผึ้งโพรง จะเรียนรู้เกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาการเลี้ยงผึ้ง การจับผึ้ง และกระบวนการรีดน�้ำผึ้งโดยใช้ภูมิปัญญา ซึ่งเป็นน�้ำผึ้งที่สะอาดและ
ปลอดภัย นอกจากนี้ยังรวมถึงองค์ความรู้เรื่องสมุนไพรและยารักษาโรคอีกด้วย

ภาพที่ 4 กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง
ที่มา : ภัทรกันย์ พรหมเกตุ (ถ่ายเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562)
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ภาพที่ 5 ฟาร์มฝันรักษ์
ที่มา : ภัทรกันย์ พรหมเกตุ (ถ่ายเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562)
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ฐานการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
หนองปลักพระยา และเขาพระยาบังสา ซึ่งมีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการการอนุรักษ์พืชสัตว์ที่มีอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีการก�ำหนดอาณาเขตบริเวณ
เขาพญาบังสา และบริเวณใกล้เคียงในหนองปลักพระยาฯ มีถนนล้อมรอบหนองและมีการปลูกต้นไม้ไว้
โดยรอบเป็นแนว เพือ่ เป็นแหล่งรักษาพันธุป์ ลาของจังหวัดสตูล และเป็นแหล่งรวมทีอ่ ยูอ่ าศัยของนกนานาชนิด
ส�ำหรับนกทีพ่ บมาก ได้แก่ นกเป็ดแดง นกอีโก้ง นกกระยาง นกเป็ดลาย นกเอีย้ งสาริกา และนกปากห่าง เป็นต้น
นอกจากนี้เขาพระยาบังสายังมีพันธุ์ไม้มีค่า ได้แก่ ตะเคียนหิน ตะเคียนทราย จ�ำปา ไข่เขียว หมากและ
พลูตั๊กแตน เป็นต้น ส่วนสัตว์ป่าที่พบเห็นทั่วไป ได้แก่ เลียงผา ชะมด ลิงกัง ค่างแว่น พระยากระรอก ไก่ป่า
และค้างคาวแม่ไก่ (ฐานข้อมูลการท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้, 2562 : ออนไลน์)

ภาพที่ 6 หนองปลักพระยา
ที่มา : ภัทรกันย์ พรหมเกตุ (ถ่ายเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562)
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ส�ำหรับโปรแกรมการท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา มี 2 โปรแกรมส�ำหรับ
นักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางมาท่องเที่ยว (ชุมชนท่องเที่ยวพญาบังสา, 2562 : ออนไลน์)
โปรแกรมที่ 1 : กิจกรรม 1 วัน
09.00 น.
09.30 น.
10.00 น.
10.45 น.
12.00 น.
13.30 น.
16.00 น.

กล่าวต้อนรับ
บอกเล่าเรื่อราว และพบปะกรรมการศูนย์เรียนรู้
รับประทานอาหารว่าง
เยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเลี้ยงผึ้ง
รับประทานอาหารเที่ยง
เยี่ยมชมฐานเรียนรู้ 2 ฐาน ได้แก่ 1) ฐานเรียนรู้ฟาร์มฝันรักษ์ และ 2) ฐานอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เดินทางกลับศูนย์เรียนรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกิจกรรมอ�ำลา

โปรแกรมที่ 2 : กิจกรรม 1 คืน 2 วัน
วันแรก
09.00 น.
09.30 น
10.30 น
10.45 น.
12.00 น.
13.30 น.
17.00 น.
19.30 น.
21.00 น.
วันที่สอง
05.30 น
07.30 น.
08.30 น.
12.00 น.
13.30 น

กล่าวต้อนรับ
บอกเล่าเรื่องราว และพบปะกรรมการศูนย์เรียนรู้
รับประทานอาหารว่าง
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รับประทานอาหารเที่ยง
เยี่ยมชมฐานเรียนรู้ 2 ฐาน ได้แก่ 1) ฐานเรียนรู้วิถีชาวนา และ 2) ฐานอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมยามว่าง ได้แก่ การปั่นจักรยานชมทุ่งนา และพายเรือในสระน�้ำ
อาหารเย็น และกิจกรรมภาคพิเศษยามค�่ำคืน ฟังเรื่องเล่า การละเล่น และการแสดงของเด็กๆ
(อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
ส่งแขกเข้าที่พัก
ปั่นจักรยานชมทุ่งนา สูดบรรยากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติ
รับประทานอาหารเช้า
เยี่ยมชมฐานเรียนรู้ 2 ฐาน ได้แก่ 1) ฐานเรียนรู้การเลี้ยงผึ้ง และ 2) ฐานเรียนรู้ฟาร์มฝันรัก
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ศูนย์เรียนรู้
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมกัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

โดยสรุปจะเห็นได้ว่ากลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา เป็นกลุ่มที่บูรณาการการท่องเที่ยว
เข้ากับกับการเรียนรู้กลุ่มต่างๆ ที่อยู่ในต�ำบลควนโพธิ์ได้อย่างลงตัวตามปรัชญาของกลุ่ม “สร้างโอกาส
พัฒนาคน ชุมชนเข้มแข็ง” ที่เน้นการน�ำเสนอวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรม และทรัพยากร
ที่มีอยู่ในชุมชน
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2. ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา ต�ำบลควนโพธิ์
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา แบ่งออกเป็น 4 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านพื้นที่ 2) ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว 3) ด้านการอนุรักษ์ และ 4) ด้านการบริหารและการจัดการ
จากการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสามีศักยภาพที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านพื้นที่ 2) ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว และ 3) ด้านการอนุรักษ์
การรักษาคุณค่าสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ส่วนด้านการบริหารและการจัดการ ยังต้องมีการพัฒนา
และปรับปรุงเพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียดังต่อไปนี้
1. ด้านพื้นที่
เนื่องด้วยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสามีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและ
เนินเขาตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ต�ำบลควนโพธิ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ที่มีทัศนียภาพที่มีความสวยงาม ซึ่งมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้

ภาพที่ 7 สภาพพื้นที่เขาพญาบังสา
ที่มา : ภัทรกันย์ พรหมเกตุ (ถ่ายเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562)
2. ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา เป็นกลุ่มที่บูรณาการกับการเรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ต�ำบลควนโพธิ์ ตามปรัชญาสร้างโอกาส พัฒนาคน ชุมชนเข้มแข็ง เรียนรู้วิถีชุมชน ท่องเที่ยวโฮมสเตย์
โดยใช้สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนมาสื่อหรือถ่ายทอดวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม
โดยใช้หลาดพญาบังสา เป็นฐานการจัดการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ชุมชน ต�ำนานเรื่องเล่า การละเล่น
การแต่งกาย อาหารพืน้ บ้านเป็นเครือ่ งมือในการถ่ายทอดเป็นประสบการณ์การท่องเทีย่ วทีด่ ี ซึง่ เป็นจุดเด่น
ที่สามารถก่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีฐานการเรียนรู้
ด้านต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านวิถีชีวิต ภูมิปัญญา วัฒนธรรม 2) ด้านการเกษตร และ
3) ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วสามารถเรี ย นวิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่
ประเพณี วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ของชุมชนโดยผ่านฐานการเรียนรู้ต่างๆ เหล่านี้

1264

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

3. ด้านการอนุรักษ์
การอนุรักษ์และรักษาคุณค่าสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสาได้
ให้ความส�ำคัญกับการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สังเกตจากการก่อสร้างสิง่ ปลูกสร้างภายในพืน้ ที่ เช่น
การสร้างห้องพัก โฮมสเตย์หรืออาคาร จะมีการสร้างล้อมรอบต้นไม้และนาข้าว พยายามหลีกเลี่ยงการ
ตัดและท�ำลายต้นไม้ อีกทั้งมีการรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้และขยายพื้นที่ท�ำนาข้าวเพิ่มขึ้น ส่วนการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการจัดการท่องเที่ยวเนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เขาพญา บังสาเป็นสิ่งที่มอบประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยวในด้านวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น ส่งผลให้ชาวบ้านในชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านี้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การอนุรักษ์
ฟืน้ ฟูสงิ่ แวดล้อมและวัฒนธรรมยังคงสามารถด�ำรงอยูไ่ ด้เพือ่ ทีจ่ ะสร้างประโยชน์แก่การท่องเทีย่ วของชุมชน
ต่อไป นอกจากนี้ผู้ประกอบการในชุมชนมีการรวมกลุ่มเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยในพื้นที่จะมีการน�ำเอาวัสดุพื้นบ้านในชุนชนมาประดับตกแต่งสถานที่ท่องเที่ยว และส่งเสริมสนับสนุน
การน�ำผลิตภัณฑ์ในชุมชนมาวางจ�ำหน่ายในตลาดนัดวิถชี มุ ชนหลาดพญาบังสาเพือ่ จ�ำหน่ายแก่นกั ท่องเทีย่ ว
ซึ่งจะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสามีการอนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่และให้ความส�ำคัญ
กับทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นอย่างมาก
4. ด้านการบริหารและการจัดการ
การท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์เขาพญาบังสามีการด�ำเนินงานจัดการการท่องเทีย่ วโดยชุมชนมีการส่งเสริม
ท�ำงานร่วมกันระหว่างผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบของฐานการเรียนรู้
โดยจ�ำแนกฐานการเรียนรูด้ า้ นต่างๆ โดยมีสมาชิกในชุมชนร่วมกันสร้างกลุม่ เหล่านีข้ นึ้ ก่อให้เกิดการสร้างงาน
และการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ท�ำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นดีขึ้น คนในชุมชนมีความสุข
ช่วยลดปัญหาสังคมต่างๆ ในพื้นที่ได้ดี แต่ในส่วนของการพัฒนาคนในชุมชน พบว่า คนในชุมชนส่วนหนึ่ง
ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งจากการเติบโตด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เขาพญาบังสา
ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว มี ผ ลท� ำ ให้ เ กิ ด การมองข้ า มเรื่ อ งการพั ฒ นาคนในชุ ม ชนให้ มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อรองรับการท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตามพบว่า ส่วนใหญ่ผู้น�ำชุมชนพยายาม
ที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างความตระหนักให้เยาวชนและชาวบ้านในชุมชนได้เล็งเห็นถึงคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมกันอนุรกั ษ์ทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนให้สามารถอ�ำรงอยูแ่ ละเกิดประโยชน์
ต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน
นอกจากนี้ยังพบว่า การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสายังขาดการประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอ
ท�ำให้สถานที่ท่องเที่ยวไม่ค่อยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่ อีกทั้งยังมีจุดอ่อนด้านการตลาดเกี่ยวกับการจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยดึงดูดนักนักเที่ยว
3. แนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วของกลุม่ ท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์เขาพญาบังสา ต�ำบล ควน
โพธิ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสตูล
การจะพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์กับชุมชนนั้น จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ชุมชนจะต้องเข้ามา
มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น แต่ด้วยเงื่อนไขต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันท�ำให้ชาวบ้านในชุมชนไม่
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนได้อย่างเต็มศักยภาพ จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนา
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ศักยภาพของชาวบ้านในชุมชนให้มีความรู้ และทักษะที่จ�ำเป็นในการเข้ามามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว
ไม่ว่าจะเป็นการรู้เท่าทัน ข้อดีและข้อเสียของการท่องเที่ยว การบริหารจัดการและการเพิ่มมูลค่าทรัพยากร
ท้องถิ่น การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และการเล็งเห็นถึงโอกาสในการเชื่อมโยงชุมชนกับการท่องเที่ยว เป็นต้น
ในการพัฒนาศักยภาพชุมชนนั้นต้องมีภาคส่วนต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มี
บทบาทหลากหลาย หน่วยงานภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง หรือภาควิชาการ
โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน (Non-Governmental Organizations : NGOs)
การมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากมายหลากหลายเช่นนี้ ท�ำให้ทิศทางในการพัฒนามีความหลากหลายแตกต่าง
ไปตามภารกิจหรือแนวทางของแต่ละหน่วยงาน ดังนั้นภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคประชาชนจึงจ�ำเป็น
จะต้องหันหน้าเข้ามา “ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบตั ิ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์” จ�ำเป็นต้อง
ท�ำให้เกิดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นสูงสุด
เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ เพราะเมื่อทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น
เมื่อเกิดผลประโยชน์หรือผลเสียทุกฝ่ายจะได้ร่วมกันรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ในระยะยาว
ร่ ว มกั น การร่ ว มคิ ด ร่ ว มวางแผนเพื่ อ ให้ เ กิ ด ทิ ศ ทางการท� ำ งานร่ ว มกั น เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพชุ ม ชนให้
สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้ โดยการท�ำงานต้องเป็นระบบเพื่อใช้การท่องเที่ยว
มาเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีการกระจายรายได้มากขึ้น เน้นการเชิดชูทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต
และวัฒนธรรมท้องถิ่น กระตุ้นจิตส�ำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องมีกลยุทธ์ส�ำคัญ
ที่จะช่วยยกระดับให้การท่องเที่ยวเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 5 กลยุทธ์ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาคนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาชาวบ้านในชุมชนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของตนเองได้
2. การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้คนในชุมชนเข้าใจและมองเห็นศักยภาพชุมชน
ของตนเองว่ามีดีอะไรและสามารถที่จะน�ำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้ โดยเน้นอัตลักษณ์
(Identity) ความเป็นชุมชนเขาพญาบังสา
3. การบริหารจัดการการตลาดที่เหมาะสมกับชุมชน เพื่อแสวงหาตลาดนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม
กับชุมชน และสร้างความสามารถในการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยไม่เสียอัตลักษณ์
ของชุมชน นอกจากนี้ต้องเชื่อมโยงผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้น�ำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ที่เหมาะสม เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนเขาพญาบังสา
4. การสร้างความเข้มแข็งให้กบั เครือข่าย โดยมุง่ เน้นการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถเชือ่ มโยง
แลกเปลี่ยนทรัพยากร ความรู้ และประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อท�ำงานเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้มแข็ง
ได้ในระยะยาว โดยไม่จำ� เป็นต้องพึง่ พาการสนับสนุนของภาครัฐหรือภาคเอกชนเสมอไป โดยการท่องเทีย่ ว
เชิงอนุรกั ษ์เขาพญาบังสาจะมีเครือข่ายทีเ่ ป็นกลุม่ ย่อยทีเ่ กิดจากการรวมตัวของชาวบ้านด้วยกัน ในลักษณะ
ของฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆ
5. การประเมินผลด้วยตัวชี้วัดความสุขของชุมชนและนักท่องเที่ยวเนื่องจากวัตถุประสงค์หลัก
ในการ พัฒนาการท่องเที่ยวเขาพญาบังสา เพื่อพัฒนาให้ชาวบ้านในชุมชนได้รับประโยชน์ ดังนั้นตัวชี้วัด
ความส�ำเร็จจึงไม่ใช่เพียงรายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ หรือจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีม่ ากขึน้ แต่เป็นความอยูด่ มี สี ขุ ในมิตติ า่ งๆ
ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็ต้องค�ำนึงถึงประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับเป็น
การแลกเปลี่ยนของเจ้าบ้านและผู้มาเยือนที่เท่าเทียม และมีความสุขร่วมกัน
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บทสรุป
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา ต�ำบลควนโพธิ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสตูล เป็นอีกหนึ่งกลุ่ม
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ที่ มี ก ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนอย่ า งแท้ จ ริ ง คื อ การส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ
ของชุ ม ชนผ่ านการจัดการการท่อ งเที่ยว โดยการพั ฒ นาที่ มี คนในชุ ม ชนเป็ น ศู น ย์ กลาง เน้ น รู ป แบบ
การมี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของชุ ม ชน รวมถึ ง การอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรม
และทรั พ ยากรในชุ ม ชนควบคู ่ ไ ปกั บ การดึ ง ทรั พ ยากรมาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ ชุ ม ชนได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
เพราะเป็นการด�ำเนินกิจการการท่องเที่ยวในขอบเขตความสามารถการรองรับของธรรมชาติชุมชน
มีการทดแทนการฟื้นฟูให้สามารถผลิตและให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ลดถอย
หรื อ เสื่ อ มโทรมลง ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี วั ฒ นธรรม และวิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ข องชุ ม ชนกั บ
กิจกรรมการท่องเทีย่ ว ภายใต้การตระหนักในกิจกรรมการท่องเทีย่ วทีเ่ ชือ่ มโยงกับการเรียนรูข้ นบธรรมเนียม
วั ฒ นธรรมประเพณี และวิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ข องชุ ม ชน เอกลั ก ษณ์ และอั ต ลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชน
ส่ ง ผลให้ สิ่ ง เหล่ า นี้ ไ ด้ รั บ การอนุ รั ก ษ์ ฟ ื ้ น ฟู ให้ ค นในชุ ม ชนเห็ น ถึ ง คุ ณ ค่ า มากยิ่ ง ขึ้ น โดยการจั ด การ
การท่องเที่ยวที่ให้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่นักท่องเที่ยวเปิดโอกาสผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวได้
เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่ทรัพยากรและวิถีชีวิตคือการท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่ของเขาพญาบังสานั้น
เป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบของฐานการเรียนรู้โดยจ�ำแนกฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นจาก
กระบวนการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ไม่วา่ จะเป็นนักท่องเทีย่ ว ภาครัฐ ชุมชน และผูป้ ระกอบการ
ซึ่งเป็นคนในพื้นที่หรือในชุมชนเองทั้งสิ้นที่เข้ามาค้าขายหรือประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวท�ำให้
คนในชุมชนมีรายได้ซึ่งเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนการคมนาคม
สาธารณะสุ ข ต่ า งๆ และอี ก หลายปั จ จั ย ทั้ ง นี้ ก็ ยั ง ค� ำ นึ ง ถึ ง แนวทางในการป้ อ งกั น และการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้เสื่อมโทรม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการจัดการการท่องเที่ยวให้ชุมชน
เข้ามารับรู้และมีส่วนร่วมในการแสดงความต้องการ ความริเริ่ม เสนอความคิดเห็น ร่วมประชุม ให้ข้อมูล
วิเคราะห์ตัดสินใจ และพัฒนากระบวนการด�ำเนินการเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวท�ำให้ช่วยลดข้อขัดแย้ง
และปัญหาอุปสรรคที่ขัดขวางการด�ำเนินงานและสามารถร่วมกันแก้ปัญหา และก็ต้องมาร่วมกันท�ำงาน
วางแผนเพื่อพัฒนาและขยายศักยภาพการท่องเที่ยว และท้ายที่สุดก็ต้องมีการประเมินและติดตามผล
เพื่อ ตรวจสอบการท�ำงานน�ำไปสู่ก ารแก้ไขปัญ หาปรั บ ปรุ งการจั ด การการท่ องเที่ ย วให้ ดีขึ้ น อยู ่ เ สมอ
(สัมภาษณ์ สุรัฐพงศ์ หมัดใจดี และหมีด ทิ้งปากถ�้ำ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562, สัมภาษณ์โดย ณัฐพล
ศรี ว ะปะ และคณะ) เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ที่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐานและ
สามารถบริ ห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย วได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น สร้ า งประโยชน์ ส ร้ า งความมั่ น คงให้ แ ก่ ท ้ อ งถิ่ น
อย่างแท้จริง
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การท่องเทีย่ วโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก ต�ำบลปากน�ำ้ อ�ำเภอละงู จังหวัดสตูล
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อน�ำเสนอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก
เป็นบทความทีไ่ ด้จากการศึกษาภาคสนาม โดยใช้วธิ กี ารสังเกต และการสัมภาษณ์เชิงลึก นอกจากนีย้ งั ศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสาร และข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การท่องเที่ยว
โดยชุ ม ชนบ้ านบ่อ เจ็ดลูก ต�ำบลปากน�้ำ  อ�ำเภอละงู จั งหวั ด สตู ล เป็ น แหล่ งท่ องเที่ ย วที่ มี ท รั พ ยากร
ทางทะเลที่มีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือศาสนาอิสลาม ส�ำหรับ
การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูกเน้นการใช้ทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู่ในชุมชน โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเลและโบราณสถานบ่อเจ็ดลูก การท่องเที่ยวโดยชุมชน
บ้านบ่อเจ็ดลูกเกิดขึ้นสืบเนื่องจากปัญหาด้านการท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ส่งผลให้ชาวบ้าน
ในชุมชนเกิดแนวคิดและร่วมกลุ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาและจัดการการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ที่เน้น
การท่องเที่ยวโดยชุมชน และเน้นการบริหารจัดการกันเองภายในชุมชน แต่อย่างไรก็ตามปัญหาการ
จั ด การท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชนก็ ยั ง คงมี อ ยู ่ เช่ น ปั ญ หาการด้ า นประชาสั ม พั น ธ์ ปั ญ หาการขาดแคลน
ผู้น�ำเที่ยว ปัญหาขยะ และปัญหาห้องน�้ำ  เป็นต้น ซึ่งกลุ่มจะต้องเร่งด�ำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เพื่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของชุมชน ส�ำหรับข้อเสนอแนะการท่องเที่ยวชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก
ได้แก่ ชุมชนควรมีการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนเพื่อรักษาระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว แต่ในขณะเดียวกันชุมชนจะต้องไม่สูญเสียอัตลักษณ์ของชุมชน และชุมชนควรมีการรณรงค์
เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักถึงการอนุรักษ์และไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรภายในชุมชน
ตลอดจนชุมชนควรส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็นความส�ำคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของชุมชนอย่างแท้จริง
ค�ำส�ำคัญ : การจัดการการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวโดยชุมชน

Abstract
This article aims to present a Community Based-Tourism in Ban Bo Chet Luk, Satun
Province. The study is found by performing field studies to observe and make in-depth interview,
document-based data, and internet-based information. Ban Bo Chet Luk tourist point in Paknam
Subdistrict, La-ngu District, Satun Province is a place where is surrounded by beauty and plenty
of marine natural resources. The local people are mostly Muslims. The concept of social capital
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and environmental capital are applied to manage the tourist system in this area especially in the
part of the marine tourist spot and Bo Chet Luk archaeological site. This community based-tourism
in Ban Bo Chet Luk is originated by the fact that the community’s life is spoiled by the previous
style of tourism so, the local people decided to gather themselves and create a new style of tourism
which is mainly controlled and managed by the local people. However, this new style of tourism
is still a problem itself namely; Public Relations, tour guide management, trash management,
and toilet problem. These problems should be dealt as soon as possible for the sake of tourism. Some
recommendations on tourist management in Ban Bo Chet Luk area are included 1) planning and
improving the tourist plan to reach the tourist’s preferences, meanwhile, the local identity should
be maintained and the community should publicly campaign for raising the concern on preserving
natural resource in the community. In addition, the community should empower the local youth
in participating in the community’s tourism management for the sake of the community.
Keywords : Tourism Management, Community Based-Tourism

บทน�ำ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based-Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่แสดงให้เห็นถึง
การท่องเที่ยวที่ค�ำนึงถึงความสมดุลและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม และ
วัฒนธรรมของชุมชน ทีเ่ น้นการบริหารจัดการโดยชาวบ้านในชุมชน ส�ำหรับชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูกเป็นชุมชน
ที่มีสถานที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นเกาะ ถ�้ำ หน้าผา และอ่าว เช่น ผาใช้หนี้ อ่าวหินงาม
อ่าวมะละกอ และอ่าวฟอสซิล เป็นต้น ตลอดจนแหล่งปะการังที่อุดมสมบูรณ์ ส�ำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่
โดดเด่นและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายส�ำหรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ปราสาทหินพันยอด ซึ่งชุมชนมี
บทบาทเป็นเจ้าของในการก�ำหนดทิศทางการพัฒนา การจัดการการท่องเที่ยว และการดูแลทรัพยากร
การท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดประโยชน์และการเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้
ชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูกเป็นชุมชนที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยคน
ส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือศาสนาอิสลาม ที่น�ำเอาหลักปฏิบัติติของศาสนามาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการ
การท่องเที่ยวของชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก เนื่องจากสภาพปัญหาที่ผ่านมา กล่าวคือ กระแสการท่องเที่ยวใน
ชุมชนทีเ่ กิดขึน้ ได้สง่ ผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องคนในชุมชน ท�ำให้ชมุ ชนได้รบั ผลกระทบทัง้ เชิงบวก
และเชิงลบ ผลกระทบเชิงบวกก็คือการเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนในการน�ำนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่
ต่าง ๆ ภายในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการน�ำนักท่องเที่ยวไปด�ำน�้ำ ดูปะการัง หรือการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
ที่ระลึก เป็นต้น ส่วนผลกระทบเชิงลบ คือมีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่เข้ามาในชุมชนแต่งกายไม่เหมาะสม
และมีการน�ำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปดื่มบริเวณชายหาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนในด้านหลักการทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการกระท�ำที่ไม่เหมาะสมและผิดหลักศาสนาอิสลาม ตลอดจนมีการท�ำลาย
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลและทรัพยากรทางธรณีวิทยา จึงก่อให้เกิดการจัดการการท่องเที่ยว
โดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูกขึ้นเพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ด�ำเนินไปในทิศทาง
เดียวกัน และสอดคล้องต่อวิถีชุมชน ตลอดจนส่งผลเชิงบวกต่อชุมชน โดยให้ความส�ำคัญกับการจัดการ
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การท่องเทีย่ วทีไ่ ม่ทำ� ลายทรัพยากรธรรมชาติ และสอดคล้องกับวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมของคนในชุมชน อันจะน�ำไป
สูก่ ารจัดการการท่องเทีย่ วโดยชุมชนอย่างแท้จริง โดยบทความวิชาการนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำเสนอเกีย่ วกับ
การท่องเทีย่ วโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก ทีไ่ ด้จากประสบการณ์การลงภาคสนาม และการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากเอกสารและข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต (Internet)  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจต่อไป

บริบทชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก
บ้านบ่อเจ็ดลูกตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต�ำบลปากน�้ำ  อ�ำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นชุมชนที่อยู่ติดกับทะเล
อันดามัน ชาวบ้านในชุมชนประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก รองลงมา คือ อาชีพค้าขาย ลักษณะชุมชน
เป็นชุมชนชนบทที่มีความเคร่งครัดในหลักศาสนา โดยชาวบ้านใช้หลักการทางศาสนาอิสลามเป็นแนวทาง
ในการด�ำเนินชีวิต (ยูหนา หลงสมัน จ�ำปา มังกะลู ชฎาพร แดหวัน ทวีศักดิ์ หวังสบู และเติมศักดิ์ มรมาศ,
2550 : 40) ชาวบ้านส่วนใหญ่ยึดอาชีพประมงเป็นอาชีพหลัก ใช้เรือหัวโทงในการออกทะเล อุปกรณ์การ
ท�ำประมง ได้แก่ อวนปลา อวนกุง้ ไซ และลอบ การออกทะเลอาศัยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและฤดูกาล
ของสัตว์น�้ำเป็นตัวก�ำหนด เครื่องมือประมง เปลี่ยนแปลงหมุนเวียนในแต่ละปี การท�ำประมงของชาวบ้าน
เปรียบเสมือนการอนุรักษ์ธรรมชาติไปในตัว คือ เครื่องมือของชาวประมงพื้นบ้านเป็นเครื่องมือจับสัตว์น�้ำ
เฉพาะอย่าง เฉพาะขนาด และอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหว มีชีวิตความเป็นอยู่แบบหาเช้ากินค�่ำ นอกจากนี้
ชาวบ้านส่วนหนึ่งประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงหอยในกะชัง เช่น ปลาเก๋า ปลากะพง ปลาเก๋าเก
(ดอกหมาก) หอยแมลงภู่ บางส่วนเลี้ยงปลาโดยการซื้อพันธุ์ปลามาเลี้ยง บางส่วนได้พันธุ์ปลามาจากการ
ดักลอบแล้วน�ำมาเลีย้ งในกระชัง ซึง่ เป็นอาชีพเสริมของชาวบ้านในชุมชน แต่ในบางครัง้ ราคาสัตว์นำ�้ ก็องิ กับ
ราคาตลาดสินค้าสัตว์น�้ำ ซึ่งท�ำให้ราคาไม่แน่นอน อย่างไรก็ตามเมื่อว่างเว้นจากการท�ำประมงในช่วงเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคมของทุกปี ชาวบ้านจะมีการปลูกแตงโมเป็นอาชีพเสริม ซึง่ จะมีพอ่ ค้าคนกลางมารับซือ้
ถึงในชุมชน พันธุ์แตงโมที่ขึ้นชื่อ คือ พันธุ์กินรี จินตหรา แตงลาย และด�ำกา ชาวบ้านจะปลูกคละกันไปตาม
ความนิยมของลูกค้า และตามความถนัดของผูป้ ลูก พันธุแ์ ตงโมทีไ่ ด้รบั ความนิยม คือ พันธุก์ นิ รี ซึง่ ให้ผลผลิตดี
เนื้อแน่น เปลือกบาง รสหวาน และมีสีแดงเนื้อเป็นทราย จ�ำหน่ายได้ราคาดีปีหนึ่งสามารถสร้างรายได้ให้
กับชาวบ้านเป็นกอบเป็นก�ำ เป็นรายได้เสริมของชาวบ้านบ่อเจ็ดลูกที่สืบต่อมาจากบรรพบุรุษ นอกจากนี้
ชาวบ้านบางส่วนจะปลูกผัก เช่น แตงกวา บวบ ฟักเขียว และถั่วฝักยาว เป็นต้น ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งใน
การเสริมสร้างรายได้ของชาวบ้านในชุมชนที่เห็นว่าแตงโมไม่สามารถปลูกซ�้ำในพื้นที่เดิมได้ จึงหมุนเวียน
มาปลูกผัก ในปีต่อไปก็กลับมาปลูกแตงโม หมุนเวียนอย่างนี้เรื่อยไปทุกปี รวมทั้งการเลี้ยงวัวในพื้นที่ของ
ตัวเอง และทุ่งเลี้ยงสัตว์ของหมู่บ้าน จนน�ำไปสู่การจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงวัวขึ้น นอกจากนั้นชาวบ้านในชุมชนยัง
มีการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป การหาหอยขายในช่วงฤดูกาล และการเจาะหอยนางรม เพื่อเสริมรายได้
ให้กับครัวเรือน เป็นต้น (กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา, 2563 : ออนไลน์) ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่อิงอยู่กับ
การประมงและการเกษตรเป็นหลัก
การเกิดขึ้นของการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก
บ้านบ่อเจ็ดลูกเป็นแหล่งท่องเทีย่ วรองจากเกาะต่าง ๆ ทีม่ อี ยูใ่ นจังหวัดสตูล เนือ่ งจากทัศนียภาพของ
พืน้ ทีบ่ อ่ เจ็ดลูกล้อมรอบไปด้วยน�ำ้ ทะเลสีเขียว มีชายหาด เกาะ ถ�ำ 
้ หน้าผา และอ่าว เช่น ผาใช้หนี้ อ่าวหินงาม
และอ่ า วฟอสซิ ล เป็ น ต้ น ตลอดจนแหล่ ง ปะการั ง ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ ส� ำ หรั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ โ ดดเด่ น
และเป็นทีร่ จู้ กั กันอย่างแพร่หลายส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว ได้แก่ ปราสาทหินพันยอด ส�ำหรับชุมชนบ้านบ่อเจ็ด
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ลูกมีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีข่ นึ้ ชือ่ ได้แก่ โบราณสถานบ่อเจ็ดลูก ซึง่ มีประวัตคิ วามเป็นมาทีย่ าวนาน ถือเป็นต้น
ก�ำเนิดของชุมชนแห่งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้สะดวกทั้งทางเรือ และทางรถ โดยนักท่องเที่ยว
นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวจ�ำนวนมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน–เมษายน และช่วงเทศกาลต่าง ๆ

ภาพที่ 1 โบราณสถานบ่อเจ็ดลูก
ที่มา : นางสาวภาสินี เส้งเนตร ถ่ายเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562
จากกระแสการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชน
ซึ่งเป็นชุมชนชาวไทยมุสลิม ท�ำให้ชุมชนได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ส�ำหรับผลกระทบเชิงบวก
คือ การเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนในการน�ำนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในชุมชน
ไม่วา่ จะเป็นการน�ำนักท่องเทีย่ วไปด�ำน�ำ 
้ ดูปะการัง หรือการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของทีร่ ะลึก ส่วนผลกระทบ
เชิงลบ คือมีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่เข้ามาในชุมชนแต่งกายไม่เหมาะสมและมีการน�ำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไปดืม่ บริเวณชายหาด ซึง่ ส่งผลกระทบต่อชุมชนในด้านหลักการทางศาสนาและวัฒนธรรม ซึง่ เป็นการกระท�ำ
ที่ไม่เหมาะสมและผิดหลักศาสนาอิสลาม ตลอดจนเกิดการท�ำลายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล
และทรั พ ยากรทางธรณี วิ ท ยา จากผลกระทบเชิ ง ลบดั ง กล่ า วที่ เ กิ ด ขึ้ น ท� ำ ให้ ชุ ม ชนเริ่ ม เล็ ง เห็ น ปั ญ หา
เกี่ ย วกั บ ความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรธรรมชาติ และเป็ น ห่ ว งบุ ต รหลานในชุ ม ชนในประเด็ น ของ
การเลียนแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
นอกจากนี้ในเรื่องการท่องเที่ยวในชุมชน พบว่า ชาวบ้านในชุมชนเองยังไม่สามารถบอกเล่า
เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญ ๆ ในชุมชนได้ตรงกัน ว่าสถานที่ท่องเที่ยวมีประวัติ
ความเป็นมาอย่างไร แม้กระทัง่ โบราณสถานบ่อเจ็ดลูก ชาวบ้านในชุมชนเองไม่สามารถเล่าเรือ่ งราวประวัติ
ความเป็นมาได้ตรงกัน ตลอดจนบางครั้งไกด์น�ำเที่ยวจากภายนอกที่น�ำนักท่องเที่ยวเข้ามาก็ให้ข้อมูล
แบบผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง
จากสภาพปัญหาข้างต้น ชุมชนจึงมีความคิดเห็นร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และจัดการ
การท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตามหลักศาสนาอิสลาม แต่ทั้งนี้ชาวบ้านในชุมชนจะ
ต้องรู้และตระหนักถึงศักยภาพชุมชน ข้อมูลสภาพพื้นที่ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชน ว่ามีประวัติ
ความเป็นมาอย่างไร ควรมีการจัดระเบียบอย่างไร รวมถึงการก�ำหนดแนวทางปฏิบัติติหรือกฎระเบียบ
ทีเ่ หมาะสม เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาสรุปและประยุกต์ใช้ในการจัดการการท่องเทีย่ วให้เหมาะสม และสอดคล้อง
กับวิถีชุมชน เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างรายได้ และเป็นแนวทางในการป้องกัน
ไม่ให้วัฒนธรรมภายนอกเข้ามาส่งผลกระทบต่อวิถีชุมชนที่มีอยู่ ตลอดจนป้องกันลูกหลานในชุมชน
ในประเด็นการเลียนแบบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
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ในระยะที่ผ่านในช่วงแรกเมื่อมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นในชุมชน ทราบว่าเมื่อก่อนชาวบ้านในชุมชน
ส่วนใหญ่จะนัง่ มองนักท่องเทีย่ วเข้ามาท่องเทีย่ วแล้วกลับออกไป บางครัง้ นักท่องเทีย่ วได้มกี ารน�ำทรัพยากร
ในชุมชนกลับออกไปด้วย เช่น พันธุ์ไม้ เปลือกหอย หินสวยงาม และปะการัง เป็นต้น หรือแม้กระทั่ง
การทิ้งขยะในพื้นที่ชุมชน แต่เมื่อชุมชนได้ศึกษาและวิเคราะห์ตนเอง ท�ำให้ได้ข้อมูลและองค์ความรู้ต่าง ๆ
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน ท�ำให้เกิดการร่วมกลุม่ การท่องเทีย่ วโดยชุมชนขึน้ เรียกว่า Talagatujuh Seachore
(ตาลากาตูโหย๊ะ ซีชอ แปลว่า ทะเลหรือชายฝั่งบ่อเจ็ดลูก) โดยมีนายยูหนา หลงสมัน เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง
และเป็นประธานกลุ่ม ที่เน้นการจัดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ โดยชุมชนเป็นเจ้าของ คิดเอง ท�ำเอง และ
ร่วมรับผลประโยชน์ด้วยกัน และที่ส�ำคัญเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน
ส�ำหรับการท่องเทีย่ วในชุมชนบ่อเจ็ดลูกมีบริการทีพ่ กั บริการน�ำเทีย่ วทัง้ ทางบก และทางเรือ น�ำชมภูมปิ ญ
ั ญา
ชาวบ้านและแหล่งท่องเที่ยวไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์บริการกลางไว้ค่อยให้บริการข้อมูล
ข่าวสารการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ ส�ำหรับรายได้ที่ได้จากการท่องเที่ยว กลุ่มจะน�ำมา
แบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันภายในกลุ่มและจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการสาธารณกุศลในชุมชนอีกด้วย
(ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.), 2563 : ออนไลน์ และสัมภาษณ์
นัสรูน หลงสมัน, สัมภาษณ์โดย ชมพูนุช สุวรรณการณ์ และคณะ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562)
ส�ำหรับที่พักในชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก จะมีลักษณะเป็นรีสอร์ท ได้แก่ รีสอร์ทชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก
(ตาลากาตูโย๊ะซีชอรีสอร์ทชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก) ซึ่งเกิดจากชาวบ้านในชุมชน จ�ำนวน 25 ครัวเรือน
ได้มีการบริหารจัดตั้งร่วมกัน มีการให้บริการแบบเป็นกันเอง โดยเน้นให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักอาศัย
ได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต ภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรมของคนในชุมชน และ
ยังสามารถใช้จดั เป็นเวทีประชุมสัมมนาแบบไม่เป็นทางการ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นแบบเปิดโล่งสบายๆ ได้อกี ด้วย
โดยรีสอร์ทชุมชนจะคิดค่าบริการที่พักหลังละ 600 บาท/คืน สามารถพักได้ 4 คน และมีที่พักราคา
หลังละ 1,500 บาท/คืน สามารถพักได้ประมาณ 10 - 12 คน
เป้าหมายการจัดตั้งการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก
จากการสัมภาษณ์นายยูหนา หลงสมัน ผู้ริเริ่มก่อตั้งและประธานกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน
บ้านบ่อเจ็ดลูก พบว่า เป้าหมายการจัดตัง้ การท่องเทีย่ วโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก มีเป้าหมายหลักๆ 5 ประการ
ได้แก่ (ยูหนา หลงสมัน, สัมภาษณ์โดย ชมพูนุช สุวรรณการณ์, สัมภาษณ์เมื่อ 10 กันยายน 2562)
1. ทรัพยากรธรรมชาติต้องคู่กับชุมชน
2. วัฒนธรรมประเพณีต้องคู่กับชุมชน
3. สร้างการเรียนรู้และเผยแพร่
4. สร้างความร่วมมือของคนในชุมชนเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาร่วมกัน
5. สร้างอาชีพเสริม
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โปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก
การจั ด การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนบ้ า นบ่ อ เจ็ ด ลู ก (วิ ส าหกิ จ ตาลากาตู โ ย๊ ะ ซี ช อ) เน้ น ทริ ป หรื อ
โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบครึ่งวัน ซึ่งในหนึ่งวันจะมี 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเวลา 08.00-13.00 น. กับ
ช่วงเวลา 14.00 - 18.00 น. เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เลือกช่วงเวลาตามความสะดวก
ส�ำหรับอัตราค่าบริการ 800 บาท/คน นักท่องเทีย่ วจะได้รบั บริการสิง่ อ�ำนวยความสะดวก ดังต่อไปนี้
- เรือหางยาวพร้อมชูชีพ
- มัคคุเทศก์ และสตาฟ ดูแลตลอดทริป
- อาหาร 1 มื้อ ถ้าหากลูกค้าอยากทานอาหารซีฟู๊ด แค่จ่ายเพิ่มท่านละ 200 บาท (ส�ำหรับมื้อเที่ยง
แวะรับประทานอาหารเที่ยงที่อ่าวมะละกอ)
- น�้ำดื่ม ขนม และผลไม้
- ประกันการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมอุทยานเกาะเภตรา
- เรือคายัค (Kayak)
- มีลานจอดรถให้กับลูกค้า
- มีห้องอาบน�้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ
โปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก
(โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบครึ่งวัน อัตราค่าบริการ 800 บาท/คน)
- พร้ อ มกั น ที่ จุ ด ลงเรื อ บ้ า นบ่ อ เจ็ ด ลู ก หรื อ ปากบารา และเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นออกเดิ น ทางสู ่
ปราสาทหินพันยอด
- เข้าชมโบราณสถานบ่อเจ็ดลูก (บ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์) ก่อนลงเรือ
- ชมทะเลแหวก สันหลังมงกร
- ฟังต�ำนานหน้าผาใช้หนี้ ล่องเรือคายัคช่องพบรัก
- จุดชมวิวฟอสซิล พร้อมชมฟอสซิล นอดิลาย อายุ 400 กว่าล้านปี และถ่ายรูปหัวใจที่ปลายแหลม
- เล่นน�้ำ พายเรือเล่น ทานมื้อเที่ยง ณ อ่าวมะละกอ
- พายเรือเข้าชมปราสาทหินพันยอด
- และจุดอื่น ๆ
หมายเหตุ 1) ก�ำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และ 2) นอกจากโปรแกรมท่องเที่ยว
ครึ่งวันแล้วหากนักท่องเที่ยวสนใจจะท่องเที่ยวแบบเต็มวันหรือมากกว่านี้ก็สามารถติดต่อได้
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กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูกที่โดดเด่น
1. กิจกรรมพายเรือคายัค
นักท่องเทีย่ วสามารถพายเรือคายัคลอดช่องพบรัก หรือทีเ่ รียกว่า “ถ�ำ้ ลอดพบรัก” และพายเรือเล่น
ชมบรรยากาศและทิวทัศน์บริเวณอ่าวมะละกอ ปราสาทหินพันยอด พร้อมถ่ายภาพตามจุดเช็คอินต่าง ๆ
ได้อย่างอิสระ
2. กิจกรรมชมปราสาทหินพันยอด
บริเวณปราสาทหินพันยอดนักท่องเที่ยวสามารถพายเรือคายัค ชมน�้ำทะเลสีเขียวมรกต และ
ลัดเลาะไปตามอุโมงค์ ซอกหินปูนที่เกิดจากการถูกกัดกร่อนจากธรรมชาติมานานนับล้านๆ ปี และ
พายเรือเข้าไปอยู่ในเวิ้งน�้ำที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาหินปูน และหากวันไหนท้องฟ้าแจ่มใสจะสามารถ
มองเห็นแนวปะการังน�้ำตื้น และกัลปังหาในบริเวณดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
3. กิจกรรมชมอ่าวฟอสซิล
บริเวณอ่าวฟอสซิลนักท่องเที่ยวสามารถชมและถ่ายรูปซากดึกด�ำบรรพ์ โดยบริเวณนี้จะมีหิน
ที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยรู ป หั ว ใจและเป็ น ทะเลโบราณที่ มี อ ายุ ป ระมาณ 400 กว่ า ล้ า นปี และที่ ส� ำ คั ญ คื อ
อยู ่ ใ นเขตอุ ท ยานธรณีส ตูล (Satun Geopark) ซึ่ งเป็ น อุ ท ยานธรณี โลก (Global Geopark) แห่ งแรก
ในประเทศไทย

ภาพที่ 2 ซากฟอสซิล (Fossil) ณ อ่าวฟอสซิล
ที่มา : นางสาวภาสินี เส้งเนตร ถ่ายเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
จากการศึกษาภาคสนาม โดยการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก และการใช้บริการการท่องเที่ยว
โดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก คณะผู้ศึกษาจึงได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
บ้านบ่อเจ็ดลูก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. ชุ ม ชนบ้ า นบ่ อ เจ็ ด ลู ก มี ก ารบริ ห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย วโดยชาวบ้ า นในชุ ม ชนเองทั้ ง หมด
โดยเน้นการกระจายรายได้สู่ชุมชน
2. ชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูกมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากร
ธรรมชาติทางทะเล และโบราณสถานบ่อเจ็ดลูก เป็นต้น
จุดอ่อน (Weakness)
1. ชุมชนมีทพี่ กั จ�ำนวนน้อย ซึง่ ไม่เพียงพอส�ำหรับการรองรับนักท่องเทีย่ ว ท�ำให้เกิดความไม่สะดวก
แก่นักท่องเที่ยว
2. สิง่ อ�ำนวยความสะดวก เช่น ห้องน�ำ 
้ อยูไ่ กลกับบริเวณท่าเทียบเรือท�ำให้ไม่สะดวกแก่นกั ท่องเทีย่ ว
3. ร้านอาหารเช้ามีนอ้ ย ท�ำให้ไม่มที างเลือกแก่นกั ท่องเทีย่ ว ควรเพิม่ ช่องทางให้ชาวบ้านในชุมชน
มีรายได้โดยการจ�ำหน่ายอาหารหรือสินค้าต่าง ๆ
โอกาส (Opportunities)
1. หน่วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ วอยูเ่ สมอ ท�ำให้การท่องเทีย่ ว
โดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูกเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น
2. มีนิสิต นักศึกษา และนักวิชาการเข้ามาศึกษาเรียนรู้วิถีชุมชนท�ำให้ชุมชนได้รับทราบถึงปัญหา
อันจะน�ำไปสู่การน�ำข้อมูลมาปรับประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น
อุปสรรค (Threats)
1. ยุคสมัยใหม่หรือการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วบางคนทีเ่ ข้ามาท่องเทีย่ วในชุมชน
ใช้ชีวิตตามแบบฉบับของตนเอง โดยไม่ค�ำนึงถึงวิถีชุมชนของชาวบ้านที่ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมา
ซึ่งอาจส่งผลให้ลูกหลานในชุมชนเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้
2. การหลั่งไหลของนักธุรกิจหรือนักลงทุนจากภายนอกที่เข้ามาในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
ชุมชน เพื่อเข้ามาจับจองพื้นที่ลงทุนและท�ำธุรกิจมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น

ปัญหาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก
การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูกแม้จะมีการจัดการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ
และมีศักยภาพในระดับหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชนทั้งในมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามจากการศึ ก ษาคณะผู ้ ศึ ก ษา พบว่ า ปั ญ หาการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนบ้ า นบ่ อ เจ็ ด ลู ก
ก็ยังคงมีอยู่ เช่น
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1. การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูกยังขาดการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในวงกว้าง
ซึ่งเมื่อมีการพูดถึงการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลจะมีน้อยคนที่จะนึกถึงการท่องเที่ยวชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก
แต่จะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ
2. ผู้น�ำเที่ยวในชุมชนมีจ�ำนวนน้อยและบางคนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ
ทีเ่ ป็นแหล่งท่องเทีย่ ว บางครัง้ ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนผูน้ ำ� เทีย่ ว เนือ่ งจากผูน้ ำ� เทีย่ วบางคนน�ำเทีย่ ว
เฉพาะช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ดังนั้นเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจ�ำนวนมากในวันธรรมดา
ชุมชนจึงไม่สามารถต้อนรับและดูแลนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง
3. ปัญหาขยะบริเวณท่าเทียบเรือ ซึ่งส่งกลิ่นเหม็นและสกปรก ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
การท่องเที่ยว และท�ำให้เสียทัศนียภาพ
4. ปัญหาห้องน�้ำมีจ�ำนวนไม่เพียงพอ ซึ่งในชุมชนไม่มีห้องน�้ำสาธารณะไว้ค่อยให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว ซึ่งเมื่อนักท่องเที่ยวต้องการจะเข้าห้องน�้ำจะต้องไปใช้บริการห้องน�้ำของชาวบ้านหรือ
ห้องน�้ำในมัสยิด เป็นต้น ซึ่งท�ำให้เกิดความไม่สะดวกแก่นักท่องเที่ยว

แนวทางแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูกให้เป็นที่รู้จกั แพร่หลายมากกว่า
ที่เป็นอยู่ ซึ่งอาจจะต้องใช้การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว
ให้มากกว่าเดิม โดยการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น สื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ
และสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
2. ควรมีการจัดอบรบผู้น�ำเที่ยวในชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวภายใน
ชุมชน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการ การดูแลนักท่องเที่ยว และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อให้
สามารถให้บริการและดูแลนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3. ควรมีการจัดการขยะบริเวณท่าเทียบเรือให้สะอาดอยูเ่ สมอ เพือ่ ให้แหล่งท่องเทีย่ วไม่เสือ่ มโทรม
และสกปรก โดยเน้นการสร้างจิตส�ำนึกร่วมในการดูแลและรักษาความสะอาดทั้งชาวบ้านในชุมชนและ
นักท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของการท่องเที่ยวและชุมชนเอง
4. ควรสร้างห้องน�ำ้ สาธารณะไว้สำ� หรับให้บริการนักท่องเทีย่ ว ทัง้ นีห้ อ้ งน�ำ้ สาธารณะเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างหนึ่งของจัดการการท่องเที่ยว ดังนั้นชุมชนควรมีการสร้างห้องน�้ำไว้บริการ
นักท่องเที่ยวไว้อย่างเพียงพอ

ข้อเสนอแนะการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก
1. ชุมชนควรมีการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนเพื่อรักษาระดับความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับการบริการที่ดีและมีคุณภาพ แต่ในขณะเดียวกันชุมชนจะต้อง
ไม่สูญเสียอัตลักษณ์ของชุมชน (Identity of Community) นอกจากนี้นักท่องเที่ยวเองก็ควรปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของชุมชนอย่างเคร่งครัดเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และตอบสนองความต้องการทั้งของ
นักท่องเที่ยวและชาวบ้านในชุมชนอย่างแท้จริง
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2. ชุ ม ชนควรมี ก ารรณรงค์ เ กี่ ย วกั บ การสร้ า งความตระหนั ก ถึ ง การอนุ รั ก ษ์ แ ละไม่ ท� ำ ลาย
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรภายในชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
ในชุมชน ไม่ท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ และเรียนรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา เช่น การไม่ทิ้งขยะ
ลงในทะเลหรือบริเวณสถานที่ต่าง ๆ การไม่น�ำทรัพยากรในชุมชน เช่น พันธุ์ไม้ ปะการัง เปลือกหอย
และหินสวยงาม กลับออกไป เป็นต้น
3. ควรส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็นความส�ำคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรมเยาวชนให้เป็นมัคคุเทศก์น้อย
หรือ ยุวมัคคุเทศก์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับเด็กและเยาวชน ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่าง
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ซึ่ ง อาจจะช่ ว ยลดปั ญ หาเกี่ ย วกั บ เด็ ก และเยาวชนที่ อ าจจะใช้ เวลาว่ า งในทางที่
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

บทสรุป
การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูกเป็นชุมชนที่มีทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติ
ที่หลากหลาย โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเลที่งดงามและอุดมสมบูรณ์ ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้
ล้ ว นมี เรื่ อ งราวที่ สั ม พั น ธ์ กั บ วิ ถี ชี วิ ต ของคนในชุ ม ชน ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ชั ด ในเรื่ อ งของความเป็ น อยู ่ แ ละ
การประกอบอาชีพที่ใช้ทรัพยากรทางทะเลเป็นแหล่งส�ำคัญในการด�ำรงชีวิตของคนในชุมชน เอกลักษณ์
และความเป็นชุมชนที่น่าสนใจจึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน ด้วยเหตุนี้
ผู้น�ำชุมชนและชาวบ้านจึงมีการหาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่สื่อให้นักท่องเที่ยว
เห็ น ถึ ง ความเป็ น ชุ ม ชนบ้ า นบ่ อ เจ็ ด ลู ก โดยผ่ า นเรื่ อ งราวของสถานที่ ส� ำ คั ญ ในชุ ม ชน อาหารพื้ น ถิ่ น
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องที่ ร ะลึ ก การจั ด การการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนบ้ า นบ่ อ เจ็ ด ลู ก จะแบ่ ง การท� ำ งานให้
กับชาวบ้าน ในชุมชนตามความถนัดและศักยภาพของแต่ละบุคคล เช่น การท�ำอาหารเป็นหน้าที่ของ
แม่บ้านในชุมชน การขับเรือน�ำนักท่องเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวเป็นหน้าที่ของผู้ชายที่สามารถขับเรือได้
และการเป็ น ผู ้ น� ำ เที่ ย วเพื่ อ ให้ ช าวบ้ า นในชุ ม ชนมี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน
ซึ่งส่งผลให้ชาวบ้านในชุมชนเกิดความรักและความสามัคคี มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ตลอดจน
ร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองให้ดีขึ้น เพื่อให้การท่องเที่ยวในชุมชนเจริญเติบโตและเป็นที่ประทับใจ
ของนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังช่วยท�ำให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
ส่งเสริมให้ชาวบ้านเป็นผู้ประกอบการชุมชน และมีอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ ซึ่งเป็นการลดอัตรา
การย้ายถิ่นหรือการอพยพออกไปใช้แรงงานนอกชุมชน และชุมชนยังมีการเพิ่มมาตรการในการดูแลรักษา
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งมีการจัดการที่เป็นระบบเพื่อน�ำไปสู่การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
อย่างแท้จริงอีกด้วย
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การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนฐานทรัพยากรชุมชนบ้านพุมเรียง
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
บทความฉบั บ นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาภาคสนาม โดยการสั ง เกตและสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก จากตั ว แทน
กลุ ่ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ แ ละสมาชิ ก ในชุ ม ชนบ้ า นพุ ม เรี ย ง โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ น� ำ เสนอ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนฐานทรัพยากรของชุมชนบ้านพุมเรียง ต�ำบลพุมเรียง อ�ำเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยชุมชนบ้านพุมเรียงมีความหลากหลายของทรัพยากรและทุนทางสังคม อันได้แก่
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางภูมิปัญญา และทรัพยากรทางวัฒนธรรม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้
ถื อ เป็ น ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วที่ มี คุ ณ ค่ า ในการน� ำ มาจั ด สรรและจั ด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์
อันประกอบไปด้วย โบราณสถานที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน สิ่งปลูกสร้างที่เป็นประติมากรรม
ที่ โ ดดเด่ น ในชุ ม ชน รวมทั้ ง ทรั พ ยากรทางทะเล รวมถึ ง การมี กิ จ กรรมที่ เ ปิ ด โอกาสให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ได้ร่วมกันปฏิบัติและศึกษาเรียนรู้ โดยให้ความส�ำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดในชุมชน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าวเป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
ในปัจจุบัน ทั้งยังช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนได้เป็นอย่างดี
แต่อย่างไรก็ตามการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์บนฐานทรัพยากรชุมชนบ้านพุมเรียง ก็ยงั มีจดุ ทีส่ ามารถพัฒนาได้
เพื่ อ ประโยชน์ ต ่ อ การจั ด การการท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง ได้ แ ก่ ก ารส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์
การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ความเคลื่อนไหว
ของกลุ่ม และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ นอกจากนี้
กลุ่มควรมีการเพิ่มกิจกรรมชุมชนให้มากขึ้น เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรม
ชุมชนร่วมกับชาวบ้าน และประเด็นสุดท้ายกลุ่มควรมีการสร้างที่พักส�ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่เป็น
ที่พักของกลุ่มเองรวมถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อกลุ่มจะได้มีรายได้และสามารถ
น�ำไปใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างคล่องตัว ซึ่งจะท�ำให้กลุ่มเกิดการพัฒนาต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์, ทรัพยากรชุมชม
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Abstract
This article is formulated by performing field studies to observe and make in-depth interview
with some representatives of a conservation tourist group and local people in Ban Phumriang
community. The purpose of this study is to present the conservation tourism in Ban Phumriang,
Phumriang Subdistrict, Chaiya District, Surat Thani Province. This community has variety of resources
and social capital including; natural resources, wisdom resources, and cultural resources. These
resources are concerned as the tourism resources which contain values for distributing and managing
as the conservation tourism. Those tourism resources are included historic sites, the sculptures which
are seen as the community’s highlight, marine natural resource and the opened-activities which tourists
are allowed to participate in. Those activities mainly focus on preserving the limited local resource
and using them for the highest benefit. This kind of tourism is popular in this recent time since it well
promotes and preserve the local natural resources and cultures. However, the conservation tourism
in Ban Phumriang can be improved in many way for the benefit of tourist management including;
increase PR and promotion on the eco-tourist group’s activities, widely spread the information of
this conservation tourism. Furthermore, the group should increase community activities to persuade
tourists so that they would have chances to join community’s activities. Lastly, the residential area
should be constructed to facilitate the tourists so that the group will receive more income which is
essential to improve their activities in the future.
Keywords : Conservation Tourism, Community Resources

บทน�ำ
ปัจจุบันการท่องเที่ยว (Tourism) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งและเป็นกิจกรรมที่มนุษย์
ส่วนใหญ่เลือกปฏิบัติเมื่อมีเวลาว่างเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายและสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว
กลุม่ เพือ่ น รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างนักท่องเทีย่ วกับผูป้ ระกอบการ ในปัจจุบนั การท่องเทีย่ ว
มีรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ปรับเปลี่ยนไป
ตามกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
(Conservation Tourism) จึงเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน
ทั้งนี้เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นการท่องเที่ยวที่ให้ความส�ำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นกระบวน
การพัฒนาชุมชน (Process of Community Development) ที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือส�ำคัญใน
การอนุ รั ก ษ์ เพื่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มของคนในชุ ม ชน เกิ ด กิ จ กรรมการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
ระหว่างชาวบ้านด้วยกัน และระหว่างชาวบ้านกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน อันน�ำมาซึ่งการจัดการ
ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างแท้จริง
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ชุมชนบ้านพุมเรียง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ต�ำบลพุมเรียง อ�ำเภอไชยา จังหวังสุราษฎร์ธานี เป็นอีกหนึ่ง
ชุมชนทีม่ ที รัพยากรธรรมชาติทางทะเลและป่าชายเลนทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพใต้ทะเล
และพืชพันธุ์ของป่าชายเลน รวมทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านประวัติศาสตร์ทีมีความเกี่ยวโยง
สัมพันธ์กับบุคคลส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งได้แก่ พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) หรือ
รูจ้ กั ในนาม ท่านพุทธทาสภิกขุ ทัง้ นีช้ มุ ชนบ้านพุมเรียงยังคงไว้ซงึ่ วิถชี วี ติ ดัง้ เดิม โดยชาวบ้านประกอบอาชีพ
ประมงเป็นอาชีพหลักทีส่ ร้างรายได้ให้กบั คนในชุมชนโดยการใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาแบบดัง้ เดิมในการประกอบอาชีพ
การเริ่มต้นของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านพุมเรียง เกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนที่ตระหนัก
และเห็นถึงความส�ำคัญของทรัพยากรในชุมชน จึงได้ร่วมกันก่อตั้งกลุ่มธนาคารปูม้าขึ้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
ส�ำคัญในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรและส่งผลท�ำให้เกิดการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ในชุมชน ก่อให้เกิดการมีสว่ นร่วม
ของชาวบ้านในชุมชน และดึงศักยภาพ เอกลักษณ์ รวมไปถึงอัตลักษณ์ของชุมชน (Identity of Community)
ที่มีความแตกต่างไปจากชุมชนอื่น ๆ มาใช้ในการจัดการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับ
ชาวบ้านในชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน รวมไปถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีขึ้น
ทั้ ง นี้ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ จั ด เป็ น รู ป แบบของการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วที่ เ หมาะสมกั บ
พื้นที่ชุมชนบ้านพุมเรียง ต�ำบลพุมเรียง อ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากกระบวนการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จึงก่อให้เกิดกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ภายใต้ชื่อ “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านพุมเรียง” โดยมี นายจรินทร์ เฉยเชยชม เป็นประธานกลุ่ม
ซึ่งการรวมกลุ่มการท่องเที่ยวดังกล่าวสามารถท�ำให้ชาวบ้านในชุมชนด�ำรงชีวิตอยู่ได้โดยการพึ่งตนเอง
สร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจชุมชน (Community Economy) และเป็นการจัดการทรัพยากรที่มี
อยู ่ บ นฐานชุ ม ชนให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ละผลดี ต ่ อ ชุ ม ชนต่ อ ไปในอนาคต ด้ ว ยเหตุ นี้ บ ทความฉบั บ นี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำเสนอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนฐานทรัพยากรชุมชนบ้านพุมเรียง
ต�ำบลพุมเรียง อ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้สนใจ

สภาพทั่วไปของชุมชนบ้านพุมเรียง
ต� ำ บลพุ ม เรี ย งถื อ เป็ น ชุ ม ชนโบราณแหล่ ง อารยธรรมเก่ า แก่ แ ห่ ง หนึ่ ง ของประเทศไทย และ
เคยเป็นเส้นทางสายแพรไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) ทีส่ ำ� คัญแห่งดินแดนด้ามขวาน เป็นแหล่งผ้าไหม
พุมเรียงอันสวยงามเลื่องชื่ออีกทั้งยังเป็นถิ่นก�ำเนิดของท่านพุทธทาสภิกขุปราชญ์แห่งสยามประเทศ
บุ ค คลส� ำ คั ญ ของโลกที่ ไ ด้ รั บ การยกย่ อ งจากองค์ ก ารการศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ และวั ฒ นธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ ยูเนสโก (UNESCO)
โดยมีวัดอุบล (วัดนอก) เป็นวัดอุปสมบทของท่านพุทธทาสภิกขุ และประเด็นที่หลายคนไม่ทราบก็คือ
ทีน่ เี่ คยเป็นทีต่ งั้ ของ “สวนโมกขพลาราม” หรือ “สวนโมกข์” แห่งแรก (สวนโมกข์เก่า) ของท่านพุทธทาสภิกขุ
ที่วัดตระพังจิกก่อนที่ท่านจะย้ายไปสร้างสวนโมกข์ที่วัดธารน�้ำไหล (สวนโมกข์ปัจจุบัน) ที่ต�ำบลเลม็ด
อ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ปิ่น บุตรี, 2561 : ออนไลน์ และส�ำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2563 : ออนไลน์)
นอกจากนี้พุมเรียงยังเป็นหนึ่งในแหล่งทรัพยากร “ปูม้า” ส�ำคัญ ซึ่งนอกจากจะมีปูม้าสด ๆ
ให้เลือกซื้อและเลือกรับประทานแล้ว หากใครได้มีโอกาสไปเดินมาท่องเที่ยวในชุมชนบ้านพุมเรียงจะได้
เห็นอาชีพพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน นั่นก็คือ “อาชีพแกะปูม้า” ซึ่งเป็นการน�ำปูม้าที่นึ่งแล้วมา
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แกะเปลื อ ก แกะก้ า มทิ้ ง คั ด เอาแต่ เ นื้ อ ปู ม ้ า ล้ ว น ๆ แล้ ว น� ำ แบ่ ง เป็ น เกรดตามคุ ณ ภาพของเนื้ อ ปู
เพื่อส่งจ�ำหน่ายให้ร้านค้าน�ำไปประกอบอาหาร เช่น ข้าวผัดปู ก๋วยเตี๋ยวปู และปูผัดผงกะหรี่ เป็นต้น
เพื่อจ�ำหน่ายต่อไป
ด้ ว ยความที่ ชุ ม ชนบ้ า นพุ ม เรี ย งเป็ น ถิ่ น ปู ม ้ า อั น โดดเด่ น ดั ง นั้ น เมื่ อ ต้ น ปี พ.ศ. 2560 จึ ง ได้ มี
การสร้ า ง ประติ ม ากรรมปู ม ้ า ขึ้ น ที่ ส วนสาธารณะเฉลิ ม พระเกี ย รติ แ หลมโพธิ์ บริ เวณแหลมโพธิ์
ซึ่งเป็นประติมากรรมปูม้าขนาดใหญ่ก�ำลังชูก้ามเด่น ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปลอดใต้ตัวปูม้าได้
นับเป็นจุดถ่ายรูปแห่งใหม่ที่น่าสนใจของอ�ำเภอไชยา (ปิ่น บุตรี, 2561 : ออนไลน์)

ภาพที่ 1 ประติมากรรมปูม้า
ที่มา : จรินทร์ เฉยเชยชม ถ่ายเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562
ส�ำหรับชื่อ “พุมเรียง” มีการสันนิษฐานว่าอาจจะมาจากชื่อของ “ต้นโพธิ์” ซึ่งจากค�ำบอกเล่าต่อ ๆ
กันมา ว่าแต่ก่อนพื้นที่แถบนี้ไปจนจรดริมทะเลทั้งสองด้านฝั่งคลอง เต็มไปด้วยต้นโพธิ์ที่ขึ้นอยู่เรียงราย
จึงเรียกชื่อบ้านว่า “บ้านโพธิ์เรียง” ต่อมาจึงเพี้ยนเป็น “บ้านพุมเรียง” เหมือนที่เรียก “แหลมใหญ่”
บริเวณชายทะเลว่า “แหลมโพธิ์” (ปิ่น บุตรี, 2561 : ออนไลน์)
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จากสภาพทั่วไปของชุมชนบ้านพุมเรียงจะเห็นได้ว่ามีปัจจัยหลายประการที่เอื้อต่อการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางภูมิปัญญา และทรัพยากรทางวัฒนธรรม
เป็นต้น ประกอบกับชุมชนประสบกับปัญหาเกี่ยวกับความร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ จึงน�ำไปสู่
การก่อตั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนฐานทรัพยากรชุมชนบ้านพุมเรียง
การก่อตั้งและการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนฐานทรัพยากรชุมชนบ้านพุมเรียง
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนฐานทรัพยากรชุมชนบ้านพุมเรียงเกิดขึ้นเนื่องจากชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง
ในชุมชนบ้านพุมเรียงได้ตื่นตัวต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีผลสืบเนื่องจากความร่อยหรอ
ของทรั พ ยากรสั ต ว์ น�้ ำ  อั น เนื่ อ งมาจากการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการท� ำ ประมงที่ ผิ ด วิ ธี ใ นการจั บ สั ต ว์ น�้ ำ 
ชาวบ้านกลุม่ นีจ้ งึ คิดหาวิธแี ก้ปญ
ั หาดังกล่าว โดยเริม่ จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูล จากนัน้ จึงได้จดั สร้าง
บ้านปลาขึ้นด้วยการน�ำไม้ไปปักซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการสร้างอาณาเขตให้ปลาและสัตว์น�้ำอื่น ๆ มาอยู่
อาศัยพร้อมทัง้ เป็นแนวป้องกันไม่ให้อวนลาก อวนรุก รุกล�ำ้ เข้ามา หลังจากนัน้ ก็ได้มกี ารจัดตัง้ “ธนาคารปูมา้ ”
ขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นที่รับฝากแม่ปูม้าที่มีไข่แก่ติดหน้าท้องให้มาอยู่อาศัยในกระชัง
ในทะเลหรื อ ในถั ง น�้ ำ ของโรงเรื อ นเพื่ อ ดู แ ลให้ แ ม่ ปู ว างไข่ ไ ด้ ส� ำ เร็ จ จากนั้ น ชาวประมงจึ ง มารั บ
แม่ปูม้ากลับไปปล่อยหรือไปขาย ส่วนตัวอ่อนของปูนั่นจะน�ำไปปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติเพื่อเพิ่มปริมาณ
ของปูให้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันหลังการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ท�ำให้ชุมชนบ้านพุมเรียงมีทรัพยากรปูม้า
และสัตว์น�้ำทะเลอื่น ๆ เพิ่มปริมาณมากขึ้น ส่งผลให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย และในที่สุด
ได้น�ำไปสู่การเกิดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนบ้านพุมเรียงตามมา โดยมีหลายหน่วยงาน
ได้เข้ามาให้การสนับสนุน จุดเหมือนที่แตกต่างของการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านพุมเรียง คือ การเน้น
วิ ถี ชุ ม ชนในบรรยากาศพื้ น บ้ า น พร้ อ มทั้ ง มุ ่ ง เน้ น ให้ ก ารท่ อ งเที่ ย วเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการอนุ รั ก ษ์ แ ละ
ฟืน้ ฟูทรัพยากรทางทะเล ทัง้ นีแ้ นวคิดของกลุม่ ท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์บา้ นพุมเรียง นอกจากจะท�ำการท่องเทีย่ วเชิง
อนุรักษ์แล้ว ยังเป็นเน้นการใช้การท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายากอีกด้วย (ปิ่น บุตรี,
2561 : ออนไลน์)

ภาพที่ 2 ธนาคารปูม้า
ที่มา : ฐปิยา ไชยพรม ถ่ายเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562
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ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส�ำคัญของชุมชน
ส�ำหรับทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส�ำคัญของชุมชน สามารถจ�ำแนกไป 3 ด้านหลักๆ ได้แก่
1. ด้านประวัติศาสตร์ชุมชน เช่น บ้านเกิดท่านพุทธทาสภิกขุ วัดอุบล (วัดนอก) วัดอุปสมบทของ
ท่านพุทธทาสภิกขุ วัดตระพังจิก (สวนโมกข์เก่า) สถานปฏิบัติธรรมของท่านพุทธทาส อนุสาวรีย์ปืนใหญ่
สุสานเจ้าเมืองไชยา และแหล่งลูกปัด เป็นต้น
2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น หาดแหลมโพธิ์ บ้านปลา ธนาคารปู หญ้าทะเล
เกาะเสร็จ คลองใหญ่พุมเรียง และป่าชายเลนที่สมบูรณ์ เป็นต้น
3. ด้านวิถชี วี ติ และภูมปิ ญ
ั ญา ซึง่ ได้แก่ วิถชี วี ติ ของชาวประมงและผ้าไหมพุมเรียงของชาวไทยมุสลิม
ซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อด้านภูมิปัญญาของชุมชนบ้านพุมเรียงและเป็นที่รู้จักกันทั่วไปของนักท่องเที่ยว
และบุคคลทั่วไป

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนฐานทรัพยากรชุมชนบ้านพุมเรียง
จากฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส�ำคัญของชุมชน ทั้ง 3 ด้านหลักๆ ได้น�ำไปสู่การจัดกิจกรรม
การท่องเทีย่ วของชุมชน ซึง่ เป็นกิจกรรมการท่องเทีย่ วทีก่ อ่ ให้เกิดการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านในชุมชนตระหนักและเห็นถึง
ความส�ำคัญของทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นชุมชน โดยกิจกรรมเหล่านีเ้ ป็นกิจกรรมทีด่ งึ ดูดความสนใจและเปิดโอกาส
ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ของชาวบ้านในชุมชน ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีอยู่ในชุมชนบ้านพุมเรียง ได้แก่
1. กิจกรรมที่อยู่บนฐานด้านประวัติศาสตร์ชุมชน
โดยกิจกรรมที่อยู่บนฐานด้านประวัติศาสตร์ชุมชน ได้แก่ กิจกรรมตามรอยพระพุทธทาสภิกขุ
พระพุทธทาสภิกขุ (27 พฤษภาคม พ.ศ. 2449 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2536) เป็นชาวอ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เกิดเมื่อปี พ.ศ.2449 เริ่มบวชเรียนเมื่ออายุได้ 20 ปี ที่วัดบ้านเกิด จากนั้นได้เข้ามาศึกษาพระธรรมวินัย
ต่อที่กรุงเทพฯ จนสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค แต่แล้วท่านพุทธทาสภิกขุก็พบว่าสังคมพระพุทธศาสนา
แบบที่เป็นอยู่ในขณะนั้นแปดเปื้อนและบิดเบือนไปมาก ไม่อาจท�ำให้เข้าถึงหัวใจของศาสนาพุทธได้
อย่างแท้จริง ท่านจึงตัดสินใจหันหลังกลับมาปฏิบัติธรรมที่อ�ำเภอไชยา ซึ่งเป็นภูมิล�ำเนาเดิมของท่าน
พร้อมปวารณาตนเป็น “พุทธทาส” ซึ่งแปลว่า ทาสของพระพุทธเจ้า เนื่องจากต้องการถวายตัวรับใช้
พระพุทธศาสนาให้ถึงที่สุด จะเห็นได้ว่าพระพุทธทาสภิกขุมีความส�ำคัญอย่างมากต่อพุทธศาสนิกชน
ชาวพุทธที่อยู่ในชุมชนบ้านพุมเรียง ส�ำหรับเส้นทางตามรอยพระพุทธทาสภิกขุ จึงเป็นกิจกรรมที่ชุมชน
ได้จัดท�ำขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชนและระลึกถึงบุคคลส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มี
ความส�ำคัญต่อชุมชน ในเส้นทางตามรอยพระพุทธทาสภิกขุเป็นการตามรอยพระพุทธทาสภิกขุ ตั้งแต่
เกิดจนกระทั่งมรณภาพ โดยมีวิทยากรให้ความรู้ตลอดเส้นทาง และน�ำไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่พระพุทธทาส
ภิกขุเคยอาศัยอยู่ ได้แก่ บ้านเกิด ทีย่ งั คงไว้ซงึ่ ความดัง้ เดิม ไม่มกี ารตกแต่งเพิม่ เติมหรือทุบท�ำลาย กุฏกิ ลาง
วัดร้างตระพังจิก เป็นกุฏิร้างที่พระพุทธทาสภิกขุใช้จ�ำพรรษา เป็นสถานที่ที่ไม่มีเครื่องอ�ำนวยความสะดวก
และวัดโพธารามซึ่งเป็นสถานที่ที่พระพุทธทาสศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนสวนโมกขพลาราม ซึ่งเป็นสถานที่
ที่พระพุทธทาสภิกขุมรณภาพ (พระประชา ปสนฺนธมฺโม, 2555 : 693 - 708)
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ภาพที่ 3 กุฏิกลางวัดร้างตระพังจิก
ที่มา : ฐปิยา ไชยพรม ถ่ายเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562
2. กิจกรรมที่อยู่บนฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส�ำหรับกิจกรรมทีอ่ ยูบ่ นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลักๆ
ได้แก่ กิจกรรมล่องเรือไปเก็บหอยทีเ่ กาะเสร็จ และกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะและปลูกต้นไม้ ณ หาดเกาะเสร็จ
2.1 กิจกรรมล่องเรือไปเก็บหอยที่เกาะเสร็จ
เกาะเสร็จเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่มีเกิดจากการทับถมกันของตะกอนทรายและตะกอนดินเลน
ปากแม่น�้ำตาปี มีชายหาดด้านหนึ่งเป็นหาดทราย และชายหาดอีกด้านหนึ่งเป็นหาดดินเลน ยามน�้ำทะเล
ลดลงจะเกิ ด ปรากฏการณ์ สั น ทรายกลางทะเลโผล่ ขึ้ น มาเป็ น แนวยาว ถื อ เป็ น แนวสั น ทรายที่ ใ หญ่
ซึ่งบางคนเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า “สันหลังมังกร” หรือ “ทะเลแหวก”
ชาวบ้านในแถบนีย้ งั มีความเชือ่ เกีย่ วกับเกาะเสร็จว่า “ถ้าใครได้มาเกาะเสร็จก็จะประสบผลส�ำเร็จ
บรรลุเป้าหมาย ภาระกิจการงานลุล่วงสัมฤทธิ์ผลโดยดี รวมไปถึงประสบความส�ำเร็จในด้านอื่น ๆ ด้วย”
บนเกาะเสร็จมีการสร้าง “ศาลพ่อตาเกาะเสร็จ” เป็นศาลเล็ก ๆ ไว้สำ� หรับให้ผทู้ ขี่ นึ้ มาบนเกาะเสร็จได้เคารพ
สักการะและขอพร (จรินทร์ เฉยเชยชม. สัมภาษณ์โดย ฐปิยา ไชยพรม. เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562)
โดยกิ จ กรรมนี้ เ ป็ น กิ จ กรรมที่ จั ด ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ล งไปสั ม ผั ส วิ ถี ชี วิ ต ของคนในชุ ม ชน
ในด้านการประกอบอาชีพ นั่นก็คือ การเก็บหอยสับเค็ด ซึ่งจังหวัดสุราษฏร์ธานีเป็นพื้นที่ที่พบหอยสับเค็ด
มากทีส่ ดุ ท�ำให้กจิ กรรมนีเ้ ป็นกิจกรรมทีไ่ ด้รบั ความสนใจจากนักท่องเทีย่ วเป็นอย่างมาก และเป็นอีกกิจกรรม
หนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาร่วมสัมผัสประสบการณ์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชน
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2.2 กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะและปลูกต้นไม้
กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะและปลูกต้นไม้เป็นกิจกรรมที่ประธานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
คิดขึ้นมา เนื่องจากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวยังบริเวณชายหาดเกาะเสร็จและได้น�ำอาหาร
เครือ่ งดืม่ ต่าง ๆ ไปรับประทาน เมือ่ ทานเสร็จแล้วไม่เก็บขยะหรือเศษทีเ่ หลือมาทิง้ ให้เรียบร้อย รวมถึงขยะ
ที่มาจากท้องทะเล ท�ำให้บริเวณชายหาดเต็มไปด้วยขยะ ดูไม่สะอาดตา ท�ำให้เสียทัศนัยภาพ ไม่น่าเข้าไป
ที่พักผ่อนเหมือนแต่ก่อน ประธานกลุ่มจึงเป็นแกนน�ำในการน�ำนักท่องเที่ยวเข้าไปช่วยเป็นจิตอาสา
ในการเก็บขยะเหล่านั้นกลับขึ้นมาทิ้งยังบริเวณชายฝั่ง เพราะพื้นที่เกาะเสร็จเป็นที่สาธารณะที่ไม่ใช่
เป็นเพียงของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นพื้นที่ของทุกๆคน ที่ควรแก่รักษาและอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลาน
ได้เข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามเหมือนแต่ก่อน หลังจากกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ไปเก็บหอยที่เกาะเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จึงแวะมายังชายหาดเกาะเสร็จเพือ่ มาช่วยกันเก็บขยะคนละเล็กคนละน้อย กลับใส่เรือกลับไป
ทิ้งยังชายฝั่ง ถือเป็นการสร้างจิตส�ำนึกให้แก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี (จรินทร์ เฉยเชยชม. สัมภาษณ์โดย
ฐปิยา ไชยพรม. เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562)

ภาพที่ 4 กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ
ที่มา : จรินทร์ เฉยเชยชม ถ่ายเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562

ภาพที่ 5 กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ
ที่มา : จรินทร์ เฉยเชยชม ถ่ายเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562
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3. กิจกรรมบนฐานด้านวิถีชีวิตและภูมิปัญญา
กิจกรรมบนฐานด้านวิถีชีวิตและภูมิปัญญา ได้แก่ กิจกรรมเรียนรู้การทอผ้าไหมพุมเรียง โดย
ผ้าไหมพุมเรียง มีลักษณะเด่นที่ต่างจากผ้าไหมของภาคอื่นๆ กล่าวคือ การทอยกดอกด้วยไหมและดิ้น
โดยมีผ้าทอยกที่มีชื่อเสียงคือ ผ้ายกดอกถมเกสร ผ้ายกชุดหน้านาง และผ้ายกดอกลายเชิง เป็นต้น
ซึ่งใช้เครื่องมือที่ใช้ทอในสมัยก่อน โดยภูมิปัญญาดังกล่าวเป็นภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวไทยมุสลิม
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านพุมเรียง ที่สืบสานการทอผ้ามาจากบรรพบุรุษ ซึ่งสั่งสมชื่อเสียงมายาวนาน
ผ้าไหมพุมเรียงเป็นงานฝีมือแบบดั้งเดิม ที่ต้องใช้ความประณีตและประสบการณ์ในการทอเป็นอย่างมา
ที่ส�ำคัญผ้าทอแต่ละชิ้นแต่ละผืนจะใช้เวลาทอที่ยาวนานกว่าการทอด้วยวิธีอื่น โดยได้สืบทอดภูมิปัญญา
ในการทอผ้ า และมี พั ฒ นาการมาหลายชั่ ว คน ตั้ ง แต่ ส มั ย ตอนปลายกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาเป็ น ต้ น ซึ่ ง เป็ น
การผสมผสานทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธพื้นเมืองในท้องถิ่น โดยชุมชน
ได้มีการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้และทดลองทอผ้า ซึ่งความสร้างความประทับใจ
ให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก (สุราษฎร์ธานี, 2563 : ออนไลน์)

ผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนฐานทรัพยากรชุมชนบ้านพุมเรียง
ผลกระทบเชิงบวก
ด้านเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนฐานทรัพยากรชุมชนบ้านพุมเรียงช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนเกิดรายได้
เสริมจากการท่องเที่ยว น�ำรายได้เข้าสู่ชุมชน ท�ำให้ชุมชนเกิดอาชีพใหม่ ๆ ที่สามารถท�ำควบคู่ไปกับอาชีพ
หลักได้เพิ่มมากขึ้น เกิดการกระจายรายได้ สร้างงานให้คนในชุมชม และส่งผลให้คุณภาพชีวิตของชาวบ้าน
ในชุมชนดีขึ้น
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ช่วยให้เกิดความรัก ความสามัคคี และช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างชาวบ้านในชุมชน
ด้วยกัน และระหว่างนักท่องเที่ยวกับชาวบ้านในชุมชน ช่วยให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนเห็นถึง
ความส�ำคัญของภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนที่ควรแก่การรักษาและคงไว้ให้ตกทอด
สู่รุ่นลูกรุ่นหลานสืบไป นอกจากนี้ยังท�ำให้ชุมชนเกิดความตระหนักในคุณค่าภูมิปัญญา ประเพณี และ
วัฒนธรรมของตน เป็นเหตุให้เกิดความรัก ความหวงแหน ความภาคภูมิใจในสิ่งที่แสดงถึงความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์ในการร่วมมือร่วมใจช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมของ
ชุมชนต่อไป
ด้านสิ่งแวดล้อม
เกิ ด การพั ฒ นาพื้ น ที่ ธ รรมชาติ ใ ห้ เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ เพื่ อ เป็ น การใช้ ท รั พ ยากร
ทางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สงู สุด เกิดการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐาน ระเบียบ และกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ตลอดจน
กฎหมายในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว เกิดการปรับปรุงพัฒนาสภาพภูมทิ ศั น์และกายภาพ
ให้สวยงามและดีขึ้นเพื่อตอบสนองการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
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ผลกระทบเชิงลบ
1. เกิดการเปลีย่ นแปลงอาชีพหลังจากค่าครองชีพของชาวบ้านในชุมชนสูงขึน้ ตามกระแสการท่องเทีย่ ว
2. บางครั้งเกิดปัญหาความไม่เข้าใจระหว่างชาวบ้านในชุมชนกับนักท่องเที่ยว อันเนื่องมาจาก
การสื่อสารหรือการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน ท�ำให้เข้าใจไม่ตรงกัน
3. เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านค่านิยมของชุมชน เมื่อชุมชนเกิดเป็นการท่องเที่ยวขึ้น ย่อมน�ำ
ความเจริญทางด้านวัตถุเข้าสู่ชุมชน จึงท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณ
ถ้ามองในระยะยาวแล้วนับว่าเป็นการท�ำลายเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชนถิ่นที่เป็นเสน่ห์ใช้ดึงดูดนัก
ท่องเที่ยวให้เข้าไปเยือน
4. การท่องเที่ยวยังก่อให้เกิดปัญหาการท�ำลายวัตถุโบราณที่มีอยู่ภายในชุมชน เช่น การขีดเขียน
บนวัตถุโบราณ เป็นต้น

แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์บนฐานทรัพยากรชุมชน
บ้านพุมเรียง
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนฐานทรัพยากรชุมชนบ้านพุมเรียง ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ ท�ำให้ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวและการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน แต่อย่างไรก็ตามมีจุดที่สามารถพัฒนาได้เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่
การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ บ นฐานทรั พ ยากรชุ ม ชนบ้ า นพุ ม เรี ย งในด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วให้เป็นทีร่ จู้ กั แพร่หลายมากยิง่ ขึน้ โดยควรมีการจัดท�ำเว็บไซต์ (Website) ของกลุม่
หรือการสร้างเพจบนเฟชบุ๊ก (Page Facebook) และควรมีการอัพเดท (Update) กิจกรรม ความเคลื่อนไหว
ของกลุ่ม และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ เพื่อดึงดูด
ความสนใจของนักท่องเที่ยวและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนชุมชน นอกจากนี้กลุ่มควรมีการ
เพิ่มกิจกรรมชุมชนให้มากขึ้น เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมชุมชนร่วมกับ
ชาวบ้าน ถือเป็นการรวมตัวของชาวบ้านในชุมชน อันน�ำไปสู่การเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวบ้าน
ในชุมชนและนักท่องเที่ยว ทั้งยังสามารถพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดี ประเด็นสุดท้ายกลุ่มควรมีการสร้าง
ที่พักส�ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่เป็นที่พักของกลุ่มเองรวมถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
เป็นการเพิม่ รายได้ให้กบั กลุม่ เพือ่ กลุม่ จะได้มรี ายได้ และสามารถน�ำไปใช้ในการบริหารจัดการกลุม่ ได้อย่าง
คล่องตัว ซึ่งจะท�ำให้กลุ่มเกิดการพัฒนาต่อไป

บทสรุป
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ซึ่งท�ำให้ชาว
บ้านในชุมชนสามารถด�ำรงชีวติ อยูไ่ ด้โดยการพึง่ ตนเอง อีกทัง้ ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กบั เศรษฐกิจ
ชุมชน และเป็นการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชุมชนบ้านพุมเรียงเป็นตัวอย่าง
หนึ่งที่สะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าว เนื่องจากชุนชนบ้านพุมเรียงเป็นชุมชนที่มีฐานทรัพยากร
มากมาย ได้แก่ ทรัพยากรทางทะเล และป่าชายเลนทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ รวมทัง้ มีความหลากหลายของทรัพยากร
ทางวัฒนธรรม เช่น โบราณสถาน และโบราณวัตถุ เป็นต้น อีกทัง้ ยังมีความเชือ่ มโยงกับกับบุคคลส�ำคัญทาง
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พระพุทธศาสนา จึงท�ำให้ชุมชนบ้านพุมเรียงมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถเป็นเครื่องมือในการน�ำ
มาบริหารจัดการการท่องเทีย่ วได้เป็นอย่างดีและสอดคล้องกับวิถชี มุ ชน ซึง่ เป็นชุมชนทีม่ ลี กั ษณะสังคมเป็น
แบบพหุวัฒนธรรม (Multicultural) แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ชุมชนควรตระหนัก นั่นก็คือ การบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวที่ด�ำเนินการจะต้องส่งผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนในด้านต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็น ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และนอกจากนี้ต้องค�ำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรเพื่อให้ส่งต่อได้ไปสู่
รุ่นลูกรุ่นหลานสืบไป
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การขยายตัวและจินตภาพชุมชนนิยมของร้านกาแฟ
ริมกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตก
THE EXPANSION AND IMAGINED COMMUNITARIANISM OF
COFFEE SHOPS IN THE WEST PHAYAO LAKE
เกศกนก ไชยโย, อนุวัต วังวล, มนตรา พงษ์นิล
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

บทคัดย่อ
บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาลักษณะและการขยายตัวของธุรกิจร้านกาแฟในพืน้ ทีช่ นบท
2) ศึกษาการสร้างจินตนาการความเป็นชุมชนนิยมผ่านธุรกิจร้านกาแฟในพื้นที่ชนบท โดยมีวิธีการศึกษา
การวิจยั เชิงคุณภาพ รวมถึงการส�ำรวจภาคสนามและการสัมภาษณ์เจาะลึกเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟในบริเวณ
ชุมชนริมกว๊านพะเยาทิศตะวันตกจ�ำนวน 6 ร้าน ผลการศึกษาพบว่า ร้านกาแฟบริเวณชุมชนริมกว๊านพะเยา
ฝั่งตะวันตกเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2550 มีการออกแบบตกแต่งร้านให้มีกลิ่นอายของชนบทในอดีตและ
ความหลากหลายของธรรมชาติเพือ่ สร้างภาพบรรยากาศในสือ่ ออนไลน์ทดี่ งึ ดูดความสนใจจากนักท่องเทีย่ ว
การขยายตัวของร้านกาแฟอย่างรวดเร็วเป็นผลมาจาก 1) คนรุ่นใหม่มีความฝันที่จะประกอบกิจการ
ในบ้านเกิดของตนเอง 2) อิทธิพลจากการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม
ของจังหวัดพะเยาตั้งแต่ทศวรรษ พ.ศ. 2540 3) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การขยายตัวของ
ร้านกาแฟของชุมชนริมกว๊านพะเยาทิศตะวันตกเป็นการสร้างจินตนาการความเป็นชนบทผ่านร้านกาแฟ
ทีม่ กี ารจัดการอย่างทันสมัยผสมผสานกับจินตภาพชุมชนนิยม ผลการศึกษานีช้ ใี้ ห้เห็นการพัฒนาจากชนบท
ไปสู่ชุมชนผู้ประกอบการและสร้างจินตภาพชุมชนนิยมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคนรุ่นใหม่
และชนชั้นกลางในบริบทของความทันสมัยและการพัฒนาที่เข้ามาในชุมชน
ค�ำส�ำคัญ : ร้านกาแฟ จินตภาพ ชนบท ชุมชนนิยม ผู้ประกอบการ

Abstract
This article has the objective to 1) Study the characteristics and the expansion of coffee
shops in rural areas. 2) Study the creation of imagined communitarianism via coffee shops in
rural areas, using study methods of qualitative research field survey and in-depth interviews
with coffee shop owners located in the edges of west Kwan Phayao areas from 6 shops. This
study has discovered that coffee shops in the west Kwan Phayao areas have started in 2550 BC,
there are shop decorations present to create the feel of rural places in the past and the diversity
of nature to create an atmosphere for online media to attract attention from tourists. The rapid
expansion of coffee shops are caused from 1) people of the new generation dreaming of setting
up businesses in their own hometown. 2) Influences from the development of tourism for the
conservation of nature and the artistic culture of Phayao from 2540 BC. 3) The community project
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for tourism of OTOP innovations. The expansion of coffee shops of west Kwan Phayao is a creation
of imagined communitarianism via coffee shops which exhibits mutual modern management as
a symbol for tourists to experience communitarianism. This study has pointed to a development
from rurality to a community of entrepreneurs and creating an image of communitarianism to
facilitate people of the new generation and the middle class in the context of modernism and
the development that is introduced in the community.
Keywords : Coffee Shop, Imagery, Rural, Communitarianism, Entrepreneur

บทน�ำ
ร้ า นกาแฟในปั จ จุ บั น ท� ำ ให้ เ กิ ด ค่ า นิ ย มการบริ โ ภคเชิ ง สั ญ ญะ (พรพนิ ต พ่ ว งภิ ญ โญ, 2552)
ซึ่งการบริโภคดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงการดื่มกาแฟเพื่อท�ำให้หายง่วงเท่านั้น แต่กลายเป็นการดื่ม
เพื่อแสดงนัยยะของการบริโภคนิยมไปด้วย เช่น ร้านกาแฟที่มีตราสินค้าซึ่งชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก เป็นต้น
การศึกษาท�ำความเข้าใจร้านกาแฟที่ผ่านมามักจะสะท้อนให้เห็นการบริโภคเชิงสัญญะของร้านกาแฟ
ที่อยู่ในพื้นที่สังคมเมือง แต่ไม่เกิน 2 ทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า ชนบทเป็นพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและเกิดปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ของการพัฒนาพื้นที่ชนบทที่มีสัญลักษณ์ของความทันสมัย
เข้ามามากมาย
ยกตัวอย่างเช่น จังหวัดพะเยาในปัจจุบัน พื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยามีการพัฒนาสถานที่
และธุรกิจขนาดย่อมสมัยใหม่ขึ้นมามากมาย เช่น ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ ร้านกาแฟ ฯลฯ
ซึ่งมีการผสมผสานกันของความโดดเด่นระหว่างความเป็นเมืองที่มีทั้งความทันสมัยและความหรูหรา
โดยน�ำมารวมกับความเป็นชนบทที่มีความเรียบง่าย ธรรมชาติที่สวยงามและหลีกหนีจากความวุ่นวาย
เมื่ อน� ำ ความโดดเด่นของความเป็นเมื องและความเป็ น ชนบทท� ำ ให้ เ กิ ด ความแปลกใหม่ ที่ จะเกิ ด ขึ้ น
เพื่อสร้างเอกลักษณ์ใหม่ในพื้นที่ชนบท
ผู้น�ำท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา (ธรรมนัส พรหมเผ่า) มีแนวคิดว่า “จังหวัดพะเยาเป็นเมืองท่องเที่ยว
ที่ไม่ใช่เมืองผ่านอีกต่อไป โดยจะพัฒนาพื้นที่โดยรอบกว๊านพะเยาให้เป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวติด
อันดับ” (โพสต์ทูเดย์, 5 ตุลาคม 2562) นั้น สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดพะเยาภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ที่ท�ำให้คนในจังหวัดต้องการพัฒนาให้พื้นที่ชนบทมีความน่าสนใจมากขึ้นแต่ไม่ได้ทิ้ง
วิถีชีวิตดั้งเดิมไป กระแสโลกาภิวัตน์ การพัฒนาและความคิดเพื่อพัฒนาแบบใหม่ ๆ โดยใช้ประโยชน์กับ
การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาเองเป็นตัวผลักดันที่จะพัฒนาพื้นที่ชนบทในด้านของ
เศรษฐกิจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในอีกรูปแบบหนึ่ง
ธุรกิจร้านกาแฟในจังหวัดพะเยา นอกจากตั้งอยู่ในเมืองแล้ว ธุรกิจร้านกาแฟยังเกิดขึ้นพร้อมกับ
ค�ำว่าการพัฒนาพื้นที่ชนบทให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยที่ร้านกาแฟเป็นตัวสร้างเอกลักษณ์ที่แปลกใหม่
ในพืน้ ทีก่ ารพัฒนาของชุมชนแห่งวิถชี วี ติ ให้มคี วามน่าสนใจมากขึน้ ชุมชนชนบทฝัง่ ตะวันตกของกว๊านพะเยา
ซึง่ แต่เดิมก่อนทศวรรษ 2550 เป็นชุมชนเกษตรกรรมส่วนใหญ่นนั้ คณะผูว้ จิ ยั พบว่า ในช่วงเวลา 5 ปีทผ่ี า่ นมา
มีร้านกาแฟสดบริเวณชุมชนริมกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตกอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ท่ามกลาง
ความสวยงามแบบธรรมชาติ ความเรียบง่ายของวิถีชีวิตของผู้คนในละแวกนั้น ถึงแม้ว่าในแต่ละร้านกาแฟ
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มีความแตกต่างและมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง แต่ยังมีการจัดการและตกแต่งร้านที่ไม่ทิ้งความเป็น
ชนบทที่อยู่ภายใต้ความทันสมัย ถึงแม้จะสะท้อนความเป็นสมัยใหม่แต่ก็สื่อถึงความเรียบง่ายของวิถีชีวิต
ของชุมชนชนบทด้วยเช่นกัน คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการขยายตัวของธุรกิจใหม่ของร้านกาแฟ
ในบริเวณชุมชนริมกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตกและท�ำความเข้าใจกับการสร้างจินตภาพของร้านกาแฟที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่ชุมชนชนบทดังกล่าวว่ามีลักษณะอย่างไร และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในชุมชน
ฝั่งตะวันตกของกว๊านพะเยาในฐานะที่เป็นพื้นที่ชนบทหรือไม่อย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะและการขยายตัวของธุรกิจร้านกาแฟในพื้นที่ชนบท
2. เพื่อศึกษาการสร้างจินตภาพชุมชนนิยมผ่านธุรกิจร้านกาแฟในพื้นที่ชนบท

ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดและทฤษฎี
ตัง้ แต่ทศวรรษ 2540 สังคมไทยเกิดปรากฏการณ์การขยายตัวของกลุม่ ชนชัน้ กลางมากขึน้ อันเนือ่ งมา
จากการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองในทศวรรษข้างต้น (อภิชาต สถิตนิรมัย
และคณะ, 2557) ซึ่งมีในพื้นที่ชนบทมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะชาวนาในเกษตรกรรมแบบเดิมไปสู่การเป็น
ชาวนาผู้ประกอบการมากขึ้น อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ (2557) ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท�ำให้
ชาวนาในชนบทที่เคยเป็นชนชั้นล่างได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
การเมืองในทศวรรษ 2540 ที่มีความหลากหลายในอาชีพต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การเปลี่ยนเป็นชาวนา
ผู้ประกอบการ มีการท�ำงานในอาชีพต่าง ๆ นอกภาคการเกษตรเกิดขึ้นในชนบท ปรากฏการณ์ดังกล่าว
อรรถจักร์ชี้ให้เห็นถึงผู้คนในชนบทกลายเป็นผู้ประกอบการมากขึ้นและสื่อให้เห็นการเลื่อนสถานภาพที่
มีแนวโน้มไปสู่การเป็นชนชั้นกลางระดับล่างมากขึ้น การเปลี่ยนผ่านข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า มีการขยาย
ตัวของชนชั้นกลางมากขึ้นในสังคมไทยและพื้นที่ชนบทไม่ได้มีลักษณะเป็นสังคมแบบชนบทตามที่เคย
เข้าใจแบบเดิม แต่ในขณะเดียวกันด้วยอิทธิพลของการพัฒนาการท่องเที่ยวและนโยบายของรัฐ ก่อให้เกิด
การปรับเปลีย่ นพืน้ ทีช่ นบททีต่ อบสนองต่อกลุม่ ชนชัน้ กลางภายนอกทีเ่ ข้ามาในพืน้ ทีช่ นบทมากขึน้ ไม่วา่ จะเป็น
กลุ่มพนักงานในองค์กรหรือกลุ่มนักท่องเที่ยว
ด้วยคุณลักษณะของคนชนบทที่เปลี่ยนเป็นผู้ประกอบการมากขึ้นประกอบกับการขยายตัวเข้ามา
ในชนบทของชนชั้นกลางในรูปแบบต่าง ๆ ดังข้างต้น นโยบายรัฐและการท่องเที่ยวในด้านหนึ่งก็คือ
การพยายามสร้างพืน้ ทีช่ นบทให้แสดงภาพของความเป็นชนบทเอาไว้เพือ่ ดึงดูดกลุม่ ชนชัน้ กลางกลุม่ ต่าง ๆ
เพื่อประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ การพยายามสร้างพื้นที่ในชุมชนจึงเป็นการแสดงจินตภาพของความเป็น
ชนบทแบบ “ชุมชนนิยม” (communitarianism) ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยมีความคิดพื้นฐาน
(มนตรา พงษ์นิล, 2562ก: 55) ที่ว่าสังคมไทยโดยเฉพาะสังคมชนบทมีวิถีชีวิตของชุมชนที่ความสวยงาม
โรแมนติก มีประวัตศิ าสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมทีเ่ ป็นแบบภาพของความเป็นชนบทดัง้ เดิม มนตรา
(2562ข) ชีใ้ ห้เห็นว่ามโนทัศน์ชมุ ชนนิยมว่าถูกน�ำมาใช้เป็นนโยบายของรัฐบาลตัง้ แต่ทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา
เช่น หนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ผลของนโยบายท�ำให้สร้างการรับรูแ้ ละความทรงจ�ำของกลุม่ ชนชัน้ น�ำ
ชนชั้นกลางและข้าราชการที่ปฏิบัติตามนโยบายรัฐรวมจนถึงประชาชนทั่ว ๆ ไปว่าด้วยการอนุรักษ์และ
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รื้ อ ฟื ้ น ความสวยงาม โรแมนติ ก และความเป็ น ชนบทดั้ ง เดิ ม เพื่ อ ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนชนบทและ
ปรับใช้กับการท่องเที่ยวและการสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชน มนตราชี้ให้เห็นว่าปรากฏการณ์ดังกล่าว
เป็นแนวคิดชุมชนนิยมมีสถานภาพขององค์ความรูใ้ นฐานะ 1) เป็นเครือ่ งมือของการท่องเทีย่ ว 2) เป็นเครือ่ งมือ
ในการต่อรองอัตลักษณ์และต่อรองทางการเมือง อย่างเช่นในกรณีโครงการหมูบ่ า้ นท่องเทีย่ ว OTOP นวัตวิถี
พบว่าแนวคิดชุมชนนิยมมีปฏิบตั กิ ารเชิงอ�ำนาจและนโยบายทีเ่ นรมิตชุมชนสร้างความเป็นชนบททีส่ วยงาม
โดยรัฐ เพือ่ ตอบสนองต่อการพัฒนาและการท่องเทีย่ ว คณะผูว้ จิ ยั เห็นว่า จินตภาพชุมชนนิยมในพืน้ ทีช่ นบท
จึ ง เกิ ด ขึ้ น จากการขยายตั ว ของกลุ ่ ม ชนชั้ น กลางในสั ง คมไทยประกอบกั บ นโยบายการพั ฒ นาและ
การท่องเที่ยวโดยรัฐ
ร้านกาแฟที่ตั้งและเกิดการขยายตัวในพื้นที่ชนบทตั้งแต่ทศวรรษ 2550 เป็นกรณีตัวอย่างของงาน
วิจยั นีท้ พี่ ยายามอธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์กบั การเปลีย่ นแปลงและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและนโยบาย
การพัฒนาของรัฐ รวมจนถึงการขยายตัวของชนชั้นกลางในฐานะเป็นผู้ประกอบการในชนบท ตลอดจน
ความสัมพันธ์กับการสร้างจินตภาพชุมชนนิยมขึ้นในการจัดการและตกแต่งร้านกาแฟ
2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับร้านกาแฟที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยในกลุ่มวิชาการ
ด้านการจัดการธุรกิจและการตลาดที่มักอธิบายให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ปัจจัยในการเลือก
บริโภคกาแฟ และการบริโภคกาแฟเชิงสัญญะ ฯลฯ งานวิจัยเหล่านี้พยายามศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค
ในแง่ของการส่งเสริมหรือการหากลยุทธ์ในการจ�ำหน่ายหรือสร้างช่องทางการตลาดกาแฟที่เข้าถึงผู้บริโภค
ให้มากขึ้น ดังจะยกตัวอย่างงานวิจัยจ�ำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคและ
การบริโภคเชิงสัญญะ: กรณีศกึ ษาการบริโภคกาแฟในร้านกาแฟย่านถนนนิมมานเหมินทร์ จังหวัดเชียงใหม่
(พรพมิต พ่วงภิญโญ สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ และศราวุฒิ กมลวิจิตร, 2552: 41-52) และการศึกษา
เรือ่ งปัจจัยส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของร้านกาแฟสตาร์บคั ส์และร้านทัมเอ็นทัมส์
คอฟฟี่ สาขาวิคตอเรียการ์เด้นส์ โดยหนึ่งฤทัย เซี่ยงฉิน และประสพชัย พสุนนท์ (2558: 461-477) ตัวอย่าง
งานวิจยั ด้านการจัดการธุรกิจและการตลาดทีย่ กมานี้ เป็นการศึกษาเกีย่ วกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของ
ประชาชนและชีใ้ ห้เห็นว่าในปัจจุบนั ผูค้ นมีการบริโภคกาแฟในเชิงสัญญะของความทันสมัยเท่านัน้ แต่ยงั ไม่ได้
ชีใ้ ห้เห็นภาพของร้านกาแฟทีอ่ ยูใ่ นชุมชนชนบทกับสร้างจินตภาพชุมชนนิยมในร้านกาแฟว่ามีความเกีย่ วข้อง
สัมพันธ์กันอย่างไร ตลอดจนยังไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการร้านกาแฟที่มีพื้นที่ตั้งอยู่
ในชุมชนชนบทว่ามีการเกิดขึ้นและขยายตัวอย่างไรเมื่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัย
เข้ามา
ในขณะทีง่ านวิจยั อีกกลุม่ หนึง่ ทีเ่ สนอภาพการด�ำรงอัตลักษณ์ของชุมชนในบริบทการท่องเทีย่ ว เช่น
การศึกษาเรือ่ ง สถานีรถไฟกันตัง: การถูกท�ำให้กลายเป็นสินค้าภายใต้บริบทการท่องเทีย่ ว (อนงค์นาถ รัตติโชติ
และเก็ตถวา บุญปราการ, 2559: 39-55) พื้นที่ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า: การประกอบสร้างอัตลักษณ์
เพื่อการท่องเที่ยวถวิลหาอดีต (สกาวรัตน์ บุญวรรโณ และเก็ตถวา บุญปราการ, 2560: 61-77) อัตลักษณ์
ชาติพันธุ์กับการเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม (วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล ภัสวลี นิติเกษตรสุนทรและจันทนา
ทองประยูร, 2559: 191-212) ซึง่ กลุม่ วิจยั นีเ้ ป็นการมองปรากฏการณ์การท่องเทีย่ วในฐานะทีเ่ ป็นการท่องเทีย่ ว
แบบการน�ำเสนอภาพตัวแทนทางวัฒนธรรม (ก้องสกล กวินรวีกุล, 2560, น. 1-26) และท�ำให้เข้าใจ
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ได้ว่า กระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ก�ำลังน�ำพา
แหล่งท่องเทีย่ วไปสูค่ วามเหมือนกันในด้านการน�ำเสนอประสบการณ์การท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมแบบโหย
หาอดีต แต่งานวิจัยเหล่านี้ไม่ได้เสนอจินตภาพชุมชนนิยมว่าถูกจัดสร้างขึ้นมาได้อย่างไร
ในขณะที่การศึกษาเรื่อง ชุมชนนิรมิต : ภาพปรากฏของชนบทชวนฝันกรณีศึกษาโครงการหมู่บ้าน
OTOP เพือ่ การท่องเทีย่ ว จังหวัดพะเยา (มนตรา พงษ์นลิ , 2562ข : 251-258) น่าจะเป็นงานวิจยั ทีพ่ ยายาม
ตอบค�ำถามว่าจินตภาพชุมชนนิยมของหมู่บ้านสันป่าม่วง ต�ำบลสันป่าม่วง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชุมชนกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตกที่เป็นพื้นที่เดียวกับที่คณะผู้วิจัยศึกษาอยู่นั้น ก็ถูกสร้าง
จินตภาพชุมชนนิยมจากอิทธิพลของโครงการพัฒนาของรัฐ นอกจากนี้คณะผู้วิจัยเห็นว่า การศึกษา
เรื่องชุมชนนิยมใน ‘เมืองน่าอยู่’: อัตลักษณ์พะเยาในบทเพลง (มนตรา พงษ์นิล, 2562ก : 48-78)
ยังพยายามอธิบายให้เห็นการใช้มโมทัศน์ชุมชนนิยมแบบชนบทที่เข้าไปประกอบสร้างความหมายต่อ
พื้นที่เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยใช้บทเพลงเป็นหน่วยในการวิเคราะห์การประกอบสร้างเมืองพะเยา
น่าอยูท่ ใี่ ช้ความเป็นชนบทเข้าไปสร้างความหมาย ผลการศึกษานีท้ ำ� ให้เข้าใจได้วา่ มโนทัศน์แบบชุมชนนิยม
ก็สามารถยักย้ายถ่ายเทและสร้างภาพความหมายในพืน้ ทีห่ นึง่ ๆ ได้ แต่อย่างไรก็ตามมนตราใช้การวิเคราะห์
บทเพลงเพื่อชี้ให้เห็นการประกอบสร้างมโนทัศน์ชุมชนนิยมในเมืองพะเยา โดยสรุป คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่า
สามารถประยุ ก ต์ วิ ธี วิ ท ยาการประกอบสร้ า งมโนทั ศ น์ ชุ ม ชนนิ ย มเพื่ อ การศึ ก ษาการขยายตั ว ของ
ร้านกาแฟในชนบทและการสร้างจินตภาพชุมชนนิยมทีเ่ กิดขึน้ จากอิทธิพลของการพัฒนาและการท่องเทีย่ ว
ได้เช่นกัน

วิธีการวิจัย
การวิ จั ย นี้ ใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ มี พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาในเขตชุ ม ชนที่ ตั้ ง อยู ่ ริ ม กว๊ า นพะเยา
ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นชุมชนในเขตชนบทของอ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลเชิงส�ำรวจ
และการสัมภาษณ์เจาะลึกแบบไม่เป็นทางการ โดยมีแนวค�ำถามกว้าง ๆ แบบไม่มโี ครงสร้าง โดยประกอบด้วย
หัวข้อประวัติความเป็นมาของการสร้างร้านกาแฟ เงื่อนไขหรือเหตุผลในการเปิดร้านกาแฟ การจัดรูปแบบ
และลักษณะร้านกาแฟ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร้านกาแฟ ลูกค้าและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ

แผนที่ที่ 1 สถานที่ตั้งร้านกาแฟบริเวณชุมชนริมกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตก (สร้างแผนที่โดยอนุวัต วังวล)
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1) คุณณัฐกฤตา เขือ่ นวัง ผูจ้ ดั การร้านภูกลองฮิลล์ (PHUKLONG HILL) บ้านห้วยลึก ต�ำบลบ้านตุน่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2) คุณเฉลิมพร วัชระกรชัย เจ้าของร้านวิวนาคอฟฟี่ บ้านสันป่าบง ต�ำบลสันป่าม่วง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
3) คุณภัคธิมา วรศิริ เจ้าของร้านบ้านต้นเต๊า บ้านบัว ต�ำบลบ้านตุ่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
4) คุณชมพูนุท ไชยชนะ เจ้าของร้านกาแฟคุณเก๋ บ้านต�๊ำน�้ำล้อม ต�ำบลบ้านต�๊ำ  อ�ำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
5) คุณพัณณิตา อ้อยหวาน เจ้าของร้านบ้านปลาคาเฟ่ บ้านต�๊ำกลาง ต�ำบลบ้านต�๊ำ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
6) คุณภัชรินทร์ ลายสาน เจ้าของร้านธรรมดา (Thammada) บ้านต�ำ๊ เหล่า ต�ำบลท่าจ�ำปี อ�ำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
เงื่อ นไขที่เลือ กกลุ่มตัวอย่า งที่ เ ป็ น ร้ านกาแฟสด เนื่ องจากมี การใช้ เ ครื่ องชงกาแฟมาตรฐาน
การตกแต่ ง ร้ า นให้ เข้ า กั บ สภาพแวดล้ อ มโดยรอบ จึ ง ท� ำ ให้ ร ้ า นกาแฟทั้ ง 6 ร้ า นที่ เ ป็ น กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
มีเอกลักษณ์การตกแต่งร้านที่ต่างกันออกไป แต่สิ่งที่คล้ายกันของทั้ง 6 ร้าน คือ เป็นการเลือกใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ในชุมชนน�ำมาตกแต่งร้านเพื่อให้ได้กลิ่นอายความเป็นชนบท มีธรรมชาติที่สวยงาม เป็นต้น
ในขณะที่ร้านกาแฟทั่วไป เช่น ร้านกาแฟโบราณจะเป็นร้านเล็ก ๆ ซุ้มเล็ก ๆ ที่มีการซื้อแฟรนไชส์
(Franchise) ของกาแฟมียหี่ อ้ มาจ�ำหน่าย โดยเมือ่ ลูกค้ามาใช้บริการจะมีการน�ำกาแฟส�ำเร็จรูปมาชงในน�ำ้ ร้อน
ร้านกาแฟโบราณจึงพบได้ทวั่ ไป ทีม่ กั จะมีการจัดท�ำร้านในลักษณะเดียวกัน กระจายตัวอยูท่ งั้ ในพืน้ ทีช่ มุ ชน
ชนบท ตัวเมืองและจังหวัดอื่น ๆ ทั่วไปด้วย ดังนั้น ร้านกาแฟกลุ่มนี้จึงไม่ตรงกับเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการสัมภาษณ์จงึ ได้แก่ เจ้าของธุรกิจหรือผูจ้ ดั การร้านกาแฟสดทีต่ งั้ อยูใ่ นบริเวณ
ชุมชนฝั่งตะวันตกของกว๊านพะเยาจ�ำนวน 6 ร้าน โดยกลุ่มตัวอย่างอนุญาตให้แสดงชื่อ-ชื่อสกุลจริง
ในบทความได้ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างนี้เป็นการคัดเลือกมาทั้งหมด โดยการส�ำรวจภาคสนามเบื้องต้นในพื้นที่
บริเวณชุมชนริมกว๊านพะเยาที่มีร้านกาแฟสดที่มีลักษณะการจัดพื้นที่เป็นสถานประกอบการเป็นอาคาร
หรือสถานที่เฉพาะ

ผลการศึกษา

1. ลักษณะและการขยายตัวของธุรกิจร้านกาแฟในพื้นที่ชนบท
ชุมชนริมกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตกเป็นแหล่งชุมชนชนบท ที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย
โดยประกอบอาชีพท�ำการเกษตรเป็นหลัก ได้แก่ ปลูกข้าว ข้าวโพด กระเทียม ถั่วลิสง รวมถึงการเลี้ยงสัตว์
ไว้สำ� หรับบริโภค เป็ด ไก่ และมีแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติทมี่ คี วามอุดมสมบูรณ์ให้คนในพืน้ ทีช่ นบทได้ใช้ประโยชน์
ในการหล่อเลี้ยงชีพนั้นคือ กว๊านพะเยา ที่สามารถท�ำนาบัว หาปลาเพื่อยังชีพ และอาชีพเสริมเมื่อหมด
ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร คือการท�ำผลิตภัณฑ์ OTOP ตามความถนัดของตนเอง เมื่อเริ่ม
มีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ วผ่านนโยบายการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม
ของจังหวัดพะเยา แต่ละท้องถิ่นเริ่มมีการผลักดันให้มีการพัฒนาชุมชนแถบชนบทได้แสดงศักยภาพของ
หมู่บ้านตนเองว่ามีความสามารถด้านไหนบ้าง ความพยายามที่จะผลักดันเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผล
ท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วเริม่ มีความสนใจในการทีจ่ ะแวะมาท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ ก็เริม่ มีผปู้ ระกอบการร้านค้า ร้านอาหาร
สถานบันเทิง สถานบริการทีพ่ กั โรงแรม เกิดขึน้ ในบริเวณรอบกว๊านเพือ่ รองรับความต้องการของนักท่องเทีย่ ว
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นโยบายการพัฒนาที่เน้นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยามีการการพัฒนาชุมชน
ชนบทให้เป็นสถานทีม่ คี วามน่าสนใจ เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่ วส�ำหรับนักท่องเทีย่ วต่างถิน่
คนเมืองและคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัด เพื่อให้กลายเป็นแหล่งสร้างฐานเศรษฐกิจให้กับจังหวัด ชุมชน
ฝั่งตะวันตกของกว๊านพะเยาเป็นพื้นที่เป้าหมายของการพัฒนาตามนโยบายหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านโอทอปนวัตวิถีของรัฐบาล
ในต�ำบลสันป่าม่วง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนฝั่งตะวันตกของกว๊านพะเยา
ก็เป็นหมู่บ้าน OTOP ที่ชุมชนท�ำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา เช่น หมวก กระเป๋า ไปจนถึงของตกแต่งบ้าน
ต�ำบลนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการท่องเที่ยว (ส�ำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดพะเยา, 19 ธันวาคม 2561) และในบ้านบัว ต�ำบลบ้านตุ่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในชุมชนฝั่งตะวันตกของกว๊านพะเยาเช่นกัน ก็ได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับชาติ (ส�ำนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา, 17 มกราคม 2559) จะเห็นได้ว่าจากอิทธิพลของการพัฒนาและการส่งเสริม
การท่ อ งเที่ ย วดั ง กล่ า ว จึ ง มี ป ระชาชนและนั ก ท่ อ งเที่ ย วเริ่ ม รู ้ จั ก ชุ ม ชนฝั ่ ง ตะวั น ตกของกว๊ า นพะเยา
จากความเป็นชุมชนชนบทที่ไม่ไกลตัวเมืองพะเยา เป็นหมู่บ้านโอทอปและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มีธรรมชาติและสินค้าท้องถิ่นต่าง ๆ ตั้งอยู่
นอกเหนือจากโครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วหมูบ่ า้ นโอทอปนวัตวิถดี งั ข้างต้น ชุมชนริมกว๊านพะเยา
ฝั่งตะวันตกก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เนื่องจากมีหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ได้แก่ บ้านบัว
ต�ำบลบ้านตุน่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึง่ เป็น “หมูบ่ า้ นทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศระดับประเทศตามประกวด
ผลงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทชุมชน ปี พ.ศ. 2552 จนมีชื่อเสียงกึกก้องไป
ทัว่ ประเทศ เป็นต้นแบบการด�ำเนินชีวติ ตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียงจนเกิดเป็นมรรคเป็นผลต่อประชาชน
ในหมูบ่ า้ น ณ วันนีม้ ผี สู้ นใจจากทัว่ ประเทศหลัง่ ไหลไปเยีย่ มชมและศึกษาดูงานชุมชนบ้านบัวอย่างต่อเนือ่ ง
ณ ปี 2558 จ�ำนวนผู้มาศึกษาดูงานกว่า 500 คณะ จ�ำนวนกว่า 50,000 คน” (ส�ำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดพะเยา, 2559)
ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน ธุรกิจร้านกาแฟก็เริ่มก่อตัวขึ้นใหม่เป็นจ�ำนวนมากในพื้นที่บริเวณชุมชน
ริมกว๊านพะเยาฝัง่ ตะวันตก ซึง่ เป็นผลมาจากการทีเ่ จ้าของธุรกิจได้เคยไปสัมผัสเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง
ในเมืองหลวง จึงเกิดความคิดที่จะสร้างธุรกิจร้านกาแฟในชุมชนริมกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตกเพื่อรองรับ
กับความต้องการของนักท่องเที่ยวนอกเหนือจากการเยี่ยมชมหมู่บ้านโอทอปและเลือกซื้อสินค้าเท่านั้น
จึงท�ำให้มีผู้ประกอบการร้านขายน�้ำปั่นและธุรกิจร้านกาแฟเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีการริเริ่มโครงการนี้
เป็นจ�ำนวนมาก
การส่งเสริมการพัฒนาที่จังหวัดพะเยาจึงมีอิทธิพลต่อการขยายตัวของธุรกิจร้านกาแฟที่พยายาม
สร้างจุดเด่นให้กับจังหวัดพะเยาโดยแสดงผ่านผู้แสดงที่เป็นทางการ (โครงการพัฒนา การท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดพะเยา) และผ่านผู้แสดงที่ไม่เป็นทางการ
(ผู้ประกอบการเอกชน) ก็มีการพยายามประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณาต่าง ๆ อาทิเช่น การจัดท�ำแผ่นพับ
“แอ่วพะเยาม่วนใจ๋” ที่จัดท�ำขึ้นโดยจังหวัดพะเยา ซึ่งเนื้อหาภายในแผ่บพับจะประกอบด้วยแผนที่แสดง
ต�ำแหน่งที่ตั้งและข้อมูลการติดต่อสถานประกอบการต่าง ๆ มีแนะน�ำสถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญ ที่พักรีสอร์ท
โฮมสเตย์ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ทีม่ บี รรยากาศแบบวิถชี วี ติ ชุมชนชนบทให้นกั ท่องเทีย่ วได้รจู้ กั จังหวัดพะเยา
มากยิง่ ขึน้ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หมูบ่ า้ นและร้านกาแฟผ่านสือ่ ออนไลน์ของผูป้ ระกอบการเอกชน
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ทีม่ คี วามรวดเร็วสามารถเข้าถึงได้งา่ ยในปัจจุบนั อีกทัง้ ยังมีบรรดาบล็อกเกอร์ในโลกออนไลน์ ทีม่ าท่องเทีย่ ว
จังหวัดพะเยา และได้มกี ารเล่าเรือ่ งราวผ่านรูปภาพทีส่ อื่ ถึงบรรยากาศของร้านกาแฟ ทีม่ กี ารประดับตกแต่ง
จากวัสดุธรรมชาติจากภายในชุมชน สิ่งที่ได้ถ่ายทอดออกมา ไม่เพียงแค่บรรยากาศที่ชวนหลงใหล ยังมี
การถ่ายทอดความเป็นชนบททีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะถิน่ ได้อย่างแท้จริงทางโลกออนไลน์ โดยแต่ละร้านกาแฟ
ได้สร้างกลุม่ เพือ่ โฆษณาจุดเด่นของร้านตนเองให้บคุ คลภายนอกได้รบั รูผ้ า่ นสือ่ ออนไลน์ (พะเยากินดืม่ เทีย่ ว,
6 ตุ ล าคม 2562 และ 25 ตุ ล าคม 2562; บ้ า นและสวน, 15 มกราคม 2563; เฟสบุ ๊ ค กาแฟคุ ณ เก๋ ;
ไทยรัฐออนไลน์, 25 พฤศจิกายน 2561; พะเยาบิส คู่คิดธุรกิจท้องถิ่น, 4 สิงหาคม 2561) ในขณะที่ยัง
ไม่เคยเข้ามาใช้บริการสื่อต่าง ๆ รูปแบบการประชาสัมพันธ์เหล่านี้สามารถจูงใจผู้คนให้เข้ามาท่องเที่ยว
จังหวัดพะเยามากขึ้น
อิทธิพลของนโยบายการส่งเสริมและการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยากับโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง เปรียบเสมือนท�ำให้ร้านกาแฟเป็นที่รู้จักได้รับความนิยมมากขึ้นไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
การก่อตัวของธุรกิจร้านกาแฟบริเวณชุมชนริมกว๊านพะเยาทิศตะวันตกส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลา
ที่มีการริเริ่มโครงการหมู่บ้านโอทอปนวัตวิถีและการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้สอดคล้อง
ต่อความต้องการของนักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาใช้แวะมาท่องเทีย่ วจ�ำนวนมาก เมือ่ การขยายตัวของการท่องเทีย่ ว
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ก็เป็นช่วงโอกาสที่เหมาะสม ผู้ประกอบการร้านกาแฟจึงอาศัยอิทธิพล
จากโครงการต่าง ๆ ให้เข้ามาใช้บริการร้านของตนเอง
2. การสร้างจินตภาพชุมชนนิยมผ่านธุรกิจร้านกาแฟในพื้นที่ชนบท
จากการเกิ ด ขึ้ น ของร้ า นกาแฟสดทั้ ง 6 แห่ ง ซึ่ ง สร้ า งขึ้ น ภายใต้ ก ระแสการเปลี่ ย นแปลงและ
พัฒนาพื้นที่ชุมชนฝั่งตะวันตกของกว๊านพะเยาโดยนโยบายโอทอปนวัตวิถีและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ร้านกาแฟทั้ง 6 ร้าน ก็มีการจัดการและตกแต่งร้านค้าให้ดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยพยายามจัดการและ
ตกแต่งร้านทีส่ อดคล้องกับภาพและความรูส้ กึ ของประชาชนและนักท่องเทีย่ วทีม่ องความเป็นชนบทในชุมชน
ฝั่งตะวันตกของกว๊านพะเยา ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“ภูกลองฮิลล์เป็นสวนองุ่นปลอดภัยต้นแบบแห่งแรกใน จ.พะเยา ก็ว่าได้ เนื่องจากผู้บริโภคให้
ความส�ำคัญเรื่องของสุขภาพ รับประทานอาหารพืชผักผลไม้ที่ปลอดภัย โดยองุ่นคือผลไม้ท่ีขึ้นชื่อและ
ก�ำลังเป็นแบรนด์ดังของไร่ภูกลองฮิลล์ ในขณะนี้หลังจากมีการปลูกจนถึงขณะนี้องุ่นให้ผลผลิตแล้ว
ไม่ต�่ำกว่า 3 ปี ไม่เพียงแต่เป็นที่ปลูกองุ่นคุณภาพดีและไร้สารเคมีเท่านั้น แต่บรรยากาศของภูกลองฮิลล์
ยังมีการจัดตกแต่งสถานที่ให้น่าสนใจจึงเป็นที่นิยมมาท่องเที่ยว ภายในพื้นที่สวนองุ่นมีลูกแกะจ�ำนวน
หลายตัววิ่งเล่น และเพลินกับการชมตลอดจนเลือกองุ่นด้วยตนเอง รวมถึงมีการออกแบบใหม่ปรับปรุง
สถานที่ใน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้น คือ รีสอร์ต - สวนน�้ำ  ศูนย์อาหารครบวงจร รวมถึงร้านกาแฟสดเล็ก ๆ ส่งกลิ่นหอมกรุ่นส�ำหรับผู้ที่นิยมบรรยากาศกาแฟสด
ในสวนได้อย่างลงตัว เพือ่ ตอบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่ วทีม่ าเยือนไร่ภกู ลองฮิลล์ ได้อย่างครบครัน”
(ณัฐกฤตา เขื่อน, สัมภาษณ์)
จากบทสัมภาษณ์จะเห็นได้วา่ พืน้ ทีช่ มุ ชนโดยทัว่ ไปเป็นพืน้ ทีท่ ำ� การเกษตรกรรม แต่เริม่ มีการส่งเสริม
การท่องเที่ยวจากโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวและโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ท�ำให้เจ้าของธุรกิจต้องการสร้างชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากมีวิวทิวทัศน์
ที่สวยงามสามารถมองเห็นภูเขาได้ชัดเจน เหมาะแก่การพักผ่อนของชีวิตคนในเมืองที่ต้องการหลีกหนี
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ความวุน่ วายในวันหยุด พร้อมกับการดืม่ กาแฟหรือเครือ่ งดืม่ อืน่ ๆ ท�ำให้เกิดเป็นร้านกาแฟทีม่ คี วามน่าสนใจ
ในแบบวิถีชีวิตดังเดิม ที่แอบแฝงไปด้วยความเป็นธรรมชาติที่เรียบง่ายแต่ก็ยังมีความทันสมัยอยู่
ร้านกาแฟส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นใหม่ในปัจจุบัน ได้มีการประยุกต์เอาความเป็นธรรมชาติที่เรียบง่าย
ที่ตนเองมีอยู่เป็นทุนเดิม พยายามดึงเอาออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยกตัวอย่างเช่น ไม้ไผ่ในชุมชน
ริมกว๊านพะเยาทิศตะวันตก มีจ�ำนวนมากได้น�ำมารังสรรค์ให้เป็นโต๊ะ เก้าอี้ ภายในร้านกาแฟ พยายาม
ท�ำให้เป็นร้านกาแฟวิถีชีวิตดั้งเดิมมีความน่าสนใจ สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างถิ่นและคนเมือง
ทีต่ อ้ งการพักผ่อนแบบหลีกหนีความวุน่ วายได้เป็นอย่างมาก การออกแบบตกแต่งร้านให้มกี ลิน่ ไอของชุมชน
ในอดีต ความหลากหลายของธรรมชาติ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนท�ำให้สามารถสร้างรายได้
ให้กับหลายครอบครัวในชุมชนที่น�ำมาดัดแปลงให้เป็น โต๊ะ เก้าอี้ ในการตกแต่งร้านเพื่อใช้ในการดึงดูด
ความสนใจของนักท่องเที่ยว ความนิยมของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีกลุ่มโฆษณาที่บ่งบอกเอกลักษณ์ร้าน
ของตนเอง ท�ำให้นักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด เกิดความสนใจเดินทางมาเยี่ยมชมและใช้บริการร้านกาแฟ
เจ้าของหรือผู้จัดการร้านกาแฟ จ�ำนวน 6 ร้าน ต่างให้ข้อมูลตรงกันว่า เริ่มมีการก่อตัวของธุรกิจ
ร้านกาแฟเกิดขึน้ ตัง้ แต่ระยะเวลา 3 เดือน ไปจนถึง 3 ปี เป็นกิจการทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ในช่วงทีเ่ ศรษฐกิจเคลือ่ นตัว
ได้ไม่ดีเท่าที่ควร มีปัจจัยหลายประการ จุดเริ่มต้นที่เป็นข้อบ่งชี้ให้เห็นว่า การก่อตัวของร้านกาแฟที่เกิดขึ้น
เป็นจ�ำนวนมากเกิดจากที่เจ้าของธุรกิจมีความส�ำนึกรักบ้านเกิด ที่อยากประกอบกิจการในพื้นที่ชนบทของ
ตนเองรวมถึงอยากให้ชมุ ชนของตนเองเป็นทีร่ จู้ กั จึงได้คดิ หาธุรกิจทีส่ ามารถตอบโจทย์ในการประกอบการ
ที่ จ ะผสานเข้ า กั บ ชุ ม ชนได้ ใ นรู ป แบบของการใช้ บ ริ ก ารร้ า นกาแฟ ซึ่ ง จะสามารถดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ให้เข้ามาสัมผัสกับวิถีชีวิตชนบท ภายใต้การสร้างแรงจูงใจ ความแปลกใหม่และความทันสมัย โดยการ
ออกแบบตกแต่งร้านให้มีกลิ่นไอของชนบทในอดีต สร้างบรรยากาศร้านด้วยความหลากหลายของ
ธรรมชาติ ให้มคี วามน่าสนใจมากยิง่ ขึน้ จึงท�ำให้เห็นภาพของการตกแต่งร้านทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ โดยน�ำวิถชี วี ติ
วัฒนธรรม เรื่องราวต่าง ๆ ถ่ายทอดให้บรรยากาศภายในร้าน สามารถอธิบายแทนค�ำบอกเล่าได้อย่างดี

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
อภิปรายผล
อิทธิพลของการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวท�ำให้วิถีชีวิตของคนในพื้นที่ชนบทบาง
กลุ่มเปลี่ยนแปลงไปบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น การขยายตัวของธุรกิจ
ร้านกาแฟท�ำให้ชมุ ชนเป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ การจัดสรรธรรมชาติบางแห่งให้มสี วยงามโดยการปรับตัวให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาและตามยุคสมัย โดยการพัฒนาและปรับปุรงบางส่วนให้แหล่งพื้นที่น่าสนใจ
มากขึ้น แต่ยึดความเป็นธรรมชาติเดิมของตัวเองเอาไว้จนกลายเป็นเอกลักษณ์ใหม่ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เดิม
การเกิดขึ้นของร้านกาแฟในชุมชนชนบทจึงเป็นสัญลักษณ์ที่ชี้ให้เห็นถึงการขยายตัวของกลุ่มชน
ชั้นกลางในชนบทที่มีมากขึ้น ซึ่งผู้คนไม่ได้ถูกจ�ำกัดอาชีพอยู่เพียงการท�ำเกษตรกรรม การเกิดขึ้นของ
ร้านกาแฟในชนบทจึงแสดงให้เห็นถึงการพยายามดึงดูดและตอบสนองต่อกลุ่มคนภายนอกในฐานะเป็น
กลุ่มชนชั้นกลางหน้าใหม่ ๆ ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมหรือท่องเที่ยวในพื้นที่ชนบท นอกจากนี้ยังสะท้อน
ให้เห็นว่าปัจจุบันพื้นที่ชนบทได้เกิดกลุ่มอาชีพใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
ที่มีมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างชนบทกับความเป็นสมัยใหม่อยู่ร่วมกันในโลกปัจจุบัน
การพัฒนากลุม่ ไปสูก่ ารเป็นผูป้ ระกอบการทีห่ ลากหลาย เช่น ผูป้ ระกอบการร้านกาแฟของกลุม่ ชนชัน้ กลาง
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ในชนบทจึงเป็นสิ่งยืนยันถึงการเคลื่อนสังคมชนบทไปสู่สังคมผู้ประกอบการอย่างมาก
ร้ า นกาแฟสดในชุ ม ชนชนบทเป็ น สื่ อ กลางที่ เชื่ อ มโยงความเป็ น เมื อ งและชนบทเข้ า ด้ ว ยกั น
ถึ งแม้ จ ะมีความแตกต่า งด้า นสภาพแวดล้ อม แต่ ความสามารถในการสร้ างอรรถรสในการดื่ มกาแฟ
ที่ทันสมัยและได้บรรยากาศแบบชนบท ซึ่งแตกต่างจากร้านกาแฟในเมืองหลวงที่มีการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ
ในแต่ละวัน ส่งผลให้ภาพของร้านกาแฟในเมืองจะมีรูปแบบของการตอบสนองที่ต้องการความรวดเร็ว
ความสะดวกสบายของผู้บริโภค หรือแม้แต่การใช้ร้านกาแฟเป็นที่นัดหมายประชุม แต่หากเป็นพื้นที่ชนบท
แล้วการมาท่องเที่ยวร้านกาแฟก็คือการได้พักผ่อนหย่อนใจ ได้สัมผัสบรรยากาศการใช้ชีวิตที่แบบเรียบง่าย
ของคนในชุมชน แม้แต่นักท่องเที่ยวที่ได้มาก็สามารถสัมผัสได้ถึงความสงบจากบรรยากาศภายในร้าน
การตกแต่ ง ที่ ผ สานรูปแบบของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท�ำให้เกิดกระแสนิยมว่าหาก “ดื่มกาแฟให้อร่อย
ต้องดืม่ ด�ำ่ กับบรรยากาศไปด้วย”
จะเห็นได้วา่ ร้านกาแฟเป็นอีกผลผลิตหนึง่ ของความส�ำเร็จด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
ซึ่งในช่วงเวลานั้นเป็นโอกาสที่เจ้าของธุรกิจร้านกาแฟมีความท้าทายทางด้านการตลาดที่ได้ประยุกต์
เอาทรัพยากรธรรมชาติและความเป็นชนบทมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การสร้างจินตภาพแบบชุมชนนิยม
ผ่านธุรกิจร้านกาแฟในพื้นที่ชนบทเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคจึงเป็นเอกลักษณ์ภายใน
ชุมชนที่มีบรรยากาศที่ชวนเล่าเรื่อง การที่ได้เห็นภาพความเป็นวิถีชีวิต ภายในร้านมีการสร้างกลิ่นไอของ
ความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิน่ รวมเป็นองค์ประกอบทีล่ งตัวในการสรรสร้าง “กาแฟ” ทีถ่ า่ ยทอดความเป็น
ชนบทลงสู่แก้วกาแฟ
ผลการศึกษานี้พบว่า นอกจากอิทธิพลของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจะสร้าง
ความเป็นชุมชนนิยมในหมูบ่ า้ นสันป่าม่วงซึง่ อยูใ่ นพืน้ ทีช่ มุ ชนริมกว๊านพะเยาฝัง่ ตะวันตก (มนตรา พงษ์นลิ ,
2562ข: 251-258) เช่นเดียวกับพืน้ ทีข่ องการวิจยั นีแ้ ล้ว ผลการศึกษานีก้ พ็ บว่า การพัฒนาหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจ
พอเพียงก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการขยายตัวของธุรกิจร้านกาแฟตามกระแสการท่องเที่ยว
เช่นเดียวกับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งก็ส่งผลให้เกิดการสร้างจินตภาพชุมชนนิยม
ในร้านกาแฟสดขึน้ เช่นเดียวกัน และท�ำให้เข้าใจได้วา่ ความเป็นชนบทในมโนทัศน์แบบชุมชนนิยมทีม่ นตรา
(2562ก: 48-78) กล่าวว่าถูกยักย้ายถ่ายเทเพื่อใช้กับความเป็นเมืองพะเยาน่าอยู่นั้น ผลการวิจัยนี้ก็พบว่า
มโนทัศน์แบบชุมชนนิยมดังที่มนตราน�ำเสนอก็ยังสามารถยักย้ายถ่ายเทและสร้างภาพความหมายใหม่ให้
กับธุรกิจร้านกาแฟในชุมชนชนบทที่อยู่ริมกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตกตั้งแต่กลางทศวรรษ 2550 ด้วยเช่นกัน
ร้านกาแฟภายใต้มโนทัศน์ชุมชนนิยมจึงไม่ได้ขายเพียงแค่กาแฟแต่ยังขายจินตภาพชุมชนชนบท
ออกมาได้อย่างลึกซึ้ง เมื่อมีสถานประกอบการเกิดขึ้นหนึ่งแห่ง สถานประกอบการอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง
ก็มีการปรับเปลี่ยนตามจนท�ำให้เกิดจินตภาพชุมชนนิยมทั้งในระดับการพัฒนาชุมชนในโครงการท่องเที่ยว
แพร่ขยายมาจนถึงร้านกาแฟสดเช่นเดียวกัน การประกอบสร้างมโนทัศน์ชุมชนนิยมริมกว๊านพะเยาจึงไม่ใช่
เป็นเพียงแค่การสร้างสิ่งใหม่ ๆ เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
กล่ า วคื อ ร้ า นกาแฟเปรี ย บเสมื อ นทั้ ง การพั ฒ นาพื้ น ที่ ชุ ม ชนชนบท เป็ น การตอบสนองทั้ ง เรื่ อ งของ
นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาผ่านโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจชุมชนจากศักยภาพที่ในแต่ละพื้นที่มีอยู่และการเกิดกระแสความบริโภคนิยม
ในสังคมโลกออนไลน์
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การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศบ่อหินฟาร์มสเตย์ ต�ำบลบ่อหิน อ�ำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ECOTOURISM AT BO HIN FARM STAY IN BO HIN SUBDISTRICT,
SIKAO DISTRICT, TRANG PROVINCE
วรรณกานต์ พุทธรักษ์, ณัฐพร ทองฤทธิ์นุ่น, ณัฐนิชา จันทรักษ์, มณฑิตา หนูแดง,
ฤดี บุญพรม, ซัลมี แคเมาะ, ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้เป็นบทความที่ได้จากการศึกษาภาคสนาม โดยการสังเกตและสัมภาษณ์เชิงลึก
และการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตลอดจนข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำเสนอเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ่อหินฟาร์มสเตย์ ต�ำบลบ่อหิน อ�ำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซึ่งการท่องเที่ยวบ่อหิน
ฟาร์มสเตย์เป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีลักษณะเป็นการท่องเที่ยวแบบบูรณาการที่ให้ความส�ำคัญ
กับการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็นหลักแต่ในขณะเดียวกันก็ค�ำนึงถึงการอนุรักษณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชน โดยในกิจกรรมการท่องเที่ยวบ่อหินฟาร์มสเตย์ จะมีการเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับวิถีชุมชน การน�ำชมการเลี้ยงปลาในกระชัง รวมถึงการน�ำชมวิถีประมงชายฝั่งพื้นบ้าน ตลอดจน
การท� ำ กิ จ กรรมด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ โดยมี ก ารบริ ห ารจั ด การโดยชุ ม ชนในรู ป ของ
คณะกรรมการ ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ ได้แก่ การนั่งเรือเที่ยวชมธรรมชาติ การเดินชมเส้น
ทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน การชมบ่อน�้ำพุร้อนเค็ม กิจกรรมการปลูกหญ้าทะเล กิจกรรมการปลูก
ป่าชายเลน กิจกรรมดูพระอาทิตย์ตกทีห่ าดเก็บตะวัน กิจกรรมการเขียนผ้าบาติก และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของบ่อหินฟาร์มสเตย์นับว่าประสบความส�ำเร็จค่อนข้างสูง ส่งผลให้กลุ่ม
ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรต่าง ๆ มากมาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการท�ำงานของกลุ่ม ส�ำหรับแนวทาง
การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวบ่อหินฟาร์มสเตย์ ประเด็นที่ส�ำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม
กับเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นการถ่ายทอดแนวคิดและการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น
ค�ำส�ำคัญ : การท่องเที่ยวโดยชุมชน, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, วิสาหกิจชุมชน

Abstract
This article is a finding from field studies to observe and make in-depth interview,
documents and internet-based research aiming to present eco-tourism at Bo Hin Farm Stay
in Bo Hin Subdistrict, Sikao District, Trang Province where the idea of integrated tourism
is applied to both please the tourists and reserve all local natural resources and local life.
Activities in Bo Hin Farm Stay are included visiting the basket floating fish farm, local fisheries life,
and natural reservation activities. All these activities are managed by the community’s
committee. Here are the highlighted ecotourism activities at Bo Hin Farm Stay namely walking
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into the mangrove trail, visiting salted hot spring, planting seagrass, planting mangrove trees,
seeing the sunset, painting batik clothes and community activities. The ecotourism activities at Bo
Hin Farm Stay got the successful outcome presented in their received awards and certificates.
To promote and improve this ecotourism at Bo Hin Farm Stay, the participation of the local
youth should be included so that this idea will be able to deliver to the next generation.
Keywords : Community Based-Tourism, Ecotourism, Small and Micro Community Enterprise

บทน�ำ
ปัจจุบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based-Tourism : CBT) หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีอยู่จ�ำนวนหลายแห่งด้วยกัน และส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะ
ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมของเหล่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากทรัพยากร
การท่องเที่ยว (Tourism Resources)  แล้วโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว (Tourism Infrastructure)
โดยเฉพาะ ที่พักหรือบรรดารีสอร์ท (Resort) ทั้งหลายนับเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวและ
เป็นสิง่ ทีน่ กั ท่องเทีย่ วให้ความส�ำคัญในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเทีย่ ว ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากหากสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
มีที่พักที่มีบรรยากาศดี อากาศบริสุทธิ์ ทิวทัศน์สวยงาม และสะท้อนถึงวิถีชุมชน (Community Ways)
ที่ท�ำให้เห็นและเข้าใจถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนก็จะยิ่งท�ำให้สถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ
น่าสนใจและเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น
บ่อหินฟาร์มสเตย์ถอื เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วสถานหนึง่ ทีน่ า่ สนใจ เหมาะแก่การเดินทางมาท่องเทีย่ ว
และพักผ่อน โดยการเข้าถึงและสัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นที่นิยม
ของนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก เนือ่ งจากบ่อหินฟาร์มสเตย์เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงชีวติ ความเป็นอยูข่ องชาวบ้าน โดยเฉพาะวิถชี มุ ชนชาวประมง เนือ่ งจากชาวบ้านส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก นอกจากนีบ้ อ่ หินยังมีทศั นียภาพทีส่ วยงาม รวมไปถึงทิวทัศน์ของชายทะเล
และบรรดาเกาะต่าง ๆ โดยธรรมชาติที่สวยงามเหล่านี้ส่วนหนึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้าน
ในชุมชนที่ให้ความส�ำคัญและช่วยกันดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในพื้นที่
เพื่อน�ำมาใช้เป็นทุนชุมชน (Community Capital) ในการจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management)
ภายใต้ชื่อ “บ่อหินฟาร์มสเตย์ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด” ซึ่ง “บ่อหินฟาร์มสเตย์”
เป็นกิจกรรมหนึ่งของกลุ่ม ที่ด�ำเนินการโดยชาวบ้านในชุมชนและใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวภายในชุมชน
ประวัติความเป็นมาและการก่อตั้งบ่อหินฟาร์มสเตย์
บ่อหินฟาร์มสเตย์ เป็นกิจกรรมหนึ่งของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด หมู่ที่ 2
ต�ำบลบ่อหิน อ�ำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซึ่งภายหลังเหตุการณ์สึนามิ  (Tsunami) ปี พ.ศ. 2547 กลุ่มวิสาหกิจ
เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด มีความเข้มแข็งสมาชิกมีความผูกพันกับวิถีเกษตรกรรมและการท�ำประมง
ชายฝั่ง ท�ำให้เกิดการพัฒนาสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน หรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism)
ด้วยศักยภาพของพื้นที่ตั้งของชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และชุมชน
อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล โดยบ่อหินฟาร์มเสเตย์ได้มีการจัดการ
ในรูปแบบคณะกรรมการและมีการด�ำเนินการอย่างจริงจังหลังปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา
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ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด มีนายบรรจง นฤพรเมธ เป็นประธานกลุ่ม
โดยเริ่มแรกสมาชิกกลุ่มได้ไปศึกษาดูงาน และภายหลังกลับมาจากศึกษาดูงาน สมาชิกกลุ่มตัดสินใจ
ตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขึ้นพร้อมกับชื่อ “บ่อหินฟาร์มสเตย์” บ่อหินฟาร์มสเตย์
ได้พัฒนามาเป็นล�ำดับ พร้อม ๆ กับกลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด ที่เติบโตขึ้น และเป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยว โดยบ่อหินฟาร์มสเตย์ผ่านมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในปี พ.ศ. 2552
(ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2555 : ออนไลน์)
บ่อหินฟาร์มสเตย์เป็นโฮมสเตย์ (Home Stay) แบบบูรณาการ (Integration) ซึ่งเป็นทั้งที่พักที่
ใกล้ชิดธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นวิสาหกิจชุมชน (Small and Micro Community Enterprise :
SMCE) ที่สร้างประโยชน์ทั้งต่อชาวบ้านและผู้มาเยือน ท�ำให้บ่อหินฟาร์มสเตย์กลายเป็นโฮมสเตย์
ที่ขึ้นชื่อเสียงของจังหวัดตรัง (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ส�ำนักงานใหญ่), 2563 : ออนไลน์)
บ่อหินฟาร์มสเตย์เป็นกิจกรรมหนึง่ ของกลุม่ โดยเป็นกิจกรรมด้านการท่องเทีย่ วชุมชน ทีอ่ าศัยฐาน
ทรัพยากรในชุมชน ซึง่ ได้แก่ ป่าชายเลน แนวหญ้าทะเล และปะการังน�ำ้ ตืน้ กล่าวคือ นอกจากนักท่องเทีย่ ว
จะได้มาท่องเที่ยวพักผ่อน ชมธรรมชาติ ตกปลา และรับประทานอาหารทะเลสด ๆ แล้ว กลุ่มยังมี
โครงการธนาคารต้นกล้าหญ้าทะเล ที่จะให้ผู้ที่มาพักโฮมสเตย์ได้ท�ำกิจกรรมเก็บเมล็ดพันธุ์หญ้าทะเล
มาฝากไว้กับธนาคารต้นกล้าหญ้าทะเล ซึ่งกลุ่มจะท�ำการเพาะพันธุ์หญ้าทะเลและน�ำไปปลูกเพิ่มเติม
นอกจากนี้บ่อหินฟาร์มสเตย์ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น การเลี้ยงปลาในกระชัง นิเวศ
ป่าชายเลน การปลูกป่าโกงกางฟาร์ม และการท�ำประมงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เน้น
การเรียนรู้วิถีประมงพื้นบ้านไปพร้อม ๆ กับการศึกษาธรรมชาติของพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์
ผ่านการล่องเรือหางยาวลัดเลาะไปตามแนวชายฝั่ง รวมถึงกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์โดยเฉพาะการปลูกหญ้า
ทะเล เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่ส�ำคัญของชุมชนอีกด้วย (ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2555 : ออนไลน์ และสัมภาษณ์ บรรจง นฤพรเมธี, สัมภาษณ์
โดย วรรณกานต์ พุทธรักษ์ และคณะ. สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562)
ลักษณะเด่นของการท่องเที่ยวบ่อหินฟาร์มสเตย์
ลักษณะเด่นของการท่องเที่ยวบ่อหินฟาร์มสเตย์ที่ส�ำคัญ ได้แก่ บ่อหินฟาร์มสเตย์ให้ความส�ำคัญ
กับการจัดกิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงบูรณาการทีเ่ น้นการเรียนรู้ และการพักผ่อนหย่อนใจ โดยให้ความส�ำคัญ
กับการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก แต่ในขณะเดียวกันก็ค�ำนึงถึงการอนุรักษณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชน โดยในกิจกรรมการท่องเที่ยวทางบ่อหินฟาร์มสเตย์ จะมีการเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับวิถีชุมชน การน�ำชมการเลี้ยงปลาในกระชัง รวมถึงการน�ำชมวิถีประมงชายฝั่งพื้นบ้าน ตลอดจน
การท�ำกิจกรรมด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกหญ้าทะเล และการปลูกป่าชายเลน เป็นต้น
ซึ่งเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ด�ำเนินการโดยชาวบ้านในชุมชนเป็นหลัก
แหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญของบ่อหินฟาร์มสเตย์
บ่อหินฟาร์มสเตย์มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ ๆ หลายแห่ง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่อยู่ภายใต้ฐานทรัพยากรของชุมชน ส�ำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญของบ่อหินฟาร์มสเตย์ เช่น
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1. บ่อหินฟาร์มสเตย์ เป็นโฮมสเตย์แบบบูรณาการ เป็นทัง้ ทีพ่ กั ทีใ่ กล้ชดิ ธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้
และเป็นวิสาหกิจชุมชน ซึ่งนอกจากจะเป็นที่พักแล้ว ยังมีสถานที่ส�ำหรับใช้ในการจัดการประชุมแบบ
ไม่เป็นทางการได้อีกด้วย ดังนั้นบ่อหินฟาร์มสเตย์นอกจากจะเป็นสถานที่ส�ำหรับพักผ่อนแล้ว ยังเหมาะ
ส�ำหรับการเดินทางมาศึกษาดูงานและการจัดประชุมสัมมนาที่ไม่เป็นทางการได้อีกด้วย
2. กลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ เลี้ ย งปลาในกระชั ง บ้ า นพรุ จู ด ตั้ ง อยู ่ บ ริ เวณเดี ย วกั น กั บ บ่ อ หิ น ฟาร์ ม สเตย์
เป็ น สถานที่ที่เหมาะแก่ก ารเรียนรู้แ ละการศึ กษาดู งานเกี่ ย วกั บ การประมง โดยเฉพาะการเลี้ ย งปลา
ในกระชัง นอกจากนี้ยังมีการน�ำปลาจากกระชังมาประกอบอาหารในมื้อต่าง ๆ ให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะให้ทางบ่อหินฟาร์มสเตย์ดูแลและจัดการเรื่องอาหารในช่วงที่
เดินทางมาท่องเที่ยวให้

ภาพที่ 1 การเลี้ยงปลาในกระชัง
ที่มา : ซัลมี แคเมาะ. ถ่ายเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562
3. ชุมชนบ้านแหลมไทร เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่น่าสนใจแห่งใหม่ของอ�ำเภอสิเกา
จังหวัดตรัง เป็นแหล่งป่าชายเลนและทรัพยากรทางทะเลที่มีคุณค่า นอกจากนี้ยังมีชายหาดที่สวยงาม
โดยชาวบ้าน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และด�ำรงชีวิตตามแบบวิถีชาวเล
4. แนวหญ้าทะเลบ้านปากคลอง หญ้าทะเลเป็นพืชชั้นสูงชนิดหนึ่งที่สามารถเจริญเติบโตได้ดี
ในน�้ำทะเล กล่าวกันว่าแต่เดิมนั้น หญ้าทะเลเคยเป็นพืชที่เจริญเติบโตอยู่บนบก กล่าวคือในราว ๆ
ตอนปลายยุคซิลูเรี่ยน (Late Silurian) หรือเมื่อราว ๆ 400 ล้านปีที่ผ่านมา พืชซึ่งได้ผ่านวิวัฒนาการมา
จากสาหร่ายทะเลเริม่ เจริญเติบโตขึน้ บนบก และต่อมาได้มพี ชื จ�ำพวกใบเลีย้ งเดีย่ วบางชนิดก็ได้ววิ ฒ
ั นาการ
กลับลงไปเจริญเติบโตในทะเลอีกครั้ง แล้ววิวัฒนาการต่อมาจนกระทั่งเป็นพืชน�้ำที่เรียกว่า “หญ้าทะเล”
(Sea Grass) (เครือข่ายกาญจนาภิเษก, 2562 : ออนไลน์)
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5. อ่าวบุญคง เป็นอ่าวทีต่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ทีบ่ า้ นพรุจดู เป็นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของพะยูน (Dugong Dugon)
ฝูงใหญ่ โดยภายในชุมชนได้มีการจัดตั้ง “ธนาคารต้นกล้าหญ้าทะเล” เพื่ออนุรักษ์หญ้าทะเลซึ่งเป็น
อาหารหลักของพะยูน
6. บ่อน�้ำพุร้อนเค็ม เป็นบ่อน�้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่ใจกลางป่าโกงกางในพื้นที่หมู่ที่ 2 ของต�ำบลบ่อหิน
ซึง่ นักท่องเทีย่ วสามารถเข้ามาเทีย่ วชมได้เฉพาะในช่วงทีน่ ำ�้ ลง เนือ่ งจากหากมีนำ�้ ทะเลหนุนขึน้ มา น�ำ้ ทะเล
จะท่วมจนมิดบ่อน�้ำพุร้อนเค็ม ท�ำให้ไม่สามารถชมบ่อน�้ำพุร้อนได้ โดยทั่วไปนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยว
ชมบ่อน�้ำพุร้อนได้วันละ 2 ช่วง คือช่วงเช้าและช่วงบ่าย โดยน�้ำในบ่อน�้ำพุร้อนมีความร้อนประมาณ
45 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 2 บ่อน�้ำพุร้อนเค็ม
ที่มา : ซัลมี แคเมาะ. ถ่ายเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562
7. หาดคลองสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง ต�ำบลบ่อหิน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ
ทางทะเลที่สวยงาม เนื่องจากมีลักษณะเป็นหาดทรายสีขาวโค้งยาว มีแหลมยื่นลงไปในทะเล และที่ส�ำคัญ
มีน�้ำทะเลใสสะอาด
8. เกาะหลอหลอ เป็นเกาะเล็ก ๆ ทีม่ คี วามสวยงาม มีหาดทรายขาว เนือ้ ทรายละเอียด บรรยากาศ
เงียบสงบเหมาะส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวแบบสงบ
9. บริเวณท่าเรือคลองสน เป็นสถานที่ที่เป็นจุดชมวิวอีกแห่งในพื้นที่ที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยว
นิยมเดินทางมานั่งพักผ่อนหย่อนใจ นั่งเล่น และตกปลาบนสะพานอ่าวคลองสน
กิจกรรมการท่องเที่ยวบ่อหินฟาร์มสเตย์
1. การนั่ ง เรื อ เที่ ย วชมธรรมชาติ โดยการล่ อ งเรื อ ไปตามคลองสิ เ กา และคลองสาขาต่ า ง ๆ
เพื่อ ชมระบบนิ เวศป่า ชายเลน วิถีชีวิตชาวประมงพื้ น บ้ าน และวิ ถีการเลี้ ย งปลาในกระชั ง ตลอดจน
การนั่งเรือชมทะเล อ่าว และเกาะต่าง ๆ
2. การเดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ซึ่งเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีการดูแล
และอนุรักษ์โดยชาวบ้านในชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวส�ำหรับใช้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและระบบนิเวศป่าชายเลน
3. การชมบ่อน�้ำพุร้อนเค็มกลางป่าชายเลน ซึ่งเป็นน�้ำพุร้อนที่มีความร้อนประมาณ 45 องศา
เซลเซียสที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
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4. กิจกรรมการปลูกหญ้าทะเล เพื่ออนุรักษ์หญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารของพะยูน เป็นกิจกรรมที่
นักท่องเที่ยวชื่นชอบเมื่อมาถึงอ่าวบุญคง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส�ำคัญของบ่อหินฟาร์มสเตย์ที่ต้องการปลูกฝัง
จิตส�ำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์หญ้าทะเลให้กับชาวบ้านในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
5. กิจกรรมการปลูกป่าชายเลน เป็นกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่าชายเลน
โดยชุมชนจะเตรียมฝักโกงกางไว้สำ� หรับแจกให้กบั นักท่องเทีย่ ว คนละประมาณ 10 ฝัก เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ ว
ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

ภาพที่ 3 บ่อน�้ำพุร้อนเค็ม
ที่มา : ซัลมี แคเมาะ. ถ่ายเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562
6. กิจกรรมชมพระอาทิตย์ตกที่หาดเก็บตะวัน บริเวณนี้นักท่องเที่ยวสามารถชมภาพพระอาทิตย์
ตกดินที่หาดแห่งนี้ได้ในช่วงเย็น นอกจากนี้บริเวณหาดแห่งนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
ได้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการท�ำกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งสามารถสร้างความทรงจ�ำและความประทับใจ
ให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
7. กิจกรรมการเขียนผ้าบาติก (Batik) ได้แก่ การเขียนผ้าบาติกบ้านพรุจูด ซึ่งเมื่อนักท่องเที่ยว
ร่วมกิจกรรมการเขียนผ้าบาติก นักท่องเที่ยวจะได้รับผ้าบาติกที่เป็นฝีมือการเขียนของตนเองกลับไปด้วย
8. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็นกิจกรรสาธารณประโยชน์ ที่ทางบ่อหินฟาร์มสเตย์จัดขึ้นไว้ให้กับ
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม เช่น กิจกรรมการปลูกป่าชายเลน กิจกรรมการปลูกหญ้าทะเล และ
กิจกรรมการปล่อยพันธุส์ ตั ว์นำ�้ สูธ่ รรมชาติ เป็นต้น แต่ทงั้ นีก้ ลุม่ นักท่องเทีย่ วต้องแจ้งความประสงค์ลว่ งหน้า
เพื่อชุมชนจะได้จัดการเตรียมการ รวมถึงการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ต้นกล้า และพันธุ์สัตว์ไว้
โครงการธนาคารต้นกล้าหญ้าทะเลของบ่อหินฟาร์มสเตย์
โครงการธนาคารต้นกล้าหญ้าทะเล เป็นโครงการส�ำคัญของกลุ่มที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการท่องเที่ยวของบ่อหินฟาร์มสเตย์ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยง
ปลากระชังบ้านพรุจูด บ่อหินฟาร์มสเตย์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มีวัตถุประสงค์เพื่อท�ำการ
เพาะและปลูกต้นกล้าหญ้าทะเลในแหล่งน�้ำที่มีความเหมาะสม และบริเวณที่แหล่งหญ้าทะเลเสื่อมโทรม
เพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้ำ  และแหล่งอนุบาลสัตว์น�้ำทะเล เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล
ให้กับนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวสามารถร่วมปลูกหญ้าทะเล และด�ำน�้ำดูแหล่งหญ้าทะเลได้ ซึ่งเป็น
การกระตุ้นและปลูกจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งยังเป็น
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แหล่งศึกษาระบบนิเวศทางทะเลชายฝั่งได้เป็นอย่างดีอีกด้วย (สัมภาษณ์ บรรจง นฤพรเมธี, สัมภาษณ์
โดย วรรณกานต์ พุทธรักษ์ และคณะ. สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562)
สินค้าและผลิตภัณฑ์
สินค้าและผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวบ่อหินฟาร์มสเตย์ที่ ได้แก่
1) อาหารทะเลสด ไม่ว่าจะเป็น ปลา กุ้ง ปู และหอย 2) ปลาเค็มกางมุ้ง เป็นปลาเค็มที่ใช้วิธีการอบแห้ง
โดยโรงเรือนอบแห้งพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์และพลังไฟฟ้าของกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ่อหิน
ส�ำหรับการท�ำปลาเค็มกางมุ้งส่วนใหญ่จะใช้ “ปลาสีเสียด” หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ปลาสละ” แต่บางครั้ง
ก็ใช้ปลาชนิดอื่น ๆ เช่น ปลากุเลา และปลาอินทรีย์ เป็นต้น และ 3) ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกบ้านพรุจูด
ซึ่งเป็นผ้าบาติกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันทั่วไป
รางวัลการด�ำเนินงาน
จากผลการด�ำเนินงานของบ่อหินฟาร์มสเตย์ภายใต้การท�ำงานร่วมกันภายใต้ชอื่ “บ่อหินฟาร์มสเตย์
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเลี้ ย งปลากระชั ง บ้ า นพรุ จู ด ” ส่ ง ผลให้ ไ ด้ รั บ รางวั ล และเกี ย รติ บั ต รต่ า ง ๆ มากมาย
ที่สะท้อนให้เห็นถึงการท�ำงานของกลุ่ม เช่น
- รางวัลกินรี ยอดเยี่ยม ประเภทองค์การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (ชุมชนท่องเที่ยว)
ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 9
- รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�ำปี 2559
- โล่เกียรติคุณของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- โล่อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- เกียรติบัตรการยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนให้เป็น #ชุมชนพร้อมโชว์ Social โครงการ อส.
Social พาเที่ยวชุมชน
- รางวัลชนะเลิศ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด จากกรมประมง กระทวงเกษตร
และสหกรณ์
- ประกาศเกียรติคุณจากโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ได้ให้การสนับสนุนโครงการอนุรักษ์หญ้า
ทะเลเพื่อน้องพะยูนของกลุ่มพะยูนน้อย (The Little Dugong)
- โล่จากท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร
- มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยและขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา (Home Stay Standard Thailand)
- รางวัลด้านอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ตามโครงการ “ยอดคนดีศรีตรัง เมืองแห่งความสุข”
- เกียรติบตั รเป็นแบบอย่างในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของอ�ำเภอสิเกา
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ผลกระทบจากการท่องเที่ยวบ่อหินฟาร์มสเตย์
ผลกระทบเชิงบวก
ด้านเศรษฐกิจ
เกิดการสร้างงานให้แก่ชาวบ้านในชุมชน ซึ่งเมื่อกิจกรรมการท่องเที่ยวขยายตัวและเติบโตขึ้น
ในชุมชน ส่งผลให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเสริม เช่น โฮมสเตย์ การจ�ำหน่ายสินค้า
และผลิตภัณฑ์ และคนน�ำเที่ยวหรือคนขับเรือเพื่อน�ำนักท่องเที่ยวไปชมสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นลดการเลื่อน
ย้ายแรงงานออกไปท�ำงานภายนอกชุมชน
ด้านสิ่งแวดล้อม
เกิดการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูสงิ่ แวดล้อมและทรัพยากรทางทะเล โดยเฉพาะหญ้าทะเล และป่าชายเลน
ตลอดจนสั ต ว์ น�้ ำ ชนิ ด ต่ า ง ๆ โดยเฉพาะพะยู น ซึ่ ง เป็ น สั ต ว์ ที่ มี อ ยู ่ จ� ำ นวนน้ อ ยและใกล้ จ ะสู ญ พั น ธุ ์
นอกจากนี้ยังส่งผลต่อเนื่องไปสู่การลดความรุนแรงของคลื่นและช่วยชะลอความเร็วของลมและพายุ
ในช่วงฤดูกาลที่มีพายุอีกด้วย
ด้านสังคม
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรั ก และความสามั ค คี ร ะหว่ า งชาวบ้ า นในชุ ม ชน และระหว่ า งชาวบ้ า นกั บ
นักท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ชุมชนจะมีส่วนร่วม
และช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี เช่น เมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ชาวบ้านก็จะมี
การแบ่งงานและหน้าที่กันท�ำ เช่น ผู้ชายในชุมชนที่ว่างจะมาขับเรือน�ำนักท่องเที่ยวชมวิถีประมงพื้นบ้าน
และระบบนิเวศป่าชายเลน เป็นต้น ส่วนผู้หญิงจะท�ำกับข้าวไว้ส�ำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งสิ่งต่าง ๆ
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนดีขึ้น โดยชาวบ้านในชุมชน
ได้น�ำศักยภาพ (Potential) ของตนเองที่มีอยู่ออกมาใช้ประโยชน์ในการจัดการการท่องเที่ยว ท�ำให้ชาวบ้าน
เห็นคุณค่าของตนเองและภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองและชุมชนกระท�ำร่วมกัน
ผลกระทบเชิงลบ
ด้านเศรษฐกิจ
การครองชีพในชุมชนสูงขึ้น อันเนื่องมาจากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวและเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ
อีกทั้งชุมชนยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ด้านสิ่งแวดล้อม
บางครั้ ง ผลจากการท่ อ งเที่ ย วได้ ก ่ อ เกิ ด สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ ขยะในท้ อ งทะเล โดยเฉพาะขยะที่
เกิดจากนักท่องเที่ยวหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาท่องเที่ยว
ด้านสังคม
การท่องเที่ยวที่ขยายตัวและเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ท�ำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น อาจส่งผลให้เด็กและเยาวชนในชุมชนเกิดพฤติกรรมเลียนแบบนักท่องเที่ยว
ในบางพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้
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การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
เป็นอย่างดี

- ชุมชนมีผู้น�ำที่เข้มแข็ง มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน

- ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากร
ทางทะเล หรือทรัพยากรป่าชายเลน ท�ำให้มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้มาเยือนได้เป็นอย่างดี
- ชาวบ้านในชุมชนมีความรักและความสามัคคี ตลอดจนให้ความร่วมมือในการด�ำเนินการ
จัดการท่องเที่ยว
- กลุ่มให้ความส�ำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในชุมชนในรูปแบบ
ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น การรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ โดยมีถังขยะตั้งไว้บริเวณที่พักอย่างเพียงพอ
และมีกฎระเบียบเข้ามาควบคุมการทิ้งขยะเพื่อไม่ให้ทิ้งขยะถูกทิ้งลงสู่ทะเล การมีกิจกรรมปลูกหญ้า
ทะเล กิจกรรมการปลูกป่าชายเลย และกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำ เป็นต้น
จุดอ่อน (Weaknesses)
- เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก โดยเฉพาะถนนทางเข้ามีเส้นทางที่คับแคบ ท�ำให้รถใหญ่วิ่งได้ไม่
สะดวก โดยเฉพาะรถทัวร์ที่น�ำนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นหมู่คณะ และก่อให้เกิดความยากล�ำบากเมื่อมีรถวิ่ง
สวนทาง
- ที่พักหรือห้องพักมีจ�ำนวนจ�ำกัด ไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอในกรณีที่มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาพักเป็นหมู่คณะจ�ำนวนมาก
โอกาส (Opportunities)
- มีหน่วยงานจากภายนอกเข้ามาให้การส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นหน่วย
งานภาครัฐ เอกชน หรือแม้แต่สถาบันการศึกษา เป็นต้น
- มีสถานีโทรทัศน์เข้ามาท�ำรายการเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว ซึง่ เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว
ของชุมชนได้เป็นอย่างดี
อุปสรรค (Threats)
- ช่วงมรสุมท�ำให้ชุมชนขาดรายได้จากการท่องเที่ยว เนื่องจากไม่สามารถน�ำนักท่องเที่ยว
ออกท่องเที่ยวชมทะเล เกาะ และอ่าวต่าง ๆ ได้
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนการท่องเที่ยวบ่อหินฟาร์มสเตย์
ควรส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน
ในรูปแบบต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสมกับเด็กและเยาวชน เช่น ยุวมัคคุเทศก์หรือมัคคุเทศก์นอ้ ยน�ำเทีย่ ว (Young guide)
โดยการจัดอบรมให้ความรูด้ า้ นต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วให้กบั เด็กและเยาวชน เช่น ความรูเ้ บือ้ งต้น
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เป็นต้น

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

1311

บทสรุป
การท่องเที่ยวบ่อหินฟาร์มสเตย์เป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ให้ความส�ำคัญกับการอนุรักษ์
และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และป่าชายเลน
เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนและเพิ่มศักยภาพของชาวบ้าน
ในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับ
ชาวบ้านในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่เกิดจากการท่องเที่ยวโดยตรง หรือแม้กระทั่งอาชีพที่สืบเนื่องจาก
การท่องเที่ยว เช่น การผลิตผ้าบาติกบ้านพรุจูด การจ�ำหน่ายอาหารทะเลสด และการแปรรูปสัตว์น�้ำ 
เพื่อจ�ำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจซื้อไปประกอบอาหารหรือเป็นของฝาก ซึ่งกล่าวได้ว่า
บ่อหินฟาร์มสเตย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการบูรณาการเป็นทั้งที่พักที่ใกล้ชิดธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้
และเป็นวิสาหกิจชุมชน ที่สร้างประโยชน์ทั้งต่อชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน โดยมีการจัดการ
โครงสร้างองค์กร และการบริหารจัดการที่เหมาะสมอันเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศโดยชุมชนอย่างแท้จริง ที่จะส่งผลให้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในชุมชนมีความยั่งยืนและคงอยู่
คู่ชุมชนต่อไปในอนาคต
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การมีส่วนร่วมภาคประชาชนกับกลุ่มชาติพันธุ์มันนิในการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรผืนป่าภูบรรทัด : กรณีศึกษามันนิ (ซาไก)
เทือกเขาภูบรรทัด จังหวัดพัทลุง
PARTICIPATION OF THE PEOPLE AND ETHNIC GROUPS IN
THE UTILIZATION OF PHU BANTHAT FOREST RESOURCES :
CASE STUDY OF MANI (SAKAI), PHU BANTHAT RANGE,
PHATTHALUNG PROVINCE
จุฑามาศ รักช้าง, ณัฐภัทร แซ่โล่, ปิ่นกนก ฤทธิภักดี, ศิรินทิพย์ มุสิกพันธ์,
สุดารัตน์ ด�ำฝ้าย, ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
ปัญหาการบุกรุกท�ำลายป่าไม้ ซึ่งส่งผลให้ทรัพยากรป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็วและยังมีผลกระทบ
ไปถึงกลุม่ ชาติพนั ธุม์ นั นิ  (ซาไก) กลุม่ รักษ์ปา่ บอน ต�ำบลทุง่ นารี อ�ำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากการบุ ก รุ ก ผื น ป่ า ของประชาชนซึ่ ง ต้ อ งการเข้ า ไปแสวงหาผลประโยชน์ จ ากผื น ป่ า เพื่ อ หารายได้
โดยการบุ ก รุ ก ผื น ป่ า ท� ำ ให้ มั น นิ (ซาไก) ต้ อ งสู ญ เสี ย แหล่ ง ที่ อ ยู ่ อ าศั ย และต้ อ งเปลี่ ย นแปลงวิ ถี ชี วิ ต
รวมทั้งวัฒนธรรมความเป็นอยู่ดั้งเดิมของตน การที่ผืนป่าซึ่งถือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหารของ
ชาวมันนิ (ซาไก) ถูกบุกรุก จึงเป็นเหตุให้มันนิ (ซาไก) ออกรับจ้างถางป่าหรือหาของป่ามาแลกอาหาร
มันนิ (ซาไก) บางกลุ่มจึงต้องออกมาอยู่ร่วมกับคนเมืองมากขึ้นเพื่อความอยู่รอด ทั้งนี้ท�ำให้เกิดช่องว่างให้
นายทุนเข้ามาหาผลประโยชน์จากชาวมันนิ (ซาไก) เช่น การจ้างให้ชาวมันนิ (ซาไก) ล่าสัตว์ป่ามาขายให้
กั บ ตน หาของป่ า มาขายให้ แ ก่ ต น ซึ่ ง จากการลงพื้ น ที่ ภ าคสนามพบว่ า ยั ง ไม่ มี ก ารเข้ า ไปช่ ว ยเหลื อ
ในส่วนของปัญหาของการบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อชาวมันนิ (ซาไก) และยังไม่มกี ารสร้างกลไกชุมชน
ในการท�ำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน จึงควรมีการศึกษาถึงปัญหาการบุกรุกป่าไม้ที่น�ำไปสู่การท�ำลาย
ทรั พ ยากรธรรมชาติ รวมทั้ ง การศึ ก ษากระบวนการสร้ า งกลไกชุ ม ชนเพื่ อ รั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ
เพื่อน�ำมาเป็นแนวทางแก้ไขร่วมกันและยังถือเป็นการยุติปัญหาการบุกรุกผืนป่า เพื่อให้วิถีชีวิตของ
ชาวมันนิ (ซาไก) ไม่ถูกท�ำลายลงและยังถือเป็นการอนุรักษ์ผืนป่าร่วมกันระหว่างภาครัฐ ประชาชน และ
ชาวมันนิ (ซาไก)
ค�ำส�ำคัญ :  1. ชาติพันธุ์  2. มันนิ  3. ซาไก  4. การมีส่วนร่วม

Abstract
The problem of forest encroachment which has resulted in rapid decline in forest
resources. Affecting Muni Ethnic Group (Sakai) Rak Pa Bon Bon Group, Thung Naree
Subdistrict, Pa Bon District, Phatthalung Province. Affected by forest encroachment of
people who want to seek benefits from the forest to find income. By invading the forest.
Causing the Mani (Sakai) to lose their habitat and to change their lifestyles and their traditional
way of life.The forest that is considered a habitat Mani food source (Sakai) is compromised

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

1313

That’s why Mani (Sakai) hires to clear the forest or find something to exchange for food. Muni (Sakai),
some groups have to come out to live with the city more to survive. This creates a space for
capitalists to find benefits from the Muni people (Sakai). Such as the hiring of the Muni (Sakai)
people to hunt wild animals to sell to them Find forest products to sell to him According to the
field study, there is still no assistance in the area of forest encroachment affecting the Munni (Sakai)
people.And there has not yet been a creation of a community mechanism to work together
in all sectors Should study the problem of forest encroachment leading to destruction of
natural resources. Including the study of the process of creating community mechanisms to
preserve natural resources To be used as a common solution and also to end the problem of
forest encroachment. So that the way of life of the Mani (Sakai) people is not destroyed And
also considered as a forest conservation between government, people and the Mani people (Sakai).
Keyword : 1. (Ethnic) 2. (Mani) 3. (Sakai) 4. (Participation).

