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จริยธรรมกับกลไกการกํากับดูแลสื่อโทรทัศน์ในยุคโทรทัศน์ดิจิตอล 
Ethical and Governance Television in the Digital TV 
 
อาจารย์กฤษณ์กวี จันทขันธ ์
สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  จังหวัดนครราชสีมา  
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องจริยธรรมกับกลไกการกํากับดูแลสื่อโทรทัศน์ในยุคโทรทัศน์ดิจิตอล เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งหากลไกท่ีเหมาะสมในการกํากับดูแลเนื้อหาด้านจริยธรรมของสื่อโทรทัศน์ในยุคโทรทัศน์ดิจิตอล เพ่ือให้ได้
กลไกท่ีเหมาะสมในการกํากับดูแล และให้ได้มาตรฐานทางจริยธรรมในการนําเสนอเนื้อหาของสื่อโทรทัศน์ในยุคโทรทัศน์
ดิจิตอล 
 ผลจากการศึกษาพบว่า 3 กลไกสําคัญท่ีจะกํากับดูแลจริยธรรมของสื่อโทรทัศน์ได้นั้นประกอบด้วย 1) ภาครัฐ ได้แก่ 
กฎหมาย ร่างระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับสื่อสารมวลชน 2) ภาคผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อสารมวลชน ได้แก่ จริยธรรมจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบการ  และ 3) ภาคประชานชน ได้แก่ การรักษาสิทธิรวมท้ังการรู้เท่าทันสื่อของภาคประชาชน จะเป็นกลไกท่ี
คอยถ่วงดุลอํานาจระหว่างกัน เมื่อผู้ประกอบการสื่อมีมากข้ึนและหากไม่มีการกํากับดูแลกันเอง กลไกท่ีจะนํามาใช้ในการกํากับ
ดูแลท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือวิธี co-regulation ซึ่งจะทําให้สื่อโทรทัศน์ในยุคโทรทัศน์ดิจิตอลมีมาตรฐานในการกํากับดูแลและการ
นําเสนอเนื้อหา เมื่อกลไกใดกลไกหนึ่งถูกลดทอนอํานาจลงไปหรือกลไกใดกลไกหนึ่งไม่มีประสิทธิภาพจะทําให้การกํากับดูแล
ด้อยประสิทธิภาพลงไปด้วย และแนวทางท่ีจะสร้างมาตรฐานในการนําเสนอเนื้อหาสื่อโทรทัศน์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้นั่น
คือการสร้าง หลักเกณฑ์หรือแนวทางในการแพร่ภาพและกระจายเสียงโทรทัศน์ว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม ประกอบด้วย
เกณฑ์ในการนําเสนอเนื้อหา 12 ประเด็น ดังต่อไป 1) ความมั่นคงของชาติ 2) ศาสนาและความเช่ือ 3) ศีลธรรม วัฒนธรรม 
และประเพณี 4) สิทธิส่วนบุคคล 5) สิทธิเด็ก สตรี คนพิการ คนด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง 6) ข้อโต้แย้งสาธารณะ 7) 
ความครบถ้วน เหมาะสมและความเป็นกลางของข้อมูล 8) การคุ้มครองผู้บริโภค 9) ทรัพย์สินทางปัญญา 10) การนําเสนอและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 11) การแก้ไขข้อผิดพลาด 12) การส่งเสริมและการพัฒนาการแพร่ภาพและการกระจายเสียง 
คําสําคัญ: จริยธรรม การกํากับดูแล สื่อโทรทัศน ์ยุคโทรทัศน์ดิจิตอล 
 
Abstract 

The study of ethics, the regulatory in the digital media. Qualitative research, The purpose is to 
determine an appropriate mechanism to oversee the ethical content of television media in the digital 
television.Appropriate mechanisms for governance. And ethical standards in the presentation of television 
media in digital television. 

The Results of the study found that three mechanism to oversee the ethics of television 
broadcasting 1) Government  including laws and regulations related to journalism 2) Professional 
journalism and ethics of operators and  3) Civil rights , including the right treatment, including the media 
literacy of the public. Be a mechanism to keep the balance of power between them. When the media is 
more and more without the supervision themselves. Format that will be used in the most appropriate 
regulatory approach. co-regulation Which makes television media in the digital TV standards in the 
regulatory and content presentation. On any mechanical mechanism is to reduce the power down to any 
one mechanism or mechanisms to make effective supervision down to a poorer performance. And 
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guidelines to standardize the presentation of television content to the same standard that is being 
created. Rules or guidelines for the broadcasting television with ethical standards. Include criteria for 
presenting content 1) National security 2) Religion and belief 3) Moral and cultural traditions 4) Privacy  
5) Children's rights, women disabled people, disadvantaged and vulnerable groups of 6) Arguments public 
7) Completeness suitability and impartiality of information, 8) Consumerism 9) Intellectual Property 10) 
Presentation and dissemination of information 11) Error 12)The promotion and development of 
broadcasting and broadcast. 
Keywords: Ethical, Governance, Televisions, Digital Televisions. 
 
บทนํา 
 การแข่งขันของธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในสมรภูมิแพลตฟอร์มท่ีจะเกิดข้ึนในยุคทีวีดิจิตอล มีแนวโน้มว่าช่องทีวีดาวเทียมใน
ปัจจุบันจะหายไปจากตลาดราวครึ่งหนึ่ง เนื่องจากการเข้ามากํากับดูแลมาตรฐานเนื้อหาช่องรายการของ สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หลังจากท่ีมีการข้ึนทะเบียน
ผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดาวเทียม และหลังจากช่องโทรทัศน์ดิจิตอลเริ่มให้บริการ ช่องทีวีดาวเทียมต้องปรับตัวในการ
สร้างสรรค์เนื้อหาพร้อมท้ังพัฒนาคุณภาพเพ่ือท่ีจะเจาะกลุ่มผู้ชมเฉพาะกลุ่ม เนื่องจากมีทีวีดิจิตอลเข้ามาแย่งฐานผู้ชม  อีกท้ัง
ยังได้เปรียบจากการถูกจัดเรียงช่องอยู่ในอันดับแรกของแต่ละแพลตฟอร์ม แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นสื่อโทรทัศน์ท้ังท่ีเป็นฟรีทีวี
หรือทีวีแบบบอกรับสมาชิกจะต้องตอบคําถามประชาชนผู้บริโภคต่อข้อกังขาในด้านจริยธรรมในหลาย ๆ ประเด็นให้ได้เสียก่อน 

ในขณะท่ี พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระบุแนวทางการควบคุมเนื้อหาในภาพรวม ไม่
เฉพาะเจาะจงเรื่องความเช่ือ ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ สาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีทําให้ปัญหาเหล่านี้ถูกนําเสนอมากและ
บ่อยครั้งเป็นเพราะค่า air time และค่าโฆษณาของทีวีดาวเทียมต่ํากว่าฟรีทีวีกว่าเท่าตัว ทําให้ใช้เวลาในการเสนอได้เต็มท่ี 
รวมท้ังความถ่ีในการนําเสนอด้วย (นพวรรณ ต่อแสงศร,ี 2554) ท่ามกลางความคลุมเครือของกฎหมายท่ีไม่มีความชัดเจนและ
มีประเด็นหลายอย่างท่ีขัดแย้งกับการทํางานด้านสื่อสารมวลชน อาทิ การกํากับด้านเสรีภาพของสื่อมากจนเกินไป จนกระท่ัง
บางทีสื่อฯ ขยับตัวทําสิ่งต่าง ๆ ไม่ค่อยได้ ท้ังนี้ยังต้องทํางานภายใต้กรอบท่ีถูกวางไว้ ทําให้ไม่สามารถเสนอข่าวสารท่ีเป็นกลาง 
หรือเป็นธรรมได้อย่างเต็มท่ี สิ่งนี้คือปัญหาด้านหนึ่งของกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน และการกํากับดูแลสื่อในประเทศไทยแต่
ละประเภทยังมีกฎหมายเฉพาะ จนทําให้เกิดช่องว่างในการกํากับดูแลสื่อบางประเภทเช่นในทุกวันนี้ พร้อมท้ังไม่มีหน่วยงานใด
กําหนดหลักจริยธรรมสําหรับทีวีโดยเฉพาะจึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาด้านจริยธรรมในการนําเสนอเนื้อหาท่ีไม่จบสิ้น 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาหาแนวทางในการกํากับดูแลเนื้อหาด้านจริยธรรมของสื่อโทรทัศน์ เพราะเป็นเรือ่งท่ีท้า
ทายสังคมไทย กับคําถามท่ีสังคมยังต้องการตอบจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อไทยทุกวันนี้ว่า ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อ
นั้นเป็นสื่อหรือเป็นเจ้าของธุรกิจ ซึ่งถ้าผู้ประกอบการสื่อคิดว่าตนเองเป็นสื่อแล้วมันจะหมายถึง สื่อท่ีไม่ใช่สื่ออย่างแท้จริง หาก
ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อคิดแค่เรื่องผลประกอบการธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อจึงต้องปฏิวัติตัวเองกลับไปจุดเริ่มต้นเดิม 
(back to basics) คือความคิดพ้ืนฐานของจริยธรรมวิชาชีพสื่อ ท่ีว่า ต้องเห็นผลประโยชน์ของสาธารณะมากกว่า ผลประโยชน์
ส่วนตน  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือศึกษาหากลไกและแนวทางในการกํากับดูแลเนื้อหาในด้านจริยธรรมของสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิตอล 
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กรอบแนวคิด 
 

ความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์คณะนิเทศศาสตร ์

 
  

จริยธรรมกับกลไกในการกํากับดูแลเนื้อหาดา้นจริยธรรมของสื่อโทรทัศน์ดิจิตอล 

       
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง  “จริยธรรมกับกลไกการกํากับดูแลสื่อโทรทัศน์ในยุคโทรทัศน์ดิจิตอล” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ นักศึกษา และอาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลโดย
ผู้วิจัยเลือกศึกษากลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยทําการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key 
informant) ประกอบด้วยตัวแทนจากนักศึกษา และอาจารย์ท่ีได้ทําการเลือกเอาไว้แล้วข้างต้น รวมท้ังสิ้น 25 คน แบ่งเป็น
อาจารย์ในสายผู้สอน จํานวน 5 คน อาจารย์ในสายสนับสนุน จํานวน 5 คน นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาการหนังสือพิมพ์ จํานวน 
7 คน และ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ จํานวน 8 คน โดยใช้ชุดคําถามเดียวกัน ซึ่งคําถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์
เจาะลึก ผู้วิจัยใช้ข้อบังคับสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายสียงว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม ในหมวดท่ี 2 ว่า
ด้วยจริยธรรมของการแพร่ภาพและการกระจายเสียง เป็นกรอบในการตั้งคําถามเพ่ือการสัมภาษณ์เจาะลึก 

 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง จริยธรรมกับกลไกการกํากับดูแลสื่อโทรทัศน์ในยุคโทรทัศน์ดิจิตอล(Ethical and Governance 
Television in the Digital TV.)  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
interview) เพ่ือสํารวจความความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย            วงษ์ชวลิตกุล ท่ี
จะเป็นแนวทางในการกํากับดูแลสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิตอลเพ่ือให้มีท้ังเนื้อหาท่ีดีและมีคุณภาพภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม
เดียวกันซึ่งผลการวิจัยพบว่า 
 กลไกในการกํากับดูแลเนื้อหาด้านจริยธรรมของสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิตอลประกอบด้วย 3 กลไก ดังนี ้

1. กลไกภาครัฐในฐานะผู้ใช้อํานาจปกครองย่อมสามารถกําหนดมาตรการทางกฎหมาย เพ่ือจํากัดหรือควบคุมการใช้
สิทธิเสรีภาพของประชาชนและหรือสื่อมวลชนได้ ด้วยเหตุผลสําคัญ 4 ประการ คือ 1)  เพ่ือความมั่นคงของรัฐ                   
2) เพ่ือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 3)  เพ่ือคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลหรือช่ือเสียงเกียรติยศของบุคคลอ่ืน 
และ 4) เพ่ือป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน รัฐจึงต้องออกกฎหมายเพ่ือเป็นเครื่องมือ
ควบคุมสังคมโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือธํารงความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสมาชิกใน สังคม กับท้ังเพ่ือให้การอยู่ร่วมกัน
ในสังคมนั้นเป็นไปโดยราบรื่น สนองความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเหมาะสมท้ังนี้รัฐธรรมนูญได้บัญญัติหลักเกณฑ์ใน
การควบคุมการใช้อํานาจควบคุมโดยรัฐไว้เพ่ือไม่ให้มีการใช้อํานาจเกินขอบเขต หรือล่วงละเมิดสิทธิของประชาชนจนมาก
เกินไปไว้ด้วย และประชาชนเองจะต้องมีความรู้และมีหน้าท่ีท่ีจะทําความเข้าใจในกฎหมายต่างๆเพ่ือการตรวจสอบรัฐด้วย  แต่
ในปัจจุบันมีกฎหมายเฉพาะเยอะมากจนทําให้เกิดช่องว่างในการกํากับดูแลสื่อบางประเภท ในส่วนของกฎหมายเองก็มีประเด็น
หลายอย่างท่ีขัดแย้งกับการทํางานด้านสื่อมวลชน เช่น การกํากับเสรีภาพของสื่อจนมากเกินไป จนกระท่ังบางทีสื่อขยับตัวทํา
สิ่งต่างๆไม่ค่อยได้ ทําให้ไม่สามารถเสนอข่าวสารท่ีเป็นกลางหรือเป็นธรรมได้อย่างเต็มท่ี 

2. กลไกผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและสมาคมองค์กรต่างๆของสื่อมวลชน หรือ สื่อมวลชน จะต้องมีการรวมกลุ่ม
จัดตั้งเป็นสมาคมองค์กรเพ่ือการควบคุมและตรวจสอบกันเอง โดยการออกข้อบังคับให้สมาชิกในกลุ่มร่วมมือกัน ปฏิบัติตาม
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ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีกําหนดให้ มีการว่ากล่าวตักเตือน หรือมีบทลงโทษในกรณีท่ีสมาชิกละเมิดข้อบังคับท่ีสมาคมองค์กรบัญญัติไว้ 
มีความต่อเนื่องยั่งยืน มีการเช่ือมโยงการทํางานจากคณะทํางานหลากหลายสาขา และตรวจสอบสื่อหลากหลายประเภท ท่ี
สําคญัต้องมีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างกว้างขวาง ปัจจัยท่ีจะควบคุมหรือกํากับดูแล หนึ่งในนั้นคือความเป็นช่องท่ีมีคุณภาพ 
และความสนใจของตลาด ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้รู้ว่าคนดูช่องเหล่านั้นเพราะอะไร ท้ายท่ีสุดช่องท่ีไม่มีคุณภาพก็จะไม่มีคนดู 
มันเป็นเง่ือนไขในการกํากับดูแลไปในตัวของมันเอง ซึ่งเป็นสิ่งท่ีผู้ประกอบการจะต้องตระหนักรู้ว่าถ้าช่องของเขามีคุณภาพ 
ช่องของเขาก็จะมีคนดูมากข้ึน และแข่งขันได้ ส่วนช่องท่ีไม่มีคุณภาพก็จะค่อยๆหายไปจากวงจรธุรกิจผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นแขนงใดก็ตามจะต้องมีหลักจริยธรรมท่ี ผู้ประกอบวิชาชีพจักต้องประกอบวิชาชีพโดยสุจริต เป็นธรรม 
นําเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นจริง ปราศจากอคติ ใช้หลักความเป็นอิสระผู้ประกอบวิชาชีพจักต้องปฏิบัติงานอย่างมีความเป็น
อิสระทางวิชาชีพโดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ใด ใช้หลักสิทธิมนุษยชน ผู้ประกอบวิชาชีพจัก
ต้องเคารพในหลักการสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เห็นคุณค่าและความสําคัญในความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์ ไม่เหยียดหยาม ไม่แบ่งแยกไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ
สภาพ เพศวิถี อายุ   ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทาง
ศาสนา การศึกษาอบรม หรือ ความคิดเห็นทางการเมืองท่ีไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มีหลักความท่ัวถึง  ผู้ประกอบวิชาชีพควรมีการ
ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตอิสระขนาดเล็ก กระจายตัว ไม่ผูกขาด เพ่ือเป็นทางเลือกในการนําเสนอรายการท่ีตอบสนองความสนใจท่ี
หลากหลายในสังคม  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องยกระดับคุณภาพของการนําเสนอรายการท้ังในแง่การวิจัยและพัฒนาการผลิต 
รวมถึงการรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้บริโภคสื่อ ส่งเสริมให้มีเกิดการมีส่วนร่วมของคนดู คนฟังอย่างกว้างขวาง ท้ังนี้แนวทางท่ีจะ
เป็นแนวทางในการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อได้ดีท่ีสุดนั้น คือแนวทางในการกํากับดูแลตนเองของสื่อมวลชนเอง ซึ่งเป็นแนวทางด้วย
การใช้ความรับผิดชอบจากจิตสํานึก และความตระหนักของผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสื่อมวลชน ด้วยความเป็นมืออาชีพท่ีมีจรรยาบรรณ
ของสื่อมวลชนท่ีพึงปฏิบัติในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสื่อมวลชน   

3. กลไกภาคประชาชนหรือภาคสาธารณชน จะต้องมี สถาบันหรือองค์กรท่ีสาธารณชนตั้งข้ึนมาเพ่ือเป็นหน่วยงาน
หรือเป็นตัวแทนประชาชน ในการรักษาสิทธิของตนเอง เมื่อสื่อมวลชนได้ทําการละเมิดสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายและสิทธิด้าน
จริยธรรมของตน  เพราะนอกจากกลไกตามกฎหมาย กลไกการตรวจสอบกันเองของสื่อมวลชนแล้ว กลไกโดยภาคประชาชน
จะต้องมีความเข้มแข็ง เป็นระบบ มีความต่อเนื่องยั่งยืน มีการเช่ือมโยงการทํางานจากคณะทํางานหลากหลายสาขา และ
ตรวจสอบสื่อหลากหลายประเภท ท่ีสําคัญต้องมีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างกว้างขวาง  การรู้เท่าทันสื่อ จะเป็นกลไกสําคัญท่ี
จะทําให้ภาคสาธารณชนไม่ตกเป็นเหยื่อให้กับสื่อท่ีไม่มีคุณภาพ นอกเหนือไปจากการร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆเพ่ือรับการ
เยียวยาผู้ประสบภัยจากสื่อ การสร้างการรู้เท่าทันสื่อจะเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนเปรียบเสมือนวัคซีนป้องกันโรค 
ซึ่งผู้บริโภคสื่อจึงจําเป็นต้องอ่านสื่อให้ออกเพ่ือการพัฒนาทักษะในการเข้าถึงสื่อ การวิเคราะห์สื่อ การตีความเนื้อหาของสื่อ 
การประเมินค่าและเข้าใจผลกระทบของสื่อ รวมถึงความสามารถใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ได้   กลไกการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อภาค
ประชาชน จะทําหน้าท่ีสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความตื่นตัว รู้เท่าทันสื่อ  และร่วมรณรงค์ให้มีการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการผลิตสื่อท่ีเกิดประโยชน์ต่อ สังคมอย่างแท้จริง ท้ังนี้ การดําเนินการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อในรูปของพลังประชาชน
เช่นนี้ นับเป็นทางออกท่ีสําคัญซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็น เหยื่อ หรือได้รับผลกระทบจากการนําเสนอเนื้อหา
สาระของสื่อในด้านท่ีมีพิษภัยได้ง่าย ขณะเดียวกันกลุ่มผู้บริโภคสื่อเองหรือประชาชน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการทํางาน
ของสื่อท่ีถูกต้องเหมาะสมตามกรอบของจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  ขาดความตื่นตัวในการปกป้องสิทธิ
ของตนเอง จึงทําให้ถูกละเมิดสิทธิจากสื่อท้ังโดยท่ีรู้ตัวและไม่รู้ตัว 

กลไกท่ีจะนํามาใช้ในการกํากับดูแลท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือวิธี co-regulation ซึ่งจะทําให้สื่อโทรทัศน์ในยุคโทรทัศน์
ดิจิตอลมีมาตรฐานในการกํากับดูแลและการนําเสนอเนื้อหา เมื่อกลไกใดกลไกหนึ่งถูกลดทอนอํานาจลงไปหรือกลไกใดกลไก 
หนึ่งไม่มีประสิทธิภาพจะทําให้การกํากับดูแลด้อยประสิทธิภาพลงไปด้วย 

จริยธรรมในการกํากับดูแลสื่อโทรทัศน์ในยุคโทรทัศน์ดิจิตอลแบ่งออกได้เป็น 12 ด้านกว้าง ๆ ดังนี ้
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1. ด้านความมั่นคงของชาติ  
 แนวทางในการกํากับดูแลเนื้อหาด้านจริยธรรมสําหรับเรื่องนี้ จะต้องมีการนิยามความหมายของคําว่าความมั่นคง

ของชาติให้ชัดเจนว่าหมายถึงอะไร เพราะคําว่าความมั่นคงของชาติ ไม่ใช่มีแต่เรื่องของความรุนแรงแต่เพียงเท่านั้น แต่ยังมีมิติ
อ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้เป็นเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ความรุนแรงหรือว่าสงคราม เช่น เรื่องของความมั่นคงภายใน ท่ีมีรากฐานมาจาก
ความมั่นคงในชีวิตของคนในชาติ หรือ เรื่องของสิ่งแวดล้อมท่ีผลมีกระทบต่อมนุษย์  เรื่องเหล่านี้ถือเป็นเรื่องราวอีกด้านหนึ่ง
ของความมั่นคงของชาติ สิ่งท่ีต้องห้ามท่ีเกินมาจากมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์พ.ศ.2551ถึงการห้ามไม่ให้ออกอากาศรายการท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน จะนําเสนอไม่ได้ การกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการควบคุมเนื้อหาของรายการวิทยุและโทรทัศน์นั้น จะต้อง
เขียนเง่ือนไขให้ละเอียดชัดเจน ไม่คลุมเครือ เจ้าของสถานีและประชาชนท่ีอ่านกฎหมายแล้วต้องสามารถเข้าใจได้ทันทีว่า
รายการประเภทไหน สามารถออกอากาศได้หรือไม่  

2. ด้านศาสนาและความเชื่อ  
โทรทัศน์จะต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดี สร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา นําเสนอข้อเท็จจริง

โดยเคารพต่อแนวความคิด เสรีภาพในการนับถือศาสนา นิกาย ของศาสนา ลัทธินิยม และความเช่ือส่วนบุคคล การนําเสนอ
ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา การประกอบศาสนกิจของทุกศาสนารวมถึงเนื้อหาเก่ียวกับภาพ สัญลักษณ์ ประวัติ จารีต พิธีกรรม 
ความเช่ือของกลุ่มบุคคล พึงกระทําด้วยความระมัดระวัง โดยปราศจากอคติ ไม่แสดงข้อคิดเห็นในเชิงดูหมิ่น ลบหลู่ และต้องใช้
ภาษาในการดําเนินการด้วยความเคารพต่อทุกศาสนา ศาสนบัญญัติ และผู้นําทางศาสนาด้วย ตระหนักถึงสิทธิส่วนบุคคลและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในเรื่องศาสนาและความเช่ือโดยคํานึงถึงหลักความหลากหลายของพหุวัฒนธรรม ทัศนคติ และรสนิยม 
การนําเสนอเรื่องศาสนานั้นจะต้อง แพร่ภาพหรือกระจายเสียงด้วยการส่งเสริมความเข้าใจอันดี สร้างความสมานฉันท์
ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา นําเสนอข้อเท็จจริงโดยเคารพต่อแนวความคิด เสรีภาพในการนับถือศาสนา นิกาย ของ
ศาสนา ลัทธินิยม และความเช่ือส่วนบุคคล การนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับศาสนา การประกอบศาสนกิจของทุกศาสนารวมถึง
เนื้อหาเก่ียวกับภาพ สัญลักษณ์ ประวัติ จารีต พิธีกรรม ความเช่ือของกลุ่มบุคคล พึงกระทําด้วยความระมัดระวัง โดยปราศจาก
อคติ ไม่แสดงข้อคิดเห็นในเชิงดูหมิ่น ลบหลู่ และต้องใช้ภาษาในการดําเนินการด้วยความเคารพต่อทุกศาสนา ศาสนบัญญัติ 
และผู้นําทางศาสนาด้วย ตระหนักถึงสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในเรื่องศาสนาและความเช่ือโดยคํานึงถึงหลัก
ความหลากหลายของพหุวัฒนธรรม ทัศนคติ และรสนิยม  

3. ด้านศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณี  
 แนวทางในการกํากับดูแลเนื้อหาด้านจริยธรรมเรื่องนี้โทรทัศน์ดาวเทียม จะต้องคํานึงถึงศีลธรรม วัฒนธรรม และ

จารีต ประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถ่ิน หลีกเลี่ยงการนําเสนอข้อมูลท่ีขัดต่อศีลธรรมอันดี 
หลีกเลี่ยงการนําเสนอเรื่องหรือข้อมูลซึ่งอาจช้ีนําให้เกิดความเข้าใจไปในทางเสื่อมเสียช่ือเสียงเก่ียวกับความสัมพันธ์ทางเพศ
ของบุคคล ควรระมัดระวังเรื่องการแต่งกายของผู้ดําเนินรายการหรือพิธีกร ให้มีความเหมาะสม สุภาพ เหมาะกับกาลเทศะ 
วัฒนธรรมและประเพณี ไม่ควรนําเสนอความทารุณโหดร้ายขาดมนุษยธรรม ป่าเถ่ือน หวาดเสียว หรืออุจาด ส่งเสริมสนับสนุน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาติเพ่ือสร้างสรรค์สังคมลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน นําเสนอข้อมูลท่ีส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามัคคี การเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสํานึก และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ส่งเสริมความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม  การแพร่ภาพและการกระจายเสียง
ต้องตระหนักและใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ระมัดระวังถ้อยคําท่ีอาจสื่อความหมายท่ีอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อน 
หลายนัย ละเว้นการใช้ถ้อยคําและเนื้อหาท่ีหยาบคาย ส่อเสียด ระมัดระวังการนําเสนอพฤติกรรมท่ีผิดกฎหมาย หรืออาจ
นําไปสู่การกระทําผิดกฎหมาย และควรช้ีให้เห็นถึงผลเสียของการกระทําผิดกฎหมายควรข้ึนคําเตือนในการนําเสนอเก่ียวกับ
การพนัน ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย สถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการกระทําผิด และไม่ควรช้ีนําหรือให้ข้อมูลในการกระทํา 
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ดังกล่าว 
4.  สิทธิส่วนบุคคล 
ปัญหาเรื่องสิทธิส่วนบุคคลในสังคมไทยว่าปัญหานี้มีอยู่ในหลายมิติ ไม่ใช่แค่เรื่องการไม่มีกฎหมาย แต่ยังอยู่ในเรื่อง

การขาดความตระหนักรู้เรื่องสิทธิส่วนบุคคลกับการไม่รู้วิธีตอบกลับหรือแสวงหาทางเยียวยาในกรณีถูกละเมิดอีกด้วย กสทช. 
ในฐานะองค์กรหนึ่งท่ีต้องช่วยสร้างการรู้เท่าทันสื่อและเสริมศักยภาพเรื่องสิทธิการสื่อสารของประชาชนก็คงต้องรับภาระตรงนี้
ไปด้วย เพราะสิทธิส่วนบุคคลยังขาดเจ้าภาพอยู่มากในสังคมไทย ไม่เหมือนเสรีภาพในการแสดงออกท่ีมีการรณรงค์มายาวนาน
กว่าและเป็นท่ีเข้าใจกันในวงท่ีกว้างขวางกว่ามากประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งท่ียังคงไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างเป็นกิจจะลักษณะ นักข่าวต้องแยกให้ออกระหว่างขอบเขตสิทธิส่วนบุคคลกับสิทธิในการรับรู้ของประชาชน โดยนักข่าว
ต้องยึดถือหลักการรายงานข่าวด้วยความรับผิดชอบทางจริยธรรม คือ มีความยุติธรรมต่อบุคคลท่ีตกเป็นข่าว ข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงท่ีนําเสนอในข่าวต้องมีความถูกถ้วนตัวอย่างท่ีเห็นชัดเจน คือการเสนอข่าวบันเทิง ผู้บริโภคข่าวสารมักเข้าใจว่า ข่าว
บันเทิง คือข่าว เรื่องราวชีวิตครอบครัวของดารา ข่าวรักๆใคร่ๆ ซึ่งในความเป็นจริง นั่นเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลท้ังสิ้น 
นิยามของความเป็นข่าวบันเทิง ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องบทบาทการแสดง หรือการท่ีดาราบางคน เป็นตัวอย่างท่ีดีในการดําเนินชีวิต 
มีความใส่ใจในการศึกษา หรือมีจิตสาธารณะในการช่วยสังคม กลับปรากฏในพ้ืนท่ีข่าวบันเทิงน้อยมาก 
 5. ด้านการคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบาง  

กรณีผู้ท่ีตกเป็นข่าวจะต้องระมัดระวังการแพร่ภาพซึ่งนอกเหนือจากหลักการท่ัวไป การนําเสนอข้อมูล การใช้ภาษา
หรือภาพท่ีเป็นการซ้ําเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิเด็ก สตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและ
กลุ่มเปราะบางต้องใช้วิจารณญาณเป็นพิเศษสําหรับแหล่งข่าว ผู้ร่วมรายการท่ีเป็นเด็กและเยาวชน หรือบุคคลท่ีกําลังอยู่ใน
ความทุกข์ หรือผู้ท่ีมีความบกพร่องทางสมอง เพราะเป็นกลุ่มบุคคลท่ีอาจจะไม่ตระหนักถึงผลกระทบจากการให้สัมภาษณ์หรือ
การเข้าร่วมรายการให้เกียรติและรักษาศักดิ์ศรีของบุคคลท่ีตกเป็นข่าวในทุกกรณี เปิดโอกาสให้ผู้ท่ีได้รับความเสียหายจากการ
นําเสนอข่าวสาร ได้ช้ีแจงแก้ไข รวมท้ังไม่ตัดสินว่าผู้ใดกระทําผิดโดยท่ียังไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรม ระมัดระวังและรักษา
ข้อมูลโดยไม่นําเสนอเนื้อหาหรือภาพท่ีมีลักษณะช้ีนําถึงการปกปิดตัวตนของบุคคลท่ีถูกละเมิด หรือผู้ต้องสงสัยไม่ว่าทางใดทาง
หนึ่ง กรณีผู้ท่ีตกเป็นข่าวจะต้องระมัดระวังการแพร่ภาพซึ่งนอกเหนือจากหลักการท่ัวไป การนําเสนอข้อมูล การใช้ภาษาหรือ
ภาพท่ีเป็นการซ้ําเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิเด็ก สตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางต้องใช้วิจารณญาณเป็นพิเศษสําหรับแหล่งข่าว ผู้ร่วมรายการท่ีเป็นเด็กและเยาวชน หรือบุคคลท่ีกําลังอยู่ในความ
ทุกข์ หรือผู้ท่ีมีความบกพร่องทางสมอง เพราะเป็นกลุ่มบุคคลท่ีอาจจะไม่ตระหนักถึงผลกระทบจากการให้สัมภาษณ์หรือการ
เข้าร่วมรายการให้เกียรติและรักษาศักดิ์ศรีของบุคคลท่ีตกเป็นข่าวในทุกกรณี ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีได้รับความเสียหายจากการ
นําเสนอข่าวสาร ได้ช้ีแจงแก้ไข รวมท้ังไม่ตัดสินว่าผู้ใดกระทําผิดโดยท่ียังไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรม ระมัดระวังและรักษา
ข้อมูลโดยไม่นําเสนอเนื้อหาหรือภาพท่ีมีลักษณะช้ีนําถึงการปกปิดตัวตนของบุคคลท่ีถูกละเมิด หรือผู้ต้องสงสัยไม่ว่าทางใดทาง
หนึ่ง  
 6. ด้านสื่อเพ่ือการโต้แย้งสาธารณะ 

ไม่ว่าจะเป็นสื่อรัฐ สื่อเอกชน ก็ต้องทําหน้าท่ีการเป็นสื่อ รวมท้ังต้องมีบทบาทในการเป็นเวที โต้แย้งสาธารณะด้วยซึ่ง
ส่วนใหญ่มองว่า หน่วยงานหรือสื่อท่ีเหมาะสมต่อการเป็นเวทีเพ่ือการโต้แย้งสาธารณะนั้นจะต้องเป็นหน่วยงานท่ีปลอดจาก
การเมือง เป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด รายงานข่าว พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง อย่างสมดุล ให้พ้ืนท่ีแก่กลุ่มความคิด ความเช่ือ
ทางการเมืองท่ีแตกต่าง เสนอข่าวสาร เพ่ือให้ประชาชนรับรู้ และ ติดตามตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล และเปิดโอกาสให้
พรรคฝ่ายค้านไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีโอกาสแสดงทัศนะ ในวาระ และ สัดส่วนท่ีสมน้ําสมเนื้อ แต่ในความเป็นจริงส่วน 
หนึ่งจะเห็นว่าโอกาสของแต่ละฝ่ายมักจะไม่เสมอภาคกัน   
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 7. ด้านการนําเสนอข้อมูลท่ีครบถ้วน เป็นกลาง และเหมาะสม 
 แนวทางในการกํากับดูแลเนื้อหาด้านจริยธรรมเรื่องนี้โทรทัศน์ดาวเทียม จะต้องยึดถือข้อเท็จจริงเป็นหลัก การ

นําเสนอจะต้องเป็นกลาง หลากหลาย และเหมาะสมละเว้นข้อมูลท่ีเกินความเป็นจริง บิดเบือน คาดเดา  รวมท้ังการแสดง
ความคิดเห็นส่วนตนท่ีมีการพาดพิงบุคคลอ่ืน หลีกเลี่ยงการนําเสนอด้วยความลําเอียงหรือมีอคติโดยเฉพาะการนําเสนอข่าว
หรือรายงานท่ีเก่ียวกับการเมืองและนโยบายสาธารณะ ไม่สร้างความเข้าใจผิด ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในการแสดง
ข้อคิดเห็น ข้อโต้แย้ง เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดเหตุผล แยกแยะให้ชัดเจนระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น เนื้อหาข่าวกับการ
วิเคราะห์ตีความ เหตุผลท่ีแท้จริงกับการกล่าวอ้างว่าเป็นเหตุผล การใช้ภาษา การกําหนดเนื้อหา วิธีการ หรือรูปแบบการ
นําเสนอต้องดําเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง    
 8. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  

  สื่อโทรทัศน์ จะต้องมีความคิดเห็นต่อการ การโฆษณา ท่ีจะต้องดําเนินการในเชิงสร้างสรรค์ ถูกต้องตามความเป็น
จริงและตามกฎหมาย รวมถึงศีลธรรมอันดี และระเบียบของสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาพหรือเสียงต้องไม่บิดเบือนข้อมูลทําให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนตระหนักในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมบนหลักของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่นําเสนอข้อมูลท่ีทํา
ให้ประชาชนเกิดความไม่มั่นใจหรือเคลือบแคลงสงสัยไม่นําเสนอเนื้อหาในลักษณะการชวนเช่ือการอวดอ้างสรรพคุณจนเกิน
ความเป็นจริง หรือชักจูงใจโดยหวังผลการพาณิชย์ ทําให้เกิดความสําคัญผิด หรือเข้าใจไม่ถูกต้องหรือก่อให้เกิดอันตรายได้ไม่
ลอกเลียนแบบเครื่องหมายทางการค้ารวมท้ังการนําเสนอเนื้อหาโดยมีการอ้างอิงถึงตัวบุคคลองค์กร สถาบันหรือการแอบอ้าง
นําเรื่องราวท่ีเก่ียวข้องไปสนับสนุนการนําเสนอ โดยท่ีไม่มีตัวตนอยู่จริง หรือไม่มีส่วนเก่ียวข้องตามท่ีมีการอ้างอิงและแอบอ้าง
หากเป็นการนําเสนอประวัติข้อมูลด้านวิชาการ ต้องมีข้อมูลรายละเอียดบริบทและท่ีมาอ้างอิงอย่างถูกต้อง สร้างความเข้าใจ
อย่างสมบูรณ์เปิดโอกาสและมีช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถร่วมแสงข้อคิดเห็น ข้อติชม หรือข้อเสนอแนะได้ด้วยความเป็นธรรม 
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการนําเสนอข้อมูลท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไปหากเป็นการนําเสนอ
ข้อมูลจากแหล่งท่ีมาท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจ สิทธิประโยชน์อ่ืนใดของผู้บริโภค ควรมีข้อเสนอแนะ หรือคําแนะนําเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาในการรับข้อมูลเนื้อหาด้วย ต้องสร้างความชัดเจนถึง สิทธิข้ันพ้ืนฐานของผู้บริโภคในสื่อรายการโทรทัศน์ 
ท่ีจะนําไปสู่การได้รับความคุ้มครองว่ามีอะไรบ้าง 
 9. ด้านทรัพย์สินทางปัญญา  

แนวทางในการกํากับดูแลเนื้อหาด้านจริยธรรมเรื่องนี้ จากการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ พบว่าโทรทัศน์ดาวเทียม จะต้อง
เคารพต่อสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาท่ีได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่ลอกเลียนแบบ บิดเบือน ดัดแปลง แก้ไข ทําซ้ําข้อมูล 
เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือดําเนินการโดยมิชอบต่อสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีข้อมูลเฉพาะส่วน
บุคคล หรือข้อมูลท่ีมีการจัดทําข้ึน หรือข้อมูลอ่ืนใดท่ีถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล องค์กร หรือสถาบันใด หาก
ประสงค์จะดําเนินการเผยแพร่ ต้องขออนุญาตและได้รับความยินยอมในการดําเนินการ และเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ
อย่างเสมอภาคสมควรให้มีการจํากัดจํานวนสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา รวมท้ังมีการจํากัดระยะเวลาในการถือครองสิทธิ
ทรัพย์สินทางปัญญาด้วยซึ่งถือเป็นปัญหาการผูกขาดท่ีสําคัญจะต้องสนับสนุนและส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ แต่ใน
ขณะเดียวกันการให้ความสําคัญกับการคุ้มครองสิ่งท่ีได้ถูกคิดค้นอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ให้การสนับสนุนในการจัดทํา
ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิง หรือการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตมีช่องทางในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิง ซึ่งจะทํา
ให้เกิดความหลากหลาย และเกิดการสนับสนุนผู้ผลิตข้อมูลข่าวสารและไม่ก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  
 10.  ด้านการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร  

นักข่าวต้องหาข่าว หาข้อมูล ท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด นําเสนออย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีความคิดเห็นของตนเอง คํา
สัมภาษณ์ ข้อมูลการวิเคราะห์ของผู้เช่ียวชาญ เป็นการหาข้อมูล เพ่ิมเติมของสื่อ ซึ่งต้องครอบคลุมและรอบด้าน ดังนี้ 
เป้าหมายของข้อสอง จึงบรรลุด้วยเหตุน้ี ในขณะท่ีข้อหนึ่ง สื่อย่อมต้องพิจารณาว่า ข่าวนั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร ควร
นําเสนอหรือไม่อย่างไร เป้าหมายท่ีหนึ่ง ก็จึงบรรลุด้วยเหตุนี้ สื่อท่ีเสนอข่าวประจําวัน มีท้ังสื่อของรัฐและไม่ใช่สื่อของรัฐ คง
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ต้องแยกแยะให้ออกก่อน ระหว่างการเสนอข่าวสาร และการวิเคราะห์วิจารณ์ เรื่องการใส่อารมณ์หรือสีสันของการให้ข่าว ไม่
ควรนํามาสับสน เมื่อลอกเปลือกกระพ้ี สีสันของการนําเสนอ จึงค่อยพิจารณาในเนื้อข่าว หาก ไม่ใช่การวิเคราะห์ วิจารณ์ของผู้
เสนอข่าว นั่นก็ใช่สิ่งท่ีเรากําลังดูกัน ประชาชนต้องการข้อมูลท้ังสองด้าน และสื่อเสรีพยายามรักษาสิ่งนี้  แนวทางในการกํากับ
ดูแลเนื้อหาด้านจริยธรรมเรื่องนี้ เห็นว่าการนําเสนอและเผยแพร่ข่าวสารนั้นควรมีหลักการท่ัวไปและแนวปฏิบัติขององค์กรเพ่ือ
ความถูกต้องและเป็นมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ ท่ีนอกเหนือไปจากหลักการท่ัวไปท่ีพึงปฏิบัติ
แล้วนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพพึงยึดถือตามแนวทางปฏิบัติท่ีได้กําหนดไว้ซึ่งมาตรฐานจรรยาบรรณและจรยิธรรม และพันธะกิจบน
พ้ืนฐานของการนําเสนอสารประโยชน์ และสาระบันเทิงในการสนับสนุนสังคมให้มีคุณภาพควบคู่คุณธรรม พึงละเว้นการ
กระทําอันอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรวิชาชีพ และปฏิบัติตนภายใต้กรอบแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง ด้วยเสรีภาพ ถูกต้อง เหมาะสม สมดุล เป็นธรรม 
 11. ด้านการแก้ไขข้อผิดพลาด  

แนวทางในการกํากับดูแลเนื้อหาด้านจริยธรรมเรื่องนี้ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดต้องแสดงความรับผิดชอบและดําเนินการ
แก้ไขข้อผิดพลาดโดยทันทีหรือพยามแก้ไขเพ่ือยับยั้งความเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยทันที โดยทําให้สาธารณชนได้รับทราบโดยท่ัวไป
ถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนแขนงใดในการปฏิบัติงานข่าวทุกแขนงย่อมมีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้ทุก
ข้ันตอนของกระบวนการทํางาน ในการนี้ โดยเฉพาะนักข่าวพึงต้องมีความรับผิดชอบควบคู่ไปกับสิทธิเสรีภาพในการเสนอ
ข่าวสาร ต้องคํานึงถึงความรับผิดชอบทางกฎหมายในฐานะท่ีนักข่าวเป็นนายประตูข่าวสาร หรือเป็นด่านแรกในการทํางานข่าว 
ควรจะต้องศึกษากฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการทํางาน แม้ว่าความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นข้อจํากัด ในการใช้สิทธิ 
เสรีภาพภายใต้หลักประกันสิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญสําหรับความผิด
ทางกฎหมายท่ีนักข่าว หรือบรรณาธิการจะต้องเผชิญอยู่เสมอ คือความผิดฐานหมิ่นประมาท ละเมิดต่อช่ือเสียง เกียรติยศ และ
ทางทํามาหาได้ของบุคคลอ่ืน ละเมิดอํานาจศาล นักข่าวจึงต้องระมัดระวังในการใช้ถ้อยคํา การรายงานข่าวท่ีต้องเคารพ
หลักการพูดความจรงิ และความรับผิดชอบทางจริยธรรม ความรับผิดชอบทางจริยธรรม (ethics) เป็นความรับผิดชอบท่ีต้องใช้
จิตสํานึก 
 12. ด้านการส่งเสริมและการพัฒนา  

เนื้อหาท่ีควรส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา ได้แก่ เรื่องศาสนา ความเช่ือ โดยเฉพาะรายการธรรมะ สิ่งท่ีควรปรับปรุง
คือรูปแบบของรายการธรรมะท่ีค่อนข้างเชย รวมถึงระยะเวลาท่ีออกอากาศทําให้กลุ่มผู้รับชมค่อนข้างจํากัดเฉพาะผู้สูงวัย ส่วน
ประเด็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคล เห็นว่าเนื้อหารายการควรให้มีการส่งเสริม สนับสนุนสังคมความหลากหลายของชาติพันธ์ุ รวมท้ัง
การพัฒนาวัฒนธรรมร่วมสมัยอันดีงาม โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะรายการทางวัฒนธรรมไทย การ
นําเสนอวิถีชีวิต ประเพณีไทยอันดีงามท่ีสืบทอดต่อกันมา ความผูกพันของผู้คนต่อพุทธศาสนาและการดํารงชีวิต ส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาเนื้อหาสาระให้มีเอกลักษณ์ มีคุณภาพ รวมท้ังเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรในสายงาน  

 ควรมีมาตรการและแนวทางในการกํากับดูแลเนื้อหาดังต่อไปนี้เป็นพิเศษ คือ เนื้อหาท่ีเก่ียวกับพระมหากษัตริย์ท่ี
เน้นการให้ความเคารพต่อสถาบัน การนําเสนอเนื้อหาท่ีต้องระมัดระวัง คํานึงถึงความเหมาะสมท่ีสุด เพ่ือไม่ให้เป็นการดูหมิ่น 
ลบหลู่ท้ังทางตรงและทางอ้อม เนื้อหาท่ีมีความรุนแรง ความทารุณโหดร้าย ภาพหวาดเสียว ป่าเถ่ือน ขาดมนุษยธรรม ได้แก่ 
ภาพแสดงวิธีฆ่า ภาพการแสดงออกท่ีวิตถาร ก้าวร้าว รุนแรง ภาพการข่มขืนและทารุณต่อสตรีและเด็ก ภาพใบหน้าผู้ตาย ภาพ
สภาพศพ ภาพอวัยวะท่ีชัดแจ้ง ภาพวิธีการทําร้ายตนเอง เป็นต้น กรณีเรื่องโป๊เปลือย และลามกอนาจาร โดยเฉพาะภาพโป๊
เปลือย ภาพยั่วยุกามารมณ์ ภาพเล้าโลม ภาพการมีเพศสัมพันธ์ ภาพศิลป์  ภาพประกอบการบรรยายทางวิชาการ ท่ีควรมี
เกณฑ์และข้อกําหนดท่ีชัดเจน รวมท้ังการใช้คําพูดและเสียงประกอบ เช่น ห้ามใช้คําพูดหยาบคาย ไม่สุภาพ สองแง่สองง่าม 
ปลุกเร้าอารมณ์หรอืเชิญชวนให้มีเพศสัมพันธ์  รวมท้ังเสียงพูดหรือสนทนาระหว่างรายการท่ีแสดงออกไปในทางโน้มน้าว จูงใจ
ให้ผู้ชมคล้อยตาม โดยเฉพาะประเด็นทางเพศนั้นควรแสดงทัศนะเฉพาะทางวิชาการและให้อยู่ในกรอบของวัฒนธรรมไทย ท้ังนี้
การแต่งกายของผู้ร่วมรายการและพิธีกร ควรแต่งกายด้วยความสภุาพเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยด้วย 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS ครั้งท่ี 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557 

720                  : สังคมและวัฒนธรรม 

 

สรุปและอภิปรายผล 
 การกํากับดูแลจริยธรรมของสื่อโทรทัศน์ดาวเทียมในยุคดิจิตอลนั้นจะต้องมี3 กลไกสําคัญท่ีจะกํากับดูแลจริยธรรม
ของสื่อโทรทัศน์ได้นั้น ประกอบด้วย 1) ภาครัฐ ได้แก่ กฎหมาย ร่างระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับสื่อสารมวลชน 2) ภาค
ผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อสารมวลชน ได้แก่ จริยธรรมจรรยาบรรณของผู้ประกอบการ  และ 3) ภาคประชานชน ได้แก่ การ
รักษาสิทธิรวมท้ังการรู้เท่าทันสื่อของภาคประชาชน จะเป็นกลไกท่ีคอยถ่วงดุลอํานาจระหว่างกัน 