1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ป่าไม้จัดเป็นทรัพยากรที่มีความส�ำคัญอย่างมากต่อประเทศชาติ 1 เป็นทรัพยากรที่สร้างขึ้นได้
ยากใช้เวลานาน ในขณะที่การท�ำลายป่าไม้เป็นไปได้โดยง่ายและรวดเร็ว ในอดีตประเทศไทยมีป่าไม้
ที่อุดมสมบูรณ์ ไม้เป็นสินค้าที่ท�ำรายได้หลักของประเทศอย่างหนึ่ง ป่าไม้ให้ความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์
เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเป็นต้นน�้ำลาธารและป่าไม้ทางตอนใต้ของประเทศไทยบริเวณเทือกเขาบรรทัด
ยังเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของมันนิซาไก ซึง่ มีชอื่ เรียกด้วยกันหลายชือ่ เช่น แถบพัทลุง เรียกว่า เงาะ แถบจังหวัดตรัง
และสตูล มักนิยมเรียกว่า เงาะป่า ส่วนนักวิชาการทางสังคมวิทยา ชาติพนั ธุว์ ทิ ยา ตลอดจนนักภาษาศาสตร์
เรียกชนกลุ่มนี้ว่า ซาไก แต่ชาวมันนิซาไก เรียกตนเองว่า มันนิ และพอใจให้บุคคลอื่นเรียกตนเองว่า
มันนิ ซึ่งแปลว่าคนพื้นเมืองดั้งเดิม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาวมันนิได้ถือก�ำเนิดในป่าและด�ำรงชีพอยู่ในป่า
มาโดยช้านาน กรณีนี้จึงเปรียบเสมือนว่าชาวมันนิเป็นสมาชิกหน่วยหนึ่งของป่าพวกเขามีความเกี่ยวข้อง
กับป่าไม่ว่าจะเป็นความต้องการด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค
กลุ่มชาติพันธุ์มันนิ (ซาไก) กลุ่มนี้จะอาศัยอยู่ในป่าตามเทือกเขาภูมิบรรทัด มีวิถีชีวิตอยู่กับป่า
โดยกลุ่มนี้ยังคงด�ำรงการใช้ชีวิตโดยการเก็บของป่า ล่าสัตว์เป็นอาหาร เมื่อแหล่งอาหารที่อยู่ใกล้ที่อยู่
อาศัยเริ่มลดน้อยลงชาวมันนิก็จะย้ายที่อยู่เพื่อหาแหล่งอาหารใหม่ มีการประมาณการว่าในประเทศไทย
มี ชาวซาไกประมาณ 150 - 200 คน 2 อาศั ยอยู ่ใ นภาคใต้ ที่ จั งหวัด ตรัง สตูล พั ทลุ ง และนราธิว าส
เนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์มันนิเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความเร่ร่อนไม่อยู่เป็นหลักแหล่ง และมีการติดต่อ
สื่อสารกับบุคคลภาคนอกน้อยจึงท�ำให้กลุ่มมันนิเป็นกลุ่มที่ตกส�ำรวจทางทะเบียนราษฎร ท�ำให้ประชากร
บางส่วนของชนกลุ่มนี้ไม่มีเอกสารแสดงตนและไม่มีสถานะเป็นพลเมืองไทยตามกฎหมาย ท�ำให้ชนกลุ่มนี้
ไม่ได้รับสิทธิต่างๆ อย่างที่พลเมืองไทยควรจะได้รับตามกฎหมาย มันนิ(ซาไก)ได้ชื่อว่าเป็นประชากรกลุ่ม
หนึง่ ของประเทศไทย กลุม่ มันนิ(ซาไก)เป็นกลุม่ คนทีอ่ ยูอ่ ย่างสงบไม่มพี ษิ ภัยใดๆ ไม่มผี ลได้ทางเศรษฐกิจให้
แก่ประเทศชาติ การเอาใจใส่ดแู ลเชิงอนุรกั ษ์จากภาครัฐจึงมีนอ้ ย ขาดการพัฒนาเชิงอนุรกั ษ์อย่างเหมาะสม
https://sites.google.com/site/armleknack/payha-kar-bukruk-phunthi-pa-sngwn-haeng-chati?fbclid=IwAR3eKRY9d19y6XIdy5XU1IIJavWXBKwCCaX1a9DxPJVetcde3K9Fh-Zv4Ts
2
อนงค์ เชาวนกิจ. (2552). กลุ่มชาติพันธุ์มันนิ (ซาไก) : แนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูสังคมวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมภาคใต้
1
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ในปี พ.ศ. 2504 ป่าในบริเวณเทือกเขาบรรทัดถูกบุกรุกโดยการที่รัฐบาลได้ให้สัมปทานท�ำไม้แก่
บริ ษั ท เอกชนตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ เป็ น ผลให้ ต ้ น ไม้ ใ นเทื อ กเขาบรรทั ด
จึงถูกท�ำลายลงไปเป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนั้นชาวบ้านยังได้ฉวยโอกาสเข้าไปจับจองพื้นที่เหล่านั้น
เป็ น พื้ น ที่ ท� ำ กิ น และลั ก ลอบตั ด ไม้ ป ่ า ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ สั ม ปทานอี ก ด้ ว ยท� ำ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สั ง คมและ
การเป็นอยู่รวมทั้งวิถีชีวิตของชาวมันนิ จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือก
เขาบรรทัดของกรมป่าไม้เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2518 กับ พ.ศ. 2541 พบว่ามีพื้นที่ป่าลดลงถึง
ร้อยละ 15.763
การที่มันนิถูกบุกรุกผืนป่าซึ่งถือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร จึงเป็นเหตุให้มันนิออกรับจ้าง
ถางป่ า หรื อ หาของป่ า มาแลกอาหาร แลก ข้ า วสาร เมื่ อ วิ ถี ชี วิ ต มั น นิ ถู ก ท� ำ ลายลงหลั ง จากเกิ ด
การรุกรานผืนป่าและต้นน�้ำ  ทั้งยังเพิ่มความล�ำบากใจให้กับกลุ่มมันนิอีกด้วย จากข้อมูลพบว่า มันนิ
มักถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนเมือง เช่น ได้รับค่าตอบแทนในการ จ้างงานน้อย ถางป่าครึ่งวันกลับได้รับ
ค่าตอบแทนเพียงน�้ำปลา 2 ขวด
ด้ ว ยเหตุ นี้ ท� ำ ให้ เ กิ ด ช่ อ งว่ า งในการที่ น ายทุ น และประชาชนชาวเมื อ งใช้ ใ ห้ ช าวมั น นิ ก ระท� ำ
ความผิ ด แทนตนเองไม่ ว ่ า จะเป็ น การตั ด ไม้ แ ละล่ า สั ต ว์ ที่ ผิ ด กฎหมาย ซึ่ ง เพี ย งเผื่ อ น� ำ มาแลกกั บ
อาหารประทังชีวิตไปแต่ละวันและรวมถึงการไม่รู้กฎหมายของชาวมันนิ ปัจจุบันปัญหาการบุกรุกเข้าไป
ใช้ประโยชน์จากผืนป่าภูบรรทัดมีมากขึ้นท�ำให้ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าบริเวณเทือกเขาภูบรรทัดมี
จ�ำนวนลดน้อยลงอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ จากการบุกรุกโดยภาคประชาชนซึง่ ต้องการเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์
จากผืนป่าเพื่อหารายได้ เช่น การตัดไม้ การล่าสัตว์ป่าเพื่อน�ำมาค้าขายและการบุกรุกโดยชาวมันนิ
ซึ่งด�ำรงชีวิตอยู่ในป่ามีวิถีชีวิตผูกพันกับป่าไม้มาตั้งแต่ก�ำเนิด
โดยแม้ ว ่ า จะมี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ไว้ ตามมาตรา 26/4 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ่ า สงวนแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2559 ว่า ผู้ใดกระท�ำหรือละเว้นการกระท�ำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการท�ำลาย
หรือเป็นเหตุให้เกิดการสลายหรือท�ำให้สญ
ู หายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ผู ้ นั้ น มี ห น้ า ที่ ต ้ อ งรั บ ผิ ด ชดใช้ ค ่ า เสี ย หายตามมู ล ค่ า ทั้ ง หมดของทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ถู ก ท� ำ ลาย
สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น แต่ก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งการบุกรุกป่าได้ คณะผู้วิจัยเห็นว่าทรัพยากรป่าไม้
เป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ มาเป็นระยะเวลายาวนาน
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาพื้นที่ป่าไม้ของประเทศมีอัตราการลดลงอย่างต่อเนื่อง
บางแห่งมีการใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสม หรือ มีการจัดสรรการใช้ประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งหากไม่ได้
รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้านปัญหาดังกล่าวควรได้รับ
การแก้ไขอย่างถูกต้องและเร่งด่วนอย่างยิ่ง เห็นว่าควรมีการศึกษาถึงปัญหาการบุกรุกป่าไม้ที่น�ำไปสู่
การท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้ การศึกษากระบวนการสร้างกลไกชุมชนเพือ่ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
เพือ่ น�ำมาเป็นแนวทางแก้ไขร่วมกันและยังถือเป็นการยุตปิ ญ
ั หาการบุกรุกผืนป่า เพือ่ ให้วถิ ชี วี ติ ของชาวมันนิ
ไม่ถูกท�ำลายลง และยังถือเป็นการอนุรักษ์ผืนป่าร่วมกันระหว่างภาครัฐ ประชาชน และชาวมันนิ

3

สุวิไล เปรมศรมศรีรัตน์และชุมพล โพธิสาร. (2558). มานิ (ซาไก) ชนพื้นเมืองในภาคใต้ของไทย
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าไม้ของประชนชนและกลุ่มชาติพันธ์มันนิ
2.2 เพื่อศึกษากระบวนการสร้างกลไกชุมชนเพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม
บริเวณเทือกเขาภูบรรทัด

3. วิธีด�ำเนินงานวิจัย
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ คือ ศึกษาในประเด็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าไม้ของ
ประชนชนและกลุ่มชาติพันธุ์มันนิและกระบวนการสร้างกลไกชุมชนเพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
แบบมีส่วนร่วมบริเวณเทือกเขาภูบรรทัด
3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ การวิจัยครั้งนี้ได้เลือกพื้นที่ในการศึกษาคือหมู่บ้านซาไก (มานิ) ต�ำบล
ทุ่งนารี อ�ำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
1.3.3 ขอบเขตด้านประชากร คือ ศึกษาประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ของทับซาไก (มานิ)
รวมทั้งผู้น�ำชุมชน ข้าราชการซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ต�ำบลทุ่งนารี อ�ำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ในการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมภาคประชากับกลุ่มชาติพันธุ์มันนิในการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ผืนป่าภูบรรทัด ของกลุ่มซาไก (มันนิ) กลุ่มรักษ์ป่าบอน ต�ำบลทุ่งนารี อ�ำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ผู้วิจัยศึกษาจากการสัมภาษณ์ และลงพื้นที่ภาคสนาม สามารถอธิบายถึงผลการวิจัยภาคสนามได้ดังนี้
ผลจากการวิจัยเอกสาร
เนื่องจากเทือกเขาภูบรรทัดถูกบุกรุกโดยการเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในเทือกเขาภูทดั จึงส่งผลให้ทรัพยากรลดลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อกลุม่ ชาติพนั ธุม์ นั นิ (ซาไก)
ซึ่ ง ด� ำ รงชี วิ ต ในผื น ป่ า บนเทื อ กเขาภู บ รรทั ด และยั ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ชาวบ้ า นบริ เวณเทื อ กเขาบรรทั ด
เพราะการลดลงอย่างมากและรวดเร็วของทรัพยากรป่าไม้บนเทือกเขาภูบรรทัดด้วยเหตุนี้จึงมีความจ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูผืนป่าภูบรรทัดร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคประชนและชาติพันธุ์มันนิ (ซาไก)
โดยการสร้างกลไกการท�ำงานร่วมกันในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมกัน
โดยไม่กระทบต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ยังคงได้รับผลกระทบในที่อยู่อาศัย ซึ่งมีผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิต
และไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามที่พลเมืองไทยควรได้รับตามกฎหมายเท่าที่ควร ด้วยเหตุท่ีกลุ่มชาติพันธุ์
มีวัฒนธรรม ภาษา และวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากผู้คนในสังคมทั่วไป เมื่อมีผลกระทบจึงยากที่จะได้รับ
การช่วยเหลือหรือบางครัง้ ถูกละเลยไม่ได้รบั ความช่วยเหลือจากรัฐ จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีกลไกชุมชน
ซึ่งเป็นการท�ำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์และชุมชน เช่นการรวมกลุ่มเป็นองค์กรในลักษณะต่างๆ
และมีสมาชิกภายในองค์กรชุมชนร่วมกันเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนความต้องการของกลุ่ม และ
กลไกชุมชนที่สร้างขึ้นจากความร่วมมือของหลายฝ่ายยังเป็นการได้ท�ำงานร่วมกันอย่างเข้าใจถึงปัญหา
ของแต่ละฝ่ายได้ดีขึ้นจึงง่ายที่จะแก้ปัญหาเมื่อปัญหาเกิดขึ้น
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ผลจากการวิจัยภาคสนาม
1. ลักษณะ / รูปแบบการด�ำรงชีวิต
เดิมกลุ่มรักษ์ป่าบอน ต�ำบลทุ่งนารี อ�ำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เป็นชาวมันนิ (ซาไก) อาศัยอยู่
บริเวณเทือกเขาบรรทัด ด�ำรงชีวิตโดยการหาของป่า ล่าสัตว์ เป็นอาหาร เช่นการหาเผือก มัน และเนื้อสัตว์
เป็นหลัก แต่มันนิได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับการท�ำลายธรรมชาติ และทวีความรุนแรง
มากขึ้นในปี พ.ศ. 2504 เมื่อรัฐบาลมีนโนบายเปิดป่าสัมปทาน เพื่อให้มีการตัดไม้ เพื่อจับจองเป็นที่ดิน
ปลูกยางพารา ท�ำสวนผลไม้ ท�ำให้ระบบนิเวศน์ในป่าถูกท�ำลายจนขาดความสมดุลและในปัจจุบันวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของชาวมันนิเริ่มเปลี่ยนไป เนื่องจากมีการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของกลุ่มคนภายนอก ท�ำให้
ชาวมันนิมีการติดต่อกับบุคคลจากภายนอกมากขึ้นและเริ่มหันมาพึ่งพิงปัจจัยจากภายนอกไม่ว่าจะเป็น
ด้านอาหาร ยารักษาโรค และการใช้เงินตราแลกเปลี่ยนสินค้า รูปแบบการด�ำรงชีพจึงเปลี่ยนไปเป็น
การหาของป่ามาขาย หรือท�ำงานรับจ้างชาวบ้าน จึงเป็นที่มาให้ชาวมันนิถูกเอารัดเอาเปรียบจากบุคคล
ภายนอกเพราะด้วยเหตุที่ความรู้ไม่เท่าทันบุคคลภายนอก
2. กระบวนการสร้างกลไกชุมชน รูปแบบ/กระบวนการขับเคลื่อนของกลไกชุมชน
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรผืนป่าภูบรรทัด มีการจัดตั้งกลุ่มของประชาชนขึ้น 2 กลุ่ม เพื่อร่วมกัน
อนุรักษ์ฟื้นฟูผืนป่าภูบรรทัด ดังต่อไปนี่
1. สหายเขาบรรทัด อนุรักษ์ป่าปลูกต้นไม้ในหน้าประวัติศาสตร์ โดยกลุ่มคนที่มีความผูกพันกับ
ผืนป่าภูบรรทัดได้ร่วมกันเป็นแกนน�ำกลับไปปลุกป่าในนาสหายโครงการคนท่ายูงปลูกป่าในนาสหาย
ซึ่งเดิมเคยเป็นป่าแต่ถูกท�ำเป็นที่นาจนกลายเป็นที่โล่งให้กลับมาเป็นป่าต้นน�้ำที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง
โดยชาวบ้านท�ำงานในนามกลุม่ อนุรกั ษ์กนั ตามล�ำพัง บทบาทของชาวบ้านในการอนุรกั ษ์ปา่ ทีผ่ า่ นมาราว 8 ปี
มีการบวชป่าเป็นกลวิธีในการอนุรักษ์ที่ท�ำมาต่อเนื่อง โดยโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก สสส.
และจากการด�ำเนินการดังกล่าวที่ผ่านมาท�ำให้ชาวบ้านสามารถไปเชื่อมโยงกับองค์กรที่เกี่ยวข้องมาร่วม
ไม่ว่าประมงเกษตรป่าไม้อนุรักษ์จุดแข็งของโครงการนี้คือมีทีมงานกลุ่มคนแค่ไม่กี่คนแต่มีแนวคิดที่จะน�ำ
พื้นที่นี้สามารถท�ำให้คนรุ่นหลังหวงแหนและสร้างเครือข่ายให้กว้างขึ้น
2. บริเวณเทือกเขาบรรทัดมีการรวมตัวของประชากรกลุ่มชมรมคนรักป่าบ้านเขาหัวช้างราษฎร
ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านมีความเห็นสอดคล้องกันว่าการจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพื้นป่ามีประโยชน์
และมองเห็นได้ว่าชุมชนมีความคิดที่จะจัดการดูแลรักษาผืนป่า
ชาวมันนิ (กลุม่ รักษ์ปา่ บอนจังหวัดพัทลุง) ได้รบั ผลกระทบจากการลดลงอย่างรวดเร็วของทรัพยากร
ป่าไม้โดยการเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากผืนป่าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย ที่ท�ำกินของชาวมันนิจากบุคคล
ภายนอกและจากการสัมภาษณ์พบว่าในปัจจุบันได้มีการเข้าไปช่วยเหลือชาวมันนิจากภาครัฐโดยให้
ความช่วยเหลือในด้านสิทธิต่าง ๆ เช่นการท�ำบัตรประชาชน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การรักษาพยาบาล
และให้การช่วยเหลือกรณีประสบภัย แต่ก็ยังไม่มีการเข้าไปช่วยเหลือหรือสร้างกลไกชุมชนร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคประชาชน และชาวมันนิในการรักษาผืนป่าบริเวณเทือกเขาภูบรรทัด
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3. กระบวนการทางกฎหมาย
สิทธิ์ของกลุ่มมันนิ (ซาไก) แม้จะปรากฏว่ามีการได้รับสิทธิ์ในการมีบัตรประชาชนแต่ก็กระทบต่อ
การด�ำรงชีวิตของชาวมันนิในด้านการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ และยังไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดในเรื่องของ
การด�ำรงชีวิตของชาวมันนิอีกทั้งสิทธิ์ต่าง ๆ ยังน�ำพาให้ชาวมันนิต้องมีหน้าที่ในสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดแย้ง
กับวิถีชีวิตของชาวมันนิอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นจึงควรมีการร่างกฎหมายให้รับรองสิทธิ์ของชาวมันนิโดยให้
สอดคล้องกับการด�ำรงชีวิตตามวิถีดั่งเดิมของชาวมันนิ เพื่อให้ชาวมันนิ (ซาไก) ได้รับสิทธิ์ตามกฎหมาย
อย่างแท้จริง

5. ข้อเสนอแนะ
สรุป ในปัจจุบันเทือกเขาภูบรรทัดยังคงได้รับผลกระทบจากการลดลงของทรัพยากรป่าไม้และ
ยังมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลกระทบแก่กลุ่มชาติพันธุ์มันนิ (ซาไก) อย่างมากไม่ว่าจะ
เป็นด้านทรัพยากรป่าไม้ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและการถูกเอารัดเอาเปรียบจากบุคคลภายนอกเนื่องจาก
ความรูไ้ ม่เท่าทันและไม่ได้รบั ความดูแลเอาใจใส่จากรัฐอย่างเพียงพอด้วยเหตุทวี่ า่ กลุม่ ชาติพนั ธุม์ นั นิ (ซาไก)
ไม่ได้มีบทบาทในทางเศรษฐกิจและสังคมมากนัก เพื่อลดการบุกรุกและท�ำลายพื้นที่ป่าไม้บริเวณเทือกเขา
ภูบรรทัดควรที่จะมีการสร้างกลไกร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในการอนุรักษ์รวมไปถึง
การวางแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกผืนป่าต่อไปในอนาคตเพื่อความด�ำรงอยู่ร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์
มันนิ (ซาไก) เอกชนและภาครัฐ
ข้อเสนอแนะ
- การสร้างกลไกทางชุมชนในการท�ำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และกลุ่มชาติพันธุ์
มันนิ (ซาไก) โดยเน้นไปในเรื่องการดูแลผืนป่าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งท�ำกินของชาวมันนิ (ซาไก)
- การร่างธรรมนูญชุมชนหรือการร่างกฎหมายท้องถิ่นโดยสร้างข้อตกร่วมกันระหว่างภาครัฐ
ภาคประชาชนและชาวมันนิ(ซาไก) เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกผืนป่าของประชาชนและชาวมันนิ โดยมี
กฎ ระเบียบ ในการใช้ประโยชน์จากผืนป่าภูบรรทัดร่วมกัน

รายการอ้างอิง
สุวิไล เปรมศรมศรีรัตน์และชุมพล โพธิสาร. (2558). มานิ (ซาไก) ชนพื้นเมืองในภาคใต้ของไทย
อนงค์ เชาวนกิ จ . (2552). กลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ มั น นิ (ซาไก) : แนวทางการอนุ รั ก ษ์ ฟ ื ้ น ฟู สั ง คมวั ฒ นธรรม
เพื่อเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมภาคใต้
https://sites.google.com/site/armleknack/payha-kar-bukruk-phunthi-pa-sngwn-haeng-chati?fbclid=
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6 ธันวาคม 2562
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แนวทางพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรูผ
้ ส้ ู งู วัยวัดแม่กาห้วยเคียน (ศูนย์พฒ
ุ ภ
ิ ทั ร)
ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
สาริณีย์ ภาสยะวรรณ, ประยงค์ จันทร์แดง, รัชตะ พันธุ์แสง
ดารารัตน์ ค�ำเป็ง, ถิรายุส์ บ�ำบัด
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นของต�ำบลแม่กา 2) พัฒนารูปแบบ
กิ จ กรรมและการสอนของหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนศู น ย์ เรี ย นรู ้ ผู ้ สู ง วั ย วั ด แม่ ก าห้ ว ยเคี ย น และ
3) ค้ น หาแนวทางการการท� ำ งานของศู น ย์ เรี ย นรู ้ แ ละถ่ า ยทอดภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของชุ ม ชนแม่ ก า
รูปแบบการวิจัยนั้นเป็นการวิจัยเชิงพัฒนาผ่านการมีส่วนร่วมระหว่างทีมวิจัยและครูจิตอาสา โดยการ
น� ำ หลั ก สู ต รของศู น ย์ ฯ ผู ้ น� ำ มาปรั บ ปรุ ง ผ่ า นวิ ธี ก ารการประชุ ม วิ เ คราะห์ ศึ ก ษาดู ง าน ทดลองสอน
และพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เหมาะสม ซึ่งผลการวิจัยพบว่าสามารถพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอนและการถ่ายทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นของให้แก่ศูนย์ฯ ได้ และน�ำไปสู่ข้อค้นพบที่ว่า
ครู จิ ต อาสา คื อ กลไกหลั ก ของศู น ย์ ฯ ผู ้ มี ศั ก ยภาพในการจั ด กระบวนการเรี ย นรู ้ แ ละออกแบบให้
ศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ในเชื่อมประสานระหว่างองค์ความรู้ของนักเรียนผู้สูงอายุ นิสิต
เยาวชน และบุคคลทั่วไปได้
ค�ำส�ำคัญ : ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวัย ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Abstract
The purpose of this research aimed to (1) study and find out local wisdom of people
in Mae Ka sub-district, (2) develop of teaching model of elders in Mae Ka Huai Khian
Learning Center and (3) find out a working guideline among member of Learning Center.
Data were collected through a focus group technique, a field trip activity, and an investigation
of pilot study in order to develop sample’s transfer method. The study indicated that this
technique can use and develop for teaching and can be transfer the knowledge of elder’s
local wisdom to members in the Learning Center. Moreover, one of the most important to
develop this learning and teaching activity is volunteer teacher. Finally, this area can be used
for the elders, students, youths, and Thai people in order to connect and exchange their
knowledge.
Keywords : the elderly learning Center , local knowledge communication
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บทน�ำ
นับตั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ด�ำเนินการจัดท�ำโครงการ
1 คณะ 1 โมเดล กับชุมชนแม่กา ภายใต้การยึดปรัชญาของมหาวิทยาลัยพะเยา “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็ง
ของชุมชน” โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายใน 3 ปี จะพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุหรือศูนย์เรียนรู้
ผู ้ สู ง วั ย วั ด แม่ ก าห้ ว ยเคี ย น ให้ เ ป็ น ศู น ย์ พุ ฒิ ภั ท ร:ศู น ย์ เรี ย นรู ้ แ ละถ่ า ยทอดภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของ
ชุมชนแม่กา บนแนวคิดการท�ำงานที่ว่า“เคารพคุณค่าของผู้สูงวัย ในฐานะผู้เรียนที่ใฝ่รู้ และผู้ให้หรือ
พ่ อครู แม่ครูของชุมชน” ที่จ ะพร้อ มที่ ถ่ ายทอดภู มิ ป ั ญ ญาท้ องถิ่ น ให้ แ ก่ ลูกหลาน เยาวชน และผู ้ อื่ น
(สาริณีย์ ภาสยะวรรณ , 2559 ) อันจะน�ำไปการสานฝันของชุมชนในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม
การศึกษาและวัฒนธรรมของเทศบาลต�ำบลแม่กา ในแผนสามปีของเทศบาลแม่กา ให้เป็นจริง (เทศบาล
ต�ำบลแม่กา, แผนพัฒนาสามปี พ.ศ 2558 - 2560)
1 ปี หลังจากปีที่เริ่มต้น คณะฯได้เดินหน้าสนับสนุน และลงมือพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้
ผูส้ งู วัย วัดแม่กาห้วยเคียน โดยการบูรณาการงานด้านการบริการวิชาการ การวิจยั และการท�ำนุบำ� รุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ทั้ง 3 งานร่วมกันนั้น อันก่อให้เกิด“ผลผลิต” อันงอกงามจากการลงเมล็ดต้นกล้าสานฝัน
แม่กาในปีแรก นั้นคือ “หลักสูตรการเรียนการสอนศูนย์พุฒิภัทร : ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวัยวัดแม่กาห้วยเคียน”
ซึ่งเป็นหลักสูตรออกแบบได้จากการมีส่วนร่วม ระหว่างนักเรียนผู้สูงอายุและคุณครูจิตอาสาบนวิสัยทัศน์
ของหลักสูตร คือ“เรียนรู้ได้ทุกเพศวัย ปฏิบัติได้ ถ่ายทอดเป็น” (สาริณีย์ ภาสยะวรรณ, 2559 )
ในปี ที่ 2 (งบประมาณ พ.ศ. 2559) ตามเป้ า หมายของ “ที ม ท� ำ งานพั ฒ นาศู น ย์ พุ ฒิ ภั ท ร 1”
เป้าหมายการท�ำงานไว้คือ เราจะร่วมแปลงหลักสูตรฯให้เป็นจริง โดย การออกแบบเนื้อหา กิจกรรมและ
สื่อการเรียนการสอน เพื่อให้หลักสูตรสามารถน�ำไปใช้ในในเชิงปฏิบัติ มากขึ้น ท้ายสุดข้อคิดเห็นร่วมของ
ทีมงานฯ คือ วิถีทางของการวิจัยเชิงพัฒนาคงจะเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุด เพราะเราเชื่อว่าการวิจัย
จะน�ำพาไปสู่การค้นพบค�ำตอบและเกิดผลผลิตในเชิงการพัฒนาศูนย์ฯ ดังที่เราตั้งเป้าหมายไว้ อันมีข้อ
ค�ำถามของการวิจัย ดังนี้ ข้อที่ 1. นักเรียนผู้สูงอายุมีทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่นอะไรบ้าง และในฐานะ
ผู้ถ่ายทอด นักเรียนผู้สูงอายุต้องการถ่ายทอดภูมิปัญญาของตนสู่เยาวชนในเรื่องใดบ้าง ข้อที่ 2 และ
หากทีมท�ำงานฯ น�ำทุนทางภูมิปัญญาจากข้อ 1 มาพัฒนา หลักสูตรการเรียนการสอนศูนย์พุฒิภัทร :
ศู น ย์ เรี ย นรู ้ ผู ้ สู ง วั ย วั ด แม่ ก าห้ ว ยเคี ย น (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2558) ที ม งานฯ จะสามารถสร้ า งและ
ผลิต เนือ้ หา กิจกรรมและสือ่ การเรียนการสอนของศูนย์ในเชิงปฏิบตั ใิ นรูปแบบใดบ้างและอย่างไร และข้อ 3
และหากน�ำผลผลิตในข้อ 2 มาทดลองสอนและจัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จะสามารถ
ค้นพบข้อแก้ไขและการพัฒนาการเรียนการสอนที่เหมาะสมอะไรบ้าง ตลอดจนน�ำไปสู่แนวแนวทาง
การถ่ายทอดภูมิปัญญาของศูนย์ในปีที่ 3 ได้อย่างไรบ้าง (สาริณีย์ ภาสยะวรรณ , 2559 )

1

ประกอบด้วย คณะอาจารย์คณะรัฐศาสตร์และสังคม และครูจิตอาสา
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาและค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นของต�ำบลแม่กา
2. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบกิจกรรมและสื่อการสอนของหลักสูตรการเรียนการสอนศูนย์
พุฒิภัทร : ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวัยวัดแม่กาห้วยเคียน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
3. เพื่อค้นหาแนวทางการการท�ำงานศูนย์พุฒิภัทร : ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของชุมแม่กา

ทบทวนวรรณกรรม
ส�ำหรับการโครงการวิจัยนี้ด�ำเนินวิจัยและพัฒนาภายใต้แนวคิดการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ
บนการมีมมุ มองว่าระบบการศึกษาตาม การทบทวนแนวคิดจึงมุง่ ตรงไปที่ แนวคิดการจัดการโรงเรียนผูส้ งู อายุ
และระบบการศึกษาตามอัธยาศัย และโดยลักษณะเด่นของศูนย์ฯที่เป็นแหล่งรวมผู้รู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานวิจัยจึงทบทวนเพิ่มในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยจากภูมิปัญญา และ
เพื่อต่อยอดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างจากคนในพื้นที่อย่างแท้จริง การทบทวนในช่วงท้าย
จึงเป็นทบทวนเพื่อแสดงให้หลักการของหลักสูตรศูนย์พุฒิภัทร:ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวัยวัดแม่กาห้วยเคียน
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
แนวคิดการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุบนมุมมองต่อศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวัยวัดแม่กาห้วยเคียนแห่งนี้
ว่าเป็นพื้นที่แห่งการศึกษานอกโรงเรียนตามอัธยาศัยที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
ที่เป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เน้นการเรียนรู้อย่างสนุกสนานแทรกเนื้อหาวิชาการ
และกิ จ กรรมภาคปฏิ บั ติ ส ลั บ กั น ไป โดยเนื้ อ หาความรู ้ ที่ จั ด การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย นผู ้ สู ง อายุ
ส่วนมาแบ่ง 4 กลุ่ม คือ 1) ความรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 2) ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
3) ความรู้ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 4) กิจกรรมตามอัธยาศัย (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร
ภาวนา พัฒนศรี และ ธนิกานต์ ศักดาพร,อ้างในประยงค์ จันทร์แดง, 2561) และสถานที่ตั้งของโรงเรียน
ผู้สูงอายุนั้นนิยมตั้งในพื้นที่วัดเพราะวัดถือว่าเป็นสถานที่พร้อมด้านการสร้างเครือข่ายและพื้นที่ทางสังคม
ส�ำหรับผู้สูงอายุ แต่ก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของวัดทั้งความรู้ความสามารถของพระ เจ้าอาวาส การสนับสนุน
จากชุมชนและองค์กรในชุมชน (เสาวภา พรสิริพงษ์อ้างในประยงค์ จันทร์แดง, 2561)
และตามแนวคิดการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุที่เสนอว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนส�ำหรับ
กลุ่มผู้สูงอายุควรเป็นระบบการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนั้น โครงการวิจัยนี้จึงได้ทบทวนถึงหลักการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึงอุดม เชยกีวงศ์ (2551) และวิศนี ศิลตระกูล (2557) ได้อธิบายหลักการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้
1. หลักความสัมพันธ์กบั ธรรมชาติ การจัดการศึกษานัน้ ต้องจัดให้เป็นไปตามสภาพธรรมชาติที่
คุณลักษณะ 4 ประการที่ส�ำคัญคือ ธรรมชาติมีความหลากหลาย ธรรมชาติมีการพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน ธรรมชาติมีการจัดการตัวเองได้ และธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งนั้นคือ ในการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัยนั้นจะต้องจัดครอบคลุมหลายด้านอย่างทั่วถึงมีหลากหลายรูปแบบและผู้จัดเข้าไป
จัดการให้น้อยที่สุดและจะต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลา
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2. หลักการต้นทุนของชุมชน การจัดการศึกษานั้นให้ยึดชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
สภาพแวดล้อม วิถชี วี ติ ความเป็นอยู่ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และทรัพยากรทีม่ อี ยูแ่ ล้วสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์
สูงสุด ตามหลักการจะมีองค์ประกอบหลัก 4 ประการ ได้แก่ 1) ทุนระบบนิเวศน์ การศึกษาตามอัธยาศัย
จะช่วยรักษาระบบนี้ไว้ให้คงอยู่ โดยระบบนิเวศน์นั้นหมายถึงทรัพยากรของเราที่จะท�ำให้เกิดการเรียนรู้
เป็นการศึกษาชีวติ ความเป็นอยูร่ ะหว่างกันในสังคม 2) ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม การศึกษาตามอัธยาศัย
จะน�ำไปสู่การถ่ายทอดต่างๆ กันในสังคมและสามารถป้องกันการท�ำให้วัฒนธรรมของเราจางหายได้
3) ทุนสติปญ
ั ญา ระบบนีจ้ ะดึงคนออกจากชุมชนในการจะต้องไปเรียนหนังสือ ณ ศูนย์กลางละทิง้ ถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
แต่ถ้ามีการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในชุมชนจะท�ำให้ชุมชนเติบโต 4) ทุนทางเศรษฐกิจ เมื่อน�ำทุนทางเงินตรา
ลงในชุมชนก็จะสามารถท�ำให้ทุนทั้ง 3 ด้าน ที่กล่าวมานั้นเกิดขึ้นมาได้ (วรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา, 2561)
นอกจากนัน้ หน่วยศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ได้กล่าวถึงหลักการการศึกษาตามอัธยาศัยไว้ดงั นี้ 1) จัดให้สนองกลุม่ เป้าหมายทุกเพศทุกวัยตามความสนใจ
และความต้องการ 2) จัดให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 3) จัดให้ยืดหยุ่นโดยไม่ยึดรูปแบบใดๆ 4) จัดโดยวิธี
หลากหลายโดยการใช้สื่อต่างๆ 5) จัดให้ทันเหตุการณ์ 6) จัดได้ทุกกาลเทศะ 7) จัดบรรยากาศ สถานการณ์
และสภาพแวดล้อมให้เอื้อมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (วรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา, 2561)
แต่ด้วยลัก ษณะจุดเด่นศูนย์เรี ย นรู ้ ผู้ สูงวั ย วั ด แม่ กาห้ ว ยเคี ย นรวมปราชญ์ ผู้ รู ้ คนสู งวั ย ผู ้ มาก
ประสบการณ์ และมากความรู้ท้องถิ่นของชุมชนแม่กา ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงทบทวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การน�ำภูมปิ ญ
ั ญาไปใช้ในกระบวนการศึกษาตาอัธยาศัย โดยส�ำนักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541)
ได้กล่าวถึงสภาพการศึกษาตามอัธยาศัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาดังนี้
1. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยจากภูมิปัญญาชาวบ้านถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส�ำคัญของ
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งเป็นแหล่งวิทยากรที่มีคุณค่าต่อบุคคลและสังคมอย่างยิ่ง
2. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยจากสื่อพื้นบ้าน เป็นการเรียนรู้จากการแสดงหรือการแสดง
ที่แฝงไว้ด้วยวัฒนธรรมของชาวบ้านที่แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ตลอดจนเป็นการจรรโลงไว้
แบบแผนประเพณีสงั คมและชุมชน เป็นสือ่ ในการถ่ายทอดความรู้ คตินยิ ม ค่านิยมและวัฒนธรรมของชุมชน
3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของเครือข่ายการเรียนรูใ้ นชุมชน หรือแหล่งเรียนรูต้ า่ ง ๆ ในชุมชน
ซึ่งเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชนจะท�ำหน้าที่ให้บริการการศึกษาถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ให้แก่ผู้เรียน
(วรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา,2561)
และเพื่ อ ให้ ก ารน� ำ ทุ น ภู มิ ป ั ญ ญาของนั ก เรี ย นผู ้ สู ง อายุ น� ำ มาพั ฒ นาการเรี ย นการสอนและ
การถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของชุมแม่กาอย่างเป็นระบบ งานวิจยั จึงทบทวนเกีย่ วกับภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ดังนี้ ภูมิปัญญาพื้นบ้านหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) หมายถึง องค์ความรู้ ที่สั่งสมกันมา
ทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะในเชิงศักยภาพในการแก้ปญ
ั หา การปรับตัวเรียนรู้ เพือ่ การด�ำรงอยูร่ อดได้ ดังนัน้ ภูมปิ ญ
ั ญา
จึงเป็นมรดก ทางวัฒนธรรมของเป็นวิถขี องชาวบ้าน นอกจากนัน้ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ยังหมายถึง กระบวนทัศน์
ของบุคคลที่มีต่อตนเอง ต่อโลก และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนการดังกล่าว จะมีรากฐานค�ำสอนทางศาสนา
คติ จารีต ประเพณี ที่ได้รับการถ่ายทอดสั่งสอน และปฏิบัติสืบเนื่องกันมา ปรับปรุงเข้ากับบริบททางสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละสมัย ทั้งนี้โดยมี เป้าหมายเพื่อความสงบสุขในส่วนที่เป็นชุมชน และปัจเจกบุคคล
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ซึ่งกระบวนทัศน์ที่เป็นภูมิปัญญา ท้องถิ่น จ�ำแนกได้ 3 ลักษณะ คือ 1. ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแวดล้อม 2. ภูมิปัญญาเกี่ยวกับสังคมหรือการจัดความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 3. ภูมิปัญญาเกี่ยวกับระบบการผลิตหรือประกอบอาชีพที่มีลักษณะมุ่งเน้นระบบ
การผลิตเพื่อตนเอง (วิถีชุมชน, 2555)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถจ�ำแนกออกเป็น 10 ลักษณะดังนี้ 1. ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับความเชื่อ
และศาสนา ภูมิปัญญาประเภทนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไป ในแต่ละท้องถิ่น เนื่องจากมีพื้นฐานทาง
ความเชื่ อ ในศาสนาที่ แ ตกต่ า งกั น ส� ำ หรั บ ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของไทยซึ่ ง เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ ในทาง
พระพุทธศาสนาเป็นหลักนั้นได้มีส่วนสร้างสรรค์สังคม โดยการผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมจนกลายเป็น
ลั ก ษณะเฉพาะของแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น 2. ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ ประเพณี แ ละพิ ธี ก รรม เนื่ อ งจาก
ประเพณีและพิธีกรรมเป็นสิ่ง ที่ดีงามที่คนในท้องถิ่นสร้างขึ้นมา โดยเฉพาะเป็นการเพิ่มขวัญและก�ำลังใจ
คนในสังคม ภูมิปัญญา ประเภทนี้จึงมีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินชีวิตในสังคมเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้
จากประเพณี แ ละพิ ธี ก รรมที่ ส� ำ คั ญ ในประเทศไทยล้ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของคนในสั ง คม
แทบทั้งสิ้น 3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้าน เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะต่างๆ โดยการน�ำ 
ทรัพยากรที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน หลังจากนั้นได้สืบทอดโดยการพัฒนาอย่างไม่ขาดสาย
กลายเป็นศิลปะทีม่ คี ณ
ุ ค่าเฉพาะถิน่ 4. ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วกับอาหารและผักพืน้ บ้าน นอกจากมนุษย์
จะน�ำอาหารมาบริโภค เพือ่ การอยูร่ อดแล้ว มนุษย์ยงั ได้นำ� เทคนิคการถนอมอาหารและการปรุงอาหารมาใช้
เพื่อให้อาหารที่มี มากเกินความต้องการสามารถเก็บไว้บริโภคได้เป็นเวลานาน ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญา
อีกประเภทหนึ่งที่ ส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิต นอกจากนี้ยังน�ำผักพื้นบ้านชนิดต่างๆ มาบริโภคอีกด้วย
5. ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วกับการละเล่นพืน้ บ้าน การละเล่นถือว่าเป็นการผ่อนคลาย โดยเฉพาะในวัยเด็ก
ซึ่งชอบความสนุกสนานเพลิดเพลิน ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์ ในการละเล่นที่
ประดิ ษ ฐ์ ม าจากธรรมชาติ ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น วิ ถี ชี วิ ต ที่ ผู ก พั น กั บ ธรรมชาติ และรู ้ จั ก ปรั บ ตั ว ให้ เข้ า กั บ
สภาพแวดล้อมอย่างกลมกลืน 6. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเทศไทยมีวัฒนธรรม
ที่ ห ลากหลาย ซึ่ ง เกิ ด จากการสร้ า งสรรค์ ข องแต่ ล ะภาค เราสามารถพบหลั ก ฐานจากร่ อ งรอยของ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ ป รากฏ กระจายอยู ่ ทั่ ว ไป เช่ น สถาปั ต ยกรรม ประติ ม ากรรม จิ ต รกรรม เป็ น ต้ น
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเทคนิค ความคิด ความเชื่อของบรรพบุรุษเป็นอย่างดี 7. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
เพลงพื้นบ้าน ภูมิปัญญาประเภทนี้ส่วนมากแสดงออกถึงความสนุกสนาน และยังเป็นคติสอนใจส�ำหรับ
คนในสั ง คม ซึ่ ง มี ส ่ ว นแตกต่ า งกั น ออกไปตามโลกทั ศ น์ ข องคนในภาคต่ า งๆ 8. ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ที่เกี่ยวกับสมุนไพร และต�ำรายาพื้นบ้าน ภูมิปัญญาประเภทนี้เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ของคน
ในอดี ต และถ่ า ยทอดให้ กั บ คนรุ ่ น หลั ง ถื อ ว่ า มี ค วามส� ำ คั ญ เป็ น อย่ า งมาก เพราะถื อ ว่ า เป็ น ปั จ จั ย สี่
ซึ่งมีความจ�ำเป็นส�ำหรับมนุษย์ หากได้รับการพัฒนาหรือส่งเสริมจะเป็น ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมในอนาคตได้ 9. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการประดิษฐกรรม เทคโนโลยีและสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ ที่เกิดจาก ภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละภาคนั้น ถือเป็นการประดิษฐกรรมและหัตถกรรมชั้นเยี่ยม
ซึ่งปัจจุบันไม่ได้รับความสนใจในการพัฒนา และส่งเสริมภูมิปัญญาประเภทนี้เท่าที่ควร หากมีการเรียนรู้
และสืบทอด ความคิดเกี่ยวกับการประดิษฐกรรมและหัตถกรรมให้แก่เยาวชน จะเป็นการรักษาภูมิปัญญา
ของบรรพชน ได้อกี ทางหนึง่ 10. ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วกับการด�ำรงชีวติ ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
เนือ่ งจากคนไทยมีอาชีพทีเ่ กีย่ วกับการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท�ำนา ท�ำไร่ จึงท�ำให้เกิดภูมปิ ญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วกับ
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ความเชื่อ และพิธีกรรมในการด�ำรงชีวิตเพื่อแก้ปัญหา หรืออ้อนวอน เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
ในการเพาะปลูก และเพื่อเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร ดังจะเห็นได้จากพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตรทั่วทุก
ภูมิภาคของไทย (วิถีชุมชน, 2555)
ทั้งนี้เมื่อ พ.ศ. 2557 ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวัยวัดแม่กาห้วยเคียนร่วมกันคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
พัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับท้องถิ่นแม่กาและกลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุของศูนย์ฯ ภายใต้
การสร้างหลักการจัดการเรียนการสอนหรือหลักสูตรศูนย์พุฒิภัทร : ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวัยวัดแม่กาห้วยเคียน
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ขึ้นมา และเพื่อให้การวิจัยพัฒนาครั้งนี้ต่อยอดกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่ ส ร้ า งจากคนในพื้ น ที่ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ดั ง นั้ น โครงการวิ จั ย นี้ จ ะเป็ น การพั ฒ นาศู น ย์ ภ ายใต้
หลักสูตรศูนย์พุฒิภัทร : ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวัยวัดแม่กาห้วยเคียน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ดังมีหลักการ
ของหลักสูตรดังนี้ค�ำขวัญประจ�ำศูนย์การเรียนรู้คือ “สุขภาพจิตแจ่มใส ใส่ใจผู้สูงวัย” ที่ก�ำหนดวิสัยทัศน์
ประจ�ำศูนย์การเรียนรู้ไว้ว่า “เรียนรู้ได้ทุกเพศวัย ปฏิบัติได้ ถ่ายทอดเป็น” ทั้งนี้ได้จัดรูปแบบการศึกษา
เป็น 3 ชั้นปี ดังนี้
ปีที่ 1 หลักสูตรขั้นต้น เน้นการเรียนการสอนในระดับพื้นฐานทั่วไป เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้
ในด้านต่างๆ มุ่งสู่เป้าหมาย “เรียนรู้ได้ทุกเพศทุกวัย”
ปีที่ 2 หลักสูตรชั้นกลาง เป็นการให้ความรู้ในการเรียนเรื่องที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ศึกษา
เชิงลึกประกอบการฝึกปฏิบัติ มุ่งสู่เป้า “เรียนรู้ได้ทุกเพศวัย ปฏิบัติได้”
ปีที่ 3 หลักสูตรชั้นสูง เป็นการเรียนรู้เชิงวิเคราะห์ มีการศึกษาดูงาน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รู้จัก
ประมวลความรู ้ แ ละน� ำ ไปใช้ ใ ห้ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ตนเองและสั ง คมเพื่ อ มุ ่ ง เป้ า หมาย “การเรี ย นรู ้ ไ ด้
ทุกเพศทุกวัย ปฏิบัติได้ถ่ายทอดเป็น” โดย ก�ำหนดการเรียนการสอนเป็น 2 ช่วงเวลา คือ
1. ภาคเช้า ภาควิชาการ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา
1.1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.2 วิชาภาษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.3 วิชากินอิ่มนอนอุ่นหุ่นดี : (การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ)
1.4 วิชาสืบฮีตสานฮอย : เน้นการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ในลักษณะอุ้ย
สอนหลาน และแลกเปลี่ยนระหว่าง ปราชญ์ชุมชนและนิสิตชมรมสืบสายถิ่นแผ่นดินล้านนา
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ภาคบ่าย การศึกษาตามอัธยาศัย แบ่งกลุ่มตามความสนใจ เลือก 1 กิจกรรม
2.1 คหกรรม (การตัดเย็บ, งานประดิษฐ์)
2.2 สุขอนามัย (โยคะ, นวดแผนไทย, ร�ำไม้พลอง, เยี่ยมผู้ป่วย)
2.3 ศิลปวัฒนธรรม (สะล้อซ้อซึง, ร�ำวง, ย้อนยุค, เพลงวรรณกรรมพื้นบ้าน)
2.4 กีฬา/กีฬาพื้นบ้าน (เปตอง, โยนสะบ้า)
2.5 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (หลักสูตรพุฒภัทร, 2559)
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กรอบแนวคิด
จากการทบทวนข้างต้นน�ำไปสู่การพัฒนากรอบแนวคิดของการวิจัยบนการมีมุมมองศูนย์เรียนรู้
ผู้สูงวัยวัดแม่กาห้วยเคียนแห่งนี้ เป็นพื้นที่แห่งการศึกษานอกโรงเรียนตามอัธยาศัยเหมาะสมต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ที่เป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เน้นการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน
แทรกเนื้ อ หาวิ ช าการและกิ จ กรรมภาคปฏิ บั ติ ส ลั บ กั น ไป โดยตั ว แปรการวิ จั ย ที่ จ ะน� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นา
การจัดการเรียนการสอนของศูนย์ จะแบ่งตามกลุ่มวิชาของหลักสูตรศูนย์พุฒิภัทร:ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวัย
วัดแม่กาห้วยเคียน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ดังนี้ กลุ่มที่ 1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มที่ 2 วิชาภาษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มที่ 3 วิชากินอิ่มนอนอุ่นหุ่นดี : (การดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ) กลุ่มที่ 4 วิชา สืบฮีตสานฮอย (ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
และเพื่ อ น� ำ ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของนั ก เรี ย นผู ้ สู ง อายุ น� ำ มาพั ฒ นาการหลั ก สู ต รฯให้ เ ป็ น จริ ง
และสอดคล้องกับสภาพการศึกษาตามอัธยาศัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ค้นหาจะแบ่งตัวแปรตามประเภทของภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ดังนี้ 1) สังคม ศาสนา ได้แก่ ผูน้ ำ 
� ทักษะการท�ำงาน
ความรู้เกี่ยวกับศาสนา และการปฏิบัติตนทางสังคม เป็นต้น 2) ภาษา ได้แก่ฟัง พูด อ่าน งาน เป็นต้น
3) สุขภาพ ได้แก่ องค์ความรู้ การรักษา การดูแล เป็นต้น 4) วัฒนธรรม เช่น ประเพณี ความเชื่อ ศิลปะ
ดนตรี อื่นๆ) 5) วิถีชีวิตล้านนา (ความสามารถในการด�ำรงชีพ) เป็นต้น
และหลังจากศึกษาและรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นจากนักเรียนผู้สูงอายุแล้ว จะน�ำข้อมูล
มาวิเคราะห์ปรับปรุงหลักสูตรฯ และร่างแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
นักเรียนผู้สูงอายุ และเพิ่มการเรียนรู้ครูจิตอาสาและนักเรียนผ่านการศึกษาดูงาน และน�ำสรุปผลการ
เรียนน�ำไปใช้ในการออกแบบรูปแบบการสอนของหลักสูตรและกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาฯ และร่วมกับ
ทีมวิจัยพัฒนาและออกแบบรูปแบบการสอนของแต่ละกลุ่มวิชา ดังมีล�ำดับขั้นตอนตาม แผนภาพที่ 1

วิธีการวิจัย
1. วิ ธี ก ารวิ จั ย เป็ น วิ ธี ด� ำ เนิ น การวิ จั ย (Research Methodology) เป็ น การวิ จั ย เชิ ง พั ฒ นา
(developmental studies) เพื่อพัฒนาการจัดการองค์ความรู้จัดระบบถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่
ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวัยวัดแม่กาห้วยเคียน ที่ผสมผสานวิธีการวิจัยระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) และ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่มีขั้นตอนการวิจัยตามกรอบแนวคิดการ
ของการศึกษา
การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจยั แบบใช้ขอ้ มูลเชิงคุณลักษณะ โดยใช้วธิ กี าร
สัมภาษณ์ ประชุมกลุ่มย่อย และการสังเกตการณ์ ในการศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และเก็บข้อมูล
ผลการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ในการร่วมกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ จากการศึกษาดูงาน การทดลอง
จัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมร่วมระหว่างนิสิต และนักเรียนผู้สูงอายุ ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ในพัฒนาหลักสูตรฯ และออกแบบกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เป็นการวิจัยประยุกต์โดยการน�ำข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจากการวิจัยเชิงคุณภาพ มาน�ำเสนอต่อกลุ่มเป้าหมายเพื่อร่วมกันวิเคราะห์พัฒนาหลักสูตรฯและ
ค้นหาแนวทางพัฒนาการจัดการองค์ความรูจ้ ดั ระบบถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้แก่ศนู ย์ โดยใช้วธิ ปี ระชุม
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กลุม่ ย่อยกับกลุม่ เป้าหมายในการวางแผน และจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ตลอดจนจัดประชุมกลุม่
ย่อยเพื่อสรุปบทเรียนและน�ำผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์เพื่อค้นหาแนวทางการจัดการองค์ความรู้จัดระบบ
ถ่ายทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ศูนย์ฯ ทั้งนี้การปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรฯ
2. ประชากรศึกษา
ประชากรที่ ศึ ก ษาใช้ วิ ธี เ ลื อ กแบบเฉพาะเจาะในกลุ ่ ม กลุ ่ ม ครู จิ ต อาสาของศู น ย์ เรี ย นรู ้ ผู ้ สู ง วั ย
วัดแม่กาห้วยเคียนจ�ำนวน 11 คน และเลือกสุ่มนักเรียนผู้สูงอายุ จ�ำนวน 20 คน

แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดโครงการการวิจัยและพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวัย
วัดแม่กาห้วยเคียน
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ด�ำเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 1) ประชุมทีมท�ำงานพัฒนาศูนย์พุฒิภัทรเพื่อสร้างความเข้าใจ
และวางแผนการวิ จั ย ร่ ว มกั น 2) ศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น จากนั ก เรี ย นผู ้ สู ง อายุ
3) วิ เ คราะห์ ปรั บปรุง หลัก สูตรฯและร่า งแนวทางปฏิ บั ติที่ สอดคล้ องกั บ ข้ อมู ลภู มิ ป ั ญ ญาท้ องถิ่ น ของ
นักเรียนผู้สูงอายุ 4) ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ/และสรุปผลการน�ำไปใช้ในการออกแบบรูปแบบการสอน
ของหลักสูตร และกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาฯ 5) พัฒนาและออกแบบรูปแบบการสอนของแต่ละ
กลุ่มวิชา 6) ทดลองจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม ในแต่ละกลุ่มวิชา 7) ทดลองจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 8) ประเมินผลเพื่อค้นหาข้อปรับปรุงแก้ไข

ผลการวิจัย
1. ภูมิปัญญาองค์ความรู้ท้องถิ่นจากนักเรียนผู้สูงอายุ
ค้นพบภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถน�ำไปใช้เป็นทุนพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ได้
โดยเฉพาะวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา อันเป็นองค์ความรู้ที่นักเรียนผู้สูงอายุทุกคนสามารถปฏิบัติได้
และถ่ายทอดเป็นโดยมีภูมิปัญญาที่สามารถน�ำไปปรับปรุงหลักสูตรฯ และถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ ดังนี้
1) ด้านสังคม ศาสนา เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้อปฏิบัติทางสังคมในการร่วมพิธีกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม
ทางศาสนา ท�ำบุญตักบาตร พิธีศพ 2) ภูมิปัญญาด้านภาษา ได้แก่การสื่อสารภาษาเมือง อักษรล้านนา
และภาษาไทย 3) ด้านสุขภาพ (องค์ความรู้ การรักษา การดูแลทั้งในเรื่องสูตรยาและการปรุงยา : ยาแก้
การใช้ยาสมุนไพรวิธีการดูแลสุขภาพจิต : สบายใจ ไม่คิดมาก ยิ้มแย้มแจ่มใส 4) ด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ล้านนาได้แก่ การเลี้ยงผี ผีปู่ย่า ผีบ้านผีเรือน ประเพณีการรดน�้ำด�ำหัว ตานก๋วยสลาก ลอยกระทง
การแสดงพื้นบ้าน เช่น ดนตรีพื้นเมือง การฟ้อนร�ำ  รวมถึง วิถีชีวิตล้านนาความสามารถในการด�ำรงชีพ
เป็นต้น)
2. การพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวัยวัดแม่กาห้วยเคียน
2.1 ยึดหลักการ “เรียนรู้ได้ทุกเพศวัย ปฏิบัติได้ ถ่ายทอดเป็น”
ปรับรูปแบบเชื่อมโยงสร้างการเรียนรู้ระหว่างวัย ด�ำรงไว้หลักการตาม วิสัยทัศน์ประจ�ำศูนย์
การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ว่า คือศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวัยแห่งนี้จะเป็นพื้นที่การเรียนรู้และถ่ายทอด “เรียนรู้ได้ทุกเพศวัย
ปฏิ บั ติ ไ ด้ ถ่ า ยทอดเป็ น ”และยั ง คงแบ่ ง กลุ ่ ม วิ ช าเป็ น 4 กลุ ่ ม ดั ง เดิ ม คื อ 1) กลุ ่ ม วิ ช าสั ง คมศึ ก ษา
ศาสนา และวัฒนธรรม 2) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3) กลุ่มวิชากินอิ่มนอนอุ่นหุ่นดี :
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 4) กลุ่มวิชาสืบฮีตสานฮอย : ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยกลุ่มวิชานี้จะเน้นการเรียนรู้
และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น แลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนผู้สูงอายุและนิสิต เยาวชนและบุคคลทั่วไป
ส่วนวันเวลาในการจัดการเรียนการสอนนั้นย้ายจากวันพระเป็นวันเสาร์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคล
ทั่วไปเข้ามาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงวันหยุดได้ โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น
3 ส่วน คือ 1) ภาควิชาการ ด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเช้าเน้นให้ความรู้และทักษะตามสาระ
ของแต่ ล ะกลุ ่ ม วิ ช า 2) ภาคการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ด� ำ เนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนในภาคบ่ า ย
แบ่ ง กลุ ่ ม นั ก เรี ย นผู ้ สู ง อายุ ข องตนในการเลื อ กกิ จ กรรมกลุ ่ ม ละ 1 กิ จ กรรม เช่ น กิ จ กรรมคหกรรม
กิจกรรมสุขอนามัย กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมกีฬา/กีฬาพื้นบ้าน (เปตอง, โยนสะบ้า) ศึกษาดูงาน
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นอกสถานที่ 3) ภาคการถ่ายทอดภูมิปัญญาและเรียนรู้นอกห้องเรียน ด�ำเนินการก�ำหนดปฏิทินกิจกรรม
เพื่อสร้างพื้นที่ให้นักเรียนผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาและเรียนรู้ระหว่างวัย เช่น ก�ำหนดให้มีกิจกรรม
ข่วงพญ๋าเชิญเยาวชนในพื้นที่ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคคลเข้าร่วมเพื่อเรียนรู้ตามฐานกลุ่มวิชา
(การประชุมทีมครูจิตอาสา, 2562)
2.2 สร้างประมวลรายวิชาน�ำสู่การสอนเชิงปฏิบัติ
สร้ า งประมวลรายวิ ช าขยายสาระทุ ก กลุ ่ ม รายวิ ช าเพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ม ากขึ้ น โดยยึ ด
หลักวัตถุประสงค์การสอนเหมือนกันหมดทุกกลุ่มวิชาคือ การจัดการเรียนการสอนจะต้องสร้างความรู้
และพัฒนาทักษะให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุตามสาระวิชาของกลุ่มตนและทุกกลุ่มวิชาจะต้องมีกิจกรรม
สร้างพื้นที่การถ่ายทอดให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุทุกกลุ่มวิชา โดยน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ค้นพบสอดแทรก
ในรายวิชานี้ ทั้งนี้แต่ละกลุ่มวิชาจะมีสาระวิชาหรือประมวลการสอนต่างกันดังนี้ 1) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
ศาสนา มุ่งการสอนเนื้อหา สังคมศาสตร์ พระพุทธศาสนา และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู้
ด้านสังคมทีร่ ว่ มสมัยและเท่าทัน 2) กลุม่ วิชาภาษาเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ มุง่ การสอนการใช้ภาษาไทย
ในชีวติ ประจ�ำวันในภาษาและสร้างการสือ่ สารอย่างง่ายในภาษาอืน่ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเมียนมาร์
ภาษาคอมพิวเตอร์ 3) กลุม่ วิชากินอิม่ นอนอุน่ หุน่ ดี มุง่ การดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ ออกก�ำลังกาย เสน่หผ์ สู้ งู วัย
(การพัฒนาบุคลิกภาพผู้สูงวัย) กิจกรรมอารมณ์ร่างกาย จิตใจ เพศศึกษา สังคมผู้สูงอายุ (การปรับตัว/
การยอมรับ) การปลูกสวนผักและสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 4) กลุ่มวิชาสืบฮีตสานฮอย เนื้อวิชาคือการเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ภาษาล้านนา แม่กาศึกษาและงานประดิษฐ์
(การประชุมทีมครูจิตอาสา, 2562)
3. แนวทางการการท�ำงานของศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1 แนวทางการการท�ำงาน
จากการวิเคราะห์ศกั ยภาพร่วมกันระหว่างนักวิจยั และครูจติ อาสาพบว่า เพราะโดยท�ำเลทีต่ งั้ อยู่
ในวั ด ศู น ย์ ก ลางของชุ ม ชนที่ อ ยู ่ พื้ น ที่ เ ดี ย วกั น กั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ศู น ย์ ฯ เหมาะแก่ ก ารเป็ น พื้ น ที่
เรียนรู้ระหว่างวัยผู้สูงอายุ นิสิต เยาวชนและบุคคลทั่วไป แต่โดยขีดข้อจ�ำกัดเรื่องเวลาและภารกิจหลัก
ของทีมครูจิตอาสาที่เป็นกลไกขับเคลื่อนหลักศูนย์ จึงส่งผลท�ำให้ที่ผ่านมาการบริหารจัดการของศูนย์ฯ
มีความไม่ตอ่ เนือ่ งและไม่เชือ่ มประสานตามระบบทีว่ างไว้ในหลักสูตรฯได้ ดังนัน้ ทีมครูจติ อาสาจึงได้กำ� หนด
แนวทางการท�ำงานของศูนย์ฯ ดังนี้
1) สร้างแผนผังการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรียนรู้ตามอัธยาศัยโดยตนเอง
ทีมครูจิตอาสาให้เล็งศักยภาพของศูนย์ฯทางด้านทุนวัฒนธรรมทั้งข้อมูลทุนทางวัฒนธรรม
ด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาที่จากการวิจัย ตัวนักเรียนผู้สูงอายุที่เป็นผู้รู้ในภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่ หรือ
เครื่องมือศิลปวัฒนธรรม อุปกรณ์ด�ำเนินวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาที่ถูกเก็บไว้เฮือนบ้านล้านนาหลังวัด
หรือแม้แต่ศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ที่จัดตั้งในพื้นที่วัดแม่กาห้วยเคียน เช่น ศูนย์เรียนรู้ศาสนา ศูนย์เด็กเล็ก
แปลงสาธิตผักสมนุไพร พิพิธภัณฑ์บ้านล้านนา เป็นต้นและประกอบกับการได้ไปศึกษาดูงานชุมชนไทลื้อ
ที่มีการจัดระบบวิถีชีวิตชาวลื้อไทผ่านการจัดพิพิธภัณฑ์ที่ท�ำให้ผู้ชมสามารถเรียนรู้โดยตนเองโดยได้
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ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขข้อจ�ำกัดเรื่องเวลาของทีมท�ำงานและสามารถจัดการทุนวัฒนธรรม
ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการถ่ายทอดภูมิปัญญาตามหลักการของหลักสูตรฯ ทางทีมครูจิตอาสาจึงได้
ระดมความคิดสร้างสรรค์แผนผังการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรียนรู้ตามอัธยาศัยโดยตนเองภายในพื้นที่
วัดขึ้นมา โดยก�ำหนดฐานการเรียนรู้ในสถานที่ต่างๆ ภายในวัดให้สอดคล้องกับกลุ่มวิชาในหลักสูตร เช่น
ก�ำหนดบ้านเฮือนล้านนาที่เก็บอุปกรณ์วิถีชีวิตล้านนาให้เป็นฐานการเรียนรู้และถ่ายทอดของกลุ่มวิชาสืบ
ฮีตสานฮอย ก�ำหนดจุดศาลาอ่านหนังสือวัดให้เป็นศาลาภาษาหรือจุดเป็นฐานการเรียนรู้และถ่ายทอด
กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น และในละฐานจะมีการจัดท�ำป้ายข้อมูลและจัดเตรียม
นักเรียนผู้สูงอายุประจ�ำจุดเพื่อน�ำหน้าที่สื่อสารและถ่ายทอด และเพื่อให้การเรียนรู้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทางศูนย์ฯจะจัดท�ำผังภาพการเรียนรู้ ณ บริเวณศาลาภาษา (การประชุมทีมครูจิตอาสา, 2562)
2) ห้องเรียนนักเรียนผู้สูงอายุห้องเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม
เนื่องจากตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุ ท�ำให้ศูนย์ฯ
เป็นที่รู้จักตลอดจนท�ำเลที่ตั้งของศูนย์ฯ อยู่ในพื้นที่ชุมชนเดียวกันกับมหาวิทยาลัยพะเยา จึงเป็นที่สนใจ
ของคณาจารย์และนิสิตเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ต่างๆ ตามความเชี่ยวชาญของคณะตน
ดังนั้นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 3 ส่วน ศูนย์ฯ จะเปิดโอกาสให้บุคคลภายร่วมจัดการเรียน
การสอนร่วมกับครูจิตอาสาได้เพื่อโอกาสการเรียนรู้ระหว่างวัยและความรู้ใหม่ให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุได้
โดยทางศูนย์ฯ จะเปิดเฟสบุคของศูนย์ฯ เพื่อสื่อสารถึงให้ถึงกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาและบุคคลทั่วไป
เพือ่ เป็นช่องทางในการสือ่ สารตารางเรียนและรับจองการท�ำกิจกรรมในชัน้ เรียนร่วมกับทางศูนย์ (การประชุม
ทีมครูจิตอาสา, 2562)

สรุปและอภิปรายผล
กระบวนการวิจยั ของโครงการสามารถน�ำไปสูก่ ารพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของให้แก่ศูนย์ฯ ได้ ทั้งการค้นพบภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถน�ำไปใช้เป็นทุนพัฒนา
การเรียนการสอนของหลักสูตรฯได้ โดยเฉพาะวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาอันเป็นองค์ความรู้ที่นักเรียน
ผู้สูงอายุทุกคนสามารถปฏิบัติได้และถ่ายทอดเป็น โดยมีทีมครูจิตอาสาเป็นผู้น�ำองค์ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นดังกล่าวประยุกต์ใช้ออกเนื้อหาของกลุ่มวิชาต่างๆ ในหลักสูตรฯ ส่วนด้านข้อค้นพบของการวิจัย
พบว่าครูจิตอาสาคือกลไกหลักศูนย์ที่มีศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่สามารถร่วมกันการ
ออกแบบแนวการถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาได้ โดยน�ำการก�ำหนดแนวทางให้ศนู ย์เรียนรูผ้ สู้ งู วัยวัดแม่กาห้วยเคียน
(ศูนย์พุฒิภัทร) แห่งนี้ เป็นพื้นที่เรียนรู้ในเชื่อมประสานระหว่างองค์ความรู้ของนักเรียนผู้สูงอายุนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา เยาวชนในพืน้ ทีแ่ ละบุคคลทัว่ ไป ผ่านการออกแบบ “แผนทีเ่ ส้นทางการเรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นเรียนรู้ตามอัธยาศัย” ภายในวัดแม่กาห้วยเคียนที่ตั้งของศูนย์ฯ ก�ำหนดฐานการเรียนรู้ในพื้นที่
วัดแม่กาห้วยเคียนให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ทั้งในรูปแบบ
การเรียนรู้โดยตนเองจากฐานองค์ความรู้ตามกลุ่มวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรฯ และรูปแบบการเรียนรู้
อย่างมีส่วนร่วมที่อนุญาตให้นิสิตจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับศูนย์ฯ เพื่อก่อเกิดการการถ่ายทอด
องค์ความรู้ระหว่างกันผ่านการจัดกระบวนเรียนรู้ในชั้นเรียนและถ่ายทอดภูมิปัญญาระหว่างผู้สูงอายุ
และเยาวชน
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การจัดการเครือข่ายกับความส�ำเร็จของตลาด ชุมชน :
กรณีศึกษา จริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต เชียงใหม่
NETWORK MANAGEMENT AND SUCCESS OF COMMUNITY MARKET :
A CASE STUDY OF JING JAI FARMERS MARKET CHIANGMAI
สุรพันธ์ กอนแก้ว
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการจัดการเครือข่ายความร่วมมือในการด�ำเนินการ
ของตลาดชุมชน กรณีศึกษา จริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต เชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยความส�ำเร็จ
ของการจัดการเครือข่าย ของตลาดชุมชน กรณีศึกษา จริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต เชียงใหม่ งานวิจัยนี้
ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษาและใช้ เ ทคนิ ค การสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก
จากเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต เชียงใหม่ ได้แก่ เจ้าของตลาด หน่วยงาน
ราชการ ภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้ประกอบการ ทั้งหมด 25 คน
จากการศึกษาพบว่า การจัดการเครือข่ายกับความส�ำเร็จของ ตลาดชุมชน จริงใจ ฟาร์มเมอร์
มาร์เก็ต เชียงใหม่ เกิดจาก 1) การจัดการภายในองค์การของตลาชุมชน จริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต เชียงใหม่
ซึง่ มีรปู แบบการบริหารจัดการทีร่ ะบบ ระเบียบ แบบแผน วิธกี าร ท�ำให้การบริหารจัดการในภาพรวมเป็นไป
ตามแนวทางที่ได้ก�ำหนดไว้ ประกอบกับการก�ำหนดรูปแบบอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นของตลาดที่มี
ความชั ด เจน และการวางต� ำแหน่ ง ตลาดให้ เ ป็ น ตลาดที่ จ� ำหน่ า ยพื ช ผั ก ปลอดภั ย และเกษตรอิ น ทรี ย ์
จากเกษตรกร สู่ผู้บริโภคโดยตรง 2) ภาคีเครือข่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
กลุ ่ ม เกษตรกร และกลุ ่ ม ผู ้ ป ระกอบการ ต่ า งมี เ ป้ า หมายเดี ย วกั น ในการที่ จ ะส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ให้ขับเคลื่อนเป็นไปทั้งระบบตั้งแต่ในระดับ ต้นน�้ำ  กลางน�้ำ 
ปลายน�้ำ  ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มเกษตรกร ชุมชนได้อย่างยั่งยืน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จของตลาดชุมชน จริงใจ
ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต เชียงใหม่คือ 1) การมีส่วนร่วมและความร่วมมือของเครือข่าย 2) การสร้างคุณค่า
ทางวัฒนธรรมที่สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในด้านต่าง ๆ และ 3) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ค�ำส�ำคัญ : การจัดการเครือข่ายความส�ำเร็จ / ตลาดชุมชน
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Abstract
The purposes of this qualitative research are firstly, to study community market operation
in network cooperation management, the Chiang Mai Jing Jai Market as a case study market.
Secondly, to study the market network management success factors. Thirdly, to study the
problem or obstacle of the operation, the solution for the cooperation management and the
success of the market. In this research, the qualitative regulation and in-depth interview
technique with networks related to the market has been used as the methodology.
Findings indicate that there are two factors concerned with market success and
network management. Firstly, the systematic, orderly and methodically of the management results
in the intended perspective of the market internal management together with the obvious market
local identity configuration and positioning the market as the place to distribute organic vegetable
and agricultural products directly from cultivator to consumer. Secondly, the network association,
for example, government agencies, private sectors, agricultural and entrepreneur groups,
has the similar objective as to promote and support organic vegetable and agricultural products
impelling the agricultural upstream, midstream and downstream system along with supporting
the agriculturist and entrepreneur in the order to sustain the agricultural community. The result
of this research, the important factors making a successful network cooperation management,
was revealed. A case study for appropriate application in each area will be used in the future.
Keyword : Success network management / Community market

บทน�ำ
ตลาดชุมชนเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าในท้องถิ่น เป็นการสร้างการตลาด
นําการผลิต ที่นําไปสู่การทํางานที่เป็นรูปธรรมของกาเป็น Local economy ซึ่งพัฒนาการของตลาด
คือการใช้ตลาดนําการผลิตที่จะบอกได้ว่าตลาดต้องการอะไร ผู้ซื้อเป็นใคร มีความต้องการอย่างไร
ทํ า ให้ ส ะท้ อ นความต้ อ งการได้ ว ่ า จะพั ฒ นาสิ น ค้ า รั ฐ บาลมี น โยบายในการส่ ง เสริ ม การด� ำเนิ น การ
ด้ า นการตลาดภายในประเทศ โดยตั้ ง เป้ า ให้ มี ต ลาดชุ ม ชนเกิ ด ขึ้ น มนทุ ก มุ ม เมื อ ง เพื่ อ เป็ น สถานที่
จ�ำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งฐานราก
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับ ชุมชนการสนับสนุน การส่งเสริมการเชื่อมต่อ
ระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster) ในพื้นที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน
และสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนา ความรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ
เพื่ อสร้ างศัก ยภาพให้กับ ชุมชนในการประกอบ ธุ ร กิ จการสนั บ สนุ น การประกอบธุ ร กิ จแบบวิ ส าหกิ จ
เพือ่ สังคมรวมถึงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วท้องถิน่ และการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ในชุมชนทีม่ แี หล่งท่องเทีย่ ว
(ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ สิ บ สอง พ.ศ. 2560 - 2564) จากแผนพั ฒ นาฯ สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า การแก้ ไขปั ญ หาเศรษฐกิ จ
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เพื่อแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และประชาชนผู้มีรายได้น้อย
โดยใช้กลไกตลาดชุมชนเป็นช่องทางให้กับเกษตรกร และกลุ่มเป้าหมาย ควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้า
ด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น Local Economy ซึ่งจะน�ำไปสู่การกระตุ้น
เศรษฐกิจโดยใช้การบริโภคภายในประเทศและเศรษฐกิจท้องถิน่ โดยให้ความส�ำคัญกับระบบเกษตรกรรมยังยืน
สร้างคุณค่าและมูลค่าของผักพื้นบ้าน ขนมพื้นเมืองและหัตถกรรมซึ่งจากการที่มีผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
เหล่านีน้ อกจากจะสร้างเศรษฐกิจแล้วยังให้ประโยชน์ในอีกหลายมิติ ทัง้ ในด้านสุขภาพจากการบริโภคอาหาร
ทีป่ ลอดภัยอนุรกั ษ์  และสืบทอดภูมปิ ญ
ั ญา  และวิถขี องบรรพชน สามารถเป็นพืน้ ทีแห่งความรูค้ ดิ รูป้ ระมาณ
รู้จักความพอเพียง พอดี เน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งพื้นที่
ตลาดชุมชนยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนยากไร้ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ได้ใช้เป็นช่องทางสร้างเศรษฐกิจ
และสร้างรายได้ให้ชีวิตได้
ในช่วงปีที่ผ่านรัฐบาลพยามผลักดันให้ตลาดชุมชนเกิดขึ้นอย่างทั่วถึง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนต่างพยายามขับเคลื่อน และจัดตั้งตลาดชุมชนให้เกิดขึ้นในชุมชน และหัวเมืองต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น
ด้วยการสร้างจุดขายเฉพาะให้เกิดกับตลาดทั้งที่เป้นตลาดที่มีมาตั้งแต่ตั้งดั้งเดิมที่ได้พยายามปรับปรุง
ให้มีความสวยงามและเป็นจุดสนใจ ไม่ว่าจะเป็นด้วยสินค้า หรือการตกแต่งสถานที่ ตลาดชุมชนแห่งใหม่
เริ่มเกิดขึ้นตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อหวังที่จะเป็นแหล่งจ�ำหน่ายสินค้าตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
แต่ทผี่ า่ นมาพบว่ามีตลาดชุมชนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่หรือตลาดเดิมไม่ประสบความส�ำเร็จจนท�ำให้ในท้ายทีส่ ดุ ต้อง
ปิ ด ตั ว ไป โดยเฉพาะตลาดชุ ม ชนที่ อ ยู ่ ใ นความส่ ง เสริ ม ของหน่ ว ยงานราชการหากขาดงบประมาณ
ในการส่งเสริม ผูป้ ระกอบการในตลาดไม่มคี วามเข็มแข็งในการขับเคลือ่ นตลาด ก็ไม่สามารถทีจ่ ะขับเคลือ่ น
ให้ตลาดชุมชนแห่งเกิดความยั่งยืนได้
จริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต เชียงใหม่ เป็นตลาดที่จ�ำหน่ายผักปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์
และอาหารปลอดภัยแห่งที่เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2555 เป็นตลาดชุมชนที่อยู่ภายในโครงการจริงใจมาร์เก็ต
ตั้งอยู่บนถนนอัษฎาธร ต�ำบลป่าตัน อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดจ�ำหน่ายทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 06.00 - 13.00 น. มีแผงค้าประมาณ 120 แผงค้า ซึ่งปัจจุบันนี้ตลาดแห่งนี้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปของ
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ที่รู้จักตลาดแห่งนี้ที่เป็น
สถานที่จ�ำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัย และสถานที่พักผ่อนส�ำหรับครอบครัว นอกจากนี้แล้วตลาดแห่งนี้
อัตลักษณ์ของวิถีของชุมชน สร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกร และเป็นสถานที่จ�ำหน่ายสินค้าชุมชนของ
ผู้ประกอบการ จากอ�ำเภอต่าง ๆ ในพื้นที่อ�ำเภอเชียงใหม่และใกล้เคียง สร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชน
ปีล่ะไม่ต�่ำกว่าปีล่ะ 10 ล้านบาท ซึ่งจากการเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวเที่ยวโดยทั่วไปซึ่งเกิดมาจาก
การจัดการในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ตลาดชุมชนแห่งนี้จึงได้มีหน่วยงาน
ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนต่ า ง ๆ เข้ า มาเยี่ ย มชมการด� ำเนิ น งานอยู ่ เ ป็ น จ� ำ  และยั ง ต้ น แบบในการจั ด ตั้ ง
โครงการ จริงใจ Farmers’ Market” ที่บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ำกัด ได้เริ่มด�ำเนินการที่จังหวัดอุดรธานี
เป็นแห่งแรก ภายในศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เพื่อเป็นค้าปลีกรูปแบบใหม่ เพื่อจัดจ�ำหน่าย
สิ น ค้ า เกษตรชุ ม ชน และเปิ ด โอกาสให้ เ กษตรกรพบปะผู ้ ซื้ อ โดยตรง โดยมุ ่ ง ไปที่ ผั ก ผลไม้ ป ลอดภั ย
ปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ ตลอดจนอาหารพร้อมรับประทาน
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ดังนั้น จึงปรากฏความสนใจในการศึกษาค้นคว้าถึง การจัดการเครือข่ายกับความส�ำเร็จของตลาด
ชุมชน “ตลาดจริงใจ เชียงใหม่” เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในระดับท้องถิ่น
เป็นอย่างไร เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลมีแนวนโยบายได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการด�ำเนินการด้าน
การตลาดภายในประเทศ โดยตั้งเป้าให้มีตลาดชุมชนเกิดขึ้นบนทุกมุมเมือง ซึ่งที่ผ่านมามีหลายหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนต่างพยายามขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล่าวซึ่งมีทั้งที่ประสบความส�ำเร็จและประสบ
ความล้มเหลวในการด�ำเนินการตลอดจนเกิดความยั่งยืนในการด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดการเครือข่ายความร่วมมือในการด�ำเนินการของตลาดชุมชน ตลาดจริงใจ
เชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาปัจจัยความส�ำเร็จของการจัดการเครือข่าย ของตลาดชุมชน ตลาดจริงใจ เชียงใหม่

ประโยชน์ที่จะได้รับการจากการศึกษา
1. เพื่อทราบรูปแบบจัดการเครือข่ายความร่วมมือในการด�ำเนินการของตลาดชุมชน จริงใจ
ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต เชียงใหม่
2. เพือ่ ทราบปัจจัยความส�ำเร็จของการจัดการเครือข่าย ของตลาดชุมชน จริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต
เชียงใหม่

กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการจัดการเครือข่ายกับความส�ำเร็จของตลาด ชุมชน :
กรณีศึกษา จริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต เชียงใหม่
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จากกรอบแนวคิด การจัดการเครือข่ายกับความส�ำเร็จของตลาดชุมชน : กรณีศึกษาตลาดชุมชน
จริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต เชียงใหม่ ตัวแปรตาม (Y) คือความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานของตลาดชุมชน
จริ ง ใจ ฟาร์ ม เมอร์ มาร์ เ ก็ ต เชี ย งใหม่ โดยศึ ก ษาจาก 1) รายได้ ข องตลาดชุ ม ชน 2) ผลกระทบกั บ
เศรษฐกิจชุมชน 3) ระยะเวลาการด�ำเนินงานของตลาดและจ�ำนวนผู้ค้าในตลาด 4) จ�ำนวนประชาชน
และนักท่องเที่ยวที่มาใช้จ่ายและมาท่องเที่ยวในตลาดชุมชน ซึ่งความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานของ
ตลาดชุมชน กรณีศึกษา ตลาดจริงใจ เชียงใหม่ ดังกล่าวเกิดจากตัวแปรต้น (X) ปัจจัยความส�ำเร็จของ
การจั ด การเครื อ ข่ า ยตลาดชุ ม ชน กรณี ศึ ก ษา ตลาดชุ ม ชน จริ ง ใจ ฟาร์ ม เมอร์ มาร์ เ ก็ ต เชี ย งใหม่ ที่
ประกอบด้ ว ย 1) เจ้ า ของตลาด 2) หน่ ว ยงานราชการ 3) ภาคเอกชน 4) เกษตรกร/กลุ ่ ม เกษตรกร
5) พ่อค้า, แม่ค้า/ผู้ประกอบการ

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง การศึกษานีผ้ วู้ จิ ยั ได้นำ� แนวคิดเกีย่ วกับงานวิจยั นีไ้ ด้นำ�
แนวคิดของ วรารัตน์ เขียวไพรี (2553) ที่ได้กล่าวถึงการจัดการว่าเป็นการประสานใช้ทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรอื่นที่มีอยู่ในองค์การให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ
ที่ก�ำหนดไว้ โดยใช้กระบวนการของการวางแผน การจัดองค์การ การจัดทรัพยากรมนุษย์ การสั่งการ และ
การควบคุม การจัดการเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจหลัก 2 ประการคือ 1) การจัดการงานภายในองค์การ
ให้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี ซึ่งผู้บริหารต้องใช้บุคคลอื่นท�ำงานให้ส�ำเร็จแทนตนเองและใช้การประสานการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งบุคคล กลุ่มบุคคล เครื่องมือ เครื่องใช้และอาคารสถานที่ให้สามารถท�ำงานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 2) การจัดการงานเกี่ยวกับภายนอกองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถด�ำเนินงาน
โดยมีการปรับตัวอย่างเหมาะสมที่สุด มีการใช้ประโยชน์จากโอกาสของสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงอุปสรรค
ของสิ่ งแวดล้ อมภายนอก และให้อ งค์ก ารมีค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อผู ้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (Stakeholders)
ขององค์การ องค์ประกอบที่ส�ำคัญของหน้าที่และกระบวนการบริหารซึ่งมีการรวมการรวมการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์กบั การจัดองค์การมีสาระส�ำคัญ ดังนี้ 1) การวางแผน (Planning) เป็นการเลือกวิธกี ารท�ำงาน
เพือ่ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์การและก�ำหนดว่าจะท�ำงานอย่างไร การวางแผนเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
ความส�ำเร็จขององค์การในระยะสั้น และระยะยาว 2) การจัดองค์การ (Organization) หมายถึง การน�ำเอา
แผนงานที่ก�ำหนดไว้มาก�ำหนดที่ส�ำหรับบุคคลากร หรือกลุ่มบุคคลที่จะปฏิบัติภายในองค์การ เป็นการเริ่ม
ต้นของกลไกการน�ำเอาแผนงานไปสู่การปฏิบัติ บุคคลากรในองค์การได้รับการมอบหมายงานที่จะน�ำไปสู่
ความส�ำเร็จตามเป้าหมายโดยงานของแต่ละบุคคลหรือกลุม่ ต่างประสานสอดคล้องกันสูค่ วามส�ำเร็จขององค์การ
3) การสั่งการ (Leading) เกี่ยวข้องกับการจูงใจ ภาวะผู้น�ำ และการสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์การเพื่อช่วย
ให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ตามความต้องการวัตถุประสงค์ของการน�ำคือการเพิ่มผลผลิตขององค์การ
4) การควบคุม (Controlling) เพื่อใช้เป็นมาตรวัดผลการท�ำงานในองค์การ รวมทั้งการวัดผลการท�ำงาน
ในปัจจุบนั เพือ่ ให้มมี าตรฐาน เช่น มาตรฐานการด�ำเนินงาน มารตรฐานด้านคุณภาพ นอกจากนีไ้ ด้นำ� แนวคิด
ของ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556) ได้เสนอ ค�ำจ�ำกัดความของการจัดการ เป็นกระบวนการที่ผู้ที่บริหาร
ปฏิบัติเพื่อน�ำไปสู่การบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายขององค์การโดยอาศัยบุคลากรและทรัพยากร ดังนั้น
การจัดการประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ 1) เป็นกระบวนการของการด�ำเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่อง
และสั ม พั น ธ์ กั น 2) เน้ น ที่ ก ารบรรลุ เ ป้ า หมายขององค์ ก าร 3) การท� ำ งานเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย
โดยผสมผสานบุคคลากรและทรัพยากรทางการบริหารเข้าด้วยกัน
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นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้น�ำแนวคิดของ กาญจนา แก้วเทพ (2538) ที่ได้กล่าวถึงเครือข่ายว่าเป็น
รูปแบบหนึ่งของการประสานงานของบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรหลายๆ องค์กรที่ต่างมีทรัพยากรของตนเอง
มีเป้าหมาย มีวิธีการท�ำงาน และกลุ่มเป้าหมายของตนเอง บุคคลหรือกลุ่มเหล่านี้ได้มาประสานงานกัน
มีระยะเวลานานพอสมควร แม้อาจจะไม่มกี จิ กรรมร่วมกันอย่างสม�ำ่ เสมอก็ตาม แต่กม็ กี ารวางรากฐานเอาไว้
เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความต้องการที่จะขอความช่วยเหลือ
จากทีก่ ล่าวอาจจะสรุปได้วา่ แนวคิดการสร้างเครือข่าย (Networking) คือ การเชือ่ มโยงของกลุม่ คน
หรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน หรือท�ำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบ
โครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิ
เชื่อถือ เอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน ประเด็นส�ำคัญของนิยามข้างต้น สรุปได้ว่าเครือข่ายความร่วมมือจะ
ต้องมีลักษณะ คือ 1) ความสัมพันธ์ต้องเป็นไปโดยสมัครใจ 2) กิจกรรมที่ท�ำต้องมีลักษณะเท่าเทียมหรือ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 3) การเป็นสมาชิก ต้องไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตัว
ของตัวเอง ของคน หรือองค์กร นั้น ๆ การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือข่าย จะต้องพัฒนาไปสู่ระดับของ
การลงมือท�ำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วย ดังนั้น เครือข่ายต้องมีการจัดระบบ
ให้กลุม่ บุคคลหรือองค์กรทีเ่ ป็นสมาชิกด�ำเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกันเพือ่ น�ำไปสูจ่ ดุ หมายทีเ่ ห็นพ้องต้องกัน
ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจตามความจ�ำเป็น เมื่อภารกิจบรรลุเป้าหมายแล้ว เครือข่ายก็อาจยุบสลายไป
แต่ถ้ามีความจ�ำเป็นหรือมีภารกิจใหม่อาจกลับมารวมตัวกันได้ใหม่ หรือจะเป็นเครือข่ายที่ด�ำเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องระยะยาวก็ได้ ความจ�ำเป็นที่ต้องมีเครือข่ายการพัฒนางานหรือการแก้ปัญหาใดที่ใช้
วิธีด�ำเนินงานในรูปแบบที่สืบทอดกันหรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่พอจะหาได้ใกล้มือ หรือถ้าจะออกแบบ
ใหม่ก็ต้องใช้เวลานานมากจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางานอย่างยิ่งและไม่อาจแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
ได้การสร้างเครือข่ายสามารถช่วยแก้ปญ
ั หาข้างต้นได้ดว้ ยการเปิดโอกาสให้บคุ คลและองค์กรได้แลกเปลีย่ น
ข้ อ มู ล ข่ า วสารรวมทั้ ง บทเรี ย นและประสบการณ์ กั บ บุ ค คลหรื อ องค์ ก รที่ อ ยู ่ น อกหน่ ว ยงานของตน
ลดความซ�้ำซ้อนในการท�ำงาน ให้ความร่วมมือและท�ำงานในลักษณะ ที่เอื้อประโยชน์ ซึ่งกันและกัน
เสมือนการเปิดประตูสู่โลกภายนอก
การพัฒนาเครือข่าย เพื่อความยั่งยืน 1) สมาชิกที่เข้าร่วม ต้องเข้าใจเป้าหมายในการรวมตัวกัน
ว่าจะก่อให้เกิดความส�ำเร็จในภาพรวม 2) สร้างการยอมรับในความแตกต่างระหว่างสมาชิก ยอมรับ
ในรู ป แบบและวั ฒ นธรรมองค์ ก รของสมาชิ ก 3) มี กิ จ กรรมสม�่ ำ เสมอและมากพอที่ จ ะท� ำ ให้ ส มาชิ ก
ได้ท�ำงานร่วมกัน 4) จัดให้มีและกระตุ้นให้มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างทั่วถึง และสม�่ำเสมอ 5) สนับสนุน
สมาชิ ก ทุ ก กลุ ่ ม และทุ ก ด้ า นที่ ต ้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ เน้ น การช่ ว ยเหลื อ กลุ ่ ม สมาชิ ก ที่ ยั ง อ่ อ นแอ
ให้สามารถช่วยตนเองได้ 6) สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในเครือข่าย 7) สนับสนุนให้สมาชิกได้พฒ
ั นางาน
อย่างเต็มก�ำลังตามศักยภาพและความช�ำนาญที่มีอยู่ โดยร่วมกันตั้งเป้าหมายในการพัฒนางานให้กับ
สมาชิกแต่ละกลุม่ 8) สร้างความสัมพันธ์ทยี่ งั่ ยืน ระหว่างบุคลากรทุกระดับของสมาชิกในเครือข่ายในลักษณะ
ความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อน 9) จัดกิจกรรมให้สมาชิกใหม่ของเครือข่าย เพื่อเชื่อมต่อคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่
ในการสืบทอดความเป็นเครือข่ายต่อไป 10) จัดให้มีเวทีระหว่างคนท�ำงานเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหา
ในการท�ำงานด้านต่าง ๆ อย่างสม�่ำเสมอ 11) จัดให้มีช่องทางการท�ำงานร่วมกัน การสื่อสารที่ง่ายต่อการ
เข้าถึงที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
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ส�ำหรับงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้นำ� ผลการศึกษาของ พงศกร เอีย่ มสะอาด และ พิทกั ษ์ ศิรวิ งศ์ (2560)
ที่ได้ศึกษา ถอดบทเรียนกระบวนการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชนตลาดโบราณสู่ความส�ำเร็จ :
ตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า บทเรียนความส�ำเร็จทีส่ ำ� คัญ
ในการพัฒนาตลาดชุมชนสู่ความส�ำเร็จและเป็นที่รู้จักคือความสามัคคีและความร่วมมือของชุมชนของ
ชาวตลาด และความเป็ น น�้ ำ หนึ่ ง ใจเดี ย วกั น ในการร่ ว มกั น พั ฒ นาตลาดอย่ า งยั่ ง ยื น โดยมี ก ลไกหลั ก
ในการพัฒนาคือทุนทางสังคม รวมถึงการบริหารจัดการกองทุนร่วมกันของชาวตลาด อีกทั้งยังได้ร่วมกัน
ค้นหาสาเหตุเรียนรู้ปัญหาร่วมกันวิธีการและแนวทางแก้ไขรวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์
การทางภาครัฐอีกทั้งยังมีวิธีการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะโดยน�ำรากเหง้าของความเป็นอยุธยาในอดีต
มาสร้างจุดเด่นให้กบั ตลาดอีกทัง้ การขับเคลือ่ นกระบวนการในชุมชนตลาดโก้งโค้งจะมุง่ เน้นให้ทกุ คนมีสว่ น
ร่วมในการเสนอปัญหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อน�ำสู่กระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การศึกษาของณัฐจิรา พรหมสุวรรณ และคณะ (2552) กระบวนการจัดการอย่างมีส่วนร่วมในการ
จัดระบบบริหารจัดการสาธิตการตลาด (ร้านค้าชุมชน) ของชุมชนบ้านหนองฮี ต�ำบลชีทวน อ�ำเภอเขื่อง
ในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่ารูปแบบการบริหารจัดการ ได้รูปแบบการบริหารจัดการคือ การบริหารจัดการ
จะมีการแบ่งหน้าทีก่ นั อย่างชัดเจนโดยผุร้ บั ผิดชอบในแต่ละด้าน โดยการกระจายความรับผิดชอบอย่างทัว่ ถึง
และมี ก ารน� ำ เอาเทคโนโลยี ม าช่ ว ยในการด� ำ เนิ น งาน ซึ่ ง จากรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การที่ ไ ด้ ชุ ม ชน
จะร่วมกันศึกษาและท�ำความเข้าใจในรูปแบบการบริหารจัดการและขัน้ ตอนการบริหารงานอย่างมีสว่ นร่วม
ซึง่ สามารถน�ำรูปแบบการด�ำเนินงานดังกล่าวสามารถน�ำไปใช้บริหารจัดการศูนย์สาธิตการตลาด (ร้านค้าชุมน)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและน�ำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มอื่น ๆ ของชุมชนได้ และสามารถพัฒนา
รูปแบบในการบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ในชุมชนให้มปี ระสิทธิภาพสืบไปเป็นวัฒนธรรมภายในกลุม่ คน
หน่ ว ยงาน หรื อ องค์ ก รเดี ย วกั น จะมี ลั ก ษณะไม่ ต ่ า งจากการปิ ด ประเทศที่ ไ ม่ มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ
ภายนอก การด�ำเนินงานภายใต้กรอบความคิดเดิม อาศัยข้อมูลข่าวสารที่ไหลเวียนอยู่ภายในใช้ทรัพยากร

วิธีการวิจัย
การศึกษาเรื่อง การจัดการเครือข่ายกับความส�ำเร็จของตลาดชุมชน จริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต
เชียงใหม่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการศึกษาเพื่อหาค�ำตอบในประเด็น การจัดการเครือข่าย
ความร่วมมือของตลาดชุมชน จริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต เชียงใหม่ โดยผู้ศึกษาได้ให้ความส�ำคัญกับ
ความร่วมมือเชิงเครือข่าย โดยผู้ศึกษาได้ก�ำหนดระเบียบวิธีวิจัยไว้ดังนี้
แบบการวิจัย
การศึกษาเรื่อง การจัดการเครือข่ายกับความส�ำเร็จของตลาดชุมชน จริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญใน การจัดการเครือข่ายกับความส�ำเร็จของ
ตลาดชุมชน โดยเฉพาะตลาดชุมชน ซึ่งถือเป็น เป็นกลไกในการขยายช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และผู้ประกอบการ SMEs เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ซึ่งจะน�ำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้การบริโภคภายในประเทศ
และเศรษฐกิจท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อน
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เพื่อให้ได้ค�ำตอบของการศึกษาวิจัย ผู้ศึกษา จึงเลือกพิจารณาใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) ซึง่ เป็นการศึกษาวิจยั ในสถานการณ์ปจั จุบนั โดยส่งผลต่อการพัฒนาและความสัมพันธ์
เชิงทฤษฎีสามารถน�ำมาวิเคราะห์และตอบประเด็นค�ำถามของสถานการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล
รวมถึงสามารถเสนอแนวทางการปรับปรุงหรือแนวทางการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานของตลาดชุมชน จริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต เชียงใหม่การบริการ
จัดการตลาด ข้อมูลผู้ค้าในตลาด ข้อมูลยอดการจ�ำหน่าย ข้อมูลลูกค้า ซึ่งจะมีการด�ำเนินการ โดยศึกษา
เอกสาร ข้อมูลรายงาน และที่เกี่ยวข้องจากผู้จัดการตลาดชุมชน จริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต เชียงใหม่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระยะที่ 2 ศึกษาการจัดการเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการสัมภาษณ์
เเบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (semi - structure interview)
ผู้ให้ข้อมูลจ�ำนวน 25 คน ได้แก่ ผู้บริหารตลาด/ผู้จัดการตลาดชุมชน จริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต เชียงใหม่
จ� ำ นวน 3 คน หน่ ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งจ� ำ นวน 5 คน หน่ ว ยงานภาคเอกชนจ� ำ นวน 5 คน
กลุ่มเกษตรกร 6 คน และกลุ่มผู้ประกอบการ 6 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และน�ำมาสรุปอ้างอิงเป็นผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเครือข่ายความร่วมมือ
ที่ประสบความส�ำเร็จ ตามกรอบคิดวิจัยที่ได้ก�ำหนดไว้

ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องการจัดการเครือข่ายกับความส�ำเร็จของตลาดชุมชน จริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต
เชียงใหม่ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาการจัดการเครือข่ายความร่วมมือในการด�ำเนินการของตลาดชุมชน
จริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต เชียงใหม่ 2) เพือ่ ศึกษาปัจจัยความส�ำเร็จของการจัดการเครือข่าย ของตลาดชุมชน
ตลาดจริ ง ใจ เชี ย งใหม่ จากการรวบรวมข้ อ มู ล โดยจากการสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก จากเครื อ ข่ า ยที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับ จริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต เชียงใหม่ สามารถน�ำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นออกเป็น
2 ส่วน ดังต่อไปนี้
1) การจัดการเครือข่ายความร่วมมือในการด�ำเนินการ ของตลาดชุมชน จริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต
เชียงใหม่ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล สามารถสรุปได้ว่า
เจ้าของตลาด มีรูปแบบการบริหารจัดการ จริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต เชียงใหม่ โดยมีทีมงาน
บริหารจัดการตลาด มีรูปแบบการจัดการเครือข่ายอย่างเป็นระบบมีเงื่อนไขการน�ำสินค้าเข้ามาจ�ำหน่ายที่
จริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต ประเภทผัก/ ผลไม้อินทรีย์ และสินค้าแปรรูป รับเฉพาะผลผลิตในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ มีการรับรองมาตรฐานระบบผลิตจากหน่วยงาน / องค์กรที่เชื่อถือได้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล อาทิ กรมวิชาการเกษตร, ส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.), ส�ำนักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ฯลฯ ทีส่ ามารถตรวจสอบได้และมีเอกสารยืนยันจากองค์กรเหล่านัน้
มาเสนอพิจารณาพร้อมตัวอย่างผลผลิตนัน้ ๆ ได้แก่ ระบบอินทรีย์ : Organic Thailand, PGS. (Participatory
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Guarantee Systems) การรับรองแบบมีสว่ นร่วม, มาตรฐานอินทรียไ์ ทย หรือ Earth Safe Standard, USDA.
(United States Department of Agriculture) แผนงานเกษตรอิ น ทรี ย ์ แ ห่ ง ชาติ (National Organic
Program – NOP) อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา, IFORM (International
Federation of Organic Agriculture Movements) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. เป็นมาตรฐานที่จัดท�ำขึ้น
โดยคณะอนุกรรมการมาตรฐาน ของ มกท. ตามแนวทางมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐานของสหพันธ์
เกษตรอินทรีย์นานาชาติ สินค้าประเภทอาหารส�ำเร็จ ขนม โฮมเมด และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ต้องแจ้ง
ที่มาที่ไปของการใช้วัตถุดิบและการปรุงประกอบอาหารที่สะอาด ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนต่าง ๆ
อย่างน้อย 95% เป็นประโยชน์ตอ่ สุขภาพของผูบ้ ริโภค ทัง้ นีต้ อ้ งน�ำเอกสารอ้างอิงมาประกอบการพิจารณา
ตั ว อย่ า งเช่ น ผั ก ต่ า ง ๆ เนื้ อ หมู เนื้ อ ไก่ ต้ อ งผ่ า นการรั บ รองจากฟาร์ ม ที่ ไ ด้ ม าตรฐานการผลิ ต จาก
กรมวิชาการเกษตร, รับรองฟาร์มโดยกรมปศุสตั ว์, ปลอดจากสารเร่งเนือ้ แดง, ถัว่ งอก ไม่ใช้สารฟอกขาว ฯลฯ
หน่วยงานภาคราชการ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการด�ำเนินงานของ จริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต
เชียงใหม่ ในด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จะสนับสนุนการด�ำเนินด้าน
การส่ งเสริ ม ตลาด อาทิ การสนับ สนุน จริง ใจ ฟาร์ ม เมอร์ มาร์ เ ก็ ต เชี ย งใหม่ ให้ เ ป็ น ตลาดต้ องชม
ในความส่งเสริมของส�ำนักงานพาณิชย์ มีการจัดกิจกรรมเสริมการขายในรูปแบบต่าง ๆ มีการเชือ่ มโยงสินค้า
จากนอกแหล่งผลิตเข้ามาจ�ำหน่ายในตลาดเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด
ส�ำนักงานเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ส�ำนักงานเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่
สนับสนุนด้านการจัดการมาตรฐานของเกษตรกรในด้านการผลิต เช่น การส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัย
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุม่ มีการออกใบรับรองมาตรฐาน GAP ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เป็นหน่วยงานในการตรวจสอบสารตกค้างในพืชผักและการจัดการด้านสุขอนามัยของตลาด ส�ำนักงาน
เทศบาลนครเชียงใหม่ ท�ำหน้าที่ในการส่งเสริมด้านการสุขาภิบาลของตลาด เช่น การจัดการขยะ การดูแล
ความสะอาด ฯลฯ
หน่วยงานภาคเอกชน เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานในรูปแบบภาคประชาชน
การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนจัดกิจกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น การเข้ามาจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวัฒนธรรม
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ การจัดกิจกรรมด้านสังคม ที่เกี่ยวเนื่องกับการด�ำเนินกิจกรรมของ จริงใจ ฟาร์มเมอร์
มาร์เก็ต เชียงใหม่ ทั้งนี้จะต้องมีการน�ำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมให้กับเจ้าของตลาด เพื่อพิจารณา
การจัดกิจกรรมเพื่อให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ที่น�ำผลผลิตทางการเกษตรมาจ�ำหน่ายภายใน จริงใจ
ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต เชียงใหม่ เป็นกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่อ�ำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ
อ�ำเภอพร้าว อ�ำเภอแม่แตง อ�ำเภอแม่รมิ อ�ำเภอสันทราย อ�ำเภอดอยสะเก็ด อ�ำเภอสันก�ำแพง อ�ำเภอแม่ออน
อ�ำเภอสารภี อ�ำเภอหางดง อ�ำเภอสันป่าตอง อ�ำเภอแม่วาง อ�ำเภอดอยหล่อ อ�ำเภอจอมทอง อ�ำเภอเมือง
เชียงใหม่ ประเภทผัก/ ผลไม้อินทรีย์ และสินค้าแปรรูป มีการรับรองมาตรฐานระบบผลิตจากหน่วยงาน/
องค์กรทีเ่ ชือ่ ถือได้ จะมีการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและหลักเกณฑ์ของตลาดอย่างเคร่งครัด มีการเข้าร่วมกิจกรรม
การอบรมที่ให้ความรู้โดยเจ้าของตลาด ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น การเข้ารับการอบรม
ด้านการสุขาภิบาล จากเทศบาลนครเชียงใหม่ การขอรับรองแหล่งผลิต GAP ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด
เป็นต้น
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กลุ่มผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอาหารส�ำเร็จปรุงส�ำเร็จ จะต้องมี
การแจ้งทีม่ าทีไ่ ปของการใช้วตั ถุดบิ และการปรุงประกอบอาหารทีส่ ะอาด ปลอดภัยจากสารปนเปือ้ นต่าง ๆ
อย่างน้อย 95% เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค ผู้ผลิตหรือผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรม
สุขาภิบาล หลักสูตร ผู้สัมผัสอาหาร ของกรมอนามัย แล้ว ภาชนะบรรจุอาหารเน้นใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก
จานชามไบโอชานอ้อย ไม่ใช้ลวดเย็บกระดาษ ไม่ใช้ภาชนะหรือถุงพลาสติก สินค้าแปรรูปต้องมีเอกสารรับรอง
จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ใบขออนุญาตอาหารและยา (อย.) จากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
2) ปั จ จั ย ความส� ำ เร็ จ ของการจั ด การเครื อ ข่ า ย ของตลาดชุ ม ชน ตลาดจริ ง ใจ เชี ย งใหม่
จากการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลทั้ง 5 กลุ่ม สามารถสรุปได้เป็น 3 หลัก ได้แก่
1) การมี ส ่ ว นร่ ว มและความร่ ว มมื อ ของเครื อ ข่ า ย ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากการจั ด การเครื อ ข่ า ย
ความร่วมมือในการด�ำเนิน ทีแต่ละกลุม่ ต่างมีความสัมพันธ์ระหว่างกันแบบแนวราบ (horizontal relationship)
มีการเสริมสร้างซึง่ กันและกัน (complementary relationship) และการเกือ้ หนุนพึง่ พากัน (interdependence)
2) การสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ถึงสื่อให้เห็นถึงความเป็นล้านนา ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ การตกแต่งบริเวณสถานที่จ�ำหน่ายล้วน
สร้างคุณค่าและเสน่ห์ให้กับตลาด ท�ำให้เป็นลูกค้าที่เข้ามาจับจ่ายรู้สึกถึงบรรยากาศความเป็นพื้นเมือง
ตลอดจนดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชม และสามารถยกระดับ
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง นอกจากนั้นการจัดการเครือข่ายที่จะเข้ามาร่วมการ ส่งเสริม สนับสนุน
ในด้านต่าง ๆ จะต้องด�ำเนินการภายใต้บริบทเอกลักษณ์ของตลาด
3) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากที่ตั้งของตลาดอยู่ในย่าน
ตัวเมืองเชียงใหม่ การคมนาคมและเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยง่าย ลูกค้าที่มาจับจ่ายตลอดจนนักท่องเที่ยว
สามารถที่จะเดินทางเพื่อเชื่อมต่อไปยังสถานที่แห่งอื่น หรือแหล่งท่องเที่ยวอื่นได้โดยง่าย

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการวิจัย ในครั้งนี้พบประเด็นที่น่าสนใจที่สามารถน�ำมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ดังนี้
1) การจัดการเครือข่ายความร่วมมือในการด�ำเนินการของตลาดชุมชน จริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต
เชียงใหม่ มาจากการจัดการทีเ่ ป็นระบบ มีกระบวนการขัน้ ตอนทีม่ ขี นั้ ตอนและรูปแบบทีช่ ดั เจน ความส�ำเร็จ
ของการจัดการจะต้องอาศัยระยะเวลาในการด�ำเนินงาน ตลาดจนการวางจุดขายของตลาดให้เป็นตลาด
สินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค แสดงให้เห็นว่าผลการศึกษานี้เป็นไป
ตามแนวคิดของการจัดการ ตามที่ วรารัตน์ เขียวไพรี (2553) ได้สรุปว่าการจัดการเป็นการประสานการใช้
ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นที่มีอยู่ขององค์การให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การที่ก�ำหนดไว้ โดยการใช้กระบวนการของการวางแผน การจัดองค์การ การจัดทรัพยากรมนุษย์
การสัง่ การ การควบคุม ผ่านเครือข่ายความร่วมมือตามแนวคิดการจัดการเครือข่ายของ กาญจนา แก้วเทพ
(2538) ที่ได้กล่าวถึงเครือข่ายว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการประสานงานของบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรหลายๆ
องค์กรที่ต่างมีทรัพยากรของตนเอง มีเป้าหมาย มีวิธีการท�ำงาน และกลุ่มเป้าหมายของตนเอง บุคคลหรือ
กลุม่ เหล่านีไ้ ด้มาประสานงานกันมีระยะเวลานานพอสมควร แม้อาจจะไม่มกี จิ กรรมร่วมกันอย่างสม�ำ่ เสมอ
ก็ตาม แต่ก็มีการวางรากฐานเอาไว้เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความต้องการที่จะขอความช่วยเหลือ
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2) ปัจจัยความส�ำเร็จของการจัดการเครือข่าย ของตลาดชุมชน ตลาดจริงใจ เชียงใหม่ มาจากการ
มีสว่ นร่วมและความร่วมมือของเครือข่าย การสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมทีส่ อื่ ถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ในด้านต่าง ๆ มีความเชือ่ มโยงและได้รบั การหนุนเสริมจากองค์การภายนอก ซึง่ สอดคล้องกับประเวศ วะสี
(2538) ได้สรุปว่าการเป็นเครือข่ายนอกจากจะหนุนเสริมช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่าง ๆ แล้วยังมี
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ท�ำให้เกิดการส่งเสริม แบ่งปัน รวมถึงเชื่อมโยงความรู้รหว่างกัน นอกจาก
นี้การเรียนรู้ในลักษณะเครือข่ายยังเป็นการด�ำเนินงานในลักษณะบูรณาการเชื่อมโยงมิติต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
จึ ง เป็ น พลั ง ของการพั ฒ นาระบบที่ ม องเรื่ อ งทั้ ง หมดเชื่ อ มโยงกั น และสามารถด� ำ เนิ น งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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แนวทางการพัฒนาจิตส�ำนึกและสร้างความร่วมมือในการจัดการขยะ
ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
GUIDELINES FOR DEVELOPING CONSCIOUSNESS AND CREATING
COLLABORATION IN WASTE MANAGEMENT OF FACULTY OF LAW,
CHIANG MAI UNIVERSITY
นายรัฐพงษ์ สังฆบุญ, ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
คณะรัฐศาสาตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาระดับจิตส�ำนึกในการจัดการขยะของนักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2) พิจารณาถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือ ระหว่าง ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ในการจัดการขยะของคณะ 3) ศึกษาปัจจัยที่น�ำไปสู่ความร่วมมือระหว่าง
ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในการจัดการขยะให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ในพันธกิจ
หลั ก ของคณะนิ ติ ศ าสตร์ งานวิ จั ย นี้ ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ ในการศึ ก ษาวิ จั ย
เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จ�ำนวน 286 คน และ การวิจัยเชิงคุณภาพ
ท�ำการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
ทั้งหมด 29 คน
ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับจิตส�ำนึกในการจัดการขยะของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชี ย งใหม่ ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก (ค่ าเฉลี่ ย 4.15) เมื่ อพิ จารณารายด้ าน พบว่ า กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
มีความตระหนักในการจัดการขยะในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.36) ส่วนด้านการรับรู้ และทัศนคติเท่ากัน
(ค่าเฉลี่ย 4.25 ) และ ล�ำดับสุดท้าย คือ พฤติกรรมในการจัดการขยะ (ค่าเฉลี่ย 3.87) อยู่ในระดับมาก
2) แนวทางการสร้างความร่วมมือ (Process of Collaboration) ระหว่าง ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ในการจัดการขยะในพื้นที่ ควรเริ่มจากการกระตุ้น และระดมความร่วมมือ
ตั้งแต่ในระดับการก�ำหนดนโยบายไปถึงการปฏิบัติ 3) ปัจจัยที่น�ำไปสู่ความร่วมมือระหว่าง ผู้บริหาร
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในการจัดการขยะให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในพันธกิจ
หลักของคณะนิติศาสตร์ ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้น�ำ ปัจจัยด้านนโยบายและปัจจัยด้านจิตส�ำนึก
ค�ำส�ำคัญ : การจัดการขยะ การสร้างความร่วมมือ จิตส�ำนึก

Abstract
This research aims to:
1) examine about level of consciousness of the students at the Faculty of Law, Chiang
Mai University (FOL, CMU) concerning waste management; 2) determine the cooperation between
administration, faculty members, staff, and the students of FOL, CMU about their waste
management; 3) analyze the factors that may constitute participation in their waste management
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among administration, faculty members, staff, and the students of FOL, CMU, according to
the purpose of the faculty’s mission.
The research methods have applied both quantitative and qualitative approaches. For
quantitative data, this research used the sample from 286 students at FOL. While qualitative data,
the research interviewed stakeholders as follows: administration, faculty members, staff,
and the students total of 29 persons from the FOL, CMU.
As a result, the study found: 1) the level of consciousness of students was at a high
level (average 4.15). Considering each factor, the highest level of the sample was the recognition
of waste management (average 4.36). Meanwhile, the level of acknowledgement and perception
were equal (average 4.25). The lowest level was waste management performance (average 3.87).
2) Process of Collaboration between administration, faculty members, staff, and the students of FOL,
CMU, for their waste management should begin with encouragement and enhancing
cooperation from the policy establishment until its enforcement. 3) The specific factors that lead to
cooperation in the administrative level, faculty members, staff, and the students of FOL, CMU,
in which building collaboration among the group, are leadership, policy, and consciousness factors.
Keywords : waste management; creating collaboration, consciousness

บทน�ำ
ปัญหาขยะเป็นปัญหาส�ำคัญที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน ถึงแม้จะมีความพยายามจากรัฐบาล
ทุกยุคทุกสมัย ในการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ได้
มีการประกาศใช้ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการจัดระบบบริหารขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557
และได้จดั ตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารประเทศไทยไร้ขยะ กระทรวงมหาดไทยในฐานะทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ
หลัก ได้จดั ท�ำแผนปฏิบตั กิ าร “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 - 2560)
ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 - 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการด�ำเนินการ โยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ 1) การท�ำให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบก�ำจัดที่ปลาย
ทางลดลง 2) ขยะอันตรายได้รับการคัดแยกเพิ่มขึ้น และ3) มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็น
อันตรายได้รับการก�ำจัดถูกหลักวิชาการเพิ่มขึ้น จากแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
(พ.ศ. 2559-2564) ดังกล่าวมีกรอบแนวคิดหลักคือ มุ่งเน้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งก�ำเนิด
การน�ำของเสียกลับมาใช้ซำ�้ และใช้ประโยชน์ใหม่ตามหลักการ 3Rs ได้แก่การก�ำจัดขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม
การมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน (กรมส่งเสริมสิง่ แวดล้อม.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม,2561)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐ จึงได้ด�ำเนินการก�ำหนดแนวทาง
ในจัดการขยะตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อแก้ปัญหาขยะในพื้นที่ โดยมีการก�ำหนดมาตรการไว้ในแผน
พัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีแนวมุ่งการพัฒนาไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม และพลังงาน ที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (กองแผนงาน
ส�ำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558) โดยมีส�ำนักงานมหาวิทยาลัยท�ำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
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ในการสร้างความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน และเป็นต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสังคมและ
ชุมชน โดยยึดหลักการว่าการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประสบความส�ำเร็จได้ จ�ำเป็นอย่างยิง่
ต้องได้รับความร่วมมือ ความตระหนักรับรู้ของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย ไม่ว่านักศึกษา อาจารย์
บุคลากร ต้องเข้ามามีบทบาทในการจัดการขยะร่วมกัน โดยเน้นการสร้างจิตส�ำนึกสาธารณะ สร้างแรงจูงใจ
ความเข้าใจในวิธกี ารปฏิบตั ิ ให้กบั นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยการจัดโครงการ กิจกรรมต่างๆ
เช่น การสร้างจิตส�ำนึกที่ดีเกี่ยวกับการทิ้งขยะผ่านโครงการ “รณรงค์ ทิ้งถูกสี สร้างจิตส�ำนึกดีเพื่อ มช.”
เป็นต้น (ส�ำนักงานมหาวิทยาลัย,2561)
คณะนิติศาสตร์ เป็นคณะล�ำดับที่ 20 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้น�ำแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ดังกล่าวมาปฏิบัติ เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้
และความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะจากนักศึกษา ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ โดยได้ด�ำเนินการ
จัดโครงการ Project-based : การจัดการขยะในคณะนิติศาสตร์ผ่านกระบวนวิชา 176103 :` การเรียนรู้
ผ่านกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความตระหนัก และจิตส�ำนึกในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ด้วยวิธีการ
สร้างสื่อประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์แนะน�ำการทิ้งขยะอย่างถูกวิธี ผ่านโทรทัศน์ ภายในคณะการจัดตั้งถังขยะ
แต่ละประเภท ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน โดยมีพนักงานท�ำความสะอาด ท�ำหน้าที่เก็บรวบรวม
ขยะตามจุดต่าง ๆ และล�ำเลียงไปทิ้งยังบริเวณที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังได้จัดสร้างที่รองรับ
ส�ำหรับขยะรีไซเคิล ขยะแห้ง ซึ่งสามารถน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น เอกสาร หนังสือพิมพ์ กระดาษ
แก้วกระดาษ ขวดน�้ำพลาสติกต่างๆ เป็นต้น เพื่อเตรียมในการจัดจ�ำหน่ายน�ำรายได้สู่คณะ (งานบริหาร
ทั่วไป, 2562)
แต่จากผลจากการประเมินโครงการ Project-based พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ยงั ไม่มกี ารปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมจัดการขยะ ทั้งการคัดแยกและการทิ้งขยะให้ถูกต้องตามประเภทของถังขยะแต่ละสี และ
จากการสังเกตของผู้วิจัย ในฐานะที่เป็นบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ พบว่ายังมีการทิ้งขยะปะปนกัน
ในแต่ละถัง ท�ำให้ขยะมูลฝอยกลับมีปริมาณเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในการจัดการขยะเปียก ยังไม่มีการตั้งจุด
ทิ้งขยะที่เหมาะสม รวมถึงการจัดเก็บขยะของพนักงานท�ำความสะอาด ยังคงมีการจัดเก็บโดยไม่มีการแยก
ประเภทของขยะ ก่อนที่จะน�ำไปรวบรวมบริเวณที่พักขยะ ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดไว้อีกด้วย (สัมภาษณ์,
30 สิงหาคม 2562)
จากสภาพปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า คณะนิตศิ าสตร์ ยังไม่สามารถพัฒนาระบบการจัดการขยะ
ให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพราะยังไม่ได้รับความร่วมมือ
ที่ดีจากภาคส่วนต่างในคณะฯ ซึ่งอาจมีผลสืบเนื่องมาจากการขาดจิตส�ำนึกที่ดีในการจัดการขยะ เพราะ
การจัดการขยะจะประสบความส�ำเร็จได้ จ�ำเป็นต้องได้รบั ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องอย่างจริงจัง
โดยต้องท�ำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับมีจิตส�ำนึก และพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะของตน
ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรของคณะฯ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับจิตส�ำนึกในการจัดการขยะ
ของนักศึกษา และแนวทางการสร้างความร่วมมือของทุกคนในการจัดการขยะ ตลอดจนศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการสร้างความร่วมมือในการจัดการขยะเพื่อน�ำไปสู่การบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามพันธกิจหลักของคณะนิติศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาระดับจิตส�ำนึกในการจัดการขยะของนักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือ (Process of Collaboration) ระหว่าง ผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ในการจัดการขยะในพื้นที่
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่น�ำไปสู่ความร่วมมือระหว่าง ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ในการจัดการขยะให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในพันธกิจหลักของคณะนิติศาสตร์

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา
1. ท� ำ ให้ ท ราบถึ ง ระดั บ จิ ต ส� ำ นึ ก ได้ แ ก่ ความตระหนั ก การรั บ รู ้ ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมใน
การจัดการขยะของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ผลการศึกษา สามารถน�ำเสนอต่อผูบ้ ริหารคณะนิตศิ าสตร์ เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน
การจัดการขยะของคณะนิติศาสตร์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในพันธกิจหลักของคณะนิติศาสตร์
3. ผลการศึกษาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาจิตส�ำนึกและพฤติกรรมการจัดการขยะ และแนวทาง
การสร้างความร่วมมือ ของบุคลากรและนักศึกษาในคณะและส่วนงานอื่นๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรอบแนวคิดการวิจัย
การประเมินจิตส�ำนึกของนักศึกษา
ของคณะนิติศาสตร์

การจัดการจัดการขยะให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้ในพันธกิจหลักของคณะนิติศาสตร์

ปัจจัยที่น�ำไปสู่ความร่วมมือ
ระหว่าง ผู้บริหาร คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

แนวทางการสร้างความร่วมมือ
(Process of Collaboration) ระหว่าง
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง การศึกษานีผ้ วู้ จิ ยั ได้นำ� แนวคิดเกีย่ วกับการสร้างจิตส�ำนึก
ของสุวารีย์ ศรีปณะ (2549) ทีไ่ ด้กล่าวถึง การใช้กระบวนการสือ่ สารมวลชนเพือ่ สร้างจิตส�ำนึกทางสิง่ แวดล้อม
โดยกระตุ้นให้เกิดจิตส�ำนึกด้วยสื่อ ผ่านการมองเห็น การฟัง การอ่านหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์
วิทยุ หอกระจายข่าว ในรูปของบทความ สารคดี ข่าวสาร ต่างๆ โดยมีหลักการส�ำคัญ 5 ประการ ได้แก่
1) การรับรู้ เป็นขั้นที่บุคคลเริ่มรับรู้ในข่าวสาร 2) ความสนใจ เป็นขั้นยอมรับข่าวสาร โดยเลือกรับรู้ และ
มีทัศนคติที่อยากรู้ต่อข่าวสารนั้น 3) ทัศนคติ เป็นการตอบสนอง ชื่นชอบ และยอมรับในข่าวสารนั้น
4) การจัดล�ำดับคุณค่า ความส�ำคัญตามการตีค่าข่าวสารนั้น และเลือกทดลองปฏิบัติ 5) การยอมรับ และ
พอใจต่อผลทีไ่ ด้จากการปฏิบตั แิ ล้ว น�ำไปใช้ปฏิบตั เิ พือ่ เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมต่อไป นอกจากนีไ้ ด้นำ� แนวคิด
ของจิรวัฒน์ วีรงั กร (2549) ได้เสนอลักษณะร่วมของนักศึกษาผูม้ จี ติ ส�ำนึกเพือ่ ส่วนรวมดังนี้ 1) การมีทศั นคติ
ว่าตนเองมีคุณค่าเพียงพอ และรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ ของตนที่จะต้องกระท�ำหรือไม่กระท�ำได้ด้วยตนเอง
2) การมีความยินดีที่ได้ท�ำประโยชน์ต่อส่วนรวมมีความเชื่อมั่นว่าตนท�ำได้และ ไม่เป็นภาระ 3) เห็นคุณค่า
ในสิ่งที่ตนท�ำอย่างมีความสุข ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย และหวังสิ่งตอบแทนใด ๆ 4) รู้สึกทนไม่ได้ที่ตนเองมอง
ข้ามผ่านไปโดยไม่ให้ความร่วมมือ 5) เป็นคนมองประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
จากทีก่ ล่าวมานัน้ ท�ำให้เห็นว่า จิตส�ำนึกเป็นภาวะทางจิตใจของบุคคลทีพ่ จิ ารณาจากความรูส้ กึ ความ
ตระหนัก ความคิด ความเชือ่ ค่านิยม และความรูส้ กึ รับผิดชอบในสิง่ ทีค่ ดิ และการกระท�ำทีม่ อี ยูใ่ นตัวบุคคล
แต่ละคน ดังนั้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก�ำหนดองค์ประกอบของตัวชี้วัดจิตส�ำนึก เป็น 4 ด้าน คือ ความตระหนัก
การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติ และยังสามารถสรุปให้เห็นได้ว่า แนวทางในการสร้างจิตส�ำนึก
ในการบริหารจัดการขยะได้แก่ 1) การปลูกฝังให้ตระหนักและรับรู้ถึงความส�ำคัญของการท�ำประโยชน์
ต่อผู้อื่น 2) การเตรียมความพร้อมในด้านความรู้ ความเข้าใจ การสื่อสารและการปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่น
3) การสร้างจิตส�ำนึกให้เห็นถึงความส�ำคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า 4) การกระตุ้นให้เกิด
ความตระหนัก และรับรู้ถึงปัญหา ผลกระทบ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
จิ ต ส� ำ นึ ก เป็ น จิ ต ที่ มี ทั้ ง ความตระหนั ก และความรั บ ผิ ด ชอบ การที่ บุ ค คลจะมี ค วามตระหนั ก
ในเรื่องใด หรือปัญหาใด ย่อมต้องมีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นบนพื้นฐานของความเป็นจริงให้
ได้ก่อน รวมทั้งต้องรู้จักตนเอง เข้าใจบทบาทของตน เข้าใจสังคม รับรู้ความส�ำคัญของตนเองในสังคม
จึงท�ำให้เกิดความส�ำนึกในความรับผิดชอบในการที่จะต้องกระท�ำการ หรือปฏิบัติการนั้น ความตระหนัก
จึงเป็นผลมาจาก การประเมินค่า และความส�ำคัญทีไ่ ด้มาจากความเชือ่ ทัศนคติ ค่านิยม ความส�ำนึก ความ
คิดเห็นของบุคคลทีไ่ ด้รบั มาจาก การสัมผัส พบเห็น เรียนรู้ โดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม เมือ่ มีความเชือ่
แล้ว จะท�ำให้บคุ คลเกิดความตระหนัก และมีความโน้มเอียงทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามความเชือ่ นัน้ ว่าจะเลือกท�ำหรือ
ไม่ท�ำสิ่งนั้น ดังเช่น การแก้ไขปัญหาการไม่คัดแยกขยะและทิ้งขยะอย่างถูกต้อง จ�ำเป็นต้องท�ำให้ประชาชน
เกิดความตระหนักถึงความส�ำคัญของการทีต่ อ้ งมาร่วมมือให้ได้กอ่ น และ เมือ่ บุคคลเล็งเห็นถึงความส�ำคัญ
และความจ�ำเป็นที่ต้องจัดการขยะอย่างถูกต้องแล้ว ก็จะมีความโน้มเอียงที่จะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ
ที่แสดงถึงความพยายามที่จะกระท�ำอย่างสม�่ำเสมอ ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความส�ำนึก รับผิด
ชอบ และการเห็นคุณค่า ประโยชน์และโทษของการละเลยหรือไม่จัดการขยะอย่างถูกต้องของบุคคลนั้น
(ภิญโญ นิโรจน์, 2553) ดังนั้น การที่จะท�ำให้บุคคลเกิดการรับรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการเข้ามามีส่วนร่วม
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ในการจัดการขยะทีถ่ กู ต้อง และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง จึงจ�ำเป็นต้องมีการพิจารณาทัง้ ในด้านของสิง่ เร้า
ที่จะน�ำมาใช้เป็นกระบวนการสร้างการรับรู้ด้วย จึงจะเกิดความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์
นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ยังได้นำ� แนวคิด Robert Agranoff (2007) และ Michael McGire (2006) ได้กล่าวถึง
กระบวนการความร่วมมือ ที่สนับสนุนแนวคิดของ Peter Sit: Ring และ Alxlrew H. Va: De Vein ได้ดังนี้
1) การกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ (Activation) 2) การวางกรอบความร่วมมือ (framing) คือ
การสร้างกรอบความร่วมมือของการ ด�ำเนินงานร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายของการสร้างความร่วมมือ คือ
การวางแผนยุทธศาสตร์จากผู้ที่เข้า ร่วมเครือข่ายความร่วมมือนี้ 3) การระดมความร่วมมือ (Mobilization)
คือ การด�ำเนินงานร่วมกันให้บรรลุตามข้อตกลง รวมถึงได้รับการสนับสนุน จากบุคคลภายนอกและ
ภายในเครือข่ายความร่วมมือด้วย 4) การสนธิความร่วมมือ (Synthesizing) คือ การสร้างเงื่อนไขและ
สภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเอื้ออ�ำนวยที่
ท�ำให้เกิดการสร้าง สัมพันธภาพ สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน อีกทั้งผู้วิจัยยังได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ท�ำให้ความร่วมมือประสบผลส�ำเร็จ
(เรวัตร ชาตรีวศิ ษิ ฎ์ .2539.116-117) ได้แก่ 1. การท�ำความเข้าใจและยอมรับเป้าหมายร่วมกัน 2. การก�ำหนด
วิธีการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข วางแผนปฏิบัติและอ�ำนวยความสะดวกในทรัพยากรร่วมกัน
3. การจัดระบบการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 4. ผู้บริหารระดับสูงส่งเสริมการสร้างบรรยายกาศ
ในการประสานงานและการท�ำงานร่วมกันของทั้ งสองฝ่ าย และ 5. การพั ฒ นาภายใต้ ความร่ ว มมื อ
การยอมรับในความอิสระของแต่ละองค์กร ในการก�ำหนดกิจกรรมในความรับผิดชอบของตน และการส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยยึดเป้าหมายการท�ำงานมากกว่าวิธีการ
ส�ำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้น�ำผลการศึกษาของจิตรวรรณ สุขก๋า (2562) ที่ได้ศึกษากระบวนการ
ความร่วมมือในการจัดการขยะในเขตเทศบาลต�ำบลวังดิน อ�ำเภอลี้ จังหวัดล�ำพูน จากการวิจยั ดังกล่าว พบว่า
1) กระบวนความร่วมมือในการจัดการขยะ โดยใช้วิธีการกระตุ้นส่งเสริม เพื่อสร้างความร่วมมือให้ชาว
บ้านลดปริมาณขยะ ด้วยการน�ำกลับมาใช้ใหม่หรือหาประโยชน์จากขยะ โดยมีผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล
ผู้น�ำชุมชน เป็นผู้น�ำเจรจาพูดคุย ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจและการรับรู้ถึง
ปัญหา ก่อนน�ำไปสูก่ ารท�ำข้อตกลงเบือ้ งต้นเพือ่ สร้างกรอบและกฎเกณฑ์การจัดการขยะทัง้ แบบเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ 2) ปัจจัยที่น�ำไปสู่ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในการจัดการขยะ ที่ส�ำคัญ คือ
1) การก�ำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมของเทศบาลที่ชัดเจน 2) การหน้าที่เป็นผู้น�ำของผู้บริหาร/ เจ้าหน้าที่
เทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น�ำชุมชน 3) ความตระหนักรับรู้ การยอมรับและให้ความร่วมมือของแต่ละฝ่าย
3) มีการก�ำหนดบทบาทหน้าที่ร่วมกัน ชี้แจงพูดคุยและปรึกษาหารือ รับข้อเสนอจากชุมชน เพื่อก�ำหนด
แนวปฏิบัติ และกระตุ้นให้เกิดจิตส�ำนึกต่อส่วนรวม ชุมชน ประชาชน
การศึกษาของมะลิวัลย์ ฝันมะติ (2557) ได้ท�ำการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต�ำบลบ้านสา อ�ำเภอแจ้หม่ จังหวัดล�ำปาง พบว่า บทบาท
ของผูบ้ ริหารและผูน้ ำ� ชุมชน ในการจัดการขยะมูลฝอย มีการด�ำเนินการด้วยการเผยแพร่นโยบายการจัดการ
ขยะมูลฝอยผ่านการประชุม การประชาสัมพันธ์ การพูดชักชวนสนับสนุน การติดตามผล ช่วยแก้ไขปัญหา
อุปสรรค และผลักดัน ให้โครงการสามารถด�ำเนินการได้อย่าง ราบรื่น ผู้น�ำชุมชนมีส่วนผลักดันโครงการ
จัดการขยะในหมู่บ้าน
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จึงจะเห็นได้วา่ หากนักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มจี ติ ส�ำนึกในการจัดการขยะทีด่ ี
จึงน�ำไปสูก่ ารให้ความร่วมมือในการจัดการขยะของคณะนิตศิ าสตร์รว่ มกับผูบ้ ริหาร คณาจารย์และบุคลากร
ในการด�ำเนินการสร้างความร่วมมือเพือ่ พัฒนาคณะนิตศิ าสตร์ในการจัดการขยะอย่างยัง่ ยืนในล�ำดับต่อไป

วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้ มีการด�ำเนินการวิจัย 2 ขั้นตอนดังนี้
การวัดระดับจิตส�ำนึกในการจัดการขยะของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ใช้ระเบียบวิธเี ชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด (close-ended questionnaire)
เป็นเครือ่ งมือในการจัดเก็บข้อมูล เพือ่ ส�ำรวจระดับจิตส�ำนึกเกีย่ วกับการการจัดการขยะของคณะนิตศิ าสตร์
โดยก�ำหนดกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาคือนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ชัน้ ปีที่ 2 ชัน้ ปีที่ 3 และชัน้ ปีที่ 4 จ�ำนวน 286 คน
ใช้ วิ ธี ก ารสุ ่ ม กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ ต ารางส�ำ เร็ จ รู ป ของทาโร ยามาเน่ ที่ ร ะดั บ ความคาดเคลื่ อ น 95%
เพื่อทราบถึงระดับจิตส�ำนึก และพฤติกรรมการจัดการขยะของนักศึกษาในเบื้องต้น
หลังจากนัน้ จึงท�ำการศึกษาถึง แนวทางการสร้างความร่วมมือ ระหว่าง ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร
และ นักศึกษาของคณะนิตศิ าสตร์ และปัจจัยทีน่ ำ� ไปสูค่ วามร่วมมือในการจัดการขยะให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้ในพันธกิจหลักของคณะนิติศาสตร์ ด้วยการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research
Methodology) เก็บข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก จ�ำนวน 29 คน ได้แก่ ผูบ้ ริหาร จ�ำนวน 4 คน คณาจารย์ จ�ำนวน
5 คน บุคลากรจ�ำนวน 10 คน โดยใช้ วิธีการสัม ภาษณ์ แบบเจาะลึก (In - depth Interview) โดยใช้
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (semi - structure interview) และ การสนทนากลุ่ม (Focus Group)
กลุ่มนักศึกษาที่ท�ำหน้าที่สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�ำนวน 10 คน

ผลการศึกษา
ผลการวิจัยสามารถสรุปตามล�ำดับวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้
1) ระดับจิตส�ำนึก ในการจัดการขยะของนักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.15 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความตระหนัก การรับรู้
และทัศนคติในการจัดการขยะ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ 4.36,4.25 ตามล�ำดับ ส่วนด้านพฤติกรรม
ในการจัดการขยะ พบว่า มีในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87 ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับจิตส�ำนึกในการจัดการขยะ ส�ำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
ระดับจิตส�ำนึกในการจัดการขยะ

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับ

ความตระหนักในการจัดการขยะ

4.36

0.32

มากที่สุด

การรับรู้ในการจัดการขยะ

4.25

0.42

มากที่สุด

ทัศนคติในการจัดการขยะ

4.25

0.44

มากที่สุด

พฤติกรรมในการจัดการขยะ

3.87

0.57

มาก

4.15

0.34

มาก

ระดับจิตส�ำนึกรวม
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2) แนวทางการสร้างความร่วมมือ (Process of Collaboration) ระหว่าง ผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ในการจัดการขยะในพื้นที่ ผลการสัมภาษณ์ซึ่งได้ข้อสรุป ดังนี้
จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มย่อย ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 กลุ่ม สามารถสรุปได้ว่า คณาจารย์
บุคคลากร และนักศึกษา ต่างมีความเห็นที่สอดคล้องกัน ว่าคณะนิติศาสตร์ยังไม่ประสบความส�ำเร็จ
เพราะขาดจิตส�ำนึกสาธารณะ และความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วน ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องสร้าง
จิตส�ำนึกในการการจัดการขยะ และความร่วมมือโดยผู้บริหารต้องเข้ามามีบทบาทท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำ 
ในการผลักดันและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความส�ำคัญของการจัดการขยะ มีการก�ำหนดนโยบาย
ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือในการจัดการขยะอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ต้องมีการให้ความรู้
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การคั ด แยกขยะ การทิ้ ง ขยะอย่ า งถู ก ต้ อ งตามหลั ก การ รวมไปถึ ง การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะให้น้อยลงตั้งแต่ต้นทาง เพื่อพัฒนาจิตส�ำนึกในการจัดการขยะ
ให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร รวมทั้งผู้บริหาร อย่างจริงจัง
ส�ำหรับกระบวนการสร้างความร่วมมือ ต้องเริ่มจากคณะฯ โดยผู้บริหาร ต้องให้ความส�ำคัญ
และมีมาตรการส่งเสริม ให้ทกุ คน ไม่วา่ จะเป็นผูบ้ ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มีความรูค้ วามเข้าใจ
มีความตระหนักรับรู้ถึงความจ�ำเป็น ประโยชน์ ตลอดจนคุณค่า ของการคัดแยกขยะ และการทิ้งขยะ
อย่างถูกวิธวี า่ สามารถท�ำให้เกิดคุณค่า อะไร อย่างไรบ้าง ทัง้ ต่อตนเอง ส่วนรวม อย่างจริงจัง และต่อเนือ่ ง
เพราะการจัดการขยะของคณะนิติศาสตร์ ยังไม่ประสบความส�ำเร็จ มีสาเหตุหลักมาจากการขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ หรือการทิ้งขยะอย่างถูกต้องตามหลักการ การขาดจิตส�ำนึกที่ดี
ของทุกภาคส่วน รวมไปถึงการขาดการ ผลักดัน กระตุ้น รณรงค์ ส่งเสริม และจัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการจัดการขยะอย่างถูกต้องของคณะฯ อย่างจริงจัง
อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 กลุ่ม ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับ กระบวนการสร้างความร่วมมือ
ในการจัดการขยะที่เหมาะสมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่น่าสนใจ ดังนี้
ผู้บริหาร มีความเห็นว่า กระบวนการสร้างความร่วมมือ ต้องท�ำให้ทุกคนเห็นถึงคุณประโยชน์
จากสิ่งที่ก�ำลังจะท�ำว่าเกิดประโยชน์อย่างไร จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้กระบวนการต่างๆ ตามมาทั้ง เรื่องของ
การท� ำ ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น การก� ำ หนดทิ ศ ทาง แนวนโยบายต่ า งๆ และรั บ รู ้ ถึ ง บทบาทหน้ า ที่ ที่ ต นเอง
ส่วนมาตรการที่ดีที่สุดคือ การสร้างบรรยากาศให้เกิดการส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ มีการอ�ำนวย
ความสะดวกในการจัดการขยะ และต้องมีผทู้ ำ� เป็นแบบอย่าง เมือ่ เห็นคนท�ำกันอย่างแพร่หลาย ก็จะท�ำตาม
ความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้ง ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร หรือ นักศึกษา ก็จะเกิดขึ้นได้
คณาจารย์ มีความเห็นว่า การที่จะสร้างความร่วมมือของทุกคนทุกส่วนในคณะนิติศาสตร์ ต้องมี
การขับเคลื่อนการด�ำเนินการ โดยผู้น�ำต้องมีหน้าที่ในการส่งเสริม กระตุ้น ท�ำข้อตกลง ก�ำหนด บทบาท
หน้าที่ ของทุกคนเพื่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจในการจัดการขยะ ตลอดจน มีการติดตามประเมินผล
ทีม่ อบหมาย ตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ อีกทัง้ ต้องมีการสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการขยะทีถ่ กู ต้อง
เช่น เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญมาอบรมให้ความรูอ้ ย่างสม�ำ่ เสมอ การสร้างความตระหนักรับรู้ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ระหว่างกัน รวมทั้งหามาตรการที่ช่วยส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการจัดการขยะอย่างสมบูรณ์
เช่น การส่งเสริมให้คนใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การลดใช้พลาสติกต่างๆ ภายในคณะ ตลอดจนการแจก
แก้วน�้ำใช้ซ�้ำ ส�ำหรับนักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษา เป็นต้น
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บุคลากร แสดงความคิดเห็นไว้ว่า ผู้น�ำต้องให้ความส�ำคัญ กับการปฏิบัติ มีการตรวจสอบ ติดตาม
ผลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างจริงจัง ตลอดจนส่งเสริมให้ทุกคนรู้จักบทบาทหน้าที่
ของตนเอง มีการท�ำความตกลงร่วมกันในลักษณะของระเบียบแบบแผนที่ร่วมกันปฏิบัติ จะสามารถท�ำให้
ทุกคนด�ำเนินการตามกรอบที่วางไว้ได้ และมาตรการที่ส�ำคัญ ในการจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลได้
คือ มีการท�ำเป็นตัวอย่าง บอกต่อในลักษณะซ�้ำๆ เพื่อให้เกิดความเคยชินในการปฏิบัติ
นักศึกษา จากการสนทนากลุ่มของนักศึกษา พบว่า การสร้างความร่วมมือในการจัดการขยะ
ของคณะ ควรมุ่งเน้นในส่วนนโยบายที่เกิดจากคณะ โดยมีคณบดี รองคณบดี เป็นผู้น�ำในการท�ำหน้าที่
ต้องมีพลังและความมุ่งมั่น ไปสู่เป้าหมายอย่างชัดเจน มีการสนับสนุนและคอยอ�ำนวยความสะดวก
ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนต่างๆ ให้เกิดวัฒนธรรมการจัดการขยะ นอกจากนี้ การด�ำเนินการ การสร้าง
จิตส�ำนึกรณรงค์ หรือส่งเสริม ผลักดันโดยผู้บริหาร มีส่วนส�ำคัญมาก ที่ท�ำให้เกิดความร่วมมือ
3) ปัจจัยที่น�ำไปสู่ความร่วมมือระหว่าง ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาใน
การจัดการขยะให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในพันธกิจหลักของคณะนิติศาสตร์ จากการให้
ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 กลุ่ม สามารถสรุปได้โดยรวมว่า ทุกกลุ่มมีความเห็นตรงกันว่า ปัจจัย
ทีม่ ผี ลต่อความร่วมมือทีส่ ำ� คัญคือ ปัจจัยด้านผูน้ ำ 
� ปัจจัยด้านนโยบาย และปัจจัยด้านจิตส�ำนึก ซึง่ ปัจจัยทัง้
3 ปัจจัยจะเป็นกลไกที่ก่อให้เกิดความร่วมมือ โดยเริ่มจากปัจจัยด้านผู้น�ำ  ต้องท�ำหน้าที่สร้างบรรยากาศ
ให้เอื้อต่อการสร้างความร่วมมือ ประสานงานและติดตามผลการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ผลักดันให้เกิด
นโยบายทีน่ ำ� ไปสู่ การก�ำหนดข้อตกลงร่วมกันของทุกคนในการจัดการขยะของคณะนิตศิ าสตร์ โดยมีแนวทาง
การปฏิบตั ทิ ที่ ำ� ร่วมกัน เป็นกรอบความร่วมมือให้ทกุ คนด�ำเนินการให้บรรลุสเู่ ป้าหมายเดียวกัน ในส่วนของ
ปัจจัยด้านจิตส�ำนึก ต้องมีการปลูกจิตส�ำนึกและสร้างแรงจูงใจ ให้มีความตระหนัก รับรู้ มองเห็นคุณค่า
ของสิ่งที่ต้องให้ความร่วมมือในการจัดการขยะอย่างถูกต้อง ตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้ร่วมกัน
ดังที่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ให้ข้อมูลได้ให้ความเห็นไว้โดยรวมดังนี้
ผู้บริหาร ให้ความเห็นว่า ผู้น�ำต้องท�ำให้เกิดบรรยากาศที่เหมาะสม โดยท�ำหน้าที่ให้การสนับสนุน
และอ�ำนวยความสะดวกในการจัดการขยะ มีการก�ำหนดนโยบายที่เกิดจากการท�ำความตกลงร่วมกัน
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ที่ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาของคณะ ต้องกระตุ้นให้ทุกคนเห็นถึงประโยชน์
ที่จะได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของคณาจารย์และบุคลากรที่เห็นว่า ผู้น�ำเป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญ
มาก เพราะถ้าผู้น�ำมีการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนท�ำตนเป็นแบบอย่างที่ดี และมีความพยายาม
มุ่งมั่น จริงจัง ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ทุกคนจะเกิดความเชื่อใจ และให้ความร่วมมือกับผู้น�ำในการจัดการขยะ
ส่วนปัจจัยในด้านนโยบายนั้น ควรเกิดจากการตกลงหรือแสดงความเห็นร่วมกันจากทุกภาคส่วน เพื่อให้มี
เป้าหมายเดียวกัน ปัจจัยด้านจิตส�ำนึก มีความส�ำคัญเช่นกัน เพราะถ้าคนยังขาดจิตส�ำนึก ความร่วมมือ
จะเกิดขึ้นไม่ได้ ดังนั้นปัจจัยทั้ง 3 ด้าน มีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างเห็นได้ชัด นโยบายจะไม่ประสบผลส�ำเร็จ
ถ้าผู้บริหารขาดภาวะของการเป็นผู้น�ำ และผู้ตามขาดจิตส�ำนึก ความตระหนัก รับรู้ และทัศนะคติที่ดีต่อ
การท�ำหน้าที่ของตน ในส่วนความคิดเห็นของกลุ่มนักศึกษา มีความเห็นเช่นกันว่า ผู้น�ำต้องเป็นผู้ผลักดัน
ให้เกิดนโยบาย ท�ำหน้าทีก่ ระตุน้ ให้เกิดความร่วมมือและมีความจริงจัง และต้องท�ำการกระตุน้ ให้ทกุ คนเกิด
จิตส�ำนึก เพราะมีส่วนส�ำคัญเช่นกัน
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการวิจยั นีไ้ ด้พบประเด็นทีน่ า่ สนใจทีส่ ามารถน�ำมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ดงั ต่อไปนี้
1) ผลการศึกษาระดับจิตส�ำนึกในการจัดการขยะของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ปรากฏว่า ระดับจิตส�ำนึกในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีความตระหนัก รับรู้ และ มีทัศนคติ
เกี่ยวกับการจัดการขยะ ในระดับสูงมาก แต่กลับมีพฤติกรรมในการจัดการขยะที่ถูกต้องในระดับสูงเท่านั้น
แสดงให้เห็นว่า ผลการศึกษานีเ้ ป็นไปตามแนวคิดเกีย่ วกับการสร้างจิตส�ำนึกให้เกิดขึน้ กับบุคคล ตามที่ ภิญโญ
นิโรจน์ (2553) ได้สรุปไว้ว่า ต้องท�ำให้คนมีความตระหนัก เกิดการรับรู้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จ
จริง และเข้าใจเกีย่ วกับเรือ่ งนัน้ ๆให้ได้กอ่ น จึงท�ำให้เกิดทัศนคติ และเปลีย่ นพฤติกรรมการปฏิบตั ไิ ปจากเดิม
ได้ ส่วน การเรียนรู้ เป็นกระบวนการของการได้รับความรู้ ความเข้าใจ หรือทักษะ โดยผ่านประสบการณ์
หรือการได้ศึกษาอบรม เรียนรู้ในเรื่องนั้น การเรียนรู้ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลได้
ดังนั้น การส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่ถูกต้อง สม�่ำเสมอ ต่อเนื่อง จึงจ�ำเป็นต้องให้คนเหล่า
นี้ได้รับการเรียนรู้ จนสามารถมีความรู้เข้าใจ เพื่อน�ำไปสู่การรับรู้ ความตระหนัก ความเชื่อ ความคิด หรือ
มีทัศนะคติที่ดีต่อการจัดการขยะที่ถูกต้อง เห็นคุณค่าของการจัดการขยะ(คัดแยก ทิ้ง การน�ำกลับมาใช้
การลดขยะ) และเกิดความต้องการ มีความเต็มใจ พอใจที่จะร่วมมือในการการจัดการขยะ(คัดแยก ทิ้ง
การน�ำกลับมาใช้ การลดขยะ) มีพฤติกรรมการจัดการขยะที่ถูกต้อง และ ร่วมรณรงค์ให้ผู้อื่นปฏิบัติ
ตามด้วย สร้างจิตส�ำนึกการจัดการขยะ(คัดแยก ทิ้ง การน�ำกลับมาใช้ การลดขยะ) ที่ถูกวิธีเพื่อลดปริมาณ
ขยะ และน�ำไปสู่การจัดเก็บการก�ำจัดขยะที่ถูกต้องให้กับประชาชนได้ต่อไป
2) แนวทางการสร้างความร่วมมือ (Process of Collaboration) ระหว่าง ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาของคณะนิตศิ าสตร์  ในการจัดการขยะในพืน้ ที่ โดยเริม่ จาก 1) การกระตุน้ ให้เกิดความร่วมมือ
ทีท่ ำ� ให้ทกุ คนเห็นถึงคุณค่า คุณประโยชน์ของการจัดการขยะในพืน้ ที่ รวมไปถึงการส่งเสริมให้ทกุ คนลดขยะ
ตั้งแต่ต้นทาง กล่าวคือ หากปัญหาขยะที่ต้นทางลดลง ปัญหาหรือการจัดการต่าง ๆ ก็จะลดลงตามล�ำดับ
เช่นกัน โดยมีผู้บริหารท�ำหน้าที่ในการเป็นผู้น�ำในการสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศในการจัดการขยะร่วมกัน
ตลอดจนเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนให้การด�ำเนินการจัดการขยะภายในคณะสามารถด�ำเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นจึงน�ำไปสู่ 2) การก�ำหนดนโยบายหรือการก�ำหนดกรอบข้อตกลงเพื่อให้เกิด
แนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน การก�ำหนดเป้าหมายร่วมกัน 3) ต้องระดมความร่วมมือจาก คณาจารย์
บุคลากรและนักศึกษาในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา หาวิธีการในการบริหารจัดการขยะของคณะ
และร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติตามแบบแผนที่วางไว้เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย หลักจากนั้นตัวผู้น�ำเอง
ก็ต้อง 4) สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับทุกคนในคณะ ที่จะสามารถสามารถสร้างแรงจูงใจและท�ำให้เกิด
ความร่วมมือในการท�ำกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะในคณะได้มากขึ้น ผลการศึกษานี้
เป็นไปตามแนวคิด Robert Agranoff (2007) (อ้างถึงใน ปิยากร หวังมหาพร , 2555) และ Michael McGire
(2006)( อ้างถึงใน ปิยากร หวังมหาพร , 2555) ได้กล่าวถึงกระบวนการความร่วมมือทีก่ ระบวนความร่วมมือ
1) การกระตุน้ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ (Activation) 2) การวางกรอบความร่วมมือ (framing) 3) การระดม
ความร่วมมือ (Mobilization) และ 4) การสนธิความร่วมมือ (Synthesizing) นอกจากทฤษฎีข้างต้นแล้ว
ผลการศึกษายังมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิตรวรรณ สุขก๋า (2562) ที่ได้ศึกษากระบวนการ
ความร่วมมือในการจัดการขยะในเขตเทศบาลต�ำบลวังดิน อ�ำเภอลี้ จังหวัดล�ำพูน พบว่า เทศบาลต�ำบลวังดิน
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ประชาชน ชุมชน และภาคเอกชนในพื้ น ที่ มี กระบวนความร่ ว มมื อในการจั ด การขยะ โดยใช้ วิ ธี ก าร
1) กระตุ้นส่งเสริม เพื่อสร้างความร่วมมือให้ชาวบ้านลดปริมาณขยะ ใช้ซ�้ำน�ำกลับมาใช้หรือหาประโยชน์
จากขยะ โดยมี 2) ผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล ผู้น�ำชุมชน เป็นผู้น�ำในการเจรจาพูดคุย ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจ และการรับรู้ถึงปัญหา ก่อนน�ำไปสู่ 3) การท�ำข้อตกลงเบื้องต้น
เพื่อสร้างกรอบ และกฎเกณฑ์การจัดการขยะทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
3) ปัจจัยที่น�ำไปสู่ความร่วมมือระหว่าง ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในการจัด
การขยะให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในพันธกิจหลักของคณะนิติศาสตร์ที่พบจากการศึกษาครั้งนี้
ทีส่ ำ� คัญคือ 1. ปัจจัยด้านผูน้ ำ 
� ทีผ่ นู้ ำ� มีบทบาทหน้าทีใ่ นการสนับสนุนและเอือ้ ให้เกิดบรรยากาศการส่งเสริม
การกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการจัดการขยะร่วมกันของทุกคนในคณะนิติศาสตร์ 2. ปัจจัย
ด้านนโยบาย ต้องมากจากการร่วมกันวางแผนและก�ำหนดเป้าหมายร่วมกันของทุกคน และ 3. ปัจจัย
ด้านจิตส�ำนึก ที่ต้องมีการสร้างความตระหนัก มีการรับรู้ และการมีทัศนคติที่ดีต่อการร่วมมือกันในการ
แก้ไขปัญหาขยะ ทั้งสามปัจจัย มีความส�ำคัญต่อการสร้างความร่วมมืออย่างมาก ผลการศึกษาข้างต้นจึง
มีความสอดคล้องกับ เรวัตร ชาตรีวิศิษฎ์ (2539) ที่กล่าวถึงปัจจัยที่ท�ำให้ความร่วมมือประสบผลส�ำเร็จ
ได้แก่ 1. การท�ำความเข้าใจและยอมรับเป้าหมายร่วมกัน 2. การก�ำหนดวิธกี ารวิเคราะห์ปญ
ั หาและแนวทางแก้ไข
วางแผนปฏิ บั ติ แ ละอ� ำ นวยความสะดวกในทรั พ ยากรร่ ว มกั น 3. การจั ด ระบบการประสานงานที่ มี
ประสิทธิภาพ 4. ผู้บริหารระดับสูงส่งเสริมการสร้างบรรยากาศในการประสานงานและการท�ำงานร่วม
กันของทั้งสองฝ่าย และ 5. การพัฒนาภายใต้ความร่วมมือ การยอมรับในความอิสระของแต่ละองค์กร
ในการก�ำหนดกิจกรรมในความรับผิดชอบของตน และการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยยึด
เป้าหมายการท�ำงานมากกว่าวิธีการ

ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คณะนิติศาสตร์ควรตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการขยะที่มี
คณะกรรมการมาจากทุกส่วนทัง้ ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เพือ่ สร้างแรงกระตุน้ ของทุกคน
ในคณะนิติศาสตร์ให้มีความกระตือรือร้น และมีส่วนร่วมในการจัดการขยะให้มากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการ ควรมีการออกแบบ และพัฒนาระบบการจัดการขยะ
ต้ น ทางส่ ว นบุ ค คล ในลั ก ษณะการใช้ ง านผ่ า นแอพพลิ เ คชั่ น บนสมาร์ ท โฟน “แอพพลิ เ คชั่ น ขยะ”
ในการคั ด แยกขยะส� ำ หรั บ สะสมแต้ ม แลกรั บ ของรางวั ล และติ ด ตามเส้ น ทางขยะที่ ผ ่ า นการคั ด แยก
ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการคัดแยกขยะ ส่งผลให้ปริมาณขยะถูกน�ำกลับเข้าสู่
กระบวนการการรีไซเคิลมากขึ้น
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การพัฒนาโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก�ำแพง อ�ำเภอแม่ออน
ตามพระราชด�ำริ จังหวัดเชียงใหม่ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
DEVELOPMENT OF THE SAN KAMPHEANG COOPERATIVE
VILLAGE PROJECT MAE ON DISTRICT ACCORDING TO HIS
MAJESTY THE KING’S INITIATIVE, CHIANG MAI PROVINCE
TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT
อนิรุจน์ อวดแรง
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก�ำแพง อ�ำเภอแม่ออน
ตามพระราชด�ำริ จังหวัดเชียงใหม่ สูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
มีจ�ำนวน 84 คน ประกอบด้วย สมาชิกโครงการ คณะกรรมการ และคณะท�ำงานขับเคลื่อนโครงการ
เจ้าหน้าทีร่ ฐั ผูน้ ำ� ชุมชน ตลอดจนผูเ้ กีย่ วข้อง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบการสัมภาษณ์
แบบกึ่งมีโครงสร้าง เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมภาษณ์กลุ่ม การสังเกต ใช้วิธีการสังเกตแบบ
มีสว่ นร่วมและไม่มสี ว่ นร่วม และศึกษาจากเอกสาร ผลการศึกษาพบว่า โครงการหมูบ่ า้ นสหกรณ์สนั ก�ำแพงฯ นัน้
มีกระบวนการและกลไกในการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถที่จะด�ำเนินการขับเคลื่อน
ให้เกิด การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ ด้วยการที่พัฒนาคนและสังคมให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ เชื่อมโยงกับ
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ รักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างสมดุล ซึ่งการด�ำเนินงานแก้ไขปัญหาทุกมิติและการท�ำงานที่สอดรับกันของคณะท�ำงานในแต่ละด้าน
ย่อมจะน�ำมาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนาอย่างยั่งยืน/ โครงการหมู่บ้านสหกรณ์/ การบริหารโครงการ

Abstract
This research aims to study the development of the San Kampheang Cooperative Village
Project Mae On District According to His Majesty the King’s Initiative, Chiang Mai Province to wards
sustainable development. This research is a qualitative research. The data was
collected from the project members, project ccommittees, government officials, and community
leaders as well as the relevant stakeholders., 84 in total .The tools used to collect data were
the semi-structured in-depth interviews and the focus group interviews. Observation,
both participative and non-participative, and documentary research were also employed.
The study found that the project has tangible processes and mechanism in area development
that can lead to the sustainable development by enhancing people and society in accordance
with the context. It also associated with the economic development and the natural resources
and environment reservation. The all dimensions problem solving and the good collaboration of the
project committees will lead to sustainable development.
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บทน�ำ
โลกทุ ก วั น นี้ ภายใต้ ส ภาวการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว น� ำ มาซึ่ ง วิ ท ยาการสมั ย ใหม่
แต่ในขณะเดียวกัน ก็น�ำมาซึ่งปัญหาที่จะต้องด�ำเนินการแก้ไข ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมและ
รับมือต่อ การแปรเปลี่ยนของบริบทสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ที่ต้องด�ำเนินไปเพื่อความยั่งยืน
ในอนาคต องค์การสหประชาชาติ ได้ก�ำหนดเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ 17 ประการ (Sustainable
Development Goals หรือ SDGs) (Hanson et al., 2017) ส�ำหรับประเทศไทยนั้น ได้ให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืนมายาวนาน โดยได้น้อมน�ำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นได้จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึง่ เป็นเป้าหมายสูงสุดในการขับเคลือ่ นการ
พัฒนารัฐ ได้น้อมน�ำแนวทางปรัชญาดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, 2561) อีกทั้งยังผนวก
แนวทางการพัฒนา ทีย่ งั่ ยืน SDGs ไว้ดว้ ยเช่นกัน (กระทรวงการต่างประเทศ, 2560) ด้วยเหตุนี้ จะเห็นได้วา่
การพัฒนาสู่ ความยั่งยืนนั้นมีความส�ำคัญ และด้วยพระปรีชาสามารถ และพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุด
มิไ ด้ ในพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ตร ที่ท รง
พระราชทานศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน พระองค์ทรง
พระราชทานแนวทางพระราชด�ำริเพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพ และอื่นๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ของประชาชน จนก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริมากถึง 4,741 โครงการ (ส�ำนักงาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ, 2560) เป็นฐาน
การพัฒนาประเทศมาจนถึงปัจจุบัน
โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก�ำแพงฯ เป็นหนึ่งในโครงการตามพระราชด�ำริ ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและช่วยเหลือราษฎรในเรื่องของที่ดินท�ำกิน เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 ที่ทรงมีพระราชประสงค์
จะให้ ความช่วยเหลือเกี่ยวกับพื้นที่ท�ำกินของราษฏรที่ยากจน ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ได้ถือครองที่ดิน
เพื่ออยู่อาศัย และท�ำการเกษตรในรูปของสหกรณ์การเกษตร ต่อมาปี พ.ศ. 2518 ส�ำนักงานเร่งรัดพัฒนา
ชนบท (รพช.) และกรมป่าไม้ได้เสนอโครงการหมูบ่ า้ นสหกรณ์อำ� เภอสันก�ำแพงฯ เพือ่ สนองพระราชประสงค์
ดังกล่าว ซึ่งได้คัดเลือกพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม บริเวณต�ำบลห้วยแก้วในขณะนั้น เป็นพื้นที่ด�ำเนินโครงการ
และได้คัดเลือกและจัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎรผู้มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนด และผ่านกระบวนการอบรมเข้า
เป็นสมาชิกโครงการ ในปัจจุบนั มีการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการหมูบ่ า้ นสหกรณ์
อ�ำเภอสันก�ำแพง ตามพระราชด�ำริ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีองคมนตรี เป็นประธาน และอธิบดีกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมทั้ง คณะท�ำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมบริหาร
ขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 จนถึงปี พ.ศ. 2545 โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก�ำแพงฯ อยู่ภายใต้การดูแล
ของส�ำนักงาน รพช. ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโครงการ เป็นผูร้ บั ผิดชอบบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และคณะท�ำงานที่จัดตั้งขึ้น พร้อมทั้งด�ำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
เพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และให้ความช่วยเหลือสมาชิกโครงการ จนในปี พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2545 ได้ยบุ เลิกส�ำนักงาน รพช. และโอนภารกิจโครงการหมูบ่ า้ น
สหกรณ์สันก�ำแพงฯ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
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ภายใต้บริบทสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเกือบห้าทศวรรษ จึงท�ำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกมีแนวทางจ�ำต้องปรับเปลีย่ น แต่ทงั้ นี้ เพือ่ การสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการ จึงต้องด�ำเนินการ
ควบคู่ไปกับเป้าหมาย คือการรักษาให้สมาชิกสามารถด�ำเนินชีวิตได้ในพื้นที่ ไม่ละทิ้งที่ดินท�ำกินของตน
และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามล�ำดับ ซึ่งศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก�ำแพงฯ กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ ได้ดำ� เนินการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเสริมสร้าง
การรวมกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อเกิดรายได้เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้ข้ามพ้นเส้น
ความยากจน หวังให้เกิดความยัง่ ยืน ซึง่ เป็นหัวใจส�ำคัญ แต่ทงั้ นี้ การด�ำเนินงานจะต้องด�ำเนินการควบคูไ่ ป
กับการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และคณะท�ำงานที่เกี่ยวข้อง
ด้ ว ยเหตุ นี้ เพื่ อ รั ก ษาวั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของโครงการ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของสมาชิ ก สู ่
การพึง่ พาตนเอง ภายใต้บริบทสถานการณ์ปจั จุบนั และการท�ำงานร่วมกับภาคเครือข่าย จึงเป็นเรือ่ งท้าทาย
ในการพัฒนา พร้อมนี้ จ�ำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และสมาชิกโครงการเพื่อก่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ด้วยเหตุผลข้างต้นจะเห็นว่า จากพระราชด�ำริที่ต้องการช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีที่ดินท�ำกิน
น�ำมาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจากส�ำนักงาน รพช. สู่กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ แต่มิสามารถปฏิเสธได้ว่าแนวทางการพัฒนาจ�ำต้องปรับเปลี่ยนตามบริบท เวลา ข้อกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงท�ำให้ผู้วิจัยสนใจที่ศึกษา “การพัฒนาโครงการหมู่บ้านสหกรณ์
สันก�ำแพง อ�ำเภอแม่ออน ตามพระราชด�ำริ จังหวัดเชียงใหม่ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วัตถุประสงค์การวิจัย
งานวิ จั ย เรื่ อ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาการพั ฒ นาโครงการหมู ่ บ ้ า นสหกรณ์ สั น ก� ำ แพง
อ�ำเภอแม่ออน ตามพระราชด�ำริ จังหวัดเชียงใหม่ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
เพือ่ อาจน�ำไปเป็นแนวทาง ในการวางแผน และก�ำหนดนโยบายการพัฒนาโครงการหมูบ่ า้ นสหกรณ์
สันก�ำแพง อ�ำเภอแม่ออน ตามพระราชด�ำริ จังหวัดเชียงใหม่ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทบทวนวรรณกรรม
เพื่อตอบค�ำถามและให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ผู้ศึกษาได้ท�ำการศึกษาจากแนวคิด
ทฤษฎี ที่ส�ำคัญ ได้แก่
1. แนวคิดการบริหารโครงการตามแนวทางระบบ ซึ่งเป็นการบริหารจุดเชื่อมโยง เพราะ
การบริหารโครงการต้องจัดการระบบย่อยๆของโครงการ และปฏิสมั พันธ์ระหว่างระบบย่อยๆ โดยมีลกั ษณะ
ที่ความส�ำคัญ คือ 1) แนวทางระบบค�ำนึงถึงส่วนประกอบทุกส่วนและระบบย่อยๆ ของโครงการ และ
เน้นความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันของระบบเพื่อให้การท�ำงานของระบบโดยรวมก่อประโยชน์สูงสุด
2) องค์ประกอบของโครงการและระบบย่อยๆของโครงการบางระบบอาจจะยืดหยุ่น ขณะที่บางระบบย่อย
บางระบบไม่อาจจะยืดหยุน่ ได้ 3)องค์ประกอบของโครงการและระบบย่อย ของโครงการจะมีปฏิสมั พันธ์กนั
ส่วนต่าง ๆ จะด�ำเนินงาน เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของระบบทัง้ หมดได้ตอ้ งมีการประเมินและปรับตัวตลอดเวลา
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4) ระบบโครงการมีลักษณะใหญ่ หรือการบริหารแบบองค์รวมที่เกิดจากการท�ำงานร่วมกันของระบบย่อย
และจะมองโครงการแบบแยกส่วนไม่ได้ 5) ในระบบปิด ระบบของโครงการจะแลกเปลี่ยนข่าวสาร พลังงาน
วัตถุดิบ กับสภาพแวดล้อม 6) การบริหารโครงการแนวทางระบบเน้นกระบวนการแปรเปลี่ยนปัจจัยน�ำเข้า
เป็นปัจจัยน�ำออก 7) การก�ำหนดพรมแดนหรืออาณาเขตของระบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกแยะระบบออก
จากสภาพแวดล้อม 8) ระบบมีความสมดุลกับสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงที่เกิด ณ ส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของระบบย่อมมีผลกระทบที่ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ และท�ำให้เกิดความจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
ส่วนอื่นของระบบเพื่อให้เกิดความสมดุล 9) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยน�ำเข้าปัจจัยน�ำออก ระบบเปิด
จะส่งข้อมูลป้อนกลับเพื่อเป็นปัจจัยน�ำเข้าอีก ปัจจัยน�ำออกท�ำให้ทราบผลการด�ำเนินงาน ส่วนข้อมูล
ป้อนกลับช่วยให้ระบบสามารถรักษาสมดุลหรือสถานภาพทีเ่ ป็นอยูไ่ ด้โดยการปรับตัวของระบบให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อม และ 10) แนวทางระบบเชื่อว่าคนต้องอยู่ในสภาพแวดล้อม คนต้องปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมตลอดเวลาขณะที่มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม การบริหารตามแนวทางดังกล่าวจึงเน้น
เรื่องการปรับตัวของคน ความต้องการของคน และการจูงใจคน (มยุรี อนุมานราชธน, 2546)
2. แนวคิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน สามารถสรุปและนิยามความหมายของ “การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน”
ได้ว่า เป็นแนวคิดการพัฒนาที่ตระหนักถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน เพื่อท�ำให้เจริญ
ยืนยง อยู่นาน โดยสิ่งใดที่คนในวันนี้ได้ใช้ประโยชน์ สิ่งนั้นต้องมีอยู่เพื่อให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานในวันข้างหน้า
ได้ใช้ประโยชน์ในสิ่งนั้นด้วย (อุทัย ปริญญาสุทธินันท์, 2561)
โดยในที่นี้ ได้ใช้รูปแบบ The Sustainability Triad หรือมิติหลักแห่งความยั่งยืน แบบจ�ำลอง
สามวงกลม โดยเชื่อว่าการพัฒนาที่ยังยืนเกิดขึ้นภายใต้ การตระหนักถึงความสมดุลของ เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน โดยทุกมิติล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกัน ดังที่ บานชื่น
นักการเรียน ได้ให้รายละเอียดไว้ในปี 2559 ดังนี้
1) มิติการพัฒนาด้านสังคม คือ การพัฒนาคนและสังคมให้เชื่อมโยงกับการพัฒนา เศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล
2) มิติการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ คือ ระบบเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
และเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ
3) มิติการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม คือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในขอบเขต
ทีค่ งไว้ ซึง่ ความหลากหลายทางชีวภาพและสามารถพลิกฟืน้ ให้กลับสูส่ ภาพใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากทีส่ ดุ

วิธีการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย
การศึกษาเรือ่ งนี้ เป็นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ จริง เพือ่ น�ำมา
วิเคราะห์ผล ทั้งนี้ ผู้ศึกษา ได้ก�ำหนดผู้ให้ข้อมูลหลักไว้ จ�ำนวนทั้งสิ้น 84 คน โดยการคัดเลือก แบบเฉพาะ
เจาะจง บุคคลคลที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานโครงการฯ คือ 1) สมาชิกโครงการ (ประชาชนผู้อาศัยอยู่
ในพื้นที่โครงการฯ) จ�ำนวน 60 คน คณะกรรมการและคณะท�ำงานขับเคลื่อนโครงการ จ�ำนวน 2 คน
เจ้าหน้าทีร่ ฐั ผูร้ บั ผิดชอบโครงการฯ จ�ำนวน 4 คน ผูน้ ำ� ชุมชน ได้แก่ ผูน้ ำ� ท้องทีแ่ ละผูน้ ำ� ท้องถิน่ ผูน้ ำ� สหกรณ์
การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันก�ำแพงฯ จ�ำนวน 18 คน
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การเก็บข้อมูล
1. เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้วิธีในการเก็บข้อมูล คือ 1) การสัมภาษณ์ โดยใช้สัมภาษณ์
เชิงลึก (คณะกรรมการ และคณะท�ำงานขับเคลื่อนโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบโครงการ)
และแบบกลุ่ม (สมาชิกโครงการและผู้น�ำ) ทั้งนี้ ใช้แบบการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง ที่สร้างขึ้น
ตามวัตถุประสงค์ ของการศึกษา เพื่อควบคุม การสัมภาษณ์ให้อยู่ในประเด็นที่ต้องการศึกษา 2) การสังเกต
ใช้ในการประชุมคณะท�ำงานและคณะกรรมการโครงการ โดยมีทั้งรูปแบบการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
และไม่มีส่วนร่วม
2. เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ โดยการเก็บข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าข้อมูลจาก เอกสาร เช่น
รายงานการประชุมคณะท�ำงาน, ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงาน เป็นต้น
โดยมีผู้ศึกษาเองเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล ซึ่งการเก็บข้อมูลเริ่มต้นตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2562 จนถึง กุมภาพันธ์ 2563

การวิเคราะห์ข้อมูล
ส�ำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้มาของค�ำตอบของการวิจัยนั้น หลังจากจัดเก็บข้อมูลเพียงพอ
ที่จะสามารถสรุปผลหรืออธิบายปรากฏการณ์ หรือตอบค�ำถามงานวิจัยได้ในระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งผู้ศึกษา
ได้เน้นการวิเคราะห์เนือ้ หาจากข้อมูลทีเ่ ป็นข้อความอักษร โดยผ่านกระบวนการจ�ำแนกข้อมูล การตีความหมาย
การจัดกลุม่ การเชือ่ มโยงเนือ้ หาโดยใช้กรอบการวิจยั เป็นหลักในการหาค�ำตอบของการศึกษา แล้วจึงอธิบาย
ออกมาเป็นปรากฏการณ์ที่ค้นพบ เพื่อตอบค�ำถามงานวิจัยให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ การตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ผู้ศึกษาได้ใช้หลักการตรวจสอบสามเส้า โดยผู้ศึกษาใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่างกัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และวิธีการสังเกตควบคู่กับการสอบถามข้อมูล
และในขณะเดียวกันก็ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วย ซึ่งมาจากหลักของการตรวจสอบข้อมูล
แบบสามเส้า คือ การไม่ปักใจว่าแหล่งข้อมูลแหล่งใดแหล่งหนึ่งที่ได้มาตั้งแต่แรกเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาวิจัย การพัฒนาโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก�ำแพงฯ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน พบว่า
1. สภาพปัญหาของโครงการ และ ความต้องการสมาชิกโครงการ
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกโครงการ และผู้น�ำชุมชน โดยผ่านเวทีรับฟังปัญหาและ
ความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไข ใน 3 มิติหลัก ดังนี้
1) มิตดิ า้ นสังคม สมาชิกโครงการและผูน้ ำ� ชุมชน ได้ให้ความส�ำคัญกับประเด็นตามล�ำดับต่อไปนี้
1) การส่งเสริมสวัสดิการสังคมทุกช่วงวัย 2) การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัย 3) การดูแล
ผู้ป่วยติดเตียง 4) การส่งเสริมในเรื่องการดูแลสุขภาพ 5) ต้องการแหล่งเรียนรู้ ด้านคุณธรรม 6) การพัฒนา
ด้านจิตใจ 7) การฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อสืบสาน และถ่ายทอด ภูมิปัญญาสู่ชนรุ่นใหม่ และ
8) การขาดแกนน�ำรุ่นใหม่ และปัญหา เห็นว่ากิจกรรมสวัสดิการชุมชนไม่มี ความชัดเจน ขาดองค์ความรู้
ด้านวิชาการ และขาดงบประมาณ โดยการแก้ไขปัญหาต้องการให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการอย่างเป็น
รูปธรรมต่อเนื่อง และส่งเสริมองค์ความรู้ในเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
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2) มิติด้านเศรษฐกิจ สมาชิกโครงการได้ให้ความส�ำคัญกับปัญหาเรื่อง 1) การประกอบอาชีพ
โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าพื้นที่การเกษตรนั้น สภาพดินไม่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก และขาดแคลนน�้ำ
ในฤดูแล้ง จึงขาดอาชีพและรายได้ และเห็นว่าการที่การรวมกลุ่มอาชีพไม่ประสบผลส�ำเร็จ และไม่สามารถ
ขับเคลื่อนได้เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการสนับสนุนต่อยอด โดยในส่วนของศูนย์ประสานงานโครงการ
หมู่บ้านสหกรณ์สันก�ำแพงฯ ได้ด�ำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ให้แก่สมาชิกโครงการโดยใช้กระบวนการกลุ่มอาชีพ และ 2) การจัดการ
ที่ดินซึ่งเป็นฐานการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สมาชิกต้องการที่จะให้มีการให้ความรู้ด้านข้อระเบียบที่ดิน
การมีแผนแม่บทการใช้ที่ดิน การส�ำรวจที่ดิน การดูแลที่ดินโดยชุมชน และบทบาทในด้านการจัดการ
ที่ดินของศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก�ำแพงฯ ที่มีบทบาทยังไม่ชัดเจนในกระบวนการ
แก้ไขปัญหา ทั้งนี้ สมาชิกโครงการส่วนใหญ่ยังได้เสนอ 1) ให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชน 2) การปลูก
พืชผักสวนครัวเพือ่ การลดรายจ่าย 3) ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ 4) พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
5) การส่งเสริมการตลาด ตลาดชุมชน การตลาดโดยใช้ระบบสหกรณ์ และ 6) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
7) ต้องการให้มีการส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกร ตามล�ำดับ
3) มิตสิ งิ่ แวดล้อม ประเด็นปัญหาทีส่ ำ� คัญ คือ การบริหารจัดการน�ำ 
้ (ขาดแคลนน�ำ้ ) แม้วา่ พืน้ ที่
ทุกหมู่บ้านในพื้นที่โครงการจะมีแหล่งกักเก็บน�้ำซึ่งโครงการได้ด�ำเนินการก่อสร้างไว้แล้ว ซึ่งในปัจจุบันส่วน
ใหญ่ มีการตื้นเขิน เนื่องจากตระกอนดิน, ส�ำหรับการขุดเจาะบ่อบาดาล และการขุดสระกักเก็บน�้ำในพื้นที่
ของตนนัน้ มีขอ้ กฏหมายและข้อระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องทีจ่ ะต้องด�ำเนินการปฏิบตั ใิ นการขออนุญาตด�ำเนินการ
แม้วา่ องค์การบริหาร ส่วนต�ำบลบ้านสหกรณ์จะได้กำ� หนดโครงการทีจ่ ะด�ำเนินการในพืน้ ที่ แต่ทงั้ นีด้ ว้ ยการที่
พืน้ ทีโ่ ครงการได้รบั อนุญาตให้เข้าท�ำประโยชน์ในเขตป่าจึงต้องผูพ้ นั ด้วยกฏหมายและวิธปี ฏิบตั ิ มีการบุกรุก
พื้นที่ป่าบางส่วน โดยสมาชิกโครงการต้องการที่จะ 1) ปลูกป่า 2) เตาเผาขยะเพื่อจัดการปัญหาขยะ
3) สร้างแหล่งเรียนรู้ ตามล�ำดับ
2. กลไกในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก�ำแพง อ�ำเภอแม่ออน
ตามพระราชด�ำริ จังหวัดเชียงใหม่
ผู ้ ศึ ก ษาได้ศึก ษาจากเอกสารและวิธีการด� ำ เนิ น งานพบว่ า คณะท� ำ งาน/กรรมการที่ ส�ำ คั ญ ใน
การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานโครงการมีอยู่จ�ำนวนทั้งสิ้น 6 คณะ ดังนี้
1) คณะกรรมการโครงการหมูบ่ า้ นสหกรณ์อำ� เภอสันก�ำแพง ตามพระราชด�ำริ จังหวัดเชียงใหม่
ถือเป็นคณะกรรมการหลักในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน มีพลอากาศเอกก�ำธน สินธวานนท์ องคมนตรี
เป็นประธาน ส่วนราชการระดับกระทรวง กรม เป็นคณะกรรมการ และมีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอ�ำนาจหน้าที่สนองแนวพระราชด�ำริในเรื่องการสหกรณ์ในการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกในโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกโครงการอย่างยั่งยืน ก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลโครงการ และการด�ำเนิน
การบริหารจัดการของน�ำ้ พุรอ้ นอ�ำเภอสันก�ำแพง บริหารการจัดการเงินของโครงการฯ และกิจการน�ำ้ พุรอ้ น
อ�ำเภอสันก�ำแพง ตลอดจนการเงินต่างๆ ทีไ่ ด้รบั จากเงินงบประมาณของส่วนราชการต่างๆ เงินทีท่ ลู เกล้าฯ
ถวายเพือ่ ใช้ดำ� เนินการโครงการฯ และรายได้อนื่ ๆ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงานและให้มอี ำ� นาจ
ด�ำเนินการอืน่ ในเรือ่ งเกีย่ วข้องกับโครงการฯ และบริหารจัดการน�ำ้ พุรอ้ นอ�ำเภอสันก�ำแพง และกิจการอืน่ ๆ
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สนองพระราชด�ำริ กับส่วนราชการต่าง ๆ ให้เรียบร้อย ด�ำเนินการอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของโครงการฯ
และรับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนงานและโครงการประจ�ำปีแล้วน�ำความกราบบังคมทูล
พระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทต่อไป
2) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการหมูบ่ า้ นสหกรณ์ อ�ำเภอสันก�ำแพง ตามพระราชด�ำริ
จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการโครงการฯ มีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
เป็นประธาน มีสว่ นราชการทีเ่ กีย่ วข้อง และภาคเอกชน ประธานสหกรณ์การเกษตรหมูบ่ า้ นสหกรณ์สนั ก�ำแพง
จ�ำกัด เป็นอนุกรรมการ โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
มีอ�ำนาจหน้าที่รับนโยบายจากคณะกรรมการโครงการฯ ไปปฏิบัติ บริหารจัดการแผนงาน/โครงการ
โดยให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ติดตามการด�ำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร
และองค์การต่างๆ ในพื้นที่ ให้มีการด�ำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
ติ ด ตามการบริ ห ารเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นซึ่ ง ได้ รั บ จากรั ฐ บาล หรื อ เงิ น ทุ น ที่ ป ระชาชนทู ล เกล้ า ฯ ถวาย
ด�ำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของโครงการฯ รายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการโครงการฯ
และ ให้มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อปฏิบัติงานได้ตามความจ�ำเป็นโดยระยะเวลาการท�ำงานหรือพ้น
จากต�ำแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการเห็นควร
3) คณะท�ำงานการใช้ประโยชน์ที่ดินและการถือครองที่ดินของโครงการหมู่บ้านสหกรณ์
อ�ำเภอสันก�ำแพง ตามพระราชด�ำริ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการโครงการฯ มีนายอ�ำเภอแม่ออน เป็นประธาน และมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ประธานสหกรณ์
การเกษตร หมู่บ้านสหกรณ์สันก�ำแพงฯ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านสหกรณ์
เป็นคณะท�ำงาน โดยมี ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมูบ่ า้ นสหกรณ์สนั ก�ำแพงฯ เป็นคณะท�ำงาน
และเลขานุการ มีอ�ำนาจหน้าที่ น�ำแนวทางจากคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการฯ ไปปฏิบัติ
ส� ำ รวจข้ อ มู ล พื้ น ที่ ส งวนส่ ว นกลาง และการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ของพื้ น ที่ โ ครงการฯ ตลอดจนส� ำ รวจ
การถือครองที่ดินของสมาชิกโครงการ ประสานกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อให้การด�ำเนินงาน
ของคณะท�ำงานการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในพืน้ ทีโ่ ครงการให้เกิดประโยชน์สงู สุดตามทีค่ ณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการโครงการฯ มอบหมาย รายงานผลการด�ำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการฯ ให้ความเห็นในการพิจารณาด�ำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ
ในกรณีมีผู้บุกรุกพื้นที่สงวนส่วนกลางของโครงการซื้อสิทธิ์/ขายสิทธิ์พื้นที่ที่ได้จัดสรรให้กับสมาชิกโครงการ
4) คณะท�ำงานพัฒนาสหกรณ์และส่งเสริมอาชีพราษฎรในพืน้ ทีโ่ ครงการหมูบ่ า้ นสหกรณ์
อ�ำเภอสันก�ำแพง ตามพระราชด�ำริ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
โครงการฯ มีนายอ�ำเภอแม่ออน เป็นประธาน มีหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ภาคเอกชน ประธานสหกรณ์
การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันก�ำแพงฯ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านสหกรณ์
เป็นคณะท�ำงาน โดยมี ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมูบ่ า้ นสหกรณ์สนั ก�ำแพงฯ เป็นคณะท�ำงาน
และเลขานุการ มีอ�ำนาจหน้าที่น�ำแนวทางจากคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการฯ ไปปฏิบัติ
เสนอแผนงาน โครงการ และแนวทางการด�ำเนินงานด้านสหกรณ์ ด้านส่งเสริมอาชีพ ประสานงาน ดูแล
ให้การช่วยเหลือ ติดตามความก้าวหน้า และรายงานการด�ำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ต่อคณะอนุกรรมการ
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5) คณะท�ำงานในพื้นที่สาธิตเกษตรแปลง 85 ไร่ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร
จัดการโครงการฯ มีผู้อ�ำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน)
เป็นประธาน มีหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านสหกรณ์
เป็นคณะท�ำงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) เป็น
คณะท�ำงานและเลขานุการ มีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำหนดแผน และปฏิบัติงานตามแผนในพื้นที่แปลง 85 ไร่
จัดสรรงบประมาณของแต่ล่ะหน่วยงานเพื่อด�ำเนินการในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย บูรณาการการท�ำงาน
ระหว่างหน่วยงานหน่วยงาน เพื่อให้การด�ำเนินงานสัมฤทธิ์ผล เป็นที่ปรึกษา แก้ไขปัญหาให้แก่สมาชิก
โครงการ รายงานผลการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการโครงการทราบทุก 6 เดือน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ
ตามที่คณะกรรมการโครงการมอบหมาย
6) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการของน�ำ้ พุรอ้ นอ�ำเภอสันก�ำแพง ตามพระราชด�ำริ
จังหวัดเชียงใหม่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการฯ มีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข
องคมนตรี เป็นประธาน มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประธานสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันก�ำแพง
จ�ำกัด เป็นอนุกรรมการ โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ อ�ำนาจ
หน้าที่ รับนโยบายจากคณะกรรมการโครงการฯ ไปปฏิบัติ ก�ำหนดแผนงาน โครงการ และแนวทางเกี่ยว
กับ การบริหารจัดการพื้นที่และกิจการ ตามนโยบายของคณะกรรมการโครงการฯ ออกระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยที่ไม่ขัดกับนโยบายของคณะกรรมการโครงการฯ ก�ำกับดูแลโดยทั่วไป
ซึ่งกิจการน�้ำพุร้อนอ�ำเภอสันก�ำแพง และมีอ�ำนาจในการบริหารงานบุคคลของกิจการน�้ำพุร้อนอ�ำเภอ
สันก�ำแพง มีอ�ำนาจในการท�ำ  นิติกรรมสัญญา หรือข้อตกลงใด ๆ กับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ของ
กิจการน�้ำพุร้อนอ�ำเภอสันก�ำแพง รายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการโครงการฯ ทราบปีละ 2 ครั้ง
และรายงานผลงานกิจการของน�้ำพุร้อนอ�ำเภอสันก�ำแพงในปีที่ล่วงมาแล้วพร้อมค�ำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย
และแผนงานที่จะท�ำในภายหน้าปีละ 1 ครั้ง ด�ำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของกิจการของน�้ำพุร้อน
อ�ำเภอสันก�ำแพง และให้มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะท�ำงาน เพื่อปฏิบัติงานได้ตามความจ�ำเป็นโดยระยะเวลา
การท�ำงานหรือพ้นจากต�ำแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร ทั้งนี้ ก่อนจะมีการประชุม
คณะอนุกรรมการ ระเบียบวาระการประชุมจะถูกน�ำเข้าสู่คณะท�ำงานกลั่นกรองด้านการบริหารจัดการ
กิจการของน�้ำพุร้อนอ�ำเภอสันก�ำแพง ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน และมีส่วนราชการ
หน่วยงานในพื้นที่ เป็นคณะท�ำงาน โดยมีผู้อ�ำนวยการกองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขา
เป็นคณะท�ำงานและเลขานุการ
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ก�ำแพงฯ นั้น ได้ให้ความส�ำคัญในด้านการส่งเสริมอาชีพ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ดังปรากฏคณะท�ำงานพัฒนาสหกรณ์และส่งเสริมอาชีพราษฎรในพื้นที่โครงการฯ
และคณะท�ำงานในพื้นที่สาธิตการเกษตรแปลง 85 ไร่ ซึ่งการจัดการที่ดินท�ำกินให้แก่ผู้ยากไร้ อันเป็น
การเสริมสร้างในด้าน มิติเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน มีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยได้สนับสนุน
การพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (มิติด้านสังคม) ส�ำหรับ
ในมิติสิ่งแวดล้อมนั้น โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก�ำแพงฯ มีกิจการน�้ำพุร้อนสันก�ำแพง ซึ่งเป็นกิจกรรม
หนึ่งที่สนับสนุนโครงการ โดยผลก�ำไรจากกิจการน�้ำพุร้อน ส่วนหนึ่งจะถูกน�ำมาพัฒนาโครงการ และ
เป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลบ้านสหกรณ์ ในการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยเหตุนี้
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จะเห็นได้ว่าโครงการมีกระบวนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาโดยการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม ความมั่นคงในชีวิต และในขณะเดียวกันก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับป่าสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมที่
ได้รับอนุญาตให้เข้าท�ำประโยชน์ โดยเมื่อได้ด�ำเนินการจัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎรแล้วอันเป็นการเสริมสร้าง
ความมั่นคงในชีวิต การเสริมสร้างอาชีพ รายได้ (เศรษฐกิจ) ตลอดจนการหยิบใช้ทรัพยากรในชุมชน
(สิง่ แวดล้อม) เพือ่ สร้างประโยชน์และกลับคืนผลก�ำไรในรูปแบบกองทุนสวสัดกิ ารและกองทุนพัฒนาโครงการ
เป็นฐานการพัฒนา (สังคม) และแนวทางซึ่งจะน�ำโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก�ำแพงฯ ไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนนั้น คือ การใช้กลไกขับเคลื่อนการด�ำเนินงานแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน ซึง่ เมือ่ ด�ำเนินการขับเคลือ่ นในทุกมิติ และทุกคณะท�ำงานแก้ไขปัญหาอย่างเชือ่ มโยง ย่อมจะ
น�ำพาโครงการไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาโครงการสามารถด�ำเนินการ ได้ดังนี้
1. การพั ฒ นาคน และสั ง คมให้ เชื่ อ มโยงกั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิง่ แวดล้อม ได้อย่างสมดุล ในกรณีนี้ หากพิจารณาปัญหาจะเห็นได้วา่ โครงการหมูบ่ า้ นสหกรณ์สนั ก�ำแพงฯ นัน้
สมาชิกโครงการได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาสวัสดิการสังคมทุกช่วงวัย และให้ความส�ำคัญกับผู้สูงวัย
และการสร้า งงานในผู้สูง อายุ ดัง นั้น การสร้ างรายได้ ใ นผู ้ สูงวั ย ซึ่ งส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ จั ด สาน
เพื่อเป็นการลดต้นทุนและสร้างสิ่งแวดล้อม ควรมีการส่งเสริมการปลูกไผ่ในพื้นที่ เพื่อเป็นการพัฒนา
เศรษฐกิจที่สมดุล และคณะท�ำงานที่มีส่วนส�ำคัญ คือ คณะท�ำงานพัฒนาสหกรณ์และส่งเสริมอาชีพราษฎร
ในพื้นที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อ�ำเภอสันก�ำแพงฯ และคณะท�ำงานอื่นเสริมสร้างตอบรับเพื่อก่อเกิด
การพัฒนาอย่างแท้จริง
2. การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ ที่ มี เ สถี ย รภาพ และการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ที่ มี คุ ณ ภาพ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจจะต้องเป็นไปอย่างสมดุลและเอือ้ ต่อประโยชน์ตอ่ คนส่วนใหญ่ เป็นระบบเศรษฐกิจ
ที่มีความสามารถในการแข่งขัน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะต้องน�ำมาจากกระบวนการผลิต
ที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด ลดปริมาณของเสียไม่ท�ำลายสภาพแวดล้อมไม่สร้างมลพิษที่จะกลายมาเป็นต้นทุน
ทางการผลิตในระยะต่อไปรวมทัง้ เป็นข้อจ�ำกัดของการเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยัง่ ยืน คณะท�ำงาน
ที่มีส่วนส�ำคัญ คือ คณะท�ำงานพัฒนาสหกรณ์และส่งเสริมอาชีพราษฎรในพื้นที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์
อ�ำเภอสันก�ำแพงฯ และคณะท�ำงานอื่นเสริมสร้างตอบรับเพื่อก่อเกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง
3. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในขอบเขตที่คงไว้
ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพและสามารถพลิกฟื้นให้กลับสู่สภาพใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากที่สุด
สามารถด�ำเนินการได้ตามความต้องการของสมาชิกโครงการ คือ ไม่บุกรุกป่า และปลูกป่าเพิ่มขึ้น ในขณะ
เดียวกันก็ส่งเสริมประเพณีที่รักษา คงไว้ และส�ำนึกรักษ์ธรรมชาติ เช่น เลี้ยงผีขุนน�้ำ บวชป่า ซึ่งด�ำเนินการ
ทุกปี คณะท�ำงานที่มีส่วนส�ำคัญ คือ คณะท�ำงานการใช้ประโยชน์ ที่ดินและการถือครองที่ดินของโครงการ
หมูบ่ า้ นสหกรณ์อำ� เภอสันก�ำแพงฯ และคณะท�ำงานอืน่ เสริมสร้างตอบรับเพือ่ ก่อเกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง
แต่ทั้งนี้ จากค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงานในปัจจุบันบางหน่วยงานในคณะกรรมการ/คณะท�ำงานได้
ปรับเปลีย่ นชือ่ ต�ำแหน่ง และเจ้าหน้าทีใ่ ห้ความเห็นว่า ปัจจุบนั มีหน่วยงานทีข่ บั เคลือ่ นงานในพืน้ ทีจ่ ำ� นวนมาก
และบางหน่วยงานจ�ำเป็นที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ ดังนั้น อาจจะต้องมีความ
จ�ำเป็นในการปรับปรุงค�ำสั่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ บริบทที่เปลี่ยนแปลง ส�ำหรับปัญหาและอุปสรรค
ในการด�ำเนินงานของคณะท�ำงาน และการพัฒนาพื้นที่ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เห็นว่า 1) การปรับเปลี่ยนตัว
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บุคลากร ผู้รับผิดชอบ ส่งผลให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการด�ำเนินงานของแต่ละหน่วยงานร่วมบูรณาการ
2) ขาดแผนการด� ำ เนิ น งานเป็ น สาเหตุ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ หาต่ า งคนต่ า งท� ำ  ต่ า งคิ ด และไม่ เ ป็ น เอกภาพใน
การขับเคลื่อนโครงการ โดย เห็นควรจัดท�ำแผนการพัฒนาโครงการเพื่อที่จะให้การด�ำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าประสงค์อย่างแท้จริง และส่วนใหญ่เชื่อว่าโครงการหมู่บ้านสหกรณ์นั้น มีกลไกในการท�ำงาน
แต่การจะพัฒนาสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืนนัน้ จ�ำเป็นต้องมีการจัดท�ำแผนการพัฒนาโครงการร่วมกันทุกภาคส่วน
ก� ำ หนดการท� ำ งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ มิ ติ ด ้ า นสั ง คม เศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้ อ ม แต่ ทั้ ง นี้ ต ้ อ งน้ อ มน� ำ
แนวทางพระราชด�ำริมาปรับใช้ด้วย ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 3) จากรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการและคณะท�ำงาน จะเห็นได้ว่าขาดความต่อเนื่องในการด�ำเนินงาน ยกเว้นคณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการกิจการของน�ำ้ พุรอ้ นอ�ำเภอสันก�ำแพง ตามพระราชด�ำริ จังหวัดเชียงใหม่ ทีม่ กี ารประชุมอย่าง
สม�ำ่ เสมออย่างน้อย ปีละ 2 ครัง้ แต่ทงั้ นี้ ประธานคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการฯ
ก็ ติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งาน การขั บ เคลื่ อ นงานเป็ น ประจ� ำ  แต่ ก ารที่ ค ณะท� ำ งานขาดความต่ อ เนื่ อ ง
ในการด�ำเนินงานนั้น จึงท�ำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นยังไม่ได้รับ การแก้ไขเท่าที่ควร 4) สมาชิกโครงการขาด
ความกระตือรือร้น และความร่วมมือในการด�ำเนินงานโครงการ

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากวัตถุประสงค์งานวิจัยเพื่อศึกษาการพัฒนาโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก�ำแพงฯ สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก�ำแพงฯ จะน�ำไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนได้ ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก�ำแพงฯ มีกระบวนการท�ำงานโดยใช้กลไกหลัก
คือ คณะท�ำงาน ทั้งในระดับบน กลาง และระดับพื้นที่ มีทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้แทนสมาชิกโครงการ
เป็นคณะท�ำงาน ร่วมขับเคลื่อน กลั่นกรอง รับฟังปัญหา และแก้ไขปัญหาในทุกระดับ ซึ่งหากด�ำเนินการ
บริหารจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยค�ำนึงถึงความสอดคล้อง ทั้งมิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ย่อมน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ ทั้งนี้ การบริหารโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก�ำแพงฯ ดังกล่าวนั้น
สอดคล้องกับแนวทางการบริหารโครงการตามแนวทางระบบ ตามข้อสรุปของ มยุรี อนุมานราชธน
เมื่อปี 2546 ในลักษณะส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
1) ค�ำนึงถึงส่วนประกอบทุกส่วนและระบบย่อย ๆ ของโครงการ และเน้นความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
ของระบบเพือ่ ให้การท�ำงานของระบบโดยรวมก่อประโยชน์สงู สุด จะเห็นได้วา่ การด�ำเนินงานของโครงการฯ
มีคณะท�ำงาน/คณะอนุกรรมการ ทีร่ บั ผิดชอบขับเคลือ่ นในแต่ละประเด็น คณะท�ำงานนี้ จึงถือเป็นระบบย่อย
ด้วยเพราะแต่ละคณะท�ำงานมีอ�ำนาจหน้าที่และกลไกในการจัดการกับปัญหาเฉพาะของแต่ละคณะ
เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของโครงการ แก้ไขปัญหา และเกิดประโยชน์แก่สมาชิกโครงการ
2) ผลส�ำเร็จของการบริหารโครงการ เกิดขึน้ จากการท�ำงานของคณะท�ำงานและคณะอนุกรรมการ
ทีเ่ กีย่ วข้อง จึงถือได้วา่ เป็นลักษณะการบริหารแบบองค์รวมทีเ่ กิดจากการท�ำงานร่วมกันของระบบย่อย และ
จะมองโครงการแบบแยกส่วนไม่ได้
3) เน้นกระบวนการแปรเปลี่ยนปัจจัยน�ำเข้าเป็นปัจจัยน�ำออก เมื่อเกิดปัญหาขึ้นของโครงการ
จะได้รับการแก้ไขโดยคณะท�ำงาน/คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ ปัญหา ความต้องการ แนวทาง
พระราชด�ำริ จึงถือเปรียบเสมือนปัจจัยน�ำเข้า ที่จะต้องได้รับการแก้ไขและให้สอดคล้องกัน เมื่อผ่านระบบ
โดยคณะท�ำงานแล้ว ย่อมแปรเปลีย่ นออกมาในรูปแบบข้อสัง่ การ ระเบียบ แนวทาง การด�ำเนินงาน เป็นต้น

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

1363

ส�ำหรับประเด็นปัญหาและความต้องการของสมาชิกโครงการใน 3 มิติ ที่เกิดขึ้นตามแนวคิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานกลไก ของระบบย่อยที่ขาด
ความต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นปัจจัยส�ำคัญซึ่งจะก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา และเมื่อกระบวนการเอื้อต่อการ
แก้ไขปัญหาที่ตระหนักถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน โดยเพื่อท�ำให้เจริญยืนยง อยู่นาน
โดยสิ่งใดที่คนในวันนี้ได้ใช้ประโยชน์ สิ่งนั้นต้องมีอยู่เพื่อให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานในวันข้างหน้าได้ใช้ประโยชน์
ในสิ่งนั้นด้วย ก็จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน (อุทัย ปริญญาสุทธินันท์ ,2561)

ข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัย
จากผลการศึกษาเบื้องต้น สามารถเสนอแนะการพัฒนาโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก�ำแพงฯ ดังนี้
1. โครงการฯ มีกลไกในการพัฒนาพืน้ ทีอ่ ย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถจะด�ำเนินการขับเคลือ่ นให้
เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนได้ แต่ทงั้ นี้ การขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานคณะท�ำงานโครงการฯ ควรมีอย่างต่อเนือ่ ง
2. โครงการฯ ควรมีการจัดท�ำแผนการพัฒนาโครงการอย่างชัดเจน โดยพัฒนาคนและสังคมให้
สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ เชื่อมโยงกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ รักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งนี้ ต้องตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ไขปัญหา
ของสมาชิกโครงการ เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืน
ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป
ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาผลการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานโครงการ เพื่อให้เกิด
การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�ำเนินงาน และอาจจะศึกษากระบวนการท�ำงานร่วมกันของ
ภาคีเครือข่ายที่เป็นกลไกหลักการพัฒนาที่จะน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
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การประเมินโครงการมหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม
การทดสอบกอรี มุร๊อตตั้ล และอนาชีดเพื่อสันติสุขระดับภาคใต้ ครั้งที่ 4
ASSESSMENT OF THE 4TH KOREE, MUROTTAL, AND ANASYID
RECITATIONS COMPETITION FOR PEACE IN THE SOUTH
สุกรี บุญเทพ, หมัดเฟาซี รูบามา, อับดุลเราะมัน มอลอ, สุพรรณี หมัดยูโส๊ะ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

บทคัดย่อ
ประเทศไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีวิถีการด�ำเนินชีวิตที่มีความแตกต่างหลากหลายของศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม ศาสนาอิสลามก็เช่นเดียวกันมีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ โดยเฉพาะการอ่านกอรี
มุร๊อตตั้ลและอนาชีด แต่เมื่อเวลาผ่านไปอิทธิพลและสิ่งแวดล้อมในสังคมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพสังคมท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้เริม่ เลือนหายไป
จากความทรงจ�ำของเยาวชน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรม จึงจัดให้มีการทดสอบการอ่านกอรี มุร๊อตตั้ล และอนาชีดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้
ซึ่งวิถีวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมได้อีกทางหนึ่ง เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข ภาพรวม
จากการประเมินโครงการมหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม “การทดสอบกอรี มุรอ๊ ตตัล้ และอนาชีดเพือ่ สันติสขุ
ระดับภาคใต้” ครัง้ ที่ 4 พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุดเท่ากับ 4.01 รองลงมา คือ ด้านการด�ำเนินงาน มีคะแนนเฉลี่ย 3.83 ด้านการประชาสัมพันธ์
มีคะแนนเฉลี่ย 3.79 และด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก มีคะแนนเฉลี่ย 3.74 ตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ : ศิลปวัฒนธรรม กอรี มุร๊อตตั้ล อนาชีด

Abstract
Thai society is multi-cultural where people respect differences of religions and cultures
as a way of life. Islam also consists of its own identities, especially the Quran recitation; however,
the influences, environment, and changes of the society have altered much on its cultures, traditions,
and customs. These make some of Islamic practices disappear from the memory of youths.
Hatyai University has foreseen the significance of living in the multi-cultural society, and run the
Koree, Murottal, and Anasyid recitations competition in order to maintain the culture of Muslims.
The Quran recitations will promote peaceful living in the society. The overall picture of the
assessment of Arts and Cultural Festival Project: “The 4th Koree, Murottal, and Anasyid
Recitations Competition for Peace in the South” is found that the participants are satisfied with the
project, averagely at the high level at 3.86. Separately, it is found that the benefits of the project
reach the highest mean at 4.01, followed by work performance at 3.83, while the public relations
and facilities have the mean at 3.79 and 3.74 respectively.
Keywords : Art and Cultural, Kooree, Morottal, Anasyid
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บทน�ำ
ประชาชนชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส
รวมไปถึงบางส่วนของจังหวัดสงขลาและสตูลนั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากชาติพันธุ์มลายูมุสลิม
ซึ่งถือเป็นชาติพันธุ์ของคนส่วนน้อยในประเทศไทย แต่เป็นชาติพันธุ์ของคนกลุ่มใหญ่ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตลอดจนในภูมิภาคอาเซียน โดยชาติพันธุ์มลายูมุสลิมถือได้ว่าเป็นชาติพันธุ์ที่ธ�ำรงรักษา
อัตลักษณ์ของตนเองอย่างเหนียวแน่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผ่านการแสดงออกทางการนับถือศาสนา
ภาษา วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิต จึงท�ำให้ชาติพันธุ์มลายูมุสลิมในประเทศไทยในปัจจุบันหรือที่เรียกกัน
ว่าชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูจึงมีความแตกต่างจากชาติพันธุ์ไทยและชาติพันธุ์อื่นๆที่อยู่ในประเทศไทย
ทั้งหมดอย่างชัดเจน
จากผลกระทบของการสร้างรัฐชาติในอดีตทีพ่ ยายามผนวกรัฐปาตานีซงึ่ ส่วนใหญ่เป็นชาติพนั ธุม์ ลายู
มุสลิมให้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของสยาม เพือ่ ให้การผนวกรวมเป็นสยามเป็นไปอย่างสมบูรณ์ทงั้ ในด้านดินแดน
และส�ำนึกความเป็นชาติไทย ท�ำให้นโยบายหลายต่อหลายนโยบายจากสยามในสมัยนั้นเริ่มส่งผลกระทบ
ในการแสดงอัตลักษณ์ของชาวมลายูมุสลิมตั้งแต่ในอดีตและผลกระทบส่วนหนึ่งส่งผลมาถึงปัจจุบัน
โดยปัญหาการถูกปิดกั้นการแสดงอัตลักษณ์ความเป็นมลายูมุสลิมของชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูนั้น
สอดคล้องกันในหลายผลการศึกษา เช่น อาภัสรา เฟื่องฟู (2555) ระบุว่าปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นประเด็นทีผ่ สมผสานกันของปัญหาชาตินยิ มชาติพนั ธ์มลายูปตั ตานี ทีต่ อ้ งการจะรักษา
อัตลักษณ์ทั้งภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่ผูกพันมาตั้งแต่ดั้งเดิม ความต้องการมีอ�ำนาจในสังคม
ความเป็นธรรม คุณภาพชีวติ และการกินดีอยูด่ ตี ามวิถชี วี ติ ในท้องถิน่ แม้วา่ ความคิดเรือ่ งการแบ่งแยกดินแดน
จะมีอยู่จริงแต่ก็ไม่น่าจะเป็นแนวคิดของประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับ นิธิ เอียวศรีวงศ์ (ม.ป.ป.)
ที่ได้ให้แนวคิดว่าปัญหาการแบ่งแยกดินแดนเป็นเพียงการปลุกปั่นคนไทยในส่วนอื่นของประเทศ ให้จ�ำนน
ต่อนโยบายไร้ประสิทธิภาพและไร้ความยุติธรรมของรัฐบาลเท่านั้น ผู้คนรวมทั้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองต้องพลี
ชีพให้แก่นโยบายนีม้ านานแล้ว ชาติไทยทีแ่ ท้จริงต้องมีพนื้ ทีส่ ำ� หรับคนมลายู คนกะเหรีย่ ง คนเขมร คนมอญ
ฯลฯ สามารถแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนได้อย่างเสรี” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ชิดชนก ราฮิม
มูลา (2548) ซึ่งได้ระบุว่า รัฐบาลอ�ำนาจนิยมในอดีตได้พยายามใช้นโยบายในการผสมกลมกลืนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และเป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดกระแสพลังชาตินยิ มมลายูแผ่ขยายไปทัว่ บริเวณสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาอัตลักษณ์เดิมของความเป็นมลายูมุสลิม
นอกจากนี้ยังปรากฏผลการส�ำรวจที่สะท้อนให้เห็นถึงเสียงของประชาชนในพื้นที่ถึงแง่มุมนี้อีก
ด้วย เช่น ผลการส�ำรวจทัศนคติของประชาชนเรื่องความขัดแย้งของประชาชนในชายแดนภาคใต้ของ
ประเทศไทย โดยสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ การส�ำรวจสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
และการรับรูข้ องประชากรในการแก้ไขปัญหา : การส�ำรวจประชากรอายุ 18 ปีขนึ้ ไป ในจังหวัดยะลา ปัตตานี
และนราธิวาส โดยมีส่วนหนึ่งของการส�ำรวจที่ค�ำตอบมีความขัดแย้งกันระหว่างชาวไทยมุสลิม และ
ชาวไทยกลุ่มอื่นๆ โดยผลการส�ำรวจพบว่า กลุ่มชาวไทยมุสลิมและผู้พูดภาษายาวีส่วนใหญ่ ไม่ได้มองว่า
สาเหตุของปัญหาเกิดจากความต้องการแบ่งแยกดินแดน ในขณะทีช่ าวไทยกลุม่ อืน่ ๆส่วนใหญ่มองว่าสาเหตุ
ของปัญหาเกิดจากความต้องการแบ่งแยกดินแดน ในขณะเดียวกันชาวมุสลิมและผู้พูดภาษายาวีส่วนใหญ่
มองว่าสาเหตุของปัญหาคือความล้มเหลวของรัฐบาลในการท�ำความเข้าใจชาวบ้าน นอกจากนี้ รายงาน
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ผลการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง สันติภาพที่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการ
ในอนาคต โดย อับดุลการีม อัสมะแอ (2556) ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการให้รัฐแก้ไขปัญหาในประเด็น
ด้านสังคมก่อนเป็นอันดับแรก โดยเรื่องที่ต้องการให้แก้ไขในประเด็นด้านสังคมมากที่สุด คือ ให้ยอมรับ
วัฒนธรรมอิสลามและมลายูเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย
จากปัญหาเกี่ยวกับการแสดงอัตลักษณ์มลายูมุสลิมของชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังที่ได้กล่าวถึงข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินโครงการทดสอบ
กอรี มุ ร ๊ อ ตตั้ ล และอนาชี ด เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การแสดงอั ต ลั ก ษณ์ ท างสั ง คมของเยาวชนมุ ส ลิ ม ในภาคใต้
เพื่อมุ่งเน้นที่จะน�ำข้อสรุปจากงานวิจัยชิ้นนี้ไปใช้เป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมและแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์
ของตนเองและเพื่อเผยแพร่ให้ชนกลุ่มอื่นในสังคมมีความเข้าใจมากขึ้น เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อประเมินโครงการมหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม การทดสอบกอรี มุร๊อตตั้ลและอนาชีด
เพื่อสันติสุขระดับภาคใต้ ครั้งที่ 4
2. เพื่อเผยแพร่รูปแบบการรักษาอัตลักษณ์ของเยาวชนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูในภาคใต้

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
1. แนวความคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางสังคมของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
Wan Kadir Che Man (2548, ปริญญา นวลเปียน 2551) ได้กล่าวถึงปาตานี ไว้ว่าเป็นค�ำที่แสดง
ถึงพื้นที่ 5 จังหวัดของราชอาณาจักรมลายูแห่งปาตานีอันเก่าแก่ โดยเคยเป็นศูนย์กลางของราชอาณาจักร
มลายูแห่งลังกาสุกะในอดีต เมื่อช่วงศตวรรษแรกของคริสตกาล จนกระทั่งลังกะสุกะเสื่อมอ�ำนาจลง
และปรากฏอาณาจั ก รแห่ ง ใหม่ ขึ้ น มาแทนคื อ ราชอาณาจั ก รปาตานี ที่ มี ค วามรุ ่ ง เรื อ งและทรงอ� ำนาจ
แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายสหัสวรรษต่อมา ปาตานีก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของรัฐไทยและถูกผนวกรวมเข้ากับ
รัฐไทยจนกระทั่งปัจจุบัน
พิ เชฐ แสงทอง (2551) ได้ ร ะบุ ว ่ า อั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมของมลายู มุ ส ลิ ม ก่ อ ก� ำ เนิ ด จาก
ความเชื่อทางศาสนาอิสลามซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกกับภาษามลายู ในขณะที่ อภิชาติ
จันทร์แดง (2551) ได้กล่าวถึงหมู่ชาวมลายูมุสลิมทางภาคใต้ของประเทศไทยว่ามีปัจจัยทางด้าน ชาติพันธุ์
ภาษา ศาสนา แบบแผน ประเพณี และความรู้สึกหรือส�ำนึกของความเป็นกลุ่มที่แตกแยกออกไป เป็น
ปัจจัยส�ำคัญ 5 ประการ ที่ท�ำให้เกิดการต่อต้านและดิ้นรนในการรักษาอัตลักษณ์บางอย่างของกลุ่มชน
โดยพวกเขายังคงรู้สึกว่าการได้เป็นชนชาติดั้งเดิมของตนคือสิ่งที่พวกเขาภาคภูมิและพึงปรารถนาที่
จะด�ำรงไว้ไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนหนึ่งมาจากเหตุผลทางประวัติศาสตร์ของชาวมลายูที่มีความเป็นปึกแผ่น
ในอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน เพราะมีการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกลุ่มก้อน ไม่อพยพย้ายถิ่นกระจัดกระจาย
ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ เหมือนอย่างกลุ่มชนกลุ่มอื่น มีความเป็นตัวของตนเองทางสังคมและวัฒนธรรมสูง
ซึ่งแตกต่างไปจากสังคมและวัฒนธรรมไทยในภูมิภาคอื่นๆอย่างชัดเจน
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โชคชัย วงษ์ตานี (2551) ได้วิเคราะห์วัฒนธรรมของชาวมลายูมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ไว้ว่า มีความหลากหลาย และมีความเกี่ยวข้องทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งหลักปฏิบัติและหลักศรัทธา
รวมเข้าด้วยกัน คนในพื้นที่สามจังหวัดมีวัฒนธรรมชุมชนที่เป็น “อัตลักษณ์เฉพาะ” (Specific Identity)
ที่มักเรียกกันว่า วัฒนธรรมที่แข็ง คือ ปรับเปลี่ยนยากและมีความยึดติดสูง โดยวัฒนธรรมชาวมลายูมุสลิม
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะครอบคลุมทั้งวัฒนธรรมด้านภาษา การสื่อสาร การอาชีพ การค้าลงทุน
การหารายได้ วัฒนธรรมเรื่องวิถีชีวิต ศาสนา การเกิด การตาย วัฒนธรรมที่เกิดจากวันส�ำคัญตามเทศกาล
เช่น วันศุกร์ เทศกาลรายอปอซอ เทศกาลรายอฮายี วัฒนธรรมเรื่องอาหารและความเป็นอยู่ วัฒนธรรม
ทีเ่ กีย่ วกับการปฏิสมั พันธ์เรือ่ งเพศ/วัย ชาย/หญิง เด็ก/ผูใ้ หญ่/คนชรา วัฒนธรรมในเรือ่ งของวิธกี ารไกล่เกลีย่
ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง เป็นต้น ส�ำหรับวัฒนธรรมด้านภาษาของชาวมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
นอกจากจะสื่อสารกันด้วยภาษาพูดที่เป็นภาษาไทยแล้ว ยังมีการใช้ภาษาพูดที่เป็นภาษามลายูที่เรียกว่า
“ภาษามาเลย์/ภาษามลายู” หรืออีกชือ่ หนึง่ เรียกว่า “ภาษายาวี” ทัง้ ทีเ่ ป็นภาษามลายูถนิ่ และภาษามลายูกลาง
ในส่ ว นภาษาเขี ย นนอกจากเขี ย นภาษาไทยแล้ ว ยั ง มี ภ าษาเขี ย นในท้ อ งถิ่ น ทั้ ง ภาษามลายู ก ลางและ
มลายูถนิ่ ปัตตานี ในสองลักษณะคือ ภาษาอักษรยาวี (ภาษามลายูทเี่ ขียนด้วยตัวอักษรอาหรับ) ภาษาอักษรรูมี
(ภาษามลายูทเี่ ขียนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ) ส�ำหรับวัฒนธรรมเกีย่ วกับการเกิดและการตายของมุสลิมสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมไปถึงมุสลิมในจังหวัดสงขลาและสตูล มักจะมีวฒ
ั นธรรมทีส่ บื เนือ่ งทีค่ ล้ายคลึงกัน
เช่น วิธกี ารปฏิบตั กิ บั เด็กแรกเกิด จะมีพธิ โี กนผมทารก การตัง้ ชือ่ (ภาษาไทยและภาษาอาหรับ โดยบางครอบครัว
ใช้ภาษาอาหรับเพียงอย่างเดียว) การเชือดสัตว์ (อากีเกาะฮ) รวมถึงเพลงกล่อมเด็กทั้งภาษาอาหรับและ
มลายู ถิ่ น ในส่ ว นวั ฒ นธรรมเกี่ ย วกั บ การตาย พบว่ า มี พิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ห ลั ก แยกออกเป็ น สองส่ ว น คื อ
รายละเอียดที่เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กระท�ำ  (ฟัรดูกีฟายะห์) ได้แก่ การอาบน�้ำคนตาย ซึ่งอาจมีรายละเอียด
ปลีกย่อยที่แตกต่างกันบ้างในแต่ละท้องถิ่น เช่น การใช้เครื่องหอมผสมน�้ำที่ใช้อาบเพื่อดับกลิ่นมัยยัติ (ศพ)
ที่แตกต่างกันระหว่าง พิมเสน ใบพุทรา การบูร การห่อมัยยัติ การละหมาดญานะซะห์ที่มัสยิดและ
การฝังมัยยัติที่กุโบร์ และประเพณีปฏิบัติประจ�ำท้องถิ่นที่อาจมีความคลุมเครือตามหลักการอิสลาม
ซึง่ มีทงั้ ผูป้ ฏิบตั แิ ละไม่ปฏิบตั ิ เช่น การอ่านตะละเก็นทีป่ ากหลุมฝังผูต้ าย การแจกเงินให้กบั ผูม้ าร่วมละหมาด
ญานาซะห์ การท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายเป็นเวลา 3 วัน การท�ำบุญเมื่อครบรอบวันตายครบ 7 วัน
หรือ 40 วัน เป็นต้น
รัตติยา สาและ (2551) ได้กล่าวถึงผู้คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้ว่า คนสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นทายาทผู้สืบทอดความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ภาษา และศาสนา
ที่ถูกหลอมรวมเป็นตะกอนผลึกสะสมอันเป็นผลผลิตที่ได้รับจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในพื้นที่และ
นอกพื้นที่มายาวนาน ผู้คนในดินแดนนี้เป็นทายาทของเมืองเก่าซึ่งเคยมีความเจริญและรุ่งเรืองมาแล้ว
หลายแผ่นดินคือ นับตั้งแต่แผ่นดินก่อนความเป็นอาณาจักรลังกะสุกะที่ผู้คนยังคงนับถือภูติผีปีศาจ ต่อมา
ได้เปลีย่ นเป็นอาณาจักรฮินดู พุทธ และเป็นแผ่นดินศรีวงั ษาทีม่ เี จ้าเมืองมลายูเปลีย่ นจากการนับถือศาสนา
พุทธเป็นอิสลาม ในยุคทีเ่ จ้าเมืองเป็นมุสลิมนัน้ นามลังกะสุกะถูกแทนทีด่ ว้ ยฟาฏอนี และได้พฒ
ั นาเป็นแหล่ง
การศึ ก ษาศาสนาอิ ส ลามที่ มี ชื่ อ เสี ย งมาก จนได้ รั บ เกี ย รติ ว ่ า เป็ น เมื อ ง “ดารุ ส สะลาม” ต่ อ ท้ า ยเป็ น
“ฟาฎอนีดารุสสะลาม” แปลได้ความหมายว่าเป็นเมืองปราชญ์ที่มีความสันติสุข โดยในปัจจุบันประชากร
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพกว้างพอจะแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ มลายู ไทย และจีน
ส่วนค�ำว่า “มุสลิม” นั้นหมายถึงผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม เมื่อน�ำมาผนวกกับค�ำที่แทนความเป็นชาติพันธุ์
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เช่นค�ำว่า “มลายู” ก็จะให้นัยที่แตกต่างกัน เช่น ค�ำ  “มลายูมุสลิม” หมายถึงคนเชื้อสายมลายูที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม ด้วยสภาพของผู้คนที่มีความแตกต่างกันด้วยบริบทของความเป็นศาสนิก อันหมายถึงผู้ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับศาสนธรรม ศาสนปฏิบัติ และศาสนาสถาน ซึ่งแฝงลึกด้วยลักษณะของความเป็นทายาท
ทางชาติพันธุ์มลายู ไทย จีน อินเดีย ชวา ฯลฯ ม
นอกจากนี้ รัตติยา สาและ (2551) ยังได้อธิบายเอกลักษณ์ในด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของกลุม่ คนต่าง ๆ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ ในทีน่ ข้ี อน�ำมากล่าวเฉพาะในกลุม่ ผูท้ เี่ ป็นคนมุสลิมไทย
เชื้อสายมลายูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในส่วนของเอกลักษณ์ด้านภาษานั้นจะใช้ภาษามลายูถิ่น
ปาตานีและภาษามลายูมาตรฐานเป็นสัญลักษณ์ในการสืบทอดความรู้สึก ความคิด และภูมิปัญญาอัน
เป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมของกลุ่ม โดยมีความผูกพันและเข้าใจตลอดมาว่าภาษามลายูคือชีวิตหรือ
จิตวิญญาณที่เป็นเนื้อเดียวกันกับชาติพันธุ์มลายู และเป็นภาษาที่ช่วยปกป้องความเป็นคนมลายูไม่ให้
สิ้นสูญไปจากสังคมโลก ดังที่ปรากฏในคติมลายูที่บอกว่า Bahasa adalah jiwa bangsa (ภาษาคือชีวิต
แห่งชาติพนั ธุ)์ Hilang bahasa hilang bangsa (สูญเสียภาษาคือสูญสิน้ ชาติพนั ธุ)์ Bahasa tidak boleh dijual
beli (ภาษาย่อมซื้อขายกันไม่ได้) โดยคติมลายูดังกล่าวนี้ได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าภาษามลายูและชาติพันธุ์
มลายูเป็นหนึ่งเดียวกัน และคงด�ำรงอยู่ในโลกภาษาไม่น้อยกว่าประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมชนชาติมลายู
ส�ำหรับในเอกลักษณ์ด้านศาสนานั้น อาณาจักรฟาฏอนีดารุสสะลามที่มีความรุ่งเรืองในพื้นที่นี้ในอดีต
ได้พัฒนาตัวตนให้เป็นเมืองมุสลิมอย่างสมเกียรติโดยได้สร้างปราชญ์ทางศาสนาอิสลามที่มีชื่อเสียงหลาย
คน ปราชญ์เหล่านั้นได้ถ่ายทอดความรู้สึกและความคิดอันเป็นพลังทางปัญญาและเป็นภูมิปัญญาอัน
อมตะฝากไว้ในรูป “กีตาบ” (ค�ำภาษาอาหรับหมายถึงหนังสือหรือต�ำราทางศาสนาอิสลาม) ทั้งที่เป็นภาษา
มลายู อักษรยาวี และภาษาอาหรับไว้ให้ทายาทของวัฒนธรรมอิสลามทุกเผ่าพันธุ์ ทั้งที่อยู่ในและนอก
พืน้ ทีฟ่ าฏอนีทกุ ระดับของสังคมพลโลกนีไ้ ด้ศกึ ษา และใช้เป็นแนวปฏิบตั ใิ นการด�ำรงชีวติ สืบมา ความโดดเด่น
ด้วยเนื้อหาด้านการศาสนาดังกล่าวนี้ เป็นองค์ประกอบส�ำคัญอีกประเภทหนึ่งที่ท�ำให้ฟาฏอนีดารุสสะลาม
ในอดีตเป็นที่รู้จัก และเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านศาสนาอิสลามที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งบนคาบสมุทรมลายู
จนได้รับความนิยมชื่นชมจากสังคมโลกมุสลิมด้วยกันอย่างกว้างขวาง และบอกว่าฟาฏอนีเป็นคลังความรู้
ทางศาสนาอิสลาม นามดังกล่าวนีไ้ ด้ชว่ ยเสริมสร้างให้ฟาฏอนีได้รบั การยกย่องและได้รบั สมญานามว่าเป็น
“สือรัมบี มือกัฮ” (ระเบียงแห่งเมกกะ) อย่างสมเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นดินแดนดารุสสะลามหรือ
ดินแดนแห่งสันติสุข นอกจากนี้เอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมนั้น สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันนี้เป็น
ดินแดนแหล่งสืบสานวัฒนธรรมมลายูที่มีลักษณะของการผสมผสานกับลักษณะของวัฒนธรรมอื่น ๆ
อย่างน่าสนใจยิ่ง โดยมิติทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นเช่นนี้จูงใจคนอย่าง Cikgu Encik Sulaiman Bin Kasim
จากรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ซึ่งขณะนั้นก�ำลังเป็นครูในโครงการของ UNESCO ในรัฐกลันตัน ให้ยอม
เดินทางมาเป็นครูสอนภาษามลายู คือ สอนการเขียน และการอ่านภาษามลายูด้วยอักษรยาวีและอักษรรู
มีแก่คน “ปาตานี” ในโรงเรียนของรัฐ และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามตามหมู่บ้านในจังหวัดปัตตานี
จนโครงการนีไ้ ด้สนิ้ สุดลงเมือ่ พ.ศ. 2507 ทีเ่ ขาท�ำเช่นนีเ้ พราะปฏิบตั ติ ามค�ำของผูเ้ ป็นบิดาทีเ่ คยบอกท่านไว้วา่
“ถ้าเธอต้องการรูส้ กึ คนมลายู ก็จงไปอยูท่ ปี่ าตานี และจงเรียนรูเ้ รือ่ งขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมเขา”
ความนี้สะท้อนให้ได้รู้ว่า คนกลันตันเคยยอมรับว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นตัวแทนความเป็น
ตัวตนของวัฒนธรรมแห่งโลกมลายูที่สมควรแก่การศึกษาเรียนรู้
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2. ข้อมูลการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับการรักษาอัตลักษณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยหน่วยงานต่างๆ
ในส่วนนี้คณะผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลกิจกรรมหลักที่เกี่ยวกับการรักษาอัตลักษณ์ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ที่ได้ถูกจัดขึ้นแล้วโดยหน่วยงานหลักต่างๆ เพื่อเป็นแนวคิดและข้อมูลประกอบการวางรูปแบบ
กิจกรรมของงานวิจัยชิ้นนี้ โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้น และคณะผู้วิจัยรวบรวมมาได้ส่วนหนึ่ง ประกอบด้วย
มหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้
มหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมหกรรม
นี้เป็นการแข่งขันของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเนื่องจากเป็นการแข่งขันในระดับ
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนจะถึงช่วงมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ละเขตการศึกษาจึงมัก
จะมีการจัดแข่งขันภายในก่อนเพื่อหาตัวแทนในระดับเขตการศึกษาในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนี้
รูปแบบการแข่งขันจะแบ่งการแข่งขันออกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น กลุ่มการศึกษาปฐมวัย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย เป็นต้น แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จะมีกิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อยที่แตกต่างกัน
ออกไปหลากหลาย ส�ำหรับงานวิจยั ชิน้ นีท้ มี่ งุ่ เน้นการศึกษารูปแบบกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการแสดงอัตลักษณ์
ของเยาวชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุม่ สาระการเรียนรูใ้ นมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่เกี่ยวข้องจึงมีเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส�ำหรับกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีกิจกรรมย่อยที่เกี่ยว
กับการแสดงอัตลักษณ์ของเยาวชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�ำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่
- การขับร้องอนาซีดเป็นภาษาไทย ซึ่งก�ำหนดให้มีการแข่งขัน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา
ปีที่ 1 - 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 แข่งขันประเภททีม จ�ำนวน 5 คน
ชายล้วน หรือหญิงล้วน
- การขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู ซึ่งก�ำหนดให้มีการแข่งขัน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา
ปีที่ 1 - 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 แข่งขันประเภททีม จ�ำนวน 5 คน
ชายล้วน หรือหญิงล้วน
กิจกรรมที่จัดโดยสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชมรม สมาคม ต่างๆ
ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชมรม
สมาคมต่างๆ มากมายที่เห็นความส�ำคัญของการเปิดพื้นที่ในการแสดงอัตลักษณ์ทางสังคมของเยาวชน
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเหมาะสม จึงสามารถพบเห็นกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี แต่ละหน่วยงานมีรูปแบบและประเภทของกิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อยที่แตกต่างกัน
ออกไป บางกิจกรรมมีการจัดอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกปี บางกิจกรรมจัดเพียงในบางโอกาส บางกิจกรรม
เพิ่มเริ่มต้นจัดขึ้น ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งคณะผู้วิจัยพยายามที่จะรวบรวมกิจกรรมในลักษณะ
ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช 2562 เพื่อพอให้มองเห็นภาพรวม ดังนี้
1 มี น าคม 2562 ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการอิ ส ลามประจ� ำ จั ง หวั ด กระบี่ จั ด งานเมาลิ ด กลาง
จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 38 ภายในงานมีการขับร้องอนาชีดจากเยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดกระบี่
และมีการทดสอบการอ่านกอรีเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดแข่งขันในระดับภาคใต้
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25 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดงาน มหกรรมแข่งขันการอ่านอัลกุรอาน
ระดับ 14 จังหวัดภาคใต้ (เมาลิดกลางประจ�ำจังหวัดยะลา) ครั้งที่ 5 โดยมีการแสดงการขับร้องอนาชีดของ
ตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆในจัดหวัดยะลาและจังหวัดไกล้เคียง และยังมีการแข่งขันการอ่านพระมหาคัมภีร์
อังกุรอานและการท่องจ�ำคัมภีร์อัลกุรอาน เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดยะลาแข่งขันในระดับภาคใต้
20 - 21 กรกฎาคม 2562 ส�ำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดพัทลุงจัดงานเมาลิดกลาง
จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 8 ภายในงานมีการขับร้องอนาชีดจากเยาชนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดพัทลุง
และมีการทดสอบการอ่านกอรีเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดแข่งขันในระดับภาคใต้
31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ส�ำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดงานเมาลิดกลางประจ�ำปี 2562 ภายในงานมีการขับร้องอนาชีดจากเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช และมีการทดสอบการอ่านกอรีเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดแข่งขันระดับภาคใต้
24 ธันวาคม 2562 ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานเมาลิดกลาง
ชุมชนคุณธรรมสัมพันธ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งขึ้น มีเยาวชน ประชาชนจากชุมชนคุณธรรมทั้ง 12 อ�ำเภอ
ในจังหวัดปัตตานี และนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ทั้ง
12 อ�ำเภอ และผูเ้ กีย่ วข้องเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ภายในงานมีการขับร้องอนาชีดจากตัวแทนโรงเรียน
ต่าง ๆ และมีการทดสอบการอ่านกอรีด้วย
นอกจากนี้ยังมีการจัดการแข่งขันในระดับโรงเรียน ระดับต�ำบล ระดับอ�ำเภอ ในกิจกรรมต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมอัตลักษณ์เยาวชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อกี มากมาย ซึง่ จากการรวบรวม
ข้อมูลกิจกรรมพบว่ากิจกรรมในลักษณะดังกล่าวที่เป็นกิจกรรมขนาดเล็กในระดับโรงเรียน ต�ำบล รวมไปถึง
อ�ำเภอต่าง ๆ ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันตลอดทั้งปี

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ และ ฉันทัส ทองช่วย (2553) ได้ศึกษากระบวนการด�ำรงอัตลักษณ์มุสลิมกับ
การสร้างชุมชนเข้มแข็ง กรณีศึกษา ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์หลักของงานวิจัย 2 ประการ
คือ เพือ่ ท�ำความเข้าใจศักยภาพและความหมายของอัตลักษณ์มสุ ลิมสามประการ ตามทีป่ รากฏในอัลกุรอาน
ซูรอฮ์ : อัลฮัจญ์ อายะฮ์ 41 อันได้แก่ การละหมาด การซะกาต และการส่งเสริมความดียับยั้งความชั่ว
ในการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ และเพื่อศึกษากระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งอัตลักษณ์
ทั้งสามของชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ รวมทั้งผลของกระบวนการดังกล่าวในการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
ด� ำ เนิ น การวิ จั ย โดยใช้ แ นวทางการวิ จั ย เชิ ง ชาติ พั น ธุ ์ ว รรณาซึ่ ง เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพรู ป แบบหนึ่ ง
ผลการวิจัยพบว่าการละหมาดมีศักยภาพสูงในการผลิตซ�้ำจักรวาลทัศน์อสิ ลาม ขัดเกลาจิตใจและก่อให้เกิด
การรวมตัวอย่างยั่งยืนในชุมชน ขณะที่ซะกาตช่วยสร้างระบบเศรษฐกิจที่มีลักษณะทั้งการแสวงหาก�ำไร
และเอื้อเฟื้อแบ่งปันกัน ส่วนการส่งเสริมความดียับยั้งความชั่วช่วยให้ชุมชนมีกฏกติกาที่ใช้บังคับกันเองได้
ท�ำให้เกิดความสงบและเป็นระเบียบมากขึ้น โดยกระบวนการที่ท�ำให้ชุมชนสามารถด�ำรงอัตลักษณ์
ทั้งสามไว้ได้มี 3 ประการ ได้แก่ การจัดการความรู้ การสร้างวิถีชีวิต และการบริหารจัดการ
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สยุมพร คีรนี มิ ติ (2556) ได้ศกึ ษาเรือ่ งการอนุรกั ษ์ความเป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษากลุม่ ชาติพนั ธุอ์ าข่า
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการอนุรักษ์และ
น�ำมาปฏิบัติของอัตลักษณ์ในกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเองในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า
นักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์อาข่าในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีการรับรู้อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า
ในประเด็นภาษามากที่สุดว่าเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง และมีการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของ
กลุ่มชาติพันธุ์อาข่าด้านการใช้ภาษามากที่สุด โดยมีการใช้ภาษาอาข่าในการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน
จินตนา พลาศัย (2557) ได้พัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกดโดยใช้หนังสือ
ส่งเสริมการอ่านชุด ส่งเสริมคุณธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
เมื อ งนราธิ ว าส โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ สร้ า งหนั ง สื อ ส่ ง เสริ ม การอ่ า นชุ ด ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและ
อัตลักษณ์ท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองนราธิวาส ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
โดยหนังสือชุดดังกล่าวจ�ำแนกเป็นหน่วยย่อย 9 เล่ม ตามมาตราตัวสะกดทัง้ 9 โดยแต่ละเล่มมีการสอดแทรก
อัตลักษณ์ท้องถิ่นเล่มละ 1 เรื่อง ได้แก่ เรื่องบาลาฮาลาป่างามแดนใต้ เรื่องใต้สุดสยามที่เขื่อนบางลาง
เรือ่ งชมผ้าบาติกเมืองนรา เรือ่ งมัสยิดงามสามร้อยปี เรือ่ งประเพณีแข่งเรือแสนสนุก เรือ่ งเรารักพระต�ำหนัก
ทักษิณราชนิเวศน์ เรื่องน�้ำตกฉัตรวารินคู่ถิ่นใต้ เรื่องศูนย์ศิลปาชีพรักรวมใจ เรื่องเที่ยวป่าพรุพิกุลทอง
โดยหนังสือชุดดังกล่าวมีประสิทธิภาพ 84.15/84.07 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้
เมื่อน�ำมาทดลองใช้ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนังสือชุดนี้อยู่ในระดับมากซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.24

วิธีการวิจัย
ขอบเขตของการประเมิน
1. ประชากร นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี ในจังหวัดภาคใต้หรือภาคอื่น ๆ ที่สนใจ
เข้าร่วมไม่จ�ำกัดเพศ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการมหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม “การทดสอบกอรี มุร๊อตตั้ล
และอนาชีดเพื่อสันติสุขระดับภาคใต้” ครั้งที่ 4 จ�ำนวน 261 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี ในจังหวัดภาคใต้หรือภาคอื่น ๆ ที่สนใจ
เข้าร่วมไม่จ�ำกัดเพศ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการมหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม “การทดสอบกอรี มุร๊อตตั้ล
และอนาชีดเพื่อสันติสุขระดับภาคใต้” ครั้งที่ 4 จ�ำนวน 261 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ใช้แบบสอบถามในการวัดประเมินความพึงพอใจโครงการ
มหกรรมศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม “การทดสอบกอรี มุ ร ๊ อ ตตั้ ล และอนาชี ด เพื่ อ สั น ติ สุ ข ระดั บ ภาคใต้ ”
ครั้งที่ 4
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การหาร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพื่อสรุปข้อมูลที่ได้จากโครงการมหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม “การทดสอบกอรี มุร๊อตตั้ล และอนาชีด
เพื่อสันติสุข ระดับภาคใต้” ครั้งที่ 4
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ผลการศึกษา
การจัดโครงการมหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม “การทดสอบกอรี มุร๊อตตั้ล และอนาชีดเพื่อสันติสุข
ระดับภาคใต้” ครั้งที่ 4” คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลได้ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมที่มีต่อการจัด
โครงการ จ�ำนวนทั้งสิ้น 261 คน โดยการใช้แบบสอบถาม ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจได้
ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตาราง 1 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
     ชาย
     หญิง
สถานภาพ
     ผู้แข่งขัน
     ผู้ควบคุมทีม
     ผู้เข้าร่วมโครงการ
     ไม่แน่ใจ
รวม

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

147
114

57.65
42.35

164
30
34
33
261

62.84
11.49
13.03
12.64
100.00

ผลการประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 57.65) ส่วนใหญ่
มีสถานภาพเป็นผู้แข่งขัน (ร้อยละ 62.84) ซึ่งส่วนใหญ่ทราบข้อมูลข่าวสารในการจัดงานครั้งนี้ผ่าน
ทางโรงเรียนของผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ 66.67) รองลงมา คือ ทราบข่าวผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หาดใหญ่และหนังสือเชิญจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 16.06 และ 12.05 ตามล�ำดับ
แสดงรายละเอียดดังตาราง 1 และ 2
ตาราง 2 จ�ำนวนและร้อยละของช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารของโครงการ
ช่องทาง
โรงเรียน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หนังสือเชิญจากมหาวิทยาลัย
Social Media
อื่น ๆ

จ�ำนวน (คน)
166
40
30
9
4

ร้อยละ
66.67
16.06
12.05
3.61
1.61
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดโครงการ
ภาพรวมจากการประเมินโครงการมหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม “การทดสอบกอรี มุร๊อตตั้ล
และ อนาชีดเพือ่ สันติสขุ ระดับภาคใต้” ครัง้ ที่ 4 พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ
โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านประโยชน์
ที่ได้รับ มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.01 คะแนน รองลงมา คือ ด้านการด�ำเนินงาน มีคะแนนเฉลี่ย
3.83 คะแนน ส่วนด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก มีคะแนนเฉลี่ย 3.79 และ
3.74 คะแนน ตามล�ำดับ
ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกประเด็น
โดยประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความสะดวกของช่องทางการรับสมัคร มีคะแนนเฉลี่ย 3.91
รองลงมา คือ ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร มีคะแนนเฉลี่ย 3.87
คะแนน และความครบถ้วนของข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากการประชาสัมพันธ์ มีคะแนนเฉลีย่ 3.86 คะแนน ตามล�ำดับ
ด้านการด�ำเนินงาน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกประเด็น ยกเว้น
ประเด็นความเพียงพอของร้านอาหาร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยประเด็นที่มีคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุด คือ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.11 คะแนน รองลงมา
คือ ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมแข่งขัน มีคะแนนเฉลี่ย 3.97 คะแนน และความสะดวกของ
การลงทะเบียนหน้างาน มีคะแนนเฉลี่ย 3.92 คะแนน ตามล�ำดับ ส่วนประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ความเพียงพอของร้านอาหาร มีคะแนนเฉลี่ย 3.36 คะแนน
ด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวก พบว่า ผูต้ อบแบบประเมินมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุกประเด็น
โดยประเด็ น ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ ความพอเพี ย งของสถานที่ จ อดรถ มี ค ะแนนเฉลี่ ย 3.78
คะแนน รองลงมา คือ ความพอเพียงของจุดที่นั่งพักผ่อนในบริเวณงาน มีคะแนนเฉลี่ย 3.76 คะแนน
และป้ายบอกต�ำแหน่งห้องและสถานที่ในการแข่งขัน มีคะแนนเฉลี่ย 3.67 คะแนน ตามล�ำดับ
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกประเด็น
โดยประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ประเด็นการสร้างโอกาสในการเผยแพร่และรักษาไว้ ซึ่งศิลป
วัฒนธรรมที่ ดีงามของชาวมุสลิม มีคะแนนเฉลี่ย 4.08 คะแนน รองลงมา คือ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน
ของพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข และเป็นการสร้างความเข้าใจและการยอมรับในศิลปวัฒนธรรมของ
ชาวมุสลิมแก่บุคคลทั่วไป มีคะแนนเฉลี่ย 4.07 และ 4.06 คะแนน ตามล�ำดับ แสดงรายละเอียดดังตาราง 3
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความพึงพอใจต่อโครงการกอรีฯ
ประเด็น
ด้านการประชาสัมพันธ์
1. ความเหมาะสมในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดงาน
2. ความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับจากการประชาสัมพันธ์
3. ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร
4. ความสะดวกของช่องทางการรับสมัคร

ค่าเฉลี่ย
3.79
3.74
3.77
3.78
3.91

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.72
0.85
0.91
0.87
0.85
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ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

ด้านการด�ำเนินงาน
5. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม
6. ความสะดวกของการลงทะเบียนหน้างาน
7. ความสะดวกในการประสานงานกับมหาวิทยาลัย
8. ความเหมาะสมของล�ำดับพิธีการ
9. ความเหมาะสมของเกณฑ์การตัดสิน
10. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
11. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด�ำเนินงาน
12. ความเพียงพอของร้านอาหาร
ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
13. ความเพียงพอของจุดที่นั่งพักผ่อนในบริเวณงาน
14. ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ
15. ป้ายบอกต�ำแหน่งห้องและสถานที่ในการแข่งขัน
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
16. ได้รับความรู้ความเข้าใจเนื้อหา/กิจกรรมที่แข่งขันมากขึ้น
17. ท�ำให้ผู้เข้าแข่งขันแสดงความสามารถของตนเองได้อย่างเหมาะสม
18. สร้ า งโอกาสในการเผยแพร่ แ ละรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ ดี ง ามของ
ชาวมุสลิม
19. สร้างความเข้าใจและการยอมรับในศิลปวัฒนธรรมของชาวมุสลิมแก่บคุ คลทัว่ ไป
20. ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข
ภาพรวมของการประเมิน

3.83
4.11
3.92
3.85
3.92
3.79
3.97
3.73
3.36
3.74
3.76
3.78
3.67
4.01
3.87
3.99

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.67
0.84
0.89
0.86
0.92
0.88
0.82
0.93
1.13
0.80
1.01
0.88
0.98
0.74
0.87
0.87

4.08

0.91

4.06
4.07
3.86

0.92
0.91
0.64

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
อภิปรายผล สรุปภาพรวมโครงการมหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม “การทดสอบกอรี มุร๊อตตั้ล
และอนาชีดเพือ่ สันติสขุ ระดับภาคใต้” ครัง้ ที่ 4 พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ
โดยรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับที่สุกรี บุญเทพและคณะ (2561); Boontep, S. and others (2562)
ที่ศึกษาการประเมินโครงการ มหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม “การทดสอบกอรี มุร๊อตตั้ล และ อนาชีด
เพื่อสันติสุข ระดับภาคใต้” ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 มีผลความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในภาพรวมอยู่
ในระดับมากเช่นกัน และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้าน มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก โดยเฉพาะ
ด้านประโยชน์ที่ได้รับมีความพึงพอใจสูงที่สุด สอดคล้องกับ สุกรี บุญเทพและคณะ (2561); Boontep, S.
and others (2562) ที่ได้ประเมินโครงการครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 เมื่อปี 2561และ 2562 เนื่องจากโครงการ
นี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงออกและธ�ำรงรักษาอัตลักษณ์ของมุสลิมในพื้นที่ภาคใต้ ที่มีความแตกต่าง
และโดดเด่นเป็นลักษณะเฉพาะ สอดรับกับ พิเชฐ แสงทอง (2551) ได้ระบุว่า อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
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มลายูมสุ ลิมก่อก�ำเนินจากความเชือ่ ทางศาสนาอิสลามซึง่ มีความสัมพันธ์กนั อย่างแยกไม่ออกกับภาษามลายู
ในขณะที่ อภิชาติ จันทร์แดง (2551) ได้กล่าวถึงหมู่ชาวมลายูมุสลิมทางภาคใต้ของประเทศไทยว่ามีปัจจัย
ทางด้าน ชาติพนั ธุ์ ภาษา ศาสนา แบบแผน ประเพณีและความรูส้ กึ หรือส�ำนึกของความเป็นกลุม่ ทีแ่ ตกแยก
ออกไป เป็นปัจจัยส�ำคัญ 5 ประการที่ท�ำให้เกิดการต่อต้านและดิ้นรนในการรักษาอัตลักษณ์บางอย่างของ
กลุ่มชน โดยพวกเขายังคงรู้สึกว่าการได้เป็นชนชาติดั้งเดิมของตนคือสิ่งที่พวกเขาภาคภูมิและพึงปรารถนา
ที่จะด�ำรงไว้ไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนหนึ่งมาจากเหตุผลทางประวัติศาสตร์ของชาวมลายูที่มีความเป็นปึกแผ่น
ในอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับ รัตติยา สาและ (2551) ได้อธิบายเอกลักษณ์ในด้านภาษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ของกลุ่มคนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอแนะ
1. ควรประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาให้ครอบคลุมทั้งหมด 14 จังหวัดภาคใต้
และในอนาคตควรจัดโครงการในระดับประเทศต่อไป
2. ควรเชิญกลุ่มโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน
เป็นต้น เพื่อเป็นโครงการระดับนานาชาติต่อไป
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การพัฒนาชุมชนตามแนวคิดชุมชนนักปฏิบัติของชุมชนปกาเกอะญอ
ในการจัดการที่ดินในพื้นที่ป่า ต�ำบลบ้านดง อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง
COMMUNITY DEVELOPMENT THROUGH COMMUNITY OF
PRACTICE OF KAREN ETHNIC GROUP IN LAND MANAGEMENT
IN FORESTRY AREA, BAAN DONG SUBDISTRICT, MAE MOH
DISTRICT, LAMPANG PROVINCE
อรรถวิท ขุนทอง
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
บทความนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาว่าการรวมกลุ่มชุมชนเพื่อเรียกร้องการจัดการที่ดินในพื้นที่
ป่าของเป็นชาวกะเหรี่ยง ต�ำบลบ้านดงว่า มีพัฒนาการความเป็นมาอย่างไร และมีปัจจัยใดสนับสนุนหรือ
เป็นอุปสรรคแก่ชมุ ชน โดยศึกษาด้วยแนวคิดชุมชนนักปฏิบตั ิ (Community of Practice : CoP) ของ Étienne
Wenger (2002) ในเรื่องขั้นการก่อตัวและพัฒนาการของชุมชน ของชาวกะเหรี่ยงในการเรียกร้องและต่อสู้
เพือ่ สิทธิใ์ นการจัดการทีด่ นิ ในพืน้ ทีป่ า่ เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญได้แก่ ผูน้ ำ� ชุมชนกะเหรีย่ ง
ในพื้นที่ต�ำบลบ้านดง อ�ำเภอแม่เมาะ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าไม้ และอุทยาน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการตีความ ผลการศึกษา พบว่าชุมชนกะเหรี่ยงต�ำบลบ้านดง มีพัฒนาการก่อตัวในรูปแบบชุมชน
นักปฏิบัติสอดคล้องกับแนวคิดของ ผ่านวิกฤติและความตึงเครียดในเป็นระยะได้เป็นแต่ยังด�ำรงความเป็น
ชุมชนอยู่ได้ และพบว่ามีปัจจัยการสนับสนุนจากภายนอกที่ส�ำคัญคือ กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคม
ที่เป็นธรรม (P-move) คอยสนับสนุนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ค�ำส�ำคัญ : ชุมชนนักปฏิบัติ/ การจัดการที่ดินในพื้นที่ป่า /กะเหรี่ยง

Abstract
The article’s purposes are study the early stages of development of Baan Dong Karen ethnic
community who call for the rights of land management in forestry area and study supporting/obstacle
factors of community through the concept of Community of Practice (CoP) (Étienne Wenger,2002),
about stage of community development, to understand how Baan Dong Karen community were
developed to fight for their rights to live in the forest. The study is qualitative study., key informants
are Karen leaders, forest rangers, national park rangers. Then analyzed by content analysis method.
The finding was that Karen community was developed through CoP’s stage of community development
(Wenger 2002) and the community can get through the crisis and tension of each stage. Study also
found one important external supporting that is “The People’s Movement for a Just Society” (P-Move)
that assist community through the time.
Keywords : Community of Practice / Land Management in Forestry Area / Karen Ethnic Group
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บทน�ำ
ต�ำบลบ้านดง อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง เป็นพื้นที่หนึ่งที่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวกะเหรี่ยงโปว์
ซึ่งอพยพมาจากจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งแหล่งน�้ำ 
สัตว์ป่า และป่าไม้ จึงมีการลงหลักปักฐานเป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนบ้านกลาง และด้วยความอุดมสมบูรณ์
อย่ า งมากในเขตพื้ น ที่ นี้ กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป ่ า และพั น ธุ ์ พื ช ได้ มี แ นวคิ ด ด� ำ เนิ น การส� ำ รวจ
เพื่อขอจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี 2532 และด�ำเนินการส�ำรวจเพิ่มเติม ในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่ ย าง-ป่ าแม่ง าว ป่า แม่ต๋า -ป่า แม่มาย ป่ าแม่ งาวฝั ่ งขวา และป่ าแม่ โป่ ง ในท้ องที่ อ�ำ เภอเมื อง
อ�ำ เภอแม่ เ มาะ อ�ำเภอแจ้ห่ม และอ�ำเภองาว จั งหวั ด ล� ำ ปาง เพื่ อประกาศเป็ น อุ ท ยานได้ ข ออนุ มั ติ
ใช้ชื่อ “อุทยานแห่งชาติถ�้ำผาไท” ซึ่งชาวกะเหรี่ยงในต�ำบลบ้านดง อ�ำเภอแม่เมาะ ได้รับผลกระทบ
จากการประกาศแนวเขตดังกล่าวอย่างมาก ถูกจ�ำกัดสิทธิในการใช้ที่ดินท�ำกิน และน�ำไปสู่ความขัดแย้ง
ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับชาวบ้าน โดยเฉพาะเรื่องการท�ำไร่หมุนเวียนที่หมู่บ้านเองก็กล่าวหาว่ารัฐไม่
เข้าใจในวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง โดยชาวบ้านขอคัดค้านการเป็นตั้งอุทยานในพื้นที่กว่า 16,000 ไร่
เนื่องจากเป็นเขตที่ชาวบ้านใช้เป็นพื้นที่หมุนเวียน ท�ำให้ชาวบ้านต้องออกมาต่อสู้ และเคลื่อนไหว
กั บ กลุ ่ ม ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากนโยบายรั ฐ กลุ ่ ม อื่ น ๆ เช่ น สมั ช ชาคนจน กลุ ่ ม เกษตรกร เพื่ อ หวั ง
ให้ เ กิ ด การแก้ ไขปั ญ หาในระดั บ นโยบาย กระบวนการต่ อ สู ้ ดั ง กล่ า ว ท� ำ ให้ โ ลกภายนอกได้ รั บ รู ้ ถึ ง
การมีตัวตนของหมู่บ้าน โดยที่หมู่บ้านมีการอ้างถึงหลักฐานที่สามารถยืนยันว่าหมู่บ้านนี้ตั้งถิ่นฐาน
มายาวนานดูได้จากไม้ผลต่าง ๆ เช่น หมาก มะม่วง มะขาม มะละกอ ฯลฯ หลักฐานเอกสารการเสีย
ภาษีบ�ำรุงท้องที่ และหลักฐานที่ส�ำคัญที่สามารถยืนยันได้อีกอย่างหนึ่งคือ อนุสาวรีย์แห่งการเผยแพร่
ศาสนาของคณะคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสท์แห่งประเทศไทย (Karen Baptist Convention : KBC)
เมื่อประมาณ พ.ศ. 2431 เพื่อเป็นการอ้างถึงความชอบธรรมที่ได้อยู่อาศัยในพื้นที่มาก่อนมีกฎหมาย
และพยายามท�ำลายภาพลักษณ์กักขัง (Stigmatized) ว่ากะเหรี่ยงคือที่ผู้ตั้งถิ่นฐานอย่างผิดกฎหมาย
(Morton 2017) และเป็นตัวการท�ำลายป่า ซึ่งการจัดการเหล่านี้ท�ำให้สามารถมีการเจรจาต่อรองกับ
กรมอุทยาน และกันแนวเขตหมูบ่ า้ นออกจากเขตอุทยานได้กว่า 4,000 ไร่ (ปัจจุบนั อุทยานอยูร่ ะหว่างเตรียม
การจัดท�ำแนวเขต ยังมิได้ประกาศใช้) แม้จะยังไม่เป็นที่น่าพอใจตามที่หมู่บ้านความต้องการของหมู่บ้าน
แต่แนวทางการต่อสู้ การท�ำประวัติหมู่บ้าน และการจัดการพื้นที่ในเขตป่าของชาวกะเหรี่ยงนั้นสามารถ
เป็น เครื่ องมื อที่ ใช้ต่อ รองกับ หน่วยงานของรั ฐ ได้ ผู ้ ศึกษาจึ งต้ องการศึ กษาว่ าการรวมกลุ ่ ม เพื่ อต่ อสู ้
ของเป็นชาวกะเหรี่ยงนั้น มีพัฒนาการอย่างไร โดยศึกษาผ่านแนวคิด ชุมชนนักปฏิบัติ (Community
of Practic : CoP) ของ Étienne Wenger (2002) ในส่วนขั้นตอนการพัฒนาชุมชน ว่ามีการพัฒนาชุมชน
อย่ า งไรเพื่ อ ต่ อ สู ้ ใ นสิ ท ธิ์ ใ นการจั ด การที่ ดิ น ดั ง กล่ า ว และแต่ ล ะขั้ น ของชุ ม ชนเป็ น ไปในลั ก ษณะใด
ท้าทายหรือความตึงเครียด (Tension) ที่ต้องพบเจออะไรบ้าง และมีทิศทางในอนาคตอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการรวมกลุ ่ ม เพื่ อ เรี ย กร้ อ งการจั ด การที่ ดิ น ในพื้ น ที่ ป ่ า ของเป็ น ชาวกะเหรี่ ย ง
ต�ำบลบ้านดง ผ่านแนวคิด ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP))
2. ในขั้นตอนพัฒนาชุมชนมีปัจจัยสนับสนุน หรืออุปสรรคอย่างไร
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กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากพื้นฐานแนวคิดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ของ Étienne Wenger (2002)
ผูว้ จิ ยั น�ำแนวคิดในส่วนของการก่อตัวของชุมชนนักปฏิบตั ิ ซึง่ จ�ำแนกได้เป็น 5 ระยะ คือ 1. ระยะก่อตัว (Potential)
2. ระยะรวมตัว (Coalescing) 3. ระยะเติบโต (Maturing) 4. ระยะการดูแล (Stewardship) 5. ระยะการเปลีย่ นแปลง
(Transform) มาเป็นกรอบเพื่อศึกษาการพัฒนาชุมชนของชาวกะเหรี่ยงในต�ำบลบ้านดง อ�ำเภอแม่เมาะ
ว่ามีการเติบโตเช่นที่ Wenger ได้สรุปไว้หรือไม่ หรือมีปจั จัยอืน่ ใดทีเ่ ข้ามามีบทบาทในการพัฒนานอกเหนือ
จากนี้หรือไม่ อย่างไร

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
แนวคิดชุมชนนักปฏิบตั ิ (Community of Practice : CoP) ตามแนวคิดของ Wenger, 1998 หมายถึง
กลุ่มคนซึ่งเข้ามามีบทบาทในการแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหา หรือความสนใจในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง และ
เรียนรูว้ ธิ กี ารเพือ่ ให้สามารถปฏิบตั หิ รือท�ำให้ดขี นึ้ กว่าเดิม เป็นการแลกเปลีย่ น และสร้างทักษะ สร้างความรู้
และความเชี่ยวชาญให้เกิดขึ้นในชุมชนฯ ในทรรศนะของ Wenger(1998,2002) Community of Practice
มีองค์ประกอบ สามประการคือ
1) หัวข้อความรู้ (Domain) เป็นหัวข้อที่ก�ำหนดขึ้นจากคนในกลุ่มที่สนใจในเรื่องเดียวกัน อาจเป็น
เรื่ อ งใกล้ ตั ว ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น หรื อ ปั ญ หาที่ ต ้ อ งการความรู ้ ค วามเชี ย วชาญทางเทคนิ ค ขั้ น สู ง ก็ ไ ด้
และหัวข้อความรูก้ ไ็ ม่จำ� เป็นต้องเป็นเรือ่ งทีร่ วมกลุม่ อาชีพเดียวกันเสมอไป และ Domain ของกลุม่ นัน้ ก็ไม่ได้
มีขอบเขตที่ตายตัว
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2) ชุมชน (Community) สมาชิกของชุมชนที่มารวมเป็นกลุ่มภายใต้ความสนใจในหัวข้อเดียวกัน
โดยสมาชิกในกลุ่มจะต้องมีความสัมพันธ์กันในการร่วมกิจกรรมและอภิปรายช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
และแบ่งปันข้อมูลกัน ซึ่งเป็นเรื่องจ�ำเป็นส�ำหรับชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนในความหมายของ CoP นั้นไม่ได้
หมายถึงเพียงการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือ Best practice ตามแบบฉบับของ Knowledge Management
เท่านั้น แต่มันเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ และ
สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มนั้น ๆ และก็ต้องมีความต่อเนื่องในการมีกิจกรรมร่วมกันเป็นประจ�ำ 
การเรียนรู้ของชุมชนจะมีบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเอง ทั้งแบบทางการ หรือไม่เป็นทางการ
แบบตึงเครียดหรือผ่อนคลาย แบบแนวดิ่งหรือแบบเสรีก็ได้
3) การปฏิบัติ (Practice) สมาชิกในกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ หมายถึงผู้ที่ต้องประสบพบเจอกับหัวข้อ
ปัญหานั้น หรือสิ่งที่ชุมชนมุ่งให้ความสนใจอยู่ในชีวิตประจ�ำวันแม้จะไม่ได้อยู่อาศัย หรืออยู่ใกล้กันในทาง
กายภาพ แต่มคี วามต้องพัฒนาในเรือ่ งการบันทึกประเด็นทีแ่ ลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันไว้ ทัง้ จากประสบการณ์
การเล่าเรื่อง เครื่องมือต่าง ๆ วิธีการแก้ปัญหา สังเคราะห์ จัดเก็บและถ่ายทอดโดยชุมชนแห่งการปฏิบัติ
โดยการปฏิบตั ใิ นทีน่ ี้ คือการส�ำรวจองค์ความรูเ้ พือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ ในขอบเขตหัวข้อนัน้ ๆ CoP นัน้
มิได้เกิดขึ้นในสภาวะที่เป็นสังคมอย่างสมบูรณ์ในทันทีตั้งแต่เริ่มต้น มันมีวิวัฒนาการดังเช่นสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ
มีระยะการเกิด เติบโต และการตาย หลาย ๆ สังคมมีการเปลีย่ นแปลงอย่างมากในห้วงวงจรชีวติ โดยทีเ่ หตุผล
หรือจุดมุ่งหมายปลายทางของสังคมนั้นอาจแตกต่างหรือเกี่ยวข้องกับเหตุผลที่มันถูกสร้างขึ้นเพียงน้อยนิด
ก็ได้ โดย Wenger ได้แบ่งการก่อตัวของชุมชนเป็น 5 ระดับ (Wenger, E., McDermott, R. A., & Snyder,
W 2002) คือ 1. ระยะก่อตัว (Potential) คือช่วงเวลาทีเ่ กิดการก่อตัวเป็นเครือข่ายสังคมขนาดเล็กทีอ่ าจดึงดูด
ผู้ที่มีความสนใจเข้ามาร่วมกันแบบหลวม ๆ แต่เริ่มมองออกว่าเป็น Community โดยคนกลุ่มนี้อาจจะเป็น
แกนกลางหรือแกนน�ำในการดึงดูดคนเข้ามาร่วมในขอบเขตความสนใจที่มีร่วมกัน (Shared Domain) อันจะ
น�ำไปสูก่ ารปฏิสมั พันธ์อย่างเป็นระบบมากขึน้ ในอนาคต อาจมีคนบางคนเข้ามารับผิดชอบในการผลักดันให้
ชุมชนได้เริ่มต้นขึ้น 2. ระยะรวมตัว (Coalescing) เมื่อชุมชนก่อตัวมีขอบเขตความสนใจ รู้ว่าชุมชนมีความรู้
อะไร และรู้ถึงศักยภาพที่จะเป็นได้ในอนาคตแล้ว ขั้นต่อมาคือการรวมตัวกัน เป็นระยะสร้างความสัมพันธ์
ความเชื่อใจ (Trust) และการก�ำหนดขอบเขต ความสนใจหรือความต้องการที่มีร่วมกัน ดังที่กล่าวไปแล้วว่า
ชุมชนจะขยายตั วไปได้ก็ต่อ เมื่อ สมาชิก ของชุ ม ชนนั้ น เห็ น คุ ณ ค่ าในการเข้ าร่ ว ม แต่ มั น ก็ ต้ องใช้ เวลา
ในการที่สมาชิกจะพัฒนาความสัมพันธ์จนถึงเกิดความเชื่อมั่นในชุมชนอย่างแท้จริง 3. ระยะเติบโต
(Maturing) เป็นช่วงเวลาที่ชุมชนต้องหา focus และขอบเขตความรู้ และบทบาทของชุมชน โดยชุมชน
สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากในขั้นนี้และสมาชิกจะสละเวลาเพื่อเข้ามีส่วนร่วมในชุมชนมากขึ้น
4. ระยะบริการดูแล (Stewardship) ประเด็นส�ำคัญในขั้นตอนนี้ คือการสานต่อขั้นการเติบโต (Maturing)
เมื่อชุมชนเกิดขึ้นแล้ว เมื่อเวลาผ่านไปบางครั้งพลังของกลุ่มหรือความกระตือรือร้นของสมาชิกอาจแผ่วลง
หรือหยุดชะงักได้ โดยเฉพาะหากผูท้ เี่ ป็น core member มีเหตุตอ้ งห่างเหินหรือยุตบิ ทบาทไปแม้เพียงชัว่ คราว
ก็อาจท�ำให้พลังงานความมีชีวิตชีวาของกลุ่มสะดุดหยุดลงจนไม่อาจกลับมาเป็นเหมือนเดิม หรือพัฒนา
ต่ อ ไปได้ ขั้ น ที่ 5 การเปลี่ ย นแปลง (Transformation)ไม่ ใช่ ทุ ก ชุ ม ชนที่ จ ะรั ก ษาระดั บ ความสมดุ ล ได้
เมือ่ อาณาเขตของ domain เปลีย่ นแปลงไปอาจท�ำให้สมาชิกของชุมชนบางส่วนไม่ได้รสู้ กึ มีสว่ นร่วมอีกต่อไป
หรือชุมชนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในบางครั้งอาจเกิดกระบวนการเกิดชุมชนตั้งแต่ขั้นแรกใหม่
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อีกครั้ง โดยอาจแยกเป็นชุมชนเล็ก ๆ หรือควบรวมกับชุมชนอื่น ๆ ที่มี domain ใกล้เคียงกัน จึงกล่าว
โดยสรุปได้ว่า ชุมชนก็มีวงจรชีวิตแบบ เกิด เติบโต ตาย และการตายของชุมชนนั้นก็สามารถเกิดขึ้นได้
ก่อนเวลาอันควรเช่นกัน
นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ CoP ได้แก่ ฟัฎลีนี เจะเอาะ (2560) ศึกษา
เรื่องกลยุทธ์การพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษ์สาหร่ายผมนางของ
ชุมชนบางปู อ�ำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี พบว่าปัจจัยเสริมการเติบโตของชุมชนนักปฏิบัติคือ ผู้น�ำชุมชน
ที่มีวิสัยทัศน์และการจัดการชุมชน รวมไปถึงการมีมัสยิดเป็นเสมือนศูนย์รวมของชุมชน และความพร้อม
ด้านเทคโนโลยีของชาวบ้าน รวมไปถึงการสร้างสัมพันธ์กับภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมกันจัดการทรัพยากร,
ศุภธิดา รักยุติธรรมกุล (2553) ได้ศึกษาการน�ำชุมชนนักปฏิบัติไปใช้ในแผนกายภาพบ�ำบัดโรงพยาบาล
กรุงเทพระยอง ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนนักปฏิบัติท�ำให้เกิดองค์ความรู้จริง ในการด�ำเนินกิจกรรม
การจัดการองค์ความรู้นั้นประสบปัญหาอุปสรรคบ้าง แต่อาศัยการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ปรับแผนงาน
ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ท�ำให้รักษาเกิดผลส�ำเร็จได้จริง และผู้ป่วยพึงพอใจ

วิธีการวิจัย
ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญได้แก่ผู้ใหญ่บ้านกลางและบ้านแม่ส้าน ชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ แกนน�ำกลุ่มต่างๆ
ที่มีปฏิสัมพันธ์กับหมู่บ้าน (เลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่) หน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุน เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกัน
และรักษาป่าไม้ ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่อุทยานในพื้นที่ จ�ำนวน 9 คน
การเก็บข้อมูลเพื่อน�ำมาวิเคราะห์หาค�ำตอบจ�ำนวน 3 วิธี คือ1) การสัมภาษณ์ 2) การศึกษา
จากเอกสาร 3) การสังเกตุการณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะได้อธิบายรายละเอียดของวิธีการ ดังนี้
1) การศึกษาเอกสาร (Documentary research) ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากเอกสาร เพราะ
การที่เราจะทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นอันน�ำไปสู่การเรียนรู้ของชาวกะเหรี่ยงบ้านกลาง
ต้องทราบถึงที่มาที่ไปโดยละเอียดก่อนว่า หมู่บ้านนี้ มีความเป็นมาอย่างไร และปัญหาที่เกิดส่งผลกระทบ
อย่างไร
2) การสัมภาษณ์ (Interview) ผู้วิจัยจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เป็น
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (key informant interview) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้หรือมีข้อมูลในเรื่องที่
ผู้วิจัยก�ำลังศึกษาดีที่สุดหรือมีความเกี่ยวข้องมากที่สุด โดยก�ำหนดตัวผู้ตอบบางคนแบบเจาะจงเอาไว้
ล่วงหน้า ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะท�ำให้ผู้วิจัยสามารถท�ำความเข้าใจในปรากฏการณ์เพื่อสร้างความชัดเจน
และสามารถตีความในปรากฏการณ์ทจี่ ะศึกษาได้ ตลอดจนได้ขอ้ มูลทีค่ รอบคลุมในประเด็นทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการ
ตลอดจนความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล และสามารถตอบค�ำถามโดยไม่เอนเอียงหรือเป็นการตอบค�ำถาม
ให้สอดคล้องกับบุคคลอื่น ๆ
3) การสังเกต (Observation) เป็นอีกวิธีการเก็บข้อมูลที่ผู้ศึกษาเลือกใช้ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจใน
พฤติกรรม แนวคิด และปรากฏการณ์ กระบวนการต่าง ๆ ได้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ซึง่ ผูศ้ กึ ษาได้เลือกทีจ่ ะด�ำเนินการ
สังเกตใน 2 กรณี คือ สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participatory observation) คือ สังเกตที่ผู้ถูกสังเกต
ไม่รู้ว่ามีผู้จับตาดูพฤติกรรมและการกระท�ำของตน และสังเกตแบบมีส่วนร่วม Participatory observation)
คือผู้ศึกษาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่ศึกษา
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพที่ส�ำคัญ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
และในส่วนประเด็นค�ำถามผู้วิจัยได้ใช้ประเด็นค�ำถามแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview)
ซึ่งผู้วิจัยจะเป็นผู้ก�ำหนดค�ำถามที่ใช้ในการถามผู้ให้ข้อมูลในประเด็นส�ำคัญไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ เมื่อจะเริ่ม
เข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาจะได้แจ้งขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลเพื่อขอบันทึกเทปสัมภาษณ์ และ
ถ่ายภาพผู้ให้ข้อมูล ก่อนทุกครั้ง โดยอุปกรณ์ที่ใช้ ก็คือ เครื่องบันทึกเสียง โทรศัพท์มือถือและกล้องบันทึก
ภาพ ทั้งนี้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้ข้อมูลก็จะไม่มีการบันทึกเสียงหรือภาพแต่อย่างใด
ส�ำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้แนวคิดทฤษฎีเป็นกรอบในการวิเคราะห์ โดยวิธีการหลักที่ใช้มี
2 วิธี คือ วิธแี รกเป็นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการตีความ (interpretation) ซึง่ ได้จากการสังเกตและการสัมภาษณ์
ที่ได้จดบันทึกไว้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ที่มองเห็น โดยผู้วิจัยได้เห็นหลาย ๆ เหตุการณ์และ
ได้ท�ำการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าแล้วข้อมูลที่ไม่ต้องการจะถูกก�ำจัดออกไปได้ หลังจากนั้นท�ำการ
สร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (inductive) โดยการเขียนเป็นประโยคหรือข้อความตามกรอบแนวคิดทฤษฎีหรือ
ตอบปัญหาของการวิจัย วิธีที่สอง เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
ซึ่งได้จากการศึกษาเอกสาร (Document Research) ในการวิเคราะห์เอกสารผู้วิจัยต้องค�ำนึงถึงบริบท
(context) หรือสภาพแวดล้อมของข้อมูลเอกสารที่น�ำมาวิเคราะห์ประกอบด้วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสองวิธีนี้จะเป็นข้อความแบบบรรยาย (descriptive) ไม่มีสูตรส�ำเร็จตายตัว
ขึ้นอยู่กับประเด็นหรือปัญหาที่จะวิเคราะห์และการเลือกของนักวิจัย ดังนั้นการมีกรอบความคิดหรือทฤษฎี
ที่หลากหลายจะมีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้ลึกซึ้งและสร้างข้อสรุปที่หนักแน่น
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation)
(เบญจา ยอดด�ำเนิน-แอ็ตติกจ์ ,2552) ได้แก่ 1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล โดยพิจารณาแหล่งเวลา
แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคลที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่ ถ้าข้อมูล
ต่างสถานทีจ่ ะเหมือนกันหรือไม่ และถ้าบุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูลเปลีย่ นไปข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ 2) การตรวจ
สอบสามเส้าด้านผู้วิจัย โดยการเปลี่ยนตัวผู้สังเกตหรือสัมภาษณ์ และ 3) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธี
รวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้วิธีสังเกต
ควบคู่ไปกับการซักถาม

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ชาติพนั ธ์กระเหรีย่ ง ในพืน้ ทีต่ ำ� บลบ้านดง อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปางนัน้
มีอยูด่ ว้ ยกันสองหมูบ่ า้ น เป็นกะหรีย่ งโปว์ คือบ้านกลางหมูท่ ี่ 5 และบ้านแม่สา้ น หมูท่ ี่ 6 โดยชาวกระเหรีย่ ง
ในต�ำบลบ้านดง เคยได้รับผลกระทบจากภาครัฐมาแล้วตั้งแต่ประมาณช่วง ปี 2539 หมู่บ้านได้ส่งตัวแทน
เข้าร่วมกับสมัชชาคนจน เพือ่ การเรียกร้องสิทธิทดี่ นิ ท�ำกินของชาวชาติพนั ธุใ์ นพืน้ ที่ จึงพบว่าชุมชนเริม่ เป็น
ระยะก่อตัวโดยมีหัวข้อปัญหา(Domain) ร่วมกันคือการไม่ถูกรับรองสิทธิในที่ดินท�ำกินอย่างถูกกฎหมาย
ในด้านชุมชน (Community) ก็มีการร่วมกันระหว่างบ้านกระเหรี่ยงสองหมู่บ้านและองค์กรภายนอก น�ำไปสู่
การเคลือ่ นไหวในการปฏิบตั ิ (Practice) อย่างเช่นกลุม่ สมัชชาคนจน แต่กม็ กี ารหยุดเว้นระยะการเคลือ่ นไหว
ต่อสู้ไปจนกระทั่งในปี 2551 เกิดประเด็นปัญหาใหม่ขึ้น คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ได้มีความพยายามเตรียมประกาศเขตอุทยานแห่งชาติครอบคลุมพื้นที่ทั้งอ�ำเภอแม่เมาะ อ�ำเภองาว และ
อ�ำเภอเมืองปาน ชุมชนกระเหรี่ยงทั้งสองหมู่บ้านจึงได้เริ่มรวมตัวกันเคลื่อนไหวอีกครั้งเพราะการประกาศ
เขตอุทยานดังกล่าวกระทบกับวิถีชีวิตอย่างมาก
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การรวมกลุ ่ ม เพื่ อ ตอบโต้ ก ารประกาศเขตอุ ท ยานนี้ กลุ ่ ม ผู ้ น� ำ ในพื้ น ที่ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ว่ า เป้ า หมาย
การเคลื่อนไหว เพื่อให้หมู่บ้านได้รับโฉนดชุมชนที่ครอบคลุมสิทธิที่ดินท�ำกินของหมู่บ้านการและเพื่อ
ยับยั้งการพยามประกาศเขตอุทยาแห่งชาติถ�้ำผาไทย ซึ่งการรวมกลุ่มครั้งนี้ มีสมาชิกมีกลุ่มชาติพันธุ์จาก
อ�ำเภองาว และอ�ำเภอเมืองปาน เข้ามาร่วมกันเคลื่อนไหวด้วย เป็นการขยายขนาดในด้านจ�ำนวน
จึงสามารถมองได้ว่าเป็นการพัฒนาไปสู่ระยะรวมตัว (Coalescing) ของชุมชนซึ่งปฏิสัมพันธ์กันนับแต่นั้น
มาโดยตลอดและมีสมาชิกเพิ่มขึ้น และมีการกิจกรรมที่ชัดเจน จนพัฒนากันเป็นกลุ่มใช้ชื่อว่าสหพันธ์
เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) โดยมีผู้น�ำของกลุ่มคือ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น�ำชุมชน ส.อบต. เป็นตัวแทนผู้ประสาน
งานหลักโดยใน ระยะนี้จะเป็นช่วงที่เห็นได้ชัดเจนถึงการมีตัวตน หรือระยะเติบโต (Maturing) ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคิด ของ Wenger คือระยะที่ชุมชนนักปฏิบัตินั้น มีผลงาน มีชีวิตชีวาในจุดสูงสุด หมู่บ้านเอง
ก็เริ่มมีโครงการขึ้นมาเพื่อเป็นการสนับสนุนด้านงบประมาณในการเคลื่อนไหว เช่น ตั้งกองทุนมะแขว่น
และกองทุนหน่อไม้ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของชุมชน ซึ่งจะถูกแบ่งงบประมาณส่วนหนึ่งสนับสนุน
ค่าเดินทาง เพื่อไปร่วมชุมชนในต่างพื้นที่ของสมาชิกกลุ่ม
ถึงแม้ว่าการขับเคลื่อนมีความเป็นทางการขึ้นมีโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้น มีกลุ่มเข้าร่วมเคลื่อนไหว
มากขึ้น แต่จุดประสงค์ในการเรียกร้องของชาวกระเหรี่ยงต�ำบลบ้านดงยังคงเดิม คือ ต้องการมีโฉนดชุมชน
นอกจากนัน้ แล้ว ชุมชนยังได้รบั การสนับสนุนจากกลุม่ ขบวนการประชาชนเพือ่ สังคมทีเ่ ป็นธรรม (P-move)
นับเป็นอีกหนึ่งชุมชนซึ่งมีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ ประกอบด้วยผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐ
มีการเคลื่อนไหวในลักษณะ “ขบวนการทางสังคมใหม่” (New Social Movement) ที่เริ่มเคลื่อนไหวมา
ตั้งปี 2553 จากการรวมตัวของเครือข่ายที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนานถึง 17 ปี อย่างสมัชชาคนจน
กรณีเขื่อนปากมูน (สคจ.), เครือข่ายสลัม 4 ภาค ร่วมกับเครือข่ายชุมชนในลักษณะเดียวกัน คือ เครือข่าย
ชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.), สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.), เครือข่ายปฏิรูป
ที่ดินภาคอีสาน (คปอ.), เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด (คปบ.), สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.),
เครือข่ายเกษตรพันธ-สัญญา, เครือข่ายสิทธิสถานะบุคคล และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล
การเข้ามาของ p-move เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักในการขับเคลื่อนในปัจจุบัน โดยไม่ใช่ทาง
การเงิน แต่เป็นในด้านการให้ค�ำปรึกษา การช่วยเหลือเรื่องคดีความ และให้ค�ำแนะน�ำว่าควรเคลื่อนไหว
ในทิศทางใด รวมทัง้ เป็นตัวกลางผูป้ ระสานงาน หากทางชุมชนต้องการยืน่ หนังสือร้องเรียนภาครัฐ P-Move
ก็จะเป็นตัวกลางประสานงานให้ ปัจจุบันแม้เวลาผ่านมากว่าสิบปีแล้วถือว่าชุมชนยังมีความเหนียวแน่น
มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ และยังมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อแสดงถึงการดูแล
รักษาป่า เช่น การท�ำแนวกันไฟ การบวชป่า ซึ่งเป็นวิถีชีวิตปกติของชาวกระเหรี่ยงดั้งเดิมอยู่แล้ว แต่ไม่เคย
มีการจัดท�ำข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานการอยู่อาศัยและการดูแลป่าไม้อย่างเป็นระบบจึงมักถูกสังคมภายนอก
ไม่เข้าใจ โดยหมู่บ้านพึ่งมีการจัดท�ำข้อมูลเพราะได้รับการให้ค�ำแนะน�ำจาก P-move รวมไปถึงการจัดท�ำ
ประวัติหมู่บ้าน เพื่อเป็นหลักฐานส�ำคัญว่าชาวกระเหรี่ยงบริเวณนี้ได้มีการอยู่อาศัยมาก่อนจะมีกฎหมาย
ใด ๆ ที่บังคับใช้อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ รวมไปถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องไร่หมุนเวียนและพื้นที่ป่าจิต
วิญญาณให้แก่ภาคส่วนอื่น ๆ ในหมู่บ้านได้มีการจัดท�ำข้อมูลอย่างละเอียดทั้งที่อยู่อาศัยและแปลงเกษตร
โดยมีการจับพิกัด GPS พร้อมด้วยชื่อผู้ครอบครองจัดเก็บไว้ที่ คณะกรรมการโฉนดชุมชนของหมู่บ้าน
เพื่อเป็นบัญชีควบคุมป้องกันการลุกล�้ำที่ระหว่างสมาชิกและป้องกันมิให้มีการบุกรุกป่าใหม่เพิ่มเติม
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กรรมการชุดนี้จึงเปรียบเสมือนบรรณารักษ์ของชุมชน (Community Librarian) ผู้คอยจัดการความรู้
ของชุมชนให้อยูใ่ นรูปแบบทีเ่ ข้าถึงได้งา่ ย ซึง่ การเคลือ่ นไหวของชุมชนก็ได้ผลค่อนข้างเป็นรูปธรรม สามารถ
ดึงความสนใจจากผู้มีอ�ำนาจได้
เป็นความโชคดีของหมู่บ้านที่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายทั้งจากกรมป่าไม้และกรมอุทยาน
มีความเข้าใจในวิถีชีวิตของชาวกระเหรี่ยง ไม่ได้มีลักษณะคุกคามหรือมีการใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
แต่หมูบ่ า้ นเองยังมีความกังวล เนือ่ งจากทราบว่าในการน�ำเสนอความคืบหน้าของการจัดตัง้ เขตอุทยานแห่งนี้
ผูม้ อี ำ� นาจจัดท�ำรายงานมักจะรายงานว่าไม่มปี ญ
ั หาในการจัดท�ำแนวเขตแต่อย่างใดทัง้ ทีค่ วามจริงแล้วยังมี
ข้อพิพาทในเรื่องแนวเขตกับอีกหลายหมู่บ้าน
แม้วา่ จะมีการเคลือ่ นไหวในลักษณะกลุม่ ใหญ่ขนึ้ มีภาคส่วนอืน่ ๆ มาร่วมมากขึน้ แต่ทกุ กลุม่ ยังคงรักษา
จุดมุง่ หมายหรือเจตนารมณ์ของกลุม่ ไว้ได้อย่างคงเดิม เป็นการรวมกลุม่ ทีใ่ หญ่ขนึ้ เป็นไปเพือ่ เพิม่ แรงกดดัน
และอ�ำนาจต่อรองให้ผู้มีอ�ำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสนใจกับปัญหาเหล่านี้ และการเคลื่อนไหว
ในลักษณะการรวมพลกดดันผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง เสมือนหนึง่ เป็นการรวมตัวกับชุมชนนักปฏิบตั ชิ มุ ชนอืน่ ด�ำเนินการ
เพื่อเป้าหมายที่คล้ายกันแต่ร่วมปฏิบัติการในคราวเดียวกันเพื่อเป้าหมายเฉพาะของกลุ่มนั้น ๆ

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากการศึกษาพบว่ากระบวนการก่อตัวของการต่อสู้เรื่องสิทธิท�ำกินของชาวกระเหรี่ยงบ้านกลาง
และบ้านแม่ส้าน ต�ำบลบ้านดง อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง มีพัฒนาการของชุมชนเป็นล�ำดับตั้งแต่
ระยะก่อตัว (Potential) คือเมื่อเริ่มมีการประกาศแนวเขตอุทยาน ระยะรวมตัว (Coalescing) ระยะเติบโต
(Maturing) ซึ่งมีปัจจัยที่ท�ำให้ชุมชนขยายตัวได้สอดคล้องกับแนวคิด ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of
Practice) ของ Étienne Wenger แต่นอกจากจะมีปจั จัยภายใน ทัง้ หัวข้อเรือ่ ง (Domain) ทีม่ ผี ไู้ ด้รบั ผลกระทบ
จ�ำนวนมาก ชุมชน(Community) ที่ผูกพันกันเหนียวแน่นทางกายภาพ และทางชาติพันธุ์ และการปฏิบัติ
แสดงออก (Practice) ที่เป็นรูปธรรม และต่อเนื่องแล้ว อีกปัจจัยหนึ่งที่คงความมีชีวิตชีวาของชุมชนได้
คือปัจจัยสนับสนุนจากภายนอกในที่นี้คือ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) ท�ำให้เกิด
การดูแลกันและกันของกลุ่ม (Stewardship) ทั้งองค์ความรู้ การช่วยเหลือด้านคดีความต่าง ๆ ท�ำให้ตลอด
10 ปีมานี้ ชุมชนกะเหรี่ยงต�ำบลบ้านดงยังคงยึดมั่นในจุดยืนเดิมตั้งแต่ครั้งเริ่มก่อตั้งคือเพื่อการได้มีโฉนด
แปลงรวมของหมู่บ้าน แม้ว่าชุมชนจะมีศักยภาพที่จะขยายความต้องการได้ ก็ยังไม่มีท่าทีจะเปลี่ยนแปลง
(Transform) แต่อย่างใด
ข้อเสนอแนะงานวิจัย การศึกษานี้ท�ำให้เห็นว่ากลุ่มชนชาติพันธุ์ในปัจจุบันมีการรวมตัวเคลื่อนไหว
ในหลากหลายมิติ กว่าในอดีตที่มักจะตกเป็นจ�ำเลยทางสังคมโดยที่พวกเขาไม่สามารถตอบโต้ หรืออธิบาย
ได้ ซึง่ การมีพนื้ ทีใ่ นสังคมทีม่ ากขึน้ ผ่านการเคลือ่ นไหวต่างเป็นโอกาสให้สงั คมได้เข้าถึงและเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ของ
พวกเขาเหล่านั้นให้มากขึ้นหากมีการศึกษาภาพลักษณ์กักขังต่าง ๆ ให้ได้ข้อเท็จจริงเช่น เรื่องไร่เลื่อนลอย
และการเผาป่าของชาวเขาสร้างมลพิษทางอากาศ เรื่องเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการตัดสินจากภายนอกโดย
มิได้ศึกษาถึงข้อเท็จจริงที่เพียงพอ แต่เราได้ตีตราคนเหล่านี้เป็นจ�ำเลยสังคมเสียแล้ว การศึกษาต่อยอด
ในเรื่องวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ต่าง ๆ จะท�ำให้เรามีความเข้าใจเพื่อนมนุษย์และเข้าใจความหมายของ
สังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น
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แนวทางการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมโดยชุ ม ชนอย่ า งยั่ ง ยื น
ของชุมชนไทลือ้ ศรีดอนชัย ต�ำบลศรีดอนชัย อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
GUIDELINES FOR DEVELOPING CULTURAL SUSTAINABLE
COMMUNITY - BASED TOURISM OF TAI LUE SRI DONCHAI
COMMUNITY, SRIDONCHAI SUB-DISTRICT, CHIANG KHONG
DISTRICT, CHIANG RAI PROVINCE
สรวิชญ์ พีรัชชัยนนท์, ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
คณะรัฐศาสาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสอดคล้องระหว่างการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน
ไทลื้อศรีดอนชัย (วัดท่าข้ามศรีดอนชัย) อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กับหลักการจัดการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม โดยชุมชน สภาพปัญหาและผลกระทบที่ได้รับ 2) ศึกษาหาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของชุมชนไทลื้อศรีดอนชัยฯ ให้มีรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
เหมาะสมกับบริบททีเ่ ป็นอัตลักษณ์ของชุมชนไทลือ้ 3) ศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จในการพัฒนาชุมชน
ไทลือ้ ศรีดอนชัย (วัดท่าข้ามศรีดอนชัย) ให้เป็นชุมชนท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนอย่างยัง่ ยืน การศึกษานี้
ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้น�ำชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ
และชาวบ้าน รวมทั้งหมด 22 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย
(วัดท่าข้ามศรีดอนชัย) อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ที่ผ่านมามีความสอดคล้องกับหลักการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน
ส่วนปัญหาและผลกระทบที่ได้รับ คือ ขาดการสร้างความร่วมมือของคนในชุมชน ให้เป็นระบบ
ต่อเนื่อง และร่วมกันท�ำงานร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 2) รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โดยชุมชนอย่างยั่งยืน และเหมาะสมกับบริบทที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย ควรเริ่มจาก
การพูดคุย เจรจาของคนในชุมชน รับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น และท�ำข้อตกลงยอมรับ ตลอดจนลงมือด�ำเนิน
การและประเมินผลร่วมกัน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการได้อย่างยั่งยืน ทั้งทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 3) การมีส่วนร่วมของชุมชน และส่วนประสมทางการตลาดบริการ
หรือ 7Ps เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการพัฒนาชุมชนไทลื้อศรีดอนชัยให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนอย่างยั่งยืนได้
ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนา/การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/ชุมชน/ยั่งยืน/ไทลื้อศรีดอนชัย
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Abstract
This research aims to study the consistency between community-based tourism
management of Thai Lue Sri Donchai (Wat Tha Kam Sridonchai), Amphoe Chiang Khong,
Chiang Rai and the principle of cultural tourism management in the form of community-based
tourism management as well as problems and effects. Secondly, it aims to study development
guideline in order to form sustainable cultural community-based tourism of Tai Lue Sri Donchai
Community which also conforms with its identity. Lastly, it is to also study the factors which
affect the success in developing sustainable cultural community-based tourism of Thai Lue Sri
Donchai (Wat Tha Kam Sridonchai). Qualitative research was applied in this study. The key
respondents were 22 people from the community leaders, government officers, tourists,
entrepreneurs, and the locals. The results indicated that community-based tourism management
of Thai Lue Sri Donchai (Wat Tha Kam Sridonchai), Amphoe Chiang Khong, Chiang Rai is
consistent with the principle of cultural tourism in form of community-based tourism. However,
the lack of systematic and constant community-cooperation establishment, and sustainable
collaboration is deemed the problems and effects towards the community. By forming sustainable
community-based tourism which conforms with the identity of Tai Lue Sri Donchai Community,
it should start with in-house discussion, problems and opinion hearings and agreement, as well
as cooperative conduction and evaluation in order to generate sustainable economic, social,
cultural, and environmental cooperation network. Community’s cooperation and marketing mix
(7Ps) are the factors which affect the success in developing Thai Lue Sri Donchai community
for cultural community tourism in form of sustainable cultural tourism management.
Key Words : Development/ cultural tourism/ community/ sustainability/Thai Lue Sri Donchai

บทน�ำ
การท่องเที่ยว และตลาดการท่องเที่ยวที่เปิดกว้าง มีความหลากหลายทั้งตัวของแหล่งท่องเที่ยว
และประเภทของการท่องเทีย่ ว ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ให้ความส�ำคัญและพยายามแข่งขันโดยใช้กลยุทธ์ตา่ ง ๆ
เพือ่ ดึงดูดนักท่องเทีย่ วเข้าสูป่ ระเทศของตนเองให้มากทีส่ ดุ หลายประเทศได้ให้ความส�ำคัญกับการท่องเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรม โดยการน�ำวัฒนธรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในการก�ำหนดกลยุทธ์ของการจัดการท่องเที่ยวของ
ประเทศ เพือ่ ดึงดูดนักท่องเทีย่ วและสร้างรายได้ให้กบั ประเทศ เช่น ประเทศสาธารณะรัฐเกาหลี เน้นการสัมผัส
วัฒนธรรมและเทคโนโลยี แฝงในภาพยนตร์ซรี ตี่ า่ งๆ ขณะทีป่ ระเทศสิงคโปร์ใช้ความหลากหลายของเชือ้ ชาติ
เป็นจุดขายในการท่องเทีย่ ว เป็นต้น (ไกรฤกษ์ ปิน่ แก้ว, 2556) ส�ำหรับประเทศไทย รัฐบาลทุกรัฐบาลได้เน้น
และให้ความส�ำคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว ส�ำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชมุ ชนน�ำทุนทางวัฒนธรรมทีเ่ ป็นมรดกทีม่ อี ยูม่ าสร้างสรรค์ ด้วยการคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน ให้เป็นทีย่ อมรับและสามารถสร้างรายได้
กลับเข้าสูช่ มุ ชนได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป (การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา, 2562)
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ส�ำหรับในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย มีแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่น ที่ยังคงเอกลักษณ์แบบฉบับของตน ได้แก่ ชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย ต�ำบล
ศรีดอนชัย อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เนื่องจากมีศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีพิธีกรรม อาทิ
ภาษาไทลื้อ การแต่งกาย อาหาร ความเชื่อ จารีตโบราณ อาคารภูมิสถาปัตย์ที่มีความเป็นอัตลักษณ์
แบบดั้งเดิม มากกว่าชุมชนอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งยังมีความโดดเด่นในเชิงศักยภาพของชุมชน
(ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, 2560) ซึง่ การจัดการการท่องเทีย่ วในรูปแบบนี้ ต้องอาศัยการมีสว่ นร่วม
จากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชนจะเป็นผูแ้ สดงหรือเป็นผูข้ บั เคลือ่ นหลัก ต้องสามารถอนุรกั ษ์ และสืบสาน
วัฒนธรรมของตน และน�ำวัฒนธรรมมาเป็นจุดขาย เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว จึงสามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมเยือนได้อย่างต่อเนื่อง (พระมหาอภิวรรณ อภิวณฺโณ, 2561)
จากทีม่ าและเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาถึง การจัดการการท่องเทีย่ วชุมชนไทลือ้ ศรีดอนชัย
(วัดท่าข้ามศรีดอนชัย) อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ว่าเป็นไปตามหลักการจัดการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
โดยชุมชนหรือไม่ มีปัญหาและผลกระทบใดที่ได้รับ และหาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน
ไทลื้อศรีดอนชัย (วัดท่าข้ามศรีดอนชัย) ให้มีรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน
อย่างยั่งยืนและเหมาะสมกับบริบทที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และมีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จ
ในการพัฒนาชุมชนไทลือ้ ศรีดอนชัย (วัดท่าข้ามศรีดอนชัย) ให้เป็นชุมชนท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน
อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์การวิจัย
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาความสอดคล้องระหว่างการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย (วัดท่าข้ามศรี
ดอนชัย) อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กับหลักการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน ตลอดจน
สภาพปัญหา และผลกระทบที่ได้รับ
2. ศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย (วัดท่าข้ามศรีดอนชัย)
อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ให้เป็นรูปแบบการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนอย่างยัง่ ยืน
และเหมาะสมกับบริบทที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนไทลื้อ
3. ศึกษาถึงปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จในการพัฒนาชุมชนไทลือ้ ศรีดอนชัย (วัดท่าข้ามศรีดอนชัย)
ให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
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กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
งานวิจัยเรื่องนี้ได้ทบทวนแนวคิด เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้มาใช้เป็นกรอบคิด
ในการศึกษา ดังนี้
ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยได้น�ำรูปแบบของการจัดการการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (Cultural
Based Tourism) ที่ส�ำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ม.ป.ป.) โดยสามารถ
ด�ำเนินการได้ใน 4 รูปแบบ คือ 1. การท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีใ นท้อ งถิ่น 2. การท่อ งเที่ยวชมวั ฒ นธรรมและประเพณี ชมงานประเพณี ต่ าง ๆ ที่ จัด ขึ้ น
ศึกษาเรียนรู้ พิธีกรรม สภาพสังคมและวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม 3. การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต
ในชนบท ที่มีเอกลักษณ์พิเศษ และ 4. การท่องเที่ยวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมกลุ่มน้อย
เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมชนเผ่าต่าง ๆ และน�ำแนวคิดหลักการจัดการการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
ของพจนา สวนศรี (2546) ที่มองชุมชนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนงานของตนเอง โดยมีองค์ประกอบ
ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ 1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม มีการใช้ประโยชน์ ดูแลและ
ใช้อย่างยัง่ ยืน มีวฒ
ั นธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของตน 2) ด้านองค์กร
ชุมชน มีปราชญ์หรือผู้มีความรู้ในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมรวมถึงภูมิปัญญา
ท้ องถิ่ น และคนในชุมชนต้อ งมีก ารรวมตั ว กั น เป็ น กลุ ่ ม เพื่ อร่ ว มจั ด การ และชุ ม ชนรู ้ สึกเป็ น เจ้ า ของ
3) ด้านการจัดการ มีกฎ ระเบียบ กติกาในการจัดการทรัพยากรการท่องเทีย่ ว มีกลไกเชือ่ มโยงการท่องเทีย่ ว
ให้เข้ากับชุมชนได้ อย่างเท่าเทียม เพื่อให้กระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม มีกองทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน และ 4) ด้านการเรียนรู้ มีการจัดการทีท่ ำ� ให้เกิดการเรียนรูร้ ะหว่าง
ชาวบ้านกับนักท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ และชุมชนมีความเข้มแข็ง
การศึกษานี้ ยังได้นำ� แนวคิดการพัฒนาการท่องเทีย่ วทีย่ งั่ ยืน ของ วีระพล ทองมา (2555) ทีก่ ำ� หนด
หลักการของการท่องเทีย่ วแบบยัง่ ยืนไว้ 4 ประการ คือ 1) ต้องสร้างความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจ คือ สามารถตอบสนอง
ความต้องการ กระจายโอกาสให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเป็นธรรม คนมีงานท�ำ  มีรายได้
และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนอย่างสม�่ำเสมอ 2) ต้องสร้างความยั่งยืนทางสังคม
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คื อ ต้ อ งสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งถู ก ต้ อ ง มี ก ารส่ ง เสริ ม และพั ฒ นารู ป แบบสร้ า งสมดุ ล
ให้กับธรรมชาติ 3) ต้องสร้างความยั่งยืนทางวัฒนธรรม คือต้องสนับสนุนและรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิม
ของชุมชน สร้างความภาคภูมิใจแก่ชุมชนและมีการสืบทอดวัฒนธรรมให้คนรุ่นหลัง และ 4) ต้องสร้าง
ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม คือมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้อยู่
ในสภาพที่ดี สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวไว้ได้ โดยมีผลกระทบน้อยที่สุด ในส่วนของกระบวนการของ
ความร่วมมือ ผู้วิจัยได้น�ำแนวคิดของ A.M. Thomson and J. L. Perry (2006, p. 22-24) ที่ได้เสนอ
กระบวนการของความร่วมมือว่าประกอบด้วย 1) การเจรจา คือ ต้องมีการเจรจาต่อรองกันทั้งแบบที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อสร้างความเข้าใจและรับรู้ให้ตรงกันเพื่อทราบถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ
2) การตกลงยอมรับ โดยการท�ำสัญญาที่เป็นทางการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น สามารถจัดการปัญหาต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่มีผู้ไม่ให้ความร่วมมือ 3) การด�ำเนินการ คือ การท�ำตามข้อตกลงที่ได้ท�ำร่วมกัน
ผ่านบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย และ 4) การประเมินผล
คือ การประเมินผลการด�ำเนินการร่วมกัน และสามารถเริ่มเจรจาหรือก�ำหนดข้อตกลงร่วมกันได้อีกครั้ง
ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรม ส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้น�ำผลการศึกษาของ สุดถนอม
ตันเจริญ (2558) เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่ได้ให้ความเห็นว่า
ปัจจัยที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จของการจัดการการท่องเที่ยว คือการมีส่วนร่วมในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
การกระจายอาชี พ และรายได้ อ ย่ า งเป็ น ธรรม ผสมผสานกั บ การน� ำ เสนอทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว
เชิงวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดบริการ หรือ 7Ps ที่หมายถึง 1) Product คือ
สินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 2) Price คือ ความเหมาะสมของราคากับคุณค่า
3) Place คือ สถานที่จัดจ�ำหน่าย หรือช่องทางในการจัดจ�ำหน่าย 4) Promotion คือ การส่งเสริมการขาย
5) People คือ ความรูค้ วามสามารถ และความน่าเชือ่ ถือของบุคลกร 6) Physical Evidence คือ สิง่ ทีป่ รากฎ
ต่อสายตาลูกค้า 7) Process คือ กระบวนการในการจัดการด้านการบริการ หลักการทั้ง 7 ข้อเป็น
เครื่องมือส�ำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ไปพร้อม ๆ กัน โดยอาศัยการท�ำงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ

วิธีการวิจัย
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ แบ่งเป็น 5 กลุม่
ได้แก่ 1) ผูน้ ำ� ชุมชน 7 ราย 2) เจ้าหน้าทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เจ้าหน้าทีก่ ารท่องเทีย่ วจังหวัดเชียงราย
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 4 ราย 3) นักท่องเที่ยวที่เข้าไปท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน
ในชุมชนฯ 5 ราย 4) ผู้ประกอบการ ร้านค้าภายในพื้นที่ 3 ราย และ 5) ชาวบ้านที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน 3 ราย รวมผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมด 22 คน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - Depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้น�ำชุมชน เจ้าหน้าที่
ภาครัฐ นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่มชาวบ้านที่ไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง (Semi - Structure Interview) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) และการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพือ่ สร้างข้อสรุป
เชิงอุปนัย (Analytic Induction) ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการตรวจสอบ
แบบสามเส้า (Triangulations) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก ทั้ง 5 กลุ่ม ร่วมกับผลการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม
และจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
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ผลการศึกษา
1. การจัดการการท่อ งเที่ยวชุ ม ชนไทลื้ อศรี ด อนชั ย (วั ด ท่ าข้ ามศรี ด อนชั ย ) อ� ำ เภอเชี ย งของ
จังหวัดเชียงราย กับความสอดคล้องกับหลักการจัดการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน จากการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 5 กลุ่ม ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
โดยสามารถสรุปได้วา่ ทีผ่ า่ นมา การจัดการการท่องเทีย่ วของชุมชนไทลือ้ ศรีดอนชัย (วัดท่าข้ามศรีดอนชัย)
มีความสอดคล้องกับหลักการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนในบางส่วน กล่าวคือ
การจัดการท่องเทีย่ วมีการใช้อตั ลักษณ์ทโี่ ดดเด่นในเรือ่ งของวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมแบบไทลือ้ ในด้านต่าง ๆ
ซึ่ ง เป็ น ทุ น ทางวั ฒ นธรรมที่ ส� ำ คั ญ มาเป็ น จุ ด ส่ ง เสริ ม หลั ก ในการจั ด กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว มี ก ารจั ด
ตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ การจัดนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ลื้อลายค�ำ  ศูนย์ทอผ้ากลุ่มพัฒนาสตรีศรีดอนชัย
บ้านโบราณร้อยปีไทลื้อ ศูนย์พัฒนาสินค้า OTOP การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อ กลุ่มสัมมาชีพไทลื้อ
เป็นต้น นอกจากนี้ การจัดการท่องเที่ยวมีการท�ำในรูปแบบคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
ชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย โดยชุมชนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการก�ำหนดแนวทางการขับเคลื่อน โดยมีภาครัฐ
และภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุน ถือได้ว่ามีการน�ำทุนทางวัฒนธรรมมาเป็นจุดส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนไทลือ้ ศรีดอนชัย ท�ำให้ชมุ ชนไทลือ้ ศรีดอนชัยได้รบั การคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 สถานที่
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย ในขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา
ยังได้จดั กิจกรรมฝึกอบรมเพือ่ ให้ความรู้ เกีย่ วกับการจัดการการท่องเทีย่ วให้คนในชุมชน (ประชาชน) ในพืน้ ที่
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ ความรู้ที่ทันสมัย เพื่อน�ำมาปรับใช้ เช่น การท�ำหมู่บ้านโฮม
สเตย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และ CPOT มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความเป็นชาติพันธุ์ไทลื้อ เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์
ความประทับใจ ให้กับนักท่องเที่ยว และคนในชุมชนมีความตระหนัก รับรู้ ช่วยกันอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทลื้อจากรุ่นสู่รุ่น
ส�ำหรับการจัดการท่องเที่ยวที่ผ่านมา สามารถท�ำให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ได้แก่ ทางตรง คือ การสร้างรายได้ให้คนในชุมชน โดยมีการน�ำผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่วนใหญ่
เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอมาจ�ำหน่าย และการให้บริการบ้านพักแบบโฮมสเตย์ของชาวบ้านที่มีความพร้อม
มาก่อตั้งเป็นกลุ่มโฮมสเตย์ชุมชนเพื่อรับรองแขกและนักท่องเที่ยว มีการพัฒนาคนในชุมชนเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยว เช่น การสร้างมัคคุเทศก์น้อย การอบรมให้ความรู้คนในชุมชนให้เตรียมพร้อมเป็นผู้น�ำเที่ยว
และเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ส่วนด้านส่งเสริมการตลาด มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร หรือชักจูงให้คนทัง้ ภายในและภายนอก
ชุมชน ได้รับรู้ สนใจและต้องการเข้ามาท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ เอกสาร
แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ รายการโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์ทางเวปไซต์ของส�ำนักงาน ส่วนในประเด็น
การน�ำรายได้จากการท่องเทีย่ วบางส่วนไปใช้ลงทุนปรับปรุงสาธารณูปโภคต่างๆ นัน้ พบว่า ไม่มกี ารด�ำเนินการ
เพราะที่ผ่านมาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจะใช้เงินบริจาคหรือเงินอุดหนุน
เพื่อบริจาคช่วยเหลือตามแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ส่วนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน จะได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่
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ส�ำหรับสภาพปัญหาและผลกระทบจากการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย ผู้ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นว่า ถ้าพิจารณาโดยรวมแล้ว พบปัญหาที่ส�ำคัญประการแรกคือ ข้อจ�ำกัด
ในเรือ่ งของความต่อเนือ่ ง เกีย่ วกับการจัดกิจกรรม การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ การไม่ได้รบั ความร่วมมือ
ของคนในชุมชนอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม เช่น ชาวบ้านที่จะเข้ามาร่วมส่วนใหญ่จะคิดถึงผลประโยชน์ส่วนตน
เป็นล�ำดับแรก ผู้ให้ข้อมูลบางส่วนได้ให้ความเห็นว่า คนในชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย มีความร่วมมือร่วมแรง
ร่วมใจกันดีอยู่แล้ว แต่ยังขาดความรู้ด้านการจัดการ ขาดการสร้างกระบวนการความร่วมมือที่ดี เพื่อให้
การจัดการท่องเที่ยวเป็นของคนในชุมชนอย่างแท้จริง และท�ำให้คนในพื้นที่ทุกกลุ่ม ทุกคน มีความรู้
ความเข้าใจเปิดใจกว้าง ที่จะเข้ามามีบทบาททั้งในเรื่องการจัดการ การประกอบการ และการรับประโยชน์
จากการท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง
2. แนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วของชุมชนไทลือ้ ศรีดอนชัย (วัดท่าข้ามศรีดอนชัย) อ�ำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ให้เป็นรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนอย่างยั่งยืน และเหมาะ
สมกับบริบทที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย จากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูล
พบว่าทุกกลุ่มต่างมีความคิดเห็นที่คล้ายคลึงกัน สามารถสรุปได้ดังนี้
การที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย ให้มีลักษณะการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมโดยชุมชนและสร้างความยั่งยืน โดยที่ยังคงความเป็นอัตลักษณ์ของวิถีไทลื้อของตนเองไว้นั้น
จากสนทนากลุม่ ผูป้ ระกอบการและชาวบ้าน ได้ให้ความเห็นโดยรวมว่า จ�ำเป็นต้องมีการสร้างความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน โดยทุกฝ่ายต้องเปิดใจกว้าง ยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน โดยเฉพาะคนใน
ชุมชนต้องน�ำจุดเด่นของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และน�ำจุดด้อยของตนเองมาปรับปรุงแก้ไข
โดยผู้ให้ข้อมูลจากภาครัฐบางส่วนให้ความเห็นว่า ต้องสร้างกระบวนการความร่วมมือ เพื่อให้คนในชุมชน
มีความรู้ ความเข้าใจ ในกิจกรรมและเป้าหมายทีจ่ ะท�ำร่วมกัน เพือ่ ให้เกิดการยอมรับและรับรูถ้ งึ ผลประโยชน์
ทั้งส่วนตน และส่วนรวมที่คนในชุมชนจะได้รับร่วมกัน ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากเห็นว่า การท�ำงานร่วมกัน
ในลักษณะทีเ่ ป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเทีย่ วของชุมชนไทลือ้ ศรีดอนชัย เป็นวิถที างทีด่ ี สามารถ
ท�ำให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนได้ ในขณะเดียวกันข้อมูลที่ได้จากภาครัฐ ที่ให้
การสัมภาษณ์ ยังมีความเห็นที่สอดคล้องกัน ว่าควรมีการสร้างเครือข่ายการท�ำงานของทุก ๆ กลุ่มที่เกี่ยว
กับการท่องเที่ยวในชุมชน เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท�ำงานขึ้น มีคนในชุมชนเป็นแกนหลัก
เพื่อประสานการท�ำงานร่วมกับร้านค้าภายในชุมชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ ในลักษณะ
ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ ที่ชัดเจน ร่วมกันส�ำรวจและศึกษาศักยภาพชุมชน ร่วมกันวางแผนก�ำหนด
เป้าหมาย รวมถึงการก�ำหนดกฎ ระเบียบ กติกาในการจัดการท่องเที่ยว สร้างกลไกการปฏิบัติงานที่เป็น
ระบบมาใช้ รวมถึงการจัดสรรผลประโยชน์ให้กระจายสู่สมาชิกของชุมชนทุกกลุ่มได้อย่างเป็นธรรม
ส�ำหรับการจัดการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางสังคมและวัฒนธรรมได้นั้น เนื่องจาก
สถานการณ์ปัจจุบันบริบททางสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งวิถีวัฒนธรรม ส�ำหรับการจัดการ
ท่องเทีย่ วของชุมชนไทลือ้ ศรีดอนชัย ทีผ่ า่ นมาก็ได้มกี ารปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ ความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ
ไปบ้าง เพือ่ ให้เข้าถึงวิถชี วี ติ ของทุกกลุม่ วัย ส�ำหรับผลทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มีทงั้ ด้านบวกและลบ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่
มองว่า ชุมชนยังคงด�ำรงรักษารากเหง้าวิถวี ฒ
ั นธรรมทีถ่ กู ต้องดัง้ เดิมให้ดำ� รงอยูส่ บื ต่อไป มีการใช้ทรัพยากร
อย่างเหมาะสม และมีการจัดกิจกรรมที่น�ำเทคโนโลยีหรือเครื่องมือมาช่วยอ�ำนวยความสะดวก แต่คนบาง
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ส่วนยังขาดความตระหนักในเรื่องของการใช้ทรัพยากรของชุมชนอยู่ค่อนข้างมาก เช่น มีการใช้ถุงพลาสติก
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุม่ เฟือย ส�ำหรับการจัดการท่องเทีย่ วเพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนทางสิง่ แวดล้อม
ชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย ที่ผ่านมา ยังมีข้อจ�ำกัดหรืออุปสรรคอยู่หลายประการ เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยว
หลายแหล่ง ทีย่ งั ไม่ได้รบั การพัฒนาให้มคี วามพร้อมต่อการรองรับนักท่องเทีย่ ว ดังนัน้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้าไปมีบทบาทในการร่วมบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่ออ�ำนวยความสะดวกต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว นอกจากนี้ งบประมาณบางส่วน
หน่วยงานภาครัฐในพืน้ ทีไ่ ด้มกี ารขอผ่านยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วของจังหวัด เพือ่ ใช้ในการบ�ำรุงรักษาและ
ใช้งานทรัพยากรการท่องเทีย่ วอย่างคุม้ ค่า เช่น การบูรณะวัด การปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรูต้ า่ งๆ เป็นต้น
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการพัฒนาชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย (วัดท่าข้ามศรีดอนชัย)
ให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
จากความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 กลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ พบว่าปัจจัยส�ำคัญ
ที่มีผลต่อการท�ำให้การจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย (วัดท่าข้ามศรีดอนชัย) สามารถ
มีรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนได้อย่างยั่งยืน ประกอบด้วยปัจจัยที่ส�ำคัญดังนี้ 1) ปัจจัย
ด้านสินค้าหรือบริการ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ มีรูปแบบร่วมสมัย มีคุณภาพดี แต่ยังคง
มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทลือ้ ดัง้ เดิมไว้ได้ เพือ่ ให้สามารถดึงดูดใจผูพ้ บเห็น 2) ปัจจัยด้านราคาทีเ่ หมาะสม
กับคุณภาพและคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ 3) ปัจจัยด้านสถานที่จัดจ�ำหน่าย หรือช่องทางในการจัดจ�ำหน่าย
ต้องมีความโดดเด่น สามารถพบเห็นได้ง่าย รวมถึงช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย
เช่น การจ�ำหน่ายในระบบออนไลน์ เพือ่ ให้สามารถแพร่กระจายสินค้าและท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วและประชาชน
ทั่วไป สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น 4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ที่จะท�ำให้เกิดแรงจูงใจ
ในการซื้อสินค้า โดยภาครัฐต้องเข้ามาเป็นผู้มีบทบาทหลัก ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ช่องทาง
การจัดจ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการของชุมชนไทลือ้ เช่น การจัดหาพืน้ ทีข่ าย/บูทจ�ำหน่ายสินค้าตามงานต่าง ๆ
การประชาสัมพันธ์ตามสื่อช่องทางต่าง ๆ ของภาครัฐ 5) ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถ และความน่า
เชื่อถือของบุคลกร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ในชุมชนในด้านต่างๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐาน
การออกแบบที่มีความโดดเด่น สี รูปร่าง แพ็คเกจ บรรยากาศภายในร้าน เป็นต้น ทักษะการใช้เทคโนโลยี
การออกแบบสินค้า ทักษะด้านภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ขัน้ พืน้ ฐาน ถ้าคนในชุมชนได้รบั การพัฒนา
และให้ความรู้ โดยภาครัฐควรมีบทบาทหลักจะท�ำให้มีโอกาสมากขึ้น และ 6) ปัจจัยด้านรูปแบบ หรือ
วิธีการในการบริหารจัดการโดยสร้างระบบและวิธีการในการจัดการในรูปแบบเครือข่ายการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของชุมชนจะเป็นประโยชน์และเป็นปัจจัยหนุนเสริมต่อการจัดจ�ำหน่ายสินค้าและบริการ
ได้เป็นอย่างดี

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการศึกษามีประเด็นที่ผู้วิจัยขอน�ำมาอภิปรายผล ดังนี้
การจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย (วัดท่าข้ามศรีดอนชัย) จากการศึกษาพบว่า
มีความสอดคล้องกับหลักการจัดการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนในบางส่วน คือ การจัดการท่องเทีย่ ว
มีการใช้อตั ลักษณ์ทโี่ ดดเด่นในเรือ่ งของวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมแบบไทลือ้ ในด้านต่างๆ ซึง่ เป็นการน�ำทุนทางวัฒนธรรม
ที่ส�ำคัญ มาเป็นจุดส่งเสริมหลักในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ มีการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ
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เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ทอผ้า บ้านโบราณร้อยปีไทลื้อ ศูนย์พัฒนาสินค้า OTOP
มีการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ให้ความรู้ เกีย่ วกับการจัดการการท่องเทีย่ วให้คนในชุมชน เช่น การท�ำหมูบ่ า้ นโฮมสเตย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
OTOP และ CPOT การสร้างมัคคุเทศก์น้อย จากโรงเรียนบ้านศรีดอนชัย เตรียมพร้อมเป็นผู้น�ำเที่ยวของ
แต่ละสถานที่ และเป็นเจ้าบ้านที่ดี ส่วนด้านส่งเสริมการตลาด มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
สื่อออนไลน์ เอกสารแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ รายการโทรทัศน์ หรือผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ และ
ยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการน�ำไปประชาสัมพันธ์ทางเวปไซต์ของส�ำนักงานอีกด้วย ประเด็น
ดังกล่าวข้างต้น ถือว่าการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย มีความสอดคล้องกับหลักการจัด
การท่องเทีย่ วโดยชุมชน รูปแบบของการจัดการการท่องเทีย่ วในแหล่งวัฒนธรรม (Cultural-Based Tourism)
ที่ส�ำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ม.ป.ป.) ได้ก�ำหนดไว้คือ การท่องเที่ยว
แหล่งท่องเทีย่ วทางโบราณคดีและประวัตศิ าสตร์ มรดกทางวัฒนธรรมและเทีย่ วชมวัฒนธรรมและประเพณี
ชมงานประเพณีต่างๆ ในพื้นที่ ส่วนประเด็นการจัดการโดยชุมชนนั้น เมื่อพิจารณาจากกรอบคิดของหลัก
การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของพจนา สวนศรี (2546) แล้ว พบว่า เป็นไปตามองค์ประกอบของ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม มีการดูแลและมีการใช้อย่างยั่งยืน
ด้านองค์กรชุมชน มีปราชญ์หรือผูท้ มี่ คี วามรู้ ในด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม
รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านการเรียนรู้ มีการจัดการที่ท�ำให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับ
นักท่องเที่ยวอีกด้วย
ส่วนด้านการจัดการ มีกฎ ระเบียบ กติกาในการจัดการทรัพยากรการท่องเทีย่ ว การมีกลไกเชือ่ มโยง
การท่องเที่ยวให้เข้ากับชุมชนโดยรวมได้อย่างเท่าเทียม การกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม มีกองทุน
ที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน รวมถึงการสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์
และชุ ม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง พอที่ จ ะจั ด การกั บ ผลกระทบทั้ ง ภายในและภายนอกชุ ม ชนที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ส่ ว นการน� ำ รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วบางส่ ว นไปใช้ ล งทุ น ปรั บ ปรุ ง สาธารณู ป โภคต่ า ง ๆ นั้ น พบว่ า
ไม่มีการด�ำเนินการแต่จะใช้เงินบริจาคหรือเงินอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่
ส�ำหรับสภาพปัญหาและผลกระทบจากการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย พบปัญหา
ที่ส�ำคัญ คือมีข้อจ�ำกัดในเรื่องของความต่อเนื่อง และการไม่ได้รับความร่วมมือของคนในชุมชนอย่าง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม ขาดความรู้ด้านการจัดการ ขาดการสร้างกระบวนการความร่วมมือที่ดี เพื่อให้การจัด
การท่องเที่ยวเป็นของคนในชุมชนอย่างแท้จริง ท�ำให้การรับประโยชน์จากการท่องเที่ยวยังไม่ทั่วถึงและ
เป็นธรรม นักท่องเที่ยวยังมีไม่สม�่ำเสมอ ผลการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่า การจัดการท่องเที่ยวนี้ ยังไม่เป็น
ไปตามหลักการท่องเทีย่ วทีย่ งั่ ยืน ตามแนวคิดการพัฒนาการท่องเทีย่ วทีย่ งั่ ยืน ของ วีระพล ทองมา (2555)
ที่ก�ำหนดหลักการของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไว้ 4 ประการ คือ 1) ต้องสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
กระจายโอกาสให้คนในชุมชนมีงานท�ำ มีรายได้ และมีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ มีนกั ท่องเทีย่ วมาเยีย่ มเยือนอย่าง
สม�่ำเสมอ ต่อเนื่อง 2) ต้องสร้างความยั่งยืนทางสังคม คือต้องสนับสนุนให้ประชาชนใช้ทรัพยากรอย่างถูก
ต้อง ประหยัดและการสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ 3) ยั่งยืนต้องสร้างความยั่งยืน
ทางวัฒนธรรม และ 4) ต้องสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวไว้ได้
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จากผลการศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วของชุมชนไทลือ้ ศรีดอนชัย (วัดท่าข้ามศรีดอนชัย)
อ� ำ เภอเชี ย งของ จั ง หวั ด เชี ย งราย ให้ เ ป็ น รู ป แบบการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมโดยชุ ม ชน
อย่างยั่งยืน และเหมาะสมกับบริบทที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย พบว่า ผู้ให้ข้อมูลได้ให้ข้อ
เสนอแนะว่า ต้องสร้างกระบวนการความร่วมมือ เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในกิจกรรมและ
เป้าหมายที่จะท�ำร่วมกัน ยอมรับและรับรู้ถึงผลประโยชน์ทั้งส่วนตน และส่วนรวม โดยต้องมีการท�ำงาน
ร่วมกันในลักษณะทีเ่ ป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเทีย่ วของชุมชนไทลือ้ ศรีดอนชัย เป็นวิถที างทีด่ ี
สามารถท�ำให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนได้ เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการ หรือ
คณะท�ำงานขึน้ โดยมีคนในชุมชนเป็นแกนหลัก เพือ่ ประสานการท�ำงานร่วมกับร้านค้าภายในชุมชน ภาครัฐ
และภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ ร่วมกันวางแผนก�ำหนดเป้าหมาย กฎ ระเบียบ กติกาในการจัดการท่องเที่ยว
ทีเ่ ป็นระบบมาใช้ รวมถึงการจัดสรรผลประโยชน์ให้กระจายสูส่ มาชิกของชุมชนทุกกลุม่ ได้อย่างเป็นธรรมด้วย
ซึง่ ผลการศึกษานีเ้ ป็นไปตามแนวคิดกระบวนการความร่วมมือของ A. M. Thomson and J. L. Perry (2006,
p. 22-24) ทีไ่ ด้เสนอแนวทางการสร้างความร่วมมือ ต้องเริม่ จาก การเจรจาต่อรองกันทัง้ แบบทีเ่ ป็นทางการ
และแบบไม่เป็นทางการเพือ่ สร้างความเข้าใจและรับรูใ้ ห้ตรงกันเพือ่ ทราบถึงผลประโยชน์จากการด�ำเนินการ
ร่วมกัน ขัน้ ตอนที่ 2 คือ การตกลงยอมรับ โดยการท�ำสัญญาทีเ่ ป็นทางการ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ สามารถ
จัดการปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ต่อจากนั้นขั้นที่ 3 คือ การลงมือท�ำตามข้อตกลงร่วมกัน ผ่านบทบาท
หน้าที่ของแต่ละกลุ่ม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย และสุดท้าย คือ การประเมินผลการด�ำเนินการร่วม
กัน เพือ่ ให้ทราบผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั และสามารถเริม่ เจรจาหรือก�ำหนดข้อตกลงร่วมกันได้อกี ครัง้ ถ้าฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นต้น ในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการพัฒนาชุมชนไท
ลื้อศรีดอนชัยให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน
อย่างยัง่ ยืน ผลการศึกษามีการน�ำเสนอให้นำ� ส่วนประสมทางการตลาดบริการบนพืน้ ฐานของความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์และมีราคาที่เหมาะสม
จัดที่จ�ำหน่ายที่มีความโดดเด่น พบเห็นได้ง่าย จัดการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง น�ำระบบการจ�ำหน่าย
สินค้าและบริการแบบออนไลน์เข้ามาใช้ ตลอดจนให้มกี ารฝึกอบรม พัฒนาทักษะทีจ่ ำ� เป็นให้บคุ ลากรมากขึน้
ผลการศึกษาเป็นไปตามที่ สุดถนอม ตันเจริญ (2558) ได้ศึกษาไว้ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับ
การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ หรือ 7Ps ที่หมายถึง แนวคิด
ส�ำหรับการวิเคราะห์จดุ อ่อน จุดแข็ง ของสินค้าและบริการในด้านการตลาดโดยพิจารณาจากปัจจัย 7 ประการ
ได้แก่ 1) Product 2) Price 3) Place 4) Promotion 5) People 6) Physical Evidence และ 7) Process เป็นต้น
มาใช้ซึ่งผลการศึกษาข้างต้น จึงเป็นการยืนยันว่า ปัจจัยเหล่านี้ถ้าน�ำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
การท่องเทีย่ วอย่างจริงจัง จะสามารถท�ำให้การพัฒนาชุมชนไทลือ้ ศรีดอนชัยให้เป็นชุมชนท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ในรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนอย่างยั่งยืนสามารถประสบความส�ำเร็จได้เช่นกัน

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ผูป้ ระกอบการร้านค้าภายในชุมชนควรมีการรวมตัวกันเพือ่ เป็นศูนย์กลางการแลกเปลีย่ นความรู้
และเกื้อหนุนกันในด้านธุรกิจให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
2. ภาครัฐควรเข้ามารับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการการท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อน�ำ
ความคิดเห็นนั้นไปจัดการพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ของชุมชน
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3. ภาครัฐควรจัดการฝึกอบรมให้ความรูใ้ นด้านต่างๆ ทีม่ คี วามจ�ำเป็นส�ำหรับการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ของชุมชน เช่น การอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน การแนะน�ำการใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ
ในการโปรโมทร้านอาหาร เกสเฮ้าส์ โฮมสเตย์ ของชุมชนเพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลมากขึน้
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
การศึ ก ษาครั้ ง ต่ อ ไป ควรเป็ น การศึ ก ษาถึ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
เชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน ว่ามีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง ในการที่จะพัฒนาและก�ำหนดรูปแบบ
ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย ให้เกิดความยั่งยืนอย่างสมบูรณ์แบบ
มากยิ่งขึ้น
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บทวิเคราะห์สถานการณ์การเลือกตั้งท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญ
พุทธศักราช 2560 : กรณีศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป
ANALYSIS OF THE SITUATION OF LOCAL ELECTION UNDER
THAILAND’S 2017 CONSTITUTION : THE CASE OF ORDINARY
LOCAL GOVERNMENT1
ดารารัตน์ ค�ำเป็ง, ทวีป มหาสิงห์, กัลยาพร กันอินทร์
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งการปกครองท้องถิ่น
รูปแบบทัว่ ไป เพือ่ อธิปรายแนวโน้มของการเลือกตัง้ ฯ ภายใต้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
โดยใช้ ร ะเบี ย บวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ เก็ บ ข้ อ มู ล โดยการศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ
เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การเลือกตั้งท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
โดยพบว่าการตราและเปลีย่ นแปลงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการเลือกตัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
รูปแบบทั่วไป ได้แก่ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14)
พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัตสิ ภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 นัน้ กฎหมาย
ดังกล่าวได้พยายามรักษาเจตนารมณ์เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามรัฐธรรมนูญฯ เช่น
ประเด็นคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครสมาชิกสภาและผูบ้ ริหารท้องถิน่ มีการก�ำหนดให้ผบู้ ริหารมาจากการเลือกตัง้
โดยตรง รวมถึ ง อาจมี ก ารแทรกแซงจากการเมื อ งระดั บ ชาติ แ ละระบบราชการในการเลื อ กตั้ ง ฯ
จากการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นการก�ำหนดเขตเลือกตั้ง และการท�ำงานของหน่วยงาน
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
ค�ำส�ำคัญ : การเลือกตั้งท้องถิ่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การกระจายอ�ำนาจ

บทน�ำ
การเลื อ กตั้ ง เป็ น องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ ในการมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนในการปกครองตนเอง
ในการปกครองท้องถิน่ น�ำมาสูก่ ารเกิดองค์กรทีจ่ ำ� เป็นในการบริหารงาน ทัง้ นีใ้ นการปกครองท้องถิน่ ของไทย
ได้เริม่ มีการให้เลือกตัง้ ทัง้ ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละฝ่ายบริหารโดยตรงตัง้ แต่การมีรฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 โดยได้ มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2545 ที่กําหนดให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท
เป็นครั้งแรก ในพ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของโครงสร้างการบริการงาน
ปกครองท้องถิ่นของไทยให้มีลักษณะฝ่ายบริหารเข้มแข็ง (Strong Executive)
บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของงานวิจยั เรือ่ ง การรับรูข้ องประชาชนต่อการเลือกตัง้ ท้องถิน่ จังหวัดพะเยา ภายใต้รฐั ธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ภายใต้การสนับสนุน
ทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
1
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อย่างก็ตามใน พ.ศ. 2557 เหตุการณ์รัฐประหารรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ได้อาศัยอ�ำนาจมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
ให้งดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นทั่วประเทศ ท�ำให้พัฒนาการการปกครองท้องถิ่น
ตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าวอยู่ในสภาวะการชะงัก และหน้าที่ของการปกครองท้องถิ่นต่อการเป็นเวที
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านประชาธิปไตยก็ไม่ได้เกิดขึ้น
จนกระทั่งการตรารัฐธรรมนูญแห่งราอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้เสร็จสิ้น บทบัญญัติมาตรา 252
ได้กล่าวถึงที่มาของสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง ส่วนผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้ง
หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะได้มาด้วย
ซึง่ วิธอี นื่ ก็ได้ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด แต่ตอ้ งค�ำนึงถึงการเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตามแนวทางทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญด้วย จึงได้มกี ารตรากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องต่าง ๆ (โชคชัย กรกิตติชยั , 2560)
ได้แก่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติเทศบาล
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัตสิ ภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
ทัง้ นีใ้ นปัจจุบนั องค์กรปกครองท้องถิน่ ไทยมีทงั้ สิน้ 7,850 แห่ง อันได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
76 แห่ง เทศบาล 2,441 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต�ำบล 5,333 แห่ง (โชคสุข กรกิตติชัย, 2560, หน้า
2) จากความส�ำคัญของการเลือกตั้งดังกล่าว จึงเป็นส่วนส�ำ คัญส�ำหรับการศึกษาถึงสถานการณ์การเลือก
ตั้งท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะรูปแบบทั่วไปซึ่งมีจ�ำนวนมาก ภายใต้บริบทของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 อันจะท�ำให้เห็นแนวโน้มของพัฒนาการการปกครอง
ท้องถิ่นไทยได้ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษากฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปกครองท้ อ งถิ่ น รู ป แบบทั่ ว ไป ภายใต้ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
2. เพื่ออธิปรายแนวโน้มของการเลือกตั้งท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

การทบทวนวรรณกรรม
1) การปกครองท้องถิ่น
โกวิทย์ พวงงาม (โกวิทย์ พวงงาม, 2559, หน้า 30) ได้สรุปสาระส�ำคัญของหลักการปกครอง
ท้องถิ่น มีดังนี้
1) อาจมีรูปแบบหน่วยการปกครองท้องถิ่นหลายรูปแบบตามความแตกต่างของความเจริญ
ประชากร หรือขนาดพื้นที่
2) ต้องมีอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมะสม
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3) หน่วยงานการปกครองท้องถิ่นต้องมีสิทธิตามกฎหมายที่จะด�ำเนินการปกครองตนเอง
โดยสิทธินี้แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ สิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสิทธิในการก�ำหนดงบประมาณ เพื่อบริหารกิจการตามอ�ำนาจหน้าที่ที่มีอยู่
4) มีองค์กรที่จ�ำเป็นในการบริหารและปกครองตนเอง คือมีองค์กรฝ่ายบริหารและองค์กร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
5) ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะต่อการปกครองท้องถิ่น
จอนห์ มิลล์ (ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2547, หน้า 67) ได้เสนอข้อเสนอที่มีประโยชน์ต่อการปกครอง
ท้องถิ่นไว้ดังนี้
1) รัฐบาลกลางใช้เวลากับกิจการของท้องถิน่ มากเกินไป ซึง่ อาจจะสร้างปัญหาแทนทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาได้
2) รัฐบาลกลาง รัฐสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีบทบาทเพียงใด ควรมีการก�ำหนด
และแบ่งชัดเจนแน่นอนรวมถึงเรื่องการดูแลกิจการท้องถิ่นและงบประมาณ อย่างไรให้น�ำงบประมาณไปใช้
ในการพัฒนาจิตส�ำนึกสาธารณะและสติปัญญาของประชาชน
3) ประชาชนในท้องถิ่นควรมีบทบาทในการแต่งตั้ง ตรวจสอบและควบคุมการท�ำงานผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงการก�ำหนดนโยบายและควบคุมงบประมาณด้วย
4) ความส�ำคัญของการด�ำรงอยู่อย่างเสรีของสถาบันต่าง ๆ โดยความเสรีเหล่านี้จะเป็น
การให้การศึกษาเกี่ยวกับสาธารณะแก่พลเมืองและสถาบันการบริหารท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นกลไกส�ำคัญยิ่ง
ในการศึกษาเรียนรู้ของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น ก็คือการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง
5) หลักการของการบริหารระดับท้องถิ่นกับระดับชาติไม่ต่างกัน เช่น หลักในการเลือกตั้ง
6) การบริหารแต่ละท้องถิ่นควรมีลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ควรมีคณะกรรมการ
หลายชุดดูแลปัญหาคนละอย่าง ไม่ขนึ้ ตรงต่อกันและขาดความเป็นเอกภาพและไม่มผี รู้ บั ผิดชอบอย่างชัดเจน
7) การจัดแบ่งภารกิจระหว่างท้องถิน่ และของรัฐบาลกลางนัน้ หลักการคือ แม้งานทุกอย่างจะเป็น
เรื่องโดยตรงของคนในท้องถิ่นและด�ำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ก็มีบางครั้งที่ถือเป็น
งานระดับชาติด้วยเพราะเป็นงานที่มีความส�ำคัญต่อชาติ และผลประโยชน์ทุกฝ่าย รัฐบาลกลางควรรวม
ศูนย์ข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมให้ค�ำชี้แนะ
8) การศึกษาสังคมและการเมืองของพลเมืองนั้นต้องเปิดโอกาสให้พลเมืองได้เรียนรู้ด้วย
การปฏิบัติ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาททางการเมืองมากที่สุด และเพื่อให้รัฐบาลไม่เสียเวลากับ
งานท้องถิ่น
ดังนั้นจากความส�ำคัญ หลักการ และข้อเสนอแนะของการปกครองท้องถิ่น ท�ำให้เห็นได้ว่า
การปกครองท้องถิ่นจ�ำเป็นต้องมีทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นในการ
ดูแลกิจการสาธารณะ ซึ่งจ�ำเป็นที่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารต้องมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือการเลือกตั้ง เพื่อการตรวจสอบและควบคุมการท�ำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
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ทั้งนี้จากการศึกษารูปแบบโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปโครงสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Structure of Local Government) ได้ 4 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบสภากับ
ฝ่ายบริหาร (Council- Executive Form) 2) รูปแบบคณะกรรมการ (Commission Form) 3) รูปแบบสภาผู ้ จั ด การ (Council-Manager Form) และ 4) รู ป แบบที่ ป ระชุ ม เมื อ ง (Town Meeting) โดยสามารถ
สรุปลักษณะ จุดเด่น และจุดด้อยของแต่ละรูปแบบโครงสร้างองค์กรปกครองท้องถิ่น ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แนวคิดเรื่องโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบและ รูปแบบสภากับฝ่ายบริหาร รูปแบบคณะกรรมการ รูปแบบสภา-ผู้จัดการ รูปแบบทีป่ ระชุมเมือง
โครงสร้าง (Council- Executive Form) (Commission Form) (Council-Manager Form) (Town Meeting)
ลักษณะ

จุดเด่น

จุดด้อย

1. รูปแบบการแยกฝ้ายบริหาร 1. ไม่ มี ก ารแบ่ ง แยก 1. เปรียบองค์กร
และสภาออกจากกัน
ฝ่ า ยบริ ห ารและ ปกครองท้องถิ่น
2. ฝ่ า ยบริ ห ารท� ำ หน้ า ที่ ใ น ฝ่ายสภาออกจากกัน เสมือนการบริหารงาน
การบริหารกิจการภายใน 2. การท�ำงานสามารถ ของบริษัทเอกชนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ด� ำ เนิ น การผ่ า น ต้องมีการบริหารที่
3. ฝ่ายสภาท�ำหน้าที่ใน
คณะกรรมการชุ ด เป็นระบบ
การตรวจสอบการท�ำงาน
ต่าง ๆ
2. ผูบ้ ริหารต้องมีความ
ฝ่ายบริหารและออกกฎหมาย
เป็นมืออาชีพในการ
4. สภามาจากการเลื อ กตั้ ง
บริหารจัดการ
โดยตรง ส่วนฝ่ายบริหารมา
3. ผู ้ บ ริ ห า ร ม า จ า ก
จากการเลื อ กตั้ ง โดยตรง
การสรรหาจากผู ้ มี
หรือการเลือกของสภาได้
คุ ณ สมบั ติ ใ นการ
บริหารเมือง
1. แต่ละฝ่ายมีหน้าที่ของตน 1. มีความสลับ
1. เหมาะกับเมือง
อย่างชัดเจนและเกิดความ ซับซ้อนน้อย
ขนาดเล็กมี
รวดเร็วในการท�ำงาน
2. มีความรวดเร็ว
ประชากรน้อย
2. ฝ่ายบริหารและสภาท�ำหน้าที่ ในการท�ำงาน
2. ผู้บริหารสามารถ
ตรวจสอบถ่วงดุลกัน
บริหารงานโดย
ปราศจากแรงกดดัน
ทางการเมือง
1. กรณีฝา่ ยบริหารและฝ่ายสภา 1. ไม่มีการตรวจสอบ 1. ไม่ เ หมาะกั บ เมื อ ง
เป็ น คนละกลุ ่ ม การเมื อ ง ถ่ ว งดุ แ ละอาจน� ำ ขาดใหญ่และมีแรง
อาจท� ำ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาใน ไปสู ่ ก ารท� ำ งานที่ กดดันทางการเมืองสูง
การบริหาร
ผิดพลาดได้ง่าย
2. ก ร ณี ฝ ่ า ย บ ริ ห า ร แ ล ะ 2. หากกลุ่มการเมือง
ฝ่ายสภาเป็นกลุม่ การเมือง ภายในคณะกรรมการ
เดียวกันอาจท�ำให้เกิดการ มีเสียงเท่ากันอาจ
ไม่ตรวจสอบและถ่วงดุล
เกิ ด ความขั ด แย้ ง
อย่างหนัก

ที่มา : เรียบเรียงจาก มารุต วันทะนะ (2549)

1. ท้องถิ่นนั้นมี
ขนาดเล็กมี
ประชากรน้อย
2. ประชาชนทุกคน
เข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมือง

1. ประชาชนมี ส ่ ว น
ร่วมในการตัดสินใจ

1. ปัจจุบนั ใช้คอ่ นข้าง
น้อยเนื่องจาก
เมืองต่าง ๆ มี
ขนาดใหญ่ น� ำ มา
ปฏิบัติได้ยาก
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โดยจากโครงสร้างดังกล่าว มารุต วันทะนะ (2549) ได้เสนอทีม่ าของฝ่ายบริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 3 วิธี คือ 1) มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง 2) มาจากการเลือกของตัวแทน
ประชาชน และ 3 ) มาจากวิธีพิเศษ เช่น การแต่งตั้ง คัดสรร หรือ ว่าจ้าง ซึ่งในกรณีการปกครองท้องถิ่น
ของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 ได้ก�ำหนดโครงสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นรูปแบบสภากับฝ่ายบริหาร (Council- Executive Form) และให้ผบู้ ริหาร
ท้องถิน่ มาจากการเลือกตัง้ โดยตรง ซึง่ ลักษณะดังกล่าวมีทงั้ ข้อดีและข้อเสีย โดยสามารถสรุปได้ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ข้อดีข้อเสียผู้บริหารซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
-

ข้อดี
ผูบ้ ริหารมีความอิสระในการท�ำงาน และมีความต่อเนือ่ ง
สูงกว่าผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งทางอ้อม
ผู้บริหารมีความเป็นผู้น�ำสูง เพราะระบบการเลือกตั้ง
ผู้ที่ลงสมัครต้องแสดงภาวะความเป็นผู้น�ำ
เป็นการเพิ่มทางเลือกเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ให้ประชาชนได้
การเพิ่มระบบความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อเสีย
- เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย เกิดการแข่งขันสูงเนื่องจาก
มีผู้ชนะได้เพียงคนเดียว
- อาจน� ำ มาสู ่ ก ารแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ยข้ า ราชการประจ� ำ
ในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพราะผู ้ บ ริ ห าร
ที่มาจากการเลือกตั้งต้องการใหเคนของตนเข้ามา
มากที่สุด เพื่อความราบรื่นในการท�ำงาน
- “นักการเมืองอาชีพ” อาจมีโอกาสเข้ามามากกว่า
“นักการเมืองมืออาชีพ” เพราะฐานเสียง และการเงิน

ที่มา: เรียบเรียงจาก มารุต วันทะนะ (2549)
จากการศึกษาถึงโครงสร้างรูปแบบโครงสร้างองค์กรปกครองท้องถิ่น และที่มาของฝ่ายบริหารนั้น
ท�ำให้เห็นความหลากหลายของโครงสร้างที่เกิดขึ้น อันน�ำมาสู่การก�ำหนดที่มาของฝ่ายบริหาร ซึ่งมีทั้ง
ข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป
2) หลักการเลือกตั้ง
ความหมายและความส�ำคัญในการเลือกตั้ง
จันทรานุช มหากาญจนะ (2559, หน้า 109) ได้กล่าวถึง การเลือกตั้งว่าเป็นกลไกหลักของระบอบ
ประชาธิปไตย เพื่อเลือกตัวแทนของกลุ่มต่าง ๆ ให้เข้าไปมีอ�ำนาจในการตัดสินใจในการจัดการทรัพยากร
สาธารณะ การเลือกตั้งเป็นกลไกที่สร้างการแข่งขันในการไปมีอ�ำนาจทางการเมืองรวมทั้งเป็นกลไก
ในการเป็นระบบตรวจสอบผู้ที่เข้าไปใช้อ�ำนาจรัฐ (Political Accountability) กล่าวคือการเลือกตั้งจะเป็น
กระบวนการสร้างพันธสัญญาระหว่างผู้ลงคะแนนเสียงว่า หากตนได้รับการเลือกตั้งและเข้าไปมีอ�ำนาจ
ตัดสินใจใช้ทรัพยากรแล้ว สิง่ ทีพ่ วกเขาสัญญา จะท�ำส�ำเร็จนัน้ มีอะไรบ้าง หากไม่สามารถบรรลุได้ตามสัญญา
โอกาสที่นักการเมืองผู้นั้นจะชนะการเลือกตั้งก็จะลดลงต่อไป
สิ ริ พ รรณ นกสวน สวั ส ดี (2560) ได้ ใ ห้ ค� ำ นิ ย ามการเลื อ กตั้ ง ที่ เ สรี หมายถึ ง การที่ พ ลเมื อ ง
ที่มีคุณสมบัติตามก�ำหนดย่อมมีสิทธิเลือกตั้ง สามารถแสดงเจตจ�ำนงหรือความต้องการได้อย่างแท้จริง
มีอิสระในการตัดสินเลือก (หรือเลือกที่จะไม่เลือก) ตัวแทนและพรรคการเมืองที่ตนชื่นชอบได้ โดยปราศ
จากความกลัวจากการข่มขู่ คุกคาม หรือบังคับและสามารถลงคะแนนได้ โดยปราศจากข้อจ�ำกัดทางกายภาพ
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หลักการพื้นฐานของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
สิริ พรรณ นกสวน สวัส ดี (2560) ได้กล่ าวถึงหลักการพื้ นฐานของการเลื อกตั้งไว้ ในปัจจุ บัน
ประเทศส่วนใหญ่ก�ำหนดอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ที่ 18 ปี โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อจ�ำกัดอื่นๆ เช่น
ต้องมีทรัพย์สนิ รายได้ อ่านและเขียนหนังสือได้ หรือสีผวิ และเพศ เช่นในอดีต ยิง่ กว่านัน้ การเลือกตัง้ ทีเ่ สรี
ยังรวมถึง การลงคะแนนต้องเป็นความลับ (secret ballot ) อีกด้วย ประเด็นเรือ่ งการลงคะแนนไม่เป็นความลับ
เป็นทั้งข้อถกเถียงในประเทศสิงคโปร์ว่าการที่บนบัตรเลือกตั้งมีล�ำดับตัวเลขเรียงตามหมายเลขผู้ออกเสียง
เลือกตัง้ (serial number) เป็นการละเมิดหลักการเรื่องการลงคะแนนต้องเป็นความลับหรือไม่
การเลือกตั้งที่เป็นธรรม คือการที่พรรคการเมืองและผู้น�ำทางการเมืองมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน
ในการแข่งขันในตลาดการเลือกตัง้ เพือ่ แสวงหาคะแนนเสียงเลือกตัง้ จากความนิยมของประชาชน การแข่งขัน
อย่างเท่าเทียม เช่น เปิดให้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งพรรคการเมือง การประชุมพบปะ และการรณรงค์หาเสียง
เพื่อโน้มน้าวให้ผู้เลือกตั้งลงคะแนนให้ การเลือกตั้งที่เป็นธรรม รวมถึงการที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีโอกาสเข้า
ถึงกระบวนการเลือกตัง้ คะแนนเสียงของผูเ้ ลือกตัง้ ทุกคนมีคา่ และมีความหมายเสมอเหมือนกัน บนพืน้ ฐาน
ของความเท่าเทียม (equal right to vote ) มีการจัดให้เลือกตั้งอย่างสม�่ำเสมอ ในระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้
อย่างชัดเจน และสุดท้ายผลเลือกตั้งสะท้อนเจตจ�ำนงและความต้องการของประชาชน
ทั้งนี้การเลือกตั้งต้องมีความเสรี และเป็นธรรม ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องมี 3 องค์ประกอบ คือ
1) ประชาชน ได้รบั สิทธิและสามารถเข้าถึงกระบวนการเลือกตัง้ อย่างทัว่ ถึงไม่ถกู กีดกันด้วยเหตุผล
ใด ๆ ทั้งชาติพันธุ์ เพศ ภาษา ศาสนา รายได้ หรืออื่นๆ หากสิทธิดังกล่าวถูกละเมิด สามารถฟ้องร้องต่อ
ศาลหรือกระบวนการยุติธรรมได้ นอกจากนั้น การตัดสินใจเลือกในคูหาเลือกตั้งยังต้องเป็นความลับ และ
ไม่ถูกบิดเบือน ภายใต้เกณฑ์ดังกล่าว การนับผลคะแนนที่ท�ำให้ผู้สมัครตรวจสอบได้ว่าผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
ในหน่วยเลือกตั้งหนึ่ง เลือกตนหรือไม่ หรือการถ่ายบัตรเลือกตั้งในคูหาด้วยโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้เป็น
หลักฐานรับเงินจ้างให้เลือก ถือได้ว่าขัดต่อเกณฑ์เรื่องสิทธิเลือกตั้งที่เป็นความลับ ซึ่งขัดต่อการเลือกตั้งที่
เป็นอิสระและเป็นธรรม ประเด็นเรื่องการจ้างให้เลือกหรือที่เรียกกันว่า “ซื้อสิทธิ ขายเสียง” เป็นเรื่องที่
ถกเถียงกันมาก แน่นอนว่าการเลือกเพราะอิทธิพลของเงิน ความกลัว การข่มขู่ และความเกรงใจ ขัดต่อ
หลักเจนจ�ำนงทีเ่ ป็นอิสระของผูเ้ ลือก ในสังคมไทยนัน้ กล่าวกันว่า ผูส้ มัครจ�ำนวนมากจากทุกพรรคจากเมืองใช้
เงิ น ซื้ อ เสี ย ง แต่ ถึ ง แม้ อิ ท ธิ พ ลของเงิ น และความสั ม พั น ธ์ เชิ ง อุ ป ถั ม ภ์ จ ะมี อ ยู ่ ม าก ก็ ไ ม่ อ าจสรุ ป ได้ ว ่ า
เงินซื้อชัยชนะในการเลือกตั้งได้ มิเช่นนั้น ผู้สมัครที่ใช้เงินมากที่สุดย่อมชนะเสมอ จึงน่าจะกล่าวได้ว่า
ท่ามกลางอิทธิพลของเงิน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งก็ใช้เหตุผลอละความชอบส่วนตัวด้วย ดังนั้น จึงไม่ควรลด
ความส�ำคัญของการเลือกตั้ง แม้ในสังคมไทยจะมีการ “ ซื้อเสียง” อยู่จริง แต่ควรหาวิธีให้การละเมิดหลัก
การเลือกตั้งที่เป็นอิสระและเป็นธรรมลดลง และหมดไปในที่สุด
2) ผูส้ มัครและพรรคการเมือง มีสทิ ธิและหน้าทีแ่ ข่งขันเลือกตัง้ ตามเกณฑ์ทสี่ อดคล้องกับหลักกฎหมาย
อันเป็นสากล ผู้สมัครและพรรคการเมืองควรเข้าถึงเครื่องมือสื่อสารได้อย่างเท่าเทียม ได้รับการคุ้มครอง
ในชีวิตและทรัพย์สินจากการใช้ความรุนแรง รวมทั้งต้องไม่ใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่น การกีดกันผู้สมัครหรือ
พรรคการเมืองใดด้วยเหตุผลอันไม่สมควร ถือว่าขัดต่อหลักการเลือกตั้งที่เป็นอิสระและเป็นธรรม เช่น
มาตรา 59 (F) ให้รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเนียนมา ระบุห้ามบุคคล
ที่มีคู ่ สมรสและบุตรเป็นชาวต่า งชาติล งสมัครรั บ เลื อกตั้ งเป็ น ประธานาธิ บ ดี หรื อรองประธานาธิ บ ดี
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ส่งผลให้นาง Aung San Suu Kyi ผู้น�ำฝ่ายค้านและก่อตั้ง The National League for Democracy (NLD
หรือสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย) ไม่สามารถสมัครชิงต�ำแหน่งประธานาธิบดี ได้แต่เพียงลงสมัคร
เพื่ อ เป็ น สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรในการเลื อ กตั้ ง ซ่ อ ม พ.ศ. 2555 หลั ง จากได้ รั บ การปล่ อ ยตั ว จาก
การถูกกักกันในบ้านพักในประเทศที่รับรองหลักการเลือกตั้งที่อิสระ เสรี และเป็นธรรม หากมีความรุนแรง
หรือการกีดกันผูส้ มัครและพรรคการเมือง จีมกี ระบวนการยุตธิ รรมตัดสินและเยียวยาให้เกิดความเป็นธรรม
3) รัฐ มีหน้าที่จัดให้กระบวนการเลือกตั้งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นกลางและเข้าถึงได้ส�ำหรับ
ทุกคนและทุกพรรค โดยตัง้ เกณฑ์เรือ่ งคุณสมบัติ เช่น อายุ ภูมลิ ำ� เนา ความเป็นพลเมือง ส�ำหรับผูใ้ ช้สทิ ธิและ
ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับกระบวนการเลือกตัง้ อย่างทัว่ ถึง เช่นการเลือกตัง้ ล่วงหน้า การเลือกตัง้
นอกเขต จัดคูหาเลือกตัง้ ให้สะดวกส�ำหรับการลงคะแนนและเข้าถึงง่าย ทีส่ ำ� คัญเพือ่ เป็นหลักประกันเลือกตัง้
ที่เป็นธรรม รัฐต้องมั่นใจว่ามาตรการเกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่ส่งผลให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่าง
พรรคการเมือง นอกจากนั้น รัฐมีหน้าที่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและโกงการเลือกตั้ง เพื่อประกัน
ความโปร่งใส ควรให้มีผู้สังเกตการณ์ที่เป็นอิสระและมาจากตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆ
จะเห็นได้ว่า การเลือกตั้งที่เป็นอิสระและเป็นธรรม จัดขึ้นเป็นประจ�ำโดยสม�่ำเสมอ เป็นเงื่อนไข
ที่ขาดไม่ได้ในระบอบประชาธิปไตย ถ้าปราศจากหลักการดังกล่าวแล้ว ต่อให้ระบบการเมืองมีการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพในด้านอื่นๆ อย่างไรก็ไม่อาจจัดได้ว่าเป็นระบอบประชาธิปไตย แต่กระนั้น คุณภาพของ
ระบอบประชาธิปไตยหาได้ขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งแต่เพียงอย่างเดียวไม่ สรุปก็คือ การเลือกตั้งเป็นเงื่อนไข
และกระบวนการที่จ�ำเป็น (necessary) แต่ยังไม่เพียงพอ (sufficient) ต่อการเป็นประชาธิปไตย ดังนั้น
ต้องไม่ลืมว่า ในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนต้องมีสิทธิที่ส�ำคัญอื่นๆ และมีหน้าที่ในการติดตาม
ตรวจสอบการท�ำงานของตัวแทนทีต่ นได้เลือกตัง้ ไป เพราะการเลือกตัง้ เพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นหลักประกันว่า
“ตั ว แทน” ที่ป ระชาชนได้เลือ กแล้วจะรั กษาเจตจ� ำ นง และปกป้ องผลประโยชน์ ข องผู ้ มี สิท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
และประชาชนทั่วไปแต่อย่างใด

วิธีการวิจัย
วิธีการเก็บข้อมูลการอภิปรายผลในบทความนี้ ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษา
เอกสาร (Documentary Research) ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบสิ่งพิมพ์
เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เอกสารราชการ หนังสือพิมพ์ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รวมทั้งรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดีย เป็นต้น