กลไกท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการกํากับดูแลเนื้อหาด้านจริยธรรมของสื่อโทรทัศน์คอืกลไกการกํากับดูแลตนเองสื่อมวลชน
หรือผู้ประกอบการวิชาชีพ เพราะกลไกผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและสมาคมองค์กรต่างๆของสื่อมวลชน หรือ สื่อมวลชน 
จะต้องมีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสมาคมองค์กรเพ่ือการควบคุมและตรวจสอบกันเอง โดยการออกข้อบังคับให้สมาชิกในกลุ่ม
ร่วมมือกัน ปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆท่ีกําหนดให้ มีการว่ากล่าวตักเตือน หรือมีบทลงโทษในกรณีท่ีสมาชิกละเมิดข้อบังคับท่ี
สมาคม ให้องค์กรบัญญัติไว้ให้ มีความต่อเนื่องยั่งยืน มีการเช่ือมโยงการทํางานจากคณะทํางานหลากหลายสาขา และ
ตรวจสอบสื่อหลากหลายประเภท มีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างกว้างขวาง  ซึ่งกลไกนี้จะเป็นแนวทางท่ีได้จากการใช้ความ
รับผิดชอบจากจิตสํานึก และความตระหนักของผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสื่อมวลชน ด้วยความเป็นมืออาชีพท่ีมีจรรยาบรรณของ
สื่อมวลชนท่ีพึงปฏิบัติในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสื่อมวลชน   สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการกํากับดูแลเนื้อหาวิทยุ
โทรทัศน์ในการวิจัยเรื่องการกํากับดูแลเนื้อหาของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทยของ พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ และ
ศศิธร ยุวโกศล (2546) พบว่ายิ่งระบบการสื่อสารมีอิสระ และความรับผิดชอบมากเท่าใด ภาระของรัฐบาลท่ีจะต้องดูแล
สื่อมวลชนก็ยิ่งลดน้อยลง กลไกสําคัญท่ีจะทําให้ภาคสาธารณชนไม่ตกเป็นเหยื่อให้กับสื่อท่ีไม่มีคุณภาพ นอกเหนือไปจากการ
ร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆเพ่ือรับการเยียวยาจากการเป็นผู้ประสบภัยจากสื่อซึ่งการร้องเรียนนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาท่ี
ปลายเหตุ แต่การสร้างการรู้เท่าทันสื่อจะเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนเปรียบเสมือนวัคซีนป้องกันโรค ซึ่งผู้บริโภคสื่อ
จึงจําเป็นต้องอ่านสื่อให้ออกเพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะในการเข้าถึงสื่อ การวิเคราะห์สื่อ การตีความเนื้อหาของสื่อ การประเมิน
ค่าและเข้าใจผลกระทบของสื่อ รวมถึงความสามารถใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ได้ ดังท่ีพรทิพย์ เย็นจะบก (2553) ได้เขียนใน
เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่องบทบาทของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤตของประเทศไทย ว่าการรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy) 
นั้นเป็นแนวคิดท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากล และเป็นกลไกสําคัญประการหนึ่ง กลไกการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อภาค
ประชาชน จะทําหน้าท่ีสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความตื่นตัว รู้เท่าทันสื่อ  และร่วมรณรงค์ให้มีการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการผลิตสื่อท่ีเกิดประโยชน์ต่อ สังคมอย่างแท้จริง ท้ังนี้ การดําเนินการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อในรูปของพลังประชาชน
เช่นนี้ นับเป็นทางออกท่ีสําคัญซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็น เหยื่อ หรือได้รับผลกระทบจากการนําเสนอเนื้อหา
สาระของสื่อในด้านท่ีมีพิษภัยได้ง่าย เกินไปด้วย 

ความมั่นคงของชาติต้องนิยามความหมายให้ชัดเจนแล้ว สิ่งท่ีต้องห้ามท่ีเกินมาจากมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พ.ศ. 2551 ถึงการห้ามไม่ให้ออกอากาศรายการท่ีมีเนื้อหาสาระท่ี
ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือท่ีมีผลกระทบต่อความ
มั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน สอดคล้องความคิดเห็นของ McQuail (1992) ในแนวคิดสื่อ
กับสาธารณะประโยชน์ท่ีว่า การบูรณการทางสังคมและความสมานฉันท์ในสังคม สามารถแบ่งพิจารณาตามความคาดหวังและ
บรรทัดฐานท่ีเก่ียวข้องกับความสงบเรียบร้อยของสังคมซึ่งอาจรวมถึงประเด็นความมั่นคงของชาต ิ
   ด้านศาสนาและความเช่ือ ท่ีทุกคนต่างมองว่าวัฒนธรรมไทยก็เป็นเช่นเดยีวกับสิ่งอ่ืนๆ ทีมนุษย์ สังคมสร้างข้ึน ต้อง
มีเกิด มีดับ เปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหว ตลอดเวลา และท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งของโลก จําเป็นท่ีจะต้องมี
การตัดสินใจ นั่นคือจะต้องปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและสภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน สอดคล้องกับความแนวคิด
สื่อกับประโยชน์สาธารณะของ Denis McQuail (1992) ท่ีว่าความหลากหลายสะท้อนให้เห็นในหลายๆมิติ หนึ่งในนั้นคือ
ประเภทหรือลักษณะความสนใจของกลุ่มผู้ชมผู้ฟังเป้าหมาย ซึ่งอาจถูกแบ่งโดยลักษณะท่ีแตกต่าง เช่น ศาสนา เช้ือชาติ ภาษา
และวัฒนธรรม  
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 ด้านศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณี จากการสัมภาษณ์ท้ังหมดต้องการให้การนําเสนอข้อมูลข่าวสาร ต้องคํานึงถึง
ศีลธรรม วัฒนธรรม และจารีต ประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถ่ิน หลีกเลี่ยงการนําเสนอข้อมูล
ท่ีขัดต่อศีลธรรมอันดี หลีกเลี่ยงการนําเสนอเรื่องหรือข้อมูลซึ่งอาจช้ีนําให้เกิดความเข้าใจไปในทางเสื่อมเสียช่ือเสียงเก่ียวกับ
ความสัมพันธ์ทางเพศของบุคคล ควรระมัดระวังเรื่องการแต่งกายของผู้ดําเนินรายการหรือพิธีกร ให้มีความเหมาะสม สุภาพ 
เหมาะกับกาลเทศะ วัฒนธรรมและประเพณี สอดคล้องความคิดเห็นของ Denis McQuail  (1992) ในแนวคิดสื่อกับสาธารณะ
ประโยชน์ท่ีว่า ศีลธรรมความเหมาะสม และรสนิยมอันดี สามารถเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนื้อหาท่ีเก่ียวกับเรื่องเพศ 
และความรุนแรงต่าง ๆ การนําเสนอเนื้อหาดังกล่าวจะต้องพิจารราท้ังภาพท่ีปรากฏตลอดจนการใช้ภาษาประกอบกันไปด้วย 

ด้านสิทธิส่วนบุคคล จากการสัมภาษณ์พบว่า นักข่าวต้องแยกให้ออกระหว่างขอบเขตสิทธิส่วนบุคคลกับสิทธิในการ
รับรู้ของประชาชน โดยนักข่าวต้องยึดถือหลักการรายงานข่าวด้วยความรับผิดชอบทางจริยธรรม คือ มีความยุติธรรมต่อบุคคล
ท่ีตกเป็นข่าว ข้อมูลและข้อเท็จจริงท่ีนําเสนอในข่าวต้องมีความถูกถ้วนตัวอย่างท่ีเห็นชัดเจน สอดคล้องการศึกษาของ อรนุช 
เลิศจรรยารักษ์ (2535) เก่ียวกับแนวคิดจริยธรรมและจรรยาบรรณกับการสื่อสารมวลชน ในหัวข้อหลักจริยธรรมพ้ืนฐานของ
สื่อมวลชนว่าด้วยหลักแห่งการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล (Privacy) เก่ียวกับการนําเสนอข่าวของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง  
    ด้านการคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะในหน้าหนังสือพิมพ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
บุคคลอ่ืนถึงแม้บางเหตุการณ์จะมีคุณค่าข่าวท่ีควรนําเสนอ แต่ข่าวก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลอ่ืนท้ังท่ีเก่ียวข้องและไม่
เก่ียวข้องในเหตุการณ์ ด้วยสไตล์การเขียน ซึ่งผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับบุคคล นักข่าวจึงต้องใช้วิจารณญาณในการคัดเลือก 
และรายงานข่าวด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของ อรนุช เลิศจรรยารักษ์ (2535) ท่ีอ้างถึงถ้อยแถลงว่าด้วยความเช่ือเก่ียวกับ
การสื่อสารท่ีมีจริยธรรม (Credo) ซึ่งกําหนดข้ึนโดยสมาคมการสื่อสารแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Nation 
Communication Association) ท่ีว่าเราจะส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความคิดเห็น และความรู้สึกเมื่อเผชิญ
ปัญหาสําคัญ โดยยังคงให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคล 
    การโต้แย้งสาธารณะ ส่วนใหญ่ยังได้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ว่าสื่อมวลชน เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ต้องเป็น
หน่วยงานท่ีปลอดจากการเมือง เป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด รายงานข่าว พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง อย่างสมดุล ให้พ้ืนท่ีแก่
กลุ่มความคิด ความเช่ือทางการเมืองท่ีแตกต่าง เสนอข่าวสาร เพ่ือให้ประชาชนรับรู้ และ ติดตามตรวจสอบการทํางานของ
รัฐบาล และเปิดโอกาสให้พรรคฝ่ายค้านไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีโอกาสแสดงทัศนะ ในวาระ และ สัดส่วนท่ีสมน้ําสมเนื้อ แต่ใน
ความเป็นจริงส่วนหนึ่งจะเห็นว่าโอกาสของแต่ละฝ่ายมักจะไม่เสมอภาคกัน 

การนําเสนอข้อมูลท่ีครบถ้วน เป็นกลาง และเหมาะสม การนําเสนอจะต้องเป็นกลาง หลากหลาย และเหมาะสมละ
เว้นข้อมูลท่ีเกินความเป็นจริง บิดเบือน คาดเดา  รวมท้ังการแสดงความคิดเห็นส่วนตนท่ีมีการพาดพิงบุคคลอ่ืน หลีกเลี่ยงการ
นําเสนอด้วยความลําเอียงหรือมีอคติโดยเฉพาะการนําเสนอข่าวหรือรายงานท่ีเก่ียวกับการเมืองและนโยบายสาธารณะ ไม่สรา้ง
ความเข้าใจผิด ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในการแสดงข้อคิดเห็น ข้อโต้แย้ง เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดเหตุผล แยกแยะให้ชัดเจน
ระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น เนื้อหาข่าวกับการวิเคราะห์ตีความ เหตุผลท่ีแท้จริงกับการกล่าวอ้างว่าเป็นเหตุผล การใช้
ภาษา การกําหนดเนื้อหา วิธีการ หรือรูปแบบการนําเสนอต้องดําเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง มีการตรวจสอบ
ตรวจทานเป็นหลักปฏิบัติสําคัญ ตรงไปตรงมาและซื่อตรงกับแหล่งข่าว ผู้ตกเป็นข่าว ผู้ร่วมรายการ ผู้ให้ทัศนะความคิดเห็น 
รวมท้ังผู้ชม ผู้ฟังรายการการเสนอข่าว รายการ รายงานประเด็นท่ีเป็นภัยต่อสาธารณะ ต้องไม่ทําให้ประชาชนตื่นตระหนกเกิน
กว่าเหตุ ไม่สร้างผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม ไม่ยั่วยุการประกอบอาชญากรรม ไม่ชักนําไปสู่พฤติกรรรมการเลียนแบบ 
หรือก่อความไม่สงบ สอดคล้องกับการศึกษาของ ดวงกมล ชาติประเสริฐ (2547)  ท่ีพบว่าปัญหาทางจริยธรรมท่ีปรากฏใน
งานวิจัยบ่อยครั้งเก่ียวกับจริยธรรมของสื่อมวลชนตั้งแต่ปี 2534 – 2546 ได้แก่ความไม่เป็นกลางในการนําเสนอเนื้อหา การ
นําเสนอเนื้อหารุนแรง การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการตัดสินผู้ท่ีตกเป็นข่าว     
 การคุ้มครองผู้บริโภค ในกรณีการโฆษณาในช่องโทรทัศน์ดาวเทียมนั้น การโฆษณาจะต้องดําเนินการในเชิง
สร้างสรรค ์ถูกต้องตามความเป็นจริงและตามกฎหมาย รวมถึงศีลธรรมอันดี และระเบียบของสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาพหรือเสียง
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ต้องไม่บิดเบือนข้อมูลทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนตระหนักในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมบนหลักของการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม ไม่นําเสนอข้อมูลท่ีทําให้ประชาชนเกิดความไม่มัน่ใจหรือเคลือบแคลงสงสัยไม่นําเสนอเนื้อหาในลักษณะการชวนเช่ือ
การอวดอ้างสรรพคุณจนเกินความเป็นจริง หรือชักจูงใจโดยหวังผลการพาณิชย์ ทําให้เกิดความสําคัญผิด หรือเข้าใจไม่ถูกต้อง
หรือก่อให้เกิดอันตรายได้ สอดคล้องกับ มารุต วงษ์ศิริ (2554) ท่ีได้วิเคราะห์รูปแบบการนําเสนอรายการโฆษณาสินค้าในทีวี
ดาวเทียมพบว่าแม้ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามในทีวีดาวเทียม จะจดแจ้งและข้ึนทะเบียนกับสํานักงานอาหารและยาแต่ยัง
มีการโฆษณาท่ีไม่เหมาะสม สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมาย  

ทรัพย์สินทางปัญญา จากการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มองไปในทิศทางเดียวกันว่า แนวโน้มอุตสาหกรรมโทรทัศน์
ดาวเทียมและเคเบิลทีวีในประเทศไทยนับว่ามีโอกาสเติบโตสูงมาก และคาดว่ามีมูลค่าตลาดสูง โดยคาดว่าในอนาคตอันใกล้จะ
มีผู้รับชมทีวีดาวเทียมในอัตราท่ีสูงต่อประชากรท่ัวประเทศ และปัญหาการละเมิดสิทธ์ิ ท่ีถือเป็นปัจจัยสําคัญของผู้ผลิตเนื้อหา
รายการ สอดคลอ้งกับการศึกษาของดวงกมล ชาติประเสริฐ (2547)  ท่ีพบว่าปัญหาทางจริยธรรมท่ีปรากฏในงานวิจัยบ่อยครั้ง
เก่ียวกับจริยธรรมของสื่อมวลชนตั้งแต่ปี 2534 – 2546 ได้แก่ความไม่เป็นกลางในการนําเสนอเนื้อหา การนําเสนอเนื้อหา
รุนแรง การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการตัดสินผู้ท่ีตกเป็นข่าว     

การนําเสนอข้อมูลข่าวสาร จากการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับสาระในข้อบังคับสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและ
กระจายเสียงว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ของสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจาย
เสียงประเทศไทย (2554) ในหมวดท่ี 2 ว่าด้วยเรื่องจริยธรรมของการแพร่ภาพและกระจายเสียง ในด้านต่างๆท่ีระบุไว้ใน
ข้อบังคับนี้ด้วยหลักแห่งศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ สิทธิส่วนบุคคล วัฒนธรรม และชาติพันธ์ุ ในด้านการ
นําเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ท่ีนอกเหนือจากหลักการท่ัวไปท่ีต้องนําเสนอข้อมูล โดยยึดความเป็นธรรม และความถูก
ต้องคํานึงถึงแนวทางเพ่ือประโยชน์ส่าธารณะ ตามสิทธิเสรีภาพของประชาชน นําเสนอข้อมูลท่ีเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เปิดโอกาส
ให้ฝ่ายท่ีถูกกล่าวหาได้แสดงข้อเท็จจริง  คํานึงถึงสิทธิมนุษยชนด้วย 
 การแก้ไขข้อผิดพลาด จากการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่างทุกเสียงมองว่าเมื่อเกิดข้อผิดพลาดต้องแสดงความ
รับผิดชอบและดําเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดโดยทันทีหรือพยามแก้ไขเพ่ือยับยั้งความเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยทันที โดยทําให้
สาธารณชนได้รับทราบโดยท่ัวไปถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น สอดคล้องกับการศึกษาของ อรนุช  เลิศจรรยารักษ์ (2535) ท่ีอ้าง
ถึงถ้อยแถลงว่าด้วยความเช่ือเก่ียวกับการสื่อสารท่ีมีจริยธรรม (Credo) ซึงกําหนดข้ึนโดยสมาคมการสื่อสารแห่งชาติ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Nation Communication Association) ท่ีว่าเรา พร้อมจะรับผิดชอบผลท่ีเกิดข้ึนจากการสื่อสารของเราท้ังใน
ระยะสั้น และระยะยาว และคาดหวังว่าบุคคลอ่ืนจะรับผิดชอบเช่นกัน  

ควรส่งเสริมให้มีการ สนับสนุนสังคมความหลากหลายของชาติพันธ์ุ รวมท้ังการพัฒนาวัฒนธรรมร่วมสมัยอันดีงาม 
โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านวิชีพการแพร่ภาพและกระจายเสียง โดยการ
ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยี ความรู้ความสามารถและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพส่งเสริม สนับสนุนการ
รวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการทางธุรกิจเพ่ือการกํากับดูแลและการตรวจสอบกันเอง การพัฒนาเนื้อหาสาระให้มีเอกลักษณ์
และคุณภาพท่ีสําคัญท่ีทุกคนเห็นด้วยเป็นเสียงเดียวกันนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาในเรื่องของจริยธรรม สอดคล้องกับ
การศึกษาของ สุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ (2550) กรณีศึกษาการพัฒนาจริยธรรมวิชาชีพสื่อโทรทัศน์ ท่ีผลการศึกษาทําให้ได้ข้อกําหนด
จริยธรรม ข้อเสนอต่อเนื้อหาข้อบังคับทางจริยธรรม และข้อเสนอการเตรียมความพร้อมของสังคมไทยด้วยการยกระดับ
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้รับชมควบคู่ไปกับจริยธรรมและคุณธรรมของสื่อ 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อปฎิบัติจริยธรรมจะถูกนํามาปฎิบัติกันอย่างเคร่งครัดต้องอาศัยการเสริมแรงด้วยการกํากับดูแลด้วยอํานาจทาง

กฎหมาย รวมท้ังการร่วมมือจากประชาชน เพ่ือป้องกันการละเลยการปฏิบัติหน้าท่ีของสื่อมวลชน  
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รูปแบบการจูงใจให้นักศึกษามหาวิทยาลัยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
The Motivation Model of Use Based on the Sufficiency Economy Philosophy in Daily Rountine for 
University Students 
 

อาจารย์ ดร.ผจงสุข  เนียมประดิษฐ์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระ  จ.ชลบุร ี
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจูงใจให้นักศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 2) พัฒนารูปแบบการจูงใจให้นักศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจํานวน 400 คน  โดยใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุและการประชุม
สนทนากลุ่มในการศึกษาผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจูงใจให้นักศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในชีวิตประจําวันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ได้แก่  การกระตุ้น  เจตคติความเข้าใจหรืออัตมโนทัศน์  ประสบการณ์
และเพศ 2) การพัฒนารูปแบบการจูงใจให้นักศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน ประกอบด้วย  
2.1)  วัตถุประสงค์/เป้าหมาย  2.2) วิธีการดําเนินการท้ังระดับบุคคล ครอบครัว มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม  ได้แก่  การ
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล  การออกแบบพัฒนากิจกรรม  การนําไปทดลองใช้และการประเมินผล/ปรับปรุง 
คําสําคัญ:   รูปแบบ การจูงใจ  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ชีวิตประจําวัน 
 

Abstract 
The purposes of this research were to 1) study the factors affecting motivation of use based on the 
Sufficiency Economy Philosophy in daily routine for university students. 2) develop the motivation model 
of use based on the Sufficiency Economy Philosophy in daily routine for university students. The sample 
were 400 university students of Phetchaburi Rajabhat University. The Multiple Regression Analysis and 
focus group were employed to analyze the data. The findings were as follows: 1) factors affecting 
motivation of use based on the Sufficiency Economy Philosophy in daily routine for university students 
with statistically significant difference at .01 consisted of urge, attitude, experience and sex. 2) develop the 
motivation model of use based on the Sufficiency Economy Philosophy in daily routine for university 
students consisted of 2.1) objective/aim. 2.2) management in person, family, university, community and 
social consisted of analyzing about the factors affecting, designing and development of activities, 
experimenting and evaluating. 
Keywords:  Model, Motivation, The sufficiency economy philosophy, Daily routine. 
 

บทนํา 
 แนวความคิดท่ีจุดประกายความหวังและนําไปสู่ทางปฏิบัติท่ีเป็นไปได้แก่สังคมไทยในการแก้ไขปัญหาต่างๆ คือ พระ
ราชดํารัสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทาน เรื่อง “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เมื่อวันท่ี  4  ธันวาคม 2540 ความ
ว่า “...การพัฒนาประเทศจําเป็นต้องทําตามลําดับข้ันตอน  ต้องสร้างพ้ืนฐานคือ  ความพอมี  พอกิน  พอใช้  ของประชาชน
ส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ท่ีประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อให้ได้พ้ืนฐานท่ีมั่นคง
พร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจท่ีสูงขึ้นไปตามลําดับต่อไป หาก
มุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่ประการเดียว  โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของ
ประเทศ และของประชาชนไทยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ข้ึน  ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลว
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ได้ในท่ีสุด...” (สํานักราชเลขาธิการ, 2542)  จากพระราชดํารัสดังกล่าวข้างต้น  เราจะพบนัยยะของการให้ความสําคัญกับเรื่อง
ของการประหยัด  ไม่ฟุ่มเฟือย  ความพอมี พอกินของประชาชนส่วนใหญ่ เพราะหากประชาชนท่ีเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ 
และเป็นฐานรากของสังคมยึดหลักทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันจะทําให้การพัฒนาในระดับท่ีสูงข้ึนๆ เป็นไป
อย่างมั่นคง  ซึ่งเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมกับบริบทของชุมชนในสังคมไทย  รวมท้ังยังช่วยพัฒนาประชาชนของประเทศไทยได้
อีกด้วย โดยการนําปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างยั่งยืนนั้น จําเป็นท่ีจะต้องปลูกฝังจิตสํานึกตั้งแต่ระดับเยาวชน  โดย
ควรปลูกฝังเน้นหนักในช่วงวัยรุ่น  ทั้งนี้เพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการคล้อยตามค่านิยมท่ีผิดสูง  มีการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย  
แต่มีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาในอัตราก้าวหนา้และรวดเร็วจนมีระดับเหมือนกับผู้ใหญม่ีพลังแรงกายและเวลาซึ่งช่วยใน
การพัฒนาสังคมได้มากดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงศึกษาในนักศึกษามหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ระหว่างช่วงวัยรุ่นตอน
ปลายถึงวัยผู ้ใหญ่ตอนต้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจูงใจและรูปแบบการจูงใจให้
นักศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลสําคัญในการกําหนดแนวทาง
นโยบายรวมท้ังการจัดการศึกษาและกิจกรรมในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องเหมาะสม เพื่อส่งเสริมสังคมที่ยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ 

 1.   เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจูงใจให้นักศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน  
 2.   เพ่ือพัฒนารูปแบบการจูงใจให้นักศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศกึษาวิจยัท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
 ประชากร 
 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คอื  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีช้ันปีท่ี 1 – 4  สายวิทยาศาสตรแ์ละสาย
ศิลปศาสตร ์
 กลุ่มตัวอย่าง 
 1. เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง   คือ  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจํานวน  400  คน  การกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างใช้สูตรและตารางของ  Krejcie  and  Morgan (1970)  การสุ่มตัวอย่าง  ใช้การสุ่มแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาจํานวน 400 คน    
 2.  เชิงคุณภาพ  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  ตัวแทนนักศึกษา  เช่น  หัวหน้าห้องหรือตัวแทนนักศึกษาในแต่ละช้ันปี   ท้ัง
สายวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จํานวน 40 คนการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระทําข้อมูลเชิงปริมาณ  ใช้แบบสอบถาม
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ  ใช้การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)  เพ่ือพัฒนารูปแบบการจูงใจให้นักศึกษานําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน   
  การวิเคราะห์ข้อมูล    
   1.วิเคราะห์ลักษณะท่ัวไปของข้อมูลนักศึกษาด้วยสถิติพรรณนา  เพ่ือศึกษาลักษณะการกระจายของข้อมูลท่ัวไปและ
นําเสนอโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน  ได้แก่  จํานวน ค่าความถ่ี ร้อยละ เป็นต้น 
 2.วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจูงใจให้นักศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันด้วยสถิติเชิง
วิเคราะห์ (Analytic statistics) ศึกษาความสัมพันธ์และอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่กระทําต่อตัวแปรตาม  โดยใช้สถิติ
วิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ท้ังแบบปกติ (Enter) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลและแบบข้ันตอน 
(Stepwise) เพ่ือเลือกตัวแปรพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุดในการสร้างสมการพยากรณ์ รวมท้ังหาค่า Durbin – Watson  ค่าสหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร  ค่า Tolerance  ค่า VIF  ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (B)  ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน (Beta)  ค่า t  
ค่าระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ .01  เป็นต้น 
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  สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ใช้วิธีวิเคราะห ์
เนื้อหา (Content Analysis) เน้นเนื้อหาท่ีอิงจากกรอบแนวคิดการวิจัยและสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้อย่าง
ถูกต้อง  รวมท้ังวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุป  คือ  การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Analysis) ใช้การตีความหมายเพ่ือสร้าง
ข้อสรุป 
 
 

ผลการวิจัย 
 แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยท่ีทําการศึกษา 
 1. งานวิจัยในประเทศ 
   เพ็ญ  จรูญธรรมพินิจ (2530: 31) ได้กล่าวว่า ความล้มเหลวในวิชาพ้ืนฐานของนักเรียนหรือการขาดคุณลักษณะ
ทางการเรียนของผู้ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิด้อย  นักเรียนท่ีลาออกกลางคันและผู้ท่ีประสบความล้มเหลวมักจะเก่ียวข้องกับอัตมโนทัศน์  
หรืออาจกล่าวได้ว่า  อัตมโนทัศน์ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนให้ประสบความสําเร็จ  นักเรียนส่วนมากท่ีประสบปัญหายุ่งยาก
ในโรงเรียนไม่ได้เป็นเพราะมีสติปัญญาด้อย แต่เป็นเพราะว่า พวกเขาได้เรียนรู้ในการพิจารณาตนเองว่าไม่มีความสามารถท่ีจะ
ศึกษาเล่าเรียนต่อไปได ้
 ประกายทิพย์   พิชัย (2539: บทคัดย่อ) ศึกษาตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า  ตัวแปรเพศและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการ
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 ประหยัด   ทองมาก (2539: 8) พบว่า ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ
ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการในโรงเรียนมากยิ่งข้ึนหรือเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการใน
โรงเรียนมากข้ึน 
 รัตนา  จันทโย (2546: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในการมาเยือน
แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติ
ประวัติศาสตร์กําแพงเพชร  ผลการศึกษาสรุปได้ว่า  ประสบการณ์และการรับรู้ข่าวสารเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพล 
 2. งานวิจัยในต่างประเทศ 
 Hoischuh (1985) ได้ศึกษาแรงจูงใจการมีส่วนร่วมในการทํางานในห้องเรียนของการศึกษาผู้ใหญ่  โดยศึกษาจาก
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 41 คนท่ีอยู่ในเขตชนบทและในเมือง Midwest โดยการสัมภาษณ์  ผลการวิจัยพบว่า  ประสบการณ ์
  ทัศนคติ  เป็นปัจจัยท่ีมีส่วนในการตัดสินใจเข้าร่วมการทํางานในห้องเรียนของการศึกษาผู้ใหญ ่
 Connelly (1987) ได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยของการจูงใจและประสบการณ์ชีวิตซึ่งมีอิทธิพลต่อการลงทะเบียนใน
โปรแกรมการเรียนในวิทยาลัย  โดยศึกษาในวิทยาลัยทรินซิตี้  ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกท้ังผู้ท่ีลงทะเบียนและไม่ลงทะเบียน
แล้วนํามาสร้างเป็นข้อคําถาม  ผลการวิจัยพบว่า  เพศ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือการศึกษาท่ีผ่านมา เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อการลงทะเบียน 
 Middleton (2000: Abstract) ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับแรงจูงใจในการเรียน  
พบว่าการกระตุ้นทําความเข้าใจท่ีดีกว่า ทําให้นักเรียนแสดงออกถึงการมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิท่ีสูงกว่า 

จากท่ีกล่าวมาท้ังหมดจึงสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี ้
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมลูได้ผลการวิจัยดังนี ้
ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจูงใจให้นักศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
 1. การวิเคราะห์การถดถอยพห ุ(Multiple   Regression   Analysis) แบบปกติ (Enter) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อการจูงใจให้นักศึกษานําหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาํวัน  มีรายละเอียดดังนี้    
ตารางท่ี 1 ค่าสถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบปกติ (Enter) ของตัวแปรพยากรณ ์
 
ตัวแปรพยากรณ ์

สัมประสิทธิ ์
การถดถอย (B) 

สัมประสิทธิ์การถดถอย
มาตรฐาน (Beta) 

 
T 

นัยสําคัญ     
(p) 

ค่าคงที่ (Constant)               1)   เพศ 
(sex) 
2)   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (grade) 
3)   การกระตุ้น (push) 
4)   เจตคติความเข้าใจ 
หรืออัตมโนทัศน์ (concept)                                                                                          
5)   ประโยชน์ที่ได้รับ (usefulness) 
6)   ประสบการณ์ (experience) 
7)   การรับรู้ข่าวสาร (news) 

.076 
-.251 
-.028 
.471 
.351 
 
.085 
.120 
.016 

- 
-.211 
-.024 
.451 
.231 
 
.078 
.144 
.019 

  .320 
 -7.262** 
  -.818 
7.990** 
6.097** 
 
1.535 
2.616** 
  .396 

.749 

.000 

.414 

.000 

.000 
 
.126 
.009 
.692 

                                                    R2 =  .688             F = 123.591**              p = .000**      

  ** p< .01      * p< .05       
 จากตารางพบว่า  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter) ของตัวแปรพยากรณ์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อการจูงใจให้นักศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันสามารถร่วมทํานายผลได้อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 โดยปัจจัยเพศ (sex) การกระตุ้น (push)เจตคติความเข้าใจหรืออัตมโนทัศน์ (concept) และประสบการณ์ 
(experience) สามารถทํานายการจูงใจให้นักศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
             2. การวิเคราะห์การถดถอยพห ุ(Multiple Regression Analysis) แบบข้ันตอน (Stepwise) เพ่ือเลือก 
ตัวแปรพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุดในการสรา้งสมการพยากรณ์   
ตารางท่ี 2 ค่าสถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบข้ันตอน (Stepwise) ของตัวแปรพยากรณ์ท่ีมอิีทธิพลต่อการจูงใจให้
นักศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันโดยเลือกตวัแปรพยากรณ์ท่ีดีท่ีสดุในการสร้างสมการพยากรณ ์
 

ตัวแปรอิสระ 

 

1.   เพศ   2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.   การกระตุ้น4.   เจตคติความเข้าใจหรืออัตมโนทัศน ์
5.   ประโยชน์ที่ได้รับ6.   ประสบการณ์ 

7.   การรับรู้ข่าวสาร 

ตัวแปรตาม 

การจูงใจให้นักศึกษา 
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
 

รูปแบบการจูงใจให้นักศึกษามหาวิทยาลัยนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
2. วิธีการดําเนินการ 
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ตัวแปรพยากรณ ์

สัมประสิทธิ์การ
ถดถอย     (B) 

สัมประสิทธิ ์
การถดถอยมาตรฐาน (Beta) 

T 
 

นัยสําคัญ 
(p) 

ค่าคงท่ี (Constant)               
1)   เพศ (sex) 
2)   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (grade) 
3)   การกระตุ้น (push) 
4)   เจตคตคิวามเข้าใจ 
หรืออัตมโนทัศน์ (concept)                                                                                          
5)   ประโยชน์ท่ีได้รับ (usefulness) 
6)   ประสบการณ์ (experience) 
7)   การรับรู้ข่าวสาร (news) 

.076 
-.251 
-.028 
.471 
.351 
 

.085 

.120 

.016 

- 
-.211 
-.024 
.451 
.231 
 

.078 

.144 

.019 

.320 
-7.262** 
-.818 
7.990** 
6.097** 

 
1.535 
2.616** 
.396 

.749 

.000 

.414 

.000 

.000 
 

.126 

.009 

.692 
                                                    R2 =  .688             F = 123.591**              p = .000**      

  ** p< .01      * p< .05       

 จากตารางพบว่า  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter) ของตัวแปรพยากรณ์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อการจูงใจให้นักศึกษานําหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาํวันสามารถร่วมทํานายผลได้อย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .01 โดยปัจจัยเพศ (sex) การกระตุ้น (push)เจตคติความเข้าใจหรืออัตมโนทัศน์ (concept) และประสบการณ์ 
(experience) สามารถทํานายการจูงใจให้นักศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

2. การวิเคราะห์การถดถอยพห ุ(Multiple Regression Analysis) แบบข้ันตอน (Stepwise) เพ่ือเลอืก 
ตัวแปรพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุดในการสรา้งสมการพยากรณ์   
 

ตารางท่ี 2 ค่าสถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบข้ันตอน (Stepwise) ของตัวแปรพยากรณ์ท่ีมอิีทธิพลต่อการจูงใจให้
นักศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน โดยเลือกตัวแปรพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุดในการสร้างสมการ
พยากรณ ์

 
ตัวแปรพยากรณ ์

สัมประสิทธิ์
การถดถอย     

(B) 

สัมประสิทธิ ์
การถดถอย

มาตรฐาน(Beta) 

T 
 

นัยสําคัญ 
(p) 

ค่าคงที่ (Constant)                                                                                  
1) การกระตุ้น (push)                                                             
2) เจตคติความเข้าใจหรืออัตมโนทัศน์ 
(concept)   
3) ประสบการณ์ (experience)                                      
4) เพศ (sex) 

.086                          

.512                     

.360 
 

.154            
-.244 

-                                                                  
.491                      
.237 
 

.185                                  
-.206 

.387 
10.727** 
6.761** 

 
3.882** 
-7.161** 

.699 

.000 

.000 
 

.000 

.000 

                                                R2 =  .685             F = 215.155**              p = .000**      

    ** p< .01       * p< .05 
 จากตาราง  พบว่า  ตัวแปรพยากรณ์ท่ีสามารถร่วมกันทํานายการจงูใจให้นักศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในชีวิตประจําวัน  (Y)   โดยเลือกตัวแปรพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุดในการสร้างสมการพยากรณ์   ได้แก่   การกระตุ้น 
(push)เจตคตคิวามเข้าใจหรืออัตมโนทัศน์ (concept) ประสบการณ์ (experience) และเพศ (sex) สามารถร่วมทํานายได้
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01  โดยมรีูปแบบของสมการพยากรณ์ดังนี ้
 

^ 

^ 
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              Y                =   0.086 + 0.512 push + 0.360 concept + 0.154 experience - 0.244 sex   
หรือ 

(การจูงใจให้นักศึกษานํา =   0.086 + 0.512 (การกระตุ้น) + 0.360 (เจตคติความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หรืออัตมโนทัศน)์ + 0.154 (ประสบการณ)์ - 0.244 (เพศ)ไปใช้ในชีวิตประจาํวัน)'   
 
ตอนท่ี 2  การพัฒนารูปแบบการจูงใจให้นักศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน    
 1. ผลการพัฒนารูปแบบการจูงใจให้นักศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันจากการประชุม
สนทนากลุ่ม (Focus Group) พบว่า 
 1.1 ระดับบุคคล   ประกอบด้วยตัวอย่างกิจกรรม  ได้แก่ปลูกผักสวนครัวบริเวณท่ีพัก  เช่น  หอพัก -บ้านทํา
บัญชีรายรับ - รายจ่ายใช้จ่ายเท่าท่ีจําเป็น ประหยัด ลดของสิ้นเปลืองใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ออมทรัพย์เพ่ือใช้ในยามฉุกเฉิน
และเพ่ืออนาคต  เสริมสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว  เช่น  บริหารจัดการความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในชีวิต  เป็นคนดีของครอบครัว 
- สังคม  เช่น  ไม่สร้างปัญหาให้  ทําหน้าท่ีของตนเองให้ดีท่ีสุด  ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  เช่น  หมั่นหา
ความรู้   เสริมสร้างและพัฒนาการพ่ึงพาตนเองได้ไม่หลงตามกระแสวัตถุนิยมคิดก่อนทํา/ก่อนจะทําสิ่งใดมีเหตุผลในการ
กระทําเสมอ  เช่น  คิดก่อนซื้อไม่โลภ  ไม่ทะยานอยากจนเกินตัว   รู้จักพอใจในสิ่งท่ีมีอยู่ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า  เช่น  เสื้อผ้า
ท่ีใส่ไม่ได้แล้วนํากลับมาทําอย่างอ่ืน  ลดการใช้พลังงาน   อนุรักษ์ทรัพยากร/พลังงานดําเนินชีวิตตามหลักทางสายกลาง  รู้จัก
ความพอประมาณ  เช่น  กินแต่พออ่ิม  เป็นต้น 
 1.2 ระดับครอบครัว   ประกอบด้วย  ตัวอย่างกิจกรรม  ได้แก่  ทําการเกษตรแบบผสมผสานตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแทนการซื้อ   ปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองในครอบครัว   เผยแพร่ความรู้และการปฏบิัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ครอบครัว  ช่วยครอบครัวประหยดั  ลดคา่ใช้จ่ายในครอบครัว  เช่น  ประหยัดน้าํ  ประหยัดไฟฟ้า หา
รายได้สู่ครอบครัวทําบญัชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างและพัฒนาการพ่ึงพาตนเองได้ของครอบครัว  เช่น  ครอบครัว
ผลิตปัจจัย 4  ไดเ้องเป็นต้น 
  1.3 ระดับมหาวิทยาลัย/ชุมชน/สังคม   ประกอบด้วย ตัวอย่างกิจกรรม  ได้แก่เผยแพร่ความรู้   และการปฏิบัตติาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมหาวิทยาลัย/ชุมชน/สังคม เช่น  ชักชวนเพ่ือนในมหาวิทยาลัยให้ปลูกผักสวนครัวในหอพัก-
บ้านชักชวนเพ่ือนในมหาวิทยาลัยให้ทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายเป็นแกนนําของชุมชนในการเผยแพร่และปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ชักชวนให้ทําปุ๋ยหมักแทนการใช้ปุ๋ยเคมีนําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาสร้างอาชีพเสริมให้กับชาวบ้าน  จัดกิจกรรม
การออมทรัพย์ในหมู่บ้าน/ชุมชน   รณรงค์ให้ใช้ชีวิตแบบทางสายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ใช้ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย/ชุมชน/สังคมอย่างประหยัดเท่าท่ีจําเป็น  เช่น  ไม่เปิดน้ํา/เปิดพัดลม/เปิดแอร์ท้ิงไว้   ดูแลรักษาสิ่งของของ
มหาวิทยาลัย/ชุมชน/สังคมไม่ให้เสียหายปลูกฝังและสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดีในมหาวิทยาลัย/ชุมชน/สังคม  เช่น  ไม่ท้ิงขยะเกลื่อน
กลาดเป็นคนดีของชุมชน/สังคม   เช่น  ไม่ทําให้สังคมเสื่อมเสีย  ไม่สร้างปัญหาแก่สังคมเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย/ชุมชน/สังคมลดการใช้พลังงาน   เช่น   ใช้การข่ีจักรยานหรือเดินหารายได้เข้าชุมชน  เช่น  จัดตั้งโครงการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เยาวชนรุ่นต่อไปในอนาคต   เสริมสร้าง   และ
พัฒนาการพ่ึงพาตนเองได้ของชุมชน/สังคม   เช่น  ชุมชน/สังคมผลิตปัจจัย 4  ได้เอง  เป็นต้น 

 2. สรุปรูปแบบการจูงใจให้นักศึกษานาํหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาํวัน พบว่ารูปแบบการจูงใจ
ให้นักศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันประกอบด้วย 
 2.1 วัตถุประสงค/์เป้าหมายเพ่ือจงูใจให้นักศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
ท้ังระดับบุคคล  ครอบครัว  มหาวิทยาลัย/ชุมชน/สังคม 
 2.2 วิธีการดําเนินการพบว่า  วิธีการดําเนินการพัฒนารูปแบบ  ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่  1)  การวิเคราะห ์
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล   ประกอบด้วย  การกระตุ้น   เจตคติความเข้าใจหรืออัตมโนทัศน์   ประสบการณ์   และเพศ   2) การ 
ออกแบบพัฒนากิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมด้านการกระตุ้น  กิจกรรมด้านเจตคติความเข้าใจหรอือัตมโนทัศน์   กิจกรรม
ด้านประสบการณ์   และกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับเพศ  3) การนําไปทดลองใช้   4) การประเมินผล/ปรับปรุงโดยดําเนินการท้ัง
ในระดับบุคคล  ระดับครอบครัว  ระดับมหาวิทยาลัย/ชุมชน/สังคม  ดังแผนภาพท่ี 2 
 

สรุปและอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจูงใจให้นักศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 
 พบว่า  ปัจจัยเพศ (sex)   การกระตุ้น (push)เจตคติความเข้าใจหรอือัตมโนทัศน์ (concept)  และประสบการณ์ 
(experience) สามารถทํานายการจูงใจให้นักศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01  โดยมีรูปแบบของสมการพยากรณ์  ดังนี ้
 

  Y  =   0.086 + 0.512 push + 0.360 concept + 0.154 experience- 0.244 sex   
หรือ 

(การจูงใจให้นักศึกษานํา =   0.086 + 0.512 (การกระตุ้น) + 0.360 (เจตคติความเข้าใจหรือหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงอัตมโนทัศน)์ + 0.154 (ประสบการณ)์ - 0.244 (เพศ)ไปใช้ในชีวิตประจําวัน)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2  สรุปรูปแบบการจูงใจให้นักศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาํวัน 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
         เพ่ือจูงใจให้นักศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันท้ังระดับบุคคล  ครอบครัว   
มหาวิทยาลัย/ชุมชน/สังคม 

2. วิธีการดําเนินการ 
 1)  การวิเคราะห์ปจัจยัที่มีอิทธพิล ได้แก ่
        1.1)   การกระตุ้น    
1.2)   เจตคติความเข้าใจหรืออัตมโนทัศน์   
1.3)   ประสบการณ์      
1.4)   เพศ    
   2)  การออกแบบพัฒนากิจกรรมได้แก ่
        2.1)   กิจกรรมด้านการกระตุ้น    
        2.2)   กิจกรรมด้านเจตคติความเข้าใจหรืออัตมโนทัศน์   
2.3)   กิจกรรมด้านประสบการณ์      
2.4)   กิจกรรมที่เหมาะสมกับเพศ 
  3)  การนําไปทดลองใช ้
  4)  การประเมินผล/ปรับปรุง 

รูปแบบการจูงใจให้นักศึกษามหาวิทยาลัยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

^ 

โดยดําเนินการท้ังในระดับ   
1) ระดับบุคคล     2) ระดับครอบครัว 3) ระดับมหาวิทยาลัย/ชุมชน/สังคม 
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ตอนท่ี 2  การพัฒนารูปแบบการจูงใจให้นักศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน    
         2. ผลการพัฒนารูปแบบการจูงใจให้นักศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันจากการประชุม
สนทนากลุ่ม (Focus Group)พบว่า 
 2.1 ระดับบุคคล ประกอบด้วย ตัวอย่างกิจกรรม  ได้แก่ 
- ปลูกผักสวนครัวบริเวณท่ีพัก เช่น หอพัก – บ้านเพ่ือให้นักศึกษาพ่ึงพาตนเองด้านอาหารได้บ้าง 
 - ทําบัญชีรายรับ - รายจ่ายใช้จ่ายเท่าท่ีจําเป็นเพ่ือให้รู้จักควบคุมตนเอง มีวินัยทางการเงิน  
 - ประหยัด ลดของสิ้นเปลืองเช่นใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เสื้อผ้าท่ีใส่ไม่ได้นํากลับมาทําอย่างอ่ืน ใช้กระดาษท้ัง 2 
หน้า เป็นต้น เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้เก่ียวกับคุณธรรมด้านการประหยัดในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย เพ่ือลดความฟุ้งเฟ้อตามกระแสทุนนิยม ไม่หลงตามกระแสวัตถุนิยม 
 - ออมทรัพย์เพ่ือใช้ในยามฉุกเฉินและเพ่ืออนาคต การออมทรัพย์จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีอาจ 
เกิดข้ึนในอนาคต ดังเช่น ปัญหาการต้องใช้เงินในการรักษาโรค ฯลฯ รวมท้ังช่วยให้นักศึกษาเป็นเจ้าของกิจการได้ง่ายข้ึน      
 - เสริมสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว เช่น บริหารจัดการความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในชีวิต ตัวอย่างเช่น นักศึกษาสามารถ
สร้างอาชีพอิสระได้เองเมื่อตกงาน เป็นต้น    
 - เป็นคนดีของครอบครัว - สังคม เช่น ไม่สร้างปัญหาให้ครอบครัวและสังคม ทําหน้าท่ีของตนเองให้ดีท่ีสุด  ตั้งใจ
ศึกษาเล่าเรียนฯลฯ  เพ่ือเป็นต้นแบบท่ีดีของครอบครัวและชุมชน 
 - พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เช่น หมั่นหาความรู้ ฯลฯ เพ่ือสร้างนักศึกษาเป็นผู้นําของชุมชน    
 - คิดก่อนทํา/ก่อนจะทําสิ่งใดมีเหตุผลในการกระทําเสมอ เช่น คิดก่อนซื้อฯลฯ เพ่ือฝึกให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมี
สติปัญญา 
 - ไม่โลภ ไม่ทะยานอยากจนเกินตัว รู้จักพอใจในสิ่งท่ีมีอยู่ เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมในจิตใจนักศึกษา 
 - ลดการใช้พลังงาน อนุรักษ์ทรัพยากร/พลังงานเพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ลดปัญหาภาวะ
โลกร้อน เป็นต้น 
 - ดําเนินชีวิตตามหลักทางสายกลาง รู้จักความพอประมาณ ดังเช่น กินแตพ่ออ่ิม ลดปัญหาด้านสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ฯลฯ    
 - เสริมสร้างและพัฒนาการพ่ึงพาตนเองได้ เพ่ือสร้างนักศึกษามหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นําต้นแบบของการพ่ึงพาตนเอง
ได้ต่อไปในอนาคต  เป็นต้น 
 2.2 ระดับครอบครัว ประกอบด้วย ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ 

 - ทําการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแทนการซื้อทุกสิ่ง    
 - ปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองในครอบครัว    
 - เผยแพร่ความรู้และการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครอบครัว   
 - ช่วยครอบครัวประหยัด  ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว  เช่น ประหยดัน้ํา  ประหยัดไฟฟ้า 
 - หารายได้สู่ครอบครัวดังเช่น การทํางานพิเศษ เพ่ือหารายได้เข้าสู่ครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น 

  - ทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน เพ่ือตรวจสอบการใช้เงินของครอบครัว  
 - เสริมสร้างและพัฒนาการพ่ึงพาตนเองได้ของครอบครัว  เช่น  ครอบครัวผลิตปัจจัย 4  ได้เองผลิตอาหารพ้ืนเมือง 

น้ําตาลและขนมหม้อแกงบริโภคและขาย เพ่ือเพ่ิมรายได้เข้าสู่ครอบครัว มีอาชีพอิสระและกิจการของครอบครัว  เป็นต้น 
 

 2.3 ระดับมหาวิทยาลัย/ชุมชน/สังคม ประกอบด้วย ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่   
  - เผยแพร่ความรู้และการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมหาวิทยาลัย/ชุมชน/สังคม  เช่น  ชักชวน
เพ่ือนในมหาวิทยาลัยให้ปลูกผักสวนครัวในหอพัก – บ้านเพ่ือลดรายจ่าย  ชักชวนเพ่ือนในมหาวิทยาลัยให้ทําบัญชีรายรับ – 
รายจ่าย  ชักชวนเพ่ือนให้รู้จักการบริหารเวลา บริหารจัดการความเสี่ยงในชีวิต ฯลฯ    
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  - เป็นแกนนําของชุมชนในการเผยแพร่และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ชักชวนให้ทําปุ๋ยหมักแทน
การใช้ปุ๋ยเคมี ชักชวนให้ผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ํามันแทนการซื้อน้ํามันเบนซิน-ดีเซล เป็นต้น 
  - นําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาสร้างอาชีพเสริมให้กับชาวบ้าน ดังเช่น การสอนการทอผ้าในชุมชน การสอนการจักสานใน
ชุมชน ฯลฯ   
  - รณรงค์ให้ใช้ชีวิตแบบทางสายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น จัดกิจกรรมการออมเงินในหมู่บ้าน/
ชุมชน รณรงค์เพ่ือลดการเป็นหนี้ เป็นต้น    
  - ใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย/ชุมชน/สังคมอย่างประหยัดเท่าท่ีจําเป็น เช่น ไม่เปิดน้ํา/เปิดพัดลม/เปิดแอร์ทิ้งไว้  
ดูแลรักษาสิ่งของของมหาวิทยาลัย/ชุมชน/สังคมไม่ให้เสียหาย 
  - ปลูกฝังและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในมหาวิทยาลัย/ชุมชน/สังคม เช่น ไม่ท้ิงขยะเกลื่อนกลาดรณรงค์การปลูก
ต้นไม้ ปลูกป่า ปลูกป่าชายเลน ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตและสิง่แวดล้อมท่ีด ี
  - เป็นคนดีของชุมชน/สังคม เช่น ไม่ทําให้สังคมเสื่อมเสีย ไม่สร้างปัญหาแก่สังคม 
  - เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน  
  - ลดการใช้พลังงาน เช่น ใช้การข่ีจักรยานหรือเดินมีระบบการรีไซเคิลในระดับมหาวิทยาลัย/ชุมชน/สังคม เป็น
ต้น 
  - หารายได้เข้าชุมชน เช่น  จัดตั้งโครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน  สร้างงานและอาชีพให้แก่คนในชุมชน
ฯลฯ 
  - ปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เยาวชนรุ่นต่อไปในอนาคต   
  - เสริมสร้างและพัฒนาการพ่ึงพาตนเองได้ของชุมชน/สังคม  เช่น  ชุมชน/สังคมผลิตปัจจัย 4  ได้เอง  ผลิต
พลังงานทางเลือกแทนน้ํามันได้เอง  เป็นต้น 
 3. สรุปรูปแบบการจูงใจให้นักศึกษามหาวิทยาลัยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันพบว่า  
รูปแบบการจูงใจให้นักศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันประกอบด้วย 