ผลการศึกษา
1) การเปลีย่ นแปลงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการปกครองท้องถิน่ รูปแบบทัว่ ไปภายใต้รฐั ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บญ
ั ญัตถิ งึ การปกครองท้องถิน่ ไว้ในหมวด 14
มาตรา 249 - 254 โดยสาระส�ำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่นในประเด็นการได้มาซึ่งสมาชิกท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นในมาตรา 252 ว่า “สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นให้มา
จากการเลือกตัง้ หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิน่ หรือในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบ
พิเศษ จะให้มาโดยวิธอี นื่ ก็ได้ แต่ตอ้ งคาํ นึงถึงการมีสว่ นร่วมของประชาชนด้วย ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิน่ และผูบ้ ริหารท้องถิน่ ให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ ซึง่ ต้องคํานึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย”
ซึ่งมาตราดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างขององค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปยังคงเป็น
รูปแบบสภากับฝ่ายบริหาร (Council- Executive Form) เช่นเดิม เพียงแต่การได้มาซึ่งฝ่ายบริหารภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 อาจมีความแตกต่างไปจากโครงสร้างรูปแบบการปกครอง
ท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 และ 2550 ที่ระบุว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง แต่ทั้งนี้รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 ได้ระบุว่าเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ซึ่งหมายความว่าอาจท�ำให้
ฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปอาจมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง
หรือมาจากการเลือกของตัวแทนประชาชนก็ได้ โดยไม่ได้ระบุวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของสมาชิกสภาและ
ผู้บริหารท้องถิ่น เหมือนเช่นรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 และ 2550
อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาจั กรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งมีเจตนารมณ์ในการแก้ไขการใช้
อ�ำนาจในทางมิชอบการแก้ปัญหาทุจริตของบ้านเมืองเพื่อน�ำไปสู่การปฏิรูปประเทศ จึงได้มีการตราถึง
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
ซึง่ ต้องคํานึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญด้วย
นอกจากนี้รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 ยังได้ส่งผลได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ดังนี้
1.1) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัตินี้ได้ตราขึ้นมาใหม่และยกเลิกพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 โดยประกาศเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562 ภายใต้รัฐบาลรักษาการ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และมีผลบังคับใช้วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562 สาระส�ำคัญของบทบัญญัติ
ในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2562 ประกอบด้ ว ย
การประกาศให้มีการเลือกตั้งการเตรียมการเลือกตั้ง การแบ่งเขตเลือกตั้ง ผู้อ�ำนวยและคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูค้ ณ
ุ สมบัตผิ มู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ คุณสมบัตผิ สู้ มัคร กรอบค่าใช้จา่ ย
และวิธีการหาเสียง การนับคะแนนและประกาศผล ฯลฯ โดยทั้งนี้การเลือกตั้งขององค์กรปกครองท้องถิ่น
รูปแบบทั่วไปก็ต้องขึ้นอยู่กับกฎหมายเฉพาะอีกเช่นกัน
นอกจากนี้ พรบ. การเลือกตั้งฯ พ.ศ. 2562 ได้มีการแต่ตั้งการมีคณะกรรรมการการเลือกตั้งประจ�ำ
องค์กรปกครองท้องถิ่น โดยไม่เคยปรากฏมาก่อนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คือ ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563
1.2) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 โดยประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562 ภายใต้รัฐบาล
รักษาการพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และมีผลบังคับใช้วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562
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ได้มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตรา 35/1 บุคคล
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ และต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนีด้ ว้ ย
(1) มีอายุไม่ต�่ำกว่า 35 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง และ (2) ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
หรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือสมาชิกรัฐสภา”
และก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของนายก อบจ. ตามมาตรา 35/2 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มีวาระอยูใ่ นต�ำแหน่งคราวละ 4 ปีนบั แต่วนั เลือกตัง้ แต่จะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ ในกรณี
ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด�ำรงต�ำแหน่งไม่ครบระยะเวลา 4 ปี ก็ให้ถือว่าเป็น 1 วาระและเมื่อได้
ด�ำรงต�ำแหน่ง 2 วาระติดต่อกันแล้วจะด�ำรงต�ำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันพ้นจากต�ำแหน่ง
ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าว คือ ประเด็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และวาระการอยู่ในต�ำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1.3) พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ได้มีทั้งการยกเลิก และแก้ไขเพิ่มเติมความในพระ
ราชบัญญัตเิ ทศบาลฉบับก่อนหน้านี้ โดยประกาศเมือ่ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562 ภายใต้รฐั บาลรักษาการ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และมีผลบังคับใช้วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562
ได้ก�ำหนดให้ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ด้วย (1) มีอายุไม่ต�่ำกว่า 35 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง (2) ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา และระบุให้นายกเทศมนตรี
มีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้
ในกรณีที่นายกเทศมนตรีด�ำรงต�ำแหน่งไม่ครบระยะเวลา 4 ปีก็ให้ถือว่าเป็น 1 วาระ และเมื่อได้ด�ำรง
ต�ำแหน่ง 2 วาระติดต่อกันแล้วจะด�ำรงต�ำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันพ้นจากต�ำแหน่ง
และในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเท่าที่จ�ำเป็นได้
เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ในส่วนของการก�ำกับดูแล มีการแก้ไขเพิม่ เติม คือ มาตรา 71 ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดมีอำ� นาจหน้าที่
ก�ำกับดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติการตามอ�ำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการ
จากบทบัญญัตทิ ไี่ ด้กล่าวมาข้างต้นนัน้ มีประเด็นทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญเกีย่ วข้องกับการเลือกตัง้ ท้องถิน่
คือ (1) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล (มาตรา 3) และนายกเทศมนตรี
(มาตรา 10) (2) วาระการอยูใ่ นต�ำแหน่งของนายกเทศมนตรี (มาตรา 11) (3) การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องปลัดเทศบาล
ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี (มาตรา 17) และ (4) การก�ำกับดูแลเทศบาล (มาตรา 71)
1.4) พระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 โดยประกาศ
เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562 ภายใต้รัฐบาลรักษาการพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และมีผลบังคับใช้
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 ในพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมีแก้ไขจ�ำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
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ส่วนต�ำบลจากเดิมจ�ำนวนเขตเลือกตั้งละ 2 คน เหลือเพียง 1 คน และให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง
เว้นแต่หมู่บ้านใดมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มี
พื้นที่ติดต่อกันและเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึง 25 คน และมาตรา 45/1 ก�ำหนดให้องค์การบริหาร
ส่ ว นต� ำ บลใดมี เขตเลื อ กตั้ ง ไม่ ถึ ง 6 เขตเลื อ กตั้ ง ให้ ส ภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลนั้ น ประกอบด้ ว ย
สมาชิก จ�ำนวน 6 คน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ อบต. ใดมี 1 เขตเลือกตัง้ ให้สภา อบต. นัน้ ประกอบด้วยสมาชิกสภา อบต. 6 คน
(2) ในกรณีที่ อบต. ใดมี 2 เขตเลือกตั้ง ให้สภา อบต. นั้นประกอบด้วยสมาชิกสภา อบต.
เขตเลือกตั้งละ 3 คน
(3) ในกรณีที่ อบต. ใดมี 3 เขตเลือกตั้ง ให้สภา อบต. นั้นประกอบด้วยสมาชิกสภา อบต.
เขตเลือกตั้งละ 2 คน
(4) ในกรณีที่ อบต. ใดมี 4 เขตเลือกตั้ง ให้สภา อบต. นั้นประกอบด้วยสมาชิกสภา อบต.
เขตเลือกตั้งละ 1 คน เว้นแต่เขตเลือกตั้งใดมีจ�ำนวนราษฎรมากที่สุด 2 เขตเลือกตั้งแรก
ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกเขตเลือกตั้งละ 1 คน
(5) ในกรณีที่ อบต. ใดมี 5 เขตเลือกตั้ง ให้สภา อบต. นั้นประกอบด้วยสมาชิกสภา อบต.
เขตเลือกตั้งละ 1 คน เว้นแต่เขตเลือกตั้งใดมีจ�ำนวนราษฎรมากที่สุด ให้เขตเลือกตั้งนั้น
มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 1 คน
และมาตรา 58/1 ได้ก�ำหนดบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (1) มีอายุไม่ต�่ำกว่า 35 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง (2) ส�ำเร็จ
การศึกษาไม่ต�่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาต�ำบล สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา และมาตรา 58/2 ยังได้ก�ำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลมีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้
จากบทบัญญัติที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นการกล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวกับ (1) เขตเลือกตั้งองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลและจ�ำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลทีม่ กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลง (2) คุณสมบัติ
ของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลเรื่องเกณฑ์อายุ (3) วาระการอยู่
ในต�ำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล และ (4) การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล (มาตรา 14)
อภิปรายผลและแนวโน้มของการเลือกตัง้ ท้องถิน่ รูปแบบทัว่ ไปภายใต้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560
จากการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ภายใต้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 สามารถอธิปรายแนวโน้มการเลือกตั้งฯ ได้ดังนี้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งการปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปทุกฉบับ ได้มีการประกาศ
ใช้ในช่วงเวลาเดียวกัน กล่าวคือ ภายใต้รัฐบาลรักษาการพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และบริบทภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยได้พยายามรักษาเจตนารมณ์เรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเห็นได้จากการตราประเด็นคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสภาและผู้บริหาร
เพิ่มมากขึ้นในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้
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โดยภายหลังการเลือกตั้งท้องถิ่นฯ ตามรัฐธรรมนูญฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงมีรูปแบบ
สภากับฝ่ายบริหาร (Council- Executive Form) ซึง่ แม้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ระบุ
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น โดยหากนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ มาจากการเลือกตัง้ โดยตรง อาจน�ำมาสูก่ ารเกิดฝ่ายบริหารทีเ่ ข้มแข็งได้ เช่น การเลือกตัง้
ท้องถิ่นฯ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 ตามการศึกษาของ
มารุต วันทะนะ (2549)
โดยประเด็นการแทรกแซงจากการเมืองระดับชาติ อาจเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวน
ของสมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น กรณีขององค์การบริหารส่วนต�ำบล และเขตเลือกตั้งของกรณีเทศบาล ซึ่งอาจ
ท�ำให้การเลือกตั้งท้องถิ่นมีการแข่งขันมากขึ้น และอาจมีความสัมพันธ์กับอ�ำนาจทางการเมืองระดับชาติ
อันมาจากการแบ่งเขตการเลือกตัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป รวมถึงการเกิดคณะกรรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่เกิดขึ้นมาใหม่ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ โดยอาจมีทั้งข้อดี
คือ เกิดการเลือกตัง้ ทีบ่ ริสทุ ธิย์ ตุ ธิ รรม ท�ำให้ประชาชนสามารถแสดงเจตนารมณ์ผ่านการเลือกตัง้ ท้องถิน่ ได้
ตามที่สิริพรรณ นกสวน (2560) ได้กล่าวถึงหลักการเลือกตั้งเป็นธรรมและเสรี คือ ประชาชนได้รับสิทธิ
และสามารถเข้าถึงกระบวนการเลือกตัง้ อย่างทัว่ ถึง ผูส้ มัครและพรรคการเมืองมีสทิ ธิและหน้าทีแ่ ข่งขันเลือก
ตัง้ ตามเกณฑ์ทสี่ อดคล้องกับหลักกฎหมาย และรัฐมีหน้าทีจ่ ดั ให้กระบวนการเลือกตัง้ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
เป็นกลางและเข้าถึงได้ส�ำหรับทุกคน ส่วนข้อเสียที่พึงระวังและอาจเกิดขึ้นได้ คือ การแทรกแซงจากกลไก
ของรัฐบาลหรือระบบข้าราชการในการเลือกตั้งท้องถิ่นผ่านคณะกรรมการดังกล่าว
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การกระจายอ�ำนาจการคลังท้องถิน
่ กรณีศก
ึ ษาเปรียบเทียบการใช้เงินสะสม
ของเทศบาลต�ำบลสันทรายหลวง และเทศบาลต�ำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่
DECENTRALIZATION OF LOCAL FINANCE : COMPARISON CASE
STUDY OF SAVING FUND USAGE IN SAN SAI LUANG
SUB-DISTRICT MUNICIPALITY AND THA SALA SUB - DISTRICT
MUNICIPALITY, CHIANGMAI PROVINCE
กมลวรรณ ปรกติดวง
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติ
ด้านการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลต�ำบลสันทรายหลวง และเทศบาล
ต�ำบลท่าศาลา ว่าเป็นไปตามหลักการกระจายอ�ำนาจการคลังในการจัดบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่โดยใช้ข้อมูลการใช้เงินสะสมย้อนหลัง 5 ปี (2558-2562) และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้มีบทบาท
ในการใช้จ่ายเงินสะสม โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวนแห่งละ 4 คน ได้แก่ นายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล ปลัดเทศบาล และผู้อ�ำนวยการกองคลัง ใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยสอบถาม
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมน�ำมาวิเคราะห์ เสนอในรูปแบบ
พรรณนา ผลการศึกษาพบว่าแม้รัฐบาลจะมีการกระจายอ�ำนาจการใช้จ่ายเงินสะสม ด้วยมีมาตรการ
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และแก้ไขกฎระเบียบของการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถ
น�ำเงินสะสมมาด�ำเนินการจัดบริหารสาธารณะ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างง่ายขึน้
แต่เทศบาลต�ำบลสันทรายหลวงและเทศบาลต�ำบลท่าศาลา แม้จะมีความแตกต่างทางด้านบริบทของ
สภาพพื้นที่ จ�ำนวนประชากร กลับไม่มีความแตกต่างของการใช้จ่ายเงินสะสม จะสังเกตเห็นได้ว่าในห้วง
ระยะเวลา 5 ปีทผี่ า่ นมา ทัง้ สององค์กรมีจำ� นวนเงินสะสมเพิม่ มากขึน้ ทุกปี บางปีไม่มกี ารใช้จา่ ยจากเงินสะสม
แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระของการใช้จ่ายเงินดังกล่าว ถูกจ�ำกัดที่อาจมีปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ท�ำให้
การใช้ จ ่ า ยเงิ น สะสมไม่ เ ป็ น ไปตามแนวทางของการกระจายอ� ำ นาจ ท้ อ งถิ่ น ขาดความเป็ น อิ ส ระ
ในการบริหาร เบือ้ งต้นพบว่า เกิดจากความวิตกกังวลจากการตีความของกฎระเบียบ และกลัวการตรวจสอบ
ของหน่วยตรวจสอบ (สตง.) อาจเรียกเงินคืนในภายหลัง และโครงการต่าง ๆ ถูกก�ำหนดจากรัฐส่วนกลาง
ซึ่งไม่ได้น�ำเงินสะสมมาใช้เพื่อด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ ในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน
โดยตรง
ค�ำส�ำคัญ : การกระจายอ�ำนาจ การคลังท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกระจายอ�ำนาจ
การคลัง นโยบายสาธารณะ
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Abstract
This research is qualitative research which aim to study the comparison of the practical
methods regarding the cumulative spending of the local government organization of San Sai Luang
Subdistrict Municipality and Tha Sala Subdistrict Municipality whether it is in accordance with the
principle of decentralizing fiscal power in the provision of public services efficiently or not , by using
the accumulated money usage data for the past 5 years (2015-2019) and information from interviews
with the persons involved in the payment of accumulated funds by selecting a sample of 4 people,
each of which is the mayor, the chairman of the municipality council, the permanent secretary of
municipality and the director of the treasury department conducted through (in-depth interviews)
inquiring about the vision of the organization development, budget management. The cumulative
spending is analyzed. Proposed in a descriptive format The study found that even though the
government has decentralized spending power accumulated With measures to stimulate the
country’s economy and amend the rules of cumulative spending In order for the local to be able
to use the accumulated funds to conduct public administration to solve the problem of people’s
suffering more easily. But the San Sai Luang Subdistrict Municipality and Tha Sala Subdistrict
Municipality Although there are differences in the context of the condition of the population, there
is no difference in spending. It can be observed that in the past 5 years, both organizations have
accumulated amounts increasing every year. Some years, no spending from the accumulated money
shows the independence of the said spending is limited that there may be various factors that cause
cumulative spending to not follow the guidelines of decentralization Local lack of administrative
independence caused by anxiety from the interpretation of regulations and fear of the inspections of
the inspection agency (OAG) which may be called for refund later and various projects are determined
from the central state Which does not use the accumulated funds to carry out duties in providing
public services directly to the public.
Keywords :  Decentralization, local finance, use of accumulated funds, compare the use
of accumulated funds

1. บทน�ำ
การกระจายอ�ำนาจ เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการบริหารจัดการบ้านเมือง โดยการลดบทบาทหน้าที่
ของรัฐในการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคให้กระท�ำภารกิจเท่าทีจ่ ำ� เป็น ส่งเสริมและสนับสนุน
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการสาธารณะ รับผิดชอบ
ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนแทนรัฐส่วนกลาง ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการต่าง ๆ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว สอดคล้องกับสภาพปัญหาของ
แต่ละพื้นที่เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องดูและและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้ได้รับการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้าง
การมีสว่ นร่วมระหว่างประชาชนกับรัฐ ในกระบวนการก�ำหนดรูปแบบการปกครองของตนเองอย่างสอดคล้อง
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และเหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอิสระในการด�ำเนิน
การบริหารงานคลังของตนเองได้ในขอบเขตหนึ่ง และเพื่อให้การบริหารงานคลังขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทุ ก แห่ ง มี ลั ก ษณะที่ ส อดคล้ อ งเป็ น ระบบเดี ย วกั น และสามารถที่ จ ะด� ำเนิ น ไปได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีการตราพระราชบัญญัติต่าง ๆ เพื่อเป็นการจัดวางระบบและก�ำหนด
ระเบี ย บวิ ธี ก ารปฏิบัติตามอ�ำนาจหน้า ที่ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น แต่ ละประเภท จากอ� ำ นาจ
หน้าที่ตามระเบียบที่ก�ำหนด ถือเป็นภารกิจการให้บริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ที่ส�ำคัญ ซึ่งถ้าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่เน้นหนักไปในด้านใด
จะขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ศักยภาพในการพัฒนาองค์กรและตามสภาพปัญหา
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นส�ำคัญ (ทรงสิทธิ์ ประสานศักดิ์ : 75 - 76)
ท้องถิน่ แต่ละแห่งมีความแตกต่างของสภาพเศรษฐกิจ รายได้ของประชากร ความพร้อมด้านการคลัง
การกระจายอ�ำนาจด้านต่าง ๆ ให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะไม่สามารถด�ำเนินการได้หากปราศจาก
การกระจายอ�ำนาจด้านการคลัง เพราะการจัดบริการสาธารณะตามภารกิจอ�ำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น
ต้องอาศัยงบประมาณ เพือ่ ผลิตการบริการสาธารณะให้ครอบคลุมในพืน้ ทีข่ องตนเองให้อย่างมีประสิทธิภาพ
(สกนธ์ วรัญญวัฒนา : 58) ดังนัน้ งบประมาณจึงเป็นทรัพยากรทีส่ ำ� คัญในการสนับสนุนการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของโครงการตามความจ�ำเป็น เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ
และสามารถบริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีหรืองบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมมาด�ำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก
นอกจากงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ท้องถิ่นสามารถน�ำมาใช้
บริหารจัดการให้บริการสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้ว ยังมีงบประมาณอีก
ส่วนหนึ่งที่ท้องถิ่นสามารถน�ำมาใช้ได้ คือเงินสะสม ซึ่งเป็นเงินที่เหลือจ่ายในแต่ละปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่เก็บสะสมไว้ทุกปี เพื่อไว้ส�ำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น เงินสะสมเปรียบเสมือนทุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงถึงสถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน�ำเงินสะสมมาใช้ในการด�ำเนินกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในระดับท้องถิ่นได้ ซึ่งการด�ำเนินกิจการนั้น
ต้องอยู่ภายใต้อ�ำนาจหน้าที่ของตนเอง(สุมิตรา แซ่หลี : 297)
เงินสะสม เป็นงบประมาณแหล่งหนึง่ ทีส่ ำ� คัญในการน�ำมาบริหารจัดการพัฒนาท้องถิน่ กรณีทอี่ งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ใดได้ตงั้ งบประมาณหรือโอนงบประมาณรายจ่ายมาตัง้ จ่ายไว้แล้ว แต่งบประมาณมีไม่พอ
ก็อาจใช้จา่ ยจากเงินสะสมสมทบเพือ่ การนัน้ ได้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการ
ที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนในการบ�ำบัดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการบริการชุมชนและสังคมของ
ประชาชนในพื้นที่ และไม่อาจรอการจัดท�ำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีในปีต่อไปได้ ก็อาจใช้จ่ายจาก
เงินสะสมได้ โดยจะต้องเป็นโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการบริหารงาน เพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว
ในปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยก�ำหนดมาตรการหลายมาตรการ เช่น การใช้จ่าย
ภาครัฐโดยเฉพาะงบลงทุนเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน และได้มอบหมาย
ให้กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหา
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ความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ซึง่ กระทรวงมหาดไทย ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
และสามารถน�ำเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอ�ำนาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
และเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
ผู้วิจัยได้เลือกเทศบาลต�ำบลท่าศาลาและเทศบาลต�ำบลสันทรายหลวง เป็นพื้นที่ส�ำหรับศึกษา
เปรียบเทียบ เพือ่ จะตอบค�ำถามการวิจยั และวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ ด้วยเหตุผลทีว่ า่ เทศบาลต�ำบลสันทรายหลวง
เป็นเทศบาลทีม่ พี นื้ ทีก่ งึ่ เมือง กึง่ ชนบท มีพนื้ ทีร่ บั ผิดชอบ ประมาณ 36 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 4 ต�ำบล
มีเขตการปกครอง จ�ำนวน 21 หมู่บ้าน และ 8 ชุมชน มีประชากรรวม 27,564 คน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
หมู่บ้านจัดสรรและหมู่บ้านดั้งเดิม มีสถานประกอบการ ได้แก่ โลตัส และบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ เป็นต้น
มีการบริหารการปกครองจากการเลือกตัง้ และด�ำรงต�ำแหน่งต่อตามค�ำสัง่ ของคณะรักษาความสงบเรียบร้อย
แห่งชาติ (คสช.)
เทศบาลต�ำบลท่าศาลา มีพนื้ ทีร่ บั ผิดชอบ ประมาณ 5.7 ตารางกิโลเมตร พืน้ ทีเ่ ป็นทีร่ าบลุม่ มีสภาพ
บริบทเป็นชุมชนเมือง มีเขตการปกครอง จ�ำนวน 5 หมู่บ้าน มีประชากรรวม 6,649 คน มีห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่ ได้แก่ห้าง Big C และห้างพรอมเมนาดา มีสถานประกอบกิจการโรงแรมที่ส�ำคัญได้แก่ โรงแรม
ดาราเทวี เป็นต้นมีการบริหารการปกครองจากการเลือกตั้งและด�ำรงต�ำแหน่งต่อตามค�ำสั่งของคณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.)
จากการส�ำรวจข้อมูลเงินสะสมย้อนหลัง 5 ปี (2558 - 2562) เบื้องต้นพบข้อมูลของการใช้จ่ายเงิน
สะสม ดังนี้
ปีงบประมาณ
2558
2559
2560
2561
2562

เทศบาลต�ำบลท่าศาลา
จ�ำนวนเงินสะสม เงินสะสมที่ใช้ไป
94,528,373.30
203,902
124,752,696.93
0*
124,869,680.26
4,300
131,862,311.76
2,205,000
170,399,830.01
3,497,000

เทศบาลต�ำบลสันทรายหลวง
จ�ำนวนเงินสะสม
เงินสะสมที่ใช้ไป
105,732,483.89
749,693
116,434,727
6,234,693
117,062,853.91
10,483,837.20
136,575,637.79
4,148,907
164,657,902.68
193,000

ที่มา : 1. งบการเงินเทศบาลต�ำบลท่าศาลา ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 - 2562
2. งบการเงินเทศบาลต�ำบลสันทรายหลวง ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 - 2562
*ในปีนี้เทศบาลต�ำบลท่าศาลาไม่มีการใช้จ่ายเงินสะสม
จากข้อมูลดังกล่าว พบว่าเทศบาลต�ำบลท่าศาลาและเทศบาลต�ำบลสันทรายหลวง มีความแตกต่าง
ทั้งบริบทของสภาพพื้นที่ จ�ำนวนประชากร และงบประมาณจ�ำนวนเงินสะสมในรอบ 5 ปี ใกล้เคียงกัน
แต่มียอดเงินสะสมที่ใช้ไปแตกต่างกัน ท�ำให้การบริหารจัดการด้านการคลังย่อมมีความแตกต่างกัน
ในด้ า นการจั ด บริ ก ารสาธารณะให้ กั บ ประชาชนตามอ� ำ นาจหน้ า ที่ ผู ้ วิ จั ย ได้ เ ลื อ กตั ว อย่ า งดั ง กล่ า ว
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลการวิจยั ทีม่ คี วามแตกต่างกันมากทีส่ ดุ เพือ่ ผูว้ จิ ยั จะสามารถสรุปเป็นแนวทางในการปฏิบตั ติ าม
หลักของการกระจายอ�ำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาเปรียบเทียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการบริหารการคลัง ด้านการใช้จ่ายเงินสะสมของทั้งสององค์กรเป็นไปตามหลักแนวคิดของการกระจาย
อ�ำนาจและวิธีการหรือแนวทางในการบริหารจัดการเงินสะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและท�ำให้ส่งผลต่อ
การบริหารจัดการ ในพื้นที่ที่แตกต่างกันของแต่ละเทศบาล ในห้วงระยะเวลาของการเปลี่ยนผ่านการ
ปกครองของรัฐบาลอย่างไร เพื่อสะท้อนค�ำถามการวิจัยและน�ำไปสู่ค�ำตอบตามวัตถุประสงค์ ให้เห็นภาพที่
ชัดเจนทีส่ ามารถน�ำไปอธิบายในระดับมหภาคได้ดกี ว่าการศึกษากรณีเดียว ทีจ่ ะมุง่ เน้นศึกษาเฉพาะเจาะจง
เรือ่ งนัน้ โดยตรง เพือ่ ให้เกิดประโยชน์และความคุม้ ค่าในการใช้จา่ ยเงินสะสมบริการสาธารณะกับประชาชน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้ มีกรอบแนวคิดการศึกษา ดังนี้

จากกรอบแนวคิดดังกล่าว จะได้ศึกษาถึงการกระจายอ�ำนาจการปกครองจากรัฐไปยังส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถดูแล และบริหารจัดการองค์กรของตนเอง ในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน
ให้มคี วามสุข โดยได้กระจายอ�ำนาจในด้านต่าง ๆ เพือ่ ให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างคล่องตัวและสามารถ
ปกครองตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการกระจายอ�ำนาจในด้านการเงินการคลัง ให้ท้องถิ่นสามารถ
จัดเก็บภาษีเองได้ อีกทั้งรัฐยังจัดแบ่งภาษีส่วนหนึ่ง และเงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
รูปแบบของงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีไปบริหารจัดการในการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนของ
ตนเองได้ นอกจากงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีที่ท้องถิ่นสามารถน�ำไปด�ำเนินการแล้ว ยังมีเงินสะสม
ทีเ่ หลือเก็บไว้ในแต่ละปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถน�ำเงินสะสมมาใช้ตามทีห่ ลักเกณฑ์
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และแนวทางของกฎหมายก�ำหนดไว้ ผ่านขั้นตอนกระบวนการของการใช้จ่ายเงินสะสม โดยมีแผนงาน
และโครงการต่าง ๆ รองรับและเป็นไปตามภารกิจอ�ำนาจหน้าที่ของตนเอง โดยศึกษาจากเทศบาล
ต�ำบลท่าศาลา และเทศบาลต�ำบลสันทรายหลวง จากแผนงาน/โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการใช้จ่าย
จากเงินสะสม เป็นไปตามแนวทางของการกระจายอ�ำนาจด้านการคลังอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
งานศึกษาดังกล่าวได้มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในงานวิจัยของ วีระศักดิ์ เครือเทพ
(2551) ได้ท�ำการศึกษาวิเคราะห์ความเข้มแข็งทางการคลังของเทศบาล ซึ่งได้ชี้ให้เห็นว่าผลจาการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวออกไปในพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนชานเมืองโดยรอบ ส่งผลเกื้อหนุนให้
สถานะทางการคลัง ของเทศบาลในพื้น ที่ มีความเข้ ม แข็ งในระดั บ สู ง ในทางกลั บ กั น การขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนอกพื้นที่เขตเมือง ส่งผลให้ความเข้มแข็งในทางเศรษฐกิจของชุมชนเมืองขนาดใหญ่
และชุมชนชนบทอยู่ในสภาวะที่อ่อนแอลง และส่งผลต่อเนื่องให้เทศบาลในเมืองขนาดใหญ่และชุมชน
ในชนบทประสบปัญหาแรงกดดันทางการคลังเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ ไตรสิทธิ์ สินสมบูรณ์ทอง (2552: 31 - 34)
ได้กล่าวว่าปัญหาทางการบริหารและการเงินของเทศบาล ได้แก่ การขาดความเป็นอิสระในการบริหารงาน
รวมถึงการขาดความเป็นอิสระทางการเมือง ซึง่ เทศบาลจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎข้อบังคับต่าง ๆ จากส่วนกลาง
ต้ อ งอยู ่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของกระทรวงมหาดไทย โดยผ่ า นผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด และนายอ� ำ เภอ
ทุกขั้นทุกตอน รวมทั้งการจัดท�ำงบประมาณก็ต้องขออนุมัติผู้ก�ำกับดูแล แสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นอิสระ
ในการดูแลองค์กรของตนเอง ทั้งที่มีระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ต้องปฏิบัติตามตามหน้าที่
ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นกฎหมาย ดั ง นั้ น ท� ำ ให้ เ ทศบาลจึ ง ท� ำ อะไรได้ ไ ม่ ม ากนั ก ปั จ จุ บั น เทศบาลต้ อ งเพิ่ ม การ
บริ ก ารให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาประเทศ แต่ ก็ ไ ม่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของชุ ม ชน
ได้มากนัก ทั้งนี้เพราะกฎหมาย ระเบียบ เคร่งครัดเกินไป และไม่ค่อยยืดหยุ่นให้เทศบาลสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมได้ จึงเกิดเป็นความเหลื่อมล�้ำทางด้านการคลังที่มีความเชื่อมโยงกันทางภูมิภาค
ซึง่ ยิง่ รัฐมีการกระจายอ�ำนาจทางการคลังมากขึน้ เพียงใด ก็จะส่งผลดีตอ่ การลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางการคลัง
ลดลง ท้องถิ่นก็จะสามารถด�ำเนินการในการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วาทินี เศรษฐสังข์ (2554) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลในเขตจังหวัดอุดรธานี และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลในเขตจังหวัดอุดรธานี โดยใช้แบบสอบถามสุ่มตัวอย่างจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตจังหวัดอุดรธานี จ�ำนวน 266 คน และน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรม SPSS สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ แจกแจงความถี่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน สถิติท่ีใช้ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี
ได้แก่ การวางแผน การค�ำนวณต้นทุนของกิจกรรมและผลผลิตการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร
ทางการเงิน การควบคุมงบประมาณ การรายงานทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน พบว่า โดยภาพรวม
ทุกด้านมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ การจัดระบบจัดซือ้ จัดจ้าง รองลงมา
คือ การรายงานทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน และน้อยที่สุด คือ การบริหารสินทรัพย์
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สุมิตรา แซ่หลี (2556) ได้ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบเงินสะสมย้อนหลัง 10 ปี ขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลพุนพิน อ�ำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบเงินสะสม
ด้านรับ-ด้านจ่ายของเงินสะสม และด้านการจ่ายขาดเงินสะสมย้อนหลัง 10 ปี เพือ่ น�ำผลทีไ่ ด้เป็นฐานข้อมูล
ในการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหารและสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลพุนพินในอนาคต พบว่า
ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มีเงินสะสมอยู่ในองค์การบริหารส่วนต�ำบลพุนพิน รวม 10 ปี คิดเป็นร้อยละ
88.64 ของด้านรับเงินสะสมทั้งหมด ซึ่งเกิดจากในแต่ละปีงบประมาณมีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง
รองลงมาคือ เงินส�ำรองรายรับ ร้อยละ 7.36 และเงินอื่น ๆ ที่เข้าบัญชีสะสม ร้อยละ 3.99 และเมื่อ
วิเคราะห์การจ่ายขาดเงินสะสมย้อนหลัง 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 64 ของด้านจ่ายเงินสะสมทัง้ หมด โดยจ�ำแนก
ตามภารกิจ อ�ำนาจหน้าทีใ่ นแผนพัฒนาสามปี มี 7 ด้าน พบว่า มีการน�ำเงินสะสมไปใช้ในการพัฒนาท้องถิน่
ด้านการคมนาคมและงานก่อสร้าง ร้อยละ 62.24 เมื่อรวมอีก 6 ด้าน คือ ด้านแหล่งน�้ำ  ด้านสังคม
ด้านการเมืองและการบริหาร ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเศรษฐกิจ
คิดเป็นร้อยละ 37.76 ซึ่งภารกิจทั้งหมดจะต้องอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เพิ่มพูนรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัด
เพื่อบ�ำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเห็นควรให้ปรับเปลี่ยนทิศทางการใช้จ่ายเงินสะสมให้คลอบคุม
ทุกภารกิจอย่างเหมาะสมในอนาคต โดยจะต้องค�ำนึงไม่ให้เกิดผลกระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว
ประกอบกับแนวคิดเกีย่ วกับการปกครองท้องถิน่ และการกระจายอ�ำนาจด้านการคลัง ในการใช้จา่ ย
เงินสะสม มาด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนตามอ�ำนาจ
หน้าที่ที่ได้ก�ำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ท้องถิ่น
1. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าในการบริหารประเทศจะต้องอาศัยเงิน
งบประมาณเป็นหลักหากเงินงบประมาณจ�ำกัดภารกิจที่จะต้องบริการให้กับชุมชนต่าง ๆ อาจไม่เพียงพอ
ดังนั้นหากจัดให้มีการปกครองท้องถิ่นหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นๆก็สามารถมีรายได้มีเงินงบประมาณ
ของตนเองเพียงพอทีจ่ ะด�ำเนินการสร้างสรรค์ความเจริญให้กบั ท้องถิน่ ได้จงึ เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล
ได้เป็นอย่างมากการแบ่งเบานีเ้ ป็นการแบ่งเบาทัง้ ในด้านการเงินตัวบุคคลตลอดจนเวลาทีใ่ ช้ในการด�ำเนินการ
2. เพือ่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ในท้องถิน่ อย่างแท้จริงเนือ่ งจากประเทศมีขนาด
กว้างใหญ่ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องทีย่ อ่ มมีความแตกต่างกันการรอรับการบริการจากรัฐบาล
แต่อย่างเดียวอาจไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงและล่าช้าหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่ประชาชน
ในท้องถิ่นเป็นผู้บริหารเท่านั้นจึงจะสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้
3. เพือ่ ความประหยัด โดยทีท่ อ้ งถิน่ แต่ละแห่งมีความแตกต่างกันสภาพความเป็นอยูข่ องประชาชน
ก็ต่างไปด้วยการจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นขึ้นจึงจ�ำเป็นโดยใช้อ�ำนาจการปกครองท้องถิ่นจัดเก็บ
ภาษีอากร ซึง่ เป็นวิธกี ารหารายได้ให้กบั ท้องถิน่ เพือ่ น�ำไปใช้ในการบริหารกิจการของท้องถิน่ ท�ำให้ประหยัด
เงินงบประมาณของรัฐบาลที่จะต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นอันมากและแม้จะมีการจัดสรรเงิน
งบประมาณจากรัฐบาลไปให้บ้างแต่ก็มีเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้อย่างรอบคอบ
4. เพื่อให้การศึกษาการปกครองระบบประชาธิปไตยแก่ประชาชน จากการที่การปกครอง
ท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองไม่ว่าจะโดยการสมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้
ประชาชนในท้องถิน่ เลือกเข้ามาท�ำหน้าทีฝ่ า่ ยบริหารหรือฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องหน่วยการปกครองท้องถิน่ ก็ตาม
การปฏิบตั หิ น้าทีม่ แี ตกต่างกันนีม้ สี ว่ นในการส่งเสริมการเรียนรูถ้ งึ กระบวนการปกครองระบบประชาธิปไตย
ในระดับชาติได้เป็นอย่างดี
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แนวคิดการกระจายอ�ำนาจ
2.1 การกระจายอ�ำนาจ (Decentralization) เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารจัดการบ้านเมือง
ของรัฐในระบบประชาธิปไตย โดยรัฐจะลดบทบทลง คงเหลือภารกิจหลักที่จ�ำเป็น และให้ประชาชนได้
มีสว่ นร่วมในการบริหารท้องถิน่ ของตนเอง ให้ตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชนให้มากขึน้ การกระจายอ�ำนาจ
สู่ท้องถิ่นจึงเป็นการจัดความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจระหว่างรัฐบาลกลางและท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้ อ มของบ้ า นเมื อ งที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปในสภาวะของสั ง คมที่ มี ค วามหลากหลายทาง
ความต้องการ ในขณะที่รัฐส่วนกลางก็มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด
ท�ำให้การด�ำเนินงานที่จะตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นไม่ทันกับสภาวะการและไม่บรรลุ
เป้าหมายอย่างแท้จริง ดังนั้นการที่รัฐได้เปิดโอกาสให้มีการกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ย่อมจะท�ำให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะจะท�ำให้ประชาชนเข้าถึงการบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ประชาชนยังมีส่วนร่วมในการก�ำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง มีบทบทหน้าที่ในการร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตนเอง
ให้ตรงความความต้องการของชุมชน อันจะส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และประสบการณ์ในการพัฒนา
จิตสาธารณะ รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นเจ้าของท้องถิ่น อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ
อันจะสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย(วุฒิสาร ตันไชย : 13)
การกระจายอ�ำนาจไปสู่ท้องถิ่น เป็นการกระจายอ�ำนาจจากส่วนกลาง เพื่อเป็นการกระจายหน้าที่
ที่เป็นประโยชน์โดยตรงกับท้องถิ่นให้ท้องถิ่นได้ดูและ และรับผิดชอบด�ำเนินการเอง ด้วยการให้อ�ำนาจ
ในการตัดสินใจในการด�ำเนินงานตามหน้าทีท่ สี่ ว่ นกลางกระจายให้ทอ้ งถิน่ ด�ำเนินการ ด้วยการใช้ทรัพยากร
ในการบริหารทั้งบุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยีมีความเหมาะสม ซึ่งท้องถิ่นต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย ด้วยการร่วมมือกันทัง้ รัฐกับผูบ้ ริหารท้องถิน่ และประชาชน แต่ทงั้ นีก้ ารกระจาย
อ�ำนาจจะกระท�ำได้เมื่อท้องถิ่นมีความพร้อม เพราะจะท�ำให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้มีความเจริญก้าวหน้า และมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งองคาพยพ
เป็นไปตามเป้าหมายของการกระจายอ�ำนาจ กล่าวคือ เพื่อให้บริการต่าง ๆ สามารถที่จะตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการถ่ายโอนภารกิจเป็นเครือ่ งมือหนึง่ ในการด�ำเนินการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รูปแบบของการกระจายอ�ำนาจในการจัดบริการสาธารณะ จึงไม่ควรจ�ำกัดที่จะอยู่
ทีก่ ารถ่ายโอนภารกิจเพียงอย่างเดียว แต่ควรให้ความส�ำคัญกับการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
เป็นหลัก ดังนัน้ ควรระลึกเสมอว่า การกระจายอ�ำนาจ แม้เป็นยุทธวิธที จี่ ะสามารถแก้ไขปัญหา การกระจาย
อ�ำนาจย่อมจะก่อให้เกิดปัญหา ความไม่เท่าเทียมกัน ที่เกิดจากระดับการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่มีความแตกต่างอย่างหลากหลายของแต่ละพื้นที่ ทั้งทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร
ที่จะมารองรับระบบของการกระจายอ�ำนาจได้ (จรัส สุวรรณมาลา : 162)
2.2 แนวคิดการกระจายอ�ำนาจทางการคลัง
การกระจายอ�ำนาจทางด้านการคลัง ถือเป็น กลยุทธ์หนึง่ ทีม่ สี ว่ นส�ำคัญในการพัฒนาท้องถิน่ เนือ่ งจาก
การจัดบริการสาธารณะต้องอาศัยงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่ของท้องถิ่น แต่เนื่องจาก
ท้องถิน่ มีความแตกต่างกันทัง้ ทางด้านการภาพ ในบริบทของลักษณะพืน้ ที่ ประชากร รวมถึงรายได้ของแต่ละ
องค์กร ท�ำให้ความพร้อมของการกระจายอ�ำนาจด้านการคลังจึงแตกต่างกัน จึงเกิดปัญหาความเหลื่อมล�้ำ
ทางการคลังของท้องถิ่น ขาดความเข้มแข็งการจากจัดหารายได้ให้กับตนเอง พึ่งพิงรายได้จากการจัดสรร
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จากรัฐบาลเป็นหลัก ส�ำหรับเงินที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลกลางเป็นงบประมาณที่ต้องด�ำเนินการ
ตามภารกิจของรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ ท�ำให้ทศิ ทางของการบริหารงบประมาณเพือ่ ให้เป็นไปตามภารกิจหรือ
จัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นมุ่งที่จะให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐเป็นหลัก แทนที่จะปฏิบัติเพื่อตอบ
สนองความต้องการของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของจรัส สุวรรณมาลา ได้กล่าวถึงการกระจาย
อ�ำนาจทางการคลัง ว่าการกระจายอ�ำนาจทางการคลังนับเป็นกลไกหนึง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในการกระจายอ�ำนาจ
การปกครองท้องถิ่น กล่าวคือ แม้ว่ารัฐบาลกลางจะกระจายอ�ำนาจในการจัดบริการสาธารณะให้ท้องถิ่น
เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การและการกระจายอ� ำ นาจทางการคลั ง ให้ กั บ ท้ อ งถิ่ น แต่ รั ฐ บาลยั ง ต้ อ งใช้ ม าตรการ
ทางการคลังเพือ่ บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่วา่ จะเป็นการกระตุน้ เศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ หรือความเสมอภาคของสังคม ทั้งในระดับจุลภาค และระดับมหภาคไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้น
การกระจายอ�ำนาจทางการคลังของประเทศต่าง ๆ จึงมีข้อจ�ำกัดและซับซ้อนในการจัดหารายได้และ
การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวม การกระจายอ� ำ นาจทางการคลั ง ให้ กั บ ท้ อ งถิ่ น ควรยึ ด หลั ก ความเจริ ญ ความมั่ ง คั่ ง
ทางเศรษฐกิจสู่ท้องถิ่น อย่างเท่าเทียมกัน พร้อมกับส่งเสริมให้ท้องถิ่นสามารถปกครองตนเองได้มีอิสระ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกัน (จรัส สุวรรณมาลา : 2541)
การกระจายอ�ำนาจทางการคลังภายหลังพระราชบัญญัตกิ ำ� หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีการเสนอแนวทางให้มีการปรับปรุงพัฒนาการคลังของ
ท้องถิ่น โดยมองจากแนวคิดการกระจายอ�ำนาจการปกครองท้องถิ่น ท�ำให้ท้องถิ่นได้รับงบประมาณหรือ
ทรัพยากรทางการคลังเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มสัดส่วนด้านต่าง ๆ แม้จะจ�ำเป็นเพื่อให้ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น
แต่ก็มีผลท�ำให้โครงสร้างรายได้ของท้องถิ่นไม่มีความเข้มแข็ง ขาดอิสระในการบริหาร เนื่องจากท้องถิ่น
ไม่สามารถวางแผนหรือควบคุมงบประมาณของตนได้อย่างอิสระ เพราะการจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐ
ไม่มคี วามแน่นอน ท�ำให้การใช้งบประมาณดังกล่าวจึงอยูน่ อกเหนือจากการควบคุม ดังนัน้ จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขปฏิรปู ความสัมพันธ์ทางการคลังระหว่างรัฐบาลกลางกับท้องถิน่ ในด้านของกฎหมายต่าง ๆ ทีไ่ ม่สอดคล้อง
รองรับกับแนวคิดการกระจายอ�ำนาจ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีความมั่นคง
เสถียรภาพทางการคลัง เพื่อรองรับความเสี่ยงภัยธรรมชาติและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน : 2551)
วีระศักดิ์ เครือเทพ ได้กล่าวว่าในการกระจายอ�ำนาจทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้
เป็นความคาดหวังหรือเป้าหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีขดี ความสามารถทางการคลังทัง้ ในการหารายได้
และการบริหารรายจ่าย มีอิสระทางการคลังอย่างแท้จริง สามารถจัดบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้กับ
ประชาชนได้อย่างเพียงพอมีประสิทธิและต่อเนื่อง กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีศักยภาพ
ทางการคลังที่เข้มแข็งพอ ซึ่ง ได้ให้ความหมายของศักยภาพทางการคลังท้องถิ่นที่เข้มแข็ง ตามทฤษฎี
การคลังท้องถิน่ ว่าการทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะมีศกั ยภาพทางการคลังทีเ่ ข้มแข็งได้นนั้ คือ การทีอ่ งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการสร้างความสมดุลอย่างต่อเนื่อง ระหว่างความสามารถ
ในการหารายได้ที่เพียงพอกับความต้องการใช้จ่ายสาธารณะด้านต่างๆ รวมถึงรายจ่ายเพื่อการลงทุน
และสอดคล้องเป็นไปตามความต้องการของประชาชน ผ่านกลไกการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
จากนิยามความหมายของค�ำว่า “ศักยภาพทางการคลังท้องถิ่น” มักมีประเด็นการตีความที่ท�ำให้เกิด
ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ว่าการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปริมาณเงินสะสมมากๆ แสดงถึงขีดความ
สามารถทางการคลังที่เข้มแข็ง แต่ความจริงแล้วการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระดับเงินสะสมจ�ำนวน
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มากสะท้อนให้เห็นว่าเงินงบประมาณที่น�ำไปใช้จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนลดน้อยลง แต่อยู่
ในรูปของเงินสะสมไว้มากเกินความจ�ำเป็น อันที่จริงเงินสะสมควรมีระดับที่เพียงพอไว้ส�ำหรับใช้จ่ายกรณี
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า และมีระดับที่เพียงพอในการรักษาสภาพคล่อง
ทางการเงิน เช่น กรณีรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือตามแผนการจัด
เก็บรายได้ และการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างสมดุล
ในแต่ละปีงบประมาณไม่มภี าระหนีส้ นิ หรือการกูย้ มื เพือ่ มาลงทุนในโครงการก่อสร้างต่างๆ ตามความต้องการ
ของประชาชน ก็มิได้หมายความว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะมีศักยภาพทางการคลังที่ดี เนื่องจาก
อาจท�ำให้โครงการลงทุนลักษณะเดียวกันมีราคาสูงขึ้นในอนาคตตามต้นทุนการผลิต ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เป็นการท�ำให้ประชาชนในท้องถิ่นเสียโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังได้เสนอ
แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการคลังท้องถิ่น ว่าควรให้ความส�ำคัญกับการวางแผนการจัดบริการ
สาธารณะ (แผนงบประมาณ) การพัฒนาความสามารถด้านรายได้ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
รายจ่ายสาธารณะ กล่าวคือ ในการด�ำเนินการกิจกรรมจัดบริการสาธารณะนอกจากการค�ำนวณรายจ่าย
ต้องมีการประเมินถึงสมรรถนะด้านรายได้และสนับสนุนต่อเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นระยะปานกลาง
ระยะยาว ดังนั้นการวางแผนการจัดบริการสาธารณะ (แผนงบประมาณ) ควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการวางแผนการจัดบริการสาธารณะ เพื่อให้ตรงกับความต้องการพัฒนาท้องถิ่น และวางแผน
การเงินควบคู่ไปด้วยทั้งนี้ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยืดหยุ่นในขณะเดียวกันต้องพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีอากรปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีให้สามารถเก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้จ่ายแต่ละปี รวมทั้งสร้างการยอมรับให้กับประชาชนว่าการเสียภาษีเป็นสิ่งส�ำคัญ จ�ำเป็น
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม ส�ำหรับการน�ำเงินภาษีที่ได้ไปใช้จ่ายต้องมีการบริหารจัดการ
รายจ่ายสาธารณะ โดยค�ำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ซึง่ อาจใช้การจ้างเหมาองค์กรภาคเอกชนด�ำเนินการ
กิจกรรมจัดบริการสาธารณะบางกิจกรรม และควรเปิดโอกาสให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการจัดบริการสาธารณะ

วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยดังกล่าวเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง
จากผู้มีบทบาทในการใช้จ่ายเงินสะสม โดยการเลือกแบบมีจุดมุ่งหมาย หรือการเลือกแบบจ�ำเพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างให้ตรงตามหลักเกณฑ์หรือจุดมุ่งหมายของการวิจัย
จ�ำนวนแห่งละ 4 คน ได้แก่ นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และผู้อ�ำนวยการกองคลัง
ใช้วธิ สี มั ภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยสอบถามวิสยั ทัศน์การพัฒนาองค์กรการบริหารงบประมาณ
การใช้จ่ายเงินสะสม เป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่มีกฎเกณฑ์ส�ำหรับการสัมภาษณ์ที่เป็นทางการหรือล�ำดับ
ขั้นตอนของการสัมภาษณ์ที่แน่นอนปรับเปลี่ยนตามสภาพการณ์ตอบของกลุ่มเป้าหมายแบบมีส่วนร่วม

ขอบเขตของการวิจัย
ด้านเนื้อหา
ในการศึกษาครั้งนี้ มุ่งการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการคลัง ด้านการใช้จ่ายเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลต�ำบลสันทรายหลวง และเทศบาลต�ำบลท่าศาลา ย้อนหลัง 5 ปี
(พ.ศ. 2558 - 2562) เพื่อเปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสม เป็นไปตามแนวคิดการกระจาย
อ�ำนาจการคลัง ในการให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
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ด้านประชากร
ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยท�ำการเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด
ของทั้งสี่กลุ่ม คือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน 2 คน ประธานสภาเทศบาล จ�ำนวน 2 คน
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�ำนวน 2 คน และผูอ้ ำ� นวยการกองคลัง จ�ำนวน 2 คน ซึง่ เป็นผูท้ มี่ บี ทบาท
ในการใช้จ่ายเงินสะสมโดยตรง

ผลการวิจัย
จากผลการศึกษาข้อมูลด้านเอกสาร พบข้อมูลเกี่ยวกับเงินสะสมของเทศบาลต�ำบลท่าศาลา
และเทศบาลต�ำบลสันทรายหลวง ในแต่ละปี แสดงตามแผนภูมิรูปภาพ ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแยกรายปี

ตารางที่ 2 แสดงจ�ำนวนการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแยกรายปี
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จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีอ�ำนาจในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาล สรุปได้ดังนี้
ผู้ให้ข้อมูล/ต�ำแหน่ง
ข้อมูลการสัมภาษณ์
นายกเทศมนตรี
มาตรการที่รัฐออกมามีแต่การปรับแก้หนังสือสั่งการต่าง มีการปลดล๊อคการน�ำเงิน
ต�ำบลท่าศาลา
สะสมมาใช้ จ ่ า ย แต่ ไ ด้ ต ามไปดู ว ่ า หน่ ว ยตรวจสอบ หรื อ สตง. เขาก็ ป รั บ เปลี่ ย น
วิธีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินเช่นกัน ท้องถิ่นก็ไม่กล้าที่จะน�ำเงินสะสมมาใช้ เพราะ
กลัวว่าจะถูกเรียกเงินคืนในภายหลัง
ประธานสภาเทศบาล เงินสะสมของท้องถิ่นมีเป็นจ�ำนวนมาก การจะน�ำออกมาใช้สามารถท�ำได้ แต่ต้อง
ต�ำบลสันทรายหลวง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หากรัฐแก้ไขหลักเกณฑ์ให้มันง่ายขึ้นก็จะสามารถใช้เงิน
สะสมได้มากขึ้น ประชาชนก็ได้ประโยชน์ ท้องถิ่นก็ได้รับการพัฒนา
ปลัดเทศบาล
การน�ำเงินสะสมมาใช้ต้องเกิดจากความร่วมมือ 3 ฝ่าย คือฝ่ายบริหาร ฝ่ายประจ�ำ 
ต�ำบลท่าศาลา
และฝ่ายสภา หากฝ่ายบริหารจะท�ำโครงการแต่ฝ่ายสภาไม่เห็นด้วย ก็ไม่สามารถอนุมัติ
ใช้จ่ายงบประมาณเงินสะสมได้ ก็จะท�ำให้เงินคงค้างเป็นเงินสะสมเรื่อยไปจนเกิน
ความจ�ำเป็นไม่สามารถน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนได้
ปลัดเทศบาล
ในเรือ่ งของการใช้จา่ ยเงินสะสมในปัจจุบนั กระทรวงมหาดไทยก็ได้มกี ารทบทวนปรับปรุง
ต�ำบลสันทรายหลวง แนวทางและวิธีการใช้จ่ายเงินให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งก�ำหนดไว้โดยกว้าง ๆ
ให้ทอ้ งถิน่ ตีความ หากมีการตีความผิด ก็จะผิดกันไปหมด มันก็มคี วามเสีย่ งทีจ่ ะถูกเรียก
เงินคืน แต่ถามว่ารัฐก็พยายามที่จะกระจายอ�ำนาจให้ท้องถิ่น สามารถที่จะตัดสินใจ
ในการบริหารเงินของตนเองให้มากขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะช่วยเหลือความเดือดร้อนให้กบั ประชาชน
ผู้อ�ำนวยการกองคลัง มาตรการที่รัฐเร่งรัดให้มีการใช้จ่ายเงินสะสมของท้องถิ่นมีเป็นช่วงเวลา เปลี่ยนแปลงไป
ทต.ท่าศาลา
ตามสถานการณ์ เราก็ตอ้ งระวังในการน�ำเงินสะสมออกมาใช้เช่นกัน จะยึดถือแบบเดิมที่
เคยท�ำมาก็ไม่ได้ เพราะปัจจุบันหนังสือสั่งการการใช้จ่ายเงินสะสมเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ ต้องระวังหน่วยตรวจสอบ หรือ สตง.ให้ดี เพราะจะท�ำให้เดือดร้อนใน
ภายหลังได้
ผู้อ�ำนวยการกองคลัง อปท.ทีม่ ขี นาดใหญ่ ย่อมจะมีเงินสะสมมาก หากท�ำโครงการใช้จา่ ยเงินสะสมก็จะตกเป็น
ทต.สันทรายหลวง เป้าสายตาของหน่วยตรวจสอบค่อนข้างสูง สู้ว่าอยู่เฉย ๆ ก็จะไม่เดือดร้อน ส่วน อปท.
ที่มีขนาดเล็ก ก็จะเหลือเงินสะสมน้อย ยิ่งช่วงที่ผ่านมารัฐได้มีการจัดสรรเงินภาษี
ให้ไม่ตามเป้า ก็ยิ่งมีความเดือดร้อนต้องใช้เงินสะสม แต่เมื่อเงินสะสมก็มีไม่มาก็ท�ำให้
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่มีความเดือดร้อนได้

นอกจากนัน้ ยังพบว่า ทัง้ เทศบาลต�ำบลสันทรายหลวง และเทศบาลต�ำบลท่าศาลา มีการใช้จา่ ยเงิน
สะสมย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) เพือ่ ด�ำเนินการบริการสาธารณะให้กบั ประชาชนตามอ�ำนาจหน้าที่
โดยได้ด�ำเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิม่ เติมถึงปัจจุบนั
โครงการต่าง ๆ ที่ด�ำเนินการใช้จ่ายเงินสะสม สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
แนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนด พบว่า โครงการที่เทศบาลด�ำเนินการเป็นลักษณะโครงการที่แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กบั ประชาชนเป็นอันดับแรก เช่น การก่อสร้างรางระบายน�ำ 
้ การขุดลอกรางระบายน�ำ 
้
การก่อสร้างถนน เป็นต้น รองลงมาเป็นโครงการส�ำหรับบริการชุมชนและสังคม เช่น การจัดซื้อรถดูดโคลน
ส่วนโครงการในลักษณะของการเพิ่มพูนรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีการด�ำเนินการ
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
อภิปรายผล
การกระจายอ�ำนาจด้านการคลัง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระทางการเงิน
การคลัง แม้รัฐบาลจะมีแนวคิดที่จะให้ท้องถิ่นมีอ�ำนาจในการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเองและส่งเสริม
ให้มีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณมากขึ้น แต่รัฐก็ยังคงต้องท�ำหน้าที่บริหารงานด้านการเงิน
การคลังในระดับมหภาค เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ นอกจากนี้รัฐยังมี
ความจ�ำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบในการด�ำเนินภารกิจที่จะต้องใช้งบประมาณจ�ำนวนมากและเกินกว่า
ขีดความสามารถทางการคลังของท้องถิ่นที่จะด�ำเนินการด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ท�ำให้ต้องมี
การน�ำเงินที่เก็บรวบรวมไว้ในแต่ละปี หรือเงินสะสม มาใช้เพื่อตอบสนองโครงการหรือนโยบายของรัฐบาล
จะเห็นได้จากการที่รัฐได้มีการแก้ไขระเบียบและหลักเกณฑ์ของการใช้เงินสะสม เพื่อให้ท้องถิ่นน�ำมาใช้
ตามมาตรการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศท�ำให้เห็นได้ว่าแม้รัฐจะกระจายอ�ำนาจการคลังมาให้
ท้องถิน่ แล้วยังมีการใช้อำ� นาจในการบังคับให้ทอ้ งถิน่ ด�ำเนินการใช้จา่ ยงบประมาณทีถ่ กู เก็บไว้เป็นเงินสะสม
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ ท�ำให้เงินสะสมที่ใช้ไปไม่ได้ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กบั ประชาชนตามอ�ำนาจหน้าทีใ่ นขณะทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กลายเป็นผูด้ ำ� เนินการ
หลักในการจัดบริการสาธารณะ มีภารกิจอ�ำนาจหน้าที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ตามหลักการกระจาย
อ�ำนาจการปกครองท้องถิ่น สภาวะเช่นนี้ย่อมมีความสัมพันธ์กับทรัพยากรการคลัง อาจส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประสบปัญหาขาดการขาดความสมดุลทางการคลังเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จากการใช้
จ่ายเงินของเทศบาลต�ำบลท่าศาลา และเทศบาลต�ำบลสันทรายหลวง ซึ่งในแต่ละปีมีการใช้จ่ายเงินสะสม
เพือ่ ด�ำเนินตามนโยบายของรัฐในการกระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศเท่านัน้ และจะสังเกตเห็นได้วา่ เทศบาล
ต�ำบลท่าศาล ทีอ่ ยูใ่ นเขตเมือง มีการใช้จา่ ยเงินสะสมน้อยมาก เมือ่ เปรียบเทียบกับเทศบาลต�ำบลสันทรายหลวง
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง หลั ก เกณฑ์ ข องการใช้ จ ่ า ยเงิ น สะสม พบว่ า สาเหตุ ที่ ไ ม่ น� ำ เงิ น สะสมไปใช้ เ นื่ อ งจาก
ความไม่ชัดเจนของระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่ผู้มีอ�ำนาจได้สั่งการ ท�ำให้กลัวถูกเรียกเงินคืน ดังนั้น
ในบางปีเทศบาลต�ำบลท่าศาลา จึงไม่มีการใช้จ่ายเงินสะสม
แม้ว่าการบริหารงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงโครงสร้างระบบราการให้มีการบริหารงานมีอิสระ
และคล่องตัว มีการกระจายอ�ำนาจให้กับท้องถิ่น ให้ท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานในการจัดสรรทรัพยากร
และให้บริการสาธารณะในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด หากจะพิจารณาตลอดระยะ
เวลา 5 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าเงินที่ถูกเก็บไว้ในแต่ละปีของเทศบาลต�ำบลท่าศาลาและเทศบาลต�ำบล
สันทรายหลวง มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในบางปีไม่ได้มีการน�ำเงินสะสมไปใช้เพื่อบริการสาธารณะให้
กับประชาชน ท�ำให้เห็นได้ว่าแม้รัฐจะมีการแก้ไขระเบียบ กฎเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้กับท้องถิ่นสามารถน�ำเงินสะสมไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ แต่จากการสัมภาษณ์
ผู้ที่มีอ�ำนาจในการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณของทั้งสององค์กร พบว่าการที่ไม่ได้น�ำเงินสะสม
มาใช้ เนือ่ งจากมีความวิตกกังวลจากผูต้ รวจสอบ (สตง.) อาจจะมีการเรียกเงินคืนในภายหลัง ท�ำให้ประชาชน
เสียโอกาสในการทีจ่ ะได้รบั การพัฒนาท้องถิน่ ของตนเองและเมือ่ พิจารณาโครงการทีม่ กี ารขออนุมตั จิ า่ ยเงิน
สะสมจากสภาเทศบาล พบว่า มีหลายโครงการที่ไม่สามารถด�ำเนินการได้ทันที เนื่องจากปัจจัยทางสภาพ
แวดล้อม ภูมอิ ากาศ จึงไม่สามารถด�ำเนินการโครงการได้ทนั ที ท�ำให้เกิดความล่าช้า และไม่สามารถด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที
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ดังนั้นจากบทสัมภาษณ์และข้อมูลของเงินสะสม จะเห็นได้ว่ากระบวนการก�ำหนดระเบียบหรือ
นโยบายส่ ว นกลาง มิ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การอย่ า งรอบคอบและค� ำ นึ ง ถึ ง ข้ อ จ� ำ กั ด ของท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ป ฏิ บั ติ
จึงเป็นแรงผลักดันที่ไม่สามารถตอบสนองนโยบายของส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะมีการ
กระจายอ�ำนาจด้านการคลัง เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายเงิน เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ของตนเองได้นั้น
จะเห็นได้ว่าการก�ำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. ผ่านมติคณะรัฐมนตรีหรือแม้แต่หนังสือ
ของกระทรวงมหาดไทย ยังมิได้ส่งผลการเปลี่ยนแปลงในเชิงระเบียบกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม แต่เป็น
เพียงนโยบายเฉพาะกิจเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมระดับ
ฐานรากของประเทศเท่านัน้ ดังนัน้ จึงเกิดเป็นความเหลือ่ มล�ำ้ ทางด้านรายได้ของท้องถิน่ จะเห็นได้วา่ เทศบาล
ต�ำบลท่าศาลา และเทศบาลต�ำบลสันทรายหลวง มีเงินเก็บสะสมไว้เป็นจ�ำนวนมาก ไม่ได้น�ำมาพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ท�ำให้เสียโอกาส เนื่องจากความไม่มั่นใจว่าการที่
รัฐได้กระจายอ�ำนาจด้านการคลังมาสู่ท้องถิ่นแล้ว รัฐยังมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อตามมาใช้งบประมาณของ
ท้องถิ่นด้วย ดังนั้น หากพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของการกระจายอ�ำนาจด้านการคลัง ที่จะให้ท้องถิ่น
มีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณนั้นยังถือว่าเป็นการแทรกแซงการบริหารงบประมาณการคลัง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการใช้จ่ายเงินสะสมที่รัฐให้ท้องถิ่นต้อง
ด�ำเนินการตามนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจเท่านั้น

ข้อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการวิจัยผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงในการบริหารการจัดการ
ด้านการกระจายอ�ำนาจด้านการคลังในการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดังนี้
1. ด้านการวางแผน ควรมีการวางแผนของการใช้จ่ายเงินโดยยึดหลักเหตุผลการการมุ่งเน้นให้
โครงการบรรลุวัตถุป ระสงค์แ ละประชาชนได้ ป ระโยชน์ โดยตรง ซึ่ งที่ ผ่ านมามี การน� ำ เงิ น สะสมไปใช้
ในด้านคมนาคมและงานก่อสร้างเป็นจ�ำนวนมาก ควรน�ำเงินสะสมไปพัฒนาในด้านที่ท้องถิ่นยังขาดแคลน
และประสบปัญหาอยู่ เพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่นในภารกิจด้านอื่นให้มากขึ้น
2. การใช้จ่ายงบประมาณเงินสะสม ควรค�ำนึงถึงหลักของธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ด้านการคลัง เป็นไปตามอ�ำนาจหน้าที่ของการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอ�ำนาจ
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การบริหารงานของเทศบาลที่มีปลัดปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี
ศึกษากรณีเทศบาลต�ำบลบ้านโฮ่ง อ�ำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�ำพูน
(ปี 2558 - 2562)
THE ADMINISTRATION OF A MUNICIPALITY WITH THE CHIEF
ADMINISTRATOR AS AN ACTING MAYOR : A CASE STUDY OF
BAN HONG MUNICIPALITY, BAN HONG SUB-DISTRICT,
LAMPHUN PROVINCE (2015 - 2019).
ธนิดา เจริญไชย
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1. ศึกษาความแตกต่างของการบริหารงานของเทศบาล ทีม่ ปี ลัดปฏิบตั ิ
หน้าที่แทนนายกเทศมนตรี 2. เพื่อให้ทราบข้อดีข้อเสีย โอกาสและข้อจ�ำกัดในการบริหารงานเทศบาล
ที่มีปลัดปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี ศึกษากรณีเทศบาลต�ำบลบ้านโฮ่ง อ�ำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�ำพูน
ปี 2558-2562 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยวิเคราะห์เอกสารภายในของเทศบาลต�ำบลบ้านโฮ่ง
เอกสารวิชาการ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลหลัก และน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์และอภิปรายผลร่วมกับ แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น,
แนวคิดนายกเทศมนตรีเข้มแข็ง (The Strong Mayor From) เพื่ออธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาท้องถิ่นที่ส่งผลต่อกระบวนการท�ำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
แนวคิดระบอบอ�ำนาจนิยม (Authoritarianism) โดยสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับประเทศ
โดยการน�ำของรัฐบาลทหารที่ส่งผลต่อการเมืองระดับท้องถิ่นอย่างไร
ค�ำส�ำคัญ : การบริหารงานเทศบาล/ปลัดปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนนายกเทศมนตรี/รัฐบาลทหาร/การเมือง
ระดับท้องถิ่น

Abstract
The purposes of this thesis are for 1. To study the differences of a local government’s
management which has a Municipal Clerk who is an in charge of the mayor’s office. 2. To know
advantages, disadvantages, opportunities, and limits in a local government’s management which
has a Municipal Clerk who is in charge of the mayor’s office ; a case study in Banhong Sub-district
Municipality, Lamphun Province (Since 2015 - 2019). This thesis is the Qualitative research which
researches analyze the confidential document’s Banhong Sub-district Municipality, academic
document, associated researches, and In-depth Interview from significant people. Besides,
it induces the data analysis of the debate of the results with the notion of Provincial Administrative
Organizations, The Strong Mayor From to explain the construction of the relationship between
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the administrator and Provincial Administrative Organizations which affects the working process of
the local government and the Authoritarianism perspective. This reflexes that how the country’s
political changes influence to local government.
Keywords : The Administration of a Municipality / Chief Administrator as an Acting Mayor /
Military Government / Local Politic.

บทน�ำ
การบริหารราชการแผ่นดินของไทยในปัจจุบนั ประกอบด้วย การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหาร
ราชการส่วนภูมภิ าค และการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ การบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ถือว่ามีความใกล้ชดิ
กับประชาชนมากทีส่ ดุ โดยเจตนารมณ์ของการกระจายอ�ำนาจสูท่ อ้ งถิน่ เพือ่ ให้ประชาชนมีอำ� นาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับกิจการต่างๆ ที่เป็นสาธารณะของท้องถิ่นด้วยตนเอง โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนด
การจัดระเบียบราชการส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันมีอยู่ 2 ระบบ คือ ระบบทั่วไปที่ใช้แก่ท้องถิ่นทั่วไป ปัจจุบัน
มีอยู่ 3 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนต�ำบล เทศบาล (เทศบาลต�ำบล, เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร)
และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนระบบที่ 2 ระบบพิเศษทีใ่ ช้เฉพาะท้องถิน่ บางแห่ง ปัจจุบนั มีอยู่ 2 รูปแบบ
คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น คือ การใช้หลักการกระจายอ�ำนาจ
(Decentralization) ให้กับประชาชนโดยตรง ประชาชนสามารถเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิน่ ได้โดยตรง เพือ่ เข้าไปท�ำหน้าทีต่ ดั สินใจจัดท�ำบริการสาธารณะต่างๆ และพัฒนาท้องถิน่ ของตนเอง
โดยในปี พ.ศ. 2528 มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครโดยตรงจากประชาชนเป็นครั้งแรก
ปี พ.ศ. 2545 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
ในปี พ.ศ. 2546 มีการแก้ไขพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล และพระราชบัญญัติต�ำบลและ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล สาระส�ำคัญของการแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายทัง้ 3 ฉบับ เป็นการก�ำหนดให้ผบู้ ริหาร
ท้องถิ่น ได้แก่ นายก อบจ. นายก อบต. และนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ในแต่ละท้องถิ่น และก�ำหนดให้อยู่ในวาระติดต่อกันไม่เกิน 2 สมัย
รัฐประหาร (Coup) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 น�ำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (National Peace and Order Maintaining Council)
ซึ่ ง ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ บั ญ ชาการทหารบกและเป็ น หั ว หน้ า คณะฯ ส่ ง ผลให้ รั ฐ บาลที่ ม าจากการเลื อ กตั้ ง
โดย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้สิ้นสุดลง นับเป็นการท�ำรัฐประหารครั้งที่ 13 ในประวัติศาสตร์ไทย
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หลังรัฐประหารโดยมี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผูล้ งนามสนองพระบรมราชโองการ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีทงั้ สิน้ 48 มาตรา
โดยเมื่อมีการประกาศใช้และเผยแพร่อย่างเป็นทางการแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจากคน
ในสังคมโดยเฉพาะเรื่องขอบข่ายอ�ำนาจของ หัวหน้า คสช. และคณะมีการใช้อ�ำนาจบริหารที่เบ็ดเสร็จ
เด็ดขาด เหนืออ�ำนาจนิติบัญญัติ และอ�ำนาจตุลาการ มาตราที่ส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ระดับประเทศและการเมืองระดับท้องถิน่ คือ มาตรา 44 ระบุวา่ “ในกรณีทหี่ วั หน้ารักษาความสงบแห่งชาติ
เห็นเป็นการจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านต่างๆ การส่งเสริมและความสามัคคีและความสมาน
ฉันของประชาชนในชาติ หรือเพื่อป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระท�ำอันเป็นการบ่อนท�ำลาย
ความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน
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ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ให้หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอ�ำนาจสั่งการระงับยับยั้ง หรือกระท�ำการใดๆ ได้ ไม่ว่าการกระท�ำนั้น
จะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และให้ถือว่าค�ำสั่งหรือการกระท�ำ 
รวมทั้ ง การปฏิ บั ติ ต ามค�ำ สั่ ง ดั ง กล่ า ว เป็ น ค� ำ สั่ ง หรื อ การกระท�ำ  หรื อ การปฏิ บั ติ ที่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย
และรัฐธรรมนูญนี้และเป็นที่สุด ทั้งนี้เมื่อได้ด�ำเนินการแล้วให้รายงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว” (ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th)
ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว มีการใช้อ�ำนาจของคณะ คสช. ผ่านมาตรา 44
ในห้วงระยะเวลา 5 ปี ออกกฎหมายทั้งหมด 456 ฉบับ แบ่งเป็นประกาศ คสช. 134 ฉบับ, ค�ำสั่ง คสช. 166
ฉบับ, ค�ำสั่งหัวหน้า คสช. 158 ฉบับ, ยกเลิกไปแล้ว 74 ฉบับ สิ้นสุดผลเนื่องจากเสร็จภารกิจ 133 ฉบับ
(ทีม่ าของข้อมูล : www.ilaw.or.th) นับเป็นกฎหมายทีก่ ระทบสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชนและเข้าแทรกแซง
การท�ำ งานของหน่วย งานราชการ รวมถึงองค์ กรเอกชนอื่ นๆ เช่น ค� ำ สั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558
เป็นฉบับที่แทนกฎอัยการศึก ให้ทหารมีอ�ำนาจจับกุมคุมขังประชาชนไว้ในค่ายทหารเรียกคนไปรายงานตัว
หรือที่เรียกกันคุ้นปากว่าเรียกไปปรับทัศนคติและห้ามประชาชนชุมนุมเกิน 5 คน เป็นการใช้อ�ำนาจ
ครอบคลุมสารพัดประเด็นปัญหาตามความพึงพอใจของผู้เสนอซึ่งปัจจุบันปัญหาดังกล่าวก็มิได้หายไป
จากสังคมไทยแต่ประการใด
มาตรา 44 ถือเป็นอ�ำนาจพิเศษตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 และเกี่ยวข้องกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ตัง้ แต่ฉบับแรก คือ ค�ำสัง่ หัวหน้า คสช. ที่ 1/2557 เรือ่ ง การได้มาซึง่ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือ
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ เป็นการชัว่ คราว ถือเป็นการแช่แข็งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่ให้เลือกตัง้ สมาชิกสภาและ
ผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชุดใหม่ ซึง่ มีจำ� นวนทีจ่ ะครบวาระต้องเลือกตัง้ ใหม่ประมาณ 1,000 คน
ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่สมาชิกสภาและผู้บริหารหมดวาระลงแล้วยังคงให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป
อย่างไม่มกี ำ� หนด เจตนารมณ์ตามค�ำสัง่ ฉบับนีใ้ ห้เหตุผลเพือ่ ให้เกิดความร่วมมือในการปฏิรปู และให้สมาชิก
สภาและผู้บริหารท้องถิ่นร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นในสถานการณ์ที่ยังไม่อาจมีการเลือกตั้งได้
และเพือ่ สร้างสภาพแวดล้อมอันดีในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย เป็นผลให้ไม่มกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภา
และผู้บริหารท้องถิ่น เข้าสู่ปีที่ 5 ภายหลังการรัฐประหาร และในรัฐบาลปัจจุบันก�ำหนดการในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นก็ยังไม่มีความแน่นอน ซึ่งไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะสามารถด�ำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่นได้เมื่อใด
เทศบาลต�ำบลบ้านโฮ่ง อ�ำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�ำพูน เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น 1 ใน 2 แห่ง
ของจังหวัดล�ำพูน ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากค�ำสัง่ คสช. โดยค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2558
เรื่อง แต่งตั้งและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด�ำรงต�ำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่น สั่ง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558
ส่งผลให้ นายพุฑฒิพงษ์ ฤาชัย ต�ำแหน่ง นายกเทศมนตรีต�ำบลบ้านโฮ่ง ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งนายกเทศมนตรี
ต�ำบลบ้านโฮ่ง ติดต่อกันสองสมัยนับแต่ปีงบประมาณ 2551 เป็นต้นมา ถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่นับ
แต่วันที่ 25 มิถุนายน 2558 จนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา 4 ปี โดยมีปลัดเทศบาลต�ำบลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีในการบริหารงานเทศบาลในระหว่างที่ไม่มีผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้ง ท�ำให้เกิดการ
ตัง้ ค�ำถามว่าผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีไ่ ม่ได้มาจากการเลือกตัง้ โดยตรง จากประชาชนในพืน้ ที่
จะปฏิบตั หิ น้าที่ มีความแตกต่างจากผูบ้ ริหารทีม่ าจากการเลือกตัง้ หรือไม่ ผลของค�ำสัง่ คสช. ฉบับที่ 19/2558
โดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีถ่ กู ค�ำสัง่ คสช. ฉบับที่ 16-19/2558 หลายรายอยูร่ ะหว่าง
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การถูกตรวจสอบของส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) มูลเหตุ
เป็นเรื่องกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ท�ำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
หรือท�ำให้ประชาชนเดือดร้อน รวมสมาชิกสภาผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ค�ำสั่ง คสช. 10 ฉบับ เป็นจ�ำนวน 298 ราย
(ที่มา : https://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html)
ตางรางแสดงค�ำสัง่ คสช. ทีม่ ผี ลต่อผูบ้ ริหารและข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ฉบับที่ เลขที่ค�ำสั่ง คสช

วันที่ออกค�ำสั่ง

จ�ำนวนราย

หมายเหตุ

1

16/2558

15 พฤษภาคม 2558

20

นายกและรองนายกฯ 17, ปลัดและรองปลัด 3

2

19/2558

25 มิถุนายน 2558

49

นายกและรองนายกและ สท 42, ปลัด 4, ข้าราชการ 3

3

1/2559

5 มกราคม 2559

48

นายกและรองนาย 44, ปลัด 2, ข้าราชการ 2

4

43/2559

21 กรกฎาคม 2559

50

นายกและรองนายก 40, ปลัด 7, ข้าราชการ 3

5

44/2559

26 กรกฎาคม 2559

1

นายก อบจ 1

6

50/2559

25 สิงหาคม 2559

2

ผู้ว่า กทม 1, นายก 1

7

52/2559

2 กันยายน 2559

2

ประธานสภา 1, ปลัด 1

8

59/2559

27 กันยายน 2559

62

9

35/2560

25 กรกฎาคม 2560

61

ประธานสภา 3, นายกฯ 4, ปลั ด รองปลั ด และ
ข้าราชการ 55
นายก 37, ปลัดรอง 20, ข้าราชการ 4

10

39/2560

8 กันยายน 2560

3

นายกและรองนายก 2, รองปลัด 1

รวม

298

ตามมาตรา 44 จะพบว่า การใช้อ�ำนาจตามมาตรานี้ มี เ งื่ อนไข คื อ 1. เพื่ อความจ� ำ เป็ น หรื อ
ประโยชน์ในการปฏิรูป 2. ส่งเสริมความสมานฉันท์ของประชาชน 3. ป้องกันปราบปรามการกระท�ำที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคง จากประวัติศาสตร์กฎหมายที่มีลักษณะคล้ายกับมาตรา 44 ได้แก่ มาตรา 17
ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ หรือ มาตรา 21 ในสมัยพลเรือเอกสงัด ทั้งสองมาตราดังกล่าวเป็นการให้อ�ำนาจ
เด็ดขาดแก่หวั หน้าคณะรัฐประหาร เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และไม่ปรากฏว่าหัวหน้าคณะรัฐประหาร
ที่ผ่านมา ใช้อ�ำนาจเผด็จการตามมาตราดังกล่าว เพื่อเข้าแทรกแซงการบริหารราชการในระดับท้องถิ่น
หากแต่ใช้ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้น เช่น ใช้อ�ำนาจตามมาตรา 17 เพื่อประหารชีวิตผู้ค้ายาเสพติด
รายใหญ่ เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น ประเด็ น ค� ำ ถามว่ า ผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ม า
จากการเลื อ กตั้ ง โดยตรงจากประชาชน จะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละมี ค วามแตกต่ า งจากผู ้ บ ริ ห ารที่ ม าจาก
การเลือกตั้งหรือไม่
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กรอบแนวคิดการวิจัย

อธิบายกรอบแนวคิดในการวิจัย
จากกรอบแนวคิดในการวิจัยดังกล่าวเป็นการศึกษาการบริหารงานเทศบาลที่มีปลัดปฏิบัติหน้าที่
แทนนายกเทศมนตรี ศึกษากรณี เทศบาลต�ำบลบ้านโฮ่ง อ�ำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�ำพูน ปี 2558 - 2562
ซึ่งตามโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจะประกอบไปด้วย ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา และฝ่ายข้าราชการประจ�ำ  โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนดเพื่อบริหารจัดการท้องถิ่น
ของตนเอง โดยจัดท�ำบริการสาธารณะและกิจการต่างๆ เพื่อยกระดับ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในท้องถิน่ ทีต่ นรับผิดชอบ ซึง่ ตามกฎหมายแล้วสมาชิกสภาและผูบ้ ริหารท้องถิน่ ต้องมาจากเลือกตัง้ โดยตรง
จากประชาชนในพื้นที่ให้สมกับเจตนารมณ์ของการปกครองตามหลักประชาธิปไตยที่ท�ำโดยประชาชน
เพือ่ ประชาชน ซึง่ ก็แตกต่างจากการเมืองระดับประเทศทีเ่ ป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทน คือประชาชนเลือก
ผู้แทนราษฎรเข้าไปท�ำหน้าที่ปกครองประเทศแทนเรา แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับประเทศ
มีการ “รัฐประหาร” ซึ่ง ศ.ดร.สุชาติ บ�ำรุงสุข ได้ให้ค�ำนิยามว่า หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ผูน้ ำ� รัฐบาลโดยไม่เป็นไปตามกติกาหรือข้อก�ำหนดตามรัฐธรรมนูญและการเปลีย่ นแปลงเช่นนีเ้ กิดจากการใช้
อ�ำนาจทางการทหาร ซึ่งมีลักษณะของการใช้จริงหรือขู่ใช้จริงก็ตาม (สุรชาติ บ�ำรุงสขุ, 2558) กระบวนการ
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ดังกล่าวจึงส่งผลต่อการเมืองระดับท้องถิ่น ท�ำให้โครงการการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นเปลี่ยนไป
เหลือเพียงฝ่ายสภาและฝ่ายข้าราชการประจ�ำ  จึงเป็นที่มาในการศึกษาหาความแตกต่างด้าน ๆ ของ
การบริหารงานเทศบาลที่มีปลัดปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี อาทิเช่น ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
ด้านการจัดท�ำบริการสาธารณะ ด้านการการบริหารงานภายในเทศบาล ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านอื่นๆ
การศึกษาตามกรอบการวิจัยมุ่งเน้นศึกษาข้อมูลเอกสารภายในเทศบาล เพื่อดูความแตกต่างของ
การบริหารงานเทศบาลด้านต่างๆ จากผู้บริหารไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ซึ่งเอกสาร
ทีศ่ กึ ษา ได้แก่ แผนพัฒนาท้องถิน่ เทศบัญญัตริ ายจ่าย งบการเงิน ระเบียบ หนังสือ่ สัง่ การ และค�ำสัง่ หัวหน้า
คสช. ทีเ่ กีย่ วข้อง ในทางกลับกันเมือ่ ศึกษาจากข้อมูลภายในองค์กรแล้ว จะขาดการศึกษาจากข้อมูลภายนอก
องค์กรไม่ได้ ผู้วิจัยเลือกสอบถามความคิดเห็นจากข้อมูลภายนอก โดยอาศัยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่ม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างตามระเบียบวิธีวิจัย ได้แก่ องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง หัวหน้า
ส่วนราชการในพื้นที่อ�ำเภอบ้านโฮ่ง ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น�ำชุมชน และประชากรในพื้นที่โดยเฉลี่ยให้ครบ
ทุกหมู่บ้าน เมื่อได้ข้อมูลแล้วก็น�ำข้อมูลมาจัดกลุ่มและวิเคราะห์ ภายใต้ทฤษฏีแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ทราบถึงความแตกต่าง ข้อดี ข้อเสีย โอกาส และข้อจ�ำกัด ของการบริหารงานเทศบาลทีม่ ปี ลัดปฏิบตั หิ น้าที่
แทนนายกเทศมนตรี พร้อมทั้งเสนอแนะตามผลที่ได้จากการวิจัยต่อไป

ทบทวนวรรณกรรม
เทพฤทธิ์ รวมจิตต์ (2554) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง “การบริหารงานของเทศบาล ภายใต้รูปแบบ
นายกเทศมนตรี ทีม่ าจากการเลือกตัง้ โดยตรง ศึกษากรณีเทศบาลต�ำบลสันก�ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างปี
พ.ศ. 2551 - 2554” พบว่า ภายใต้ระบบการบริหารของนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ฝ่ายบริหารโดยเฉพาะนายกเทศมนตรีมีเสถียรภาพและความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการ
แก้ไขกฎหมายทีส่ ำ� คัญหลายประการ เช่น ทีม่ าของต�ำแหน่งนายกเทศมนตรีและวิธกี ารประนีประนอมกรณี
การผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ซึ่งเป็นการลดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา
เนื่องจากการบริหารงานเทศบาลภายใต้รูปแบบนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง มีโครงสร้าง
หน้าที่ระหว่างฝ่ายบริหารงานฝ่ายสภาออกจากกันอย่างชัดเจน ท�ำให้นายกเทศมนตรีบริหารงานได้
อย่างอิสระรวดเร็ว และลดการแทรกแซงจากฝ่ายสภา เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร
การบริหารงานเทศบาลภายใต้รูปแบบนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงท�ำให้นายกเทศมนตรี
ต้องตอบสนองด้วยความต้องการของประชาชนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น เพราะการด�ำรงอยู่ในต�ำแหน่ง
นายกเทศมนตรีนั้นขึ้นอยู่กับเสียงสนับสนุนของประชาชนไม่ใช้เสียงสนับสนุนจากฝ่ายสภาเช่นระบบการ
เลือกนายกเทศมนตรีในอดีต ซึ่งผลการการศึกษาวิจัยนี้ได้พบข้อเสนอแนะว่า ภาคประชาชนและฝ่ายค้าน
ต้องช่วยกันตรวจสอบการท�ำงานนายกเทศมนตรีเนื่องจากเทศบาลต�ำบลสันก�ำแพง มีฝ่ายบริหารที่มีเสียง
สนับสนุนข้างมากในสภา เพื่อให้การบริหารเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อท้องถิ่น ควรมีข้อจ�ำกัดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของนายกเทศมนตรีไม่ให้เกินสองสมัยเพราะการด�ำรง
ต�ำแหน่งนายกเทศมนตีหลายสมัย จะท�ำให้เกิดการผูกขาดอ�ำนาจทางการเมืองละปิดกั้นโอกาสแก่นักการ
เมืองคนอื่นๆ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ประเด็นถัดมาคือการประชุมสภาเทศบาลอาจจะมีการจัดประชุม
สภาสัญจร ไปตามเขตพื้นที่ โดยเลือกเวลาที่ประชาชนสะดวก เช่น วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือช่วงตอนเย็น
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เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรับฟังได้มากขึ้น และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทาง
การเมืองเพิ่มมากขึ้น
ในการศึกษาของ เทพฤทธิ์ รวมจิตต์ ผู้วิจัยเห็นว่าสามารถน�ำมาอธิบายหลักการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ว่าการบริหารงานเทศบาลภายใต้รปู แบบนายกเทศมนตรีทมี่ าจากการเลือกตัง้ โดยตรง ท�ำให้นายกเทศมนตรี
ต้องตอบสนองด้วยความต้องการของประชาชนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น เพราะการด�ำรงอยู่ในต�ำแหน่งนายก
เทศมนตรีนั้นขึ้นอยู่กับเสียงสนับสนุนของประชาชนไม่ใช้เสียงสนับสนุนจากฝ่ายสภาเช่นระบบการเลือก
นายกเทศมนตรีในอดีต ในทางกลับกันงานวิจยั ดังกล่าวมีความย้อนแย้งต่อรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิน่
ในรัฐบาล คสช. ทีม่ ปี ลัดปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนนายกเทศมนตรีและยังสามารถจัดท�ำบริการสาธารณะตอบสนอง
ต่อประชาชนในพื้นที่ได้โดยไม่ต้องรับการสนับสนุนจากฝ่ายใดเช่นกัน
ชยุตม์ พันทรัพย์ (2556) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงบทบาททางการเมืองของก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในจังหวัดเชียงใหม่ หลังเหตุการณ์ รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ผลการศึกษาพบว่าภายหลังเหตุการณ์
รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 บทบาทก�ำนันผู้ใหญ่บ้านได้ถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ปัญหาความทับซ้อน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท�ำให้บทบาทหน้าที่ทางกฎหมายของก�ำนันผู้ใหญ่บ้านลดลง แต่บทบาท
ทางการเองทีไ่ ม่เป็นทางการในฐานะหัวคะแนนของนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิน่ มีความเข้มแข็ง
มากขึน้ เนือ่ งจากก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ นเป็นผูป้ ระสานผลประโยชน์ระหว่างนักการเมืองระดับชาติ ระดับท้องถิน่
กับประชาชน ผ่านสายสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ทแ่ี นบแน่น จากการศึกษาในช่วงเวลาหลังรัฐประหาร 19 กันยายน
2549 ถึงก่อนการเลือกตั้งทั่วไป 3 กรกฎาคม 2554 พบว่าปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาท
ทางการเมืองของก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงของพระราชบัญญัติลักษณะการปกครอง
ท้องที่ ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 11 และ พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 12 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความเข้มแข็งมากขึ้นเป็นผลมาจากการกระจายอ�ำนาจสู้ท้องถิ่น 3) การเปลี่ยนแปลงของการเมือง
ระดับชาติน�ำมาสู่การเปลี่ยนรัฐบาลและนโยบายของรัฐบาลที่ส่งผลต่อบทบาทของก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน และ
4) การพัฒนาของเทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสารที่ท�ำให้เกิดการรับรู้ข้อมูลทางการเมืองอย่างรวดเร็วดังนั้น
ผลการศึกษาสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงการเมืองระดับชาติส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาททางการเมือง
ของก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน ผลการศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของการเมืองระดับชาติ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเมืองระดับท้องถิ่น และระบบราชการส่วนภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
จากการศึกษาของ ชยุต พันทรัพย์ ผู้วิจัยเห็นว่ามีความสามารถในการอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลง
ของการเมืองระดับชาติส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเมืองระดับท้องถิ่นและระบบราชการส่วนภูมิภาค
ในรูปแบบที่แตกต่างกัน หลังเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 บทบาทก�ำนันผู้ใหญ่บ้านได้ถูก
เปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ปัญหาความทับซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท�ำให้บทบาทหน้าที่ทางกฎหมาย
ของก�ำนันผู้ใหญ่บ้านลดลง หลังเหตุการณ์รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 บทบาทของผู้บริหารและ
สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เปลี่ยนแปลงไป มีการใช้อ�ำนาจของ หัวหน้า คสช. ที่เบ็ดเสร็จเด็ด
ขาดออกค�ำสั่งให้ ผู้บริหารสมาชิกสภาและข้าราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระงับการปฏิบัติ
หน้าที่ และยังไม่มีการก�ำหนดวันเวลาที่ชัดเจนในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเป็น
ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับชาติ
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ปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์ (2561) ได้ท�ำการศึกษาทิศทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต
พบว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญในการปกครองประเทศ มากจากหลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย มีลักษณะพิเศษเนื่องจากเป็นการปกครองระดับล่างที่ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศทุกด้าน
ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม หากมีแนวทางที่ชัดเจนก็จะท�ำให้องค์ก�ำปกครอง
ส่วนท้องถิน่ สามารถปกครองตนเอง มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ก็ยอ่ มท�ำให้ประเทศเจริญก้าวหน้า
ได้อย่างรวดเร็ว ทิศทางการปกครองส่วนท้องถิน่ ในอนาคต ควรก�ำหนดให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการ
สาธารณะ มีความอิสระโดยการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ มีคณะกรรมการกลางก�ำกับตรวจสอบดู
และประเมินผลการด�ำเนินงาน ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่
ให้ชัดเจน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการบริหาร มีพระราชบัญญัติจัด
ตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
จากการศึกษาของ ปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าสามารถน�ำมาอธิบายหลักการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ทีม่ คี วามขัดแย้งกันกลับรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิน่ ภายใต้รฐั บาล คสช. โดยผูว้ จิ ยั มองว่าการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักการกระจายอ�ำนาจในหลายประเด็น เช่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้มีผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ปิดกั้นโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งท้องถิ่น และขาดความอิสระในการบริหารงาน ผลงานการศึกษา
ดังกล่าวยังได้กล่าวถึงประเด็นของท้องถิ่นในฐานะเป็น “ฐานเสียง” ของการเมืองระดับชาติ มีการเข้าไป
จัดระบบฐานเสียงของต้นเองในท้องถิ่น มีการดึงก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน แกนน�ำชุมชน และผู้มิทธิพลในท้องถิ่น
เป็นฐานเสียงทางการเมืองของตนเอง มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ทีก่ ารเมืองระดับชาติได้เข้ามาแทรกแซง
การเมืองท้องถิน่ มีการยกเลิกค�ำสัง่ ตามมาตรา 44 เอือ้ ผลประโยชน์ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในปี 2562 เป็นต้น
ศักดิภทั เชาวน์ลกั ษณ์สกุล และยุพา ปราชญากูล (2561) ได้ทำ� การศึกษารัฐประหารกับการเมืองไทย
พบว่าบริบททางการเมืองของไทยตั้งแต่สมัยรัฐจารีต รัฐสมบูรณาญาสิทธฺราชย์ถึงยุคสมัยใหม่ในปัจจุบัน
การรัฐประหารกับการเมืองไทยยังคงวนเวียนเป็นวงจรอุบาทว์ ซึง่ สามารถสรุปได้วา่ การรัฐประหารของไทยนัน้
เกิดจากความขัดแย้งระหว่างชนชัน้ น�ำของไทยทีช่ ว่ งชิงการครองอ�ำนาจน�ำระหว่างกันเอง และพบว่าตัวแบบ
การรัฐประหารกับการเมืองไทยนัน้ ขึน้ อยูก่ บั การักษาสมดุลอ�ำนาจระหว่างไตรภาคีอำ� นาจ คือ กลุม่ พลังเก่า
กลุ่มพลังใหม่ และกลุ่มพลังภายนอก ทุนนิยมโลก โดยหากเกิดความไม่สมดุลอ�ำนาจขึ้นกลุ่มพลังเก่าและ
กลุม่ พลังใหม่จะแย่งชิงการครองอ�ำนาจน�ำ Hegemony โดยใช้วาทกรรมเป็นเครือ่ งมือสร้างความชอบธรรม
ทางการเมืองในการเข้าช่วงชิงในพื้นที่สังคมอุดมการณ์ แต่กลุ่มพลังที่จะได้ครองอ�ำนาจน�ำจะต้องได้รับ
การสนับสนุนจากกลุม่ พลังภายนอก อันหมายถึงกลุม่ ทุนนิยมโลกนัน้ เอง กลุม่ พลังภายนอกจึงเป็นกลุม่ ชีข้ าด
การคลองอ�ำนาจน�ำรัฐอย่างแท้จริงอันอาจกล่าวได้ว่าเศรษฐกิจเป็นตัวก�ำหนดนั่นเอง
จากการศึกษาของ ศักดิภทั เชาวน์ลกั ษณ์สกุล และยุพา ปราชญากูล ผูว้ จิ ยั สามารถน�ำมาอธิบายได้
ว่าภายหลังการเกิดรัฐประหารหลายครั้ง จะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อเอื้อต่อการใช้อ�ำนาจ
ของผู้น�ำรัฐประหาร เช่นเดียวกับมาตรา 44 ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 และการใช้อ�ำนาจ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

1431

ตามมาตราดังกล่าว ยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท้องถิ่นเป็นการเปลี่ยนแปลงจากบนสู่ล่าง
ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการกระจายอ�ำนาจและยังขาดความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง การท�ำรัฐ
ประหารที่ผ่าน 12 ครั้ง ไม่พบการเข้าแทรกแซงการท�ำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจขึ้นอยู่
ที่บริบททางการเมืองที่แตกต่างกันตามยุคสมัย จึงเป็นที่น่าสนใจว่าในครั้งนี้การเข้าแทรกแซงกระบวน
การท�ำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของรัฐบาล คสช. จะส่งผลเช่นไรต่อการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฏี)
1. แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นความหมายการปกครองท้องถิ่น ได้มีผู้ให้ความหมาย
หรือค�ำนิยามไว้มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมีค�ำนิยามเหล่านี้ต่างมีหลักการที่ส�ำคัญคล้ายคลึงกัน Daniel Wit
(1967 P. 14-21) (อ้างในชูวงค์ ฉายะบุตร, 2549:24) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครอง
ที่รัฐบาลกลาง ให้อ�ำนาจหรือกระจายอ�ำนาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชน
ในท้องถิ่นได้มีอ�ำนาจในการปกครองร่วมกันทั้งหมด หรือเป็นบางส่วนในการบริหารท้องถิ่น ตามหลักการ
ทีว่ า่ ถ้าอ�ำนาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถิน่ รัฐบาลของท้องถิน่ ก็ยอ่ มเป็นรัฐบาลของประชาชน
โดยประชาชนและเพื่อประชาชน ดังนั้นการบริหารการปกครองท้องถิ่นจ�ำเป็นต้องมีองค์กรของตนเอง
อันเกิดจากการกระจายอ�ำนาจของรัฐบาลให้องค์กรมิได้เป็นส่วนหนึง่ ของรัฐบาลกลาง มีอำ� นาจการตัดสินใจ
และบริหารงานภายในท้องถิ่นในเขตอ�ำนาจของตน
อุทัย หิรัญโต (2523 : 2) นิยาม การปกครองท้องถิ่น คือการปกครองที่รัฐบาลกลางมอบอ�ำนาจ
ให้ประชาชนในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งจัดการปกครองและด�ำเนินการ บางอย่างโดยด�ำเนินการกันเอง
เพื่ อ บ� ำ บั ด ความต้ อ งการของตน การบริ ห ารงานของท้ อ งถิ่ น มี ก ารเป็ น จั ด เป็ น องค์ ก ารมี เจ้ า หน้ า ที่
ซึ่งประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ความเป็นอิสระ ในการบริหารงาน แต่รัฐบาลต้อง
ควบคุมด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม จะปราศจากการควบคุมของรัฐหาไม่ได้เพราะการปกครอง
ท้องถิ่นเป็นสิ่งที่รัฐท�ำให้เกิดขึ้น
ประทาน คงฤทธิศึกษาการ (2534 : 11) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่นเป็นระบบการปกครองที่
เป็นสืบเนื่องมากจากการกระจายอ�ำนาจทางการปกครองของรัฐ และโดยนัยนี้จะเกิดองค์การท�ำหน้าที่
ปกครองท้องถิน่ โดยคนในท้องถิน่ นัน้ ๆ องค์การนีจ้ ดั ตัง้ และถูกควบคุมโดยรัฐบาล มีอำ� นาจในการก�ำหนด
นโยบายและควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของตนเอง
ลักษณะส�ำคัญของการปกครองท้องถิ่น
1) การปกครองท้องถิ่นมีลักษณะส�ำคัญหลายประการดังนี้ (ปธาน สุวรรณมงคล, 2547, 2)
เป็นนิติบุคคลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยอ�ำนาจกฎหมาย การเป็นนิติบุคคลจึงเป็นการแสดงถึงทางกฎหมาย
ส�ำหรับการปกครองท้องถิน่ ถือเป็นนิตบิ คุ คล ในกฎหมายมหาชน โดยมีกฎหมายตัดตัง้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายมหาชน เช่น ท�ำสัญญาการก่อหนี้ เป็นต้น
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2) มีอ�ำนาหน้าที่เฉพาะ จะมีการด�ำเนินกิจการที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นเฉพาะการให้เป็นหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบนั้น ๆ ซึ่งอาจจะเป็นการระบุหน้าที่ไว้โดยชัดเจน หรืออาจะเป็น
การระบุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถริเริ่มท�ำกิจการใด ๆ ที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศ
3) มีผู้บริหารมาจากการเลือกตั้ง โดยทั่วไปสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารหรือคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ตามที่กฎหมายก�ำหนด
4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น
เป็นเรื่องส�ำคัญ ทั้งนี้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เข่น ไปใช้สิทธิลงคะแนน
เสียงเลือกตัง้ การสมัครรับเลือกตั้ง การริเริ่มกฎหมาย การถอดถอนสมาชิก การให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ต่อผู้บริหารหรือคณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ในท้องถิ่นมีประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่าง
เข้มแข็ง จะท�ำให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมาก
และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอย่างเข้มแข็ง
5) มีความเป็นอิสระในการบริหารงานอย่างเพียงพอ สาระส�ำคัญประการหนึง่ ของการปกครองท้องถิน่
คือ ต้องมีความเป็นอิสระในการบริหารงานอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถด�ำเนินงานในขอบเขตหน้าที่
ทีก่ ำ� หนดความเป็นอิสระในการบริหารงานซึง่ มีอำ� นาจในการตัดสินใจด�ำเนินการในหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย
ตามกฎหมาย โดยทีร่ ฐั บาลกลางควรมีหน้าทีเ่ พียงสนับสนุนส่งเสริมและก�ำกับการดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากกว่าการควบคุมอย่างใกล้ชิด
6) มีอ�ำนาจในการจัดการหารายได้และใช้จ่ายรายได้อย่างอิสระตามสมควร การปกครองท้องถิ่น
จะบังเกิดผลดีต่อท้องถิ่น โดยส่วนร่วมต้องมีอ�ำนาจในการจัดหารายได้ภายในท้องถิ่นของตนเองอย่าง
เพียงพอต่อการบริหารงาน คือ มีแหล่งรายได้ที่ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บเองได้ นอกเหนือจากรายได้ที่
ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลกลาง และมีอ�ำนาจอิสระตามสมควรในการใช้จ่ายเงินรายได้ของท้องถิ่น
เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
7) การก�ำกับดูแลจากรัฐ การปกครองท้องถิ่นถือว่าเป็นส่วนย่อยส่วนหนึ่งของรัฐและจัดตั้งโดยรัฐ
มีกฎหมายรองรับ มิใช่องค์กรที่เป็นอิสระเด็ดขาดจากรัฐ ดังนั้นการก�ำกับดูแลจึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ�ำเป็น เพื่อให้การใช้อ�ำนาจรัฐของคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิน่ เป็นไปเพือ่ ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ และประเทศชาติโดยรวมอย่างแท้จริง ทัง้ นี้ การก�ำกับ
ดูแลของรัฐต้องกระท�ำเท่าทีจ่ ำ� เป็นและไม่ขดั กับหลักความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์
ของประชาชน
2. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบนายกเทศมนตรีเข้มแข็ง (The Strong Mayor Form)
แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นที่นิยมใช้ในประเทศต่างๆ โดยส่วนใหญ่ มี 6 แบบ
(ธเนศร์ เจริญเมือง, 2545 : 52 - 61) โดยในการวิจัยในครั้งนี้ขอกล่าวถึงการปกครองท้องถิ่นรูปแบบนายก
เทศมนตรีเข้มแข็ง (The Strong Mayor Form) โดยจะใช้อธิบายโครงสร้างและความสัมพันธ์ของฝ่ายบริหาร
และฝ่ายสภาท้องถิ่นดังนี้
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รูปแบบนายกเทศมนตรีเข้มแข็ง (The Strong Mayor Form) โดยลักษณะโครงสร้างแล้วนายกเทศมนตรี
มาจากการเลื อ กตั้ ง โดยตรงจากประชาชน แต่ ต� ำ แหน่ ง บริ ห ารอื่ น ๆ ไม่ ไ ด้ ม าจากการเลื อ กตั้ ง แต่ ใ ห้
นายกเทศมนตรีเป็นแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายต่างๆ และสามารถถอดถอนจากต�ำแหน่งได้ นอกจากนี้นายก
เทศมนตรี ยังมีอ�ำนาจในการยับยั้งมติของสภาและก�ำหนดและปรับปรุงงบประมาณ(ธเนศร์ เจริญเมือง,
2545 : 57) ส่วนสมาชิกสภาเทศบาลภายใต้รูปแบบนี้จะมีขนาดเล็กสมาชิกไม่เกิน 7 - 9 คน สมาชิกสภาฯ
มาจากการเลือกตัง้ โดยตรงจากประชาชนในเขตต่างๆ ในเขตเมืองขนาดเล็กพวกเขาท�ำงานไม่เต็มเวลาและ
ไม่ว่าเมืองเล็กหรือเมืองใหญ่ส่วนสมาชิกสภาฯจะไม่มีต�ำแหน่งด้านการบริหารและด้วยเหตุผลที่หลาย
เมืองคาดว่าคนที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกเทศมนตรีนั้นมิใช้นักบริหารที่มีฝีมือจึงมีการแต่งตั้งหัวหน้า
ฝ่ายบริหารขึ้นมา เรียกว่า Chief Administrative Officer (CAO) เพื่อให้ได้คนที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ขึ้นมาบริหารทุอย่างตามนโยบายของนายกเทศมนตรี(ธเนศร์ เจริญเมือง, 2545 : 57)
รูปแบบฝ่ายบริหารเข็มแข็งเป็นแบบที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลน�ำมาใช้โดยมีกรุงเทพมหานคร
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยแห่งแรกที่น�ำรูปแบบนี้มาใช้ซึ่งทั้งฝ่ายสภาและฝ่ายบริหารมาจาก
การเลือกตั้ง ต่างกันตรงที่หัวหน้าฝ่ายบริหารของ กทม. เรียกว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด ในขณะที่ฝ่ายบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนั้นเรียกว่านายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
3. แนวคิดระบอบอ�ำนาจนิยม (Authoritarianism)
ลักษณะอ�ำนาจนิยม (Authoritarian Aspects) ลักษณะอ�ำนาจนิยมในที่นี้ให้ค�ำจ�ำกัดความว่า
หมายถึ ง ลั ก ษณะซึ่ ง ประชากรส่ ว นใหญ่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในเรื่ อ งของอ� ำ นาจอย่ า งมาก ความเด็ ด ขาด
และถูกครอบง�ำโดยความเชื่อในเรื่องผู้น�ำ  และค�ำว่าอ�ำนาจนิยมนี้มิได้หมายถึงความต้องการอ�ำนาจ
หรือการชอบใช้อ�ำนาจเท่านั้น แต่รวมถึงการยอมรับในอ�ำนาจ ความหวาดกลัวแลเคารพในอ�ำนาจด้วย
ดังนัน้ เมือ่ พิจารณาเรือ่ งอ�ำนาจนิยมนีจ้ งึ เกีย่ วพันไปถึงแหล่งทีม่ าของอ�ำนาจด้วย ก็คอื อ�ำนาจทางการเมือง
ซึ่งเกิดขึ้นได้ 3 ทางด้วยกัน ได้แก่
1. อ�ำนาจที่ได้มาจากขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อกันมา (Traditional Authority)
2. อ�ำนาจที่ได้มาบุญบารมีส่วนตัวของผู้น�ำ  ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวของผู้น�ำแต่ละคน
(Charismatic Authority)
3. อ�ำนาจที่ได้มาตามกฎหมาย คือ มีกฎหมายระบุให้อ�ำนาจไว้ (Legal Authority)
Weber, Max (1947 : 328) เป็นผู้เสนอแนวความคิดดังกล่าวและเชื่อว่าอ�ำนาจที่มีที่มาจาก 3
แหล่งนี้เท่านั้นที่ประชาชนยอมรับ และผู้ใช้อ�ำนาจสามารถอ้าง “ความชอบธรรม” เพื่อที่จะใช้อ�ำนาจนั้น
ในการปกครองได้ และลักษณะทีส่ ำ� คัญของสังคมทีม่ ลี กั ษณะอ�ำนาจนิยมก็คอื ความสัมพันธ์ของคนในสังคม
จะมีความสัมพันธ์ตามล�ำดับชัน้ ในแนวดิง่ คือจากสูงไปหาต�ำ 
่ ผิดกับในสังคมแบบประชาธิปไตย ซึง่ มีปรัชญา
หรืออุดมการณ์วา่ ทุกคนเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาคกัน โดยมีลกั ษณะความสัมพันธ์จะเป็นไปในแนวราบ
ลักษณะอ�ำนาจนิยมซึ่งแสดงออกในวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยจึงแสดงออกใน 2 ระดับ และ
ใน 2 ลักษณะคือ 1. วัฒนธรรมทางการในระดับชนชั้นมีลักษณะอ�ำนาจนิยม คือนิยมใช้อ�ำนาจในการ
แก้ปัญหาทางการเมือง แต่ไม่นิยมวิธีรุนแรง แม้ว่าจะมีแนวโน้มว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นก็ตาม ไม่เห็น
ความส� ำ คั ญ ของอุ ด มการณ์ เน้ น ในทางปฏิ บั ติ ม ากกว่ า ทฤษฎี ห รื อ หลั ก การ นิ ย มตั ว บุ ค คลและขาด
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ความรับผิดชอบ ไม่มีระเบียบวินัยและไม่ค�ำนึงถึงกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ชอบต่อสู้นอกระบบและมักจะมีความ
คิดไปในทางอนุรักษนิยม ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงหรือยอมรับสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งผิดไปจากที่เคยปฏิบัติกันมา
และมักจะน�ำเอาสิ่งที่ตนเคยปฏิบัติในอดีตมาใช้ในปัจจุบัน เว้นแต่ถูกบังคับจากสถานการณ์
ชนชั้นน�ำอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มน้อยที่มีวัฒนธรรมทางการเมืองที่ค่อนข้างจะก้าวหน้ากว่าคือ
มีลักษณะอ�ำนาจนิยมบ้าง แต่ยังมีความเชื่อมั่นในอุดมการณ์ค่อนข้างสูง ไม่ติดอยู่กับตัวบุคคลแต่เคารพ
ในหลักการ นิยมการกระจายอ�ำนาจ
2. วัฒนธรรมทางการเมืองในระดับมวลชน มีลกั ษณะอ�ำนาจนิยม คือยอมรับในอ�ำนาจทีเ่ หนือกว่า
โดยไม่ได้แย้ง และพยายามแสดงอ�ำนาจไปในหมู่คนที่ตนจะแสดงอ�ำนาจได้ นอกจากนี้ก็ยังมีวัฒนธรรม
ทางการเมื องแบบไม่เข้า ร่วมอย่า งชัดแจ้ง และความเป็ น นั กปฏิ บั ติข องคนไทยในระดั บ ชาวบ้ านนั้ น
ส่งผลให้คนไทยมีวฒ
ั นธรรมทางการเมืองในแง่ลบ คือ ไม่สนใจการเมือง เพราะเห็นว่าการเมืองเป็นเรือ่ งไกลตัว
ไม่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งปากเรื่ อ งท้ อ งหรื อ ความเป็ น อยู ่ ข องตน เนื่ อ งจากสั ง คมในสมั ย โบราณ
แม้จะมีการรวมอ�ำนาจเข้าสู่ส่วนกลางอย่างมาก แต่เนื่องจากความห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวกและ
ความอุดมสมบูรณ์ของที่ดินในสมัยก่อน ท�ำให้ประชาชนรู้สึกว่าการเมืองเป็นไกลตัวและไม่ส่งผลกระทบ
กระเทือนมาถึงตน ทั้งนี้ก็เพราะไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ที่จะเข้ามาใช้อ�ำนาจสักกี่ครั้งกี่หนก็ตาม
พวกเขาเองก็ยังมีความเป็นอยู่เหมือนเดิม การท�ำมาหากิน ภาวะเศรษฐกิจก็เป็นเช่นเดิม และถึงแม้ว่า
ในปัจจุบนั การเมืองจะเข้ามามีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับประชาชนมากขึน้ ประกอบกับการคมนาคม ข่าวสาร
ก็สะดวกรวดเร็วขึ้น แต่การท�ำมาหากินก็ยังฝืดเคือง มีชนชั้นกลางและปัญญาชนตลอดจนผู้ใช้แรงงาน
บางกลุ่มเท่านั้นที่เริ่มเข้ามามีบทบาททางการเมือง โดยมีความสนใจขึ้นมาบ้างจากที่ไม่เคยสนใจเลย
คนส่วนใหญ่ยังคงมองการเมืองในแง่ของคนนอกอยู่โดยไม่คิดว่าตัวเองก็อยู่ในระบบการเมืองเช่นเดียวกัน

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาเรือ่ ง การบริหารงานเทศบาลทีม่ ปี ลัดปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนนายกเทศมนตรี กรณีศกึ ษาเทศบาล
ต�ำบลบ้านโฮ่ง อ�ำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�ำพูน ปี 2558 - 2562 เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Document)
ประชากร : ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท�ำการศึกษากับประชากรที่มี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงประเด็นที่ท�ำการศึกษา โดยแยกประชากรเป็นกลุ่มดังนี้ กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่นของ
เทศบาลต�ำบลบ้านโฮ่ง, กลุ่มสภาท้องถิ่นของเทศบาลบ้านโฮ่ง, กลุ่มหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกพนักงาน
ข้าราชการของเทศบาลต�ำบลบ้านโฮ่ง, กลุ่มก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้น�ำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เทศบาล
ต�ำบลบ้านโฮ่ง, กลุ่มนายอ�ำเภอบ้านโฮ่งและท้องถิ่นอ�ำเภอบ้านโฮ่ง, กลุ่มผู้บริหารและสภาขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นข้างเคียง
กลุ่มตัวอย่าง : ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการคัดเลือดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ประชากรในจ�ำนวนที่เหมาะสม ดังนี้ ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 1 คน, ประธานสภา 1 คน
และสมาชิกสภาเขตละ 3 คน, หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (ผู้อ�ำนวยการกอง) ของเทศบาลต�ำบลบ้านโฮ่ง
7 คน, พนักงานและข้าราชการ ของเทศบาลต�ำบลบ้านโฮ่ง 10 คน, ก�ำนัน 1 คน, ผู้ใหญ่บ้าน 9 คน,
ผู้น�ำชุมชน หมู่บ้านละ 2 คน
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นายอ�ำเภอบ้านโฮ่ง 1 คน, ท้องถิ่นอ�ำเภอบ้านโฮ่ง 1 คน, ผู้บริหารและสภาขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นข้างเคียง 2 คน
แหล่งข้อมูล การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Document) ผู้วิจัยเลือกเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องของ
เทศบาลต�ำบลบ้านโฮ่ง อ�ำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�ำพูน ได้แก่ งบการเงินย้อนหลัง ปี 2558 - 2562, เทศบัญญัติ
รายจ่าย ปี 2558 - 2562, แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2558 - 2562. ค�ำสั่ง คสช, เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ เทศบาล
ต�ำบลบ้านโฮ่ง อ�ำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดล�ำพูน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการสัมภาษณ์ที่
ไม่มกี ฎเกณฑ์สำ� หรับการสัมภาษณ์ทเี่ ป็นทางการหรือล�ำดับขึน้ ตอนของการสัมภาษณ์ทแี่ น่นอนอปรับเปลีย่ น
ตามสภาพการณ์ตอบของกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารภายใน (Document) และจัดเป็นระบบเรียงตามปีงบประมาณ
ได้แก่ งบการเงินย้อนหลัง ปี 2558 - 2562, เทศบัญญัติรายจ่าย ปี 2558 - 2562, แผนพัฒนาท้องถิ่น
ปี 2558 - 2562, เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
2. รวบรวมเอกสารภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมาย ระเบียบ พรบ.เทศบาล นโยบายการบริหาร
ราชการจากกระทรวงมหาดไทย, ค�ำสั่ง คสช., และก�ำหนดขอบข่ายของข้อมูลที่ต้องการ เมื่อได้ส�ำรวจ
และทราบแหล่งที่มาของเอกสารหลักฐานแล้ว ด�ำเนินการจัดท�ำเป็นระบบเพื่อสะดวกต่อการค้นหา
และศึกษาในรายละเอียด
3. ใช้วิธีการสังเกตโดยผู้ถูกสังเกตรู้ตัวและไม่รู้ตัว (known or unknown observation) โดยผู้วิจัย
เข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์และใกล้ชิดกับผู้ถูกสังเกต ข้อดีคือสามารถสังเกตพฤติกรรมได้ครบถ้วน
ซึ่งการสังเกตจะท�ำให้ผู้วิจัยทราบทัศนะคติหลายๆ ด้าน ต่อการท�ำงานของผู้บริหารแต่ละแบบ แต่ละคน
หรือช่วงก่อนและหลังการมีค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จากประชาชนและจากพนักงาน
ข้าราชการในเทศบาลเอง จากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมาบันทึกและวิเคราะห์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ด้วยการตั้งค�ำถามและน�ำประเด็น
ที่ต้องการทราบเจาะลึกในรายละเอียดแต่ละประเด็นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใจในโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาล มีความรู้อ�ำนาจหน้าที่กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล เป็นข้อได้เปรียบที่ท�ำให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของงานวิจัย
5. น�ำข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ มาเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ให้อยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์
ของสิ่งที่ต้องการศึกษา เพื่อหาค�ำตอบและแนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือสะท้อนในสิ่งที่ต้องการทราบ
6. สรุปผลจากการวิจัย อภิปรายผลและให้ข้อเสนอแนะ
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สรุป
การวิจัยดังกล่าวเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
วิ ช าการรวมถึ ง เอกสารอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และใช้ ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-depth
Interview) การศึกษาครั้งนี้อยู่ในขั้นตอนของการเก็บข้อมูลซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองระดับชาติที่ส่งผลต่อการเมืองระดับท้องถิ่น ผู้บริหารสมาชิกสภาและข้าราชการส่วนท้องถิ่น
มีการปรับตัวสูง เพื่อรองรับการท�ำงานภายใต้นโยบายไม่ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง หรือรัฐบาลทหาร
ในกรณีที่มีการรัฐประหาร ไม่เป็นไปตามแนวคิดการปกครองท้องถิ่น และไม่เป็นไปตามหลักการกระจาย
อ�ำนาจ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ปิดกั้น
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งท้องถิ่น และขาดความอิสระในการบริหารงาน
ไม่สามารถพึ่งพาตนเองหรือออกกฎหมายได้เอง ขาดอิสระในการปกครองตนเองทั้งด้านโครงสร้าง
ที่ถูกออกแบบโดยรัฐส่วนกลาง คือ กรมส่งเสริมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ลักษณะของรายได้ที่ไม่
สามารถจัดเก็บเองได้เพียงพอในการใช้จ่ายเพื่อจัดท�ำบริการสาธารณะตอบสนองต่อประชาชนในพื้นที่
ต้องคอยรอรับเงินอุดหนุนและรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้
องค์กรอิสระหรือหน่วยงานตรวจสอบไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจ�ำนวนองค์กรปกครองท้องถิ่น
ทั่วประเทศ ช่องทางในการทุจริตคอรัปชั่นของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นมีมาก เมื่อศึกษา
ข้อมูลเอกสารพบว่าองค์กรอิสระ ได้แก่ สตง. ปปช. และศาลรัฐธรรมนูญ โดยผู้มีอ�ำนาจในองค์กรอิสระถูก
ก�ำหนดให้เข้ารับต�ำแหน่งโดยวิธีการแต่งตั้ง ดังเช่นสมาชิกวุฒิสภาท�ำให้ขาดความเป็นอิสระจากรัฐบาล
มีลักษณะอ�ำนาจนิยม (Authoritarian Aspects) ที่องค์กรอิสระต่างๆ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถูกปกครองแบบแนวดิง่ มีลำ� ดับชัน้ บังคับบัญชาจากสูงไปหาต�ำ 
่ ผิดจากหลักประชาธิปไตยมีความเหลือ่ มล�ำ้
ขาดความเสมอภาคทัง้ นีก้ ารเมืองระดับชาติยงั ใช้การเมืองระดับท้องถิน่ เป็นฐานเสียงในการเลือกตัง้ สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองระดับชาติ
ในการชักจูงเป็นพรรคพวก และยื่นข้อเสนอเอื้อผลประโยชน์ด้วยวิธีการต่างๆ หากแต่ผู้น�ำประเทศ
หรือรัฐบาลใด มองเห็นว่าท้องถิ่นนั้นไม่อาจตกเป็นฝ่ายสนับสนุนทางการเมืองของพรรคตนได้ ก็น�ำมา
ซึง่ การบัน่ ทอนอ�ำนาจการบริหารงานในพืน้ ทีด่ ว้ ยวิธกี ารต่างๆ ซ�ำ้ รายหากการกระท�ำนัน้ ตกอยูใ่ นยุคผูบ้ ริหาร
ที่สามารถออกกฎหมายเองได้ ย่อมไม่ส่งผลดีต่อฝ่ายตรงข้าม สรุปได้ว่านักการเมืองระดับชาติและรัฐบาล
เองนั้นแหละเป็นตัวส�ำคัญที่ท�ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่พัฒนาอย่างแท้จริง
การท� ำ รั ฐ ประหารส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงตั ว ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ไม่ ส อดคล้ อ งตามรู ป แบบ
นายกเทศมนตรีเข้มแข็ง (The Strong Mayor Form) ไม่มีนายกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
ภาระการบริหารงานเทศบาลตกอยู่ที่ข้าราชการฝ่ายประจ�ำ  การท�ำงานของฝ่ายสภาท้องถิ่นที่มีหน้าที่
ตรวจสอบถ่วงดุลการท�ำงานของผู้บริหารท้องถิ่นก็กระท�ำได้ไม่เต็มที่ ฝ่ายข้าราชการประจ�ำต้องคอยแก้ไข
ปั ญ หาเฉพาะหน้ า ให้ ร อดพ้ น วิ ก ฤติ ท างการเมื อ งเป็ น ระยะๆ ถื อ เป็ น ข้ อ เสี ย ของการพั ฒ นาองค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และขาดความต่ อ เนื่ อ งในการท� ำ งาน มี ก ารแบ่ ง พรรคแบ่ ง พวกในการท� ำ งาน
โดยแบ่ ง เป็ น ผู ้ ที่ ส นั บ สนุ น นายกเทศมนตรี เ ป็ น คนในท้ อ งที่ และคนที่ ไ ม่ ส นั บ สนุ น นายกเทศมนตรี
คนเก่าต้องการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีคนใหม่ การท�ำรัฐประหารส่งผลต่อการท�ำงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และท�ำให้การพัฒนาประเทศในภาพรวมเกิดความล่าช้า สวนทางกับนโยบายระดับประเทศ
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ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 หรือการกระตุ้นเศรษฐกิจตาม
นโยบายไทยแลนด์ 4.00 ที่มุ่งสร้างประเทศสู่ความเป็นนวัตกรรม แต่ทิศทางการพัฒนาการเมืองกลับ
ถอยหลัง ขาดความเป็นประชาธิปไตยโดยประชาชนเพื่อประชาชน มีการปิดกั้นสื่อ รัฐบาลกลางไม่ยอมรับ
ความเป็นจริงต่อความล้มเหลวในการบริหารประเทศ ใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจและภายหลังรัฐประหาร
ทุกครั้งจะต้องเขียนกฎหมายใหม่เพื่อรองรับการใช้อ�ำนาจของตนโดยอ้างความขอบธรรม
เพื่ อ ป้ อ งกั น ปั ญ หาเหมื อ นประวั ติ ศ าสตร์ ท างการเมื อ งที่ ผ ่ า นมา ประชาชนในท้ อ งถิ่ น ต้ อ งมี
ความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในท้องถิ่น รักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่นเป็นหลัก ไม่ตกเป็น
เครื่องเมืองทางการเมืองของนักการเมืองระดับชาติ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท�ำงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่ และพยายามมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข้ง
และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในทุกๆด้าน เมื่อท้องถิ่นเข้มแข็งแล้วไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ระดับประเทศรูปแบบใด ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อท้องถิ่นของตนเอง และมีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น
ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการแรงงานต่างด้าว :
กรณีศึกษากลุ่มชุมชนชาวไทใหญ่ ต�ำบลสันนาเม็ง
อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
THE ROLE OF LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS
IN MANAGING ALIEN WORKERS : A CASE STUDY OF
THE TAI YAI COMMUNITY GROUP IN SAN NA MENG
SUB-DISTRICT, SAN SAI DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE
พิมพินันท์ ไชยวรรณ
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาการจัดการแรงงานต่างด้าวกลุ่มชุมชนชาวไทใหญ่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต�ำบลสันนาเม็ง 2. เพือ่ ศึกษารูปแบบความร่วมมือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ของแรงงานต่างด้าวกลุ่มชุมชนชาวไทใหญ่และ 3. เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดการแรงงาน
ต่างด้าวกลุ่มชุมชนชาวไทใหญ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต�ำบลสันนาเม็ง ส�ำหรับระเบียบการวิจัย
ผู้วิจัยได้อาศัยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพอันประกอบไปด้วย 1. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยอาศัยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มเป้าหมาย
(Focus group) จากประชากร 4 กลุ ่ ม ประกอบด้ ว ย 1. นายกเทศมนตรี แ ละสมาชิ ก สภาเทศบาล
ต�ำบลสันนาเม็ง 2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสังกัดเทศบาลต�ำบลสันนาเม็ง 3. ผู้น�ำชุมชนฝ่ายปกครอง
ก� ำ นั น ผู ้ ใ หญ่ ในพื้ น ที่ ต� ำ บลสั น นาเม็ ง 4. แรงงานต่ า งด้ า วและกลุ ่ ม ชุ ม ชนชาวไทใหญ่ ที่ อ าศั ย อยู ่
ในเขตเทศบาลต�ำบลสันนาเม็ง
ผลการศึกษาพบว่า บทบาทการจัดการแรงงานต่างด้าวกลุ่มชุมชนชาวไทใหญ่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต�ำบลสันนาเม็งโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การบ�ำรุง
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่ อยูใ่ นระดับมาก นอกนัน้ อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การบ�ำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิน่ รองลงมา คือด้านการจัดการศึกษาอบรม ส่วนด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ ทีส่ ดุ คือ ด้านการมีสว่ นร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น ตามล�ำดับ รูปแบบความร่วมมือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแรงงานต่างด้าว
กลุ่มชุมชนชาวไทใหญ่อยู่ระดับระดับระดับปานกลาง (x=3.25) เหตุผลส�ำคัญคือ การถูกเอารัดเอาเปรียบ
ด้านสิทธิมนุษยชนที่พวกเขาได้รับจากเจ้าหน้าที่ นายหน้าที่พาเข้าฝั่งไทยหรือนายจ้างที่พวกเขาสมัครเข้า
ท�ำงาน ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการจัดการแรงงานต่างด้าวกลุ่มชุมชนชาวไทใหญ่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต�ำบลสันนาเม็ง คือ แรงงานต่างด้าวถูกแสวงหาประโยชน์และละเมิดสิทธิในรูปแบบต่าง ๆ
ทั้งทางร่างกาย วาจา และ จิตใจ รวมทั้งการล่วงละเมิดทางเพศ ความรุนแรงหรือการท�ำร้ายร่างกาย
ส่วนหนึ่งเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าว
กลุ่มชุมชนชาวไทใหญ่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์
และสามัคคีมีคุณธรรม
ค�ำส�ำคัญ บทบาท / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / การจัดการแรงงาน / แรงงานต่างด้าว
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Abstract
The objective of this research is 1. To study the management of alien workers, Tai Yai
community groups of local government organizations in San Na Meng Subdistrict 2. To study
the forms of cooperation with local administrative organizations of foreign workers, Tai Yai
community groups and 3. To know the problems and obstacles in the management of alien
workers, Tai Yai community groups of the local government organization, San Na Meng
Subdistrict For the research methodology, the researcher relied on a qualitative study
method consisting of 1. Collection and analysis of document data 2. Field data collection
By means of in-depth interviews with focus groups from the population of 4 groups consisting of
1. Mayor and members of the San Na Meng Sub-district Council 2. Related officials under
the San Na Meng Subdistrict Municipality 3. Community leaders in the administrative
sub-district, the village headman in San Na Meng sub-district 4. Foreign workers and Tai Yai
community groups living in the San Na Meng Subdistrict Municipality
The study found that The role of the management of alien workers, Tai Yai community
groups of local government organizations in San Na Meng Subdistrict in general is at a moderate
level. When considering each aspect, it is found that the maintenance of arts, customs, local wisdom
and good culture of the locality is at a high level. The rest is at a medium level. With the highest
mean being Maintenance of arts, customs, local wisdom and good culture of the locality, followed
by education and training The lowest mean is the participation in local development, respectively,
the form of cooperation with local administrative organizations of foreign workers in the Tai Yai
community group is at the moderate level (x = 3.25). The exploitation of human rights that they
have received from officials. The recruiter brings the Thai side or the employer they apply for to
work. As for the problems and obstacles in the management of migrant workers, the Tai Yai
community group of the local government organization, San Na Meng Sub-district, is that
foreign workers are exploited and violated rights in various forms, both physically, verbally and
mentally, including sexual harassment. Violence or mayhem Partly due to government
officials Therefore, the local government organization should encourage foreign laborers in the
Tai Yai communityto participate in the operations of the local government organization
creatively and with morality.
Keywords : Roles / Local Government Organization / Labor Management / Foreign Labor
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บทน�ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นจากแนวคิดการกระจายอ�ำนาจ เพื่อให้ท้องถิ่น
สามารถพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจกรรมของท้องถิ่นได้เองโดยเน้นการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและเน้นการสร้างโอกาสของการเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับรู้แก้ไขปัญหา และการพัฒนาของ
ท้องถิ่นประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรภาครัฐที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุดเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง และตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 78 ซึง่ ได้กำ� หนดให้องค์กรภาครัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบาย
ด้านการบริหาราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ และการพัฒนาของประเทศ
อย่างยั่งยืน
กลุ่มชุมชนชาวไทใหญ่เป็นกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ไทใหญ่ หรื อ ผู ้ ที่ เรี ย กตนเองว่ า “คนไต” เป็ น หนึ่ ง
ในชาติ พั น ธ์ ที่ โ ดดเด่ น ในด้ า นประเพณี วั ฒ นธรรมที่ สื บ ทอดกั น มาอย่ า งงดงาม การด� ำเนิ น ชี วิ ต ยั ง คง
จารีตประเพณีที่ดีงาม สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีภาษาพูด และภาษาเขียน มีวัฒนธรรม
เป็ น ของตนเองที่ เ ด่ น ชั ด สื บ ทอดสู ่ รุ ่ น ต่ อ รุ ่ น และรั ก ษาความเป็ น ชาติ ข องตนบนผื น แผ่ น ดิ น ไทยได้
อย่างเหนี่ยวแน่นและพบว่าแรงงานข้ามชาติไทใหญ่มักจะเริ่มด้วยการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมของ
พวกเขาขึ้นมาเองเพื่อมีชีวิตวัฒนธรรมและสามารถอยู่รอดด้วยตนเอง ส่วนใหญ่จะอาศัยการที่เคย
มีวัฒนธรรมร่วมใกล้เคียงกับวัฒนธรรมไทยในด้านประเพณีทางพระพุทธศาสนาและความเชื่อในเรื่อง
พระมหากษัตริย์มาเป็นพื้นฐานในการสร้างตัวตน
มูลเหตุที่แรงงานไทใหญ่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เพราะมีเขตพรมแดนติดต่อกับ
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีช่องทางอพยพเข้าประเทศไทยได้สะดวก ประกอบกับ
สถานการณ์ภายในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ชาวไทใหญ่ในพื้นที่รัฐฉานถูกท�ำร้ายทุบตี
ทารุณกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ถูกฆาตกรรมถูกบังคับให้โยกย้ายถิ่นฐานตลอดจนถูกริบทรัพย์สินและ
ที่ดินท�ำกินจนท�ำให้ไม่สามารถด�ำรงชีวิตอย่างปกติสุขได้คนไทยมองการเข้ามาสู่ดินแดนประเทศไทยของ
ชาวไทใหญ่ว่าเป็นการเข้ามาเพื่อหางานท�ำมากกว่าที่จะมองว่าพวกเขาเป็นผู้หนีจากภัยความไม่สงบ
ในประเทศ แรงงานไทใหญ่ถือเป็นแรงงานไร้ฝีมือและเป็นส่วนส�ำคัญของระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีความส�ำคัญในกระบวนการพัฒนาความเป็นเมืองที่มีบทบาทต่อ
การพั ฒ นาเศรษฐกิจ ของประเทศไทยภายใต้ การเติ บ โตและพั ฒ นาทางด้ านเศรษฐกิ จอย่ างมากของ
เมืองเชียงใหม่ความต้องการแรงงานเพื่อมาตอบสนองการเติบโตดังกล่าวได้เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว
เช่ น กั น โดยเฉพาะในกลุ ่ ม แรงงานข้ า มชาติ ที่ เ คลื่ อ นย้ า ยเข้ า มาเป็ น จ� ำ นวนมากในประเทศไทยเพื่ อ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจกลุ่มแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ที่ได้เข้ามาเป็นฟันเฟืองส�ำคัญในกระบวน
การพัฒนาในพืน้ ทีข่ องเมืองใหญ่ศนู ย์กลางการพัฒนาของภาคเหนือซึง่ พบว่าจ�ำนวนแรงงานพม่าทีม่ กี ารขึน้
ทะเบียนเฉพาะในเขตจังหวัดเชียงใหม่มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
จ�ำนวน 89,588 คน (นายสุธรรม บัวแก้ว 2562 )
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ปั จ จุ บั น อ� ำ เภอสั น ทราย เป็ น อ� ำ เภอหนึ่ ง ในเขตปริ ม ณฑลของนครเชี ย งใหม่ ที่ มี ก ารเติ บ โต
อย่างรวดเร็ว มีสถานะเป็นอ�ำเภอขนาดใหญ่ล�ำดับที่ 2 ของจังหวัด ในแง่ของจ�ำนวนประชากร รองจาก
อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ ท�ำให้อ�ำเภอสันทราย มีความพร้อมทุกๆ ด้าน ทั้งสถานศึกษา สถานประกอบการ
บ้านจัดสรร จากการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อ�ำเภอสันทราย ถูกก�ำหนดบทบาทให้เป็นอ�ำเภอที่รองรับ
ในด้านแหล่งที่อยู่อาศัยที่ส�ำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อ�ำเภอสันทราย มีพื้นที่ 285.02 ตร.กม. ประชากร
134,574 คน (ส�ำนักงานทะเบียนท้องถิ่น อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่, 2562 : เอกสารอัดส�ำเนา)
ความหนาแน่น 472.15 คนต่อ ตร.กม. อ�ำเภอสันทราย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ต�ำบล 125 หมูบ่ า้ น
มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานในพื้นที่อ�ำเภอสันทราย จ�ำนวน 6,519 คน (นายสุธรรม
บัวแก้ว. 2562) แสดงให้เห็นว่าอ�ำเภอสันทรายมีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและมีความต้องการ
จ้างแรงงานเป็นอย่างมากจึงท�ำให้มีแรงงานต่างด้าวไทใหญ่เข้ามาไปพ�ำนักอาศัยอยู่เป็นจ�ำนวนมากกว่า
อ�ำเภออื่นของจังหวัดเชียงใหม่
ต�ำบลสันนาเม็งเป็นต�ำบลหนึ่งของอ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่
มี พื้ น ที่ 8.95 ตร.กม. มี ป ระชากรจ� ำ นวน 12,133 คน (ส� ำ นั ก งานทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น อ� ำ เภอสั น ทราย
จังหวัดเชียงใหม่, 2562 : เอกสารอัดส�ำเนา) เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2539 ได้รบั การจัดตัง้ ตามพระราชบัญญัติ
สภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. 2537 เป็นองค์การบริหารส่วนต�ำบลสันนาเม็ง อ�ำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและมีฐานะเป็นนิติบุคคล ฐานะการคลังอยู่ใน
ระดับชั้นขนาดกลาง ต่อมาได้ยกฐานะเป็นเทศบาลต�ำบลสันนาเม็งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 เทศบาลต�ำบลสันนาเม็งตั้งอยู่เลขที่ 216 หมู่ 3 ต�ำบลสันนาเม็ง อยู่ทาง
ทิศตะวันออกของที่ว่าการอ�ำเภอสันทรายระยะห่าง 4 กม. และ ระยะห่างจากที่ว่าการอ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 12 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ต�ำบลสันนาเม็งเป็นพื้นที่เป้าหมาย
ในการขยายเมืองเชียงใหม่ พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เกษตรกรรม เป็นพื้นที่ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย
และโรงงานอุตสาหกรรม ท�ำให้วิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนต้องมีการปรับตัว จากสังคมชนบทเป็น
สังคมกึ่งเมือง จากการเพิ่มจ�ำนวนของประชากรพบว่ามีแรงงานต่างด้าวชาวไทใหญ่เข้ามาอยู่ร่วมอาศัย
ในพื้นที่ชุมชนที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงาน จ�ำนวน 1,230 คน ชาย 637 คน หญิง 593 คน และมีแรงงานที่
ไม่มีใบอนุญาตประมาณจ�ำนวน 350 คน (ฝ่ายความมั่นคง อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่, 2562 :
เอกสารอัดส�ำเนา) กลุ่มที่อาศัยอยู่ระยะยาวจะมีบ้านของตนเอง บางส่วนอยู่บ้านเช่าของคนในชุมชน
หมู่บ้านส่วนแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตอยู่อาศัยไม่ถาวรมักนิยมเช่าหอพัก มีผลกระทบหลายด้านในชุมชน
จึงเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด�ำเนินการจัดการแรงงานต่างด้าวกลุ่มชุมชนชาวไทใหญ่
ในต�ำบลสันนาเม็ง อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น เทศบาลต�ำบลสันนาเม็ง อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์ปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทีน่ า่ สนใจศึกษาวิจยั เรือ่ ง บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดการแรงงานต่างด้าว
กลุม่ ชุมชนชาวไทใหญ่ ต�ำบลสันนาเม็ง อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ ผลการวิจยั ท�ำให้ทราบถึงบทบาท
การจัดการแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการแรงงานต่างด้าวกลุ่มชุมชนชาวไทใหญ่
ในพืน้ ที่ ผลจากการศึกษาสามารถน�ำไปพัฒนาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดการแรงงาน
ต่างด้าวกลุ่มชุมชนชาวไทใหญ่และสามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อบทบาท
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการแรงงานต่างด้าวกลุ่มชุมชนชาวไทยใหญ่ ต�ำบลสันนาเม็ง
อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้เพื่อตอบสนองต่อสังคมส่วนรวมไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ที่ยั่งยืน
ในชุมชนต่อไป

ค�ำนิยามศัพท์
1. บทบาท หมายถึง ลักษณะของการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หมายถึง เทศบาลต�ำบลสันนาเม็ง  อ�ำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
3. การจัดการแรงงาน หมายถึง กระบวนการ (Process) ของการวางแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
4. แรงงานต่างด้าว หมายถึง แรงงานต่างด้าวกลุ่มชุมชนชาวไทใหญ่ ที่เข้ามาท�ำงานอาศัยอยู่ใน
ต�ำบลสันนาเม็ง อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์การท�ำวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดการแรงงานต่างด้าวกลุ่มชุมชนชาวไทใหญ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต�ำบลสันนาเม็ง อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
2. เพือ่ ศึกษารูปแบบความร่วมมือและการเปลีย่ นแปลงของแรงงานต่างด้าวกลุม่ ชุมชนชาวไทใหญ่
มีผลต่อการให้ความร่วมมือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต�ำบลสันนาเม็ง อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อทราบ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการแรงงานต่างด้าวชาวไทใหญ่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต�ำบลสันนาเม็ง อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ขอบเขตจากการศึกษา
ขอบเขตด้านเนือ้ หา มุง่ ศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดการแรงงานต่างด้าว
กลุม่ ชุมชนชาวไทใหญ่ ต�ำบลสันนาเม็ง อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านอ�ำนาจหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ด้านการจัดการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อเกีย่ วกับสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนผู้สูงอายุ และผู้พิการเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ ด้านการ
มีสว่ นร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ เกีย่ วกับงานเคหะและชุมชน ด้านการบ�ำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นเกี่ยวกับงานการศาสนาและนันทนาการ ที่มีผลต่อแรงงานต่างด้าว
กลุ่มชุมชนชาวไทใหญ่ในพื้นที่ต�ำบลสันนาเม็ง อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ขอบเขตด้านประชากร
ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ นายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาลต�ำบลสันนาเม็ง เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องผูน้ ำ� ชุมชน ก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ น และกลุม่ แรงงาน
ต่างด้าว กลุ่มชุมชนชนไทใหญ่ ในพื้นที่เทศบาลสันนาเม็ง อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 47 คน
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
ทราบถึงบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดการแรงงานต่างด้าว ทราบรูปแบบความร่วมมือ
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทราบสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่
ต�ำบลสันนาเม็ง ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ด้านการจัดการศึกษาอบรม ด้านการ
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ด้านการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การบ�ำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในวางแผนแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่อไป

ทบทวนวรรณกรรม
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลโดยทบทวนแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรม ต�ำรา วารสาร เอกสาร และบทความ
ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางการศึกษา ได้แก่
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่น เพื่อศึกษาพฤติกรรมและเป้าหมายของผู้อพยพ
ในแต่ละกลุม่ เพือ่ ทีจ่ ะได้พฒ
ั นาการจัดการให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผูอ้ พยพ เพราะระบบ
การบริหารประเทศทีเ่ ปิดโอกาสให้ทอ้ งถิน่ ต่าง ๆมีอำ� นาจในการจัดการดูแลกิจกรรมทีท่ อ้ งถิน่ มีสทิ ธิจดั การ
ดูแล เช่น ระบบสาธารณูปโภคการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม การดูแลชีวิตและทรัพย์สิน การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและการจัดการแรงงานต่างด้าวซึ่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
ภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิน่ ในระบอบประชาธิปไตยจากระดับล่างให้กา้ วหน้ายิง่ ดีขนึ้ อาจกล่าวได้วา่
บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในปัจจุบนั มีความตืน่ ตัวค่อนข้างสูงโดยเฉพาะการจัดการแรงงานต่างด้าว
เช่น การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว การดูแลรักษาแรงงานต่างด้าวการขึ้นทะเบียนประกันตนของแรงงาน
ต่างด้าว ส่งผลต่อการปฏิรูปทางการเมืองที่ก�ำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะที่รัฐบาลมีนโยบายและแผนก�ำหนด
ให้เห็นการเมืองและสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เอื้อประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น
และสร้างสรรค์สงั คมให้เกิดความเท่าเทียม อีกทัง้ ยังใช้ในการควบคุมปริมาณการอพยพของผูอ้ พยพได้ดว้ ย
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่น เพื่อศึกษาพฤติกรรมและเป้าหมายของผู้อพยพ
ในแต่ละกลุม่ เพือ่ ทีจ่ ะได้พฒ
ั นาการจัดการให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผูอ้ พยพ เนือ่ งเพราะระบบ
การบริหารประเทศที่เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นต่าง ๆมีอ�ำนาจในการจัดการดูแลกิจกรรมที่ท้องถิ่นมีสิทธิ
จัดการดูแล เช่น ระบบสาธารณูปโภคการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม การดูแลชีวิตและทรัพย์สิน การดูแล
รักษาสิง่ แวดล้อมและการจัดการแรงงานต่างด้าวซึง่ องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
ภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิน่ ในระบอบประชาธิปไตยจากระดับล่างให้กา้ วหน้ายิง่ ดีขนึ้ อาจกล่าวได้วา่
บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในปัจจุบนั มีความตืน่ ตัวค่อนข้างสูงโดยเฉพาะการจัดการแรงงานต่างด้าว
เช่น การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว การดูแลรักษาแรงงานต่างด้าวการขึ้นทะเบียนประกันตนของแรงงาน
ต่างด้าว ส่งผลต่อการปฏิรูปทางการเมืองที่ก�ำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะที่รัฐบาลมีนโยบายและแผนก�ำหนดให้
เห็นการเมืองและสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เอื้อประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น
และสร้างสรรค์สงั คมให้เกิดความเท่าเทียม อีกทัง้ ยังใช้ในการควบคุมปริมาณการอพยพของผูอ้ พยพได้ดว้ ย
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3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผลกระทบของการย้ายถิ่นด้วย เพื่อให้ทราบถึงผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อ
มีการอพยพย้ายถิน่ ว่าจะมีผลกระด้านใดบ้าง โดยสามารถจ�ำแนกเป็น 2 ส่วน คือ ผลกระทบจากการย้ายถิน่
ของพ่อแม่ต่อเด็ก แบ่งย่อยออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาการด้านการศึกษา ด้านสุขภาพพลานามัย
และด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วนผลกระทบจากการย้ายถิ่นของพ่อแม่ต่อผู้สูงอายุ แบ่งย่อยออกเป็น
3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสุขภาพอนามัย ทั้งนี้ จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
การปกครองท้องถิน่ เนือ่ งจากการปกครองส่วนท้องถิน่ มีหน้าทีโ่ ดยตรงต่อการจัดการขึน้ ทะเบียน ลงทะเบียน
ของผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในพื้นที่นั้น ๆ และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและ
ผู้สูงอายุ ให้ได้รับการบริการขั้นพื้นฐาน อาทิ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพพลานามัย และด้านสังคม
เป็นต้น
4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการกระจายอ�ำนาจ เพื่อให้ทราบถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่
ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการแรงงานต่างด้าว ในชุมชนชาวไทใหญ่ ต�ำบลสันนาเม็ง อ�ำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่
5. แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ถื อ เป็ น การปกครองที่ รั ฐ บาลกลาง
มอบอ�ำนาจให้ในรูปแบบกระจายอ�ำนาจไปให้หน่วยการปกครองได้มีอ�ำนาจในการปกครองรับผิดชอบ
ทั้งหมดที่มีผลต่อการบริหารงานภายในเขตอ�ำนาจหน้าที่ตามนโยบาย การพัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่น
เป็นผู้ด�ำเนินการเอง โดยรัฐบาลกลางควบคุมการบริหารงานของท้องถิ่นถือระเบียบปฏิบัติร่วมกัน และ
เป็นระบบการปกครองที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระจายอ�ำนาจทางการปกครองของรัฐและโดยนัยนี้
จะเกิดการท�ำหน้าที่ปกครองท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นนั้น ๆ องค์การนี้ถูกจัดตั้งและควบคุมโดยรัฐบาล
แต่กม็ อี ำ� นาจในการก�ำหนดนโยบาย และควบคุมให้มกี ารปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามนโยบายตนเอง โดยมอบอ�ำนาจ
ให้ประชาชนในท้องถิ่นด�ำเนินการปกครองตนเอง โดยให้ท�ำหน้าที่ในการบริหารพัฒนา และให้บริการ
ประชาชนในเขตพื้นที่การปกครองท้องถิ่นที่ตนเองก�ำกับดูแลรับผิดชอบอยู่ (โกวิทย์ พวงงาม, 2559 : 104)
1) แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการแรงงานต่างด้าว แรงงานต่างด้าว คือ บุคคลซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทย แต่ก็
มีผู้ให้ความหมายที่แตกต่างกันไปทั้งในแง่กฎหมายและในทางวิชาการดังนั้นแรงงานต่างด้าว หมายถึง
บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย แต่เดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมายและ
ไม่ถูกกฎหมาย เข้ามาท�ำงานให้ประเทศไทย (กระทรวงแรงงาน) ซึ่งผู้วิจัยได้นาไปสร้างวัตถุประสงค์
ด้านความจ�ำเป็นในการจัดจ้างแรงงานต่างด้าว

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ภั ค สิ ริ แอนิ ห น (2561) ท� ำ การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แรงงานต่ า งด้ า ว: การบริ ห ารและการจั ด การ
ในประเทศไทย โดยปัญหาแรงงานต่างด้าวมีสาเหตุหลักจากสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่
มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศไทยส่งผลให้เกิดความต้องการแรงงานจ�ำนวนมาก จึงเกิด
ขบวนการน� ำ พาและขบวนการค้ า มนุ ษ ย์ ขึ้ น ประกอบกั บ การการด� ำ เนิ น งานของภาครั ฐ ที่ มี จุ ด อ่ อ น
ในเรื่องการด�ำเนินคดี และการปราบปรามปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ท�ำให้การแก้ปัญหาในภาพ
รวมขาดเอกภาพและประสิทธิภาพกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความสงบสุขเรียบร้อยของสังคม
แต่ในอีกด้านหนึ่งปัญหานี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความส�ำคัญของแรงงานข้ามชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยอย่าง
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ไม่อาจปฏิเสธได้ โดยประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วก็เติบโตขึ้นด้วยแรงงานข้ามชาติจากประเทศอื่น
ที่เป็นกลไกมาช่วยเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เราไม่ควร
จะมองการย้ายถิ่นข้ามชาติของแรงงานทางด้านลบ เพราะการย้ายถิ่นเป็นประโยชน์ทั้งต่อชีวิตความเป็น
อยู่ของแรงงานและมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศต้นทางและปลายทาง ซึ่งในตอนท้ายของบทความนี้
ผู้เขียนได้น�ำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว โดยชี้ให้เห็นว่า วิธีการจัดการแรงงานทั้งระบบ
นัน้ รัฐบาลต้องวางแผนทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวให้มคี วามสอดคล้องกันเพือ่ การจัดการและการดูแลแรงงาน
ต่างด้าวที่เข้ามาท�ำงานในประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการแรงงาน
ภายในประเทศ ตลอดจนต้องเร่งปฏิรปู ระบบอุดมศึกษาของไทยให้มคี วามเชือ่ มโยงกับตลาดแรงงานมากขึน้
อันจะช่วยให้เห็นปมปัญหาทีซ่ อ่ นอยูใ่ นนโยบายและช่วยสร้างสรรค์ทางออกในการแก้ปญ
ั หาแรงงานต่างด้าว
ได้อย่างเหมาะสม
นฤทธิ์ ฤทธิ์ค�ำรพ และคณะ (2561) ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและมาตรการ
คุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเล พบว่า 1) บริบทของนโยบายและมาตรการคุ้มครองสิทธิ
แรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเล พบว่า นโยบายและมาตรการแต่ละช่วงยังมีทศิ ทางที่ไม่ชดั เจนแน่นอน
และรัฐบาลแต่ละสมัยมีนโยบายและมาตรการที่แตกต่างกัน ท�ำให้แรงงานต่างด้าวภาคประมงทะเลยัง
ไม่ได้รับความคุ้มครองทธิเท่าที่ควร 2) ปัญหาและอุปสรรคของนโยบายและมาตรการคุ้มครองสิทธิแรงงาน
ต่างด้าวในภาคประมงทะเล พบว่า นโยบายและมาตรการดังกล่าวยังท�ำได้ไม่ทั่วถึง ท�ำให้แรงงานต่างด้าว
ภาคประมงทะเลไม่ได้รบั ความคุม้ สิทธิเท่าทีค่ วร ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนานโยบายและมาตรการ
คุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลจะต้องมีความชัดเจนและรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ
ของทุกภาคส่วน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐต้องบูรณาการท�ำงานร่วมกันตลอดจนนโยบายและมาตรการ
ดังกล่าวแรงงานต่างด้าวภาคประมงทะเลจะต้องเข้าถึงสิทธิอย่างทัว่ ถึงและได้รบั การคุม้ ครองสิทธิอย่างเสมอ
ภาคโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
จิรศักดิ์ บางท่าไม้ และคณะ (2561) ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยสภาพปัญหาการจัดการแรงงาน
ต่างด้าวในกิจการประมงทะเลของประเทศไทยพบว่า ปัจจัยสภาพปัญหาการจัดการแรงงานต่างด้าว
ในด้านนโยบายรัฐและด้านการจัดการมีปัญหาอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.76 และ 3.81 ส่วนปัญหา
ด้านความมั่นคง ในภาพรวมพบว่ามี 3 ใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านสาธารณสุข (2) ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน (3) ด้านความมั่นคงของมนุษย์ มีปัญหาอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเป็น 3.81, 3.70 และ 3.64
ตามล�ำดับ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบพบว่า มี 21 ประเด็น เป็นองค์ประกอบส�ำคัญสามารถน�ำมา
จัดท�ำเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเร่งด่วน และมีข้อเสนอที่เหมาะสม 5 แนวทาง
อมรรักษ์ สวนชูผล (2560) ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า
1) สภาพและปัญหาแรงงานต่างด้าว ในจังหวัดปทุมธานี พบว่า แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท�ำงาน
หรืออาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานี มีจ�ำนวน 185,862 คน โดยท�ำงานหรืออาศัยอยู่ในชุมชนหรือพื้นที่
บริเวณตลาดไทและคลองหลวงมากที่สุด มีการท�ำงานประเภทงานรับจ้าง เช่น การแบกหาม การขนย้าย
สิง่ ของหรือสินค้า ความเป็นอยูม่ กี ารอยูแ่ บบรวมกันเป็นกลุม่ อย่างชัดเจน และมีความสัมพันธ์หรือเกีย่ วข้อง
กับชุมชนไม่มากนัก ซึง่ มิตขิ องกระบวนการจัดหา การท�ำงาน และการสิน้ สุดการท�ำงานของแรงงานต่างด้าว

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

1447

ในจังหวัดปทุมธานีนั้น ชุมชนหรือบุคคลที่เป็นตัวแทนของชุมชนและส่วนราชการ (ส่วนท้องถิ่น) ไม่ได้
มีส่วนเกี่ยวข้องเท่าใดนัก แต่ส่วนราชการ (ส่วนกลาง) จะมีส่วนเกี่ยวข้องมากกว่า โดยจะเป็นไปในลักษณะ
ของการออกกฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ทั้งนี้
สถานประกอบการหรือนายจ้างก็จะมีการติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของ
ส�ำนักงานจัดหาแรงงานจังหวัด เช่น การแจ้งประวัติและต่อสัญญาของแรงงานต่างด้าวตามระยะเวลา
ที่ก�ำหนด และการควบคุมดูแลความเป็นอยู่และความประพฤติของแรงงานต่างด้าวที่ตนเองรับผิดชอบ
ส่วนปัญหาแรงงานต่างด้าวในจังหวัดปทุมธานี สามารถแบ่งออกได้ 2 ด้าน คือ (1) ด้านการหางานท�ำยาก
หรื อ การตกงานมากขึ้ น ของคนในชุ ม ชน และ (2) ด้ า นความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
คนในชุมชน โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในชุมชนจะเป็นปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของคนในชุมชน ซึ่งมีสาเหตุมาจาก 4 ประการ คือ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม การไม่รู้ระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ทางสังคม พฤติกรรมส่วนตัวของแรงงานต่างด้าวเอง และการไม่ควบคุมดูแลของนายจ้างหรือ
สถานประกอบการ
2) การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ในจังหวัดปทุมธานี
พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดปทุมธานี
โดยรวมมีการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ( Χ = 2.05, S.D. = 0.51) ซึ่งบุคคลที่ควรเป็นตัวแทนแต่ละ
ภาคส่วนในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 1) ชุมชนหรือบุคคลที่เป็น
ตัวแทนของชุมชน ได้แก่ ตัวแทนชุมชน นายอ�ำเภอ ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น ก�ำนัน และนายกองค์การ
บริหารต�ำบล 2) ส่วนราชการ (ส่วนกลาง) ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน ส�ำนักงานจัดหางาน
จังหวัดปทุมธานี ศูนย์บริการจดทะเบียนแบบเบ็ดเสร็จ กระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
และด่านตรวจคนเข้าเมือง กรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3) ส่วนราชการ (ส่วนท้องถิ่น)
ได้แก่ อ�ำเภอ และองค์การบริหารส่วนต�ำบล และ 4) สถานประกอบการหรือนายจ้างที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้แรงงานต่างด้าว ได้แก่ ทุกสถานประกอบการหรือนายจ้างที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานต่างด้าว
3) รูปแบบการบริหารจัดการแรงานต่างด้าวโดยกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชนในจังหวัดปทุมธานี
ประกอบด้วย ด้านกระบวนการจัดหา 19 ข้อ ด้านการท�ำงาน 19 ข้อ และด้านการสิ้นสุดการท�ำงาน 19 ข้อ
ซึ่งจากการนาไปตรวจสอบความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติโดยรวม ในแต่ละด้านและ
แต่ ล ะข้ อ พบว่ า รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การแรงานต่ า งด้ า วโดยกระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
ในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี มี ค วามเหมาะสม/ความเป็ น ไปได้ ใ นการน� ำ ไปปฏิ บั ติ สู ง กว่ า เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนด
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อัศวิน แก้วพิทักษ์ (2558) ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับบทบาท ผลกระทบ และมาตรการแก้ไขเกี่ยวกับ
แรงงานข้ามชาติในเขตชุมชนชาวประมงของจังหวัดชายแดนไทย - กัมพูชา : กรณีศึกษา อ�ำเภอแหลมสิงห์
จังหวัดจันทบุรีพบว่า แรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชามีบทบาทต่อชุมชนชาวประมง อ�ำเภอแหลมสิงห์
ในฐานะที่เป็นหน้าที่ (Function) หนึ่งของระบบการท�ำประมงที่มีการพัฒนาเชิงทุนนิยม กล่าวคือ ระบบ
การท�ำประมงก่อนหน้าทุนนิยมนั้น ระบบประมงพื้นบ้านทั้งการผลิตเพื่อยังชีพและการผลิตสินค้าอิสระ
รายย่อยมิได้มีความจ�ำเป็นต้องใช้แรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชา แต่หลังจากที่มีการพัฒนาพลังการผลิต
โดยการใช้เทคโนโลยีการประมงสมัยใหม่และท�ำให้เกิดความสัมพันธ์แบบทุนนิยม แรงงานข้ามชาติ
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จึงเป็นปัจจัยจ�ำเป็นของการท�ำประมงแหลมสิงห์ ส�ำหรับการเปรียบเทียบผลกระทบเกี่ยวกับแรงงาน
ข้ามชาติระหว่างก่อนและหลังนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พบว่า ด้านเศรษฐกิจมี
ผลกระทบปานกลางไม่แตกต่างกัน ด้านสังคมมีผลกระทบน้อยลง ด้านการเมืองการปกครองมีผลกระทบ
น้อยลงค่อนข้างมากและด้านสาธารณสุขมีผลกระทบน้อยลง มาตรการในการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติ
พบว่า สามารถน�ำเสนอเป็นแบบจ�ำลอง (Model) เป็น 2 ระดับ คือ มาตรการระดับแรกเพื่อการแก้ไขปัญหา
ในเชิงโครงสร้าง ควรใช้การจัดการประมงร่วมกันระหว่างรัฐกับชุมชนและมาตรการล�ำดับที่สองในการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าเช่นรัฐควรให้มีการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติตลอดทั้งปีรัฐควรจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ในการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติที่เหมาะสมและการจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนแรงงานข้ามชาติในชุมชน
ที่มีแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่เป็นต้น
ชูวงศ์ อุบาลี และคณะ (2558) ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการปัญหาพื้นที่ชายแดน :
กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี พบว่า 1) สภาพปัญหาความมั่นคง
ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี สามารถแบ่งมิติปัญหาออกเป็น 3 ด้าน คือ 1.1) สภาพปัญหาความมั่นคง
ด้านการเมืองและการทหาร ประกอบด้วย ประเด็นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และประเด็นปัญหา
การบริหารจัดการสาธารณภัยระหว่างประเทศ 1.2) สภาพปัญหาความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ ประกอบ
ด้วย ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของรัฐท�ำให้รัฐไม่สามารถเก็บภาษีเพื่อน�ำมาพัฒนาประเทศให้เกิด
ความเจริญ และกระจายความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจได้ คือ ปัญหาบ่อนการพนันชายแดนในประเทศ
เพื่อนบ้าน และ 1.3) สภาพปัญหาความมั่นคงด้านสังคม เป็นภัยที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน ประกอบด้วย ปัญหาแรงงาน ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และ 2) แนวทางการบริหารจัดการปัญหาความมั่นคงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี สามารถแบ่งออกได้ใน 2 ลักษณะ คือ
การด�ำเนินการอยูใ่ นปัจจุบนั ควรน�ำหลักคุณธรรม และหลักการมีสว่ นร่วมเป็นแนวทางในการจัดการปัญหา
ส�ำหรับในอนาคตคาดว่าควรน�ำหลักนิติธรรมมาเป็นหลักในการจัดการปัญหา
จินดา ธ�ำรงอาจริยกุล (2558) ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
การผลั ก ดั น วาระนโยบายด้ า นปั ญ หาแรงงานต่ า งด้ า ว : กรณี ศึ ก ษาเทศบาลนครสมุ ท รสาคร พบว่ า
ปัญหาแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เทศบาลนครสมุทรสาครมีปัญหาหลายประการ ดังนี้ ปัญหาความไม่เข้าใจ
ในความแตกต่างทางวัฒนธรรม การกลับมาของโรคติดต่อที่หายไปแล้วจากสังคมไทย การขาดสุขลักษณะ
ที่ดี การแย่งอาชีพคนไทย การย้ายงานกะทันหันท�ำให้นายจ้างเสียผลประโยชน์และกลายเป็นแรงงาน
ผิดกฎหมาย การศึกษาปัจจัยในการผลักดันวาระนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ พบว่า เทศบาล
นครสมุทรสาครมีแนวทางที่สอดคล้องกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงผลักดันด้านปัญหา 3 ปัจจัยอัน ได้แก่
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับสัญลักษณ์ที่สังคมรับรู้อยู่แล้ว ปัจจัยการขาดเครื่องมือทางภาคเอกชน และ
ปัจจัยการมีเทคโนโลยีทเี่ พียงพอ ขณะทีป่ จั จัยทีไ่ ม่สอดคล้องมีเพียงแค่ 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลกระทบ
ของปัญหา และปัจจัยการเปรียบเทียบและล้นออกมาจากปัญหาเดิม แต่กลับเป็นประเด็นส�ำคัญที่ท�ำให้
กระบวนการนโยบายมิอาจเกิดขึน้ ได้ นัน่ คือ มุมมองทัศนคติของผูบ้ ริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิน่ ต่อปัญหา
และข้อจากัดทางด้านกฎหมาย
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วิธีด�ำเนินการวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยหัวข้อเรื่องบทบาทองค์กรปกครองท้องถิ่นในการจัดการแรงงานต่างด้าว กรณีศึกษา
กลุ ่ ม ชุ ม ชนชาวไทใหญ่ ต� ำ บลสั น นาเม็ ง อ� ำ เภอสั น ทราย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ผู ้ ศึ ก ษาใช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษา
โดยใช้ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง คือ นายกเทศมนตรี  และสมาชิกสภาเทศบาลต�ำบลสันนาเม็งและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น�ำชุมชนฝ่ายปกครองก�ำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เทศบาล
ต�ำบลสันนาเม็ง และแรงงานต่างด้าวกลุ่มชุมชนชาวไทใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลต�ำบลสันนาเม็ง
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ แนวคิดหรือการพิสูจน์ทฤษฎี โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาวิเคราะห์ คือ
การอธิ บ ายเชิ ง แนวคิ ด โดยมี เ หตุ ผ ลและหลั ก ฐานประกอบชั ด เจน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย โดยใช้
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เจาะลึก สร้างเครื่องมือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและท�ำการทดสอบ
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อ มูลเพื่อมุ่งหวังให้ผลการวิจัย ทราบถึงบทบาทการจัดการแรงงาน ข้อจ�ำกัด
ผลกระทบและปัญหาของแรงงานต่างด้าวกลุม่ ชุมชนชาวไท และผลกระทบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในต�ำบลสันนาเม็ง อ�ำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาวิจัยหัวข้อเรื่อง บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการแรงงานต่างด้าว
กลุม่ ชุมชนชาวไทใหญ่ กรณีศกึ ษากลุม่ ชุมชนชาวไทใหญ่ ต�ำบลสันนาเม็ง อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลต�ำบลสันนาเม็ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้น�ำชุมชน ก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่เทศบาล
สั น นาเม็ ง กลุ ่ ม แรงงานต่ า งดาวกลุ ่ ม ชุ ม ชนชนไทใหญ่ เพื่ อ ความสมบู ร ณ์ ข องเนื้ อ หาและข้ อ มู ล จาก
การสัมภาษณ์ จ�ำนวน 47 คน
1. นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลต�ำบลสันนาเม็ง จ�ำนวน 3 คน
2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสังกัดเทศบาลต�ำบลสันนาเม็ง จ�ำนวน 6 คน
3. ผู้น�ำชุมชนฝ่ายปกครอง ก�ำนัน ผู้ใหญ่ ในพื้นที่ต�ำบลสันนาเม็ง จ�ำนวน 12 คน
4. แรงงานต่ า งด้ า วและกลุ ่ ม ชุ ม ชนชาวไทใหญ่ ที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นเขตเทศบาล ต� ำ บลสั น นาเม็ ง
จ�ำนวน 26 คนอายุ 20 ปีขึ้นไป
โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างนั้นผู้ศึกษาได้ค�ำนึงถึงความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล
จึงได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการเข้าเก็บข้อมูล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสังกัดเทศบาล จ�ำนวน 1 ใน 3
ของจ�ำนวนเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องส�ำนักปลัดเทศบาล เจ้าหน้ากองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม ในเทศบาลต�ำบลสันนาเม็ง เพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดีของประชากรเป้าหมายและข้อมูล
ถึงจุดอิม่ ตัวจนท�ำให้มคี วามถูกต้องและแม่นย�ำของข้อมูลมากทีส่ ดุ และสามารถน�ำผลวิจยั นัน้ ไปสรุปอ้างอิง
จ�ำนวนประชากรเป้าหมาย ได้มากไปกว่านั้นผู้ศึกษาได้เล็งเห็นความส�ำคัญของสายการปกครองส่วน
ท้องถิ่น นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลต�ำบลสันนาเม็ง และผู้น�ำชุมชน ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ที่ท�ำหน้าที่ควบคุมพื้นที่หมู่บ้าน 12 หมู่บ้านในเทศบาลต�ำบลสันนาเม็ง และแรงงานต่างด้าวกลุ่มชมชุน
ไทใหญ่ 26 คน อายุ 20 ปีขึ้นไป ดังนั้นผู้ศึกษาเห็นว่าเพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดีของประชากรเป้าหมายและ
ข้อมูลที่ชัดเจน
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การก�ำหนดวิธีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. การศึกษาเอกสาร มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ให้เข้าใจชัดเจนเกีย่ วกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในการจัดการแรงงานต่างด้าวกลุ่มชุมชนชาวไทใหญ่ในต�ำบลสันนาเม็ง อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
1.1 แหล่งเอกสาร ศึกษาโดยใช้เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั ในลักษณะเอกสารอ้างอิง เอกสาร
ปฐมภูมิ และเอกสารทุติยภูมิ ดังนี้
1.1.1 เอกสารอ้างอิงได้ศึกษาจากบทคัดย่องานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทบาท
องค์กรปกครองท้องถิน่ และแรงงานต่างด้าวกลุม่ ชุมชนชาวไทใหญ่บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ทเี่ กีย่ วกับบทบาท
การปกครองท้องถิ่นและแรงงานต่างด้าวกลุ่มชุมชนชาวไทใหญ่การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
1.1.2 เอกสารปฐมภูมไิ ด้ศกึ ษาเอกสารทีน่ ำ� เสนอความคิดและประสบการณ์จากการศึกษา
บทความและผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต และ
มหาบัณฑิต
1.1.3 เอกสารทุติยภูมิได้ศึกษาจากหนังสือต�ำรารายงานประจ�ำปีของหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องใน อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
1.2 การวิเคราะห์ ใช้การวิเคราะห์เนือ้ หา (content analysis) วิเคราะห์และสังเคราะห์สาระส�ำคัญ
ที่น�ำไปสู่การวิจัยในภาคสนามและกรอบแนวทางการวิเคราะห์ผลการศึกษา
2. การวิจยั ภาคสนาม ด�ำเนินการศึกษาภาคสนามเพือ่ ศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในการจัดการแรงงานต่างด้าวกลุ่มชุมชนชาวไทใหญ่ในต�ำบลสันนาเม็ง อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
คัดเลือกและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทการปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการแรงงานต่างด้าว
กลุ่มชุมชนชาวไทใหญ่ รูปแบบความร่วมมือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแรงงานต่างด้าวกลุ่มชุมชน
ชาวไทใหญ่ และปัญหาและอุปสรรคในการจัดการแรงงานต่างด้าวชาวไทใหญ่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต�ำบลสันนาเม็ง อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้การวิจัยเชิงส�ำรวจ และใช้แบบสัมภาษณ์
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของประชาชนเป็นเครื่องมือในการศึกษาดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา คื อ พื้ น ที่ เขตเทศบาลต� ำ บลสั น นาเม็ ง อ� ำ เภอสั น ทราย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ซึ่งประกอบ ด้วย 12 หมู่บ้าน
กลุ่มเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทการจัดการแรงงานต่างด้าวชาวไทใหญ่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต�ำบลสันนาเม็ง รูปแบบความร่วมมือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของแรงงานต่ า งด้ า วกลุ ่ ม ชุ ม ชนชาวไทใหญ่ แ ละปั ญ หาและอุ ป สรรคในการจั ด การแรงงานต่ า งด้ า ว
ชาวไทใหญ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต�ำบลสันนาเม็ง อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้จึง
ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
1. นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต�ำบล
2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเทศบาลต�ำบล
3. ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต�ำบลสันนาเม็ง
4. แรงงานต่างด้าวกลุ่มชุมชนไทใหญ่ในต�ำบลสันนาเม็ง
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถาม(Questionnaire)ที่สร้างขึ้นมา เพื่อสอบ
ถามกลุม่ ตัวอย่างโดยจัดท�ำแบบสอบถามให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจยั และผูส้ ำ� รวจเป็นผูน้ ำ� แบบ
สอบถาม ไปให้ผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเองโดยมีลักษณะเป็นค�ำถามปลายปิด (Close End Question)
ทีก่ ำ� หนดค�ำตอบไว้ให้ผตู้ อบเลือก ตอบ และค�ำถามแบบปลายเปิด (Opened End Question) ให้ผตู้ อบแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ซึง่ ผ่านการทดสอบความเทีย่ งและความตรงของแบบสอบถามและการปรับปรุง
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อมูลทีใ่ ช้ในการวิจยั และการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลหลักคือข้อมูลปฐมภูมซิ งึ่ ได้จากการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกการประชุมกลุม่ เฉพาะและแบบสอบถามทีส่ ร้าง ขึน้ เฉพาะส�ำหรับงานวิจยั นี้ แล้วน�ำไปสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างจากนั้นได้น�ำไปประกอบกับข้อมูลทุติภูมิที่ได้จากเอกสารซึ่งเป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง ส่วนข้อมูลภาคสนาม (Field data) เป็นการศึกษาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ จากภาคสนาม
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลภาคสนาม จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informant) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ชุมชนและแรงงานต่างด้าว ผ่านการการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุม่ เฉพาะ
(focus group) และการสังเกต observation)
1. ผู ้ วิ จั ย ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ ที่ มี ลั ก ษณะที่ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ ต ่ า ง ๆ เช่ น การใช้
แบบสัมภาษณ์ การพูดคุยสนทนาแบบไม่เป็นทางการ
2. การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาโดยการจ� ำ แนกถ้ อ ยค� ำ หรื อ ใจความส� ำ คั ญ
ของกลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นรวบรวมความคิดเห็นจับประเด็นส�ำคัญ ตีความ สรุปประเด็น
ความคิดเห็นดังกล่าว เพื่ออธิบายถึงความสัมพันธ์และประเด็นส�ำคัญเพื่อตอบค�ำถามการวิจัย
วิธีด�ำเนินการขั้นตอนการวิจัยภาคสนามในชุมชนก�ำหนดเป็น 4 ระยะ ซึ่งก่อนด�ำเนินการได้
มีการเตรียมทีมวิจัย เริ่มตั้งแต่การสร้างทีมวิจัย วางแผนการด�ำเนินงานร่วมกัน วิเคราะห์ข้อค้นพบที่ได้
จากการลงปฏิบัติงานในภาคสนาม เตรียมสื่อและวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการท�ำงานภาคสนามก่อน
จะด�ำเนินการดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาบริบทชุมชนในเขตเทศบาลต�ำบลสันนาเม็ง อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ผูว้ จิ ยั ศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ได้ดำ� เนินงาน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ และแผนการด�ำเนินของโครงการวิจัยฯ ซึ่งมีรายละเอียด
ผลการปฏิบัติงาน ด�ำเนินการวิจัย โดยศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนเทศบาล สภาพภูมิศาสตร์
สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม และการจัดการปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากทั้งเอกสาร การสัมภาษณ์ และลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม ตลอดจนสังเกตจากการ ร่วมกิจกรรมแล้วน�ำ
ข้อมูลมาสรุป
ระยะที่ 2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับชุมชนเทศบาลต�ำบลสันนาเม็ง บทบาทการจัดการ
แรงงานต่างด้าวชาวไทใหญ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต�ำบลสันนาเม็ง ได้ด�ำเนินงานกิจกรรมต่างๆ
ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ และ แผนการด�ำเนินของโครงการวิจัยฯ ส�ำรวจความคิดเห็นแรงงานต่างด้าว
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ขั้นตอนที่ 1 ผูว้ จิ ยั ท�ำการร่วมประชุมวางแผนศึกษาและส�ำรวจรวบรวมข้อมูล ด้านบทบาท
การจัดการแรงงานต่างด้าวกลุ่มชุมชนชาวไทใหญ่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต�ำบลสันนาเม็ง
ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนเพื่อศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยลงพื้นที่ส�ำรวจเพื่อคัดเลือกตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 4 สัมภาษณ์หลักการใช้ชีวิตจากตัวแทน
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการศึกษาและน�ำเสนอข้อมูล
ระยะที่ 3 วิเคราะห์ผล สรุปผล จัดท�ำรายงานการวิจัย ผู้วิจัยท�ำการศึกษาเรื่องบทบาทการจัดการ
แรงงานต่างด้าวชาวไทใหญ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต�ำบลสันนาเม็งได้ด�ำเนินงานกิจกรรมต่างๆ
ร่วมกันวิเคราะห์ผลการศึกษา สรุปผลและด�ำเนินการตรวจสอบซึ่งแบ่งเป็นขั้นตอนได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์ผลการศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยด�ำเนินการสรุปผลจากการวิเคราะห์ ร่วมกันตรวจสอบผลการสรุป
ขั้นตอนที่ 3 จัดท�ำรายงานการวิจัยให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์
ระยะที่ 4 การประชุมภาคี รายงานผลการวิจยั เพือ่ น�ำไปสูโ่ อกาสการเรียนรูแ้ ลกเปลีย่ นประสบการณ์
ชุมชน ผูว้ จิ ยั ท�ำการศึกษาเรือ่ งบทบาทการจัดการแรงงานต่างด้าวชาวไทใหญ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ต�ำบลสันนาเม็ง และแผนการด�ำเนินโครงการฯ ซึ่งมีรายละเอียดผลการปฏิบัติงานในระยะที่ 4 ถือว่าเป็น
ขั้นตอนสุดท้ายของงานวิจัย ซึ่งแบ่งเป็นขั้นตอนได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ระดมความคิดเห็นแก้ไขปรับปรุงเปิดโอกาสการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ จากกรณีตวั อย่างทัง้ 3 ครอบครัวน�ำมาเป็นแบบอย่างในการด�ำรงชีวติ เพือ่ ประกอบการแก้ไข
ปรับปรุงการเขียนรายงานให้สมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 2 ประชุ ม ภาคี ใ นชุ ม ชนและบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ร่ ว มกั น ตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของการจัดท�ำรายงานการวิจยั ความสอดคล้องของเนือ้ หาทีต่ รงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
วิจัยสู่สาธารณชน

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบ ปรับปรุง จัดท�ำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่งาน

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ผลการวิจยั พบว่าบทบาทของกรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดการแรงงานต่างด้าว
กรณีศึกษากลุ่มชุมชนชาวไทใหญ่ ต�ำสันนาเม็ง อ�ำสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีผลกระทบ ในชีวิตและ
สังคมของแรงงานต่างด้าวกลุ่มชุมชนชาวไทใหญ่ทั้ง 6 ด้านดังต่อไปนี้
1. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนแรงงานชาวไทใหญ่แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน
ปฏิ บั ติ ตามระเบี ย บ กฎ กติ ก าต่ า ง ๆ ของหน่ ว ยงาน ที่ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ และชุ ม ชนที่ อ าศั ย ร่ ว มกั น
จึงส่งผลให้พวกเขาได้รับการยอมรับเข้าเป็นสมาชิกชุมชน และเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ก่อให้เกิด
ความรู้สึกมั่นคงแก่พวกเขามากขึ้น
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2. ด้านการจัดการศึกษาอบรม พบว่า แรงงาน ชาวไทใหญ่ให้ความส�ำคัญกับการศึกษาทั้งของ
ตัวเองและบุตรหลาน ด้วยการส่งบุตรหลานที่ ไม่อยู่ในวัยท�ำงานเข้าโรงเรียนในหมู่บ้านที่รัฐ ไทยจัดตั้ง
ให้คนไทยทั่วไป ส่วนตัวเองก็จะปรับ ตัวให้ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ด้วยการ เลียนแบบ จดจ�ำและ
เรียนรู้กับคนไทใหญ่ด้วย กันซึ่งเข้ามาอยู่ในฝั่งไทยก่อน หรือบางครั้งก็ เข้าเรียนกับครูอาสาซึ่งทางมูลนิธิ
เพื่อการกุศล ต่าง ๆ จัดให้แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะ ซึ่งเรียน ในตอนเย็น อันส่งผลให้พวกเขาสื่อสาร
ภาษาไทยได้และรู้ข่าวสารเท่าทันสังคมปัจจุบัน
3. ด้านการป้องกันและระงับโรค พบว่า ชาวไทใหญ่ปรับตัวให้ตนเองมีสขุ ภาพดีดว้ ย เมือ่ มีอาการป่วย
ก็เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลในพื้นที่เช่นสถานพยาบาลของเทศบาลบางส่วนก็ใช้บริการที่คลินิกใกล้ที่พัก
4. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการพบว่า แรงงานชาวไทใหญ่
ที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่จะปรับตัวด้าน ที่อยู่อาศัยตามลักษณะงานที่ท�ำคือ ถ้าเป็น “คนงานก่อสร้าง” พวกเขา
จะปรับตัวและปรับใจให้ยอมรับสภาพของแคมป์ที่นายจ้าง
5. ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ชาวไทใหญ่จะปรับตัวด้วยการยอมรับลักษณะงาน
และค่าแรง ตามกติกาและรายได้ที่นายจ้าง ก�ำหนด และเพิ่มรายได้ให้ได้เงินค่าแรงต่อวัน ให้มากขึ้นด้วย
การท�ำงานล่วง เวลากับสถาน ประกอบการเดิม หรือรับจ้างท�ำความสะอาด บ้านหรืองานเกษตรตาม
บ้านคนไทยที่ คุ้นเคยกัน
6. ด้านการบ�ำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่ ชาวไทใหญ่
ที่ข้ามมาฝั่งไทยเพื่อขายแรงงานจะพยายามปรับตัวด้านสังคมและวัฒนธรรม ในลักษณะของการ อนุรักษ์
ของเดิ ม เติ ม ประสบการณ์ ข องใหม่ ผลการวิ จั ย พบว่ า ชาวไทใหญ่ ฝ ั ่ ง ไทยยั ง มี ป ระเพณี บ วชลู ก แก้ ว
การเคร่งครัดในพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธ ศาสนา แต่งกายแบบไต รับประทานอาหารไทใหญ่ทปี่ รุงเอง
แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็เข้า ร่วมงานบุญที่คนไทยจัด แต่งกายแบบคนไทย และฝึกการท�ำอาหารไทย
อันส่งผลให้ เกิดความ รู้สึกเป็นพวกเดียวกันกับคนในชุมชน
จากทั้ง 6 ด้านดังกล่าว ข้างต้นเมื่อประเมินระดับบทบาทของกรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ
แรงงานต่างด้าว กรณีศกึ ษากลุม่ ชุมชนชาวไทใหญ่ ต�ำบลสันนาเม็ง อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
กลุ่มชุมชนชาวไทใหญ่ในต�ำบลสันนาเม็งมีความเห็นว่าอยู่ระดับระดับระดับปานกลาง (x=3.25)
จากการวิเคราะห์รปู แบบรูปแบบความร่วมมือและการเปลีย่ นแปลงของแรงงานต่างด้าวกลุม่ ชุมชน
ชาวไทใหญ่มีผลต่อการให้ความร่วมมือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต�ำบลสันนาเม็ง อ�ำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า แรงงานข้ามชาติท่ีเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทยพอใจกับงานที่ท�ำในปัจจุบัน ไม่คิด
ที่จะเปลี่ยนงาน หลายคนคิดไว้ว่าท�ำงานในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงกลับบ้านเดิม ไม่ต้องการ
ความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพอใจกับงานและความเป็นของตนเองปัจจุบัน
ไม่อยากเป็นภาระร่วม ต้องการเป็นอิสระ เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สนับสนุนการจ้างแรงงาน
ต่างด้าวที่มีทักษะ ไม่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่แรงงานต่างด้าวไทใหญ่ที่มีความสนใจอบรมวิชาชีพ
ต่าง ๆ
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จากการวิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการแรงงานต่างด้าวชาวไทใหญ่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต�ำบลสันนาเม็ง อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าว่าแรงงานต่างด้าวไทใหญ่
มีความพอใจงานที่ท�ำปัจจุบันในระดับปานกลาง การที่คิดจะเปลี่ยนงานและความต้องการมีส่วนร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระดับน้อย ความต้องการองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นหาอาชีพให้ท�ำอยู่
ในระดับน้อยที่สุด แสดงว่าแรงงานต่างด้าวไทใหญ่เหล่านี้ไม่ต้องการให้องค์กรส่วนท้องถิ่นเข้ามายุ่งเกี่ยว
ในอาชีพของตนและไม่ต้องการเปลี่ยนงานอาชีพที่ตนถนัด

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยแสดงให้ทราบว่า แรงงานต่างด้าวชาวไทใหญ่ในต�ำบลสันนาเม็ง ซึ่งแม้จะมีการร่วมมือ
ทั้ง 6 มิติแล้ว แต่ระดับบทบาทส่วนบุคคลในความเห็นของพวกเขายังอยู่ในระดับปานกลาง (x = 3.25)
ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะเหตุผลส�ำคัญ คือ ด้านความรู้สึกที่ตนเองอยู่ต่าง แดน ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอน
ของตน เกิดความไม่คุ้นชินนักกับสภาพ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ด้านการจัดการ
ศึกษาอบรม ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนผู้สูงอายุ
และผู้พิการ ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การบ�ำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่ บางอย่างทีต่ า่ งจากของตน เหตุผลส�ำคัญอีกประการหนึง่ คือ การถูกเอารัด
เอาเปรียบด้านสิทธิมนุษยชนที่พวกเขาได้รับจากเจ้าหน้าที่นายหน้าที่พา เข้าฝั่งไทยหรือนายจ้างที่พวก
เขาสมัครเข้าท�ำงาน ด้วยเหตุการณ์ที่พวกเขาพบตลอด เส้นทางของการเข้ามาฝั่งไทย อาจลดความ รู้สึก
มั่นคงในชีวิตเหลือเพียงระดับปานกลาง ได้ เหตุผลประเด็นนี้ตรงกับงานวิจัยของ อดิศร เกิดมงคล (2552)
ทีพ่ บว่าแรงงาน ต่างด้าวเป็นกลุม่ ทีเ่ ปราะบางต่อการถูก แสวงหาประโยชน์และละเมิดสิทธิในรูปแบบ ต่าง ๆ
มากมาย ทั้งทางร่างกาย วาจา และ จิตใจ รวมทั้งการล่วงละเมิดทางเพศ ความรุนแรงหรือการท�ำร้าย
ร่างกาย ส่วนหนึ่งเกิด จากเจ้าหน้าที่รัฐโดยตรง เนื่องจากแรงงาน ต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย ไม่มีบัตร”
ส�ำหรับรูปแบบการร่วมมือ พบว่า ชาวไทใหญ่ มีรูปแบบการร่วมมือเป็นไปตาม ทฤษฎีการปรับตัวของรอย
(Roy’s Adaptation Model 1984 อ้างใน ศิรินภา นาคธน, 2550) ที่กล่าวว่าระบบการปรับตัวของบุคคล
เป็นระบบเปิดภายในมีการเปลีย่ นแปลงอย่างไม่หยุดนิง่ มีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อมทัง้ ภายใน และภายนอก
ตลอดเวลา ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากผล การวิ จั ย มิ ติ ด ้ า นด้ า นการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยของประชาชน
ด้านการจัดการศึกษาอบรม ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก
เยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การบ�ำรุงศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นที่ชาวไทใหญ่จ�ำเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด และ
การปรับตัวยอมรับสภาพ

ข้อเสนอแนะ
ส�ำหรับการน�ำผลงานวิจัยไปใช้
1. ควรได้น�ำผลการวิจัยออกเผยแพร่ สู่สาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ เช่นจัดนิทรรศการเขียน
เป็นบทความลงใน สื่อมวลชนหรือออกทางเว็บไซด์ ของมหาวิทยาลัยและที่ส�ำคัญควรได้น�ำผลการวิจัยนี้
เสนอต่อหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวโดยตรง เพื่อจะได้น�ำผลการวิจัยนี้สู่
การปรับปรุงงานในหน้าที่ให้สอดคล้องกับมิติทั้ง 6 ด้าน ได้อย่างมีคุณภาพต่อไป
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2. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหรือบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับสภาพสถานะ และ ชีวิตความเป็น
อยู่ของแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะชาวพม่าเชื้อสายไทใหญ่ สามารถน�ำงานแผนงานวิจัยชุดนี้ไปประกอบ
การศึกษา และเรียนรู้แนวทางการปรับตัวในชีวิตของแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ เพื่อสามารถ ต่อยอดใน
การให้ความช่วยเหลือหรือปรับปรุง ระบบการดูแลแรงงานต่างด้าวไปควบคู่กับสวัสดิการของคนไทย
เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกัน อย่างสงบสุขและมีความสุขต่อไป
ส�ำหรับการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรวิจัยโดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมจาก 3 ฝ่าย คือ เจ้าหน้าที่จากการปกครอง
ท้ อ งถิ่ น ฝ่ า ยหนึ่ ง แรงงานต่ า งด้ า วในพื้ น ที่ เ ป้ า หมายฝ่ า ยที่ ส องและฝ่ า ยที่ ส ามได้ แ ก่ นั ก วิ จั ย ชุ ม ชน
มาร่วมท�ำการวิจัยและ พัฒนาด้วยกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกัน (Future Search Conference : FSC)
อันเป็นการ สร้างความสุขให้ชุมชน
2. ควรน�ำผลจากแผนการวิจยั นีไ้ ป ต่อยอดงานวิจยั เพือ่ เสนอแนะแนวทางหรือ นโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าว เนื่องจากจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยที่อยู่ร่วม
ชุมชนเดียวกับ แรงงานต่างด้าวเหล่านั้นด้วย ท�ำให้เกิดผลลัพธ์ ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต่อไป
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การทับซ้อนของอ�ำนาจหน้าที่ และพื้นที่ในการบริหารจัดการเมือง
ศึกษากรณี อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง
THE OVERLAPPING OF THE LOCAL ADMINISTRATIVE
ORGANIZATIONS’ AUTHORITIES AND AREA IN URBAN
MANAGEMENT : A CASE STUDY OF MUEANG LAMPANG
DISTRICT, LAMPANG PROVINCE.
ศิริกานดา ใหญ่วงศ์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะ ปัญหา ผลกระทบ การทับซ้อนอ�ำนาจ
หน้าที่ และพื้นที่ ในการบริหารจัดการเมือง อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง และแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว กับหน่วยบริหารราชการต่างๆ โดยใช้พื้นที่ในเขตเทศบาลนครล�ำปาง และ
เขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร เพราะพืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็นพืน้ ทีส่ ว่ นหลักของเขตเมือง ซึง่ ใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ
เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร และจากการสัมภาษณ์ประชากรกลุม่ ตัวอย่าง ทีม่ อี ำ� นาจหน้าที่ และการปฏิบตั งิ าน
ของหน่วยบริหารราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการทับซ้อนอ�ำนาจหน้าที่
และพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการบริหารและพัฒนาต่างๆ ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
ยังมีบทบาทมาก กับท้องถิ่น ในด้านการก�ำกับ ควบคุม สั่งการ แผนงาน โครงการ และการใช้งบประมาณ
การกระจายอ�ำนาจ ส่วนใหญ่ยังไม่ได้กระจายอ�ำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่นอย่างเต็มที่ บางครั้งท้องถิ่น
ขาดความเป็นอิสระ หรือปฏิบัติงานได้ไม่เต็มศักยภาพเท่าที่ควร แนวทางแก้ไขปัญหาและผลกระทบ อาทิ
การออกกฎหมายแบ่งมอบอ�ำนาจหน้าทีร่ ะหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค ส่วนท้องถิน่ ให้มคี วามชัดเจน
และกระจายอ�ำนาจให้ท้องถิ่นจัดการตนเองตามบริบทและท้องที่นั้นๆ
ค�ำส�ำคัญ : การทับซ้อน อ�ำนาจหน้าที่ การบริหารจัดการเมือง

Abstract
The objective of this thesis is to study the characteristics, issues, and effects of the
Overlapping of the Local Administrative Organizations’ Authorities and Area in Urban Management
at Mueang Lampang District, Lampang Province. , and find the solutions to the problems that
happened to the local governments such as Lampang City Municipality And the municipality of
Kelang Nakorn which are in the major area in the Lampang province.
In addition, the researchers conducted the experiment from utilizing qualitative researches
to get insight from the random sampling method. Furthermore, the result of this research shown
that the main issue with local government is an overlapping authority and duty in the fundamental
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operations between central staff and local staff, some of them are managing projects, spending the
budgets, and decentralizing the power. As a result, most of the central government didn’t distribute
the power to the local government which leads to the worst situation that obstructs local staff from
independent decisions. This issue, an overlapping power, did not only reduce the performance of
local staff but also delay the essential missions which will affect the overall organization in the short
term and long term. However, there are several solutions to solve this problem, some of which are
registering the laws to distribute a proper duty to each section(central staff, district staff, and local
staff) and ameliorating the power of local government by decentralizing the authority from central
government to local government. Therefore, it brings the necessary information to analyze and debate
together with decentralize’s concepts.
Keywords : Overlap Authority Area in Urban Management

บทน�ำ
การขยายตัวของเมือง การเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้าขาย และภาคอุตสาหกรรม มีการจ้างแรงงาน
ประกอบอาชีพทีห่ ลากหลาย ท�ำให้ประชาชนจ�ำนวนมากเข้ามาแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ส่งผลให้เกิดการขยายตัว
ของหน่วยงานราชการจ�ำนวนมากของรัฐในเขตเมือง ยิ่งในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีการค้าขายแลกเปลี่ยน
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น มากการติ ด ต่ อ สื่ อ สารแลกเปลี่ ย นที่ ข ้ อ มู ล สะดวกและรวดเร็ ว เมื อ งจึ ง เป็ น การรวมศู น ย์
ความเจริญทุกๆ ด้าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่มีการบริหาร และการปกครอง เพื่อดูแลทุกข์สุขของ
ประชาชน อ�ำนาจหน้าที่ในการท�ำกิจกรรมด้านการบริหาร และการพัฒนา แต่เมื่อเมืองเติบโตมากขึ้นๆ
ปัญหาการทับซ้อนของอ�ำนาจหน้าที่ และพืน้ ทีร่ ะหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมภิ าค
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ยิ่งมีความเข้มข้นและสลับซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ด�ำเนินการ
จัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน ในโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่อยู่
ในความดูแลของหน่วยราชการที่หลากหลาย
ตารางแสดงหน่วยราชการทั้ง 3 ส่วนในจังหวัดล�ำปางในปี 2561
หน่วยราชการส่วนกลาง
หน่วยราชการส่วนภูมิภาค
ส่วนท้องถิ่น
70
33
103
ที่มา บรรยายสรุปจังหวัดล�ำปาง (2561 : 13)

รวม
206

จากตารางจะเห็นได้ว่า จัง หวัดล�ำปางอยู ่ ภ ายใต้ การบริ ห ารงานของหน่ ว ยราชการส่ ว นกลาง
และส่วนภูมิภาค แต่ละหน่วยงานมีหน้าที่บริหารงานและมีอ�ำนาจเป็นของตัวเอง
ในเขตอ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง ซึ่งมีพื้นที่ 800.8 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครล�ำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เทศบาลเมืองพิชัย
เทศบาลต�ำบลบ่อแฮ้ว เทศบาลต�ำบลต้นธงชัย เทศบาลต�ำบลบุญนาคพัฒนา องค์การบริหารส่วนต�ำบล
บ้านแลง  องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านเสด็จ องค์การบริหารส่วนต�ำบลพิชยั องค์การบริหารส่วนต�ำบลทุง่ ฝาย
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องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านเอื้อม องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านเป้า องค์การบริหารส่วนต�ำบล
บ้านค่าองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ่อแฮ้ว และองค์การบริหารส่วนต�ำบลนิคมพัฒนา
ผู้วิจัยได้สนใจศึกษาการทับซ้อนของอ�ำนาจหน้าที่ และพื้นที่ในการบริหารจัดการเมือง ศึกษากรณี
อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง ในเขตพื้นที่เทศบาลนครล�ำปาง และเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน การบริหาร และพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ
หลายภาคส่วน และหลายหน่วยงาน ซึง่ ย่อมประสบปัญหาการทับซ้อนอ�ำนาจหน้าที่ และพืน้ ทีใ่ นการปฏิบตั งิ าน
กับหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง หรือหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค เกิดจาก
ความหวงแหนในอ�ำนาจหน้าที่ ซึง่ เป็นปัญหาในการปฏิบตั งิ านย่อมส่งผลให้เทศบาลไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่
ได้อย่างอิสระหรือเต็มศักยภาพเท่าที่ควร โดยหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาดังกล่าว เช่น
โยธาธิการและผังเมือง แขวงทางหลวงชนบท การประปาส่วนภูมภิ าค และการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ฯลฯ เป็นต้น
เพือ่ ให้ทราบลักษณะ ปัญหา ผลกระทบของการทับซ้อนอ�ำนาจหน้าที่ และพืน้ ที่ ต่อการให้บริการสาธารณะ
ด้านต่างๆ ซึง่ ข้อมูล และความรูท้ ไี่ ด้จะสามารถน�ำไปปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบตั งิ านขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นต่อไป
เหตุผลในการเลือกเฉพาะเขตพื้นที่เทศบาลนครล�ำปาง และเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพราะ
พื้นที่ ทั้ง 2 เป็นพื้นที่ส่วนหลักของเขตเมือง และเป็นเขตที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นและมีกิจกรรม
เศรษฐกิจ และสังคมมากที่สุด

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะ และปัญหาการทับซ้อนอ�ำนาจหน้าที่ และพื้นที่ หน่วยบริหารราชการ
ต่างๆ ในการบริหารจัดการเมือง ศึกษากรณี อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง
2. เพื่อศึกษาผลกระทบของการทับซ้อนอ�ำนาจหน้าที่ และพื้นที่หน่วยบริหารราชการต่างๆ
ต่อการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ในการบริหารจัดการเมือง ศึกษากรณี อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง
3. เพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการทับซ้อนกันของอ�ำนาจหน้าที่
ในการบริหารจัดการเมือง ศึกษากรณี อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง กับหน่วยบริหารราชการต่างๆ

กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย
การทับซ้อนอ�ำนาจหน้าที่ และพื้นที่การจัดการ
เมืองศึกษากรณี อ�ำเภอเมืองล�ำปาง
จังหวัดล�ำปาง

หน่วยงานราชการส่วนกลาง

หน่วยราชการส่วนภูมิภาค
ผลกระทบ และแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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อธิบายกรอบแนวคิด
จากกรอบแนวคิดดังกล่าว จะได้ศึกษาถึงการทับซ้อนของอ�ำนาจหน้าที่ และพื้นที่ในการบริหารจัด
การเมือง ศึกษากรณี อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลนครล�ำปาง และเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาล
เมืองเขลางค์นคร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารและพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่ดังกล่าว จึงมีความเกี่ยวข้อง
กับหลายภาคส่วนและหลายหน่วยงาน ซึ่งย่อมประสบปัญหาการทับซ้อนอ�ำนาจหน้าที่ และพื้นที่ในการ
ปฏิบตั งิ านกับหน่วยงานราชการไม่วา่ จะเป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง หรือหน่วยงานราชการส่วนภูมภิ าค
เกิดจากความหวงแหนในอ�ำนาจหน้าที่ ซึ่งเป็นปัญหาในการปฏิบัติงานย่อมส่งผลให้เทศบาลไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างอิสระ หรือเต็มศักยภาพเท่าทีค่ วร เพือ่ ให้ทราบลักษณะ และปัญหาการทับซ้อนอ�ำนาจ
หน้าที่ และพื้นที่ในการบริหารจัดการเมือง ในเขตอ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง ผลกระทบของการ
ทับซ้อนอ�ำนาจหน้าที่ และพื้นที่ ต่อการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ได้ข้อมูล และความรู้ที่จะสามารถ
ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบตั งิ านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนในท้องถิ่นต่อไปหรือไม่ อย่างไร
การศึกษาตามกรอบการวิจัยท�ำให้ทราบลักษณะ ปัญหา ผลกระทบ แนวทางในการแก้ไขปัญหา
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการทั บ ซ้ อ นกั น ของอ� ำ นาจหน้ า ที่ และพื้ น ที่ ต่ อ การให้ บ ริ ก ารสาธารณะด้ า นต่ า งๆ
ในการบริหารจัดการเมือง ศึกษากรณี อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง ความรู้ที่ได้จากการวิจัยฉบับนี้
สามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการทับซ้อนของอ�ำนาจหน้าที่ ระหว่างหน่วยบริหาร
ราชการต่างๆ ในการจัดบริการสาธารณะในการบริหารจัดการเมืองอื่นๆ ของประเทศ

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
งานศึกษาดังกล่าวได้มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาวิจัยใน เรื่อง ปัญหา
การทับซ้อนของอ�ำนาจหน้าที่ และพื้นที่ ในการบริหารจัดการเมือง ศึกษากรณี อ�ำเภอเมืองล�ำปาง
จังหวัดล�ำปาง เขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลนครล�ำปาง และเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ซึง่ จะกล่าว
ถึงทฤษฎี แนวความคิดและเอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั นี้ ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจยั และ
เพื่อให้ความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสามารถแยกประเภทของแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แยกออกเป็น 3 ข้อ รายละเอียดดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ�ำนาจ
2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ�ำนาจ
ลิขิต ธีรเวคิน (2539, 267 - 269) การกระจายอ�ำนาจ คือ การมอบอ�ำนาจการปกครองให้คน
ในท้องถิ่น โดยมีอิสระในการปกครองตนเอง และการบริหารท้องถิ่นมีงบประมาณของตนเอง ซึ่งได้
มีเจ้าหน้าที่ของตนเอง และมีฐานะเป็นนิติบุคคล
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รสสุคนธ์ รัตนเสริมพงศ์ (2550 : 143 - 144) การกระจายอ�ำนาจ มีความหมายถึง การที่รัฐบาล
กระจายอ�ำนาจการปกครอง และการบริหารประเทศให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอ�ำนาจปกครองตนเองและ
บริหารกิจการต่างๆ ในท้องถิ่นของตนเองอย่างเป็นอิสระ ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นนั้น
จะกลายเป็นอ�ำนาจของประชาชนในท้องถิ่น รัฐบาลจะไม่เป็นผู้ใช้อ�ำนาจนั้นต่อไป ประชาชนจะเป็น
ผู้ใช้อ�ำนาจนั้นโดยผ่านทางองค์การของประชาชนที่เรียกว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ถ้ามีการ
กระจายอ�ำนาจในเรื่องการตัดถนน ท้องถิ่นจะพิจารณาตัดสินใจเองว่าในท้องถิ่นของตนควรตัดถนนเพิ่ม
หรือไม่ จะตัดถนนกี่สาย กว้างยาวเท่าใด เป็นถนนชนิดใด จะตัดเมื่อไร เป็นต้น
โกวิทย์ พวงงาม (2559 : 35) ได้ให้ความหมายของการกระจายอ�ำนาจว่า การกระจายอ�ำนาจ
(Decentralization) คือ การโอนกิจการบริการสาธารณะบางเรือ่ งจากรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนกลางไปให้
ชุมชนซึ่งตั้งอยู่ในท้องถิ่นต่างๆ ของประเทศหรือหน่วยงานบางหน่วยงานรับผิดชอบจัดท�ำอย่างเป็นอิสระ
จากองค์กรปกครองส่วนกลาง ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การกระจายอ�ำนาจมี 2 รูปแบบ คือ
1. การกระจายอ�ำนาจสูท่ อ้ งถิน่ หรือการกระจายอ�ำนาจตามอาณาเขต หมายถึง การมอบอ�ำนาจ
ให้ท้องถิ่นจัดท�ำกิจการหรือบริการสาธารณะบางเรื่องภายในเขตของแต่ละท้องถิ่น และท้องถิ่นมีอิสระ
ในการปกครองตนเองพอสมควร
2. การกระจายอ�ำนาจตามบริการ หรือการกระจายอ�ำนาจทางเทคนิค หมายถึง การโอนกิจการ
บริการสาธารณะบางกิจการจากรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนกลาง ไปให้หน่วยงานบางหน่วยรับผิดชอบ
จั ด ท� ำ แยกต่ า งหากและอย่ า งเป็ น อิ ส ระ โดยปกติ แ ล้ ว จะเป็ น กิ จ การซึ่ ง การจั ด ท� ำ ต้ อ งอาศั ย ความรู ้
ความช�ำนาญทางเทคโนโลยีแขนงใดแขนงหนึ่งเป็นพิเศษ เช่น การสื่อสาร วิทยุกระจายเสียและโทรทัศน์
การผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น
ธเนศวร์ เจริญเมือง (อ้างใน โกวิทย์ พวงงาม, อ้างแล้ว : 35) กระจายอ�ำนาจ (Decentralization)
คือ ระบบการบริหารประเทศที่ให้ท้องถิ่นต่างๆ มีอ�ำนาจในการจัดการดูแลกิจการหลายๆ ด้านของตนเอง
ไม่ใช่ปล่อยให้รฐั บาลกลางรวมศูนย์อำ� นาจในการจัดการกิจกรรมแทบทุกอย่างของท้องถิน่ กิจการทีท่ อ้ งถิน่
จัดการดูแล เช่น ระบบสาธารณูปโภค การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม การดูชีวิตและทรัพย์สิน และการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม ส่วนกิจการใหญ่ๆ 2 อย่างที่รัฐบาลกลางควบคุมอ�ำนาจเด็ดขาด คือ การทหาร และ
การต่างประเทศ
จากค�ำนิยามข้างต้น จะเห็นว่าการกระจายอ�ำนาจ มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ การกระจายอ�ำนาจ
สู่ท้องถิ่น หรือการกระจายอ�ำนาจตามอาณาเขต (Decentraliaztion Territeriale1) รูปแบบหนึ่ง และ
การกระจายอ�ำนาจตามบริการ (Decentraliaztion Par Service) หรือการกระจายอ�ำนาจทางเทคนิค
(Decentraliaztion Technique) อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งในเอกสารนี้จะเน้นอภิปรายเฉพาะการกระจายอ�ำนาจ
สู่ท้องถิ่นเท่านั้น
เหตุที่ผู้วิจัยได้น�ำแนวความคิดการกระจายอ�ำนาจ (Decentralization) มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
ส�ำหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เพื่อให้ เพื่อให้เข้าใจว่าเมื่อรัฐส่วนกลางมอบอ�ำนาจบางเรื่อง หรือเป็น
การถ่ายโอนอ�ำนาจในบางเรือ่ งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายแล้ว จึงส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยบริหารราชการต่างๆ เกิดความสัมพันธ์กันได้ในการปฏิบัติหน้าที่
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น

1462

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
ประยูร กาญจนดุล (2538 : 108) กล่าวว่า บริการสาธารณะ หมายถึงกิจการทีอ่ ยูค่ วามอ�ำนวยการ
หรืออยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครองที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองความต้องการส่วนรวม
ของประชาชน
ศุภชัย ยาวะประภาส (2539 : 12) การพิจารณานิยามและความหมายของค�ำว่า “บริการสาธารณะ”
จะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบ 2 ประการ คือ
1. บริการสาธารณะ เป็นกิจการที่อยู่ในความอ�ำนวยการ หรือความควบคุมของฝ่ายปกครอง
ลักษณะที่ส�ำคัญของบริการสาธารณะ คือ ต้องเป็นกิจการที่รัฐท�ำขึ้นเพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของ
ประชาชน ซึ่งก็คือเป็นกิจการที่อยู่ในความอ�ำนวยการของรัฐ แต่เนื่องจากปัจจุบันภารกิจของรัฐมีมากขึ้น
กิจกรรมบางอย่างต้องใช้เทคโนโลยีในการจัดท�ำสูง ใช้เงินลงทุนสูง และรัฐไม่มีความพร้อม จึงต้องมอบให้
บุคคลอืน่ ซึง่ อาจเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเป็นผูด้ ำ� เนินการ ซึง่ เมือ่ รัฐมอบหน้าทีใ่ นการจัดท�ำบริการ
สาธารณะให้บคุ คลอืน่ ด�ำเนินการจัดท�ำแล้ว บทบาทของรัฐในฐานะผูจ้ ดั ท�ำหรือผูอ้ ำ� นวยการก็จะเปลีย่ นไป
เป็นผูค้ วบคุม โดยรัฐจะเป็นผูค้ วบคุมมาตรฐานของบริการสาธารณะ ควบคุมความปลอดภัยรวมทัง้ ควบคุม
ค่าบริการ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ตอบแทนมากที่สุดและเดือดร้อนน้อยที่สุด
2. บริการสาธารณะ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยความต้องการส่วนรวมของ
ประชาชนอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย และความต้องการ
ที่จะอยู่อย่างปลอดภัย ดังนั้น บริการสาธารณะที่รัฐ จึงต้องมีลักษณะที่สนองความต้องการของประชาชน
ดั ง กล่ า ว กิ จ การใดที่ รั ฐ เห็ น ว่ า มี ค วามจ� ำ เป็ น ต่ อ การอยู ่ อ ย่ า งปลอดภั ย หรื อ การอยู ่ อ ย่ า งสุ ข สบาย
ของประชาชน รัฐก็จะต้องเข้าไปจัดท�ำกิจการนั้น และในการจัดท�ำบริการสาธารณะของรัฐ รัฐไม่สามารถ
จัดท�ำบริการสาธารณะเพือ่ ประโยชน์ของบุคคลหนึง่ บุคคลใดหรือกลุม่ หนึง่ กลุม่ ใดได้รฐั จะต้องจัดท�ำบริการ
สาธารณะเพื่อประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ส�ำหรับแนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะเป็นกิจการที่รัฐเป็นผู้มอบให้ประชาชน เพื่อความ
กินดีอยู่ดี โดยรัฐได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญที่จะต้องสนองความต้องการของประชาชน ให้มากที่สุดโดยมิได้
ค�ำนึงถึงผลก�ำไร ซึ่งรัฐพึงส่งเสริมจัดให้มีบริการมากประเภทที่สุด เท่าที่จะท�ำได้ หากว่าบริการสาธารณะที่
รัฐไม่สามารถจัดท�ำได้ดี มีประสิทธิภาพก็อาจมอบให้เอกชนรับไปด�ำเนินการ ซึง่ ต้องอยูใ่ นความควบคุมหรือ
การอ�ำนวยการ หรือรัฐมีส่วนการร่วมหุ้นลงทุน ด�ำเนินกิจการก็ได้ ทั้งนี้หากว่าเอกชนที่รับไปด�ำเนินบริการ
สาธารณะจะต้องกระท�ำในลักษณะทัว่ ไป ไม่หวังผลก�ำไรมากนัก ซึง่ รัฐมีสทิ ธิทจี่ ะเพิกถอนบริการคืนมาเป็น
ของรัฐเมื่อใดก็ได้ เมื่อพิจารณาเห็นว่าเอกชนด�ำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร
ดังนั้น การที่จะวัดประสิทธิภาพของบริการสาธารณะ ด้วยการวัดผลก�ำไรจึงไม่อาจท�ำไม่อาจ
ท�ำได้ แต่การวัดบริการสาธารณะดังกล่าว อาจท�ำได้โดยดูได้จากความพอใจของสังคมตัวเลขแสดงดัชนี
คุณภาพชีวติ และอืน่ ๆ ทีม่ องๆ ไม่เห็น เช่นระดับการศึกษาของประชาชนเป็นต้น หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึง่
ได้ว่า ก�ำไรในการให้บริการสาธารณะของรัฐ ก็คือผลการปฏิบัติงานทีย่ ังความพึงพอใจ และประโยชน์สุขแก่
ประชาชนนั้นเองในประเทศไทย
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การให้บริการสาธารณะของฝ่ายปกครอง อาจเรียกได้ว่าระบบราชการ ที่รัฐบาลพึงมอบบริการ
สาธารณะให้กับประชาชนในรูปราชการ ที่มีขั้นตอนระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงานอย่างซับซ้อน
โดยเพ็งเล็งในด้านความมัน่ คง ความมีเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นหลัก ดังจะเห็น
ได้จากการประกาศให้พระราชบัญญัติของผู้ที่จะเป็นข้าราชการพลเรือน วินัยของข้าราชการพลเรือน และ
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการได้วางไว้ เพื่อว่าให้ข้าราชการได้ประพฤติปฏิบัติ ในการให้บริการ
สาธารณะตามขัน้ ตอน ไม่เอารัดเอาเปรียบประชาชนผูต้ อ้ งอาศัยบริการสาธารณะในประเภทนัน้ ๆ ในรูปของ
การแสวงหาผลประโยชน์หรือผลก�ำไรทีร่ ฐั พึงวางกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานเอาไว้อย่างเด็ดขาดและเฉียบพลัน
การแบ่งแยกบริการสาธารณะ
ศุภชัย ยาวะประภาส (2539, 35) ในการแบ่งแยกประเภทบริการสาธารณะโดยทัว่ ไปจะใช้เกณฑ์
การจัดประเภทบริการแบ่งแยกตามอาณาเขต ส�ำหรับประเทศไทยได้แบ่งแยกการปกครองออกเป็น จังหวัด
อ�ำเภอ กิ่งอ�ำเภอ ต�ำบล หมู่บ้าน และแบ่งเขตการปกครองท้องถิ่นออกเป็น องค์การบริหารส่วนต�ำบล
เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซึ่งหากพิจารณา
โดยถือว่าเขตการปกครองเป็นบริการสาธารณะตามอาณาเขต อาจแบ่งบริการสาธารณะออกเป็น 3 ส่วน คือ
ราชการบริหารส่วนกลาง เป็นบริการสาธารณะชนิดต่างๆ ที่ฝ่ายปกครองจัดท�ำเพื่อสนอง
ความต้องการ ส่วนร่วมของประชาชนทั่วทั้งอาณาเขตประเทศไทย เช่นการรักษาความสงบเรียบร้อย
การป้องกันประเทศ การคลัง การคมนาคม เป็นต้น องค์การที่ให้บริการสาธารณะเหล่านี้ มักตั้งอยู่
ในนครหลวง หรือเมืองศูนย์กลางต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม อันมีอ�ำนาจหน้าที่ที่จะจัดบริการ
สาธารณะ ในหน้าทีข่ องตนและตลอดทัง้ ประเทศราชการบริหารส่วนภูมภิ าค เป็นบริการสาธารณะทีก่ ระทรวง
ทบวง กรม ได้แบ่งแยกออกไปจัดท�ำตามเขตปกครองต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อสนองความต้องการส่วนรวม
ของประชาชน ในเขตการปกครองนั้นๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ซึ่งสังกัดกระทรวง
ทบวง กรม ต่างๆ ออกไปประจ�ำตามเขตการปกครองต่างๆ เพื่อบริหารราชการภายใต้การบังคับบัญชา
ของราชการส่วนกลาง ซึ่งในประเทศไทยแบ่งเป็นจังหวัดอ�ำเภอ กิ่งอ�ำเภอ ต�ำบล หมู่บ้าน
ราชการบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น บริ ก ารสาธารณะที่ ส ่ ว นกลางมอบหมายให้ ท ้ อ งถิ่ น เป็ น
ผู้จัดท�ำเองเพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน เฉพาะในเขตท้องถิ่นที่นั้น โดยมีเจ้าหน้าที่
ซึ่งราษฎรในเขตท้องถิ่นนั้น ได้เลือกตั้งขึ้นมาทั้งหมด หรือแต่บางส่วน เพื่อบริหารราชการในท้องถิ่นนั้น
โดยตรง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร
และเมืองพัทยา ซึง่ เป็นทีย่ อมรับกันว่าราชการบริหารส่วนท้องถิน่ หรือการปกครองท้องถิน่ นัน้ มีความส�ำคัญ
อยู่มาก ซึ่งอาจสรุปสาระส�ำคัญ คือ
ประการแรก การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หากสามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก็ย่อมแบ่งเบาภาระหน้าที่ของส่วนกลางได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาของท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง และรวมถึงส่วนกลางจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงานที่ยาก ล�ำบาก และมีรายละเอียดมากเกินไป
การระบายงานที่คับ คั่ง ของส่วนกลางออกไปให้ องค์ การปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ท� ำ นั้ น ย่ อมจะช่ ว ยให้
การบริ ห ารงานของท้ อ งถิ่ น ทุ ก ระดั บ เป็ น ไปด้ ว ยความรวดเร็ ว และเป็ น ผลดี ยิ่ ง ขึ้ น และรวมทั้ ง จะ
ท�ำให้การพัฒนาประเทศ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ก็มากขึ้น
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ประการที่สอง ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือหลักให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทจัดท�ำ
กิจการกันเองนั้น ย่อมดีกว่าที่รัฐบาลจะจัดเองเสียทั้งหมด ทั้งนี้ก็เพราะว่าประชาชนในท้องที่ย่อมรู้
ความต้องการและปัญหาของตนเองดีกว่าส่วนกลาง นอกจากนั้นแล้วประชาชนก็ควรจะได้น�ำความคิดและ
วิธกี ารใหม่ๆ ตลอดจนก�ำลังความพยายามและทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ มาใช้เป็นประโยชน์ในการด�ำเนินงาน
ตามโครงการต่างๆ ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ ได้อย่างเต็มที่ รวมทัง้ ย่อมจะท�ำให้ประชาชนมีความช�ำนาญ เกิดความริเริม่
และมีลักษณะในการเป็นผู้น�ำด้วย
จากลั ก ษณะดั ง กล่ า ว เนื่ อ งจากการให้ บ ริ ก ารของราชการบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น งาน
เพือ่ ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ และมีเจตนาให้ประชาชนได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารงานต่างๆ
จึงแตกต่างไปจากการบริหารราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคกล่าวคือ รูปแบบของการปกครองท้องถิ่น
ที่เป็นหลักกลางๆ นั้น อาจมีความคล้ายคลึงกับรูปแบบการปกครองประเทศ คือพยายามให้มีฝ่ายบริหาร
และฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายนิติบัญญัติจะเป็นองค์ประกอบที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของการปกครองตนเอง
โดยให้ประชาชนเลือกตัวแทนของตนเข้าไปก�ำหนดนโยบาย การบริหารงานในท้องถิ่น ส่วนฝ่ายบริหารจะ
เป็นผู้รับนโยบายของฝ่ายนิติบัญญัติ มาปฏิบัติให้เป็นผลส�ำเร็จ นอกจากนี้อาจจะเป็นรูปแบบอื่นๆ เช่น
การเลือกตั้งผู้บริหารงานท้องถิ่นโดยตรง โดยบริหารเป็นผู้ก�ำหนดนโยบายให้ประชาชนเป็นผู้เลือกเข้ามา
บริหารตามนโยบายนั้น ทั้งนี้โดยมีฝ่ายนิติบัญญัติควบคุมดูแลฝ่ายบริหารแทนประชาชนได้อีกด้วย
จากการแบ่งบริการสาธารณะออกเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมภิ าค และ
ราชการบริหารส่วนท้องถิน่ นี้ ไม่ได้หมายความว่าราชการบริหารแต่ละส่วน ถูกแบ่งออกจากกันโดยเด็ดขาด
โดยต่างฝ่ายต่างท�ำไปในสาขาของตน ในทางปฏิบตั แิ ล้ว บริการสาธารณะในสามส่วนนี้ มีความสัมพันธ์และ
เกี่ยวโยงกันอย่างใกล้ชิด ในบางครั้งก็มีการเหลื่อมล�้ำเข้าไปในเขตท้องที่ของราชการบริหารส่วนอื่นด้วย
ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้ว ราชการบริหารส่วนกลาง ได้แบ่งอ�ำนาจหน้าที่ให้ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ได้ด�ำเนินการจัดท�ำซึ่งยังมีอ�ำนาจการจัดท�ำบังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาค ได้อย่างเต็มที่
และเป็นการกระจายอ�ำนาจให้ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นผู้จัดท�ำบริการสาธารณะที่ถึงมือประชาชน
โดยตรง โดยประชาชนในท้องถิ่นนั้น เป็นผู้เข้ามาก�ำหนดนโยบายและบริหารงานด้วยตนเอง
นอกจากนี้ ราชการบริหารส่วนภูมภิ าค ยังมีความสัมพันธ์กบั ราชการบริหารส่วนท้องถิน่ อย่างใกล้ชดิ
โดยผูว้ า่ ราชการจังหวัด และนายอ�ำเภอในฐานะตัวแทนของรัฐบาล การมีอำ� นาจควบคุมดูแลองค์การบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ แทนราชการบริหารราชการส่วนกลาง ภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมาย การทีท่ งั้ 3 ส่วน
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ใกล้ ชิ ด เช่ น นี้ ก็ มี เ ป้ า หมายเพี ย งเพื่ อ ให้ มี ก ารจั ด ท� ำ บริ ก ารสาธารณะในเขตต่ า งๆ
ของประเทศ ได้ ป ระสานและด� ำเนิ น ไปอย่ า งไม่ ขั ด แย้ ง ต่ อ กั น องค์ ก ารซึ่ ง มี ห น้ า ที่ บ ริ ก ารสาธารณะ
จึงต้องร่วมมือกันเพื่อแบ่งงานกันท�ำในการสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชนในแต่ละท้องที่
ให้มีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น
นอกจากการแบ่งแยกบริการสาธารณะ ตามอาณาเขตและยังอาจแบ่งบริการสาธารณะแยก
ตามวิธีการจัดด�ำเนินการได้ด้วย ซึ่งแบ่งได้เป็นบริการสาธารณะที่ฝ่ายปกครองจัดท�ำเอง โดยตรงกับ
บริการสาธารณะ ที่ฝ่ายปกครองมอบให้เอกชนจัดท�ำ ซึ่งอาจได้แก่การจ้างเหมา และการจ้างแรงงาน เช่น
การสร้างถนน สะพาน หรืออาคารของทางราชการ โดยมีสัญลักษณ์ว่า จ้างตามกฎหมายและวิธีการมอบ
ให้เอกชนจัดท�ำบริการสาธารณะในลักษณะของการผูข้ าด และการให้สมั ปทาน โดยมีขอ้ แม้วา่ เอกชนจะต้อง
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จ่ายเงินจ�ำนวนหนึง่ เป็นการตอบแทนสิทธิทไี่ ด้รบั การผูกขาดแทน ซึง่ วิธกี ารนีค้ งถือได้วา่ เป็นการให้สงั ฆทาน
บริการสาธารณะ คือ เป็นการทีฝ่ า่ ยปกครองมอบหมายให้เอกชน จัดท�ำบริการสาธารณะอย่างใดอย่างหนึง่
ในระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ ด้วยทุนและด้วยความเสี่ยงภัยของตนเอง โดยที่ฝ่ายปกครองมิได้จ่ายเงินค่าจ้าง
ในการจัดท�ำกิจการนั้น แก่ผู้รับสัมปทานแต่ให้ประโยชน์แก่ผู้รับ
สัมปทาน เป็นการตอบแทน ด้วยการให้สิทธิที่จะเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนจากผู้ได้รับ
ประโยชน์ ในกิจการที่ท�ำนั้น เช่น ผู้รับสัมปทานการผลิตไฟฟ้าจ�ำหน่ายให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ย่อมได้
รับสิทธิที่จะเรียกเก็บค่ากระแสไฟฟ้าจากผู้ใช้เป็นต้น
นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2543, 28) กล่าวว่าบริการสาธารณะนั้น จะต้องประกอบด้วย
เงื่อนไข 2 ประการคือ
1. กิจกรรมทีถ่ อื ว่าเป็นบริการสาธารณะ ต้องเป็นกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับนิตบิ คุ คลได้แก่กจิ กรรม
ที่รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ด�ำเนินการเอง และยังหมายความรวมถึงกรณีที่รัฐ
มอบกิจกรรมของรัฐบางประเภทให้เอกชนเป็นผู้ด�ำเนินการด้วย
ประชาชน

2. เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ และตอบสนองความต้องการของ

การุณย์ คล้ายคลึง (2550, 27) การให้บริการสาธารณะ ถือเป็นภารกิจสังคมของรัฐทีต่ อ้ งจัดให้มี
และให้บริการอย่างทัว่ ถึง ข้าราชการจึงเป็นกลไกทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะน�ำบริการสาธารณะไปสูป่ ระชาชน ข้าราชการ
จึงเป็นตัวจักรทีส่ ำ� คัญ ถ้าเปรียบระบบการบริหารราชการกับการค้าแล้ว รัฐบาลจะเปรียบเสมือนผูข้ ายบริการ
ซึ่งผู้ที่มาขอรับบริการก็คือประชาชนนั่นเอง

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ธเนศวร์ เจริญเมือง (2540) ในหนังสือ การปกครองเมืองในสังคมไทย : กรณีเชียงใหม่เจ็ดศตวรรษ
ชีใ้ ห้เห็นความส�ำคัญของการศึกษาโดยใช้มติ ปิ ระวัตศิ าสตร์ และนิตศิ าสตร์ เพราะกระบวนการคลีค่ ลายของ
การยึดกุมอ�ำนาจและแบ่งปันอ�ำนาจหรือรวมศูนย์อำ� นาจมากขึน้ แยกไม่ออกจากการศึกษาเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้
ในอดีต และการใช้กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ มารองรับระบบการจัดสรรอ�ำนาจหรือควบคุมอ�ำนาจไว้ต่อไป
ธเนศวร์ เจริญเมือง (2546) ในบทความ ไทย : ประเทศทีก่ ารกระจายอ�ำนาจล่าช้า ได้เสนอถึงแง่มมุ
ของวิธีคิดวิธีมองสังคมไทยของนักวิชาการหลายๆ ท่าน ที่มีจุดเน้นหนักคนละด้าน และจุดประสงค์
การน�ำเสนอก็แตกต่างกันไป แต่ทั้งนี้มุมมองต่าง คือ การมองปฏิสัมพันธ์ระหว่างมิติต่างๆ ภายในสังคม
ตลอดจนผลกระทบที่มิติเหล่านั้นมีต่อกัน ในบทความนี้ และให้ความเห็นว่ารัฐไทยเป็นรัฐที่มีการกระจาย
อ�ำนาจล่าช้า (Late Decentralizing Country) โดยเห็นว่ารัฐไทยเป็นรัฐที่มีลักษณะ ดังนี้
1. รัฐไทยเป็นรัฐรวมศูนย์มากเกินไป
2. ผลที่ตามมาคือพลังท้องถิ่นอ่อนแอ
3. การรวมศูนย์อ�ำนาจมากเกินไปและความเข้มแข็งของรัฐบาลกลางมีความยาวนานต่อเนื่อง
และได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยต่างประเทศ
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4. ความแข็งแกร่งและการด�ำรงอยู่อย่างยาวนานของระบบรวมศูนย์อ�ำนาจน�ำไปสู่ระบบรวม
ศูนย์อ�ำนาจแบบแยกส่วนนอกจากนี้แล้ว ธเนศวร์ เจริญเมือง ยังได้ให้ความเห็นว่าการรวมศูนย์อ�ำนาจ
ที่มากเกินไป และการกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่นเกิดช้ามากในสังคมไทย ท�ำให้เกิดผลตามมา คือ ท�ำให้
หน่วยราชการต่าง ๆ ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคมีผลประโยชน์หรือทัศนะที่ผูกพันกับนโยบาย การรวม
ศูนย์อ�ำนาจเดิมอย่างมากจนแสดงให้เห็นว่าไม่เห็นด้วยกับการกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่น
ที่อ่อนแอมาเป็นเวลานาน เมื่อเผชิญกับกระแสโลกานุวัตรตกเป็นเครื่องมือของปัจจัยภายนอกได้ง่าย
ไม่มผี นู้ ำ� ระดับล่างทีม่ อี ำ� นาจสูงพอทีจ่ ะน�ำประชาชนคัดค้านปัญหาสังคมได้อย่าง มีประสิทธิภาพ การล่าช้า
ในการกระจายอ�ำนาจ ท�ำให้รัฐคิดค้นวิธีการท�ำงานในรูปแบบอื่นที่ แตกต่างออกไป และไม่หนุนเสริมกับ
การกระจายอ�ำนาจ และประการสุดท้าย คือ ความขัดแย้งกันระหว่างการกระจายอ�ำนาจกับการด�ำเนิน
นโยบายประชานิยมของรัฐที่เป็นแนวโน้มของการดึงอ�ำนาจกลับสู่ส่วนกลาง
การุ ณ ย์ คล้ า ยคลึ ง (2550) ได้ ท� ำ การศึ ก ษา เรื่ อ ง ปั ญ หาการทั บ ซ้ อ นของอ� ำ นาจหน้ า ที่
ในการจัดการบริการสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ทราบปัญหาการทับซ้อนเชิงโครงสร้างอ�ำนาจหน้าทีร่ ะหว่างภูมภิ าคกับท้องถิน่ และท้องถิน่ ด้วยกันเอง
เพราะอ�ำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะมีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ข้อมูลจากเอกสารและ
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยเน้นเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้ ประสบการณ์ และมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการเป็นผู้บริหารงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลสุเทพ และผู้บริหารงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงบุคคลภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง จ�ำนวน 20 คน นโยบายการกระจายอ�ำนาจส่วนใหญ่ยงั ไม่มคี วามเหมาะสม
เพราะรัฐบาลกลางยังเข้ามามีบทบาทยึดอ�ำนาจไว้ส่วนกลาง ไม่ได้กระจายอ�ำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น
อย่างเต็มที่ ท้องถิ่นขาดความเป็นอิสระ การแก้ไขปัญหาการทับซ้อนเชิงโครงสร้าง โดยออกกฎหมายแบ่ง
มอบอ�ำนาจหน้าทีร่ ะหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค ส่วนท้องถิน่ ให้มคี วามชัดเจน และการประสานงาน
ตลอดจนการวางแผนร่วมกัน
ในงานวิจัยของการุณย์ คล้ายคลึง ผู้วิจัยเห็นว่าสามารถน�ำอธิบายการทับซ้อนอ�ำนาจหน้าที่
ในการจัดการบริการสาธารณะระหว่างภูมภิ าคกับท้องถิน่ และท้องถิน่ ด้วยกันเอง ซึง่ มีลกั ษณะงานคล้ายคลึงกัน
โดยรัฐบาลกลางยังเข้ามามีบทบาทยึดอ�ำนาจไว้ส่วนกลาง ไม่ได้กระจายอ�ำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างเต็มที่ ท้องถิ่นขาดความเป็นอิสระ และผู้วิจัยเห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนเชิงโครงสร้าง
โดยออกกฎหมายแบ่งมอบอ�ำนาจหน้าทีร่ ะหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค ส่วนท้องถิน่ ให้มคี วามชัดเจน
และการประสานงานวางแผนร่วมกัน
เยาวลักษณ์ รักษ์สุวรรณ (2553) ได้ท�ำการศึกษา เรื่อง ปัญหาการทับซ้อนของอ�ำนาจหน้าที่
และพื้นที่ในการจัดบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อให้ทราบถึงลักษณะและปัญหาการทับซ้อนของอ�ำนาจหน้าที่ และพื้นที่ระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่
กับหน่วยงานส่วนภูมิภาค ผลกระทบการทับซ้อน และแนวทางการแก้ไขปัญหา มี 3 ประเด็น ได้แก่
การให้บริการด้านการขนส่งสาธารณะการจัดการปัญหาด้านการสุขาภิบาลและเหตุร�ำคาญและการจัดการ
ปัญหาด้านการร้องเรียนด้านการช�ำรุดของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เท่านั้น ปัญหาดังกล่าว เกิดจาก
การทีร่ ฐั บาลกลางไม่กระจายอ�ำนาจสูท่ อ้ งถิน่ อย่างเต็มที่ แต่ใช้วธิ แี บ่งสรรอ�ำนาจ แนวทางแก้ไขปัญหา เช่น
การลดบทบาท ภารกิจ อ�ำนาจหน้าที่ และพืน้ ทีร่ บั ผิดชองของหน่วยงานส่วนภูมภิ าค มิให้ซำ�้ ซ้อนกับภารกิจ
และอ�ำนาจของท้องถิ่น การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย ตรงตามความต้องการของประชาชน
และสถานการณ์จริงในการปฏิบัติงานของแต่ละท้องถิ่น
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ในงานวิจัยของเยาวลักษณ์ รักษ์สุวรรณ ผู้วิจัยเห็นว่าสามารถน�ำอธิบายการทับซ้อนของอ�ำนาจ
หน้าที่ และพื้นที่ระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่กับหน่วยงานส่วนภูมิภาค เกิดจากการที่รัฐบาลกลาง
ไม่กระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างเต็มที่ แต่ใช้วิธีแบ่งสรรอ�ำนาจ และผู้วิจัยเห็นด้วยกับแนวทางแก้ไขปัญหา
การลดบทบาท ภารกิจ อ�ำนาจหน้าที่ และพืน้ ทีร่ บั ผิดชองของหน่วยงานส่วนภูมภิ าค มิให้ซำ�้ ซ้อนกับภารกิจ
และอ�ำนาจของท้องถิ่น การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย ตรงตามความต้องการของประชาชน
และสถานการณ์จริงในการปฏิบัติงานของแต่ละท้องถิ่น
จันทนา สุทธิจารี และภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ (2560) ได้ท�ำการศึกษา เรื่อง ผลกระทบของ
การกระจายอ�ำนาจสูท่ อ้ งถิน่ ของรัฐไทย พ.ศ. 2540 - 2550 ต่อบทบาทหน้าที่ และความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ
ระหว่างราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา จ.เชียงใหม่ เพื่อศึกษาลักษณะ
ของการกระจายอ�ำนาจสูท่ อ้ งถิน่ ของรัฐไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2540 - 2550 ทัง้ ในทางกฎหมายและทางปฏิบตั ิ
ระดับพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ผลกระทบของการกระจายอ�ำนาจระหว่าง พ.ศ. 2540 - 2550 ต่อความ
สัมพันธ์เชิงอ�ำนาจและบทบาทหน้าที่ระหว่างราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
ในจังหวัดเชียงใหม่ และน�ำเสนอข้อเท็จจริงที่ส�ำคัญระดับพื้นที่ในเมืองขนาดใหญ่ เพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่
พัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นที่เหมาะสมมากขึ้นในอนาคต โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การเมืองในระดับชาติต้องนิ่ง มีเสถียรภาพในแนวทางประชาธิปไตยอย่างแท้จริงมิเช่นนั้น
การกระจายอ�ำนาสู่ท้องถิ่นจะเป็นไปไม่ได้
2. บริบทแวดล้อมต้องสนับสนุนการกระจายอ�ำนาจ ทัง้ กระบวนทัศน์ของระบบราชการไทย ทัศนะ
ความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจของสังคมไทยต่อการกระจายอ�ำนาจ องค์ความรู้ในระบบการศึกษาไทย
วัฒนธรรมทางการเมือง
3. โครงสร้างอ�ำนาจในท้องถิ่นทั้งที่เป็นทางการ เช่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และโครงสร้างอ�ำนาจ
ดัง้ เดิมทีไ่ ม่เป็นทางการแต่มพี ลังอ�ำนาจในชุมชน เช่น ผูน้ ำ� ตามประเพณี ผูน้ ำ� ตามความเชือ่ ต่างๆ ในชุมชน
หรือกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ในชุมชน ต้องมีการปรับตัวในทางที่เอื้อต่อการกระจายอ�ำนาจตามกฎหมาย
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันทางการเมืองในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
มิใช่ปรับตัวไปเป็นกลุ่มอิทธิพลในพื้นที่ที่ขัดขวางการกระจายอ�ำนาจ หรือใช้อิทธิพลแสดงหาประโยชน์
จากการกระจายอ�ำนาจเข้าสู่ตน เข้ากลุ่ม เข้าพวกของตน
4. รัฐและกลุ่มพลังทางสังคมที่เข้มแข็ง นักวิชาการ สื่อมวลชน ต้องร่วมมือกันในการสร้าง
ความตระหนัก ในความเป็นเจ้าของอ�ำนาจให้แก่ประชาชนในท้องถิน่ ให้เข้าใจในความหมายและกระบวนการ
ของการกระจายอ�ำนาจและการมีสว่ นร่วมอย่างถูกต้อง ใช้อำ� นาจได้ถกู ใช้อำ� นาจได้เป็น และปกป้องอ�ำนาจ
ของตนได้ ต้องดึงประชาชนในท้องถิ่นส่วนหนึ่งให้หลุดจากภาวะ “Guided Democracy” คือ ประชาธิปไตย
ที่ถูกครอบง�ำ  ชี้น�ำโดยชนชั้นน�ำ  ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นน�ำระดับใด การมีส่วนร่วมของประชาชนต้องไปให้ถึง
พฤติกรรมที่ประชาชน คิดเองได้ ตัดสินใจเองได้ ประเมินผลเองได้ ตรวจสอบเองได้
ในงานวิจัยของจันทนา สุทธิจารี และภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ ผู้วิจัยเห็นว่าสามารถน�ำอธิบาย
ผลกระทบของการกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่นของรัฐไทย พ.ศ. 2540 - 2550 ต่อบทบาทหน้าที่ และความ
สัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ ระหว่างราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา จ.เชียงใหม่
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ได้เป็นอย่างดี และผู้วิจัยเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การเมืองของชาติมีภาวะที่คงที่ บริบทแวดล้อม
ต้องสนับสนุนการกระจายอ�ำนาจ ความรูค้ วามเข้าใจของสังคมไทยต่อการกระจายอ�ำนาจ โครงสร้างอ�ำนาจ
ในท้องถิ่นทั้งที่เป็นทางการปรับตัวในทางที่เอื้อต่อการกระจายอ�ำนาจตามกฎหมายสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ รัฐและกลุม่ พลังทางสังคมทีเ่ ข้มแข็ง นักวิชาการ สือ่ มวลชน ต้องร่วมมือกันในการสร้างความตระหนัก
ในความเป็นเจ้าของอ�ำนาจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ให้เข้าใจในความหมายและกระบวนการของ
การกระจายอ�ำนาจและการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้อง และปกป้องอ�ำนาจของตนได้ ประชาชน คิดเองได้
ตัดสินใจเองได้ประเมินผลเองได้ ตรวจสอบเองได้
ธเนศวร์ เจริญเมือง (2562) ในหนังสือ ท้องถิ่นไทยบทเรียนและก้าวต่อไป ท้องถิ่น, การบริหาร
จัดการท้องถิ่น, และสังคมไทย (พ.ศ. 2435 - 2561) ได้เสนอถึงการกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่นควรค�ำนึงถึง
หลักการอย่างน้อย 3 ข้อ คือ
1. มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันและต�ำลงกัน ไม่ใช่อีกฝ่ายหนึ่งยัดเยียดหรือใช้ก�ำลังบังคับ
2. หากเป็นงานทีท่ อ้ งถิน่ พึงกระท�ำตามหลักการก็ควรให้มกี ารเพิม่ จ�ำนวนบุคลากรมารองรับงาน
นั้นไม่ใช่โอนงานให้มา แต่ให้ไปหาบุคลากรเอง ซึ่งไม่อาจเป็นไปได้
3. การกระจายอ�ำนาจของไทยมีลกั ษณะไม่เต็มที่ เพราะว่ารัฐบาลยังคลรักษาหน่วยงานราชการ
ส่วนภูมภิ าคไว้ กระทัง่ ให้งานส่วนท้องถิน่ บางอย่างยังคงตกเป็นของส่วนกลาง ผลก็คอื ท�ำให้เกิดการซับซ้อน
ของงาน เกิดความสับสนไม่รวู้ า่ งานส่วนใดเป็นของหน่วยงานไหน และสภาพดังกล่าวประชาชนจึงไม่รู้ และ
เมื่อสับสนก็ไม่สนใจที่จะสอบถาม กลายเป็นไม่สนใจต่อกิจการในท้องถิ่นที่ตนเองควรจะสนใจ และสุดท้าย
คือ ท�ำให้สิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐ เพราะหน่วยงานมาท�ำงานซับซ้อนกันได้ถึงขนาดนี้ เกิดความล่าช้า
ในการท�ำงาน งานไม่ประสบผลส�ำเร็จ การใช้จา่ ยไม่สมเหตุสมผล และจบลงทีป่ ระชาชนก็จะไม่ได้รบั บริการ
ที่ครบถ้วน หรือสมเหตุสมผล ความซับซ้อนของงานและไม่ยอมมีการแก้ไขนับเป็นความล้มเหลวของระบบ
การบริหารงานทางการเมือง และการบริหารที่ชัดเจนอย่างยิ่ง

วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
โดยท�ำการศึกษากับกลุม่ ประชากรตัวอย่าง คือ ตัวแทนผูบ้ ริหารท้องถิน่ เทศบาลนครล�ำปาง และ
ตัวแทนผูบ้ ริหารท้องถิน่ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร กลุม่ ผูแ้ ทนหน่วยงานทีป่ ระสานงานร่วมกัน และกลุม่ ภาค
ประชาชนที่มาขอรับบริการ รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 40 คน
2. แหล่งข้อมูล
พื้นที่เทศบาลนครล�ำปาง และพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
และค�ำตอบทีเ่ ป็นจริง ครอบคลุมอย่างสมบูรณ์ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั มุง่ ศึกษา โดยใช้เทคนิค
การศึกษาหลาย ๆ อย่าง ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงจากปรากฏการณ์ที่แท้จริงในชุมชนรวมทั้งวิธีการเก็บ
ข้อมูล มีดังนี้
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1. วิธกี ารสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง ส�ำหรับใช้สมั ภาษณ์ผทู้ ม่ี บี ทบาทโดยตรง และ ผูท้ มี่ บี ทบาท
โดยตรงที่ เ กี่ ย วข้ อ งใกล้ ชิ ด กั บ การปฏิ บั ติ ง านท้ อ งถิ่ น และเกิ ด ผลกระทบในการปฏิ บั ติ ง านซึ่ ง เกิ ด จาก
การทับซ้อนอ�ำนาจหน้าที่ จากการกระจายอ�ำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเองด้วย
2. วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) และสังเกตการณ์เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยวิธกี ารสัมภาษณ์ทใี่ ช้คำ� ถามในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ไม่เคร่งครัดในเรือ่ งขัน้ ตอน
และล�ำดับของค�ำถาม ในบรรยากาศทีเ่ ป็นไปอย่างง่าย ๆ ไม่เป็นทางการ ซึง่ ก็มไิ ด้ทำ� ให้ขอ้ มูลบางตอนขาด
หายไป แต่บางครัง้ กลับเป็นผลดีในแง่ทเี่ กิดการแตกประเด็นทีน่ า่ สนใจทีย่ งั อยูใ่ นขอบเขตของเนือ้ หาทีส่ นใจ
ศึกษา เพราะลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการเจาะหาความคิดเห็น และความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ การทับซ้อนอ�ำนาจ
หน้าที่ และพื้นที่ ในการบริหารจัดการเมือง ศึกษากรณีอ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง อย่างใดบ้าง

สรุป
การวิจัยดังกล่าวเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
วิชาการรวมถึงเอกสารอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง และใช้การเก็บข้อมูลด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง และแบบ
ไม่เป็นทางการ (Informal Interview) และสังเกตการณ์เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ที่ใช้
ค�ำถามในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การศึกษาครัง้ นีอ้ ยูใ่ นขัน้ ตอนของการเก็บข้อมูลซึง่ ได้สะท้อนให้เห็น
ถึงปัญหาการทับซ้อนของอ�ำนาจหน้าที่ และพืน้ ที่ ในการบริหารจัดการเมือง ศึกษากรณี อ�ำเภอเมืองล�ำปาง
จังหวัดล�ำปาง กับหน่วยบริหารราชการต่างๆ และศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อการทับซ้อนต่อการปฏิบตั ิ
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลนครล�ำปาง และเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ในความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจหน้าที่ระหว่างราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น
ยังปรากฏอยู่อย่างซับซ้อน มีข้อเสนอหลายประเด็นที่ยังอยู่ในขั้นตอนของการถกเถียงทางวิชาการ เช่น
การเรียนร้องให้ยุบราชการส่วนภูมิภาคคงไว้เฉพาะส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่น หรือการเรียกร้องให้ท้องถิ่น
ที่เข้มแข็งได้มีอ�ำนาจจัดการตนเองของบริบทในพื้นที่

รายการอ้างอิง
การุณย์ คล้ายคลึง. (2550). ปัญหาการทับซ้อนของอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการจัดการบริการสาธารณะในเขต
องค์การบริหาร ส่วนต�ำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส�ำนักงานจังหวัดล�ำปาง. (2561) บรรยายสรุป
จังหวัดล�ำปาง.
โกวิทย์ พวงงาม. (2559). การปกครองท้องถิน่ ไทย. (พิมพ์ครัง้ ที่ 9). กรุงเทพฯ : บริษทั ส�ำนักพิมพ์วญ
ิ ญูชน.
จันทนา สุทธิจารี และภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ. (2560). ผลกระทบของการกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่น
ของรัฐไทยพ.ศ. 2540 - 2550 ต่อบทบาทหน้าที่ และความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ ระหว่างราชการ
ส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา จ.เชียงใหม่. การวิจัย คณะรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

1470

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

ธเนศวร์ เจริญเมือง. (2540). การปกครองเมืองในสังคมไทย กรณีเชียงใหม่เจ็ดศตวรรษ. โครงการศึกษา
การปกครองท้องถิ่น คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่ : โรงพิมพ์เมือง.
ธเนศวร์ เจริญเมือง. (2546). บทความไทย : ประเทศที่กระจายอ�ำนาจล่าช้า รัฐศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 38
ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถนุ ายน 2546. ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เชียงใหม่ : คะนึงนิจการพิมพ์.
ธเนศวร์ เจริญเมือง. (2562). ท้องถิ่นไทย บทเรียนและก้าวต่อไป ท้องถิ่น. การบริหารจัดการท้องถิ่น.
และสังคมไทย (พ.ศ. 2435 - 2561). เชียงใหม่ : หจก. ดาราวรรณการพิมพ์.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. (2543). หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.
ประยูร กาญจนดุล. (2538). ค�ำบรรยายกฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เยาวลักษณ์ รักษ์สวุ รรณ. (2553). ปัญหาการทับซ้อนของอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละพืน้ ทีใ่ นการจัดบริการสาธารณะ
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระ
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์. (2550). การกระจายอ�ำนาจและการบริหารท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วารสานการจัดการสมัยใหม่ ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 2550).
รายงานสถิตจิ ำ� นวนประชากรและบ้าน. (2562). สืบค้นวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เข้าถึงจาก http://stat.dopa.
go.th/stat/statnew/upstat_age.php.
ลิขิต ธีรเวคิน. (2539). การเมืองการปกครองไทย. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์.
ศุภชัย ยาวะประภาส. (2539). นโยบายสาธารณะ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

1471

พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองกับการจัดการทรัพยากรร่วม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
PUBLIC SPACE IN THE URBAN AREA AND COMMON
RESOURCE MANAGEMENT OF THE LOCAL
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
วรัญญู เสนาสุ
วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

บทคัดย่อ
บทความนี้วิเคราะห์กรอบแนวคิดและลักษณะส�ำคัญของการก�ำกับดูแลพื้นที่สาธารณะในฐานะ
ทรัพยากรร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นอธิบายหลักการพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่าง
การก�ำกับดูแลพื้นที่สาธารณะกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพื้นที่สาธารณะในเขตเมือง
จ�ำนวนมากอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเสนอว่า พื้นที่จอดรถในเขตเมือง
เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาและผลกระทบของการจราจรแออัด เพราะเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีปัญหาจ�ำนวน
ผู้ใช้มากเกินไป และไม่สามารถกีดกันการใช้ประโยน์จากผู้ใช้ประโยชน์รายอื่นได้ โดยการจราจรแออัด
จ�ำนวนมากเป็นผลมาจากความต้องการเดินทาง ดังนั้น ในกรณีประเทศไทย รูปแบบการจัดการพื้นที่
สาธารณะในฐานะทรัพยากรร่วม (ทีจ่ อดรถในเขตเมือง) ได้ใช้เครือ่ งมือทางนโยบาย ในรูปแบบของกฎหมาย
โดยใช้รูปแบบค่าธรรมเนียมที่จอดรถ เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ค�ำส�ำคัญ : ที่จอดรถ, ค่าธรรมเนียมที่จอดรถ, พื้นที่สาธารณะเมือง, ทรัพยากรร่วม

Abstract
This article analyzes the concept and key characteristics of the public space regulation
as a common-pool resource of the local administrative organization. It focuses on the
relationship between the public space management, and the duty of the local administrative
organization, many urban public spaces are regulated by the local administrative organizations.
By presenting that urban car parking is part of the problem as well as contributing traffic
congestion due to the overcrowded public space and the incapability of controlling excessive
usage. Traffic congestions are caused by transportation demand. In the case of Thailand,
the pattern of public space management as a common-pool resource (Urban Parking Area)
has been regulated by policy instruments in the legal form, using parking fees as a tool
for the management.
Keywords : Parking, Parking Fee, Urban Public Space, Common-Pool Resource
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“The chief function of the city is to convert power into form, energy into culture,
dead matter into the living symbols of art, biological reproduction into social creativity.”
– Lewis Mumford (Meagher, 2008, p. 128)

บทน�ำ
ในยุคสมัยที่คนอาศัยอยู่ในเขตเมืองมากขึ้น รูปแบบและวิถีชีวิตในแบบสังคมเมืองก็จะมีความ
หลากหลายและสลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งสภาวการณ์นี้เป็นปรากฎการณ์ส�ำคัญที่เรียกว่า Urbanization
หรือความเป็นเมือง โดยถือเป็นปรากฎการณ์และเป็นหนึ่งในแนวโน้มส�ำคัญของโลก (megatrends)
เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2030 เศรษฐกิจโลกร้อยละ 61 จะมาจากกิจกรรมในเมืองใหญ่
ทั่วโลกกว่า 750 เมือง และเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะดึงดูดให้คนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยในเมืองจากร้อยละ
50 ในปัจจุบัน เป็นร้อยละ 72 ในปี 2050 ผลกระทบส�ำคัญของการที่ผู้คนเข้ามาอยู่ในเมือง คือ การที่คน
มาอยู่รวมกัน (agglomeration economies) จะก่อให้เกิดพัฒนาการทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีกลไกของความเป็นเมืองเป็นตัวช่วยให้เกิดขึ้น กล่าวคือ การอยู่รวมกัน
ท�ำให้ผู้ผลิตได้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด (economy of scale) ผ่านการใช้แรงงานและปัจจัย
การผลิตต่าง ๆ ร่วมกัน และยังได้รับประโยชน์จากการประหยัดต้นทุนขนส่ง รวมถึงเกิดการกระจายความรู้
(knowledge spillover) ระหว่า งผู้ผ ลิต และก่ อให้ เ กิ ด ความช� ำ นาญเฉพาะทางจากการแบ่ งงานกั น
(อริสา จันทรบุญทา และจิรัฐ เจนพึ่งพร, 2018, หน้า 1 - 13)
ในบทความมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กรอบแนวคิดและลักษณะส�ำคัญของการก�ำกับดูแลพื้นที่
สาธารณะในฐานะทรัพยากรร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นอธิบายหลักการพื้นฐานของ
ความสัมพันธ์ระหว่างการก�ำกับดูแลพื้นที่สาธารณะ (ที่จอดรถสาธารณะ) กับบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และพื้นที่สาธารณะในเขตเมืองจ�ำนวนมากอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยจะเน้นอธิบาย ความเป็นสังคมเมือง บนฐานคิดของการเป็นสังคมเมืองที่ไม่ได้พิจารณาเฉพาะ
ตัวเมืองทางกายภาพ (urban society is not just in the city) แต่เน้นให้พิจารณาไปที่บรรยากาศของเมือง
(urban phenomena) ด้วย ซึง่ กระบวนการเปลีย่ นแปลงและสร้างสังคมเมืองโดยเฉพาะในโลกตะวันตกเกิดขึน้
ในรูปแบบทีค่ ล้ายกับกระบวนการเกิดขึน้ ของการพัฒนาอุตสาหกรรม เพราะเป็นการดึงดูดแรงงาน ทรัพยากร
ทุน และปัจจัยอืน่ ๆ เข้ามาเป็นฐานให้การขับเคลือ่ นและหมุนเวียนทุนให้เกิดขึน้ ซึง่ หากทุนไม่มศี นู ย์กลางก็จะ
ท�ำงานไม่ได้ (อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2559, หน้า 24 - 26) ในขณะแนวคิดหลักของพื้นที่และสังคมเมือง
(Urban Area) ในสายการผังเมือง (urban planning) จะเน้นการให้ความหมายในเชิงกายภาพ คือ บริเวณ
ที่มีประชากรอาศัยอยู่และตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างหนาแน่น มีความเป็นชุมชน คนส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม มีความเป็นศูนย์กลางของการบริหาร ธุรกิจ ซึ่งท�ำให้เกิดลักษณะทางกายภาพที่มีความ
แตกต่างกับพื้นที่ชนบท ซึ่งต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ประชากร ธรรมชาติแวดล้อม และ กิจกรรม
(ภาวิณี เอี่ยมตระกูล, 2561, หน้า 10 - 11)
โดย “พื้นที่เมือง” ตามรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินของไทย มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันกับ
รูปแบบการจัดแบ่งประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก�ำหนดให้เขตเมือง คือ เขตของเทศบาล
หน้าที่และภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะองค์กรทางการบริหารที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ในการปกครองของ
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ระบอบประชาธิปไตย ทั้งในการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา การเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจผ่านกลไก
ต่าง ๆ การติดตามและตรวจสอบการท�ำงาน และอยูใ่ นฐานะของการร่วมรับบริการสาธารณะ การปกครอง
ท้องถิ่นจึงไม่ใช่การปกครองที่รัฐแบ่งพื้นที่ต่าง ๆ ออกเป็นส่วน ๆ เพียงเพื่อความสะดวกของการบริหาร
และการจัดการเท่านั้น แต่การปกครองท้องถิ่นยังเป็นกลไกส�ำคัญที่น�ำไปสู่บริหารการบริหารเชิงพื้นที่ด้วย
โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตเมือง (urban space) จุดเริ่มต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยก็มีจุดเริ่มต้น
มาจากการบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ มือง โดยเฉพาะต้นก�ำเนิดของเทศบาลไทย ทีม่ าจากแนวคิดทีต่ อ้ งการเข้ามา
จัดการพื้นที่ตลาดและแหล่งชุมชน และปัจจุบันพื้นที่เมืองของไทยก็เป็นพื้นที่ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบดูแล โดยกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่เมืองล้วนเกี่ยวข้อง
กับความเชี่ยวชาญหลายแขนง ทั้งด้านการบริหาร การเมือง ผังเมือง สถาปัตยกรรม วิศวกรรม เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม เพราะพื้นที่เมืองครอบคลุมของทั้งมิติของกายภาพและชีวภาพ ที่จ�ำนวนมากเป็น
ทรัพยากรร่วม (common resources) ในแง่เศรษฐกิจ นโยบายการบริหารพื้นที่เมืองจ�ำเป็นต้องอาศัยการ
ประเมินมูลค่าผลกระทบ ทั้งในมิติของประสิทธิภาพ และมิติความเป็นธรรม นอกจากนี้การบริหารพื้นที่
เมืองยังต้องค�ำนึงถึงปัจจัยทางการเมือง เพราะบทบาทของการบริหารพื้นที่เมืองในปัจจุบันได้ให้อ�ำนาจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยบริหารจัดการ ซึ่งจะเห็นการเน้นการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่าง
กันในท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะ (public services) โดยมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นตัวแสดงหลักในการเชื่อมประสาน (intermediary institution)

ทรัพยากรร่วมกับการจัดการพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในทางเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรร่วม (Common-Pool Resource) ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสินค้า
สาธารณะ (Public Goods) ซึ่งมีลักษณะส�ำคัญ คือ เป็นสินค้าที่ไม่สามารถกีดกันการเข้าถึงการใช้งาน
และไม่จ�ำเป็นต้องมีการแข่งขัน ความรู้ดั้งเดิมในการก�ำกับดูแลทรัพยากรร่วมอยู่บนฐานคิดที่ว่าหากปล่อย
ให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างไร้การควบคุมก�ำกับดูแล ผูใ้ ช้ประโยชน์กจ็ ะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนัน้ อย่างมาก
ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ ต่างคนต่างตักตวงเอาผลประโยชน์เพราะไม่รวู้ า่ ในอนาคตข้างหน้าจะมีทรัพยากรนัน้
หลงเหลือให้ใช้ประโยชน์อีกหรือไม่ ทรัพยากรนั้นก็อาจจะถูกใช้และขาดการดูแลรักษา
พื้นที่สาธารณะของเมือง ถือเป็นพื้นที่เชิงกายภาพที่ส�ำคัญของเมือง เพราะเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาส
ให้เกิดการปะทะพบปะของผู้คน จนเกิดเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน เป็นชุมชน ย่าน และเมือง รวมถึงเป็น
พืน้ ทีท่ แี่ สดงสิทธิ อ�ำนาจ โอกาส และเป็นตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ภาพชีวติ ด้วย (ปาริษา มูสกิ ะคามะ, 2018, หน้า 1 - 13)
ซึง่ เมือ่ พิจารณาพืน้ ทีส่ าธารณะทีร่ บั ผิดชอบดูแลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แม้วา่ จะมีหน่วยงานของรัฐ
คอยดูแลพื้นที่เหล่านี้อยู่ แต่ก็ไม่สามารถกีดกันการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพื้นที่เหล่านี้ได้ ผู้คนที่อยู่
อาศัยและใช้ชีวิตในเมือง สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาของการใช้งานระหว่างผู้ใช้ประโยชน์ ผู้ดูแลรับผิดชอบ และผู้ที่ได้รับผลกระทบใกล้ชิด
ซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อระบบทรัพยากรโดยรวม ซึ่งในที่สุด พื้นที่สาธารณะเหล่านี้จ�ำเป็นต้อง
มีผู้รับผิดชอบดูแล หรือมีเจ้าภาพในการดูแลรับผิดชอบการเข้าถึง การใช้ประโยชน์ และการดูแลรักษา
โดยรัฐออกกฎหมายเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นผู้มีอ�ำนาจในการก�ำกับดูแล ซึ่งโดยมากมักเป็น
การดูแลรับผิดชอบที่ไร้ประสิทธิภาพและไม่ประสบผลส�ำเร็จ ผลของการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ
มักเป็นไปสองรูปแบบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหรือทั้งสองทาง คือ เป็นการก�ำกับดูแลที่เข้มงวดมากเกินไป
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(over-management) จนท�ำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการเข้าใช้ประโยชน์จากพื้นที่
หรือ เป็นการก�ำกับดูแลทีไ่ ร้ประสิทธิภาพ (under-management) ซึง่ ท�ำให้พนื้ ทีส่ าธารณะถูกการใช้ประโยชน์
จากคนบางกลุ่มและอาจถูกทิ้งร้างหรือไม่ใช้ประโยชน์ ไม่ได้รับการดูแลและสนับสนุน และน�ำไปสู่การเป็น
ปมปัญหาขัดแย้งจนเกิดความรุนแรงได้ (ปาริษา มูสกิ ะคามะ, 2018, หน้า 7) ซึง่ ปรากฎการณ์อย่างหลังจะเกิด
กลุม่ ทีย่ ดึ ครองพืน้ ทีส่ าธารณะทีเ่ รียกว่า Free Rider โดยกลุม่ นีจ้ ะเข้ายึดครองและแสวงหาใช้ประโยชน์พนื้ ที่
สาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยไม่คิดที่จะลงทุนสนับสนุนแต่อย่างใด เช่น การยึดครองพื้นที่ทางเท้า
เพื่อประกอบอาชีพ การน�ำสิ่งกีดขวางวางบนถนนเพื่อกันพื้นที่ส�ำหรับจอดรถ ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์
กลุ่ม Free Rider เป็นกลุ่มที่บริโภคแต่ไม่จ่าย ซึ่งมักจะเกิดขึ้นส�ำหรับการบริโภคสินค้าที่ไม่สามารถกีดกัน
การเข้าใช้ประโยน์ได้ ซึง่ หากพิจารณาในอีกทางหนึง่ กลุม่ Free Rider ก็มกั จะสัมพันธ์กบั กลุม่ คนผูด้ อ้ ยโอกาส
ทางสังคมและเศรษฐกิจ เป็นลักษณะของการต่อสูเ้ พือ่ ต่อรองกับอ�ำนาจทางการเมือง และสะท้อนให้เห็นว่า
ภาครัฐด้อยประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพืน้ ทีด่ ว้ ย และน�ำไปสูก่ ารบริหารจัดการพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ด้วยการควบคุม
และจ�ำกัดการใช้ประโยชน์ที่เข้มงวด จนเกิดการลดทอนความเป็นสาธารณะที่แท้จริงตามอุดมคติของพื้นที่
เช่น การห้ามจอดรถบนถนนจนท�ำให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรเนื่องจากเกิดการวนหาที่จอดรถและ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนเพราะตลาดหรือพื้นที่ท�ำการค้าไม่มีพื้นที่จอดรถ การห้ามใช้ประโยชน์
บนทางเท้าในทุกกิจกรรมท�ำให้ทางเท้าไม่เป็นพืน้ ทีส่ าธารณะอย่างแท้จริง มีและสงวนไว้เพียงเพือ่ การเดินทาง
จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเท่านั้น ซึ่งจะลดทอนปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่อยู่อาศัยในพื้นที่บริเวณนั้น

พื้นที่จอดรถในเขตเมืองกับการเป็นพื้นที่สาธารณะ
พื้นที่ในเขตเมืองของประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะหากก�ำหนดให้เขตพื้นที่เทศบาล คือ พื้นที่เขตเมือง โดยเมื่อพิจารณาจ�ำนวนเทศบาล
ในปัจจุบนั มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 2,450 แห่ง แบ่งเป็น เทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 184 แห่ง เทศบาลต�ำบล
2,236 แห่ง1 (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ , 2562) โดยกระบวนการการจัดตัง้ เปลีย่ นแปลงฐานะ ยุบรวม
แยกพื้นที่ เปลี่ยนชื่อ และเปลี่ยนแปลงเขตของเทศบาล เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
(และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546) โดยในมาตรา 7 ระบุว่าเมื่อท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควร
ยกฐานะเป็นเทศบาลให้จัดตั้งท้องถิ่นนั้น ๆ เป็น เทศบาลต�ำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร ซึ่งจะมี
รายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละรูปแบบของเทศบาล ทั้งนี้ในพื้นที่เขตเมืองที่ชัดเจนที่สุดคือ
พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดและมาตรา 10 ได้ระบุถึงความเป็นศูนย์กลางของพื้นที่ตั้งศาลากลาง
จังหวัดในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการบริหารราชการแผ่นดินในเขตพื้นที่ และการก�ำหนดพื้นที่ศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจของจังหวัด ให้ก�ำหนดเป็น เทศบาลเมือง ขณะที่เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมที่มีราษฎร
ตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไปเป็นเกณฑ์พื้นฐานและ โดยทั้การประกาศยกฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม
มีความเข้าใจผิดหลายประการเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่รับผิดชอบในเขตเมือง กล่าวคือ แม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะอยู่ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่สาธารณะในเขตเมืองส่วนใหญ่
แล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับผิดชอบพื้นที่นั้นจะมีอ�ำนาจหน้าที่
1

จ�ำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เมือ่ เดือนธันวาคม 2562 มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 7,852 แห่ง แบ่งเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง เทศบาล 2,450 แห่ง
องค์การบริหารส่วนต�ำบล 5,324 แห่ง องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) 2 แห่ง
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ในทุกด้านทุกภารกิจของพืน้ ทีน่ นั้ ๆ เช่น การบริหารจัดการของหน่วยรับผิดชอบงานทาง โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในฐานะผู้รับผิดชอบทางหลวงท้องถิ่น (Local Road)2 ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
ต�ำบล และอ�ำเภอ ซึ่งหมายถึง ถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�ำกับดูแลอยู่เดิม ถนนที่กรมโยธาธิการ
และผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพือ่ เกษตรกรรมถ่ายโอนให้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ คี วามสามารถเพียงพอ และมีความพร้อมที่
จะก่อสร้าง ขยาย บูรณะ บ�ำรุงรักษา จะได้รับการถ่ายโอนภารกิจถนนและทาง และที่ส�ำคัญทางหลวง
ท้องถิ่นใดอยู่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่นใดก็จะระบุในทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นด้วย แต่ที่ผ่านมาเกิด
ปัญหาในทางปฏิบัติ กล่าวคือ เส้นทางที่ตัดผ่านพื้นที่เดียวกันกลับอยู่ในความรับผิดชอบและกรรมสิทธิ์
ของหลายหน่วยงาน ท�ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ไม่มีอ�ำนาจในการบริหารจัดการเส้นทางที่อยู่ใน
พืน้ ทีข่ องตนเอง เช่น เส้นทางทีเ่ ทศบาลรับผิดชอบคาบเกีย่ วกับเส้นทางขององค์การบริหารส่วนต�ำบล หรือ
เส้นทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคาบเกี่ยวกับเส้นทางของหน่วยงานระดับกรม ยิ่งปัญหาเหล่านี้
มักจะสะท้อนผลกระทบเมื่อยามเกิดปัญหาในกรณีภัยพิบัติ เช่น น�้ำท่วม น�้ำพัง น�้ำรอการระบาย ท�ำให้
หน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่อย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด�ำเนินการแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน
ในเขตพื้นที่ของตนได้ ซึ่งประเด็นปัญหาเรื่องทางเป็นเพียงตัวอย่างเดียวของความเป็นเจ้าของและ
ความรับผิดชอบในเขตทางหลวงของหน่วยงานต่าง ๆ ซึง่ จากปัญหาทีก่ ล่าวมาข้างต้น ท�ำให้เห็นได้วา่ ระบบ
งานทางของพืน้ ทีข่ าดเอกภาพไม่เป็นไปตามหลักการสากล องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่อาจบริหารจัดการ
ตั้งงบประมาณเพื่อซ่อมบ�ำรุงได้ เพราะอาจคาบเกี่ยวกับเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
อีกทั้งการถ่ายโอนภารกิจงานทางยังไม่เป็นไปตามแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจที่ให้ถ่ายโอน
ตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นจึงเป็นการตัดทอนเส้นทางและถ่ายโอนงานเป็น
ระยะ ท�ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ บางแห่งทีม่ ขี นาดเล็กได้รบั การถ่ายโอนภารกิจงานทางทีใ่ หญ่เกินกว่า
ความสามารถและศักยภาพในการบริหารจัดการ (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร, 2559, หน้า 4-13)
การจัดการพื้นที่สาธารณะในเขตเมืองด้านการจัดความต้องการการสัญจร (Traffic Demand
Management) โดยปัจจุบนั พบว่ามีจำ� นวนปริมาณรถยนต์สว่ นบุคคลเพิม่ มากขึน้ โดยสถิตกิ ารจดทะเบียนรถ
ทุกประเภทสะสมทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 อยู่ที่ 40,809, 418 คัน โดยแบ่งเป็น รถยนต์
นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน Sedan (Not more than 7 Pass.) ซึ่งเป็นรถยนต์ที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ รวมกว่า
10,039,630 คัน (กรมการขนส่งทางบก, 2563) เมื่อปริมาณรถยนต์เพิ่มสูงขึ้น จ�ำนวนที่จอดรถและ
ถนนที่ต้องการใช้ย่อมเพิ่มตามไปด้วย แต่ในความเป็นจริงถนนและที่จอดรถยังคงมีอยู่เท่าเดิม ไม่ได้เพิ่ม
ตามจ�ำนวนรถที่เพิ่มสูงขึ้น ท�ำให้ที่จอดรถไม่เพียงพอต่อความต้องการ และส่งผลต่อสภาพการจราจร
ท� ำ ให้ เ กิ ด ความแออั ด ดั ง นั้ น การจั ด สรรพื้ น ที่ จ อดรถ ถื อ เป็ น หนึ่ ง ในประเด็ น ส� ำ คั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เรื่องการบริหารพื้นที่สาธารณะในเขตเมือง เพราะพื้นที่จอดรถคือส่วนส�ำคัญที่ขับเคลื่อนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของเมือง และถือเป็นทรัพยากรร่วม (communal ownership) ประเภทหนึ่ง เมื่อปริมาณรถยนต์
ขยายตัวแต่พื้นที่จอดรถมีจ�ำกัด จึงส่งให้เกิดสภาวะการขาดแคลนที่จอดรถ โดยเฉพาะในย่านเศรษฐกิจ
2

พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 บัญญัติว่าทางหลวงมี 5 ประเภท คือ (1) ทางหลวงพิเศษ (2) ทางหลวงแผ่นดิน (3) ทางหลวงชนบท
(4) ทางหลวงท้องถิ่น (5) ทางหลวงสัมปทาน โดยทางหลวงท้องถิ่น คือ ทางหลวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการ ก่อสร้าง ขยาย บูรณะ
และบํารุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่น
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ในช่วงเวลาเร่งด่วน (rush hour) เมื่อปริมาณรถยนต์ขยายตัวแต่พื้นที่จอดรถมีจ�ำกัด จึงส่งให้เกิดสภาวะ
การขาดแคลนทีจ่ อดรถ โดยเฉพาะในย่านเศรษฐกิจในช่วงเวลาเร่งด่วน (rush hour) มีการประเมินว่ากว่าร้อยละ 95
ของการใช้งานรถยนต์ (car utilization) คือการจอดรถ (Inci 2015) อย่างไรก็ตามพื้นที่ที่ต้องใช้เพื่อจอดรถ
ในเขตเมืองต่างก็มีมูลค่าสูง เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายดังกล่าว ผู้ใช้รถจ�ำนวนหนึ่งจึงนิยมจอดรถริมถนน
เนื่องจากโดยส่วนใหญ่แล้วไม่มีการจัดเก็บค่าที่จอดรถ หรือมีการจัดเก็บแต่จัดเก็บในอัตราที่ต�่ำ ปัจจุบัน
การจอดรถริมถนน หรือบนผิวถนน (on-street parking หรือ curb parking) ของประเทศไทยส่วนใหญ่
เป็นระบบมาก่อนได้ก่อน (first-come, first-served) มากกว่าจะเป็นการจัดสรรตามความพึงพอใจจ่าย
(willingness to pay) เมือ่ ทีจ่ อดรถไม่มมี ลู ค่าตลาดทีเ่ หมาะสม จึงน�ำไปสูป่ ญ
ั หาของใช้ทรัพยากรร่วมทีม่ ากเกินไป
(tragedy of the commons) การวนหาทีจ่ อดรถ (cruising for parking) และการจอดรถในทีห่ า้ มจอด เมือ่ ประกอบกับ
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ชัดเจน พฤติกรรมดังกล่าวจึงส่งผลต่อปริมาณการจราจร ระยะเวลาการเดินทาง
และมลภาวะทางอากาศที่เพิ่มขึ้น การสร้างระบบจัดการการใช้พื้นที่จอดรถ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมือง จ�ำเป็นต้องอาศัยการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม และสะท้อนสถานะที่แท้จริงของ
พฤติกรรมการใช้รถยนต์ ที่อาจแตกต่างไปในแต่ละเมืองย่านเศรษฐกิจ และเวลา
ในประเทศไทยยังมีงานศึกษาจ�ำนวนไม่มากที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยด้านนโยบายการจัดเก็บ
ค่าที่จอดรถ (เช่น พัชราภรณ์ 2559) โดยเฉพาะงานที่ศึกษาการบริหารพื้นที่เมืองในบริบทของพื้นที่จอดรถ
(parking space) ในมิตทิ างเศรษฐกิจและสังคม ทัง้ ทีน่ โยบายการจัดสรรทีจ่ อดรถเป็นนโยบายทีม่ ผี ลกระทบ
ในวงกว้าง ทั้งต่อผู้ใช้รถยนต์และผู้ไม่ใช้รถยนต์ ในขณะที่ต่างประเทศมีการศึกษาเรื่องนโยบายการบริหาร
พื้นที่จอดรถทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์อย่างแพร่หลาย (เช่น Anderson and de Palma 2004; Arnott
and Inci 2006; Hamshire and Shoup 2018; Inci 2015; Shoup 2006) ที่ชี้ว่า การวนหาที่จอดรถเกิดขึ้น
จากการจัดเก็บค่าทีจ่ อดรถในอัตราทีต่ ำ�่ เกินไป ส่งผลให้เกิดการจราจรทีต่ ดิ ขัดในย่านเศรษฐกิจ และเสนอว่า
การจัดสรรพื้นที่จอดรถตามมูลค่าตลาด (market price) จะลดพฤติกรรมการวนหาที่จอดรถลง ส่งผลให้
การใช้พนื้ ทีจ่ อดรถมีประสิทธิภาพมากขึน้ และความหนาแน่นของการจราจรลดลง ในขณะทีอ่ งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็สามารถสร้างรายได้จากการจัดเก็บค่าจอดรถเพื่อพัฒนาการให้บริการสาธารณะในพื้นที่
หากพิจารณาการใช้พนื้ ทีจ่ อดรถในเขตเมืองในฐานะทรัพยากรร่วม (common resources) ของเมือง
ในปัจจุบนั ทีม่ แี นวโน้มจะเกิดการใช้งานมากเกินไป (overcrowded) เนือ่ งจากราคาตลาดของทีจ่ อดรถต�ำ่ กว่าปกติ
(underpriced) หรือในบางกรณีไม่มีการก�ำหนดราคา ท�ำให้เกิดปัญหาการวนหาที่จอดรถ (cruising for
parking) ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่ที่ไม่เกิดประสิทธิภาพและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจในเชิงประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจ การวนหาที่จอดรถ (cruising for parking) สามารถอธิบายได้ผ่านแบบจ�ำลองการตัดสินใจต้นทุน
ผลประโยชน์ ระหว่างการจอดรถริมถนน (on-street parking) กับการจอดรถในพืน้ ทีจ่ อดรถนอกพืน้ ผิวถนน
(off-street parking) หากต้นทุนของ on-street parking ต�ำ่ กว่า off-street parking โดยเปรียบเทียบ และผูใ้ ช้รถ
มีตน้ ทุนค่าเสียโอกาสทางเวลาทีต่ ำ 
�่ ย่อมจูงใจให้ผใู้ ช้รถยินดีทจี่ ะวนหาทีจ่ อดรถนานกว่าปกติ โดยผลักภาระต้นทุน
ทางสังคม (social cost) ออกไป ท�ำให้เกิดการสูญเสียประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (efficiency loss)
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ภาพที่ 1 แสดงการสูญเสียประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจที่มาจาก cruising for parking
ที่มา Inci, Eren. (2015). A review of the economics of parking, Economics of Transportation,
4, issue 1, p. 50-63.
แผนภาพที่ 1a และ 1b แสดงตลาดการจัดสรรพืน้ ทีจ่ อดรถ โดยราคาค่าเดินทาง (trip price) ขึน้ อยูก่ บั
ปริมาณพื้นที่จอดรถในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ (throughput) และดุลยภาพของการจัดสรรพื้นที่จอดรถ ณ จุด E1
ซึง่ เป็นสภาวะทีม่ กี ารใช้ทจี่ อดรถอย่างเต็มพืน้ ที่ (parking capacity constraint) แผนภาพที่ 1a เป็นการจัดสรร
พืน้ ทีจ่ อดรถทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ เนือ่ งจากราคาทีจ่ อดรถ (parking fee) ต�ำ่ กว่าราคาทีเ่ หมาะสม ส่งผลให้เกิด
การสูญเสียประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากการ cruising และรายรับจากการเก็บค่าจอดรถต�่ำกว่าระดับที่ควร
จะเป็น ขณะที่แผนภาพที่ 1b มีการจัดเก็บค่าจอดรถในอัตราที่เหมาะสม (optimal parking fee) ท�ำให้ไม่มี
efficiency loss และผู้ใช้รถยังคงมีสวัสดิการ (consumer surplus) ในระดับเดิม
ในเชิงความเป็นธรรมทางสังคม การวนหาที่จอดรถท�ำให้ผู้ใช้รถสามารถผลักภาระต้นทุนทางสังคม
ไปยังผู้ที่ไม่ได้ใช้รถ ผ่านปริมาณการจราจรที่หนาแน่นขึ้น ปริมาณมลภาวะที่เพิ่มขึ้น โดยที่ผู้ใช้รถไม่ต้อง
แบกรับภาระดังกล่าว ในทางตรงข้าม ผู้ใช้รถกลับสามารถจอดรถได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กล่าวคือ ผู้ไม่ได้ใช้
รถก�ำลังอุดหนุน (subsidize) ผู้ใช้รถผ่านการที่เมืองจัดสามารถจัดเก็บรายได้ได้น้อยลง และมีงบประมาณ
ไปพัฒนาปรับปรุงบริการสาธารณะด้านอืน่ ๆ ทีน่ อ้ ยลงตามไปด้วย นอกจากนีผ้ ใู้ ช้รถยนต์สว่ นบุคคลส่วนใหญ่
เป็ น กลุ ่ ม ประชากรที่ มี ร ายได้ สู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย การจั ด เก็ บ ค่ า ที่ จ อดรถในอั ต ราต�่ ำ  หรื อ ไม่ จั ด เก็ บ เลย
จึงเป็นการกระจายได้ที่ถดถอย (regressive distribution) จากกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยไปยังกลุ่มคนที่มีรายได้
มากกว่า ความไม่เป็นธรรมทางสังคมในรูปแบบนี้มีความแยบยลและยากที่จะมองเห็นในสายตาของ
คนทั่วไป
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รูปแบบการจัดการพื้นที่สาธารณะ : กฎหมายและเครื่องมือทางนโยบาย
พืน้ ทีจ่ อดรถริมถนนในฐานะพืน้ ทีส่ าธารณะในเขตเมืองเป็นพืน้ ทีท่ มี่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด และมีความส�ำคัญ
อย่างยิ่งต่อผู้คนที่อาศัยเมือง ซึ่งการก�ำกับดูแลหรือบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพท�ำให้เกิดผลกระทบ
ต่อการจราจร และเศรษฐกิจ นอกจากนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งรุนแรงจากการแย่งชิงที่จอดรถ
ท�ำให้ที่จอดรถในเขตเมืองถือเป็นทรัพยากรที่หายากและมีค่า เมื่อโครงสร้างพื้นฐานมีอยู่ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการประกอบกับการจราจรแออัดที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันท�ำให้ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแล
การขนส่งต้องพยายามหามาตรการมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เป้าหมายของการบริหารจัดการที่จอดรถที่มี
อยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งมีงานวิจัยหลายชิ้นที่เห็นว่ากลยุทธ์การจัดการความต้องการการเดินทาง
(Transport Demand Management : TDM) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา เช่น การก�ำหนด
ราคาการใช้ถนน (Road Pricing) เป็นเครื่องมือที่ท�ำให้ผู้ควบคุมดูแลการขนส่งโน้มน้าว ผู้ใช้ถนนได้
โดยตรงในเรื่องระยะทาง เส้นทางและเวลาในการเดินทาง (พัชราภรณ์ จงวิไลเกษม, 2559)
แม้ว่าเครื่องมือทางนโยบายของไทยในปัจจุบันจะมีการออกพระราชบัญ ญัติจัดระเบียบการจอด
รถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยนิยามพื้นที่จอดรถไว้ว่า เป็นพื้นที่ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดไว้เป็นที่จอดรถ หรือที่ที่มีเครื่องหมายอนุญาตให้จอดได้ กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา (โดยยกเว้น
การบังคับใช้กับเทศบาลต�ำบล องค์การบริหารส่วนต�ำบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด) โดยก�ำหนด
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ�ำนาจตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบที่จอดรถ
โดยสามารถก�ำหนดประเภทของรถ และจัดให้มีที่จอดรถในทางหลวงหรือที่สาธารณะส�ำหรับรถแต่ละชนิด
หรือประเภท ก�ำหนดระเบียบการจอดรถ ก�ำหนดระยะเวลาจอดรถ ระยะเวลาที่ต้ องเสียค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม วิธีการเก็บค่าธรรมเนียม และการยกเว้นค่าธรรมเนียม โดยผู้บริหารท้องถิ่น มีอ�ำนาจ
หน้าที่ในการควบคุมการจอดรถในที่จอดรถให้เป็นไปตามระเบียบ ซึ่งตัวชี้ วัดผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายได้
เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด�ำเนินการจัดเก็บอัตราค่าจอดรถได้ตามความเหมาะสม
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถ
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกาศใช้โดยยกเลิกกฎหมายเดิ มที่เกี่ยวข้องกับการ
จอดรถในเขตเมืองซึ่งใช้มานานกว่า 50 ปี3 โดยทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงแผ่นดินและ
ทางหลวงชนบทอืน่ ๆ ทีผ่ า่ นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เป็นผู้ดูแลเพื่อประโยชน์ในการเก็บค่าธรรมเนียมก็ได้ โดยกฎหมายฉบับนี้ จัดเก็บค่าจอดรถในรูปแบบที่
เรี ย กว่ า ค่ า ธรรมเนี ย มที่ จ อดรถ (Parking Fees) ซึ่ ง กลไกการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ จ อดรถที่ เรี ย กว่ า
ค่าธรรมเนียมที่จอดรถ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ผู้ขับขี่ต้องจ่ายเงินโดยตรงแก่การใช้ที่จอดรถซึ่งสามารถจัดเก็บ
โดยปรับใช้ตามกลยุทธ์การจัดการความต้องการการเดินทาง (Transportation Demand Management : TDM)
เพื่อลดปัญหาการจราจรแออัด โดยค่าธรรมเนียมที่จอดรถเป็นวิธีการที่เหมาะสมหากจัดเก็บในบริเวณที่
ที่จอดรถขาดแคลนนอกจากนี้หากมีการให้ข้อมูลแก่ผู้ขับขี่อย่างทั่วถึง โดยการใช้สัญลักษณ์ แผนที่ หรือ
โบรชัวร์ทรี่ ะบุตำ� แหน่งทีจ่ อดรถและราคาไว้ ผูข้ บั ขีจ่ ะสามารถเลือกระหว่างการได้รบั ความสะดวกสบายมากขึน้
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 3 ระบุว่า ให้ยกเลิก พระราชบัญญัติจัดระเบียบ
การจอดรถยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 และ พระราชบัญญัตจิ ดั ระเบียบการจอดรถยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
3
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แต่ที่จอดรถราคาสูงหรือราคาถูกลงแต่ความสบายน้อยกว่า (พัชราภรณ์ จงวิไลเกษม, 2559, หน้า 25 - 39)
โดยรูปแบบนีม้ ฐี านคิดมาจากการเห็นว่า ทีด่ นิ และพืน้ ทีส่ าธารณะทุกพืน้ ทีม่ มี ลู ค่าในตัวเอง พืน้ ทีส่ าธารณะ
ที่น�ำมาใช้และจัดเป็นพื้นที่จอดรถก็เช่นกัน ซึ่งโดยทั่วไปพื้นที่จอดรถที่เป็นพื้นที่ที่อยู่ในรับความรับผิดชอบ
รัฐมักจะเป็นพืน้ ทีท่ ไี่ ม่มกี ารจัดเก็บค่าธรรมเนียม หรือหากมีการจัดเก็บก็มกั อยูใ่ นอัตราทีต่ ำ�่ มาก ซึง่ หากมอง
ว่าที่จอดรถคือสาธารณูปโภคประเภทหนึ่ง รัฐกลับไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมการใช้งานเหมือนน�้ำประปาหรือ
ไฟฟ้าแต่อย่างใด ซึ่งหากเปรียบเทียบการให้บริการห้องสมุดสาธารณะของรัฐแล้ว การให้บริการยืมหนังสือ
ของห้องสมุดต้องการให้ผู้ยืมใช้ ยืมอ่าน คืนหนังสือหลังจากครบก�ำหนดเวลายืมคืน ไม่เช่นนั้นจะถูกปรับ
ที่จอดรถสาธารณะก็เช่นเดียวกัน ไม่มีการคิดค่าบริการอื่นใดเพียงแค่ผู้จอดรถจอดรดให้ถูกต้องและปฏิบัติ
ตามกฎจราจรเท่านั้น ไม่มีรายจ่ายอื่นใดเพิ่มเติม ซึ่งการให้บริการห้องสมุดแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนั้นเป็นไป
เพื่อการส่งเสริมให้เกิดการยืมหนังสือ ค้นคว้า เรียนรู้เพื่อท�ำให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้
แต่การให้บริการที่จอดรถฟรีก็อาจจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการขับรถมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหา
อืน่ ๆ ตามมามากมาย และมีความแตกต่างกับบริการสาธารณูปโภคอืน่ ๆ ของภาครัฐทีร่ ฐั จัดหาให้ประชาชน
และคิดค่าบริการที่เกิดจากการใช้งาน (Manville, 2014, p. 138)

สรุป
ปัญหาและผลกระทบจากการจราจรเป็นปัญหาที่ส�ำคัญที่เกิดขึ้นในเขตเมือง โดยพื้นที่ดังกล่าว
อยูใ่ นความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ หากพิจารณารูปแบบและวิธกี ารจัดการพืน้ ทีจ่ อดรถ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ ในระดับนโยบายมีการออกพระราชบัญญัตกิ ารจอดรถในเขตพืน้ ทีเ่ มือง
เพือ่ เป็นมาตรการในการจัดการความต้องการการเดินทาง แต่ในทางปฏิบตั กิ อ็ าจจะยังขาดวิธกี ารและรูปแบบ
ของการบริหารจัดการทีเ่ หมาะสม ดังนัน้ การปรับปรุงวิธกี ารจัดสรรทีจ่ อดรถจะส่งผลเชือ่ มโยงไปยังนโยบาย
การใช้พื้นที่สาธารณะด้านอื่น ๆ เช่น ระบบทางเท้า และระบบขนส่งมวลชน และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
สร้างความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรร่วมของเมือง ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงไปสูร่ ะบบการจัดเก็บค่าทีจ่ อดรถ
จ� ำ เป็ น ต้ องอาศัยการสนับ สนุนทางการเมื อง และการท� ำ ความเข้ าใจต่ อสาธารณะถึ งประโยชน์ และ
ผลกระทบ และการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาของการใช้พื้นที่จอดรถในระดับท้องถิ่น เพื่อน�ำไปสู่
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว รวมถึงแนวทางการจัดการเก็บค่าที่จอดรถ
ทีเ่ หมาะสมตามสภาพท้องถิน่ เพือ่ เป็นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถน�ำไปใช้ประกอบการวางแผน
การใช้พื้นที่เมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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บทวิเคราะห์ข้อบัญญัติและเทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2540 - 2562)
ANALYSIS OF LOCAL ORDINANCES OF LOCAL ADMINISTRATION
ORGANIZATION IN CHIANG MAI PROVINCE. (A.D. 1997 - 2019)
นรเศรษฐ ชุ่มถนอม
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
ค�ำว่าข้อบัญญัตแิ ละเทศบัญญัตถิ อื เป็นกฎทีอ่ อกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีบ่ งั คับใช้ ในพืน้ ที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องออกข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติตามกรอบอ�ำนาจของกฎหมายที่ได้
ให้ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ตามการตราพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ�ำนาจ พ.ศ. 2542 ซึ่งก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน
ในการกระบวนการออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติจะด�ำเนินการโดยฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น และเสนอขอความเห็ น ชอบต่ อ สภาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แล้ ว จึ ง เสนอต่ อ ผู ้ มี อ�ำ นาจ
ในการอนุมัติ ในที่นี้หมายถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอ�ำนาจไว้ ในกรณีของ
จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงระยะเวลาที่ศึกษา ผลการศึกษาพบว่าจ�ำนวนการออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ด้านการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การจัดการตลาด
การจัดการขยะมูลฝอย และการสาธารณะสุขได้รับการพิจารณาให้ความส�ำคัญเป็นอันดับต้น ๆ
ค�ำส�ำคัญ : ข้อบัญญัติ, เทศบัญญัติ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Abstract
The canons and ordinances of Local Administration Organizations are the regulation issued
by local administration organizations, which are enforced in the area of local administration
organizations. According to the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2540 (1997),
The cannons are issued by Tambon Administration Organization and Provincial Administration
Organization. As ordinances are issued by municipality. According to the Determining Plan and
Procedures in Decentralizations to the Local Administrative Organization B.E. 2542. The governing
power and duties of local administration organizations are explicitly specified. The process of issuing
the canons and ordinances of local administration organizations will be carried out by the management
of local administration organizations and presented to The Local Administrative Organization councils
for approval. Then the provincial governor or the person entrusted by the provincial governor will
conduct the final approval. In the context of Chiang Mai Province, during the 22-year period. Under
the studies, Control animal husbandry, market management, solid waste management and public
health have been commanded as a top priority.
Keywords : The canons, ordinances, Local Administration Organizations
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บทน�ำ
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่โดยศึกษาองค์การบริหารส่วนต�ำบล
และเทศบาลต�ำบลพบว่ามีจ�ำนวนองค์การบริหารส่วนต�ำบลอยู่จ�ำนวน 89 แห่ง และเทศบาลต�ำบล
จ�ำนวน 116 แห่ง รวมทัง้ สิน้ 205 แห่ง ซึง่ หากนับตัง้ แต่มรี ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุธศักราช 2540
ในหมวดที่ 9 มาตรา 284 ได้ก�ำหนดสรุปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสละในการก�ำหนด
นโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ�ำนาจของตนเอง
โดยเฉพาะ อี ก ทั้ ง ยั ง ต้ อ งก� ำ หนดให้ มี ก ฎหมายก� ำ หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ� ำ นาจ จึ ง เป็ น
เหตุท�ำให้เกิดพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นการก�ำหนดอ�ำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ให้อ�ำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในหมวดที่ 2
การก�ำหนดอ�ำนาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา
และองคการบริหารสวนต�ำบลมีอ�ำนาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน
ของประชาชนในทอง ถิ่นของตนเองดังนี้
(1) การจัดท�ำแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
(2) การจัดใหมีและบ�ำรุงรักษาทางบก ทางน�้ำ และทางระบายน�้ำ
(3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาข้าม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
(8) การสงเสริมการทองเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชราและผูด้ อ ยโอกาสของทอ งถิน่
(11) การบ�ำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
(13) การจัดใหมีและบ�ำรุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
(14) การสงเสริมกีฬา
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(18) การก�ำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน�้ำเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
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(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว
(22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
(23) การรั ก ษาความปลอดภั ย ความเป  น ระเบี ย บเรี ย บร  อ ยและการอนามั ย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่นๆ
(24) การจัดการ การบ�ำรุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม้ที่ดิน
(25) การผังเมือง
(26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
(31) กิจการอืน่ ใดทีเ่ ปน ผลประโยชนข องประชาชนในทองถิน่ ตามที่ คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
และมาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอ�ำนาจและหนาที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(1) การจัดท�ำแผนพัฒนาทองถิน่ ของตนเอง และประสานการจัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบ
ที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
(2) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
(3) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(4) การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
(5) การคุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาปาไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(6) การจัดการศึกษา
(7) ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(8) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
(9) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(10) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน�้ำเสียรวม
(11) การก�ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
(12) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ
(13) การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน�้ำ
(14) การสงเสริมการทองเที่ยว
(15) การพาณิชย การสง เสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวา จะดําเนินการเองหรือรวมกับบุคคลอืน่
หรือจากสหการ
(16) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้าที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
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(17) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
(18) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
(19) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและ ควบคุมโรคติดตอ
(20) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ
(21) การขนส่งมวลชนและวิศวกรรมจราจร
(22) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(23) การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด
(24) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นท่ีอย ูในเขต
และกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการ หรือ
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท�ำ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
(25) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่ ในการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(26) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น
(27) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส
(28) จัดทาํ กิจการอืน่ ใดตามทีก่ าํ หนดไวใ นพระราชบัญญัตนิ หี้ รือกฎหมายอืน่ กาํ หนดใหเ ปน อาํ นาจ
และหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
(29) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
จากการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท�ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,
มีกรอบในการด�ำเนินการบริหารกิจการการให้บริการสาธารณะตามกรอบอ�ำนาจหน้าที่ตามรูปแบบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองเท่านั้น
ค� ำ ว่ า ข้ อ บั ญ ญั ติ แ ละเทศบั ญ ญั ติ นั้ น ได้ อ ธิ บ ายในความหมายของค� ำ ว่ า กฎ ซึ่ ง ได้ เขี ย นไว้ ใ น
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มีความว่า กฎ หมายถึง พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ข้ อ บั ญ ญั ติ ท ้ อ งถิ่ น ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ บทบั ญ ญั ติ อื่ น ที่ มี ผ ลบั ง คั บ เป็ น การทั่ ว ไป
โดยไม่มุ่งหมายแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จากความหมายของกฎดังกล่าวนั้นได้รวมถึง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเอาไว้ด้วย ซึ่งเป็นกฎทางการปกครองชนิดหนึ่งเทียบได้เท่ากับพระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวง โดยกฎทีว่ า่ นัน้ จะมีชอื่ เรียกแตกต่างกันตามประเภทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต�ำบล
เทศบาล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล
เทศบัญญัติ
ข้อบัญญัติจังหวัด

ตารางที่ 1 การจ�ำแนกชื่อเรียกข้อบัญญัติท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ จ�ำแนกตามประเภทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ซึ่งในปัจจุบันการกระจายอ�ำนาจการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่มีจ�ำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 211 แห่ง ดังนี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
เทศบาลต�ำบล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล

จ�ำนวน (แห่ง)
1
1
4
116
89

ตารางที่ 2 จ�ำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่จ�ำแนกตามประเภท
ที่มา : ข้อมูลการปกครอง ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจังหวัดเชียงใหม่
จากจ�ำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 211 แห่ง พบว่ามีข้าราชการ
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทั้งสิ้น 4,870 คน แบ่งได้ดังนี้

ภาพที่ 1 สถิติจ�ำนวนข้าราชการในฝ่ายพลเรือนแต่ละประเภท จ�ำแนกตามพื้นที่ปฏิบัติงาน (จังหวัด)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ที่มา : ส�ำนักงาน กพ ก�ำลังพลภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2558

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

1487

ข้อบัญญัติและเทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่
(พ.ศ. 2540 - 2562)
จากการศึกษาข้อมูลข้อบัญญัติและเทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่
ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ถึง ปี พ.ศ. 2562 พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมี
จ�ำนวนทั้งสิ้น 211 แห่ง โดยแบ่งจ�ำแนกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัดจ�ำนวน 1 แห่ง เทศบาลนคร
จ�ำนวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จ�ำนวน 4 แห่ง เทศบาลต�ำบล จ�ำนวน 116 แห่ง องค์การบริหารส่วนต�ำบล
จ�ำนวน 89 แห่ง พบว่าตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา 22 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ 211 แห่ง ได้มกี ารออก
ข้ อ บั ญ ญั ติ ท ้ อ งถิ่ น ที่ มี ค วามเหมื อ นกั น ทุ ก ประเภทและออกเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี นั บ ตั้ ง แต่ ก ่ อ ตั้ ง องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ คือ ข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ นัน้ ๆ โดยข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ เรือ่ งงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ดังกล่าว คือการวางแผนส�ำหรับการประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายซึ่งจะแสดงในรูปแบบของตัวเลข
จ�ำนวนเงิน ซึ่งจะก�ำหนดระยะเวลาในการจัดท�ำข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
เป็นปีงบประมาณคือ เริ่มต้นปีงบประมาณในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี และสิ้นสุดปีงบประมาณในวันที่
30 กันยายน ของปีถัดไป โดยในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะเป็นการออกโดยฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสนอขอ
ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวคิดการคานอ�ำนาจระหว่างฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายสภา ตามแนวคิดของรัฐศาสตร์ และหลังจากนั้นจะมีการส่งต่อให้ผู้มีอ�ำนาจในการอนุมัติเป็นผู้ลงนาม
อนุมัติตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยปัจจุบันเป็นผู้วาราชการจังหวัดและผู้ที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมอบอ�ำนาจ ซึง่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดเชียงใหม่ทกุ แห่งได้มกี ารจัดท�ำเป็นประจ�ำทุกปี
และข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ อืน่ ดังต่อไปนีค้ อื ข้อบัญญัตทิ อี่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดเชียงใหม่
ได้ก�ำหนดออกมาตามอ�ำนาจหน้าที่ที่ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจ
พ.ศ. 2542 โดยแบ่งตามอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาข้ามและที่จอดรถ
1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่แวน เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2558
2. เทศบัญญัตเิ ทศบาลต�ำบลแสนไห เรือ่ ง การควบคุมสถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหาร
พ.ศ. 2558
3. เทศบัญญัตเิ ทศบาลเมืองแกนพัฒนา เรือ่ ง การควบคุมสถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหาร
พ.ศ. 2558
4. เทศบัญญัตเิ ทศบาลเมืองแกนพัฒนา เรือ่ ง การจ�ำหน่ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ พ.ศ. 2543
5. เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2559
6. เทศบัญญัตเิ ทศบาลต�ำบลบ้านแม เรือ่ ง สถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหาร พ.ศ. 2557
7. เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลบ้านแม เรื่อง ตลาดและการจัดตั้งตลาด พ.ศ. 2557
8. เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลบ้านแม เรื่อง การจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2557
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9. เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลตลาดใหญ่ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2559
10. เทศบัญญัตเิ ทศบาลต�ำบลสันป่าเปา เรือ่ ง สถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหาร พ.ศ. 2561
11. เทศบัญญัตเิ ทศบาลต�ำบลสันทรายมหาวงศ์ เรือ่ ง สถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหาร
พ.ศ. 2558
12. เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลหนองหาร เรื่อง สถานที่จ�ำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. 2557
13. เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลบ้านแปะ เรื่อง สถานที่จ�ำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. 2556
14. เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลหนองผึ้ง เรื่อง สถานที่จ�ำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. 2559
15. เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลสารภี เรื่อง ตลาด พ.ศ. พ.ศ. 2559
16. เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลสารภี เรื่อง การจ�ำหน่วยสินค้าในที่ในทางสาธารณะ พ.ศ. 2559
17. เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลอมก๋อย เรื่อง การด�ำเนินกิจการตลาดนัดเทศบาลต�ำบลอมก๋อย
พ.ศ. 2558
18. เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลแม่วาง เรื่อง การจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559
19. เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลแม่วาง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2559
20. เทศบัญญัตเิ ทศบาลต�ำบลแม่วาง เรือ่ ง สถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหาร พ.ศ. 2559
21. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแกนพัฒนา เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2558
22. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่แวน เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2558
การสาธารณูปการ
1. เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลหนองแหย่ง เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2559
2. เทศบัญญัตเิ ทศบาลเมืองแม่เหียะ เรือ่ ง การบริหารกิจการและการบ�ำรุงประปาหมูบ่ า้ น พ.ศ. 2559
การก�ำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน�้ำเสีย
1. เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลสองแคว เรื่อง การเก็บ ขน และก�ำจัดสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย
พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558
2. เทศบัญญัตเิ ทศบาลต�ำบลเมืองเล็น เรือ่ ง การจัดการสิง่ ปฏิกลู และมูลฝอย แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 1)
พ.ศ. 2559
3. เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลแสนไห เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558
4. เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลสองแคว เรื่องการเก็บ ขนและก�ำจัดสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย
พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558
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5. เทศบัญญัตเิ ทศบาลต�ำบลเมืองเล็น เรือ่ ง การจัดการสิง่ ปฏิกลู และมูลฝอย แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 1)
พ.ศ. 2559
6. เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลแสนไห เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558
7. เทศบัญญัตเิ ทศบาลต�ำบลสันป่าเปา เรือ่ ง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2558
8. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแกนพัฒนา เรื่อง การก�ำจัดปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ. 2543
9. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแกนพัฒนา เรื่อง การก�ำจัดปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ. 2558
10. เทศบัญญัตเิ ทศบาลนครเชียงใหม่ เรือ่ ง การเก็บขนและการก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู หรือมูลฝอย พ.ศ. 2559
11. เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลบ้านแม เรื่อง การก�ำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557
12. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่เหียะ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559
13. เทศบัญญัตเิ ทศบาลต�ำบลทุง่ ต้อม เรือ่ ง การเก็บขน การก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู หรือมูลฝอย พ.ศ. 2554
14. เทศบัญญัตเิ ทศบาลต�ำบลสันป่าเปา เรือ่ ง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561
15. เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลป่าไผ่ เรื่อง การก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
พ.ศ. 2558
16. เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลยางเนิ้ง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559
17. เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลยุหว่า เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558
18. เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลแม่วาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559
การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
1. เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลแสนไห เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละออง พ.ศ. 2559
2. เทศบัญญัตเิ ทศบาลต�ำบลแสนไห เรือ่ ง การควบคุมกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558
3. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแกนพัฒนา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558
4. เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลทุ่งกวาว เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2556
5. เทศบัญญัตเิ ทศบาลต�ำบลขัวมุง เรือ่ ง การควบคุมควันไฟและฝุน่ ละอองจากการเผา พ.ศ. 2554
6. เทศบัญญัตเิ ทศบาลต�ำบลสันผักหวาน เรือ่ ง การควบคุมควันไฟและฝุน่ ละอองจากการเผา พ.ศ. 2561
7. เทศบัญญัตเิ ทศบาลนครเชียงใหม่ เรือ่ ง การควบคุมกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
8. เทศบัญญัตเิ ทศบาลต�ำบลบ้านแม่ เรือ่ ง การควบคุมกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557
9. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่เหียะ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น�้ำดื่มหยอดเหรียญ
พ.ศ. 2562
10. เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลสันป่าเปา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561
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11. เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลแม่แฝก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
12. เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลสารภี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
13. เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลแม่คือ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น�้ำดื่มหยอดเหรียญ
พ.ศ. 2559
14. เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลแม่คือ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยงลาย พ.ศ. 2559
15. เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลบ้านแปะ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558
การควบคุมการเลี้ยงสัตว
1. เทศบัญญัตเิ ทศบาลต�ำบลบ้านแม่ เรือ่ ง การควบคุมการเลีย้ งสัตว์หรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2557
2. เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลแม่วาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559
3. เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลน�้ำแพร่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558
4. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองจ�ำนวน 4 แห่ง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560
5. เทศบัญญัตเิ ทศบาลต�ำบลจ�ำนวน 116 แห่ง เรือ่ ง การควบคุมการเลีย้ งหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560
6. ข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนต�ำบล จ�ำนวน 89 แห่ง เรือ่ ง การควบคุมการเลีย้ งหรือปล่อยสัตว์
พ.ศ. 2560
การจัดการ การบ�ำรุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม้ที่ดิน
1. เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลท่าข้าม เรื่อง ก�ำหนดวิธีการและอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาต
ตามมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 11)
พ.ศ. 2551 เป็นรายได้ของเทศบาลต�ำบลท่าข้าม พ.ศ. 2559
2. เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลแม่แฝก เรื่อง ก�ำหนดอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา 9
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558
3. เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลสบเต๊ยะ เรื่อง ก�ำหนดวิธีการและอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาต
ตามมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 11)
พ.ศ. 2551 เป็นรายได้ของเทศบาลต�ำบลสบเตี๊ยะ พ.ศ. 2558
4. เทศบัญญัตเิ ทศบาลต�ำบลตลาดใหญ่ เรือ่ ง ก�ำหนดอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา
9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2559
กิจการอืน่ ใดทีเ่ ปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิน่ ตามที่ คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
1. เทศบัญญัตเิ ทศบาลต�ำบลสันมหาพน เรือ่ ง การลดหย่อนไม่ตอ้ งเสียภาษีบำ� รุงท้องที่ พ.ศ. 2548
2. เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบลบ้านแม่ เรื่อง การก�ำหนดเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษี
บ�ำรุงท้องที่ในเขตเทศบาลต�ำบลบ้านแม พ.ศ. 2557
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สรุป
จากการศึกษาข้อบัญญัติและเทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่
ในช่วงปี พ.ศ. 2540 - 2562 ซึ่งค�ำว่าข้อบัญญัติและเทศบัญญัตินั้นถูกก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึง่ ได้ให้ความหมายของค�ำว่า กฎ ไว้โดย ในความหมายได้รวมเอา
ค�ำว่า ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ รวมอยูด่ ว้ ย โดยชือ่ เรียกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ จะแตกต่างกันตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จากกรณีจังหวัดเชียงใหม่ หากเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเรียกว่า ข้อบัญญัติ
จังหวัด เทศบาลจะเรียกว่าเทศบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต�ำบล จะเรียกว่า ข้อบัญญัติ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 211 แห่ง แบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลต�ำบล 116 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต�ำบล
89 แห่ง มีจ�ำนวนข้าราชการท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทั้งสิ้น 4,870 คน ซึ่งในช่วงระยะเวลา
22 ปีที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องที่
เหมือนกันทุกปี คือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ซึ่งจะมีการออกเป็นประจ�ำทุกปีงบประมาณ โดยจะ
เริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีและสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป และนอกจากการออก
ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ เรือ่ งงบประมาณรายจ่ายแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้มกี ารออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่
ตามอ�ำนาจหน้าที่ ๆ ได้บัญญัติในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจ พ.ศ. 2542
จากการศึกษาพบว่ามีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหมวด
ดังต่อไปนี้
1. หมวดการจัดการให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ จ�ำนวน 22 ฉบับ
2. หมวดการสาธารณูปการ จ�ำนวน 2 ฉบับ
3. หมวดการก�ำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน�้ำเสีย จ�ำนวน 18 ฉบับ
4. หมวดการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล จ�ำนวน 15 ฉบับ
5. หมวดการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ จ�ำนวน 209 ฉบับ
6. หมวดการจัดการ การบ�ำรุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม้ที่ดิน จ�ำนวน 4 ฉบับ
7. หมวดกิจการอืน่ ใดทีเ่ ป็นผลประโยชนข องประชาชนในทอ งถิน่ ตามที่ คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
จ�ำนวน 2 ฉบับ
จากการศึ ก ษาจ� ำ นวนข้ อ บั ญ ญั ติ ที่ อ อกโดยองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถสรุ ป ได้ ว ่ า
หมวดการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ มีจ�ำนวนมากที่สุด รองลงมาคือหมวดการจัดการให้มีและควบคุมตลาด
ท่ าเที ย บเรือ ท่า ข้า มและที่จ อดรถ หมวดการก� ำ จั ด มู ลฝอย สิ่ งปฏิ กูลและน�้ ำ เสี ย หมวดสาธารณสุ ข
การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล ตามล�ำดับ ซึ่งในหมวดที่มีการออกข้อบัญญัติน้อยที่สุด
คือ หมวดกิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่ คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
และหมวดการสาธารณูปการ
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จึ ง สามารถสรุ ป ได้ ว ่ า องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ก ารให้ ค วามส� ำ คั ญ
ในด้านการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ มากเป็นอันดับแรกเนื่องจากสภาพพื้นที่ในอดีตจนถึงปัจจุบันประชากร
ส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์และการเกษตรจ�ำนวนมากจึงมีความจ�ำเป็นต้องออกกฎหมาย
เพื่อควบคุมการเลี้ยงสัตว์เพื่อสุขอนามัยที่ดีของชุมชน รองลงมาคือการจัดการให้มีและควบคุมตลาด
ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ การก�ำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน�้ำเสีย การสาธารณสุขการอนามัย
ครอบครัว และการรักษาพยาบาล นอกจากนี้ยังพบว่าการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังจ�ำเป็นต้องได้รับการผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ�ำนาจซึ่งหมายถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
ผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอ�ำนาจให้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวท�ำให้สามารถวิเคราะห์ได้อีกทางในเรื่องของ
ความไม่เป็นอิสละในการออกนโยบายการจัดการบริหารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เนื่องจากการออกกฎระเบียบที่ใช้ในพื้นที่ของท้องถิ่นเองยังคงต้องได้รับการอนุมัติยินยอมจากราชการ
ส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค จึ ง ไม่ ส ามารถตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของประชนได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่
ด้วยกฎระเบียบที่ให้อ�ำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างจ�ำกัดและการควบคุมการบริหารจากราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ส่งผลท�ำให้การเติบโตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปอย่างล�ำบาก ขัดต่อหลักการกระจายอ�ำนาจการปกครองท้องถิ่น
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การศึกษาเปรียบเทียบการประสานงานของเทศบาลเมืองที่มีและ
ไม่มีก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดล�ำปาง
A COMPARATIVE STUDY OF TOWN MUNICIPALITY
COORDINATION WITH THE PRESENCE AND ABSENCE
OF SUB-DISTRICT AND VILLAGE HEADMEN IN TOWN
MUNICIPALITIES IN LAMPANG PROVINCE
กัลยาณี ตั้งเพียร
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบถึงกระบวนการ รูปแบบ และแนวทางการพัฒนา
การประสานงานระหว่างส่วนภูมภิ าคและประชาชนของเทศบาลเมืองสองแห่ง ทีม่ แี ละไม่มกี ำ� นัน ผูใ้ หญ่บา้ น
โดยใช้กรณีศึกษาเทศบาลเมืองสองแห่งในจังหวัดล�ำปาง ได้แก่เทศบาลเมืองพิชัย ซึ่งมีก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
และเทศบาลเมืองล้อมแรด ซึง่ ไม่มกี ำ� นัน ผูใ้ หญ่บา้ น การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ เครือ่ งมือทีใ่ ช้
คือ แบบสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญได้แก่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ จ�ำนวน 10 คน และประชาชนจ�ำนวน 4 คน
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการตีความ ผลการศึกษาเบือ้ งต้น พบว่า กระบวนการประสานงานของเทศบาลเมืองพิชยั
และเทศบาลเมืองล้อมแรด มีกระบวนการประสานงานกับส่วนภูมภิ าคทีเ่ หมือนกัน คือ จะเป็นการประสานงาน
แบบแนวนอน ไม่เป็นทางการ ส่วนการประสานกับประชาชนเทศบาลเมืองพิชัย จะประสานงานกับ
ประชาชนโดยผ่านกลไกของก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ นในพืน้ ทีเ่ พือ่ เป็นตัวเชือ่ มประสานกับประชาชน ส่วนเทศบาล
เมืองล้อมแรด จะประสานงานกับประชาชนโดยตรง เจ้าหน้าที่ของเทศบาลจะลงพื้นที่เอง รูปแบบของ
การประสานงานของเทศบาลเมืองพิชัย จะมีลักษณะเป็นกึ่งทางการ อยู่ในระดับ Cooperation เป็นการ
ประสานงานที่มีโครงสร้างแบบหลวมๆ ทั้งการประสานงานกับส่วนกลางและประชาชน และในส่วนของ
เทศบาลเมืองล้อมแรด รูปแบบการประสานงานกับส่วนภูมิภาคจะมีลักษณะเป็นกึ่งทางการ อยู่ในระดับ
Cooperation เช่นกัน ส่วนรูปแบบการประสานงานของเทศบาลเมืองล้อมแรดกับประชาชนนั้น จะเป็น
รูปแบบกึ่งทางการ แต่อยู่ในระดับ Coordination เป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองและ
ประชาชน และแนวทางการพัฒนา คือ เทศบาลเมืองพิชยั ในส่วนของการประสานงานระหว่างท้องถิน่ และ
ประชาชนควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประสานงานโดยตรงกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อจะได้รับทราบ
ปัญหาที่หลากหลายและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้โดยตรง และ
ในส่วนของเทศบาลเมืองล้อมแรด ควรมีการจัดการระบบการรับแจ้งปัญหาจากประชาชน จากทาง
แอพลิเคชั่นไลน์ เนื่องจากเป็นการแจ้งโดยไม่มีเอกสารหลักฐาน ซึ่งท�ำให้ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของเทศบาล และควรมีแนวทางที่ชัดเจนในส่วนของการแต่งตั้งก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน
แล้วแต่กรณี
ค�ำส�ำคัญ : การประสานงาน / ความสัมพันธ์สว่ นภูมภิ าคและท้องถิน่ / เทศบาลเมือง /การยกฐานะ
เทศบาล
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Abstract
The object of this research is to compare the processes, forms and the developments of the
coordination between Provincial administration and 2 Town Municipalities,
ones with sub-district and village headmen and another without them, By using case study of
Phichai town and Lorm Rad town of which the latter does not have them. This research is qualitative
research which tool is interview schedule to gather, key informations from 10 public officers, 4 town
municipality residents. Then use content analysis method. The findings is the processes are all the
same, that is when town municipality need to coordinate with Provincial Administration, especially
district administration, the results will be in horizontal relation or by informal way. The coordination
between town municipalities and people, on the other hand, are different : Phichai town municipality
coordinate with their citizen via Sub-district and Village Headmen as represent coordinator while
Lorm Rad town municipality will directly coordinate with their citizen by field works and use Line
Application as a tool to connect to each village. The form of coordination of Phichai town municipality
is semi-formal in “cooperation” level of which has been loosely constructed : each divisions still
has authorities and duties of their own on both cooperate with Provincial organizations and with
Phichai’s citizens. Lom Raet connects with provincial administration by semi-formal in “Cooperation”
level with loosely construction. The form of coordination that Lom Raet connect to their citizens is
semi-formal but in “Coordination” level to make shared decisions making between town municipality
and their citizens The way to develop is that Phichai town municipality should let their citizen
urgently direct participation in coordination between local administration and citizen to gather more
Information about problems and needs of their people Lom Raet town municipality should have
better management of problem reporting systems due to Line application is informal reports which
could not disburse from municipality budget and Lom Raet town municipality should have the clearly
way to appoint the Sub-district and Village Headmen or community leader depend on each case
Keywords : Coordination /Relationship between provincial administration and local administration /Town Municipalities/ Upgrading Subdistrict Municipality

บทน�ำ
การปกครองประเทศไทย ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ในปี พ.ศ. 2475
ซึ่งได้มีการจัดระเบียบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ โดยในปี พ.ศ. 2476 ได้มีการตรา
พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ขึ้น ก�ำหนดให้มีการจัด
ระเบียบบริหารออกเป็น 3 ส่วน คือ ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการ
บริหารส่วนท้องถิน่ การปกครองท้องถิน่ ในรูปแบบเทศบาลเป็นการปกครองรูปแบบหนึง่ ของราชการบริการ
ส่วนท้องถิน่ ให้มกี ารจัดตัง้ ท้องถิน่ ทีม่ สี ภาพอันสมควรขึน้ เป็นเทศบาล มีฐานะเป็นทบวงการเมือง เทศบาล
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จึงเป็นนิติบุคคลมหาชน การจัดตั้งเทศบาลให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีการะบุชื่อและเขตเทศบาลที่ได้จัดตั้ง
ขึ้นตามประเภทของเทศบาลที่แบ่งตามจ�ำนวนประชากร ความหนาแน่นโดยเฉลี่ยของจ�ำนวนประชากร
ต่อพื้นที่และรายได้ของท้องถิ่นนั้น ๆ
การจั ด ตั้ ง และเปลี่ ย นแปลงฐานะองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรา 7 แห่ ง
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 12 ซึง่ ให้ดำ� เนินการตามมาตรา 9, 10 และ
มาตรา 11 และการยกฐานะจากเทศบาลต�ำบลเป็นเทศบาลเมือง หรือ เทศบาลนคร ในท้องถิ่นใดแล้ว
ให้ดำ� เนินการตามมาตรา 4 ซึง่ ระบุวา่ เมือ่ พ้นก�ำหนดเวลาหนึง่ ปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้มปี ระกาศกระทรวงมหาดไทย
ยกฐานะท้องถิน่ ใดเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแล้ว ห้ามมิให้ใช้กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
ในส่วนที่บัญญัติถึงการแต่งตั้งก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ�ำต�ำบล และสารวัตรก�ำนัน ในท้องถิ่นนั้น
จังหวัดล�ำปาง มีท้องถิ่นที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 อยู่ 2 แห่ง คือ
เทศบาลต�ำบลพิชยั ได้รบั การยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองพิชยั อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 (ราชกิจจานุเบกษา, 2556) และ เทศบาลต�ำบลล้อมแรด
ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองล้อมแรด อ�ำเภอเถิน จังหวัดล�ำปาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เมือ่ วันที่ 9 มกราคม 2558 (ราชกิจจานุเบกษา, 2558) เมือ่ มีการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองของทัง้ สองแห่งแล้ว
เทศบาลเมืองพิชยั ได้ดำ� เนินการเลือกผูใ้ หญ่บา้ นโดยยึดตามพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
โดยด�ำเนินการเลือกผูใ้ หญ่บา้ นแทนต�ำแหน่งทีว่ า่ ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผูใ้ หญ่บา้ น
พ.ศ. 2551 ในส่วนของเทศบาลเมืองล้อมแรด อ�ำเภอเถิน จังหวัดล�ำปาง มิได้ด�ำเนินการเลือกผู้ใหญ่บ้าน
แทนต�ำแหน่งที่ว่างแต่อย่างใด ซึ่งไม่มีงานวิจัยใดได้ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับการยกฐานะของเทศบาลเมือง
กับการคงอยู่หรือไม่ของต�ำแหน่งก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่เทศบาลหลังจากที่ยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาเปรียบเทียบถึงกระบวนการประสานงานกับส่วนภูมภิ าคและประชาชนของเทศบาลเมือง
ทั้ง 2 แห่ง ที่มีและไม่มีก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
2. ศึกษาถึงรูปแบบการบริหารงานของเทศบาลทั้ง 2 แห่ง ที่มีและไม่มีก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
3. ศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาการประสานงานของเทศบาลเมืองทั้ง 2 แห่ง ที่มีและไม่มีก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน
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กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั แสดงถึง การศึกษาเปรียบเทียบการประสานงานของเทศบาลเมือง
กับการด�ำรงอยู่ของก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดล�ำปาง จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานและ
การด�ำเนินงานของเทศบาลเมืองทั้งสองแห่ง ซึ่งมีโครงสร้างหรือมีกระบวนการท�ำงานที่แตกต่างกันว่า
แต่ละแห่งนั้นมีกระบวนการประสานงานในรูปแบบใดกับส่วนภูมิภาคและประชาชน ในการน�ำนโยบายไป
ปฏิบัติ ตามแผนที่ได้ก�ำหนดไว้ และนโยบายรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน รวมถึงแนวทางในการพัฒนาการประสานงานของเทศบาลเมืองทั้งสองแห่งว่าควรจะแก้ไข
หรือพัฒนาในรูปแบบใด

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบการประสานงานของเทศบาลเมือง
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองที่มีและไม่มีก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดล�ำปาง ซึ่งผู้วิจัยทบทวนแนวคิดทฤษฎี
เกีย่ วกับ Coordination ซึง่ มีผใู้ ห้แนวคิด Coordination ไว้หลายท่าน เช่น Henri Fayol (อ้างใน ศิรพิ ร พงศ์ศรีโรจน์,
2543 : 29 - 30) Burkhardt Jon E. (2004) และสมิต สัชฌุกร (2546) ซึง่ การวิจยั ในครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้เลือกแนวคิด
การประสานงานของ Burkhardt Jon E. และแนวคิดของ สมิต สัชฌุกร โดยองค์ประกอบการประสานงาน
Coordination ตามแนวคิดการประสานงานของ Burkhardt Jon E. คือ 1. Cooperation คือ การท�ำงานร่วมกัน
โดยมีโครงสร้างหลวม ๆ เน้นการแบ่งปันข้อมูล โดยที่แต่ละฝ่ายยังมีการแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าที่ของตนเอง
2. Coordination มีการร่วมกันตัดสินใจ มีการจัดการกลุ่ม มีรูปแบบอย่างเป็นทางการ 3. Consolidation คือ
การท�ำงานทีม่ ารวมกันเป็นหนึง่ เป็นการรวมศูนย์อำ� นาจการตัดสินใจและการสัง่ การ เพือ่ เป้าหมายเดียวกัน
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ซึ่งทั้ง 3 ระดับ ไม่จ�ำเป็นต้องต่อเนื่องหรือพัฒนาเป็นอีกระดับหนึ่งก็ได้ อาจจะเริ่มประสานงานที่ระดับใด
ระดับหนึง่ และจบทีร่ ะดับเดิมก็ได้ และการประสานงาน Coordination ตามแนวคิดของ สมิต สัชฌุกร (2546)
ได้จัดองค์ประกอบของการประสานงาน จะมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1. ความร่วมมือ
ความร่วมมือนีจ้ ะต้องมีความสัมพันธภาพในการท�ำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานทีจ่ ะต้องด�ำเนินงานด้วยกัน
ซึง่ จะต้องอาศัยความเข้าใจ หรือการตกลงร่วมกัน มีการวางแผน ระดมความคิดวิธกี าร เทคนิคและทรัพยากร
ต่าง ๆ เพื่อน�ำมาท�ำงานร่วมกัน และเพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน2. จังหวะเวลา ผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามก�ำหนดเวลาและให้ตรงเวลา 3. ความสอดคล้อง ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคนจะต้องปฏิบัติงานด้วยความพอเหมาะพอดี และการท�ำงานนั้นจะไม่มีการที่ปฏิบัติงานซ�้ำซ้อนกัน
เพื่อจะได้ไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนหรือความเข้าใจผิดในการท�ำงาน 4. ระบบสื่อสาร การสื่อสาร
ในการท�ำงานต้องมีการสือ่ สารทีร่ วดเร็ว เพือ่ ให้การท�ำงานราบรืน่ 5. ผูป้ ระสานงาน จะต้องมีความสามารถ
ในการดึงดูดทุกฝ่าย ให้ท�ำงานร่วมกัน โดยยึดเป้าหมายเดียวกัน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงาน
นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรืองานวิจัยที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการประสานงาน
ได้มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับการประสานงานได้แก่ บุหลัน บุญผัน และ ประสิทธิ์ คุณรัตน์ (2555) ได้ท�ำการศึกษา
เรือ่ ง การประสานงานเครือข่ายการท่องเทีย่ วของการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานขอนแก่น พบว่า
การประสานงานเครือข่ายเครือข่ายของการท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง ในส่วนการประสานงาน
ในองค์กร ปัจจัยการประสานงานบุคลากรในหน่วยงานมีมนุษยสัมพันธ์ และมีทัศนคติที่ดี มีการบริหารจัด
หารจัดการให้งานบรรลุได้ เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงการท�ำงานระหว่างกัน ด้านหลักการประสานงาน
เป็นรูปแบบการประสานงานแบบไม่เป็นทางการ ทั้งในระดับนโยบายและระดับการประสานงาน มีการใช้
รูปแบบต่าง ๆ
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การประสานงาน Coordination ตามแนวคิ ด ของ
Burkhardt Jon E. (2004) และสมิต สัชฌุกร (2546) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประสานงาน ผู้วิจัย
จึงได้ก�ำหนดกรอบการวิจัยใช้เป็นกรอบการศึกษาดังกล่าว

วิธีการวิจัย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญได้แก่ เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ จ�ำนวน 10 คน ได้แก่ นายกเทศบาลเมืองพิชยั นายกเทศบาล
เมืองล้อมแรด และพนักงานของเทศบาลเมืองพิชัยและเทศบาลเมืองล้อมแรด นายอ�ำเภอเมืองล�ำปาง
นายอ�ำเภอเถิน และข้าราชการทีว่ า่ การอ�ำเภอเมืองล�ำปาง และข้าราชการทีว่ า่ การอ�ำเภอเถินก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ในท้ อ งที่ เ ทศบาลเมื อ งพิ ชั ย และเทศบาลเมื อ งล้ อ มแรด และประชาชนในพื้ น ที่ เ ทศบาลเมื อ งพิ ชั ย
และเทศบาลเมืองล้อมแรด จ�ำนวน 4 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ น�ำมาวิเคราะห์หาค�ำตอบ จ�ำนวน 2 วิธี คือ 1) การสัมภาษณ์ 2) การศึกษา
จากเอกสาร ซึ่งผู้วิจัยจะได้อธิบายรายละเอียดวิธีการ ดังนี้
1) การสัมภาษณ์ (Interview) ผู้วิจัยจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ซึ่งวิธีการ
ดังกล่าวจะท�ำให้ผู้วิจัยสามารถได้ข้อมูลที่ครอบคลุมในประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการ ตลอดจนความคิดเห็นของ
ผู้ให้ข้อมูล และสามารถตอบค�ำถามโดยไม่เอนเอียงหรือเป็นการตอบค�ำถามให้สอดคล้องกับบุคคลอื่น ๆ
ซึ่งอาจจะเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการตอบค�ำถาม
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2) การศึกษาจากเอกสาร (Documentary research) ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากเอกสาร
เนือ่ งจากกรณีทผี่ วู้ จิ ยั ศึกษานี้ ต้องอาศัยข้อมูลทางด้านกฎหมาย ระเบียบ รวมถึงข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ทีจ่ ะต้องน�ำ
มาเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการวิจัย ในการท�ำให้ทราบถึงเหตุที่ท�ำให้มีหรือไม่มีก�ำหนันผู้ใหญ่บ้าน
เมื่อเข้าสู่กระบวนการหรือขั้นตอนในการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น
ผูว้ จิ ยั ได้ขออนุญาตผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการบันทึกเทปในการขณะการสัมภาษณ์ ก่อนทุกครัง้ ซึง่ จะใช้เครือ่ งบันทึก
เสียงหรือ โทรศัพท์มือถือ เป็นเครื่องมีในการบันทึกบทสัมภาษณ์ดังกล่าว และหากผู้ให้ข้อมูลไม่ประสงค์
หรือไม่อนุญาตให้มีการบันทึกเสียงผู้วิจัยก็ไม่มีการบันทึกเสียง
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล การตรวจสอบความเชื่อถือของข้อมูล จะตรวจสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 คน ซึ่งในที่นี้ จะเรียกการตรวจสอบนี้ว่า ตรวจสอบสามเส้า (Triangulation)
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการตรวจสอบคุณภาพของการวิจัยเชิงคุณภาพ

ผลการวิจัย
จากวัตถุประสงค์ทหี่ นึง่ ผูศ้ กึ ษาพบว่า กระบวนการประสานงานของเทศบาลเมืองพิชยั และเทศบาล
เมืองล้อมแรด มีกระบวนการประสานงานกับส่วนภูมิภาคที่เหมือนกัน กล่าวคือ ในการด�ำเนินงานกับ
ส่วนภูมภิ าคโดยเฉพาะการประสานงานกับอ�ำเภอ ซึง่ เป็นหน่วยงานส่วนภูมภิ าคหลักทีต่ อ้ งประสานงานกัน
เป็นประจ�ำ โดยจะเป็นการประสานงานแบบแนวนอน ไม่เป็นทางการ ไม่เน้นหนังสือสัง่ การเสมอไป ส่วนใหญ่
จะประสานงานกันทางโทรศัพท์ และความสนิทส่วนตัวของพนักงานของเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของ
ส่วนภูมิภาค ส่วนการประสานกับประชาชนเทศบาลเมืองพิชัยกับเทศบาลเมืองล้อมแรดจะมีบวนการ
ประสานงานที่ต่างกัน โดยเทศบาลเมืองพิชัย จะประสานงานกับประชาชนโดยผ่านกลไกของก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อเป็นตัวเชื่อมประสานกับประชาชน จะสั่งการหรือติดต่อกับก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เป็นหลัก เพื่อให้ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้านน�ำไปด�ำเนินการในพื้นที่ร่วมกับประชาชนอีกชั้นหนึ่ง ส่วนเทศบาลเมือง
ล้อมแรด จะประสานงานกับประชาชนโดยตรง โดยไม่เน้นการผ่านตัวแทนภาคประชาชน เจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลจะลงพื้นที่เองและกระบวนการประสานงานกับประชาชนจะประสานผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์
เป็นหลัก โดยจะตั้งไลน์หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านและให้ตัวแทนของบ้านเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเพื่อแจ้งปัญหา
ความเดือนร้อนและความต้องการต่าง ๆ ให้เทศบาลทราบโดยตรง
จากวัตถุประสงค์ที่สองจากการศึกษาพบว่า รูปแบบการประสานงานของเทศบาลเมืองพิชัย
ในส่วนของการประสานงานกับส่วนภูมิภาคนั้นจะเป็นในรูปแบบกึ่งทางการ อยู่ในระดับ Cooperation
มีโครงการสร้างการประสานที่ชัดเจน มีอ�ำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ซึ่งแต่ละฝ่ายก็จะแบ่งปันข้อมูล
ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ การท�ำงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องท�ำร่วมกัน แต่ละฝ่ายจะประสานงานกันทาง
โทรศัพท์กอ่ นเสมอ หรืออาจใช้ความสนิทสนมส่วนตัวของพนักงานในการประสานงานเป็นการประสานงาน
กันแบบไม่เน้นความเป็นทางการ และในส่วนของประชาชนก็มีรูปแบบกึ่งทางการเช่นกัน การประสานงาน
อยู่ในระดับ Cooperation เช่นเดียวกัน เนื่องจากการประสานงานกับประชาชนของเทศบาลเมืองพิชัย
จะเป็นการประสานงานผ่านกลไกก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และก�ำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะน�ำข้อมูลจากส่วนกลาง
หรือจากเทศบาลเมืองพิชัย ประสานงานกับประชาชนอีกทีหนึ่ง แต่ทว่า การประสานงานทุกระดับหรือ
ทุกส่วนก็มีการแบ่งปันข้อมูล เพื่อน�ำมาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ส่วนรูปแบบการประสานงานของ
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เทศบาลเมืองล้อมแรด กับส่วนภูมิภาคจะมีลักษณะการประสานงานที่มีแบบโครงสร้างแบบหลวมๆ เช่น
เดียวกับเทศบาลเมืองพิชัย รูปแบบการประสานงานจะเป็นกึ่งทางการ อยู่ในระดับ Cooperation เนื่องจาก
เป็นการประสานงานที่ทุกฝ่ายมีอ�ำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน แต่การประสานงานก็มีการแบ่งปันข้อมูลกัน
ไม่เน้นความเป็นทางการ ส่วนรูปแบบการประสานงานระหว่างเทศบาลเมืองล้อมแรดกับประชาชนในพืน้ ที่
จะมีรูปแบบกึ่งทางการ แต่อยู่ในระดับ Coordination ลักษณะเป็นการตัดสินใจร่วมกัน เนื่องจากพื้นที่
ดังกล่าวไม่มีก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นกลไกในการเชื่อมประสานกับประชาชน เทศบาลเมืองล้อมแรดจึงมี
การท�ำหน้าที่ประสานกับประชาชนโดยตรง มีการตั้งกลุ่มโดยมีสมาชิกของทุกบ้านในหมู่บ้านอย่างเป็น
ทางการเพื่อใช้เป็นช่องทางหลักในการประสานงาน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองพิชัยจะลงพื้นที่
เพื่อประสานงานเอง
จากวัตถุประสงค์ที่สามจากการศึกษาพบว่า เทศบาลเมืองทั้งสองเทศบาลเมือง ควรมีแนวทาง
การพัฒนา คือ เทศบาลเมืองพิชัย ในส่วนของการประสานงานระหว่างท้องถิ่นและประชาชนควรให้
ประชาชนมีสว่ นร่วมในการประสานงานโดยตรงกับหน่วยงานภาครัฐ เพือ่ จะได้รบั ทราบปัญหาทีห่ ลากหลาย
และแก้ไขปัญหาในพืน้ ที่ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้โดยตรง และในส่วนของเทศบาลเมือง
ล้อมแรด ควรมีการจัดการระบบการรับแจ้งปัญหาจากประชาชน จากทางแอพลิเคชั่นไลน์ เนื่องจากเป็น
การแจ้งโดยไม่มเี อกสารหลักฐาน ซึง่ ท�ำให้สง่ ผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของเทศบาล และเทศบาลเมือง
ล้อมแรด ควรมีแนวทางที่ชัดเจนในส่วนของการแต่งตั้งผู้ประสานงานหลักหรือตัวแทนภาคประชาชน ไม่ว่า
จะเป็นการแต่งตั้งก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน เพื่อเป็นหลักในการประสานงานกับประชาชนชน
รวมถึงเป็นผู้แทนการประสานงานกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย ซึ่งหากปล่อยให้
สถานะหรือไม่มตี วั แทนภาคประชาชนเช่นนีอ้ าจจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ทีม่ งี บประมาณ
ลงสูห่ มูบ่ า้ นในอนาคต เกิดปัญหาทีย่ งุ่ เหยิง ฉะนัน้ ทางด้านอ�ำเภอเถินและเทศบาลเมืองล้อมแรด ควรหารือ
หรือแนวทางให้ได้ข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคต

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการศึก ษาที่พบว่า เทศบาลเมื องพิ ชั ย จะมี กระบวนการประสานงานกั บ ส่ ว นภู มิภ าค
และที่ไม่เน้นการเป็นทางการ เนื่องจากมีกระบวนการประสานงานที่ผ่านช่องทางการสื่อสารโดยเฉพาะ
การโทรประสาน และอาจใช้ความสัมพันธ์สว่ นบุคคลของเจ้าหน้าทีข่ องเทศบาลเมืองพิชยั และเจ้าหน้าทีข่ อง
อ�ำเภอเอง ท�ำให้การประสานงานง่านขึน้ และรวดเร็ว ไม่รอหนังสือสัง่ การทีเ่ ป็นทางการแต่เมือ่ ประสานงาน
กั น ผ่ า นทางโทรศั พ ท์ ห รื อ แอพลิ เ คชั่ น อื่ น ก็ จ ะมี ห นั ง สื อ ตามไปที ห ลั ง เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐานทางราชการ
ซึ่งแต่ละฝ่ายก็จะมีการประสานงานที่เป็นการแบ่งปันข้อมูลให้แก่กันและกัน รูปแบบการประสานงาน
ดังกล่าวจะเป็นรูปแบบการประสานงานกึง่ ทางการ อยูใ่ นระดับ Cooperation เป็นลักษณะการประสานงาน
แบบหลวม ๆ และในส่ ว นของการประสานงานระหว่ า งเทศบาลเมื อ งพิ ชั ย กั บ ประชาชนก็ จ ะเป็ น
ในลักษณะเดียวกัน เพียงแต่การประสานงานกับประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลเมืองพิชัยจะมีก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งจะเป็นตัวแทนภาคประชาชนที่ได้รับการประสานจากส่วนกลางหรือเทศบาลอีกทีหนึ่งแล้ว
ถึงมาประสานกับประชาชน แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรค์ในการประสานงานของเทศบาลเมืองพิชัยกับประชาชน
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ประสานงานโดยตรงกับประชาชนก็ตาม เพราะทุกฝ่ายมีการแบ่งปันข้อมูลกันในทุกระดับ
การประสานงาน ส่วนการประสานของเทศบาลเมืองล้อมแรดกับส่วนภูมิภาค ก็จะมีลักษณะเหมือนกับ
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เทศบาลเมืองพิชัย โดยการประสานงานจะเป็นในลักษณะการประสานงานที่ไม่ค่อยเป็นทางการ ไม่เน้น
หนังสือสัง่ การ แต่จะเป็นการประสานงานทีม่ โี ครงสร้าง รูปแบบการประสานงานเป็นกึง่ ทางการ อยูใ่ นระดับ
Cooperation ส่วนการประสานงานกับประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลเมืองล้อมแรดนั้น จะอยู่ในรูปแบบ
กึง่ ทางการ แต่อยูใ่ นระดับ Coordination เนือ่ งจากทางเทศบาลต้องจัดเจ้าหน้าทีค่ อยประสานงานกับประชาชน
พืน้ ทีโ่ ดยตรง ท�ำให้มกี ารตัดสินใจร่วมกันระหว่างประชาชนกับเทศบาลเมืองในการแก้ไขปัญหาและตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน แต่ทว่า กระบวนการประสานงาน รูปแบบ และระดับการประสานงานของ
เทศบาลเมืองทั้งสองแห่งก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป และแต่ละแห่งควรมีแนวทางแก้ไขปัญหา
ข้อบกพร่องในการประสานงานของแต่ละแห่งเพื่อหาแนวทางพัฒนาการประสานให้เป็นไปอย่างราบรื่น
ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Burkhardt Jon E. (2004) และสมิต สัชฌุกร (2546)
ข้อเสนอแนะจากผลงานวิจยั การศึกษาการเปรียบเทียบการประสานงานของเทศบาลเมืองทีม่ แี ละ
ไม่มีก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดล�ำปางครั้งนี้ เป็นการศึกษาที่อยู่ในระหว่างการตีความของกฎหมายและ
การตอบข้อหารือในแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนจากส่วนกลางในส่วนของการแต่งตั้งก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขต
เทศบาลต�ำบลทีม่ กี ารยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง และยังไม่มแี นวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนจากกระทรวงมหาดไทย
รวมถึงงานวิจัยในครั้งนี้ไม่ได้กล่าวถึงปัจจัยด้านการเมืองท้องถิ่นที่ต้องน�ำมาวิเคราะห์ในการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร ในการเลือกตัดสินใจในแนวทางการด�ำเนินแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ซึ่งหากมีการตีความที่ชัดเจน
ด้านกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในอนาคต ผลการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
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การวิเคราะห์ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการไม่ประสงค์ทำ� งานของบัณฑิตทีส่ ำ� เร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2557-2560
AN ANALYZE OF THE FACTORS THAT AFFECTED THE REFUSAL
OF THE BACHELOR GRADUATES OF THE FACULTY OF POLITICAL
SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION, CHIANG MAI UNIVERSITY,
TO OBTAIN EMPLOYMENT BETWEEN 2014 TO 2017
สุนทรี โตวัฒน์นิมิต
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่ประสงค์ท�ำงานของบัณฑิตที่ส�ำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง
ปีการศึกษา 2557 - 2560 โดยท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบส�ำรวจ แล้วน�ำมาท�ำการวิเคราะห์
ทั้งเชิงสถิติและเชิงเนื้อหา
จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยเรือ่ งงานในประเด็นเรือ่ งสวัสดิการและปัจจัยส่วนบุคคล คือ การเป็นคน
รักอิสระเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อการไม่ประสงค์ท�ำงานของบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส�ำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ของบัณฑิตในล�ำดับรองลงมา ได้แก่ ปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ การรอสมัครงาน ปัจจัยเรื่องครอบครัวในประเด็น
การไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในครอบครัว ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น กล่าวคือการชอบท�ำงาน
คนเดียว และปัจจัยเรื่องสุขภาพ โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพ
ค�ำส�ำคัญ : การไม่ประสงค์ทำ� งาน บัณฑิตของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

Abstract
This research aims to analyze factors that affected the refusal of the bachelor graduates of
the Faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University to obtain employment
between 2014 to 2017. Through a survey, the data collected are analyzed both statistically and
contentwise.  
The study finds that job factor in the issue of welfare benefits, and personal factor, that is
being freedom loving were important factors affecting the refusal to of the bachelor graduates of
the Faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University to find employment.
Other secondary factors that influenced the graduates’ decision include waiting for a job application;
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family factor in terms of carrying no financial responsibility for family expenses; interpersonal-relation
factor, namely the preference to work alone; and health factor, especially health problems.
Keywords : refusal to obtain employment, graduate of the Faculty of Political Science and
Public Administration, Chiang Mai University     

บทน�ำ
สืบเนือ่ งจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มกี ารส�ำรวจข้อมูลและวิเคราะห์ภาวะการมีงานท�ำของ
บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2557 - 2560 เพือ่ ส�ำรวจและวิเคราะห์การได้งานท�ำของ
บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการท�ำงาน ลักษณะอาชีพทีท่ ำ 
� ความรูส้ กึ
ต่ อ งานที่ ท� ำ  การน� ำ ความรู ้ ไ ปประยุ ก ต์ ใช้ ข องบั ณ ฑิ ต กลุ ่ ม ดั ง กล่ า ว (ส� ำ นั ก พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 - 2560) โดยพบว่าในช่วงปีการศึกษา 2557 - 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีบัณฑิตผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ�ำนวนทั้งสิ้น 21,701 คน มีบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามภาวะ
การมีงานท�ำของบัณฑิต จ�ำนวน 20,474 คน โดยจ�ำนวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานท�ำแล้วลดลง
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2559 และกลับมาเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2560 และในปีการศึกษา 2557 - 2560
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร มีผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ�ำนวนทั้งสิ้น 950 คน
ซึง่ พบว่าในปีการศึกษา 2557 มีผสู้ ำ� เร็จการศึกษา จ�ำนวน 210 คน โดยเป็นบัณฑิตทีท่ ำ� งานแล้ว จ�ำนวน 105 คน
หรือคิดเป็นร้อยละ 52.24 ในขณะทีป่ กี ารศึกษา 2560 มีผสู้ ำ� เร็จการศึกษา จ�ำนวน 262 คน โดยเป็นบัณฑิต
ที่ท�ำงานแล้ว จ�ำนวน 107 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 45.53 ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงทัศนคติของผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาที่มีต่อการตัดสินใจท�ำงานในช่วงเวลา 4 ปี นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 - 2560 โดยพบว่าจ�ำนวน
ของบัณฑิตในแต่ละรุน่ ทีย่ งั ไม่ประสงค์ทำ� งานและจ�ำนวนของบัณฑิตทีห่ างานท�ำไม่ได้ มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้
ทัง้ นี้ จากรายงานผลการวิเคราะห์จดุ เด่นและโอกาสในการพัฒนาทีท่ างคณะกรรมการตรวจประเมิน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรได้น�ำเสนอต่อคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ที่ 2 บั ณ ฑิ ต ว่ า “จ� ำ นวนบั ณ ฑิ ต ของคณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ที่ มี ง านท� ำ ภายใน 1 ปี
หลังส�ำเร็จการศึกษามีจ�ำนวนค่อนข้างน้อย ดังนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรวิเคราะห์สาเหตุ และ
หาวิธกี ารในการพัฒนาปรับปรุงเพือ่ กระตุน้ ให้บณ
ั ฑิตทีส่ ำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้งานท�ำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี” ตามตัวบ่งชี้
2.2 การได้งานท�ำหรือผลงานวิจัยของผู้ส�ำเร็จการศึกษา ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท�ำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (ส�ำนักพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558) เพือ่ เป็นการค้นหาสาเหตุและข้อมูลประกอบทีอ่ าจจะเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาหลักสูตรในประเด็นดังที่ได้กล่าวมา
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะค้นหาค�ำตอบว่ามีปจั จัยส�ำคัญใดบ้างทีน่ า่ จะส่งผลให้บณ
ั ฑิตทีส่ ำ� เร็จ
การศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ตัดสินใจไม่ประสงค์จะท�ำงาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการน�ำมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่ส�ำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มคี ณ
ุ ลักษณะ
ทีส่ อดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต ซึง่ ในช่วงเวลาทีท่ ำ� การศึกษานีท้ างคณะรัฐศาสตร์
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และรัฐประศาสนศาสตร์มีหลักสูตรส�ำหรับการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจไม่ประสงค์ท�ำงานของบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ได้ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่ประสงค์ท�ำงานของบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. เป็นฐานข้อมูลส�ำหรับผูบ้ ริหารใช้ในการวางแผนในการด�ำเนินการพัฒนาและทราบข้อมูลเกีย่ วกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่ประสงค์ท�ำงานของบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่ประสงค์ท�ำงานของบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างปีการศึกษา
2557 - 2560 ผู้ศึกษาได้ก�ำหนดกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องดังนี้
บัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ท�ำงาน
ไม่ประสงค์ท�ำงาน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ปัจจัยเรื่องงาน
ปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น
ปัจจัยเรื่องครอบครัว
ปัจจัยเรื่องสุขภาพ
ปัจจัยอื่น ๆ

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
งาน หมายถึง กิจการที่ท�ำที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
1. กิจการที่ท�ำแล้วได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งของค่าตอบแทนที่เป็นเงิน อาจจ่ายเป็น
รายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน หรือรายชิ้น
2. กิจการที่ท�ำแล้วได้ผลก�ำไร หรือหวังที่จะได้รับผลก�ำไร หรือส่วนแบ่งเป็นการตอบแทน
3. กิจการทีท่ ำ� ให้กบั ธุรกิจของสมาชิกในครัวเรือน โดยไม่ได้รบั ค่าจ้างหรือผลก�ำไรตอบแทนอย่างใด
ซึง่ สมาชิกในครัวเรือนทีป่ ระกอบธุรกิจนัน้ จะมีสถานภาพการท�ำงานเป็นประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือนายจ้าง
(ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2561)
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ผู้มีงานท�ำ  หมายถึง ผู้ที่ได้งานท�ำ  หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ�ำ  การท�ำงานสุจริต
ทุกประเภททีส่ ามารถสร้างรายได้เข้ามาประจ�ำเพือ่ เลีย้ งชีพตนเองได้ (รายงานการวิเคราะห์ภาวะการมีงาน
ท�ำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556)
ทั้งนี้ ค�ำว่า “งาน” ในงานวิจัยนี้ หมายถึง งานที่ท�ำในหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ และได้เงินหรือ
ค่าตอบแทนเป็นประจ�ำทุกเดือน
จากข้ อ มู ล ของส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ที่ ไ ด้ ท� ำ การส� ำ รวจภาวะการท� ำ งานของประชากร
ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปีในส่วนของข้อมูลการว่างงาน ตามระดับการศึกษาที่ส�ำเร็จ
ในไตรมาสที่ 2 (เมษายนถึงมิถนุ ายน) พ.ศ. 2561 พบว่ามีจำ� นวนของกลุม่ ผูท้ สี่ ำ� เร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
อยู ่ ใ นภาวะการว่า งงานมากที่สุด รองลงมาเป็ น กลุ ่ ม ผู ้ ส�ำ เร็ จการศึ กษาระดั บ มั ธยมศึ กษาตอนปลาย
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบจ�ำนวนและอัตราการว่างงานจ�ำแนกตามระดับการศึกษาที่ส�ำเร็จ
ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2560 กับ 2561
ที่มา : ข้อมูลของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

จากข้อมูลในรายงานของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ งแนวโน้มสถานภาพการท�ำงาน
ของผูส้ ำ� เร็จการศึกษาในภาพรวมของทัง้ ประเทศ ตัง้ แต่ปี 2558 - 2562 บ่งชีว้ า่ จ�ำนวนของผูส้ ำ� เร็จการศึกษา
ที่ยังไม่ได้ท�ำงานและมิได้ศึกษาต่อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี แต่กลับลดลงในปี 2562 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2
และผู้ส�ำเร็จการศึกษาจ�ำแนกตามสถานภาพการท�ำงาน โดยภาพรวมของประเทศในปีการศึกษา 2562
ได้งานท�ำแล้วร้อยละ 74.97 ยังไม่ได้ท�ำงานและมิได้ศึกษาต่อ ร้อยละ 22.36 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3
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แผนภู มิ ที่ 2 แสดงแนวโน้ ม สถานภาพ
การท�ำงานของผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ภาพรวมทั้งประเทศ
ที่มา : ข้อมูลในรายงานของส�ำนักงาน
        คณะกรรมการการอุดมศึกษา

แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละของผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาจ�ำแนกตามสถานภาพการท�ำงาน
ปีการศึกษา 2562
ที่มา : ข้อมูลในรายงานของส�ำนักงาน
        คณะกรรมการการอุดมศึกษา

แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์
ราชบัณฑิตสถาน (2546, หน้า 176) ได้แยกความหมายของค�ำว่า ความต้องการ ออกเป็นค�ำว่า
“ความ” หมายถึง เนื้อหา เกิดความ อาการ “ต้องการ” หมายถึง อยากได้ ใคร่ได้หรือประสงค์จะได้ ดังนั้น
“ความต้องการ” จึงหมายถึง ความอยากได้ หรืออาการที่อยากได้และเมื่อเกิดความรู้สึกดังกล่าว จะท�ำให้
บุคคลเกิดสิง่ เร้าทีม่ ากระตุน้ และมีแรงขับภายในเกิดขึน้ จึงมีผลท�ำให้เกิดพฤติกรรมทีแ่ สดงออกมาเพือ่ ดิน้ รน
และแสวงหาการตอบสนองความต้องการนัน้ เมือ่ ได้รบั การตอบสนองแล้วบุคคลนัน้ ก็จะเกิดความต้องการใหม่ ๆ
หรือมีความต้องการในระดับทีส่ งู ขึน้ มา ทดแทนวนเวียนอยูไ่ ม่มที สี่ นิ้ สุด ดังทีก่ ฤษณา ศักดิศ์ รี (2534, หน้า 54)
กล่าวว่า มนุษย์น้ัน เพียรพยายามทุกวิถีทางที่จะให้บรรลุความต้องการทีละขั้น เมื่อความต้องการขั้นแรก
ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการขั้นนั้นก็จะลดความส�ำคัญลงจนหมดความส�ำคัญไป ไม่เป็นแรง
กระตุ้นอีกต่อไป แต่จะเกิดความสนใจและความต้องการสิ่งใหม่อีกต่อไป แต่ความต้องการขั้นต้น ๆ
ที่ได้รับการตอบสนองไปเรียบร้อยแล้วนั้น อาจกลับมาเป็นความจ�ำเป็นหรือความต้องการครั้งใหม่อีกได้
เมื่อการตอบสนองความต้องการครั้งแรกได้สูญเสียหรือขาดหายไป และความต้องการที่เคยมีความส�ำคัญ
จะลดความส�ำคัญลง เมื่อมีความต้องการใหม่ ๆ เข้ามาแทนที่ (สรัญญา สุขเพิ่ม, 2556)
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ทฤษฎีความต้องการ (Need Theories)
ทฤษฎีล�ำดับความต้องการ (Hierachy of Needs Theory)
เป็นทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นโดย อับราฮัม มาสโลว์ (Abrahum Maslow) เป็นทฤษฎีที่รู้จักกันมากที่สุด
ทฤษฎีหนึง่ ซึง่ ระบุวา่ บุคคลมีความต้องการเรียงล�ำดับจากระดับพืน้ ฐานทีส่ ดุ ไปยังระดับสูงสุด กรอบความคิด
ที่ส�ำคัญของทฤษฎีนี้มีสามประการ คือ
1. บุคคลเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความต้องการ ความต้องการมีอิทธิพลหรือเป็นเหตุจูงใจต่อพฤติกรรม
ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการสนองตอบเท่านั้นที่เป็นเหตุจูงใจ ส่วนความต้องการที่ได้รับการสนองตอบ
แล้วจะไม่เป็นเหตุจูงใจอีกต่อไป
2. ความต้องการของบุคคลเป็นล�ำดับชัน้ เรียงตามความส�ำคัญจากความต้องการพืน้ ฐาน ไปจนถึง
ความต้องการที่ซับซ้อน
3. เมื่อความต้องการล�ำดับต�่ำได้รับการสนอบตอบอย่างดีแล้ว บุคคลจะก้าวไปสู่ความต้องการ
ล�ำดับที่สูงขึ้นต่อไป
มาสโลว์ เห็นว่าความต้องการของบุคคลมีห้ากลุ่มจัดแบ่งได้เป็นห้าระดับจากระดับต�่ำไปสูง
ได้แก่ ความต้องการทางร่างกาย เป็นความต้องการระดับต�่ำสุดและเป็นพื้นฐานของชีวิต รองลงมา คือ
ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการทางสังคม ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง และความต้องการ
เติมความสมบูรณ์ให้ชีวิตเป็นความต้องการระดับสูงสุด
มาสโลว์แบ่งความต้องการเหล่านี้ออกเป็นสองกลุ่ม คือ ความต้องการที่เกิดจากความขาดแคลน
(deficiency needs) เป็ น ความต้ อ งการระดั บ ต�่ ำ  ได้ แ ก่ ค วามต้ อ งการทางกายและความต้ อ งการ
ความปลอดภั ย อี ก กลุ ่ ม หนึ่ ง เป็ น ความต้ อ งการก้ า วหน้ า และพั ฒ นาตนเอง (growth needs) ได้ แ ก่
ความต้องการทางสังคม เกียรติยศชือ่ เสียง และความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชวี ติ จัดเป็นความต้องการ
ระดั บ สู ง และอธิ บ ายว่ า ความต้ อ งการระดั บ ต�่ ำ จะได้ รั บ การสนองตอบจากปั จ จั ย ภายนอกตั ว บุ ค คล
ส่วนความต้องการระดับสูงจะได้รับการสนองตอบจากปัจจัยภายในตัวบุคคลเอง
(https://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Need_Theories.htm)

แนวความคิดตามทฤษฎีตัวตนของ Carl Rogers
คาร์ล โรเจอร์ (Carl Rogers) มีความเห็นว่า ธรรมชาติของมนุษย์เป็นสิ่งที่ดีและมีความส�ำคัญมาก
โดยมีความพยายามที่จะพัฒนาร่างกายให้มีความเจริญเติบโตอย่างมีศักยภาพสูงสุด โรเจอร์ ตั้งทฤษฎี
ขึ้นมาจากการศึกษาปัญหาพฤติกรรมของคนไข้จากคลินิกของเขา และได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
ที่เกิดจากสุขภาพเป็นอย่างมาก ทฤษฎีของโรเจอร์เน้นถึงเกียรติของบุคคล ซึ่งบุคคลมีความสามารถ
ที่จะท�ำการปรับปรุงชีวิตของตนเองเมื่อมีโอกาส มิใช่จะเป็นเพียงแต่เหยื่อ ในขณะที่มีประสบการณ์
ในสมัยที่เป็นเด็ก หรือจากแรงขับของจิตใต้ส�ำนึก แต่ละบุคคลจะรู้จักการสังเกตสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา
โดยมีแนวทางเฉพาะของบุคคล กล่าวได้ว่า เป็นการับรู้สภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความส�ำคัญมาก
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โรเจอร์ เชื่อว่า มนุษย์ทุกคนมีตัวตน 3 แบบ
1. ตนที่ตนมองเห็น (Self Concept) ภาพที่ตนเห็นเองว่าตนเป็นอย่างไร มีความรู้ความสามารถ
ลักษณะเฉพาะตนอย่างไร เช่น สวย รวย เก่ง ต�่ำต้อย ขี้อาย ช่างพูด เก็บตัว เงียบ เป็นต้น การมองเห็น
อาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือภาพที่คนอื่นเห็น
2. ตนตามที่เป็นจริง (Real Self) ตัวตนตามข้อเท็จจริง แต่บ่อยครั้งที่ตนมองไม่เห็นข้อเท็จจริง
เพราะอาจเป็นสิ่งที่ท�ำให้รู้สึกเสียใจ ไม่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น เป็นต้น
3. ตนตามอุดมคติ (Ideal Self) ตัวตนที่อยากมีอยากเป็น แต่ยังไม่มีไม่เป็นในสภาวะปัจจุบัน
เช่น ชอบเก็บตัว แต่อยากเก่งเข้าสังคม เป็นต้น
ถ้าตัวตนทั้ง 3 ลักษณะ ค่อนข้างตรงกันมาก จะท�ำให้มีบุคลิกภาพมั่นคง แต่ถ้าแตกต่างกันสูง
จะมีความสับสนและอ่อนแอด้านบุคลิกภาพ
โรเจอร์วางหลักไว้ว่า บุคคลถูกกระตุ้นโดยความต้องการส�ำหรับการยอมรับนับถือทางบวก นั่นคือ
ความต้องการความรัก การยอมรับและความมีคณ
ุ ค่า บุคคลเกิดมาพร้อมกับความต้องการการยอมรับนับถือ
ในทางบวก และจะได้รับการยอมรับนับถือ โดยอาศัยการศึกษาจากการด�ำเนินชีวิตตามมาตรฐานของ
บุคคลอื่น
ทฤษฎีของโรเจอร์กล่าวว่า “ตนเอง” (Self) คือการรวมกันของรูปแบบค่านิยม เจตคติการรับรู้
และความรู้สึก ซึ่งแต่ละบุคคลมีอยู่และเชื่อว่าเป็นลักษณะเฉพาะของเขาเอง ตนเองหมายถึงฉันและ
ตัวฉัน เป็นศูนย์กลางที่รวมประสบการณ์ทั้งหมดของแต่ละบุคคล ภาพพจน์นี้เกิดจากการที่แต่ละบุคคล
มีการเรียนรู้ตั้งแต่วัยเริ่มแรกชีวิต ภาพพจน์นั่นเอง ส�ำหรับบุคคลที่มีการปรับตัวดีก็จะมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างคงที่และมีการปรับตัวตามประสบการณ์ที่แต่ละคนมีอยู่ (http://hanan83.blogspot.com/2016/01/
6-carl-roger.html)

วิธีการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นแบบส�ำรวจเพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นเกีย่ วกับปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการไม่ประสงค์ทำ� งานของบัณฑิตทีส่ ำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุการไม่ประสงค์
ท�ำงานของบัณฑิต โดยแบบส�ำรวจนี้ แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบส�ำรวจความคิดเห็น
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ�ำวันของผู้ตอบแบบส�ำรวจความคิดเห็น
ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่ประสงค์ท�ำงานของบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท�ำการเลือกรูปแบบของค�ำถามให้เหมาะสมกับกลุ่มประชากรที่จะถาม โดยค�ำถาม
ในส่วนที่ 3 เป็นค�ำถามแบบปลายปิด ซึง่ ใช้มาตรประเมิน 6 ระดับ (0-5) และค�ำถามในส่วนที่ 4 ได้สอบถาม
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบส�ำรวจ นอกเหนือจากที่ได้ก�ำหนดไว้ ซึ่งในส่วนนี้ใช้เป็นค�ำถามแบบปลายเปิด
(Open-ended Questionnaire)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทีท่ ำ� การศึกษาภาคสนาม (Field Research)
โดยท�ำการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่ตอบแบบส�ำรวจในปีการศึกษา 2557-2560 ที่มีสถานภาพ
ยั ง ไม่ ไ ด้ ท� ำ งานและไม่ ไ ด้ ศึ ก ษาต่ อ ซึ่ ง ระบุ ส าเหตุ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ท� ำ งาน เนื่ อ งจากยั ง ไม่ ป ระสงค์ ท� ำ งาน
โดยการใช้แบบส�ำรวจแบบกึ่งโครงสร้าง
2. ข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง และการศึกษาค้นคว้า
และรวบรวมแนวคิดและข้อมูลต่าง ๆ จากรายงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับภาวะการมีงานท�ำของบัณฑิต ดังนี้
2.1 รายงานวิ จั ย สถาบั น เรื่ อ ง ภาวะการมี ง านท� ำ ของบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
ประจ�ำปีการศึกษา 2557 - 2560 ของส�ำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.2 ข้อมูลการติดต่อบัณฑิตทีต่ อบแบบส�ำรวจภาวะการมีงานท�ำของบัณฑิต ประจ�ำปีการศึกษา
2557 - 2560 ในระบบของส�ำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึ ก ษานี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส� ำ รวจ ใช้ วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการใช้ แ บบส� ำ รวจแบบ
กึง่ โครงสร้างทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ ประชากร และขอให้สง่ แบบส�ำรวจคืนภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้
ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมแบบส�ำรวจ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบส�ำรวจที่ได้รับคืนมา ซึ่งพบว่า
มีแบบส�ำรวจที่สามารถน�ำมาวิเคราะห์ได้จ�ำนวน 112 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80.58 ของแบบส�ำรวจทั้งหมด
(139 ชุด)
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากรที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ประกอบด้ ว ยบั ณ ฑิ ต ที่ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2557 - 2560
ที่ ต อบแบบส� ำ รวจ ในปี ก ารศึ ก ษา 2557 - 2560 โดยมี ส ถานภาพการท� ำ งานที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ท� ำ งานและ
ไม่ได้ศึกษาต่อ ซึ่งระบุสาเหตุที่ยังไม่ได้ท�ำงาน เนื่องจากยังไม่ประสงค์ท�ำงาน โดยท�ำการส�ำรวจดังนี้
ตารางที่ 4 จ�ำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบส�ำรวจโดยมีสถานภาพการท�ำงานที่ยังไม่ได้ท�ำงานและ
ไม่ได้ศึกษาต่อซึ่งระบุสาเหตุที่ยังไม่ได้ท�ำงาน เนื่องจากยังไม่ประสงค์ท�ำงาน                
งานวิจัยนี้ศึกษาจากประชากร โดยรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2557 - 2560
โดยเก็บแบบส�ำรวจจากประชากรทั้งหมด จ�ำนวน 139 ราย

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4
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จ�ำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบส�ำรวจโดยมีสถานภาพการท�ำงานที่ยังไม่ได้ท�ำงานและ
ไม่ได้ศึกษาต่อซึ่งระบุสาเหตุที่ยังไม่ได้ท�ำงาน เนื่องจากยังไม่ประสงค์ท�ำงาน
สาขาวิชา
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

ปี พ.ศ. 2557
9

จ�ำนวน (ราย)
2558
2559
2560
14
14
27

รวม
64

สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

7

15

7

9

38

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

7

8

13

9

37

23

37

34

45

139

รวม (ราย)

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส�ำรวจ ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาด้วยการบรรยายสรุปประเด็น
ตามประเด็นค�ำถามที่ก�ำหนดไว้ โดยเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และน�ำมาจัดท�ำ
สรุปผลการศึกษา

ผลการวิจัย
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบส�ำรวจความคิดเห็น
ตารางที่ 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบส�ำรวจความคิดเห็น
รายการ
1. เพศ
   ชาย
   หญิง
2. สาขาวิชาที่ส�ำเร็จการศึกษา
   การเมืองการปกครอง
   รัฐประศาสนศาสตร์
   การระหว่างประเทศ
3. อาชีพของผู้ปกครอง
   รับราชการ
   พนักงานรัฐวิสาหกิจ
   พนักงานบริษัท/เอกชน
   ธุรกิจส่วนตัว

จ�ำนวนผู้ตอบแบบส�ำรวจ (ราย)

ร้อยละ

48
64

42.9
57.1

32
26
54

28.6
23.2
48.2

32
5
13
38

28.6
4.5
11.6
33.9
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

รายการ
   รับจ้างทั่วไป
   เกษตรกรรม
   อื่น ๆ
4. รายได้ของครอบครัวต่อเดือน (บาท)
    ไม่เกิน 15,000 บาท
    15,001 - 20,000 บาท
    20,001 - 30,000 บาท
    30,001 - 40,000 บาท
    40,001 บาทขึ้นไป
5. ที่พักอาศัย
พักบ้านเช่า
    พักหอพัก
    พักบ้าน/คอนโดของตนเอง
    พักกับครอบครัว/ผู้ปกครอง
    พักกับเพื่อน
    อื่น ๆ