3.1 วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 
 3.2 วิธีการดําเนินการพบว่า วิธีการดําเนินการพัฒนารูปแบบ  ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่ 
 1)  การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล    
 2) การออกแบบพัฒนากิจกรรม   
 3) การนําไปทดลองใช้    
 4) การประเมินผล/ปรับปรุงโดยดําเนินการท้ังในระดับบุคคล ครอบครัว  มหาวิทยาลัยและสังคม 
  

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจูงใจให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรีนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน  ได้แก่  การกระตุน้   เจตคติความเข้าใจหรืออัตมโนทัศน์   ประสบการณ์และเพศซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
มานพ  แจ่มกระจา่งและผจงสุข  เนียมประดิษฐ์ (2549: 69-70) ในงานวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสนใจและการรับรู้ 
การเลือกใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของครูและนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตหนองแขม  
กรุงเทพมหานคร  ซึ่งพบว่า  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้  การเลือกใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมของนักเรยีนมัธยมศึกษาในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ได้แก่เพศ   เกรด   
รายได้ครัวเรือน   จํานวนสมาชิกครัวเรือน   ระดับการศึกษาของบดิามารดา  อาชีพของบิดามารดา   การได้รบัข้อมูลข่าวสาร   
ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม   และการให้คณุค่าดังนั้นจึงควรเพ่ิมปัจจัยการกระตุ้น  เจตคติความเข้าใจหรืออัตมโนทัศน์  
ประสบการณ์ และเพศในการจูงใจให้นักศึกษามหาวิทยาลัยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใชีวิตประจําวันโดยอาจจดั 
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กิจกรรม  โครงการ  นิทรรศการ  อบรม หรือสอดแทรกลงไปในหลักสูตร  เป็นต้น 

 2. วิธีการดําเนินการเพ่ือการพัฒนารูปแบบการจูงใจให้นักศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใชีวิตประจํา
วันพบว่า  ประกอบด้วย  4  ข้ันตอน  ได้แก่  1) การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล  2) การออกแบบพัฒนากิจกรรม  3) การนําไป
ทดลองใช้และ 4) การประเมินผล/ปรับปรุง  สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีรูปแบบของ ADDIE  Model  (Strickland, 2006)  
กล่าวถึง  ข้ันตอนการพัฒนารูปแบบ  ประกอบด้วย  การวิเคราะห์ (Analysis)  การออกแบบ (Design)  การพัฒนา 
(Development)  การนําไปทดลองใช้ (Implement)  การประเมินผล (Evaluation) และสอดคล้องกับงานวิจัยของผจงสุข  
เนียมประดิษฐ์ (2555) ในเรื่องการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก  ซึ่ง
พบว่า  การพัฒนารูปแบบประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่  การวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมการส่งเสริม

สุขภาพ  การออกแบบพัฒนาหลกัสูตรกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ  การนําไปทดลองใช้และการประเมินผล  

 3. สรุปรูปแบบการจูงใจให้นักศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน  พบว่า  รูปแบบการจูง
ใจให้นักศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันประกอบด้วย 
 1) วัตถุประสงค์/เป้าหมายคือ เพ่ือจูงใจให้นักศึกษามหาวิทยาลัยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันท้ังระดับบุคคล ครอบครัว  มหาวิทยาลัย  ชุมชนและสังคม  ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาของประเทศ
ไทยระยะยาว 15 ปฉีบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 - 2565 (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550) 
 2) วิธีการดําเนินการพบว่า วิธีการดําเนินการพัฒนารูปแบบ ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่  
2.1) การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจูงใจให้นักศึกษามหาวิทยาลัยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน พบว่า ประกอบด้วย  
  2.1.1)  การกระตุ้น   
  2.1.2) เจตคติ ความเข้าใจ หรืออัตมโนทัศน์  ซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของดร. สุเมธ   ตันติเวชกุล 
(2541) ท่ีกล่าวว่า การดําเนินชีวิตในระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดําริในระดับบุคคลนั้นคือ  ความสามารถใน
การดํารงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ และท่ีสําคัญไม่หลงใหลไปตาม
กระแสของวัตถุนิยม  มีอิสรภาพ  ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด  หากกล่าวโดยสรุป  คือ  หันกลับมายึดเส้นทางสายกลางในการ
ดํารงชีวิต 
 2.1.3)  ประสบการณ์  
 2.1.4)  เพศ   
 2.2) การออกแบบพัฒนากิจกรรม  ประกอบด้วย  กิจกรรมด้านการกระตุ้น   กิจกรรมด้านเจตคติความเข้าใจ
หรืออัตมโนทัศน์   กิจกรรมด้านประสบการณ์   และกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับเพศ   
 2.3) การนําไปทดลองใช้    
 2.4) การประเมินผล/ปรับปรุง 

 โดยดําเนินการท้ังในระดับบุคคล  ระดับครอบครัว  ระดับมหาวิทยาลัย/ชุมชน/สังคม  ซึ่งสอดคล้องกับคํา
กล่าวของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ  วะสี (2542) ท่ีกล่าวว่า  เศรษฐกิจพอเพียงเช่ือมโยงชีวิต จิตใจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างได้ดุลยภาพ เป็นเศรษฐกิจดุลยภาพ หรือเศรษฐกิจศีลธรรม 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 การกระตุ้น   เจตคติความเข้าใจหรืออัตมโนทัศน์   ประสบการณ์และเพศเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจูงใจให้
นักศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันดังนั้นมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ จึงควรจัด
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734                  : สังคมและวัฒนธรรม 

 

กิจกรรมส่งเสริมในเรื่องดังกล่าว  หรือสอดแทรกลงไปในรายวิชาสําหรับนิสิตนักศึกษาทุกคณะอย่างสม่ําเสมอ   รวมท้ังควรขยาย
ผลไปถึงประชาชนท่ัวไป  เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่สังคมและ
ชุมชนต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรทําการวิจัยเรื่องรูปแบบการจูงใจให้นักศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันในมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ
ต่อไปควรทําการวิจัยเรื่องรูปแบบการจูงใจให้นักเรียนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันใน 
ระดับการศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมท้ังระดับการศึกษาอ่ืนๆต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีท่ีได้สนับสนุนทุนวิจัยในการทํา
วิจัยครั้งน้ี  รวมท้ังขอขอบพระคุณนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและ
ประชุมสนทนากลุ่ม มา ณ ท่ีน้ีด้วยนอกจากน้ีขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา พ่ีสาวและน้องชายท่ีเป็นกําลังใจ สนับสนุนให้เกิด
งานวิจัยเล่มน้ี  ท้ายท่ีสุด...ขออุทิศผลบุญของความดีท้ังมวลท่ีเกิดขึ้นจากงานวิจัยเล่มน้ีแด่ดวงวิญญาณอันเป็นท่ีรักยิ่งของผู้วิจัย คือ คุณ
ยายละออง สามารถ ผู้จุดประกายความหวังด้านการศึกษาและการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้วิจัยและครอบครัวเสมอมา 
แม้ท่านจะไม่มีโอกาสอยู่รอรับเห็นผลความสําเร็จได้  แต่ท่านก็เป็นอีกผู้หน่ึงท่ีมีส่วนช่วยให้เกิดงานวิจัยเล่มน้ี  และเป็นกําลังใจสําคัญท่ี
ทําให้งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงด้วยดี 
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อัตลักษณ์ของชาติและความขัดแย้ง 

อาจารย์จันทร์พา ทัดภูธร 

อาจารย์ประจําคณะศลิปะศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 

บทความนี้แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างการสร้างอัตลักษณ์ของชาติและความขัดแย้งทางการเมืองโดยการ
วิเคราะห์ความขัดแย้งและความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกลางของพม่ากับชน
กลุ่มน้อย ความขัดแย้งในภาคใต้ของฟิลิปปินส์ และความขัดแย้งในแค้วนแคชเมียร์ของอินเดีย ผู้เขียนได้นิยามว่าอัตลักษณ์ร่วม
ของกลุ่มคนหรือชุมชนคือสาระหลักของวัฒนธรรม ในส่วนของข้อมูลนั้นผู้เขียนได้มาจากการวิเคราะห์ผลงานของเยกอร์ ไกดาร์
นักการเมืองและนักวิชาการชาวรัสเซียจากหนังสือท่ีเขาเขียนข้ึนมีช่ือว่า การล่มสลายของจักรวรรดิ บทเรียนสําหรับรัสเซีย 
(Collapse of an Empire: Lessons for Modern Russia) ไกดาร์ได้เสนอแนวคิดว่าสาเหตุหลักท่ีจักรวรรดิ (empire) ล่ม
สลายคือการกําเนิดลัทธิชาตินิยม (nationalism) ภายใต้กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของชาติ ซึ่งก่อให้เกิดขบวนการต่อต้าน
การปกครองจากอํานาจส่วนกลาง ผู้เขียนบทความนี้ ยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียนว่ายังต้อง
เผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความท้าทายจากกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของชาติสมาชิก หลักจากท่ีได้
แสดงให้เห็นถึงเหตุแห่งความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความปรารถนาท่ีจะธํารงรักษาอัตลักษณ์แห่งเผ่าพันธ์ุของตนเอาไว้แล้ว  
ผู้เขียนยังได้นําเสนอแนวคิดในการบริหารความขัดแย้งดังกล่าว ผู้เขียนได้วิเคราะห์ถึงแนวทางท่ีเสนอโดยฟรานซิส ฟูกุยามา 
(Fukuyama, 2014) โดยได้วิเคราะห์แนวทางของสหรัฐอเมริกาท่ีเน้นการหลอมวัฒนธรรมโดยอุปมาว่าอเมริกาเป็นดั่งเป้า
หลอมทางวัฒนธรรม (Melting Pot) เป็นการละลายวัฒนธรรมเก่าแล้วหลอมข้ึนมาใหม่กับแนวทางของแคนาดา ภายใต้อุปมา
ว่าแคนาดาคือโมเสคทางวัฒนธรรม (Cultural Mosaics) เป็นการคงรักษาวัฒนธรรมเดิมของแต่ละวัฒนธรรมเอาไว้โดย
นําเสนอข้อสรุปท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างแนวคิดท้ังสองข้ัวนั่นคือ แนวคิดประสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีสามารถอุปมา
ได้ดั่งเป้าหลอมท่ีทํามาจากโมเสค (Mosaic Pot) เพ่ือหล่อหลอมอัตลักษณ์ร่วมของชาติ  
คําสําคัญ: อัตลักษณ์ของชาติความขัดแย้ง 
 

1. บทนํา 
 การมีอยู่ของอัตลักษณ์น้ันมีความจําเป็น ท้ังในระดับบุคคลและระดับแนวคิดเช่น อัตลักษณ์ของกลุ่มบุคคล ชุมชนและ
ของชาติ การกําเนิดเกิดข้ึนของรัฐย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ีจะต้องเกิดข้ึนพร้อมๆกับกระบวนการสร้างความรูส้ึกร่วมกันของสมาชิก 
ข้อตกลงและเง่ือนไขในการสานฝันร่วมกัน ในเชิงบวกนั้นกระบวนการดังกล่าวช่วยลดความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน
ในชาติเดียวกัน ฟรานซิส ฟูกุยามา ได้กล่าวว่าการสร้างอัตลักษณ์ของชาติถือเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญในการสร้างชาติ 
(Kukuyama, 2014) รัฐชาตสิ่วนใหญ่ประกอบข้ึนด้วยกลุ่มบุคคล ชุมชน หรือแว่นแคว้นท่ีมักมีอัตลักษณ์ของตนเองปลูกฝังมา
อย่างเคยชินยาวนาน บ่อยครั้งท่ีความพยายามของรัฐชาติ หรือจักรวรรดิในอดีต ต้องเผชิญกับความท้าทายในการสร้างบรรทัด
ฐานและอุดมการร์ร่วมกัน หลายชาติในทวีปแอฟริกาประสบปัญหาในการสร้างอัตลักษณ์ของชาติเนื่องจากประกอบไปด้วย
เผ่าพันธ์ุท่ีแตกต่างกัน 

การสร้างอัตลักษณ์ของชาติ (national identity building) จึงเป็นสิ่งท่ีสําคัญในการดํารงอยู่ของรัฐชาติจุดมุ่งหมายใน

การเขียนบทความนี้คือการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างอัตลักษณ์ของชาติกับความขัดแย้ง โดยการวิเคราะห์เอกสาร 

(document analysis)  ส่วนนี้เป็นการให้คํานิยามและจุดมุ่งหมายในการเขียนบทความนี้ ในส่วนของคํานิยามนั้นเป็นการ

นิยามมโนทัศน์ ของคําว่า อัตลักษณ์ของชาติ และ ความหมายของความขัดแย้ง 

 ความขัดแย้งเกิดข้ึนได้จากหลายสาเหตุ หนึ่งในนั้นคือการตีความสัญญะ (signs) ท่ีแตกต่างกันของบุคคลและกลุ่มคน
การตีความดังกล่าวข้ึนอยู่กับประวัติศาสตร์ร่วมของกลุ่มคนอันเป็นความพยายามท่ีจะกําหนดลักษณะเฉพาะของตน 
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ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนได้ตั้งแต่ระดับบุคคล กลุ่มคน ไปจนถึงระดับชาติ (nation) เราอาจเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ความ
ขัดแย้งอันเก่ียวเนื่องกับความพยายามในการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มตนเอง อนึ่งคําว่าสัญญะ นั้นหมายถึงอะไรก็ได้ท่ีใช้เป็น
ตัวแทนของสิ่งอ่ืน ตราบเท่าท่ีมีความหมายต่อบุคคลตามศักยภาพท่ีเขามี (Chandler, 2002) ซึ่งการรับรู้ของบุคคลหรือกลุ่ม
คนนั้นไม่ใช่การรับรู้ทางตรง ข้ึนอยู่กับประสบการณ์และประวัติศาสตร์ รวมถึงบริบทในการตีความสัญญะ ไม่ว่าจะเป็นสัญญะ
ทางภาษา หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ก็ตาม 
 อัตลักษณ์ หรือ identity `หมายถึง การมีตัวตนท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ท่ีแยกตนเองออกจากหน่วยอ่ืน ๆ 

บุคคลย่อมมีความแตกต่าง มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง อัตลักษณ์ของชาติคืออะไร เจมส์ เอ็ม เฮ็นสลิน (James M. Henslin) 

ได้นิยามคําว่า อัตลักษณ์ของชาติ (national identity) ว่าเป็น  แนวคิดทางจริยธรรมและปรัชญาแนวคิดหนึ่งของมนุษย์โดย

มนุษย์ท้ังหมดจะถูกแบ่งโดยสังคมท่ีตนเองอาศัยอยู่ออกเป็นกลุ่ม ๆ และกลุ่มท่ีใหญ่ข้ึนมามีช่ือว่า ประเทศ (nations) จากคํา

นิยามดังกล่าวนี้เราอาจกล่าวได้ว่าอัตลักษณ์ของชาติคือแนวคิด หรือ construct อันเป็นสิ่งท่ีมนุษย์สร้างข้ึนโดยการตีความ

สัญญะ ซึ่งคําว่าสัญญะหมายถึงอะไรก็ได้ท่ีเป็นตัวแทนของบางสิ่ง มีความหมายต่อบุคคลตามความสามารถของเขาในการรับรู้ 

อัตลักษณ์ของชาติมักประกอบไปด้วยอัตลักษณ์ของกลุ่มคนหรือกลุ่มชาติพันธ์ุ 

 ลี ยุนมี ได้นิยามคําว่า อัตลักษณ์ของชาติ (national identity) ว่าคือ "การรับรู้ความแตกต่าง นั่นคือความรู้สึกและการ

รับรู้ท่ีแยกแยะระหว่าง เรา และ พวกเขา" เป็นความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐหรือชาติหนึ่งชาติใด เป็นความรู้สึกท่ีตัวบุคคลมี

ร่วมกับกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด ไม่ว่าเขาจะมีสัญชาติใดก็ตาม อัตลักษณ์ประจําชาติ หรือของชาติ ไม่ได้เป็นลักษณะท่ีมีติดตัว

มาแต่กําเนิด แต่เป็นสิ่งท่ีถูกปลูกฝังโดยสังคม เช่น การมีอัตลักษณ์ประจําชาติเมียนมาร์ ลาว ไทย และเขมร และสิ่งหนึ่งท่ี

สําคัญในการปลูกฝังก็คือการยึดถือในสัญญะร่วมกัน ตีความสัญญะไปในแนวทางเดียวกันหรือสอดคล้องกัน 

 ฟรานซิส ฟูกุยามา (Fukuyama, 20141) แยกอัตลักษณ์ของชาติ (national identity)  ออกจากอัตลักษณฺของชาติ

พันธ์ุ (ethnic identity) โดยมองว่าชาติ (nation state) เกิดจากการรวมตัวของกลุ่ม อาจจะเป็นกลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่มชา

ตอพันธ์ุเขามองว่าความจงรักภักดีของคนในชาติน้ันมีอยู่สองประเภทคือความจงรักภักดีต่อชาติพันธ์ุและต่อรัฐชาต ิ

 จากคํานิยามข้างต้น เราสรุปได้ว่า อัตลักษณ์ของชาติไม่ได้เป็นลักษณะท่ีมีมาแต่กําเนิด แต่เกิดจากการสร้างข้ึนของ

สังคม (social construct) ในเชิงบวกนั้นการสร้างอัตลักษณ์ของชาติเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มคน กลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ มีความ

สามัคคีกัน เป็นการลดปัญหาความขัดแย้ง การสร้างอัตลักษณ์ของชาติน้ันเป็นการให้ความหมายกับสัญญะร่วม เช่น สัญลักษณ์

ประจําชาติ ภาษา ค่านิยมของชาติประวัติศาสตร์ของประเทศ จิตสํานึกแห่งชาติดนตรี การแต่งกาย อาหารและการพูด ส่วนใน

ด้านลบนั้นเป็นการสร้างความจงรักภัคดีต่ออัตลักษณ์ชาติพันธ์ุมากจนลดความสําคัญของอัตลักษณ์ของชาติ หรือ การท่ีความ

พยายามในการสร้างอัตลักษณ์ของชาติไปทําลายอัตลักษณ์ของกลุ่มคนหรือกลุ่ทชาติพันธ์ุจนเกิดการต่อต้าน การมีอยู่ของกลุ่ม

และความพยายามในการธํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของกลุ่มไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามอาจนํามาซึ่งความขัดแย้งในหลายรูปแบบได้ 

ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวอาจเป็นความขัดแย้งระหว่างปัจเจกชนกับกลุ่มบุคคล หรอืระหว่างกลุ่มบุคคลด้วยกันเอง 

 พจนานุกรม ความขัดแย้ง (Conflicts) หมายถึง การต่อสู้เพ่ืออํานาจ, อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ (a struggle for power, 

property, etc.) การโต้แย้งระหว่างกลุ่มคน ท่ีส่งผลให้เกิดการขัดแย้งและโกรธเคือง (strong disagreement between 

people, groups, etc., that results in often angry argument)ความแตกต่างเป็นอุปสรรคไม่ให้มีข้อตกลง: ความขัดแย้ง

ของกลุ่มคนในมิติของความคิด ความเช่ือ และความรู้สึกอ่ืน ๆ (a difference that prevents agreement, disagreement 
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 between ideas and feelings) 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ความขัดแย้ง คือสภาพการณ์ท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 2 ฝ่าย หรือมากกว่า มีความคิดเห็นหรือ

ความเช่ือท่ีไม่ตรงกันและยังไม่สามารถหาข้อยุติท่ีสอดคล้องต้องกันได้ ความขัดแย้งอาจเป็นเพียงความขัดแย้งระหว่างบุคคล 

และอาจรวมถึงความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนหรือชุมชน ตลอดจนความขัดแย้งทางทหารหมายถึงสงคราม (war) ซึ่งเป็นการใช้

กําลังระหว่างกันของสองฝ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งอํานาจท่ีเหนือกว่า และท่ีรุนแรงท่ีสุดคือการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ หรือท่ีเรียกว่า 

genocide  

ท่ีกล่าวมาท้ังหมดข้างต้นนั้นคือการให้คําจํากัดความของอัตลักษณ์และความขัดแย้ง วัตถุประสงค์ของบทความนี้ก็

เพียงเพ่ือท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างการสร้างอัตลักษณ์ของชาติและความขัดแย้งทางการเมือง รวมไปถึงการ

เกิดการต่อสู้กันโดยใช้ท้ังกําลังความคิดและกําลังกายในส่วนต่อไปเป็นการวิเคราะห์สาระหลักจากหนังสือของเยกอร์ ไกดาร์ ใน

ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับความขัดแย้งอันเป็นผลเก่ียวเนื่องกับกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มในระดับชาต ิ

2. บทวิเคราะห์ของเยกอร์ ไกดาร์ 1 

 ในส่วนนี้ผู้เขียนวิเคราะห์ผลงานของเยกอร์ ไกดาร์ (2007) จากหนังสือท่ีเขาเขียนข้ึนมีช่ือว่า การล่มสลายของจักรวรรดิ 

บทเรียนสําหรับรัสเซีย (Collapse of an Empire: Lessons for modern Russia) ไกดาร์ได้เสนอแนวคิดท่ีน่าสนใจยิ่ง นั่นคือ

แนวคิดท่ีว่าสาเหตุหลักท่ีจักรวรรดิ (empires) ล่มสลายคือการกําเนิดลัทธิชาตินิยม (nationalism) ภายใต้กระบวนการ

สร้างอัตลักษณ์ของชาติ ซึ่งก่อให้เกิดขบวนการต่อต้านการปกครองจากอํานาจส่วนกลาง (central government) ซึ่งเขาได้

แสดงตัวอย่างให้เห็นถึงข้อบกพร่องของระบบจักรวรรดินิยมของโลก แม้ว่าไกดาร์จะช้ีให้เห็นถึงความเช่ือมโยงดังกล่าวในบริบท

ของการอธิบายมูลเหตุของการล่มสลายของอาณาจักรขนาดใหญ่ในอดีตและของอดีตสหภาพโซเวียต 

ก่อนอ่ืนขอแนะนํานักคิดและนักการเมืองนามอุโฆตของรัสเซีย เยกอร์ ไกดาร์ เขาถึงแก่อสัญกรรมในเดือนธันวาคมปี 

ค.ศ. 2009 อดีตเคยรักษาการนายกรัฐมนตรีรัสเซียตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงธันวาคม 1992 เขาได้รับการจดจําในประวัติศาสตร์

เอาได้ว่าเขาคือบิดาของความขัดแย้ง  การปฏิรูปการเปิดตัวหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ภายใต้ช่ือ "การรักษา

ด้วยการช็อต หรือ Shock Therapy" ทําให้เขาได้รับท้ังการสรรเสริญและการถูกวิจารณ์ท่ีรุนแรงปัจจุบันมีการตั้งมูลนิธิภายใต้

ช่ือ เยกอร์ ไกดาห์ข้ึนเพ่ือเป็นการยกย่องเกียรติและส่งเสริมแนวทางการเรียนรู้ วิจัย การจัดการระบบเศรษฐกิจแนวเสรีนิยม2 

นอกจากจะได้รับการยอมรับในฐานะนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองแล้ว ไกดาร์ ยังเป็นนักเขียนท่ีมีช่ือเสียง การล่ม

สลายของจักรวรรดิ (Collapse of an Empire) นําเสนอมูลเหตุท่ีทําให้อาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของอดีตสหภาพโซเวียตท่ีถึงกาล

ล่มสลายลงในช่วงทศวรรษท่ี 1990หนังสือเล่มดังกล่าว เริ่มต้นด้วยการพูดถึงอดีตท่ีหลากหลายของการล่มสลายของจักรวรรดิ

ท่ียิ่งใหญ่ในอดีต เช่นอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณและในสมัยใหม่เช่นโซเวียตและยูโกสลาเวีย โดยจากนั้นไกดาร์ยัง

อธิบายว่าทําไม สหภาพโซเวียตจึงล้มเหลวและล่มสลายไปในท่ีสุดคําตอบหนึ่งท่ีไกดาร์ให้ไว้คือ ปัญหาทางเศรฐกิจ การท่ีอดีต

                                                           
1เยกอร์ ไกดาร์ คือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงและมีประสบการณ์ตรง เขาถึงกับประกาศว่า “ข้าพเจ้ารู้ดีกว่าหลายคนว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับ
การล่มสลายของจักรวรรดิ์และปัญหาที่ศูนย์กลางของจักรวรรดิ์ต้องเผชิญ (I know more than many people about the practical issues 
related to the collapse of an empire and the problems faced by the authoritiesin the metropolis). (p. XV)” 
2 https://www.facebook.com/gaidarfellowship 
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สหภาพโซเวียตเดิมเป็นจักรวรรดิ์ท่ีประกอบข้ึนด้วยชาติท่ีแตกต่างกันและมีสัดส่วนถึงประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรท้ังหมด 

และการท่ีรัฐมีอํานาจอย่างไม่จํากัด คือการเป็นรัฐท่ีใช้ระบบรวบอํานาจเบ็ดเสร็จ (totalitarianism) ซึ่งไกดาร์วิจารณ์ว่าตายตัว

และขาดความยืดหยุ่นจึงไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงของยุคสมัยได ้

ก่อนอ่ืนต้องทําความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่า รัฐชาติ (nation state) และ จักรวรรดิ (empire) นั้นมีความหมายคาบ

เก่ียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารกลุ่มบุคคลท่ีมีความหลากหลาย อาจกล่าวได้ง่าย ๆ จักรวรรดิคือ

รัฐชาติขนาดใหญ่ ไกดาร์แบ่งจักรวรรดิออกเป็นสองประเภทคือ แบบบูรณาการดินแดน (เช่น จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี)  

และแบบปกครองโพ้นทะเล (เช่น อาณานิคมเดิมของฝรั่งเศสในอาเซียน) ของในหนงัสือเล่มดังกล่าว เยกอร์ ไกดาร์ ยกตัวอย่าง

จักรวรรดิโซเวียตท่ีได้ล่มสลายไปแล้ว จักรวรรดิส่วนใหญ่ในโลกได้แปรสภาพไปแล้ว เช่น จักรวรรดิอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน เป็น

ต้นและมูลเหตุของการล่มสลายส่วนหนึ่งคือการเกิดข้ึนของลัทธิชาตินิยมของรัฐท่ีไปปกครอง และการกําเนิดของลัทธิชาตินิยม

นั้นมีพ้ืนฐานมาจากการขาดสิทธิและเสรีภาพ การไม่มีอัตลักษณ์ของชาติหรือของชาติพันธ์ุของตนซึ่งสอดคล้องกับสิ่งท่ี ฟูกุยา

มา (Fukuyama, 1992) อธิบายว่าคือ ความปรารถนาท่ีจะได้รับการรับรู้ว่ามีตัวตนอยู่ (Recognition) กอรปกับการแผ่ขยาย

ของลัทธิเสรีนิยมท่ีให้สิทธิ ความเสมอภาคและเสรีภาพแก่ประชาชนมากข้ึน การเข้าถึงข่าวสารข้อมูล ก็มีส่วน เป็นท่ีน่าสังเกต

ว่าการล่มสลายดังกล่าวเกิดข้ึนหลัง มิคาอิล กอร์บาชอฟ อดีตผู้นําสหภาพโซเวียต นํานโยบาย กลานอสต์ เป็นการให้เสรีภาพ

มากข้ึนกับประชาชน อาจกล่าวได้ว่าเป็นการเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยให้เกิดข้ึน ผลท่ีเกิดข้ึนคือการเรียกร้องความเป็น

อิสระจากอํานาจส่วนกลางของรัฐบริวารเช่นเดียวกับ มิคาอิล กอร์บาชอฟ  เยกอร์ ไกดาร์ ถูกโจมตีอย่างรุนแรงในฐานะผู้ท่ีมี

ส่วนในการทําลายสหภาพโซเวียตในหนังสือเล่มดังกล่าว ไกดาร์ ได้พยายามลบล้างความเช่ือของฝ่ายท่ีนิยมลัทธิชาตินิยมของโซ

เวียตเดิมท่ีได้ อธิบายมูลเหตุของการล่มสลายว่าเป็นผลของฝ่ายตะวันตก เกิดจากความช่ัวช้าของปัจจัยภายนอกหรือ ผู้นํา ของ

โซเวียตขายชาติ ไกดาร์แย้งว่าเป็นผลของธรรมชาติของระบบ (nature of the system) ซึ่งระบบดังกล่าวคือระบบการ

ปกครองของจักรวรรดิท่ีรวบอํานาจและใช้อํานาจแบบเผด็จการนั่นเอง และระบบดังกล่าวไม่สามารถตอบสนองกับความ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโลกได้ การล่มสลายจึงเป็นสิ่งท่ีเป็นธรรมชาติ และการท่ีการล่มสลายไม่มีการนองเลือดเกิดข้ึนเหมือน

เช่นท่ีเกิดข้ึนในยูโกสลาเวียน่าจะเป็นสิ่งท่ีชาวรัสเซียควรมีความภาคภูมิใจการบริหารเศรษฐกิจภายใต้ระบบคอมมิวนิสต์ท่ี

ล้มเหลวยังเป็นเหตุให้เกิดการล่มสลายของจักรวรรดิ ไกดาร์ได้วิจารณ์แนวคิดของลัทธิมาร์กซิสต์ (Marxist Economic 

Model) ในเรื่องของการผลิตว่าเป็นองค์ประกอบท่ีจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับรัฐ เขาวิจารณ์ว่าแนวคิดทางเศรษฐกิจดังกล่าว

ทําให้การพัฒนาเศรษฐกิจในจักรวรรดิของเผด็จการสหภาพโซเวียตหมุนวนไปสู่จุดจบ ไกดาร์ได้วิจารณ์ความไม่ยั่งยืนของการ

พ่ึงพาความมั่งคั่งจากการผลิต (production) และจําหน่ายน้ํามันดิบ อันส่งผลต่อการบริหารจักรวรรดิ์ ทําให้ขาดสภาพคล่อง

ในการบริหารประเทศเมื่อราคาน้ํามันตกต่ําลงวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนมากของเขานั้นไม่ได้เพียงเพ่ือเตือน เพ่ือนร่วมชาติชาว

รัสเซียเก่ียวกับการพ่ึงพารายได้จากน้ํามัน มาก เกินไป เขายังได้แสดงความกังวลกับการท่ียังมีความพยายามในรัสเซียท่ีจะ

นําพาประเทศไปสู่ความผิดพลาดในอดีต สิ่งท่ีเขาเห็นว่าเป็นภัยคุกคาม ท่ีเพ่ิมข้ึนคือการสร้างลัทธิชาตินิยมข้ึนมาใหม่ หรือการ

หวนหาความรุ่งเรื่องยิ่งใหญ่ในอดีตของจักรพรรดิโซเวียต โดยนักการเมืองของรัสเซียท่ีเริ่มมีมากยิ่งข้ึน ในหนังสือเล่มดังกล่าว 

ไกดาร์เช่ือว่าเป็นสิ่งท่ีไม่เพียงแต่จะไม่ดีสําหรับรัสเซีย แต่ยังเป็นอันตรายต่อสังคมโลกและประเทศอ่ืนๆ อีกด้วยไกดาร์ใช้อดีต

สหภาพโซเวียตเป็นกรณีศึกษาเพ่ือการทําความเข้าใจวงจรชีวิตของจักรวรรดิ โดยอธิบายง่าย ๆ ว่า โซเวียตนําพาตัวเองมาอยู่ 

ณ ปลายไม่ถูกต้องของประวัติศาสตร์ในศตวรรษท่ียี่สิบ สงครามโลกครั้งท่ีหนึ่งนํามาซึ่งการสิ้นสดุสําหรับจักรวรรดิแฮปสเบอร์ก 

(Hapsburgs) ออตโตมัน (Ottoman) และ โรมานอฟ (Romanoffs) เช่นยุโรปและจักรวรรดิท่ีมีอาณานิคมในต่างแดนเริ่ม
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สิ้นสุดลงหลังจากสงครามโลกครั้งท่ีสอง ในทศวรรษท่ี 1990การล่มสลายของโซเวียตคือการล่มสลายของจักรวรรดิ์รายล่าสุด 

ซึ่งไกดาร์อธิบายว่าสิ่งท่ีเกิดข้ึนไม่ใช่เรื่องบังเอิญทางประวัติศาสตร์ แต่การสลายตัวของจักรวรรดิในศตวรรษท่ียี่สิบเป็น

องค์ประกอบของกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นผลสืบเนื่องของสิ่งท่ีเรียกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีทันสมัย

อนึ่ง ย่อมเป็นท่ีรับทราบกันมาพอสมควรแล้วในหมู่นักวิชาการว่า กระแสของลัทธิชาตินิยม (nationalism) หรือ ความเช่ือว่า

กลุ่มคนย่อมมีสิทธิในการกําหนดชะตาชีวิตของตนได้เริ่มข้ึนในทวียุโรปในศตวรรษท่ี 19 หลังการปฏิวัติฝรั่งเศส แนวคิดในเรื่อง

ของเสรีภาพและความเท่าเทียมกันของบุคคลได้รับการตอบรับท่ีดี แนวคิดดังกล่าวน่าจะเป็นผลมาจากการปฏิวัติความคิดใน

ศตวรรษท่ี 17-18 อันนํามาซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเข้าถึงผู้คนมากกว่าแต่เดิมในอดีต ลัทธิชาตินิยมได้แพร่กระจายไปสู่

ดินแดนนอกทวีปยุโรป ท่ีเห็นได้ชัดเจนคือการต่อสู้เพ่ือเรียกร้องเอกราชจากประเทศมหาอํานาจตะวันตกและเป็นท่ีน่าสังเกตว่า 

หนึ่งในมูลเหตุแห่งสงครามโลกครั้งท่ีหนึ่งคือ ปัญหาอันเก่ียวเนื่องกับลัทธิชาตินิยมภายใต้การปกครองแบบอํานาจนิยมของรัฐ

ชาติท่ีใหญ่กว่าเยกอร์ ไกดาร์ ได้วิเคราะห์ว่าการแยกตัวออกจากจักรวรรดิ (Empire) นั้น รวมถึงโซเวียตและยูโกสลาเวียนั้น มี

มูลเหตุมาจากความต้องการมีอัตลักษณ์ของชาติของตน การล่มสลายของสหภาพโซเวียต (Soviet) ไกดาร์ระบุในหนังสือว่า 

การล่มสลายของยูโกสลาเวีย (Yugoslavia)เนื่องจากลัทธิชาตินิยม แม้ว่ายูโกสลาเวียจะไม่ใช่จักรวรรดิแต่เป็นรัฐท่ีมีการ

รวมกลุ่มของกลุ่มชาติพันธ์ต่าง ๆ ปัญหาของรัสเซียนั้นคล้ายคลึงกันแต่กรณีของยูโกสลาเวียนั้นจบลงด้วยการนองเลือด

เนื่องจากขาดผู้นําท่ีสามารถประสานผลประโยชน์และแก้ปัญหาความขัดแย้งได้แบบติโต (Tito) และการนําลัทธิชาตินิยมมาใช้

เป็นเครื่องมือทางการเมืองของนักการเมอืงบางคน เช่น สลอบอดัน มีลอเชวิชไกดาร์วิเคราะห์ว่า มูลเหตุแห่งการล่มสลายของ

จักรวรรดิ สิ่งท่ีเป็นธรรมดา เป็นไปตามสมัยนิยม ปัญหาท่ีเกิดตามมาของการล่มสลายคือความรู้สึกของพลเมืองและกลุ่ม

การเมือง หลังการพ่ายแพ้และล่มสลายของจักรวรรดิไวมาร์ในสงครามโลกครั้งแรก พลเมืองเยอรมันถูกกลุ่มการเมือง 

การทหารปลุกปั่นยั่วยุให้ลุกข้ึนกอบกู้ความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิเยอรมันเดิม ไกดาร์ช้ีให้เห็นถึงความหายนะท่ีเคยเกิดข้ึนแลว้ใน

อดีต การหวนหาอดีต (Post-imperial syndrome) เป็นปรากฏการณ์ความรู้สึกตามธรรมชาติของมนุษย์ รัสเซียเคยส่งทหาร

เข้าไปในยูเครนเพ่ือยึดเอากลับคืนมาเป็นส่วนหนึ่งของตนแต่ความพยายามดังกล่าวไม่เป็นผล3ไกดาร์วิเคราะห์ให้เห็นถึงความ

ผิดพลาดในอดีตของจักรวรรดิต่าง ๆ ท่ีพยายามยื้อสิ่งท่ีไม่มีอยู่แล้วให้อยู่ต่อไป การกระทําดังกล่าวมักไม่ได้ผลและทําให้เกิด

ความสูญเสียมากมาย เช่น ความพยายามของฝรั่งเศสในอินโดจีน อังกฤษในอียิปต์ เป็นต้น 

นอกจากกรณีตัวอย่างจากโซเวียตและยูโกสลาเวียจากบทวิเคราะห์ของไกดาร์แล้ว ความขัดแย้งอันเก่ียวโยงกับ

กระแสลัทธิชาตินิยม/ชาติพันธ์ุนิยมยังเกิดข้ึนอีกมากมายในหลาย ๆ ส่วนของโลก ในส่วนต่อไป ผู้เขียนได้แสดงให้เห็นถึง

ลักษณะดังกล่าวในบางส่วนของเอเชีย โดยการวิเคราะห์ความขัดแย้งและความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย 

ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกลางของพม่ากับชนกลุ่มน้อย ความขัดแย้งในภาคใต้ของฟิลิปปินส์ และความขัดแย้งในแค้วนแคช

เมียร์ของอินเดีย 

3. อัตลักษณ์ของชาติและความขัดขัดแย้งในบางส่วนของเอเชียนอกเหนือไปจากตัวอย่างท่ีระบุเอาไว้ในหนังสือเล่มดังกล่าว 

ยังมีลักษณะตัวอย่างของความขัดแย้งอีกมากมายจากหลายภูมิภาคของโลก ในส่วนนี้จะได้นําเสนอถึงตัวอย่างความสัมพัน

ระหว่างอัตลักษณ์ของชาติและความขัดแย้ง โดยการวิเคราะห ์

                                                           
3แม้ในปัจจุบัน (17 เมษายน 2557) ปัญหาระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็ยังมีอยู่ แตเ่ป็นการต่อสู้ของกลุ่มชาตพิันธุ์รัเซียในดินแดนของยูเครน 
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ความขัดแย้งและความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกลางของพม่ากับชนกลุ่มน้อย 

ความขัดแย้งในภาคใต้ของฟิลิปปินส์ และความขัดแย้งในแค้วนแคชเมียร์ของอินเดีย 

ปัญหาความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนไทย-มาเลเซียของไทยนั้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้อัตลักษณ์ของ

พลเมืองของไทยเช้ือสายมาเลย์ (Malay Thais) ในสามจังหวัดชายแดนไทย-มาเลเซีย คือ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา  

ปัญหาดังกล่าว ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากประวัติศาสตร์ ในอดีต เมื่อศตวรรษท่ี 15-16  ประเทศไทยมีอิทธิพลควบคุมคาบสมุทร

มลายู รวมถึงมะละกา และ สิงคโปร์ รวมถึงรัฐปัตตานี (Patani Darussalam) จนกระท่ังอังกฤษเข้ามามีอิทธิพล อังกฤษเข้า

แทรกแซงในรัฐมาเลย์และผลของสนธิสัญญาอังกฤษ-ไทย ทําให้ไทยเสียดินแดนทางตอนใต้ อันหมายถึงรัฐเกดะห์ รัฐปะลิส 

รัฐกลันตันและตรังกานูให้แก่อังกฤษและยังคงไว้ซึ่งดินแดนบางส่วนของคาบสมุทรมลายู ต่อมาได้ปฎิรูปการปกครองโดยแบ่ง

ปัตตานีออกเป็นสามจังหวัด คือ ยะลา ปัตตานีและนราธิวาส 

แม้ความขัดแย้งจะเกิดข้ึนจากหลายสาเหตุ เช่นการค้ายาเสพติด ขบวนการค้าของเถ่ือน แต่หนึ่งในเหตุผลคือความ

พยายามของกลุ่มคนไทยเช้ือสายมาเลย์ท่ีนับถือศาสนามุสลิมบางกลุ่มท่ีต้องการสร้างอัตลักษณ์ของเผ่าพันธ์ุตนเอง และไม่เห็น

ด้วยกับนโยบายของรัฐไทยในการบริหารกิจการของรัฐ เช่นนโยบายทางการศึกษา (Chalk, 2008) เมื่อเริ่มรู้สึกถึงสภาวะท่ีต้อง

สูญเสียอัตลักษณ์ของตนเองไปจึงทําการต่อสู้ท้ังในเชิงความคิดและการใช้กําลังจวบจนปัจจุบัน4 หนึ่งในข้อเรียกร้องคือการมี

อํานาจในการกําหนดชะตากรรมของตนเองมากข้ึน5 ไม่ได้ต้องการไปรวมเข้ากับรัฐมาเลเซียท่ีมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

คล้ายคลึงกันหนึ่งในเพ่ือนบ้านของไทย พม่าเองก็ต้องเผชิญปัญหากับความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลชนกลุ่มน้อย 

ดังท่ีทราบกันดีว่าพม่าแบ่งแบ่งการปกครองแบบเป็น 7 รัฐ 7 เขต แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของการปกครองจึงไม่ใช่เรื่อง

แปลกท่ีจะเกิดความขัดแย้งข้ึน ความพยายามในการมีอํานาจการปกครองเหนืออีกเผ่าพันธ์ุน้ันมีมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้ว เช่นการ

ต่อสู้ระหว่างมอญกับพม่า ไทยใหญ่กับพม่า เป็นต้น   

ในความพยายามสร้างเอกภาพข้ึนพม่าได้เปลี่ยนช่ือประเทศจาก พม่า เป็น เมียนมาร์ หนึ่งในเหตุผลก็คล้าย ๆ กับ

ไทยในอดีตคือเพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพและบูรณาการแห่งรัฐ กลุ่มชาติพันธ์ุอ่ืน ๆ ท่ีมาใช่พม่าหรือ บาม่า บางส่วนเห็นต่าง 

เกรงว่าตนจะสูญเสียอัตลักษณ์และผลประโยชน์จึงแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยในหลาย ๆ รูปแบบ จึงเกิดเป็นความขัดแย้งท่ี

กว้างขวาง เช่นความขัดแย้งรัฐบาลกลางพม่ากับกองกําลังกะเหรี่ยง (KNU)หรือความขัดแย้งรัฐบาลกลางกับกองกําลังท่ีต่อสู้

ของรัฐคะฉิ่ง (Kachin)  หรือแม้แต่กองกําลังต่อต้านรัฐบาลกลางท่ีมีอยู่ในรัฐฉานหรือรัฐไทยใหญ่ แม้ปัจจุบันหลังจากท่ีพม่าหัน

มาเปิดกว้างเชิงนโยบายมากข้ึนปัญหาความขัดแย้งจะลดน้อยลง แต่ก็ยังไม่หมดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งระหว่างชาว

พม่าท่ีนับถือศาสนาพุทธและท่ีนับถือศาสนาอิสลามในรัฐยะไข่ท่ีเริ่มปะทุข้ึนอีกหากวิเคราะห์ก็จะพบว่า มูลเหตุของความ

ขัดแย้งดังกล่าวนั้น จากส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความปรารถนาของรัฐของชนกลุ่มน้อยท่ีต้องการรักษาอัตลักษณ์ของชาติตนเอง

เอาไว้ เช่น ชาวไทยใหญ่ ชาวว้า ย่อมต้องการรักษาภาษาไทยใหญ่และว้า ประเพณี และวิถีการดําเนินชีวิตของเผ่าพันธ์ุตนเอง

เอาไว้ ในขณะเดียวกันรัฐบาลกลางของพม่าก็มีนโยบายในการสร้างอัตลักษณ์ของชาติข้ึนมา หนึ่งในความพยายามคือเปลี่ยน

ช่ือจากพม่าเป็นเมียนมาร์ และให้มีการสอนภาษาพม่าในโรงเรียนประถมและมัธยม อันเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งในกรณีของ 

                                                           
4 http://www.puloinfo.net/[17/04/14] 
5ดร. มหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย เคยแสดงทรรศนะว่า “พวกเขาตอ้งยอมรับว่าพวกเขาคือพลเมืองไทย”  อ้างอิงจาก 
http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2014/02/28/malaysia-in-2014-a-perspective-from-thailand/[17 /04/14] 
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ความขัดแย้งในรัฐยะไข่ มีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึนเนื่องจากเป็นความขัดแย้งของประชาชนท่ีนับถือศาสนาต่างกันกรณีความ

ขัดแย้งท่ีเกิดข้ึน ณ แคว้นแคชเมียร์ (Kashmir) แม้จะเกิดข้ึนจากการเข้าแทรกแซงของบริษัทอินเดียตะวันออกในปี ค.ศ. 1846 

ในการนั้นแม้จะมีความซับซ้อน แต่ก็สามารถระบุได้เช่นกันว่าเกิดจากการแสวงหาอัตลักษณ์ของชาติ นับตั้งแต่ตลอดเวลา 

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1957 ดินแดนแคชเมียร์เป็นท่ีรู้จักกันในประชาคมโลก ในฐานะดินแดนท่ีถูกยื้อแย่งชิง เป็นดินแดนแห่งความ

ขัดแย้ง เป็นชนวนก่อให้เกิดสงครามระหว่างอินเดียและปากีสถานมาแล้วถึง 3 ครั้ง ท้ังอินเดียและปากีสถานเช่ือว่าพวกเขามี

สิทธิโดยชอบธรรมในการปกครอง ครอบครองแคว้นแคชเมียร์  ปัจจุบันแคว้นแคชเมียร์แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย กล่าวคือ ฝ่ายท่ี

ต้องการอยู่ภายใต้การปกครองของอินเดีย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู ฝ่ายท่ีปรารถนาจะอยู่ภายใต้การปกครองของปากีสถาน

และได้รับการสนับสนุนจากปากีสถาน (ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม) และฝ่ายท่ี 3 คือฝ่ายท่ีไม่ต้องการอยู่ภายใต้การปกครอง

ของใครท้ังนั้นแต่ต้องการท่ีจะเปน็อิสระจากท้ังสองประเทศ  

ปัญหาแคชเมียร์มีความสลับซับซ้อนจึงยังไม่จบลงง่าย ๆ บทความหนึ่งในเว็บไซต์ของบีบีซีสรุปเอาไว้อย่างน่าสนใจ 

โดยนิยามแคชเมียร์ว่า คืออดีตราชอาณาจักรท่ีถูกแบ่งดินแดนและยึกครองโดยประเทศสองประเทศ คือ อินเดียและปากีสถาน

แต่การได้ดินแดนไปก็ไม่ได้ทําให้ท้ังสองประเทศพอใจ และไม่ได้ทําให้ชาวแคชเมียร์พึงพอใจอีกด้วย (The former princely 

state of Kashmir has been partitioned between India and Pakistan since 1947, to the satisfaction of neither 

country nor the Kashmiris themselves6) ปัญหาเก่ียวกับอัตลักษณ์ของชาติสําหรับประชาชนชาวแคชเมียร์ก็คือปัญหาอัน