จ�ำนวนผู้ตอบแบบส�ำรวจ (ราย)
11
8
5

ร้อยละ
9.8
7.1
4.5

11
16
21
17
47

9.8
14.3
18.8
15.2
42.0

2
23
16
68
1
2

1.8
20.5
14.3
60.7
0.9
1.8

จากตารางที่ 1.1 พบว่าประชากรที่ศึกษามีจ�ำนวน 112 ราย เป็นเพศชาย จ�ำนวน 48 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 42.9 เพศหญิง จ�ำนวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.1 โดยส�ำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการเมือง
การปกครอง จ�ำนวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.6 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ�ำนวน 26 ราย
คิดเป็นร้อยละ 23.2 สาขาวิชาการระหว่างประเทศ จ�ำนวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.2  
1.2		 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ�ำวันของผู้ตอบแบบส�ำรวจความคิดเห็น
ตารางที่ 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ�ำวันของผู้ตอบแบบส�ำรวจความคิดเห็น
รายการ
1. ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
   ไม่เกิน 4,500 บาท
   4,501 - 6,500 บาท
   6,501 - 8,500 บาท
   8,501 - 10,500 บาท
   10,501 - 12,500 บาท
   12,501 บาทขึ้นไป

จ�ำนวนผู้ตอบแบบส�ำรวจ (ราย)

ร้อยละ

21
16
8
25
11
31

18.8
14.3
7.1
22.3
9.8
27.7

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

รายการ
2. ผู้อุปการะค่าใช้จ่าย
   บิดา-มารดา
   บิดา
   มารดา
   ผู้ปกครอง
   ญาติ
   อื่น ๆ

จ�ำนวนผู้ตอบแบบส�ำรวจ (ราย)

ร้อยละ

61
7
12
10
0
22

54.5
6.3
10.7
8.9
0
19.6
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จากตารางที่ 1.2 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบส�ำรวจส่วนใหญ่ จ�ำนวน 31 ราย มีค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ณ ปัจจุบัน 12,501 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 27.7 และผู้ตอบแบบส�ำรวจส่วนใหญ่ จ�ำนวน 61 ราย
มีผู้อุปการะค่าใช้จ่าย คือบิดา-มารดา คิดเป็นร้อยละ 54.5
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจไม่ประสงค์ท�ำงานของบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ผลการประเมินปัจจัยทีอ่ าจจะส่งผลต่อการตัดสินใจไม่ประสงค์ทำ� งานของบัณฑิตทีส่ ำ� เร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีในแต่ละปัจจัย จ�ำนวน 6 ปัจจัย โดยเป็นการน�ำเสนอความเห็นของผู้ตอบแบบส�ำรวจ
ในปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ดังนี้
ตารางที่ 2.1 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปัจจัยเรื่องงาน
ประเด็น

x

SD

ระดับ

1. ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายการสมัครงาน/สัมภาษณ์งาน

2.38 1.607 ค่อนข้างน้อย

2. ท่านไม่ต้องการท�ำงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจบมา

2.34 1.680 ค่อนข้างน้อย

3. ท่านต้องการท�ำงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจบมามากที่สุด

2.80 1.530

4. ท่านต้องการท�ำงานที่อยู่ใกล้บ้าน/ภูมิล�ำเนา

3.23 1.703 ค่อนข้างมาก

5. ท่านต้องการงานที่ได้ค่าตอบแทนสูง

3.77 1.245 ค่อนข้างมาก

6. ท่านต้องการงานที่มีสวัสดิการดี

4.24 1.033 ค่อนข้างมาก

7. ท่านไม่ต้องการท�ำงานประจ�ำแบบมนุษย์เงินเดือน

2.84 1.603

ปานกลาง

8. ท่านก�ำลังรอเปิดรับสมัครสอบ/รอสอบเข้าท�ำงาน

3.13 1.853

ปานกลาง

9. ท่านได้รับคัดเลือกเข้าท�ำงานแล้ว แต่ยังไม่ถึงก�ำหนดเริ่มท�ำงาน

1.17 1.810

น้อย

10. ท่านเพิ่งลาออกจากที่ท�ำงานเดิม

0.67 1.448

น้อย

รวม

2.66 1.551

ปานกลาง

ปานกลาง
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จากตารางที่ 2.1 พบว่า ปัจจัยเรื่องงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 2.66
และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายประเด็นพบว่าประเด็นงานที่มีสวัสดิการดี ประเด็นค่าตอบแทนสูงในการท�ำงาน
และประเด็นสถานที่ท�ำงานอยู่ตามภูมิล�ำเนา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล�ำดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 3.77
และ 3.23 ตามล�ำดับ ขณะทีป่ ระเด็นการลาออกจากทีท่ ำ� งานเดิมมีคา่ เฉลีย่ ต�ำ่ ทีส่ ดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 0.67
ตารางที่ 2.2 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ประเด็น

x

SD

ระดับ

1. ท่านเป็นคนรักอิสระ

3.79 1.187 ค่อนข้างมาก

2. ท่านต้องการท�ำงานที่บ้าน

2.34 1.717 ค่อนข้างน้อย

3. ท่านไม่ชอบการท�ำงานที่มี office hour

2.53 1.660

ปานกลาง

4. ท่านต้องการท�ำอย่างอืน่ นอกจากท�ำงาน เช่น ท่องเทีย่ ว, ค้นหาตัวเอง 3.46 1.500

ปานกลาง

5. ท่านไม่ต้องการท�ำงานเป็นลูกจ้าง

2.77 1.594

ปานกลาง

6. ท่านยังหางานที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ตนเองไม่ได้

2.75 1.701

ปานกลาง

7. การไม่มีงานท�ำ ไม่ส่งผลต่อการด�ำเนินชีวิตของท่าน

2.50 1.693 ค่อนข้างน้อย

8. ท่านมีทัศนคติว่างานที่สบายเป็นงานที่ดีได้

2.40 1.608 ค่อนข้างน้อย

9. ท่านก�ำลังเปลี่ยนงาน

1.37 1.693

น้อย

10. ท่านก�ำลังรอสอบหน่วยงานที่ต้องการ

3.00 1.821

ปานกลาง

11. ท่านมีแผนการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อหาประสบการณ์

2.63 1.806

ปานกลาง

12. ท่านก�ำลังอยู่ในระหว่างการหาประสบการณ์เพิ่มเติมให้ชีวิต

3.37 1.452

ปานกลาง

2.74 1.619

ปานกลาง

รวม

จากตารางที่ 2.2 พบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลโดยภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง มี ค ่ า เฉลี่ ย ที่
ระดับ 2.74 และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายประเด็นพบว่าประเด็นการเป็นคนรักอิสระ ประเด็นการต้องการ
ท�ำอย่างอื่นนอกจากท�ำงาน เช่น ท่องเที่ยว, ค้นหาตัวเอง และประเด็นการหาประสบการณ์เพิ่มเติมให้ชีวิต
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล�ำดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 3.46 และ 3.37 ตามล�ำดับ ขณะที่ประเด็น
การก�ำลังเปลี่ยนงานมีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.37
ตารางที่ 2.3 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น
ประเด็น
1. ท่านเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงจึงชอบท�ำงานคนเดียว

x

SD

ระดับ

2.20 1.587 ค่อนข้างน้อย

2. ท่ า นรู ้ สึ ก อึ ด อั ด หากต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ เข้ า กั บ คนและสภาพแวดล้ อ ม 1.72 1.618 ค่อนข้างน้อย
ในที่ท�ำงาน
รวม
1.96 1.603 ค่อนข้างน้อย
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จากตารางที่ 2.3 พบว่า ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย
มีคา่ เฉลีย่ ทีร่ ะดับ 1.96  และเมือ่ วิเคราะห์เป็นรายประเด็นพบว่าประเด็นด้านความสัมพันธ์กบั ผูอ้ นื่ มีคา่ เฉลีย่
สูงสุด ได้แก่ ประเด็นการชอบท�ำงานคนเดียว โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.20 ขณะที่ ประเด็นการต้องปรับตัว
ให้เข้ากับคนและสภาพแวดล้อมในที่ท�ำงาน มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.72
ตารางที่ 2.4 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปัจจัยเรื่องครอบครัว
ประเด็น

x

SD

ระดับ

1. ครอบครัวของท่านมีฐานะ ท่านจึงไม่ต้องท�ำงาน

1.60 1.562 ค่อนข้างน้อย

2. ท่านไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในครอบครัว

2.29 1.752 ค่อนข้างน้อย

3. ท่านมีผู้ปกครอง/แฟนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในครอบครัว

2.52 1.840

4. ครอบครัวของท่านมีธุรกิจเป็นของตนเอง

2.32 1.983 ค่อนข้างน้อย

5. ท่านมีภาระต้องดูแลผู้ปกครอง/บิดามารดา

1.86 1.702 ค่อนข้างน้อย

6. ท่านต้องดูแลผู้ปกครอง/บิดามารดาที่เจ็บป่วย

0.82 1.441

รวม

ปานกลาง

น้อย

1.90 1.713 ค่อนข้างน้อย

จากตารางที่ 2.4 พบว่า ปัจจัยเรื่องครอบครัว โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อยมีค่าเฉลี่ย
ที่ ร ะดั บ 1.90 และเมื่ อ วิ เ คราะห์ เ ป็ น รายประเด็ น พบว่ า ปั จ จั ย เรื่ อ งครอบครั ว มี ค ่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ได้ แ ก่
ประเด็นการไม่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในครอบครัว โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.52 ขณะที่ ประเด็น
การมีภาระดูแลผู้ปกครอง/บิดามารดาที่เจ็บป่วย มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.82
ตารางที่ 2.5 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปัจจัยเรื่องสุขภาพ
ประเด็น

x

SD

ระดับ

1. ท่านมีโรคประจ�ำตัวที่อาจส่งผลต่อการท�ำงาน

0.46 1.056

น้อย

2. ท่านมีปัญหาด้านสุขภาพ

0.56 1.121

น้อย

0.51 1.089

น้อย

รวม

จากตารางที่ 2.5 พบว่า ปัจจัยเรื่องสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 0.51
และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายประเด็นพบว่าปัจจัยเรื่องสุขภาพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ประเด็นปัญหาสุขภาพ
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.56 ขณะที่ ประเด็นมีโรคประจ�ำตัวที่ส่งผลต่อการท�ำงาน มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.46
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ตารางที่ 2.6 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ
ประเด็น

x

1. ท่านก�ำลังเตรียมตัวศึกษาต่อ/รอศึกษาต่อ
2. ท่านก�ำลังรอสอบส่วนราชการต่างๆ
3. ท่านก�ำลังเรียนภาษาต่างประเทศเพิม่ เติม/เรียนภาษาต่อทีต่ า่ งประเทศ
รวม

1.65
2.89
2.01
2.18

SD

ระดับ

1.824 ค่อนข้างน้อย
1.938 ปานกลาง
1.727 ค่อนข้างน้อย
1.830 ค่อนข้างน้อย

จากตารางที่ 2.6 พบว่า ปัจจัยอืน่ ๆ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย มีคา่ เฉลีย่ ทีร่ ะดับ 2.18
และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายประเด็นพบว่าปัจจัยอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ประเด็นการรอสมัครงาน
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 ขณะที่ ประเด็นการเตรียมตัวและรอศึกษาต่อ มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.65

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบส�ำรวจ
ผู้ตอบแบบส�ำรวจมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
ด้านเนื้อหา
1. หลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาวิชาการเมืองการปกครองเน้นไปในทางวิชาการ ซึง่ โดยรวม
แล้วเป็นเรื่องดี เเต่กระบวนวิชาที่จะสามารถน�ำไปเป็นพื้นฐานส�ำหรับการสอบเข้าท�ำงานหรือการท�ำงาน
ในภาคปฏิบัติถือว่ามีความจ�ำเป็น ซึ่งนักศึกษาส่วนมากที่จบในสาขานี้ต่างมีความต้องการที่จะเข้าท�ำงาน
ในระบบราชการ ดังนัน้ ควรบรรจุกระบวนวิชาทีจ่ ำ� เป็นต่อการท�ำงานในระบบราชการเป็นกระบวนวิชาบังคับ
พื้นฐานมากกว่าที่จะเป็นเพียงกระบวนวิชาเลือก ยกตัวอย่างกระบวนวิชา เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมาย
ปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นต้น
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่ประสงค์ท�ำงาน หลักๆ แล้วเกิดจากโครงสร้างการจ้างคนขององค์กร
ทีเ่ น้นจ้างผูท้ เี่ พิง่ ส�ำเร็จการศึกษามาเป็น outsource ซึง่ ยากแก่การก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน และความมัน่ คงต�ำ 
่
จึงต้องหางานที่มีความมั่นคงสูงกว่า
ด้านเครื่องมือ
1. แบบสอบถามที่ใช้ส�ำรวจเป็นแบบสอบถามที่ดี แต่หากมีการด�ำเนินการหรือติดตามต่อส�ำหรับ
บั ณ ฑิ ต ที่ เ พิ่ ง จบแล้ ว ไม่ ป ระสงค์ จ ะท� ำ งาน จะเป็ น ผลดี ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ก� ำ ลั ง จะจบการศึ ก ษาเป็ น
อย่างมาก
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผู้ตอบแบบส�ำรวจ โดยจ�ำแนกตามผลการประเมินปัจจัยที่อาจจะ
ส่งผลต่อการตัดสินใจไม่ประสงค์ท�ำงานของบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละปัจจัย
จ�ำนวน 6 ปัจจัย พบว่ามีความเห็นตรงกัน ดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยเรื่องงาน พบว่าประเด็นงานที่มีสวัสดิการดี ส่งผลต่อการตัดสินใจค่อนข้างมาก
2. ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าประเด็นการเป็นคนรักอิสระ ส่งผลต่อการตัดสินใจค่อนข้างมาก
3. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น พบว่าประเด็นการชอบท�ำงานคนเดียว ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ค่อนข้างน้อย
4. ปัจจัยเรือ่ งครอบครัว พบว่าประเด็นการไม่ตอ้ งเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในครอบครัว ส่งผลต่อ
การตัดสินใจปานกลาง
5. ปัจจัยเรื่องสุขภาพ พบว่าประเด็นปัญหาสุขภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจน้อย
6. ปัจจัยอื่น ๆ พบว่าประเด็นการรอสมัครงาน ส่งผลต่อการตัดสินใจปานกลาง
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจค่อนข้างมาก มี 2 ปัจจัย ดังนี้
1. ปัจจัยเรือ่ งงาน ซึง่ ประเด็นงานทีม่ สี วัสดิการดี เป็นประเด็นทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจค่อนข้างมาก
และมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด ทัง้ นี้ สอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ ในกลุม่ ความต้องการทางร่างกาย
โดยเป็นความต้องการระดับต�ำ่ สุดและเป็นพืน้ ฐานของชีวติ แสดงให้เห็นว่ากลุม่ ประชากรมีความต้องการงาน
ที่มีสวัสดิการดี เพื่อที่จะท�ำให้สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้ และจากผลการศึกษาของ JobThai ที่ได้ท�ำการ
ส�ำรวจความคิดเห็นของคนท�ำงานทัว่ ประเทศจ�ำนวน 7,420 คน ในประเด็น “สวัสดิการทีค่ นท�ำงานต้องการ
จากองค์กร” พบว่า 10 สวัสดิการแรกทีค่ นท�ำงานต้องการมากทีส่ ดุ ได้แก่ โบนัส วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย
ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ค่าล่วงเวลา เงินออมพิเศษ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวของพนักงาน เวลาท�ำงานที่ยืดหยุ่นได้ (Flexible Hour) ประกันชีวิต
และเบี้ยขยัน (https://blog.jobthai.com/hr, สืบค้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563)
2. ปัจจัยส่วนบุคคล ซึง่ ประเด็นการเป็นคนรักอิสระ เป็นประเด็นทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจค่อนข้างมาก
และมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด ทัง้ นี้ สอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการในกลุม่ ความต้องการทางสังคม โดยกลุม่ ประชากร
ต้องการมีความอิสระในการท�ำงาน ซึง่ เว็บไซต์จอ๊ บไทยดอทคอม (JobThai.com) ได้เผยผลส�ำรวจเป้าหมายการ
ท�ำงานของคนท�ำงานรุน่ ใหม่ในอนาคตอีก 10 ปีขา้ งหน้า โดยส่วนใหญ่  55.24% ต้องการเป็นเจ้าของกิจการ
รองลงมา ข้าราชการ 21.22% พนักงานเอกชนขององค์กรต่างประเทศ 6.79% พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6.47%
และพนักงานเอกชนขององค์กรไทย 6.08% ซึ่งจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับแนวโน้มในปัจจุบันที่คนรุ่นใหม่
ต้องการท�ำงานที่เป็นอิสระมากขึ้น และจะเห็นได้ว่าแนวทางการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่จะเป็นคนที่ชอบและ
รักอิสระในการใช้ชวี ติ และการท�ำงาน และเมือ่ ได้รบั อิสระตามทีต่ นต้องการ จะสร้างผลงานทีด่ ไี ด้ คนรุน่ ใหม่
ไม่ชอบการทีม่ กี รอบมาปิดกัน้ ไม่ชอบกฎระเบียบทีม่ ากเกินไป เวลาท�ำงานชอบทีจ่ ะมีอสิ ระในการใช้ความคิด
ชอบที่จะทดลอง ทดสอบ และมีส่วนร่วมในการท�ำงานโครงการต่างๆ ในองค์กร
(https://blog.jobthai.com/hr, สืบค้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563)
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ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าสาเหตุที่คนรุ่นใหม่ต้องการท�ำงานฟรีแลนซ์มากกว่างานประจ�ำมากขึ้น เนื่องจาก
คนรุน่ ใหม่เป็นคนทีเ่ ติบโตมากับเทคโนโลยีและความรวดเร็วในการติดต่อสือ่ สาร เป็นคนทีพ่ ร้อมรับสิง่ ใหม่ ๆ
และน�ำอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการท�ำงาน โดยการเชือ่ มต่อกับโลกได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา และมีมมุ มองต่อความมัน่ คง
ในงานที่ไม่เหมือนเดิม จากการได้ท�ำงานประจ�ำแล้วได้รับเงินจ�ำนวนน้อย ไม่สามารถสร้างความมั่นคง
ในชีวติ ได้ จึงคิดว่างานฟรีแลนซ์เป็นโอกาส ความท้าทาย และบริหารจัดการเวลาของตัวเองได้ เป็นทางเลือก
ที่ ค นรุ ่ น ใหม่ ต ้ อ งการ (https://moneyhub.in.th/article/gen-y-z-working-trend/, สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่
23 มกราคม 2563)

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
1. ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางในการกระตุ้นให้บัณฑิตที่ส�ำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความต้องการ
หางานท�ำ

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรท�ำการศึกษาเพิ่มเติมโดยเก็บข้อมูลจากบัณฑิตโดยวิธีสัมภาษณ์หรือจัด Focus Group
เพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและท�ำให้ทราบสาเหตุส�ำคัญที่ส่งผลให้บัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาแล้วตัดสินใจ
เลือกที่จะไม่ประสงค์ท�ำงาน
2. ควรท�ำการศึกษาโดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพื่อท�ำการกระตุ้นและวางแผนให้
นักศึกษาเตรียมตัวและทราบก่อนที่จะส�ำเร็จการศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษามีความประสงค์จะท�ำงานหลัง
จากส�ำเร็จการศึกษาทันที

รายการอ้างอิง
ฝ่ายส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา ส�ำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2558).
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การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
เพื่อความส�ำเร็จของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR SUCCESS
OF BOROMMARAJONANI COLLEGE OF NURSING PHRAE
อาสาฬ์ ศรีเทพ, ปฐมาวดี จงรักษ์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญมากที่สุดในการจัดการองค์การ ด้วยเป็นทรัพยากรที่เข้าไป
จัดการทรัพยากรส่วนอืน่ ๆ ให้องค์การบรรลุเป้าหมายความส�ำเร็จขององค์การหรือแม้กระทัง่ ประสบกับความ
ล้มเหลว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เป็นหน่วยงานส่วนราชการ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข ที่ก่อตั้งขึ้นใหม่จึงต้องมีการจัดการงบประมาณ กรอบอัตราก�ำลัง ภายใต้ระเบียบ
กฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ เพือ่ ศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ขององค์การ เพือ่ ให้
องค์การบรรลุความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความส�ำคัญกับ
ทรัพยากรมนุษย์ ด้วยตระหนักว่าเป็นทรัพยากรที่ขับเคลื่อนองค์การ จึงมีนโยบายในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ โดยมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์และสามารถใช้งานทรัพยากรมนุษย์อย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการสร้างพื้นฐานทางความมั่นคงในเส้นทางอาชีพ การพัฒนาศักยภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์ การธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ จนไปถึงการให้ทรัพยากรมนุษย์สร้างผลงาน
และท�ำประโยชน์ให้แก่องค์การ ตามกระบวนการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยในแต่ละกระบวนการ
ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายขององค์การไว้ในทุกกระบวนการ
จึงจะท�ำให้องค์การขับเคลื่อนไปตามเป้าหมายที่วางไว้และสามารถปรับตัวได้
ค�ำส�ำคัญ : การบริหารทรัพยากรมนุษย์, ความส�ำเร็จ, กลยุทธ์

Abstract
Human Resources is what is most important to manage the organization with the resources
to manage resources. The other international organizations to achieve the goals to the success of
an organization or even have failed. Borommarajonani College of Nursing Phrae is a Government
agency attached to the Praboromarajchanok Institute of the Ministry of Public Health. The newly
established so there must be a budget management the frame rate is under the rules and regulations
and rules to learn the management of human resources strategy of the organization to ensure the
organization achieve the goal.
The results of the initial study found that the management and the Board of Directors
and educational institutions to human resources with a mind that is a resource that drives the
organization has a policy in the management of human resources by focusing on the Human Resource
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Management, and can be used to Human Resources and to maximize the benefits by creating a
basic security in the career path to develop the potential of human resources to maintain the human
resources to the human resources, create derivative works and the benefits to the organization the
process of management of human resources in each process of the management of human resources
in accordance with our mission and goals of the organization in every process will be made to the
International Drive to the goal and can be adjusted.
Keywords : Human Resource Management, Success, Strategy

บทน�ำ
ในปัจจุบันองค์การได้เข้าสู่ยุคเทคโนโลยี ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ท�ำให้การบริหารองค์การต้องสามารถตอบสนองกระแสโลกาภิวตั น์และรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพือ่ จัดการ
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งการสนับสนุนให้องค์การประสบความส�ำเร็จตามความท้าทายขององค์การ
ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 จะมุง่ ประเด็นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถสร้างศักยภาพได้โดยผ่าน
กระบวนการพัฒนารูปแบบต่างๆ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ มิติ เนือ่ งจากทรัพยากรมนุษย์เป็น
ทรัพยากรพื้นฐานที่มีความส�ำคัญมากที่สุดในการจัดการองค์การให้ประสบความส�ำเร็จ และเป็นทรัพยากร
ที่จัดการทรัพยากรส่วนอื่นๆ ประกอบไปด้วยเงินและวัตถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดเป็นจุดเริ่มของ
การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆ ทั้งความส�ำเร็จ การพัฒนา หรือแม้กระทั่งความล้มเหลว ดังนั้นการที่จะ
ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ จึงต้องอาศัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้สามารถ
ใช้ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเหมาะสมในการท�ำงานให้องค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป
(ฉัตรณรงค์ศักดิ์  สุธรรมดี และจินตกานด์ สุธรรมดี, 2560)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เป็นการผนึกแนวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในขั้นตอน
การก�ำหนดกลยุทธ์และการน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบตั ผิ า่ นกิจกรรมต่างๆ ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพือ่ เพิม่
ความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์การ ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร การก�ำหนดความสามารถ
หลักขององค์กร เพือ่ ให้เกิดการตอบสนองเป้าหมายขององค์กรอย่างเป็นระบบ การจัดโครงสร้างการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ และการก�ำหนดองค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ โดยการ
ก�ำหนดมาตรฐานทางความรู้ ทักษะ การเรียนรู้ และพฤติกรรมการท�ำงาน และจัดท�ำมาตรฐานความสามารถ
ในการปฏิบัติงานส�ำหรับบุคลากร (เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค, 2562) การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
ทีด่ สี ง่ ผลให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายตามทีต่ อ้ งการไดอ ย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (สุนนั ทา
เลาหนันทน, 2559)
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เป็นหน่วยงานส่วนราชการสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุขทีม่ กี ารด�ำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตามพระราช
บัญญัตสิ ถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ทีเ่ น้นการพัฒนาคนโดยยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้
การพัฒนาทักษะ และยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ทวั่ ถึงในทุกพืน้ ที่ พร้อมทัง้ กล่อมเกลาสร้างคนดี
มีวนิ ยั มีคา่ นิยมทีด่ แี ละมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ มีความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยฯ ทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้
เพือ่ ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ การวิจยั และพัฒนาองค์ความรู้ การบริการ
วิชาการแก่สังคม และการท�ำนุ บ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
แพร่, ออนไลน์, 2562) เนื่องจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ที่ต้อง
จัดการงบประมาณที่ได้รับอย่างจ�ำกัด มีโครงสร้างกรอบอัตราก�ำลังทางต�ำแหน่งข้าราชการและพนักงาน
ราชการที่จะมาตอบสนองพันธกิจของวิทยาลัยฯ ค่อนข้างจ�ำกัด ประกอบกับจ�ำนวนอาจารย์พยาบาลต้อง
เพิ่มขึ้นตามจ�ำนวนนักศึกษาพยาบาลที่เข้ามาเรียนในแต่ละปีตามเกณฑ์สภาการพยาบาล และเพิ่มจ�ำนวน
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนตามภาระงานที่เพิ่มขึ้น จึงท�ำให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องใช้อัตราก�ำลังคน
ที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาจึงต้องการศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ขององค์การทีใ่ ช้ในการบริหาร
อาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการ
พัฒนาวิธบี ริหารงานให้ทนั กับสถานการณ์การเปลีย่ นแปลง เพือ่ ให้องค์การบรรลุตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา	
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์ที่ใช้ในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
2. เพื่อศึกษากลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
3. เพือ่ ศึกษากลยุทธ์ทใี่ ช้ในการธ�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพยากรมนุษย์วทิ ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
4. เพื่อศึกษากลยุทธ์ที่ใช้ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา
1. ทราบกลยุทธ์ที่ใช้ในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
2. ทราบกลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
3. ทราบกลยุทธ์ที่ใช้ในการธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรมนุษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
4. ทราบกลยุทธ์ที่ใช้ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
5. ได้แนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี แพร่
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
เป้าหมายองค์การ
กลยุทธ์ HRM

กลยุทธ์ HRM

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
จากกรอบแนวคิดการศึกษานี้ ความส�ำเร็จองค์การของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
เกิดจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ด้วยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์โดยการผสานเป้าหมายขององค์การกับกลยุทธ์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของวิทยาลัยที่มี
บุคลากรด้านวิชาการที่ปฏิบัติงานสอนและมีความเฉพาะในสายวิชาชีพที่เป็นพยาบาล และสายสนับสนุน
ทีป่ ฏิบตั งิ านด้านอ�ำนวยการและธุรการร่วมกันท�ำให้วทิ ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่สามารถด�ำเนินงาน
ขององค์การบรรลุตามเป้าหมายได้

ทบทวนวรรณกรรม
แนวความคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์
แนวความคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แบ่งออกเป็น 6 ภารกิจ ดังนี้ (Pucki, Tichy, & Barnett,
1992 อ้างอิงใน เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร, 2560)
1. การออกแบบงานในองค์การ (organization design) คือ การจัดโครงสร้างของงาน
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภาระหน้าที่ เป้าหมายขององค์การ ปริมาณงาน ตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์
ออกแบบ และจัดระบบงานต้องสอดคล้องกับคน เทคโนโลยี และวัฒนธรรมขององค์การ  
2. การสรรหา (staffing) คือ กระบวนการคัดเลือกและบรรจุบุคคล โดยเน้นเลือกคน
ให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์การมากทีส่ ดุ เพือ่ ทีค่ นจะท�ำงานอย่างมีความสุข การลาออกจากงานก็จะลดลง
กระบวนการสรรหาครอบคลุมถึงการปฐมนิเทศเกี่ยวกับเป้าหมาย ภารกิจ กฎระเบียบ และการปรับตัว
เข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมขององค์การ
3. ระบบการให้รางวัลและผลตอบแทน (reward system) เป็นวิธกี ารดึงดูดและรักษาคนดีทมี่ ี
ความสามารถเข้าสูอ่ งค์การ การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต้องสอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีความเป็นธรรม รูปแบบรางวัล เช่น เงินเดือน การศึกษาอบรม เป็นต้น
4. การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (performance appraisal) เป็นกิจกรรมในการวางเป้าหมาย
การท�ำงานและก�ำหนดเกณฑ์ในการวัดผลร่วมกันระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูท้ ถี่ กู ประเมิน การประเมินผล
จะท�ำโดยผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบงานมากขึ้น
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5. การพัฒนาการบริหาร (management development) เป็นการพัฒนาพนักงานและองค์การ
ให้มีความสอดคล้องในแง่ของบุคคล ต�ำแหน่งงาน และการพัฒนาองค์การในภาพรวม ด้วยวิธีการสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ในการท�ำงาน ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ โดยหน่วยงาน
ให้การสนับสนุนเป็นผู้จัดการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่าย เวลา หรือสนับสนุนด้านจิตใจ
6. การสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์การ (communication) พนักงานทุกคนควร
มีสิทธิได้รับทราบการส่งผ่านข้อมูลจากผู้บริหาร และผู้บริหารควรรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
พนักงานต่อองค์การ อาจเป็นการพบปะกันโดยตรงหรือผ่านทางสื่อ
ณัฎฐ์พัชร์ ลาภบ�ำรุงวงศ์ (2561) กล่าวว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็น “การด�ำเนินกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในองค์กร การเพิ่มขีดความสามารถ การพัฒนา การสร้างคุณค่า และการจูงใจบุคคล
ให้สามารถท�ำงานได้บรรลุเป้าหมาย โดยสามารถท�ำงานร่วมกับบุคคลอื่น และร่วมงานกับองค์กรได้นาน”
Armstrong (2006) นิยามการจัดการทรัพยากรมนุษย์ว่า เป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์และสอดคล้อง
ต่อการจัดการสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร โดยอธิบายกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามตัว
แบบของ Michigan School (Fombrun et al, 1984 อ้างอิงใน Armstrong, 2006) ไว้ 4 ขั้นตอน
1. การเลือกสรร คือ การเลือกทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะกับงาน
2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ การบริหารผลการปฏิบัติงาน
3. การให้รางวัล คือ ระบบการให้รางวัลเพื่อขับเคลื่อนผลการด�ำเนินงานขององค์การ
เพื่อความส�ำเร็จในระยะยาวขององค์การ
4. การพัฒนา คือ การพัฒนาให้พนักงานมีคุณภาพที่สูงขึ้น
ภารกิจของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ (อนันตสิทธิ์ กิตติฤดีกุล, 2561) ดังนี้
1) งานหาทรัพยากรมนุษย์ คือหน้าที่ของการจัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่องค์กร
ต้องการอย่างเพียงพอ เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั ภิ ารกิจขององค์กรให้สำ� เร็จลุลว่ งลงไปตามทีต่ งั้ วัตถุประสงค์ไว้
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
2) งานใช้ทรัพยากรมนุษย์ คือหน้าที่ของการใช้บุคลากรเพื่อให้พนักงานที่มีอยู่ได้มีโอกาสใช้ความ
สามารถของตนเองอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง หมู่คณะและ
องค์กร ตลอดจนควบคุมดูแลให้บุคคลได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ และท�ำให้
ทุกคนเต็มใจที่จะทุ่มเททั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อความส�ำเร็จขององค์กร
3) งานดูแลรักษาทรัพยากรมนุษย์ คือ หน้าที่การท�ำนุบ�ำรุงรักษาพนักงานที่มีอยู่ให้มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์ สามารถท�ำงานอยู่ได้จนครบเกษียณอายุงาน
ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์  หมายถึง กระบวนการการสรรหา การพัฒนา
เพิ่มพูนความรู   ความสามารถ การธ�ำรงรักษาไว้ ใช้ประโยชน์ให้ท�ำงานอย่างเต็มศักยภาพปฏิบัติงาน
ในองค์ก าร จนกระทัง่ พ้นไปจากการปฏิบตั งิ าน แล้วกลับเข้าสูก่ ระบวนการสรรหาบุคลากรเข้ามาทดแทนทัง้ นี้
เพื่อให้บุคลากรท�ำงานกับองค์การอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะน�ำไปสู ผลส�ำเร็จขององค์การที่วางไว้
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การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
ภิราช รัตนันต์ (2017) อธิบายว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
การจัดท�ำกลยุทธ์ และการปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ โดยเอากระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ทีก่ ำ� หนดทิศทางของ
องค์การมาประสานกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
Gannon, Doherty, & Roper (อ้างอิงในสุรมงคล นิ่มจิตต์ และธีระวัฒน์ จันทึก, 2559) อธิบายว่า
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เป็นการบูรณาการการจัดการทรัพยากรมนุษย์เข้ากับกระบวนการ
ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ขององค์การ เพือ่ เป็นแนวทางทีจ่ ะส่งเสริมให้องค์การมีศกั ยภาพสูงขึน้ และมีความ
ได้เปรียบในการแข่งขันผ่านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
Dreher & Dougherty (อ้างอิงใน ทวีศกั ดิ์ สูทกวาทิน, 2551) อธิบายว่าการออกแบบระบบการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ทจี่ ะต้องมีความเข้าใจแนวคิดพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ แนวคิดเกีย่ วกับความสามารถ (ability)
แนวคิดการสร้างแรงจูงใจ (motivation) และแนวคิดการสร้างโอกาสให้พนักงาน (opportunity)
ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค, 2562) มีขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (organizational Environment) หมายถึง
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดรูปแบบของการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
โดยทั่วไปจะแบ่งประเภทของสภาพองค์กรเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1.1 วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร จะเป็นปัจจัยในการก�ำหนดทิศทางขององค์กร
ว่าจะไปในทิศทางใด และใช้กลยุทธ์อะไรที่จะไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
1.2 ความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้อง มุ่งบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิด
การจัดการมุ่งเน้นเชิงคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ที่ตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า
1.3 ผลกระทบจากการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ส่งผลให้องค์กรพัฒนาศักยภาพบุคคล
ในแต่ละด้าน เช่น ด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคนิคให้มีมาตรฐานสูงขึ้น สามารถบริหารและจัดการงาน
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงให้ทันกับระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนไป
2. การก�ำหนดความสามารถหลักขององค์กร พิจารณาจากความช�ำนาญขององค์กร +
ความสามารถเชิงสมรรถนะของบุคลากร = ความสามารถที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะขององค์กร เมื่อองค์กร
สามารถก�ำหนดความสามารถหลักได้ชดั เจนแล้ว ก็จะเป็นกลไกในการก�ำกับรูปแบบของการจัดการทรัพยากร
บุคคลเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดการตอบสนองเป้าหมายขององค์กรอย่างเป็นระบบ
3. การจัดโครงสร้างการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ เป็นขัน้ ตอนก�ำหนดองค์ประกอบ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยทั้งหมด 3 ส่วน คือ
3.1 วัตถุประสงค์การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์  
3.2 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
3.3 เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ เป็นการก�ำหนดเป้าหมายให้ชดั เจนว่าเมือ่ ประยุกต์ใช้กบั การ
บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์แล้ว ผลสัมฤทธิ์ที่ออกมาควรจะเป็นอย่างไร โดยที่เป้าหมายผลสัมฤทธิ์
ทางกลยุทธ์ต้องก�ำหนดได้ในเชิงปริมาณและวัดผลได้อย่างชัดเจน
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4. การก�ำหนดองค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ มี 2 ส่วน คือ
4.1 การบริหารความสามารถของบุคลากร มี 2 ขั้นตอนหลัก คือ
- การก�ำหนดมาตรฐานทางความรู้ ทักษะ การเรียนรู้ และพฤติกรรมการท�ำงาน
ให้ชัดเจนว่าหน่วยงานต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างไร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ผล
สัมฤทธิ์สูงสุด
- การจัดท�ำมาตรฐานความสามารถในการปฏิบัติงานส�ำหรับบุคลากรที่ตอบสนอง
ต่อความสามารถหลักขององค์กร คือ ความสามารถด้านการจัดการ ความสามารถด้านเทคนิค ความสามารถ
ด้านการเรียนรู้ และการแสดงออกทางพฤติกรรม
4.2 การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นกลไกที่จะสนับสนุนให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วย 4 ระบบ คือ
4.2.1 ระบบการสรรหา โอนย้าย บรรจุ และแต่งตั้ง คือ ระบบที่สรรหาบุคลากร
จากภายนอกและภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับงาน โดยระบุคุณสมบัติของบุคลากร
ที่ต้องการจากวิสัยทัศน์ และภารกิจในอนาคต
4.2.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือระบบที่ประเมินผลงานของบุคลากรที่อิง
แนวทางกลยุทธ์ขององค์กร และระบบมาตรฐานความสามารถหลักของบุคลากร รูปแบบการประเมินอาจ
ใช้วิธีการประเมินแบบ 2 ทาง คือ ผู้บังคับบัญชาประเมินและตัวเองประเมิน หรืออาจใช้วิธี 360 องศา คือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องประเมิน เช่น ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการ เป็นต้น การก�ำหนด
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานควรให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร ทั้งในแง่ของเนื้อหา
การประเมิน และวิธีการประเมิน
4.2.3 การบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ เป็นกระบวนการจ่ายค่าตอบแทน
ตามมาตรฐานความสามารถหลัก โดยก�ำหนดรูปแบบการบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์จาก
เป้าหมายขององค์กร และสภาพแวดล้อมขององค์กร
4.2.4 การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร เป็นกลไกที่จะไปสู่การพัฒนาบุคลากร
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานความสามารถหลัก สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงพัฒนาเส้นทางอาชีพระยะยาว
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
ในช่วงศตวรรษที่ 21 เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจที่เน้นองค์ความรู้ มนุษย์ถูกมองว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
และมีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งได้รบั การพัฒนามากขึน้ องค์กรจึงต้องปรับระบบการบริหารจัดการให้มคี วามคล่องตัว
จึงจะสามารถอยู่รอดได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ นักทรัพยากรมนุษย์ต้องเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถให้เท่าทันความเป็นไป และ
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก (กัญชพร ศรมณี, 2559) ดังนี้
1. นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มุง่ ให้ความส�ำคัญกับพนักงานในองค์กรให้มคี วามรู้
ในวิทยาการสมัยใหม่ และเรียนรูเ้ ทคโนโลยีทที่ นั สมัยเพือ่ แสวงหาประโยชน์จากโอกาสและเอาชนะอุปสรรค
นักทรัพยากรมนุษย์ต้องทราบจุดแข็งจุดอ่อนของบุคลากรภายในองค์กรและเติมเต็มจุดอ่อนที่ควรพัฒนา
รวมทั้งแสวงหาประโยชน์จากโอกาสในการสร้างความมั่งคั่ง ดังนั้นจึงต้องพัฒนาพนักงานให้เกิดการเรียนรู้
สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง
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2. การวางแผนก�ำลังคน นักทรัพยากรมนุษย์ต้องรู้ความสามารถของบุคลากรโดยรวมว่า
แต่ละคนมีจดุ เด่นจุดด้อยอย่างไรบ้าง และน�ำนโยบายองค์กรด้านก�ำลังคนมาท�ำการปรับปรุงเพือ่ ให้เหมาะสม
กับโครงสร้างองค์กรและนโยบาย เช่น ต้องการลงทุนเพิ่มหรือขยายกิจการ แต่ละต�ำแหน่งงานต้องการ
บุคลากรทีม่ คี วามรูท้ กั ษะอย่างไร และก�ำลังคนทีม่ อี ยูเ่ พียงพอหรือไม่ หากไม่เพียงพอต้องมีการปรับองค์กร
ปรับหน้าที่ให้เหมาะสมกับโครงสร้าง
3. การสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่ตรงกับความต้องการในองค์กร
ยุคโลกาภิวัตน์ ในปัจจุบันองค์กรจะต้องก�ำหนดรูปแบบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อให้องค์กรได้
ทรัพยากรมนุษย์ตามที่ต้องการ
4. การจ้างงานและผลตอบแทน การจ้างงานโดยก�ำหนดผลประโยชน์ตอบแทนจะถูก
ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการจูงใจเฉพาะบุคคล ซึ่งมีความต้องการและคุณลักษณะพื้นฐาน
ทีแ่ ตกต่างกัน ในปัจจุบนั ทีก่ ำ� หนดให้มรี ปู แบบการจ่ายผลตอบแทนตามระดับขีดความสามารถ (Competency
Based Pay) และมีการจัดสวัสดิการทีส่ อดคล้องกับความต้องการของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร นอกจากนี้
การบริหารผลตอบแทนจะเชื่อมโยงกับการบริหารผลการปฏิบัติซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการจูงใจ ให้พนักงาน
มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพยายามที่จะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และทักษะของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
5. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้เท่าทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การสือ่ สารและ
สารสนเทศเอือ้ ให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคตเกิดการเปลีย่ นแปลงในเรือ่ ง
ของระบบงาน และการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับพัฒนาการระบบงาน รูปแบบการเรียนรู้
ในอนาคตมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการฝึกอบรมจากการสร้างหลักสูตรแบบมัลติมีเดีย เพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างเกิดผลก้าวหน้า
6. การธ�ำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการส่งเสริมให้บคุ ลากรมีสขุ ภาพจิตดี สร้างบรรยากาศ
ที่ดีในการท�ำงาน ให้อ�ำนาจและความอิสระในการตัดสินใจ โดยการมอบหมายงานที่ท้าทาย ตลอดจน
ความก้าวหน้าในการท�ำงานเป็นสิง่ ส�ำคัญในการธ�ำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ ผูบ้ ริหารต้องธ�ำรงรักษาพนักงาน
คนเก่ง คนดี และคนส�ำคัญเอาไว้ให้ได้ โดยประเมินจากผลการปฏิบตั งิ าน ความสามารถในการพัฒนาองค์กร
และความจ�ำเป็นของพนักงานต่อองค์กร การสร้างความภาคภูมิใจในองค์กร ค่าตอบแทนที่ยุติธรรม และ
ความสมดุลระหว่างชีวิตการท�ำงานและชีวิตส่วนตัว ผู้บริหารจะต้องตอบสนอง ให้ตรงกับความต้องการ
และความคาดหวังนั้นด้วย

วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จองค์การของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ในกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของสายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยการสัมภาษณ์และการศึกษาเอกสาร ในการตอบ
ค�ำถามการสัมภาษณ์ได้เลือกสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง ในเบื้องต้นได้ท�ำการสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่ม
ผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วยงาน จ�ำนวน 3 คน ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องต่อการก�ำหนดกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์

1526

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

การเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การสัมภาษณ์ (Interview) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth interview) แบบกึง่ โครงสร้าง (Semi-structured interview) และผูศ้ กึ ษาสืบค้นจากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  การสังเกตโดยสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory observatin) ของผู้ศึกษา
การเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์การ เพื่อศึกษารูปแบบขั้นตอนกระบวนการท�ำงาน
ขั้นตอนและวิธีการตัดสินใจ รวมไปถึงวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์การ
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ผู้วิจัยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยวิธี Investigator triangulation คือการน�ำข้อมูลไปให้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลอ่านหรือกลับไปสอบถามผูใ้ ห้ขอ้ มูลซ�ำ 
้ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีต่ รงกับความเป็นจริง และใช้วธิ ตี รวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า (Metholological Triangulation) ดังต่อไปนี้  
1. Data triangulation คือ การใช้แหล่งข้อมูลสถานการณ์เดียวกันที่มีแหล่งแตกต่างกัน ได้แก่
การศึกษาเอกสาร การเก็บข้อมูลจากบุคคลในสถานที่ที่แตกต่างกัน เป็นต้น  
2. Investigator triangulation คือ การรวบรวมข้อมูลสถานการณ์เดียวกันจากผู้เก็บข้อมูลหลายคน
ในแต่ละสถานการณ์ ได้แก่ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น
3. Theory triangulation คือ การใช้ทฤษฎีตรวจสอบ

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความส�ำคัญกับ
ทรัพยากรมนุษย์ ด้วยตระหนักว่าเป็นทรัพยากรที่คอยขับเคลื่อนองค์การ จึงมีนโยบายในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยมุง่ เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์และสามารถใช้งานทรัพยากรมนุษย์
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการสร้างพื้นฐานทางความมั่นคงในเส้นทางอาชีพ การพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร การธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ จนไปถึงการให้ทรัพยากรมนุษย์สร้างผลงาน
และท�ำประโยชน์ให้แก่องค์การ สร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตามกระบวนการของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ในแต่ละกระบวนการดังนี้
1. การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ ในสายวิชาการ (อาจารย์ผสู้ อน) เน้นการสรรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตรงตามสายงานเพื่อให้สามารถท�ำงานให้กับองค์การได้ทันที โดยการพิจารณาร่วมกันของผู้บริหาร
ในการก�ำหนดทักษะ คุณสมบัติของบุคลากรที่หน่วยงานต้องการ ประกอบกับเอกสารของทางส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งของบุคลากรในแต่ละต�ำแหน่ง วิธีการที่ใช้ในการสรรหา จะเป็นไป
ตามระเบียบและแนวทางของทางราชการที่เหมาะสมกับสถานะของบุคคลนั้นๆ ส�ำหรับสายสนับสนุน
(เจ้าหน้าที)่ การสรรหาเป็นไปตามระเบียบและแนวทางทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ แม้วา่ บุคลากรทัง้ 2 กลุม่ จะมีความ
แตกต่างกันไปตามบทบาทและหน้าที่ ในกระบวนการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารและคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา มุ่งเน้นไปที่การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้และพื้นฐานของผู้เข้าสอบ ข้อสอบจะเน้น
การสรรหาบุคคลด้วยวิธีการจ�ำลองสถานการณ์จริงกับการท�ำงาน การน�ำไปปฏิบัติจริงในงาน ซึ่งจะท�ำให้
ทราบได้วา่ ผูเ้ ข้ารับการสรรหามีพนื้ ฐาน มีการเตรียมตัว รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ความรูไ้ ด้มากน้อยเพียงใด
เช่น ในสายวิชาการ จะด�ำเนินการสอบด้วยการให้ทดลองสอนจริง โดยให้คณะกรรมการเป็นนักศึกษา
พยาบาลเพื่อประเมินบุคลิกภาพ ความรู้ ทางวิชาการและการแก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุการณ์ที่นอกเหนือ
ความคาดหมาย ในขณะที่น�ำนัก ศึก ษาพยาบาลขึ้ น ฝึ กภาคปฏิ บั ติบนหอผู ้ ป ่ ว ย ในโรงพยาบาล และ
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การลงพื้นที่ชุมชน และองค์ประกอบอื่นๆ ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการเป็นอาจารย์พยาบาล ในสายสนับสนุน
การทดสอบจะวัดการน�ำความรู้มาใช้แก้ไขสถานการณ์ ทั้งความรู้ที่ได้จากเรียนในชั้นเรียนและความรู้
ที่ได้จากฝึกประสบการณ์ตามที่ผู้เข้ารับการทดสอบได้เรียนรู้มา การเตรียมตัวในการแสวงหาความรู้ก่อน
เข้ ารั บการทดสอบ ตามหัวข้อ ที่จ ะต้อ งได้ รั บ การประเมิ น และการเตรี ย มคนเพื่ อรองรั บ การสู ญ เสี ย
บุคลากร ด้วยการ โค้ช (Coaching)
ดังนั้นแล้ว วิทยาลัยฯ มีรูปแบบการสรรหา 2 รูปแบบ คือ การสรรหาจากภายนอกด้วยการสอบ
แข่งขันบุคคลภายนอก การสรรหาจากภายในด้วยวิธีการโค้ช (Coaching) เพื่อการเตรียมคน
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยฯ มีแนวทางการพัฒนา 2 ส่วน คือ ด้านคุณวุฒิด้วยการ
ส่งเสริมให้ศกึ ษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ ในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับงานทีร่ บั ผิด เพือ่ พัฒนาองค์ความรูข้ องบุคลากร
และการพัฒนาตามสายงาน การส่งอบรม การเรียนรู้ในงาน การเรียนรู้ด้วยตนเองตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง
โดยผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ให้สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนาทัง้ 2 ด้าน วิทยาลัยฯ สนับสนุนทัง้ ในรูปแบบ
ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยมีกระบวนการของการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การก�ำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าและการพัฒนาตนเองของบุคลากร การสับ
เปลีย่ นหมุนเวียนงาน เพือ่ พัฒนาบุคลากรให้มที กั ษะทีห่ ลากหลายและเพือ่ เป็นการให้บคุ ลากรได้เรียนรูแ้ ละ
เข้าใจกระบวนการท�ำงานของงานด้านอื่น ๆ
3. การธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยฯ มีแนวทางในการธ�ำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์
ในเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพ ได้แก่ โอกาสในการบรรจุเข้ารับราชการ การผลักดันให้บุคลากรสร้างสรรค์
ผลงานเพือ่ ปรับเลือ่ นระดับทีส่ งู ขึน้ เป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่ผทู้ ปี่ ฏิบตั งิ าน การเลือ่ นค่าตอบแทน
ประจ�ำปี โดยใช้ผลการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ประกอบการพิจารณา การจัดสวัสดิการให้แก่บคุ ลากร เช่น
ให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ�ำปี
4. การใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยฯ โดยผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
มีนโยบายและทิศทางในการส่งเสริมให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการท�ำงานอย่าง
เต็มที่ ทั้งต่อองค์การและหน่วยงานอื่นๆ หากหน่วยงานอื่นเล็งเห็นว่าบุคลากรในหน่วยงานสามารถให้
ความรู้และเป็นพี่เลี้ยงได้ ทางวิทยาลัยฯ ยินดีที่จะให้บุคลากรขององค์การ เป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงให้ได้
รวมไปถึง การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการอ่านผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และการร่วมทีมเพื่อท�ำวิจัย
ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการใหม่ๆ การเป็นวิทยากรภายในหน่วยงานในการจัดฝึกอบรมเพือ่ พัฒนา
ความรู้ให้แก่บุคลากรในองค์การด้วย และโอกาสในการได้รับมอบหมายงานที่มีความท้าทาย

อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาเบื้องต้น สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
มีรูปแบบและแนวทางของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสอดคล้องตามนิยามของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ไว้ เป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องต่อการจัดการสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร
โดยอธิบายกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามตัวแบบของ Michigan School (Fombrun et al., 1984
อ้างอิงใน Armstrong, 2006) 4 ขัน้ ตอน ดังนี้ 1. การเลือกสรร 2. การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน 3. การให้รางวัล
และ 4. การพัฒนา ซึง่ ในแต่ละกระบวนการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้มงุ่ เน้นให้ตอบสนองต่อพันธกิจ
ขององค์การ ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญที่จะผลักดันให้องค์การไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนี้
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1) กระบวนการสรรหาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยมุ ่ ง หาบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ เ หมาะสม
มีพนื้ ฐานความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้ความรูท้ มี่ ไี ด้ ทัง้ จากการเรียนในชัน้ เรียน การฝึกประสบการณ์ หรือ
แม้แต่ประสบการณ์จากที่ท�ำงานที่ผ่านมา
2) กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทั้ง 2 ด้าน
ด้านคุณวุฒิ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่ได้รับผิดชอบ และการพัฒนา
ตามสายงาน เพื่อพัฒนาทักษะในการท�ำงานตามที่ได้รับมอบหมาย การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
3) การธ�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพยากรมนุษย์ การจัดให้มสี วัสดิการเพือ่ ดูแลบุคลากร และผลักดัน
ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การมีความก้าวหน้าตามสายอาชีพ
4) การใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ ให้ บุ ค ลากรได้ ท� ำ งานของตนเอง ใช้ ค วามรู ้
ความสามารถอย่างเต็มที่ ทั้งภายในองค์การและภายนอกองค์การ ทั้งทางวิชาการและทักษะในการท�ำงาน
ด้านอื่นๆ การมอบหมายงานพิเศษที่มีความท้าทาย ให้บุคลากรรู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง
ดั ง นั้ น แล้ ว จะเห็ น ได้ ว ่ า ในแต่ ล ะกระบวนการของการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข ององค์ ก าร
มีความสอดคล้องเป้าหมายและพันธกิจขององค์การ เป็นไปตามการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การจัดท�ำกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามกลยุทธ์ โดยเอากระบวนการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ที่ก�ำหนดทิศทางขององค์การมาประสานกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์  (ภิราช รัตนันต์, 2017)
และเป็นการบูรณาการการจัดการทรัพยากรมนุษย์เข้ากับกระบวนการในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของ
องค์การ เพื่อเป็นแนวทางที่จะส่งเสริมให้องค์การมีศักยภาพสูงขึ้น และมีความได้เปรียบในการแข่งขันผ่าน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ (Gannon, Doherty, & Roper, 2012 อ้างอิงใน สุรมงคล นิ่มจิตต์
และธีระวัฒน์ จันทึก, 2559)

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาเบื้องต้นผู้ศึกษาพบว่า ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาของวิทยาลัยฯ
ให้ความส�ำคัญต่อทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ด้วยเป็นทรัพยากรที่คอยขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยทุกกระบวนการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผูบ้ ริหารและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ใส่ใจและให้ความส�ำคัญต่อกระบวนการของการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ทมี่ งุ่ เน้นหาคนทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
แต่หากพิจารณาในกระบวนการดังกล่าว จะพบว่าไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่สรรหาคนที่มีคุณวุฒิ หรือคนเก่ง
ด้านความรู้ เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ ในขัน้ ตอนการสรรหายังค้นหาคนทีม่ คี วามสามารถในการแก้ปญ
ั หา และ
ค้นหาตัวตนของผูเ้ ข้ารับการทดสอบ เพือ่ ให้แน่ใจว่าองค์การได้คนดีเข้ามาท�ำงานอีกด้วย ในด้านกระบวนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทมี่ กี ารสับเปลีย่ นหมุนเวียนงาน เพือ่ ให้บคุ ลากรได้มที กั ษะการท�ำงานทีห่ ลากหลายนัน้
จะส่งผลดีต่อองค์การเพราะจะท�ำให้ได้บุคลากรที่มีความสามารถหลากหลาย สามารถปฏิบัติงานทดแทน
ซึง่ กันและกันได้ แต่ดว้ ยความหลากหลาย อาจจะส่งผลให้บคุ ลากรไม่มคี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน วิทยาลัยฯ
ควรส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มคี วามเชีย่ วชาญ ความช�ำนาญเฉพาะด้านให้สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัยฯ
เพื่ อ ให้ มี ก ารเชื่ อ มโยงการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เข้ า กั บ เป้ า หมายเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องวิ ท ยาลั ย น� ำ ไปสู ่
ความสามารถในการแข่งขันและก้าวสู่สากลต่อไป
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ระบบการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิต
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CONSULTING SYSTEM FOR STUDENTS WITH MENTAL HEALTH
PROBLEM OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCE
AND PUBLIC ADMINISTRATION, CHIANG MAI UNIVERSITY
นภาภรณ์ ปัญญาราษฎร์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิธีการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตของคณะรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างระบบการดูแลนักศึกษา
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีปัญหาสุขภาพจิต 3) เพื่อออกแบบ
ระบบที่มีความเหมาะสมในการดูแลนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ที่มีปัญหาสุขภาพจิต โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ นั ก จิ ต วิ ท ยา ผู ้ ช ่ ว ยคณบดี ฝ ่ า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก ศึ ก ษา คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละ
รัฐประศาสนศาสตร์และคณะจากกลุม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผูป้ ฏิบตั งิ านของส่วนงานทีป่ ฏิบตั งิ าน
ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า
การดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในปั จ จุ บั น คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละรั ฐ ประศาสนศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ใช้ ร ะบบคั ด กรองด้ ว ย
แบบทดสอบทางจิตวิทยาผ่านระบบ CMU SIS (Chiang Mai University Student Information System) เพือ่ ใช้
คัดกรองนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตและมีการด�ำเนินงานบางส่วนที่มีความสอดคล้องกับการด�ำเนินงาน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตของคณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยงั ไม่มรี ะบบในการด�ำเนินงานทีช่ ดั เจน และพบว่าปัจจัยทีส่ ง่ ผล
ต่อการสร้างระบบการดูแลนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ฯ ทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพจิต ได้แก่ นโยบายระดับมหาวิทยาลัย
ความไม่เพียงพอการสนับสนุนทรัพยากรด้านการดูแลนักศึกษาทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพจิต การให้ความส�ำคัญจาก
ผูบ้ ริหารระดับคณะ การรับรู้ การตระหนักและความเข้าใจถึงความส�ำคัญของปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา
ร่วมถึงการมีส่วนร่วมในการร่วมกันดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
โดยสามารถออกแบบระบบที่มีความเหมาะสมในการดูแลนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีปัญหาสุขภาพจิต โดยมีระบบดังนี้ 1) การส่งเสริมป้องกัน 2) การให้ค�ำปรึกษา
เบื้องต้น 3) การส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษา 4) การดูแลอย่างต่อเนื่อง
ค�ำส�ำคัญ : สุขภาพจิต  นักศึกษา  ภาวะซึมเศร้า
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Abstract
This study aims to 1) study on the consulting system for students with mental health problem
of Faculty of Political Science and Public Administration, 2) study on factors affecting the consulting
system for students with mental health problem of Faculty of Political Science and Public
administration and 3) develop the appropriate consulting system for students with health problem
of Faculty of Political Science and Public Administration. This is a qualitative research using
a semi-structured interview as a tool. Many keys persons including of Head of Student
Internationalization Development and Counselling unit of Chiang Mai University, Psychologists,
Administrators and staff who response for Student Development Affairs from both Faculty of Political
Science and Public Administration and other faculties from field of Humanities and Social Science
and students are interviewed. The result shows that the Faculty of Political Science and Public
Administration Chiang Mai University has use the quarantine system analyzing with the mental health
test through the CMU SIS (Chiang Mai University Student Information System) in order to screen
students with mental health problems and the consulting system for students with mental health
problem of Faculty of Political Science and Public Administration is consistent with the policy of
Chiang Mai University. However, it is found that the consulting system for students with mental health
problem of Chiang Mai University is unclear. The factors affecting the consulting system for students
with mental health problem of faculty of Political Science and Public Administration are the policies
in the university level, the insufficient resources for students with mental health problem, the concern
form the administrators in the university level, the perception regarding to the health importance
of the students and the participation of all involved parties. The appropriate system for students
who have Health Problems is developed as the step are to 1) Prevention Psychology 2) Consulting
3) Referral for mental health diagnosis and treatment 4) Continue care
Keywords : Mental Health   Student   Depression

บทน�ำ
ปัจจุบนั ปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาส�ำคัญ ซึง่ สามารถพบได้ในทุกองค์กร โดยจ�ำนวนของผูท้ มี่ ปี ญ
ั หา
สุขภาพจิตนั้นมีจ�ำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้น ไม่เว้นแม้กระทั่งนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต
ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่นเป็นปัญหาส�ำคัญทางสุขภาพและเป็นโรคใกล้ตัวที่สามารถรักษาให้หายขาดได้
หากไม่ได้รับการรักษาได้ทันท่วงทีอาจรุนแรงจนน�ำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ จากผลการส�ำรวจสุขภาพจิต
คนไทยระดับชาติปี พ.ศ. 2551 ประมาณการความชุกของคนไทยทีม่ อี าการของโรคจิตเวชในรอบ 12 เดือน
มีมากถึง 1.7 ล้านคน มีพฤติกรรมเสพสารเสพติด 5.6 ล้านคน และเคยมีประสบการณ์พยายามฆ่าตัวตาย
ถึง 3.4 แสนคน และจากข้อมูลการส�ำรวจความชุกโรคซึมเศร้าที่ท�ำไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 พบว่ามีคนไทย
ซึมเศร้า 1.5  ล้านคน หากพิจารณาตามเพศและอายุของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า พบว่า ผู้หญิงมีความเสี่ยง
ป่วยมากกว่า ผู้ชาย 1.7 เท่า โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในวัยท�ำงานอายุ 25 - 59 ปี ร้อยละ 62 รองลงมา
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เป็นวัยสูงอายุ 60 ปีขนึ้ ไป ร้อยละ 26.5 และเป็นเยาวชนอายุ 15 - 24 ปี ร้อยละ 11.5 ทัง้ นี้ แม้ในกลุม่ เยาวชน
จะมีสัดส่วนของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีจ�ำนวนน้อยกว่าในกลุ่มวัยท�ำงานและวัยผู้สูงอายุ แต่นับว่าเป็น
ปัญหาที่ต้องให้ความส�ำคัญอย่างมากและต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากวัยรุ่นเป็นทรัพยากร
ที่มีค่าในการพัฒนาประเทศในอนาคต และจากข้อมูลจ�ำนวนผู้ป่วยทางสุขภาพจิต โดยจ�ำแนกตาม
ปีงบประมาณ 2555 - 2560 พบว่ามีจ�ำนวนผู้ป่วยทางสุขภาพจิตมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น (กรมสุขภาพจิต,
ออนไลน์, 2562)
จ�ำนวนผู้ป่วยทางสุขภาพจิตจ�ำแนกตามปีงบประมาณ 2555 - 2560
ประเภทโรค

2555

2556

2557

2558

2559

2560

โรคจิต

388,779

354,695

344,362

443,677

480,422

480,266

โรควิตกกังวล

348,770

319,395

364,238

432,717

448,302

399,713

โรคซึมเศร้า

222,168

223,564

179,341

231,082

270,659

284,399

ที่มา : กลุ่มพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ภาพที่ 1 จ�ำนวนผู้ป่วยทางสุขภาพจิต จ�ำแนกตามปีงบประมาณ 2555 - 2560
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการด�ำเนินการด้านการดูแลสุขภาพจิตนักศึกษา โดยได้ใช้ระบบคัดกรอง
ด้วยแบบทดสอบทางจิตวิทยาผ่านระบบ CMU SIS (Chiang Mai University Student Information System)
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน จากการใช้ระบบดังกล่าวตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561
เป็นต้นมา พบว่าในปี 2561 ข้อมูลการส�ำรวจเดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม ปี พ.ศ. 2561 ข้อมูลการส�ำรวจ
ของนั ก ศึ ก ษาคณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ทุ ก ชั้ น ปี พบว่ า มี นั ก ศึ ก ษา
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้ท�ำแบบทดสอบทางจิตวิทยาผ่านระบบ CMU SIS จ�ำนวน
34 ราย พบนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่มีภาวะซึมเศร้าระดับรุนแรง 2 ราย ภาวะซึมเศร้าระดับปานกลาง
จ�ำนวน 8 ราย ภาวะซึมเศร้าระดับน้อย 15 ราย และไม่พบภาวะซึมเศร้า จ�ำนวน 15 ราย และในปี 2562
ข้อมูลการส�ำรวจเดือน มกราคม ถึง กันยายน ปี พ.ศ. 2562 ข้อมูลการส�ำรวจของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ทุกชัน้ ปี ทีไ่ ด้ทำ� แบบทดสอบทางจิตวิทยาผ่านระบบ CMU SIS จ�ำนวน
219 ราย พบนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่มีภาวะซึมเศร้าระดับรุนแรง  4 ราย ภาวะซึมเศร้าระดับปานกลาง
จ�ำนวน 17 ราย ภาวะซึมเศร้าระดับน้อย 64 คน และไม่พบภาวะซึมเศร้า จ�ำนวน 134 ราย (กองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ออนไลน์, 2562)  
จากทีผ่ า่ นมาไม่พบงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาระบบการดูแลนักศึกษาทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพจิต และจากสถานการณ์
ดังกล่าวเบือ้ งต้น ผูศ้ กึ ษาจึงเห็นความส�ำคัญของการให้ความดูแลนักศึกษาทีม่ ปี ญ
ั หา และต้องการศึกษาว่า
ในปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวิธีการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหา
สุขภาพจิตอย่างไร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ควรพัฒนาระบบที่มีความเหมาะสมในการดูแล
นักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษาอย่างไร และปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อการสร้างระบบการดูแล
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีปัญหาสุขภาพจิต
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วัตถุประสงค์การวิจัย
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ศึกษาวิธีการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างระบบการดูแลนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีปัญหาสุขภาพจิต
3. เพือ่ ออกแบบระบบทีม่ คี วามเหมาะสมในการดูแลนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา
1. ได้ระบบการดูแลนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มี
ปัญหาด้านสุขภาพจิต

กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย(ถ้ามี)
จากการทบทวนวรรณกรรมของ กรมสุขภาพจิต (2554) Cath Roper, Flick Grey and Emma
Cadogan (2018) และจินตวีร  ์ เกษมสุข (2562) โดยน�ำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของกรมสุขภาพจิต
(2551) แนวคิดการร่วมผลิต (Co-production) ของ Cath Roper, Flick Grey and Emma Cadogan (2018)
และการบริหารความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Relationship Management) วิเคราะห์
ร่วมกับนโยบายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตสามารถสร้างเป็น
กรอบแนวคิดได้ดังต่อไปนี้

ไลน์

มออน
ืส่อสังค
การบริหาร
ความสัมพันธ์ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบาย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ด้านการดูแลสุขภาพจิต

ระบบการดูแลนักศึกษาที่มี
ปัญหาสุขภาพจิต

การผลิตร่วม
(Co-Production)
ค่านิยมการ

แนวคิด
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ใช้ชีวิต Gen

Z
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
1) แนวคิดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด�ำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขนั้ ตอน
พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการท�ำงานที่ชัดเจนโดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด�ำเนินการ
ดังกล่าวและมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากครูที่เกี่ยวข้อง หรือบุลากรภายนอก รวมทั้ง
การสนับสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการด�ำเนินงานที่มี
องค์ประกอบส�ำคัญ ได้แก่ 1. การรูจ้ กั นักเรียนเป็นรายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรียน 3. การส่งเสริมนักเรียน
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 5. การส่งต่อ โดยแต่ละองค์ประกอบของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดั ง กล่ า วมี ค วามส� ำ คั ญ มี วิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ ที่ แ ตกต่ า งกั น ไป แต่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั น
ซึ่งเอื้อให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ (กรมสุขภาพจิต, 2554)
2) แนวคิดการร่วมผลิต (Co-Production)
การร่วมผลิต (Co-Production) มีรูปแบบการร่วมผลิต (Co-Production Model) การร่วมผลิตสินค้า
หรือบริการจะส�ำเร็จขึน้ ได้จะต้องเกิดจาการตัดสินใจของผูน้ ำ� เพือ่ สามารถท�ำให้การด�ำเนินร่วมผลิตต่างๆ ได้
และต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาในการด�ำ เนิ น งาน เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ ลึ ก ซึ้ ง และยั่ ง ยื น โดยแนวคิ ด
การร่วมผลิตทุกขัน้ ตอนจะต้องมีการร่วมกันพัฒนาในการผลิตร่วม โดยมีการร่วมวางแผน, การร่วมออกแบบ
การร่วมจัดส่ง และการร่วมประเมิน  แต่ละขั้นตอนจะต้องอาศัยความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
ของผู้ร่วมผลิต เพราะการร่วมผลิตจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากขาดการบูรณาการร่วมกัน (Cath Roper,
Flick Grey and Emma Cadogan, 2018)
3) หลักการบริหารความสัมพันธ์ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (stakeholder Relationship Management)
การบริหารความสัมพันธ์ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (stakeholder Relationship Management) ประกอบ
ไปด้วย ขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) เพื่อสามารถทราบได้ว่าผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียใดทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินโครงการและควรให้เขาเข้ามามีสว่ นร่วมในแต่ละขัน้ ตอนที่
แตกต่างกันอย่างไร การวิเคราะห์นี้จะเป็นปัจจัยน�ำเข้าเพื่อการออกแบบกระบวนการมีส่วนร่วมผลิต
ด้วยหลักการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder Relationship Management) เพื่อให้
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางที่องค์การต้องการ (จินตวีร์  เกษมสุข, 2562)
4) นโยบายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นโยบายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามพันธกิจ : ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ธรรม คุณภาพ และมีทกั ษะการเป็นพลเมืองโลก
โดยการการดูแลสุขภาพจิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพ
จิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีเป้าหมายมีมาตรการควบคุมในภาพรวม และส่วนงานมีมาตรการควบคุม
ลงลึกถึงระดับนักศึกษา โดยประเด็นที่เป็นความเสี่ยงคือความเครียดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีการส่งเสริม ป้องกันและดูแลสุขภาวะจิตในนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยแบ่งแนวทางการส่งเสริม
ป้องกันดูแลดังนี้ 1) การปฐมพยาบาลทางจิตวิทยา (Psychological First Aid) 2) การรักษา (Treatment)
3) การดูแลอย่างต่อเนื่อง (Continuing Care) (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560)
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ส�ำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
สังคม แก้วสว่าง (2547) งานวิจยั ฉบับนีเ้ ป็นการศึกษาเกีย่ วกับการพัฒนาระบบการดูแลชว ยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนเสสะเวชวิทยา ผลการศึกษาพบว่าการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนเสสะเวชวิทยาพบว่ามีความพร้อมพอสมควร อาจารย์ที่ปรึกษามีความคิดเห็นว่าระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนได้ทุกคนทุกกลุ่มไม่ใช่เฉพาะนักเรียน
ที่มีปัญหา ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ ฝ่ายบริหารให้การสนับสนุนการด�ำเนินงาน ส่วนปัญหาคือ
อาจารย์ทปี่ รึกษามีภาระงานมาก การน�ำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ทำ� ให้ม ภี าระงานเพิม่ มากขึน้
อาจารย์ที่ปรึกษามีปัญหาในการเยี่ยมบ้านนักเรียน ขาดทักษะการจดบันทึกข้อมูลในการปฏิบัติงานและ
การประเมินพฤติกรรมนักเรียน การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเสสะเวชวิทยา
ตามทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาประกอบด้วย 7 ขัน้ ตอน คือ การเตรียมการ การศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล การแบ่งกลุม่
นักเรียน การจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน การพัฒนาศักยภาพนักเรียน การส่งต่อนักเรียนและการฟื้นฟู
จากการทดลองใช้ปรากฏว่าระบบดังกล่าวสามารถน�ำไปปฏิบัติได้จริง กล่าวคือมีความยืดหยุ่นในการ
ปฏิบัติงาน มีขั้นตอนกระชับง่ายต่อการปฏิบัติรวมทั้งมีคู่มือที่อ่านเข้าใจง่ายสามารถใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้ดีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่พัฒนาแลว ยังเหมาะสมกับสภาพการด�ำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ
ในโรงเรียน
นิตยา คะเนนิล และวาโร เพ็งสวัสดิ์ (2559) ได้วจิ ยั ศึกษาเกีย่ วกับการพัฒนารูปแบบกระบวนการ
บริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผลการศึกษาพบว่า 1) รูปแบบกระบวนการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัด ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬมีปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ได้แก่ การขับเคลื่อนนโยบายการด�ำเนินงานของบุคลากรหลักและการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงาน
การด�ำเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรอง
นักเรียนการส่งเสริมและการพัฒนานักเรียนการป้องกันช่วยเหลือแก้ไขและการส่งต่อโดยกระบวนการบริหาร
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4 ขั้น ได้แก่ การวางแผน การด�ำเนินงานตามแผน การนิเทศก�ำกับติดตาม
และการประเมินผล 2) รูปแบบกระบวนการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
วิราภรณ์ ส่งแสง เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต และบุญจักรวาล รอดบําเรอ (2559) งานวิจยั ฉบับนีเ้ ป็น
การศึกษาสภาพและสร้างรูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตาม
พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผลการวิจัยพบว่า (1) มีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการ
ด�ำเนินงานขาดการมีสว่ นร่วมของผูเ้ กีย่ วข้อง (2) รูปแบบมีความเหมาะสมความเป็นไปได้และเป็นประโยชน์
โดยมีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในกลุม่ โรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วย 8 ขั้นตอน คือ 1) แนวคิดและหลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) องค์ประกอบของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4) กระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5) การบริหารระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 6) เกณฑ์และแนวทางการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 7) โครงสร้าง
คณะกรรมการด�ำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ 8) บทบาทของหน่วยงานและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง
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วิธีการวิจัย
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับ
คณะนักจิตวิทยาระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษา
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย โดยแบ่งเป็น
2 ระดับ ดังนี้ 1) ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว กองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�ำนวน 1 คน นักจิตวิทยา งานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�ำนวน 2 คน 2) ระดับคณะ ได้แก่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์และคณะจากกลุม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จ�ำนวน 3 คน นักจิตวิทยาระดับคณะ จ�ำนวน 1 คน ผูป้ ฏิบตั งิ านของส่วนงานทีป่ ฏิบตั งิ านด้านพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา จ�ำนวน 20 คน และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้นปีที่ 1 - 4 ชั้นปีละ 5 คน รวมเป็น 20 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลการศึกษาวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ใช้แบบสัมภาษณ์กงึ่ โครงสร้าง เพือ่ สอบถาม
ถึงกระบวนการหรือระบบการดูนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในปัจจุบัน รวมไปถึงสอบถามความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการออกแบบระบบระบบการดูแล
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพจิต นโยบายของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทสี่ ง่ ผลต่อระบบการดูแลนักศึกษาทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพจิตการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 2 ประเภท ได้แก่ 1) ข้อมูลปฐมภูมิ ประกอบด้วย ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ 2) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่เก็บรวมรวมจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบกับข้อมูลเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
กับนโยบายการดูแลนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในระดับส่วนงาน (คณะต่างๆ) แนวทาง
การป้องกันแนวปฏิบัติในการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิต การส่งต่อเพื่อเข้ารับการประเมินและ
การรักษา รวมถึงการติดตามดูแลหลังรับการรักษาอย่างต่อเนือ่ ง น�ำมาประมวลและวิเคราะห์เพือ่ ให้เกิดการ
ร่วมผลิตระบบการดูแลนักศึกษาทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพจิตร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ กีย่ วข้องและเหมาะสมกับ
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการศึกษา
จากวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งพบว่า ในปัจจุบัน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชี ย งใหม่ มี วิ ธี ก ารดู แ ลนั ก ศึ ก ษาที่ มี ป ั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ของคณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละรั ฐ ประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่เป็นระบบชัดเจน กล่าวคือมีหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเป็นหน่วยงานหลัก
ในการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิต โดยมีการใช้เครื่องมือในการส่งเสริมป้องกันเกี่ยวกับสุขภาวะจิต
จากงานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว โดยการใช้ระบบสารสนเทศในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ า วสารต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ สุ ข ภาพจิ ต ต่ า งๆ ผ่ า นช่ อ งการสื่ อ สารผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ผ ่ า นเว็ บ ไซต์
Facebook ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มี Page ชื่อว่า CMU Mind และมีการอบรมให้ความรู้ทางด้าน
สุขภาพจิตผ่านกิจกรรมนักศึกษาและมีการคัดกรองนักศึกษาผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คือระบบ CMU SIS (Chiang Mai University Student Information System) โดยนักศึกษาจะเข้าสู่ระบบ
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เพื่อท�ำแบบสอบถามด้านสุขภาพจิต เมื่อนักศึกษาท�ำแบบทดสอบเป็นที่เรียบร้อย ระบบแปรผลคะแนน
ที่ได้จากแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับของภาวะซึมเศร้า โดยแบ่งออกเป็น ภาวะซึมเศร้าระดับรุนแรง
ระดับปานกลาง ระดับน้อย และไม่พบภาวะซึมเศร้า ซึ่งผลดังกล่าวจะถูกส่งไปยังผู้ดูแลระบบในระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับคณะ เมื่อทางคณะรับทราบผลก็จะด�ำเนินการติดตามนักศึกษาเพื่อด�ำเนินการ
สอบถามและให้ค�ำปรึกษาเบื้องต้น เมื่อด�ำเนินการสอบถามและให้ค�ำปรึกษาเบื้องต้นแล้ว หากปัญหา
ที่นักศึกษาประสบอยู่สามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ก็จะให้นักศึกษาจัดการกับปัญหาดังกล่าว
แต่ทั้งนี้ หากปัญหาที่นักศึกษาประสบอยู่ไม่สามารถจัดการหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาได้ก็จะส่งต่อให้
นักจิตวิทยาระดับมหาวิทยาลัยด�ำเนินการประเมินและวินจิ ฉัยต่อไป และในกรณีทวี่ นิ จิ ฉัยแล้วพบว่านักศึกษา
มีอาการเจ็บป่วยทางภาวะจิตร่วมด้วย ก็จะส่งต่อเพื่อรับการรักษาทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ตอ่ ไป และในกรณีทนี่ กั ศึกษาพักอาศัยอยูใ่ นหอพักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมีการด�ำเนินงาน
ประสานกับทางผูป้ กครองหอพักนักศึกษา เพือ่ คอยดูแลและติดตามนักศึกษาระหว่างทีพ่ กั อาศัยอยูใ่ นหอพัก
โดยการด�ำเนินงานดังกล่าวการเป็นการท�ำงานร่วมกันระหว่างคณะรัฐศาสตร์แลรัฐประศาสนศาสตร์
งานพัฒนานักศึกษาสูส่ ากลและแนะแนว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หอพักนักศึกษา และโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่
ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การสร้ า งระบบการดู แ ลนั ก ศึ ก ษาคณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละรั ฐ ประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีปัญหาสุขภาพจิต มีดังนี้ 1) กลุ่มผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะจาก
การสัมภาษณ์พบว่าปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการสร้างระบบการดูแลนักศึกษาทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพจิตมีความคล้ายคลึงกัน
ได้แก่ นโยบายระดับมหาวิทยาลัยที่ยังไม่มีนโยบายด้านการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่ชัดเจน
และเฉพาะเจาะจง 2) นักจิตวิทยาระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะจากการสัมภาษณ์พบว่าปัจจัยที่ส่งผล
ต่ อ การสร้ า งระบบการดู แ ลนั ก ศึ ก ษาที่ มี ป ั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ได้ แ ก่ การขาดการสนั บ สนุ น ทรั พ ยากร
ด้านการดูแลนักศึกษาทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพจิต เช่น นักจิตวิทยาระดับมหาวิทยาลัยทีม่ จี ำ� นวนน้อยเมือ่ เทียบกับ
จ�ำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แต่ละคณะมีนักจิตวิทยาประจ�ำคณะ 3) กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจากการสัมภาษณ์พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างระบบการดูแลนักศึกษา
ที่ มี ป ั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ได้ แ ก่ นโยบายด้ า นการดู แ ลนั ก ศึ ก ษาที่ มี ป ั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ที่ ยั ง ไม่ ชั ด เจน
การให้ ค วามส� ำ คั ญ จากผู ้ บ ริ ห ารระดั บ คณะ ถื อ เป็ น หนึ่ ง ในปั จ จั ย ที่ ส� ำ คั ญ อี ก ปั จ จั ย หนึ่ ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิต รวมไปถึงการสร้าง
การรับรู้ การตระหนัก และความเข้าใจถึงความส�ำคัญของปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษาของอาจารย์
และบุคลากร การเข้าใจถึงอาการของนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอาการที่
อาจส่ ง ผลต่ อ การใช้ ชี วิ ต และการเรี ย น รวมถึ ง การมี ส ่ ว นร่ ว มในการร่ ว มกั น ดู แ ลนั ก ศึ ก ษาที่ มี ป ั ญ หา
สุ ข ภาพจิ ต จากอาจารย์ แ ละบุ ค ลากรอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เนื่ อ งจากการดู แ ลนั ก ศึ ก ษาที่ มี ป ั ญ หา
สุ ข ภาพจิ ต นั้ น ไม่ ส ามารถด� ำ เนิ น การได้ เ พี ย งหน่ ว ยงานใดหน่ ว ยงานหนึ่ ง แต่ จ ะต้ อ งร่ ว มกั น
ด� ำ เนิ น งานตามบทบาทของหน่ ว ยงานที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการดู แ ลนั ก ศึ ก ษาที่ มี ป ั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต
เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างชัดเจนและเกิดผลส�ำเร็จสูงสุด 4) กลุ่มนักศึกษาจากการสัมภาษณ์
พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างระบบการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้แก่ สถานที่ในการรักษา
เนื่ อ งจากสถานพยาบาลที่ นั ก ศึ ก ษาสามารถเข้ า ถึ ง การรั ก ษาทางด้ า นสุ ข ภาพจิ ต มี เ พี ย งแผนกจิ ต เวช
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โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งสถานพยาบาลดังกล่าวไม่เพียงพอกับจ�ำนวนนักศึกษาที่เข้ารับ
บริ ก ารเนื่ อ งจากแผนกจิ ต เวช โรพยาบาลมหาราชนครเชี ย งใหม่ ต ้ อ งให้ บ ริ ก ารรั ก ษาแก่ ผู ้ ป ่ ว ยทั่ ว ไป
ที่ไ ม่ ใช่ นั ก ศึ ก ษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพียงอย่ างเดี ย ว ซึ่ งส่ งผลท� ำ ให้ นั กศึ กษาที่ มี ป ั ญ หาสุ ข ภาพที่
ต้องเข้ารับบริการรักษาใช้เวลานานในการเข้ารับบริการและและส่งผลต่อการออกแบบระบบการดูแล
นักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตในกระบวนการส่งต่อเพราะถ้าหากใช้เวลานานในการขอรับบริการรักษา
จะส่งผลให้นักศึกษาไม่อยากเข้ารับบริการรักษา

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
ในการด�ำเนินงานการดูแลนักศึกษาทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพจิตของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ในปัจจุบนั มีการท�ำงานร่วมกันระหว่างงานพัฒนานักศึกษาสูส่ ากลและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา หอพัก
นักศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยการด�ำเนินการดังกล่าวมีสภาพการด�ำเนินทีย่ งั ไม่เป็นระบบ
ชัดเจน กล่าวคือ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นหน่วยงาน
หลักในการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดยมีการท�ำงานร่วมกันระหว่างงานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา
หอพักนักศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งในการท�ำงานร่วมกันนั้นแต่ละหน่วยงานจะมีการ
ท�ำงานตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ในการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิต แต่ยังขาดการกระบวน
การด�ำเนินงานทีช่ ดั เจน ขาดการร่วมกันพัฒนาการดูแลนักศึกษาทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ ขาดการร่วมวางแผนการ
การร่วมออกแบบระบบ การร่วมจัดส่ง และการร่วมประเมิน ซึง่ การด�ำเนินการดังกล่าวยังขาดการบูรณาการ
ร่วมกันของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง มีเพียงแต่แนวปฏิบตั ทิ อี่ อกมาจากมหาวิทยาลัยทีแ่ จ้งให้คณะทราบและปฏิบตั   ิ
ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของวิราภรณ์ ส่งแสง เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต และบุญจักรวาล รอดบ�ำเรอ
(2559) ซึ่งพบว่า สภาพการด�ำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 5 โรงเรียนสอดคล้องกันคือ
สภาพการด�ำเนินงานยังไม่เป็นระบบชัดเจน ผู้วิจัยเสนอแนะ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ต้องเห็นความส�ำคัญและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียนก่อนโดยการประชุม
ชีแ้ จงผูป้ กครองและนักเรียนส่วนครูทปี่ รึกษาและผูท้ เี่ กีย่ วข้องซึง่ เป็นผูป้ ฏิบตั คิ วรมีการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
เพือ่ ให้สามารถด�ำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกรอบของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และปัจจัยที่ส่งต่อการสร้างระบบการดูแลนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพจิต  ได้แก่  นโยบายด้านการดูแลสุขภาพจิตนักศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ยังไม่นโยบายที่เฉพาะเจาะจง การให้ความส�ำคัญจากผู้บริหารระดับคณะ การขาดการสนับสนุน
ทรัพยากรด้านการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิต และการมีส่วนร่วมในการร่วมกันดูแลนักศึกษา
ที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากอาจารย์และบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิตยา
คะเนนิล และวาโร  เพ็งสวัสดิ์ (2559) ที่พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนสังกัด ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้แก่ การขับเคลื่อนนโยบาย
การด�ำเนินงานของบุคลากรหลักและการส่งเสริมสนับสนุนจาก หน่วยงานการด�ำเนินงานของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
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ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยสามารถออกแบบระบบที่มีความเหมาะสม
ในการดูแลนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ได้ดังนี้

การส่งเสริม
ป้องกัน
การดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง

การให้ค�ำปรึกษา
เบื้องต้น

การส่งต่อเพื่อ
เข้ารับการประเมิน/
การรักษา
ภาพที่ 2 การออกแบบระบบการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิต
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การส่งเสริมป้องกัน (Prevention Psychology)
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ควรมีการด�ำเนินการส่งเสริมป้องกัน
เกีย่ วกับการดูแลสุขภาพจิต  โดยแบ่งกลุม่ เป้าหมายในการส่งเสริมป้องกันดังนี้ 1) กลุม่ นักศึกษาให้มกี ารความรู้
เกีย่ วกับการดูแลสุขภาพจิต โดยมีการใช้ชอ่ งทางการสือ่ สารทีง่ า่ ยต่อการเข้าถึง อาทิเช่น Facebook เป็นต้น
โดยการสร้างช่องการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Facebook เพื่อเป็นช่องทางที่นักศึกษา
สามารถรับข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพจิต อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการติดต่อเจ้าหน้าที่ในการขอรับบริการ
ปรึกษา การส่งเสริมการใช้เครื่องมือในการประเมินสภาวะจิตด้วยตนเอง โดยผ่านระบบ CMU SIS
(Chiang Mai University Student Information System) การประชาสัมพันธ์การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต
ของคณะและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจัดกิจกรรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตและการบริการ
ต่าง ๆ ทางด้านส่งเสริมสุขภาพจิต 2) กลุม่ อาจารย์และบุคลากร ให้มกี ารอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับสุขภาพจิต
การรับมือกับนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิต วิธีการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่ถูกต้อง รวมถึง
ช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตของคณะและมหาวิทยาลัย เพือ่ ให้อาจารย์และบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
มีความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาทางสุขภาพจิตของนักศึกษาและเพื่อให้การดูแลนักศึกษาที่มีปัญหา
สุขภาพจิต โดยขั้นตอนนี้เป็นการท�ำงานร่วมกันระหว่างคณะและงานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว
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การให้ค�ำปรึกษาเบื้องต้น (Consulting)
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ควรมีบริการให้ค�ำปรึกษาเบื้องต้น
แก่นักศึกษาที่ได้รับการประเมินสภาวะจิตด้วยตนเอง ผ่านระบบ CMU SIS (Chiang Mai University
Student Information System) และมีผลการประเมินภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับตั้งแต่ปานกลางจนถึงรุนแรง
ทางเจ้าหน้าที่จะด�ำเนินการติดตามนักศึกษาเพื่อสอบถามถึงปัญหาหรือภาวะความเครียดความกังวล
ที่นักศึกษาก�ำลังประสบอยู่และให้ค�ำปรึกษาเบื้องต้น เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่นักศึกษา
ประสบอยู่และติดตามผลการแก้ไขปัญหา หรือในกรณีที่นักศึกษาที่ขอรับบริการปรึกษาช่องการสื่อสาร
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Facebook จะสามารถให้บริการให้ค�ำปรึกษาได้ 2 กรณี คือ 1) ในกรณี
ที่นักศึกษาไม่ประสงค์ที่เข้ามาพบเจ้าหน้าที่ในการขอรับค�ำปรึกษาทางเจ้าหน้าที่ก็จะให้บริการให้ค�ำปรึกษา
โดยผ่านทางช่องการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Facebook 2) ในกรณีที่นักศึกษาประสงค์
จะขอเข้าพบเพื่อรับบริการปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ก็จะท�ำการนัดหมายเพื่อให้ค�ำปรึกษาต่อไป ซึ่งหลังจาก
การพูดคุยในขั้นตอนนี้หากเจ้าหน้าที่ประเมินและวินิจฉัยแล้วนักศึกษามีแนวโน้มที่จะต้องรับการประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็จะด�ำเนินการส่งต่อไปยังนักจิตวิทยา ที่งานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว
กองพัฒนานักศึกษา เพื่อประเมินซ�้ำอีกครั้งหนึ่ง

การส่งต่อเพือ่ เข้ารับการประเมิน/การรักษา (Referral for mental health diagnosis
and treatment)
หลั ง จากที่ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ป ั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต เข้ า รั บ บริ ก ารปรึ ก ษาจากเจ้ า หน้ า ที่ แ ละได้ รั บ
การประเมินและวินิจฉัยแล้วนักศึกษามีแนวโน้มที่จะต้องรับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ คณะรัฐศาสตร์
และรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ก็ จ ะด� ำ เนิ น การส่ ง ต่ อ เพื่ อ เข้ า รั บ การประเมิ น และวิ นิ จ ฉั ย จากนั ก จิ ต วิ ท ยา
งานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา หากนักจิตวิทยาประเมินและวินิจฉัยแล้ว
พบว่านักศึกษามีอาการเจ็บป่วยทางจิตใจร่วมด้วย ก็ด�ำเนินการส่งต่อเพื่อรับการรักษาทางการแพทย์
จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ต่อไป โดยในขั้นตอนนี้จะเป็นการด�ำเนินงาน
ร่วมกันระหว่างคณะ งานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา และแผนกจิตเวช
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

การดูแลอย่างต่อเนื่อง (Continue Care)
เมื่อนักศึกษาที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
แล้ว คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ควรมีการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยท�ำงานร่วมกับ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  ทีจ่ ะท�ำการติดตามดูแลต่อเนือ่ ง  รวมถึงฟืน้ ฟูเพือ่ ให้นกั ศึกษากลับไปเรียน
ตามปกติ และในเรื่องการเรียนคณะจะด�ำเนินการรักษาสภาพนักศึกษาเพื่อรับการรักษาต่อเนื่องระยะยาว  
การส่งต่อเพือ่ รักษาในภูมลิ ำ� เนา เฝ้าระวัง ติดตามแผนการรักษา และคณะควรจะท�ำการติดตามดูแลนักศึกษา
ที่มีปัญหาสุขภาพจิตในเรื่องของการการเรียนของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้และส�ำเร็จ
การศึกษาตามแผนการเรียน และด�ำเนินการประสานงานกับผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน
เฝ้าระวัง ติดตามแผนการรักษา หากนักศึกษาพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กค็ วรจะประสาน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

1541

หอพักนักศึกษาเพื่อท�ำการติดตามดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิต ดูแลความปลอดภัยของนักศึกษา
ในหอพัก จัดหา/สับเปลี่ยน/สร้างความเข้าใจแก่เพื่อนร่วมห้องของนักศึกษาต่อไป

ข้อเสนอจากการวิจัย
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควรมีการจัดตั้งศูนย์ Wellness Center ที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลสุขภาพจิต
นักศึกษาโดยเฉพาะ รวมถึงที่มีแพทย์เฉพาะทาง และนักจิตวิทยาประจ�ำเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้า
ขอค�ำปรึกษาได้ง่ายและสะดวก
2. ควรมีนักจิตวิทยาประจ�ำคณะ หรือ นักจิตวิทยาของส่วนกลางมาบริการให้นักศึกษาแต่ละคณะ
เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น คณะต่ า ง ๆ ไม่ มี พ นั ก งานปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป็ น ต� ำ แหน่ ง นั ก จิ ต วิ ท ยาประจ� ำ คณะ
มีเพียงคณะวิทยศาสตร์ ที่มีพนักงานปฏิบัติงานที่เป็นต�ำแหน่งนักจิตวิทยาประจ�ำคณะ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยอืน่ ๆ ทีส่ ง่ ผลกับสุขภาพจิตของนักศึกษา เพือ่ ท�ำให้ระบบการดูแลนักศึกษา
ที่มีปัญหาสุขภาพจิตมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. ควรมีการประเมินผลของระบบการดูแลนักศึกษาทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพจิต เพือ่ น�ำมาปรับปรุงระบบ
การดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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สมรรถนะทางการบริหารของผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ADMINISTRATIVE COMPETENCIES OF THE SUB-DISTRICT
HEALTH PROMOTION HOSPITALS DIRECTORS IN MAE HONG
SON PROVINCE
ลัดดาวัลย์ สีทอง
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะทางการบริหารของผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บลจั ง หวั ด แม่ ฮ ่ อ งสอน  2) เพื่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะทางการบริ ห ารของ
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลสุขภาพต�ำบลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในบริบทพื้นที่แตกต่างกัน  3) เพื่อจัดท�ำ
แผนพัฒนาบุคลากรต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล บนฐานสมรรถนะทาง
การบริหาร ของผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในภาพรวมและ
ในกรณีบริบทพื้นที่แตกต่างกัน
การศึกษานี้ ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ ซึง่ มีเครือ่ งมือในการศึกษาคือ 1) แบบประเมินสมรรถนะ
ทางการบริ ห ารของผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บล โดยผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาสายตรงของ
กลุ่มผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ซึ่งได้แก่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสาธารณสุขอ�ำเภอ 7 อ�ำเภอ
เป็นผูป้ ระเมินผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล จ�ำนวน 71 คน  2) แบบสัมภาษณ์กงึ่ มีโครงสร้าง
ในการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารระดับนโยบายของส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในภาพรวม มีสมรรถนะทางการบริหารอยู่ในระดับสูงกว่าระดับสมรรถนะที่คาดหวัง โดยสมรรถนะทาง
การบริหารที่มีมากอันดับแรก คือด้านสภาวะผู้น�ำ   รองลงมาคือด้านการควบคุมตนเอง  และด้านการวาง
กลยุทธ์ภาครัฐ อยู่ในระดับน้อย  2) สมรรถนะทางการบริหารของผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบลในบริบทพื้นที่แตกต่างกัน พบว่ามีระดับสูงกว่าระดับสมรรถนะที่คาดหวังทุกบริบทพื้นที่
และผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บลในบริ บ ทพื้ น ที่ เ มื อ งมี ส มรรถนะโดยรวมสู ง กว่ า
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบริบทพื้นที่พิเศษ และบริบทพื้นที่ชนบท 3. แผนพัฒนา
บุคลากรต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นแผนระยะยาว
ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง กระบวนการ ตั้ ง แต่ ส รรหาและคั ด เลื อ ก พั ฒ นาความรู ้ ท างด้ า นบริ ห าร บริ ก าร และ
ด้านวิชาการ  รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารที่ต้องได้รับการพัฒนา  และสมรรถนะที่จ�ำเป็น
ได้แก่สมรรถนะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านอื่นๆ ตามผลการประเมินสมรรถนะ  และ
พั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านสู ง (High Performance) และมี ศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ง านสู ง
(High potential) โดยเน้ น ผู ้ ป ฎิ บั ติ ง านจากภายในอ� ำ เภอ เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ แ ผนการทดแทนต� ำ แหน่ ง งาน
(Succession Plan) ในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ข้อเสนอแนะ ควรก�ำหนดให้มีหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารแก่
ผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บล โดยด� ำ เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี เน้ น สมรรถนะ
ด้านการวางกลยุทธ์ภาครัฐ
ค�ำส�ำคัญ : สมรรถนะทางการบริหาร, ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล

Abstract
This research aims to study the managerial competencies level of the Sub-district
Health Promotion Hospitals Directors in Mae Hong Son. It is to also learn about the
managerial competencies level of the Sub-district Health Promotion Hospitals Directors in
Mae Hong Son in different context. Thirdly, it is to form human resource development
plan for the position of the Sub-district Health Promotion Hospitals Directors in Mae Hong
Son based on the overall and diverse-context managerial competencies of the Sub-district
Health Promotion Hospitals Directors in Mae Hong Son. Qualitative research methodology
was applied in this study. The tools used in this study were the managerial competencies
evaluation form for 71 the Sub-district Health Promotion Hospitals Directors which was
brought to and filled by their direct commanders who sit in District Public Health in 7 Amphoes,
as well as the semi-structured interview in the in-depth interview with the policy executives
of Mae Hong Son Provincial Public Health Office.
The study indicated that the overall managerial competencies of the Sub-district
Health Promotion Hospitals Directors in Mae Hong Son is higher than the expected competencies
level. The highest competencies are leadership, self-control, and strategic orientation respectively.
Secondly, it is also found that the managerial competencies of the Sub-district Health
Promotion Hospitals Directors in different contexts is higher than the expected competencies
level of all contexts. The competencies of the Sub-district Health Promotion Hospitals Directors
in the city are higher than of the Sub-district Health Promotion Hospitals Directors in special and
rural areas. Finally, the Sub-district Health Promotion Hospitals in Mae Hong Son places l
ong-term human resource development plan for the position of Director. It covers all
procedures; from recruiting and selecting, developing managerial, administrative, and
academic knowledges, as well as enhancing the required managerial competencies
which are information technology and others pertaining to the competency evaluation.  
Staff with high performance and potential will be developed, by focusing on the operators
in Amphoe, which leads to the succession plan for the position of the Sub-district Health
Promotion Hospitals in Mae Hong. For the recommendation, there should be annual
managerial competencies development course, which focuses on strategic orientation,
for the Sub-district Health Promotion Hospitals in Mae Hong Son.
Keywords : Administrative Competencies, Sub-district Health Promotion Hospital Directors
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บทน�ำ
กระทรวงสาธารณสุขมีการก�ำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสุขภาพในทุกระดับ
โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน อันจะน�ำไปสู่วิสัยทัศน์
ของกระทรวงสาธารณสุข คือเป็นองค์การหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี ดังนั้น
จึงมีการพัฒนาเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสุขภาพในระดับ รพ.สต.ขึ้น คือ เกณฑ์พัฒนา
คุณภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ซึ่งการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพดังกล่าว
มีเนือ้ หาผสมผสานอ้างอิงจากเกณฑ์คณ
ุ ภาพ Primary Care Award เพือ่ พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ
ในรูปแบบของเครือข่าย  ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวได้มีเกณฑ์ในการประเมิน ทั้งการมีภาวะผู้น�ำ ธรรมาภิบาล
มีแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ มีระบบบริหารจัดการที่ส�ำคัญ รวมถึงการให้ความส�ำคัญกับประชาชน ชุมชน
และนวัตกรรม งานวิจยั และการจัดการองค์ความรูอ้ กี ด้วย (ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2559 : 1 - 2)
ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จ�ำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีสมรรถนะทางการบริหารในการด�ำเนินงาน
ขับเคลือ่ นงานและพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลให้ผา่ นตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพ เพือ่ เป้าหมายเดียวกัน
ทั้งกระทรวงสาธารณสุขคือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่ มีความสุขในการท�ำงาน ระบบสุขภาพยั่งยืน
ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุข ที่อยู่ภายใต้ กฎระเบียบที่ ส�ำนักงาน ก.พ. ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ในการประเมินสมรรถนะ
ในการปฏิบัติราชการ
ในมิติของการบริหาร ตั้งแต่สถานีอนามัย ถูกยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
เมือ่ ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ผูบ้ ริหารสูงสุดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล คือต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ซึ่งเป็นต�ำแหน่งบริหารตามกรอบโครงสร้างของหน่วยงานในราชการ
บริหารส่วนภูมภิ าค ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าสถานีอนามัย (เดิม) และผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ซึ่งผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ท�ำหน้าที่ผู้บริหารที่ต้องใช้ความสามารถในการบริหาร ทั้งการบริหารคน งบประมาณ และวัสดุครุภัณฑ์
การท�ำงานร่วมกับชุมชน และการขับเคลือ่ นนโยบายการพัฒนาคุณภาพระบบบริการและกระบวนการบริการ
สุขภาพ ตามมาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว เพือ่ ตอบสนองความต้องการและจ�ำเป็นด้านสุขภาพของประชาชน
ทุกกลุม่ ทัง้ คนไทยและชนกลุม่ น้อย โดยมุง่ หวังให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าทีม่ คี วามสุข และระบบสุขภาพ
ยั่งยืน ท่ามกลางทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด ทั้งคน งบประมาณ และวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมทั้ง
พื้นที่การให้บริการประชาชน ที่ทุรกันดาร การสัญจรล�ำบาก ซึ่งถือเป็นประเด็นท้าทาย ในการบริหารงาน
ของผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะทางการบริหารของผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่ามีสมรรถนะทางการบริหารอยู่ในระดับใด
เพื่อน�ำมาจัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากร และปรับใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลต�ำแหน่งของส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะทางการบริหารของผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. เพื่อศึกษาสมรรถนะทางการบริหารของผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลสุขภาพต�ำบลในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ในบริบทพื้นที่แตกต่างกัน
3. เพื่ อ จั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรต� ำ แหน่ ง ผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บล
บนฐานสมรรถนะทางการบริหาร ของผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
ในภาพรวมและในกรณีบริบทพื้นที่แตกต่างกัน

กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เนื่ อ งจากผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บล (ผอ.รพ.สต)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งการก�ำกับดูแลการบริหารงานบุคคล
โดยส� ำ นั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น (ส� ำ นั ก งาน ก.พ.) ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551 ดังนั้น ผู้วิจัย จึงได้น�ำแนวคิดสมรรถนะนักบริหารของส�ำนักงาน ก.พ.
มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย สมรรถนะทางการบริหาร 6 ด้าน คือ 1) สมรรถนะ
ด้านสภาวะผู้น�ำ  2) สมรรถนะด้านวิสัยทัศน์   3) สมรรถนะด้านการวางกลยุทธ์ภาครัฐ 4) สมรรถนะ
ด้านศักยภาพเพื่อน�ำการปรับเปลี่ยน 5) สมรรถนะด้านการควบคุมตนเอง 6) สมรรถนะการสอนงาน
และมอบหมายงาน มาประเมินระดับสมรรถนะทางการบริหารของผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุ ข ภาพต� ำ บล ใช้ ห ลั ก การประเมิ น โดยหั ว หน้ า งาน (Supervisor Assesment) ซึ่ ง ได้ แ ก่ ส าธารณสุ ข
อ�ำเภอ 7 อ�ำเภอ ทั้งในระดับภาพรวม คือ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลทั้ง 71 ราย
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประเมินระดับสมรรถนะทางการบริหารเป็นกรณี ตามบริบทพื้นที่แตกต่างกัน
เพือ่ น�ำผลการประเมินมาจัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากรต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ทั้งในภาพรวมทั้งจังหวัด และเป็นกรณีตามบริบทพื้นที่ที่แตกต่างกัน โดยมีสมรรถนะทางการบริหาร
เป็นฐานในการจัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากรสามารถแสดงเป็นภาพได้ ดังภาพกรอบแนวคิดดังต่อไปนี้
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ระดับสมรรถนะ
สมรรถนะทางการบริหาร
ด้านสภาวะผู้น�ำ
ด้านการวางกลยุทธ์ภาครัฐ
ด้านวิสัยทัศน์
ด้านศักยภาพเพื่อน�ำ
การปรับเปลี่ยน
ด้านการควบคุมตนเอง
ด้านการสอนงานและ
.
มอบหมายงาน

ประเมิน

ภาพรวม
ผอ.รพ.
สต.จ�ำนวน
71 ราย

กรณี
- รพ.สต. ในบริบทพื้นที่พิเศษ
- รพ.สต. ในบริบทพื้นที่ชนบท
- รพ.สต. ในบริบทพื้นที่เมือง
เป็นฐานของ
แผนพัฒนาบุคลากร

เป็นฐานของ

ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
- ภาพรวม
- กรณี
          - บริบทพื้นที่พิเศษ
          - บริบทพื้นที่ชนบท
          - บริบทพื้นที่เมือง

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ทบทวนแนวคิด เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. แนวคิดสมรรถนะ (Competency) ของ David C. McClelland. (1973) เป็นแนวคิดที่มองว่า
สมรรถนะคือบุคลิกหรือลักษณะทีซ่ อ่ นอยูภ่ ายในตัวบุคคล ซึง่ เป็นแรงผลักดันส�ำคัญในการสร้างผลการปฏิบตั ิ
งานทีด่ เี ยีย่ มและโดดเด่นกว่าคนอืน่ ๆ ในองค์การ และยังมองว่าการทดสอบบุคลิกภาพ หรือความสามารถ
ทางสติปัญญา เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมในการวัดความสามารถในการท�ำงานของแต่ละบุคคล    
2. Competency Theory of Action & Job performance ของ Richard & Boyatzis. (1982)
(อ้างใน : กาญจนชนก ภัทรวนิชานันท์, 2554.) กล่าวว่า ผลจากการท�ำงานทีด่ ที สี่ ดุ จะเกิดขึน้ ก็ตอ่ เมือ่ ลักษณะ
ส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน มีความสอดคล้องต่องานที่ได้รับผิดชอบ สภาพแวดล้อมในองค์การ ซึ่งรวมถึง
วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศในการท�ำงาน และการบริหารจัดการขององค์การนั้น ๆ ด้วย
3. แนวคิดสมรรถนะนักบริหารของส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส�ำนักงาน ก.พ.)
ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551 ของ ส�ำนักงาน ก.พ., (2553) ได้ก�ำหนด
สมรรถนะทางการบริหารไว้ 6 ด้าน คือ 1) สมรรถนะด้านสภาวะผู้น�ำ  เป็นความสามารถหรือความตั้งใจ
ในการเป็นผู้น�ำกลุ่มในการก�ำหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีการท�ำงาน ให้ทีมปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 2) สมรรถนะด้านวิสัยทัศน์ เป็นความสามารถ
ในการให้ทศิ ทาง ภารกิจ และเป้าหมายการท�ำงานทีช่ ดั เจน และความสามารถในการสร้างความร่วมแรงร่วมใจ
เพื่อให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ 3) สมรรถนะด้านการวางกลยุทธ์ภาครัฐ เป็นความเข้าใจวิสัยทัศน์ และ
นโยบายภาครัฐ และสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการก�ำหนดกลยุทธ์ ของหน่วยงานได้   4) สมรรถนะ
ด้านศักยภาพเพื่อน�ำการปรับเปลี่ยน เป็นความสามารถในการกระตุ้นหรือผลักดันหน่วยงานไปสู่การปรับ
เปลี่ยนที่เป็นประโยชน์  สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้  เข้าใจและด�ำเนินการให้การปรับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจริง  
5) สมรรถนะด้านการควบคุมตนเอง เป็นความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมในสถานการณ์
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ทีอ่ าจจะถูกยัว่ ยุ หรือเผชิญหน้ากับความไม่เป็นมิตร หรือต้องท�ำงานภายใต้สภาวะกดดัน รวมถึงความอดทน
อดกลัน้ เมือ่ อยูใ่ นสถานการณ์ทกี่ อ่ ความเครียดอย่างต่อเนือ่ ง 6) สมรรถนะด้านการสอนงานและมอบหมายงาน
เป็นระดับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ หรือความสามารถเกีย่ วกับการสอนงาน การมอบหมายงาน การสาธิต
วิธีปฏิบัติงาน การชี้แนะแหล่งข้อมูล หรือแหล่งทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
สามารถให้คำ� ปรึกษา หรือส่งเสริมข้อดีและปรับปรุงข้อด้อยในการท�ำงาน ให้โอกาสผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้แสดง
ศักยภาพเพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานได้
4. การน�ำสมรรถนะมาใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2548)
ได้เสนอว่าผลจากการประเมินสมรรถนะของพนักงานสามารถน�ำไปเชื่อมโยงกับการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านการอบรมและพัฒนา 2) การจัดการกับบุคลากร ทั้งด้าน
การเลือ่ นต�ำแหน่ง การสับเปลีย่ นหมุนเวียนงาน การสรรหาพนักงาน และการก�ำหนดเส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพ นอกจากนั้นธ�ำรงศักดิ์  คงคาสวัสดิ์ (2551) ได้กล่าวถึง เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap)
คือการวางแผนเพื่อพัฒนาและฝึกอบรม หรือวางเส้นทางการฝึกอบรมระยะยาวให้กับบุคลากรในองค์กร
ตามความสามารถ เพื่อรองรับความก้าวหน้าไปกับองค์กรในอนาคต โดยเป็นแผนระยะยาว คือมีการคิด
หรือมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลกว่า 1 ปี และมองไปอนาคตของบุคลากรในต�ำแหน่งงานต่าง ๆ ซึ่งแผนดังกล่าว
จะต้องสอดคล้องกับความสามารถ (Competency) ที่องค์กรต้องการ จะต้องตอบโจทย์ในเรื่องเป้าหมาย
ขององค์กร และยังต้องมีความสัมพันธ์กับสายความก้าวหน้า (Career Path) ของต�ำแหน่งงานต่าง ๆ และ
เมื่อ Training Roadmap มีการจัดท�ำเสร็จแล้ว จะเป็นแผนแม่บท (Master Plan) ในการพัฒนาบุคลากร
การศึกษาสมรรถนะของผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล จังหวัดปัตตานี โดย
มินทร์ลดา จิรประภาสุรวงษ์ (2555) ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
จังหวัดปัตตานี เพือ่ ศึกษาระดับสมรรถนะของผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลจังหวัดปัตตานี  
และปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ผลการศึกษา พบว่า
ระดับสมรรถนะของกลุม่ ตัวอย่างโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึง่ สมรรถนะด้านการควบคุมตนเองมากทีส่ ดุ
รองลงมาคือด้านศักยภาพเพือ่ น�ำการปรับเปลีย่ น ด้านสภาวะผูน้ ำ 
� ด้านการสอนงานและการมอบหมายงาน  
ในส่ ว นสมรรถนะด้ า นวิ สั ย ทั ศ น์ และด้ า นการวางกลยุ ท ธ์ ภ าครั ฐ อยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง และปั จ จั ย
ทีม่ ผี ลต่อสมรรถนะของผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ได้แก่ ระดับการศึกษา และบรรยากาศ
องค์การด้านความอบอุน่ และการสนับสนุน  ส่วนปัจจัยทีไ่ ม่มผี ลต่อสมรรถนะของผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ได้แก่ อายุ และประสบการณ์การบริหารจัดการ   
การศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยสุปราณี  ยมพุก (2554) ซึง่ ได้ศกึ ษาองค์ประกอบ และรูปแบบยืนยันโครงสร้างองค์ประกอบ
สมรรถนะของผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ซึ่งพบว่า องค์ประกอบสมรรถนะของผู้บริหาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล สังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วยสมรรถนะ 10 ด้าน
58 ตัวแปรย่อย โดยเรียงตามลาํ ดับ ความสาํ คัญจากมากไปน้อย คือ 1) ด้านการประสานงาน มี 5 ตัวแปรย่อย
2) ด้านการสื่อสารจูงใจ มี 4 ตัวแปรย่อย 3) ด้านการวางแผนกลยุทธ์ มี 6 ตัวแปรย่อย 4) ด้านการคิดใน
เชิงวิเคราะห์ มี  5 ตัวแปรย่อย 5) ด้านภาวะผูน้ ำ 
� มี 10 ตัวแปรย่อย 6) ด้านการทํางานเป็นทีม มี 6 ตัวแปรย่อย
7) ด้านการทํางานชุมชนเชิงรุก มี 6 ตัวแปรย่อย 8) ด้านการบริการทีด่ ี มี 7 ตัวแปรย่อย 9) ด้านการมีสว่ นร่วม
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กับชุมชน มี 4 ตัวแปรย่อย และ 10) ด้านการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ มี 5 ตัวแปรย่อย ผลการตรวจสอบ
รูปแบบยืนยันโครงสร้างองค์ประกอบสมรรถนะของผู้บริหาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล กับข้อมูล
เชิงประจักษ์ พบว่า รูปแบบโครงสร้างองค์ประกอบ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

วิธีการท�ำวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality study) เพื่อศึกษาถึงระดับสมรรถนะ
ทางการบริหารของผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะทางการบริหารของผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เพื่อจัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากรบนฐานสมรรถนะทางการบริหารของผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี
กลุม่ เป้าหมายและผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก คือ กลุม่ ที่ 1 ผูบ้ งั คับบัญชาสายตรงของผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ซึง่ ได้แก่ สาธารณสุขอ�ำเภอ หรือผูร้ กั ษาการในต�ำแหน่งสาธารณสุขอ�ำเภอ หรือผูป้ ฏิบตั ิ
หน้าทีส่ าธารณสุขอ�ำเภอ อ�ำเภอละ 1 คน รวม 7 คน การก�ำหนดกลุม่ เป้าหมาย กลุม่ ที่ 1 นัน้ ใช้วธิ เี ลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง ซึ่งได้แก่สาธารณสุขอ�ำเภอทุกแห่ง โดยน�ำแนวคิดสมรรถนะนักบริหารของส�ำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส�ำนักงาน ก.พ.) จ�ำนวน 6 ด้าน โดยได้กำ� หนดระดับสมรรถนะทีค่ าดหวัง
ในระดับที่ 2 ดังนี้ 1) สมรรถนะด้านสภาวะผูน้ ำ 
� หมายถึงความสามารถหรือความตัง้ ใจทีจ่ ะรับบทในการเป็น
ผู้น�ำของกลุ่ม ก�ำหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีการท�ำงาน ให้ทีมปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพ
และบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องส่ ว นราชการ 2) สมรรถนะด้ า นวิ สั ย ทั ศ น์ หมายถึ ง ความสามารถในการ
ให้ทิศทาง ภารกิจ และเป้าหมายการท�ำงานที่ชัดเจน และความสามารถในการสร้างความร่วมแรงร่วมใจ
เพื่อให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ 3) สมรรถนะด้านการวางกลยุทธ์ภาครัฐ หมายถึง ความเข้าใจวิสัยทัศน์
และนโยบายภาครัฐ และสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการก�ำหนดกลยุทธ์ ของส่วนราชการได้ 4) สมรรถนะ
ด้านศักยภาพเพื่อน�ำการปรับเปลี่ยน หมายถึง ความสามารถในการกระตุ้นหรือผลักดันหน่วยงานไปสู่
การปรับเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ เข้าใจและด�ำเนินการให้การปรับเปลี่ยนนั้น
เกิดขึน้ จริง 5) สมรรถนะด้านการควบคุมตนเอง หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรม
ในสถานการณ์ทอี่ าจจะถูกยัว่ ยุ หรือเผชิญหน้ากับความไม่เป็นมิตร หรือต้องท�ำงานภายใต้สภาวะกดดัน รวมถึง
ความอดทน อดกลั้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ก่อความเครียดอย่างต่อเนื่อง 6) สมรรถนะด้านการสอนงาน
และมอบหมายงาน หมายถึง ระดับความรู  ้ ความเข้าใจ ทักษะ หรือความสามารถเกีย่ วกับการสอนงานและ
การมอบหมายงาน กลุม่ ที่ 2 นัน้ ผูศ้ กึ ษาก�ำหนดกลุม่ เป้าหมายทีท่ ำ� การสัมภาษณ์ คือ ผูบ้ ริหารระดับนโยบาย
ของส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยปัจจุบันต้องด�ำรงต�ำแหน่งรองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด หรือหัวหน้ากลุม่ งานในส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน และมีประสบการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับ
งานด้านสาธารณสุขในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่น้อยกว่า 15 ปี เป็นผู้ที่มีความสามารถในการให้ข้อมูล และ
เต็มใจในการให้ข้อมูลในประเด็นที่ผู้วิจัยก�ำหนดไว้เป็นกรอบในการสัมภาษณ์   
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) แบบประเมินสมรรถนะทางการบริหารของ
ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ส�ำหรับสาธารณสุขอ�ำเภอ รักษาการสาธารณสุขอ�ำเภอ หรือ    
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สาธารณสุขอ�ำเภอ และ 2) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structure Interview)
ส�ำหรับสัมภาษณ์ ผู้บริหารระดับนโยบายในส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ รองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้ากลุ่มงานในส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary) เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการรวบรวมข้ อ มู ล
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมาย คือรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอ�ำเภอ
และหัวหน้ากลุ่มงาน ในส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จากแบบประเมินสมรรถนะทางการบริหารของ
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ซึ่งใช้วิธีประเมินโดยหัวหน้างาน (Supervisor Assesment)  
ซึง่ ได้แก่สาธารณสุขอ�ำเภอซึง่ เป็นผูบ้ งั คับบัญชา เป็นผูป้ ระเมิน ข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูล
ที่ได้จากการหาข้อมูลด้วยการค้นคว้า ศึกษานโยบาย กฎหมาย พระราชบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เอกสาร รายงาน บทความทางวิชาการ กรณีศึกษาต่าง ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ รวมทั้งข้อมูลทางสถิติ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ขอ้ มูล  ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือวิเคราะห์จากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
เกี่ยวข้อง เป็นการวิเคราะห์จ�ำแนกข้อมูล โดยจะศึกษาและจ�ำแนกวิเคราะห์ข้อมูลตามความเหมาะสม
และการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินสมรรถนะทางการบริหาร การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In depth Interview) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content analysis) ที่ได้รับจาก
การสั ม ภาษณ์ จากนั้ น จึ ง น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ม าวิ เ คราะห์ ต ามประเด็ น ที่ ต ้ อ งการศึ ก ษา
แล้วน�ำมาเรียบเรียงเป็นผลการศึกษาสรุปเป็นความเรียงแบบพรรณนา

ผลการศึกษา
ผลการประเมินสมรรถนะทางการบริหารของผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน จ�ำนวน 71 ราย  และจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารระดับนโยบาย
รวมถึงผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล  สามารถน�ำเสนอผลการศึกษาได้ 3 ส่วน คือ (1) ระดับ
สมรรถนะทางการบริหารของผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในภาพรวม (2) ระดับสมรรถนะ
ทางการบริหารของผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในกรณีบริบทพื้นที่ และ (3) แผนพัฒนา
บุคลากรต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้
1. ระดับสมรรถนะทางการบริหารของผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
ในภาพรวม
ระดั บ สมรรถนะทางการบริ ห ารของผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บลจั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอนมีระดับสูงกว่าระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ทุกด้าน ดังนี้
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แผนภาพแสดงระดับสมรรถนะทางการบริหารของผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จากภาพข้างต้นแสดงให้เห็นว่า สมรรถนะทางการบริหารของผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสมรรถนะทางการบริหารสูงกว่าระดับสมรรถนะที่คาดหวัง โดยเฉพาะ
สมรรถนะด้านสภาวะผู้น�ำ มีระดับสมรรถนะที่สูงเป็นอันดับหนึ่ง มีคาเฉลี่ย 3.65 ซึ่งสูงกวาระดับสมรรถนะ
ทีค่ าดหวังถึง 1.65 ซึง่ เป็นไปได้วา่ ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในปัจจุบนั ต้องบริหารงาน
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ทั้งนโยบายจากส่วนกลาง ทั้งโรคที่เกิดขึ้นใหม่ และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ
ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล  จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน จึงมีสภาวะผูน้ ำ� สูง เพือ่ ให้การบริหารงาน
บรรลุเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข และสมรรถนะดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ สมรรถนะดานการ
วางกลยุทธภาครัฐ มี คาเฉลี่ย 2.63 เป็นไปได้ว่าการท�ำงานของผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล มักต้องท�ำงานตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้ และมีการก�ำหนดวิธีการท�ำงานมาแล้ว จึงต้องท�ำงาน
ตามวิธีการที่หน่วยงานระดับสูงกว่าก�ำหนดไว้ ดังนั้นการวางกลยุทธ์ภาครัฐ จึงเป็นเรื่องที่รับรู้ เข้าใจ
แต่ไม่สามารถปฏิบัติชัดเจนได้
2. ระดับสมรรถนะทางการบริหารของผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลจังหวัด
แม่ฮ่องสอนในบริบทพื้นที่แตกต่างกัน
ระดั บ สมรรถนะทางการบริ ห ารของผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บลจั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอนในบริบทพื้นที่แตกต่างกัน คือ บริบทพื้นที่พิเศษ พื้นที่ชนบท และพื้นที่เมือง มีระดับสมรรถนะ
ทางการบริหารอยูในระดับมากกวาระดับสมรรถนะที่คาดหวังทั้งสามบริบท และมีระดับสมรรถนะดังนี้
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แผนภาพแสดงระดับสมรรถนะทางการบริหารของผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในบริบทพื้นที่แตกต่างกัน
และเมือ่ เปรียบเทียบในแตละบริบทพืน้ ที่ พบวา สมรรถนะทางการบริหารในภาพรวมของผูอ าํ นวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่เขตเมือง มีคาเฉลี่ยสูงกวาผูอํานวยการ โรงพยาบาลสงเสริม
สุข ภาพตํ าบลพื้ นที่พิเศษ และผูอํา นวยการโรงพยาบาลส งเสริ ม สุ ข ภาพตํ าบลพื้ น ที่ ช นบทตามลํ าดั บ
เหตุที่เปนเชนนั้น เพราะวาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตเมือง มีทรัพยากรเพียงพอทั้งใน
ดานบุคลากร งบประมาณ และวัสดุครุภณ
ั ฑทางการแพทย จงึ มีโอกาส เวลา เพือ่ พัฒนาสมรรถนะหลาย ๆ
รูปแบบ เชน เขา รับการอบรมหลักสูตรผูบ ริหารระดับตน ผูบ ริหารระดับกลาง และการอยูใ กลช ดิ กับ หนว ยงานหลัก
คือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จึงสามารถมาเรียนรู  ปรึกษา จากหนวยงานหลักไดซึ่งสงผลใหไดรับ
การพัฒนาสมรรถนะ ดา นตา ง ๆ มากกวา ผูอ าํ นวยการโรงพยาบาลสง เสริมสุขภาพตาํ บลทีอ่ ยูใ นพืน้ ทีพ่ เิ ศษ
และพื้นที่ชนบท
3. แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรต� ำ แหน่ ง ผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บลในจั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอน เป็นแผนระยะยาว ที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการ ตั้งแต่สรรหาและคัดเลือก พัฒนาความรู้
ทางด้านบริหาร บริการ และด้านวิชาการ รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารทีต่ อ้ งได้รบั การพัฒนา
และสมรรถนะทีจ่ ำ� เป็นได้แก่สมรรถนะความรูด้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านอืน่ ๆ ตามผลการประเมิน
สมรรถนะ และพัฒนาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานสูง (High Performance) และมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานสูง (High potential) โดยเน้นผู้ปฎิบัติงานจากภายในอ�ำเภอ เพื่อน�ำไปสู่แผนการทดแทน
ต�ำแหน่งงาน (Succession Plan) ในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
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ผลการศึกษามีประเด็นส�ำคัญน�ำมาอภิปรายผล ดังนี้
1. สมรรถนะทางการบริหารของผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
ในภาพรวม พบว่า สอดคล้องกับการศึกษาของสุปราณี  ยมพุก (2554) ที่ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลต้องมีสมรรถนะด้านสภาวะผูน้ ำ 
� และสอดคล้องกับการศึกษาของ มินทร์ลดา  จิรประภาสุรวงษ์
(2555) ทีศ่ กึ ษาสมรรถนะของผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมต�ำบล จังหวัดปัตตานี พบว่า ระดับสมรรถนะ
ของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า สมรรถนะทางการบริหาร
ของผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทุกด้าน อยู่ในระดับสูงกว่าระดับ
ความคาดหวัง สอดคล้องกับสมรรถนะหลักทางการบริหารของ ส�ำนักงาน ก.พ. ที่ก�ำหนดไว้
ซึ่งเป็นสมรรถนะทางการบริหารในระดับที่จะสามารถขับเคลื่อนองค์การตอบสนองนโยบายและ
เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขได้ ในการให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่
มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน ประพฤติตนสมกับเป็นผู้น�ำเป็นแบบอย่างที่ดีและยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถก�ำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ ริเริ่ม
และก�ำหนดนโยบายใหม่ ๆ เพือ่ ตอบสนองต่อการน�ำวิสยั ทัศน์ไปสูค่ วามส�ำเร็จ ก�ำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
กั บ สถานการณ์ ต ่ า ง ๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น โดยประเมิ น และสั ง เคราะห์ ส ถานการณ์ ประเด็ น หรื อ ปั ญ หา
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศ หรือของโลกโดยมองภาพในลักษณะองค์รวม เพื่อใช้
ในการก�ำหนดกลยุทธ์ภาครัฐหรือส่วนราชการ และคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต และก�ำหนดกลยุทธ์
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุพันธกิจของส่วนราชการ สามารถวางแผนงาน
ที่ดีเพื่อรับการปรับเปลี่ยนในองค์การโดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและชี้ให้เห็นประโยชน์ของการ
ปรับเปลี่ยน เตรียมแผนและติดตามการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างสม�่ำเสมอ จัดการความเครียดหรือ
ผลที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะกดดันทางอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการเฉพาะคน หรือวางแผน
ล่วงหน้าเพื่อจัดการกับความเครียดและความกดดันทางอารมณ์ที่คาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ้น และสามารถ
บริหารจัดการอารมณ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเครียดของตนเองหรือผู้ร่วมงาน และ
สามารถสอนงานและมอบหมายงาน ทัง้ ยังมีสมรรถนะทีส่ ามารถช่วยแก้ปญ
ั หาทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ศักยภาพของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และสามารถปรับเปลีย่ นทัศนคติเดิมทีเ่ ป็นปัจจัยขัดขวางการพัฒนาศักยภาพ
ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเข้าใจถึงสาเหตุแห่งพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เพือ่ น�ำมาเป็นปัจจัยในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาได้
2. สมรรถนะทางการบริหารของผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
ในบริบทแตกต่างกัน พบว่า สมรรถนะทางการบริหารของผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนในบริบทพื้นที่แตกต่างกัน อยู่ในระดับมากกว่าระดับสมรรถนะที่คาดหวัง และ
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บในแต่ ล ะบริ บ ทพื้ น ที่ พบว่ า สมรรถนะทางการบริ ห ารในภาพรวมของผู ้ อ� ำ นวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในพื้นที่เขตเมือง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบลพืน้ ทีพ่ เิ ศษ และผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลพืน้ ทีช่ นบท ตามล�ำดับ อนุมาน
ได้วา่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในเขตเมือง มีทรัพยากรเพียงพอทัง้ ในด้านบุคลากร งบประมาณ และ
วัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จึงมีโอกาส เวลา เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลาย ๆ รูปแบบ เช่นเข้ารับการอบรม
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับต้น ผูบ้ ริหารระดับกลาง และการอยูใ่ กล้ชดิ กับหน่วยงานหลักคือส�ำนักงานสาธารณสุข
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จังหวัด สามารถเดินทางได้โดยสะดวก จึงสามารถมาเรียนรู้ ปรึกษา จากหน่วยงานหลักได้ซึ่งส่งผลให้ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆ มากกว่าผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลที่อยู่ในพื้นที่พิเศษ
และพื้นที่ชนบท
3. แผนพัฒนาบุคลากรต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล บนฐานสมรรถนะ
ทางการบริหาร ของผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในภาพรวม
และในกรณีบริบทพื้นที่แตกต่างกัน พบว่า ที่ผ่านมาแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นแผนระยะสั้น และยังไม่มี
ทิศทางการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน ในการวางแผน พัฒนาคน รวมถึงการสรรหาผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเพื่อทดแทนต�ำแหน่งที่ว่างลง ไม่ได้วางแผนและเตรียมการสรรหาบุคลากรไว้ล่วงหน้า
แต่จะด�ำเนินการในกระบวนการสรรหา ต่อเมื่อมีต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ว่างลง ซึง่ ใช้เวลาในการด�ำเนินการไม่นอ้ ยกว่าสามเดือน ท�ำให้การบริหารงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลขาดความต่อเนื่อง และประสิทธิภาพในการให้บริการลดลง จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงต้องมีแผนพัฒนา
บุคลากรต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ซึ่งเป็นแผนที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการ
ตั้งแต่สรรหา พัฒนาความรู้ทางด้านบริหาร บริการ และด้านวิชาการ รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะทาง
การบริหารทีต่ อ้ งได้รบั การพัฒนา ตามผลการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะทีจ่ ำ� เป็นได้แก่
สมรรถนะความรูด้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านอืน่ ๆ รวมถึงแผนการทดแทนต�ำแหน่งงาน (Succession
Plan) เพื่อเป็นการจัดเตรียมความพร้อมของผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในจังหวัด
ที่ว่างลง โดยเน้นการวางแผนและพัฒนาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานสูง (High Performance) และ
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง (High potential) เน้นผู้ปฎิบัติงานจากภายในอ�ำเภอ ซึ่งการพัฒนาบุคลากร
ต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ต้องด�ำเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
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อิทธิพลของภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง และความส�ำคัญในงานที่มีต่อ
ความพึงพอใจในงานของพนักงานเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร
ในจังหวัดสงขลา
THE INFLUENCE OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND TASK
SIGNIFICANCE TO JOB SATISFACTION IN TOWN MUNICIPALITY
AND CITY MUNICIPALITY, SONGKHLA PROVINCE
กิตติคุณ ธานีรัตน์, คณน ไตรจันทร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นำ� การเปลี่ยนแปลงและความส�ำคัญในงานที่มี
ผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ในจังหวัดสงขลา จาํ นวน 330 ราย
ใช้การสุม่ แบบชัน้ ภูมิ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ โดยมีความเชื่อมั่นของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 0.79 - 0.85 สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient)
และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression) ผลการศึกษาพบว่า ความส�ำคัญในงานเป็นตัวทาํ นาย
ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การทํานายสูงที่สุดได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.001 (Beta = 0.306)
รองลงมาภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้น การใช้ปัญญา (Beta= 0.211) โดยตัวแปรทั้งสอง
สามารถอธิบายความแปรปรวนในความพึงพอใจในงานของพนักงาน เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร
ในจังหวัดสงขลาร้อยละ 17.3
ค�ำส�ำคัญ : ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง, ความส�ำคัญในงาน, ความพึงพอใจในงาน, องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา

Abstract
The purpose of this research was to analyze transformational leadership and task significance
factors affecting job satisfaction of employee in town municipality and city municipality, Songkhla
province. The sample group consisted of 330 municipality officers in town municipality and city
municipality, songkhla province recruited through stratified sampling. The instrument used for
collecting data was 5 point rating scale questionnaires the reliability of the questionnaire ranged from
0.79-0.85. The statistics used were mean, standard deviation, correlation coefficient, and multiple
regression. Task significance was the highest predictive coefficient was statistically significant at
<0.001 (Beta = 0.306), followed by lntellectual stimulation leadership (Beta = 0.211). Both variables
could explain the variance of job satisfaction by 17.3%.
Keywords : Transformational Leadership, Task Significance, Job Satisfaction, Local
Administrative Organization, Songkhla Province
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บทน�ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดสงขลา ในส่วนของเทศบาลเมืองและเทศบาลนครการบริหาร
ภายในองค์กรเป็นสิง่ ส�ำคัญ หากการบริหารภายในดี ย่อมส่งผลให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างราบรืน่
แต่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นบางแห่ง ยังมีปัญหาภายในองค์การ เช่น การบริหารงานจากผู้น�ำที่ยังขาด
ความยุติธรรม การทุจริตคอรัปชั่น การให้บริการประชาชนไม่ทั่วถึง ด้วยปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นตาม
ความเจริญ และการขยายตัวของชุมชนในจังหวัด ส่งผลให้ความส�ำคัญในงานลดลง ในการปฏิบัติงานตาม
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ
ให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจสอบ การประเมินผล การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนัน้ และหลักเกณฑ์วธิ กี ารทีก่ ระทรวงมหาดไทยก�ำหนด และทีม่ หี น้าทีก่ ารบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล ซึง่ เป็นองค์กรทีป่ ระกอบด้วยพนักงาน
หลายๆฝ่าย จึงต้องมีการศึกษาทัศนคติของพนักงานแต่ละคน เพื่อสร้างความพึงพอใจในงาน ซึ่งจะทําให้
เกิดการทุ่มเทความรู้ความสามารถ และเต็มใจที่จะปฏิบัติงานขององค์การให้บรรลุเป้าหมาย
ปัจจัยภายในองค์กรที่ท�ำให้พนักงานขององค์กรมีความพึงพอใจในงาน และเต็มใจในการบริการ
สาธารณะ ประกอบด้วยหลายปัจจัย ได้แก่ โครงสร้างองค์การ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, คุณลักษณะของงาน,
ภาวะผูน้ ำ� , วัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศองค์การ เป็นต้น (จัตติมา อัครธิตพิ งศ์, 2556) ส�ำหรับในงาน
วิจยั นีผ้ วู้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษา ปัจจัยภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง และความส�ำคัญในงาน ซึงปัจจัยแรก
คือ ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง Burn (1978) ได้อธิบายว่า ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงสามารถมองเห็นได้
เมื่อ “ผู้น�ำและผู้ติดตามท�ำงานกันเพื่อก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้นของคุณธรรมและแรงจูงใจ” ด้วยวิสัยทัศน์และ
บุคลิกภาพผู้น�ำที่เปลี่ยนแปลงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ติดตามเปลี่ยนแปลงความคาดหวังการรับรู้
และแรงจูงใจในการท�ำงานไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเกิดแรง
จูงใจในการบริการสาธารณะของข้าราชการทีป่ ฏิบตั งิ าน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ การมีเป้าหมาย
ทีช่ ดั เจน พฤติกรรมภาวะผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ งั คับบัญชา ข้าราชการเข้าใจบทบาทหน้าทีข่ องตนเอง
และบริบททางประวัติสังคมในด้านความสามารถในการสื่อสารกับผู้ให้บริการ การเข้าใจความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ส่วนผลของแรงจูงใจ ในการบริการสาธารณะนั้น
ทําให้ข้าราชการเกิดความพอใจในงาน มีความผูกพันในองค์กรและส่งผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ
(นัทที ขจรกิตติยา 2554, น.688) ปัจจัยที่สอง คือ คุณลักษณะของงานในองค์กร (Task Characteristics)
หมายถึง คุณลักษณะของงานจะส่งผลไปยังภาวะทางจิตใจ และภาวะทางจิตใจนี้จะส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในงาน ทําให้การปฏิบตั กิ ารมีประสิทธิภาพสูง และการขาดงานและการลาออกจากงานต�ำ 
่ แบ่งคุณลักษณะงาน
(Core Job Dimension) ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ความหลากหลายของทักษะความมีเอกลักษณ์ของงาน
ความส�ำคัญในงาน ความมีอสิ ระในการปฏิบตั งิ าน และผลป้อนกลับของงาน (Hackman and Oldham, 1980)
ผู้วิจัยเห็นว่าคุณลักษณะของงานที่ท�ำให้พนักงานของเทศบาลเกิดความพึงพอใจในงาน คือ ความส�ำคัญ
ในงาน (Task Significance) ซึง่ หมายถึง ผลของงานมีผลกระทบต่อชีวติ ความเป็นอยูข่ องบุคคลอืน่ ซึง่ อาจจะ
เป็นบุคคลในองค์การหรือนอกองค์การก็ได้ มีความสอดคล้องกับการส�ำรวจการบริการสาธารณะ ปี 2011
ด�ำเนินการโดยสถาบันสาธารณะแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า มีเพียง 3 ใน 5 งาน
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หลักเท่านัน้ ได้แก่ ลักษณะความหลากหลายของงาน ความส�ำคัญในงาน,และผลป้อนกลับของงาน มีความ
เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ ในการบริการสาธารณะ ส่งผลให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน มีความผูกพัน
ในองค์กร และผลการปฏิบัติงานที่ดี (Kim, 2012)
โดยสรุปการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง และ
ความส�ำคัญในงาน ทีม่ ตี อ่ ทัศนคติในการท�ำงานของพนักงานเทศบาลเมือง และเทศบาลนครในจังหวัดสงขลา                                   
ซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การศึกษาที่ได้นํามาเป็นข้อมูลให้
เทศบาลนครและเทศบาลเมืองในจังหวัดสงขลา เพือ่ ศึกษาหรือเป็นแนวทางแก้ไข พัฒนาพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ าน
ในบริการแก่ประชาชน และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง และความส�ำคัญในงาน                
กับความพึงพอใจในงานของพนักงานเทศบาลเมือง และเทศบาลนครในจังหวัดสงขลา
2. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ความพึงพอใจในงานของพนักงานเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร
ในจังหวัดสงขลา

กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย
Transformational Leadership
Task Significance

Job Satisfaction

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
Bass and Avolio (1994) นักวิชาการที่ได้ศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง พบว่า            
มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1) อิทธิพลตามอุดมคติ (Idealized Influence) ผูน้ าํ ทีไ่ ด้รบั ความเชือ่ ถือ ศรัทธา และได้รบั ความเคารพ
จากผู้ตาม และอิทธิพลในตัวผู้นําทําให้ผู้ตามอยากเลียนแบบซึ่งตรงกับคุณสมบัติทางบารมี
2) การสร้างแรงจูงใจ (Inspiration Motivation) ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าพวกเขา
สามารถที่จะพูดคุยกับผู้ติดตามได้ ผู้น�ำเหล่านี้สามารถช่วยให้ผู้ติดตามมีแรงจูงใจเดียวกันเพื่อบรรลุ
เป้าหมายเหล่านี้ เพื่อให้ดําเนินรอยตามปรับปรุงวิสัยทัศน์ที่องค์การต้องการและจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง  
การทีผ่ นู้ าํ จะทํากิจกรรมใดให้เสร็จได้ตอ้ งการอาศัยพลังอาํ นาจของตนเองทีม่ อี ยู่ ในการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
3) การกระตุน้ ทางปัญญา (Intellectual Stimulation) ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงไม่เพียงแต่ทา้ ทายสภาพ        
ที่เป็นอยู่ พวกเขายังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในหมู่ผู้ติดตาม ผู้น�ำสนับสนุนให้ผู้ติดตามค้นคว้า วิธีใหม่
ในการท�ำสิ่งต่าง ๆ และโอกาสใหม่ในการเรียนรู้
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4) การมุ่งมั่นความสัมพันธ์ (Individualized Consideration) ความเป็นผู้น�ำในการเปลี่ยนแปลง               
ยังเกี่ยวข้องกับการให้การสนับสนุน และการให้ก�ำลังใจแก่ผู้ติดตามแต่ละคน ผู้น�ำในการเปลี่ยนแปลง
ให้การสื่อสารแบบเปิดกว้าง เพื่อให้ผู้ร่วมกลุ่มรู้สึกอิสระที่จะแบ่งปันความคิดและเพื่อให้ผู้น�ำสามารถ
ให้การยอมรับโดยตรงถึงผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้ติดตาม

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของงาน
Hackman and Oldham (1980) ได้อธิบายเกีย่ วกับ แนวความคิดการปรุงแต่งงาน เชือ่ ว่ามิตขิ องงาน  
จะมีผลกระทบต่อสภาวะของจิตใจของบุคคล และส่งผลต่อไปยังผลลัพธ์ในเรื่องผลงานและความพึงพอใจ
ในงาน ของบุคคลผู้ปฏิบัติงาน ทฤษฎีคุณลักษณะงานที่สําคัญ จะมีอยู่ 5 ปัจจัย
1) ความหลากหลายของทักษะ (Skill Variety) บุคลากรทีท่ ำ� งานย่อมมีทกั ษะและความรูค้ วามสามารถ
ที่หลากหลาย สามารถสร้างคุณค่าของงานที่ท�ำให้มีคุณค่าที่เพิ่มมากขึ้น กรณีกลับกันคืองานที่ไม่ต้อง
ใช้ทักษะและความรู้ความสามารถที่หลากหลาย เป็นงานเดิมซ�้ำจ�ำเจจะไม่ก่อเกิดคุณค่าที่เพิ่มขึ้น
2) ความเกี่ยวเนื่องกันของงาน (Task Identity) ในการทํางานนั้นมองเป็นภาพรวมขนาดใหญ่ หรือ
เป็นส่วนเล็กน้อยของงาน ได้ทําจนจบกระบวนการของงานในภาพรวม หรือได้ทําเพียงส่วนเล็กน้อย
ของงาน ซึ่งในงานตามสายการผลิตมักพบว่าพนักงานจะทํางานเป็นบางส่วนของงานเท่านั้น
3) ความสํ า คั ญ ของงาน (Task Significant) งานนั้ น ๆ มี ค วามสํ า คั ญ และมี คุ ณ ค่ า แค่ ไ หน
ความสําคัญนั้นอาจเป็นความสําคัญและมีคุณค่าต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือต่อองค์การ หรือมีค่าต่อชีวิต
และทรั พ ย์ สิ น หรื อ ต่ อ สั ง คมเพี ย งไรและอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ บุ ค คลอื่ น อย่ า งมาก เช่ น งานขั บ รถ
โดยสารสารธารณะ ซึ่งต้องรับผิดชอบชีวิตของผู้โดยสาร
4) ความเป็นอิสระ (Autonomy) ผูป้ ฏิบตั มิ อี สิ ระในงานทีต่ นเองรับผิดชอบแค่ไหน โดยได้ใช้ความคิด
ได้ตัดสินใจด้วยตนเอง สามารถจัดตารางงานของตนเองหรือในทางกลับกันอาจจะเป็นงานที่ต้องทํา
ตามคู่มือหรือตามคําสั่งเท่านั้น
5) ผลสะท้อนของงาน (Feedback) ผู้ปฏิบัติงานได้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลงานตนเองหรือไม่
เพราะการได้รับข้อมูลย้อนกลับ จะทําให้ได้ทราบว่าผลงานที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไร มีผลต่อผู้เกี่ยวข้อง
อย่างไร และงานนั้นประสบความสําเร็จหรือไม่ ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างไรเพื่อจะได้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  
ต่อไปเรื่อย ๆ
จากการศึกษาคุณลักษณะของงาน ผู้วิจัยเห็นว่าคุณลักษณะของงาน ที่ท�ำให้พนักงานของเทศบาล
เกิดความพึงพอใจในงานและส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ ความส�ำคัญ
ในงาน ซึง่ งานทีม่ ผี ลกระทบกับบุคคลอืน่ ๆ โดยตรงและจํานวนมาก เป็นความสําคัญในงานตามคุณลักษณะ
งานในระดับสูง และงานที่ผลกระทบกับบุคคลอื่นๆ โดยอ้อมและจํานวนน้อย เป็นงานที่มีความสําคัญ
ในระดับต�่ำ (Robbins and Decenzo, 2004) ซึ่งงานในเทศบาลเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะ
ให้กับประชาชน ผู้มาใช้บริการ และมีประชาชนที่มาใช้บริการจ�ำนวนมากในแต่ละวัน  
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน
Spector (2003) ได้ เ สนอแนวทางและองค์ ป ระกอบในการศึ ก ษาความพึ ง พอใจในงานโดย
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความพึงพอใจในงานโดยรวมและความพึงพอใจในงานรายด้าน
ประเภทที่ 1 ความพึงพอใจในงานโดยรวม (Global approach) เป็นการศึกษาความรู้สึกของ
บุคคลที่มีต่องานโดยไม่มีการแยกมิติของความพึงพอใจในงานออกเป็นด้านต่างๆ เหมาะสําหรับนักวิจัย
ที่ต้องการวัดภาพรวมของความพึงพอใจในงาน (Spector, 2003)
ประเภทที่ 2 ความพึงพอใจในงานรายด้าน (Facet approach) เป็นการศึกษาความพึงพอใจ
ในงานของบุคคลในมิติด้านต่างๆ ของงาน ซึ่งการศึกษาความพึงพอใจในงานรายด้านจะช่วยทําให้ผู้วิจัย
มีความเข้าใจปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจในงานเพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากโดยปกติบคุ คลจะมีความพึงพอใจ
ในงานในแต่ละด้านในระดับทีแ่ ตกต่างกัน ดังเช่น มีความพึงพอใจในงาน ในด้านเงินเดือนและผลประโยชน์
แต่ไม่พึงพอใจการทํางานที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้างาน เป็นต้น (Spector, 2003)

วิธีการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานเทศบาลนครและเทศบาลเมืองในจังหวัดสงขลา
จ�ำนวน 13 แห่ง ประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจาํ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง ซึง่ เป็นพนักงาน
ในสํานักต่าง ๆ ของเทศบาล โดยศึกษาเฉพาะส่วนงานให้บริการประชาชนโดยตรงทั้งหมด 5 ส่วนงาน
ได้แก่ สาํ นักปลัด สํานักการช่าง กองสวัสดิการสังคม สํานักการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม และสํานักการคลัง
รวมทั้งหมด 1,884 คน (ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา, 2560)
กลุ่มตัวอย่าง
การก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ทั้งนี้ยอมให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5 ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยจ�ำนวน 330 คน
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
จากกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 5 ส่วนงาน ได้แก่ สาํ นักปลัด สาํ นักการช่าง กองสวัสดิการสังคม สาํ นักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสํานักการคลังของเทศบาลนครและเทศบาลเมืองในจังหวัดสงขลา
ใช้วธิ หี าจ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างในแต่ละส่วนงานของแต่ละฝ่าย โดยใช้วธิ กี ารสุม่ แบบชัน้ ภูมิ (Stratified Sampling)
เครื่องมือในการวิจัย
โดยเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายปิด
เลือกเพียงคําตอบเดียว มีข้อคําถามทั้งหมด 4 ข้อ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
หน่วยงานที่สังกัด แบบสอบถามจะให้ผู้ตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมาย/หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน จากการรวบรวมสังเคราะห์ของ Cammann, Fichman,
Jenkins, และ Klash (อ้างถึงใน Bowling and Hammond, 2008) จ�ำนวน 3 ข้อ โดยมาตรวัดนี้เป็นมาตรวัด                      
แบบลิเคิร์ท 5 ช่วง ตั้งแต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง จากการรวบรวมสังเคราะห์ของ Bass and
Avolio (1994) จ�ำนวน 20 ข้อ เป็นแบบวัดที่ประเมินภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนแปลง 4 องค์ประกอบ คือ
1.) อิทธิพลตามอุดมคติ จํานวน 6 ข้อ 2.) การสร้างแรงจูงใจ  จํานวน 3 ข้อ 3.) การกระตุ้นการใช้ปัญญา
จํานวน 7 ข้อ 4.) การมุ่งมั่นความสัมพันธ์ จํานวน 4 ข้อ โดยมาตรวัดนี้เป็นมาตรวัดแบบลิเคิร์ท 5 ช่วง
ตั้งแต่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง
ตอนที่ 4 แบบสอบถามความส�ำคัญในงาน จากการรวบรวมสังเคราะห์ (Hackman and Oldham,
1980) ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ความหลากหลายของทักษะ ความมีเอกลักษณ์ของงาน ความส�ำคัญ
ในงาน ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน และผลป้อนกลับของงาน ซึ่งมีข้อค�ำถามความส�ำคัญในงานจ�ำนวน
3 ข้อ โดยมาตรวัดนี้เป็นมาตรวัดแบบลิเคิร์ท 5 ช่วง ตั้งแต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดังนี้
1) น�ำแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไข และปรับปรุงแล้วเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 คน เป็นการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หลังจากนั้นน�ำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index
of Item Objective Congruence : IOC) แบบสอบถามทุกข้อค�ำถามมีค่า IOC = 1
2) น�ำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่มีลักษณะคล้าย
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน เพื่อหาข้อบกพร่องทั้งในเรื่องเนื้อหาและภาษา น�ำผลการทดลองมาปรับปรุง
แก้ไขอีกครั้งและหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ
ครอนบาค แบบสอบถามปัจจัยภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง และความส�ำคัญในงาน ทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจ
ในงาน มีความน่าเชื่อถือเท่ากับ .847, .814 และ .788 ตามล�ำดับ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยจะดําเนินการเก็บข้อมูลตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1) ติดต่อกับทางหน่วยงานที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความร่วมมือในการแจกแบบวัด และ
เก็บรวบรวมแบบวัดในระยะทีก่ าํ หนด โดยนําหนังสือจากทางบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                       
ถึงผู้อํานวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ใช้เป็นสถานที่เก็บข้อมูลเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล
2) จัดเตรียมแบบวัดให้เพียงพอกับกลุ่มตัวอย่าง
3) นําแบบวัดไปดําเนินการเก็บข้อมูล พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดของการเก็บข้อมูลให้ทราบ
เพื่อแจกแบบวัดไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการและนัดหมายระยะเวลา
อีกครั้ง

4) ผูว้ จิ ยั จะเก็บแบบวัดคืนด้วยตัวเองในวันและเวลาทีน่ ดั หมายไว้ ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปในการวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
ค่าเฉลี่ย
(Mean : x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression)
สัญลักษณ์ตัวแปร
1) JS

หมายถึง ความพึงพอใจในงาน

2) TSF หมายถึง ความส�ำคัญในงาน
3) TFL หมายถึง ตัวแปรภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ ดังนี้
TFL1 หมายถึง ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงด้านอิทธิพลตามอุดมคติ
TFL2 หมายถึง ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงจูงใจ        
TFL3 หมายถึง ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา
TFL4 หมายถึง ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงด้านการมุ่งมั่นความสัมพันธ์

ผลการศึกษา

ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
เพศ
   เพศชาย
   เพศหญิง
ระดับการศึกษา
   ต�่ำกว่าอุดมศึกษา
   ปริญญาตรี
   ปริญญาโท  

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

111
219

33.6
66.4

15
225
90

4.5
68.2
27.3

98
80
23
77
52
ค่าเฉลี่ย

29.7
24.2
7
23.3
15.8
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

11.97

7.46

หน่วยงานที่สังกัด
   ส�ำนักงานปลัด
   ส�ำนักงานช่าง
   กองสวัสดิการสังคม
   ส�ำนักคลัง
   ส�ำนักสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม  
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
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จากตาราง 1 กลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมดในการวิจยั ครัง้ นีม้ จี ำ� นวน 330 คน ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 66.4 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 33.6 มากกว่าครึง่ จบระดับการศึกษาปริญญาตรี
ร้อยละ 68.2 รองลงมามีระดับการศึกษาปริญญาโทร้อยละ 27.3 และระดับการศึกษาต�่ำกว่าอุดมศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 4.5 ในส่วนของหน่วยงานที่สังกัดเป็นพนักงานส่วนต่างๆของเทศบาล โดยศึกษาเฉพาะ
ฝ่ายให้บริการประชาชนโดยตรงทั้งหมด 5 ส่วนงาน ส่วนใหญ่สังกัดส�ำนักปลัดร้อยละ 29.7 รองลงมา
สังกัดส�ำนักงานช่างร้อยละ 24.2 สังกัดส�ำนักคลังร้อยละ 23.3 สังกัดส�ำนักสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 15.8 และสังกัดกองสวัสดิการสังคมร้อยละ 7 ส่วนระยะเวลาปฏิบัติงาน เฉลี่ย 11.97
ตาราง 2 ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ค วามพึ ง พอใจในงาน ภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงและ
ความส�ำคัญในงาน
ตัวแปร
JS
TSF
TFL1
TFL2
TFL3
TFL4
JS
1
TSF
0.371**
1
TFL1
0.295**
0.322**
1
TFL2
0.245**
0.338**
0.828**
1
TFL3
0.305**
0.308**
0.848**
0.834**
1
TFL4
0.311**
0.357**
0.663**
0.650**
0.733**
1
**p<.01
จากตาราง 2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ โดยพิจารณา
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ท�ำให้ได้เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด 4 ตัวแปร รวมทั้งตัวแปรแฝงที่ไม่มีตัวแปรสังเกตได้อีก
2 ตัวแปร ในอิทธิพลของภาวะผูน้ ำ 
� การเปลีย่ นแปลงและความส�ำคัญในงานทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจในงาน
พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด 21 คู่ ซึ่งเป็นตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด
มีความสัมพันธ์กันทุกคู่โดยมีนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.01 มีขนาดของความสัมพันธ์หรือค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.245 - 0.848 ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรอบแนวความคิดการวิจัยอิทธิพลของ
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงและความส�ำคัญในงานที่มีผลต่อความพึงพอใจ ในงานของพนักงานเทศบาล
เมืองและเทศบาลนครในจังหวัดสงขลา
ตาราง 3 ค่าสัมประสิทธิข์ องการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ุ (R) ระหว่างภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
และความส�ำคัญในงานที่มีผลต่อความพึงพอใจในงาน ค่าอ�ำนาจในการท�ำนาย (R Square) และค่าอ�ำนาจ
ในการท�ำนายที่ปรับใหม่ (Adjusted R Square) ในการท�ำนายผลการปฏิบัติงานของภาครัฐ
Model
R R Square Adjusted R Square
1
0.371 0.138
0.135
2
0.422 0.178
0.173
Predictors : (Constant), TSF
Predictors : (Constant), TSF, TFL3

F
52.442
35.417

p-value
0.000
0.000
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จากตาราง 3 ผลการศึกษาพบว่าความสามารถในการท�ำนายความพึงพอใจในงาน ภาวะผู้น�ำ
การเปลีย่ นแปลงด้านการกระตุน้ การใช้ปญ
ั ญา และความส�ำคัญในงาน ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
ด้วยวิธี (Stepwise Multiple Regression) พบว่าภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา
และความส�ำคัญในงานสามารถท�ำนายความพึงพอใจในงาน ได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.001
โดยมีอำ� นาจในการท�ำนายเท่ากับ 0.178 (Adjusted R Square = 0.173) แสดงว่าภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาและความส�ำคัญ ในงานสามารถอธิบายความพึงพอใจในงานได้ร้อยละ 17.3
ตาราง 4 ค่าสัมประสิทธิ์ของการวิเคราะห์การถดถอยของตัวแปรท�ำนายในรูปแบบคะแนนดิบ (b)
และคะแนนมาตรฐาน (Beta)
ทดสอบการมีนัยส�ำคัญของ b
ตัวแปร
b
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
0.148
ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา
ความส�ำคัญในงาน
0.187
Constant
2.306

SE.b
0.037

Beta
0.211

t
3.999

p-value
0.000

0.032
0.160

0.306

5.811
14.394

0.000
0.000

จากตาราง 4 ผลการศึ ก ษาพบว่ า ตั ว ท� ำ นายที่ มี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารท� ำ นายสู ง ที่ สุ ด ได้ อ ย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ < .001 คือ ความส�ำคัญในงาน (TSF) (Beta = 0.306) โดยสามารถเขียน
เป็นสมการท�ำนายในรูปแบบคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
สมการท�ำนายในรูปแบบคะแนนดิบ
JS = 2.306 + .187(TSF) + .148 (TFL3)
สมการท�ำนายในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน
Z JS = .306*ZTSF + .211*ZTFL3
จากสมการคะแนนมาตรฐานแสดงว่าเมือ่ ค่าความส�ำคัญในงานเปลีย่ นไป 1 หน่วย ค่าความพึงพอใจ
ในงาน จะเพิ่มขึ้น 0.306 หน่วยเมื่อควบคุมตัวแปรภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นการใช้
ปัญญาให้คงที่ เมื่อค่าภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาเปลี่ยนไป 1 หน่วยค่า
ความพึงพอใจในงานจะเพิ่มขึ้น 0.211 เมื่อควบคุมตัวแปรความส�ำคัญในงานให้คงที่

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ปัจจัยภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง และความส�ำคัญในงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของ
พนักงานเทศบาลเมืองและเทศบาลนครในจังหวัดสงขลา ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สังเกตได้ทั้งหมด 4 ตัวแปร รวมทั้งตัวแปรแฝงที่ไม่มีตัวแปรสังเกตได้อีก 2 ตัวแปร พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด 21 คู่ มีความสัมพันธ์กันทุกคู่อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.01
โดยมีขนาดของความสัมพันธ์หรือค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.245 - 0.848 ตัวแปรที่มีค่า
สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์สูงที่สุด คือ ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงด้านอิทธิพลตามอุดมคติกับภาวะผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.848 รองลง
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มา คือ ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงจูงใจกับภาวะผู้น�ำด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา
โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.834 ส่วนตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ต�่ำที่สุด คือ
ความพึงพอใจในงานกับภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงด้านการสร้างแรงจูงใจ โดยมีคา่ ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.245
2. สมการพยากรณ์ ค วามพึ ง พอใจในงานของพนั ก งานเทศบาลเมื อ ง และเทศบาลนครใน
จังหวัดสงขลา โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธี (stepwise multiple regression) พบว่าปัจจัย
ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในงาน ของพนั ก งานเทศบาลเมื อ ง และเทศบาลนครในจั ง หวั ด สงขลา
โดยเรียงอันดับจากปัจจัยที่พยากรณ์ดีที่สุดได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ < .001 คือ ความส�ำคัญ
ในงาน (TSF) (Beta = .306) รองลงมาคือ ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา (TFL)
(Beta = .211) โดยสามารถร่วมกันท�ำนายความพึงพอใจในงาน ได้ร้อยละ 17.3 ดังนั้นผู้วิจัยจึงอภิปรายได้
ดังต่อไปนี้
ปัจจัยความส�ำคัญในงานมีอ�ำนาจการพยากรณ์มากที่สุด ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า ความส�ำคัญในงาน
เป็นสิ่งส�ำคัญ ส�ำหรับพนักงานที่ท�ำงานในเทศบาลเมือง และเทศบาลนครในจังหวัดสงขลา ในการปลูกฝัง
ให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่องานที่ท�ำ เพื่อให้รู้สึกว่างานที่ท�ำนั้นมีความสําคัญ ผลของงานนั้นก็ขึ้นอยู่กับ
การเอาใจใส่ ใ นงาน รวมถึ ง การเป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั บ งานที่ ทํ า ส่ ง ผลให้ พ นั ก งานเกิ ด ทั ศ นคติ ที่ ดี
ในการท�ำงาน ท�ำให้พนักงานมีความพึงพอใจในงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Kim, 2012) การส�ำรวจ
การบริการสาธารณะ ปี 2011 ด�ำเนินการโดยสถาบันสาธารณะแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ผลการทดสอบ
แสดงให้เห็นว่า มีเพียง 3 ใน 5 งานหลักเท่านั้น ได้แก่ ลักษณะความหลากหลาย ของงาน ความส�ำคัญ
ในงาน, และผลป้อนกลับของงาน มีความเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ ส่งผลให้พนักงาน
เกิดความพึงพอใจในงาน มีความผูกพันในองค์กร และผลการปฏิบัติงานที่ดี ต่อมาในส่วนของปัจจัย
ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นด้านการกระตุน้ การใช้ปญ
ั ญามีอำ� นาจการพยากรณ์รองลงมา ซึง่ ผูว้ จิ ยั เห็นว่า ภาวะผูน้ ำ�
การเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับพนักงานที่ท�ำงานในเทศบาลเมือง
และเทศบาลนครในจังหวัดสงขลาเป็นการกระตุ้นให้พนักงานเกิดการเปลี่ยนแปลง ตระหนักถึงปัญหาและ
หาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้ความคิด ความเชือ่ ค่านิยม และจินตนาการ ท�ำให้พนักงานเกิดความรอบคอบ
ความเข้าใจ มองเห็นปัญหา และรู้สึกว่าว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งท้าทายและเป็นโอกาสที่ดีที่จะร่วมกัน
แก้ไขปัญหา ส่งผลให้พนักงานมีทศั นคติทดี่ ขี นึ้ ในการท�ำงาน ท�ำให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานทีต่ นเอง
ท�ำ อยู ่ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิจัยของ (นัทที ขจรกิ ตติ ย า 2554, น. 688) ได้ ศึกษาปั จจั ย ที่ มี อิท ธิ พล
ในการเกิดแรงจูงใจในการบริการสาธารณะของข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ
การมีเป้าหมายที่ชัดเจน พฤติกรรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บังคับบัญชา ข้าราชการเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง และบริบททางประวัติสังคมในด้านความสามารถในการสื่อสารกับผู้ให้บริการ การเข้าใจ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ส่วนผลของแรงจูงใจ ในการบริการ
สาธารณะนั้น ทําให้ข้าราชการเกิดความพอใจในงาน มีความผูกพันในองค์กรและส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะส�ำหรับองค์กร
1) ผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรมีภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง เนือ่ งจากมีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ ผู้น�ำที่แสดงถึงความสามารถ
ที่ดีในการท�ำงาน กระตุ้นให้พนักงานเกิดแรงจูงใจเดียวกัน เพื่อให้ดําเนินรอยตามวิสัยทัศน์ที่องค์การ
ต้องการว่าพวกเขาสามารถที่จะสื่อสารกับพนักงานที่ท�ำงานได้ ผู้น�ำมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงาน                        
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานจนท�ำให้พนักงานเกิดความยอมรับและไว้วางใจในความสามารถจนเกิด
ความภูมิใจในการท�ำงานร่วมกัน ผู้น�ำใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง ท�ำให้ผู้ตามตระหนักถึงปัญหา
และหาแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนผู้บริหารควรให้ความเอาใจใส่ต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน                       
ท�ำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
2) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรปลูกฝังให้พนักงานเล็งเห็นถึงความส�ำคัญในงาน
เนื่องจากมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความส�ำคัญ
ในงานสามารถสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีความมุง่ มัน่ มีจติ ใจจดจ่ออยูก่ บั งานทีท่ าํ ท�ำงานอย่างมีความสุข
และจําเป็นต้องสร้างคุณค่าให้กับงานที่ท�ำ  เพื่อให้รู้สึกว่างานที่ท�ำนั้นมีความสําคัญ ผลของงานนั้นก็ขึ้น
อยู่กับการเอาใจใส่ในงาน รวมถึงการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับงานที่ทํา ส่งผลให้พนักงานเกิดทัศนคติที่ดี
ในการท�ำงาน พนักงานมีความพึงพอใจในงาน
ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการ
1) เนื่องจากปัจจัยท�ำนายความพึงพอใจในงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดสงขลา ได้แก่ ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง ความส�ำคัญในงานในการศึกษาครั้งนี้สามารถท�ำนาย
ความพึงพอใจในงานได้ค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้น จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจัยด้านอื่นที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา
2) ควรวิจัยศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับองค์กรภาครัฐในรูปแบบอืน่ ๆ หรือเปรียบเทียบกับองค์กรเอกชนทีม่ บี ริบทในการด�ำเนินงานทีใ่ กล้เคียงกัน
หรือเปรียบเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูมิภาคอื่น ๆ เป็นต้น
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
FACTORS AFFECTING THE STAFF ENGAGEMENT OF
THE FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC
ADMINISTRATION, CHIANG MAI UNIVERSITY
สิรินภัทร สมพงษ์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรคณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละ
รั ฐ ประศาสนศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ และศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ความผู ก พั น ของบุ ค ลากร
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วิธีการศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
โดยเป็นการศึกษาเชิงส�ำรวจ (Survey Research) ร่วมกับการศึกษาเชิงเอกสาร โดยใช้แบบสอบถามข้อมูล
จากประชากรที่ใช้ในการศึกษา จ�ำนวน 69 คน
ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง  โดยปัจจัยด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรอยู่ในระดับมาก ได้แก่ หัวหน้างานเปิดโอกาสให้ตัดสินใจในงานที่ได้รับ
มอบหมาย บุคลากรใช้ความรูค้ วามสามารถในการท�ำงานอย่างเต็มที่ บุคลากรมีอสิ ระในการท�ำงานทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย บุคลากรมีการคิดหาวิธกี ารใหม่ ๆ ในการปรับปรุงพัฒนางานให้ดขี นึ้ งานทีบ่ คุ ลากรได้รบั มอบหมาย
มีความท้าทาย งานที่บุคลากรท�ำได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานมีการสั่งงานอย่างชัดเจน
งานที่บุคลากรได้รับมอบหมายมีเป้าหมายในการท�ำงานที่ชัดเจน และปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย
มีความเหมาะสม ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ บุคลากร
รู้สึกเบื่อหน่ายที่ต้องท�ำงานซ�้ำซาก ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ในที่ท�ำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันของ
บุคลากรอยู่ในระดับมาก ได้แก่ บุคลากรมักได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ ๆ ทีมงานของ
องค์กรสามารถท�ำงานบรรลุผลส�ำเร็จตามที่ก�ำหนดเป้าหมายไว้ได้ หัวหน้างานให้ค�ำปรึกษาในการท�ำงาน
อย่างสม�่ำเสมอ บุคลากรเคารพและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างในการท�ำงาน องค์กรเปิดโอกาสให้
บุคลากรแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน องค์กรมีการจัดสรรทรัพยากรในการท�ำงานอย่าง
เสมอภาค บุคลากรสามารถน�ำเสนอทางเลือกในการท�ำงานต่อผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน การประเมิน
ผลในการท�ำงานมีความเป็นธรรม บุคลากรในองค์กรมีความเชื่อมั่นว่า ผู้บริหารสามารถพัฒนาองค์กรให้
เจริญเติบโตได้ องค์กรเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของบุคลากรและบุคลากรในองค์กรมีความเท่าเทียมกัน
ในการพัฒนาตนเองที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ  ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร
อยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ ทุกคนในองค์กรมีความไว้วางใจซึง่ กันและกัน  และปัจจัยด้านรางวัลทีส่ ง่ ผลต่อ
ความผูกพันของบุคลากรอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ บุคลากรมีความภูมใิ จงานทีท่ ำ 
� องค์กรเปิดโอกาสให้บคุ ลากร
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ได้ต่อยอดความรู้ในการท�ำงาน บุคลากรน�ำทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาพัฒนางาน องค์กรส่งเสริม
ให้บุคลากรไปอบรมเพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง ส่วนปัจจัยด้านรางวัลที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันของบุคลากรอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ บุคลากรรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ของความส�ำเร็จขององค์กร
องค์กรมีการยกย่องบุคลากรเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการท�ำงาน องค์กรมีการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากร
ที่นอกเหนือจากเงินเดือน องค์กรมีการจัดสิทธิประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
องค์กรมีการสอบถามความต้องการเกี่ยวกับสวัสดิการที่ควรจัดสรรให้บุคลากร
ส่ ว นระดั บ ความผู ก พั น ด้ า นความพึ ง พอใจ บุ ค ลากรมี ร ะดั บ ความผู ก พั น ด้ า นความพึ ง พอใจ
อยู่ในระดับมาก โดยมองว่าองค์กรมีความมั่นคง รองลงมา คือ บุคลากรมีความมั่นคงในการท�ำงาน
มีความสุขในการท�ำงาน มีความกระตือรือร้นอยากมาท�ำงาน ตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ : ความผูกพัน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Abstract
The Independent study on “Factors Affecting the Staff Engagement of the Faculty of Political
Science and Public Administration, Chiang Mai University” aims to 1) study on the employee
commitment level at the Faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University
and 2) to study on factors affecting the employee commitment at the Faculty of Political Science
and Public Administration, Chiang Mai University. The survey research alongside with documentary
studies is used. The questionnaires are collected from ninety-six people   in this quantitative research.
It is found that the employee commitment level of the Faculty of Political Science and Public
Administration, Chiang Mai University is in a high level. The factors of roles, duties and responsibilities
affecting the employee engagement are in a high level since the staff are able to make a decision
by their own under the supervision of their employers. Therefore, staffs are able to work freely with
their full competence. They are also able to find the best way to improve their works. The works
assigned are challenging and accepted from the colleagues.  The clear assignments are given and
the works loaded are well designed. Next, the factors affecting the employee commitment are in
a moderate level. The results show that the employees are bored according to the routine works.
The factors affecting the relationships in the workplace are in a high level since they always receive
good supports from other colleagues. Moreover, the staff are able to accomplish the work goals
due to the constant supports from the supervisors. The employers respect each other and open
for the different opinions. The resources are well organized and allocated. The work assessment is
done equally. The staff have the strong believe in the administrators’ abilities that the organization is
well developed. The organization is “the second home” to them. Furthermore, the factors affecting
the employee commitment are in a moderate level. The staff trust each other. The factors affecting
the rewards bounded to the staff engagement are in a high level. The staff are proud of their works.
They are also offered the opportunity to improve the skills and have the trainings. Next, the factors
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affecting the rewards bounded to the employees’ engagement are in a moderate level. They have
a sense of belonging to the organization’s success. The recognition and promotion are given to
the best employee. The welfare aside from the salary as well as other supports are well provided
according to the needs of the employees.
Lastly, the level of commitment regarding to the satisfaction of the employee is in
a high level due to the organization’s stability, the work’s stability and the happiness and
enthusiasm in workplace respectively.
Keywords : Engagement Faculty of Political Science and Public Administration Chiang
Mai University

บทน�ำ
ปัจจุบนั ในการจัดการหรือการบริหารองค์กร ต้องใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหาร องค์กรทีส่ ามารถ
แข่งขันกับองค์กรอื่นได้จะต้องมีทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะน�ำองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
โดยการที่จะได้มาซึ่งทรัพยากรบุคคลที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้นต้องมีการสร้างความผูกพันให้กับพนักงาน
ปัจจุบันที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่เพื่อที่พนักงานนั้นไม่คิดที่จะเปลี่ยนองค์กร เมื่อมีการเสนอผลตอบแทนหรือ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานทีด่ กี ว่าองค์กรปัจจุบนั และในกรณีทพี่ นักงานเป็นพนักงานใหม่ องค์กรก็จะต้อง
สร้างความผูกพันตั้งแต่แรกเริ่ม (มรกต เจียประเสริฐ, 2559)  
ความผูกพันต่อองค์กรจะเปรียบเสมือนตัวกระตุน้ ให้บคุ คลในองค์กรปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความผูกพันต่องาน เพราะงานคือหนทางทีเ่ ขาสามารถท�ำประโยชน์ให้กบั องค์กรบรรลุเป้าหมายได้สำ� เร็จ
สามารถท�ำนายการเข้าออกของบุคคลากร ก�ำหนดแนวทางการพัฒนา จัดท�ำแผนงานระยะยาว และ
มีการก�ำหนดเป้าหมายขององค์กรถึงความส�ำเร็จ เป็นตัวชี้วัดที่ดี มีประสิทธิภาพ ความผูกพันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ คือ พนักงานมีความผูกพันต่อจุดหมาย เห็นคุณค่าขององค์กรก็จะท�ำให้ทำ� งานได้ดี ก็จะปรารถนา
ทีจ่ ะอยูก่ บั องค์กรไม่คดิ จะย้ายงาน ช่วยเหลืองานตามภาระหน้าทีข่ องตนอย่างเต็มความสามารถ พนักงาน
มีความเต็มใจใช้ความสามารถ ศักยภาพของตัวทุม่ ไปให้กบั งาน ท�ำให้การออกจากงานน้อยลง มีผลงานดีขนึ้
งานจะบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรตั้งไว้ การขาดงานหรือการหยุดงานจะน้อยลง รวมไปถึงมาท�ำงาน
ตรงเวลา องค์กรต้องมองเห็นคุณค่าของสมาชิกมากกว่าทีจ่ ะมองทีต่ วั บุคคล แล้วค่อย ๆ สร้างความประทับใจ
สร้างแรงจูงใจ จนก่อให้เกิดความผูกพัน ความมีใจให้แก่หน่วยงาน ไม่วา่ หน่วยงานใดจะเกิดปัญหาอะไรขึน้ มา
คนที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขบางทีไม่เฉพาะผู้บริหาร อาจจะเป็นสมาชิกในองค์กรนั้น ๆ เอง (เยาวลักษณ์
ศิริสุวรรณ, 2556)
ผูว้ จิ ยั จึงท�ำการส�ำรวจระดับความผูกพันของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เพือ่ ให้ทราบว่า
บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มีความผูกพันกับองค์กรอยู่ในระดับใด และมีปัจจัยใดบ้าง
ทีส่ ง่ ผลต่อความผูกพันของบุคลากร เพือ่ เป็นแนวทางส�ำหรับผูบ้ ริหารในการสร้างความผูกพันให้แก่บคุ ลากร
ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
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วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาระดับความผูกพันของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมของ Thomas International (2015) อาจารย์ ดร.ปัทมา สุขสันต์ โดยได้
มีการน�ำหลักการสร้างความผูกพันของบุคลากรในคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ของ Thomas International (2015) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับงานวิจัยของ (ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร, 2562;
พนิดา แก่นส�ำโรง, 2557) กล่าวได้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง การได้รับตอบสนอง
ความมั่นคงในปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจหรือกระตุ้นในการปฏิบัติงาน ท�ำให้เกิดก�ำลังใจ เต็มใจ
ที่จะปฏิบัติงาน มีความสุขในการท�ำงาน ซึ่งส่งผลให้ผลงานมีประสิทธิภาพและระดับความผูกพันที่สูงขึ้น
ตามมาด้วย จากแนวคิดที่เกี่ยวข้อง จึงน�ำไปสร้างเป็นกรอบแนวคิดได้ดังนี้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ (Role)
- ความท้าทายในงาน
- อิสระในการท�ำงาน
- ความชัดเจนของเป้าหมายในการท�ำงาน/สั่งงาน
2. ความสัมพันธ์ในที่ท�ำงาน (Relationship)
- ความร่วมมือของทีม
		
- ความไว้วางใจ
- ความเสมอภาค ความเป็นธรรม
- การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และ
เคารพความคิดเห็น
3. รางวัล (Reward)
- โอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ
- การได้รับค่าตอบแทน
- การสร้างความภาคภูมิใจในงาน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ความผูกพันในการท�ำงาน
1. ความพึงพอใจของบุคลากร
2. ความจงรักภักดีในการท�ำงาน
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ทบทวนวรรณกรรม
ผู้ศึกษาวิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมของ Thomas International (2015) อาจารย์ ดร.ปัทมา สุขสันต์
และใช้แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันของ Hewitt Associates (อ้างใน นิตยา บ้านโก๋, 2558)
กล่ า วคื อ ความผู ก พั น ของพนั ก งานเป็ น สิ่ ง ที่ แ สดงออกได้ ท างพฤติ ก รรม สามารถดู ไ ด้ จ ากการพู ด
โดยจะพูดถึงองค์กรเฉพาะในแง่บวก มีความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์กร ท�ำงานอย่างเต็ม
ความสามารถ ทฤษฎีความพึงพอใจในการท�ำงานของ (Korman, 1977) ทฤษฎีความพึงพอใจ ถือว่าความพึงพอใจ
ในการท�ำงานมาจากการท�ำงานที่มีความสัมพันธ์ที่ดี และจะส่งผลที่ดีส�ำหรับการประเมินผลงานและ
น�ำไปสู่ความส�ำเร็จของการท�ำงานได้  และทฤษฎีการจูงใจของ Likert (อ้างใน ทศพร ประเสริฐสุข, 2536)
กล่าวถึง ระบบการจูงใจคน โดยใช้ระบบการบริหารที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
และในการปฏิบัติงาน โดย Likert มีแนวคิดว่า อิทธิพลของกลุ่มจะสร้างความผูกพันกับวัตถุประสงค์
ขององค์การ ซึง่ ท�ำให้คนมีความรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ขององค์การ และมีความรูส้ กึ ว่าตนมีสว่ นร่วมในการสร้าง
ความส�ำเร็จให้แก่องค์กร อาจกล่าวได้วา่ การบริหารมีเทคนิคทีส่ ำ� คัญคือให้แต่ละคนมีสว่ นร่วมในการวินจิ ฉัย
ตัดสินปัญหาต่างๆ ยิ่งมีความสนใจและภักดีต่อกลุ่มมากเท่าไหร่มูลเหตุจูงใจของแต่ละคนในการท�ำงาน
ย่อมมีมากขึ้นเท่านั้น

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
1. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส�ำรวจ ซึ่งท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร
จ�ำนวน 69 คน โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือและท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ
ทางสถิติ เพื่อหาระดับความพึงพอใจ และปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งนี้  มีจ�ำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุม่ ที่ 1 สายวิชาการ ได้แก่ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จ�ำนวน 38 คน
กลุ่มที่ 2 สายปฏิบัติการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ให้การสนับสนุนอาจารย์สายวิชาการ จ�ำนวน 31 คน  
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามแบ่ง
ทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาในการท�ำงาน
ส่วนที่ 2 เป็ น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรคณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละ
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ในที่ท�ำงาน และปัจจัยด้านรางวัล
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ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเกีย่ วกับระดับความผูกพันของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงส�ำรวจ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ แี จกแบบสอบถามให้
กับกลุม่ ประชากรของการศึกษา จ�ำนวน 69 ชุด ซึง่ ในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามทีไ่ ด้คนื มาเพือ่ วิเคราะห์
ข้อมูลนั้นมีจ�ำนวน 59 ชุด คิดเป็นร้อยละ 85.51
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยท�ำการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
สมมติ ฐานที่ 1 ระดับ ความผูก พันของบุ คลากรคณะรั ฐ ศาสตร์ ฯ อยู ่ ใ นระดั บ สู ง โดยใช้ สถิ ติ
one sample t-test ทดสอบที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ (Role) ด้านความสัมพันธ์ในทีท่ ำ� งาน
(Relationship) และด้านรางวัล (Reward) ทัง้ 3 ด้าน ส่งผลต่อระดับความผูกพันของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ฯ  
โดยใช้สถิติ multiple regression การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพหุที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05

ผลการศึกษา
ผลศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 64.4 มีอายุไม่เกิน 35 ปี ร้อยละ 37.9  ท�ำงานอยู่ในสายงานวิชาการ ร้อยละ 50.8  มีรายได้ไม่เกิน
30,000 บาท ร้อยละ 41.4 มีระยะเวลาการท�ำงานที่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดยมากอยู่ระหว่าง 6 - 10 ปี ร้อยละ 37.3 และมีระยะเวลาในการท�ำงานที่หน่วยงานอื่น
ไม่เกิน 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.8
จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า ระดับความผูกพันโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ จ�ำแนก
เป็นรายด้านพบว่า ด้านความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวม 3.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.522
และด้านความจงรักภักดี มีค่าเฉลี่ยในภาพรวม 3.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.423 ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงจ� ำ นวนและร้ อ ยละของระดั บ ความผู ก พั น ด้ า นความพึ ง พอใจของบุ ค ลากร
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับคะแนน

ระดับความผูกพัน
1. ความพึงพอใจ
1.1 บุคลากรมีความมั่นคง
ในการท�ำงาน
1.2 บุคลากรมีความสุข
ในการท�ำงาน
1.3 บุคลากรมีขวัญและก�ำลังใจทีด่ ี
ในการท�ำงาน
1.4 องค์กรของบุคลากร
มีความมั่นคง

น
ค่า เบีส่่ยวงเบน
ไม่
ม
ี
มาก มาก ปาน น้อย น้อย ความ เฉลีย่
มาตรฐาน
ที่สุด
กลาง
ที่สุด เห็น
8
(13.6)
5
(8.5)
5
(8.5)
12
(20.3)

32
(54.2)
27
(45.8)
23
(39.0)
33
(55.9)

16
(27.1)
22
(37.3)
23
(39.0)
12
(20.3)

2
(3.4)
4
(6.8)
7
(11.9)
1
(1.7)

1
(1.7)
1
(1.7)
1
(1.7)
1
(1.7)

3.74

0.800

3.52

0.816

3.40

0.873

3.91

0.794
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1.5 ทุกเช้าบุคลากรมีความ
กระตือรือร้นอยากมาท�ำงาน
1.6 บุคลากรรู้สึกเบื่อหน่าย
ในการท�ำงาน

6
23 25
4
1
(10.2) (39.0) (42.4) (6.8) (1.7)
3
7
25 13 10
(5.2) (12.1) (43.1) (22.4) (17.2)
ค่าเฉลี่ยในภาพรวม

3.49

0.838

2.65

1.068

3.46

0.522
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ในด้านความพึงพอใจ พบว่าสิ่งที่ท�ำให้บุคลากรมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ องค์กรของ
บุคลากรมีความมั่นคง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.91 และสิ่งที่ท�ำให้บุคลากรมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
คือ ความรู้สึกเบื่อหน่ายในการท�ำงาน โดยมีค่าเฉลี่ย 2.65 และในด้านความจงรักภักดี พบว่าสิ่งที่
ท�ำให้บคุ ลากรมีระดับความพึงพอใจมากทีส่ ดุ คือ บุคลากรเต็มใจทีจ่ ะบอกว่าฉันท�ำงานทีไ่ หน โดยมีคา่ เฉลีย่
อยู ่ ที่ 3.96 และสิ่ ง ที่ ท� ำ ให้ บุ ค ลากรมี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจน้ อ ยที่ สุ ด คื อ บุ ค ลากรรู ้ สึ ก เบื่ อ หน่ า ยกั บ
การท�ำงานนอกเวลา โดยมีค่าเฉลี่ย 2.62
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน โดยภาพรวมอยู่
ในระดั บ มาก เมื่ อ จ� ำ แนกรายด้ า นพบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นบทบาทหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ มี ค ่ า เฉลี่ ย
ในภาพรวม  3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.513 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ในที่ท�ำงาน มีค่าเฉลี่ย
ในภาพรวม 3.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.728 และปัจจัยด้านรางวัล มีค่าเฉลี่ยในภาพรวม 3.38
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.772  ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความผูกพันของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเพียงปัจจัยเดียวคือ ปัจจัยด้านรางวัล ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 แสดงสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีส่ ง่ ผลระดับความผูกพันของบุคลากร
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Coefficients
Coefficients
Collinearity
ตัวแปร
T
Sig
Std.
B
Beta
Tolerance
Error
ค่าคงที่
2.615
.234
11.195 .000
ปัจจัยด้านรางวัล
.286
.033
.516
4.299 .000
1.000
จากตารางที่ 2 พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นรางวั ล สามารถอธิ บ ายระดั บ ความผู ก พั น ของบุ ค ลากร
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร้อยละ 51.6 ทั้งนี้ ปัจจัยด้านรางวัล
เป็ น ปั จ จั ย เดี ย วที่ ส ่ ง ผลต่ อ ระดั บ ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรคณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละรั ฐ ประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 และยังมีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันของบุคลากร
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เท่ากับ 0.286 (Tolerance = 1.000)
ซึ่งสามารถเขียนสมการได้ดังนี้
ระดับความผูกพันของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
= 2.615 + (0.286) ปัจจัยด้านรางวัล
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สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่า บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีระดับ
ความผูกพันโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสามารถอภิปรายเป็นรายด้าน ดังนี้
ด้านความพึงพอใจ บุคลากรมีระดับความผูกพันด้านความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมองว่า
องค์กรมีความมั่นคง รองลงมาคือบุคลากรมีความมั่นคงในการท�ำงาน มีความสุขในการท�ำงาน มีความ
กระตือรือร้นอยากมาท�ำงาน ตามล�ำดับ
ด้านความจงรักภักดี บุคลากรมีระดับความผูกพันด้านความจงรักภักดีอยูใ่ นระดับมาก โดยมีความ
เต็มใจที่จะบอกว่าฉันท�ำงานที่ไหน รองลงมาคือบุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรอย่างสม�่ำเสมอ
และบุคลากรยินดีเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อให้องค์กรก้าวหน้า ตามล�ำดับ  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ คือ ปัจจัยด้านรางวัล เพียงปัจจัยเดียวทีส่ ง่ ผลต่อระดับความผูกพันของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึง่ บุคลากรอาจมองว่าเมือ่ ได้ทมุ่ เทแรงกายแรงใจในการท�ำงาน
ให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ องค์กรก็ควรให้การยกย่องเชิดชูบุคลากรด้วยการให้รางวัลเพื่อสร้างขวัญก�ำลังใจ
และสร้างความพึงพอใจในการท�ำงานให้แก่บุคลากร รางวัลถือได้ว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้คนท�ำงานและ
สร้างความพึงพอใจในการท�ำงาน ไม่วา่ จะเป็นรางวัลทีเ่ ป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน ซึง่ ในปัจจุบนั พนักงาน
มีความต้องการรางวัลทีไ่ ม่เป็นตัวเงินมากกว่าสิง่ ทีเ่ ป็นตัวเงิน เพราะถือเป็นการจูงใจจากภายใน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชลธิชา ทิพย์ประทุม และคณะ (2560) เรื่องบทบาทของรางวัลในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่ศึกษาพบว่า รางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงินสามารถจูงใจให้พนักงานท�ำงานเพื่อองค์กรได้มากกว่ารางวัล
ทีเ่ ป็นตัวเงิน เนือ่ งจากรางวัลทีไ่ ม่เป็นตัวเงินเป็นสิง่ ผลักดันจากภายในตัวบุคคล ซึง่ อาจจะเป็นเจตคติ ความคิด
ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความต้องการ เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวมีอิทธิต่อ
พฤติกรรมค่อนข้างถาวร ท�ำให้พนักงานเห็นองค์กรเป็นสถานที่ที่ให้ชีวิตแก่เขาและครอบครัว พนักงานก็จะ
มีความจงรักภักดีตอ่ องค์กร ส่วนรางวัลทีเ่ ป็นตัวเงิน จะเป็นการจูงใจภายนอกทีม่ ากระตุน้ ให้พนักงานแสดง
พฤติกรรมตามที่องค์กรต้องการ ซึ่งแรงจูงใจประเภทนี้ไม่มีความคงทนถาวร พนักงานจะแสดงพฤติกรรม
เพื่อตอบสนองสิ่งจูงใจดังกล่าวเฉพาะกรณีที่ต้องการรางวัลเท่านั้น  ดังนั้น องค์กรจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องพิจารณาจัดสรรรางวัลให้สอดคล้องและมีความเป็นธรรมกับบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจท�ำงานด้วย
ความวิริยะอุตสาหะ เพราะเป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณค่าของบุคลากรที่มุ่งมั่นตั้งใจท�ำงานจนก่อให้เกิดผล
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายขององค์กร อีกทั้งเพื่อเป็นสิ่งที่องค์กรตอบแทนและ
เป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างความผูกพันให้บุคลากร น�ำไปสู่ความจงรักภักดีต่อองค์กร และไม่คิดอยากย้าย
สถานที่ท�ำงานอีกต่อไป

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. เปิดโอกาสให้ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์เพื่อให้เอื้อต่อการจัดสรรรางวัลแก่บุคลากร
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการให้รางวัลแก่
บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงการท�ำงาน
ให้ตรงตามหลักเกณฑ์การให้รางวัลที่ร่วมกันก�ำหนดขึ้นมา
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3. เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและ
เพื่อสร้างโอกาสก้าวหน้าในการท�ำงาน
4. ทบทวนขัน้ ตอนวิธกี ารท�ำงาน และลดระยะเวลาในการท�ำงานให้สนั้ ลง เพือ่ หลีกเลีย่ งการท�ำงาน
ล่วงเวลา ซึ่งอาจจะท�ำให้เกิดความเบื่อหน่ายในการท�ำงาน

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไปควรมี ก ารสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ข้ อ มู ล ที่ แ ท้ จ ริ ง และ
เพือ่ ตรวจสอบความเป็นจริงของข้อมูลทีไ่ ด้จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามว่าข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกเป็นข้อมูลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแบบสอบถามหรือไม่
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FEAR OF CRIME AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS
IN PHNOM PENH
Kimsreng Suon, Waiphot Kulachai
Faculty of Political Science and Law, Burapha University, Chonburi 20131 Thailand

Abstract
Fear of crime is known as an emotional response of fear or unease to crime or symbols
that a person associates with crime. This research aimed to study the level of fear of crime and
the factors affecting fear of crime among undergraduate students in Phnom Penh. There were
384 students participating in this study. The authors employed descriptive statistics and step-wise
multiple regression to analyze the data. The results showed that the level of fear of crime among
undergraduate students in Phnom Penh was high which illustrated their concern on their safety
and security in Phnom Penh. There were four factors affecting fear of crime; mass media, incivility,
social capital and effectiveness of law enforcement respectively. The government of Cambodia and
related institutes may consider paying more attention on the above issue by inserting the effective
solutions to its best fit.
Keywords : fear of crime, criminology

Introduction
Crime has been a prevailing topic in Cambodian culture. Some people would admit that they
frequently watching and discussing about crime. Crime is consistently the essential value of many
famous movies, video games, newspapers, and magazines. Cambodian people somehow like talking,
sharing, and posting crime news on social media such as Facebook and YouTube. Notwithstanding,
crime could bring people attention, so do fear. For this reason, crime has been the concern for
people in Cambodia. Different websites and reports alert number of crimes in Cambodia, especially
in Phnom Penh city (Erker, 2014; OSAC, 2015; Turtle, n.d).
According to an annual report by National Police of Cambodia, it presented that there were
2,817 crime reports in 2017 while the crime report in 2016 were 2,785. This data shows that the
crime in Cambodia is increased within 1 percent (Sovuthy, 2017). The real statistic can be more than
this. Broadhurst and Bouhours (2008) expressed that the statistics of reported crime rate was unable
to show the real crime taking place in the neighborhood. Generally, the statistic of crime equal to a
small fraction of crime. Polices do not frequently detect or report crime. The only reliable report is
that the one which is from homicide, and that the criminologists regard these unreported crimes as
the ‘dark figure of crime’. The amount of dark figure of crime is different from one place to another
by basing on the confidence in police. To compare with other countries in the world, Cambodia
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has one of the lowest rates in reporting crime as well as one of the largest dark figures of crime.
This shows that the exact number of crime rates must be more than what the National Police of
Cambodia reported annually. Furthermore, Broadhurst and Bouhours (2008) addressed the result
of his research in 2006, 41 percent of the respondents in Phnom Penh admitted that it is unsafe or
very unsafe walking alone in their area in the dark. The data is in a higher rate if comparing to the
perception of people in Kandal Province; the result shows that 33 percent of respondents admitted
unsafe or very unsafe walking alone in their area after dark. According to such result, the Phnom
Penh city should be the priority location for the researcher to investigate.
In order to understand deeper on fear of crime, it requires that we need to understand its
definition. Fear of crime is a feeling, perhaps even a natural instinct, which is based on our perceived
risk of suffering a crime. People who are fear of crime would face some negative consequences.
First of all, Stafford, Chandola, and Marmot (2007) found that fear of crime is associated with a poor
mental health, it reduces physical functioning, and lowers quality of life. Second, Prieto and Bishop
(2017) addressed that fear of crime raises people’s spirit by avoiding certain streets, walking faster
during the night, and spending more than one month of their lives securing their cars and buildings
in locking and unlocking or using other security methods as part of daily routine.
Due to the fact that fear of crime is a serious problem in the society, this can be the reason
that the researcher study on fear of crime among undergraduate students in Phnom Penh in order
to learn its level of fear and its root causes; and therefore, to gather suitable suggestions for its
solutions. The researcher chose college students as the group of this study. This group of people
is in a type of dangerous lifestyle since they like going out at night and want to try something new
which can be dangerous (Siegel, 2011). Therefore, the study of fear of crime among them is significantly an interesting topic.