เกิดจากความพยายามสร้างหรือคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของเผ่าพันธ์ุตนเอง และมีปัญหาท่ีเพ่ิมข้ึนจากการกําหนดลักษณะเฉพาะของ

ตนเองท่ีมีความเป็นพหุวัฒนธรรมอยู่ในตัว7 เช่นการกําหนดให้มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจําชาติย่อมได้รับการแย้งกับกลุ่ม

คนอีกฝ่าย การดิ้นรน (struggle) ของกลุ่มชาติพันธ์ุในแคว้นแคชเมียร์จึงยังมีอยู่ต่อไป 

อีกหนึ่งตัวอย่างของความขัดแย้งอันเก่ียวโยงกับอัตลักษณ์ของชาติคือความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนในภาคใต้ของฟิลิปปินส์ 

กล่าวคือความขัดแย้งระหว่างชาวฟิลิปปินส์ท่ีนับถือศาสนามุสลิมกับกลุ่มอ่ืน ๆ และรัฐบาลกลางซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวชาวคริส

เตียนท่ีเกาะมินดาเนา มูลเหตุของความขัดแย้งก็คือความปรารถนาท่ีจะมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง รัฐบาลฟิลิปปินส์ 

ค.ศ. 1985 ได้กําหนดให้บางส่วนของเกาะมินดาเนาเป็นเขตปกครองตนเองก่ึงอิสระเรียกว่า เขตปกครองพิเศษมุสลิมมินดาเนา 

(AutonomousRegionin Muslim Mindanao)8 ทว่าปัญหาความขัดแย้งก็ยังไม่ยุติยังมีการต่อสู้ระหว่างกองกําลังชนกลุ่มน้อย

และกองกําลังของรัฐบาลกลางอนึ่งความมุ่งหวังของการขอสภาพการปกครองตนเองแบบก่ึงอิสระก็เพ่ือต้องการกําหนดอนาคต

ของตนเองและรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง (distinct cultural heritage and identity) ดังท่ีได้ระบุไว้ใน

เว็บไซต์ของภูมิภาคว่า “ ประวัติศาสตร์ของ ARMM นั้นเก่ียวข้องกับการต่อสู้ของชาวมุสลิมต่าง ๆ ของมินดาเนาเพ่ือนําไปสู่

การปกครองตนเองและการกําหนดชะตากรรมของตนเอง  (The history of the ARMM has always been intertwined 

with the struggle of the Muslim peoples of Mindanao towards self-rule and self-determination.)10” 

จากการวิเคราะห์ตัวอย่างข้างต้น เราจะพบว่าความขัดแย้งระหว่างการสร้างอัตลักษณ์ของชาติและการแสวงหา

อิสรภาพและความเท่าเทียมกัน (liberty and equality) ของกลุ่มชาติพันธ์ุภายในรัฐชาติ ปัญหาความขัดแย้งมีความ

                                                           
6 “Kashmir profile” http://www.bbc.com/news/world-south-asia-11693674 [28 /02/14] 
7 http://www.jammukashmir.co.uk/ [28/02/2014] 
8 http://armm.gov.ph/[28/02/2014] 
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สลับซับซ้อนมากข้ึนเมื่อมีการเข้ามายุ่งเก่ียวพัวพันของรัฐใกล้เคียง เช่น ในกรณีของพม่ากับบังคลาเทศ9 การประทุข้ึนของ

ความขัดแย้งนั้นมีมูลเหตุมาจากความปรารถนาท่ีจะมีอิสระในการกําหนดอัตลักษณ์ของเผ่าพันธ์ุของตนเอง ฟูกุยามา 

(Fukuyama, 1992) อธิบายว่าอันเป็นผลมาจากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและกระแสการพัฒนาตามแนวคิดเศราฐกิจเสรีและ

แนวคิดทางการเมืองแนวเสรีนิยมประชาธิปไตย กระแสสิทธิมนุษยชนของโลกและระบบเศรฐกิจเสรีท่ีผูกพันกันเป็นโครงข่าย

ทําให้การใช้กําลังปราบปรามกลุ่มแบ่งแยกดินแดนมาสามารถทําได้เหมือนในอดีต เยกอร์ ไกดาร์เคยให้สัมภาษาณ์ว่า รัสเซียไม่

สามารถเอาชนะกลุ่มต่อต้านในดินแดนเชชเนียแบเดิม ๆ ได ้

4. แนวคิดในการบริหารความขัดแย้ง 

 ในส่วนท่ีผ่านมา ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างของความขัดแย้งอันเก่ียวเนือ่งกับความพยายามในการกําหนดอัตลักษณ์ของกลุ่ม

ชาติพุนธ์ุของตนท่ีอาจจะมีมากกว่าความจงรักภักดีต่ออัตลักษณ์ร่วมของชาติ ในส่วนนี้ ผู้เขียนจะได้นําเสนอแนวคิดในการ

บริหารความขัดแย้งในระดับแนวคิดโดยวิเคราะห์ถึงแนวทางของสหรัฐอเมริกาท่ีเน้นการหลอมรวมวัฒนธรรมต่าง ๆ เข้า

ดว้ยกัน โดยอุปมาว่าอเมริกาเป็นดั่งเบ้าหลอมทางวัฒนธรรม (Melting Pot) กับแนวทางของแคนาดา ภายใต้อุปมาว่าแคนาดา

คือโมเสคทางวัฒนธรรม (Cultural Mosaics) โดยนําเสนอข้อสรุปทีอยู่ตรงกลางระหว่างแนวคิดท้ังสองข้ัว นั่นคือแนวคิด

ประสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีสามารถอุปมาได้ดั่งเบ้าหลอมท่ีทํามาจากโมเสค (Mosaic Pot) ร่วมกันหลอมอัต

ลักษณ์ของชาติ ในส่วนของท่ีมาของแนวคิดนี้นั้นเป็นการขยายความข้อคิดเห็นของฟรานซิส ฟูกุยามา (Fukuyama, 2014) 

ท่ีว่าการสร้างอัตลักษณ์ของชาติคือการสร้างความจงรักภักดีของกลุ่มคนหรือกลุ่มชาติพันธ์ุต่อชาติ โดยท่ีความจงรักภักดีต่อชาติ

ต้องมีมากกว่าต่อกลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่มชาติพันธ์ุของตน 

 หากจะว่าไปแล้วภารกิจหลักของทุกรัฐ (state) ไม่ว่าจะเป็นรัฐชาติ (Nation state) หรือชาติรัฐ(state nation) ก็ตาม 

ย่อมรวมถึงการสร้างความเป็นเนื้อเดียวกันของรัฐ หลายรัฐมีความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ มีความเป็นพหุสังคม มีความ

หลากหลายทางภาษา ประเพณีและวัฒนธรรมอย่างเห็นได้ชัดเจน เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย พม่า สิงคโปร์ การบริหารรัฐย่อม

ต้องอาศัยความละเอียดลออในการวางนโยบายและประสานพลังของพลเมือง ในกรณีของอินเดียนั้นความขัดแย้งยังคงมีอยู่ แต่

อินเดียก็ใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดในการสร้างความเป็นเอกภาพของสังคมแม้จะมีความหลากหลาย อชุชโสช วาสเนย์ 

(Ashutosh Varshney)ได้อธิบายว่าอินเดียสามารถจัดการและบริหารความหลากหลายจนทําให้เกิดสิ่งท่ีเรียกว่าอัตลักษณ์ของ

อินเดียท่ีค่อนข้างลงตัว ชาวอินเดียยอมรับในอัตลักษณ์ท่ีหลากหลาย  อัตลักษณ์ของพลเมืองอาจมีอยู่ถึงสองสถานะคือสถานะ

ท่ีเป็นพลเมืองแห่งรัฐ (แคว้น) และพลเมืองแห่งรัฐชาติ อัลเฟรด สเตปานาล (Alfred Stepana1) และ ฮวล ลินซา ( Juan 

Linza) (1996) เสนอว่า ประเทศ/รัฐชาติ (nation state) นั้นแตกต่างจาก รัฐ (state nation) ในแนวทางการบริหารอัต

ลักษณ์ของพลเมือง โดยรัฐ (อาจแปลว่า เมือง ) มีแนวทางในการรักษาภาษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมของเมืองตนเอง

ได้ดีกว่า ในขณะเดียวกันท้ังคู่อ้างว่ารัฐแบบ sate nation  ยอมรับในความหลากหลายได้มากกว่า อย่างไรก็ตามหลักฐานเชิง

ประจักษ์ยังมีไม่เพียงพอท่ีจะสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว 

อนึ่ง การสร้างอัตลักษณ์ของชาติคือกระบวนการท่ีละเอียดอ่อนและต้องอาศัยเวลา ไกดาร์อิบายให้เห็นถึงความท้าทายในการ

สร้างอัตลักษณ์ของชาติในช่วงยุคกลาง อังกฤษและฝรั่งเศสประกอบไปด้วยผู้คนท่ีมาจากเผ่าพันธ์ุท่ีแตกต่างกันหลากหลาย มี

                                                           
9 http://www.irrawaddy.org/burma/govt-complains-bangladesh-rohingya-op-ed.html[17 /04/14] 
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หลากหลายเช้ือชาติ เยกอร์ ไกดาร์ วิเคราะห์ให้เห็นว่าท้ังสองประเทศ มันต้องใช้เวลาหลายร้อยปีในการสร้างอัตลักษณ์ของ

ชาติท่ีชัดเจน (น. 13)การสร้างอัตลักษณ์ของชาติให้ชัดเจนและมั่นคงอาศัยเวลาและความพยายามจากทุกภาคส่วนท่ีประกอบ

ข้ึนเป็นรัฐชาต ิ

สหรัฐอเมริกา (United States of America) มีประวัติศาสตร์มายาวนานนัก (ได้รับอิสรภาพจากอังกฤษเมื่อวันท่ี 3 

กันยายน ค.ศ. 1783 ) และลักษณะทางสังคมท่ีมีความเฉพาะตัว ยึดมั่นในค่านิยมของชาติในเรื่องของเสรีภาพและความเท่า

เทียมกัน ทุกคนอยู่ภายใต้กฎแห่งการอยู่ร่วมกัน ประวัติความเป็นมานั้นสหรัฐอเมริกานั้นเริ่มต้นจากการเป็นดินแดนแห่งโอกาส 

(The Land of Opportunities) เป็นดินแดนท่ีเปิดกว้างทางโอกาส จึงมีผู้อพยพเข้าไปอาศัยอยู่ อยู่ท่ัวทุกมุมโลก และมี

วัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน แนวทางของสหรัฐฯในการสร้างกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน จึงสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของอเมริกา

ข้ึนมา เพ่ือหล่อหลอมให้ผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในสหรัฐมีจุดร่วม เช่น ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ให้สิทธิและเสรีภาพในการนับ

ถือศาสนา และยึดมั่นในแนวทางของระบอบประชาธิปไตย รวมถึงลัทธิเสรีนิยมแบบอเมริกันท่ีให้เน้นในความมีอิสระเสรีในการ

แสดงออก การค้า และการดําเนินชีวิต ภายใต้กฎกติกาเดียวกัน หากจะพิจารณาแล้วเราจะพบว่าสหรัฐอเมริกาหลีกเลี่ยงท่ีจะ

สร้างอัตลักษณ์ทางศาสนาแต่ให้ความสําคัญกับหลักการนามธรรมแทน เช่น สิทธิ ความเสมอภาค และเสรีภาพ ปัจจุบัน

อเมริกาเป็นผู้นําระบอบการปกครองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตย (liberal democracy) ไม่ว่าพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมเดิมของ

บุคคลจะเป็นอย่างไร แต่เมื่ออยู่ภายใต้สังคมอเมริกัน เขาต้องพยายามละลายพฤติกรรมและความเช่ือเดิมเพ่ือปรับตัวเข้ากับ

สังคมวัฒนธรรมใหม่อันมีพ้ืนฐานมาจากหลักสองประการท่ีฟูกุยามา (Fukuyama, 1992) ระบุว่าเป็นแก่นของวัฒนธรรมแบบ

เสรีนิยมประชาธิปไตยนั่นคือ เสรีภาพและความเท่าเทียมกัน (liberty and equality) ฟูกุยามา (Fukuyama, 2014) อธิบาย

ถึงอัตลักษณ์แบบอเมริกันว่า มีลักษณะเป็นอัตลักษณ์ท่ีอิงกับการเมือง (political identity) ไม่ได้อิงศาสนาหรือเผ่าพันธ์ุใด ๆ  

ในส่วนของแคนาดานั้นมีความพยายามในการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในกลุ่มคนท่ีอาศัยอยู่ให้ได้มากท่ีสุดด้วย

ความเช่ือท่ีว่า แม้จะมีความหลากหลายแต่ก็มีความเป็นเอกภาพได้ ดังนั้นในแค้วนควิเบค (Quebec) จึงประกาศให้ใช้ภาษา

ฝรั่งเศษเป็นภาษาราชการ และให้อิสระแก่ชนพ้ืนในระดับสูงในการออกกฎหมายปกครองตนเอง แนวคิดดังกล่าวนี้ตั้งอยู่ภายใต้

หลักการท่ีว่า ทุกภาษา ทุกวัฒนธรรมมีคุณค่าในสมควรท่ีจะได้รับการส่งเสริมและการสนับสนุนให้อยู่ร่วมกัน มีชาวเอเชียย้าย

ถ่ินเข้าไปอาศัยอยู่สูงอย่างไรก็ตามค่านิยมหลักของประเทศก็ยังอยู่นั้นคือ ค่านิยมในการเคารพกฎหมาย สิทธิมนุษยชน และ

เสรีภาพแม้จะให้อิสระสูงแก่เผ่าพันธ์ุต่าง ๆ แต่แคนาดาก็ยังมีวัฒนธรรมตะวันตก (western culture) เป็นวัฒนธรรมหลัก 

เช่นเดียวกับออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา และมีแนวคิดในการปกครองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตย (liberal democracy) 

เช่นดียวกับสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย มาถึงจุดนี้ เราอาจวิเคราะห์ได้ว่าอัตลักษณ์ทางการเมือง (political identity) ของ

แคนาดานั้นใกล้เคียงกับอัตลักษณ์ของสหรัฐอเมริกา แตกต่างกันก็เพียงระดับในการให้อิสระแก่กลุ่มชาติอพันธ์ุในการรักษา

ส่งเสริมวัฒนธรรมของตน เช่นการให้อิสระแก่คนพ้ืนเมืองเดิม (aboriginal peoples) ในการบริหารทรัพยากรและดํารงชีวิต

ตามวิถีทางของตน 

ในส่วนของแนวคิดในการอยู่ร่วมกันเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งนั้น ผู้เขียนได้วิเคราะห์ว่าแนวคิดท้ังสอง ลักษณะท่ี

กล่าวมานั้นมีท้ังข้อดีและข้อเสีย ข้อเสียของแบบอเมริกันคือการเสื่อมถอยของอัตลักษณ์ของเผ่าพันธ์ุเดิมของตนหากนํา

วัฒนธรรมต่าง ๆ มาหลอมรวมกันเป็นวัฒนธรรมแบบอเมริกัน ในทางแนวคิดแล้วการละลายวัฒนธรรมดังกล่าวยังมีปัญหา

ในทางแนวคิดอยู่ ข้อเสียของแนวคิดแบบแคนาดาก็เช่นเดียวกันคือวัฒนธรรมแบบท่ีไม่ใช่ตะวันตก (non-western cultures) 
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และค่านิยมอ่ืน ๆ จะกลายเป็นส่วนรองของสังคม แน่นอนท้ังสังคมอเมริกันและแคนาดาประสบความสําเร็จในการสร้างอัต

ลักษณ์ของชาติ แต่ถึงแม้จะประสบความสําเร็จในการสร้างอัตลักษณ์ร่วมในระดับสูงตามท่ีฟรานซิส ฟูกุยามา อ้างถึงก็ตาม 

(Fukuyama, 2014) ผู้เขียนจึงขอนําเสนอแนวคิดในทางสายกลาง นั้นก็คือ แนวคิดท่ีสามารถอุปมาได้ว่าเป็นเบ้าหลอมท่ีทํามา

จากโมเสคท่ีหลากสีท่ีมีความสวยงามสมบูรณ์ ร่วมกันหลอมอัตลักษณ์ของชาติ กล่าวคือวัฒนธรรมท่ีหลากหลายร่วมกัน

แสวงหาอัตลักษณ์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์อย่างสร้างสรรค์ สําหรับบุคคลและส่วนรวม เราจะเห็นได้ว่าเบ้าหลอมดังกล่าว

มีความสวยงามเพราะประดับด้วยโมเสคท่ีหลากสี สิ่งท่ียึดมั่นเป็นค่านิยมและอุดมคติร่วมอาจไม่ได้เป็นของกลุ่มชาติพันธ์ุใดหรอื

กลุ่มคนใด อาจเป็นค่านิยมหรือหลักนามธรรมท่ีสามารถสร้างความจงรักภักดีของทุกกลุ่มก้อนในสังคมให้เกิดข้ึนในชาติให้ได้ นี่

คือความท้าทายของทุกรัฐชาติ เราเริ่มเห็นทิศทางท่ีว่านี้มากข้ึน เช่น แนวคิดของสหประชาชาติ และแนวคิดในการรวมกลุ่ม

ของกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มอาเซียน กลุ่มอีย ู

5. สรุป  
 แม้การสร้างหรือการส่งเสริมให้อัตลักษณ์ของชาติ ของกลุ่มของแคว้นจะเป็นสิ่งท่ีสร้างสรรค์ แต่อาจเป็นส่วนหนึ่งท่ี

ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งได้ในหลายรูปแบบหากเป็นการสร้างความจงรักภักดีต่อกลุ่มชาติพันธ์ุให้มีมากกว่า สร้างความ

จงรักภักดีต่อรัฐชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมสมัยใหม่ภายใต้ระบบเสรีนิยมประชาธิปไตย (liberal democracy) ท่ีอัต

ลักษณ์ของชาติและของชาติพันธ์ุกําลังถูกกลืนให้ปรับตัวไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก (Fukuyama, 1992) ความ

ขัดแย้งทางการเมืองอาจเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มบุคคลให้เกิดความแตกต่างและขัดแย้งกัน เป็น

การสร้างอัตลักษณ์ทางการเมือง (political identity) การมีความเห็นต่างหรือความแตกต่างโดยตัวของมันเองอาจนํามา

สร้างสรรค์สิ่งท่ีดีงามหรือพัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่ให้งดงามสร้างสรรค์ เป็นการหาทางออกท่ีดีดว่า จากการวิเคราะห์ความขัดแย้งและ

ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกลางของพม่ากับชนกลุ่มน้อย ความขัดแย้งใน

ภาคใต้ของฟิลิปปินส์ และความขัดแย้งในแค้วนแคชเมียร์ของอินเดีย อาจสรุปได้ว่าในทุก ๆ ความขัดแย้งท่ียกมาอ้างนี้พบว่ามี

องค์ประกอบอย่างหนึ่งท่ีเหมือนกัน นั่นคือ อัตลักษณ์ของชาติ (national identity) และอัตลักษณ์ของชาติพันธ์ุ (ethnic 

identity) ท่ียังไม่ถูกสร้างข้ึนมา หรือ สร้างข้ึนมาแล้วแต่ยังไม่ลงตัวในส่วนของข้อเสนอนั้น ผู้เขียนเสนอว่าปัจจัยหนึ่งท่ีสามารถ

ลดความขัดแย้งลงได้คือการบริหารอัตลักษณ์อย่างถูกวิธี ทําอย่างไรจะให้กลุ่มคนในชาติมีความสร้างความจงรักภักดีต่อชาติอัน

เป็นการบริหารอัตลักษณ์ร่วม ในขณะเดียวกันกับการบริหารอัตลักษณ์ชาติพันธ์ุ เปิดโอกาสให้กลุ่มและชุมชนมีสิทธิและหน้าท่ี

อย่างเท่าเทียมกันในการดําเนินชีวิต ผู้เขียนเสนอให้ใช้อุปมาการอยู่ร่วมกันของทุกเผ่าพันธ์ุในรัฐชาติเดียวกันว่าเสมือนการใช้

เบ้าหลอม (melting pot) ท่ีสร้างข้ึนจากแผ่นโมเสค (Mosaic) หลากสี หลากลวดลาย สไตล์ และสีสันคือแต่ละเผ่าพันธ์ุ 

ร่วมกันหลอมหรือหล่ออัตลักษณ์ร่วมของชาติ อุดมคติน้ีสมควรได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของโลก 
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ภาษาอาเซียน : ภาษาใดเป็นท่ีรู้จักของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานมีากท่ีสุด 
ASEAN Languages: What ASEAN Language do the Most Ubon Ratchathani Rajabhat University (UBRU) 
Students Know? 
 

อาจารย์ชญาณ์นันท์ ปิติกรพวงเพชร 
อาจารย์จุฑามณี ทิพราช 
ภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจภาษาอาเซียนท่ีนักศึกษาทราบมากท่ีสุด และศึกษาความพร้อมของนักศึกษาในการ
รับมือกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2556 จํานวน 100 คน เป็นนักศึกษาชายจํานวน 25 คน นักศึกษาหญิงจํานวน 
75 คน โดยการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแบบสอบถามเพ่ือประเมินทัศนคติต่อการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ AEC ของนักศึกษา สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่าภาษาท่ีนักศึกษาสามารถอ่านและเขียนได้เข้าใจมากท่ีสุดคือภาษาลาว ส่วนภาษาท่ีนักศึกษาคิดว่ามี
ความสําคัญคือภาษาอังกฤษ นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากท่ีสุดแต่การเตรียมความพร้อมในด้าน
ภาษายังอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่น่าพอใจ ส่วนสื่อท่ีนักศึกษาคิดว่าให้ความรู้เก่ียวกับอาเซียนได้ดีท่ีสุดคือสื่ออินเตอร์เน็ตหรือสื่อ
ออนไลน์ต่าง ๆ 
คําสําคัญ: ภาษาอาเซียน ภาษาอังกฤษ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 

Abstract 
 The aims of the study were to identify which ASEAN language most Ubon Ratchathani Rajabhat 
University (UBRU) students know, and how well the students prepared for the ASEAN Economic 
Community (AEC) implementation in 2015. 100 randomly selected participants included 25 male and 75 
female UBRU students who registered for the first semester of the academic year 2013. The study 
instruments were questionnaires asking for general demographic information, basic knowledge regarding 
the changes for Thai citizens that would occur following full implementation and integration of the ASEAN 
and how the participants prepared themselves for the AEC. The results of the questionnaires were 
collected as data. The data were analyzed by mean and standard deviation. The results showed that the 
students were able to read and write Laotian language the most. The participants thought that English 
was the most important language for preparing for the AEC, but their English proficiency was at the low 
level. Moreover, the results further indicated that the participants tried to improve their English 
proficiency and other ASEAN languages as much as they can in order to prepare for joining the AEC.  
Regarding the media, the most useful source to find and learn about ASEAN languages and other 
information was the internet.  
Keywords: ASEAN Language, English, ASEAN Economic Community (AEC) 
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บทนํา 

 ในยุคท่ีมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและมีการสื่อสารแบบไร้ขอบเขตและรวดเร็ว สื่อกลางในการติดต่อกับชนชาติอ่ืน 
คือ ภาษา และภาษาท่ีสําคัญต่อชีวิตประจําวันของทุกคน คือ ภาษาอังกฤษ ท่ีมีความสําคัญมากข้ึนเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในปี 
2558 ท่ีจะมีการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ีมีสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว เขมร พม่า อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม และฟิลิปปินส์ กลุ่มประเทศสมาชิกได้กําหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการในการ
ติดต่อสื่อสารการเกิดข้ึนของ AEC จะมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับการเตรียมความพร้อมของทุกฝ่ายภาคเอกชนต้อง
เร่งปรับตัวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถต่างๆเช่นการพัฒนาตราสินค้าการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการผลิตและการหานวัตกรรม
ใหม่ๆภาครัฐต้องทําความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ AEC ให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึงรวมท้ังเตรียมมาตรการป้องกันปัญหาต่างๆ 
ท่ีอาจเกิดข้ึนหลังปี 2558 (วีรากร อุตร์เลิศ, 2555)  ในกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศไทยมีการตระหนักรู้เก่ียวกับ AEC ใน
อันดับท้ายๆ ขณะท่ีลาว กัมพูชา พม่า และเวียดนาม ซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ กลับรู้จักและเห็นความสําคัญของ AEC มากกว่า คน
ไทยมีจุดแข็งและมีความโดดเด่นหลายด้าน แตม่ีจุดอ่อนด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษท่ีจะต้องพัฒนาอีกมาก นอกจากนี้
ไทยต้องหันมาให้ความสนใจกับประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียนด้วยกันเองมากข้ึน ต้องติดตามข่าวสารว่าตอนนี้แต่ละประเทศมีจุด
แข็ง จุดอ่อนในเรื่องใด เพ่ือรับมือกับคู่แข่งจากประเทศสมาชิกเมื่อเปิด AEC(http://www.thai-aec.com/418, 2556) 

 ในโอกาสท่ีไทยจะเข้าสู่การเป็น AEC ในปีพ.ศ. 2558 นี้ผู้วิจัยตระหนักว่าการสํารวจการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาเป็นเรื่องท่ีต้องทําอย่างเร่งด่วน เพราะจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน นักศึกษามีโอกาส
สูงท่ีจะได้ติดตอ่กับประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ ผู้วิจัยซึ่งสอนวิชา/คณะท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงมีความสนใจท่ี
จะทําการวิจัยในเรื่องนี้ เพ่ือสํารวจและรวบรวมข้อมูลว่า นักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีการรับทราบข้อมูลเก่ียวกับอาเซียน มีการ
เตรียมความพร้อมด้านภาษาและตระหนักรู้ในการก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการเป็นสมาชิกอาเซียนในอีก 2 ปีข้างหน้านี้
อย่างไร เพ่ือจะเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะนําไปสู่การจัดการเรียนการสอนและนําข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนาความรู้ของนักศึกษา
ด้านความต้องการด้านภาษาว่า ภาษาอาเซียนใดท่ีนักศึกษารู้จักมากท่ีสุดและภาษาใดท่ีนักศึกษาสนใจท่ีจะศึกษา รวมท้ังสื่อ
ชนิดใดท่ีนักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ เพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อีกท้ังยังเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาใฝ่หาความรู้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถเพ่ือแข่งขันใน
ตลาดแรงงานเมื่อก้าวเข้าสู่ AEC ได้  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีรู้จักภาษาอาเซียนใดมากท่ีสุดเพ่ือเป็นแนวทางในการให้
ความรู้ ความเข้าใจแก่นักศึกษาเก่ียวกับภาษาอาเซยีนในเบื้องต้นมากยิ่งข้ึน 
 2. เพ่ือศึกษาความพร้อมและแนวทางการปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีก่อนการเข้าสู ่AEC 
 3. เพ่ือให้อาจารย์ผูส้อนสามารถปรับปรุงวิธีการสอนโดยสอดแทรกความรู้เก่ียวกับอาเซียนใหส้อดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษาได ้
 

คําถามในการวิจัย  
 1. ภาษาอาเซียนของชาติใดท่ีนักศกึษาทราบมากท่ีสดุ (What ASEAN language do the most UBRU students 
know?) 
 2. นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเข้า AEC ในปี พ.ศ. 2558 มากน้อยเพียงใด (How much do the UBRU 
students prepare for the ASEAN Community in 2015?) 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
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 1. นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของภาษาของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนและสามารถพัฒนาวิธีการเรียนรู้ภาษา
นั้น ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองได้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได ้
 2. อาจารย์ผู้สอนทราบว่านักศึกษามีความรู้และมีการเตรียมความพร้อมรับ AEC มากน้อยแค่ไหนเพ่ือจัดหาข้อมูล
เก่ียวกับอาเซียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา 
 3. อาจารย์ผู้สอนสามารถวางแผนกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับนักศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษรวมถึง
วางแผนพัฒนาเนื้อหาหรือสื่อการเรียนการสอนท่ีเก่ียวกับอาเซียนท่ีเหมาะสมในรายวิชาการศึกษาท่ัวไป 
 4. เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดตั้งหลักสูตรภาษานานาชาติตามมติของโครงการจัดตั้งสถาบันภาษานานาชาติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
 

ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษาว่า นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานีรู้จักภาษาของประเทศสมาชิกใดมากท่ีสุด (ไม่
รวมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และนักศึกษาให้ความสําคญักับภาษาอาเซียนและมีการเตรียมความพร้อมรับ AEC มากน้อย
เพียงใด ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จํานวน 100 คน ในภาค
การศึกษาท่ี 1/2556 

วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย 

 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ในประเด็นเรื่องภาษาของสมาชิกอาเซียนจํานวน 9 ประเทศ (ไม่รวมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ท่ี
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีรู้จักมากท่ีสุด สื่อท่ีนักศึกษาคิดว่าให้ความรู้เก่ียวกับอาเซียนมากท่ีสุดและประเด็น
ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC จํานวน 5 ประเด็น 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้คือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ช้ันปีท่ี 1-2 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษท่ัวไป ในภาคการศึกษาท่ี 
1 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 100 คนเป็นนักศึกษาหญิง 75 คนและนักศึกษาชายจํานวน 25 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นชนิดปลายปิด (Close – ended Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามนี้ได้รับการออกแบบโดยผู้วิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลครบตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการศึกษา แบ่ง
รายละเอียดเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลเก่ียวกับเพศ อายุ และคณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถาม
กําลังศึกษาอยู ่
 ส่วนท่ี 2 ภาษาอาเซียนท่ีผู้ตอบแบบสอบถามทราบมากท่ีสุด (นอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
 ส่วนท่ี 3 สื่อต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าสู่ AEC และให้ความรู้แก่ผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 4 เป็นส่วนท่ีผู้ตอบแบบสอบถามตอบคําถาม แยกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ การเตรียมความพร้อมในเรื่องท่ัวไปใน
ปัจจุบัน การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษในปัจจุบัน การเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษในอนาคต การเตรียมความพร้อมด้านตลาดแรงงานในอนาคต  เป็นแบบสอบถามประเมินค่า 5 ระดับ โดยมี
เกณฑ์การประเมินดังนี้  5  หมายถึง มากท่ีสุด (ระดับคะแนน 81 - 100 %)  4 หมายถึง มาก (ระดับคะแนน 61 - 80 %) 3  
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หมายถึง ปานกลาง (ระดับคะแนน 41 - 60 %) 2 หมายถึง น้อย (ระดับคะแนน 21- 40 %)  1  หมายถึง น้อยท่ีสุด  (ระดับ
คะแนน 1- 20%)   
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามเพ่ือใหน้ักศึกษากลุ่มทดลองท้ังหมดจํานวน 100 คน ผู้วิจัยอธิบายความเป็นมา 
วัตถุประสงค์ และประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการวิจัยนี้ รวมท้ังอธิบายรายละเอียดในแบบสอบถาม และวิธีการตอบแบบสอบถาม 
 2. คณะผู้วิจยัรวบรวมแบบสอบถามจํานวน 100 ชุดและนาํข้อมูลท่ีได้มาคํานวณค่าทางสถิตโิดยวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้
โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่  
 ส่วนท่ี 1, 2, 3 เป็นการวิเคราะหโ์ดยใช้ค่าร้อยละจากข้อมลูส่วนตัวของผู้กรอกแบบสอบถามภาษาอาเซียนและสื่อท่ีมี
อิทธิพลในการรับข้อมูล AEC ส่วนท่ี 4 เป็นคําถามแบบประเมินค่าตัง้แต่ 1 ถึง 5  วัดระดับความถ่ีแบบ LikertScales ว่า
นักศึกษามีความรูม้ากน้อยแคไ่หนในประเด็นต่างๆ ซึ่งมีเกณฑ์การใหค้ะแนน จากระดับค่า 1 ท่ีแสดงว่านักศึกษามีความรู้และมี
การเตรียมความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ น้อยมาก ไปจนถึงระดับค่า 5 ท่ีนักศึกษามีความรู้และมกีารเตรียมความพร้อมในเรื่องนั้น 
ๆ มากท่ีสุด โดยในส่วนนี้จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 3. อภิปรายผลการวิจัยท่ีได้ โดยอ้างถึงการวิจัยอ่ืนๆ ในแนวทางนี้และนําข้อมลูท่ีไดม้าสรุปผล 
 4. สรุปผลการวิจยั 
 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล    
 ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูเป็นสถิติพ้ืนฐาน 3 ค่า ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 

กรอบแนวคิด 
1. ความสําคัญของอาเซยีน 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations หรือASEAN) ก่อตั้ง
ข้ึนในประเทศไทยตามปฏิญญากรุงเทพฯ (The Bangkok Declaration) เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2510 มีสมาชิกร่วมก่อตั้ง 5 
ประเทศคืออินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทยมีจุดประสงค์เพ่ือสร้างความมัน่คงในภูมิภาค ป้องกันภัยคุกคามจาก
คอมมิวนิสต์ต่อมามีสมาชิกเพ่ิมอีก 5 ประเทศคือบรูไนดารุสซาลามเวียดนามลาวพม่าและกัมพูชารวมเป็น 10 ประเทศมี
ประชากรรวมกันประมาณ 600 ล้านคนAEC มีวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์อาเซียน 2020 เพ่ือให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้มีความมั่นคงมั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆได้ประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามข้อตกลงการยอมรับร่วมกัน 
(Mutual Recognition Agreement: MRA) ว่าตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไปประเทศสมาชิกอาเซียนต้องเปิดเสรี 5 
ด้านคือการเปิดเสรีด้านการค้าด้านการค้าบริการด้านการลงทุน ด้านเงินทุนและด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีโดยได้ตก
ลงกันแล้ว 8 สาขาวิชาชีพคือวิศวกรสถาปนิกช่างสํารวจพยาบาลนักกฎหมายนักบัญชีแพทย์และทันตแพทย์(กานดาวรรณแก้ว
ผาบ,2555).   
 ผู้นําอาเซียนมีเป้าหมายหลักร่วมกัน กล่าวคือ เป็นการสร้างประชาคมท่ีมีความแข็งแกร่ง มีความเจรญิรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจ สามารถสร้างโอกาสและรับมือสิ่งท้าทายท้ังด้านการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่าง
รอบด้าน โดยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกข้ึน และประชาชนในอาเซียนมี
ความรูส้ึกเป็นอันหนึง่อันเดียวกัน(กรมอาเซียน, 2556) 
  ประโยชน์ของไทยจากประชาคมอาเซียน (สมเกียรติ ภู่ระหงษ์ และ คณะ, 2556) มีดังนี ้
 ประโยชน์ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ ไทยจะขยายตลาดการค้าภายใต ้AEC ได้มากข้ึน เนื่องจากประชาคมอาเซียนมี
ประชากรกว่า 610 ล้านคน นับเปน็ตลาดท่ีใหญ่ของโลกท่ีมีกําลังซื้อสูง ช่วยให้ไทยลดการพ่ึงพาตลาดภายนอกภูมภิาค ม ี
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อํานาจในการต่อรองเพ่ิมข้ึนจากการร่วมกันเจรจาในนามประชาคมอาเซียน 
 ประโยชน์ด้านการพัฒนาการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนนักเรียน ครูระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนทําให้นักเรียนและ
ครูมีโอกาสไปศึกษา อบรม สัมมนา หรือดงูานในประเทศสมาชิกได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และนํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง
และนักเรียนทําให้เกิดการแข่งขันการพัฒนาด้านการศึกษา การศึกษาในอาเซียนจะมีมาตรฐานตามแบบสากลท่ีดีข้ึนเป็นลําดับ 
 ประโยชน์ดา้นการพัฒนาเทคโนโลยี ทําให้เกิดความร่วมมือดา้นเทคโนโลยรีะหว่างประเทศสมาชิกกว้างขวางข้ึน เช่น 
การแลกเปลี่ยนความรู้และการใหค้วามช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี ทําให้ไทยไดป้ระโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยดี้านต่าง ๆ เช่น 
การแพทย์ อุตสาหกรรม การสื่อสาร และคมนาคม 
 การรวมตัวเป็น AEC ทําให้ประเทศสมาชิกอาเซยีนต้องปรับตัวเพ่ือรองรับการเปิดการค้าเสรีและการเคลื่อนย้าย
กําลังแรงงานอย่างเสรี อันส่งผลให้ต้องพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศของตนเพ่ือให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ 
การศึกษานี้จึงเน้นการประเมินความพร้อมและการศึกษาหาความรูข้องนักศึกษาและวิเคราะห์แนวโนม้ของนักศึกษาว่ามีการ
เตรียมความพร้อมและตระหนักรู้ในการท่ีจะก้าวเข้าสู่การเป็นพลเมอืงอาเซียนมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะความรู้ทางด้าน
ภาษา 
 

2. ภาษาอาเซียน 
 ภาษาทางการของอาเซียนคือภาษาอังกฤษ  ซึ่งเป็นภาษาท่ีใช้ในระหว่างการประชุม การโต้ตอบทางจดหมาย การ
จัดทํารายงานการประชุม ผลการพิจารณาและมติท่ีประชุมตลอดจนการจัดทําคําแถลงการณ์ และการปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ของ
อาเซียนซึ่งปัจจุบันประเทศในอาเซียน มีอยู่ 10 ประเทศ แต่ละประเทศมีภาษาท่ีใช้ ดังนี้ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ใช้ภาษา
มาเลย์เป็นภาษาราชการ (ซึ่งเป็นภาษาท่ีชาวบรูไนใช้กันมากเนื่องจากชาวบรูไนร้อยละ 66 มีเช้ือสายมาเลย ์อย่างไรก็ตาม ชาว
บรูไนส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อธุรกิจได้เช่นกัน รวมไปถึงภาษาจีนซึ่งเป็น
ภาษาท่ีมีการใช้กันมาก เนื่องจากมีชาวบรูไนเช้ือสายจีนอยู่ถึงร้อยละ 11) มีคํากล่าวทักทายคือซาลามัต ดาตัง ประเทศกัมพูชา 
ใช้ภาษาเขมร เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เวียดนามและจีนมีคํากล่าวทักทายคือซัวสเดอ ประเทศ
อินโดนีเซีย ใช้ภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาราชการมีคํากล่าวทักทายคือซาลามัต เซียง ประเทศลาว ใช้ภาษาลาวเป็นภาษา
ราชการมีคํากล่าวทักทายคือสบายดี ประเทศมาเลเซียใช้ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีนมีคํา
กล่าวทักทายคือซาลามัต ดาตังประเทศพม่าใช้ภาษาพม่า เป็นภาษาราชการมีคํากล่าวทักทายคือมิงกาลาบา ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ใช้ภาษาฟิลิปิโน และภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็น สเปน, จีนฮกเก้ียน, จีนแต้จิ๋ว มีภาษาประจํา
ชาติคือ ภาษาตากาล็อกมีคํากล่าวทักทายคือกูมุสตาประเทศสิงคโปร์ ใช้ภาษามาเลย์เป็นภาษาราชการ รองลงมาคือจีนกลาง 
ส่งเสริมให้พูดได้ 2 ภาษาคือ จีนกลาง และให้ใช้อังกฤษเพ่ือติดต่องานและชีวิตประจําวันมีคํากล่าวทักทายคือหนีห่าวประเทศ
เวียดนาม ใช้ภาษาเวียดนาม เป็นภาษาราชการ (ภาษาเวียดนาม เป็นภาษาท่ีมีวรรณยุกต์ ถึงแม้ว่าจะมีการยืมคําศัพท์จาก
ภาษาจีน และเดิมใช้อักษรจีนเขียน แต่นักภาษาศาสตร์ยังคงจัดภาษาเวียดนามให้เป็น ภาษากลุ่มออสโตรเอเซียติก ซึ่งในกลุ่มนี้
ภาษาเวียดนามมีผู้พูดมากท่ีสุด (10 เท่า ภาษาท่ีมีจํานวนคนพูด เป็นอันดับรองลงมา คือ ภาษาเขมร) ) มีคํากล่าวทักทายคือ
ซินจ่าว ประเทศไทย ใช้ภาษาไทย เป็นภาษาราชการมีคํากล่าวทักทายคือสวัสดี (http://www.thai-aec.com และ 
http://www.ceted.org/tutorceted/language.html, 2557) 
 

3. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 ในอดีตท่ีผ่านมา ได้มีการศึกษางานวิจัยหลายงานท่ีเก่ียวข้องกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เช่น ผศ.ดร.วีรวรรณ วงศ์ป่ินเพ็ชร์ ได้ทําการวิจัยด้านความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนของเยาวชน จ.
เชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่าเยาวชนส่วนใหญ่มีการเตรียมความพร้อมในด้านการศึกษา เทคโนโลยี การประกอบอาชีพ และ
สังคมวัฒนธรรมในระดับมาก ส่วนด้านภาษาพบว่ามีการเตรียมความพร้อมในระดับปานกลาง  (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2556)  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของกานดาวรรณ แก้วผาบ (2555) ท่ีได้ศึกษาการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาคณะบัญชี 
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มหาวิทยาลัยกรุงเทพในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า อุปสรรคอันดับแรก คือ ภาษาอังกฤษ และอันดับสุดท้าย
คือ สิทธิมนุษยชน นักศึกษามีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากท่ีสุดและด้านภาษาอังกฤษน้อยท่ีสุดวีรากร อุตร์เลิศ  
(2555) ได้วิจัยเพ่ือศึกษาระดับความรู้และความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านแยง อําเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก พบว่า ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนในระดับต่ํา  ด้านการเตรียมความพร้อมของท้องถ่ิน
เก่ียวกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท้ังทางสังคมวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ การบริการและการท่องเท่ียว ยังอยู่ใน
ระดับท่ีน้อย ส่วนด้านสาธารณสุขอยู่ในระดับปานกลาง  
 สํานักงานสถิติแห่งชาติ (ม.ป.ป.) รายงานจากผลการวิจัยโครงการพัฒนาบุคลากรและผลิตบุคลากรเพ่ือรองรับการ
เปิดเสรีอาเซียนในปี 2558 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า บุคลากรทางการศึกษากว่าร้อยละ 70 - 80 มีความรู้เก่ียวกับการ
เข้าสูป่ระชาคมอาเซียนน้อยมาก และไม่รู้ว่านโยบายเก่ียวกับประชาคมอาเซียนมีอะไรบ้าง นอกจากนี้ เมื่อสอบถามนักศึกษา
ไทย พบว่า นักศึกษา 8 คนจาก 10 คน ไม่กล้าไปทํางานในประเทศกลุ่มอาเซียนเพราะกลัวเรื่องภาษา แต่เมื่อถามนักศึกษา
ประเทศอ่ืนในอาเซียน ทุกคนต้องการเข้ามาทํางานท่ีประเทศไทย  ไทยโพสต์ (2556) กล่าวว่า คนไทยมีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษด้อยกว่าคนจากประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ แม้เด็กไทยจะมีคะแนนสอบดีเยี่ยมแต่สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ไม่ดีนัก 
ทําให้เมื่อมีการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน อาจส่งผลต่อโอกาสและความก้าวหน้าในการทํางานได้ แม้ว่าภาครัฐและภาคเอกชน
จะดําเนินการในด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ AEC แต่ประชาคมอาเซียนจะประสบผลสําเร็จไม่ได้ หากปราศจากการ
สนับสนุนของภาคประชาชน (กรมอาเซียน, 2556)   
 จากงานวิจัยข้างต้นรวมถึงข้อมูลผา่นสื่อต่าง ๆ สรุปได้ว่า นักศึกษาไทยมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ไม่มากนัก
เพราะมีปัญหาเรื่องภาษา ซึ่งเมื่อทราบข้อบกพร่องของตนเองและปรบัตัวเรียนรู้พัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
ก็สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองเพ่ือเป็นพลเมืองอาเซียนและแข่งขันกับคู่แข่งจากประเทศสมาชิกได้ในอนาคต 
 

ผลการวิจัย  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา 
 นักศึกษากลุ่มตัวอย่างของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานเีป็นเพศชาย จํานวน  25  คน คิดเป็นร้อยละ 25.0  และ
เพศหญิง จํานวน  75  คน  คิดเป็นร้อยละ 75.0 มีอายุระหว่าง  16 – 25 ปี  จํานวน  100  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่
ศึกษาอยู่ในระดับช้ันปีท่ี 1  จํานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 รองลงมาคือ ช้ันปีท่ี 2  จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 
ศึกษาอยู่ท่ีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0  
จากข้อมูลท่ีได้พบว่าช้ันปีของนักศึกษากลุ่มตัวอยา่งท้ัง 100 คน มีนักศึกษาหญิงมากกว่านักศึกษาชายถึง 50% โดยมีอายุใน
ระดับเดียวคือ 16-25 โดยมีจํานวนนักศึกษาปีท่ี 1 มากกว่านักศึกษาปีท่ี 2 จํานวนเพียงเล็กน้อย คิดเป็น 2% และนักศึกษา
ส่วนใหญ่ศึกษาในคณะบรหิารธุรกิจและการจัดการ 
 2. ภาษาอาเซียน 
ตารางท่ี 1ร้อยละของภาษาอาเซียนท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานีทราบมากท่ีสุด 

สถานภาพ อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 

1. ภาษาที่นกัศึกษาพบว่าผู้คนในท้องถิ่นใช้บ่อยมาก
ที่สุด  

ภาษาลาว 80 % ภาษากัมพูชา 10% ภาษาเวียดนาม 3 % 

2. ภาษาที่นกัศึกษาสามารถฟังได้เข้าใจมากที่สุด   ภาษาลาว 79 % ภาษากัมพูชา 10 % ภาษาเวียดนาม  6 % 

3. ภาษาที่นกัศึกษาสามารถพูดสื่อสารได้   ภาษาลาว 80 % ภาษากัมพูชา 9 % ภาษาเวียดนาม 7 % 

4. ภาษาที่นกัศึกษาสามารถอ่านได้เข้าใจ ภาษาลาว 70 % ภาษาเวียดนาม 11% ภาษากัมพูชา 9 % 
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ตารางท่ี 1 ร้อยละของภาษาอาเซยีนท่ีนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานีทราบมากท่ีสดุ (ต่อ) 
สถานภาพ อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 

5. ภาษาที่นกัศึกษาสามารถเขยีนได้   ภาษาลาว 70 % ภาษาเวียดนาม 10 % ภาษากัมพูชา 8 % 

6. ภาษาที่นกัศึกษาคิดว่ามีความสําคัญต่อ
ชีวิตประจําวัน 

ภาษาอังกฤษ 60 % ภาษาเวียดนาม 13 % ภาษามาเลย์ 11 % 

7. ภาษาที่นกัศึกษาคิดว่ามีความสําคัญต่อ
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 61% ภาษาเวียดนาม 12% ภาษามาเลย์ 10 % 

8. ภาษาที่นกัศึกษาคิดว่ามีความสําคัญต่อ
การค้าหรือการทํางาน  

ภาษาอังกฤษ 40 % ภาษามาเลย์ 15 % ภาษาเวียดนาม 13 % 

9. ภาษาที่นกัศึกษาคิดว่าสามารถเรียนรู้และ
จดจําได ้  

ภาษาอังกฤษ 60% ภาษาเวียดนาม 13 % ภาษามาเลย์ 11 % 

10.ภาษาอาเซียนที่นักศึกษาสนใจในการศึกษา
เพิ่มเติม 

ภาษาอังกฤษ 52 % ภาษามาเลย์ 15 % ภาษาเวียดนาม 13 % 

รวม 100.0 100.0 100.0 
 

จากตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดเก่ียวกับภาษาอาเซียนต่าง ๆ ท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคิดว่ามี

อิทธิพลต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แยกตามหัวข้อต่าง ๆ ปรากฏผลดังนี้  ภาษาท่ีนักศึกษาพบว่าผู้คนในท้องถ่ินใช้บ่อยมาก

ท่ีสุด คือ ภาษาลาว ภาษากัมพูชาและภาษาเวียดนาม ตามลําดับ ภาษาท่ีนักศึกษาสามารถฟังได้เข้าใจมากท่ีสุด คือ ภาษาลาว 

ภาษากัมพูชาและภาษาเวียดนาม ตามลําดับ ภาษาท่ีนักศึกษาสามารถพูดสื่อสารได้ คือ ภาษาลาว ภาษากัมพูชาและภาษา

เวียดนาม ตามลําดับภาษาท่ีนักศึกษาสามารถอ่านได้เข้าใจ คือ ภาษาลาว ภาษาเวียดนามและภาษากัมพูชา ตามลําดับภาษาท่ี

นักศึกษาสามารถเขียนได้ คือ ภาษาลาว ภาษาเวียดนามและภาษากัมพูชา ตามลําดับภาษาท่ีนักศึกษาคิดว่ามีความสําคัญต่อ

ชีวิตประจําวัน คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม และภาษามาเลย์ ตามลําดับภาษาท่ีนักศึกษาคิดว่ามีความสําคัญต่อการศึกษา 

คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม และภาษามาเลย์ ตามลําดับภาษาท่ีนักศึกษาคิดว่ามีความสําคัญต่อการค้าหรือการทํางาน 

คือ ภาษาอังกฤษ ภาษามาเลย์และภาษาเวียดนาม ตามลําดับภาษาท่ีนักศึกษาคิดว่าสามารถเรียนรู้และจดจําได้ คือ 

ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนามและภาษามาเลย์ ตามลําดับภาษาอาเซียนท่ีนักศึกษาสนใจในการศึกษาเพ่ิมเติม คือ ภาษาอังกฤษ 

ภาษามาเลย์และภาษาเวียดนาม ตามลําดับ 

3. สื่อต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
ตารางท่ี 2ลําดับของสื่อด้านต่าง ๆ ท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับข้อมูลอาเซียนมากท่ีสุด  

ท่ี รายการ อันดับ ร้อยละ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

สื่ออินเทอร์เน็ต หรือ สื่อออนไลน์ ตา่ง ๆ 
โครงการอบรมเก่ียวกับภาษาอาเซยีน 
สื่อโทรทัศน์ วิทย ุ
แผ่นพับ โบร์ชัวร์ หนังสือความรู้ท่ัวไป 
ไวนิล และป้ายประกาศต่าง ๆ 

1 
2 
3 
4 
5 

65 
13 
10 
7 
5 

 รวม  100 
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 จากตารางท่ี 2 สื่อท่ีให้ความรู้เก่ียวกับภาษาอาเซียนได้ดีท่ีสุด โดยเรียงลําดับมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด ปรากฏผลดังนี้ 

อันดับท่ี 1 ได้แก่ สื่ออินเตอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ต่างๆ  อันดับท่ี 2 ได้แก่ โครงการอบรมเก่ียวกับภาษาอาเซียน  อันดับท่ี 3 

ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ  ส่วนแผ่นพับ โบร์ชัวร์ หนังสือความรู้ท่ัวไป  และไวนิลและป้ายประกาศต่างๆ อยู่ในอันดับท่ี 4 และ 5 

ตามลําดับ 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางดา้นความพร้อมท่ีนักศึกษามตี่อการเข้าสู ่AEC 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินดา้นการเตรียมความพร้อมในเรื่องท่ัวไป (A) 

ท่ี รายการ X S.D. ความหมาย 

1. 
2. 
3. 
4. 