Research Questions
1. What is the level of fear of crime among undergraduate students in Phnom Penh?
2. What are the factors affecting fear of crime?

Research Objectives
This research aims to study the level of fear of crime and factors affecting fear of crime
among undergraduate students in Phnom Penh.

Literature Review
Fear of crime is explained as a feeling which can be drawn in people evolution in the period
that people learned to be afraid of risky activities, places and circumstances. This can be a
likelihoods of persistence (Svendsen, 2008). In the connection to current situation, fear of
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crime can also be regarded as a preventive technique that could help people from receiving
future harms (Melde, Berg, & Esbensen, 2016). Conversely, fear of crime is beneficial merely
while it does not reach the peak of fear.
Particularly, fear of crime associated with psychological reactions, harmful physiological
fluctuations, and behavioral changes. The consequences of fear of crime may cause some
physiological changes such as heart defect, breathing difficulties, or mouth and skin dry
(Warr & Ellison, 2000). With respect to psychological responses, fear of crime cause problems on
people’s feeling such as anger, shock, violation, frustration, and powerlessness (Amerio & Roccato,
2005). The feeling condition described above may also lead the victim of anxiety, mistrust of others,
isolation, and unhappiness with life. Furthermore, mental health is also associated with fear of crime
(Miceli, Roccato, & Rosato, 2004). According to previous studies, five major factors affecting fear of
crime were proposed as followings;
1. Mass Media and Fear of Crime
Some researchers addressed their concept that fear of crime is the cause by influential
media, (Box, Hale, & Andrews, 1988; Chiricos, Padgett, & Gertz, 2000; Eschholz, Chiricos, & Gertz,
2003; Heath, 1984; Heath & Gilbert, 1996; Killias, 1990; Romer, Jamieson, & Aday, 2003; Weitzer &
Kubrin, 2004). The growth of social media has influences on society due to the developed technology.
Specifically, television has the power to shape the people’s belief and worldview (Gerbner & Gross,
1978). Simply speaking, the media is the mean of one-sided perspective sharing on crimes and
criminals (Dowler, 2003). Fear of crime not only have the relationship with some types of traditional
medias, but also with new media such as website, Facebook, YouTube and other social networks.
The users of the new media tend to use it without caring about its negative impacts. They share
videos, information and news about crime to the public. To greater extent, social media users who
is eager in knowing about violence events and crime may search or involve more in discussions and
conversations in social media and that they may post on social media more often (Weber, 2014).
Consequently, consumption and engagement of social media can also promote, or cultivate fear of
crime within the individuals. Hence, the first hypothesis was proposed;
H1 : Mass media positively affects fear of crime.
2. Victimization Experience and Fear of Crime
Baker, Nienstedt, Everett, and McCleary (1982); Box et al. (1988); Chiricos, Eschholz, and
Gertz (1997); (Donnelly, 1989); Eschholz et al. (2003); Ferguson and Mindel (2007); Gainey, Alper,
and Chappell (2011); Prechathamwong and Rujiprak (2018); Smith and Hill (1991) found that fear of
crime is influenced by victimization experience. There are two types of victimization experiences such
as direct and indirect victimization experiences. First of all, direct victimization refers to only those
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victims who were straight impacted by the activities of a criminal or suffered by some immediate
harm of the following victimization (Clark, 2003; Mesch, 2000). The individuals who have previous
experiences of direct victimization may increase their sensitivity to risk. Victims of crime may feel that
the surrounded areas are dangerous and think that they are in the high risk of becoming the victim.
Indirect victimization refers to those people who have no experience of being a victim before but
they are also fear of crime. The concept of indirect victimization is that individuals may experience
victimization in the same way as the direct victimization feel. This sensation is caused by hearing
crime encountered from the direct victimization (Clark, 2003; Hanson, Smith, Kilpatrick, & Freedy,
2000). Hence, the second hypothesis was proposed;
H2 : Victimization experience positively affects fear of crime.
3. Incivility and fear of crime
There are two types of incivilities, physical and social incivility. Physical incivility refers to the
disorder of physical characteristics which may include broken windows, graffiti, littering, boarded up
buildings, abandoned cars, and signs of vandalism. Meanwhile, Social incivility may include aggressive
panhandling, public intoxication, prostitution, noisy neighborhood, vandalism, prostitute in the street,
and teenagers play around on the streets (Skogan, 1992). The idea of Shaw and McKay (1942)
on fear of crime is that it is influenced by social and physical incivility in a neighborhood, and it is
originated from the early Chicago school. Wilson James and Kellıng George (1982) completed the
advancement of this concept in their classic essay about theory of broken windows; it suggested
that unsettled physical deterioration and social disorder will eventually increase the number of
severe crimes. Disorder shapes people to be more fearful of crime and it causes the withdrawal from
neighborhood, thereby reducing informal social control. Hence, the third hypothesis was proposed;
H3 : Incivility positively affects fear of crime.
4. Effectiveness of Law Enforcement and Fear of Crime
Law enforcement refers to the agencies and individuals who have the duty to enforce laws
and preserve public safety and order. Detection, prevention, investigation of crime, apprehension,
and detentions of individuals suspected of law violation are included in the duties of law enforcement
(BJS, n.d.). In the research of Baker et al. (1982); Box et al. (1988); Dowler (2003); Ferguson and
Mindel (2007); Ogg (2000); Prechathamwong and Rujiprak (2018) showed that the effectiveness of law
enforcement significantly affect fear of crime. In the literature review findings from these researchers
also indicated the relationships between fear of crime and police performance, but within a counter
relation. In case people see the police have the capabilities in performing their duties effectively,
the level of fear of crime among them will also be reduced (by skipping other imperfections). On
the other hand, people would feel concerned, and anxiety on their safety if they see that the police
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performances is poor and ineffective (Nofziger & Williams, 2005). For that reason, the police
performance is concerned by citizens and it can be inferred that fear of crime in particular society
would reduce or increase depending on the performances of the police. Hence, the fourth
hypothesis was proposed;
H4 : Effectiveness of law enforcement positively affects fear of crime.
5. Social Capital and Fear of Crime
Few authors have investigated the relationships between fear of crime and social capitals and
other related constructions such as informal social control and collective efficacy. There are many
research studies focusing on the social capital that play a role in causing fear of crime (Box et al.,
1988; DeLone, 2008; Ferguson & Mindel, 2007; Gainey et al., 2011; Kruger, Hutchison, Monroe,
Reischl, & Morrel-Samuels, 2007; Markowitz, Bellair, Liska, & Liu, 2001; Matsukawa & Tatsuki, 2018;
Sampson, Morenoff, & Gannon-Rowley, 2002; Sargeant et al., 2017; Taylor & Hale, 1986), and the
assumption of these studies was that people who develop connections with their neighbors and
neighborhoods would response low fear of crime. Hence, the fifth hypothesis was proposed;
H5 : Social capital positively affects fear of crime.

Methods
Population
The population of this study were students of 39 universities in Phnom Penh city (Uni Rank,
2019). Those universities are located in 14 districts in Phnom Penh in which there was unknown
population.
Sample
The sample size was derived from unknown population formula (Cochran, 1977). Hence,
384 students were asked to participate in this research. The majority of the respondents were
female accounting for 62.2%. Around 20.6% of them were at the age of 20 years old. Approximately
34.4% of the respondents were the 4th year students followed by the 3rd, the 1st, and the 2nd year
students in that order.
Measures
There were 6 measures namely fear of crime, mass media, victimization experience, incivility,
effectiveness of law enforcement, and social capital as followings.
Fear of crime is a 10-items questionnaire. The response options in the study were ranging
from “strongly disagree” on one end, to “strongly agree” on the other hand. This measure provided
the Cronbach’s alpha of .825 indicating good reliability. The sample questions of this measure are
“I fear of my car/motorbike having stolen,” “I fear of being mugged by someone and having my purse
or wallet stolen,” and “I fear of having someone break into my house while I am away.”
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Mass media is a 9-items questionnaire. The response options in the study were ranging from
“strongly disagree” on one end, to “strongly agree” on the other hand. This measure provided the
Cronbach’s alpha of .736 indicating acceptable reliability. The sample questions of this measure are
“I watch movie about crime on TV,” “I read magazine about crime,” and “I listen to radio about crime.”
Victimization experience is a 9-items questionnaire. The response options in the study were
ranging from “strongly disagree” on one end, to “strongly agree” on the other hand. This measure
provided the Cronbach’s alpha of .740 indicating acceptable reliability. The sample questions of this
measure are “I have relative who has been the victim of crime,” I know someone in my neighborhood
whose property was stolen,” and “I know someone who has been harmed physically.”
Incivility is a 12-items questionnaire. The response options in the study were ranging from
“strongly disagree” on one end, to “strongly agree” on the other hand. This measure provided the
Cronbach’s alpha of .702 indicating acceptable reliability. The sample questions of this measure
are “I encounter abandon/vacant building,” I encounter excessive noise in my neighborhood,” and
I encounter littering/garbage in streets.”
Effectiveness of law enforcement is a 12-items questionnaire. The response options in the
study were ranging from “strongly disagree” on one end, to “strongly agree” on the other hand.
This measure provided the Cronbach’s alpha of .840 indicating good reliability. The sample questions
of this measure are “I likely find police patrolling in my residential community always,” “I think crime
prevention and suppression of police is unlikely effective,” and “I think if seeking help from police I
will receive good service and help.”
Social capital is a 9-items questionnaire. The response options in the study were ranging
from “strongly disagree” on one end, to “strongly agree” on the other hand. This measure provided
the Cronbach’s alpha of .771 indicating acceptable reliability. The sample questions of this measure
are “My neighbors and I do favor for each other,” “In the past 12 months, I have attended a public
meeting in my neighborhood,” and “In the past 12 months, I signed a petition.”

Data analysis
After the data collection was completed, the researchers organized and validated the
questionnaires to ensure it was completed and usable for data analysis. Then, data analysis was
conducted. The analysis of the collected data was as the following.
1. For descriptive statistics, frequency, percentage, mean, and standard deviation were
employed.
data.

2. For inferential statistics, multiple regression analysis will be used to analyzed the collected
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Results

Descriptive analysis Results
This research studies on five independent variables affect fear of crime, namely, mass media,
incivility, victimization experience, effectiveness of law enforcement, and social capital as shown in
Table 1.
Table 1 Descriptive statistic of independent variables and dependent variable
Variables

N
384
384
384
384
384
384

Fear of crime
Mass Media
Incivility
Victimization experience
Effectiveness of law enforcement
Social capital

Mean
3.82
3.42
2.95
3.71
2.73
3.13

SD
0.65
0.51
0.63
0.49
0.53
0.58

The table shows that fear of crime which is a dependent variable has the highest average
score of 3.82 with standard deviation at 0.65, following by dependent variables mass media with
average score 3.42 and standard deviation at 0.51. Next is social capital with average score 3.13
and standard deviation at 0.58, incivility with average score 2.95 and standard deviation 0.63, and
effectiveness of law enforcement with average score 2.73 and standard deviation at 0.53.
Testing Assumptions
Before running the multiple regressions analysis, the researcher needs to check the
assumptions of normality, linearity, homoscedasticity, and absence of multicollinearity.
Testing Normality
The multiple linear regression analysis requires that errors between observed and predicted
values should be typically distributed. If we examine a normal Predicted (P-P) plot, we can determine
if the little circle is normally distributed. If they are, they will conform to the diagonal normality line
indicated in the plot. This figure shows that the data is normal. The little circles follow the normality line.

Figure 1 P-P Plot
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Testing Homoscedasticity
Homoscedasticity describes a situation in which the error term is the same across all values
of the independent variables. The researcher employed scatterplot to check the homoscedasticity.
According to the scatterplot, the data is homoscedastic if the data looks like you shot it out of
a shotgun. There is no obvious pattern, but points which equally distributed above and below zero
on the X axis, and the left and right of zero on the Y axis. Figure 3 indicates the scatterplot showing
homoscedastic data since there is no obvious pattern of distribution.

Figure 2 Scatterplot

Testing Linear Relationship
When there is a linear relationship, it means that the predictor variables in the regression
have a straight-line relationship with the outcome variable. Therefore, when the residuals are normally
distributed and homoscedastic, we do not have to worry about linearity.
Testing Multicollinearity
The researcher used correlation matrix to check the multicollinearity problem. When
computing a matrix of Person’s bivariate correlation among all independent variables, the
magnitude of the correlation coefficients should be less than 0.80 indicating no highly correlated
among each independent variable. Table 2 shows that there is no correlation efficient that higher
than 0.80 indicating no multicollinearity problem. The authors also detected multicollinearity problem
using tolerance and the variance inflation factors (VIF). Tolerance value of 0.10 or less indicates
that there may be serious multicollinearity. In addition, any VIF of 10 or more provides evidence of
serious multicollinearity. Table 3 indicates that there is no multicollinearity since the tolerance values
are higher than 0.10 and VIFs are lower than 10.
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Table 2 Correlation between independent variables
MM
IC
VE
EoLE
SC
*p<.05
**p<.01

MM

IC

VE

EoLE

SC

1.00
0.11*
0.24**
0.19**
0.23**

1.00
0.48**
-0.34**
-.09

1.00
-0.20**
0.07

1.00
0.40**

1.00

Table 3 Tolerance and VIF
Model
(Constant)
IC
SC
MM
EoLE

Unstandardized
Standardized
Collinearity
Coefficients
Coefficients
Statistics
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
Tolerance VIF
3.12
0.37
10.58 0.00
0.22
0.06
0.17
3.29 0.00
0.84
1.17
-0.17
0.05
-0.15
-2.82 0.00
0.81
1.23
0.24
0.06
0.19
3.81 0.00
0.90
1.11
-0.17
0.06
-0.13
-2.42 0.01
0.72
1.38

Multiple Regression Analysis Results
Multiple regression analysis was employed to test the hypothesis of this study. The results
are as illustrated in Table 4 and 5.
Table 4 Model summary
R
0.36

R Square
0.13

Adjust R Square
0.12

Std. Error of the Estimate
0.61

Table 5 Correlation coefficient between predictors and dependent variable
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
B
Std. Error
Beta
t
Sig.
(Constant)
3.12
0.37
10.58 0.00
IC
0.22
0.06
0.17
3.29 0.00
SC
-0.17
0.05
-0.15
-2.82 0.00
MM
0.24
0.06
0.19
3.81 0.00
EoLE
-0.17
0.06
-0.13
-2.42 0.01
Note:
a. Dependent Variable: FoC
b. Predictors: (Constant), IC, SC, MM, EoLE

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
0.84
0.81
0.90
0.72

1.17
1.23
1.11
1.38
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Based on table 4 and 5, R is 0.36, R Square is 0.13, and F value is 14.00. R Squared of
0.13 showed that 13 % fear of crime was explained by the independent variables. The independent
variable which has the most influence on fear of crime is mass media (Beta = 0.19); the second
is incivility (Beta = 0.17), the third is social capital (Beta = -0.15) and the least influence variable is
effectiveness of law enforcement (Beta = -0.13). Hence, the results of hypothesis testing are shown
in Table 6.
Table 6 : Hypothesis Testing Results
Hypothesis
Results
Hypothesis 1 : Mass Media has a positive impact on fear of crime.
Supported
Hypothesis 2 : Victimization experience has a positive impact on fear of crime. Not supported
Hypothesis 3 : Incivility has a positive impact on fear of crime.
Supported
Hypothesis 4 : Effectiveness of law enforcement has a negative impact on fear Supported
of crime.
Hypothesis 5 : Social capital has a negative impact on fear of crime.
Supported

Conclusion
The level of Fear of Crime
In between ten dimensions (FoC1 to FoC10) of measuring fear of crime among undergraduate
students in Phnom Penh, the researcher found that FoC1 (I fear of my car/motorbike having stolen),
Foc3 (I fear of having someone break into my house while I am away), FoC6 (I afraid of being robbed
by someone who a gun or a knife) got the greatest value of mean, 4.1 which are in high level. FoC5
(I afraid of being raped or sexually assaulted) and FoC9 (I feel safe walking alone in the area I am
living after dark) got the least value of mean, 3.5 which are also in high level.
Factors affecting fear of crime among undergraduate students in Phnom Penh
The study of fear of crime among the undergraduate students in Phnom Penh contains
five independent variables such as mass media, victimization experience, incivility, effectiveness
of law enforcement, and social capital. The results found that four factors, including mass media,
incivility, effectiveness of law enforcement and social capital significantly affect fear of crime among
undergraduate students in Phnom Penh. Mass media got the highest influence on fear of crime
following by incivility, social capital, and effectiveness of law enforcement.
Discussions
The research findings are discussed based on the research objectives as the following :
(1) to study the level of fear of crime among undergraduate students in Phnom Penh, (2) to study
the factors affecting fear of crime.
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Objective 1 : to study the level of fear of crime among undergraduate students in Phnom Penh.
This study found that fear of crime among undergraduate student in Phnom Penh is high.
For this reason, there are ten dimensions of fear of crime, the details of each question were found
that all of them are in high level. This finding is consistent with the previous studies (Braungart,
Braungart, & Hoyer, 1980; Gainey et al., 2011) indicating that fear of crime is associated with
demographic factors. Young people and elderly are vulnerable group prone to be a criminal victim,
especially people living without adequate care so they might feel worried about crime. This situation
might affect their lives as Stafford et al. (2007) stated that fear of crime is associated with poorer
mental health, reduce physical functioning, and lower quality of life.
Objective 2 : to study factors affecting fear of crime among undergraduate students in
Phnom Penh.
Hypothesis 1: Multiple regression analysis supports the hypothesis that mass media has
a positive impact on fear of crime among the undergraduate students in Phnom Penh. The result
is consistent with Intravia, Wolff, Paez, and Gibbs (2017), Eschholz et al. (2003), Heath and Gilbert
(1996), (Romer et al., 2003), Dowler (2003), Kohm, Waid-Lindberg, Weinrath, Shelley, and Dobbs
(2012), Kort-Butler and Hartshorn (2011), and Weitzer and Kubrin (2004) who confirmed that mass
media significantly affected fear of crime. Similarly, Cultivation theory which was founded by Gerbner
et al. (1979) explained that the mass media played an important role in fundamental information or
can be reflected as a story teller deserving of inspecting. The viewers are persuaded to believe the
media show is the expose of something real.
Hypothesis 2 : Multiple regression analysis does not support the hypothesis that victimization
experience has a positive impact on fear of crime among undergraduate students in Phnom Penh.
Similar to the result of, Donnelly (1989) which found that personal victimization and high crime rate
in neighborhood are not closely related to fear of crime, however it showed the opposite result with
Eschholz et al. (2003), Box et al. (1988), Heath and Gilbert (1996), Romer et al. (2003), Chiricos et
al. (1997), Gainey et al. (2011), Donnelly (1989), Smith and Hill (1991), (Prechathamwong & Rujiprak,
2018), and (Ferguson & Mindel, 2007). There are few reasons that form experienced victimization
variable statistically insignificant. First of all, researcher studied only on undergraduate students with
between 20 years old for its age gap. Thus, this young people may have faced fewer experiences
with crime, and may not have heard much about crime from their relatives and neighbors. Second, their status is student. Hence, their daily tasks can be regarded as a safe position which may
generate less involvement in the dangerous places and situations. Last, the researcher limited the
definition of experienced victimization variable as the concept that people are afraid of crime because
they encountered the crime by themselves or they learned it from their family members or people in
neighborhoods. This limitation may affect the response of participants.
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Hypothesis 3 : Multiple regression analysis result support the hypothesis that incivility has
a positive impact on fear of crime among the undergraduate students in Phnom Penh. The result
is consistent with Brunton-Smith and Sturgis (2011), Gainey et al. (2011), Dowler (2003), Lopez
(2016), Prechathamwong and Rujiprak (2018), Ferguson and Mindel (2007), Markowitz et al. (2001)
who found that incivility positively influence on fear of crime. Likewise, deviant place theory express
that the more people expose to dangerous places, the more likely to become victims of crime and
violence. People who live in the unsafe place may feel afraid of becoming the victim. Based on this
research, the researcher found that incivility is the second influence variable which affects fear of crime.
Even though, Phnom Penh has been transformed to be a modern city, some places still
require renovation. Some roads in the city are still in poor condition, and some lights along the road
is still not well equipped which allow people to feel unsafe while travelling at night. Littering is basic
noticeable issue along the road. Although, the government tried to transform some slam areas such
as Boeng Kak community, Borey Keyla community, and Boding community to be modern places,
we can still see small houses built in congestion and disorganization. Furthermore, people drinking
in public can be seen most often along the road in the communities in Phnom Penh. These factors
can be the reasons to cause people more fear of crime in Phnom Penh.
Hypothesis 4 : Multiple regression analysis supports the hypothesis that effectiveness of law
enforcement has a negative impact on fear of crime among the undergraduate students in Phnom
Penh. The result is consistent with Dowler (2003), Prechathamwong and Rujiprak (2018), Nofziger
and Williams (2005), Boateng and Adjekum-Boateng (2017), and Ferguson and Mindel (2007) which
showed that the dissatisfied police performance significantly affect fear of crime. Police performance
has been criticized by local and international citizens. GOV.UK (n.d) mentioned about Cambodian
local law enforcement that the response of police toward violent and crimes are often limited and
somehow fall far below the expectation standard of the UK government. Foreigners attempting to
report crimes have reported finding police stations closed, emergency telephone numbers unanswered,
or police unwilling to investigate crimes. Moreover, there have been reports of police charging fees
for some services, including issuing police reports. This demanding discourage victim do not want
to file the complaint to police about their cases.
Hypothesis 5 : Multiple regression analysis result support the hypothesis that social capital
has a negative impact on fear of crime among the undergraduate students in Phnom Penh. The result
is consistent with Gainey et al. (2011) , Ferguson and Mindel (2007), Yuan and McNeeley (2017),
Sargeant et al. (2017), Matsukawa and Tatsuki (2018), and Kruger et al. (2007). Cambodian people
in the countryside are friendly and sociable. They like talking to other people in their neighborhood
and help each other when someone in their community needs help but it is different in the city.
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People in the city live in their houses which have fences to divide their land area and some lives in
rooms or condos which disable their connections to each other. In addition, city people are very
busy with their works; they go to work or study early in the morning and come back in the evening
or at night. These lifestyles cause people time constraints for communication with their neighbors,
and this lack of communication causes them distrust.

Policy Recommendations
Based on this study, the researcher found that mass media, incivility positively affect fear of
crime, and social capital and effectiveness of law enforcement negatively affect fear of crime, and
the level of fear crime among undergraduate students is high. Therefore, the researcher would like
to provide recommendations as the following:
1. The ministry of information and related institutions should pay more attention on mass
media such as newspapers, magazine, radio, television, internet and social media, and should advise
and educate the reporters not to report crime with emotion or show the inappropriate photos which
make the audiences more fear of crime. There is only one institution, Department of Media and
Communication (DMC), Royal University of Phnom Penh where the media training is provided that is
close to international standard. Therefore, the government should consider creating more institutes
with high standard in order to improve ethics of reporters in Cambodia. Nevertheless, the previous
untrained reporters should gather special ethics trainings continuously.
2. The governor of Phnom Penh city should pay more attention on some incivilities existing
in the city. The result of this research shows that incivility is the second influential factors after mass
media. Incivility is divided into physical and social incivility. Physical incivilities include litter, graffiti,
abandon building, abandoned cars, and signs of vandalism. Social incivilities refer to public intoxication,
aggressive panhandling, prostitution, and teenagers hanging out in the streets. To find suitable
solutions to the problem, the governor should check the twelve indicators which the researchers
mentioned in descriptive tables of incivility in chapter four. The twelve indicates asked about the
problems which undergraduate students see in their neighborhood in Phnom Penh city.
3. The commune chief should encourage people in the neighborhood to participate in
the process of governing as well to join social activities in order to develop the commune and to
create social efficacy. People in community should spend more time to do humanity activities and
collaborate with one another to support the community developments. Their collaborations not only
help to develop the community but also to have good relations. Good relations among people in
neighborhood creates trust in neighborhood, therefore the level of fear of crime would be reduced.
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4. Based on the study, undergraduate students in Phnom Penh perceived the effectiveness
of law enforcement is still not virtuous enough which is the reason that make them feel unsafe.
The ministry of interior should tackle problems occurring related to police performance. Police
officers should perform their work more effectively. They should pay more attention on the
problems of the public than their own benefits. Furthermore, the ability to combat crime should
be strengthening.

Recommendations for Future Research
Having finished the thesis research on fear of crime among undergraduate students in
Phnom Penh, the researcher has some suggestions on the future researches as the following :
1. The researcher studied only about undergraduate students in Phnom Penh that may be
unable to apply to the whole students in the country. Therefore, the next researchers may study
about the undergraduate students in various provinces to be able to imply wiser in the whole country.
2. This research thesis studied only about undergraduate students which had not included
any other groups of people. Different professions may have different perspectives on fear of crime.
Students’ jobs can be regarded as a safe job, so the next researchers may choose varieties of
professions in order to check their levels of fear of crime.
3. The researcher studied on only five influential factors of fear of crime such as mass media,
victimization experience, incivility, effectiveness of law enforcement, and social capital. Therefore,
the next researchers should look for further factors or study on the effects of fear of crime with the
victims to enable the better and wiser results on the fear of crime research topic.
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พฤติกรรมการรังแกทางไซเบอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
CYBER BULLYING AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS
IN THE EASTERN REGION OF THAILAND
คุณาธิป ผลทรัพย์, ไวพจน์ กุลาชัย
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ (1) ศึ ก ษาสถานการณ์ ค วามรุ น แรงของพฤติ ก รรมการรั ง แก
ทางไซเบอร์ของนัก ศึก ษาระดับ ปริญญาตรี และ (2) ศึ กษาปั จจั ย ที่ มี อิท ธิ พลต่ อพฤติ กรรมการรั ง แก
ทางไซเบอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุม่ ตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตภาคตะวันออก
ของประเทศไทย จ� ำ นวน 381 คน ที่ ไ ด้ ม าจากการสุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบหลายขั้ น ตอน วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์ความรุนแรงของพฤติกรรม
การรังแกทางไซเบอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทยมีระดับต�่ำมาก
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรังแกทางไซเบอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตภาคตะวันออก
ของประเทศไทยมี คือ การเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน และการเลียนแบบ ส่วนตัวแปรความรุนแรง
ในครอบครัว ความรุนแรงที่ปรากฏผ่านสื่อ และความอิจฉาริษยาไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรังแก
ทางไซเบอร์แต่อย่างใด ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยในครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือ
การหามาตรการป้องกันส�ำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ที่ตกเป็นเหยื่อของพฤติกรรมการรังแกทางไซเบอร์
ค�ำส�ำคัญ : พฤติกรรมการรังแกทางไซเบอร์, อาชญาวิทยา

Abstract
The objectives of this research were to (1) study the situation of the violence of cyber
bullying behaviors among undergraduate students and (2) study factors affecting cyber
bullying behaviors among undergraduate students. The samples of this study were 381
undergraduate students derived from multi-stage sampling. The collected data was
analyzed using step regression analysis. The results showed that the actual situation of
cyber bullying behavior of undergraduate students was at low level. There were two factors,
namely strict parenting and imitation, affecting the bullying behaviors of undergraduate students
in the eastern region of Thailand. However, domestic violence, media influence, and jealousy
had no influence on cyber bullying behaviors. The researcher expects that this research
could be the solution or defensive measures for undergraduate student that were victims from
cyber bullying behavior as well.
Keywords : Cyber Bullying, Criminology
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บทน�ำ
ในโลกที่สังคมสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว Social media เข้ามามีบทบาทในชีวิต
ของมนุษย์มากขึ้น ในขณะที่สังคมก็ให้ความสนใจกับสื่อออนไลน์มากในยุคปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้ว่า
สังคม Gen Y ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นทุกปี เฉลี่ย 7.12 ชั่วโมงต่อวัน และในวันหยุดจะมากถึง
7.36 ชั่วโมงต่อวัน ท�ำให้กิจกรรมทั่วไปของคนยุคนี้เปลี่ยนแปลงไปตามความทันสมัยของเทคโนโลยี
และแน่นอนว่าค่านิยม และวัฒนธรรมทางสังคมก็มกั เปลีย่ นไปตามยุคสมัย จากเดิมทีท่ เี่ คยติดต่อสือ่ สารกัน
โดยตรง ก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นการสื่อสารผ่าน Facebook Line Instagram และTwitter ดังนั้นผู้คนจะใช้
social media เป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดผลดีต่อตนเองมากที่สุด และหนึ่งในนั้นคือ การแสดงพฤติกรรม
ที่ก้าวร้าวของตนเองออกมาผ่านช่องทางเหล่านี้ ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของการด่าทอ การก่อกวน
และการกลัน่ แกล้ง อันน�ำไปสูพ่ ฤติกรรมทีเ่ กรียกว่าการข่มเหงรังแกทางไซเบอร์ โดยมีผลท�ำให้ผทู้ ถี่ กู กระท�ำ
เกิดความเครียด ความวิตกกังวล ความอับอาย และเกิดภาวะซึมเศร้า อันเป็นสาเหตุของการฆ่าตัวตาย
(พิมพวัลย์ บุญมงคล, 2556)
ในขณะที่เรื่องการรังแกผ่านไซเบอร์ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องเล่นๆ อีกต่อไป จึงมีงานวิจัยหลายเรื่อง
ทีท่ ำ� การศึกษาถึงพฤติกรรมการรังแกทางไซเบอร์อย่างจริงจังทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย พร้อมทัง้ ช่องทางและ
สาเหตุของการรังแก โดยนันทพัช สงศิริ (2553) พบว่าพฤติกรรมการรังแกมักจะกระท�ำในลักษณะของการ
นินทา ด่าทอ ก่อกวน โดยเป็นการกระท�ำผ่านโลกไวเบอร์ อันเป็นผลมาจากการได้รับพฤติกรรมที่ไม่ดี
จากครอบครัว และความอิจฉาริษยา รวมถึงมีการศึกษาพฤติกรรมจากสือ่ ออนไลน์ทพี่ บเห็นในชีวติ ประจ�ำวัน
ในขณะเดียวกัน ปวริศร์ กิจสุขจิต (2559) ท�ำการศึกษาพบว่า สาเหตุที่ท�ำให้เกิดการรังแกมาจากการใช้
ความรุนแรงของตนเอง ความรุนแรงในครอบครัว และการพบเห็นพฤติกรรมจากสังคมรอบข้างผ่าน
สื่อออนไลน์ และการเล่าประสบการณืให้ฟังจากคนรอบตัว มักเกิดขึ้นกับผู้หญิง และเน้นการรังแกด้วย
การท�ำลายความสัมพันธ์และการท�ำร้ายจิตใจ ในส่วนพฤติกรรมการรังแก ฤทัยชนนี สิทธิชัยและธันยากร
ตุดเกื้อ (2560) ได้ท�ำการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการรังแกจะกระท�ำในรูปแบบการนินทา การด่าทอ
การหมิ่นประมาท รวมทั้งการเปิดเผยความลับ มักท�ำผ่าน Facebook Line Messenger และ Instagram
ซึ่งสาเหตุมาจากปัญหาครอบครัว การเลี้ยงดูจากครอบครัวที่เข้มงวด ไม่มีที่ปรึกษา หรือทางออกที่ดี
จากครอบครัว โดยผู้ที่ถูกรังแกมักเก็บเงียบไม่ปรึกษาใครและตอบโต้ทันทีเมื่อโดนกระท�ำหรือมีโอกาส
ผ่านการพูดคุย การเจรจา การต่อรอง ในส่วนของผลกระทบจากพฤติกรรมการรังแก ธันยากร ตุดเกื้อ และ
มาลี สบายยิ่ง (2560) พบว่า การถูกรังแกผ่านไซเบอร์ เกิดผลกระทบโดยตรงคือ เกิดความโมโห ความคับ
ข้องใจ ความรู้สึกเครียด และความอับอาย ทั้งยังมีผลกระทบทางอ้อม คือ ท�ำให้เสียสุขภาพจิต เกิดภาวะ
ซึมเศร้า ท�ำให้ไม่สามารถเข้าสังคมได้ และคิดอยากฆ่าตัวตาย ทัง้ นีผ้ ทู้ ถี่ กู กระท�ำเลือกทีจ่ ะจัดการกับปัญหา
โดยการเจรจา การตอบโต้กลับทันที และการข่มใจหยุดการตอบโต้กลับ
จากงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการังแกทางไซเบอร์ แสดงให้เห็นถึงช่องทางในการก่อเหตุ
สาเหตุที่ท�ำให้คนรังแกกัน และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ถูกกระท�ำ เป็นที่น่าสนใจว่า ปัจจุบันประเทศไทย
ก็มีการใช้อินเตอร์เน็ตต่อวันเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี ซึ่งโดยมากเป็นคน Gen Y การรังแกผ่านไซเบอร์จึงไม่ใช่
เรื่องไกลตัว เนื่องจากง่ายต่อการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต การรังแกจึงง่ายต่อการที่จะกระท�ำและผลกระทบจาก
การกระท�ำก็ยอ่ มสูงเช่นกัน ดังนัน้ กลุม่ ของคน Gen y ในปัจจุบนั ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
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มีปฏิสัมพันธ์ต่อคนหมู่มาก และเป็นกลุ่มที่ใช้อินเตอร์เน็ตต่อวันมากที่สุด จึงง่ายต่อการเป็นผู้รังแก และ
ผู้ถูกรังแกทางไวเบอร์ จึงเห็นควรที่จะศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การรังแกทางไซเบอร์ของนักศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วงย�้ำคิดย�้ำท�ำ และเข้าสู้ช่วงวัยรุ่น อาจมีความคึกคะนองสูง
เพือ่ จะได้นำ� ข้อมูลในครัง้ นีไ้ ปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือการหามาตรการป้องกันส�ำหรับนักศึกษา
ที่ตกเป็นเหยื่อของพฤติกรรมการรังแกทางไซเบอร์ และนักวิจัยรวมถึงบุคคลทั่วไป สามารถน�ำไปศึกษา
ค้นคว้าเพื่อต่อยอดในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงของพฤติกรรมการรังแกทางไซเบอร์ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีในเขตภาคตะวันออก ของประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรังแกทางไซเบอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย

กรอบความคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

- ความรุนแรงในครอบครัว
- ความรุนแรงที่ปรากฏผ่านสื่อ
- ความอิจฉาริษยา
- การเลีย้ งดูแบบเข้มงวดกวดขัน
- การเลียนแบบ

พฤติกรรมการ
รังแกทางไซเบอร์

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ทบทวนวรรณกรรม
ความรุนแรงในครอบครัวกับพฤติกรรมการรังแกทางไซเบอร์
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพัฒนาและคุม้ ครองสถาบันครอบครัว (2560) “ความรุนแรงในครอบครัว”
หมายความว่า การกระท�ำใดๆ ที่บุคคลในครอบครัวได้กระท�ำต่อกันโดยเจตนาให้เกิดหรือในลักษณะที่น่า
จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ สุขภาพเสรีภาพ หรือชื่อเสียง ของบุคคลในครอบครัว หรือ
บังคับหรือใช้อำ� นาจครอบง�ำผิดคลองธรรมให้บคุ คลในครอบครัวต้องกระท�ำการ ไม่กระท�ำการ หรือยอมรับ
การกระท�ำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ สอดคล้องกลับ วุฒิชัย เปียแดง (2553) ได้อธิบายความหมายของ
ความรุนแรงในครอบครัวไว้วา่ การกระท�ำใด ๆ โดยมุง่ ประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่รา่ งกาย จิตใจ หรือ สุขภาพ
ของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับ หรือใช้อำ� นาจครอบง�ำผิดครองธรรม ให้บคุ คลในครอบครัวต้องกระท�ำการ
ไม่กระท�ำการ หรือยอมรับการกระท�ำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระท�ำโดยประมาท
ความรุนแรงที่ปรากฏผ่านสื่อกับพฤติกรรมการรังแกทางไซเบอร์
เกษตรชัย และหีม (2557) ได้อธิบายความหมายของความรุนแรงที่ปรากฏผ่านสื่อไว้ว่า ระดับการ
รับชมรายการการ์ตูน ละคร และภาพยนตร์ในโทรทัศน์ที่นักแสดงได้แสดงตาม บทบาทที่สื่อถึงพฤติกรรม
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รุนแรง เช่น การด่าว่า ทะเลาะตบตี ต่อสู้ รบราฆ่าฟัน ชกต่อย กดขีข่ ม่ เหง ใช้วาจาไม่สภุ าพ หยาบคาย และ
โต้เถียงกัน เป็นต้น ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีผลต่อการเลียนแบบ จนท�ำให้มีการแสดงพฤติกรรมการรังแกผู้อื่น
ในโรงเรียน ในขณะที่ Paic and Comstock (1994 อ้างถึงใน รัตติยา ดีน�้ำจืด, 2560) อธิบายว่า การเข้าถึง
ความรุนแรงจากสื่อมีความสัมพันธ์กับความก้าวร้าวในระดับสูง อีกทั้งยังพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรุนแรงจากสื่อกับพฤติกรรมก้าวร้าวพบในกลุ่มเพศชาย มากกว่าเพศหญิง
ความอิจฉาริษยากับพฤติกรรมการรังแกทางไซเบอร์
รัตนา แดงประเสริฐ (2545) ได้อธิบายถึงว่าอิจฉาริษยาไว้ว่า ความอิจฉาเป็นปัจจัยประการหนึ่ง
ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของความสัมพันธ์แบบเพื่อนหรือแบบคู่รัก บุคคลนั้นจะเกิดความอิจฉาในระดับ
ที่แตกต่างกัน และถ้าเกิดความอิจฉาในระดับที่สูงก็อาจส่งผลให้เกิดความซัดแย้งหรือสิ้นสุดความสัมพันธ์
การมีระดับความอิจฉาที่แตกต่างกัน อาจเป็นผลเนื่องมาจากการมีเจตคติในการด�ำรงชีวิตแตกต่างกัน
บุคลิกภาพ การเห็นคุณค่าในตนเองการให้ความส�ำคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง
ระดับความใกล้ชิดที่มีความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดกันมากหรือมีความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดกันน้อย การอบรม
เลีย้ งดู ฯลฯ เป็นต้น คนมีการเปรียบเทียบตนเองกับผูอ้ นื่ ในสังคมอยูต่ ลอดเวลา อาจจะเป็นการเปรียบเทียบ
ที่เกิดขึ้นโดยเจตนาหรือเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ในสังคมปัจจุบันการแข่งขันและการเปรียบเทียบนั้น
จัดว่าเปืนเรื่องธรรมดาอย่างหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลดีต่อตัวบุคคลให้มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาแต่ก็อาจ
ส่งผลในทางลบได้เช่นกัน ถ้าผลการเปรียบเทียบนัน้ พบว่าตัวเราเองด้อยกว่าผูอ้ นื่ จะท�ำให้การเปรียบเทียบนัน้
เป็นการคุกคามกับสภาวะทางจิตของบุคคลมากเกินไป อาจท�ำให้การเห็นคุณค่าในตนเองของบุคคล
ลดลงไป ดังนั้นบุคคลที่ประสงค์ที่จะมีสุขภาพจิตที่ดีได้นั้นจะต้องรู้จักการปรับอารมณ์ เจตคติ ความคิด
ให้อยูใ่ นองค์ประกอบทีจ่ ะไม่ทำ� ร้ายการเห็นคุณค่าของตนมากจนเกินไป รวมทัง้ จะต้องเข้าใจถึงความแตกต่าง
ของตนเองและผู้อื่นด้วย
การเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขันกับพฤติกรรมการรังทางไซเบอร์
ธันยากร ตุดเกื้อ และเกษตรชัย และหีม (2561) อธิบายถึง การเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขันไว้ว่า
การเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขันผู้วิจัยศึกษาตามแนวคิดของ Baumrind ซึ่ง เป็นลักษณะของการอบรม
สั่งสอนให้เด็กปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดห้ามมิให้เด็กกระท�ำในสิ่งที่ผิดต่อมาตรฐานทางสังคม
และหากไม่ปฏิบัติตามจะต้องโดนลงโทษซึ่ง ถือได้ว่ารูปแบบการเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขันเป็นลักษณะ
ของการยึ ด ค� ำ สั่ ง หรื อ กฎข้ อ บั ง คั บ ของพ่ อ แม่ โ ดยห้ า มสอบถามหรื อ ห้ า มถกเถี ย ง ทั้ ง นี้ ก ารลงโทษ
เมื่อเด็กกระท�ำผิด จะไม่มีการอธิบายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้วิจัยใช้เครื่องมือการวิจัยของ เกษตรชัย และหีม
โดยมีการขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า รูปแบบ การเลี้ยงดู
แบบเข้ ม งวดกวดขั น เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลทางตรงต่ อ ความคั บ ข้ อ งใจของบุ ค คล และยั ง มี ผ ลทางตรงต่ อ
การเกิดพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของบุคคลด้วย
การเลียนแบบกับพฤติกรรมการรรังทางไซเบอร์
สุวรี ศิวะแพทย์ (2549, อ้างถึงใน เกษตรชัย และหีม, 2557) อธิบายถึงการเลียนแบบไว้วา่ พฤติกรรม
ของมนุษย์ส่วนใหญ่เกิดจากการที่บุคคลเลียนแบบมาจากตัวแบบทั้งหลายในสังคม โดยอาศัยการสังเกต
ซึง่ ปกติแล้วตัวแบบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเลียนแบบนัน้ มักจะเริม่ ตันมาจากตัวแบบทีม่ คี วามใกล้ชดิ ต่อบุคคลนัน้ ก่อน
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เช่น พ่อแม่ พี่น้อง ครู อาจารย์ เป็นต้น และขยายไปถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงและบุคคลที่ตนชื่นชม เช่น ดารา
นักร้อง นักแสดง เป็นตัน นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงตัวแบบที่เป็นเรื่องตามในหนังสือ ภาพยนตร์ โทรทัศน์
ต�ำนาน หรือตัวแบบจากค�ำบอกเล่าอีกตัวยซึ่งการเลียนแบบจัดเป็นการเรียนรู้ชนิดหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นโดย
ไม่รตู้ วั ความศรัทธาในตัวบุคคลอาจท�ำให้เกิดการเลียนแบบบุคลิกท่าทางตัวยความชืน่ ชม เช่น การเลียนแบบ
ผูท้ มี่ ชี อื่ เสียง เป็นต้นโดยทัว่ ไปการเลียนแพบมักจะเกิดขึน้ เสมอในชีวติ ประจ�ำวัน ซึง่ เป็นสิง่ ทีบ่ คุ คลได้พบเห็น
เหตุการณ์จากการกระท�ำนั้น ซึ่งเรียกว่า “ตัวแบบ” โดยมนุษย์จะมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมรอบฯ
ตัวอยู่เสมอ ซึ่งทั้งตัวเขาและสภาพแวดล้อมต่างก็มีอิทธิพลต่อกันและมีความส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน
ซึ่งตัวแบบมีผลท�ำให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้รูปแบบพฤติกรรมใหม่ๆ จนสามารถแสดงพฤติกรรมคล้ายกับตัว
แบบได้

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ นั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย รั ฐ บาลทั่ ว ภาคตะวั น ออกของ
ประเทศไทย มีทั้งหมด 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2561 ทัง้ หมด
45,466 คน
สาเหตุที่ผู้วิจัยเลือกใช้มหาวิทยาลัย 4 แห่ง ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย เนื่องจาก ผู้วิจัย
ก�ำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพา จึงสะดวกต่อการแจกแบบสอบถาม และมหาวิทยาลัยรัฐบาลทั้ง 4 แห่ง
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีนิสิตจ�ำนวนมาก จึงเหมาะสมต่อการเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก เป็นตัวแทนในการ
ตอบแบบสอบถาม จ�ำนวน 381 คน ที่ได้มาโดย การใช้ตารางของ Krejcie and Morgan (1970) โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานภาพโดยทั่วไป
ของนักศึกษา
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรุนแรงที่ปรากฎผ่านทางสื่อ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความอิจฉาริษยา
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน
ส่วนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเลียนแบบ
ส่วนที่ 7 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรังแกทางไซเบอร์
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การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ การทดสอบความ
เที่ยงตรง (Validity) และการทดสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) ดังนี้
1. ความเทีย่ งตรง น�ำแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญทัง้ 3 ท่าน พิจารณาความตรง
เชิงโครงสร้าง เพือ่ พิจารณาว่าข้อความทีส่ ร้างขึน้ มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะทีต่ อ้ งการวัดหรือไม่ โดยใช้
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับคุณลักษณะทีต่ อ้ งการวัดแต่ละด้าน และคัดเลือกเฉพาะข้อความ
ทีม่ คี า่ ความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.50 ขึน้ ไป เพราะถือว่าข้อความนัน้ มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะทีต่ อ้ งการวัด
ซึ่งค่าที่ได้อยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 โดยมีการปรับแก้ภาษาเล็กน้อย เพื่อให้อ่านได้ง่ายและเข้าใจมากขึ้น
2. การทดสอบความเชื่อถือได้ น�ำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของ ผู้เชี่ยวชาญ
แล้วท�ำการทดสอบ (Try out) จ�ำนวน 30 ชุด กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ กลุ่มตัวอย่าง
เพือ่ ตรวจสอบความเหมาะสมของค�ำถามว่ามีการสือ่ ความตรงตามทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการ จากนัน้ จึงน�ำมาทดสอบ
ความเชื่อถือได้ ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’ s alpha) ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาครอนบาคของแบบสอบถาม ดังตารางที่ 1 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้เนื่องจากมากกว่า 0.80
ตารางที่ 1 ความเชื่อมั่น (Cronbach’s alpha) ของแบบสอบถาม
เดิม
ใหม่
จ�ำนวนข้อ Cronbach’s alpha จ�ำนวนข้อ Cronbach’s alpha
ความรุนแรงในครอบครัว
8
0.951
8
0.951
ความรุนแรงที่ปรากฏผ่านสื่อ
6
0.872
6
0.872
ความอิจฉาริษยา
9
0.930
9
0.930
การเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน
10
0.946
10
0.946
การเลียนแบบ
7
0.956
7
0.956
พฤติกรรมการรังแกทางไซเบอร์
10
0.944
10
0.944
หัวข้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามล�ำดับ ดังต่อไปนี้
1. ขอหนังสือแนะน�ำตัวจากจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. นักวิจยั ต้องเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง อธิบายวัตถุประสงค์และรายละเอียดของแบบสอบถามก่อนให้
กลุ่มตัวอย่างลงมือท�ำแบบสอบถาม
3. เมื่อเก็บแบบสอบถามเสร็จแล้ว นักวิจัยต้องตรวจสอบแบบสอบถามอีกครั้งหนึ่ง
4. ตรวจสอบความความสมบูรณ์ของแบบสอบถามจากการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อเตรียมไป
วิเคราะห์ต่อไป
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิตดิ งั ต่อไปนีใ้ นการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิตวิ เิ คราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analytical statistics) สถิตทิ นี่ ำ� มาใช้บรรยาย คุณลักษณะ
ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่
1.1 หาค่าจ�ำนวนความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อให้แปล ความหมาย
ข้อมูลด้านประชากรของแบบสอบถาม
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อแปลความหมายของข้อมูลและทดสอบสมมติฐานที่ 1
ข้อมูล

1.3 ค่าความเบี่ยงมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) เพื่ออธิบายลักษณะ การกระจายของ

2. สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพือ่ ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั และตัง้ ระดับ
ความเชื่อมั่นไว้ที่ร้อยละ 95 โดยเป็นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 2-6 ด้วย เทคนิคการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise regression analysis) เพื่อหา ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม

ผลการวิเคราะห์
1. การวิเคราะห์ตัวแปรในภาพรวม
ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของตัวแปรที่ศึกษา พฤติกรรมการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ได้แก่ ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงทีป่ รากฏผ่านสือ่ ความอิจฉาริษยา การเลีย้ งดู
แบบเข้มงวดกวดขัน การเลียนแบบ และพฤติการรังแกทางโลกไซเบอร์ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปร
ความรุนแรงในครอบครัว
ความรุนแรงที่ปรากฏผ่านสื่อ
ความอิจฉาริษยา
การเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน
การเลียนแบบ
พฤติการรังแกทางโลกไซเบอร์

1.57
2.01
1.74
1.82
1.54
1.75

SD
0.77
0.94
0.74
0.81
0.73
0.90

การแปรผล
ต�่ำมาก
ต�่ำ
ต�่ำมาก
ต�่ำ
ต�่ำมาก
ต�่ำมาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับต�่ำมาก ด้านที่ค่าเฉลี่ยอันดับ 1 คือ
ความรุนแรงที่ปรากฏผ่านสื่อ ( = 2.01, SD = 0.94) รองลงมาคือ การเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน
( = 1.82, SD = 0.81) และด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต�่ำที่สุดคือ การเลียนแบบ (= 1.54, SD = 0.73)
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2. ผลการวิ เ คราะห์ ก ารทดสอบการทดสอบสมมุ ติ ฐ านเพื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของ
กลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่มกับประชากร (One sample T-Test) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 3

CB

CB

t
-35.928

N
381

df
380

one - sample statistics
Std. Deviation
Std. Error Mean
1.7533
0.90007
0.04611
One-Sample Test
Test Value = 3.41
95% Confidence Interval
of the Difference
Sig. (2-tailed) Mean Difference
Lower
Upper
.000
-1.65672
-1.7474
-1.5661

จากตารางที่ 3 ผลวิ เ คราะห์ one-sample t-test พบว่ า นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นเขต
ภาคตะวันออกของประเทศไทยมีพฤติกรรมการรังแกทางไซเบอร์ ( = 1.75, SD = 0.90) อยู่ในระดับที่
ต�่ำกว่าเกณฑ์ระดับสูง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสถิติทดสอบ t = -35.92 , p < .01
แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทยมีพฤติกรรมการรังแกทาง
ไซเบอร์ในระดับสูง ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
3. การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ
ก่อนท�ำการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ ผู้วิจัยได้ท�ำการทดสอบการวิเคราะห์การสันนิษฐาน
ของตัวแปรทั้งหมด 4 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ การทดสอบความ
สัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น และการทดสอบความแปรปรวนของความ
คลาดเคลื่อน ดังต่อไปนี้
3.1 การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ (Testing normal distribution) ผู้วิจัยใช้ตาราง P-P Plot
เพื่อตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติ
ตารางที่ 4 Normal P-P plot
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จากตารางที่ 4 ข้อมูลมีการกระจายแบบปกติ (Normal Distribution) เนื่องจากจุดตัดเรียงตัวกัน
เป็นเส้นแนวตรง และลักษณะของจุดตัดไม่กระจุกกันเป็นกลุม่ สามารถยอมรับได้วา่ เป็นการกระจายแบบปกติ
(Normal Distribution)
3.2 การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้น (Testing linear relationship) คือการทดสอบความสัมพันธ์
เชิงเส้นตรงเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ผู้วิจัยเลือกใช้ตาราง Scatterplot
ในการทดสอบ
ตารางที่ 5 Testing linearity

จากตารางที่ 5 ข้อสมมติฐานเชิงเส้นตรง สามารถทดสอบได้ดีที่สุดด้วย scatterplots จากตารางนี้
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กันเชิงบวก
ระหว่างตัวแปร
3.3 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น (Testing multicollinearity problem) คือ
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น ว่าตัวแปรต้นในแต่ละตัวมีความสัมพันธ์กันเองในระดับ 0.8
หรือไม่
ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น
ตัวแปร
DV
MV
JS
RP
IT

DV
.457**
.648**
.711**
.614**    

MV
.548**
.446**
.450**     

JS

.699**
.692**    

RP

.547**   

IT

-

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างตัวแปรต้นแต่ละคู่
มี ค ่ า น้ อ ยกว่ า .80 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ตั ว แปรต้ น แต่ ล ะตั ว ไม่ มี ป ั ญ หาการมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น เองสู ง
(Multicollinearity)
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3.4 การทดสอบความความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน(Testing the homoscedasticity)
คือการทดสอบความแปรปรวนของค่า Error term โดยความแปรปรวนของค่า Error term จะต้องคงที่
ที่เรียกเป็นศัพท์ทางสถิติว่า homoscedasticity ผู้วิจัยเลือกใช้ตาราง Scatterplot ในการทดสอบ
ตารางที่ 7 Scatterplot

จากตารางที่ 7 การทดสอบ homoscedasticity ซึ่ งต้ องไม่ มี รู ป แบบที่ ชั ด เจนในการแจกแจง
จากภาพนี้ แสดงให้เห็นว่าความผันผวนในค่าของ error termคงที่ ในกรณีเช่นนี้ error terms มีลักษณะ
ที่เรียกว่า homoscedastic ซึ่งหมายความว่า ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กันคงที่

การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ
ตารางที่ 8 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ
ตัวแปร
CB
DV
MV
JS
RP
IT

CB
.570**       
.591**
.551**
.777**

DV

MV

JS

RP

.398**
.648**
.711**
.614**

.457**
.548**
.446**
.450**

.669**
.692**

.574**

IT

-

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละคู่ มีค่าน้อยกว่า .80
แสดงให้เห็นว่าตัวแปรแต่ละตัวไม่มปี ญ
ั หาการมีความสัมพันธ์กนั เองสูง (Multicolinearity) สุชาติ ประสิทธิร์ ฐั สินธุ์
(2545) และพบว่า ตัวแปรการเลียนแบบ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการรังแกทางไซเบอร์
มากทีส่ ดุ เป็นอันดับ 1 (.777**) รองลงมาคือ ตัวแปรการอิจฉาริษยาค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การรังแกทางไซเบอร์เป็นอันดับ 2 (.591**) และ ตัวแปรที่มีค่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
รังแกทางไซเบอร์น้อยที่สุดคือ ตัวแปร ความรุนแรงที่ปรากฏผ่านสื่อ (.398**) ดังนั้น จึงมีความเหมาะสม
ที่จะท�ำการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ
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ตารางที่ 9 สรุปผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ
Change Statistics
Model R
1
.777a
2
.788b

Adjusted
R
R
Square Square
.604
.603
.621
.619

Std. Error
R
of the
Square
F
Estimate Change Change df1 df2
.56699
.604 578.594 1 379
.55582
.016 16.387 1 378

Sig. F
Change
.000
.000

a. Predictors : (Constant), IT
b. Predictors : (Constant), IT, RP
c. Dependent Variable : CB
ตารางที่ 10 ANOVAa
Model
1 Regression
Residual
Total
2 Regression
Residual
Total

Sum of Squares
186.007
121.841
307.848
191.07
116.779
307.848

df
1
379
380
2
378
380

Mean Square
186.007
0.321

F
578.594

Sig.
.000b

95.535
0.309

309.235

.000c

t
1.837
17.760
4.048

Sig.
.067
.000
.000

a Dependent Variable : CB
c Predictors : (Constant), IT, RP
c Predictors : (Constant), IT, RP
ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ตัวแปร
B
Std. Error
β
ค่าคงที่ (Constant)
.139
.075
การเลียนแบบ
.839
.047
.687
การเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน
.173
.034
.157
R = 0.788, R2 = 0.621, Std. Error = 0.555, F = 16.387, Sig. = 0.000
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 11 พบว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์สาเหตุของพฤติกรรมการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย การเลียนแบบและการเลีย้ งดูแบบเข้มงวดกวดขัน โดยตัวแปร
ทั้งสองมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรังแกทางโลกไซเบอร์ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า
สหสัมพันธ์พหุเท่ากับ .788 สัมประสิทธิก์ ารพยากรณ์เท่ากับ .621 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระทัง้ 2 ตัวแปร
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได้ร้อยละ 62.10
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โดยตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการรังแกทางโลกไซเบอร์มากทีส่ ดุ ได้แก่ การเลียนแบบ (0.687)
รองลงมาคือ การเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน (0.157) ตามล�ำดับ
เมือ่ น�ำมาเขียนในรูปแบบของสมการทีใ่ ช้คา่ สัมประสิทธิป์ รับมาตรฐาน (Standardized coefficients)
ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
CB = 0.687(IT) + 0.157(RP)
(17.760) (4.048)
จากสมการสามารถอธิบายได้ว่า การเลียนแบบ และการเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการรังแกทางไซเบอร์ของนักศึกษา กล่าวคือ หากการเลียนแบบเพิ่มขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน
พฤติกรรมการรังแกทางไซเบอร์จะเพิ่มขึ้น 0.687 หน่วยมาตรฐาน และการเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน
เพิ่มขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน พฤติกรรมการรังแกทางไซเบอร์จะเพิ่มขึ้น 0.157 หน่วยมาตรฐาน

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 12 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 : นักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตภาคตะวันออกของ
ประเทศไทยมีพฤติกรรมการรังแกทางไซเบอร์ในระดับสูง
สมมติฐานที่ 2 : ความรุนแรงในครอบครัวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การรังแกทางไซเบอร์
สมมติฐานที่ 3 : ความรุนแรงที่ปรากฎผ่านสื่อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การรังแกทางไซเบอร์
สมมติฐานที่ 4 : ความอิจฉาริษยามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรังแก
ทางไซเบอร์
สมมติฐานที่ 5 : การเลีย้ งดูแบบเข้มงวดกวดขันมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
การรังแกทางไซเบอร์
สมมติฐานที่ 6 : การเลี ย นแบบมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการรั ง แก
ทางไซเบอร์

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
เป็นไปตามสมมติฐาน
เป็นไปตามสมมติฐาน

สรุปและอภิปลายผล
จากผลการวิจัยที่ศึกษา พบว่า พฤติกรรมการรังแกทางโลกไซเบอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย นั้นมีความรุนแรงอยู่ในระดับต�่ำมาก ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีนั้น มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการรังแกทาง
ไซเบอร์ และทราบถึงสภาพของปัญหาความรุนแรงในปัจจุบนั เป็นอย่างดี ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ฤทัยชนนี สิทธิชยั และ ธันยากร ตุดเกือ้ (2560) กล่าวว่า เยาวชนส่วนใหญ่รจู้ กั และเข้าใจพฤติกรรมการรังแก
บนโลกไซเบอร์ในระดับดีมาก ทั้งการประสบกับตนเองและเห็นบุคคลอื่นปฏิบัติจนเป็นเรื่องปกติ
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ต่อมาเป็นปัจจัยความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งปัจจัยนี้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรังแก
ทางไซเบอร์ แสดงให้เห็นว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีนั้น มีพื้นฐานครอบครัวที่ดี ไม่มีปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว และถูกอบรมเลี้ยงดูด้วยความรักความเข้าใจตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน สอดคล้องกับ
นู ร ไลลาห์ หลัง ปูเต๊ะ. (2558) ที่ก ล่า วว่ า ภู มิ ห ลั งของการเกิ ด ความรุ น แรงภายในครอบครั ว เกิ ดจาก
ประสบการณ์การใช้ความรุนแรง ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจภายในครอบครัว ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ความ
รุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อม
ผลการทดสอบปัจจัยทีสามคือ ปัจจัยความรุนแรงทีป่ รากฏผ่านสือ่ ซึง่ พบว่า ปัจจัยนี้ ไม่มคี วามสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการรังแกทางไซเบอร์ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างของผู้วิจัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
อยู่ในช่วงอายุประมาณ 18 - 22 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เด็กมีความรู้มากพอในการตัดสินใจในการเลือกปฏิบัติ
ตามสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ ที่ปรากฎผ่านออกมาทางสื่อสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตติยา ดีน�้ำจืด (2560)
อธิบายว่า ในปัจจุบันเด็กที่มีพฤติกรรมการรังแกได้รับอิทธิพลความรุนแรงมาจากการเสพสื่อ ทั้งโทรทัศน์
ภาพยนตร์ วิทยุ หนังสือหนังสือพิมพ์ คลิปวิดีโอ หรือแม้แต่สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งก�ำลังได้รับความนิยม
เมื่อเด็กมีการเสพสื่อที่มีพฤติกรรมดังกล่าวบ่อยครั้งเข้าก็จะเคยชินกับการใช้ ความรุนแรงในชีวิตประจ�ำวัน
หรือการแก้ปัญหาในสังคมจนเกิดเป็นความเคยชินในที่สุด
ปัจจัยความอิจฉาริษยานั้นเป็นปัจจัยที่ผู้วิจัยนั้นคาดหวังที่สุด แต่ปัจจัยนี้ กลับไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการรังแกทางไซเบอร์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ หรรษา แก้วพูลปกรณ์ (2541) ที่กล่าวว่า วัยรุ่น
ถือเป็นวัยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงทางอารมณ์งา่ ย สับสน และมีความเข้มอารมณ์สงู ต้องปรับตัวในหลาย ๆ ด้าน
ท�ำให้เกิดความสับสน ไม่แน่ใจไม่ปลอดภัย และท�ำให้อารมณ์แปรปรวนง่ายมีความรุนแรง และขาด
การควบคุมอารมณ์มักแสดงออกทางอารมณ์อย่างเปิดเผย ลักษณะอารมณ์ของวัยรุ่นส่งผลเกิดพฤติกรรม
ที่เป็นปัญหา เช่น ความวิตกกังวล ความอิจฉาริษยา ความกลัว ซึ่งมักก่อให้เกิดปัญหาทางพฤติกรรม
และก่อให้เกิดความรุนแรง
ต่อมาเป็นปัจจัยการเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน ซึ่งปัจจัยนี้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรังแก
ทางไซเบอร์เป็นอันดับสอง ซึ่งสอดคล้องกับ เกษตรชัย และหีม และอุทิศ สังขรัตน์ (2557) ที่พบว่าความ
คับข้องใจ รวมถึงการอบรมเลีย้ งดูแบบเข้มงวดกวดขัน การอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย การอบรมเลีย้ งดู
แบบปล่อยปละละเลย อิทธิพลความรุนแรงของเพื่อน อิทธิพลความรุนแรงของสื่อโทรทัศน์ อิทธิพล
ความรุนแรงของเกม และอิทธิพลความรุนแรงของบิดามารดา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
รังแกของนักเรียน
และปัจจัยสุดท้ายคือ ปัจจัยการเลียนแบบ ซึ่งปัจจัยการเลียนแบบนี้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การรังแกทางไซเบอร์มากที่สุด โดยสอดคล้องกับ ธันยากร ตุดเกื้อ และเกษตรชัย และหีม (2561) พบว่า
ความรุนแรงทั้งที่ได้ซึมซับจากกลุ่มเพื่อน จากเกม และจากบิดามารดา มีอิทธิพลต่อค่านิยม ความรู้สึก
รวมไปถึงทัศนคติของนักศึกษา ทั้งนี้ ยังถือว่าเป็นตัวเสริมแรงและทั้งตัวแบบให้นักศึกษาเกิดการเลียนแบบ
พฤติกรรมความรุนแรง รวมถึงใช้ความรุนแรงเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาอีกทั้งยังมีแนวโน้มจะเห็น
พฤติกรรมความรุนแรงเป็นเรื่องปกติ
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ข้อเสนอแนะ
1. ทางออกที่ดีที่สุดของการแก้ไขปัญหาซึ่งอ้างอิงจากผลการวิจัยโดยเกิดจากการเลี้ยงดูจาก
ครอบครัว และการเลียนแบบ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการรังแก จึงต้องเน้นย�้ำไปที่สถาบันครอบครัวที่ต้องเป็น
ภาระส�ำคัญในการเลี้ยงดูบุตรธิดาบนหลักของเหตุผล หลีกเลี่ยงการใช้ก�ำลัง และเน้นการพูดคุยสนทนา
ภายในครอบครัวให้มากขึ้น
2. กระบวนการกล่อมเกล่าทางสังคม คือสถานศึกษาควรมีการพูดคุยเรื่องพฤติกรรมการรังแก
โดยการสอดแทรกเข้าไปในรายวิชา ซึ่งเน้นถึงผลกระทบที่เกิดจากการรังแก และแนวทางการป้องกัน หรือ
ช่องทางการแจ้งเหตุ โดยไม่มองว่าเป็นเรื่องไกลตัว
3. สือ่ สังคมออนไลน์ทเี่ ป็นตัวกลางในการติดต่อ สือ่ สาร หรือเป็นช่องทางในการรังแก ควรมองเห็น
ถึงปัญหาความรุนแรงนี้ และคอยช่วยดูแลสอดส่อง รวมทั้งสร้างมาตรการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาในภายภาคหน้า
4. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ควรที่จะออกกฎหมายเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งรังแกให้
ครอบคลุมอย่างชัดเจน และรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาพฤติกรมการรังแกทางไซเบอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตภาคตะวันออก
ของประเทศไทยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษามหาวิทยาลัยภายในภาคตะวันออกอย่างเดียว ดังนั้นในการศึกษา
ครั้งต่อไป ควรศึกษาในประเด็นเดิม แต่ขยายขอบเขตการวิจัย แล้วน�ำผลการวิจัยมาเปรียบเทียบ เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพราะสามารถเก็บข้อมูลเชิงลึกได้ และสามารถ
เข้าถึงสภาพปัญหาความรุนแรงได้อย่างชัดเจน เช่น การสัมภาษณ์ เพื่อจะได้ทราบข้อมูลเชิงลึกสามารถ
อธิบายสาเหตุด้านต่าง ๆ และข้อเท็จจริงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3. ศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่อาจมีความสัมพันธ์กับปัญหาพฤติกรรมการรังแกทางไซเบอร์ของ
นักศึกษา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ข้อมูลในครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือการหามาตรการป้องกันส�ำหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี ที่ตกเป็นเหยื่อของพฤติกรรมการรังแกทางไซเบอร์
2. อธิการบดี อาจารย์ และพ่อแม่ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถน�ำไปใช้ในการ
กําหนดแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการกระท�ำความรุนแรง ของนักศึกษาผ่านทางสื่อและ
อินเทอร์เน็ต
3. นักศึกษา และนักวิจัย รวมถึงบุคคลทั่วไป สามารถน�ำไปศึกษาค้นคว้าเพื่อต่อยอด หรืออาจ
น�ำไปใช้ในการอ้างอิงของงานวิจัยครั้งต่อไป
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มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจับกุมผู้กระท�ำผิด
ของอาสาสมัครต�ำรวจบ้าน
LEGAL MEASURES FOR ARREST OF OFFENDERS BY
COMMUNITY POLICE VOLUNTEERS
วิรัตน์ นาทิพเวทย์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
การจับเป็นอ�ำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาควาอาญาที่ก�ำหนดให้พนักงานฝ่ายปกครอง
หรื อ ต� ำ รวจจะจั บ ผู ้ ใ ดโดยไม่ มี ห มายจั บ หรื อ ค� ำ สั่ ง ของศาลนั้ น ไม่ ไ ด้ และกฎหมายได้ ม อบอ� ำ นาจ
จับให้แก่ราษฎรอีกด้วย เมือ่ พิจารณาถึงอาสาสมัครต�ำรวจบ้านซึง่ เป็นแนวร่วมประชาชนทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วม
ในกิจการของต�ำรวจในลักษณะปฏิบัติการ เพือ่ รักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันอาชญากรรมในชุมชน
อาทิเช่น เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานต�ำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, อ�ำนวย
ความสะดวกด้านการจราจร, แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ข้อมูลอาชญากรรม เบาะแสคนร้าย คดีอาญาทั่วไป
และคดียาเสพติด ซึ่งตามกฎหมายนั้นอ�ำนาจการจับกุมผู้กระท�ำผิดของอาสาสมัครต�ำรวจบ้าน มีฐานะ
เช่ น เดี ย วกั บ ราษฎรคนหนึ่ ง ท� ำ ให้ อ าสาสมั ค รต� ำ รวจบ้ า นไม่ ส ามารถจั บ กุ ม คดี ย าเสพติ ด ได้ เ พราะ
กฎหมายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ได้ให้อ�ำนาจไว้ ดังนั้นควรมีมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจน
เกีย่ วกับอ�ำนาจหน้าทีข่ องอาสาสมัครต�ำรวจบ้าน เช่น อ�ำนาจเกีย่ วกับการจับกุมผูก้ ระท�ำผิดของอาสาสมัคร
ต�ำรวจบ้านว่าควรมีแค่ไหนเพียงใด พร้อมทั้งบทลงโทษทางวินัยเพื่อป้องกันมิให้อาสาสมัครต�ำรวจบ้าน
ใช้อ�ำนาจเกินขอบเขตที่กฎหมายก�ำหนดไว้ เพื่อให้ประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการกระท�ำ
ความผิดของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจทีม่ อี าสาสมัครต�ำรวจบ้านเป็นผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานต�ำรวจนัน้ มีมปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ค�ำส�ำคัญ อาสาสมัคร, ต�ำรวจบ้าน, อ�ำนาจจับ

Abstract
The catch is authorized by the Code of Criminal Procedure Aqua requiring administrative or
police to arrest anyone without a warrant or court order, it is not. And legal authority to arrest people,
too. Considering the volunteer village policeman are front of people who participate in police affairs
in terms of taking actions to maintain peace and order. They the can prevent crime in communities
such as supporting the police according to The Criminal Procedure Code, facilitating traffic services,
including declaration of exigency, accidents, crime, criminals, general criminal cases, and drug
cases. From the study, the authorization on arrest of the Volunteer village policeman is none that
they work as an inhabitant. Volunteers bring home the police can not arrest drug case because the
law of criminal procedure does not provide the power. Therefore, it should have an accurate legal
measures that relevant to the authorization of the community police volunteers. For example, the
regulation that relevant to the authorization of arrest of the offenders of Volunteer village policeman.
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Moreover, they should legislate the regulation that relevant to the disciplinary penalty according to
prevent the over-exercise of power of Volunteer village policeman.
Keywords : volunteers, community police, arrest authority

บทน�ำ
อาสาสมัครต�ำรวจบ้าน คือ แนวร่วมประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของต�ำรวจลักษณะ
ปฏิบัติการ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันอาชญากรรม อาสาสมัครต�ำรวจบ้านได้เกิดขึ้นจาก
พระราชบัญญัติต�ำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 เนื่องจากส�ำนักงานแห่งชาติมีภารกิจในการป้องกันและ
ปราบปรามการกระท�ำผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน แต่เนื่องจากอาชญากรรมเกิดขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก เพื่อให้ภารกิจดังกล่าว
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน จึงมีการออกระเบียบ ก.ต.ช.
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการต�ำรวจ พ.ศ. 2549 โดยให้
ท้องถิ่น และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการต�ำรวจด้านต่างๆ เช่น ด้านการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน ด้านการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ด้านการจราจร ด้านการดูแลสาธารณสมบัติ และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ต่อมาได้มีการออกระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน
ชุมชน ท้องถิน่ และองค์กรมีสว่ นร่วมในกิจการต�ำรวจ พ.ศ. 2551 จึงเกิดการมีสว่ นร่วม รูปแบบของประชาชน
ทั่วไป เป็นการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนของสถานีต�ำรวจ ในลักษณะเครือข่ายชุมชนปฏิบัติการ
จึงเกิดอาสาสมัครต�ำรวจบ้านขึ้น แต่เมื่อพิจารณาถึงอ�ำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนดของอาสาสมัคร
ต�ำรวจบ้านแล้ว โดยเฉพาะเรื่องอ�ำนาจจับ ท�ำให้เกิดการศึกษาเรื่องขอบเขตอ�ำนาจจับกุมของอาสาสมัคร
ต�ำรวจบ้านขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจและทราบถึงที่ความเป็นมา ภารกิจหลักของอาสาสมัครต�ำรวจบ้าน
และอ�ำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมานก�ำหนดไว้ของอาสาสมัครต�ำรวจบ้าน
1. ความเป็ น มาหรื อ ภู มิ ห ลั ง เกี่ ย วกั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนในการปราบปราม
อาชญากรรม
ในสมัยกรุงสุโขทัย มีกฎหมายลักษณะโจร (ศิลาจารึกหลักที่ 38) ได้ก�ำหนดกฎหมาย 3 เส้น 15 วา
(150 เมตร) ซึ่งมีเนื้อหาบางตอนของแต่ละมาตราดังต่อไปนี้ มาตรา หนึ่ง ในเมืองนครบาลมิได้ลาดตระเวน
ประหยัดไฟ ผู้ร้ายให้รอบเมือง จงทุกวัน ถ้าแลนครบาลมิได้ลาดตระเวน ให้เอาคาจ�ำนครบาลไว้หน้า
พระเสื้อเมือง วันหนึ่งจนพระอาทิตย์ร้อนอัสดงคตแล้วถอดคาออก ถ้าผู้ร้ายท�ำร้ายแก่ชาวพระนครในบ้าน
ในเมืองได้ แลให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ท่านว่าให้เอานครบาลเป็นโทษละเมิด(อนึ่งโจรปล้นอยู่ใน 3 เส้น 15 วา
มิได้ชว่ ยตามโจรให้ได้ ท่านว่าให้ลงโทษด้วยลวดหนังโดยใกล้แลไกล อนึง่ ผูต้ ามโจรได้รบพุง่ ฟันแทงมีบาดเจ็บ
ท่านว่าคุ้มโทษ ถ้ามีห้วยบาง น�้ำลึก ก็พ้นรังวัด พระอัยการลักษณะโจรมาตรา 15 ในมาตรา 15 นี้กล่าวไว้
สองวรรค วรรคแรกบอกหน้าที่ของนครบาลต้องตระเวนหากไม่ตระเวน รับโทษจ�ำคาหนึ่งวัน ถ้าผู้ท�ำร้าย
ท�ำร้ายราษฎรให้มโี ทษละเมิด วรรคสองก็ระบุวา่ ถ้ามีโจรปล้นในเขตรัศมี 3 เส้น 15 วา หากมิได้ชว่ ยตามโจร
ให้ลงโทษทวนด้วยลวดหนังตามระยะใกล้ไกล ผู้ตามโจรได้รบพุ่งมีบาดเจ็บก็คุ้มโทษ คือ ละเว้นโทษ
ที่ไม่ช่วยตามโจร (ชาคริต อนันทราวัน, 2556)
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เห็ น ได้ ว ่ า ในพระอั ย การลั ก ษณะโจรที่ ก ล่ า วถึ ง มิ ไ ด้ มี บ ทใดที่ ก ล่ า วถึ ง ว่ า ราษฎรหรื อ ชาวบ้ า น
ต้องช่วยจับโจรในระยะ 3 เส้น 15 วา (ชาคริต อนันทราวัน, 2556) ต่อมา ในสมัยกรุงศรีอยุธยา กฎหมาย
ลักษณะโจร ข้อ 12 ระบุว่า “ให้นายบ้าน (เจ้าพนักงาน) ว่ากล่าวแก่ชาวบ้านทั้งปวง ท�ำจ�ำหล่อแลกองเพลิง
หน้าบ้าน หลังบ้าน แล้วให้ผลัดเปลี่ยนกันมานั่งยามตระเวนบรรจบพิทักษ์รักษาป้องกัน ซึ่งภัยผู้ร้าย
จะมาท�ำร้ายคนบ้านนั้น ไว้ด้วยจงทุกบ้านถ้าแลอ้ายผู้ร้ายเข้าปล้นและท�ำร้ายสิ่งใดเป็นการเร็วในทันใดนั้น
ให้ตึกกลองสัญญาณขึ้นแล้วให้ชาวบ้านทั้งปวงมาพร้อมกันจับกุมติดตามอ้ายผู้ร้ายนั้นจงได้ (ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ, 2556) ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงตรากฎหมาย
ขึ้นมาฉบับหนึ่ง ขยายอาณาเขตของบุคคลผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการกระท�ำความผิดอกไปเป็น 5 เส้น
จึงนิยมเรียกกันว่า “กฎหมายโจรห้าเส้น” (ก�ำธร ก�ำประเสริฐ, สุเมธ จานประดับ, 2549)
ในปัจจุบันมีพระราชบัญญัติต�ำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชน มีส่วนร่วมในกิจการของต�ำรวจเพื่อป้องกันและปราบปรามการท�ำความผิด
ทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสม และ
ความต้องการของแต่ละพื้นที่ต่อมาได้มีการออกระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริม
ให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการต�ำรวจ พ.ศ. 2549 ในปี พ.ศ. 2555 ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติก�ำหนดในสถานีต�ำรวจจัดให้มี “อาสาสมัครต�ำรวจบ้าน” อันเป็นการส่งเสริมและแสวงหา
การมีส่วนร่วมกับประชาชนและชุมชนในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ “ว่าด้วย
การส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิน่ และองค์กรมีสว่ นร่วมในกิจการต�ำรวจ พ.ศ. 2551 โดยออกระเบียบ
ดังกล่าวก�ำหนดให้ หน่วยงานปฏิบัติระดับสถานีด�ำเนินการตามกระบวนการมีส่วนร่วม โดยคัดเลือก
ตัวแทนของประชาชนในหมู่บ้านมาท�ำหน้าที่ “อาสาสมัครต�ำรวจบ้าน” (รมย์สิทธิ วีริยาสรร, 2556,
น. 94 - 95) ซึง่ เป็นกระบวนการทีก่ ำ� หนดทิศทางให้บคุ ลากรต�ำรวจทัง้ หมดในแต่ละองค์กร หันเหพฤติกรรม
ไปสูก่ ารมีปฏิสมั พันธ์กบั สภาพแวดล้อม เพือ่ ทีจ่ ะได้รบั การสนับสนุนจากประชาชนและสภาพแวดล้อมอืน่ ๆ
ภายนอกองค์กร ในลักษณะที่เอื้ออ�ำนวยต่อการบรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าประสงค์หลักขององค์กร
ต�ำรวจ โดยให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของตนเองและบุคคลอื่น
ให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม (สุพิศาล ภักดีนฤนาถ และคณะ, 2556)
2. ขอบเขตการด�ำเนินงานของอาสาสมัครต�ำรวจบ้าน
อาสาสมัครต�ำรวจบ้าน คือ แนวร่วมประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของต�ำรวจลักษณะ
ปฏิบัติการ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันอาชญากรรม ตามระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการต�ำรวจ พ.ศ. 2551 ข้อ 4
วรรค แปด ซึง่ การเข้ามามีสว่ นร่วมดังกล่าวเป็นการเข้ามามีสว่ นร่วมโดยอาศัยความสมัครใจของอาสาสมัครเอง
และอาสาสมัครนี้จะเข้ามาท�ำหน้าที่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าพนักงานต�ำรวจ
เช่น อาสาสมัครต�ำรวจบ้าน อาสาจราจร และอาสาสมัครในรูปแบบอื่นๆ ตามที่ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ก�ำหนดตามระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดระบบการบริหาร การปฏิบตั งิ านด้านการป้องกัน
และปราบปรามการกระท�ำความผิดอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัย
ของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน พ.ศ. 2559 ข้อ 3 วรรคสาม
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การด�ำเนินงานของอาสาสมัครต�ำรวจบ้าน เป็นรูปแบบการจัดแนวร่วมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการ
แสวงหาความร่วมมือของประชาชนให้เข้ามาร่วมปฏิบัติกับเจ้าพนักงานต�ำรวจในการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม ยาเสพติด และอุบตั ภิ ยั ต่างๆ  รวมทัง้ การตรวจตราของต�ำรวจสายตรวจ โดยการเข้ามามีสว่ นร่วม
ในกิจการต�ำรวจในลักษณะเปิดเผยตัว มีการก�ำหนดให้แต่งเครื่องแบบชัดเจน มีบัตรประจ�ำตัวสมาชิก
และรหัสสมาชิก ซึ่งเป็นรูปแบบ “เครือข่ายชุมชนลักษณะปฏิบัติการ” ตามระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการต�ำรวจ พ.ศ. 2551
ข้อ 4 วรรคหกโดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบฯ ข้อ 8 ดังนี้
(1) เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานต�ำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(2) เป็นผูช้ ว่ ยเหลือเจ้าพนักงานต�ำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อย การบริการ และอ�ำนวยความ
สะดวกด้านการจราจร
(3) แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ข้อมูลอาชญากรรม เบาะแสคนร้าย คดีอาญาทั่วไป และคดียาเสพติด
(4) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่
(5) ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ต�ำรวจกับผู้น�ำชุมชนในหมู่บ้าน รวมทั้งเป็นเครือข่ายของฝ่าย
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในท้องที่
(6) นอกเหนือจากข้อ (1) ถึง (5) อ�ำนาจในการจับกุมผู้กระท�ำความผิดให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3. อ�ำนาจจับของอาสาสมัครต�ำรวจบ้าน
การจับเป็นการกระท�ำขั้นต้นเพื่อจ�ำกัดเสรีภาพในการเคลื่อนไหวกล่าวคือ เป็นเสรีภาพในการที่จะ
ไปไหนมาไหนได้ โ ดยปราศจากการถู ก จ� ำ กั ด เขต และเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของเสรี ภ าพในการในร่ า งกาย
ตามรัฐธรรมนูญดังนั้น การจับตามกฎหมายจะต้องเป็นการกระท�ำโดยชอบตามขั้นตอนของกฎหมาย
(คณิต ณ นคร, 2561, น. 390 ) ซึ่งการจับตามกฎหมายนั้นเป็นอ�ำนาจรัฐอย่างหนึ่ง โดยปกติเจ้าพนักงาน
ของรั ฐ เท่ า นั้ น ที่ มี อ� ำ นาจที่ จ ะท� ำ การจั บ บุ ค คลที่ ก ระท� ำ ความผิ ด หรื อ ต้ อ งหาว่ า กระท� ำ ความผิ ด ได้
อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีกฎหมายให้อ�ำนาจราษฎรที่จะท�ำการจับบุคคลได้ด้วย เช่น เมื่อมีการกระท�ำ
ความผิดซึ่งหน้า และความผิดที่ระบุอยู่ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือ
เมื่อเจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายจับขอความช่วยเหลือเพื่อจัดการตามหมายจับนั้น
เนื่ อ งจากกฎหมายได้ ก� ำ หนดให้ อ าสาสมั ค รต� ำ รวจบ้ า นมี ฐ านะเป็ น ผู ้ ช ่ ว ยเหลื อ เจ้ า พนั ก งาน
ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาได้ก�ำหนดให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจสามารถ
ที่จะขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียงเพื่อจัดการตามหมายจับได้ และได้ก�ำหนดอ�ำนาจการจับกุม
ผู้กระท�ำผิดของราษฎรไว้ซึ่งผู้เขียนมุ่งอธิบายถึงอ�ำนาจจับของอาสาสมัครต�ำรวจบ้านไว้ 2 ประการ คือ
ประการแรก อ�ำนาจจับในฐานะราษฎรคนหนึ่งที่เจ้าพนักงานต�ำรวจร้องขอความช่วยเหลือ
เพื่อจัดการตามหมายจับ
ประการที่สอง อ�ำนาจจับในฐานะราษฎรคนหนึ่งที่ท�ำการจับกุมในความผิดซึ่งหน้า
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3.1 อ�ำนาจจับในฐานะราษฎรคนหนึ่งที่เจ้าพนักงานต�ำรวจร้องขอความช่วยเหลือเพื่อจัดการ
ตามหมายจับ
โดยหลักแล้วเจ้าพนักงานต�ำรวจซึ่งเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมีหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริง
และหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจได้ปฏิบัติไปตามอ�ำนาจและหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด และการรวบรวมพยานหลักฐานและ
การด�ำเนินการทัง้ หลาย ซึง่ พนักงานสอบสวนได้ทำ� ไปเกีย่ วกับความผิดทีก่ ล่าวหา เพือ่ ทีจ่ ะทราบข้อเท็จจริง
หรือพิสจู น์ความผิดและเพือ่ จะเอาตัวผูก้ ระท�ำผิดมาฟ้องลงโทษ ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
ลักษณะ 5 จึงก�ำหนดกรอบการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน โดยให้จ�ำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเท่า
ทีจ่ ำ� เป็นและสมควร (ณรงค์ ใจหาญ, 2555, น. 227) แต่การทีก่ ฎหมายให้อำ� นาจจับในฐานะราษฎรคนหนึง่
ที่เจ้าพนักงานต�ำรวจร้องขอความช่วยเหลือเพื่อจัดการตามหมายจับต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าเจ้าพนักงาน
เป็นผูจ้ ดั การตามหมายจับ คือ ต้องเป็นการจับโดยมีหมายจับ และไม่จำ� กัดฐานความผิดว่าต้องเป็นความผิด
ที่ระบุอยู่ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดังเช่นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 79 ซึ่งเป็นกรณีที่มีผู้กระท�ำความผิดซึ่งหน้าและความผิดนั้นระบุอยู่ในบัญชีท้ายประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา ซึง่ เป็นหน้าทีท่ รี่ าษฎรจะต้องเข้าช่วยเหลือเจ้าพนักงานผูจ้ ดั การตามหมายจับ
หากการเข้าช่วยเหลือนั้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ตัวราษฎรนั้นเอง
ตามตามระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและ
องค์กรมีส่วนร่วมในกิจการต�ำรวจ พ.ศ. 2551 ได้ก�ำหนดบทบาทหน้าของอาสาสมัครต�ำรวจบ้านโดยให้
อาสาสมัครต�ำรวจบ้านเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานต�ำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในที่นี้คือผู้ที่มีหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานได้ตามกฎหมาย ซึ่งการพิจารณาว่าผู้ใดจะเป็นผู้ช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานย่อมเป็นไปตาม ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 82 บัญญัตวิ า่ “เจ้าพนักงาน
ผูจ้ ดั การตามหมายจับ จะขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียงเพือ่ จัดการตามหมายนัน้ ก็ได้ แต่จะบังคับให้
ผู้ใดช่วยอันเกิดอันตรายแก่เขาไม่ได้” ดังนั้นการที่เจ้าพนักงานร้องขอความช่วยเหลือให้ประชาชนจับผู้ร้าย
โดยกฎหมายก�ำหนดให้ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานมีฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ถือเป็นอ�ำนาจที่สามารถกระท�ำได้และไม่เป็นการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพต่อ
ผู้ถูกจับแต่อย่างใด
เมื่อพิจารณาถึงบริบทของอาสาสมัครต�ำรวจบ้านที่มีฐานะเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานตามระเบียบ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการ
ต�ำรวจ พ.ศ. 2551 ข้อ 4 วรรคหก โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบฯ ข้อ 8 (1) จึงท�ำให้
การท�ำงานของเจ้าพนักงานต�ำรวจมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะเจ้าพนักงานต�ำรวจสามารถใช้อ�ำนาจตาม
ที่ก�ำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 82 มอบหมายให้อาสาสมัครต�ำรวจบ้าน
จับผูร้ า้ ยตามหมายจับได้ทนั ที แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ จะมอบหมายให้อาสาสมัครต�ำรวจบ้านช่วยในการจับกุมทีอ่ าจ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่อาสาสมัครต�ำรวจบ้านมิได้
เมื่อพิจารณาบริบทของกฎหมายอาญานั้น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (2) ได้ก�ำหนด
ให้การที่ผู้ถูกจับได้ฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ต้องระวางโทษประหารชีวิตนั้น เป็นกรณีที่กฎหมาย
ให้ความส�ำคัญผูช้ ว่ ยเหลือเจ้าพนักงานเทียบเท่ากับการฆ่าเจ้าพนักงานต�ำรวจ ซึง่ กฎหมายดังกล่าวมีแนวคิด
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พื้นฐานมาจาก การคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตที่ใครก็ไม่อาจละเมิดได้ โดยมีคุณธรรมทางกฎหมายของ
ความผิดฐานฆ่าเจ้าพนักงานคือ “ชีวติ มนุษย์” และความเด็ดขาดของอ�ำนาจรัฐ (คณิต ณ นคร, 2545, น. 52)
และผู้ถูกจับกุมจะท�ำการต่อสู้และขัดขวางมิได้กรณีที่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจได้จัดการตามหมายจับ ขอความ
ช่วยเหลือให้อาสาสมัครต�ำรวจบ้านในการจับกุมผู้กระท�ำผิด อาสาสมัครต�ำรวจบ้านสามารถที่จะร่วมกับ
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจผูจ้ ดั การตามหมายจับให้การเข้าจับกุมผูก้ ระท�ำความผิดได้ และหากมีการต่อสูห้ รือขัดขวาง
อาสาสมัครต�ำรวจบ้าน ผู้กระท�ำการต่อสู้ขัดขวางก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138
เพราะว่าการที่จะถือว่าเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานที่จะผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 138 นั้น จะต้อง
ถูกเรียกให้ชว่ ยตามกฎหมาย ไม่ใช่เข้าช่วยโดยสัญญา โดยร้องขอด้วยอัธยาศัย หรือโดยอาสาสมัครเข้าไปเอง
(จิตติ ติงสภัทิย์, 2548, น.161) ซึ่งอาสาสมัครต�ำรวจบ้านถือว่าเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานตามตามระเบียบ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการ
ต�ำรวจ พ.ศ. 2551 ข้อ 8 ดังนั้นผู้กระท�ำผิดไม่สามารถที่จะต่อสู้หรือขัดขวางอาสาสมัครต�ำรวจบ้านได้
ในขณะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
3.2 อ�ำนาจจับในฐานะราฎรคนหนึ่งที่ท�ำการจับกุมในความผิดซึ่งหน้า
อ� ำ นาจจั บ ในฐานราษฎรคนหนึ่ ง ในที่ นี้ จ ะแตกต่ า งจากอ� ำ นาจจั บ ในฐานะผู ่ ว ยเจ้ า พนั ก งาน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 82 โดนสิ้นเชิง เพราะเป็นอ�ำนาจจับที่เกิดขึ้น
จากการตัดสินใจของตัวอาสาสมัครต�ำรวจบ้านในฐานะของราษฎรคนหนึ่งเอง โดยไม่มีการบังคับบัญชา
จากเจ้าพนักงานต�ำรวจในการสั่งการว่าจะจับกุมตัวผู้กระท�ำความผิดหรือไม่ ท�ำให้กฎหมายจ�ำกัดอ�ำนาจ
การจับกุมไว้แตกต่างกับการจับกุมของเจ้าพนักงานต�ำรวจเพราะว่า การจับกุมมของเจ้าพนักงานต�ำรวจ
เป็นอ�ำนาจที่ผ่านการออกหมายจับโดยศาล และมีหลักฐานน่าเชื่อว่าบุคคลใดได้ แต่ไม่ถึงขั้นปราศจาก
ข้อสงสัยว่ากระท�ำความผิดอย่างแน่นอน
ตามระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กร
มีส่วนร่วมในกิจการต�ำรวจ พ.ศ. 2551 ข้อ 8 ประกอบข้อ 12 ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ในการจับกุมผู้กระท�ำ
ความผิดของอาสาสมัครต�ำรวจบ้าน ไว้ว่าอ�ำนาจในการจับกุมผู้กระท�ำความผิดให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเรื่อง
อ�ำนาจการจับกุมกรณีความผิดซึ่งหน้า ในฐานะราษฎรคนหนึ่ง โดยอ�ำนาจจับของอาสาสมัครต�ำรวจบ้าน
ในฐานะราษฎรคนหนึ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 79 บัญญัติว่า ราษฎรจะจับผู้อื่น
ไม่ได้เว้นแต่ จะเข้าอยู่ในเกณฑ์มาตรา 82 หรือเมื่อผู้นั้นกระท�ำความผิดซึ่งหน้า และความผิดนั้นได้ระบุไว้
ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ด้วย ดังนั้นการที่จะพิจารณาว่าราษฎรคนหนึ่งมีอ�ำนาจจับกุมได้ต้อง
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ประการแรก ผู้ถูกจับต้องกระท�ำความผิดซึ่งหน้าผู้จับ ความผิดซึ่งหน้าแบ่งออกเป็นความผิด
ซึ่งหน้าอย่างแท้จริงและความผิดที่กฎหมายให้ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้า
ความผิดซึ่งหน้าอย่างแท้จริง คือ ความผิดซึ่งเห็นก�ำลังกระท�ำ  หรือพบในอาการใดซึ่งแทบจะ
ไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระท�ำความผิดมาแล้วสดๆ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 80 วรรคหนึ่ง
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ตัวอย่างเช่น
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7454/2544 “เจ้าพนักงานต�ำรวจผูร้ ว่ มจับจ�ำเลยได้แอบซุม่ ดูอยูท่ หี่ น้าบ้าน
จ�ำเลยห่างประมาณ 30 เมตร ชุดหนึ่ง และ 20 เมตร อีกชุดหนึ่ง เห็นสายลับมอบธนบัตรให้จ�ำเลย
แล้วจ�ำเลยไปน�ำสิง่ ของทีซ่ กุ ซ่อนมามอบให้สายลับซึง่ เป็นเมทแอมเฟตามีน 4 เม็ด การทีเ่ จ้าพนักงานต�ำรวจ
เห็นการกระท�ำดังกล่าวของจ�ำเลยเป็นการเห็นจ�ำเลยก�ำลังกระท�ำความผิดฐานจ�ำหน่ายเมทแอมเฟตามีน
การกระท�ำของจ�ำเลยจึงเป็นความผิดซึ่งหน้า”
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 698/2516 “คืนเกิดเหตุมกี ารลักลอบเล่นการพนันกันบนบ้านผูม้ ชี อื่ อันเป็น
ที่รโหฐาน ผู้เสียหายกับพวกซึ่งเป็นเจ้าพนักงานต�ำรวจแต่ไม่ใช่ต�ำรวจชั้นผู้ใหญ่ ได้รับค�ำสั่งให้ไปจับกุม
จึงพากันไปยังบ้านที่เกิดเหตุ แต่ไม่มีหมายจับหรือหมายค้นไปด้วย ไปถึงได้แอบดูเห็นคนหลายคนก�ำลัง
เล่นการพนันกันอยู่ กรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นความผิดซึ่งเห็นก�ำลังกระท�ำลง อันเป็นความผิดซึ่งหน้าตาม
ความหมายแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 80”
กรณีให้ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้า คือ กรณีความผิดซึ่งระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาและปรากฏว่า (1) เมื่อบุคคลหนึ่งถูกไล่จับดั่งผู้กระท�ำโดยมีเสี่ยงร้องเอะอะ หรือ
(2) เมื่อพบบุคคลหนึ่งแทนจะทันทีทันใดหลังจากการกระท�ำผิดในถิ่นแถวใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนั้น และ
มีสิ่งของที่ได้มาจากการกระท�ำความผิด หรือมีเครื่องมือ อาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอันสันนิษฐานได้ว่าได้ใช้
ในการกระท�ำความผิด หรือมีรอ่ งรอยพิรธุ เห็นประจักษ์ทเี่ สือ้ ผ้าหรือเนือ้ ตัวของผูน้ นั้ ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 80 วรรคสอง (1) (2).
ประการทีส่ อง ความผิดนัน้ ได้ระบุไว้ในบัญชีทา้ ยประมวลกฎหมายนี้ บัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาความผิดในกฎหมายลักษณะอาญา ที่มาตรา 79 อ้างถึงซึ่งราษฎรมีอ�ำนาจจับได้
โดยไม่ต้องมีหมาย ได้แก่
ประทุษร้ายต่อพระบรมราชตระกูล (มาตรา 97 และ 99),
ขบถภายในพระราชอาณาจักร (มาตรา 101 ถึง 104)
ขบถภายนอกราชอาณาจักร (มาตรา 105 ถึง 111) ความผิดต่อราชทางพระราชไมตรีกบั ต่างประเทศ
มาตรา 112,
ท�ำอันตรายแก่ธงหรือเครื่องหมายของต่างประเทศ มาตรา 115,
ความผิดต่อเจ้าพนักงาน (มาตรา 119 ถึง 122 และ 127),
หลบหนีจากที่คุมขัง (มาตรา 163 ถึง 166)
ความผิดต่อศาสนา (มาตรา 172 และ 173),
ก่อจลาจล (มาตรา 183 และ 184),
กระท�ำให้เกิดภยันตรายแก่สาธารณชน กระท�ำให้เกิดสาธารณชนปราศจากความสะดวกในการไปมา
และการส่งข่าวและของถึงกันและกระท�ำให้สาธารณชนปราศจากความสุขสบาย มาตรา (185 ถึง 194,196,
197 และ 199),
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ปลอมแปลงเงินตรา (มาตรา 202 ถึง 205 และ 210)
ข่มขืนกระท�ำช�ำเรา (มาตรา 243 ถึง 246),
ประทุษร้ายแก่ร่างกาย (มาตรา 254 ถึง 257),
ความผิดฐานกระท�ำให้เสื่อมเสียอิสรภาพ (มาตรา 268, 270 และ 276)
ลักทรัพย์ (มาตรา 288 ถึง 296)
วิ่งราว ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ มาตรา (297 ถึง 302),
กรรโชก มาตรา 313
อ�ำนาจจับของอาสมัครต�ำรวจบ้านนัน้ โดยหลักแล้วกฎหมายบัญญัตโิ ดยวางหลักไว้วา่ โดยหลักแล้ว
ราษฎรจะจับผูอ้ นื่ ไม่ได้ เพือ่ ป้องกันการใช้อำ� นาจตามอ�ำเภอใจของของราษฎร เพราะโดยหลักแล้วการทีจ่ ะ
จับบุคคลใดได้ต้องอาศัยหมายจับที่ออกโดยศาลเท่านั้น แต่กฎหมายก็บัญญัติไว้ในเชิงข้อยกเว้นว่า
หากเป็นความผิดซึง่ หน้า คือ อาสาสมัครต�ำรวจบ้านเห็นว่ามีการกระท�ำความผิดอยูต่ รงหน้า หรือพบร่องรอย
จากเนื้อตัวร่างกายของผู้กระท�ำความผิดในที่เกิดเหตุจนแทบที่จะแน่ใจได้ว่าเขาได้กระท�ำความผิดมาสดๆ
กฎหมายก็ให้อ�ำนาจของอาสาสมัครต�ำรวจบ้านที่จะจับกุมผู้กระท�ำความผิดได้ แต่ทั้งนี้กฎหมายก็จ�ำกัด
อ�ำนาจไว้กล่าวคือ ไม่ได้หมายความทุกๆการกระท�ำความผิดตามกฎหมายทุกฉบับทีอ่ าสาสมัครต�ำรวจบ้าน
จะจับกุมได้โดยอาศัยมาตรา 79 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่กฎหมายให้อ�ำนาจ
ไว้เฉพาะการกระท�ำความผิดที่ระบุไว้ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย
บางกรณีอาสาสมัครต�ำรวจบ้านไม่ได้เห็นการกระท�ำความผิดซึง่ หน้า แต่มพี ฤติการณ์ดงั ต่อไปนี้ คือ
(1) เมื่อบุคคลหนึ่งถูกไล่จับดั่งผู้กระท�ำโดยมีเสี่ยงร้องเอะอะ หรือ (2) เมื่อพบบุคคลหนึ่งแทนจะทันทีทันใด
หลังจากการกระท�ำผิดในถิ่นแถวใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนั้น และมีสิ่งของที่ได้มาจากการกระท�ำความผิด
หรือมีเครื่องมือ อาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอันสันนิษฐานได้ว่าได้ใช้ในการกระท�ำความผิด หรือมีร่องรอยพิรุธ
เห็นประจักษ์ที่เสื้อผ้าหรือเนื้อตัวของผู้นั้น อาสาสมัครต�ำรวจบ้านก็สามารถท�ำการจับกุมได้แต่กฎหมาย
ให้อ�ำนาจไว้เฉพาะการกระท�ำความผิดที่ระบุไว้ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย ดังนั้น
หากอาสาสมัครต�ำรวจบ้าน เห็นผูก้ ระท�ำความผิดตามกฎหมายอืน่ ๆ เช่น พระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522, พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 อาสาสมัครต�ำรวจบ้านจะเข้าท�ำการจับกุมไม่ได้
ดังนั้นข้อแตกต่างระหว่างอ�ำนาจจับกุมของอาสาสมัครต�ำรวจบ้านในฐานะผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ตาม ประมวลกฎหมมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 82 หรืออ�ำนาจจับตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 79 คือ อ�ำนาจจับตามมาตรา 82 นั้น ไม่จ�ำกัดฐานความผิดว่าต้องระบุ
อยู่ท้ายบัญชีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพราะเป็นอ�ำนาจการจับกุมที่เกิดจากการร้องขอ
ความช่วยเหลือของเจ้าพนักงานต�ำรวจผูก้ ระท�ำตามหมายจับของศาล และการจับกุมตามมาตรา 79 เป็นการ
จับกุมทีเ่ กิดจากการทีก่ ารตัดสินใจของอาสาสมัครต�ำรวจบ้านเองโดยอาศัยอ�ำนาจจับในฐานะราฎรคนหนึง่
ในกรณีที่มีการกระท�ำความผิดซึ่งหน้า และความผิดนั้นเป็นความผิดที่ระบุอยู่ท้ายบัญชีประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
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4. วิเคราะห์ปัญหาเรื่องอ�ำนาจจับของอาสาสมัครต�ำรวจบ้าน
เมื่อพิจารณาปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเป็นกรณีที่อาสาสมัครต�ำรวจบ้านใช้อ�ำนาจ
เกินกว่าเหตุ และท�ำตัวเป็นเจ้าพนักงานต�ำรวจเสียเอง ส่งผลให้ประชาชนในท้องที่รับไม่ได้กับการท�ำงาน
ของอาสาสมัครต�ำรวจบ้าน ท�ำให้หากมีการเสนอแนวทางการเพิ่มอ�ำนาจจับของอาสาสมัครต�ำรวจบ้าน
จะเกิดความไม่เชื่อมั่นของประชาชนในชุมชนอย่างแน่นอน ผู้เขียนจึงของวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมาย
ดังต่อไปนี้
ยุติธรรม

4.1 ปัญหาการได้มาของอาสาสมัครต�ำรวจบ้านที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการอ�ำนวยความ

เมื่อพิจาณาถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครต�ำรวจบ้าน มีข้อหนึ่งที่ส�ำคัญคือการที่จะ
เป็นอาสาสมัครต�ำรวจบ้านได้ตอ้ งได้รบั การรับรองจากบุคคลทีเ่ ชือ่ ถือได้ หรือเจ้าพนักงานต�ำรวจรวม 3 คน
ว่าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและเชื่อถือได้ตามตามระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติว่าด้วยการ
ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิน่ และองค์กรมีสว่ นร่วมในกิจการต�ำรวจ พ.ศ. 2551 ข้อที่ 13 แต่เนือ่ งจาก
ที่ผ่านมาข่าวของอาสาสมัครต�ำรวจบ้านใช้อ�ำนาจเกินขอบเขตตามที่กฎหมายก�ำหนดท�ำให้เกิดความ
ไม่เชื่อมั่นของประชาชนในชุมชนในการปฏบัติงานของอาสาสมัครต�ำรวจบ้าน ผู้เขียนจึงตั้งข้อสังเกตว่า
การจะแก้ปัญหาดังกล่าว ควรดึงประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น เนื่องจากว่าประชาชน
ในพื้นที่ย่อมรู้จักและเข้าใจความประพฤติของคนในพื้นที่ของตนเองดีว่าเป็นเช่นไร หากดูกระบวนการ
การคัดเลือกอาสาสมัครต�ำรวจบ้าน ยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะว่า
ควรให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการคัดเลือกคนที่จะเป็นอาสาสมัครต�ำรวจบ้านเพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนเชื่อมั่นในการท�ำงานของอาสาสมัครต�ำรวจบ้าน
4.2 ปัญหาอ�ำนาจจับตามกฎหมายของอาสาสมัครต�ำรวจบ้านเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติ
งานเพื่อที่จะบรรลุหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนด
เมือ่ พิจารณาถึงอ�ำนาจหน้าทีข่ องอาสาสมัครต�ำรวจบ้านในทางปฏิบตั ิ มีการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ต�ำรวจบ้านที่สถานีต�ำรวจภูธรบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครต�ำรวจบ้าน
เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ปลูกจิตส�ำนึกให้ประชาชนร่วมกันรับผิดชอบต่อตนเองและชุมชน ป้องกัน
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพล (77 ข่าวเด็ด, 2562) และเมื่อพิจารณาถึงหน้าที่
ส�ำคัญของอาสาสมัครต�ำรวจบ้านในการมีส่วนร่วมกับเจ้าพนักงานต�ำรวจ ในการสืบหาพยานหลักฐาน
ในคดี เพื่อยืนยันการจับกุมผู้กระท�ำผิดทางอาญาและผู้ก่ออาชญากรรมขึ้นในหมู่บ้านหรือชุมชน ท�ำให้
เจ้าพนักงานต�ำรวจสามารถจับกุมผูก้ ระท�ำความผิดทางอาญาได้โดยไม่ผดิ ตัว(ส�ำนักวิชาการ ส�ำนักเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร, 2562) แต่เมื่อพิจารณาถึงอ�ำนาจการจับกุมของอาสาสมัครต�ำรวจบ้านในฐานะที่เป็น
ราษฎรคนหนึ่ง จะพบข้อจ�ำกัดทางกฎหมายที่ก�ำหนดให้อาสาสมัครต�ำรวจบ้านเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานและ
มีอำ� นาจในการจับกุมเทียบเท่ากับราษฎรคนหนึง่ เท่านัน้ ท�ำให้การจับกุมในความผิดซึง่ หน้าทีก่ ฎหมายไม่ได้
ให้อ�ำนาจราษฎรคนหนึ่งจับได้ อาสาสมัครต�ำรวจจะก็ไม่สามารถจับกุมโดยอิสระล�ำพังตนเช่นกัน และ
การจับกุมผูก้ ระท�ำผิดทีล่ า่ ช้าอาจส่งผลให้พยานหลักฐานต่างๆ ในคดีมโี อกาสถูกท�ำลายได้สงู และผลสุดท้าย
ก็จะไม่สามารถน�ำตัวผู้กระท�ำผิดมาฟ้องต่อศาลเพื่อลงโทษผู้กระท�ำผิดได้
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5. บทสรุป และข้อเสนอแนะ
อ�ำนาจจับของอาสาสมัครต�ำรวจบ้านเป็นอ�ำนาจจับในฐานะราษฎรคนหนึ่ง มีน้อยกว่าอ�ำนาจของ
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจ กล่าวคือ ในกรณีที่เป็นการกระท�ำความผิดซึ่งหน้าไม่ว่าจะเป็น
การกระท�ำความผิดซึง่ หน้าอย่างแท้จริง หรือกรณีทถี่ อื ว่าเป็นความผิดซึง่ หน้า ราษฎรจะจับได้เฉพาะกรณีที่
ความผิดนัน้ ระบุไว้ในบัญชีทา้ ยประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาเท่านัน้ หากความผิดนัน้ ไม่ได้ระบุไว้
ในบัญชีท้ายประมวลฯ ราษฎรก็ไม่มีอ�ำนาจจับแม้จะเห็นก�ำลังกระท�ำความผิดก็ตาม
อาสาสมัครต�ำรวจบ้านนั้นเป็นแนวร่วมประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของต�ำรวจลักษณะ
ปฏิบัติการ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันอาชญากรรมในชุมชนซึ่งเป็น เป็นรูปแบบการจัด
แนวร่วมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการแสวงหาความร่วมมือของประชาชนให้เข้ามาร่วมปฏิบัติกับเจ้าพนักงาน
ต�ำรวจในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด และอุบัติภัยต่างๆ ดังนั้นการที่อ�ำนาจจับของ
อาสาสมัครต�ำรวจตามที่ระบุในระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน
ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการต�ำรวจ พ.ศ. 2551 ให้มีอ�ำนาจจับเท่ากับราษฎรคนหนึ่ง ท�ำให้เกิด
ผลประหลาดขึ้นกล่าวคือ กรณีที่ปรากฏความผิดซึ่งหน้า เช่น มีการฆ่าคนตาย การการท�ำร้ายร่างกาย
อาสาสมัครต�ำรวจบ้านมีอ�ำนาจที่จะจับกุมได้ แต่กรณีที่มีการส่งมอบยาบ้า ไม่ว่าจะมีปริมาณมากน้อย
เท่าไหร่ก็ตาม อาสาสมัครต�ำรวจบ้านไม่มีอ�ำนาจจับกุมเพราะความผิดตาม พระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. 2522 ไม่ได้ระบุไว้บัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ท�ำให้มีหนทางเดียว
คือ ต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่ใกล้ที่สุดให้ด�ำเนินการจับกุมซึ่งท�ำให้เกิดความล่าช้า ส่งผลให้ท�ำให้พยาน
หลักฐานที่ส�ำคัญๆ ในคดีสูญหาย หรือถูกท�ำลายไปเสียก่อน และที่ส�ำคัญตัวผู้กระท�ำผิดก็หลบหนีไป
ยากที่จะตามจับตัวในภายหลัง

ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มเติมระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น
และองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการต�ำรวจ พ.ศ. 2551 โดยก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ในการจับผู้กระท�ำผิดของ
อาสาสมัครต�ำรวจบ้านให้ชดั เจน เพือ่ ประโยชน์ในการปฏิบตั งิ านของอาสาสมัครต�ำรวจบ้าน และประชาชน
ทั่วไปจะได้ทราบขอบเขตอ�ำนาจที่แน่ชัดของอาสาสมัครต�ำรวจบ้าน
2. ควรแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยเพิ่มความผิดเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ลงบัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3. ควรก�ำหนดโทษทางวินัยให้ชัดเจนกรณีที่อาสาสมัครต�ำรวจบ้านกระท�ำการเกินขอบอ�ำนาจ
ที่ระเบียบระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กร
มีส่วนร่วมในกิจการต�ำรวจ พ.ศ. 2551 ก�ำหนดไว้
4. ให้ความรู้เรื่องอ�ำนาจจับที่ถูกต้องแก่อาสาสมัครต�ำรวจบ้าน และชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจ
อันดีต่อกันและให้ประชาชนในท้องที่เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกอาสาสมัครต�ำรวจบ้าน
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อุปสรรคของมิติทางกฎหมายในการอนุรักษ์ปลาสามน�้ำและ
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บทคัดย่อ
จากการศึกษาบริบทพืน้ ทีท่ ที่ ำ� การอนุรกั ษ์ปลาสามน�ำ้ ในลุม่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลา โดยมิตทิ างกฎหมาย
และการมีสว่ นร่วมของประชาชนพืน้ ทีต่ ำ� บลบางเหรียง อ�ำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลานัน้ พบว่ามีกฎหมาย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การอนุ รั ก ษ์ ป ลาสามน�้ ำ หลายส่ ว นด้ ว ยกั น และเป็ น กฎหมายที่ ใ ห้ อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข อง
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกรมประมง ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีประเด็น
ทางกฎหมายบางอย่างทีอ่ าจไม่สอดรับหรือเอือ้ ต่อการการด�ำเนินการอนุรกั ษ์ปลาสามน�ำ้ ในลุม่ น�ำ้ ทะเลสาบ
สงขลาได้ ส�ำหรับประเด็นอุปสรรคของมิติทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการอนุรักษ์ปลาสามน�้ำและ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุม่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะพืน้ ทีบ่ า้ นโคกเมือง ซึง่ เป็นชุมชนต้นแบบทีร่ วมตัวกัน
เป็นกลุม่ แรกๆ ในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปลาสามน�ำ้ ในลุม่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลา จนมาถึงจุดหนึง่
ที่การด�ำเนินงานขององค์กรเริ่มมีปัญหาและจากผลการศึกษาพบว่าอุปสรรคอันเกิดจากมิติทางกฎหมาย
ที่มีผลต่อการอนุรักษ์ปลาสามน�้ำคือการที่โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป ปัญหา
ทางกฎหมายที่เกิดขึ้นประการส�ำคัญคือการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานขององค์กรในการออก
ข้อบัญญัติในเรื่องการอนุรักษ์เปลี่ยนแปลงจาก องค์การบริหารส่วนต�ำบลเป็นเทศบาลต�ำบล ท�ำให้
อ�ำนาจหน้าที่เปลี่ยนแปลงไป ภารกิจด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมิใช่อ�ำนาจหน้าที่
ของเทศบาล รวมถึง ความรู้ความเข้า ใจในส่ว นอ� ำ นาจของผู ้ ใ หญ่ บ ้ านตาม พระราชบั ญ ญั ติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตอนุรักษ์ฟาร์มทะเล อันเป็นอุปสรรคต่อ
การด�ำเนินงานขององค์กร
ค�ำส�ำคัญ การอนุรักษ์ปลาสามน�้ำ, อุปสรรคของมิติทางกฎหมาย, ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา
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Abstract
The study of Amphidromous fish conservation area along Songkhla Lake Valley, in term
of law dimension and participation of local people in Banghreang sub-district, Kuanneang District
Songkhla Province, has shown many part of law related to conserved Amphidromous fish. And
the law had given authorities to many departments such as Department of Fisheries and Local
government organization, each authority has bounded the control and regulation over the same area,
which overlapped one another and did not support the Amphidromous fish conservation. This case
study located in Ban Kok Mueang, which the first group of community model for Amphidromous
fish and natural resources conservation in Songkhla Lake. The conservation group began with
participation of local people in the area and resulted great process until the local organization structure
changed. The barriers of law effected to the Amphidromous fish and natural resources conservation,
local government organization whose duty for order charter changed from sub-district administrative
to sub-district municipality. Mission for natural resources and environment conservation was not
authorized by municipality including the unclear authorities of community headman (Local governing
act 2457 B.E.) about keeping calm in sea farm conservation area.
Keywords Amphidromous Fish Conservation, Barrier of Law Dimension, Songkhla Lake

บทน�ำ
บทความวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งจากโครงการวิจัยเรื่องการอนุรักษ์ปลาสามน�้ำในพื้นที่ลุ่มน�้ำ
ทะเลสาบสงขลา โดยมิตทิ างกฎหมายและการมีสว่ นร่วมของประชาชน ซึง่ ได้รบั ทุนสนับสนุนโดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
(สกสว.)
พื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา ถือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยส�ำคัญส�ำหรับการอาศัยของปลาสามน�้ำ 
(Amphidromous fish) ซึ่ ง เป็ น ปลาที่ มี อั ต ลั ก ษณ์ จ� ำ เพาะสามารถด� ำ รงชี วิ ต ได้ ทั้ ง น�้ ำ เค็ ม และน�้ ำ จื ด
มีอยู่ในพื้นที่ที่เป็นรอยต่อ น�้ำเค็ม น�้ำจืด (น�้ำกร่อย) โดยเฉพาะปลาสามน�้ำในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา
เลื่องชื่อถึงรสชาติที่มีความอร่อยมีเอกลักษณ์เฉพาะทะเลสาบสงขลา เป็นหนึ่งในสามของทะเลสาบเปิด
ในภูมภิ าคเอเชียอาคเนย์ มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเพราะมีทงั้ สามน�ำ้ คือ น�ำ้ จืด น�ำ้ กร่อย และน�ำ้ เค็ม
รสชาติของน�ำ้ เปลีย่ นแปลงไปตามฤดูกาล ซึง่ มีอาณาเขต 616,750 ไร่ หรือ 1,040 ตารางกิโลเมตร กินพืน้ ที่
ของจังหวัดพัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช ซึ่งเกี่ยวพันถึงสภาพของพื้นที่ที่มีหนึ่งเดียวในประเทศ
ด้วยมีสภาพทางนิเวศวิทยาทีห่ ลากหลาย ปริมาณและสภาพน�ำ้ ในทะเลสาบขึน้ อยูก่ บั น�ำ้ จืดทีไ่ หลลงมาและ
น�้ำเค็มจากทะเลหนุนเข้ามา ซึ่งในฤดูน�้ำหลากประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมจะมีน�้ำจืดไหลลงสู่
ทะเลสาบจ�ำนวนมาก จึงไปผลักดันน�้ำเค็มออกสู่อ่าวไทย ในช่วงนี้น�้ำในทะเลสาบจะขุ่นและเป็นน�้ำจืด
แต่ เ มื่ อ ถึ ง ฤดู แ ล้ ง ปริ ม าณน�้ ำ จื ด ที่ ไ หลลงสู ่ ท ะเลสาบจะมี น ้ อ ย น�้ ำ เค็ ม จะไหลเข้ า มาแทนที่ ใ นช่ ว งนี้
น�้ำในทะเลสาบจะกร่อย ซึ่งสัตว์พื้นถิ่น โดยเฉพาะปลาสามน�้ำในพื้นที่สามารถปรับตัวในการด�ำรงชีวิต
ให้ด�ำรงอยู่ในบริบทดังกล่าวได้ และท�ำให้ได้รสชาติปลาสามน�้ำที่มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะ ซึ่งสร้างมูลค่า

1622

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

ทางเศรษฐกิจให้แก่คนลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ปลาสามน�้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติและ
จากการเพาะเลี้ยง โดยเฉพาะปลาสามน�้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง อาทิเช่น ปลาขี้ตั้ง
อยูร่ ะหว่าง 400 - 1,000 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม หรือ ปลากระบอกทีเ่ ป็นปลาสามน�ำ้ ในลุม่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลา
แม้จะมีขนาดตัวเล็กกว่าปลากระบอกจากฝั่งทะเลอันดามัน แต่มีรสชาติอร่อยกว่าเนื้อจะมันไม่สากเหมือน
ปลากระบอกจากทะเลอันดามันและราคาแพงกว่า จากความต้องการบริโภคและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของปลาสามน�ำ 
้ โดยเฉพาะปลาขีต้ งั ปลากระบอก ปลากด ปลาท่องเทีย่ ว ปลามิหลัง (ปลาดุกทะเล) ซึง่ มีราคาสูง
และเพาะเลี้ยงได้ยากต้องเน้นการขยายพันธุ์เองตามธรรมชาติ จากความต้องการบริโภคดังกล่าวและ
มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ที่ สู ง ท� ำ ให้ ป ลาสามน�้ ำ ที่ เ ป็ น ปลาเศรษฐกิ จ เหล่ า นี้ มี จ� ำ นวนลดลงอย่ า งน่ า ตกใจ
ไม่ว่าจะเป็นการจับปลาในฤดูวางไข่ (ปลามีไข่เป็นที่นิยมบริโภค) หรือจับในขณะที่ยังไม่โตเต็มวัยเนื่องจาก
ความต้ อ งการของตลาดมี สู ง หรื อ แม่ แ ต่ ส ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มระบบนิ เวศของลุ ่ ม น�้ ำ ทะเลสาบสงขลา
ที่เปลี่ยนแปลงไป คุณภาพของน�้ำลดลง สารพิษปนเปื้อนในลุ่มน�้ำอันมาจากลุ่มน�้ำต่างๆ ที่คอยเติมน�้ำ
ในทะเลสาบสงขลา การขายตัวของชุมชน ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบทั้งสิ้นต่อลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา
และที่ส�ำคัญคือแหล่งอาหารดั้งเดิมที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของคนลุ่มน�้ำ 
งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้นการศึกษาอุปสรรคของมิติทางกฎหมายในการอนุรักษ์ปลาสามน�้ำในพื้นที่
ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อเป็นการค้นหาแนวทางการแก้ปัญหา
การอนุรกั ษ์ปลาสามน�ำ 
้ ในพืน้ ทีต่ น้ แบบทีช่ มุ ชนโคกเมือง ต�ำบลบางเหรียง อ�ำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
โดยเริ่มจากการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของชุมชนดังกล่าว ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา
โครงสร้างของชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ ศึกษาข้อมูลชุมชนและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ วิเคราะห์
อุ ป สรรคในมิ ติ ข องกฎหมายในการอนุ รั ก ษ์ ป ลาสามน�้ ำ และทรั พ ยากรธรรมชาติ เพื่ อ หาแนวทางใน
การอนุรกั ษ์ปลาสามน�ำ้ ทีเ่ ป็นปลาเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญเสนอเป็นแนวทางให้หน่วยงานผูม้ อี ำ� นาจหน้าทีผ่ ลักดัน
ให้เกิดนโยบายในการอนุรักษ์ปลาสามน�้ำ ในลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาโครงสร้างของชุมชนพื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลาที่เป็นแหล่งของพันธุ์ปลาสามน�้ำ 
อันมีผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
2. เพือ่ ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ปลาสามน�ำ้ ในพืน้ ทีท่ ะเลสาบ
สงขลา โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
3. เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พันธุ์ปลาสามน�้ำ  และอุปสรรคของกฎหมาย
ในการอนุรักษ์ปลาสามน�้ำและทรัพยากรธรรมชาติ

กรอบแนวคิดงานวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม (Participatory Action Research)
โดยผูว้ จิ ยั มีกรอบแนวคิดทีป่ ระยุกต์มาจากทฤษฎีดา้ นการมีสว่ นร่วมควบคูก่ บั ทฤษฎีดา้ นกระบวนการเรียนรู้
โดยเน้นการพัฒนาให้เกิดกระบวนการเรียนรูท้ งั้ มิตโิ ครงสร้างของชุมชน และมิตทิ างกฎหมายเพือ่ การจัดการ
ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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โครงสร้างของชุมชนพื้นที่ อ�ำเภอควนเนียง
จังหวัดสงขลา
ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์พันธุ์ปลาสามน�้ำ
หลักกฎหมาย
1. แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจั ก รไทย และสาระส� ำ คั ญ พระราชบั ญ ญั ติ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
2. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนต�ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่ เติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
3. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
4. พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

อุปสรรคของมิติทางกฎหมาย
ในการอนุรักษ์ปลาสามน�้ำและ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน�้ำ
ทะเลสาบสงขลา

แผนผังกรอบแนวคิดวิจัย

ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย และสาระส� ำ คั ญ
พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ในส่วนของประเทศไทย รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้มีบทบัญญัติรับรอง “สิทธิในสิ่งแวดล้อม”
ของประชาชนไว้เช่นเดียวกัน โดยได้มีการน�ำเอาหลักการดังกล่าวมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี
พุทธศักราช 2517 เป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ฉบับปัจจุบัน ได้มีบทบาทที่ให้การรับรอง สิทธิในสิ่งแวดล้อม ไว้ในมาตรา 43 ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลและ
ชุมชนย่อมมีสิทธิ
(1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี
อันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ
(2) จัดการ บ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
(3) เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด�ำเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
หรือชุมชน หรืองดเว้นการด�ำเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือ
ชุมชนและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้น
โดยให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
(4) จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน
สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงสิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือรัฐในการด�ำเนินการดังกล่าวด้วย”
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บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญดังกล่าวถือเป็นการรับรองสิทธิในสิง่ แวดล้อมของประชาชนโดยก�ำหนด
ให้เป็นหน้าทีข่ องรัฐทีจ่ ะต้องจัดการและบ�ำรุงรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างเหมาะสมซึง่ สอดคล้องกับหลักการของ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายระดับนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อมของชาติที่ได้รับรองสิทธิของประชาชนและเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐ
ในการท�ำนุบ�ำรุงรักษา อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกล่าวไว้ว่า
พระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2535 เป็ น กฎหมายในระดั บ
พระราชบัญญัตทิ ไี่ ด้นำ� หลักการเรือ่ งสิทธิในสิง่ แวดล้อมตามทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 ได้ให้การรับรองไว้ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2. พระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
มาตรา 21 ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้สมาชิกสภาต�ำบลและเลขานุการสภาต�ำบล
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 22 สภาต�ำบลมีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการพัฒนาต�ำบลตามแผนงานโครงการและ งบประมาณของ
สภาต�ำบล เสนอแนะส่วนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาต�ำบลปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการ
ต�ำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย ก�ำหนด
มาตรา 67 ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต�ำบล มีหน้าทีต่ อ้ งท�ำในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล ดังต่อไปนี้
7) คุ้มครอง ดูแล และบ�ำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 4 เมือ่ พ้นก�ำหนดเวลาหนึง่ ปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้มปี ระกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิน่ ใด
เป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแล้ว ห้ามมิให้ใช้กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ในส่วนที่
บัญญัติถึงการแต่งตั้งก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ�ำต�ำบลและสารวัตรก�ำนันในท้อง ถิ่นนั้น และให้บรรดา
บุคคลที่เป็น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ�ำต�ำบล และสารวัตรก�ำนัน พ้นจากต�ำแหน่งและหน้าที่เฉพาะ
ในเขตท้องถิ่นนั้นด้วย
ในเขตเทศบาลต�ำบลใด ถ้าหมดความจ�ำเป็นทีจ่ อ้ งต้องมีตำ� แหน่งก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น
แพทย์ประจ�ำต�ำบลหรือสารวัตรก�ำนันให้รฐั มนตรีประกาศยกเลิกต�ำแหน่งดังกล่าวในราชการกิจจานุเบกษา
มาตรา 48 เอกวีสติ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และพนักงาน
เทศบาลเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ส่วนที่ 3 หน้าที่ของเทศบาล
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต�ำบลมีหน้าที่ต้องท�ำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(2) ให้มีและบ�ำรุงทางบกและทางน�้ำ
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและทีส่ าธารณะ รวมทัง้ การก�ำจัดมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู
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(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(8) บ�ำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
การปฏิบัติงานตามอ�ำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�ำแผนพัฒนา
เทศบาล การจัดท�ำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนด
4. พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปัจจุบันยังไม่มีความเป็นเอกภาพ ขาดการ
บูรณาการและการมีสว่ นร่วมของประชาชนและชุมชนในท้องถิน่ ประกอบกับได้มี การบุกรุกหรือเปลีย่ นแปลง
สภาพพืน้ ทีเ่ พือ่ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ทรัพยากรเปลีย่ นแปลง
และเสือ่ มโทรมลงเป็นอันมาก อีกทัง้ กฎหมายที่ ใช้บงั คับอยูใ่ นปัจจุบนั ยังไม่มคี วามครอบคลุมเพือ่ คุม้ ครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงสมควรมีกฎหมายเพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝัง่ และการป้องกันการกัดเซาะชายฝัง่ รวมทัง้ ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิน่ ได้
มีสว่ น ร่วมในการบ�ำรุงรักษา การอนุรกั ษ์ และการฟืน้ ฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ อย่างสมดุลและยัง่ ยืน

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ผู้วิจัย
จะรวบรวมข้อมูลทัง้ หมดจากสังเกต การสัมภาษณ์ดว้ ยแบบสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนา
กลุม่ โดยมีแบบสัมภาษณ์เป็นเครือ่ งมือในการรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้ ทัง้ จากค�ำถามแบบเลือกตอบและค�ำถาม
ปลายเปิดจากแบบสัมภาษณ์ โดยมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการส�ำรวจ
การสัมภาษณ์ สังเกต จดบันทึก และบันทึกภาพ ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ลุ่มน�้ำ
ทะเลสาบสงขลาในพื้นที่อ�ำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ เยาวชน ผู้อาวุโส
ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้รู้ซึ่งรู้เกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรของพื้นที่ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้น�ำชุมชน
สมาชิกกลุ่มต่างๆ ผู้ประกอบอาชีพประมง เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ และประชาชนในพื้นอ�ำเภอควนเนียง
จังหวัดสงขลา จ�ำนวน 30 คน ท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการทบทวนวรรณกรรม ศึกษากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
น�ำเสนอข้อมูลผ่านการสรุปข้อมูล และอธิบายผลการศึกษาในรูปแบบเชิงพรรณนา งานวิจัยฉบับนี้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยทักษิณ ใบรับรองเลขที่ COA No.
TSU 2019 - 021
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558
พบว่า การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิด ชอบแยกตาม
ภารกิจภายใต้การควบคุมสัง่ การของรัฐมนตรีฯ เป็นผูร้ บั ผิดชอบหลัก การทีม่ หี น่วย งานจ�ำนวนมากรับผิดชอบ
ดูแลปัญหาเดียวกันภายใต้กฎหมายที่มีลักษณะแยกส่วน จึงเกิดปัญหา ต่อแนวทางและการบริหาร
จัดการทรัพยากรที่แตกต่างกัน การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจึงถือเป็นปัญหาส�ำคัญ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพได้ อนึง่ ในการบริหารราชการ
โดยทั่วไป ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกระทรวง
พระราชบัญญัตฯิ นี้ ก�ำหนดให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ มีบทบาทเป็นหน่วย งานประสาน
การจัดการกับหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องและชุมชนชายฝัง่ และมีเจตนารมณ์เพือ่ บูรณ าการการบริหารจัดการ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ กั บ กฎหมายทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ มอื่ น ๆ เข้ า ด้ ว ยกั น โดยมี
จุดมุ่งหมายให้เกิดการบูรณาการการจัดการทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งในทุกด้านทุกมิติอย่างเป็น
องค์รวมในแนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งทั้งในภาวะปกติและเพื่อแก้ไขปัญหา การขาดผู้รับผิดชอบกรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสีย
หลายฝ่าย จ�ำเป็นต้องจัดการเรือ่ งความแตกต่าง และความขัดแย้งทัง้ ในผลประโยชน์ แนวคิด และการปฏิบตั ิ
จากโครงสร้างองค์กรของคณะกรรมการฯ ทั้งสองระดับ ที่ประกอบไปด้วยผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และมีลักษณะเป็นการกระจายอ�ำนาจการบริหาร จัดการจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น
โดยองค์กรทั้งสองมีปฏิสัมพันธ์และอ�ำนาจหน้าที่ ลดหลั่นกันไป ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งมีบูรณาการ และประสานกัน เพื่อเสริม และถ่วงดุลกับการกระจายอ�ำนาจให้แก่
ชุมชนชายฝั่ง โดยคณะกรรมการฯ ชาติเป็นผู้ก�ำหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งในภาพรวมระดับชาติ คณะกรรมการฯ จังหวัดเป็นผู้แปลงนโยบายระดับชาติไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่
ที่เหมาะสมกับ จังหวัดของตน การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อน
มีปัญหา ที่เกี่ยวกับทรัพยากร บุคลากร และหน่วยงานมากมายต้องมีการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
จากพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 กติกา
ชุมชนทีช่ าวบ้านได้ยดึ ถือเป็นแนวปฏิบตั เิ พือ่ ใช้ในการอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลาสามน�ำ้ และทรัพยากรสัตว์นำ�้ ในพืน้ ที่
ฟาร์มทะเลดังกล่าว ได้ถกู ยกระดับจากธรรมนูญชุมชนทีย่ ดึ ถือในระดับวิถชี าวบ้านสูก่ ารบัญญัตเิ ป็นกฎหมาย
บ้านเมือง1 นั่นก็คือ “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบลบางเหรียง เรื่อง ก�ำหนดห้ามท�ำการประมง
ในเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์น�้ำโดยชุมชน” ซึ่งมีหลักการที่ส�ำคัญคือ ก�ำหนดห้ามท�ำการประมงในเขตอนุรักษ์
พันธ์สัตว์น�้ำ โดยการมีส่วนร่วมจากชุมชน ในเขตฟาร์มทะเลอ่าวม่วงครกเบื่อ หมู่ที่ 5 และเขตฟาร์มทะเล
บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 12 ต�ำบลบางเหรียง อ�ำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยอาศัยพระราชบัญญัติ
สภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 มาตรา 67(7)
ซึง่ บัญญัตวิ า่ “มาตรา 67 ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต�ำบล มีหน้าทีต่ อ้ งท�ำในเขตองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล ดังต่อไปนี้... (7) คุ้มครอง ดูแล และบ�ำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...
1

กฎหมายบ้านเมืองในที่นี้คือกฎหมายล�ำดับรองในกลุ่มของขอบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นกฎหมายปกครองประเภทหนึ่ง
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ซึ่งจากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ภารกิจในการคุ้มครอง ดูแล และบ�ำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นอ�ำนาจตามกฎหมายที่ให้อ�ำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในรูปแบบองค์การบริหารส่วนต�ำบล ซึง่ การออกกฎหมายล�ำดับรอง2 นัน้ ในทางกฎหมาย
ปกครองยึดหลักการที่ว่า “ไม่มีกฎหมายให้อ�ำนาจไม่สามารถกระท�ำได้” การจะออกกฎหมายท้องถิ่น
ได้จะต้องมีฐานอ�ำนาจมากจากกฎหมายที่เป็นฐานในการจัดตั้งองค์กร ซึ่งในกรณีของการออกข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางเหรียง เรื่อง ก�ำหนดห้ามท�ำการประมงในเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์น�้ำ โดยชุมชน
ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงการท�ำงานทีส่ อดประสานกันระหว่างภาคของชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โดยเกิ ดขึ้ นจากมิติก ารมีส ่วนร่วมของชุ ม ชนไปสู ่ การให้ การรั บ รองกติ กาชุ ม ชนหรื อธรรมนู ญ ชุ มชนสู ่
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
จุ ด เปลี่ ย นที่ ท� ำ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานของกลุ ่ ม อนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่ ฟ าร์ ม ทะเล ในต� ำ บลบางเหรี ย ง
อ�ำเภอควนเนียงนั้น เกิดปัญหาและหยุดชะงักนั้น จากการลงศึกษาวิจัยในพื้นที่พบว่า มีประเด็นหลักๆ อยู่
2 ประเด็นด้วยกัน ดังนี้
ประเด็ น แรกที่ เ ป็ น จุ ด เปลี่ ย นให้ เ กิ ด เป็ น สุ ญ ญากาศในการด� ำ เนิ น งานของกลุ ่ ม อนุ รั ก ษ์ คื อ
การที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลบางเหรี ย งได้ ย กฐานะไปเป็ น เทศบาลต� ำ บลบางเหรี ย งนั้ น ถื อ เป็ น
การเปลี่ยนแปลงสถานะและโครงสร้างขององค์กรที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของกลุ่มอนุรักษ์
จากการสอบถามปลัดเทศบาลต�ำบลบางเหรียง อ�ำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ได้ความว่า สถานะและ
บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบองค์การบริหารส่วนต�ำบล และเทศบาลนั้น
มีความแตกต่างกัน แต่เดิมในขณะทีย่ งั มีสถานะเป็นองค์การบริหารส่วนต�ำบลนัน้ กฎหมายทีเ่ ป็นแม่บทฐาน
อ�ำนาจในการจัดตั้งและด�ำเนินงานขององค์กรนั้น มีความชัดเจนตามมาตรา มาตรา 67(7) ซึ่งบัญญัติว่า
“มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต�ำบล มีหน้าที่ต้องท�ำในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล (7) คุ้มครอง ดูแล และบ�ำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม... ซึ่งเป็นภารกิจ
1 ใน 9 ด้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับองค์การบริหารส่วนต�ำบล แต่เมื่อองค์กรได้ยกฐานะ
เป็ น เทศบาลต� ำ บลเมื่ อ มาดู อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องเทศบาล ตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496
ในส่วนที่ 3 หน้าที่ของเทศบาลในมาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต�ำบลมีหน้าที่ต้องท�ำ
ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(2) ให้มีและบ�ำรุงทางบกและทางน�้ำ
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและทีส่ าธารณะ รวมทัง้ การก�ำจัดมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู
(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(8) บ�ำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
2

กฎหมายล�ำดับรองในที่นี้หมายถึงกฎหมายที่มีศักดิ์ต�่ำกว่ากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ซึ่งนัยคือประเภทกฎหมายปกครอง
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การปฏิบัติงานตามอ�ำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�ำแผนพัฒนา
เทศบาล การจัดท�ำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนด ซึ่งไม่มีส่วนใดที่บัญญัติถึงอ�ำนาจคุ้มครอง ดูแล และบ�ำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุผลว่า การยกฐานะหรือจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบเทศบาลนัน้ เจตจ�ำนงเพือ่ ใช้ในการด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นชุมชน
เมืองเป็นหลัก3 ต่างจากการด�ำเนินงานในรูปแบบองค์การบริหารส่วนต�ำบลที่มีลักษณะของการด�ำเนินงาน
ของพื้นที่ที่เป็นเขตชนบท4 ภารกิจในการคุ้มครอง ดูแล และบ�ำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จึงมิใช่หน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนดเพราะไม่ใช้หน้าที่หลักตามภารกิจของเทศบาล
ประเด็นต่อมา คือ อ�ำนาจหน้าที่ของกลุ่มในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะในเขต
ที่ประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ฟาร์มทะเล ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ซึ่งสนับสนุนการด�ำเนินการโดยกรมประมงนั้น มีขอบเขตในเรื่องการใช้อ�ำนาจ
ในการบังคับใช้เพื่อป้องกันการเข้ามาลักลอบจับปลาได้มากน้อยเพียงใด ในเมื่อข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลบางเหรียง เรื่อง ก�ำหนดห้ามท�ำการประมงในเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์น�้ำโดยชุมชน สิ้นสภาพแล้ว
จากการศึกษาข้อกฎหมายในพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 พบว่าผู้ใหญ่บ้าน
มีอ�ำนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อยได้ และจากการประสานงานเพื่อหารือกับผู้ตรวจราชการกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ความว่าผู้ใหญ่บ้านสามารถยื่นเรื่องต่อนายอ�ำเภอในพื้นที่เพื่อตั้งชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อให้มีสถานะเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมาย โดยเป็นผู้ท�ำหน้าที่
ช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้าน ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในการเฝ้าระวังเขตอนุรักษ์ฟาร์มทะเลในพื้นที่
ต�ำบลบางเหรียง อ�ำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เพื่อแก้ไขปัญหาการด�ำเนินงานของกลุ่มอนุรักษ์ดังกล่าว
จากที่ผ่านมา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แก้จุดอ่อน เสริมจุดแข็งของกลุ่ม

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
ถึ ง แม่ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยได้ บั ญ ญั ติ ไว้ ว ่ า “บุ ค คลเละชุ ม ชนยอมมี สิ ท ธิ . ..
จัดการบ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ...”5 ซึ่งถือเป็นการรับรองสิทธิชุมชนในการบ�ำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติเละสิ่งแวดล้อม แต่ในทางปฏิบัติพบว่ามีกฎหมายล�ำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
ดังกล่าว มิได้เอื้อต่อการด�ำเนินการอนุรักษ์ของกลุ่ม และเมื่อเทียบเคียงกับบทบัญญัติในเรื่องสิทธิชุมชน
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในมาตรา 66 ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลซึ่งรวมกันเป็น
ชุมชน ชุมชนท้องถิน่ หรือชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิม ย่อมมีสทิ ธิอนุรกั ษ์หรือฟืน้ ฟูจารีตประเพณี ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ชุมชนสามารถตัง้ เป็นเทศบาลได้ตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 3 ระดับ ด้วยกัน คือ เทศบาลต�ำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั
จ�ำนวนประชากรและการจัดเก็บรายได้
4
รูปแบบการด�ำเนินงานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น รู ป แบบเทศบาลนั้นเป็นรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นที่พัฒ นามาจากสุข ขาภิบาล
โดยเฉพาะในช่ ว งก่ อ นยุ ค ปฏิ รู ป การเมื อ งการปกครองในปี พ.ศ. 2535 โดยเฉพาะพื้ น ที่ ที่ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ของศาลากลางจั ง หวั ด สามารถตั้ ง เทศบาลได้
ตั้งเต่ระดับเทศบาลเมืองไปจนถึงเทศบาลนคร และภายหลังได้มีการยกเลิกสุขขาภิบาลและเปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาล
5
มาตรา 43 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
3
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ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน่ และของชาติ และมีสว่ นรวมในการจัดการ การบ�ำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความมากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน” และ
สิ ท ธิ ก ารมีส ่วนร่วมกับ รัฐในการจัดการและใช้ ป ระโยชน์ ใ นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มไว้ ใน
มาตรา 67 ที่บัญญัติว่า “สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา และ
การได้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรราติและความหลากหลายทางชีวภาพและในการคุ้มครอง ส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ด�ำรงชีพอยู่ได้โดยปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อม ที่จะไม่ก่อให้
เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของคน ย่อมได้รับความคุ้มครองตาม
ความเหมาะสม” บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวถือเป็นการรับรองสิทธิในสิ่งแวดล้อมของประชาชน
โดยก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดการและบ�ำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมซึ่งสอดคล้อง
กับหลักการของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมาย
ระดั บ นโยบายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของชาติ ที่ ไ ด้ รั บ รองสิ ท ธิ ข องประชาชนและเอกชนด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐในการท�ำนุบ�ำรุงรักษา อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งกล่าวไว้ว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมาย
ในระดับพระราชบัญญัติที่ได้น�ำหลักการเรื่องสิทธิในสิ่งแวดล้อมตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช 2550 ได้ ใ ห้ ก ารรั บ รองไว้ ไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมมากกว่ า รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ฉบับปัจจุบัน ซึ่งรัฐควรทบทวนและให้ความส�ำคัญในเรื่องสิทธิ
ในสิ่งแวดล้อม

รายการอ้างอิง
กรกฎ ทองขะโชคและคณะ. 2559. การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการป่าต้นน�ำ้ ในลุม่ น�ำ้ ทะเลสาบ
สงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ
กรกฎ ทองขะโชค และจันทราทิพย์ สุขุม. 2555. “กฎหมายกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ศึกษาลุม่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลา.” บทบัณฑิตย์
เนติบัณฑิตยสภา 68,1 : 132 – 152.
วันชัย วัฒนศัพท์. 2543. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน. (เครตัน เจมส์ แอล)
กรุงเทพฯ : ศูนย์สันติวิธี เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า.
ศิรชิ ยั กุมารจันทร์ และคณะ. 2559. การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรประมงในลุม่ น�ำ้
ทะเลสาบสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
อุดมศักดิ์ สินธิ. 2556. กฎหมายสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน.
เอกราช สุวรรณรัตน์ และคณะ. 2561. ธรรมนูญชุมชนกับการบริหารจัดการน�ำ้ แบบมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวติ คนลุม่ น�ำ้ อย่างยัง่ ยืนกรณีศกึ ษาคลองท่าแนะจังหวัดพัทลุง. พัทลุง : มหาวิทยาลัย
ทักษิณ.