A1  
A2  
A4  
A3  

4.00 
3.34 
3.32 
2.77 

0.77 
1.06 
1.13 
1.35 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 รวม 3.36 0.78 ปานกลาง 

  
 จากตารางท่ี 3 ผลการประเมินด้านการเตรียมความพร้อมในเรื่องท่ัวไปโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย (

x ) โดยรวมเท่ากับ 3.36  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากับ  0.78  สําหรับผลการประเมินเป็นรายข้อ  พบว่า  A1 หาก

มีโครงการอบรมภาษาอาเซียน นักศึกษาสนใจท่ีจะเข้าร่วม มีค่าเฉลี่ย ( x ) สูงสุด  คือ  4.00  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

เท่ากับ 0.77 รองลงมา คือ  A2 นักศึกษามีโอกาสในการใช้ภาษาอาเซียนในชีวิตประจําวัน  มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 3.34  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากับ  1.06  และ A4 นักศึกษาสามารถสื่อสารกับสมาชิกในประเทศอาเซียนโดยใช้อย่างน้อย

ท่ีสุดหนึ่งภาษา  มีค่าเฉลี่ย  ( x ) เท่ากับ 3.32  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากับ 1.13 ตามลําดับ 
ตารางท่ี 4 ผลการประเมินด้านการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา (B) 

ท่ี รายการ X S.D. ความหมาย 

1. 

2. 

3. 

4. 

B2  

B1  

B3  

B4  

4.49 

4.39 

4.24 

3.78 

0.73 

0.79 

0.89 

0.87 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.22 0.62 มาก 

 

จากตารางท่ี 4 ผลการประเมินด้านการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย ( x ) 
เท่ากับ  4.22  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  เท่ากับ 0.62  สําหรับผลการประเมินเป็นรายข้อ  พบว่า  B2 อยากให้มี
ทุนการศึกษาไปศึกษาต่อ สัมมนา อบรมในประเทศอาเซียนเพ่ือเรียนรู้ภาษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีและการพัฒนาของประเทศสมาชิก  มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด  โดยมีค่าเฉลี่ย  ( x )  เท่ากับ  4.49  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  เท่ากับ  0.73  รองลงมา  คือ  B1 อยากให้มีศูนย์ภาษาอาเซียนเพ่ือเป็นแหล่งให้ความรู้และบริการทุกภาษาแก่
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ประชาชนและนักศึกษาหรือไม่  มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.39  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.79 และ B3 อยากให้มี
นักศึกษาต่างชาติท่ีเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนเข้ามาร่วมเรียนในช้ันเรียนของท่านเพ่ือท่ีจะได้แลกเปลี่ยนความรู้และ

ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.24  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.89 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมินด้านการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษในปัจจุบัน (C) 
 

ท่ี รายการ X S.D. ความหมาย 
1. 
2. 
3. 
4. 

C1  
C4 
C2 
C3 

4.43 
2.98 
2.96 
2.89 

0.87 
1.00 
0.93 
0.99 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.32 0.61 ปานกลาง 

    
จากตารางท่ี 5 ผลการประเมินด้านการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  โดยมี

ค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 3.32  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ  0.61  สําหรับผลการประเมินเป็นรายข้อ  พบว่า  C1

นักศึกษาเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับสมาชิกอาเซียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.43  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.87  รองลงมา  คือ  C4 ข้อได้เปรียบด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ตอนนี้ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการทํางานหรือการสมัครงานมีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ  2.98  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 

1.00  และ C2  นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับใด  มีค่าเฉลี่ย ( x ) 

เท่ากับ  2.96  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.93 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 6 ผลการประเมินด้านการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษในอนาคต (D) 

ท่ี รายการ X S.D. ความหมาย 

1. 
2. 
3. 
4. 

D1 
D4 
D2 
D3 

4.04 
3.74 
3.62 
3.54 

0.92 
0.94 
0.90 
0.97 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวมเฉลี่ย 3.73 0.69 มาก 
   

จากตารางท่ี 6 ผลการประเมินด้านการเตรียมความพร้อมในอนาคตโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( x ) 

เท่ากับ 3.73  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากับ 0.69  สําหรับผลการประเมินเป็นรายข้อ  พบว่า  D1 สนใจอยากจะ

ฝึกฝนการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองเพ่ิมมากข้ึน เช่น ท่องคําศัพท์ภาษาอังกฤษ, จดบันทึกต่าง ๆ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมี

ค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.04  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.92  รองลงมา  คือ  D4ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาความรู้

ด้านภาษาอังกฤษให้ได้ดีข้ึนภายในปี 2558มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 3.74  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.94  และ D2 

สนใจจะไปเรียนภาษาอังกฤษตามสถาบันภาษาต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 3.62  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากับ 0.90 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 7 ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมด้านตลาดแรงงานในอนาคต (E) 

ท่ี รายการ X S.D. ความหมาย 
1. 
2. 
3. 
4. 

E1 
E3 
E2 
E4 

3.93 
3.79 
3.71 
3.36 

0.91 
0.97 
0.92 
1.03 

มาก 
มาก 
มาก 
ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.70 0.68 มาก 
 

 จากตารางท่ี 7 ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมด้านตลาดแรงงานในอนาคตโดยรวมอยู่ในระดับ  มาก มี

ค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 3.70  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากับ 0.68  สําหรับผลการประเมินเป็นรายข้อ  พบว่า  E1 คิด

ว่าเป็นโอกาสอันดีท่ีจะได้ทํางานร่วมกับชาวต่างชาติหลังจากเปิดประชาคมอาเซียนและจะมีงานท่ีดีทํา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมี

ค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 3.93  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.91  รองลงมา  คือ  E3สนใจไปทํางานในประเทศสมาชิก

อาเซียนอ่ืน ๆ หลงัจากเปิดประชาคมอาเซียนมีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 3.79  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.97  และ 

E2 คิดว่ามีโอกาสในการหางานได้ง่ายข้ึนและมีโอกาสมีรายได้เพ่ิมมากข้ึนหลังจากเปิดประชาคมอาเซียน มีค่าเฉลี่ย ( x ) 

เท่ากับ 3.71  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.92 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 8 ผลการประเมินโดยภาพรวม 

ท่ี รายการ X S.D. ความหมาย 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ด้าน B 
ด้าน D 
ด้าน E 
ด้าน A 
ด้าน C 

4.22 
3.73 
3.70 
3.36 
3.32 

0.62 
0.69 
0.68 
0.78 
0.61 

มาก 
มาก 
มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวมเฉลีย่ 3.67 0.48 มาก 

 จากตารางท่ี 8 ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ  3.67  ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  (S.D.)  เท่ากับ  0.48  สําหรับด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ด้าน B ประเด็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา มี

ค่าเฉลี่ย  ( x )  เท่ากับ  4.22  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เท่ากับ  0.62  รองลงมา  คือ  ด้าน D ประเด็นการเตรียม

ความพร้อมในอนาคตด้านภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ย  ( x )  เท่ากับ 3.73  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เท่ากับ  0.69  และ

ด้าน  E ประเด็นการเตรียมความพร้อมด้านตลาดแรงงานในอนาคต  มีค่าเฉลี่ย ( x )  เท่ากับ 3.70  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(S.D.)  เท่ากับ 0.68  ตามลําดับ  ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด  คือ  ด้าน Cประเด็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ

ในปัจจุบันมีค่าเฉลี่ย  ( x )  เท่ากับ 3.32  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เท่ากับ  0.61 

สรุปและอภิปรายผล 
1. อิทธิพลของภาษาจากความใกล้กันของภูมิศาสตร์ 
ภาษาท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความรู้พ้ืนฐานมากท่ีสุดได้แก่ภาษาลาว ตัวอักษรของภาษาลาวคล้ายของ
ไทย ทําให้คนไทยอ่านหนังสือลาวได้ไม่ยากนัก ส่วนคนลาวอ่านหนังสือไทยได้คล่องมาก (http://www.thai-aec.com, 2557) 
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นอกจากนั้นอาจเป็นเพราะประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยู่ติดกัน ผู้คนจึงเดินทางไปมาหาสู่กันบ่อย
และได้มีการติดต่อสื่อสารกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของมาโนช แตงตุ้ม (2556) ว่ามีนักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบ้าน
สนใจเรียนภาษาไทยมากข้ึน และเลือกมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นแหล่งเรียนรู้ ท้ังนี้นักศึกษาลาวไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายนัก
หากเทียบกับนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอ่ืน เพราะมีภาษาและวัฒนธรรมท่ีใกล้เคียงกัน แต่ยังมีความน่าสนใจว่า นักศึกษา
ลาวสื่อสารกับคนไทยได้ดีแล้วทําไมต้องเรียนภาษาไทยอีก จึงตั้งประเด็นข้ึนมาสอบถามนักศึกษาลาว เพ่ือเช่ือมโยงกับข้อมูล
ท่ีมาโนช แตงตุ้ม (2556) ศึกษาไว้และได้ข้อสรุปดังนี ้

1. นักศึกษาลาวส่วนใหญ่พูดไทยได้ แต่อ่านไมไ่ด ้การเรยีนภาษาไทยเพ่ิมเตมิทําให้นักศึกษาอ่านและเขียนภาษาไทยได ้
 2. แม้ภาษาไทยและภาษาลาวใกลเ้คียงกันมากแตม่ีบางคําท่ีออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายต่างกัน ถ้านักศึกษา
ลาวไมเ่รียนภาษาไทยท่ีประเทศไทย ก็อาจสื่อสารผิดพลาดได ้
 3. แม้ภาษาไทยและภาษาลาวจะใกล้เคียงกันมาก เมื่อศึกษาลึกลงไปพบว่า ท้ัง 2 ภาษามีไวยากรณ์ท่ีแตกต่างกันมาก 
ภาษาลาวมีพยัญชนะ 33 ตัว ภาษาไทยมี 44 ตัว การออกเสยีงคล้ายกันและการเขียนต่างกัน เช่น ภาษาลาว (ภาษาไทย) ยาก 
(อยาก) สกศ (สะกด) อาสัย (อาศัย) สะหระ (สระ) คาย ๆ (คล้ายๆ) สเมีมา (เสมอมา) ขอบคุญ (ขอบคณุ) ซื่อ-สกุน (ช่ือ-สกุล) 
เป็นต้น 

โดยสรุป แม้ภาษาลาวจะเป็นภาษาอันดับแรกท่ีนักศึกษากลุ่มทดลองเข้าใจมากท่ีสุด แต่ไม่ได้หมายความว่า นักศึกษา

สามารถใช้ภาษาลาวได้อย่างถูกต้อง นักศึกษาควรมีความสนใจใฝ่รู้ในการเรียนเพ่ิมเติมเพ่ือนําไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ นอกจากภาษาลาวแล้ว ภาษากัมพูชาและภาษาเวียดนามก็เป็นภาษาท่ีนักศึกษาทราบรองลงมา ดังนั้น ข้อมูลนี้

จึงเป็นข้อมูลเบื้องต้นและเป็นแนวทางในการเปิดหลักสูตรภาษานานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยมุ่งเน้นท่ี

ภาษาอาเซียน เช่น ภาษาลาว ภาษากัมพูชาและภาษาเวียดนามเป็นอันดับแรก เนื่องจากนักศึกษากลุ่มทดลองมีความรู้พ้ืนฐาน

อยู่บ้างและมีความสนใจจะศึกษาเป็นเบื้องต้น อันจะส่งผลให้การเรียนการสอนง่ายข้ึน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษา

เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารของนักศึกษา 

2. ภาษาท่ีมีความสําคัญต่อกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่าภาษาของประเทศสิงคโปร์เป็นภาษาท่ีมีความสําคัญ ซึ่งก็คือภาษาอังกฤษ
นั่นเอง ซึ่งมีความสําคัญท้ังในด้านการเรียนและการทํางาน ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศมีภาษาประจําชาติของตน 
เพ่ือความสะดวกในการสื่อสารกันระหว่างประเทศสมาชิก อาเซียนกําหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของอาเซียน ใน
ฐานะท่ีเราเป็นพลเมืองอาเซียน จึงต้องเรียนภาษาอังกฤษให้สื่อสารได้ เพ่ือนําไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป (รศ.ดร.ไพฑูรย์ 
กุศล และ คณะ,  2556)  แนวคิดนี้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์สู่ความยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 ท่ีมุ่งพัฒนาแบบองค์รวม เน้น “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา ให้
ความสําคัญกับการนําทุนมนุษย์ของประเทศสร้างศักยภาพ เช่น สิงคโปร์ได้กําหนดวาระแห่งชาติใหม่เพ่ือผันประเทศให้เป็น
ผู้นําแห่งอาเซียน ด้วยการกําหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ และให้ประชาชนเลือกอีก 1 ภาษาตามความถนัดและเช้ือ
ชาติท่ีต่างกัน อีกท้ังปรับระบบการศึกษาต่อเนื่องให้แก่ทุกวิชาชีพเพ่ือพัฒนา “คน” ไปเป็นผู้บริหารในทุกกิจการในประเทศใน
กลุ่มอาเซียน การสร้างทุนทางปัญญาและพัฒนาคุณภาพแรงมือมีฝีมือท้ังในสินค้าและภาคบริการอย่างจริงจัง เพ่ือสร้างจุดแข็ง
ท่ียั่งยืนและแข่งขันทางการค้าในเวทีโลกได้ (น.พ. สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล, 2553) 
 นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ภาษาท่ีนักศึกษาคิดว่ามีความสําคัญรองลงมาคือภาษาเวียดนาม ซึ่งเป็นภาษาท่ี
สถาบันการศึกษาหลายแห่งสนใจเปิดหลักสตูรการเรียนการสอน เวียดนามเป็นประเทศคู่แข่งท่ีสําคัญของไทย หากนักศึกษารู้
ภาษาเวียดนาม จะสามารถติดต่อประสานงานด้านธุรกิจในประเทศเวียดนามได้อย่างคล่องตัวมากข้ึน และภาษาท่ีมี
ความสําคัญรองลงมาเป็นอันดับท่ี 3 คือ ภาษามาเลยห์รือ ภาษามลายซูึ่งเป็นภาษากลุ่ม ออสโตรนีเชียน ท่ีพูดโดยชนชาติมลายู
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ซึ่งเป็นชนพ้ืนเมืองของคาบสมุทรมลายูทางใต้ของประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และบางส่วนของเกาะสุมาตรา เป็นภาษา
ทางการของประเทศมาเลเซียและประเทศบรูไน และเป็น 1 ใน 4 ภาษาทางการของประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังใช้เป็นท่ี
แพร่หลายในประเทศ ติมอร์ตะวันออก (www.trang.psu.ac.th, 2557)   
 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อต่าง ๆ ท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน  

สื่ออินเทอร์เน็ต หรือ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เป็นสื่อท่ีนักศึกษานิยมใช้มากท่ีสุด เพราะสะดวก รวดเร็วและบางครั้งก็ฟรี

สอดคล้องกับวิธีการประชาสัมพันธ์ของกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ท่ีเน้นใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น สิ่งพิมพ์รายการ

วิทยุ “เราคืออาเซียน” คลื่น A.M. 1575 KHz เว็บไซต์ www.mfa.go.th/asean วิดีทัศน์ประชาคมอาเซียนการ์ตูนท่องโลก

อาเซียนเพลง ASEAN Way รวมถึง Facebook “ASEAN-Thailand” (กรมอาเซียน,  2556)อันดับรองลงมาคือโครงการอบรม

เก่ียวกับภาษาอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับการดําเนินการของกรมอาเซียน ท่ีไปเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้และ

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเก่ียวกับการเตรียมตัวเพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน กรมอาเซียนร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ

จัดอบรมครูท่ัวประเทศเพ่ือให้ครูท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกลับไปถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับครูในโรงเรียนและโรงเรียน

เครือข่ายนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนต่อไปดังนั้นหากสถาบันต่างๆ ต้องการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาควรใช้

อินเตอร์เน็ตเพ่ือเข้าถึงนักศึกษาส่วนใหญ่ และตามด้วยการอบรมเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้รายละเอียดเพ่ิมเติม 

4. ความพร้อมของนักศึกษาต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากท่ีสุด เพราะนักศึกษาอยากให้มีทุนการศึกษาไปศึกษาต่อ 

สัมมนา อบรมในประเทศอาเซียนเพ่ือเรียนรู้ภาษา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนา

ของประเทศในกลุ่มอาเซียน  แต่ผลการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษายังอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่น่าพอใจ ซึ่งนับว่า

เป็นอุปสรรคสําคัญอย่างหนึ่งในการเข้าสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยพบว่านักศึกษาเห็นว่าภาษาอังกฤษสําคัญท่ีสุดเมื่อเปิด AEC โดยมีภาษาลาว เวียดนาม และมาเลย์ มี

ความสําคัญรองลงมาตามลําดับ มหาวิทยาลัยควรจัดหาความรู้บนพ้ืนฐานของภาษาท้ัง 4 ภาษาเบื้องต้น ผ่านสื่อทาง

อินเตอร์เน็ตท่ีนักศึกษาใช้มากท่ีสุด และจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้แข่งขันกับพลเมือง

จากประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ได้ นักศึกษายังมีความรู้ความเข้าใจ และการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ AEC ในระดับน้อยมาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ควรให้ความรู้แก่นักศึกษาให้ตระหนักถึงความสําคัญของ AEC ผ่านสื่อต่างๆ ท่ีเข้าถึงง่ายและ

ควรมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันของประเทศสมาชิกด้วยกันมากข้ึน การวิจัยนี้เสนอว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานีควรจัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ข้อมูลของ AEC และนําผลการวิจัยไปพัฒนา

หลักสูตรภาษานานาชาติในกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและนักวิชาการ ให้แข่งขันและรับการ

เปลี่ยนแปลงเมื่อเปิด AEC ได ้
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ปัจจัยในการกําหนดเงินเฟ้อในประเทศไทย     
The Determinants of Inflation in Thailand 
 

อาจารย์ประภัสสร คําสวัสด์ิ       
มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
 
บทคัดย่อ          

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีกําหนดเงินเฟ้อ โดยใช้ข้อมูลรายไตรมาสในช่วงตั้งแต่ปี 2536-2551 ผล
เชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าในระยะยาวรายได้ประชาชาติ อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์ อย่างมี
นัยสําคัญ กับเงินเฟ้อ ส่วนในระยะสั้น เมื่อพิจารณาจากสมการการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพพบว่ามีปัจจัยอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก 
รายได้ประชาชาติ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและปริมาณเงิน M1 และ M2 ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงของเงิน
เฟ้อและเป็นท่ีน่าสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินท้ัง M1 และ M2 ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเงินเฟ้อ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของเจ้าหน้าท่ีสายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีว่า ปัจจัยส่วนใหญ่ท่ีกําหนดเงินเฟ้อได้แก่ เงินเฟ้อคาดการณ์
และอุปสงค์ส่วนเกินภายในประเทศ 

คําสําคญั: เงินเฟ้อ 
 

Abstract           
 The objective of this study is to examine the determinants of inflation using the quarterly data 
from 1993 to 2008.  The empirical results show that GDP, interest rate and foreign exchange rate are 
related and significantly affected inflation in the long run. In the short run, the error correction model 
(ECM) show that in addition to national income interest rate and foreign exchange rate there are others 
factors that are correlated with inflation.  It should be noted that the supply of money M1 and M2 are 
not correlated with inflation, which is consisted with the research of monetary officials stating that most 
of the factors in determining inflation are inflation expectation and internal excess demand.   

Keywords:  Inflation 

บทนํา 
 ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) คือภาวะท่ีราคาสินค้าและบริการโดยท่ัวไปสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ภาวะเงินเฟ้อจะเป็นภาวะท่ี
ค่าของเงินมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยท่ี ระดับราคาสินค้าและบริการโดยท่ัวไปนั้น เราพิจารณาได้จากดัชนีราคา
ผู้บริโภค (Consumer price index) ในประเทศไทย ดัชนีราคาผู้บริโภค (หรือเราเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า ดัชนีค่าครองชีพ Cost-of-
living Index) ซึ่งเป็นตัวเลขทางสถิติท่ีใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าและบริการ  ภาวะเงินเฟ้ออาจมีท่ีมาได้
หลายสาเหตุด้วยกัน เช่น อาจมาจากปริมาณเงินในความหมายอย่างแคบ และอย่างกว้าง ตามแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์
สํานักคลาสสิค (ชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ, 2538, หน้า 199-236) ท่ีกล่าวถึงสมการแลกเปลี่ยน (The equation of 
exchange) สรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงในปริมาณเงินจะทําให้ราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงในอัตราส่วนเดียวกัน ซึ่งจะส่งผล
สะท้อนไปถึงการอธิบายภาวะการเกิดเงินเฟ้อและภาวะเงินฝืดในระบบเศรษฐกิจได้ กล่าวคือ ถ้าระบบเศรษฐกิจในขณะนั้นมี
ปริมาณเงินเพ่ิมข้ึน จะส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการโดยท่ัวไปสูงข้ึน ในทางตรงกันข้ามถ้าปริมาณเงินในขณะนั้นลดลง จะ
ส่งผลให้ระดับราคาสินค้าและบริการโดยท่ัวไปลดลง ท้ังนี้ระบบเศรษฐกิจจะต้องอยู่ ณ ระดับการจ้างงานเต็มท่ี อีกแนวคิดหนึ่ง
เป็นของนักเศรษฐศาสตร์สํานักการเงินนิยม อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน เช่นการเพ่ิมปริมาณเงินเข้าไปในระบบ
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เศรษฐกิจ จะทําให้ความต้องการถือเงินของประชาชนเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกัน ผลประโยชน์หน่วยสุดท้ายของเงิน (ซึ่งหมายถึง
การเปลี่ยนแปลงของอรรถประโยชน์รวมของเงินท่ีมาจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน 1 หน่วย) ลดลง ทําให้ความต้องการ
ในสินทรัพย์อ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน ความต้องการถือเงินเพ่ิมข้ึนนี้จะนําไปสู่การบริโภคหรือการจับจ่ายใช้สอยท่ีสูงข้ึน และส่งผลต่อระดับ
ราคาสินค้าและผลผลิตเพ่ิมข้ึน โดยสรุป นักเศรษฐศาสตร์สํานักการเงินนิยม อธิบายว่าในระยะสั้นการเปลี่ยนแปลงในปริมาณ
เงินจะส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจจริง แต่ในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงในปริมาณเงินจะส่งผลกระทบต่อราคาหรือเงินเฟ้อ 
อันเนื่องมาจากในระยะยาวผลผลิตหรือการจ้างงานจะอยู่ในภาวะการจ้างงานเต็มท่ี (Full employment) สอดคล้องกับ
แนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์สํานักคลาสสิค ขณะท่ี ทฤษฎีของนักเศรษฐศาสตร์สํานักเคนส์ อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
เงินในระบบเศรษฐกิจจะไม่ส่งผลโดยตรงต่อราคาสินค้า ราคาสินค้าท่ีเพ่ิมข้ึนเปน็ผลมาจากแรงกดดันในทางเศรษฐกิจ 
  สําหรับประเทศไทย นโยบายการเงินของไทยในปัจจุบันเป็นแบบการกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ (inflation targeting) 
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543  กล่าวคือ (ธนาคารแห่งประเทศไทย,2557,หน้า 1) เป็นการกําหนดทิศทางนโยบายการเงินของ
ประเทศ เพ่ือรักษาเสถียรภาพของระดับราคา อันเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเงินและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ตั้งแต่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเป็นต้นมาไม่มีเสถียรภาพ โดยเห็นว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ เหมาะสมในการสร้างความน่าเช่ือถือ
ของธนาคารกลางและนโยบายการเงิน 

ตารางท่ี 1ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทยรายปี (ร้อยละ) ตั้งแต่ 2544 – 2555 (the world bank, 2014,P.1) 

ปี                ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)                 ปี                            ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) 

2544                    1.6                               2550                             4.6 
2545                    1.6                               2551                             2.2 
2546                    0.7                               2552                             5.5 
2547                    1.8                               2553                            -0.8 
2548                    2.8                               2554                             3.3 
2549                    4.5                               2555                             3.8 
             

ดังนั้น จึงเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจว่า ถ้านําปัจจัยท่ีเป็นตัวกําหนดการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าและบริการ ตามแนวคิดของ
ของนักเศรษฐศาสตร์สํานักต่างๆดังข้างต้น ปัจจัยต่างๆเหล่านี้จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับราคาสินค้าและบริการในกรณี
ของประเทศไทยเป็นอย่างไร 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา         
1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อ กับปัจจัยต่างๆ อันได้แก่ ปริมาณเงินอย่างแคบ ปริมาณเงินอย่างกว้าง  

รายได้ประชาชาติ อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน  ท้ังในระยะสั้น       
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อ กับปัจจัยต่างๆ อันได้แก่ ปริมาณเงินอย่างแคบ ปริมาณเงินอย่างกว้าง  

รายได้ประชาชาติ อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน  ในระยะยาว 
3. เพ่ือนําผลของการวิจัยท่ีได้ ไปพัฒนาเพ่ือใช้ในงานวิจัยข้ันสูงต่อไป 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
 แนวคิดเก่ียวกับภาวะเงินเฟ้อ (เสร ีลีลาลัย, 2542, หน้า 1-8) 
 ภาวะเงินเฟ้อ หมายถึง ภาวะเศรษฐกิจท่ีระดับราคาสินค้าและบริการมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ถ้าพิจารณา
จากค่าของเงิน จะหมายถึง ภาวะเศรษฐกิจท่ีมีค่าของเงินมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง การคํานวณเงินเฟ้อ นิยมใช้ ดัชนีราคา
ผู้บริโภค (consumer price index: CPI) ในการคํานวณ ซึ่งหมายถึง ดัชนีราคาท่ีใช้วัดการเปลีย่นแปลงของระดับราคาสินค้า
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บริโภคต่าง ๆ เรยีกอีกอย่างหนึ่งว่า ดัชนีค่าครองชีพ (cost – of – living index) กล่าวคือ ถ้าดัชนีราคาผู้บรโิภคปรับตัวสูงข้ึน 
แสดงว่าค่าครองชีพของประชาชนสูงข้ึน การเพ่ิมข้ึนของระดบัราคาท่ีจะเป็นเงินเฟ้อนั้น พิจารณาจากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณ
อุปสงค์รวมส่วนเกิน หรือภาวะท่ีอุปสงค์รวมมากกว่าอุปทานรวม หรอืเรียกว่า เงินเฟ้อด้านอุปสงค์ (demand pull inflation) 
และจากการเพ่ิมข้ึนของต้นทุนการผลิต เช่นค่าจ้างแรงงาน หรือท่ีเรยีกว่าเงินเฟ้อด้านต้นทุน (cost push inflation) 

งานวิจัยเรื่อง An  economic analysis of the determinants of inflation in Bangladesh โดย Md.Tanjil 
Hossain & Dr.Nazrul Islam (Hossain and Islam,  2013) วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพ่ือตรวจสอบปัจจัยในการกําหนด
เงินเฟ้อโดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1990-2010 โดยใช้ตัวแบบการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยใช้เส้นถดถอยแบบวิธีกําลังสองน้อย
ท่ีสุด (OLS) โดยมีตัวแปรอิสระได้แก่ ปริมาณเงิน M2 อัตราดอกเบี้ย มูลค่าของงบประมาณขาดดุล และ อัตราแลกเปลี่ยน 
ผลลัพธ์ท่ีได้พบว่า ปริมาณเงิน อัตราดอกเบี้ยท่ีเป็นตัวแปรย้อนหลัง 1 ปี (One year lagged value) มีความสัมพันธ์เชิง
บวกและมีนัยสําคัญกับอัตราเงินเฟ้อ อีกท้ังตัวแปรย้อนหลัง 1 ปีของปริมาณเงิน และงบประมาณขาดดุล มีความสัมพันธ์เชิง
ลบและมีนัยสําคัญกับอัตราเงินเฟ้อ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ย งบประมาณขาดดุล และอัตราแลกเปลี่ยนกับ
อัตราเงินเฟ้อเป็นความสัมพันธ์ท่ีไม่มีนัยสําคัญ ตัวแปรอิสระดังกล่าวข้างต้นสามารถอธิบายตัวแปรตามได้ร้อยละ 87 จาก
การศึกษาสังเกตให้เห็นว่า ปริมาณเงินถูกนํามาใช้ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ เช่นเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยท่ีเป็นตัวแปรย้อนหลัง 1 
ป ี

งานวิจัยเรื่อง Determinants of  inflation in Tanzania  โดย Samuel A. Laryea and Ussif Rashid Sumaila 
(Laryea and Sumaila, 2001) ได้อธิบายถึงปัจจัยในการกําหนดอัตราเงินเฟ้อของประเทศแทนซาเนีย ท้ังในระยะสั้นและ
ระยะยาว อันได้แก่ รายได้ท่ีแท้จริง ปริมาณเงินท้ัง M1 และ M2 และอัตราแลกเปลี่ยน โดยท่ีในระยะยาว ปริมาณเงิน M1 
และ M2 มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกและมีนัยสําคัญกับอัตราเงินเฟ้อ  รายได้ท่ีแท้จริง มีความสัมพันธ์ในเชิงลบและมีนัยสําคัญกับ
อัตราเงินเฟ้อ ส่วนในระยะสั้น โดยใช้สมการ ECM (Error Correction Model) ผลท่ีได้ปรากฏว่า อัตราเงินเฟ้อย้อนหลัง 1 ไตรมาส 
ปริมาณเงิน อัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง 2 ไตรมาส มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกและมีนัยสําคัญกับอัตราเงินเฟ้อปัจจุบัน ส่วน
รายได้ท่ีแท้จริง มีความสัมพันธ์ในเชิงลบและมีนัยสําคัญกับอัตราเงินเฟ้อปัจจุบัน 

งานวิจัยเรื่อง The determinants of inflation in South Africa: An econometric analysis โดย Oludele 
Akinloye Akinboade, Franz Krigs Siebrits and Elizabeth Wambach Niedermeier (Akinboade, et al., 2004) ได้
พยายามอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเฟ้อในประเทศอัฟริกาใต้ ว่ามีแรงกระตุ้นมาจากนโยบายการเงินท่ีมุ่งเน้น
เป้าหมายเงินเฟ้อ (Inflation targeting) ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือลดอัตราเงินเฟ้อให้สอดคล้องกับการทําการค้าระหว่างประเทศกับ
คู่ค้า โดยในการศึกษาการมีการพัฒนารูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อกับตลาดเงิน ตลาดแรงงาน  และตลาด
การค้าระหว่างประเทศ ในระยะสั้นอัตราเงินเฟ้อมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับค่าจ้างแรงงาน ปริมาณเงินอย่างกว้าง  แต่การแข็ง
ค่าของเงินแรนด์ (เงินตราสกุลอัฟริกา) จะส่งผลให้เกิดการลดลงในอัตราเงินเฟ้อ ส่วนในระยะยาว การเพ่ิมข้ึนของค่าจ้าง
แรงงานจะเป็นตัวการสําคัญท่ีก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้ออยา่งมีนัยสําคัญ  สําหรับการเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลอย่างไม่มี
นัยสําคัญในระยะสั้น และจะทําให้เกิดการลดลงเพียงเล็กน้อยของอัตราเงินเฟ้อในระยะยาว ในทางตรงกันข้าม การเพ่ิมข้ึนของ
ปริมาณเงินอย่างกว้าง จะส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อในระยะยาว 

บทความของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องนโยบายการเงินและการดูแลเงินเฟ้อ โดยโชติมา สิทธิชัยวิเศษ,  วรารัตน์ 
เขมังกรณ์ และอธิพงษ์ สายแก้ว (วรารัตน์ เขมังกรณ์ และคณะ, 2555 ) พบว่าท่ีมาของเงินเฟ้อมิได้จํากัดเพียงปัจจัยด้าน
อุปทานหรือปัจจัยภายนอกประเทศ แต่มาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีไม่อาจมองเห็นชัดเจน อันได้แก่เงินเฟ้อท่ีเกิดจากเงิน
เฟ้อคาดการณ์ ประมาณ 58-67% เงินเฟ้อท่ีเกิดจากความต้องการซื้อท่ีมากกว่าความสามารถในการผลิตของระบบเศรษฐกิจ
ประมาณ 6-10%  ปัจจัยด้านอุปทาน (ค่าจ้างแรงงานข้ันต่ํา ราคาน้ํามัน และราคาสินค้าเกษตร) 23-41% นอกนั้นมาจาก
ปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยน 0-5%  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาจะเป็นการนําข้อมูลอนุกรมเวลา รายไตรมาส ตั้งแต่ปี 2536 ถึง 2551  ซึ่งนํามาจาก ข้อมูลสถิติจาก

ธนาคารแห่งประเทศไทย และข้อมูลสถิติจากกระทรวงพาณิชย์ โดยการใช้โปรแกรม EViews ในการประมาณค่าพารามิเตอร์
ของแบบจําลองและวิเคราะห์ผล ซึ่งจะวิเคราะห์ Unit root, Cointegration และ ECM (Error Correction Model) ตามวิธี
ของ Engle and Granger  
 การวิเคราะห์ Co-integration และสมการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพระยะสั้น (Error Correction Model) (จารึก 
สิงหปรีชา และพุฒิพัฒน์ ทวีวิชรพัฒน์, 2555) ก่อนทําการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา ข้อมูลควรมีความหยุดนิ่งหรือมี
เสถียรภาพ (Stationary) ความไม่หยุดนิ่ง (Non-stationary) ของอนุกรมเวลาเป็นปัญหารุนแรงในการวิเคราะห์สมการถดถอย 
เนื่องจากความสัมพันธ์ของตัวแปรตามกับตัวแปรอธิบาย (อิสระ) ต่าง ๆ ท่ีไม่มีความหยุดนิ่งจะดูดี มีนัยสําคัญท้ังๆท่ีอาจเป็น
ความสัมพันธ์ท่ีไม่จริง (Spurious relationship) หรือความสัมพันธ์ลวงได้ อันเนื่องจากข้อมูลมีลักษณะท่ีทําให้เกิดปัญหา 
Collinearity หรือ Multicollinearity ได้ และเนื่องจากตัวแปรอิสระต่าง ๆ จะเคลื่อนไหวเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไปในทิศทาง
เดยีวกันกับภาวะเศรษฐกิจท่ัวไป แต่ตัวแปรท่ีไม่หยุดนิ่งสามารถมีความสัมพันธ์ได้หรือมีการร่วมไปด้วยกัน (Co-integration) 
ซึ่งผลการประมาณสมการถดถอยท่ีตัวแปรไม่มีความหยุดนิ่ง แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์  ดุลยภาพระยะยาว (Long-term 
relationship) กรณีนี้จะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อ ตัวคลาดเคลื่อน (Error term) มีความหยุดนิ่งท่ีระดับ I(0) สมมติว่าตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตามมีความหยุดนิ่งท่ีระดับ I(1) ท้ังคู่  และเมื่อมีความสัมพันธ์ท่ีแท้จริงได้หรือมีการร่วมไปด้วยกัน จะสามารถสร้าง
สมการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพระยะสั้น (Error correction model:  ECM) ได้จากความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อกับปัจจัยท่ีกําหนด
เงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจ สามารถเขียนเป็นรูปแบบของสมการถดถอยได้เป็นดังนี ้
Log(cpi)   =  a(0) + a(1)*log(GDP) + a(2)*log(M1)+a(3)*log(Int)+a(4)*log(fx) + µ1…..(1)  และ                           
Log(cpi)   =  a(0) + a(1)*log(GDP) + a(2)*log(M2)+a(3)*log(Int)+a(4)*log(fx) + µ2…..(2)   โดยท่ี 
 cpi =  ดัชนีราคาผู้บริโภค          
 GDP  =  รายได้ประชาชาต ิ        
 M1 =  ปริมาณเงินในความหมายแคบ       
 M2 = ปริมาณเงินในความหมายกว้าง       
 int = อัตราดอกเบีย้         
 fx = อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ     

ผลการวิจัย   
 การทดสอบความหยดุนิ่งของข้อมูล ในท่ีน้ีจะทําการทดสอบความหยุดนิ่งของข้อมูลอนุกรมเวลาด้วย Unit Root 
Test โดยมีเง่ือนไขว่า ข้อมูลจะมีความหยุดนิ่ง เมื่อ ค่า Prop < 0.05 (ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95)  โดยสรุปแล้ว เมื่อ
ทดสอบ พบว่าตัวแปร CPI , GDP, Fx, Int, M1 พบว่าไม่มีความหยุดนิ่ง ยกเว้นตัวแปร M2 ท่ีมีความหยุดนิ่งท่ี level Zero  
และเมื่อทํา 1st difference แล้วพบว่ามีความหยดุนิ่ง พิจารณาได้จากตารางท่ี 2.  
ตารางท่ี 2.แสดงการทดสอบ Augmented Dickey-Fuller Unit Root test ของตัวแปร 

ตัวแปร                               ค่า prob.Mackinnon (1996) one-side p-values. 
Log(cpi)                                           0.0098 
Log(M1)                                           0.0261 
Log(M2)                                           0.0075* 
Log(GDP)                                         0.0000 
Log(Fx)                                            0.0000 
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Log(Int)                                            0.0002 
หมายเหตุ ทดสอบท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% (prob. < 0.05) 
ตัวแปรทุกตัวมีความหยดุนิ่งท่ีระดบั 1st difference ยกเว้น * มีความหยุดนิ่งท่ี ระดับ level zero 

 
จากนั้นจึงนําตัวแปรท้ังหมดมาหาความสัมพันธ์โดยการประมาณค่ากําลังสองน้อยท่ีสุดของภาวะเงินเฟ้อ (OLS 

estimates of CPI)  ตามสมการท่ี (1) และ (2) จากนั้นทําการตรวจสอบตัวคลาดเคลื่อนของสมการถดถอยว่ามีความหยุดนิ่ง
หรือไม่ จะได้ผลเป็นไปตามตามตารางท่ี 3. และ 4.  
 

ตารางท่ี 3การประมาณค่ากําลังสองน้อยท่ีสุดของภาวะเงินเฟ้อ เมื่อพิจารณาเฉพาะปริมาณเงินอย่างแคบ M1 

ตัวแปร                                                       ค่าสัมประสทิธิ์ของตัวแปร 
C                                                                       -3.975* 
Log(GDP)                                                             0.665* 
Log(Fx)                                                                0.246* 
Log(int)                                                               -0.099* 
Log(M1)                                                              -0.130 
R2                                                                       0.98 
F-statistic                                                             687.21 
DW                                                                      1.22 
Prob.error terms ท่ีระดับ level zero                           0.0000 
*ณ ระดับนยัสําคญั 99%  

 
เมื่อทําการทดสอบความหยุดนิ่งของตัวคลาดเคลื่อนของสมการถดถอย โดย Unit Root test พบว่ามีความหยุดนิ่งท่ี

ระดับ I(0) จึงสรุปได้ว่าสมการถดถอยท่ีประมาณข้ึนมีความสัมพันธ์ระยะยาว (Long-term relationship) คือ มีการร่วมไป
ด้วยกัน (Co-integration)  ดังนั้น โดยสรุปจากผลท่ีไดส้ามารถนํามาเขียนในรูปของสมการถดถอยได้ดงัต่อไปนี ้

Log(CPI)  = -3.975813* + 0.665693Log(GDP)* + 0.246157Log(Fx)* – 0.099813Log(Int)*   
 -  0.130515Log (M1)         (3) 

จากสมการท่ี (3) จะเห็นได้ว่าในระยะยาว ปัจจัยรายได้ประชาชาติ อัตราแลกเปลี่ยน มีความสัมพันธ์กับอัตราเงิน
เฟ้อในทิศทางเดียวกัน ปัจจัยอัตราดอกเบี้ยจะมีความสัมพันธ์กับอัตราเงินเฟ้อในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสําคัญ ส่วนปัจจัย
ปริมาณเงินอย่างแคบหรือ M1 จะมีความสัมพันธ์กับอัตราเงินเฟ้อเป็นไปอย่างไม่มีนัยสําคัญ   

และจากสมการท่ี 2 (พิจารณาท่ี M2) เมื่อนํามาประมาณค่าแล้วจะผลตามตารางท่ี 4.  