1630

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

ปัญหาและอุปสรรคของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ :
กรณีศึกษาอ�ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
THE OBSTACLES OF STATE WELFARE CARD :
A CASE STUDY OF MUEANG MAE HONG SON DISTRICT,
MAE HONG SON PROVINCE
สุกัญญา จักษุวินัย
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ น� ำ เสนอปั ญ หาและอุ ป สรรคในการด� ำ เนิ น นโยบายโครงการ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านมุมมองแนวคิดนโยบายสาธารณะและการจัดสวัสดิการสังคม ซึง่ มุง่ เน้นการศึกษา
สภาพปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ อ� ำ เภอเมื อ งแม่ ฮ ่ อ งสอน จั ง หวั ด แม่ ฮ ่ อ งสอน ท่ า มกลางบริ บ ทของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เป็นพื้นที่ที่มีสัดส่วนจ�ำนวนคนยากจนมากที่สุดในประเทศไทย และแสดงให้เห็นถึง
สภาพปัญหาส�ำคัญ 5 ประการของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผลมาจากบริบทเฉพาะของพื้นที่
และส่งผลกระทบถึงระบบเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ค�ำส�ำคัญ : นโยบายสาธารณะ, สวัสดิการสังคม, ความยากจน, โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Abstract
The objective of academic article was to present the The Obstacles of State
Welfare Card and it analyzed by public policy concept and social welfare. Then focus on the
study of problems in Mueang Mae Hong Son District, Mae Hong Son Province. In the context of
Mae Hong Son province, which has the highest proportion of the poor in Thailand, and
present the 5 major problems of The State Welfare Card program resulting from the specific
context of Mae Hong Son Province. And affecting the local economic system in Mae Hong
Son Province.
Keywords : Public policy, Social welfare, Poverty ,State welfare card program

บทน�ำ
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ มี ผ ลสรุ ป รายงานดั ช นี
ความก้าวหน้า ของคนไทยด้านรายได้ในปี พ.ศ. 2561 พบว่าจังหวัดที่มีรายได้ล้าหลังหรือเป็นจังหวัด
ที่มีคนจนมากที่สุด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส�ำหรับผู้ก�ำหนดนโยบายการระบุตัวคนจน หรือระบุว่า
“ใครคือคนจน” ที่ชัดเจนที่สุด คือ การวัดจากเส้นความยากจน (poverty line) ซึ่งบอกถึงมาตรฐานขั้นต�่ำ
ที่สุดที่คน ๆ หนึ่งจะสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้หากมีรายจ่าย (หรือรายได้) ต�่ำกว่าเส้นความยากจนก็จะถูก
นับเป็นคนจน โดยปัจจุบนั ธนาคารโลกก�ำหนดเส้นความยากจนสากลไว้ที่ 1.90 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคนต่อวัน
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(World Bank อ้ า งถึ ง ใน ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นา การเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ , 2561)
อย่างไรก็ดีเส้นทางความยากจนส�ำหรับแต่ละประเทศอาจแตกต่างกันไปจากค่าครองชีพที่แตกต่างกัน
ในกรณีของประเทศไทย เส้นความยากจนที่จัดท�ำโดยส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ อยู่ที่ 2,710 บาท ต่อคนต่อเดือน หรือ 90.33 บาท ต่อคนต่อวัน โดยรายได้เฉลี่ย
ของครัวเรือนในประเทศอยู่ที่ 26,946.43 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน และรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
กรุงเทพมหานคร อยู่ที่ 45,707.29 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน ในขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัด
ที่มีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน อยู่ที่ 15,617.45 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจังหวัด
แม่ฮ่องสอนมีรายได้ต�่ำกว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือนกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 2.9 เท่า และต�่ำกว่ารายได้
เฉลี่ยของครัวเรือนในประเทศ จ�ำนวน 1.7 เท่า และมีสัดส่วนประชากรยากจนสูงที่สุดของประเทศ คือ
ร้อยละ 49.13 ของประชากรทัง้ หมดในจังหวัด ทัง้ นี้ เรายังอาจใช้เกณฑ์อนื่ ๆ ในการพิจารณาถึงสถานการณ์
ความยากจนในประเทศไทยได้ เช่น ทรัพย์สิน หนี้สิน มาตรฐานการครองชีพ การได้รับความยอมรับ
และอื่ น ๆ ในหลายๆ กรณี ก็ อ าจต้ อ งใช้ ห ลายเกณฑ์ ป ระกอบกั น (ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561)
ปัญหาความยากจนในประเทศไทยเป็นปัญหาทีเ่ รือ้ รังมาอย่างยาวนาน โดยคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมองว่าประเทศไทยมีความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการเข้าถึง
บริการภาครัฐในกลุ่มเป้าหมายคนยากจนเรื้อรัง เพราะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสหลุดจากภาวะความยากจน
ได้ยาก ซึ่งต้องมีการค้นหาเป้าหมายและการจัดสวัสดิการทางสังคมอย่างเจาะจงให้กับคนกลุ่มดังกล่าว
เพื่อให้ความยากจนหมดไปในอนาคต ด้วยเหตุนี้ ความยากจนจึงยังคงเป็นปัญหาส�ำคัญของประเทศไทย
และยังจ�ำเป็นต้องหาแนวทางแก้ไขผ่านนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ ในการปรับปรุงระบบสวัสดิการ
และโครงสร้างพื้นฐานให้มีความครอบคลุมและมีคุณภาพ เพียงพอต่อความต้องการของคนในสังคม และ
ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อพยายามลดช่องว่าง
ของความยากจน ให้เกิดการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกันให้มากขึ้น (ไทยคู่ฟ้า, 2561) การด�ำเนินนโยบาย
เพือ่ แก้ไขปัญหาความยากจนทีผ่ า่ นมาของภาครัฐ อาทิ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (2536) โครงการ
กองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง (2544) โครงการหนึง่ ต�ำบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ (2544) โครงการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขยาดย่อม SME (2544) โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML (2547)
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2550) โครงการ
เช็คช่วยชาติ (2552) นับเป็นโครงการและแนวทางส�ำคัญในการพยายามแก้ไขปัญหาความยากจนในสังคม
ไทยและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2562)
ต่อมาในปี 2559 ประเทศไทยโดยรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันโอชา ได้มีการก�ำหนดนโยบาย
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในทุกพื้นที่ จึงได้มีการส�ำรวจและบันทึกข้อมูลของประชาชนผู้มีรายได้น้อย
และยากจน โดยการรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยของกระทรวงการคลัง มีการโอนเงินให้ผู้ลงทะเบียน
ตามโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของภัยแล้ง จ�ำนวน 3,000 บาท
ส�ำหรับคนที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคนต่อปี และจ�ำนวน 1,500 บาท ส�ำหรับคนที่มีรายได้
30,000 - 100,000 บาทต่อคนต่อปี ต่อมาในปี 2560 รัฐบาลได้มีการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติม
และเริม่ ด�ำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นโครงการทีใ่ ช้เพือ่ ช่วยเหลือผูม้ รี ายได้นอ้ ยผ่านการบรรเทา
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ภาระค่าครองชีพด้วยการที่รัฐให้วงเงินส�ำหรับซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ในชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคมและการให้เงินช่วยเหลือของภาครัฐ อันจะน�ำไปสู่
การแก้ปัญหาความยากจนในสังคมไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยด�ำเนินการมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามโครงการดังกล่าว ผู้มีสิทธิสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับการจัดสรร
วงเงินได้ 3 รูปแบบ คือ
(1) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวัน ได้แก่ ค่าน�้ำ, ค่าไฟฟ้า, ค่าก๊าซหุงต้ม และค่าเดินทาง
โดยรถโดยสารสาธารณะ
(2) สนับสนุนเป็นวงเงินที่สามารถกดเป็นเงินสดเพื่อน�ำไปใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวัน
(3) ส� ำ หรั บ ช� ำ ระสิ น ค้ า ต่ า ง ๆ จากร้ า นธงฟ้ า ประชารั ฐ ซึ่ ง เป็ น ร้ า นค้ า ที่ ล งทะเบี ย นเข้ า ร่ ว ม
โครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค แก่ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ตารางที่ 1 : โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการระยะที่ 1
การจัดสรรวงเงินภายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ซื้อสินค้า
ค่าก๊าซหุงต้ม
ค่าเดินทาง
(บาท/คน/เดือน) (บาท/คน/3เดือน) (บาท/คน/เดือน)
ผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท ต่อคนต่อปี
300
45
500
ที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท
200
45
500
แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
ที่มา : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, 2561

ตารางที่ 2 : โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการระยะที่ 2
ผู้ถือบัต
รสวัสดิการแห่งรัฐ
ผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า
30,000 บาทต่อคนต่อปี
ผู้ที่มีรายได้มากกว่า
30,000 บาท
แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
ต่อคนต่อปี

การจัดสรรวงเงินภายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ซื้อสินค้า กดเงินสด ค่าก๊าซหุงต้ม ค่าเดินทาง
ค่าน�้ำ
ค่าไฟฟ้า
(บาท/คน/ (บาท/คน/ (บาท/คน/ (บาท/คน/ (บาท/ครัว (บาท/ครัว
เดือน)
เดือน)
เดือน)
เดือน) เรือน/เดือน) เรือน/เดือน)
300

200

45

500

100

230

200

100

45

500

100

230

ที่มา : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, 2562
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จากตารางที่ 1 และ 2 แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของการจัดสรรวงเงินภายในบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ โดยโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการระยะที่ 1 นั้น เป็นการช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายเพียง
2 รูปแบบ เท่านัน้ คือ การจัดสรรวงเงินส�ำหรับการซือ้ สินค้าอุปโภค บริโภค จากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวัน คือ ค่าก๊าซหุงต้ม และค่าเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ
ในขณะที่การด�ำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการระยะที่ 2 นั้น ได้เพิ่มเติมการจัดสรรวงเงิน
ส�ำหรับสนับสนุนค่าน�้ำ ค่าไฟฟ้า และวงเงินส�ำหรับกดเงินสดขึ้นมาด้วย
การด�ำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนมี
ผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ�ำนวน 86,880 คน คิดเป็นร้อยละ 30.55 ของจ�ำนวนประชากรทั้งหมดของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ส�ำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2562) และโครงการดังกล่าวได้เข้าไปแก้ไขปัญหา
และความเดือดร้อนของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความยากจนและผู้มีรายได้น้อย ช่วยบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวัน ผ่านการซื้อของอุปโภคบริโภค แต่ในขณะเดียวกันการใช้บริการบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐยังส่งผลให้เกิดผลกระทบด้านรายได้ที่ลดลงของร้านค้าทั่วไปที่ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นร้านค้าธงฟ้า
ประชารัฐ การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผิดเงื่อนไข เช่น การใช้จ่ายวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนกัน
โดยไม่ได้มกี ารมอบอ�ำนาจอย่างถูกต้อง และผูป้ ระกอบการร้านค้าไม่มมี าตรการในการด�ำเนินการตรวจสอบ
อย่ า งเคร่ ง ครั ด การไม่ ส ามารถน� ำ วงเงิ น ในบั ต รไปซื้ อ สิ น ค้ า จ� ำ เป็ น บางประเภทจ� ำ พวกอาหารสด
เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรือสินค้าท้องถิ่นอื่น ๆ ได้ และการให้บริการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ไม่ได้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ทัง้ นี้ เนือ่ งด้วยในปี พ.ศ. 2561 จังหวัดแม่ฮอ่ งสอนถูกจัดอันดับว่าเป็นจังหวัดทีม่ คี นยากจนมากทีส่ ดุ
ซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความเชื่อมโยงของรัฐบาลในการใช้นโยบายสาธารณะในการแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในระดับพื้นที่ โดยผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของ
การจัดสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน มาใช้ในพืน้ ทีท่ มี่ ปี ญ
ั หาโดยตรง ประกอบกับ
บริบทของอ�ำเภอเมืองแม่ฮอ่ งสอน จังหวัดแม่ฮอ่ งสอนนัน้ มีลกั ษณะทางกายภาพของพืน้ ทีเ่ ป็นทัง้ ลักษณะ
ชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง ชุมชนโดยรอบเขตเทศบาลเมือง และชุมชนในพื้นที่ห่างไกลที่มีการพัฒนา
มากน้อยต่างกัน และโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐมากน้อยต่างกันตามล�ำดับ อีกทัง้ ยังมีความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์ ซึ่งความหลากหลายดังกล่าวสามารถสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนิน
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เกิดขึ้นต่างกันในแต่ละพื้นที่ อันส่งผลให้การศึกษาในครั้งนี้มีการรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลในแง่มุมที่หลากหลายมากขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรคในการด� ำ เนิ น นโยบายโครงการบั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ในพื้ น ที่
อ�ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการด�ำเนิน
นโยบายโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ อ�ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งสามารถ
น�ำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาในพื้นที่อื่นได้
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กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ได้มีกรอบแนวคิดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาปัญหาอุปสรรคของโครงการ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ อ�ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยศึกษานโยบายโครงการ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นการศึกษาลักษณะทั่วไปของโครงการฯ และกระบวนการด�ำเนินโครงการฯ และ
ศึกษาการน�ำนโยบายโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาใช้ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอเมืองแม่ฮอ่ งสอน จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินโครงการฯ ผลจากการด�ำเนินโครงการฯ อีกทั้งผู้ศึกษาได้ท�ำการสืบค้น
ข้อมูลจากเอกสาร ต�ำราวิชาการ งานวิจยั เอกสารทางราชการ รวมทัง้ จากการสัมภาษณ์ผทู้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ในการด�ำเนินโครงการฯ ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอเมืองแม่ฮอ่ งสอน เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับปัญหาและอุปสรรคในการ
ด�ำเนินโครงการฯ อย่างไรก็ตามยังได้ให้ความส�ำคัญกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคมและลักษณะทางกายภาพ
ของอ�ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้ด้วยเช่นกัน และสุดท้าย
จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็น�ำไปสู่ข้อเสนอ
และแนวทางแก้ ไขปั ญ หา เพื่ อ น� ำ ไปใช้ แ ก้ ป ั ญ หาการด� ำ เนิ น โครงการบั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ในพื้ น ที่
อ�ำเภอเมืองแม่ฮอ่ งสอน จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน และพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ได้อกี ต่อไป ทัง้ นี้ แนวทางในการศึกษาข้างต้น
จะด�ำเนินการวิเคราะห์ภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและแนวคิดเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการ

ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาการด�ำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปรากฏแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
จากนักวิชาการ ได้แก่ James E. Anderson (1975) - Thomas R. Dye (1984) สร้อยตระกูล (ติวยานนท์)
อรรถมานะ (2543) บุญทัน ดอกไธสง (2553) ต่างก�ำหนดว่า นโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรมทีร่ ฐั กระท�ำเกีย่ ว
กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีวัตถุประสงค์แน่นอน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ซึ่งมีเจตนาเพื่อแก้ปัญหา
ในปัจจุบัน เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตหรือเพื่อก่อให้เกิดผลที่พึงปรารถนา โดยมีการด�ำเนินการตาม
ขั้นตอนของกระบวนการนโยบายสาธารณะ ได้แก่
1. Problem Formation การก่อตัวของปัญหานโยบาย ต้องพิจารณาว่าปัญหานั้นเป็นปัญหา
สาธารณะและเป็นวาระของรัฐบาลที่ต้องกระท�ำหรือไม่
2. Formulation การก่อรูปนโยบาย เป็นการก�ำหนดทางเลือกของนโยบาย ว่ามีทางเลือกใดบ้าง
ในการแก้ปัญหา ผู้มีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบาย และการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก
3. Adoption การตัดสินใจนโยบาย เป็นการตัดสินใจว่าทางเลือกต่าง ๆ ที่ได้วิเคราะห์ไว้แล้วจะ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกใด
4. Implementation การน�ำนโยบายไปปฏิบัติ เป็นการน�ำนโยบายที่เลือกแล้วไปปฏิบัติให้บรรลุผล
และมีอะไรเป็นผลกระทบต่อเนื้อหาของนโยบาย
5. Evaluation การประเมินผลนโยบาย โดยการวัดว่านโยบายมีประสิทธิผลหรือผลกระทบอย่างไร
หลังจากน�ำนโยบายนั้นไปสู่การปฏิบัติ
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ทั้งนี้ ในการศึกษาการด�ำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จึงต้องท�ำความเข้าใจกับบริบทของ
นโยบายสาธารณะ เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนับว่าเป็นนโยบายสาธารณะส�ำคัญที่รัฐบาล
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เลือกน�ำมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน
ที่เป็นปัญหาสาธารณะและรัฐบาลควรเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยก�ำหนด
กระบวนการด�ำเนินนโยบาย การวางแผนทางระบบงบประมาณในการด�ำเนินโครงการ การมอบหมาย
บทบาทหน้าที่ของ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมถึงการน�ำโครงการไปปฏิบัติให้บรรลุผล
ในระดับพื้นที่
ในขณะเดียวกัน แนวคิดด้านการจัดสวัสดิการสังคม (Social welfare) ยังนับเป็นกรอบส�ำคัญ
ในการศึกษาเรื่อง การด�ำเนินนโยบายสาธารณะ หรือการด�ำเนินนโยบายสวัสดิการต่าง ๆ ในสังคม
ซึ่งสามารถแบ่งแนวคิดออกได้เป็น 2 ประการ คือ
1. รัฐจัดสวัสดิการให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่หรือคุณภาพชีวิต
ของประชาชนโดยไม่จ�ำแนกฐานะและชนชั้น รัฐจะท�ำหน้าที่เป็นสถาบันหลักในการจัดสวัสดิการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างถ้วนหน้า เช่น การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
การส่งเสริมด้านการศึกษา การเข้าถึงสวัสดิการรักษาพยาบาล เป็นต้น
2. รัฐจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนบางกลุม่ คือกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม โดยรัฐจะเข้ามามีบทบาท
เมือ่ ครอบครัวชุมชน สังคม และระบบตลาดไม่สามารถท�ำหน้าทีจ่ ดั สวัสดิการให้กบั บุคคลได้ บทบาทของรัฐ
จึงเป็นการเข้าไปแก้ไขปัญหาของคนบางกลุ่ม เพื่อลดช่องว่างของความเหลื่อมล�้ำในสังคม ดังเช่น โครงการ
แสตมป์อาหาร (Food Stamp Program) ของประธานาธิบดี ลินดอน บี จอห์นสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในปี ค.ศ.1967 ที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้ความส�ำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งสาเหตุส�ำคัญ
ของความยากจนนัน้ เกิดจากปัญหาการขาดแคลนอาหารของคนในชาติ เพือ่ ช่วยเหลือครอบครัวชาวอเมริกนั
ที่มีฐานะยากจน ซึ่งต้องเผชิญกับสภาวะขาดแคลนอาหารและภาวะทุพโภชนาการ และต่อมาปัญหาความ
ยากจนได้ถูกแก้ไขอย่างจริงจัง จากที่ในปี ค.ศ.1967 สหรัฐอเมริกามีระดับความยากจนสูงถึงร้อยละ 26
แต่ภายหลังการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารโดยโครงการแสตมป์อาหาร (Food Stamp Program)
จึ ง ส่ ง ผลท� ำ ให้ ร ะดั บ ความยากจนลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และในปี ค.ศ. 2012 ระดั บ ความยากจน
ของสหรัฐอเมริกา ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 16 (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ,์ 2557) โดยปัจจุบนั สหรัฐอเมริกา
ยังคงด�ำเนินโครงการแสตมป์อาหาร (Food Stamp Program) ดังกล่าวเพือ่ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหาร
และแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่อง
จากงานศึกษาเกีย่ วกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เรือ่ งนโยบายสาธารณะเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของพัชรกันย์ เธียรชุตินันท์ (2562) จะเน้นศึกษาเรื่องของ
กระบวนการในการด�ำเนินนโยบายสาธารณะตามขัน้ ตอนการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ เรือ่ งกรณีการตอบสนอง
ของประชาชนที่มีต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ : ศึกษากรณีชุมชนนครไชยศรี กรุงเทพมหานคร
ของเสาวลักษณ์ งามวิโรจน์ (2562) และเรื่องการประเมินผลนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ : กรณีศึกษา
เขตลาดกระบัง ของสุวรรณี แย้มพราย (2562) จะเน้นศึกษาเรื่องความพึงพอใจต่อการด�ำเนินโครงการ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาล ความต้องการของคนในพื้นที่และขอบเขตด้านพื้นที่ค่อนข้างจ�ำกัด
ในขณะเดียวกันงานศึกษาเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ของธีรศิลป์ กันธา (2561)
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ซึ่ ง เน้ น การวิ พ ากษ์ โ ครงการบั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ว่ า ยั ง ไม่ เ ป็ น ไปตามแนวทางการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
กล่าวคือ รัฐบาลยังคงมุ่งหวังผลประโยชน์ในเชิงประชานิยม เพราะการให้สวัสดิการในบางด้าน เช่น
ค่าใช้จ่ายทางการคมนาคมขนส่งยังคงจ�ำกัดเพียงประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมลฑล
โดยที่ละเลยในส่วนของภูมิภาค ก่อเกิดความไม่เท่าเทียม ซึ่งย้อนแย้งกับหลักการของแนวคิดรัฐสวัสดิการ
ที่ต้องมีความเท่าเทียมและเสมอภาค รวมถึงการไม่ค�ำนึงถึงการวางแผนอย่างต่อเนื่องและความมุ่งมั่น
ที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนในระยะยาว
ทั้ ง นี้ การศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรคของโครงการบั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ในพื้ น ที่ อ� ำ เภอเมื อ ง
แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการเน้นการวิพากษ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใน 2 ระดับ คือ
การวิ เ คราะห์ วิ พ ากษ์ ก ารน� ำ นโยบายดั ง กล่ า วมาใช้ เ พื่ อ จุ ด ประสงค์ ใ นการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมและ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน และการมุ ่ ง เน้ น ไปที่ พื้ น ที่ ก รณี ศึ ก ษาที่ มี ค วามโดดเด่ น คื อ
อ�ำเภอเมืองแม่ฮอ่ งสอน จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน เนือ่ งจากในปี พ.ศ. 2561 จังหวัดแม่ฮอ่ งสอนได้รบั การจัดอันดับ
ว่าเป็นจังหวัดที่มีคนยากจนมากที่สุดของประเทศไทย ดังนั้น การศึกษาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ยกระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมและยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ของประชาชน มาใช้ในพืน้ ทีท่ มี่ ปี ญ
ั หาโดยตรง ประกอบกับบริบทของอ�ำเภอเมืองแม่ฮอ่ งสอนนัน้ มีลกั ษณะ
ทางกายภาพของพืน้ ทีเ่ ป็นทัง้ ลักษณะชุมชนในเขตเทศบาลเมือง ชุมชนโดยรอบเขตเทศบาลเมือง และชุมชน
ในพื้นที่ห่างไกลที่มีการพัฒนามากน้อยต่างกัน ส่งผลถึงโอกาสของประชาชนในการเข้าถึงบริการของรัฐ
มาน้อยต่างกันตามล�ำดับ รวมถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ซึ่งกรณีดังกล่าวจะสามารถสะท้อนถึง
การด�ำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นต่างกันในแต่ละพื้นที่ และท�ำให้
การศึกษาในครั้งนี้มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในแง่มุมที่หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยได้ท�ำการศึกษาแบบผสมผสาน
2 วิธี คือ การศึกษาจากเอกสาร (Documentary research) ซึ่งศึกษาจากต�ำราวิชาการ เอกสารทางราชการ
รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ และค้นคว้าจากห้องสมุดและทางอินเตอร์เน็ต เพื่อศึกษาบริบท
โครงการฯ และการสัมภาษณ์ (Interview) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอเมืองแม่ฮอ่ งสอน จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน จ�ำนวน 84 คน โดยแบ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(In-Dept Interview) เจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบโครงการฯ จ�ำนวน 8 คน และผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้า
ประชารัฐ จ�ำนวน 6 คน และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้น�ำชุมชน จ�ำนวน 28 คน และประชาชนมี
ส่วนได้สว่ นเสีย จ�ำนวน 42 คน ซึง่ เป็นการสัมภาษณ์และสนทนาแบบเจาะประเด็นด้วยการเชิญผูร้ ว่ มสนทนา
มารวมเป็นกลุ่มอย่างเจาะจงตามคุณสมบัติที่ผู้วิจัยก�ำหนด แล้วเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสนทนา โต้ตอบ
ถกปัญหา อภิปรายร่วมกัน แลกเปลี่ยนทัศนะกันอย่างกว้างขวางในประเด็นต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูล
จากหลากหลายด้าน หลากหลายความคิดเห็น หลากหลายมุมมอง และน�ำมาวิเคราะห์เพือ่ หาข้อสรุปต่อไป
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ผลการศึกษา
เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล�้ำทางรายได้สูง ปัญหาความยากจนยังคง
กระจายอยูท่ วั่ ประเทศ ดังนัน้ รัฐจึงเข้ามามีบทบาทในการพยายามใช้ “อ�ำนาจรัฐ” เพือ่ ควบคุม “อ�ำนาจตลาด”
ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนให้กบั ประชาชน บรรเทาผลกระทบของอ�ำนาจตลาดโดยอาศัยกลไกด้านการเมือง
และการบริหารจัดการเป็นเครื่องมือสร้างความมั่นคงทางสังคม คือ การสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้กับ
บุคคลหรือครอบครัว การสร้างหลักประกันให้ประชาชนเมือ่ ต้องตกอยูใ่ นสภาวะทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ตา่ ง ๆ เช่น
การเจ็บป่วย การว่างงาน การศึกษา การเป็นผู้สูงอายุ เป็นต้น และการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
ว่า ทุกคนสามารถเข้าถึงสังคมของรัฐได้ แม้ว่าอาจมีการวิจารณ์ในประเด็นการที่รัฐเลือกปฏิบัติหรือ
จัดสวัสดิการให้คนเพียงบางกลุ่ม ดังเช่นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่รัฐให้สิทธิเฉพาะผู้มีรายได้น้อย
ที่รายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี นั้น เป็นการสูญเสียงบประมาณจ�ำนวนมากในการแจกจ่ายแก่
ผู ้ ถื อ บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ โดยตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2560 ถึ ง 31 ธั น วาคม 2562 ใช้ ง บประมาณ
ในการด�ำเนินโครงการดังกล่าวแล้ว จ�ำนวน 148,310.49 ล้านบาท (กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, 2562) ซึง่ งบประมาณดังกล่าวสามารถน�ำไปสร้างระบบโครงการพืน้ ฐาน
ที่สามารถให้บริการแก่ทุกคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมได้ แต่ในขณะเดียวกันการที่รัฐเข้าไปมีบทบาท
ด�ำเนินนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังกล่าว ก็เป็นการเข้าไปช่วยเหลือและลดความเหลื่อมล�้ำทางรายได้
ของคนในสังคม และสามารถลดความเดือดร้อนของประชาชนได้เช่นเดียวกัน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสภาพปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน 4 ประการ ดังนี้
1) ปัญหาความยากจนและมีสัดส่วนคนจนสูงสุดเป็นของประเทศไทย
2) ข้อจ�ำกัดด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ระบบขนส่งสาธารณะ
3) บริการด้านการศึกษา และสาธารณสุข ที่ไม่ความครอบคลุมทั่วถึงในทุกพื้นที่
4) ข้อจ�ำกัดด้านที่ดินท�ำกิน และปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า
จากการน� ำ โครงการบั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ เข้ า ไปด� ำ เนิ น การในพื้ น ที่ อ� ำ เภอเมื อ งแม่ ฮ ่ อ งสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าโครงการดังกล่าวได้เข้าไปแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน
เพียงประการเดียว คือ การแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อย ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวัน
ในขณะเดียวกันการด�ำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอเมืองแม่ฮอ่ งสอน จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
ปรากฏสภาพปัญหาที่ตามมาหลายประการ ซึ่งสามารถจ�ำแนกได้ 5 รูปแบบ ดังนี้
1. ปัญหาจากบริบททางกายภาพของพื้นที่ เนื่องด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความโดดเด่นหลายด้าน
โดยเฉพาะสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรม และ
ความหลากหลายของประชากรจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งลักษณะภูมิประเทศแบบภูเขาสูงสลับซับซ้อน
การคมนาคมไปยังพื้นที่ห่างไกลเป็นไปอย่างยากล�ำบาก ส่งผลให้การเข้าถึงบริการของรัฐของประชาชน
ในพื้นที่ห่างไกลมีโอกาสน้อย อีกทั้งความหลากหลายทางชาติพันธุ์ การขาดโอกาสทางการศึกษา ที่ส่งผล
ในด้านปัญหาการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปด้วยความยากล�ำบาก
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2. ปัญหาในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชน ซึ่งสืบเนื่องจากปัญหาบริบททางกายภาพของพื้นที่
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอนข้างต้น ท�ำให้ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในการสร้างความรับรูแ้ ละความเข้าใจเงือ่ นไข
ของการใช้ประโยชน์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแก่ประชาชนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลลดลง ส่งผลให้ประชาชนดังกล่าว
ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้สิทธิประโยชน์จากการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3. ปัญหาการทุจริตในการใช้บตั รสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีการใช้บตั รสวัสดิการแห่งรัฐผิดเงือ่ นไข เช่น
การใช้จ่ายวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนกัน โดยไม่ได้มีการมอบอ�ำนาจอย่างถูกต้อง การน�ำวงเงิน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซือ้ สินค้าทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นรายการของสินค้าทีก่ ระทรวงพาณิชย์กำ� หนดให้สามารถซือ้ ได้ และ
ผู้ประกอบการร้านค้าไม่มีมาตรการในการด�ำเนินการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด
4. ปัญหาความไม่เพียงพอของสินค้าและร้านค้าธงฟ้าประชารัฐต่อความต้องการของประชาชน
ซึ่งประชาชนไม่สามารถน�ำวงเงินในบัตรไปซื้อสินค้าจ�ำเป็นบางประเภทจ�ำพวกอาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผัก
ผลไม้ อาหารหรือสินค้าท้องถิ่นอื่น ๆ ได้ และการให้บริการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ไม่ได้ครบคลุมทุกพื้นที่
เช่น ต�ำบลห้วยปูลิง อ�ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวอ�ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ
75 กิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่มีสภาพเป็นภูเขาที่สลับซับซ้อนและสูงชัน เดินทางล�ำบาก โดยเฉพาะ
ห้วงฤดูฝน ใช้เวลาในการเดินทางจากตัวอ�ำเภอเมืองแม่ฮอ่ งสอนประมาณ 3-4 ชัว่ โมง และมีจำ� นวน 11 หมูบ่ า้ น
แต่มรี า้ นค้าธงฟ้าประชารัฐในพืน้ ทีเ่ พียง 3 แห่ง ตัง้ อยูใ่ นหมูท่ ี่ 5 ต�ำบลห้วยปูลงิ (กรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์, 2562) ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงส่งผลให้ประชาชนต้องเสียเวลาและเกิด
ภาระค่าเดินทางมาซื้อสินค้าในตัวอ�ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
5. ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น คือ ผลกระทบทางด้านรายได้ของผู้ประกอบการ
ร้ า นค้ า ทั่ ว ไปที่ มี ร ายได้ ล ดลง ซึ่ ง ร้ า นค้ า ดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ เข้ า ร่ ว มโครงการร้ า นค้ า ธงฟ้ า ประชารั ฐ ของ
กระทรวงพาณิชย์ จึงไม่สามารถใช้บริการแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ รวมทั้งการกีดกันสินค้าท้องถิ่น
เพราะสินค้าส่วนใหญ่ที่จ�ำหน่ายในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐนั้น เป็นสินค้าอุปโภค บริโภคที่มาจากผู้ประกอบ
การรายใหญ่ของประเทศ เช่น บริษัทสหพัฒน์พิบูล จ�ำกัด (มหาชน), บริษัทยูนิลิเวอร์ไทย เทรดดิ้ง จ�ำกัด,
บริษทั ซีพี คอนซูเมอร์โพรดักส์ จ�ำกัด,  บริษทั โอสถสภา จ�ำกัด เป็นต้น แม้วา่ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
จะได้ก�ำหนดชนิดสินค้าที่จ�ำหน่ายในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและสามารถใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้
จ�ำนวน 46 ชนิด และเปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการสามารถน�ำสินค้าเข้าร่วมจ�ำหน่ายในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐได้
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี ผู ้ ป ระกอบการน� ำ สิ น ค้ า เข้ า ร่ ว มโครงการ จ� ำ นวน 733 รายการ (กรมการค้ า ภายใน
กระทรวงพาณิชย์, 2562) แต่เงื่อนไขที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งของการน�ำสินค้าเข้าร่วมโครงการนั้นคือ ต้องมีการ
ก�ำหนดราคาสินค้าให้มีราคาถูกว่าราคาจ�ำหน่ายปลีกในร้านค้าปกติทั่วไปที่ไม่ใช่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
เพื่อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถซื้อสินค้าได้ในการราคาประหยัด ต�่ำกว่าราคาปกติ (ประกาศ
กรมการค้าภายใน เรือ่ ง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน่ ลงวันที่
10 ตุลาคม 2562) ซึ่งส่งผลให้เป็นการกีดกันทางอ้อมกับผู้ประกอบการรายย่อย หรือสินค้าท้องถิ่น
ที่ไม่สามารถก�ำหนดราคาให้ต�่ำได้เนื่องจากปัญหาด้านต้นทุนการผลิต
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นแนวทางทีร่ ฐั เลือกแก้ไขปัญหาความยากจน การลดความเหลือ่ มล�ำ 
้
โดยการจัดท�ำเป็นนโยบายสาธารณะที่รัฐพึงกระท�ำได้ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายการพัฒนา ซึ่งรัฐ
เลือกจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนบางกลุม่ คือกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคมหรือกลุม่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ย รัฐจะเข้ามา
มีบทบาทเมือ่ ครอบครัวชุมชน สังคม และระบบตลาดไม่สามารถท�ำหน้าทีจ่ ดั สวัสดิการให้กบั บุคคลดังกล่าว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ บทบาทของรัฐจึงเป็นการเข้าไปแก้ไขปัญหาของคนบางกลุม่ เพือ่ ลดช่องว่าง
ของความเหลื่อมล�้ำในสังคม ในขณะเดียวกันรัฐก็เลือกที่จะปฏิเสธแนวทางการจัดสวัสดิการให้ทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่หรือคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยไม่จ�ำแนกฐานะ
และชนชั้ น ซึ่ ง รั ฐ ต้ อ งท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น สถาบั น หลั ก ในการจั ด สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการ
ของประชาชนอย่างถ้วนหน้า เช่น การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน มาตรการทางเศรษฐกิจ
การจัดการด้านการศึกษา การจัดการการเข้าถึงบริการสาธารณสุขหรือบริการอื่น ๆ ของรัฐอย่างทั่วถึง
ทั้งด้านพื้นที่และครอบคลุมสิทธิของทุกคนในสังคม อันเป็นปัจจัยส�ำคัญของการแก้ไขปัญหาความยากจน
อย่างยั่งยืนได้ต่อไป
จากการด�ำเนินนโยบายสาธารณะเพื่ อแก้ ไขปั ญ หาความยากจนที่ ผ่ านมาของภาครั ฐ ห้ ว งปี
2536 – 2550 นับเป็นการพยายามแก้ไขปัญหาความยากจนในสังคมไทยโดยการจัดสวัสดิการให้กู้ยืมเงิน
เพื่อการลงทุนและการพัฒนาอาชีพ โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการภายในพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชนเอง
ต่อมาตั้งแต่ห้วงปี 2552 เป็นต้นมา ลักษณะของการจัดสวัสดิการสังคมเปลี่ยนแปลงบริบทไป ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงนิยามการจัดสวัสดิการสังคมในประเทศไทย จากการจัดสวัสดิการให้ประชาชนใน
รูปแบบเงินกู้ยืมหรือเงินลงทุนพัฒนาอาชีพ กลายเป็นการให้สวัสดิการในรูปแบบเงินให้เปล่า เพื่อซื้อ
ของอุปโภค บริโภค โดยไม่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามมาในอนาคต
ทั้งนี้ ปัญหาของการด�ำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ส�ำคัญ เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง
โดยเฉพาะกระบวนการในการน�ำโครงการดังกล่าวไปปฏิบัติในพื้นที่ ซึ่งไม่ได้มีการประเมินความพร้อม
และความเหมาะสมของโครงการกับลักษณะพืน้ ทีท่ มี่ เี อกลักษณ์เฉพาะดังเช่น จังหวัดแม่ฮอ่ งสอนทีม่ สี ภาพ
ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรม ความหลากหลายด้านภาษา
และความหลากหลายของประชากรจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านอื่นตามมา คือปัญหา
จากการใช้บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชน ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจท้องถิน่ และสินค้าท้องถิน่
ซึ่งรัฐต้องก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้มีสิทธิได้รับ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างชัดเจน แนวทางมาตรการการควบคุมดูแลการใช้บตั รให้เกิดประโยชน์สงู สุด และ
ด�ำเนินการควบคู่ไปพร้อมกับการจัดสวัสดิการพื้นฐานอื่นๆ ที่ส�ำคัญด้วย เช่น ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
มาตรการทางเศรษฐกิจ การจัดการด้านการศึกษา การจัดการการเข้าถึงบริการสาธารณสุขหรือบริการอืน่ ๆ
ของรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งหากมีการบูรการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เกิดการพัฒนาการ
จัดสวัสดิการพื้นฐานดังกล่าวอย่างครบถ้วนแล้ว นโยบายโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะเป็นสวัสดิการ
ที่ ส ามารถเพิ่ ม ศั ก ยภาพของประชาชนในพื้ น ที่ แ ละก่ อ เกิ ด การพั ฒ นาทั้ ง ระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ของประเทศไทยต่อไป
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การด�ำเนินโครงการรักษ์น�้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ในลุ่มน�้ำแม่สะงา
และลุ่มน�้ำของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
THE IMPLEMENTATION OF THE WATERSHED CONSERVATION
PROJECT FOR HER MAJESTY THE QUEEN’S INITIATIVE
IN MAE SA NGA RIVER AND NAM KHONG RIVER,
MAE HONG SON PROVINCE
อัญญ์ลีญา บุญมาก, ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา จุดอ่อน จุดแข็ง ของส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการด�ำเนินโครงการ 2) ศึกษาอุปสรรคความเสี่ยง โอกาส ของส�ำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนในการด�ำเนินโครงการ 3) วิเคราะห์หากลยุทธ์ในการด�ำเนินโครงการรักษ์น�้ำ
เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในลุ่มน�้ำแม่สะงา และลุ่มน�้ำของ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
เป้ า หมายอย่ า งยั่ ง ยื น โดยการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก การสนทนากลุ ่ ม
จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้น�ำชุมชน และเกษตรกรรวม 29 ราย ผลการศึกษาพบว่า 1) จุดอ่อน จุดแข็ง
ของส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดแม่ฮอ่ งสอน ด้านบุคลากร มีบคุ ลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์สงู
ด้านโครงสร้ างและการบริหาร มีก ารก�ำหนด บทบาท ขั้ น ตอน การท� ำ งานที่ ชั ด เจน ด้ านทรั พ ยากร
ได้รับงบประมาณด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง แต่ขาดยานพาหนะและเครื่องมือที่ดี และด้านนโยบาย
มีแผนแม่บทเป็นแนวทางการด�ำเนินงาน แต่มกี ารปรับเปลีย่ นบ่อย 2) โอกาส อุปสรรคทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำเนิน
โครงการฯ ด้านการเมือง ผู้บริหารในจังหวัดให้ความส�ำคัญ ด้านสังคม คนในพื้นที่เป้าหมาย มีวัฒนธรรม
วิถีชีวิต ความเชื่อและการศึกษาน้อย ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนในพื้นที่ค่อนข้างยากจน การท�ำมาหากิน
มีข้อจ�ำกัด และด้านเทคโนโลยี ชาวบ้านมีการศึกษาน้อย เข้าถึงเทคโนโลยีได้ยาก
กลยุท ธ์ ในการด�ำเนินโครงการรัก ษ์น�้ำ เพื่ อพระแม่ข องแผ่ น ดิ น ในลุ ่ม น�้ำ แม่สะงา ลุ่ มน�้ำ ของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ชาวบ้าน 2) สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร
ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย 3) สร้างความมัน่ คงด้านพืน้ ทีท่ ำ� กินของประชาชนในพืน้ ทีโ่ ครงการทีอ่ าศัยในเขตอนุรกั ษ์
4) เพิ่มช่องทางการตลาด 5) การสร้างความร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นด้านโครงการสร้างพื้นฐาน
และ 6) ขยายโอกาสด้านการศึกษาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
ค�ำส�ำคัญ : โครงการรักษ์น�้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน�้ำแม่สะงา ลุ่มน�้ำของ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การวิเคราะห์ SWOT
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Abstract
The objectives of this study is 1) To study the weaknesses and strengths of Agriculture
and Cooperatives Office in Mae Hong Son Province 2) To study the treats and opportunity of
Agriculture and Cooperatives Office in Mae Hong Son Province in The Implementation of the
Watershed Conservation Project for Her Majesty the Queen’s Initiative in Mae Sa Nga River and
Nam Khong River, Mae Hong Son Province. 3) Analyze strategies for The Implementation of
the Watershed Conservation Project for Her Majesty the Queen’s Initiative in Mae Sa Nga River
and Nam Khong River, Mae Hong Son Province to achieve sustainable development The obtained
data was collected by conducting in-depth and group conversation with 29 subjects From staff of
The Implementation of the Watershed Conservation Project for Her Majesty the Queen’s Initiative
in Mae Sa Nga River and Nam Khong River, Mae Hong Son Province, community leaders and
farmers. The results showed that 1) The weakness and strengths of Agriculture and Cooperatives
Office in Mae Hong Son Province was personnel with high knowledge and experience, organization
management with set clear roles, work procedures, resources get continuous operating budgets
but lacking good vehicles and tools, and policy there is a master plan to guide the operation
But with frequent changes of policy 2) Opportunity and threat was political get administrators in the
provinces give importance, social with the people in the target area have culture, way of life, beliefs
and a little education, Economic the people in the area are relatively poor, livelihoods have limitations,
And technology The people are less educated, difficult to access technology.
Strategies for The Implementation of the Watershed Conservation Project for Her Majesty the
Queen’s Initiative in Mae Sa Nga River and Nam Khong River, Mae Hong Son Province 1) Publicize
create awareness for villagers 2) Strengthen the groups of farmers in the target area 3) Establish
security for arable areas of the people in the project area live in a conservation area 4) Increasing
marketing channels 5) Creating collaboration with local agencies in building basic projects and
6) Expanding educational opportunities for people in the area To be able to be self-reliant
Keywords : The Watershed Conservation Project for Her Majesty the Queen’s Initiative,
Mae Sa Nga River, Nam Khong River, Mae Hong Son Province, SWOT Analysis

บทน�ำ
สืบเนื่องพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เสด็จพระราชด�ำเนินทอดพระเนตรการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชด�ำริ และ
ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในห้วงวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2549 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงจัดท�ำโครงการ “รักษ์น�้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ขึ้นเพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและประสงค์ที่จะให้พสกนิกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สูง
การด�ำเนินงานในปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2555)
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จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดท�ำโครงการรักษ์น�้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ในลักษณะของการพัฒนา
ในระบบลุ่มน�้ำ  ประกอบด้วย 4 ลุ่มน�้ำ  คือ ลุ่มน�้ำแม่สะงา ลุ่มน�้ำของ ลุ่มน�้ำปาย และ ลุ่มน�้ำแม่สะมาด
ห้วยหมาก-ลาง การด�ำเนินโครงการแต่ละลุ่มน�้ำมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน กับปีที่ผ่านมา ทั้งหน่วยงานที่
รับผิดชอบ และรูปแบบการด�ำเนินงานแบบค่อยเป็นค่อยไปในแต่ละลุม่ น�ำ 
้ ซึง่ จากการสรุปผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 ของส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดแม่ฮอ่ งสอน พบว่า การด�ำเนินงานพบอุปสรรค
และข้อจ�ำกัด ในการด�ำเนินงานไว้ ในส่วนของหน่วยงาน และด้านเกษตรกร หลายประการ อาทิเช่น หมูบ่ า้ น
และชุมชนเป้าหมายตัง้ อยูห่ า่ งไกลและกระจัดกระจาย การคมนาคมไม่สะดวก การส่งเสริมอาชีพมีขอ้ จ�ำกัด
นอกจากนี้ ประชาชนขาดบริการพื้นฐานด้านการศึกษา ขาดความรู้ความเข้าใจภาษาไทย จึงเป็นอุปสรรค
ในการส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละพัฒนาด้านต่างๆ รวมทัง้ การบริหารจัดการยังขาดเครือ่ งมือและกลไกการบูรณา
การด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การด�ำเนินงานในระยะ ที่ผ่านมายังไม่สามารถสนองพระราชด�ำริ
ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ การพัฒนายังไม่บรรลุเป้าหมายและไม่ยั่งยืน ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีสภาพยากจน
และไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ (ส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2561)
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึง จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรคความเสี่ยง โอกาส ของส�ำนักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และหากลยุทธ์ในการด�ำเนินโครงการรักษ์น�้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
ในลุ่มน�้ำแม่สะงา และลุ่มน�้ำ  ของส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้การพัฒนา
บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืนโดยการศึกษานี้จะท�ำการศึกษาในพื้นที่ลุ่มน�้ำแม่สะงา และลุ่มน�้ำของ เนื่องจาก
เป็นพื้นที่ที่มีผลงานด�ำเนินงานที่ผ่านมีความแตกต่างกันภายใต้แนวทางการด�ำเนินงานเช่นเดียวกัน

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษา จุดอ่อน จุดแข็ง ของส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการ
ด�ำเนินโครงการรักษ์น�้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในลุ่มน�้ำแม่สะงา และลุ่มน�้ำของ
2. เพื่อศึกษา อุปสรรคความเสี่ยง โอกาส ของส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในการด�ำเนินโครงการรักษ์นำ�้ เพือ่ พระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ในลุม่ น�ำ้ แม่สะงา และลุม่ น�ำ้ ของ
3. เพื่อวิเคราะห์หากลยุทธ์ในการด�ำเนินโครงการรักษ์น�้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ในลุ่มน�้ำแม่สะงา
และลุม่ น�ำ 
้ ของส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดแม่ฮอ่ งสอน เพือ่ ให้การพัฒนาบรรลุเป้าหมายอย่างยัง่ ยืน

กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย
จุดแข็ง
(Strength)

โอกาส
(Opportunity)

กลยุทธ์การด�ำเนินโครงการรักษ์น�้ำ
เพื่อพระแม่ของแผ่นดินในลุ่มน�้ำแม่ สะงา
และลุ่มน�้ำของ เพื่อให้การพัฒนา
บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน

อุปสรรค
(Threat)

จุดอ่อน
(Weakness)
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ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษานี้ ผู้วิจัยได้น�ำ แนวคิดการวิเคราะห์ SWOT ของ สมยศ นาวีการ (2551) ที่ได้น�ำเสนอ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกิจการ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างผลการประเมิน สภาพแวดล้อมภายในระหว่างจุดแข็งและจุดอ่อน และการประเมินสภาพแวดล้อม
ภายนอกระหว่าง โอกาส และอุปสรรค ว่ามีความโน้มเอียงไปในทิศทางใดเพือ่ น�ำไปสูก่ ารก�ำหนดกลยุทธ์ของ
องค์การดังนี้ 1) จุดแข็ง (Strength) คือ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ท�ำให้กิจการได้ เปรียบในการ
แข่งขัน เช่น จุดแข็งทางด้านการเงิน ด้านบุคลากร ด้านการบริหารองค์การ เป็นต้น 2) จุดอ่อน (Weakness)
คือ ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ท�ำให้กิจการ เสียเปรียบการแข่งขัน 3) โอกาส (Opportunity)
คือ ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายนอทีเ่ อือ้ ต่อการด�ำเนินงาน และ 4) อุปสรรค (Threat) คือ ปัจจัยจากสภาพ
แวดล้อมภายนอกทีท่ ำ� ให้เสียเปรียบ และจ�ำเป็นต้องปรับกลยุทธ์เพือ่ ขจัดอุปสรรคต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ นอกจากนี้
ได้นำ 
� แนวคิดการก�ำหนดกลยุทธ์ Tows Matrix ทีณ
่ ฐั พร น�ำ้ แก้ว (2555) กล่าวว่า การประเมินสภาพแวดล้อม
โดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และ ข้อจ�ำกัดแล้ว น�ำข้อมูลทัง้ หมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบ
ความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์ โดยใช้ตาราง ที่เรียกว่า TOWS Matrix เป็นตารางการวิเคราะห์ท่ีน�ำข้อมูลที่
ได้จากการวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ�ำกัด มาวิเคราะห์เพือ่ ก�ำหนดออกมาเป็นกลยุทธ์ประเภท
ต่าง ๆ ด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจ�ำกัด จุดอ่อนกับโอกาส และ
จุดอ่อนกับข้อจ�ำกัด ซึง่ ผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่ ดังกล่าว ท�ำให้เกิดกลยุทธ์สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อม
ที่เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) น�ำข้อมูลการประเมินสภาพ
แวดล้อมทีเ่ ป็นจุดแข็งและข้อจ�ำกัดมาพิจารณา โดยองค์การสามารถใช้จดุ แข็งทีม่ อี ยูใ่ นการป้องกันข้อจ�ำกัด
ที่มาจากภายนอกได้ กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) องค์การมีโอกาสที่จะน�ำแนวคิดหรือวิธีใหม่ มาใช้
ในการแก้ไขจุดอ่อนที่องค์การ และกลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) น�ำข้อมูลที่เป็นจุดอ่อนและข้อจ�ำกัดมา
พิจารณาร่วมกัน เนือ่ งจากองค์การเผชิญกับทัง้ จุดอ่อนและข้อจ�ำกัดภายนอกทีอ่ งค์การไม่สามารถควบคุมได้
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนว่า เป็นการพัฒนาที่มุ่งให้เกิดดุลยภาพ (Balance) ในด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต วิถีชีวิตความเป็นอยู่ โอกาสของคน และชุมชน ขณะเดียวกันไม่ส่งผลกระทบด้านลบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ตลอดโอกาสในการพัฒนาต่อยอดให้และเจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่าง
ไม่จบสิ้น และแนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืน ที่เป็นระบบเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผสมผสานและ
เชือ่ มโยงระหว่างดิน การเพาะปลูก และการเลีย้ งสัตว์ การเลิกหรือลดการใช้ทรัพยากรจากภายนอกระบบทีอ่ าจ
เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและ/หรือสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค ตลอดจนเน้นการใช้เทคนิคที่เป็น
หรือปรับให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการธรรมชาติของท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งมีหลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ
(Pacific, 2016) 1. ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ด้วยการพัฒนาการจัดการดินและการหมุนเวียนการปลูกพืช
ที่ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดการพึ่งพาเครื่องจักรและสารเคมีเพื่อการเกษตร ทั้งปุ๋ยและสารป้องกันก�ำจัดวัชพืช
และศัตรูพชื 2. ความยัง่ ยืนด้านสิง่ แวดล้อม ด้วยการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และหาสิง่ ทดแทน
ตลอดจนน�ำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาเวียนใช้ใหม่ เช่น ที่ดิน (ดิน) น�้ำ  และสิ่งมีชีวิตในป่า หลีกเลี่ยง
การใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และ 3. ความยั่งยืนด้านสังคม ด้วยการใช้แรงงานที่มีอยู่
ให้มากขึ้นส�ำหรับเทคนิคการเกษตรบางประเภท เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและความเป็นปึกแผ่นในสังคม
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นอกจากนีไ้ ด้นำ 
� ผลการศึกษาของ มูลนิธชิ ยั พัฒนา (2017) ทีเ่ สนอ แนวคิดการพัฒนาเพือ่ พึง่ ตนเอง
ของเกษตรกรอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ เป็นแนวคิดที่ท�ำการสังเคราะห์มาจากแนวพระราชด�ำริเกี่ยวกับ
การส่งเสริมชุมชนหรือการพัฒนาชนบทที่ส�ำคัญๆ คือ การมุ่งช่วยเหลือพัฒนาให้เกิดการพึ่งตนเองได้ของ
คนในชนบทเป็นหลัก กิจกรรม ดังนั้น โครงการตามแนวพระราชด�ำริที่ด�ำเนินการอยู่หลายพื้นที่ทั่วประเทศ
ในปัจจุบัน จึงมีเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่การพึ่งตนเองได้ของราษฎร ดังนั้น ในการพัฒนาทั้งด้านอาชีพ
และส่งเสริมการเกษตรให้เกษตรกร ให้สามารถด�ำรงชีพอยู่ได้อย่างมั่นคงเป็นปึกแผ่นนั้น จึงเป็นไปตาม
หลักการพัฒนาสังคมชุมชนอย่างแท้จริง โดยมีจุดมุ่งเน้นที่การช่วยเหลือพัฒนาให้เกิดการพึ่งตนเองได้ของ
คนในชนบทเป็นส�ำคัญ อีกแนวคิดหนึง่ คือ แนวทางการพัฒนาเพือ่ พึง่ ตนเองของเกษตรกรอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ (Self Reliance) ของมูลนิธิชัยพัฒนา (2017) ที่ได้น�ำเสนอว่า การพัฒนาชนบทเป้าหมาย
สุดท้าย ที่ต้องบรรลุคือ การท�ำให้คน และชุมชนพึ่งตนเอง โดยต้องมีการด�ำเนินการตามวิธีการพัฒนา คือ
1) ไม่ใช้วิธีการสั่งการบังคับ ต้องเกิดจากความพึงใจ 2) กระตุ้นให้เกษตรกรคิดหาวิถีทางที่จะช่วยตนเอง
พึ่งตนเองโดยไม่มีการบังคับ 3) การมีส่วนร่วมของประชาชน บนพื้นฐานของ ความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต
สมัครใจ ค�ำนึงถึงประโยชน์สว่ นรวม 4) ต้องมีการรับฟังข้อสรุปจากประชาชนอย่างเป็นกลาง มีการริเริม่ ให้มี
การเปลีย่ นแปลง โดยใช้วธิ กี ารทดลอง 5) เน้นการชีแ้ จงท�ำความเข้าใจถึงสิง่ ทีจ่ ะท�ำ เพือ่ ให้เห็นถึงประโยชน์
6) การสร้างความแข็งแรงให้ชมุ ชน ด้วยการสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานหลักทีจ่ ำ� เป็นต่อการผลิต และตรียมชุมชน
ให้พร้อมต่อการติดต่อกับโลกภายนอก แบบค่อยเป็นค่อยไป 7) การสร้างเสริม ความรู้ ด้านต่างๆ เช่น
เรื่องการประกอบอาชีพที่ทันสมัยพอดี ไม่มากไปจนเกิดผลลบ และ 8) การน�ำความรู้ในด้านเทคโนโลยี
การเกษตรไปใช้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยการรวมกลุ่มในรูปของสหกรณ์ และส่งเสริมผู้น�ำชุมชนให้
เป็นผู้น�ำในการพัฒนา
นอกจากนี้ ยังได้น�ำงานวิจัยของ พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง และคณะ. (2557) ที่ได้ศึกษาวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ระบบส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทย : กรณีศึกษาพื้นที่
ภาคกลาง พบว่าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT analysis) ของระบบส่งเสริมการเกษตร
ในปัจจุบัน มีจุดแข็งและจุดอ่อนในมุมมองของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1) โครงสร้างองค์กร 2) บุคลากร 3) นโยบาย 4) ทรัพยากร และ 5) อื่นๆ ขณะที่อุปสรรคและโอกาสในการ
พัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรสามารถสรุปได้ 4 ด้าน คือ 1) การเมือง 2) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
3) การแข่งขันทางการเกษตร และ 4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้นกลยุทธ์การพัฒนาระบบ
ส่งเสริมการเกษตรโดยใช้ TOWS matrix สามารถก�ำหนดได้ 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 1) การส่งเสริม แบบมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการเกษตร 2) การส่งเสริมโดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยการให้ขอ้ มูลข่าวสาร 3) การสร้าง นโยบาย
ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วม 4) ใช้เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลเพื่อลดการใช้ก�ำลังคนและใช้อาสาสมัคร
หรือหน่วยงานท้องถิน่ ซึง่ มีขอ้ มูลพืน้ ฐาน 5) ปรับและลดขัน้ ตอนงานให้ ทันสมัย รวดเร็ว และ 6) ระบุตวั ชีว้ ดั
ในการท�ำงานที่ชัดเจน เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกร
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วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินโครงการรักษ์นำ�้ เพือ่ พระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ในลุม่ น�ำ้ แม่สะงา และ
ลุม่ น�ำ้ ของ ของส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดแม่ฮอ่ งสอน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของโครงการรักษ์นำ�้
เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพื้นที่ลุ่มน�้ำแม่สะงา และลุ่มน�้ำของ ผู้น�ำชุมชน ภายใต้
โครงการรักษ์น�้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในลุ่มน�้ำแม่สะงา และลุ่มน�้ำของ และตัวแทน
เกษตรกรในพื้นที่ รวม 29 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - depth Interview) ทั้งในรูปแบบ
การสัมภาษณ์ทเี่ ป็นทางการ (Formal Interview) และไม่เป็นทางการ (Informal Interview) เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
กับการด�ำเนินโครงการรักษ์นำ�้ โดยใช้แบบสัมภาษณ์กงึ่ มีโครงสร้าง (semi - structure interview) เป็นเครือ่ งมือ
และการสนทนากลุม่ (Focus Group) โดยท�ำการจัดสนทนากลุม่ ย่อย ผูน้ ำ� ชุมชน และกลุม่ เกษตรกรในพืน้ ที่
โครงการรักษ์นำ�้ เพือ่ พระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ในลุม่ น�ำ้ แม่สะงา และลุม่ น�ำ้ ของ แห่งละ 10 คน

ผลการศึกษา
จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 1 พบว่ า การศึ ก ษา จุ ด อ่ อ น จุ ด แข็ ง ของส� ำ นั ก งานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ในการด�ำเนินโครงการรักษ์นำ�้ เพือ่ พระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ในลุม่ น�ำ้ แม่สะงา
และลุ่มน�้ำของ เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยพิจารณาในประเด็น จุดแข็ง (Strength : S) และจุดอ่อน (Weakness : W) จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ทั้งหมด มีความคิดเห็นในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
จุดแข็ง ได้แก่ ด้านบุคลากร พบว่า มีบคุ ลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นเกษตรกรรม มีความ
ใกล้ชดิ ใส่ใจเกษตรกรในพืน้ ที่ สามารถถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่ เกษตรกรในพืน้ ทีไ่ ด้ดี บุคลากรให้ความร่วมมือ
ในการขับเคลื่อนโครงการอย่างมาก ด้านโครงสร้างองค์กรและการบริหาร พบว่า โครงการมีระบบโครงการ
การบริหารราชการ ตามระบบโครงสร้างองค์กรด้านการเกษตรทีช่ ดั เจนครบทุกด้านตามภารกิจ มีเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมถึงเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานได้ด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านงบประมาณและกระบวนการ
เกษตรกรในพื้นที่ให้ความส�ำคัญ มองเห็นสิ่งที่จะได้รับต่อการเข้าร่วมโครงการ ด้านนโยบาย พบว่า
นโยบาย/แผนงาน/โครงการ มีการปรับเปลี่ยนให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน ครบคลุม สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 นโยบายส�ำคัญของรัฐบาล นโยบายส�ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นโครงการตามพระราชด�ำริ ซึ่งมีหน่วยงานสนับสนุนร่วมด�ำเนินการ
ภายใต้องค์ความรู้ มีการแบ่งพื้นที่การด�ำเนินงานตามแผ่นแม่บทที่ชัดเจน
ส่วนจุดอ่อนที่พบได้แก่ ด้านบุคลากร มีการโอน ย้าย สับเปลี่ยน ผู้รับผิดชอบโครงการบ่อย
ผู้มาใหม่ขาดความรู้ ประสบการณ์ ท�ำให้ขาดความต่อเนื่องในการท�ำงาน ด้านโครงสร้างองค์การและ
การบริหาร การมอบหมายงานระดับนโยบายทีเ่ ร่งด่วน ส่งผลให้การปฏิบตั กิ ารงานไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าทีค่ วร
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับนโยบายบ่อย ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนลักษณะการปฏิบัติตามการท�ำงาน
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มีขนั้ ตอนมากเกินไปข้อจ�ำกัดอย่างมาก การบูรณาการการปฏิบตั งิ านระหว่างหน่วยงานและเจ้าหน้าทีใ่ นพืน้ ที่
เป้าหมายยังไม่เต็มประสิทธิภาพ ด้านนโยบาย นโยบายรัฐบาล ปรับเปลี่ยนบ่อยท�ำให้ยากต่อการปฏิบัติ
และบางอย่างไม่ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรซึ่งมีบริบทพื้นที่ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ภาระงานที่
มากขึน้ แต่จำ� นวนเจ้าหน้าทีม่ จี ำ� กัด ขาดการก�ำหนดตัวชีว้ ดั ทีช่ ดั เจน ส่งผลต่อการพัฒนาโครงการในปีตอ่ ไป
จากวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่า การศึกษา อุปสรรคความเสี่ยง โอกาส ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมภายนอกของส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม และท�ำการสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยแบ่งเป็นโอกาส (Opportunities : O) และ
อุปสรรค (Threats : T) ดังนี้
โอกาส (Opportunities : O) ที่ท�ำให้ส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนสามารถ
ด�ำเนินงานได้ ดังนี้
ด้านการเมือง เนื่องจากเป็นโครงการในพระราชด�ำริ ท�ำให้ภาคส่วนต่างๆ นับตั้งแต่ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงาน เช่น หน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้องมีแผนงานโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการสร้างอาชีพ และการท่องเที่ยงเชิงเกษตรในพื้นที่
ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน ภายใต้บริบททีต่ า่ งๆ กัน มีการกระตุน้ ให้นกั ลงทุนเกิดความสนใจเข้ามาสนับสนุน
กิจกรรมของกลุม่ เกษตรกร มีการจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีและจิตส�ำนึกด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม และการท�ำเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีให้กับเกษตรกร
ด้านเทคโนโลยี จากนโยบายด้านการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาล ท�ำให้มกี ารพัฒนา
ระบบการสื่อสารช่องทางการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล ระหว่างเกษตรกรและหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่รัฐได้ดีขึ้น สามารถสร้างการรับรู้ เข้าถึงข้อมูลการด�ำเนินงานของแต่ละพื้นที่ได้ดีขึ้น เกษตรกร
ในพื้นที่ให้ความส�ำคัญ มองเห็นสิ่งที่จะได้รับต่อการเข้าร่วมโครงการได้มากขึ้น เกษตรกรมีโอกาสในพื้นที่
มีโอกาสได้รับข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้อง ส่งผลต่อการรับรู้และการยอมรับในการพัฒนาดีขึ้น
สถาบันการศึกษา มีการน�ำงานวิจัย หรือเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร หรือบริบทพื้นที่
มาใช้ประกอบการพัฒนาให้เกิดรูปธรรมมากขึ้น การศึกษาของเกษตรกรในพื้นที่มีผลต่อการรับรู้และ
การยอมรับในการพัฒนา
ความเสี่ยง หรือ อุปสรรค (Threats : T) ในการด�ำเนินโครงการฯ จากการให้ข้อมูลของผู้เกี่ยวข้อง
กับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินโครงการฯ สามารถสรุปได้ดังนี้
ด้านสังคม คนในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย มี วัฒนธรรม วิถชี วี ติ ความเชือ่ ทัศนะคติ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ดัง้ เดิมตามเชือ่ ชาติเผ่าพันธุ์ ท�ำให้ยากต่อการปรับเปลีย่ นความคิด ความเชือ่ และการกระท�ำ อีกทัง้ ส่วนใหญ่
มี ก ารศึ ก ษาในระดั บ ต�่ ำ  บางส่ ว นไม่ รู ้ ภ าษาไทย ท� ำ ให้ ย ากต่ อ การพั ฒ นา มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ในการรั บ รู ้ แ ละ
การประกอบอาชีพ ท�ำให้มีฐานะยากจนและขาดแคลน การแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นปัญหาต่อ
ความมั่นคงปลอดภัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ด้านมาตรการภาครัฐ มาตรการเกี่ยวกับ
ความมั่นคง ได้แก่ มาตรการการตรวจสอบประวัติเกษตรกรในพื้นที่ เนื่องจากมีการลักลอบเข้ามาของ
แรงงานต่างด้าวเพือ่ ท�ำงานผิดกฎหมาย ส่งผลต่อความมัน่ คง และความปลอดภัย ของคนในพืน้ ที่ นอกจากนี้
การขาดความมั่นคงด้านพื้นที่ท�ำกินเนื่องจาก ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การละเมิด
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กฎหมาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรการด้านการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ การตรวจ
รับรองแปลงและผลผลิตในระบบ GAP และระบบอินทรีย์ มีความยุ่งยากเนื่องจากข้อจ�ำกัดด้านพื้นที่
ส่งผลต่อการท�ำการตลาดของเกษตรกร และ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า เส้นทางและสภาพถนนที่ใช้
ในการคมนาคม อยูใ่ นสภาพทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ภาพ ท�ำให้ไม่เอือ้ อ�ำนวยต่อการเดินทางเข้าออกพืน้ ที่ ของเจ้าหน้าที่
และเกษตรกรได้บ่อย ขาดยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ท�ำให้เกษตรกรขาดโอกาสในการศึกษา การรวม
กลุ่มอาชีพ และการฝึกอบรม ส่งผลทางด้านเศรษฐกิจ ประชาชนในพื้นที่ค่อนข้างยากจน การท�ำมาหากิน
มีข้อจ�ำกัด รวมทั้งชาวบ้านมีการศึกษาน้อย เข้าถึงเทคโนโลยีได้ยาก นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
แวดล้อม ภูมิอากาศ เช่นปัญหาภัยแล้ง
และจากวัตถุประสงค์ที่ 3 พบว่า การศึกษาหากลยุทธ์ในการด�ำเนินโครงการรักษ์น�้ำเพื่อพระแม่
ของแผ่นดิน ในลุ่มน�้ำแม่สะงา และลุ่มน�้ำ ของส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้การ
พั ฒ นาบรรลุ เ ป้ า หมายอย่ า งยั่ ง ยื น จากการวิ เ คราะห์ จุ ด อ่ อ น จุ ด แข็ ง อุ ป สรรคความเสี่ ย ง โอกาส
ของส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดแม่ฮอ่ งสอน ในการด�ำเนินโครงการรักษ์นำ�้ เพือ่ พระแม่ของแผ่นดิน
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ในลุม่ น�ำ้ แม่สะงา และลุม่ น�ำ้ ของ ถูกน�ำมาก�ำหนดกลยุทธ์ในการด�ำเนินโครงการรักษ์นำ�้
เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ในลุ่มน�้ำแม่สะงา และลุ่มน�้ำ ของส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน ดังนี้
กลยุทธ์เชิงรุก (จุดแข็ง + โอกาส) 1) การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เพือ่ หน่วยงานนอกภาครัฐทราบ
และให้ความส�ำคัญของการด�ำเนินงานโครงการรักษ์น�้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 2) การสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนเพื่อสร้างห่วงโซ่ระบบการเกษตรแบบครบวงจร
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (จุดแข็ง + อุปสรรค) 1) มีการก�ำหนดมาตรการทั้งทางกฎหมายและนโยบาย
ที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางด�ำเนินงานด้านความมั่นคงด้านพื้นที่ท�ำกินของประชาชนในพื้นที่โครงการ
ที่ต้องอาศัยในเขตอนุรักษ์ ซึ่งมี ข้อจ�ำกัดด้านกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรและธรรมชาติ
กลยุทธ์เชิงแก้ไข (โอกาส + จุดอ่อน) 1) การมีสมั พันธ์ไมตรีทดี่ ใี นระดับผูบ้ ริหารในจังหวัดตลอดจน
ภาคีเครือข่าย เพื่อนส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 2) การถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีทสี่ ามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในบริบทของพืน้ ทีไ่ ด้ รวมถึงระบบการตลาดด้านผลผลิตทางการเกษตร
ที่รองรับสินค้าของเกษตรกร เพิ่มช่องทางการตลาด 3) การส่งเสริมโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
เผยแพร่ผลการด�ำเนินของโครงการ เพื่อให้มองเห็นความต่อเนื่องของการด�ำเนินงาน
กลยุทธ์เชิงรับ (จุดอ่อน + อุปสรรค) 1) การทบทวนแผนแม่บทโครงการ เพื่อปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด
ของโครงการ ให้เชื่อมโยงกับประเมินผลผลสัมฤทธิก์ ารด�ำเนินโครงการ 2) การสร้างความร่วมกับหน่วยงาน
ส่วนท้องถิน่ ด้านโครงการสร้างพืน้ ฐาน เช่น เส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า เป็นต้น 3) การขยายโอกาสด้านการศึกษา
ให้ แ ก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ใ ห้ อ ่ า นออกเขี ย นได้ เพื่ อ การสื่ อ สารและการท� ำ ความเข้ า ใจความส� ำ คั ญ
ของโครงการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการศึ ก ษาที่ พ บว่ า การวิ เ คราะห์ จุ ด อ่ อ น จุ ด แข็ ง ของส� ำ นั ก งานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ในการด�ำเนินโครงการรักษ์นำ�้ เพือ่ พระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ในลุม่ น�ำ้ แม่สะงา
และลุ่มน�้ำของ แบ่งเป็น ด้านจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยพิจารณาในประเด็น จุดแข็ง (Strength : S) และจุดอ่อน (Weakness : W) พบว่า
จุดแข็ง และจุดอ่อนของหน่วยงานมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร พบว่า มีบคุ ลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์
มีความใกล้ชิด ใส่ใจ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เกษตรกรในพื้นที่ได้ดี บุคลากรให้ความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนโครงการดี แต่จุดอ่อนที่พบคือมีการโอน ย้าย สับเปลี่ยน ผู้รับผิดชอบโครงการบ่อย ผู้มาใหม่
ขาดความรู้ ประสบการณ์ ท�ำให้ขาดความต่อเนื่อง ด้านโครงสร้างองค์กรและการบริหาร พบว่า โครงการ
มีระบบโครงสร้างที่ชัดเจนครบทุกด้านตามภารกิจ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ได้รับจัดสรรงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง แต่มีจุดอ่อนคือ มีการเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงและมอบหมายนโยบายที่เร่งด่วน ส่งผล
ให้การปฏิบตั กิ ารงานไม่มปี ระสิทธิภาพ ด้านนโยบาย โครงการ มีการปรับเปลีย่ นให้ทนั สถานการณ์ปจั จุบนั
ครบคลุม สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นโครงการตามพระราชด�ำริ แต่ มีจุดอ่อนคือ
นโยบายรัฐบาล ปรับเปลี่ยนบ่อยท�ำให้ยากต่อการปฏิบัติ และบางอย่างไม่ตอบสนองความต้องการของ
เกษตรกรซึ่ง สอดคล้องกับ งานวิจัยของ พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง และคณะ. (2557) ได้ศึกษาการวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ระบบส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทย : กรณีศกึ ษาพืน้ ทีภ่ าคกลาง
พบว่าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT analysis) ของระบบส่งเสริมการเกษตรในปัจจุบัน
มีจดุ แข็งและจุดอ่อนในมุมมองของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1) โครงสร้างองค์กร
2) บุคลากร 3) นโยบาย 4) ทรัพยากร และ 5) อื่นๆ
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และท�ำการสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยแบ่งเป็น
โอกาส (Opportunities : O) และอุปสรรค (Threats : T) ดังนี้ โอกาส (Opportunities : O) ที่ท�ำให้ส�ำนักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนสามารถด�ำเนินงานได้แก่ ด้านการเมือง เนื่องจากเป็นโครงการใน
พระราชด�ำริ ท�ำให้ภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานดี ด้านเทคโนโลยี จากนโยบาย
ด้านการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาล ท�ำให้มีการพัฒนาระบบการสื่อสารการเผยแพร่
ข่าวสารข้อมูล ระหว่างเกษตรกรและหน่วยงานเจ้าหน้าที่รัฐได้ดีขึ้น ส่วน ความเสี่ยง หรือ อุปสรรค
(Threats : T) ในการด�ำเนินโครงการฯ คือ ด้านสังคม คนในพื้นที่เป้าหมาย มี วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ความเชือ่ ทัศนะคติ ขนบธรรมเนียมประเพณี ดัง้ เดิม ยากต่อการปรับเปลีย่ น การแพร่ระบาดของยาเสพติด
ด้านมาตรการภาครัฐ มาตรการเกี่ยวกับความมั่นคง การขาดความมั่นคงด้านพื้นที่ท�ำกินเนื่องจาก
ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ มาตรการด้านการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ การตรวจรับรองแปลงและ
ผลผลิตในระบบ GAP และระบบอินทรีย์ มีความยุ่งยาก ส่งผลต่อการท�ำการตลาดของเกษตรกร และ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า เส้นทางและสภาพถนนที่ใช้ในการคมนาคม อยู่ในสภาพที่ไม่มีคุณภาพ
ท�ำให้ไม่เอือ้ อ�ำนวยต่อการเดินทางเข้าออกพืน้ ที่ การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อม ภูมอิ ากาศ เช่น ปัญหาภัยแล้ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมยศ นาวีการ (2551) ให้ความหมายไว้วา่ เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
กิจการ จุด แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมิน สภาพแวดล้อม
ภายในระหว่างจุดแข็งและจุดอ่อน และการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกระหว่าง โอกาส และอุปสรรค
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ว่ามีความโน้มเอียงไปในทิศทางใด ซึง่ ถือเป็นข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การก�ำหนด กลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน
ให้ได้อย่างเมาะสมและถูกต้องกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์การได้อย่างดีซึ่งจะท�ำให้
องค์การสามารถแก้ไขจุดอ่อนและน�ำจุดแข็งมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า เช่นเดียวกับงานวิจัย ของ
พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง และคณะ. (2557) ได้ศึกษาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis)
ระบบส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทย : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลาง พบว่า อุปสรรคและโอกาสในการ
พัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรสามารถสรุปได้ 4 ด้าน คือ 1) การเมือง 2) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
3) การแข่งขันทางการเกษตร และ 4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผลการศึกษาดังกล่าวเป็นไป
ตามแนวคิดและหลักการการวิเคราะห์ SWOT Analysis
ผลการวิเคราะห์หากลยุทธ์ในการด�ำเนินโครงการรักษ์นำ�้ เพือ่ พระแม่ของแผ่นดินในลุม่ น�ำ้ แม่สะงา
และลุ่มน�้ำ ของส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้การพัฒนาบรรลุเป้าหมาย
อย่างยัง่ ยืน โดยการน�ำจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรคความเสีย่ ง โอกาสของส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ในการด�ำเนินโครงการรักษ์น�้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในลุ่มน�้ำแม่สะงา
และลุ่มน�้ำของ มาก�ำหนดกลยุทธ์ในการด�ำเนินโครงการรักษ์น�้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ในลุ่มน�้ำแม่สะงา
และลุม่ น�ำ 
้ ของส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดแม่ฮอ่ งสอน เพือ่ ให้การพัฒนาบรรลุเป้าหมายอย่างยัง่ ยืน
ดังนี้ 1) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ชาวบ้าน 2) สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย
3) สร้างความมั่นคงด้านพื้นที่ท�ำกินของประชาชนในพื้นที่โครงการที่อาศัยในเขตอนุรักษ์ 4) เพิ่มช่องทาง
การตลาด 5) การสร้างความร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นด้านโครงการสร้างพื้นฐาน และ 6) ขยายโอกาส
ด้านการศึกษาให้แก่ประชาชนในพืน้ ที่ ให้สามารถพึง่ พาตนเองได้ ซึง่ การก�ำหนดกลยุทธ์ขา้ งต้น เป็นไปตาม
แนวคิดการก�ำหนดกลยุทธ์ Tows Matrix ที่ณัฐพร น�้ำแก้ว (2555) กล่าวว่า การประเมินสภาพแวดล้อม
โดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และ ข้อจ�ำกัดแล้ว น�ำข้อมูลทัง้ หมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบ
ความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์ โดยใช้ตาราง ที่เรียกว่า TOWS Matrix เป็นตารางการวิเคราะห์ที่น�ำข้อมูล
ที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ�ำกัด มาวิเคราะห์เพื่อก�ำหนดออกมาเป็นกลยุทธ์
ประเภทต่าง ๆ ด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจ�ำกัด จุดอ่อน
กับโอกาส และจุดอ่อนกับข้อจ�ำกัด ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่ ดังกล่าว
ท�ำให้เกิดกลยุทธ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ซึ่ง แบ่งเป็นกลยุทธ 4 ประเภท ประกอบด้วย กลยุทธ์เชิงรุก
(SO Strategy) มาจากการน�ำข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน กลยุทธ์
เชิงป้องกัน (ST Strategy) น�ำข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจ�ำกัดมาพิจารณา โดยใช้จุดแข็ง
ที่มีอยู่ในการป้องกันข้อจ�ำกัดที่มาจากภายนอก กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) น�ำข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อน�ำแนวคิดหรือวิธีใหม่ มาใช้ในการแก้ไข
จุดอ่อนที่องค์การ และ กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) น�ำจุดอ่อนและข้อจ�ำกัดมาพิจารณาร่วมกัน
เพื่อรับมือกับสิ่งที่องค์การเผชิญกับทั้งจุดอ่อนและข้อจ�ำกัดภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
นอกจากนีก้ ลยุทธ์ดงั กล่าวยังมุง่ เน้นที่ แนวคิดการพัฒนาเพือ่ พึง่ ตนเองของเกษตรกรอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ (Self Reliance) มูลนิธชิ ยั พัฒนา (2017) เป็นแนวคิดทีท่ ำ� การสังเคราะห์มาจากแนวพระราชด�ำริ
เกีย่ วกับการส่งเสริมชุมชนหรือการพัฒนาชนบททีส่ ำ� คัญๆ คือ การมุง่ ช่วยเหลือพัฒนาให้เกิดการพึง่ ตนเอง
ได้ของคนในชนบทเป็นหลัก กิจกรรม ดังนั้น โครงการตามแนวพระราชด�ำริที่ด�ำเนินการอยู่หลายพื้นที่
ทั่วประเทศในปัจจุบัน จึงมีเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่การพึ่งตนเองได้ของราษฎร
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. การก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานให้มี่ความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ เพื่อให้
การด�ำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. การพัฒนาบุคลกรด้านวิชาการให้มีความรู้และประสบการณ์มากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในสายงาน เป็นการสร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน

ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีการรวบรวมข้อมูลเฉพาะพื้นที่ลุ่มน�้ำแม่สะงา และลุ่มน�้ำของ
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน จากเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบโครงการฯ ผูน้ ำ� ชุมชนในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายจ�ำนวนไม่มาก ดังนัน้
ในการท�ำวิจยั ครัง้ ต่อไปควรให้มกี ารการรวบรวมข้อมูลลุม่ น�ำ้ ทีเ่ หลือของจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน คือ ลุม่ น�ำ้ ปาย
และลุ่มน�้ำแม่สะมาด-ห้วยหมาก-ลาง และเก็บข้อมูลเชิงปริมาณร่วมด้วย เพื่อน�ำไปสูงการมองภาพรวม
ของโครงการฯ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ชัดเจนขึ้น
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บทบาทปลัดอ�ำเภอในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนระดับต�ำบล
เพื่อการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ
ROLES OF ASSISTANT DISTRICT OFFICERS IN PARTNERSHIP
BUILDING AT SUB-DISTRICT LEVEL FOR POLICY IMPLEMENTATION
ธนภัทร สิริภัทรเวสสุวัณ, พนม กุณาวงค์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรือ่ งบทบาทปลัดอ�ำเภอในการสร้างความเป็นหุน้ ส่วนระดับต�ำบลเพือ่ การน�ำนโยบาย
ไปปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของปลัดอ�ำเภอในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนระดับต�ำบล
เพื่อการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ และศึกษาปัญหา อุปสรรค การมีบทบาทของปลัดอ�ำเภอในการสร้างความ
เป็นหุน้ ส่วนระดับต�ำบลเพือ่ การน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ และศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทของปลัดอ�ำเภอ
ในการสร้ า งความเป็ น หุ ้ น ส่ ว นระดั บ ต� ำ บลเพื่ อ การน� ำ นโยบายไปปฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ อ� ำ เภอเมื อ งล� ำ พู น
จังหวัดล�ำพูน และใช้แนวคิดต้นแบบความเป็นหุน้ ส่วน (The Partnership Model) มาก�ำหนดเป็นกรอบแนวคิด
โดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพและใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์นายอ�ำเภอ ปลัดอ�ำเภอ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อ�ำเภอเมืองล�ำพูน จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 19 ราย และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า บทบาทปลัดอ�ำเภอในการสร้างความเป็นหุน้ ส่วนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ก� ำ นั น ผู ้ ใหญ่บ ้า น และประชาชน สามารถแบ่ งออกเป็ น 7 ประเด็ น ได้ แ ก่ 1) การสร้ างเหตุ ผ ลและ
ความน่าสนใจ 2) การตัดสินใจสร้างความเป็นหุ้นส่วน 3) ความคาดหวังจากผลลัพธ์ 4) ปัจจัยแวดล้อม
ให้ความเป็นหุน้ ส่วนเติบโตขึน้ 5) การสร้างกระบวนการและกิจกรรม 6) ผลลัพธ์จากกระบวนการและกิจกรรม
7) ข้อเสนอแนะ และพบปัญหา อุปสรรคการมีบทบาท 3 ด้านได้แก่ ด้านอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ด้านพฤติกรรม และด้านทัศนคติ และมีแนวทางการพัฒนาบทบาท คือ การปรับเปลี่ยนวิธีการท�ำงาน และ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงาน
ค�ำส�ำคัญ : บทบาทปลัดอ�ำเภอ, การสร้างความเป็นหุ้นส่วนระดับต�ำบล, การน�ำนโยบายไปปฏิบัติ

Abstract
The provincial administration consists of provinces and districts that receive policies from
the central government in order to be implemented to suit the context of the area. The roles
of assistant district officers are important, and as they affect the policy implementation, the researcher
is interested in conducting research on the roles of assistant district officers in partnership building
at sub-district level for policy implementation. The purposes of this study were to investigate
1) the roles of assistant district officers in partnership building at sub-district level for policy
implementation, 2) problems, obstacles, and roles of assistant district officers in partnership building
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at sub-district level for policy implementation, and 3) guidelines for the development of the roles
of assistant district officers in partnership building at sub-district level for policy implementation
in Mueang Lamphun district, Lamphun province, by using the Partnership Model to define the
conceptual framework. Qualitative research methodology was used in this study. Data were collected
by interviewing 19 district officers, assistant district officers, sub-district administrative organization
leaders, sub-district and village heads, as well as people living in Mueang Lamphun district.
Data were analyzed by using the content analysis.
The findings showed that the roles of assistant district officers in partnership building with
local administrative organizations, sub-district and village heads, and people living in the area can
be divided into seven parts: 1) Creating reasoning and interest, 2) Making partnership decisions,
3) Expectations from results, 4) Environmental factors allowing partnership to grow, 5) Creating
processes and activities, 6) Process and activity outcomes, and 7) Suggestions. Problems and
obstacles found are 1) Power duty and responsibility, 2) Behavior, and 3) Attitude. Role
development guidelines include changing working method and improving work efficiency.
Keywords : Role of Assistant District Officer, Partnership Building at Sub-district Level,
Policy Implementation

บทน�ำ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติการบริหารราชการแผ่นดิน
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค และส่วนท้องถิน่ ภายใต้การบริหารของ
คณะรัฐบาลทีเ่ ป็นผูก้ ำ� หนดนโยบาย ควบคุมดูแล และสัง่ การบังคับบัญชาให้ขา้ ราชการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ
และข้าราชการประจ�ำของส่วนกลางท�ำหน้าที่แปลงนโยบายให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละกระทรวง
ทบวง กรม และนโยบายจะถูกส่งผ่านต่อไปให้กบั ข้าราชการส่วนภูมภิ าคเพือ่ น�ำนโยบายไปปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีจ่ ริง
เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์กับประชาชน (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม, 2553, ออนไลน์) ซึ่งจังหวัดล�ำพูนเป็นราชการส่วนภูมิภาคที่ตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลและราชการส่วนกลาง เช่นนโยบายขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” โดยในปี 2561
มีโครงการ “ล�ำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)” ผูบ้ ริหารหน่วยงานภาครัฐมีบทบาทในการสร้าง
ความเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรเอกชนและประชาชนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลด ละ เลิก การใช้โฟม
เป็นภาชนะบรรจุอาหารและการจัดการขยะในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และน�ำเงินรายได้เป็นสวัสดิการ
ช่วยเหลือคนในชุมชน ซึ่งจากการปฏิบัติที่จริงจังและต่อเนื่องจนท�ำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศจังหวัดสะอาด
ระดับประเทศ 2 ปีซ้อน (กระทรวงมหาดไทย, 2561, ออนไลน์)
อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม อื่นๆ ของจังหวัดล�ำพูนยังประสบ
ปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นหลายพืน้ ที่ เช่น นโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึง่ จากข้อมูลของศูนย์อำ� นวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดล�ำพูน พบว่า สถานการณ์ปญ
ั หายาเสพติดของจังหวัดล�ำพูน ยังคง
มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอยู่ในทุกพื้นที่ ซึ่งสถิติการจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดล�ำพูน พบว่า
อ�ำเภอเมืองล�ำพูน เป็นพื้นที่ที่มีสถิติการจับกุมผู้ต้องหามากที่สุด เป็นต้น (จังหวัดล�ำพูน, 2561, ออนไลน์)
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อ�ำเภอเมืองล�ำพูน มีนายอ�ำเภอเมืองล�ำพูนท�ำหน้าที่บริหารราชการตามกฎหมายและรับมอบนโยบาย
จากรัฐบาล กระทรวง กรม และจังหวัด มาปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
และมีปลัดอ�ำเภอท�ำหน้าที่ช่วยเหลือและเป็นผู้แทนนายอ�ำเภอและมีต�ำบลที่รับผิดชอบ รวมถึงประสาน
การท�ำงานกับหน่วยงานท้องถิ่น ติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และ
จังหวัดล�ำพูน จึงมีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ครอบคลุมพื้นที่ต�ำบล หมู่บ้าน
(พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, 2552, ออนไลน์)
แต่ด้วยลักษณะบริบทของพื้นที่อ�ำเภอเมืองล�ำพูนนั้นมีความเป็นชุมชนเมืองสูง รวมถึงมีแรงงานต่างด้าว
ที่เดินทางเข้ามาท�ำงานในพื้นที่ท�ำให้มีความหนาแน่นของจ�ำนวนประชากรสูง และภารกิจของปลัดอ�ำเภอ
ที่ต้องรับผิดชอบงานประจ�ำและที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายท�ำให้ประสบปัญหาและขาดความต่อเนื่อง
ในการติดตาม ประสานงาน และการมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชน อีกทั้งยังมีปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องและข้อจ�ำกัดหลายอย่างท�ำให้การน�ำนโยบายไปปฏิบัติเกิดความล่าช้าและยังไม่ประสบ
ความส�ำเร็จ (อ�ำเภอเมืองล�ำพูน, 2561, ออนไลน์) ซึ่งการจะท�ำให้นโยบายประสบความส�ำเร็จบรรลุ
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ เป้ า หมายจะต้ อ งได้ รั บ ความร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ฝ่ า ยทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน ประชาชน
ซึ่งหากปลัดอ�ำเภอสามารถสร้างหุ้นส่วนกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ก็จะเป็นการช่วยสนับสนุนการท�ำงานและ
เพิ่มทรัพยากรในด้านต่างๆ จะท�ำให้การน�ำนโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับบทบาทปลัดอ�ำเภอในการสร้างความเป็นหุ้นส่วน
ระดับต�ำบลเพื่อการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการน�ำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
และประชาชนในพื้นที่อ�ำเภอเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาบทบาทของปลัดอ�ำเภอในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนระดับต�ำบลเพื่อการน�ำนโยบาย
ไปปฏิบัติในพื้นที่อ�ำเภอเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน
2. ศึกษาปัญหา อุปสรรค การมีบทบาทของปลัดอ�ำเภอ ในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนระดับต�ำบล
เพื่อการน�ำนโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่อ�ำเภอเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน
3. ศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทของปลัดอ�ำเภอในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนระดับต�ำบล
เพื่อการน�ำนโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่อ�ำเภอเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ทราบถึง ลัก ษณะการมีบ ทบาทของปลั ด อ� ำ เภอในการสร้ างความเป็ น หุ ้ น ส่ ว นระดั บ ต� ำ บล
เพื่อการน�ำนโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่อ�ำเภอเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน
2. ทราบถึงปัญหา อุปสรรค การมีบทบาทของปลัดอ�ำเภอในการสร้างความเป็นหุน้ ส่วนระดับต�ำบล
เพื่อการน�ำนโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่อ�ำเภอเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน
3. ใช้เป็นแนวทางพัฒนาบทบาทของปลั ด อ� ำ เภอในการสร้ างความเป็ น หุ ้ น ส่ ว นระดั บต� ำ บล
เพื่อการน�ำนโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่อ�ำเภอเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน และในพื้นที่อ�ำเภอและจังหวัดอื่นๆ
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กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย
นโยบายจากรัฐบาล กระทรวง กรม และจังหวัด
นายอ�ำเภอ
ปลัดอ�ำเภอ
ต้นแบบความเป็นหุ้นส่วน (The Partnership Model)
ตัวขับเคลื่อน
เหตุผลความน่าสนใจ
ของหุ้นส่วน

ก�ำหนดความคาดหวัง
จากผลลัพธ์

การตัดสินใจในการ
สร้างความเป็นหุ้นส่วน

ส่วนสนับสนุน
ปัจจัยแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุน
หุ้นส่วนเติบโตขึ้น

ส่วนประกอบ
กระบวนการและกิจกรรม
ที่ร่วมกันสร้าง

ข้อเสนอแนะต่อ
- ส่วนประกอบ
- ตัวขับเคลื่อน
- ส่วนสนับสนุน

ผลลัพธ์
ผลของการกระท�ำ
จากกระบวนการ
และกิจกรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประชาชน

ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

รูปภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการท�ำวิจัย
กรอบแนวคิ ด การวิ จั ย เป็ น การประยุ ก ต์ ใช้ แ นวคิ ด ของ Douglas M. Lambert et al.(1996)
ที่เสนอแนวคิดต้นแบบความเป็นหุ้นส่วน (The Partnership Model) ซึ่งจากภาพอธิบายถึงรูปแบบการสร้าง
ความเป็นหุ้นส่วนระดับต�ำบลของปลัดอ�ำเภอกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ประชาชนในพื้นที่อ�ำเภอเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน

ทบทวนวรรณกรรม
ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้มบี ทบัญญัตไิ ว้วา่ ในอ�ำเภอหนึง่
มี น ายอ� ำ เภอคนหนึ่ ง เป็ น หั ว หน้ า ปกครองบั ง คั บ บั ญ ชาบรรดาข้ า ราชการในอ� ำ เภอ และรั บ ผิ ด ชอบ
งานบริหารราชการของอ�ำเภอ และให้มีปลัดอ�ำเภอเป็นต�ำแหน่งที่มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ�ำเภอ และ
มีอ�ำนาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น ในอ�ำเภอนั้น
(พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, 2553) และใช้แนวคิด
ต้นแบบความเป็นหุ้นส่วน (The Partnership Model) เป็นแนวทางการศึกษาวิจัย ซึ่งกล่าวถึงรูปแบบ
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ความเป็นหุ้นส่วนมีองค์ประกอบหลักอยู่ 3 ประการ ได้แก่ 1) ตัวขับเคลื่อนหรือเหตุผลที่น่าสนใจของ
การเข้ า มาเป็ น หุ ้ น ส่ ว นเป็ น สิ่ ง ที่ ก� ำ หนดความคาดหวั ง จากผลลั พ ธ์ และการตั ด สิ น ใจในการสร้ า ง
ความเป็นหุ้นส่วน 2) ส่วนสนับสนุน หรือปัจจัยแวดล้อมที่ช่วยมาสนับสนุนเพื่อให้หุ้นส่วนมีการเติบโตขึ้น
3) ส่วนประกอบเป็นการสร้างกระบวนการหรือมีกิจกรรมที่ท�ำร่วมกันกับหุ้นส่วน และผลลัพธ์หรือผลของ
การกระท�ำกับหุ้นส่วนว่าเป็นไปตามความคาดหวังหรือไม่ และหุ้นส่วนร่วมกันพิจารณาเพื่อน�ำไปสู่
ข้อเสนอแนะต่อองค์ประกอบหลักได้แก่ ส่วนประกอบ ตัวขับเคลื่อน และส่วนสนับสนุน (Douglas
M. Lambert et al., 1996) และการน�ำนโยบายไปปฏิบัติแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ระดับมหภาค
และระดับจุลภาค ซึง่ ในระดับมหภาคเป็นการศึกษานโยบายให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายอย่างแท้จริง
และแปลงเป็นแผนงานหรือโครงการเพื่อให้หน่วยงานที่อยู่ระดับภูมิภาค หรือท้องถิ่นยอมรับ แผนงาน
หรือโครงการน�ำไปปฏิบัติ และในระดับจุลภาคแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนประกอบด้วย 1) ขั้นการระดมพลัง
(Mobilization) คือ การพิจารณารับและสนับสนุนกิจกรรมการรับนโยบาย ของหน่วยงานระดับภูมภิ าคและท้องถิน่
2) ขัน้ การปฏิบตั ิ (Deliverer Implementation) คือ การน�ำนโยบายไปปฏิบตั จิ ริงของหน่วยงานและผูป้ ฏิบตั งิ าน
โดยตรงตามสภาพแวดล้อมหรือผู้ปฏิบัติมีพฤติกรรมและการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติ 3) ขั้นการสร้าง
ความเป็นปึกแผ่นหรือความต่อเนื่อง (Institutionalization หรือ Continuation) คือ กระบวนการสร้าง
ความต่อเนื่องและกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติเห็นความส�ำคัญของการน�ำนโยบายไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการยอมรับ
อย่างเต็มใจและปรับเปลี่ยนเป็นงานประจ�ำวัน (วรเดช จันทรศร, 2540) และจากการทบทวนงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องพบว่า มีงานวิจัยที่ท�ำการศึกษาเรื่องบทบาทก�ำนันผู้ใหญ่บ้านกับอ�ำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบล ศึกษากรณีเฉพาะอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นการศึกษาถึงบทบาทของก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
กั บ อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล และระบุ ป ั ญ หาอุ ป สรรคและเสนอแนะแนวทาง
ในการปฏิบตั งิ านร่วมกันระหว่างก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น กับองค์การบริหารส่วนต�ำบล (ประพัฒน์ วงค์ชมภู, 2551)
และการศึ ก ษากระบวนการพั ฒ นาความเป็ น หุ ้ น ส่ ว นของผู ้ ป กครองและโรงเรี ย นในการเสริ ม สร้ า ง
คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาความเป็น
หุน้ ส่วนของผูป้ กครองและโรงเรียน (ณิชา เทียมสุวรรณ, 2558) ซึง่ จากการวิเคราะห์เนือ้ หาและสรุปงานวิจยั
อย่างรอบคอบแล้วพบว่า ยังไม่มีผู้ที่ท�ำการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของปลัดอ�ำเภอในการสร้าง
ความเป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน หรือกับบุคคลแต่อย่างใด

วิธีการวิจัย
การศึ ก ษาศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งบทบาทปลั ด อ� ำ เภอในการสร้ า งความเป็ น หุ ้ น ส่ ว นระดั บ ต� ำ บลเพื่ อ
การน�ำนโยบายไปปฏิบัติ ใช้เทคนิคศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาปรากฏการณ์
ที่ ผู ้ วิ จั ย มี ค วามสนใจใช้ รู ป แบบการวิ จั ย และวิ ธี ก ารหาข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก กั บ ผู ้ ที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละปฏิ บั ติ
หน้าที่โดยตรง (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2556) และใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ (Interview) และ
ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และใช้แบบการสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง (Semi-structured
interview) ซึ่งผู้วิจัยจะได้ก�ำหนดประเด็นค�ำถามหลักในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้
ข้ อมู ล ที่ ครบถ้วนและตอบค�ำถามงานวิ จัย โดยมี แ หล่ งข้ อมู ลคื อ ข้ อมู ลปฐมภู มิ (Primary sources)
เป็นข้อมูลที่ได้จากการแหล่งข้อมูลโดยตรง เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกผู้
ให้ ข ้ อมู ลโดยใช้วิธีก ารเลือ กกลุ่มผู้ใ ห้ข ้ อมู ลแบบเจาะจง (Purposive sampling) และใช้ วิ ธีการเลื อ ก
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จากผู้ให้ข้อมูลที่มีประสบการณ์มากในเรื่องนั้น ๆ (Intensity) ได้แก่ นายอ�ำเภอ 1 ราย ปลัดอ�ำเภอ 9 ราย
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ราย ก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน 3 ราย และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
อ�ำเภอเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน 3 ราย รวมทั้งสิ้น 19 ราย และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary sources)
เป็นข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมไว้แล้วส�ำหรับการศึกษาซึ่งได้มาจากการค้นคว้าเอกสาร (Documentary
Research) รวมถึงการค้นคว้าข้อมูลอ้างอิง (Desk Research) และใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมาย และข้อมูลจากเอกสารโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content analysis) เพื่อประมวลและสรุปข้อมูลที่ได้ท�ำการศึกษาทั้งหมด

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาวิจัย เรื่องบทบาทปลัดอ�ำเภอในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนระดับต�ำบลเพื่อการน�ำ
นโยบายไปปฏิบัติ สามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ดังนี้
จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า บทบาทปลัดอ�ำเภอในการสร้างความเป็น
หุ้นส่วนระดับต�ำบลเพื่อการน�ำนโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่อ�ำเภอเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน สามารถสรุปผล
ได้ 7 ประเด็น ดังนี้
1.1 ปลัดอ�ำเภอมีบทบาทในการให้ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องในการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ
และปรับเปลี่ยนทัศนคติและตระหนักในอ�ำนาจหน้าที่เป็นการสร้างเหตุผลหรือความน่าสนใจท�ำให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ตัดสินใจสร้างความเป็นหุ้นส่วน
1.2 การได้รับความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการน�ำนโยบายไปปฏิบัติและปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และตระหนักในอ�ำนาจหน้าที่ส่งผลท�ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน
ตัดสินใจสร้างความเป็นหุ้นส่วน
1.3 ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการน�ำนโยบายไปปฏิบัติและปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
ตระหนักในอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เป็นตัวก�ำหนด
ความคาดหวังจากผลลัพธ์ หรือผลที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการและกิจกรรม
1.4 บทบาทของปลัดอ�ำเภอทีเ่ ป็นส่วนสนับสนุนหรือปัจจัยแวดล้อมให้ความเป็นหุน้ ส่วนเติบโตขึน้
คือ การเข้าร่วมท�ำกิจกรรมทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นผูด้ ำ� เนินการและงานกิจกรรมต่างๆ ในหมูบ่ า้ น ต�ำบล
1.5 ปลัดอ�ำเภอมีการสร้างกระบวนการและกิจกรรมคือ การประชุมวางแผน การก�ำหนดแนวทาง
การท�ำงาน การแบ่งหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และการท�ำประชาคมในระดับหมูบ่ า้ น
ต�ำบล ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน
1.6 ผลลัพธ์หรือผลจากกระบวนการและกิจกรรมท�ำให้ผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และบรรลุตามเป้าหมายของนโยบายที่ตั้งไว้
1.7 ข้อเสนอแนะต่อ
1.7.1 ส่วนประกอบหรือกระบวนการและกิจกรรมได้แก่ ควรเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ าน
จริงหรือหน่วยงานองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องเข้าประชุมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ แบ่งปันข้อมูลซึง่ กันและกัน
เพื่อจะได้ข้อมูลหลากหลายมิติและเพิ่มแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

1659

1.7.2 ตัวขับเคลื่อนหรือเหตุผลความน่าสนใจของหุ้นส่วน ได้แก่ ควรมีการอบรมให้ความรู้
ระเบียบ กฎหมาย ด้านอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้ากลุ่ม
แกนน�ำต่างๆ ในหมู่บ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการ
1.7.3 ส่วนสนับสนุนหรือปัจจัยแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุนหุ้นส่วนเติบโตขึ้น ได้แก่ ควรมีการ
จัดกิจกรรมในลักษณะนันทนาการในระดับต�ำบลให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของหุ้นส่วน
จากวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า ปัญหา อุปสรรค การมีบทบาทของปลัดอ�ำเภอ
ในการสร้ า งความเป็ น หุ ้ น ส่ ว นระดั บ ต� ำ บลเพื่ อ การน� ำ นโยบายไปปฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ อ� ำ เภอเมื อ งล� ำ พู น
จังหวัดล�ำพูนสามารถสรุปผลเป็น 3 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ได้แก่ การขาดความรู้ความและเข้าใจเกี่ยวกับอ�ำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน และงานภารกิจที่ปลัดอ�ำเภอ
ต้องรับผิดชอบหลักหรืองานประจ�ำ และงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.2 ด้านพฤติกรรม ได้แก่ การให้ความส�ำคัญกับงานประจ�ำมากกว่างานนโยบาย และการตีความ
และปฏิบัตินโยบายตามความคิดและประสบการณ์
2.3 ด้านทัศนคติ ได้แก่ แนวทางการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการท�ำงาน
ของก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไม่สอดคล้องและเป็นทิศทางเดียวกัน
จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า แนวทางพัฒนาการมีบทบาทของปลัดอ�ำเภอ
ในการสร้ า งความเป็ น หุ ้ น ส่ ว นระดั บ ต� ำ บลเพื่ อ การน� ำ นโยบายไปปฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ อ� ำ เภอเมื อ งล� ำ พู น
จังหวัดล�ำพูน สรุปผลดังนี้
3.1 การปรับเปลี่ยนวิธีการท�ำงาน ได้แก่ จัดสรรเวลาการท�ำงานและท�ำกิจกรรมร่วมกับหมู่บ้าน
ชุมชนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในพื้นที่
3.2 การปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงาน ได้แก่ ศึกษาหาความรู้เพื่อท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทอ�ำนาจหน้าที่ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทปลัดอ�ำเภอในการสร้างความเป็น
หุ้นส่วนระดับต�ำบลเพื่อการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ สามารถอภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
จากผลการศึกษาตามประเด็นวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 พบว่า ปลัดอ�ำเภอให้ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจ
ทีถ่ กู ต้องและปรับเปลีย่ นทัศนคติและตระหนักในอ�ำนาจหน้าทีเ่ ป็นเหตุผลหรือความน่าสนใจทีท่ ำ� ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในการตัดสินใจสร้างความเป็นหุ้นส่วนและเป็นตัวที่
ก�ำหนดความคาดหวังจากผลลัพธ์ของกระบวนการและกิจกรรมซึง่ การตัดสินใจเข้ามาสร้างความเป็นหุน้ ส่วน
จะช่วยสนับสนุนท�ำให้การน�ำนโยบายไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้ และการเข้าร่วมท�ำกิจกรรมต่างๆ
ในหมูบ่ า้ น และต�ำบลเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยส่วนสนับสนุนให้ความเป็นหุน้ ส่วนเติบโตขึน้ และกระบวนการและกิจกรรม
การวางแผน การก�ำหนดแนวทางการท�ำงาน การแบ่งหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และ
การท�ำประชาคมในระดับหมูบ่ า้ นและต�ำบลท�ำให้ผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
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บรรลุตามเป้าหมาย และเมื่อพิจารณาผลของกระบวนการและกิจกรรมแล้วได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ
ควรเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจริงหรือหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมแสดงความคิดเห็น
หรือเสนอแนะแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และควรมีการอบรมให้ความรู้ระเบียบ กฎหมาย ด้านอ�ำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้ากลุ่มแกนน�ำต่างๆในหมู่บ้านเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการ และควรมีการจัดกิจกรรมใน
ลักษณะนันทนาการในระดับต�ำบลให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของหุ้นส่วน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิ ด ของ Douglas M. Lambert et al. (1996) ที่ เ สนอว่ า แนวคิ ด ต้ น แบบความเป็ น หุ ้ น ส่ ว น
(The Partnership Model) เป็นรูปแบบความเป็นหุ้นส่วนที่มีองค์ประกอบหลักอยู่ 3 ประการ ได้แก่
1) ตั ว ขั บ เคลื่ อ นหรื อ เหตุ ผ ลที่ น ่ า สนใจของการเข้ า มาเป็ น หุ ้ น ส่ ว นเป็ น สิ่ ง ที่ ก� ำ หนดความคาดหวั ง
จากผลลัพธ์ และการตัดสินใจในการสร้างความเป็นหุ้นส่วน 2) ส่วนสนับสนุนหรือปัจจัยแวดล้อมที่ช่วยมา
สนับสนุนเพื่อให้หุ้นส่วนมีการเติบโตขึ้น 3) ส่วนประกอบเป็นการสร้างกระบวนการหรือกิจกรรมร่วมกัน
กับหุ้นส่วน และเกิดผลลัพธ์หรือผลของการกระท�ำจากกระบวนการและกิจกรรม และหุ้นส่วนร่วมกัน
พิจารณาผลลัพธ์เพื่อน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะต่อองค์ประกอบหลัก ซึ่งจากผลการวิจัยจะเห็นว่า บทบาทของ
บุคคลหรือองค์กรในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัตินโยบายหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้
จากผลการศึกษาตามประเด็นวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า ปัญหา อุปสรรค การมีบทบาทของปลัด
อ�ำเภอในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนระดับต�ำบลเพื่อการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ มี 3 ด้านคือ 1) ด้านอ�ำนาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบ ได้แก่ ขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน และปลัดอ�ำเภอต้องรับผิดชอบหลักหรืองานประจ�ำ และ
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 2) ด้านพฤติกรรม ได้แก่ การให้ความส�ำคัญกับงานประจ�ำมากกว่างานนโยบาย
การตีความและปฏิบัตินโยบายตามความคิดและประสบการณ์ 3) ด้านทัศนคติ ได้แก่ แนวทางการท�ำงาน
ไม่สอดคล้องกันของผูบ้ ริหารท้องถิน่ กับก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประพัฒน์ วงค์ชมภู
(2551) ที่พบว่า ปัญหาอุปสรรคในการท�ำงานร่วมกันของก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กับองค์การบริหารส่วนต�ำบล
คือ การขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอ�ำนาจและหน้าที่ ซึ่งจากผลการวิจัยจะเห็นว่า การขาดความรู้
และความเข้าใจเกีย่ วกับอ�ำนาจหน้าทีเ่ ป็นปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความเป็นหุน้ ส่วนและการท�ำงาน
ของบุคคลากรของหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ
จากผลการศึกษาตามประเด็นวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่า แนวทางพัฒนาการมีบทบาทของ
ปลัดอ�ำเภอในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนระดับต�ำบลเพื่อการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ มี 2 แนวทาง คือ
1) การปรับเปลี่ยนวิธีการท�ำงานได้แก่ จัดสรรเวลาการท�ำงานและท�ำกิจกรรมร่วมกับหมู่บ้านและต�ำบล
2) การปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงาน ได้แก่ ศึกษาหาความรู้เพื่อท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอ�ำนาจ
หน้าที่ และระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าที่ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณิชา เทียมสุวรรณ
(2558) ทีพ่ บว่า กระบวนการพัฒนาความเป็นหุน้ ส่วนของผูป้ กครองและโรงเรียนในการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาคือ การเข้าร่วมงานกิจกรรมโรงเรียนและการร่วมกิจกรรมชุมชน
ซึ่งจากผลการวิจัยจะเห็นว่า การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นลักษณะบทบาทและกระบวนการที่สามารถใช้เป็น
แนวทางการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วน
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ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้
1. เชิงนโยบาย
จากผลการศึกษาพบว่า ด้านภารกิจหรืองานที่รับผิดชอบประจ�ำเป็นปัญหาและอุปสรรคในการ
สร้างความเป็นหุ้นส่วนระดับต�ำบลของปลัดอ�ำเภอ ดังนั้นควรมีการออกกฎหมายให้ปลัดอ�ำเภอสามารถ
พิจารณามอบหมายหรือมอบอ�ำนาจให้กับข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของอ�ำเภอสามารถปฏิบัติภารกิจ
บางประเภทแทนได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการลงพื้นที่ในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนมากขึ้น
2. เชิงปฏิบัติการ
จากผลการศึกษาพบว่า การสร้างความเป็นหุน้ ส่วนระดับต�ำบลสามารถช่วยสนับสนุนการน�ำนโยบาย
ไปปฏิบัติ ดังนั้นควรมีโครงการฝึกอบรมด้านการส่งเสริมหรือพัฒนาทักษะของปลัดอ�ำเภอในด้านการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคล องค์กรภาครัฐ และเอกชนเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาบทบาทการสร้างความเป็นหุ้นส่วนให้
มีความยั่งยืนต่อไป

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีบทบาทปลัดอ�ำเภอในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนระดับ
ต�ำบลเพื่อการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ
2. ควรมีการศึกษาบทบาทปลัดอ�ำเภอมีอทิ ธิพลต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน มากน้อยเพียงใด

รายการอ้างอิง
กระทรวงมหาดไทย. (2561). แผนปฏิบตั กิ ารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ�ำปี พ.ศ. 2562.
สืบค้นเมื่อ 3 ตุลาคม 2562 จาก http://chainat.cad.go.th/download/clean2019provide.pdf
ณิชา เทียมสุวรรณ. (2558). การศึกษากระบวนการพัฒนาความเป็นหุน้ ส่วนของผูป้ กครองและโรงเรียน
ในการเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษา. สืบค้นเมือ่ 16 มกราคม 2563
จาก file:///C:/Users/lenovo/Downloads/6672-20595-1-SM.pdf
ประพัฒน์ วงค์ชมภู. (2551). บทบาทก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ นกับอ�ำนาจหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนต�ำบล :
ศึกษาเฉพาะกรณีอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สืบค้นเมื่อ 18 กันยายน 2562 จาก http://library.cmu.ac.th/digital_
collection/etheses/fulltext.php?id=8920&word=%BA%B7%BA%D2%B7&check_field=
TITLE&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=#
อ�ำเภอเมืองล�ำพูน. (2561). แผนพัฒนาอ�ำเภอ 4 ปี (2561 - 2564) ฉบับทบทวนปี 2561 อ�ำเภอเมืองล�ำพูน
จังหวัดล�ำพูน. สืบค้นเมือ่ 12 กันยายน 2562 จาก https://projectplan4.dopa.go.th/admin/myfile/
Mueang%20Lamphun.pdf
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม. (2553). สืบค้นเมื่อ
1 กันยายน 2562 จาก http://regu.tu.ac.th/quesdata/Data/A81.pdf

1662

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติม. (2552). สืบค้นเมื่อ
1 กันยายน 2562 จาก http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C503/%C503-20-2552a0002.htm
วรเดช จันทรศร. (2540). การน�ำนโยบายไปปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : กราฟิคฟอร์แมท. จังหวัดล�ำพูน. (2561).
ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดล�ำพูน. สืบค้นเมื่อ 11 ตุลาคม 2562
จาก http://www.lamphundrug.go.th/index.html
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. (2556). หลักและทฤษฎีการวิจยั ทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ระเบียงทอง
Douglas M. Lambert et al. (1996). Developing and Implementing Supply Chain Partnerships.
December, 4, 2019 Retrieved from file:///C:/Users/lenovo/Downloads/Developing_and_
Implementing_Supply_Chain_Partnersh.pdf

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4

1663

ทางเท้าในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ : ภาพสะท้อนปฏิสัมพันธ์
ของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย
PAVEMENT IN CHIANG MAI OLD CITY AREA : A REFLECTION OF
INTERGOVERNMENTAL RELATIONS IN THAILAND
ทศวัชร์ นิพนธ์ศักดิ์, พนม กุณาวงค์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาสาเหตุและประเด็นปัญหาของทางเท้า ในเขต
เมืองเก่าเชียงใหม่ 2. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ของอ�ำนาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงานรัฐในการบริหารจัดการ
ทางเท้า ในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ 3. เพื่อแนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ
ทางเท้า ในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ในการศึกษาวิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
โดยพิจารณาจากกฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้หน่วยงานหรือองค์การของรัฐเป็นผูจ้ ดั ท�ำ ดูแลบ�ำรุง หรือทีเ่ กีย่ วข้อง
กับทางเท้า และรวมถึงการพิจารณาการเข้ามามีส่วนร่วมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางเท้าในเชิงประจักษ์
ศึกษาวิจัยที่รวบรวมจากฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อท�ำความเข้าใจถึงรูปแบบและลักษณะของปรากฎการณ์
ที่เกิดขึ้น รวมถึงการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมผ่านเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ได้ค�ำตอบของการศึกษาวิจัย ผู้วิจัย
จึงพิจารณาใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยในสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยส่งผลต่อการพัฒนาและความสัมพันธ์เชิงทฤษฎีสามารถน�ำมาวิเคราะห์และตอบประเด็น
ค�ำถามของสถานการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผลรวมถึงสามารถเสนอแนวทางการปรับปรุง
หรือแนวทางการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
ผลการศึ ก ษาพบว่ า สาเหตุ แ ละประเด็ น ปั ญ หาของทางเท้ า ในเขตเมื อ งเก่ า เชี ย งใหม่ มี ดั ง นี้
ประการที่หนึ่ง การได้มาของงบประมาณและระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละหน่วยงานไม่สอดคล้อง
ในห้วงเวลาเดียวกัน ประการที่สอง หน่วยงานจากส่วนกลางดึงอ�ำนาจการตัดสินใจเข้าสู่ส่วนกลาง
ส่งผลให้หน่วยงานในพืน้ ทีไ่ ม่มจี ดุ ดุลยภาพในการตัดสินใจร่วมกัน ประการทีส่ าม การอ่อนไหวของผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียในพื้นที่เป้าหมาย เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งต้นทุนทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ผู้วิจัย
จึงมีขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ ประการทีห่ นึง่ การกระจายอ�ำนาจทางการคลังให้หน่วยงานในพืน้ ทีเ่ ป็นหลัก
เพือ่ เอือ้ ให้เกิดการวางแผนงานโครงการร่วมกัน ประการทีส่ อง การกระจายอ�ำนาจเชิงบริหารให้แก่หน่วยงาน
ในพื้นที่เพื่อสร้างจุดดุลยภาพการตัดสินใจร่วมกัน
ค�ำส�ำคัญ : ทางเดินเท้า, ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานรัฐ, แนวคิดรัฐบาลเชื่อมประสาน
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Abstract
Objective research Firstly, to study the causes and issues of the Pavement in Chiang Mai
old city area. Secondly, to study the interaction of powers and duties among government agencies
of the pavement management in Chiang Mai old city area. Third, to approach solutions and
suggestions for pavement management in Chiang Mai old city area. In research studies, use qualitative
research. The samples were selected based on the law requiring government agencies or
organizations to prepare, maintain, or be related to pavement. And includes considering any involvement
in the empirical pavement Study and compile research from various databases to understand
the patterns and characteristics of the phenomena that occur. Including additional early studies through
various documents. To get answers to the research, the researcher considers using the qualitative
research approach, which is a research in the current situation affecting the development and
relationships. Theoretical, able to analyze and respond to questions of the situation or various factors
logically, including being able to propose ways of improvement or the official practice is substantial.
The study found that the causes and issues of sidewalks in Chiang Mai Old City are as
follows : The budget acquisition and procurement duration of each department are inconsistent.
At the same time, secondly, agencies from the central authority drew the decision-making power
into the center. As a result, the agencies in the area do not have a balance point for joint
decision-making. Third, the sensitivity of the stakeholders in the target area Since that area is
a source of economic and tourism costs. The researcher has the following policy suggestions :
Fiscal distribution is mainly given to agencies in the area. To facilitate joint project planning. Second,
the decentralization of administrative power to local agencies to create a joint balance of
decision-making
Keywords : Pavement, Intergoverntal Relations, Jointed-Up Government

บทน�ำ
การให้บริการสาธารณะจะปรากฎหน่วยงานหรืององค์การที่เข้ามาส่วนเกี่ยวข้องเป็นจ�ำนวนมาก
โดยมีความสัมพันธ์ในลักษณะแย่งชิงอ�ำนาจหน้าที่และพื้นที่ในการให้บริการสาธารณะ เพื่อด�ำรงรักษา
ความอยู่รอดและสร้างความส�ำคัญของหน่วยงานหรือองค์การของตน รวมถึงการหลีกเลี่ยงการบูรณาการ
การท�ำงานร่วมกันเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนให้มากที่สุด การให้บริการสาธารณะปัจจุบันที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่หนึ่งมิได้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงหน่วยงานเดียวเป็นผู้ด�ำเนินการ จะพบว่ามีหน่วยงาน
หรือองค์การหลากหลายเข้ามาเกี่ยวข้องในพื้นที่การให้บริการสาธารณะร่วมกัน
การเดินเท้า เป็นการสัญจรขัน้ มูลฐานในชุมชนทีไ่ ม่ตอ้ งใช้ยานพาหนะหรือเชือ้ เพลิง มีความเรียบง่าย
ในการก่ อ สร้ า งและใช้ ง ประมาณในการรั ก ษาดู แ ลต�่ ำ  ดั ง นั้ น ในฐานะที่ ท างเท้ า เป็ น บริ ก ารสาธารณะ
ที่รัฐพึงจัดให้มีแก่ประชาชนไว้ใช้ส�ำหรับการสัญจร จึงมีความส�ำคัญเทียบเท่ากับถนน จ�ำเป็นต้องรักษาไว้
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เป็นสิง่ สาธารณะทีส่ ามารถใช้ประโยชน์ได้ การเดินเท้าในประเทศไทยมีอปุ สรรคหลายประการทีไ่ ม่สนับสนุน
ให้การเดินเท้าเป็นมิตรกับชุมชน เช่น มีสิ่งกีดขวางไม่สะดวกการสัญจร ขาดร่มเงาบังแดดบังฝน แสงสว่าง
ไม่เพียงพอ สกปรกมีขยะมูลฝอย ผิวทางสัญจรเป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นต้น
ถึ ง แม้ ว ่ า จะมี ก ารถ่ า ยอ� ำ นาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบไปอยู ่ ที่ ห น่ ว ยงานหรื อ องค์ ก ารในพื้ น ที่
ในทางปฏิบัติกลับพบว่า หน่วยงานหรือองค์การส่วนกลางนั้นมิได้อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบไปทั้งหมด
ยังคงเก็บรักษาอ�ำนาจดั้งเดิมไว้ท่ีหน่วยงานตน จึงท�ำให้เกิดความทับซ้อนของอ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ในการให้บริการสาธารณะขึ้น ลักษณะดังกล่าวน�ำไปสู่ความสลับซับซ้อนที่ไม่ได้มีลักษณะเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน แต่ปรากฏความหลากลายทั้งด้านโครงสร้างทั้งในมิติจ�ำนวนและบทบาทขององค์การหรือ
หน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นเมื่ออ�ำนาจในการตัดสินใจได้กระจายตัวไปสู่องค์การหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ จึงท�ำให้ระบุความรับผิดชอบเฉพาะเจาะจงได้รวมถึงอ�ำนาจการตัดสินใจ อาจกล่าวได้วา่ ความส�ำเร็จ
ของการตอบสนองความต้องการสาธารณะจึงไม่ได้อยู่ในหน่วยงานหรือองค์การเดียวอีกต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาสาเหตุและประเด็นปัญหาของทางเท้า ในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ของอ�ำนาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงานรัฐในการบริหารจัดการทางเท้า
ในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการทางเท้า
ในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษาทางเท้ า ในเขตเมื อ งเก่ า เชี ย งใหม่ : ภาพสะท้ อ นปฏิ สั ม พั น ธ์
หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย ผู้วิจัยคาดว่าจะท�ำให้ทราบถึงข้อควรพิจารณา ดังนี้
1. ทราบผลการด� ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงานหรื อ ตั ว แสดงที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในการบริ ห ารจั ด การ
ทางเท้าในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่
2. ทราบประเด็นปัญหาและอุปสรรค รวมถึงผลลัพธ์ทไี่ ม่คาดฝันซึง่ เกิดขึน้ จากการศึกษาภายใต้
แนวคิดปฏิสัมพันธ์ของอ�ำนาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อน�ำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นฐานข้อมูล
ประกอบการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล น�ำมาสู่ข้อพิจารณาในการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ
ทางเท้าในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
บริการสาธารณะ (Public Services)

อรทัย ก๊กผล และฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ (2552) ได้ให้ความหมายของค�ำว่า บริการสาธารณะ
คือ การจัดท�ำขึน้ เพือ่ ประโยชน์สาธารณะหรือเพือ่ ตอบสนองความต้องการของส่วนรวม เป็นกิจการทีอ่ ยูใ่ น
อ�ำนาจหน้าที่หรืออยู่ในความควบคุมของหน่วยงานหรือองค์การ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองความต้องการ
ส่วนรวมของประชาชน
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ประยูร กาญจนดุล (2533) ได้ให้ความหมายของค�ำว่า บริการสาธารณะ คือ กิจการที่อยู่ภายใต้
การอ�ำนวยการหรือการควบคุมของฝ่ายปกครอง โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนส่วนร่วม โดยความหมายดังกล่าวสามารถระบุรายละเอียดได้ 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง
ปัจจุบันภารกิจในการให้บริการสาธารณะมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นและซับซ้อนมากขึ้น การจัดท�ำบริการสาธารณะ
บางประเภทจึงมีความจ�ำเป็นที่จะอาศัยเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�ำบริการสาธารณะอาจใช้
งบประมาณลงทุนสูง หรือ หน่วยงานหรือองค์การของรัฐไม่มีสมรรถนะเพียงพอต่อการจัดท�ำบริการ
สาธารณะ จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องมอบหมายถ่ายโอนให้บุคคลอื่น ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานหรือองค์การ
ของรัฐหรือเอกชน เข้ามาเป็นผูด้ ำ� เนินการแทนบริการสาธารณะ โดยเป็นกิจการทีอ่ ยูภ่ ายใต้การอ�ำนวยการ
หรือการควบคุมของฝ่ายปกครอง ในลักษณะดังกล่าวบทบาทของหน่วยงานหรือองค์การของรัฐ จากเดิมเป็น
ผู้ปฏิบัติจึงแปรรูปเป็นผู้ควบคุมก�ำกับดูแล โดยมีบทบาทเป็นผู้รักษามาตรฐานและความคุ้มค่า มีเป้าหมาย
ให้ประชาชนได้รบั ผลประโยชน์มากทีส่ ดุ และได้รบั ผลกระทบน้อยทีส่ ดุ จากการมอบหมายถ่ายโอนการจัดท�ำ
บริการสาธารณะ ประการที่สอง บริการสาธารณะจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อ สาธารณะไม่สามารถจัด
ท�ำบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสังคม โดยให้ความส�ำคัญในการด�ำรงชีวิตอยู่
อย่างสุขสบายและมีความอบอุ่น ความปลอดภัยเป็นการทั่วไปในสังคม
กรพจน์ อัศวินวิจิตร (ไม่ระบุปี) ได้ให้ความหมายของค�ำว่า บริการสาธารณะ คือ การด�ำเนินการ
ของรัฐหรือฝ่ายปกครองในการกิจการที่อยู่ในความอ�ำนวยการหรือในก�ำกับดูแลของฝ่ายปกครองที่จัดท�ำ
เพือ่ สนองความต้องการของประชาชน ทัง้ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย การท�ำงาน การมีรายได้ รวมถึง
การเข้าถึง กระบวนการยุติธรรม และการรับบริการสาธารณะ โดยรัฐหรือฝ่ายปกครองจะต้องด�ำเนินการ
อย่ า งเหมาะสม และมี คุ ณ ภาพ เพื่ อ สนองตอบต่ อ ความจ� ำ เป็ น ขั้ น พื้ น ฐานให้ มี คุ ณ ภาพที่ ดี ขึ้ น และ
เป็นธรรม ช่วยลดความเหลื่อมล�้ำของสังคม โดยที่การจัดท�ำบริการสาธารณะมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ที่ ต ้ อ งด� ำ เนิ น การตามหลั ก นิ ติ ธ รรม ดั ง นั้ น หลั ก เกณฑ์ ส� ำ คั ญ ในการจั ด ท� ำ บริ ก ารสาธารณะจึ ง ได้ ถู ก
สร้างขึ้นมาให้มีส่วนคล้ายกับหลักทั่วไปของกฎหมายเกี่ยวกับบริการสาธารณะ เพื่อเป็นแนวทางใน
การพิ จ ารณาถึ ง สถานภาพของบริ ก ารสาธารณะ กฎเกณฑ์ ของบริ ก ารสาธารณะ อั น ประกอบด้ ว ย
หลักส�ำคัญ 3 ประการ กล่าวคือ ประการที่หนึ่ง หลักว่าด้วยความเสมอภาค เป็นหลักเกณฑ์ที่ส�ำคัญ
ประการแรกในการจั ด ท� ำ บริ ก ารสาธารณะ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากการที่ รั ฐ เข้ า มาจั ด ท� ำ บริ ก ารสาธารณะนั้ น
รัฐมิได้มีจุดมุ ่งหมายที่จะจัดท�ำบริการสาธารณะขึ้นเพื่อประโยชน์ ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ แต่เป็ น
การจัดท�ำเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคน กิจการใดที่รัฐจัดท�ำเพื่อบุคคลใดโดยเฉพาะจะไม่เข้าข่าย
บริการสาธารณะ ประชาชนทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติ หรือได้รับผลประโยชน์จากบริการสาธารณะ
อย่ างเท่ าเที ย ม ประการที่ส อง หลัก ว่า ด้วยความต่ อเนื่ อง เนื่ องจากบริ กาสาธารณะเป็ น กิ จการที่ มี
ความจ�ำเป็นส�ำหรับประชาชน ดังนัน้ หากบริการสาธารณะไม่สามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนือ่ งไม่วา่ ด้วย
เหตุใดก็ตาม ประชาชนผูใ้ ช้บริการสาธารณะย่อมได้รบั ความเดือดร้อนเสียหายได้ ดังนัน้ ต้องมีความต่อเนือ่ ง
ตลอดเวลา ประการที่สาม หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง บริการสาธารณะจะต้องสามารถปรับปรุง
แก้ไขได้ตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และความจ�ำเป็น เพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะ รวมถึง
การปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการสาธารณะให้ทันสมัย
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ศุภชัย ยาวะประภาษ (2533) ได้ให้ความหมายของค�ำว่า บริการสาธารณะ คือ การด�ำเนินกิจกรรม
ของรัฐที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหา รวมถึงการป้องกันปัญหาต่าง ๆ ตามอ�ำนาจหน้าที่ของรัฐ
นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2543) ได้ให้ความหมายของค�ำว่า บริการสาธารณะ คือ กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับนิติบุคคลมหาชน เป็นผู้ประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง อันได้แก่ รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
รัฐวิสาหกิจเป็นผูด้ ำ� เนินการ รวมถึงกรณีทรี่ ฐั มอบกิจกรรมของรัฐบางประเภทให้เอกชนเป็นผูด้ ำ� เนินการแทน
อย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นกิจกรรมที่วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนส่วนร่วม
กล่าวโดยสรุปได้วา่ บริการสาธารณะ เป็นการให้บริการรูปแบบหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ จากความต้องการของ
สังคมเป็นการโดยทั่วไป ที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดท�ำบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคม หรือหน่วยงานของรัฐอาจมอบหมายถ่ายโอนให้หน่วยงานอื่น ๆ จัดท�ำบริการสาธารณะแทน
อันเนื่องมาจากความซับซ้อนของการจัดท�ำบริการสาธารณะที่หน่วยงานของรัฐไม่มีสมรรถนะเพียงพอ
หรือมีปริมาณความต้องการสาธารณะเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามบริการสาธารณะนั้นต้องมีเจตจ�ำนงค์
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมส่วนรวม ไม่สามารถจัดท�ำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เป็นการโดยเฉพาะ โดยมีความต่อเนื่องเป็นประจ�ำและสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจัดท�ำบริการสาธารณะ ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์และตอบสนองความจ�ำเป็นของสังคม
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานรัฐ (Intergovernmental Relations)
พิทยา บวรวัฒนา (2556) ได้ให้ความหมายของค�ำว่า ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานรัฐ คือ ระบบ
ราชการมีส่วนราชการหลากหลายหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะที่คล้ายกันเป็น
จ�ำนวนมาก แนวคิดดังกล่าวจะมุ่งพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานเหล่านี้ ธรรมชาติโดยทั่วไป
ของหน่วยงานของรัฐ จะมีความพยายามขยายอ�ำนาจหน้าทีร่ วมถึงการปกป้องตนเองจากหน่วยงานอืน่ ๆ
โดยอาศัยระเบียบข้อบังคับ กรอบวงเงินงบประมาณ จ�ำนวนบุคลากร ขนาดพืน้ ทีใ่ นการให้บริการสาธารณะ
เพื่อสร้างอ�ำนาจหรือทรัพยากรอันเป็นเครื่องมือเจรจาต่อรองในกระบวนการก�ำหนดนโยบายสาธารณะ
อาจกล่ า วได้ ว ่ า รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ ข องหน่ ว ยงานรั ฐ จะมี ลั ก ษณะต่ อ สู ้ แ ย่ ง ชิ ง อ� ำ นาจหน้ า ที่ และ
ผลประโยชน์ โดย พิทยา บวรวัฒนา ได้เสนอแนวทางการลดการปะทะจากการต่อสู้แย่งชิงอ�ำนาจหน้าที่
และผลประโยชน์ 2 ประการ กล่าวคือ ประการแรก คือ ลดบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตน
เพื่อให้มิให้เกิดผลกระทบต่อหน่วยงานอื่น ให้น้อยที่สุด ประการต่อมา คือ การเพิ่มบทบาทอ�ำนาจ
หน้าที่โดยไม่ค�ำนึงถึงหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งอาจเกิดผลกระทบในการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ ในประเด็น
ดังกล่าวจะเกิดขึน้ ในประเทศก�ำลังพัฒนา ทีผ่ กู้ ำ� หนดยโยบายไม่ตอ้ งรับผิดชอบในการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ
วสันต์ เหลืองประภัสร์ (2556) ได้ให้ความหมายของค�ำว่า ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานรัฐ
คือ ปฏิสัมพันธ์ ที่เกิดระหว่างหน่วยงานรัฐในทุกประเภทและทุกระดับ อันเนื่องมากจากกระบวนการ
ทางนโยบายสาธารณะหนึ่ง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นขนาดเล็ก ๆ ปรากฏความสลับซับซ้อน
ขององค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ที่อ�ำนาจหน้าที่แตกต่างกัน ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น จะมีองค์การหรือ
หน่วยงานทีม่ ใิ ช่รฐั เข้ามามีสว่ นร่วม ไม่วา่ จะเป็นภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรทีไ่ ม่แสดงหาผลก�ำไร
และการรวมกลุม่ ของภาคประชาชนสังคมในรูปแบบต่าง ๆ โดยทีก่ ลุม่ องค์การเหล่านีม้ บี ทบาทในระดับท้องถิน่
ระดับชาติ และระดับระหว่างประเทศ ความสลับซับซ้อนที่ปรากฏขึ้น แม้ว่าจะเกิดจากความหลากหลาย
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ของหน่วยงานรัฐ และยังคงเป็นผู้แสดงหลักที่จะต้องให้ความสนใจ กล่าวคือ ประการที่หนึ่ง องค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐมิได้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความหลากหลายทั้งในด้านโครงสร้างองค์การและ
ด้านระดับชั้นการบริหาร รวมถึงด้านจ�ำนวนขององค์หรือหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนร่วมในการให้บริการ
สาธารณะดังกล่าว ประการที่สอง ความสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐมิได้มีรูปแบบการบริหารจากข้างบน
ลงล่างเสมือนรูป พีระมิดในอุดมคติเพียงอย่างเดียว แต่ปรากฎความสลับซับซ้อนอันเป็นผลมาจากข้อก�ำหนด
ในเชิงโครงสร้าง-สถาบัน รวมถึงผลมาจากปฏิสมั พันธ์กลไกของรัฐต่างๆ มีตอ่ กัน ประการทีส่ าม การยอมรับ
ความหลากหลายของหน่วยงานหรือองค์การของรัฐและมิใช่รัฐ ในแต่ละระดับซึ่งมีความแตกต่างกัน
ตามบทบาทของตนในกระบวนการทางนโยบายสาธารณะหนึง่ ๆ และรวมถึงอ�ำนาจและทรัพยากรทีต่ นมีอยู่
ในการเจรจาต่อรอง
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานรัฐ คือ แนวคิดที่มุ่งพิจารณาปฏิสัมพันธ์
ทีเ่ กิดระหว่างหน่วยงานรัฐในทุกประเภทและทุกระดับ อันเนือ่ งมากจากกระบวนการทางนโยบายสาธารณะ
ที่เกิดขึ้น มีส่วนราชการหลากหลายหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะที่คล้ายกัน
เป็นจ�ำนวนมากปรากฏความสลับซับซ้อนขององค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ที่อ�ำนาจหน้าที่แตกต่างกัน
ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น จะมีองค์การหรือหน่วยงานที่มิใช่รัฐเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชน องค์กรที่ไม่แสดงหาผลก�ำไร รวมถึงการรวมกลุ่มของภาคประชาชนสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
โดยที่กลุ่มองค์การเหล่านี้มีบทบาทในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับระหว่างประเทศ อันเนื่องมาจาก
สภาพธรรมชาติโดยทั่วไปของหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะ จะพยายามขยาย
อ�ำนาจหน้าที่รวมถึงการปกป้องตนเองจากหน่วยงานอื่น ๆ โดยอาศัยระเบียบข้อบังคับ กรอบวงเงิน
งบประมาณ จ�ำนวนบุคลากร ขนาดพืน้ ทีใ่ นการให้บริการสาธารณะ เพือ่ สร้างอ�ำนาจหรือทรัพยากรอันเป็น
เครื่องมือเจรจาต่อรองในกระบวนการก�ำหนดนโยบายสาธารณะ
แนวคิดรัฐบาลเชื่อมประสาน (Joined-up Government)
Efficiency Unit (2009) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของค� ำ ว่ า รั ฐ บาลเชื่ อ มประสาน คื อ รู ป แบบหรื อ
การจั ด ท� ำ บริ ก ารสาธารณะที่ มี ก ารแสวงหาความร่ ว มมื อ และการประสานงานร่ ว มกั น มี จุ ด มุ ่ ง หวั ง
ในการพัฒนาประสิทธิผลของการตอบสนองต่อความต้องการสาธารณะที่มีความซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น
โดยพิจารณาถึงการ ถักทอเชื่อมโยงประสานระหว่างสายงานหรือหน่วยงานอย่างแนบสนิทไร้รอยต่อ
โดยการปรับเปลีย่ นโครงสร้างองค์การให้สามารถเชือ่ มโยงถึงกัน รวมไปถึงวัฒนธรรมองค์การทีม่ กี ารยอมรับ
การท�ำงานไขว้สายงาน หรือองค์การร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหวังตามที่ได้กล่าวไว้
Tom Ling (2002) ได้ให้ความหมายของค�ำว่า รัฐบาลเชื่อมประสาน คือ จุดมุ่งหมายของการจัดท�ำ
บริการสาธารณะที่ไม่สามารถแบ่งแยกหน่วยงานหรือภารกิจของหน่วยใดหน่วยหนึ่งเอาไว้ได้ โดยจะต้องมี
Super Agency เป็นผู้มีบทบาทในการเชื่อมประสานงานที่มีวัตถุประสงค์ของความต้องการสาธารณะ
เป็ น ส� ำ คั ญ อาจอยู ่ ใ นรู ป แบบการประสานงานข้ า มเส้ น แบ่ ง ของแต่ ล ะหน่ ว ยงานที่ มี อ ยู ่ แ ต่ ดั้ ง เดิ ม
อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าว ให้ความส�ำคัญในการประสานความร่วมมือในการท�ำงานผ่าน Super Agency
เพื่อตอบต่อความต้องการสาธารณะที่มีความซับซ้อนหรือมีรูปแบบลักษณะเฉพาะที่หน่วยงานปกติ
ไม่สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล
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Nation Audit Office (2001) ได้ให้ความหมายของค�ำว่า รัฐบาลเชือ่ มประสาน คือ การท�ำงานร่วมกัน
ขององค์การ โดยการประสานร่วมกันระหว่างภารกิจหรืออ�ำนาจหน้าที่ที่ตนมี โดยมีเป้าหมายร่วมกัน
ในอดีตหน่วยงานหรือองค์การของรัฐ มีความหวงแหนอ�ำนาจหน้าที่อย่างยิ่ง มีเป้าหมายในการตอบสนอง
ความต้องการสาธารณะให้บรรลุผลส�ำเร็จลักษณะเอกพจน์เพียงหน่วยงานเดียว แม้วา่ ในข้อเท็จจริงสามารถ
บูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์การอื่นให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้
กล่าวโดยสรุปได้ว่า แนวคิดรัฐบาลเชื่อมประสาน คือ แนวคิดที่มุ่งให้ความส�ำคัญในการท�ำงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานหรือองค์การของรัฐ โดยตัดขวาง โครงสร้างองค์การและวัฒนธรรมขององค์การ
ในแต่ละองค์การ มีการสร้างเป้าหมายร่วมกันในการจัดท�ำบริการสาธารณะหนึ่ง ๆ อย่างแนบสนิท
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการสาธารณะที่ซับซ้อนให้เกิดขึ้นจริงได้ในทางปฏิบัติ

วิธีการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ทางเท้าในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ : ภาพสะท้อนปฏิสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ภาครัฐในประเทศไทย ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั พบว่า การสะท้อนความสามารถในการเชือ่ มโยงอ�ำนาจและทรัพยากรที่
หน่วยงานหรือองค์การทีม่ อี ยู่ มาตอบสนองความต้องการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิผล จึงมุง่ ให้ความสนใจ
ในการศึกษาค้นคว้า ในประเด็นดังกล่าว โดยศึกษาวิจัยที่รวบรวมจากฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อท�ำความเข้าใจ
ถึงรูปแบบและลักษณะของปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงการศึกษาต้นคว้าเพิ่มเติมผ่านเอกสารต่าง ๆ
เพือ่ ให้ได้คำ� ตอบของการศึกษาวิจยั ผูว้ จิ ยั จึงพิจารณาใช้แนวทางการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยในสถานการณ์ปัจจุบันโดยส่งผลต่อการพัฒนาและความสัมพันธ์เชิงทฤษฎีสามารถ
น�ำมาวิเคราะห์และตอบประเด็นค�ำถามของสถานการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผลรวมถึงสามารถ
เสนอแนวทางการปรับปรุงหรือแนวทางการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

กลุ่มเป้าหมาย
ทางเท้าในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่: ภาพสะท้อนปฏิสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย
เป็ น การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพโดยศึ ก ษาจากปรากฎการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายใต้ ค วามสนใจของผู ้ วิ จั ย
โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดท�ำบริการสาธารณะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับทางเท้า ตามที่กฎหมายได้บัญญัติ โดยมีพิจารณาจากกฎหมายที่บัญญัติให้หน่วยงานหรือ
องค์การของรัฐเป็นผูจ้ ดั ท�ำ ดูแลบ�ำรุง หรือทีเ่ กีย่ วข้องกับทางเท้า ซึง่ ก�ำหนดกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 2 หน่วยงาน
ได้แก่ 1. เทศบาลนครเชียงใหม่ 2. ส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และรวมถึงการพิจารณา
การเข้ามามีส่วนร่วมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางเท้าในเชิงประจักษ์

การจัดเก็บข้อมูล
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย การค้นคว้าวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research)
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) พร้อมด้วยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured
Interview) โดยเป็นค�ำถามลักษณะปลายเปิด และการสังเกตการณ์ (Observatory Research) การศึกษา
ประเด็นค�ำถามมีความยืดหยุ่นตามบทบาทของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละกลุ่มเป้าหมายการศึกษาเนื่องจาก
ความแตกต่างกันตามภารกิจ บทบาทหน้าที่ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
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การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยจะด�ำเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
ภายใต้กรอบแนวคิดการศึกษาผ่านแนวคิด บริการสาธารณะ (Public Services) ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานรัฐ (Intergovernmental Relations) และแนวคิดรัฐบาลเชื่อมประสาน (Joined-up Government)
ศึ ก ษาผ่ า นกระบวนการการจั ด ท� ำ บริ ก ารสาธารณะทางเท้ า ในเขตเมื อ งเก่ า เชี ย งใหม่ โดยวิ เ คราะห์
ตามกรอบแนวคิด 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. โครงสร้างอ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน 2. ด้านปฏิสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงาน และ 3. ด้านกลไกความร่วมมือ น�ำประเด็นดังกล่าวมาน�ำเสนอในรูปแบบการอภิปราย
และข้อเสนอแนะ

วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
การตรวจสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล เป็ น การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ผลจาก
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ข้อมูล รวมถึงผลการศึกษา โดยผู้วิจัยใช้หลักการตรวจสอบแบบสามเส้า
(Triangulation) น�ำรูปแบบวิธีการวิจัยการน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ใช้เครื่องมือผ่าน 3 รูปแบบ อันได้แก่
1. การศึกษาข้อมูลจากทางเอกสาร (Documentary Research) การพิจารณาผ่านแนวคิดการจัดความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานรัฐ (Intergovernmental Relations) และแนวคิดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมถึงการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการทางเท้า 2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth interview)
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structed Interview) โดยการรวบรวมประเด็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์จาก
การลงพื้นที่ผ่านมุมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ น�ำมาสกัดสังเคราะห์ข้อมูลตามกรอบประเด็นการศึกษาวิจัย
3. การสั ง เกตการณ์ (Observatory Research) เป็ น โดยผ่ า นมุ ม มองการสั ง เกตการณ์ ข องผู ้ ศึ ก ษา
การสังเกตเชิงพฤติกรรมของผูป้ ฏิบตั งิ าน มุง่ ให้เห็นถึงเกตุการณ์หรือสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ จริง จากทัศนะข้างต้น
ผู ้ วิ จั ย จะรวบรวมข้ อ มู ล น� ำ มาวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ แ ละตรวจสอบผ่ า นเครื่ อ งมื อ การวิ จั ย 3 รู ป แบบ
เพื่อน�ำเสนอผลการศึกษาและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติต่อไป

ข้อจ�ำกัดในการศึกษาวิจัย
ส�ำหรับขอบเขตการศึกษาทางเท้าในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ ภาพสะท้อนปฏิสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ภาครัฐประเทศไทย ได้ใช้แนวคิด ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานรัฐ (Intergovernmental Relations)
เป็นแนวคิดที่ใช้ในการอธิบายปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�ำ
บริการสาธารณะทีม่ คี วามสลับซับซ้อน ภายใต้แนวคิดดังกล่าวได้ยอมรับว่า หน่วยงานหรือตัวแสดงทีเ่ ข้ามา
มี ส ่ ว นร่ ว มนั้ น มิ ไ ด้ มี ห น่ ว ยงานภาครั ฐ กลุ ่ ม เดี ย วอี ก ต่ อ ไป โดยปรากฏหน่ ว ยงานหรื อ ตั ว แสดงที่ มิ ใช่
หน่วยงานรัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�ำบริการสาธารณะ อันได้แก่ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน
องค์ ก รไม่ แ สวงหาผลก� ำ ไร กลุ ่ ม ภาคประชาสั ง คม ภายใต้ แ นวคิ ด ข้ า งต้ น ผู ้ วิ จั ย พิ จ ารณาใช้ แ นวคิ ด
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานรัฐ (Intergovernmental Relations) โดยวางกรอบการศึกษาปฏิสัมพันธ์
ทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะหน่วยงานของรัฐ (Governmental Organizations) เพือ่ ให้เกิดความสอดคล้องกับเนือ้ หาสาระ
ของวิจัย
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ผลการศึกษา
จากการศึกษา ทางเท้าในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่: ภาพสะท้อนปฏิสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ
ในประเทศ หากพิจารณาตามกรอบแนวคิดข้างต้นสามารถสรุปผลการศึกษาตามประเด็นได้ ดังนี้ ประเด็นทีห่ นึง่
ด้านโครงสร้างอ�ำนาจหน้าทีข่ องหน่วยงานภาครัฐ พบว่า หน่วยงานต้นสังกัดจากส่วนกลางมีความพยายาม
รวบรวมอ�ำนาจการตัดสินใจเข้าสู่ส่วนกลาง เพื่อสร้างอ�ำนาจการต่อรองหน่วยงานในพื้นที่ให้อยู่ในสภาวะ
ทีต่ อ้ งพึง่ พาอาศัยอ�ำนาจการตัดสินใจ ส่งผลให้หน่วยงานทีต่ งั้ อยูพ่ นื้ ทีไ่ ม่มอี ำ� นาจในการตัดสินใจ เกิดช่องว่าง
สุญญากาศในการด�ำเนินการใด ๆ รวมถึงกระบวนการทางการคลังที่ไม่ยืดหยุ่น เนื่องมาจากการได้มาของ
งบประมาณและระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละหน่วยงานไม่สอดคล้องในห้วงเวลาเดียวกัน จึงท�ำให้
ความร่วมมือแผนงานโครงการไม่สมั ฤทธิไ์ ด้ผลในเชิงปฏิบตั ิ ประเด็นทีส่ อง ด้านปฏิสมั พันธ์ระหว่างหน่วยงานรัฐ
กระบวนการท�ำงานของหน่วยงานสามารถด�ำเนินงานและผลักดันเชือ่ มโยงแผนงานและโครงการร่วมกัน รวมไปถึง
การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานทั้งรูปแบบทางการผ่านและไม่เป็นทางการ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่า
การโยกย้ายเปลีย่ นแปลงบุคลากรทีเ่ กิดขึน้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน
ส่งผลให้การติดต่อสือ่ สารการปฏิบตั ถิ ดถอยประสิทธิภาพ ประการทีส่ าม ด้านกลไกความร่วมมือ การเข้าไป
ด�ำเนินการใด ๆ ของหน่วยงานรัฐ ย่อมเกิดผลกระทบต่อความอ่อนไหวของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
เนือ่ งจากพืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็นแหล่งต้นทุนทางเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว รวมไปถึงความอ่อนไหวด้านระเบียบ
ข้อกฎหมายว่าด้วยโบราณสถานและมรดกโลก ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อหน่วยงานหรือข้อพิพาท
ทางกฎหมาย ที่มีระเบียบวิธีการไต่สวนสอบสวนอย่างเข้มงวด จนส่งผลกระทบต่อขวัญและก�ำลังใจ
ของบุคลากร องค์กรภาครัฐจึงพิจารณาลดการด�ำเนินการใด ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงประเด็นดังกล่าว

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
อภิปรายผล
การศึก ษาวิจัยทางเท้า ในเขตเมื องเก่ าเชี ย งใหม่ : ภาพสะท้ อนปฏิ สัม พั น ธ์ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ
ในประเทศไทย ผูว้ จิ ยั พบว่าผลการศึกษามีความสอดคล้องต่อแนวคิด ประยูร กาญจนดุล (2533) ในประเด็น
การจัดท�ำบริการสาธารณะองค์การของรัฐไม่มีสมรรถนะเพียงพอต่อการจัดท�ำบริการสาธารณะ จึงมีความ
จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมอบหมายถ่ายโอนให้หน่วยงานอืน่ เข้ามาเป็นผูด้ ำ� เนินการแทนบริการสาธารณะ รวมไปถึง
มีความสอดคล้องต่อแนวคิดของพิทยา บวรวัฒนา (2556) ในประเด็นลักษณะธรรมชาติธรรมชาติโดยทัว่ ไป
ของหน่วยงานของรัฐ จะมีความพยายามขยายอ�ำนาจหน้าทีร่ วมถึงการปกป้องตนเองจากหน่วยงานอืน่ ๆ
โดยอาศัยระเบียบข้อบังคับ กรอบวงเงินงบประมาณ จ�ำนวนบุคลากร ขนาดพืน้ ทีใ่ นการให้บริการสาธารณะ
เพื่อสร้างอ�ำนาจหรือทรัพยากรอันเป็นเครื่องมือเจรจาต่อรองในกระบวนการก�ำหนดนโยบายสาธารณะ
รวมถึงความสอดคล้องต่อค�ำนิยาม ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานรัฐซึง่ แนวคิดของ วสันต์ เหลืองประภัสร์
(2556) ได้ให้ความหมายของค�ำว่า ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานรัฐ คือ ปฏิสมั พันธ์ ทีเ่ กิดระหว่างหน่วยงาน
รัฐในทุกประเภทและทุกระดับ อันเนือ่ งมากจากกระบวนการทางนโยบายสาธารณะหนึง่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายใน
พื้นที่ชุมชนท้องถิ่นขนาดเล็ก ๆ ปรากฏความสลับซับซ้อนขององค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ที่อ�ำนาจ
หน้าที่แตกต่างกัน ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น จะมีองค์การหรือหน่วยงานที่มิใช่รัฐเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งมิได้มี
ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน มีความหลากหลายทัง้ ในด้านโครงสร้างองค์การและด้านระดับชัน้ การบริหาร
รวมถึงด้านจ�ำนวนขององค์หรือหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะ
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ข้อเสนอแนะการวิจัย
ผู้วิจัยเสนอข้อเสนแนะ ดังนี้ ประเด็นที่หนึ่ง การกระจายอ�ำนาจทางการคลังจากหน่วยงาน
ส่วนกลางมอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่เป็นหน่วยงานจัดสรรงบประมาณ ประเด็นที่สอง การกระจาย
อ�ำนาจเชิงบริหารให้แก่หน่วยงานในพื้นที่เพื่อสร้างจุดดุลยภาพการตัดสินใจ เนื่องจากหน่วยงานในพื้นที่มี
ความใกล้ชดิ ต่อประเด็นและปัญหาและความต้องการทีเ่ กิดขึน้ ได้มากทีส่ ดุ ประเด็นทีส่ าม การสร้างรูปแบบ
การมีส่วนร่วมที่สามารถสร้างความเชื่อใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประการที่สี่ การสร้างกระบวนการ
นโยบายให้เกิดขึ้นจากฐานราก เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา
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มาตรการ และวิธีการในการจัดการผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ต่อชุมชนรอบพืน้ ทีเ่ หมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
				
อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง
MEASURES AND METHODS FOR MANAGING SOCIAL AND
ENGVIRONMENTAL IMPACT IN COMMUTIES AROUND MAE MOH
MING OF THE ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY
OF THAILAND, MAE MOH DISTRICT, LAMPANG PROVINCE
ผดุงเกียรติ จิ้วฮวด, ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
คณะรัฐศาสาตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษา มาตรการ วิธกี าร ในการจัดการผลกระทบด้านสังคม รอบพืน้ ที่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) 2) ศึกษา มาตรการ วิธีการจัดการผลกระทบ
ทางด้านสิง่ แวดล้อม ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยของ (เหมืองแม่เมาะ) และ 3) ศึกษาผลจากการ
ด�ำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และ ด้านสังคม สังคม ที่ส่งผลต่อ ประชานชน
ชุมชน ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียรอบพืน้ ทีเ่ หมืองแม่เมาะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 - 2562 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในเก็บข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์
งานวิจยั ทีใ่ ช้กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญในการศึกษาประกอบไปด้วย หน่วยงานสังกัดภายใต้ กฟผ. เหมืองแม่เมาะ
จ�ำนวน 5 หน่วยงาน รวมผู้ให้ข้อมูล 30 คน
ผลการศึกษาพบว่า โครงการของเหมืองแม่เมาะ มีนโยบายเกี่ยวกับการรับผิดชอบต่อสังคม
ตามที่มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก�ำหนดโดยหน่วยงานราชการหรือมาตรการ
ที่ เ หมื อ งแม่ เ มาะก� ำ หนดเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ ก ารรั บ ใช้ สั ง คมครอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ สร้ า งความพึ ง พอใจและ
การอยูร่ ว่ มกันอย่างยัง่ ยืนกับชุมชน และได้ยกระดับจากการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นการสร้างคุณค่าร่วม
(CSV) กฟผ. เหมืองแม่เมาะ ได้ก�ำหนดมาตรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเอง โดยที่เป็น
มาตรการที่ดีกว่ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก�ำหนดโดยหน่วยงานราชการ เพื่อให้
สามารถป้องกันผลกระทบจาก
กิจกรรมการท�ำเหมืองที่มีต่อชุมชนรอบพื้นที่ จากความมุ่งมั่นดูแลเอาใจใส่ในการควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนด รวมทั้งได้น�ำระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล
มาใช้ในการท�ำงานของเหมืองแม่เมาะ ท�ำให้ได้รับรางวัลคุณภาพจากสถาบันต่าง ๆ และจากการมี
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ี ท�ำให้ประชาชนมีบริการสาธารณะทัง้ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ การศึกษา
การประกอบอาชีพ
ค�ำส�ำคัญ : มาตรการ การจัดการผลกระทบด้านสังคม การจัดการผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
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Abstract
The aim of this study was to: 1) to study about the measures, methods for the impact
of the social management system around the Electricity Generating Authority of Thailand
(EGAT) area (Mae Moh Mine). 2) to investigate about the measures, methods for the impact
of environmental management system around the EGAT area (Mae Moh Mine). 3) to
examine about result of operation of preventive and corrective measures on environmental
and social impacts that effectively with people, communities, stakeholders around
the EGAT area (Mae Moh Mine) since 2009 - 2019 by using qualitative research and the
research
The research found that Mae Moh Mine Project had provided the policy about social
responsibility by following the preventive measure and to modify the effects of mining on the
environment which defined by Government agencies and the measure that the Mae
Moh Mine’s in order to serve the society dimensions, to create satisfaction and sustainable
cohabitation within communities and to enhance the Corporate social responsibility (CSR)
to Creating Shared Value (CSV). the EGAT area (Mae Moh Mine) has set the best prevention
method and to solve environmental impact which created by Government agencies.
To be able to prevent the negative effect from the coal mining process at the Mae Moh
community by caring about the methods to protect the environmental quality which reaches the
standard that required by law including bringing the international management system apply
with Mae Moh Mine. With these reasons, Mae Moh Mine proves their achievement by guarantee
rewards from many institutions from having many projects to improve a quality of life for people both
health care service and education.
Keywords : Measure, Social Impact Management, Environmental impact management

บทน�ำ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ เป็นสถานประกอบการขนาดใหญ่
มีการท�ำเหมืองแร่ถ่านหิน เพื่อน�ำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและจ�ำหน่าย ในพื้นที่ภาคเหนือและ
ภาคกลาง นอกจากนีย้ งั มีเหมืองแร่หนิ อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพือ่ อุตสาหกรรมเคมี เพือ่ ใช้ในกระบวนการ
ก�ำจัดก๊าชชัลเฟอร์ไดออกไซด์ ทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า โดยกระบวนการ
ผลิตดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้าน ซึ่งผลกระทบที่ส�ำคัญคือ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และด้ า นสั ง คม ที่ เ กิ ด จากการประกอบกิ จ การภายในเหมื อ งแม่ เ มาะในเขตพื้ น ที่ ป ระทานบั ต ร
จ�ำนวน 57 แปลง พืน้ ที่ 14,000 ไร่ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ชีวติ ความเป็นอยู่ ของชาวบ้านทีอ่ าศัย
อยู่รอบ ๆ โรงไฟฟ้า
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อย่างไรตาม การประกอบการของเหมืองแม่เมาะได้มีการด�ำเนินการป้องกันแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง
และยาวนานเช่น การลดก�ำลังผลิตทีโ่ รงไฟฟ้าแม่เมาะเพือ่ รักษาระดับคุณภาพอากาศไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของชาวบ้าน อีกทั้ง การประสานงานและด�ำเนินการร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ เช่น
กรมควบคุมมลพิษเพื่อขอความช่วยเหลือทางวิชาการและผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบ กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท�ำการศึกษาวิจัยเรื่องผลกระทบของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่มีผลต่อพืช
และสภาพดินและน�้ำ เป็นต้น ถึงแม้จะเกิดผลกระทบ มีการร้องเรียน คัดค้านจากคนในชุมชน ในระยะแรก
แต่ด้วยความพยายามของโรงไฟฟ้าแม่เมาะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอดจนในที่สุด สามารถ
แก้ไขปัญหาการร้องเรียนคัดค้านจากชุมชนเพือ่ ให้ปดิ โรงไฟฟ้า แสดงให้เห็นว่า เหมืองแม่เมาะมีการบริหาร
จัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมที่ดี มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายหรื อ ระเบี ย บที่ ก� ำ หนดไว้ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด และ ที่ ส� ำ คั ญ คื อ
มีการท�ำกิจกรรมและโครงการการตอบแทนช่วยเหลือสังคม การสร้างการมีสว่ นกับชุมชน การให้ความส�ำคัญ
ในเรื่องคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแม่เมาะ
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษาถึง มาตรการ วิธกี าร ในการจัดการกับผลกระทบจากการประกอบกิจการ
ในส่วนของผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมจากการประกอบการด้าน ฝุน่ เสียง แรงสัน่ สะเทือน ก๊าชซัลเฟอร์ไดออกไซด์
น�้ำ  โครงสร้างพื้นฐาน และผลกระทบด้านสังคม เช่น พื้นที่ท�ำกิน การสร้างอาชีพ โครงสร้างพื้นฐาน
การย้ายหมู่บ้าน และการตอบแทนสังคม

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษา มาตรการ วิธกี าร ในการจัดการผลกระทบด้านสังคม ได้แก่ พืน้ ทีท่ ำ� กิน การสร้างอาชีพ
โครงสร้างพื้นฐาน การย้ายหมู่บ้าน การตอบแทนสังคมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบพื้นที่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ)
2. เพื่อศึกษา มาตรการ วิธีการจัดการผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่ เสียง อากาศ ก๊าชพิษ
แรงสั่นสะเทือนและน�้ำเสียจากการประกอบกิจการท�ำเหมืองแร่ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ของ (เหมืองแม่เมาะ)
3. เพื่อศึกษาผลจากการด�ำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และ ด้านสังคม
สังคม ที่ส่งผลต่อ ประชานชน ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบพื้นที่เหมืองแม่เมาะ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 - 2562

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผลที่ได้รับจากการศึกษา เป็นข้อมูลแสดงการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมที่
เกิดจากการประกอบกิจการของเหมืองแม่เมาะ ซึ่งเป็นข้อมูลส�ำหรับภาครัฐหรือภาคเอกชนสามารถน�ำไป
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน ในโครงการทีส่ ง่ กระทบต่อชุมชน พืน้ ที่ และวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องชุมชน
รอบโครงการ สามารถใช้เป็นแบบอย่างหรือเทียบเคียงตามความเหมาะสมของพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนหรือโครงการ เพื่อสามารถสร้างการอยู่ร่วมกับชุมชนโดยปราศจากข้อขัดแย้ง
คัดค้าน หรือร้องเรียน
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2. ประชาชน ชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่เหมืองแร่ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงบุคคลภายนอก เช่น
ผู้สื่อข่าว, องค์ไม่แสวงหาผลก�ำไรหรือองค์พัฒนาเอกชน (NGO), นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม
และด้านเศรษฐศาสตร์ นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
มีความรู้ ความเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองและแนวทางการแก้ไขปัญหา
เข้าใจถึงบริบทเหตุผลและความจ�ำเป็นของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาความขัดแย้ง
ร้องเรียน คัดค้าน และต่อต้านในขั้นตอนการขออนุญาตและในระหว่างการประกอบกิจการ

กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย
การด�ำเนินกิจการเหมืองแม่เมาะ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จังหวัดล�ำปาง

ผลกระทบด้านสังคม
และด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการด�ำเนินงานตามมาตรการและ
แนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม และ ด้านสังคมต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

มาตรการ และวิธีการ ในการจัดการ
มาตรการตามหลักการซีเอสอาร์
มาตรการตามหลักการCSV การสร้าง
คุณค่าร่วม

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
การทบทวนวรรรกรรม แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้น�ำแนวคิด ผู้วิจัยได้น�ำ
แนวคิดแนวคิดเรื่อง CSR (Corporate Social Responsibility ) หมายถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมขององค์กรซึ่งคือการด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดีโดยรับผิดชอบสังคม
และสิ่งเเวดล้อมทั้งในระดับไกลและใกล้อันน�ำ ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ส�ำหรับ แนวทางการน�ำ  ซีเอสอาร์ไปปฏิบัติ ตามประเภทของ ซีเอสอาร์ตามบทบาทและความ
เกีย่ วข้องของหน่วยงานเป็น 3 ประเภท (division) คือ ประเภทแรก เป็น CSR-after-process หรือ “กิจกรรม
เพื่อสังคม” คือ การด�ำเนินกิจกรรม (activities) ขององค์กรธุรกิจที่แสวงหาก�ำไร เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับ
สังคม ชุมชนในด้านต่างๆ โดยกิจกรรมทีด่ ำ� เนินการจะแยกต่างหากจากการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ป็นกระบวนการ
(process) หลักของกิจการ และเกิดขึ้นภายหลัง เช่น การแก้ไขเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบทางมลพิษ
เป็นกิจกรรมที่อยู่นอกเหนือเวลาท�ำงานตามปกติ ประเภทที่ 2 CSR-in-process หรือ “ธุรกิจเพื่อสังคม”
เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการท�ำงานหลักของกิจการ หรือเป็นการท�ำธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบ เช่น การป้องกันหรือก�ำจัดมลพิษในกระบวนการผลิตเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน
การผลิตสินค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานตามข้อก�ำหนดในฉลากผลิตภัณฑ์ การเปิดเผยข้อมูล
ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องครบถ้วนต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ในเวลาท�ำงานปกติ ส�ำหรับผลที่ได้รับจาก
การด�ำเนินกิจกรรมตามแนวทางของ CSR ทั้ง 2 ประเภท คือ ประเภทแรก เป็น CSR-after-process หรือ
“กิจกรรมเพือ่ สังคม” และ CSR-in-process หรือ “ธุรกิจเพือ่ สังคม” ว่า ส่งผลต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียในองค์กร ได้แก่
ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน และ ผู้มีส่วนได้เสียนอกองค์กร ที่แบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ สังคมใกล้ คือ
ผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องใกล้ชดิ กับองค์กรโดยตรง ได้แก่ ลูกค้า คูค่ า้ ครอบครัวของพนักงาน ชุมชนทีอ่ งค์กรตัง้ อยู่
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ซึ่งรวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบข้าง และ สังคมไกล คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยอ้อม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป
ระบบนิเวศโดยรวม เป็นต้น (พิพัฒน์ ยอดพฤติการ, 2549)
แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value : CSV) เป็นแนวทางการด�ำเนินธุรกิจทีใ่ ห้ความ
ส�ำคัญกับสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) ให้กบั กิจการและสังคมไปพร้อมกัน เพือ่ ความส�ำเร็จ
ในระยะยาว บทบาทของธุรกิจต่อสังคมในบริบทของ CSV นั้นตั้งอยู่บนฐานคิดแบบระยะยาว (Long-term
Thinking) เน้นการสร้างประโยชน์แก่ผถู้ อื หุน้ และสังคมให้เกิดเป็นผลประโยชน์รว่ มกัน แนวคิดของการสร้าง
คุณค่าร่วม พัฒนาขึ้นโดย ไมเคิล อี พอร์เตอร์ และมาร์ค เครเมอร์ เพื่อต้องการแก้โจทย์ความไม่เชื่อมโยง
กันระหว่างความต้องการของสังคมและของธุรกิจ ซึง่ เป็นอุปสรรคและก่อให้เกิดความเหลือ่ มล�ำ้ ในการพัฒนา
ธุรกิจที่ต้องการด�ำเนินอยู่บนวิถีของ CSV จ�ำเป็นต้องสร้างคุณค่าให้แก่สังคมควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้
แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดเป็นผลส�ำเร็จในระยะยาว (สถาบันไทยพัฒน์, 2559) การสร้างคุณค่าร่วม หรือ CSV
ตามแนวทางของไมเคิล อี พอร์เตอร์ ให้ความส�ำคัญกับการน�ำวิธีการทางธุรกิจมาใช้ในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาสังคม โดยค�ำนึงถึงการน�ำทรัพยากรและความเชีย่ วชาญหลักของกิจการ มาสร้างให้เกิดเป็น
คุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกัน ถือเป็นส่วนที่มาขยายหรือเติมเต็มการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมภายใต้วิถีของการท�ำธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ในบริบทของ CSR-in-process
ลักษณะทีส่ ำ� คัญอีกประการของ CSV คือ การให้ความส�ำคัญกับผลลัพธ์ (Outcome) จากการด�ำเนิน
งาน มากกว่าเป้าประสงค์ (Purpose) ของกิจการ ไม่ว่ากิจการนั้นจะก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ
หรือในทางสังคมก็ตาม กิจการจะต้องสามารถส่งมอบคุณค่าให้กับทั้งตัวองค์การและสังคมไปพร้อมกัน
โดยน�ำความเชี่ยวชาญและสินทรัพย์ที่มีอยู่ มาใช้เป็นฐานในการสร้างคุณค่าร่วม
นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ได้นำ 
� แนวคิดการจัดการสิง่ แวดล้อม ทีม่ นัส สุวรรณ (2549) ได้กล่าวถึง หลักในการ
จัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมที่ยังยืนไว้ว่า มีหลักการที่ส�ำคัญ 2 หลักการที่สามารถน�ำไปใช้
ให้บงั เกิดผลในทางปฏิบตั เิ พือ่ ให้แต่ละสังคมมีสภาพเป็นสังคมทีย่ งั ยืนๆ ได้ คือ หลักการแก้ปญ
ั หาทีต่ น้ เหตุ
หรื อ เรี ย กว่ า วิ ธี ก ารป้ อ งกั น และหลั ก การจั ด การที่ ตั ว มนุ ษ ย์ ส ามารถท� ำ ได้ ห ลายลั ก ษณะที่ จ ะท� ำ ให้
สภาวะแวดล้อมดีขนึ้ ดังนี้ 1) การสร้างความตระหนักด้านสิง่ แวดล้อม 2) การสร้างจิตส�ำนึกด้านสิง่ แวดล้อม
3) การมีส่วนร่วมของประชาชน และ 4) การบูรณาการความรู้จากหลากหลายสาขาวิชา
นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้น�ำ กรณีศึกษาการน�ำแนวคิด CSV มาใช้ในการสร้างคุณค่าร่วมในธุรกิจ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการน�ำ ทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ การสร้างคุณค่าร่วมในธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
น�ำทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ (Extractives) อาทิเช่น การท�ำเหมืองแร่ การส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ธุรกิจน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมโลหะขั้นมูลฐาน เป็นกิจการที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และ
ถือเป็นธุรกิจทีอ่ ยูต่ น้ น�ำ้ ในระบบเศรษฐกิจ ด้วยสภาพของธุรกิจทีแ่ สวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่มีนัยส�ำคัญหลักของธุรกิจ ตัวอย่างของ CSV ในระดับกลุ่มความ
ร่วมมือ (Cluster) ได้แก่ สถานีบริการน�ำ้ มันสหกรณ์ ทีบ่ างจาก ปิโตรเลียม เริม่ ต้นจากแนวคิด “น�ำ้ มันแลกข้าว”
เพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนปัจจัยในการยังชีพ โดยบริษัทน�ำข้าวไปบริจาคให้เป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียนใน
โรงเรียนรอบโรงกลัน่ ส่วนสหกรณ์นำ� น�ำ้ มันของบริษทั ในราคาถูกไปจ�ำหน่ายให้แก่สมาชิก พัฒนาเป็นความ
ไว้เนื้อเชื่อใจ จนยกระดับสู่ธุรกิจสมัยใหม่ในรูปแบบของการจัดตั้งเป็นสถานีบริการน�้ำมันสหกรณ์และ
สถานีบริการน�้ำมันชุมชน
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วิธีการวิจัย
การวิจยั นีใ้ ช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) เป็นการศึกษารวบรวม
ข้อมูลเพื่อศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดจากการประกอบกิจท�ำเหมืองด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม ตลอดจน
มาตรการ แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและทางด้านสังคม ซึ่งการ
เข้าถึงข้อมูลนั้น ศึกษาข้อมูลเอกสาร และใช้การสัมภาษณ์ สอบถาม พูดคุย รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อศึกษา
การขั้นตอนวิธีการการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับเจ้าหน้าที่ของ กฟผ. ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหน่วยงาน
สังกัดภายใต้ กฟผ. เหมืองแม่เมาะ จ�ำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ กองวางแผนปฏิบัติการท�ำเหมืองแม่เมาะ,
กองสิ่ ง แวดล้ อ มเหมื อ งแม่ เ มาะ, กองฟื ้ น ฟู ส ภาพที่ ก ารท� ำ เหมื อ ง, กองพั ฒ นาชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ แ ละ
แผนกเจาะระเบิด โดยก�ำหนดกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ ผูอ้ ำ� นวยการกอง 1 คน หัวหน้าแผนก 1 คน และผูป้ ฏิบตั งิ าน
2 คน รวมทัง้ สิน้ 20 คน อีกทัง้ ศึกษาชุมชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีใ่ กล้เคียงรอบเหมืองแม่เมาะ จ�ำนวน 4 ชุมชน
ได้แก่ ชุมชนบ้านห้วยคิง, ชุมชนบ้านดง, ชุมชนบ้านนาสักและชุมชนหางฮุง ซึ่งได้ก�ำหนดผู้ให้ข้อมูล
ชุมชนละ 3 คน ประกอบไปด้วย ผู้ใหญ่บ้าน 1 คนและผู้แทนชุมชน 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูล 12 คน

ผลการศึกษา
1. ศึกษา มาตรการ วิธีการ ในการจัดการผลกระทบด้านสังคม ได้แก่ พื้นที่ท�ำกิน การสร้างอาชีพ
โครงสร้างพื้นฐาน การย้ายหมู่บ้าน การตอบแทนสังคมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบพื้นที่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ)
จากการสัมภาษณ์ผอู้ ำ� นวยการกองสิง่ แวดล้อมเหมืองแม่เมาะ และกองพัฒนาชุมชนสัมพันธ์
ให้ข้อมูลที่เป็นลักษณะเดียวกัน ว่าเหมืองแม่เมาะมีนโยบายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับกิจกรรม
ต่างๆ ของเหมืองแม่เมาะ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นส่วนของกิจกรรมหรือโครงการของเหมืองแม่เมาะ
มีนโยบายเกีย่ วกับการรับผิดชอบต่อสังคม ตามทีม่ าตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีก่ ำ� หนด
โดยหน่วยงานราชการหรือมาตรการที่เหมืองแม่เมาะก�ำหนดเพิ่มเติม เพื่อให้การรับช่วยสังคมครอบคลุม
ทุกมิติ สร้างความพึงพอใจและการอยูร่ ว่ มกันอย่างยัง่ ยืนกับชุมชน และเหมืองแม่เมาะได้ยกระดับจากการรับ
ผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) โดยเหมืองแม่เมาะมีความตระหนักว่าการทีม่ โี อกาส
ได้ชว่ ยเหลือตอบแทนชุมชนเป็นโอกาสทางธุรกิจ ให้กจิ กรรมหรือโครงการของเหมืองแม่เมาะภาคประชาชน
ได้ผลประโยชน์ ท�ำให้เกิดอาชีพ รายได้ สร้างมั่นคงในชีวิต โดยผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า
ยังมีการด�ำเนินโครงการที่ภาคประชาชนได้ผลประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่น โครงการมีส่วนร่วมของชุมชน
โดยเหมืองแม่เมาะได้ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งจะ
จัดอบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนชุมชน เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้ตัวแทนชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ความสามารถเข้าร่วมกับ กฟผ. ในการตรวจวัดและรายงานผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่บอร์ดในหมู่บ้าน
ทีต่ วั แทนอาศัยอยูไ่ ด้ นอกจากนีย้ งั มีโครงการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมจากการทิง้ ดิน ต�ำบลบ้านดง
เนื่องจากที่ทิ้งดินของเหมืองแม่เมาะอยู่ใกล้กับพื้นที่ต�ำบลบ้านดง จึงจัดให้มีตัวแทนชุมชนต�ำบลบ้านดง
ซึง่ อยูใ่ กล้กบั ทีท่ งิ้ ดินเข้ามาตรวจสอบการควบคุมฝุน่ กลิน่ เสียง จากกิจกรรมการทิง้ ดินของ กฟผ. สัปดาห์ละ
2 ครั้ง เป็นต้น
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จากการสัมภาษณ์จากการสัมภาษณ์ผอู้ ำ� นวยการกองสิง่ แวดล้อมเหมืองแม่เมาะ และกองพัฒนา
ชุมชนสัมพันธ์ ได้แสดงความเห็นที่คล้ายคลึงกันว่า กฟผ. แม่เมาะได้สนับสนุนงบประมาณปีละประมาณ
400 ล้านบาท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรอ�ำเภอแม่เมาะ สนับสนุนกิจกรรม
วั ฒ นาธรรมประเพณี ท ้ อ งถิ่ น และดู แ ลด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย ประชาชนโดยรอบให้ มี ค วามเป็ น อยู ่ ที่ ดี
และยั่งยืน นอกจากนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้มีการจ่ายเงินให้แก่ส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้ปฏิบัติงานท�ำให้
มีเงินหมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดล�ำปางปีละประมาณกว่า 4,000 ล้านบาท พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณ
ส�ำหรับการด�ำเนินการศึกษาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งโบราณคดีในพื้นที่อ�ำเภอแม่เมาะ 6.2 ล้านบาท
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยผ่านกองจิตอาสา โดยเหมืองแม่เมาะก�ำหนดให้แต่ละกอง
จะรับผิดชอบ 1 หมูบ่ า้ นเพือ่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง กฟผ. กับชุมชน นอกจากเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณีหมู่บ้าน กฐินผ้าป่า รดน�้ำด�ำหัว และการช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆ แล้ว ในแต่ละปีหน่วยงาน
จะต้องเข้าไปส�ำรวจความต้องการของชุมชน เพื่อรับทราบความต้องการเพื่อน�ำมาเป็นข้อมูลในการดูแล
ให้ความช่วยเหลือ โดยยังใช้ความสามารถทางวิชาชีพพิเศษของหน่วยงานเข้าช่วยเหลือชุมชน เช่น
ช่วยเก็บตัวอย่างและตรวจสอบน�้ำดิบเพื่อผลิตน�้ำประปาของชุมชน สอนการตอนกิ่งมะนาว สอนและ
ฝึกฝีมือช่างเชื่อม นอกจากนี้ยังน�ำเครื่องจักรอุปกรณ์เข้าไปช่วยจัดท�ำด้านสาธารณูปโภค เช่น ระบบน�้ำ
เพื่อการเกษตร ระบบประปาหมู่บ้านและถนน เป็นต้น
ด้านการส่งเสริมอาชีพ กฟผ. แม่เมาะนอกเหนือจากจะมีการจ้างแรงงานในพืน้ ทีแ่ ล้ว ยังได้ดำ� เนิน
การส่งเสริมอาชีพและหาตลาดรองรับเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เช่น มีการส่งเสริมอาชีพกลุม่ น�ำ้ พริก
กรอบสมุนไพร กลุม่ เพาะเห็ด กลุม่ ตัดเย็บเสือ้ ผ้า กลุม่ น�ำ้ ผึง้ ป่า และมีการจัดตลาดนัดชุมชน Maemoh green
market น�ำตัวแทนกลุ่มอาชีพ อ.แม่เมาะ ร่วมจัดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าในงานต่างๆ การส่งเสริมด้าน
สุขภาพ กฟผ. แม่เมาะ ได้มกี ารออกหน่วยแพทย์เคลือ่ นทีเ่ พือ่ ตรวจสุขภาพให้ชมุ ชนรอบพืน้ ที่ กฟผ. แม่เมาะ
และในส่วนของเหมืองแม่เมาะ ยังได้มีการจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่โครงการ
เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังสุขภาพของชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งได้จัดท�ำแผนที่ชุมชน
เพือ่ เชือ่ มโยงกับข้อมูลด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา เหมืองแม่เมาะถือเป็นสถานทีศ่ กึ ษาเรียนรูด้ า้ นพลังงาน
และการจัดการสิ่งแวดล้อม จึงมีนักเรียนนักศึกษาเข้ามาศึกษาดูงาน และฝึกงานจ�ำนวนมาก
ด้านบริการสังคม มีการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กฟผ.แม่เมาะ” และเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้ามาเรียนรู้และศึกษารูปแบบของ “ชีววิถี จาก กฟผ.”
เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้สารเคมี เป็นแหล่งอาหารปลอดสารพิษ
ซึ่งชุมชนสามารถน�ำไปปรับใช้ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันต่อไปได้ การจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
รอบพืน้ ทีเ่ หมืองแร่ลกิ ไนต์แม่เมาะ โดยชุมชนทัง้ 5 ต�ำบล ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแม่เมาะได้เลือกโครงการจัดการขยะ
จัดชุมชน โครงการมัคคุเทศก์นอ้ ย เหมืองแม่เมาะ เพือ่ น�ำชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วของ กฟผ. แม่เมาะ ในงาน
กิจกรรมต่างๆ ของ กฟผ. เช่น พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา
2. ศึกษา มาตรการ วิธีการจัดการผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่ เสียง อากาศ ก๊าชพิษ
แรงสั่นสะเทือนและน�้ำเสียจากการประกอบกิจการท�ำเหมืองแร่ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ของ (เหมืองแม่เมาะ)
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จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารกองสิง่ แวดล้อม กองปฏิบตั กิ ารวางแผนเหมืองแม่เมาะ และแผนก
เจาะระเบิด ได้ข้อมูลที่สอดคล้องใกล้เคียงกัน เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวได้รับนโยบายในการในการ
บริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมจาก กฟผ. เหมืองแม่เมาะ ภายใต้นโยบายเดียวกัน ท�ำให้นำ� นโยบายมาปฏิบตั ิ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส�ำหรับนโยบายเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการ
กิจกรรมการท�ำเหมืองนั้น กฟผ. เหมืองแม่เมาะ ได้ก�ำหนดมาตรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ขึ้นมาเอง โดยที่เป็นมาตรการที่ดีกว่ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก�ำหนดโดย
หน่วยงานราชการ เพื่อให้สามารถป้องกันผลกระทบจากกิจกรรมการท�ำเหมืองที่มีต่อชุมชนรอบพื้นที่
การท�ำเหมืองขนาดใหญ่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ ดังนั้น กฟผ. จึงมีการวางแผน
ฟื้นฟูสภาพเหมือง โดยจะมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิมก่อนการท�ำเหมืองหรือ
ดีกว่าเดิม ซึ่งแผนแม่บทการฟื้นฟูสภาพเหมืองแบ่งเป็น การปลูกป่าทดแทน 93% เป็นพื้นที่กักเก็บน�้ำ 3%
และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 4% ทั้งนี้ในส่วนที่ได้ท�ำการฟื้นฟูเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจไปแล้ว
เช่น พื้นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาเหมืองแม่เมาะ สวนพฤกษชาติ ศาลาชมวิว สนามกอล์ฟ
สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นต้น ในปัจจุบันงานฟื้นฟูสภาพเหมือง
ในภาพรวมได้ด�ำเนินการไปแล้วประมาณ 12,000 ไร่ จ�ำนวนต้นไม้ที่ปลูกประมาณมากกว่า 1,830,000 ต้น
และจะด�ำเนินการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งการท�ำเหมืองเสร็จสิ้น
นอกจากภารกิจในการท�ำเหมืองแล้ว การดูแลผลกระทบทีอ่ าจเกิดกับสิง่ แวดล้อม เป็นอีกหนึง่ ภารกิจ
ที่ส�ำคัญ เหมืองแม่เมาะ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านฝุ่น กลิ่น
เสียง แรงสัน่ สะเทือน และคุณภาพน�ำ 
้ ตามเงือ่ นไขแนบท้ายรายงาน EIA ทีก่ ำ� หนดอย่างเคร่งครัด ตลอดจน
มีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนด โดยมาตรการฯ ทีด่ ำ� เนินการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมืองแม่เมาะด�ำเนินการเพื่อควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือดีกว่ามาตรฐานสากล
3. ศึกษาผลจากการด�ำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และ ด้านสังคม
สังคม ที่ส่งผลต่อ ประชานชน ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบพื้นที่เหมืองแม่เมาะ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 - 2562
จากความมุง่ มัน่ ดูแลเอาใจใส่ในการควบคุมคุณภาพสิง่ แวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด รวมทัง้ ได้นำ� ระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลมาใช้ในการท�ำงานของเหมืองแม่เมาะ ท�ำให้ได้รบั
รางวัลคุณภาพจากสถาบันต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งที่รับรองมาตรฐานควบคู่ไปกับการท�ำเหมือง อาทิ ISO 14001
จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึง่ การด�ำเนินงานการท�ำเหมืองตลอดจนการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ท�ำให้เหมืองแม่เมาะได้รับรางวัล
Thailand Coal Awards 2018 รางวัล ASEAN Energy Awards 2017 รางวัล EIA Monitoring Awards
และรางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจ�ำปี 2561 ที่ยืนยันการเป็นสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับชุมชนและ
สิง่ แวดล้อม จากกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ สามารถท�ำให้ประชาชน ชุมชนได้รบั ผลกระทบ
น้อยที่สุด ท�ำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการวิจัย นี้ได้พบประเด็นที่น่าสนใจที่สามารถน�ำมาอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้
1. การศึกษา มาตรการ วิธกี าร ในการจัดการผลกระทบด้านสังคม ได้แก่ พืน้ ทีท่ ำ� กิน การสร้างอาชีพ
โครงสร้างพื้นฐาน การย้ายหมู่บ้าน การตอบแทนสังคมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบพื้นที่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) จากผลการศึกษาพบว่า การด�ำเนินการจัดการผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ชุมชนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เหมืองแม่เมาะได้ก�ำหนด
มาตรการในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีค่ามาตรฐานต่างๆ ต�่ำกว่าค่ามาตรฐานที่หน่วยงานราชการ
ก�ำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ตัวอย่างเช่น การระเบิด จากมาตรการสิ่งแวดล้อมที่ก�ำหนดโดยหน่วยงานราชการที่ก�ำหนดปริมาณ
วัตถุระเบิดที่ระเบิดพร้อมกันไม่เกิน 120 กิโลกรัม/จังหวะถ่วง แต่ทางเหมืองแม่เมาะได้ก�ำหนดให้ปริมาณ
วัตถุระเบิดที่ระเบิดพร้อมกันไม่เกิน 60 กิโลกรัม/จังหวะถ่วง ซึ่งจากผลการใช้ปริมาณวัตถุระเบิดดังกล่าว
ท�ำให้แรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดไม่สร้างความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน ผลการศึกษานี้ เป็นไปตาม
แนวคิด บุญรับ ศักดิม์ ณี (2546) ได้ให้ความหมายของการจัดการสิง่ แวดล้อม ว่าหมายถึงกระบวนการอย่าง
มีระบบในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสนองความต้องการของมนุษย์ โดยไม่มผี ลกระทบต่อระบบสิง่ แวดล้อม
ทั้งนี้ เพื่อการมีใช้ในอนาคตตลอดไปกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมว่า
เป็นกระบวนการด�ำเนินการให้โครงสร้างหรือองค์ประกอบของระบบนิเวศ ระบบสิ่งแวดล้อมมีความปกติ
ทั้งชนิด ปริมาณ สัดส่วน และการกระจายเพื่อให้กระบวนการสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
มนุษย์สร้างขึ้นด�ำเนินไปอย่างยั่งยืน และปราณี พันธุมสินชัย (2548) กล่าวถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมหมาย
ถึง ส่วนประกอบของระบบการจัดการทัง้ หมด ซึง่ รวมถึงโครงสร้างขององค์กร การวางแผน ความรับผิดชอบ
การปฏิ บั ติ ขั้ น ตอนกระบวนการและทรั พ ยากรการจั ด ท� ำ  การปฏิ บั ติ ใ ห้ บ รรลุ ผ ล การทบทวนและ
การรักษานโยบายทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการปรับปรุงระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นเรื่อยๆ
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการรักษา
2. การศึกษา มาตรการ วิธีการจัดการผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เสียง อากาศ ก๊าชพิษ
แรงสัน่ สะเทือนและน�ำ้ เสียจากการประกอบกิจการท�ำเหมืองแร่ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยของ
(เหมืองแม่เมาะ) ซึง่ การศึกษานีไ้ ด้นำ� แนวคิดการมีสว่ นร่วม การรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างคุณค่าร่วม
เหมืองแม่เมาะมีนโยบายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับกิจกรรมต่างๆ ของเหมืองแม่เมาะ ให้ชุมชน
มีส่วนร่วมเป็นส่วนของกิจกรรมหรือโครงการของเหมืองแม่เมาะ ผลการศึกษานี้ เป็นไปตามแนวคิด
John M. Cohen and Norman T. Uphoff (1980 : 219., (ธรรมจรรย์ ตุลยธ�ำรง, 2546) ได้ก�ำหนดขั้นตอน
การมีสว่ นร่วมไว้ 4 ขัน้ ตอน คือการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ การมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั กิ าร การมีสว่ นร่วมใน
การรับผลประโยชน์และการมีสว่ นร่วมในการประเมินผล ทุกขัน้ ตอนมีความสัมพันธ์โดยมุง่ เน้นการมีสว่ นร่วม
ทีข่ นั้ ตอนการตัดสินใจเป็นประการส�ำคัญ ซึง่ ในแนวทางการมีสว่ นร่วมนัน้ มุง่ ให้ประชาชนเป็นผูค้ ดิ ค้นปัญหา
เป็นผูท้ มี่ บี ทบาทในทุก ๆ เรือ่ ง ไม่ใช่วา่ ก�ำหนดให้ประชาชนปฏิบตั ใิ นเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ทุกอย่างต้องเป็นเรือ่ ง
ของประชาชนที่จะคิดซึ่งแนวความคิดนี้มีกรอบพื้นฐานและวิเคราะห์การมีส่วนร่วม
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3. การศึกษาผลจากการด�ำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และ ด้านสังคม
สังคม ที่ส่งผลต่อ ประชานชน ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบพื้นที่เหมืองแม่เมาะ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 - 2562 ผลการศึกษาดังกล่าวพบว่า เหมืองแม่เมาะ
มีนโยบายเกีย่ วกับการรับผิดชอบต่อสังคม ตามทีม่ าตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีก่ ำ� หนด
โดยหน่วยงานราชการหรือมาตรการที่เหมืองแม่เมาะก�ำหนดเพิ่มเติม เพื่อให้การรับช่วยสังคมครอบคลุม
ทุกมิติ สร้างความพึงพอใจและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกับชุมชน ผลการศึกษานี้ เป็นไปตามแนวคิด
(พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ,สถาบันไทยพัฒน์, 2549) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
ซึ่งคือการด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดีโดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อม
ทัง้ ในระดับไกลและใกล้อนั น�ำไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ซีเอสอาร์ หรือ Corporate Social Responsibility หรือ
บรรษัทบริบาล หมายถึง การด�ำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม
ทั้งในองค์กรและในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอก
องค์กร ทีจ่ ะท�ำให้อยูร่ ว่ มกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสขุ ทัง้ นีเ้ หมืองแม่เมาะได้ยกระดับจากการรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) เป็นการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) โดยเหมืองแม่เมาะมีความตระหนักว่าการที่มีโอกาส
ได้ชว่ ยเหลือตอบแทนชุมชนเป็นโอกาสทางธุรกิจ ให้กจิ กรรมหรือโครงการของเหมืองแม่เมาะภาคประชาชน
ได้ผลประโยชน์ ท�ำให้เกิดอาชีพ รายได้ สร้างมั่นคงในชีวิต ผลการศึกษานี้ เป็นไปตามแนวคิด (พิพัฒน์
ยอดพฤติการณ์, 2016) การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value : CSV) เป็นแนวทางการด�ำเนินธุรกิจ
ที่ให้ความส�ำคัญกับสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) ให้กับกิจการและสังคมไปพร้อมกัน
เพื่อความส�ำเร็จในระยะยาว บทบาทของธุรกิจต่อสังคมในบริบทของ CSV นั้นตั้งอยู่บนฐานคิดแบบ
ระยะยาว (Long-term Thinking) เน้นการสร้างประโยชน์แก่ผถู้ อื หุน้ และสังคมให้เกิดเป็นผลประโยชน์รว่ มกัน
แนวคิดของการสร้างคุณค่าร่วม พัฒนาขึ้นโดย ไมเคิล อี พอร์เตอร์ และมาร์ค เครเมอร์ เพื่อต้องการ
แก้โจทย์ความไม่เชื่อมโยงกันระหว่างความต้องการของสังคมและของธุรกิจ ซึ่งเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิด
ความเหลื่อมล�้ำในการพัฒนาธุรกิจที่ต้องการด�ำเนินอยู่บนวิถีของ CSV จ�ำเป็นต้องสร้างคุณค่าให้แก่สังคม
ควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดเป็นผลส�ำเร็จในระยะยาว

ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. การช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาประชาชนในชุ ม ชนรอบพื้ น ที่ เ หมื อ งแม่ เ มาะ การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ควรมีกลไกการเยียวยาปัญหาได้ทันท่วงที โดยการจัดตั้งกองทุนฉุกเฉินเพื่อใช่ใน
การแก้ไขปัญหาเชิงสาธารณะ เช่น เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการรักษาพยาบาล การสูญเสียรายได้และการฟ้อง
ร้องคดีความส�ำหรับประชาชนโดยรอบ เป็นต้น
2. ควรมีระบบการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานผ่านระบบแอพพลิเคชั่นที่สามารถติดตาม
ตรวจสอบ และเฝ้าระวงผลกระทบจากการด�ำเนินกิจการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการเพิ่มบทบาทของ
ภาคประชาชนร่วมกับเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในการเฝ้าระวังปัญหาการปนเปือ้ น จึงเป็นกลไกทีจ่ ะท�ำให้การบริหารงาน
มีประสิทธิภาพได้ดีขึ้นในอนาคต
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มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18. อาจารย์ ดร.นนท์ น้าประทานสุข
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37. อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก
มหาวิทยาลัยทักษิณ
38. อาจารย์ ดร.วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
39. อาจารย์ชีวนันท์ คุณพิทักษ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
40. อาจารย์ภัสสรา บุญญฤทธิ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
41. นางสาวสมสมัย เอียดคง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1. อาจารย์ ดร.ลัญชุกรณ์ ศรีวิมล
2. นางสาวสมสมัย เอียดคง
3. นางสาวปภัสรา บุตรบุรี
4. นางสาวสารายา เปาะโซะ
3. คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงและปฎิคม
1. อาจารย์ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น
2. นางสาวชญาดา พันธุรัตน์
3. นางสาวปาริชาติ เรืองรัตน์
4. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1. อาจารย์ ดร.อภิรดี จิโรภาส
2. นายชัยกฤต เงารังสี
5. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ยุคันตวนิชชัย
2. นางสาวมลฤดี น�้ำทิพย์
6. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง บันทึกภาพกิจกรรม
1. อาจารย์ ดร.วิชชาญ จุลหริก
2. นายพิเชษฐา ขุมทอง
7. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ IT
1. อาจารย์ภัสสรา บุญญฤทธิ์
2. นายภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์
8. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
1. อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน
2. นางสาวสมสมัย เอียดคง
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กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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9. คณะอนุกรรมการ
1. นายกฤษณรัฐ สุวรรณวงศ์
2. นางสาวกนกวรรณ หนุ่มนา
3. นางสาวกัญญารัตน์ จุติภาค
4. นางสาวจันทรจิรา มาสวัสดิ์
5. นางสาวชนิสรา ชูกาล
6. นางสาวชิดชนก ชูกลิ่น
7. นางสาวณัฐธันยา สุวรรณเลขา
8. นายณัฐภูมิ ชัยเกิด
9. นางสาวณัฐรส เพ็ญสวัสดิ์
10. นายตะวัน อินทวงศ์
11. นายนนทวัฒน์ พิพัทน์สุนทร
12. นางสาวนฤภร สงคราม
13. นายนฤวัฒน์ ศรีแก้วแฝก
14. นายนัฐวุฒิ นกดา
15. นางสาวนันทิชา เรืองมาก
16. นางสาวปิยฉัตร สามารถ
17. นายพนธกร แสงสุวรรณ์
18. นางสาวพรไพลิน หนูพันธ์
19. นายพศวีร์ กิตติสุภานนท์
20. นางสาวพิชญ์นันท์ จตุพรโสภากุล
21. นางสาวมารีนา ละกะเต็บ
22. นายมุสเซาฟิรช์ มะเกะ
23. นายสินทร หนูเสน
24. นางสาวนันเรศ เสกธีระ
25. นายวรวิทย์ ติเอียดย่อ
26. นายวรวุฒิ สุนทรารีฤทธิ์
27. นายวัชรพงษ์ ภิรมย์
28. นายศุภวัมน์ เอียดตรง
29. นายศุภวัฒน์ ณ สงขลา
30. นางสาวสุนทรีลักษณ์ สุขช่วย
31. นางสาวอนุธิดา ลุ้งบ้าน
32. นางสาวอภิญญา สมมาตร
33. นายอภิสิทธิ์ ไบมะ
34. นางสาวอัมนี อัยมาน
35. นางสาวอุษณีย์ บุญจันทร์
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ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Review)
อาจารย์ ดร.ทวนธง  ครุฑจ้อน
อาจารย์ ดร.วิชชาญ  จุลหริก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ยุคันตวนิชชัย
อาจารย์ ดร.อภิรดี  จิโรภาส
อาจารย์ ดร.นวิทย์  เอมเอก
อาจารย์ ดร.วลัยลักษณ์  รัตนวงศ์
อาจารย์ชีวนันท์ คุณพิทักษ์
อาจารย์ภัสสรา บุญญฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช  แก้วจ�ำนงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์  จันทร์อานุภาพ
อาจารย์ ดร.วิลาสินี  ธนพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันต�ำรวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
อาจารย์ ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
อาจารย์ ดร.ปิยะ นาควัชระ
อาจารย์ ดร.ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล
ร้อยต�ำรวจเอก ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล
อาจารย์ ดร.รัชนี แตงอ่อน
อาจารย์ ดร.อรรัมภา ไวยมุกข์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงศ์  ตระการศิรินนท์
อาจารย์ ดร.ไกรวุฒิ  ใจค�ำปัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน  ภู่จีนาพันธุ์
อาจารย์ ดร.ณัฐพล  ตันตระกูลทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤดี  หงุ่ยตระกูล
อาจารย์ ดร.กมลพร  กัญชนะ
อาจารย์อัจฉรียา สายศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา  ลีระศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย  จินะวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปีดิเทพ  อยู่ยืนยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
อาจารย์ ดร.คนึงนิจ ขาวแสง
อาจารย์ ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย อารักษ์โภชฌงค์
อาจารย์ ดร.โกสินทร์ เตชะนิยม
อาจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล

มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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อาจารย์วรพล พินิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา  กมลเวชช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์  บริพัตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์  อิสสระชัยยศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  ก้องกีรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริ  ฟูวงศ์เจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา  อรุณพิพัฒน์
อาจารย์ ดร.พีระ  เจริญวัฒนนุกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติภัทร พูนข�ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ช่อแก้ว
อาจารย์ชาลินี สนพลาย
อาจารย์วศิน ปั้นทอง
อาจารย์ดุลยภาพ จาตุรงคกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพิชญ์ ชินะข่าย
อาจารย์ ดร.นนท์ น้าประทานสุข
อาจารย์ ดร.รุจาดล นันทชารักษ์
อาจารย์ ดร.อัคราชัย เสมมณี
อาจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราภา ศุทรินทร
อาจารย์ ดร.เจตฑถ์ ดวงสงค์
อาจารย์ ดร.ศิริโสภา สันติทฤษฎีกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ จันทร์แดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา พงษ์นิล
อาจารย์ ดร.รัชตะ พันธุ์แสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อักษราภัค ชัยปะละ
อาจารย์ ดร.ผณิตา ไชยศร
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ทับจุมพล
รองศาสตราจารย์เวียงรัฐ เนติโพธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
อาจารย์ ดร.วีระ หวังสัจจะโชค
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช
อาจารย์ ดร.อลิสา หะสาเมาะ
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มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
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