ตารางท่ี 4การประมาณค่ากําลังสองน้อยท่ีสุดของภาวะเงินเฟ้อ เมื่อพิจารณาเฉพาะปริมาณเงินอย่างกว้าง M2 

ตัวแปร                                                       ค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปร 

C                                                                       -4.647* 
Log(GDP)                                                             0.445* 
Log(Fx)                                                                0.220* 
Log(int)                                                               -0.069* 
Log(M1)                                                               0.123 
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R2                                                                       0.98 
F-statistic                                                             685.04 
DW                                                                      1.12 
Prob.error terms ท่ีระดับ level zero                           0.0001 
*ณ ระดับนยัสําคญั 99%  

 

เมื่อทําการทดสอบความหยุดนิ่งของตัวคลาดเคลื่อนของสมการถดถอย (2) ด้วยวิธี Unit Root test พบว่ามีความ
หยุดนิ่งท่ีระดับ I(0) จึงสรุปได้ว่าสมการถดถอยท่ีประมาณข้ึนมีความสัมพันธ์ระยะยาว (Long-term relationship) คือ มีการร่วม
ไปด้วยกัน (Co-integration)จึงสรุปได้ว่าสมการถดถอยท่ีประมาณข้ึนมีความสัมพันธ์ระยะยาว (Long-term relationship) คือ 
มีการร่วมไปด้วยกัน (Co-integration)  ดังนั้น โดยสรุปสามารถเขียนสมการถดถอยได้ดังต่อไปนี ้

log(CPI)  = -4.647* + 0.455log(GDP)* + 0.220log(Fx)*  - 0.069log(Int)* + 0.123log(M2)  (4) 
 

จากสมการท่ี (4) จะเห็นได้ว่าในระยะยาว ปัจจัยรายได้ประชาชาติ อัตราแลกเปลี่ยน มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสําคัญกับอัตราเงินเฟ้อในทิศทางเดียวกัน ส่วนปัจจัยอัตราดอกเบี้ยจะมีความสัมพันธ์กับอัตราเงินเฟ้อในทิศทางตรงกันข้าม 
ในขณะท่ีความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเงิน M2 กับอัตราเงินเฟ้อเป็นไปอย่างไม่มีนัยสําคัญ 

สมการการปรับตัวเข้าสู่ ดุลยภาพระยะสั้น จากตัวแปรอนุกรมเวลาท่ีมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว 
(Cointegrating relationship) สามารถนํามาสร้างแบบจําลองการปรับตัวระยะสั้นของตัวแปรเพ่ือเข้าสู่ดุลยภาพระยะยาวได้ 
แบบจําลองนี้เรียกว่า Error-Correction Model: ECM ซึ่งเป็นตัวแบบท่ีเช่ือมโยงค่าตัวแปรระหว่างระยะสั้นกับระยะยาว 
ดังนั้นจากสมการท่ี (1) เมื่อทําให้อยู่ในรูปของ ECM จะได ้
d(Log(CPI)) = c(0) + c(1)*d(log(GDP)) + c(2)*d(log(Fx)) + c(3)*d(log(Int)) + c(4)*d(log(M1)) + c(5)*resid01(-1) (1.1) 
จากสมการท่ี 1.1  (พิจารณาท่ี M1) เมื่อนํามาประมาณค่าแล้วจะไดส้มการถดถอยดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 5การประมาณค่ากําลังสองน้อยท่ีสุดของภาวะเงินเฟ้อ ของสมการ ECM เมื่อพิจารณาเฉพาะปริมาณเงิน  
              อย่างแคบ M1 

ตัวแปร                                                       ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร 
C                                                                        0.009* 
D(Log(GDP))                                                          0.102 
D(Log(Fx))                                                             0.072 
D(Log(int))                                                           -0.071 
D(Log(M1))                                                          -0.084** 
R2                                                                       0.45 
F-statistic                                                             9.30 
DW                                                                      2.28 
Prob.error terms  ของสมการ                                   -0.517* 
*ณ ระดับนยัสําคญั 99% **ณ ระดับนัยสําคัญ 95% ***ณ ระดับนยัสําคญั 90% 

 

ผลการคํานวณท่ีได้มีความหมายท่ีสําคัญอยู่  2 ประเด็น คือ  1) เฉพาะการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน M1  ท่ีมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติร้อยละ 90  ในขณะท่ีความสัมพันธ์ของ
การเปลี่ยนแปลงในปัจจัยอ่ืนกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อเป็นไปอย่างไม่มีนัยสําคัญ  2)  เมื่อเกิดภาวะใด ๆ ท่ีทําให้
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อัตราเงินเฟ้อในระยะยาวออกจากจุดดุลยภาพ การปรับตัวกลับเข้าสู่ดุลยภาพของอัตราเงินเฟ้อจะถูกปรับให้ลดลงในแต่ละ
ช่วงเวลาด้วยขนาด -0.517 หรือเป็นค่าสัมประสิทธ์ิความเร็วของการปรับตัวของอัตราเงินเฟ้อเพ่ือเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาวมี
ค่าเท่ากับ -0.517 ดังนั้นสมการการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพระยะสั้น (ECM)  การประมาณค่าแสดงได้ดังนี ้

d(log(cpi)) = 0.009* + 0.102d(log(GDP)) + 0.072d(log(Fx)) - 0.071d(log(int)) 0.084d(log(M1))* -  

                  0.517resid01*(2.1)    

 โดยท่ี ค่าสัมประสิทธ์ิหน้าตัวคลาดเคลื่อนมีค่าเป็นลบ โดยท่ี -1 ≤ resid01≤ 0 ซึ่งตัวคลาดเคลื่อนมีค่าเท่ากับ -
0.517744 หมายความว่า 51.77% ของการออกนอกดุลยภาพในเวลา 1-t ได้ถูกขจัดออกไปในคาบเวลา t  หรืออธิบายได้ว่า 
เมื่อเกิดภาวะใดๆท่ีทําให้อัตราเงินเฟ้อในระยะยาวออกจากดุลยภาพ การปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพของอัตราเงินเฟ้อจะถูกปรับให้
ลดลงในแต่ละช่วงเวลาด้วยขนาด 0.517744   และจากสมการท่ี (2) เมื่อนํามาเขียนให้อยู่ในรูปของ แบบจําลอง ECM จะได ้

d(Log(CPI)) = c(0) + c(1)*d(log(GDP)) + c(2)*d(log(Fx)) + c(3)*d(log(Int)) + c(4)*d(log(M2)) +   
 c(5)*resid02(-1)         (1.2) 

จากสมการท่ี 1.2  (พิจารณาท่ี M2) เมื่อนํามาประมาณค่าแล้วจะไดส้มการถดถอยดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 6การประมาณค่ากําลังสองน้อยท่ีสุดของภาวะเงินเฟ้อ ของสมการ ECM เมื่อพิจารณาเฉพาะปริมาณเงิน  
              อย่างกว้าง M2 

ตัวแปร                                                       ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร 
C                                                                        0.008* 
D(Log(GDP))                                                         -0.015 
D(Log(Fx))                                                             0.072 
D(Log(int))                                                           -0.043 
D(Log(M1))                                                            0.071 
R2                                                                        0.39 
F-statistic                                                              7.53 
DW                                                                      2.17 
Prob.error terms  ของสมการ                                   -0.500* 
*ณ ระดับนยัสําคญั 99% **ณ ระดับนัยสําคัญ 95% ***ณ ระดับนยัสําคญั 90% 

 

ผลการคํานวณท่ีได้มีความหมายท่ีสําคัญอยู่ 2 ประเด็น คือ 1)ความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยท่ีเป็นตัว
แปรอิสระท้ังหมดกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อเป็นไปอย่างไม่มีนัยสําคัญ 2)  เมื่อเกิดภาวะใด ๆ ท่ีทําให้อัตราเงินเฟ้อ
ในระยะยาวออกจากจุดดุลยภาพ การปรับตัวกลับเข้าสู่ดุลยภาพของอัตราเงินเฟ้อจะถูกปรับให้ลดลงในแต่ละช่วงเวลาด้วย
ขนาด -0.500 หรือเป็นค่าสัมประสิทธ์ิความเร็วของการปรับตัวของอัตราเงินเฟ้อเพ่ือเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาวมีค่าเท่ากับ -
0.500 ดังนั้นสมการการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพระยะสั้น (ECM)  การประมาณค่าแสดงได้ดังนี ้

d(log(cpi)) = 0.008*- 0.155d(log(GDP)) + 0.072d(log(Fx)) - 0.043d(log(int)) +      

0.071d(log(M2))  - 0.500resid02*                        (2.2)           
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โดยท่ี ค่าสัมประสิทธ์ิหน้าตัวคลาดเคลื่อนมีค่าเป็นลบ โดยท่ี -1 ≤ resid01≤ 0 ซึ่งตัวคลาดเคลื่อนมีค่าเท่ากับ -
0.500990 หมายความว่า 50.90% ของการออกนอกดุลยภาพในเวลา 1-t ได้ถูกขจัดออกไปในคาบเวลา t  หรืออธิบายได้ว่า 
เมื่อเกิดภาวะใดๆท่ีทําให้อัตราเงินเฟ้อในระยะยาวออกจากดุลยภาพ การปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพของอัตราเงินเฟ้อจะถูกปรับให้
ลดลงในแต่ละช่วงเวลาด้วยขนาด 0.500         

อภิปรายผล           
หลังจากท่ีนําข้อมูลเชิงปริมาณของตัวแปรทุกตัวมาพิจารณาถึงความมีเสถียรภาพ หรือความหยุดนิ่งเพ่ือแสดงถึง co-

integration และนําตัวแปรท้ังหมดมาสร้างเป็นแบบจําลองทางสถิติ จากผลของงานวิจัยได้มีประเด็นท่ีน่าสนใจ คือประการ
แรก พิจารณาความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างตัวแปรดัชนีราคาซึ่งเป็นตัวแทนของอัตราเงินเฟ้อ กับปัจจัยท่ีเป็นตัวกําหนดการ
เปลี่ยนแปลงของราคาอันได้แก่ ปริมาณเงินอย่างแคบ และ อย่างกว้าง รายได้ประชาชาติ อัตราดอกเบี้ย และ อัตรา
แลกเปลี่ยน โดยแยกพิจารณาปริมาณเงินอย่างแคบและอย่างกว้าง เป็น 2 แบบจําลอง ผลปรากฏว่า ท้ังสองแบบจําลองนั้น 
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อกับรายได้ประชาชาติ อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์เป็นไปตาม
สมมติฐานอย่างมีนัยสําคัญ แต่ท่ีน่าสังเกตคือความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อกับปริมาณเงินท้ังอย่างแคบและกว้างเป็นไป
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนักวิจยัสายเศรษฐกิจ (โชติมา สิทธิชัยวิเศษ, วรารัตน์ เขมังกรณ์ และ 
อธิพงษ์สายแก้ว, 2556, หน้า 1-10)ธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ีระบุว่าเงินเฟ้อของไทยส่วนใหญ่มาจากเงินเฟ้อท่ีเกิดจากความ
นึกคิดหรือการคาดการณ์ของคนเป็นส่วนใหญ่คือ 58-67% ซึ่งคาดการณ์เงินเฟ้อจะเกิดข้ึนเนื่องจาก การท่ีประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน (คาดการณ์ว่าจะมีการจับจ่ายใช้สอยเพ่ิมข้ึน) อัตราดอกเบี้ยท่ีปรับลดลง (คาดการณ์ว่าจะส่งผลให้มีการกู้ยืมเพ่ือการ
ลงทุนในตลาดเงินเพ่ิมข้ึน) นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามงานวิจัยฉบับดังกล่าวท่ีระบุว่าท่ีมาของ
เงินเฟ้อไทยมาจากอัตราแลกเปลี่ยนในทิศทางเดียวกัน 0-5%  อีกท้ังการท่ีปริมาณเงินท้ังอย่างแคบและอย่างกว้างไม่มีบทบาท
ต่อเงินเฟ้อไทย ก็เนื่องมาจากการใช้นโยบายประชานิยมของรัฐบาลในหลาย ๆ สมัยท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นการเน้นการใช้นโยบายการ
คลังมากกว่านโยบายการเงิน เช่น นโยบายกองทุนหมู่บ้าน นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค เป็นต้นหรือเมื่อมองอีกมุมหนึ่งใน
แนวทางปฏิบัตินั้น ณ ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยใช้นโยบายการเงินเพ่ือรักษาเสถียรภาพด้านราคาโดยใช้การ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นหลักแทนการใช้เครื่องมือในการควบคุมปริมาณเงินโดยตรง เช่นการซื้อขายหลักทรัพย์ 
การเพ่ิมลดอัตราเงินสดสํารองตามกฎหมายของธนาคารพาณิชย์ และการเพ่ิมลดอัตรารับช่วงซื้อลดตั๋วเงินของธนาคารกลาง  
ประการท่ีสอง เมื่อพิจารณาสมการการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพระยะสั้น ซึ่งแยกออกเป็น 2 แบบจําลองเช่นเดียวกันคือแยก
พิจารณาปริมาณเงินอย่างแคบและอย่างกว้าง ผลปรากฏออกมาในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันคือตัวแปรอิสระทุกตัวมี
ความสัมพันธ์กับอัตราเงินเฟ้อซึ่งเป็นตัวแปรตามอย่างไม่มีนัยสําคัญ  และเมื่อพิจารณาจากค่า R2แล้วมีค่าต่ํากว่า 0.50 (คืออยู่
ท่ี  0.45 และ 0.39 ตามลําดับ) ท้ังสมการท่ีพิจารณาจากปริมาณเงินอย่างแคบ และอย่างกว้างแสดงให้เห็นว่าในระยะสั้นยังมี
ปัจจัยอ่ืนๆนอกเหนือจากปัจจัยท่ีกําหนดในแบบจําลอง ท่ีมีบทบาทต่อการกําหนดอัตราเงินเฟ้อมากกว่า  
      

สรุปผลการศึกษา          
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเงินอย่างแคบ ปริมาณเงินอย่างกว้าง รายได้
ประชาชาติ อัตราดอกเบี้ย และ อัตราแลกเปลี่ยน จะส่งผลอย่างไรต่ออัตราเงินเฟ้อ โดยใช้ข้อมูลทุติยภุมิแบบรายไตรมาส 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ถึง 2551 ซึ่งใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติในการวิเคราะห์ และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลผลการ
ทดสอบความนิ่งของข้อมูลด้วยวิธีกราฟ การสร้าง Colerogram และ Unit Root test พบว่าข้อมูลทุกตัวแปรมีลักษณะนิ่งท่ี
ระดับ I(1) ผลการทดสอบ Cointegration โดยให้ดัชนีราคา (แทนอัตราเงินเฟ้อ) เป็นตัวแปรตาม และ ปริมาณเงินอย่างแคบ 
ปริมาณเงินอย่างกว้าง รายได้ประชาชาติ อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนเป็นตัวแปรอิสระท่ีข้อมูลมีลักษณะนิ่งท่ีระดับ 
I(1) พบว่า รายได้ประชาชาติ อัตราแลกเปลี่ยน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราเงินเฟ้ออย่างมีนัยสําคัญ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Samuel A. Laryea and Ussif Rashid Sumaila ส่วนอัตราดอกเบี้ย มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับอัตราเงินเฟ้อ  อัน
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เนื่องมาจากเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลงจะส่งผลกระทบถึงอุปสงค์ต่อการลงทุนท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึน และจะส่งผลสะท้อนไปถึงอุปสงค์
มวลรวมของประเทศท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึนเมื่อเทียบกับ อุปทานมวลรวมท่ีมีอยู่ จึงส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อสูงข้ึน ตามแนวคิดของเคนส์ 
(อเนก เธียรถาวร, 2541, หน้า 174-176) ส่วนปริมาณเงินท้ังอย่างแคบและอย่างกว้าง มีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราเงินเฟ้อ
อย่างไม่มีนัยสําคัญ เนื่องจากค่า residuals ท่ีได้จากการถดถอยด้วยวิธี OLS มีลักษณะนิ่งท่ีระดับ I(0) สําหรับแบบจําลองการ
ปรับตัวระยะสั้น ด้วยการพิจารณาแบบจําลอง ECM ด้วยความล่าช้า (lag) 1 ช่วงเวลาพบว่า มีเพียงตัวแปรการเปลี่ยนแปลง
ของปริมาณเงินอย่างแคบท่ีมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสําคัญท่ี 0.10 
ในส่วนของค่าความเร็วในการปรับตัวของท้ังสองแบบจําลองอยู่ในช่วง 0 ถึง -1 โดยในท้ังสองแบบจําลองค่าความเร็วในการ
ปรับตัวมีนัยสําคัญทางสถิติ                   

ข้อเสนอแนะ           
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อกับปัจจัยต่างๆท่ีเป็นตัวกําหนดอัตราเงินเฟ้อนั้น ในแบบจําลองการ
ปรับตัวระยะสั้นแสดงให้เห็นว่ายังมีปัจจัยอ่ืนๆท่ีมิได้อยู่ในแบบจําลองท่ีมีผลต่ออัตราเงินเฟ้อด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
นักวิชาการสายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้บทความเรื่อง นโยบายการเงินและการดูแลเงินเฟ้อท่ีแสดงให้เห็น
ว่า ปัจจัยส่วนใหญ่ท่ีกําหนดเงินเฟ้อไทยกลับเป็นปัจจัยท่ีนโยบายการเงินสามารถดูแลจัดการได้ ได้แก่ เงินเฟ้อคาดการณ์ และ
อุปสงค์ส่วนเกินภายในประเทศ (ท่ีมิใช่การใช้นโยบายเพ่ือการควบคุมปริมาณเงินโดยตรง อันได้แก่ การซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของ
รัฐ การเพ่ิม-ลดอัตราเงินสดสํารองตามกฎหมายของธนาคารพาณิชย์ และ การเพ่ิม-ลดอัตรารับช่วงซื้อลดตั๋วเงินของธนาคาร
กลาง รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคาร เป็นต้น) ซึ่งปัจจัยท้ังสองรวมกันมีส่วนในการกําหนดเงินเฟ้อ
ไทยในช่วงท่ีผ่านมาถึง 70% ขณะท่ีปัจจัยด้านอุปทานมีผลประมาณ 20-40%  ดังนั้นในการวิจัยในอนาคตจึงควรมีการนํา
ปัจจัยเงินเฟ้อคาดการณ์ และอุปสงค์ส่วนเกิน ท่ีส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อในระยะสั้นมาพิจารณาต่อไปด้วย              
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วิถีชีวิตริมคลองกับการปรับตัวในช่วงฤดูน้ําหลากในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
The way of a riverbank life and an adaptation of local people during flooding in Phranakhon Si 
Ayutthaya  
 
อาจารย์คมลักษณ์  ไชยยะ 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยอาศัยวิธีการเก็บข้อมูลภาคสนามในพ้ืนท่ีกรณีศึกษา“บ้านตาลเอน อําเภอ
บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสัมพันธภาพระหว่างชุมชนกับระบบนิเวศวิทยาท่ีส่งผลต่อ
รูปแบบทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ซึ่งพวกเขาสามารถนําไปใช้ในการปรับตัวภายใต้อิทธิพลของน้ําหลากท่วมชุมชนอย่าง
สม่ําเสมอเกือบทุกปี และเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขหรือลดผลกระทบของปัญหาน้ําท่วมในชุมชนกรณีศึกษาและชุมชนแห่ง
อ่ืนท่ีประสบปัญหาลักษณะใกล้เคียงกันได ้

 จากการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านตาลเอน อําเภอบางปะหัน จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นชุมชนท่ีประสบกับปัญหาน้ํา
ท่วมในช่วงฤดูน้ําหลากระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายนเป็นประจําเกือบทุกปี ชาวบ้านในชุมชนจึงมีประสบการณ์ในการ
รับมือต่อสภาพปัญหาน้ําท่วมในช่วงฤดูนํ้าหลากมาอย่างต่อเนื่อง และได้ก่อรูปเป็นความรู้หรือภูมิปัญญาในการปรับตัวใช้ชีวิต
อยู่กับน้ําท่วมท่ีสั่งสมสืบต่อมาหลายช่ัวอายุคน กระท่ังมีลักษณะเป็นความรู้หรือนิเวศภูมิปัญญาท่ีเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้คนกับสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยารอบตัว  ซึ่งความรู้ในการปรับตัวใช้ชีวิตในช่วงฤดูน้ําหลากของชาวบ้านตาลเอนสามารถ
เห็นได้จากกระบวนการปรับตัวท่ีแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ (1) ช่วงเตรียมตัวก่อนน้ําหลากท่วม  (2)ช่วงปรับตัวอยู่ร่วมกับน้ํา 
และ (3) ช่วงหลังน้ําลด 

 จากการท่ีชาวบ้านตาลเอนยังคงสืบทอดรูปแบบทางวัฒนธรรมดั้งเดิมหลายอย่างจากอดีตถึงปัจจุบัน เช่น รูปทรง
บา้นเรือน การใช้เรือในแต่ละบ้าน การหาอาหารธรรมชาติ และอ่ืนๆมากมาย ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยทางวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับ
สภาพนิเวศวิทยาของพ้ืนท่ีนํ้าหลากท่วมประจําอยู่แล้ว และช่วยให้พวกเขาสามารถปรับตัวดํารงชีวิตท่ามกลางน้ําหลากท่วมได้
อย่างไม่ยากลําบากนัก  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารูปแบบวัฒนธรรมหรือนิเวศภูมิปัญญาเฉพาะถ่ินยังคงมีบทบาทหน้าท่ีตอบสนองต่อ
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คําสําคัญ:ฤดูนํ้าหลาก การปรับตัวนิเวศภูมิปัญญา 
 
Abstract 

This qualitative research paper conducts by collecting data from the fieldwork at “Ban Tan En, 
Bang Pahan District, Phra Nakhon Si Ayuttaya Province. Its object is to study about the relations between 
community and ecology which affect the cultural form and wisdom using for the adaptation to survive 
during annual flooding period. Additionally, to be the guidance to improve or decrease the side effects of 
flooding not only for the case study community, but also for those that face the same problems.  

The research findings are that the flooding that community of “Ban Tan En, Bang Pahan District, 
Phra Nakhon Si Ayuttaya Province have continuously faced during September- November each year 
causes the villagers gain experience to cope with the problem gradually and continuously. This situation 
provides the condition to the foundation of knowledge and ecological wisdom that is the result of the 
relations between Ban Tan En people and their ecology. Their knowledge for adaptation during flooding 
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season obviously shown up in 3 stages: (1) the preparation before flooding (2) the adaptation to live it (3) 
after the water has already gone. 

The result of the preservation of original culture from the past such as, the house structure, using 
boat, eating natural foods, etc is the cultural factor concordantly with the ecological condition of flooding 
area. This aids the people of Ban Tan En surviving during the flooding period easily. It reflects that cultural 
form or ecological wisdom of each local still able to serve the community efficiently. 
Keywords: Flooding season, Adaptation, Ecological wisdom  
 
บทนํา 

 จากสภาพทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนท่ีราบลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาตอนล่าง ซึ่งมีลักษณะเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มน้ําท่วมและมีแม่น้ํา
สายหลักหลายสายไหลผ่าน  เมื่อถึงช่วงฤดูฝนหรือท่ีคนในท้องถ่ินเรียกว่า “ฤดูน้ําหลาก” จึงทําให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีประสบกับสภาพน้ําหลากท่วมเป็นประจําทุกปีเช่นกัน ด้วยลักษณะภูมิประเทศดังกล่าว หรือท่ีเรียกว่าท่ีราบดิน
ดอนสามเหลี่ยมแม่นํ้าเจ้าพระยา ประกอบกับมีเส้นทางแม่น้ําสําคัญไหลผ่านถึง 4 สายด้วยกัน คือ แม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําป่า
สัก แม่น้ําลพบุรี และแม่น้ําน้อย อีกท้ังยังมีลําคลองใหญ่น้อยตัดผ่านเป็นเครือข่ายจํานวนมาก เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนหรือฤดูน้ํา
หลากปริมาณน้ําในแม่น้ําลําคลองก็จะเพ่ิมระดับสูงข้ึนเรื่อยๆ จนท่วมพ้ืนท่ีราบลุ่มของจังหวัดเกือบท้ังหมด (ชาติชาย มุกสง, 
2543: 142)ซึ่งโดยปกติเมื่อล่วงเข้าสู่เดือนกันยายนหรือกลางฤดูฝนของทุกปี ปริมาณน้ําในแม่น้ําลําคลองก็จะเริ่มเอ่อล้นตลิ่ง
สูงข้ึนจนท่วมชุมชนบ้านเรือนและพ้ืนท่ีเพาะปลูกเป็นประจําทุกปี ซึ่งในแต่ละชุมชนอาจมีสภาพปัญหาน้ําท่วมแตกต่างกันในแง่
ของระดับความสูง-ต่ําจากปริมาณน้ําท่ีท่วมมากหรือท่วมน้อยเท่านั้น  

 อําเภอบางปะหันเป็นอําเภอท่ีเกิดน้ําท่วมหลากเป็นประจําทุกปี วินัย วีระวัฒนานนท์ (2537: 5 - 8) เขียนบรรยายถึง
สภาพสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนบางปะหันในอดีต โดยเฉพาะลักษณะเด่นของพ้ืนท่ีอําเภอบางปะหันในช่วงฤดูน้ําหลากว่า
“...เนื่องจากบางปะหันมีแม่นํ้าลําคลองอยู่ท่ัวไป และมีนํ้าไหลท่วมพ้ืนบ้านอยู่ทุกปีน่ีเอง บางปะหันจงึไม่เคยขาดแคลนน้ํากินน้ํา
ใช้ แต่น้ํากลับจะมีมากจนเหลือเฟือ หรือไม่ก็เป็นปัญหาท่ีบางปีน้ําจะท่วมเร็วเกินไปจนชาวบ้านเตรียมตัวอพยพเก็บข้าวของ
และสัตว์เลี้ยงไม่ทัน หรือบางปีนํ้ามาเร็วและข้ึนเร็ว จะทําให้ต้นข้าวในท้องทุ่งโตข้ึนหนีน้ําไม่ทัน ต้นข้าวจะถูกน้ําท่วมยอดตาย 
ซึ่งชาวบางปะหันเรียกกันว่า “น้ําโล่งทุ่ง” ในปีท่ีมีน้ําโล่งทุ่ง ถ้าพายเรือออกมาริมทุ่งจะมองเห็นแต่พ้ืนน้ําเว้ิงว้างสุดสายตา
เหมือนกับท้องทะเล” จากสภาพดังกล่าวแสดงถึงลักษณะทางธรรมชาติปกติท่ีเกิดข้ึนสม่ําเสมอในหลายพ้ืนท่ีของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ท้ังนี้ในแต่ละพ้ืนท่ีจะประสบกับปัญหาน้ําหลากท่วมรุนแรงหรือหนักเบาเพียงใดก็ข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย เช่น 
ระดับความสูงของพ้ืนท่ี ปริมาณน้ําฝนและน้ําเหนือในแต่ละปี และระยะห่างระหว่างชุมชนกับแม่น้ําลําคลองในพ้ืนท่ี เป็นต้น  
แต่ในส่วนของกรณีศึกษาชุมชนบ้านตาลเอน อําเภอบางปะหัน ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีลุ่มต่ําน้ําท่วมถึง โดยมีคลองบางพระครูไหลผ่าน
เช่ือมต่อระหว่างแม่นํ้าป่าสักและแม่นํ้าลพบุรีโดยตรง ในแต่ละปีเมื่อฤดูนํ้าหลากน้ํามาถึงในช่วงประมาณเดือนกันยายน น้ําจาก
คลองบางพระครูก็จะเอ่อล้นสูงข้ึนจนกระท่ังท่วมชุมชนและพ้ืนท่ีเพาะปลูกท้ังหมด  

 ในงานวิจัยนี้ได้อาศัยพ้ืนท่ีบ้านตาลเอน ตําบลตาลเอน อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นกรณีศึกษา
เฉพาะ เนื่องจากมีความน่าสนใจเป็นพิเศษ 2 ประการคือประการแรกชุมชนตาลเอนเป็นชุมชนเก่าแก่มีลักษณะทางกายภาพท่ี
เป็นพ้ืนท่ีลุ่มต่ําท่ีเกิดน้ําหลากท่วมเป็นประจําเกือบทุกปี และประการท่ีสองชาวบ้านตาลเอนยังคงมีวิถีชีวิตท่ียังพ่ึงพาอาศัย
ผูกพันกับคลองบางพระครูอยู่ค่อนข้างมาก ดังเช่น การอุปโภค/บริโภค การใช้เป็นแหล่งหาอาหาร การใช้เป็นเส้นทางสัญจร 
เป็นต้น ลักษณะดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นถึงรูปแบบวัฒนธรรมเฉพาะท้องถ่ินท่ีพวกเขาสามารถดํารงชีวิตอย่างสัมพันธ์กับน้ํา
ค่อนข้างสูงกว่าชุมชนอ่ืนท่ีมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติหรือระบบนิเวศวิทยาท่ีแตกต่างไป ซึ่งทําให้เราสามารถศึกษาการ
ปรับตัวตอบสนองต่อปัญหาน้ําท่วมในช่วงฤดูน้ําหลากของพวกเขาได้อย่างชัดเจนข้ึน เนื่องจากภูมิปัญญาความรู้ของมนุษย์
มิได้เกิดข้ึนลอยๆ หากแต่ความรู้เป็นสิ่งท่ีก่อร่างสร้างตัวลงหลักปักฐานภายในระบบนิเวศของท้องถ่ิน ภูมิปัญญาเกิดและ
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772                  : สังคมและวัฒนธรรม 

 

พัฒนาข้ึนในกระบวนการท่ีคนและชุมชนปรับตัวเข้ากับระบบนิเวศชุดหนึ่ง (ยศ สันตสมบัติ, 2542:48)  ดังท่ีเห็นได้จากวิถี
ชีวิตของผู้คนบ้านตาลเอน ซึ่งมีการปรับตัวใช้ชีวิตท่ามกลางสภาพน้ําท่วมในช่วงฤดูนํ้าหลากมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตผู้วิจัยเห็น
ว่าข้อมูลจากการศึกษานี้น่าจะเป็นประโยชน์ในการเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตในช่วงฤดูน้ําหลากให้มี
ความสะดวกข้ึน เพ่ือบรรเทาความรุนแรงจากสภาพน้ําท่วมแก่ชุมชนบ้านตาลเอนและชุมชนอ่ืนๆ ท่ีประสบกับปัญหาน้ําท่วม
เช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็เพ่ือให้มีฐานข้อมูลสําหรับการศึกษาในประเด็นท่ีใกล้เคียงกันนี้ต่อไป     
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสัมพันธภาพระหว่างชุมชนกับระบบนิเวศวิทยาท่ีส่งผลตอ่รูปแบบทางวัฒนธรรมและภมูิปัญญาของ 
ชุมชนบ้านตาลเอน อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. เพ่ือศึกษาการใช้ชีวิตและการกระบวนการปรับตัวในช่วงฤดูนํ้าหลากของผู้คนในชุมชนบ้านตาลเอน อําเภอบางปะ 
หัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการลดผลกระทบของปัญหาน้ําท่วมในพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากปญัหาน้ําท่วมโดยอาศยั 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีพบในชุมชน 
 
มุมมองทางทฤษฎ:ี นิเวศวิทยาวัฒนธรรม – ภูมิปัญญาการปรับตัวในสภาพแวดล้อม 

 การศึกษาวิถีชีวิตริมคลองกับการปรับตัวในช่วงฤดูน้ําหลาก จากพ้ืนท่ีชุมชนบ้านตาลเอน อําเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้อาศัยมุมมองตามแนวคิดทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของนักมานุษยวิทยาในการทําความ
เข้าใจต่อผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติแวดล้อมท่ีปรากฏออกมาเป็นองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีพบในชุมชน 
ซึ่งรวมถึงความสามารถในการปรับตัวในช่วงฤดูนํ้าหลากของผู้คนในชุมชนด้วย  

 การศึกษาเชิงนิเวศวัฒนธรรมตามแนวความคิดของ Julian Steward คือการศึกษากระบวนการท่ีสังคมวัฒนธรรม
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม โดยมุ่งเป้าหมายสําคัญไปท่ีวิวัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการปรับตัว 
(adaptation) ทางสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากสังคมและวัฒนธรรมเป็นสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่ง การ
เปลี่ยนแปลงเป็นผลมาจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป การปรับตัวของสังคมวัฒนธรรมข้ึนอยู่กับ
พ้ืนฐานท่ีสําคัญ คือ เทคโนโลยี โครงสร้างสังคม และลักษณะของสภาพแวดล้อมธรรมชาติเป็นหลัก (Steward, 1955: 102-
104 อ้างในสมศรี สิริขวัญชัย,2541: 22) นักมานุษยวิทยาแนวนิเวศวิทยาวัฒนธรรมเช่ือว่าวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมมี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและมีผลกระทบซึ่งกันและกันอย่างแยกไม่ออก ในยุคท่ีเทคโนโลยียังอยู่ในระดับต่ํา มนุษย์
จําเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าข้ึน มนุษย์มีความสามารถในการดัดแปลงสภาพแวดล้อม
ได้มากข้ึน อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมก็ลดน้อยลง แต่ลักษณะทางวัฒนธรรม ประสบการณ์และความเคยชินในอดีต ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างจะคงอยู่และสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง (อ้างในสมศรี ศิริขวัญชัย, เพ่ิงอ้าง:22) 

 แนวคิดของ Julian Steward ได้ช้ีให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมนั้นมีความเก่ียวพันธ์ต่อกัน
และกันอย่างยิ่ง บางครั้งสภาพแวดล้อมอย่างหนึ่ง อาจจะมีอิทธิพลเหนือสภาพแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งได้ เขาได้ให้ความสนใจ
ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับสังคมวัฒนธรรมของมนุษย์ โดยพิจารณาถึง1.ความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมและเทคนิคท่ีจะใช้เพ่ือหาประโยชน์จากสภาพแวดล้อม 2.ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนพฤติกรรมและ
เทคนิคท่ีมนุษย์ใช้หาประโยชน์จากสภาพแวดล้อม และ 3. ผลกระทบท่ีแบบแผนพฤติกรรมหนึ่งส่งไปถึงส่วนอ่ืนๆ ของ
วัฒนธรรม (Steward, 1955: 40-41 อ้างใน ชนัญ วงษ์วิภาค, อ้างแล้ว: 7)  ท้ังนี้วิธีการศึกษาตามแนวนิเวศวิทยาวัฒนธรรม 
ท้ังสามข้ันตอนดังกล่าว เป็นวิธีการศึกษาวิเคราะห์สังคมมนุษย์แต่ละแห่ง โดยSteward ได้เสนอให้พิจารณาท่ีความสัมพันธ์
ระหว่างสภาพแวดล้อมระหว่างแบบแผนพฤติกรรมและเทคนิคท่ีจะใช้เพ่ือหาประโยชน์จากสภาพแวดล้อม โดยเทคนิควิธีท่ี
มนุษย์ใช้อาจเห็นได้ใน “วัฒนธรรมทางวัตถุ”  (Material culture) ดังท่ีพบว่าในสังคมดั้งเดิม มีการใช้เครื่องมือในการดํารง
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ชีพอย่างเป็นพ้ืนฐาน เช่น อาวุธและเครื่องมือในการล่าสัตว์และจับปลา ภาชนะท่ีใช้เก็บรักษาอาหาร เครื่องมือในการ
คมนาคมท้ังบนดินและในน้ํา แหล่งน้ําและเช้ือเพลิง และเครื่องมือท่ีช่วยลดผลกระทบจากความหนาวเย็นหรือความร้อนท่ี
มากเกินไป เช่น เสื้อผ้าและท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น ส่วนในสังคมเกษตรและเลี้ยงสัตว์ เทคนิคในการทําเกษตรกรรมและการเลี้ยง
สัตว์กับเครื่องมือต่างๆท่ีสําคัญจะถูกพิจารณาเป็นพิเศษ ขณะท่ีสังคมอุตสาหกรรมจะพิจารณาถึงการจัดการเงินทุนและเครดิต
ในระบบการค้าเป็นจุดสนใจในการวิเคราะห์ (ดู Julian Steward, 1955)  แนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรมจึงมักถูกนําไปใช้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมธรรมชาติรอบตัวว่ามีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างไร มนุษย์มีวิธีการใดบ้างใน
การปรับตัวให้เข้ากับสภาพธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดรูปแบบทางวัฒนธรรมข้ึนมา หรือการศึกษาถึงเทคนิควิธีเครื่องไม้เครื่องมือ
ท่ีมนุษย์ใช้ในการดํารงชีวิตภายใต้อิทธิพลของสภาพแวดล้อมแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งในบทความนี้ได้อาศัยมุมมองทฤษฏีดังท่ี
กล่าวมาทําความเข้าใจกับการปรับตัวของชาวบ้านตาลเอน ซึ่งเป็นชุมชนริมคลองเก่าแก่ท่ีได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม
ทางนิเวศวิทยาแบบท่ีราบลุ่มน้ําท่วมถึงในช่วงฤดูนํ้าหลากมาโดยตลอด 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและการเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม (flied work) ในพ้ืนท่ีกรณีศึกษาประกอบกัน ในส่วนของการศึกษาเอกสารได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก็บจากการศึกษาภาคสนามในภายหลัง 
โดยกรณีศึกษาหรือหน่วยในการวิเคราะห์ครั้งนี้ เป็นกรณีศึกษาเฉพาะจากชุมชนริมคลองบางพระครูแห่งหนึ่ง คือ ชุมชนตาล
เอน อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีท่ีผู้วิจัยได้ร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้และ
บริการวิชาการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่าสามปีแล้ว จึงค่อนข้างมีความคุ้นเคยกับพ้ืนท่ีและชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดี   

 สําหรับการศึกษาภาคสนาม ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนใหญ่ในงานวิจัย ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยวิธีการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม  
การสัมภาษณ์ การจดบันทึกสนามและภาพถ่าย ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลบริบททางประวัติศาสตร์ของชุมชน  โครงสร้างสังคม
และลักษณะทางนิเวศวิทยาของชุมชน  วิถีการดํารงชีวิตและระบบภูมิปัญญาท้องถ่ิน และโดยเฉพาะข้อมูลในการปรับตัวรับมือ
น้ําท่วมในช่วงฤดูนํ้าหลากท่ีสะท้อนให้เห็นถึงนิเวศภูมิปัญญา (ecological wisdom) ของผู้คนริมคลองบางพระครู เป็นต้น โด
ยอมูลเหล่านี้จะถูกนํามาจัดระเบียบและเขียนอธิบายโดยวิธีเขียนชาติพันธ์ุวรรณา (ethnography) แล้วจึงนําข้อมูลไปวิเคราะห์
ตามกรอบแนวคดิทฤษฏี เพ่ือทําความเข้าใจรูปแบบวิถีชีวิตของผู้คนและการปรับตัวในช่วงฤดูน้ําหลาก ซึ่งเป็นประเด็นหลักใน
การวิจัยครั้งนี้   

 

ผลการวิจัย 
1. บริบทความเป็นมาของคลองบางพระครูและบ้านตาลเอน อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 คลองบางพระครู เป็นสายน้ําสําคัญท่ีหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนสองฝั่งคลองท่ีไหลผ่าน กล่าวได้ว่าวิถีชีวิตของผู้คนบ้านตาล
เอนและชุมชนอ่ืนๆ ละแวกใกล้เคียงต่างก็อาศัยประโยชน์จากคลองบางพระครูในการทํามาหากินจากอดีตถึงปัจจุบันมาโดย
ตลอด ท้ังในการอุปโภค-บริโภคของแต่ละครัวเรือนดังท่ีเห็นได้จากการทําท่าน้ําลงคลองหน้าบ้านแต่ละหลัง การคมนาคม
สัญจร และการใช้เป็นแหล่งหาอาหารธรรมชาติจากในคลองท่ีมีอยู่หลากหลาย สายน้ําเส้นนี้จึงมีความสําคัญต่อวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของผู้คนริมคลองค่อนข้างสูง ลักษณะของคลองบางพระครูเป็นคลองลัดติดต่อกับแม่น้ําใหญ่สองเส้น คือ แม่น้ํา
ลพบุรีและแม่นํ้าป่าสัก โดยไหลทอดตัวยาวคดเคี้ยวในแนวยาวจากทางทิศตะวันออกยังตะวันตก ด้านหนึ่งเช่ือมต่อกับแม่น้ํา
ลพบุรีแล้วไหลไปเจอกับแม่นํ้าป่าสักท่ีปลายน้ํา จากต้นคลองท่ีสบกับแม่นํ้าลพบุรี ณ บริเวณหน้าโรงเรียนวัดอุโลม หมู่ 3 บ้าน
เกาะมอญ ตําบลมหาราช อําเภอมหาราชไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านตําบลกะทุ่ม อําเภอมหาราช ไปยังตําบลตาลเอน 
อําเภอบางปะหัน ตําบลบ้านขล้อ อําเภอบางปะหันตําบลบางพระครู อําเภอนครหลวงตามลําดับ โดยบรรจบกับแม่นํ้าป่าสักท่ี
ปากคลองบริเวณบ้านวัดวังหมู่ 6 ตําบลบางระกํา อําเภอนครหลวง   
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ในอดีตกว่า 50 ปี คลองบางพระครูถูกใช้เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักในการเดินทางไปยังตัวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยตัดลัดระหว่างแม่นํ้าลพบุร-ีไปยังแม่นํ้าป่าสัก จากอําเภอมหาราชจะไปออกท่ีหัวหาดติดต่อกับแม่น้ําป่า
สักท่ีปากคลองบางพระครูในบริเวณพ้ืนท่ีของบ้านวัดวัง หมู่ 6 ตําบลบางระกํา อําเภอนครหลวงแล้วล่องไปจนสุดทางท่ีท่าเรือ
ตลาดหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยุธยา  ดังท่ีลุงสมบัติ วัย 78 ปี อาศัยอยู่ในบ้านตาลเอนหมู่ 3 เล่าถึงการเดินทางในช่วงต้น
ทศวรรษ 2500 หรือประมาณ 50 กว่าปีก่อนว่า “เดินไปบางปะหัน มหาราชก็เดิน เดินลัดทุ่งแปลงนา เขาไล่ทหารเขาก็เดินไป
วัดเขาลือ ซื้อของก็ไปบางปะหันเขามีตลาด  ไปอยุธยาต้องนั่งเรือไป เขาเรียกเรือหางยาวอะไรเนี่ย ข้ึนหน้าบ้าน มันมีหลายลํา 
พอเวลาตีสี่ ตีห้าเรือก็ว่ิงข้ึนไปสุดหมู่บ้านแล้วก็ล่องมา เรือของคนในหมู่บ้าน ไล่ลงมาเรื่อยๆ รับคนไป ตามท่า ไปอยุธยา เรือ
หางยาวมันนั่งได้หลายคนเป็นสิบคนนั่นแหละ”  เมื่อมีการตัดถนนหลวงผ่านชุมชนข้ึนตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 2500 ชุมชนริม
คลองตั้งแต่ตําบลมหาราช กะทุ่ม ตาลเอน บ้านขล้อ บางพระครู และบางระกํา จึงถูกเช่ือมโยงกันด้วยถนนท่ีตัดข้ึนใหม่ถูกใช้
แทนการสัญจรทางเรือ ความสําคัญของการคมนาคมทางเรือก็ค่อยๆลดลงไปทีละน้อยกระท่ังหยุดใช้ไปในท่ีสุด ปัจจุบันคลอง
บางพระครูจึงไม่มีเรือโดยสารแล้ว แต่ชาวบ้านชุมชนริมคลองต่างๆ ยังใช้เรือสัญจรไปมาในละแวกชุมชน และใช้เป็นแหล่ง
อาหารจากธรรมชาติ และในบางชุมชนรวมท้ังบ้านตาลเอนก็ยังคงอาศัยน้ําจากคลองบางพระครูในการปลูกข้าวในช่วงท่ีน้ําจาก
คลองชลประทานไม่เพียงพอแก่การทํานา’ 

 
ภาพท่ี 1 คลองบางพระคร ู

 เนื่องจากสภาพแวดล้อมธรรมชาติรอบชุมชนตาลเอนท่ียังอุดมด้วยพืชพันธ์ุไม้ท้องถ่ินหนาแน่น จึงพบนกหลายหลาย
ชนิดท่ีหายากและฝูงค้างคาวแม่ไก่หลายพันตัวท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนตาลเอนเพียงแห่งเดียวของอําเภอบางปะหัน ขณะท่ีในคลอง
ยังเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุปลาและสัตว์นํ้าท่ีชาวบ้านอาศัยจับเพ่ือบริโภคกันได้ตลอดท้ังปี  สภาพสังคมท่ัวไปของชุมชนตาลเอนยัง
จัดได้ว่ามีลักษณะเป็นสังคมชนบทอยู่พอสมควร ท้ังในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ เพ่ือนบ้าน และชาวบ้านยังคง
ประกอบอาชีพทํานาเป็นส่วนใหญ่  การตั้งถ่ินฐานของชุมชนในอดีตเริ่มแรกมีลักษณะเรียงตัวไปตามสายน้ํา (line village) เพ่ือ
ความสะดวกในการใช้ประโยชน์จากน้ําในคลองและการเดินทางท่ีใช้เรือเป็นหลัก  โดยบ้านเรือนแต่ละหลังจะหันหน้าบ้านเข้า
หาคลองบางพระครูท้ังฝั่งซ้ายและขวาของคลอง  กระท่ังเมื่อมีการขุดคลองส่งน้ําหรือเริงรางชลประทานผ่านกลางชุมชน ถนน
คันดินจากการขุดคลองได้กลายเป็นถนนสําหรับการเดินทางท่ีมีการพัฒนาขยายเส้นทางเดินอยู่ต่อเนื่องเรื่อยๆ จากคันดิน
กลายเป็นทางลูกรังแล้วก็พัฒนาต่อเรื่อยมาจนกลายเป็นถนนลาดยางสองเลนในปัจจุบัน กระบวนการเหล่านี้เกิดข้ึนตั้งแต่ช่วง
ประมาณทศวรรษ 2510 เป็นต้นมา บ้านเรือนปลูกใหม่จึงขยายตัวเพ่ิมหนาแน่นตามริมฝั่งถนนท่ีตัดผ่านกลางหมู่บ้านแทนท่ี
เคยอาศัยอยู่หนาแน่นตามริมคลองเหมือนในอดีต  และเปลี่ยนจากลักษณะบ้านเรือนแบบเก่าท่ียกพ้ืนสูงมีใต้ถุนเป็นบ้านตึก
สองช้ันตามแบบสมัยใหม่กันมากข้ึน พร้อม ๆ กับสาธารณูปโภคพ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ   
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ภาพท่ี 2   ลักษณะการเรียงตัวตามแนวคลองบางพระครูของชุมชนตาลเอน 
ท่ีมา: นักศึกษาปริญญาโท ชนบทศึกษาและการพัฒนา สํานักบณัฑติอาสาสามัครรุ่นท่ี 12 (2555). 
 

 ด้วยพ้ืนท่ีตั้งของชุมชนตาลเอนหมู่ 1 อยู่ใจกลางตําบล จึงเป็นเหมือนศูนยก์ลางกิจกรรมทางสังคมประเพณีต่างๆของ
ชุมชนเนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีตั้งของหน่วยงานราชการ เช่น โรงเรียน สถานีอนามัย และวัดตาลเอนท่ีกลายเป็นสํานักปฏิบัติธรรมท่ี
มีลูกศิษย์ลูกหาจากภายนอกจํานวนมากมายเข้ามาปฏิบัติตามไม่เว้นในแต่ละวัน  ส่วนหมู่ 2 และหมู่ 3 จะมีพ้ืนท่ีทํานาผืนใหญ่
ท่ีเช่ือมต่อไปยังพ้ืนท่ีทํานาของคนต่างหมู่บ้านไปจนถึงเขตอําเภอมหาราช และยังคงมีสภาพแวดล้อมรอบๆ ชุมชนท่ียังคงสภาพ
ธรรมชาติอุดมด้วยต้นไม้ท้องถ่ินหนาแน่นมากกว่าบริเวณหมู่ 1 อย่างเห็นได้ชัด  

 แม้ชาวตาลเอนในปัจจุบันจะมีวิถีชีวิตท่ีไม่แตกต่างจากคนในเมืองสักเท่าไหร่นักแล้วก็ตาม แต่คนในชุมชนจํานวนมาก
ยังประกอบอาชีพทํานาเหมือนดังท่ีเคยทํากันมาตั้งแต่อดีตจากบรรพบุรุษ เพียงแต่รูปแบบการผลิตได้ปรับเปลี่ยนไปจากอดีต 
โดยการจ้างแรงงานในข้ันตอนการผลิตต่างๆมากกว่าลักษณะการผลิตด้วยตัวเองทุกข้ันตอนเหมือนในอดีต กระนั้นการทํานาดู
จะจํากัดอยู่เฉพาะในกลุ่มคนรุ่นกลางคน ขณะท่ีคนรุ่นใหม่หันเหไปทําอาชีพนอกภาคการเกษตรแทน  

 ความเปลี่ยนแปลงทางด้านการประกอบอาชีพมาพร้อมกับการเกิดข้ึนของนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอนครหลวง รวมท้ังนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีผุดข้ึนอย่างรวดเร็วในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วงปลายทศวรรษ 2530 ทํา
ให้คนรุ่นใหม่ในช่วงอายุประมาณ 40 ปีลงมา ซึ่งได้รับการศึกษาสูงข้ึนก็เริ่มหันเปลี่ยนอาชีพไปทํางานรับจ้างในโรงงานแทนการ
ทํานาอย่างคนรุ่นก่อน และออกไปอาศัยอยู่ใกล้ท่ีทํางานนอกชุมชนท้ังในจังหวัดและต่างจังหวัด ด้วยเหตุนี้ชีพจรชีวิตปกติของ
ชุมชนตาลเอน จึงมักจะพบแต่กลุ่มคนสูงอายุท่ียังอาศัยอยู่ติดบ้านเรือน ไม่ก็ผู้ใหญ่วัยกลางคนข้ึนไปท่ียังคงประกอบอาชีพทํา
นาในพ้ืนท่ีหมู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ ส่วนคนรุ่นหนุ่มสาวจะพบได้น้อย เพราะหากไม่ออกไปทํางานในโรงงานในจังหวัดหรือไป
ทํางานต่างถ่ินนอกหมู่บ้านแล้ว ก็จะพบพวกเขาได้ในช่วงเย็นหรือค่ําหลังจากเลิกงาน หรือในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ยาวท่ีพวก
เขากลับบ้านมาเยี่ยมเยียนครอบครัวเครือญาติในชุมชนตามเทศกาลต่างๆ เท่านั้น 
 

2. นิเวศภูมิปัญญา: การปรับตัวของชุมชนริมคลองบางพระครูในช่วงฤดูน้ําหลาก 
 “นิเวศภูมิปัญญา” (ecological wisdom) ในท่ีนี้หมายถึงภูมิปัญญาท่ีสัมพันธ์เก่ียวข้องกับการตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อมธรรมชาติรอบตัวในช่วงฤดูน้ําหลากท่ีชาวตาลเอนต้องเผชิญกับน้ําหลากท่วมสม่ําเสมอเกือบทุกปี กระท่ัง
กลายเป็นความรู้ความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณน์้ําหลากได้อย่างเหมาะสม โดยการปรับตัวของชาวตาลเอนสามารถ
มองเห็นได้จากกระบวนการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติในช่วงฤดูน้ําหลากท้ังสามช่วงด้วยกัน กล่าวคือ (1) ช่วง
เตรียมตัวก่อนน้ําหลากท่วม  (2)ช่วงปรับตัวอยู่ร่วมกับน้ํา และ (3) ช่วงหลังน้ําลด 

(1) ช่วงเตรียมตัวก่อนน้ําหลากท่วม: น้ํามาปลากินมด (ดูนํ้าดูฝน ติดตามข่าวสาร เตรียมเรือ ยกข้าวของให้พ้นน้ํา)  
เมื่อเข้าต้นเดือนกันยายนก็จะเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเก่ียวข้าวนาปรังรอบแรกพอดี หน่วยงานของรัฐได้แจ้งให้ชาวบ้าน 
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เก่ียวข้าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม เพราะหากล่าช้าอาจได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมจากน้ําเหนือและน้ําท่ี
ระบายจากเข่ือนเพ่ิมข้ึนได้ ปฏิทินการผลิตข้าวของชาวบ้านละแวกนี้จึงต้องตรงและสอดคล้องกับฤดูกาล และด้วยสภาพน้ํา
หลากในแต่ละแห่งไม่ได้เกิดข้ึนพร้อมกัน โดยจะค่อยท่วมไล่มาตามพ้ืนท่ีท่ีเป็นเส้นทางน้ําของแม่น้ําป่าสักและลพบุรีซึ่งเป็น
แม่น้ําสายสําคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การติดตามข้อมูลข่าวสารน้ําท่วมในพ้ืนท่ีอ่ืนก่อนท่ีจะถึงชุมชนตนเอง จึงเป็น
สิ่งจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับการพิจารณาเตรียมการป้องกันน้ําท่วม โดยชาวบ้านริมคลองบางพระครูจะต้องให้ความสนใจเป็น
พิเศษกับปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณน้ําฝนท่ีตก ปริมาณน้ําในเข่ือนและการปล่อยน้ําจากเข่ือน และการสังเกตระดับน้ําในคลอง
บางพระครูท่ีค่อยๆเพ่ิมระดับข้ึน เป็นต้น  ชาวบ้านตาลเอนเล่าว่าในอดีตคนสมัยก่อนไม่มีสื่อข่าวสารหลายช่องทางเหมือน
ปัจจุบัน การสังเกตพิจารณาจากสภาพธรรมชาติรอบตัวก็ช่วยได้บ้าง เช่น การฟังเสียงกบหรืออ่ึงอ่าง หรือมดขนไข่หนีน้ําข้ึนท่ี
สูงก็อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าฝนตกหนักและน้ํากําลังจะท่วมแล้ว หรือหน่อไม้ท่ีแทงยอดข้ึนสูงกว่าปกติก็แสดงว่าปีนั้นน้ําข้ึนสูง 
เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันชาวตาลเอนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อแหล่งต่างๆก่อนน้ําจะหลากท่วม และได้มี
การแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกันในชุมชนอย่างท่ัวถึงกัน  ดังท่ีผู้ใหญ่ประยูร อินจันทร์ อธิบายถึงสัญญาณท่ีชาวตาลเอน
พิจารณาในการเตรียมตัวก่อนน้ําจะท่วมหลากว่า“...ก็ว่ายังไงล่ะ ฝนตกต้องดูฝน ดูนํ้าแล้วดูฝนด้วยแหละ แล้วก็ต้องติดตามข่าว 
หนังสือพิมพ์แล้วก็รายงานกันบอกกันไปอะไรไปเพ่ือนบ้านน่ะ  พอน้ําถึงตลิ่งก็ต้องเตรียมแล้ว เพราะถ้าน้ําข้ึนมาล้นตลิ่งก็ต้อง
เริ่มเตรียม ล้นตลิ่งไหลเข้าบ้าน ค่อยๆข้ึน แต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยมากหน่อย เพราะว่าประตูระบายออกมา ประตูบึงกุ่ม เข่ือนป่า
สักเนี่ยไม่รู้ว่า พระรามหกน่ะจะระบายหรือเปล่า ถ้าระบายน่ะทีน้ีจะข้ึนเยอะ...มีหนังสือพิมพ์  ท่ีน่ีเขามีหนังสือพิมพ์ แล้วก็เปิด
ข่าวดู  ก็ดูข่าวดูอะไรกันไง บอกกัน บางคนเขาดูข่าวโทรทัศน์ว่าวันนี้นะ ไอ้เข่ือนพระรามหก  อยู่ท่ีท่าเรือนะว่าจะเปิดก่ี
ลูกบาศก์เมตร ตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็น 500-600  ต่อวินาที แต่มันก็ยังไม่กระทบเท่าไหร่ ท่ีปี 54  เปิดมาร่วมๆพันน่ะ เจ็ดแปด
ร้อยหรือเก้าร้อยน่ะ”  
 การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับปริมาณน้ําท่ีปล่อยจากเข่ือนและปริมาณน้ําฝนท่ีตกจะสัมพันธ์กับปริมาณน้ําในคลอง
บางพระครูโดยตรง ช่วงก่อนน้ําจะหลากท่วมชาวบ้านตาลเอนต้องคอยสังเกตน้ําในคลองบางพระครูตลอดท้ังวัน พ้ืนท่ีน้ําท่วม
ยิ่งใกล้เข้ามา ชาวบ้านก็ยิ่งตื่นตัวมากข้ึน โดยเฉพาะครัวเรือนท่ีรู้ว่าพ้ืนท่ีตั้งบ้านของตัวเองอยู่ในท่ีลุ่มต่ํากว่าบ้านอ่ืน ดังนั้นสิ่งท่ี
ต้องทําควบคู่ไปพร้อมกับการสนใจข้อมูลข่าวสารท้ังจากในสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และเพ่ือนบ้าน คือ การเตรียมเก็บข้าวของ
เครื่องใช้ให้พ้นน้ําและการเตรียมเรือประจําแต่ละบ้านให้พร้อมสําหรับการใช้งานได้เอาไว้ล่วงหน้าซึ่งโดยปกติบ้านท่ีเสร็จจาก
การเก็บเก่ียวข้าวในนาก่อนแล้ว ก็จะมีความพร้อมในการเตรียมตัวรับมือกับน้ําหลากท่วมได้ดีกว่า ครอบครัวท่ียังวุ่นวายกับการ
เก่ียวข้าวให้ทันก่อนน้ําจะหลากท่วมทุ่ง บ้านเรือนของชาวตาลเอนดั้งเดิมส่วนมักจะเป็นบ้านไม้มีใต้ถุนสูงและเสาบ้านทําด้วย
เสาปูนเพราะทนน้ําได้ดี ซึ่งเป็นลักษณะบ้านเรือนท่ีสร้างข้ึนอย่างตั้งใจให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพนิเวศวิทยาน้ําท่วมในแต่
ละปีอยู่ก่อนแล้ว สังเกตได้ว่าบ้านเรือนหลายหลังมีการดีดบ้านให้พ้นระดับน้ําท่วมหลากสูงข้ึนอยู่บ่อยครั้ง บางหลังดีดบ้านใน
ระดับความสูงมากกว่า 3 เมตรข้ึนไป  เมื่อน้ําหลากใกล้เข้ามาโดยสังเกตจากระดับน้ําในคลองบางพระครูท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ชาวตาล
เอนก็จะเริ่มเก็บข้าวของเครื่องใช้ใต้ถุนเรือนข้ึนบนบ้าน บางครอบครัวอาจทําร้านยกพ้ืนเก็บของเพ่ือใช้เก็บข้าวของในช่วงน้ํา
ท่วมโดยเฉพาะต่างหากเพ่ือใช้ประจําทุกปี แต่บางคนก็อาจรอดูว่าน้ําในปีน้ันจะท่วมมากน้อยเพียงใดจึงจะค่อยทําร้านช่ัวคราว
ยกพ้ืนเก็บของ เพราะบางปีก็พบว่าน้ําไม่ท่วมหรือท่วมไม่มาก หากรีบเก็บของเร็วเกินไปก็อาจเสียแรงงานโดยเปล่าประโยชน์ 
แต่ของบางอย่างก็อาจต้องรอให้นํ้าท่วมก่อนจะได้ให้นํ้าช่วยพยุงเคลื่อนย้ายได้ง่ายด้วย ชาวบ้านบางคนจึงรอสังเกตปริมาณน้ํา
ก่อนแล้วค่อยทําร้านวางเก็บของในระดับท่ีนํ้าท่วมไม่ถึงเท่านั้น หรือเมื่อน้ํามีเพ่ิมสูงข้ึนก็อาจจะค่อย ๆ ต่อร้านวางของให้สูงข้ึน
ตามระดับน้ําภายหลังได้เช่นกัน  
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ภาพท่ี 3  ชาวตาลเอนเก็บข้าวของใตถุ้นบ้านก่อนน้ําหลากท่วม (ซ้าย)  การลงชันและพอนเรือ (ขวา) 
  

 นอกจากการเตรียมเก็บข้าวของใต้ถุนบ้านให้ทันก่อนน้ําท่วมแล้ว ก่อนน้ํามาชาวตาลเอนจะต้องเตรียมเรือให้พร้อมใช้
งานได้ทันทีเมื่อน้ําท่วม ในชุมชนตาลเอนทุกบ้านจะมีเรือติดบ้านประจําเสมอ ส่วนใหญ่จะเป็นเรือไม้ท่ีใช้กันสืบต่อกันมาแต่เดิม
ใหญ่บ้างเล็กบ้างตามแต่ละประเภทของเรือในการใช้งาน ส่วนใหญ่ท่ีนิยมจะเป็นเรือหมู เรือม้า เรือเข็ม เรืออีโปง ซึ่งขนาดและ
รูปแบบการใช้งานแตกต่างกันไป เรือเล็กใช้สําหรับคนเดียวหรือสองคนในการเดินทางสัญจรเมื่อน้ําหลากท่วมพ้ืนท่ีท้ังชุมชน
แล้ว เรือไม้ขนาดใหญ่คนนั่งได้นับสิบคนมักถูกใช้บรรทุกของหนักอย่างมอเตอร์ไซต์ได้ เป็นต้น เรือเหล่านี้เป็นเรือเก่าใช้กันมา
นานหลายสิบปี เรือท่ีเสียหายหนักๆ ชาวบ้านอาจนําไปให้ช่างสุรินทร์ช่างต่อเรือประจําหมู่บ้านช่วยซ่อมแซมหรือต่อเรือให้ใหม่
เลยก็ได้ นอกจากนี้ ยังมีเรือเหล็กและพลาสติกท่ีแจกโดยส่วนราชการ แต่ชาวบ้านตาลเอนไม่นิยมใช้กันมากนักเพราะพายยาก
และจมน้ําง่ายกว่าเรือไม้แบบเก่า  
 งานซ่อมแซมเตรียมเรือมักเป็นงานของผู้ชาย ก่อนน้ําจะหลากท่วมในแต่ละปี เรือไม้ท่ีปกติถูกเก็บควํ่าไว้ใต้ถุนบ้าน 
จะถูกนําออกมาตรวจสภาพการใช้งานก่อนว่ามีรอยรั่วหรือไม่ และเตรียมความพร้อมของเรือโดยการลง “ยาชันเรือ” ตามรอย
แตกของไม้ท่ีอาจเกิดข้ึนจากถูกแมงกินชันเจาะเป็นรูหรือเก็บรักษาเอาไว้ไม่ดีเพียงพอ ผู้ชายในแต่ละครัวเรือนจะนําน้ํามันยาง

และชันท่ีซื้อจากตลาดในอําเภอบางปะหันมาผสมกันจนได้ส่วนผสมท่ีพอดีสําหรับการ “ยาเรือ” หรือ “พอนเรือ”10 การยาและ

พอนเรือต้องใช้เวลาให้น้ํายาเคลือบตัวเรือแห้งสนิทจึงจะสามารถนําลงน้ําได้ ซึ่งอาจใช้เวลาหลังจากลงชันประมาณ 2-3 วัน 
ด้วยเหตุน้ีการเตรียมเรือให้พร้อมจึงต้องทําก่อนเนิ่นๆ ก่อนท่ีนํ้าหลากจะมาถึง ส่วนรถยนต์ รถเครื่อง ชาวบ้านก็จะนําไปจอดไว้
บนถนน ซึ่งมีพ้ืนท่ีสูงกว่าบริเวณบ้านของตน บางรายก็อาจนําไปจอดฝากท่ีวัดตาลเอน เป็นต้น  
 

(2) ช่วงปรับตัวอยู่กับน้ํา: น้ําข้ึนให้รีบตักเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส  (จับปลา ตัดก่ิงต้นไม้ และการพักผ่อน) 
 เมื่อระดับน้ําในคลองบางพระครูสูงข้ึนและเริ่มนิ่งไม่ไหลเหมือนปกติแสดงว่าน้ําจากคลองบางพระครูอยู่ในระดับ
เดียวกับระดับน้ําในแม่นํ้าและไม่สามารถไหลระบายต่อไปได้อีกแล้ว จึงดันให้นํ้าในคลองสูงข้ึนล้นตลิ่งแล้วไหลเอ่อแผ่ออกท่วม
บ้านเรือนท่ีอยู่ริมสองฝั่งคลองซึ่งมีระดับพ้ืนท่ีลุ่มต่ําก่อน ผู้คนในชุมชนตาลเอนจะรับรู้กันว่าบ้านหลังไหนในชุมชนของตน
จะต้องโดนน้ําท่วมก่อนจากระดับความสูงของพ้ืนท่ีและประสบการณ์จากน้ําท่วมในปีก่อนๆท่ีผ่านมา จึงทําให้มีการเตือนกัน
แจ้งบอกกันในแต่ละบ้าน  โดยส่วนใหญ่นํ้าหลากปกติตามฤดูกาลจะค่อยๆเพ่ิมระดับข้ึนทีละน้อย ไม่หลากท่วมเร็วฉับพลันทันที 
เว้นแต่กรณีพิเศษ ดังกรณีวิกฤตน้ําท่วมใหญ่ปี 2554 ซึ่งประตูน้ําพังและมีการระบายน้ําจากเข่ือนในปริมาณมากกว่าปกติ
ธรรมดา  เมื่อน้ําใกล้มาถึงชาวบ้านตาลเอนจะนําเรือลงพ้ืนดินบริเวณบ้านรอเตรียมไว้ก่อน พอน้ําท่วมสูงข้ึนจนได้ระดับ
ประมาณหัวเข่าหรือ 1 ฟุตข้ึนไป ก็สามารถนําเรือออกได้ แต่ในช่วงท่ีนํ้าเริ่มท่วมใหม่ อาจจะยังหลากท่วมไม่ท่ัวท้ังหมู่บ้านการ
ใช้เรือพายไปตามชุมชนก็ต้องระวังจะไปติดพ้ืนดินท่ีตื้นเขิน  

                                                           
10“พอนเรือ” เป็นคําที่ชาวตาลเอนใช้หมายถึง การเอาส่วนผสมของน้ํายาชันเรือมาพอกทาละเลงให้ทั่วเรือ โดยน้ํายาจะเคลือบตัวเรือทั้งหมดเพื่อให้
แน่ใจว่าน้ําจะไม่สามารถร่ัวซึมเข้าตัวเรือได้ มีลักษณะของการเคลือบทั่วๆไป แตกต่างกับการ “ชัน” ที่จะหมายถึงการเอาน้ํายาอุดพอกปิดรอยร่ัว
หรือแตกบนผิวเรืออย่างเจาะจงเฉพาะที่  
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กระท่ังเมื่อระดับน้ําจากคลองหลากท่วมท้ังชุมชน ใต้ถุนบ้านเรือนและพืชพันธ์ุไม้ต่างๆ ก็ล้วนจมอยู่ในผืนน้ําท้ังหมด 
พ้ืนท่ีชุมชนท่ีเคยเป็นผืนดินจะกลายเป็นผืนน้ําท้ังผืนจนแยกไม่ออกว่าตรงไหนเป็นถนนทุ่งนาหรือลําคลอง แต่สําหรับชาวตาล
เอนจะสามารถทราบได้และจะอาศัยร่องน้ําในคลองเป็นเส้นทางสัญจรแทนเพราะปลอดภัยจากเศษวัตถุท่ีมองไมเ่หน็ตามพ้ืนดนิ
ท่ีอาจทําให้เรือติดหรือเสียหายได้ ช่วงท่ีนํ้าข้ึนใหม่ๆต้นไม้ใบหญ้าท่ีถูกน้ําท่วมจะเน่าส่งกลิ่นเหม็น แต่หลังจากนั้นสักสองสามวัน
น้ําก็จะค่อยๆปรับสภาพสะอาดข้ึนและปลาก็จะมากข้ึนตามไปด้วย ช่วงเวลานี้เมื่อออกไปบนท้องน้ําจะพบชาวตาลเอนใช้เรือ
กันท่ัวทุกบ้าน มีการวางยอยกยอ ข่ายดักปลา เบ็ดสาย เบ็ดทุ่น และอุปกรณ์สําหรับจับสัตว์น้ําอ่ืนๆจํานวนมาก  ตามเส้นทาง
ริมคลองบางพระครูจะพบอุปกรณ์ยกยอท่ีวางเรียงไว้นับรวมไม่ต่ํากว่า 10 ปาก และมีการวางข่ายดักปลาขวางทางน้ําอยู่ท่ัวท้ัง
ในคลองบางพระครูและรอบๆบริเวณบ้าน  

 
ภาพท่ี 4   ชาวตาลเอนใช้เรือเดินทางในชุมชน (ซ้ายชาวบ้านออกมาสางต้นไม้ท่ีข้ึนรกรอบบริเวณบ้าน (ขวา) 
 ในช่วงฤดูนํ้าหลาก นอกจากคนท่ีทํางานประจํานอกหมู่บ้านหรือโรงงาน ก็จะเป็นช่วงท่ีชาวบ้านตาลเอนว่างจากงานใน
นาแล้ว ชาวบ้านถือว่าเวลาช่วงนี้เป็นช่วงหยุดพักผ่อนจากการงานหลักไปในตัว แต่บางคนก็อาจอาศัยช่วงน้ําหลากจับปลาขาย
เป็นรายได้เสริมแก่ครอบครัวแทน บ้างก็ยังคงจักตอกสานโครงงอบตามปกติแต่เอาไปทํากันบนบ้านแทนใต้ถุน บางคนก็ทํางาน
ต่างๆในบริเวณบ้าน หรือออกไป “สาง” ก่ิงไม้ท่ีข้ึนรกอยู่รอบบริเวณบ้าน โดยเฉพาะกอไผ่ท่ีมักจะขยายกอสูงใหญ่รอบๆบ้าน 
ซึ่งปกติจะตัดได้ยากแต่เมื่อน้ําท่วมสูงชาวบ้านก็สามารถข้ึนเรือเอามีดพร้าสางลิดก่ิงไม้ท่ีอยู่สูงข้ึนไปได้อย่างสบายๆ เป็นการทํา
ความสะอาดก่ิงใบไม้ท่ีรกรอบบ้าน และยังช่วยให้ก่ิงใบแตกขยายต่อไปได้ง่ายข้ึนอีก  
 เมื่อน้ําหลากท่วมชุมชน ปลั๊กไฟท่ีอยู่ใต้ถุนบ้านจะถูกเก็บให้พ้นน้ํา ชาวตาลเอนจะใช้วิธีตัดสายไฟท่ีต่อลงช้ันล่างเหลือ
ใช้ได้แต่ช้ันบน รอจนกว่าน้ําลดจึงค่อยต่อไฟกลับมาใหม่ ส่วนห้องน้ําส่วนใหญ่จะสร้างไว้บนบ้านอยู่แล้ว ส้วมจะใช้ได้ตามปกติ
หากปริมาณน้ําท่วมสูงจากพ้ืนดินไม่เกินเมตรครึ่ง  ชาวตาลเอนก็ยังคงทําอาหารกันได้ปกติโดยเตรียมอาหารจากตลาดมาเก็บไว้
ล่วงหน้ามากข้ึน และอาศัยอาหารท่ีมีอย่างชุกชุมตามธรรมชาติ เช่น ปลา ผักบุ้ง หน่อไม้และไหลของไผ่ เป็นต้น นอกจากนี้
พืชผักสวนครัวท่ีปลูกไว้ตามจะถูกเก็บข้ึนให้พ้นน้ําก็สามารถนํามาใช้ทําอาหารในช่วงระหว่างน้ําท่วมได้ พืชบางชนิดท่ีปลูกใน
ดินไม่สามารถเก็บได้ก็ต้องปล่อยให้จมน้ํารอจนน้ําลดค่อยปลูกใหม่อีกที อย่างไรก็ตามในช่วงน้ําท่วม ชาวบ้านจะขาดแคลน 
“น้ําดื่ม” สะอาดอยู่บ้าง เพราะบางครัวเรือนจะใช้นํ้าท่ีกรองท่ีกดจากวัดตาลเอนแทนน้ําฝนแล้ว แต่สําหรับบ้านท่ียังดื่มน้ําฝนก็
จะเก็บน้ําฝนไว้ในโอ่งน้ําขนาดใหญ่ พอน้ําจะท่วมก็จะนําไม้ไผ่ยามาล้อมรอบโอ่งน้ําเป็นมุมเพ่ือกันไม่ให้โอ่งน้ําลอยไปตามน้ํา 
เมื่อระดับน้ําสูงข้ึนโอ่งน้ําก็จะลอยข้ึนตามระดับน้ํา สามารถตักหรือใช้สายยางสูบข้ึนบริโภคจากบนบ้าน อย่างไรก็ตามในปีท่ีมี
น้ําหลากท่วม ชุมชนตาลเอนมักจะได้รับความช่วยเหลือจากภายนอกอยู่เสมอโดยมีการนําน้ําและอาหารแห้งมาบริจาค
ช่วยเหลือและมีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือของชุมชน โดยกํานันและผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งตั้งศูนย์กลางช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ําท่วม
โดยมีการเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือชาวบ้านในตําบลทันทีท่ีมีการร้องขอ 
 แน่นอนว่า หากเลือกได้ชาวตาลเอนเห็นว่าน้ําไม่ท่วมเลยดีท่ีสุด เพราะไม่ต้องตระเตรียมสิ่งต่างๆในการดํารงชีวิตช่วงน้ํา
หลากมากนัก แต่ทว่าน้ําหลากเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนประจํา หากปริมาณน้ําท่วมไม่สูงมากเกินไปและน้ําไหล
ลดลงได้เร็วก็ยังถือได้ว่าเป็นวิถีชีวิตท่ีคนตาลเอนยอมรับและปรับตัวได้ไม่ยากนัก เพราะคุ้นเคยกับสภาพท่ีเกิดข้ึนเกือบทุกปีจน
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เป็นปกติแล้วนั่นเอง ชีพจรชีวิตแต่ละวันท่ีปกติเคยทําอย่างไร ช่วงท่ีน้ําท่วมหลากชาวตาลเอนก็ยังคงทําเป็นปกติ ตั้งแต่รุ่งเช้า
มือชาวบ้านยังคงลุกตื่นทํากับข้าวใส่บาตรพระตามปกติ หลังจากน้ําท่วมพระวัดตาลเอนก็เปลี่ยนจากเดินมาบิณฑบาตทางเรือ
ในคลองบางพระครูแทน คนท่ีต้องออกไปทํางาน ญาติพ่ีน้องในบ้านจะให้พายเรือออกไปส่งข้ึนรถบริเวณริมถนนลาดยางกลาง
หมู่บ้านกลับจากท่ีทํางานตอนเย็นก็ไปรับกลับเข้าบ้าน 

 
ภาพท่ี 5  ตักบาตรในคลองบางพระครูในรุ่งเช้า (ซ้าย)ชาวตาลเอนพายเรือมารับน้ําดืม่บริจาคท่ีบ้านกํานัน (ขวา) 

 

(3) ช่วงหลังน้ําท่วม: น้ําลดตอผุด (เก็บข้าวของ ทําความสะอาด เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง) 
 ฤดูน้ําหลากของชาวตาลเอนมีระยะเวลาไม่แน่นอน ข้ึนกับปริมาณน้ําฝนท่ีตกและการระบายน้ําลงต่อไปยังพ้ืนท่ี
ตอนล่างด้วย บางปีอาจนานหลายเดือนแต่บางปีก็สั้นเพียง 1-2 อาทิตย์น้ําก็ลด ชาวตาลเอนก็จะคอยสังเกตระดับอยู่
ตลอดเวลา โดยมักจะดูจากรอยคราบน้ําตามเสาใต้ถุนบ้านท่ีเห็นได้ชัดเมื่อน้ําลดลงในแต่ละวัน อย่างไรก็ตามบางช่วงน้ําลดลง
แต่ก็อาจจะเพ่ิมข้ึนได้อีกเช่นกัน ชาวตาลเอนสังเกตและประเมินระดับน้ํากับเพ่ือนบ้านเมื่อเจอก็พูดคุยกันในชีวิตประจําทุกวัน
ปกติ ดังท่ีมักจะได้ยินพวกเขาคุยกันในช่วงน้ําหลาก เช่น “ค่ํานี้น้ําลดลงไปหน่อยนะ” หรือ “วันนี้น้ําอยู่เท่ากับเมื่อวาน” “น้ํา
สะอาดข้ึนกว่าตั้งแต่ก่อน” เป็นต้น   

เมื่อน้ําเริ่มลดระดับลงแล้ว ชาวตาลเอนก็จะเริ่มทําความสะอาดบ้านขัดถูตามเสาและผนังบ้านไปพร้อมกับน้ําท่ีกําลัง
ลดระดับลงทีละน้อย จะไม่รอจนน้ําลดระดับลงจนแห้งแล้วเพราะจะมีคราบดินโคลนเกาะติดแน่นจนทําให้ขัดถูความสะอาดได้
ยากและไม่มีนํ้าใช้ทําความสะอาดอย่างสะดวกเหมือนตอนท่ีน้ํายังไม่แห้งจนหมดด้วย และหากน้ําลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง ก็
จะต้องเตรียมนําข้าวของเครื่องใช้ท่ีเก็บหนีนํ้าไว้บนร้านหรือแพลอยน้ํา ก็ต้องยกกลับเข้าท่ีในระหว่างท่ีน้ํากําลังลด เพราะข้าว
ของเครื่องใช้บางอย่างท่ีมีขนาดใหญ่นํ้าหนักมาก รวมไปถึงเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีผูกเชือกหนีน้ําเอาไว้ตามต้นไม้สูงและคานบ้าน 
หากน้ําลดระดับต่ําลงเร็วจนเก็บไม่ทันจะเอาใส่เรือเคลื่อนท่ีกลับมาเก็บท่ีตามเดิมไม่ได้ และอาจจะต้องใช้น้ําช่วยพยุงหรือ
เคลื่อนย้ายกลับเข้าท่ีด้วย เช่นเดียวกันกับเรือท่ีชาวบ้านนําออกใช้ในช่วงน้ําท่วม ก็ต้องนํากลับเข้าเก็บท่ีคานเรือในขณะท่ียังคง
มีน้ําท่วมเพียงพอท่ีจะนําเรือเคลื่อนย้ายมาผูกรอไว้ก่อนได้ กระท่ังเมื่อน้ําลดลงก็สามารถนําเรือยกควํ่าเก็บบนคานเรือใต้ถุน
บ้าน เมื่อฤดูนํ้าหลากปีต่อไปมาถึงจึงคอ่ยนํากลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง  

อย่างไรก็ตาม หลังจากท่ีน้ําหลากท่วมลดลงใหม่ๆพบว่าพ้ืนดินตามใต้ถุนและรอบๆบ้านเรือนมักจะเปียกแฉะ หรือ
เละเป็นโคลน ยังต้องใช้เวลาอีกระยะจนกว่าพ้ืนดินจะแห้งสนิทเป็นปกติ ข้าวของเครื่องใช้และขยะท่ีลอยมากับน้ํากระจาย
เกลื่อนไปตามพ้ืนดิน เสาไฟฟ้า ต้นไม้  เมื่อน้ําลดลงพืชพันธ์ุไม้ต่างๆท่ีถูกน้ําท่วมจะผุดออกให้เห็นสภาพท่ีเน่าเปื่อยตายอยู่ใต้น้ํา
จนเปลี่ยนเป็นสีนํ้าตาลคล้ํา ท้ังหมดนี้เป็นสภาพปกติท่ีชินตาสําหรับชาวตาลเอนในช่วงหลังจากน้ําหลากท่วมได้ผ่านไป ดังนั้น
ในช่วงหลังน้ําลดแล้ว ชาวบ้านก็จะเริ่มต้นจัดการกับขยะรอบบริเวณบ้าน การทําความสะอาด และการยกข้าวของเครื่องใช้
กลับตามเดิม โดยในแต่ละครัวเรือนอาจได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมมากน้อยแตกต่างกันไป อันเกิดจากปัจจัยหลายประการ 
เช่น การเตรียมพร้อมของแต่ละครัวเรือนและลักษณะท่ีตั้งบ้านเรือนท่ีได้รับผลกระทบจากน้ําแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามใน
ระดับชุมชน ได้มีกลไกในการจัดการช่วยเหลือครัวเรือนท่ีถูกน้ําท่วมในฐานะผู้ประสบภัย ซึ่งจะมีการลงช่ือผู้ได้รับผลกระทบ
จากน้ําท่วมในแต่ละปี และมีการจัดเก็บข้อมูลหลักฐานภาพถ่ายโดยผู้นําชุมชน คือ ผู้ใหญ่บ้านและสารวัตรกํานัน เพ่ือน้ํา 
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หลักฐานไปขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงต่อไปได้  

 
ภาพท่ี 6  สภาพหลังช่วงฤดูนํ้าหลากสิ้นสุดลง 
 

เมื่อฤดูน้ําหลากสิ้นสุดลง บางปีอาจจะสั้นๆไม่ก่ีอาทิตย์หรืออาจจะนานหลายเดือน แต่ส่วนใหญ่น้ําหลากตาม
ธรรมชาติจะลดลงไม่เกินช่วงเดือนสิบสอง ซึ่งเป็นช่วงงานประเพณีลอยกระทงอันเป็นหมุดหมายของชีวิตท่ีเปลี่ยนผ่านฤดูกาล
อีกครั้ง วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนริมคลองบางพระครู ตําบลตาลเอน อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็จะเริ่มเข้าสู่
สภาพปกติ ชาวตาลเอนจะเริ่มเตรียมตัวทํานาปรังรอบท่ีสองต่อไป ความไร้ระเบียบของชีวิตในช่วงระหว่างฤดูนํ้าหลากท่ีเกิดข้ึน
ค่อยๆกลับเข้ารูปเข้ารอยเช่นเดิม ราวกับว่าฤดูนํ้าหลากท่ีเพ่ิงผ่านพ้นไปเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมดา
สามัญของวิถีชีวิตผู้คนในท้องถ่ินนี้ อาจไม่สามารถเรียกมันว่า “ภัยพิบัตินํ้าท่วม” ได้อย่างเต็มปากเต็มคําเหมือนกับท่ีคนในเขต
เมืองอธิบายถึงปัญหาน้ําท่วมท่ีพวกเขาอาจต้องประสบนานๆครั้ง 
 
สรุปและอภิปรายผล 

บ้านตาลเอน อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีราบลุ่มริมคลองบางพระครู ซึ่งเป็นคลองตัด
ลัดเช่ือมต่อระหว่างแม่นํ้าป่าสักและแม่นํ้าลพบุรี ดว้ยลักษณะท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์แบบท่ีราบลุ่มน้ําท่วมภาคกลาง ทําให้ประสบ
กับน้ําท่วมในช่วงฤดูนํ้าหลากหรือช่วงระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายนประจําเกือบทุกปี แต่อย่างไรก็ตามชุมชนตาลเอนรวม
ไปถึงชุมชนริมคลองบางพระครูละแวกใกล้เคียง ซึ่งอยู่ภายใต้เขตอิทธิพลของสภาพแวดล้อมแบบเดียวกัน ต่างได้สั่งสมองค์
ความรู้ในการปรับตัวเพ่ือดํารงชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีประสบกับน้ําท่วมหลากเป็นประจํามาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีต หรือ
ท่ีเรียกในงานวิจัยนี้ว่า “นิเวศภูมิปัญญา” (ecological wisdom) ดังท่ีปรากฏเห็นได้จากรูปแบบวัฒนธรรมเฉพาะถ่ินท้ังท่ีเป็น
วัตถุและไม่เป็นวัตถุ เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ในการจับปลา , การดูแลจัดการและการเตรียมเรือ, การสังเกตธรรมชาติ, การหา
อาหารในธรรมชาติ ตลอดจนความสามารถในการดัดแปลงเครื่องมือเครื่องใช้รอบตัวเพ่ือช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตในช่วง
ฤดูนํ้าหลากท่วมชุมชนได้อย่างสอดคล้องและเกิดความสะดวกมากข้ึน ท้ังนี้รูปแบบการปรับตัวของชาวตาลเอนไม่ได้จํากัดตัว
อยู่เฉพาะการเลือกหยิบใช้แต่วัฒนธรรมภูมิปัญญาท่ีมีแต่ดั้งเดิมแล้วเท่านั้น หากแต่พวกเขายังสามารถรับเอานวัตกรรมจาก
ภายนอกท่ีเห็นว่าเหมาะสมหรือช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอยู่กับน้ําได้สะดวกข้ึนด้วยดังท่ีเห็นได้จากการริเริ่มดัดแปลงแพ
ลอยน้ํารูปแบบใหม่ๆ ซึ่งเพ่ิงเกิดข้ึนภายหลังวิกฤตน้ําท่วมใหญ่ไม่ก่ีปีผ่านมานี้เอง   

อย่างไรก็ตามสําหรับชาวตาลเอนแล้ว พวกเขาเห็นว่าปรากฏการณ์นํ้าหลากท่วมเป็นสภาพธรรมชาติปกติ การเตรียม
ตัวก่อนน้ําท่วมเป็นเหมือนวิถีชีวิตท่ีพวกเขาทําอย่างปกติเหมือนกิจกรรมอ่ืนๆในการดํารงชีวิตภายในชุมชน ท้ังนี้หากปริมาณน้ํา
ไม่สูงจนเกินระดับปกติท่ีพวกเขาเคยเผชิญการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับน้ําก็เป็นสิ่งท่ีชาวตาลเอนไม่เดือดร้อนแต่อย่างใด แต่ในบางปี
ท่ีเกิดน้ําหลากท่วมปริมาณน้ําเกินระดับท่ีคาดการณ์ไว้ หรือกล่าวได้ว่าเกินกว่าท่ีระบบวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ินเคยรับมือได้ 
จากความหมายของน้ําหลากท่วมตามธรรมชาติท่ีชาวบ้านยังคงสามารถใช้ชีวิตร่วมกับน้ําได้ตามปกติ ก็จะกลายความหมายเป็น
ภัยพิบัตินํ้าท่วม ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่การดํารงชีวิตของชาวตาลเอนได้เช่นกัน  
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ท้ังนีจ้ากการท่ีชาวตาลเอนยังคงสืบทอดรูปแบบทางวัฒนธรรมดั้งเดิมหลายอย่างในอดีตดังท่ีปรากฏในวิถีชีวิตปจัจบุนั 
เช่น รูปทรงบ้านเรือน, การใช้เรือในแต่ละบ้าน, การหาอาหารธรรมชาติ และอ่ืนๆมากมาย ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยทางวัฒนธรรม
ท่ีสอดคล้องกับสภาพนิเวศวิทยาของพ้ืนท่ีนํ้าท่วมประจําอยู่แล้วนั้น ย่อมช่วยให้การดํารงชีวิตท่ามกลางน้ําหลากท่วมได้ง่ายดาย
มากข้ึน โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในสภาวะน้ําท่วมมาก่อน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
รูปแบบวัฒนธรรมหรือนิเวศภูมิปัญญาดังกล่าวเป็นภูมิปัญญาเฉพาะถ่ินท่ียังคงมีบทบาทหน้าท่ี (functional) ตอบสนองต่อ
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าปัจจุบันชุมชนตาลเอนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมภายนอกไปมากแล้วก็ตาม 
ซึ่งกรณีของชุมชนตาลเอนจะเห็นได้ว่า กระบวนการการปรับตัวเตรียมพร้อมและดํารงชีวิตในช่วงฤดูน้ําหลากได้แฝงอยู่ในวิถี
ชีวิตปกติของพวกเขาอยู่แล้วไม่ว่าพวกเขาจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม แน่นอนว่าความเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมสมัยใหม่ในปัจจุบัน
อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบหรือความไม่สะดวกต่างๆ แก่ชาวตาลเอนรุ่นใหม่ท่ีมีวิถีชีวิตแตกต่างไปคนรุ่นก่อน แต่ด้วยนิเวศภูมิ
ปัญญาท่ีมีอยู่ในชุมชนก็ย่อมช่วยใหพ้วกเขาปรับตัวได้ไม่ยากนัก   
 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

(1) ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับปริมาณน้ําฝนและน้ําจากเข่ือนเป็นสิ่งสําคัญท่ีชาวบ้านในพ้ืนท่ีได้รับผลกระทบจากน้ําหลาก 
ท่วมใช้ในการประเมินเพ่ือเตรียมตัวในการรับมือกับสถานการณ์น้ําท่วมในแต่ละปี ดังนั้นหากมีการพัฒนาระบบข่าวสารข้อมูล

ปริมาณน้ําในช่วงก่อนเข้าสู่ฤดูน้ําหลากท่ีชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ได้สะดวกชัดเจน ก็จะช่วยในการ

เตรียมพร้อมได้ดีข้ึนและบรรเทาความรุนแรงจากน้ําหลากท่วมได้มากข้ึน 

(2) ในช่วงระหว่างน้ําท่วมหลาก ชุมชนควรมีจัดตั้งหน่วยงานบริการประชาชนท่ีทํางานประสานกับเพ่ือรับการสนับสนุน 
จากหน่วยงานภายนอกท่ีชัดเจน และมีศูนย์กระจายข่าวสารท่ีสามารถแจ้งข่าวไปยังแต่ละครัวเรือนได้ง่าย และชาวบ้าน

สามารถเดินทางมายังจุดรับบริการได้อย่างสะดวกท่ัวถึง  

(3) ควรมีการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับสภาพนิเวศวิทยาของชุมชนและการปรับตัวในการอยู ่
ร่วมกับน้ําต่อเด็กรุ่นใหม่โดยเฉพาะนักเรียนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนเอง  

(4) การศึกษาวิจัยในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีประสบปัญหาน้ําท่วมยังคงมีอย่างจํากัด จึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบในพ้ืนท่ีอ่ืนๆท่ี 
ประสบปัญหาคล้ายคลึงกัน หรือขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างข้ึนจะช่วยอธิบายภาพรวมได้ดีกว่าศึกษาอย่างจํากัดเฉพาะ
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ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อสภาพการจ้างงาน และการว่างงานในประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
Opinions of students toward condition of employment and unemployment after  
the ASEAN Community 
 

อาจารย์นิภาพรรณ เจนสันติกุล 
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
นายไชยณัฐ ดําดี 
นักวิชาการอิสระ 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อสภาพปัญหาการจ้างงานและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศไทย โดยมุ่งเน้นไปท่ีประเด็นการว่างงาน การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาข้อมูลเชิง
เอกสารและการจัดสนทนากลุ่ม ประชากร คือ นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 หมู่เรียน 15.7 ภาค กศ.พป. โปรแกรมวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ จํานวน  27 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาการบริหารงานคลังและงบประมาณในภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 
2555 
 ผลการศึกษา พบว่า  
 1) สภาพปัญหาด้านการจ้างงานในประเทศไทย ได้แก่ ประชากรและกําลังแรงงานส่วนใหญ่ของไทยมีระดับการศึกษา
ต่ํา มีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีและผิดกฎหมาย 2) ผลกระทบด้านบวกท่ีเกิดข้ึนกับแรงงาน ได้แก่ 2.1) การขยายตัวทาง
ธุรกิจประเภทการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 2.2) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 2.3) การแลกเปลี่ยนทาง
ศิลปวัฒนธรรมจากการเคลื่อนย้ายและการเปิดประชาคมอาเซียน 3) ผลกระทบด้านลบท่ีเกิดข้ึนกับแรงงานได้แก่ ภาวะสมอง
ไหล และการถูกทดแทนด้วยแรงงานอ่ืนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทําให้แรงงานบางสาขาอาชีพเกิดการว่างงาน 
คําสําคัญ: การว่างงานประชาคมอาเซียน 
 
Abstract 

This article aims to study the opinions of students toward problem condition of employment and 
the impact in Thailand by focusing on the issue of unemployment. This study used qualitative research 
methods by documentary and focus group. With a population group is the second year students among 
the class 15.7 public administration program about 27 people who enrolled finance and budget 
management in the third semester, 2012.The results showed that 

1) a condition of employment issues, including population and labor force in Thailand which has 
most of the low level of education. The movement of labor freely and illegally 2) impact positively to the 
labor 2.1) the expansion of business types Ecotourism 2.2) the economic growth of the country's 2.3) the 
exchange of art and culture of moving and opening the ASEAN 3) negative impacts to the workers 
including the brain and be replaced by other workers in the ASEAN labor occupation caused some 
unemployment. 
Keywords: Unemployment, ASEAN Community 
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บทนํา 
ประชาคมอาเซียนเป็นกลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาคกลุ่มแรกๆของโลกท่ีถือกําเนิดมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2510 ท่ีผ่านมา

ภูมภิาคแห่งนี้ได้เผชิญกับภัยคุกคามท่ีหลากหลายตั้งแต่ภัยคอมมิวนิสต์สงครามอินโดจีนการแข่งขันกันระหว่างมหาอํานาจเพ่ือ

เข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคในยุคสงครามเย็นแต่ความร่วมมือในกรอบอาเซียนก็ยังคงดําเนินต่อไปปราศจากการใช้อาวุธเพ่ือทํา

สงครามมาเป็นเวลากว่า 40 ปีส่งผลให้เกิดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม เป้าหมายของ

ประเทศสมาชิกอาเซียนในการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นมาจากแนวคิดท่ีว่า “อาเซียนจะรวมตัวกันเป็นตลาด

หรือฐานการผลิตเดียวกัน” (Single market and production base) (อภิญญาเลื่อนฉวี, 2554) 

จากการเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกส่งผลให้การเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นไปอย่างเสรี ในพ.ศ. 2558 

โดยจะมีการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพหรือแรงงานเช่ียวชาญหรือผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรีถือเป็นการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนท่ีสําคัญโดยกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้จัดทําข้อตกลงยอมรับร่วมกันในเรื่อง

คุณสมบัติหรือมาตรฐานในแต่ละวิชาชีพหรือ Mutual Recognition Arrangements: MRAs เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ

เคลื่อนย้ายนักวิชาชีพหรือแรงงานเช่ียวชาญหรือ ผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรีปัจจุบันมีข้อตกลงยอมรับร่วม

ในคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน (MRAs) ท้ังหมด 7 สาขาคือแพทย์ (Medical practitioners) ทันตแพทย์ (Dental 

practitioners) พยาบาล (Nursing services) สถาปัตยกรรม (Architectural services) การสํารวจ(Surveying 

qualifications) นักบัญชี (Accountancy services) และวิศวกรรม (Engineering services) ส่วนสาขาอ่ืนๆยังอยู่ระหว่าง

การพิจารณาซึ่งนักวิชาชีพดังกล่าวหากมีความสามารถและมีคุณสมบัติผ่านตามเง่ือนไขท่ีแต่ละประเทศกําหนดก็จะสามารถไป

ทํางานในกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้อย่างเสรี (ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.: 2-4) 

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของประชาคมอาเซียนท่ีมีอัตราการว่างงานคงท่ีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิก

อ่ืนท่ีประสบปัญหาอัตราการเติบโตของประชากรวัยทํางานและการว่างงานสูง เช่น อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น(นพดลสุตันติ

วณิชย์กุล, 2554: 24) อย่างไรก็ตามแม้ว่าสภาพปัญหาอาจไม่รุนแรงเท่ากับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนอ่ืน แต่ประเทศ

ไทยควรมีการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานและจัดการกับสภาพปัญหาการจ้างงานท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต โดยควรให้

ความสําคัญกับการจัดการศึกษา การฝึกทักษะอาชีพท่ีจําเป็นสําหรับกลุ่มวัยแรงงาน โดยเฉพาะนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มประชากร

วัยแรงงานสําคัญของประเทศไทย ด้วยสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีความผันผวนและเปลี่ยนแปลง การจัดการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องสอดแทรกเนื้อหาสําคัญเก่ียวกับประชาคมอาเซียนให้ครบท้ัง 3 เสาของประชาคมอาเซียนไม่

ว่าจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประชาคมความมั่นคงอาเซียนในเนื้อหาการ

เรียนการสอน ซึ่งในรายวิชาการบริหารงานคลังและงบประมาณ ผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมท้ัง 3 เสา

ของประชาคมอาเซียนเพ่ือสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการประกอบอาชีพท่ีนับวันจะมีการ

แข่งขันรุนแรงและต้องใช้ภาษาอังกฤษมากข้ึน 

 จากความเป็นมาข้างต้นเป็นท่ีมาของการศึกษาในครั้งนี้โดยให้ความสําคัญกับประเด็นประชาคมอาเซียนและการ
ว่างงาน ซึ่งนักศึกษาท่ีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาครั้งนี้เป็นนักศึกษาท่ีมีประสบการณ์ทํางาน และสนใจด้านสภาพปัญหา
การจ้างงานและการว่างงานในประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงสภาพปัญหาการจ้างงานในประเทศไทย
และศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเป็นข้อมูลสําคัญต่อการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศกึษาถึงความคิดเห็นของนักศึกษาต่อสภาพปญัหาการจ้างงานในประเทศไทย และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศไทย โดยมุ่งเน้นไปท่ีประเด็นการว่างงานภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

ขอบเขตในการศึกษา 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อสภาพปัญหาด้านการจ้างงานในประเทศไทย และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในประเทศ
ไทย โดยมุ่งเน้นไปท่ีประเด็นการว่างงานภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ขอบเขตด้านเวลา 
สัปดาห์ท่ี 13 ของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการบริหารงานคลังและงบประมาณ 
 ขอบเขตด้านสถานท่ี 
ห้อง 244 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ได้ทราบถึงความคิดเห็นของนักศึกษาต่อสภาพปัญหาด้านการจ้างงานในประเทศไทย และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศไทย โดยมุ่งเน้นไปท่ีประเด็นการว่างงานภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาข้อมูลเชิงเอกสารและการสนทนากลุ่ม ประชากร 
สําหรับการสนทนากลุ่ม คือ นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ภาค กศ.พป. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จํานวน  27 คน เกณฑ์ในการ
คัดเลือก คือ  

1) เป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาการบริหารงานคลังและงบประมาณ 2) เป็นนักศึกษาท่ีมีประสบการณ์ทํางาน
หน่วยงานภาครัฐบาล หรือภาคเอกชน หรือธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 2 ป ี
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
แนวประเด็นการสนทนากลุ่มและแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม จําแนกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) สภาพปัญหาด้านการจ้างงานใน
ประเทศไทยมีลักษณะเป็นอย่างไร 2) เมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส่งผลต่อประเทศไทยอย่างไรโดยเฉพาะการว่างงาน  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการจําแนกชนิดข้อมูล (Typological analysis) จากการศึกษาเอกสารและการสนทนากลุ่มเพ่ือ
อธิบายลักษณะการจ้างงานและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยซึ่งข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเริ่มตั้งแต่การแยกประเภทของ
ข้อมูล การสังเขปข้อมูล การหาข้อสรุปต่างๆ เก่ียวกับข้อมูล และการตีความหมายข้อมูล 
 
ผลการวิจัย 
 จากการสนทนากลุ่ม พบว่า นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ภาค กศ.พป. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จํานวน  27 คน 
จําแนกเป็น เพศชาย 14 คนคดิเป็นร้อยละ 51.85 เพศหญิง 13 คน คิดเป็นร้อยละ 48.15 ดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 จํานวนและร้อยละของนักศึกษาหมู่เรียน 15.7 
 
ผลการสนทนากลุ่มด้านสภาพการจ้างงานในประเทศไทย พบว่า ประชากรและกําลังแรงงานส่วนใหญ่ของไทยมีระดับ
การศึกษาต่ําคนไทยจํานวนหลายล้านคนทํางานท่ีใช้พละกําลังและร่างกายโดยได้รับค่าจ้างต่ําหรือถูกออกจากงานต้องเปลี่ยน
มาประกอบอาชีพอิสระค้าขาย ขับแท็กซี่หรือมอเตอร์ไซด์รับจ้างหรือรับงาน (จากโรงงาน) ไปทําท่ีบ้านเป็นช้ินโดยไม่ได้รับ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ปรากฏการณ์นี้รวมเรียกสั้นๆว่า Skilled Biased Technological Progress คือ เลือกจ้าง
แรงงานระดับมันสมองและมีฝีมือทําให้โอกาสการมีงานทําลดน้อยลง และเมื่อศึกษาข้อมูลการจ้างงานในระดับปริญญาตรีใน
ภาพรวม พบว่า จากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรโดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ ในไตรมาส 3 ปี 2555 อัตราการมี
งานทําต่อประชากรหรืออัตราการจ้างงานของประชากรในวัยทํางานอยู่ท่ีร้อยละ 72.46 ของจํานวนประชากรวัยทํางาน ส่วน
การจ้างงานระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก) อัตราการมีงานทําของผู้จบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต่อประชากรวัยแรงงานท้ังหมดอยู่ท่ี   ร้อยละ 12.10 และคิดเป็นอัตราการขยายตัวท่ีร้อยละ 0.82 จากไตร
มาสเดียวกันของปีท่ีแล้ว แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มชะลอตัวลงจากไตรมาสท่ีแล้วอยู่ท่ีร้อยละ 5.60 สําหรับอัตราการว่างงานอยู่ท่ี
ร้อยละ 0.63 ระดับอุดมศึกษาอยู่ท่ีร้อยละ 0.20 ซึ่งหากเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีท่ีผ่านมาอยู่ท่ีร้อยละ 0.29 อัตรา
การว่างงานต่ํากว่า และมีอัตราลดลงอยู่ท่ีร้อยละ 31.03(รัฐบาลไทย, ม.ป.ป) 
 ดังท่ีนักศึกษา ก กล่าวว่า “ประชากรของประเทศส่วนใหญ่ไม่ใช่แรงงานในระบบท้ังหมด บางส่วนประกอบอาชีพ
อิสระอย่างผมก็ทําธุรกิจส่วนตัว ค้าขายออนไลน์กลางคืนผมทํางานเสาร์อาทิตย์ผมมาเรียนเพ่ิมเติม” 
สําหรับนักศึกษา ขให้ข้อมูลสนับสนุนเพ่ิมเติมว่า “แรงงานในประเทศไทยส่วนใหญ่เลือกงาน และหากพิจารณาค่าแรง ค่าแรง
ถูก ถ้าเปิดประชาคมอาเซียนมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี แรงงานท่ีทํางานท่ีเสี่ยงอาจมีการถูกทดแทนจากแรงงานในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน” 
 สําหรับเรื่องการศึกษา นักศึกษา ค ได้กล่าวว่า “ภาครัฐบาลนอกจากควรสนับสนุนเรื่องระบบการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพแล้ว ควรมีการฝึกทักษะจําเป็นสําหรับแรงงานและควรส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานควบคู่ไปด้วย” 
ผลการสนทนากลุ่มประเด็นอาเซียนกับการว่างงาน พบว่า ผลกระทบด้านบวกท่ีเกิดข้ึนกับแรงงาน ได้แก่ 1) การขยายตัวทาง
ธุรกิจประเภทการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ นักศึกษา ง กล่าวว่า “ประเทศไทยมีแหล่งท่องเท่ียวเยอะ อาหารอร่อย นักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติช่ืนชอบหากมีการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือว่าประเทศไทยจะมีรายได้เข้าประเทศจํานวนมากและการ
เติบโตของแรงงานด้านการให้บริการจะเพ่ิมมากข้ึนด้วย” 2) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอันเป็นผลจากการ
จับจ่ายใช้สอยของประชาชนในระบบเศรษฐกิจและการลงทุนของภาคเอกชนเพ่ิมมากข้ึนจากการท่ีหลายประเทศเข้ามาร่วม
ลงทุนและขยายการลงทุนในประเทศไทย ส่งผลให้ภาคการลงทุนมีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน 3) การแลกเปลี่ยนทาง
ศิลปวัฒนธรรมจากการเคลื่อนย้ายและการเปิดประชาคมอาเซียน ท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างกัน 

ชาย หญิง รวม

จํานวน 14 13 27

ร้อยละ 51.85 48.15 100
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นักศึกษา งแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ว่า “เมื่อมีหลายๆ ชาติเข้ามาในประเทศไทยเราก็จะเห็นความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและทําให้เกิดการเรยีนรู้ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก” 
 ผลกระทบด้านลบท่ีเกิดข้ึนกับแรงงาน แรงงาน หรือทรัพยากรมนุษย์ (Human resource) หรือทุนมนุษย์ (Human 
capital) ได้แก่ ภาวะสมองไหล หรือการเคลื่อนย้ายและการเปลี่ยนแปลงงานอันเกิดจากความต้องการหรือความสมัครใจของ
ผู้ปฏิบัติงานเองและการเคลื่อนย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงงานอาจทําให้บุคคลเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
หรือไม่ก็ได ้และการถูกทดแทนด้วยแรงงานอ่ืนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทําให้แรงงานบางสาขาอาชีพเกิดการว่างงาน อัน
เนื่องจาก 1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร เป็นผลจากอัตราการเกิดท่ีต่ําและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว  
ในขณะท่ีภาคธุรกิจส่วนใหญ่พ่ึงพาแรงงานท่ีมีอายุ 20-39 ปีในจํานวนสูงส่งผลให้จํานวนแรงงานใหม่ท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ลดลงไม่พอทดแทนแรงงานท่ีจะเกษียณได้ทัน 2) แรงงานต่างมุ่งศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากข้ึน ส่งผลให้แรงงานระดับ
มัธยมปลายและระดับอาชีวศึกษาซึ่งเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานน้อยลง ในส่วนนี้ นักศึกษา จ กล่าวว่า 
“คนเก่งๆ ส่วนใหญ่ไม่อยู่ในประเทศหรอกหากค่าแรงต่ํากว่าท่ีอ่ืน ดังนั้นรัฐบาลต้องมีมาตรการ มีกลไกสร้างแรงจูงใจให้คน
เก่งๆ อยู่ในประเทศ และต้องพัฒนาแรงงานก่ึงฝีมือและไร้ฝีมือให้เค้ามีทางเลือกในการดํารงชีวิตในการประกอบอาชีพ” 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. สภาพการจ้างงานในประเทศไทย พบว่า ประชากรและกําลังแรงงานส่วนใหญ่ของไทยมีระดับการศึกษาต่ํา 
สอดคล้องกับ กรวิทย์ ตันศรี (ม.ป.ป.) ท่ีกล่าวว่า จากการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยกับหลาย
ประเทศในภูมิภาคเดียวกัน พบว่าคุณภาพการศึกษาของไทยยังต่ํากว่าประเทศอ่ืนๆประกอบกับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในระดับประเทศและระดับสากลพบว่าคะแนนเฉลี่ยต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานและมีแนวโน้ม
ลดลงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของแรงงานและคุณภาพการศึกษาในระดับสูงข้ึนไป และสอดคล้องกับ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
(2553: 84-85) ท่ีอธิบายให้เห็นว่า ในด้านการผลิตนั้นผู้ประกอบการมีทางเลือกมากกว่า จะเลือกผลิตสินค้าในประเทศไทย-
เวียดนาม-มาเลเซียและอ่ืนๆตามท่ีเห็นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต้นทุนการผลิตต่ําสุดได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีของรัฐบาลมาก
ท่ีสุดและมีทางเลือกท่ีจะว่าจ้างแรงงานจากประเทศต่างๆ เพราะการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามประเทศทําได้ไม่ยากถึงแม้ว่าจะมี
กฎและกติกาเก่ียวกับการใช้แรงงานต่างชาติแต่การเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมายก็เกิดข้ึนได้สถานการณ์เช่นนี้เป็นผลเสียต่อ
ตลาดแรงงานระดับล่างเพราะว่าขาดพลังในการต่อรองค่าจ้างเงินเดือนจากฝ่ายนายจ้าง ในขณะท่ีศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงาน
ว่า สถานะของตลาดแรงงานไทยในภาพรวม อยู่ในระดับกลางเมื่อเทียบกับเพ่ือนบ้านในอาเซียน โดยแรงงานไทยมีจุดเด่นด้าน
การทํางานท่ีต้องอาศัยความละเอียดและความคิดสร้างสรรค์ แต่เสียเปรียบอินโดนีเซียและกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา 
ลาว พม่า เวียดนาม ในด้านจํานวนแรงงานและต้นทุนค่าแรง อ่อนด้อยกว่าฟิลิปปินส์ด้านภาษา และยังไล่หลังสิงคโปร์และ
มาเลเซียในด้านคุณภาพและผลิตภาพแรงงาน  
 เมื่อมองตลาดแรงงานทักษะสูง พบว่า สิงคโปร์ และมาเลเซียอยู่ในแถวหน้า ซึ่งเป็นผลจากการยกระดับมาตรฐาน
การศึกษา ความได้เปรียบด้านการใช้ภาษาอังกฤษและจีน ทําให้แรงงานส่วนใหญ่มีทักษะสูงมาก สามารถรองรับอุตสาหกรรม
ไฮเทคและเทคโนโลยีซับซ้อนและธุรกิจบริการได้เป็นอย่างดีเมื่อพิจารณาเรื่องกําลังแรงงานด้วยจะเห็นว่าฟิลิปปินส์มีความ
ได้เปรียบเมื่อเทียบกับมาเลเซียท่ีเริ่มมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน และสิงคโปร์ท่ีตลาดแรงงานตึงตัวรุนแรง ขณะเดียวกัน 
อินโดนีเซียและไทยมีความโดดเด่นเรื่องจํานวนแรงงานก่ึงทักษะท่ีสามารถทํางานได้ท้ังอุตสาหกรรมท่ีพ่ึงพาแรงงานและ
อุตสาหกรรมท่ีพ่ึงพาเทคโนโลยี อินโดนีเซียได้เปรียบด้านความพอเพียงของจํานวนแรงงานและค่าจ้างแรงงานท่ีถูกเมื่อเทียบกับ
ไทยท่ีตลาดแรงงานมีสัญญาณตึงตัวในกลุ่มแรงงานทักษะระดับล่างและแรงงานก่ึงทักษะกลุ่ม CLMV ได้เปรียบด้านต้นทุน
ค่าแรงต่ําและมีแรงงานจํานวนมาก แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นแรงงานทักษะระดับล่าง (Thai-AEC, 2557)  
 ดังนั้นควรมีการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจภาคการผลิต อุตสาหกรรมแปรรูป รวมท้ังผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องประชาคมอาเซียนให้ได้รับข้อมูลและศึกษา
กฎระเบียบและข้อตกลงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องให้เข้าใจชัดเจน เพ่ือให้มีความรู้และมีสมรรถนะในการแข่งขันในระบบเสรี เพ่ือ
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เตรียมความพร้อมของธุรกิจ ตลอดจนแนวทางการขยายตลาดตามโอกาสและข้อตกลงใหม่ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน พร้อมท้ังมีระบบการ
เยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างและการแข่งขัน (สุริยนต์หลาบหนองแสง, 2555: 15)  
 2. ผลกระทบด้านบวกท่ีเกิดข้ึนกับแรงงาน ได้แก่ 1) การขยายตัวทางธุรกิจประเภทการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์สอดคล้อง
กับ ศิริลักษณ์ โรจนกิจอํานวย(2556: 14) ท่ีอธิบายให้เห็นว่าการขยายตัวการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยใช้จุดเด่นด้านวัฒนธรรม 
ประเพณีของประเทศไทยอาจส่งผลให้แรงงานด้านนี้เป็นท่ีต้องการเพ่ิมมากข้ึน ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งท่ีมีศักยภาพสูงใน
การให้บริการด้านการท่องเท่ียวประเทศไทยมีจุดแข็งด้านทําเลท่ีตั้งความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียวรวมถึงการให้บริการท่ี
สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเท่ียวต่างชาติซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจํานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติของกลุ่มประเทศอาเซียนจะ
เพ่ิมข้ึนอีก 25% ในปี 2015 (ประมาณ 86,700,000 คน) ตลอดจนการมีโครงการท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ทวาย โครงการ
ดังกล่าวจะมีส่วนสนับสนุนการท่องเท่ียวและเป็นศักยภาพในการเปิดประตูการค้าฝั่งตะวันตกของภูมิภาค เพ่ือสร้างความ
เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในอาเซียนกับตลาดตะวันตก เช่น เอเชียใต้ แอฟริกา และยุโรป และถือเป็น
หนึ่งในเขตอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 
ม.ป.ป.) 2) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอันเป็นผลจากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในระบบเศรษฐกิจและ
การลงทุนของภาคเอกชนเพ่ิมมากข้ึนจากการท่ีหลายประเทศเข้ามาร่วมลงทุนและขยายการลงทุนในประเทศไทย ส่งผลให้ภาค
การลงทุนมีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนเพราะประเทศไทยเป็นประเทศท่ีได้เปรียบเชิงพ้ืนท่ีภูมิศาสตร์มีสถานท่ีตั้งเป็นศูนย์กลาง
ภูมิภาคและมีชายแดนท่ีติดกับกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม) 3) การแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมจากการ
เคลื่อนย้ายและการเปิดประชาคมอาเซียน ท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างกัน และทําให้ตลาดแรงงานจะมี
ความยืดหยุ่นมากข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจท่ัวโลกในปัจจุบันมีแนวโน้มท่ีจะผนวกเข้าหากันแรงงานในแต่ละประเทศจะมี
โอกาสเลือกทํางานในสถานท่ีหรือในประเทศท่ีมีโอกาสท่ีแรงงานจะสามารถแสดงศักยภาพได้สูงสุดและก่อให้เกิดรายได้ท่ีสูงข้ึน
ตามไปด้วยซึ่งจะทําให้ประเทศมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง(อภิญญาเลื่อนฉวี, 2554) 
 สําหรับผลกระทบด้านลบท่ีเกิดข้ึนกับแรงงาน พบว่า แรงงาน หรือทรัพยากรมนุษย์ (Human resource) หรือทุน
มนุษย์ (Human capital) ได้แก่ แรงกาย แรงใจ ตลอดจนสติปัญญา ความรู้และความคิด ท่ีมนุษย์ทุ่มเทให้แก่การผลิตสินค้า
และบริการ (แรงงานสัตว์ไม่ถือเป็นปัจจัยผลิตประเภทแรงงาน แต่ถือเป็นทุนประเภทมีชีวิต) โดยท่ัวไป มีการแบ่งแรงงานเป็น 
3 ประเภท คือ  
 1) แรงงานมีฝีมือ เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ วิศวกร แพทย์ และนักวิชาชีพต่างๆ เป็นต้นแรงงานกลุ่มนี้อาจถูก
ซื้อตัวหรือเกิดภาวะสมองไหลไปยังประเทศอ่ืนในกลุ่มอาเซียน 
 2) แรงงานก่ึงฝีมือ เช่น ช่างไม้ ช่างเทคนิค พนักงานเสมียน ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน เป็นต้นแรงงาน
ในกลุ่มนี้ต้องพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน  
 3) แรงงานไร้ฝีมอื เช่น กรรมกรใช้แรง นักการภารโรง คนยาม เป็นต้นแรงงานกลุ่มนี้อาจถูกทดแทนด้วยแรงงานกลุ่ม
อ่ืนในประเทศอาเซียนท่ีมีค่าแรงถูกกว่าประเทศไทย 

สําหรับแรงงานกลุ่มท่ีมีสมรรถนะความสามารถสูงอาจเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีค่าแรงสูง
กว่าทําให้เกิดภาวะสมองไหล และการถูกทดแทนด้วยแรงงานอ่ืนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทําให้แรงงานบางสาขาอาชีพ
เกิดการว่างงาน สําหรับประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีมีแรงงานไทยไปทํางานมากท่ีสุดคือสิงคโปร์ รองลงมาคือมาเลเซียซึ่ง
ตลาดแรงงานท่ีมีแนวโน้มและน่าจะเป็นโอกาสในการสนับสนุนการจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานในกลุ่มประเทศอาเซียนคือ
สิงคโปร์เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศท่ียังมีความต้องการนําเข้าแรงงานประเภททักษะฝีมือและแรงงานไร้ฝีมืออยู่เป็นจํานวน
มากโดยแรงงานจากไทยในสาขาการก่อสร้างแม่บ้านและแรงงานภาคเกษตรยังมีความต้องการจากนายจ้างจากสิงคโปร์สําหรับ
แรงงานฝีมือท่ีมีความต้องการนั้นสิงคโปร์ต้องการผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านการเงินการธนาคารธุรกิจการสื่อสารและ
คอมพิวเตอร์อีกเป็นจํานวนมากซึ่งควรมีการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพแรงงาน (อ้อทิพย์ราษฎร์นิยมและชมพูนุทโกส
ลากรเพ่ิมพูนวิวัฒน,์ 2552) อย่างไรก็ตามการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีจะเป็นไปในลักษณะท่ีผู้มีใบประกาศนียบัตรรับรอง
ฝีมือแรงงานของประเทศสมาชิกหนึ่งสามารถจะเข้าไปทํางานในประเทศใดก็ได้ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเช่นเดียวกับ
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หลักการของสหภาพยุโรปท่ีประชากรของสหภาพยุโรปท้ัง 27 ประเทศสามารถเข้าไปอยู่อาศัยและทํางานในประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปประเทศใดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องมีใบอนุญาตทํางาน (Work permit) และจะต้องได้รับการปฏิบัติในการจ้างงาน
สวัสดิการสังคมและประโยชน์ด้านภาษีท่ีเท่าเทียมกันกับประชาชนชาติน้ันๆนอกจากนี้ยังสามารถนําสมาชิกในครอบครัวเข้าไป
พํานักอาศัยด้วยได้โดยไม่คํานึงถึงสัญชาติของสมาชิกในครอบครัวและจะต้องได้รับการยอมรับคุณสมบัติทางวิชาชีพซึ่งกันและ
กันรวมท้ังสามารถเดินทางเข้าออกอย่างเสรีในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้ท้ัง 27 ประเทศ (นิโลบล ปางลิลาศ, ม.ป.ป: 2)  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการพัฒนาสมรรถนะและความสามารถของแรงงานในประเทศไทยเช่น ทักษะด้านภาษา ทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. ควรมีการจัดสวัสดิการ การจัดสถานท่ีทํางานอย่างปลอดภัยท่ีเหมาะสมกับแรงงาน และการพิจารณาค่าตอบแทน 
ให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงในประเทศ 
 3. ควรปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน กฎหมายท่ีเก่ียวกับแรงงานและสวัสดิการ
แรงงานในประเทศไทยได้แก่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ.2534 
พระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2533 พระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ.2537 พระราชบัญญัติแรงงานวิสาหกิจสัมพันธ์
พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าวพ.ศ.2542 กฎหมายเหล่านี้ถูกนํามาใช้กับคนต่างประเทศท่ีเข้ามา
ทํางานในประเทศไทยด้วยดังตัวอย่าง 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 ซึ่งไม่ครอบคลุมการคุ้มครองแรงงานในภาคเกษตรกรรมประมงทะเลงาน
บ้านและงานท่ีรับไปทําท่ีบ้านพระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ. 2537 ซึ่งแรงงานท้ังท่ีข้ึนทะเบียนอนุญาตทํางานและไม่ข้ึน
ทะเบียนอนุญาตทํางานเมื่อประสบอุบัติเหตุจากการทํางานไม่สามารถขอรับสิทธิในเงินกองทุนได้ต้องดําเนินการเรียกร้องเอา
กับนายจ้างซึ่งต้องผ่านแบบพิธีตามกลไกท่ียาวนานเป็นต้น 
 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2534 ได้กําหนดว่าผู้มีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
แรงงานจากพม่าลาวกัมพูชาจึงไม่สามารถจัดตั้งสหภาพแรงงานได้แม้จะสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานได้ข้อจํากัด
ในการรวมตัวทําให้การเรียกร้องสิทธิเป็นไปได้ยากข้ึนนอกจากนั้นยังพบว่านายจ้างกีดกันการรวมตัวแรงงานโดยใช้วิธีการต่างๆ
เช่นให้ออกจากงานข้ึนบัญชีดําเมื่อแรงงานมีการรวมตัวเพ่ือเจรจาต่อรองกับนายจ้างโดยส่วนใหญ่แล้วในประเทศไทยนายจ้าง
มักจะใช้วิธีการไล่แรงงานท่ีเรียกร้องสิทธิของตนออกจากงาน (นฤมลนิราทร, ม.ป.ป: 4-5) 
 4. ภาครัฐบาลควรให้ความสําคัญกับการสร้างงานและการพัฒนาอาชีพ พัฒนาระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดทําฐานข้อมูลแรงงานและการพิจารณาถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับแรงงานท่ีมีการลักลอบเข้าเมือง และการก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคสิ่งอํานวยความสะดวกและการคมนาคมให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง 

เอกสารอ้างอิง 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. (ม.ป.ป).ชิงความได้เปรียบ “ทวาย”พลิกโฉมท่องเท่ียว 
ตะวันตกเชื่อม AEC. เข้าถึงเมื่อ 13 มกราคม 2557 จาก http://th.aectourismthai.com/content2/144. 

กรวิทย์ ตันศร.ี (ม.ป.ป). ประเทศไทย.จะก้าวข้ามปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างไร?. ม.ป.ท. 
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน.์ (2553). นโยบายการคลังสาธารณะ.กรุงเทพฯ: บริษัท แปลน พรินติ้ง จํากัด. 
นพดลสตุันติวณิชย์กุล. (2554). การศึกษาความพร้อมด้านเทคโนโลยีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยเพ่ือรองรับการเป็น 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน. งานวิจัยนี้ไดร้ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ พฤศจิกายน 
2554.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.์ 
นฤมล นิราทร. (ม.ป.ป).การย้ายถิ่นของแรงงานในอาเซียน: กรณีแรงงานไร้ฝีมือในประเทศไทย. ม.ป.ท. 
 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS ครั้งท่ี 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557 

790                  : สังคมและวัฒนธรรม 

 

เอกสารอ้างอิง 

นิโลบล ปางลิลาศ. (ม.ป.ป). เคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพเข้าสู่ตลาดอาเซียนอย่างเสรี : โอกาสและผลกระทบต่อไทย. ส่วน 
 งานสารสนเทศและเผยแพร่วิชาการ สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน). 
รัฐบาลไทย. (ม.ป.ป). แรงงาน เผยแนวโน้มการว่างงาน ผู้จบปริญญาตรี ปี 2556.เข้าถึงเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2557จาก
http://www.thaigov.go.th/th/news-ministry.html. 

ศิริลักษณ์ โรจนกิจอํานวย. (2556). การปรับใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือความก้าวหน้าของการท่องเท่ียว
อิเล็กทรอนิกสไ์ทย. วารสารบริหารธุรกิจ.36, (139), 12-26. 
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (ม.ป.ป.) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้าย 

ของแรงงานสู่การเป็นประชาคมอาเซียน. ม.ป.ท. 
สุริยนต์หลาบหนองแสง. (2555). การพัฒนาสังคมไทยเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558. วารสารการศึกษาและ 
 พัฒนาสังคม. 8, (1), 6-18. 
อภิญญาเลื่อนฉวี. (2554). การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในอาเซียน: ผลกระทบอย่างไรต่อไทย. ม.ป.ท. 
อ้อทิพย์ราษฎร์นิยมและชมพูนุทโกสลากรเพ่ิมพูนวิวัฒน.์ (2552).แนวโน้มตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ. วารสาร 

เศรษฐศาสตรศรีนครินทรวิโรฒ, 5 (5), 113-120. 
Thai-AEC. (2557).เปรียบเทียบแรงงานไทย กับต่อสิงคโปร์ และมาเลเซีย.  เข้าถึงเมื่อ 12 มกราคม 2557 จาก 

http://www.thai-aec.com/888#ixzz2sh0Kd1vL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS ครั้งท่ี 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557 

: สังคมและวัฒนธรรม 791 

 

ปัญหาและแนวทางแก้ไขปรับปรุงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพระราชบัญญัติส่งเสริม    การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550  
Child and Youth Participation Problems and Solutions Guideline in the National Child and Youth 
Development Promotion Act 2007 
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นักศึกษาหลักสตูรนติิศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ 
 

บทคัดย่อ 
 การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ในกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่การกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ การตัดสินใจ จนถึง
กระบวนการดําเนินงานยังมีน้อยอยู่มาก ท้ังท่ีพวกเขาควรได้รับโอกาสในการร่วมกันกําหนดอนาคตของตนเองให้มากท่ีสุดเท่าท่ี
จะเป็นไปได้   ในวิทยานิพนธ์นี้  จึงมุ่งศึกษาวิธีการเพ่ิมกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ผ่านกลไกสภาเด็กและ
เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  ให้สามารถทําหน้าท่ีในฐานะผู้แทนของเด็กและเยาวชนใน
ระดับชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดยได้ทําการศึกษาจากตัวอย่างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
พัฒนาตนเองในประเทศไทย บทบัญญัติเก่ียวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และกฎหมายส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ  ทําให้เกิดข้อค้นพบว่าจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมาย
ไทย ใหม้ีประสิทธิภาพและเพ่ิมโอกาสการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนให้มากข้ึน โดยการการปรับปรุงโครงสร้างสภาเด็กและ
เยาวชน  การเพ่ิมจํานวนผู้แทนเด็กและเยาวชนในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  การเพ่ิมอํานาจ
หน้าท่ีของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ให้มีความสอดคล้องกันและครอบคลุม
ภารกิจการพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุกมิติของการพัฒนา 
 

คําสําคัญ :การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน การพัฒนาเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน 
 
Abstract 

This thesis is aimed to study the guideline to amend the National Child and Youth Development 
Promotion Act 2007 to increase child and youth participation via Children and Youth Council mechanisms, 
especially Children and Youth Council of Thailand to be able to perform its functions as the 
representative of child and youth in the participation of self-development, community, social, and the 
nation that should be effectively and actually started from the policy and strategy planning, decision 
making until implementing processes. From the study, it is found that there must be the adjustment of 
the structure of Children and Youth Councils to cover child and youth participation in every level, the 
increasing in the number of child and youth representatives in the National Committees for Child and 
Youth Development Promotion, including the increasing in legal authorities of Children and Youth Council 
of Thailand together with other concerning public organizations to be more harmonious and covered 
child and youth development missions in every aspect. 
Keywords: Child and Youth Participation, Child and Youth Development, Children and Youth Council 
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บทนํา 
 ปัญหาสังคมในปัจจุบัน เกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนในหลายด้าน ท้ังทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  ทําให้กระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติในแต่ละระดับนั้น มีอุปสรรค
และเป็นไปอย่างล่าช้า ยิ่งไปกว่านั้น ในบางสถานการณ์พบว่า เด็กและเยาวชน กลายเป็นผู้กระทําผิดกฎหมายเสียเอง  และอีก
หลายกรณีท่ีเด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของปัญหาท่ีเกิดข้ึน  ซึ่งท้ังสองกรณีดังกล่าวนั้น เด็กและเยาวชนท่ีเป็นผู้กระทํา
ความผดิหรือเป็นผู้เสียหายนั้น มีอายุเฉลี่ยน้อยลงเรื่อยๆ  
 เมื่อพิจารณาในแง่ของการบังคับใช้กฎหมาย พบว่า  กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนของประเทศไทย ส่วน
ใหญ่เป็นกฎหมายในเชิงแก้ไขปัญหาหรือเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชนแล้ว (Passive Law) ซึ่งเป็นการ
แก้ปัญหาท่ีปลายเหตุ จึงได้มีการตรา “พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550” ข้ึน เพ่ือให้
เป็นกฎหมายเชิงรุก (Active Law) ท่ีมุ่งเน้นการป้องกันและการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และใช้
ศักยภาพท่ีมีอยู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ในการมีส่วนร่วมพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ต่อไป 
 อย่างไรก็ตาม หลังจากท่ีกฎหมายดังกล่าวได้มีการใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน พบว่า จํานวนและสัดส่วนการมีส่วนร่วม
ของเด็กและเยาวชนยังไม่มากเท่าท่ีควร ในทางตรงกันข้าม ปัญหาของเด็กและเยาวชนกลับมีจํานวนและความถ่ีของเหตุการณ์
เพ่ิมสูงข้ึน  จึงต้องมีการพิจารณาเพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนให้มากข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่ โดยเฉพาะกลไก
ของ “สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย”  ซึ่งกฎหมายกําหนดให้เป็นองค์กรของเด็กและเยาวชนในระดับชาตินั้น จะต้องมี
การปรับปรุงโครงสร้าง  การเพ่ิมอํานาจหน้าท่ีและการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังการเพ่ิม
จํานวนผู้แทนเด็กและเยาวชนในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ให้มากข้ึน เพ่ือให้สามารถทําหน้าท่ี
ในฐานะ “ผู้แทน” ของเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการผลักดันนโยบายและโครงการต่างๆ เพ่ือการพัฒนา
เด็กและเยาวชนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึนในอนาคต 
 ในวิทยานิพนธ์นี้ จึงมุ่งศึกษาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนผ่านกลไกสภาเด็กและเยาวชน
แห่งประเทศไทย โดยจะทําการศึกษาอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กฯ กฎหมายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนใน
ต่างประเทศ ทฤษฎีการมีส่วนร่วมและการพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังศึกษาตัวอย่างองค์กรการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการพัฒนาตนเอง เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550  
 2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์หลักการและแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนไทย ใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 เปรียบเทียบกับกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
เด็กและเยาวชนในต่างประเทศ 
 3. เพ่ือนําเสนอแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
 

กรอบแนวคิด 
 แม้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550  จะมีบทบัญญัติในหมวด 3 ว่าด้วย
มาตรการส่งเสริมการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชน  โดยกําหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ นั้น  แต่ในความเป็นจริงและในทางปฏิบัติแล้ว พบว่า สภาเด็กและเยาวชนมีบทบาทน้อยมากในการมี
ส่วนร่วมกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนเอง  ท้ังท่ีเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบัน  มี
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: สังคมและวัฒนธรรม 793 

 

ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในหลายด้าน  จึงสมควรท่ีจะมีการปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าว เพ่ือให้กฎหมายมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  และกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาเด็กและเยาวชนของ
ต่างประเทศ ท่ีส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  
เพ่ือให้กฎหมายฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุก
ระดับ โดยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเองได้อย่างมั่นคงและมีความยั่งยืนต่อไป 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
เป็นการวิจัยเอกสาร  โดยศึกษาเปรียบเทียบ ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติส่งเสริม

การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ในประเด็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ผ่านช่องทางสภา
เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กับหลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่ง
สหประชาชาติ กฎหมายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนของต่างประเทศ  ในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐฟินแลนด์ 
และสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เนื่องจากประเทศต่างๆ เหล่านี้มีการบัญญัติกฎหมาย การกําหนดนโยบาย และมีการ
ดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง ชัดเจน และสม่ําเสมอ อีกท้ังยังได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนองค์กรของ
เด็กและเยาวชนในระดับชาติ เช่น สภาเยาวชนแห่งชาติ ให้สามารถดําเนินงานตามอํานาจหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นรูปธรรม และประการสําคัญ คือ ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนและกําลังจะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเช่นเดียวกันกับประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้  
จึงมีสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตผู้คน แนวคิด ความเช่ือ วัฒนธรรมประเพณี ท่ีไม่แตกต่างกับประเทศ
ไทยมากนัก แต่กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการพัฒนาเด็กและเยาวชนก้าวล้ํากว่าประเทศไทยค่อนข้างมาก จึงควร
ให้ความสําคัญในการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการพัฒนาของเด็กและเยาวชนของท้ังสองประเทศ
ประกอบกันไปด้วย   

นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้ทําการศึกษาตัวอย่างการดําเนินงานขององค์กรการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอ่ืนๆ ใน
ประเทศไทย ท่ีมีความเข้มแข็งและประสบความสําเร็จในการพัฒนาตนเอง เช่น สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาพัฒนาการเมือง 
และสมัชชาปฏิรูป เป็นต้น  รวมท้ังการศึกษาหนังสือกฎหมาย  เอกสารหรือวารสารทางวิชาการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง บทความ 
วิทยานิพนธ์ และวิจัยข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  ตลอดจนการไปสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลจากนักวิชาการ  เจ้าหน้าท่ีขององค์กร
ด้านเด็กและเยาวชนของต่างประเทศ  เจ้าหน้าท่ีขององค์กรด้านเด็กและเยาวชนในประเทศไทย  หรือองค์กรเอกชนหรือ
องค์กรภาคประชาสังคมอ่ืนๆ  แล้วนํามาวิเคราะห์ถึงปัญหาด้านการขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนไทย ผ่าน
ช่องทางสภาเด็กและเยาวชนในฐานะท่ีเป็นองค์กรของเด็กและเยาวชน  เพ่ือนําไปสู่การเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมาย
และปัญหาดังกล่าวของประเทศไทยต่อไป   
 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเอกสารท่ีเก่ียวข้อง พบว่ามีความจําเป็นท่ีจะต้องแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เพ่ือเพ่ิมกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ ผ่านกลไกสภาเด็กและ
เยาวชน โดยเฉพาะสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ให้สามารถทําหน้าท่ีในการเป็นผู้แทนของเด็กและเยาวชนใน
ระดับชาติ ในการมีส่วนร่วมกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน จากการวิจัย ปรากฎประเด็นปัญหาท่ีจะต้องได้รับการพิจารณาแก้ไข 3 
ประการหลัก ดังต่อไปนี ้
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS ครั้งท่ี 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557 

794                  : สังคมและวัฒนธรรม 

 

 1.ปัญหาโครงสร้างของสภาเด็กและเยาวชน 
    พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้กําหนดให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ 
 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เพ่ือให้เป็น
กลไกหนึ่งในมาตรการส่งเสริมการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งได้กําหนดไว้ในหมวด 3 ส่วนท่ี 1 ตั้งแต่มาตรา 
22 ถึง มาตรา 40  ดังนี้ จะเห็นว่ากฎหมายไม่ได้กําหนดให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนข้ึนในระดับตําบล ส่วนใน
กรุงเทพมหานครเอง ก็ไม่มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนแขวง และสภาเด็กและเยาวชนเขต  ซึ่งท้ังตําบล แขวง และเขตนั้น 
จัดว่าเป็นระดับพ้ืนท่ีท่ีมีเด็กและเยาวชนอาศัยอยู่และดําเนินกิจกรรมจํานวนมาก ดังนั้น การท่ีกฎหมายกําหนดให้มีเพียงสภา
เด็กและเยาวชนอําเภอในแต่ละจังหวัด และการกําหนดให้มีเพียงสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร  ทําให้การปฏิบัติตาม
นโยบาย  แผนงาน และโครงการต่างๆ เก่ียวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งมีการกําหนดมาตั้งแต่ในระดับชาตินั้น  ขาดช่วง
ขาดตอนลง ไม่ต่อเนื่องไปถึงระดับปฏิบัติการในพ้ืนท่ี เด็กและเยาวชนจํานวนมากขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมแสดงความรู้ 
ความสามารถ ความคิดเห็นและศักยภาพของตนเอง  ทําให้สภาเด็กและเยาวชนในภาพรวม ขาดพลังและความตื่นตัวในการ
ขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ไปในท่ีสุด 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้เขียนได้ทําการศึกษา แนวทางการดําเนินงานขององค์กรภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนา
ตนเอง อย่างเช่น สภาเกษตรกรแห่งชาติ (สภาเกษตรกรแห่งชาติ, 2553) สภาพัฒนาการเมือง (สภาพัฒนาการเมือง, 2551) 
และสมัชชาปฏิรูป (ราชกิจจานุเบกษา, 2553) นั้น พบว่า องค์กรท้ังหลายท่ีได้กล่าวมา มีโครงสร้างในกระบวนการจัดตั้งและ
การดําเนินงาน เริ่มต้นข้ึนจากในระดับตําบลหรือหมู่บ้านท้ังสิ้น ทําให้การขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจต่างๆ ขององค์กร 
สามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีพลัง ท้ังยังเป็นการเพ่ิมโอกาสการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนไปยังระดับพ้ืนท่ีต่างๆ 
โดยเฉพาะระดับตําบล อันเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีหน่วยงานทางปกครองอย่างเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) รับผิดชอบ
ดูแลการจัดทําบริการสาธารณะและการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีอยู่แล้ว จึงทําให้การขับเคลื่อน
ภารกิจต่างๆ ขององค์กรภาคประชาชนท้ังสามนั้น ดําเนินไปได้อย่างราบรื่น ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น จึงควรมีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตําบล สภาเด็กและเยาวชนแขวง และสภาเด็กและ
เยาวชนเขต โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและการดําเนินงาน  
ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมได้เป็นอย่างดี ท้ังยังจะช่วย
ให้การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับชาติ ไปสู่การปฏิบัติท่ีประสบผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในระดับ
พ้ืนท่ีได้มากยิ่งข้ึน 
 ผู้เขียนขอเสนอตัวอย่างในต่างประเทศท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้เข้ามามีบทบาทและอํานาจหน้าท่ีในการ
ส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี เช่น สาธารณรัฐฝร่ังเศส โดยนโยบายของรัฐบาลทุกชุดท่ีให้
อิสระอย่างเต็มท่ีแก่เทศบาลท่ัวประเทศ ในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนข้ึนในท้องถ่ิน และให้เทศบาลต่างๆ นั้นกําหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและ
เยาวชนเป็นสําคัญด้วย (Gargasson et al., 2011)สาธารณรัฐฟินแลนด์ มาตรา 27 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลท้องถ่ิน 
(Local Government Act) ได้บัญญัติถึงการมีสว่นร่วมและโอกาสในการแสดงออกของประชาชนในระดับเทศบาล และการมี
ส่วนร่วมนั้นจะต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนโดยการช่วยเหลือให้ประชาชนในท้องถ่ินนั้นสามารถบริหารจัดการ  เตรียมความ
พร้อม  และมีการวางแผนในเรื่องท่ีเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของเยาวชนและสิทธิของเยาวชนในการได้รับคําปรึกษาแนะนํา
ภายในเขตเทศบาล  ซึ่งถือเป็นภาระผูกพันในทางกฎหมายด้วย  และมาตรา 7 แห่งรัฐบัญญัติเยาวชน ค.ศ. 2006 (Youth Act 
2006) บัญญัติว่า “งานด้านเยาวชนและนโยบายด้านเยาวชน  ถือเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดของหน่วยงานทางปกครอง
ท้องถ่ิน  และการดําเนินภารกิจดา้นเยาวชนในท้องถ่ินนั้น  ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของหน่วยงานทางปกครอง สมาคม 
และองค์กรเยาวชนต่างๆ ในการดําเนินงาน การให้บริการเยาวชนในด้านต่างๆ นั้นอาจได้รับจากหน่วยงานระดับภูมิภาคโดย
ความร่วมมือของหน่วยงานปกครองท้องถ่ินด้วย” (Ministry of Education, Republic of Finland, 2006)สหพันธ์
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สาธารณรัฐบราซิล  ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศ ท่ีมีการส่งเสริมสนับสนุน การคุ้มครองและพัฒนาสิทธิของเด็กและเยาวชนท้ังใน
ระดับชาติและระดับท้องถ่ินเช่นเดียวกัน  กล่าวคือ ในมาตรา 59ธรรมนูญแห่งเด็กและวัยรุ่น ค.ศ.1990 (The Statue of 
Child and Adolescent 1990)  ได้กําหนดให้รัฐต่างๆ และรัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ  รวมท้ังหน่วยงานระดับเทศบาล  
มีหน้าท่ีในการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้ทรัพยากรและพ้ืนท่ีสําหรับการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกับ
วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เพ่ือการฝึกฝนอบรมและการพัฒนาในด้านอ่ืนๆ แก่เด็กและเยาวชนด้วย (The Federative 
Republic of Brazil,1990) 
 นอกจากประเด็นเรื่องการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตําบล แขวง และเขตในกรุงเทพมหานครแล้ว ประเด็นเรื่องคณะ
ท่ีปรึกษาของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ ก็ควรท่ีจะได้มีการพิจารณาแก้ไขด้วยเช่นเดียวกัน กล่าวคือ ในมาตรา 22 วรรค 4 
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มิได้กําหนดให้ “นายอําเภอ” เป็นหนึ่งในคณะท่ีปรึกษาของสภา
เด็กและเยาวชนอําเภอด้วย ท้ังๆ ท่ีนายอําเภอ ถือเป็นผู้บริหารสูงสุดของการบริหารราชการในระดับอําเภอ ดังนั้น การขาด
นายอําเภอในฐานะท่ีปรึกษาไป อาจทําให้การบูรณาการการทํางานร่วมกันของหลายหน่วยงาน หลายภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
การดําเนินกิจกรรมเด็กและเยาวชนภายในอําเภอนั้นๆ  ซึ่งต้องมีการระดมทรัพยากรและสรรพกําลังต่างๆ อาจมีปัญหาในด้าน
การประสานงาน ความต่อเนื่อง และความเป็นเอกภาพได้ ดังนั้น  จึงควรมกีารพิจารณาเพ่ิมเติมให้นายอําเภอ เป็นหนึ่งในคณะ
ท่ีปรึกษาของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอด้วย 
 2. ปัญหาจํานวนและบทบาทของผู้แทนเด็กและเยาวชนในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ 
 พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 10 ได้กําหนดให้มี “คณะกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาต”ิ ข้ึน 1 คณะ จํานวน 22 คน มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับการมอบหมาย
จากนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และได้กําหนดให้มีผู้แทนเด็กและเยาวชนท่ีได้รับคัดเลือกจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศ
ไทย จํานวน 2 คน โดยเป็นหญิงหนึ่งคนและชายหนึ่งคน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าวด้วย  มีอํานาจหน้าท่ี เช่น การ
เสนอนโยบาย แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  แนวทางการปรับปรุงกฎหมายระเบียบและข้อบังคับเก่ียวกับการส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อคณะรัฐมนตรี เป็นต้น 
 จะเห็นว่า จํานวนผู้แทนเด็กและเยาวชนซึ่งมีเพียง 2 คนนั้น  คิดเป็นร้อยละ 9.09 ของคณะกรรมการท้ังหมดนั้น ถือ
ว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับภารกิจและอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็นเรื่องท่ีมีความสําคัญต่อทิศทางและอนาคตของการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติอย่างยิ่ง อาจส่งผลทําให้ไม่สามารถโน้มน้าว  เสนอแนะ คัดค้านหรือผลักดันนโยบาย  หรือสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการตัดสินใจใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ใหญ่ จํานวนมากถึง 20 คนได้
เลย  
 ในประเทศมาเลเซีย มีการตรารัฐบัญญัติเลขท่ี 668 “รัฐบัญญัติว่าด้วยกลุ่มเยาวชนและการพัฒนาเยาวชน ค.ศ. 
2007” (Law Of Malaysia, Act 668, Youth Societies and Youth Development Act 2007)  ซึ่งเป็นกฎหมายท่ี
กําหนดมาตรการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนของประเทศในหลายประเด็น  โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของ
เยาวชนในคณะกรรมการระดับชาตินั้น  ปรากฏอยู่ในส่วนท่ี 5 ว่าด้วยสภาท่ีปรึกษาเยาวชนแห่งชาติ(National Youth 
Consultative Council)  ซึ่งมีคณะกรรมการท้ังหมด จํานวน 150 คน  โดยเป็นสัดส่วนของสมาชิกท้ังหมดแห่งสภาสูงสุด และ
คณะกรรมการบริหารของสภาเยาวชนแห่งชาติมาเลเซีย จํานวน 78  คน  คิดเป็นร้อยละ 52 ของจํานวนคณะกรรมการสภาท่ี
ปรึกษาเยาวชนแห่งชาติมาเลเซียท้ังหมดซึ่งถือเป็นสัดส่วนจํานวนเยาวชนท่ีมาก และมากยิ่งกว่าสัดส่วนจํานวนของ
คณะกรรมการท่ีเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งมีจํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 48 เท่านั้น  ย่อมแสดงให้เห็นถึงความตระหนักและการให้
ความสําคัญแก่ผู้แทนของเยาวชนในประเด็นระดับชาติของประเทศมาเลเซียได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ การดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมใดท่ีเยาวชนของประเทศมาเลเซียร้องขอ  มักจะได้รับการผลักดันและการสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานอ่ืนๆ 
ของรัฐเป็นอย่างดีและราบรื่นเสมอ (The Government of Malaysia, 2007)  
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796                  : สังคมและวัฒนธรรม 

 

 ดังนั้นหากประเทศไทยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฯ  
มาตรา 10 (7) โดยเพ่ิมจํานวนผู้แทนของเด็กและเยาวชนข้ึน จาก 2 คน เป็น 5 คน (มาจากประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่ง
ประเทศไทย ประธานสภานักเรียนไทย และผู้แทนยุวเกษตรกรไทย) ก็จะทําให้มีสัดส่วนของผู้แทนเด็กและเยาวชนเพ่ิมข้ึนคิด
เป็นร้อยละ 20 ของจํานวนคณะกรรมการท้ังหมดทันที  ซึ่งแม้ว่าจะเป็นอัตราท่ีไม่สูงนักเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซีย  
แต่ก็น่าจะสูงพอท่ีจะเพ่ิมกระบวนการมีส่วนร่วมและเสียงของเด็กและเยาวชนให้มีพลังในการโน้มน้าว  ผลักดัน หรือเสนอแนะ
ข้อคิดเหน็ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ  ในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
ได้มากข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างแน่นอน 
 สําหรับเหตุผลว่าทําไมผู้แทนของเด็กและเยาวชนท่ีผู้เขียนเสนอเพ่ิมข้ึน จํานวน 3 คน จะต้องมาจากองค์กรดังกล่าว 
เป็นเพราะองค์กรท้ังสามนั้น มีบทบัญญัติของกฎหมายหรือมีนโยบายของหน่วยงานภาครัฐในการจัดตั้งและการดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์กรอย่างชัดเจน  โดยสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จัดตั้งข้ึนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติฯ  สภานักเรียนไทย จัดตั้งข้ึนและได้รับการรับรองให้ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ จากนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ส่วนกลุ่มยุวเกษตรกรไทย จัดตั้งข้ึนและได้รับการรับรองให้ดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ จากนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในขณะท่ีกลุ่มหรือเครือข่ายเด็กและ
เยาวชนอ่ืนๆ นั้น ยังไม่พบว่ามีกฎหมายหรือนโยบายจากหน่วยงานภาครัฐรับรองการจัดตั้งและมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
และชัดเจนในปัจจุบัน    
 
 3.ปัญหาการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 
 พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 33 ได้กําหนดให้สภาเด็กและเยาวชนแห่ง
ประเทศไทย มีอํานาจหน้าท่ี 6 ประการ คือ 1) เป็นศูนย์กลางประสานงานเพ่ือดําเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
จังหวัดต่างๆ 2) ให้ความร่วมมือในการดําเนินงานของรัฐและองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 3) 
ให้ความเห็นในการกําหนดนโยบาย แผนงาน และงบประมาณของหน่วยงานของรัฐเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชน   4) เสนอ
ข้อคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีอาจมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน  5) เสนอต่อคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) เก่ียวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนหรือ
องค์กรชุมชน และ 6) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการประชุมและการดําเนินงานตามอํานาจหน้าท่ี  

 จากบทบัญญัติดังกล่าว ดูเหมือนจะเป็นอํานาจหน้าท่ีท่ี “กว้างขวาง” แต่ในขณะเดียวกันก็ขาดความ 
“เฉพาะเจาะจง” และยังไม่ครอบคลุมถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุกมิติ นอกจากนี้ ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ
ของการเป็น “ผู้แทนเด็กและเยาวชนในระดับชาต”ิ ยังไม่ถูกนํามาใช้และส่งเสริมให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมและเต็มท่ีนัก 
อีกท้ัง สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สงูอายุ (สท.) ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมี
ความรับผิดชอบในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งและการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ตามมาตรา 40 
ก็ยังไม่สามารถดําเนินงานตามอํานาจหน้าท่ีได้อย่างท่ีควรจะเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การไม่สามารถให้การสนับสนุน
งบประมาณ ทรัพยากร และองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีจําเป็นแก่สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเมื่อได้รับการร้องขอ  จึง
สมควรจะต้องมีการบัญญัติเพ่ิมเติมบทบาท อํานาจหน้าท่ีของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย รวมท้ัง อํานาจหน้าท่ีของ 
สท. ให้มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับภารกิจของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยในการมีส่วนร่วมพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้มากยิ่งข้ึนด้วย   
 ผู้เขียนได้ทําการศึกษาวิจัยการดําเนินงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และ
กฎหมายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ เพ่ือนํามาใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายของ
ประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยพบว่า สภาพัฒนาการเมือง มีจุดเด่นของอํานาจหน้าท่ี คือ สามารถติดตามสอดส่อง
และประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือให้มีการดําเนินการไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และยังสามารถ
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ประสานให้มีการดําเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการเมืองของหน่วยงานราชการต่างๆ  ได้อีกด้วย (สภา
พัฒนาการเมือง, 2551)อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nation Convention on the Rights of 
the Child)มีหลักการสําคัญในข้อ 12 (1)  ท่ีแสดงให้เห็นถึงการรับประกันสิทธิและการยอมรับในความคิดเห็น ความรู้ และ
ความสามารถของเด็กและเยาวชน  ในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องท่ีมีผลกระทบต่ออนาคตของพวกเขา   ท้ังนี้ ความคิดเห็น
ดังกล่าวของเด็กและเยาวชน  จะได้รับการพิจารณาตามสมควรแก่อายุ และวุฒิภาวะของเด็กและเยาวชนนั้น (สํานักงาน
ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ, 2550)ประเทศมาเลเซีย  รัฐบัญญัติเลขท่ี 668 “รัฐ
บัญญัติว่าด้วยกลุ่มเยาวชนและการพัฒนาเยาวชน ค.ศ. 2007” (Law Of Malaysia, Act 668, Youth Societies and 
Youth Development Act 2007) มีจุดเด่นใน มาตรา 52 คือได้กําหนดให้สภาเยาวชนแห่งชาติฯ อาจขอรับการจัดสรรด้าน
การเงินและความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ท่ีจําเป็นในการดําเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬาได้โดยตรง 
และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬา ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้นแล้ว จะต้องปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังโดยไม่ชักช้า (The Government of Malaysia, 2007) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  รัฐบัญญัติแห่งสาธารณรัฐ 
หมายเลข 8044 รัฐบัญญัติว่าด้วยเยาวชนในการสร้างชาติ (Republic Act 8044 The Youth in The Nation – Building 
Act)  ได้บัญญัติให้มีการแต่งตั้ง “คณะกรรมาธิการเยาวชนแห่งชาติ” (National Youth Commission) ข้ึน  ซึ่งมีสถานะทาง
กฎหมายเทียบเท่ากับ “กระทรวง” หนึ่งของรัฐบาล โดยได้กําหนดอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเอาไว้ถึง 17 ประการ ใน
มาตรา 10 ครอบคลุมการพัฒนา  การใช้ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของเด็กและเยาวชนในทุกมิติ (National Youth 
Commission, Republic of the Philippines, 1995) 
 ใน สาธารณรัฐเกาหลี มีการตรา “รัฐบัญญัติการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน ค.ศ. 2004” (Juvenile Activity 
Promotion Act 2004)  เพ่ือกําหนดให้มีกระบวนการและหลักประกันการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตนเองในระดับชาติโดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนอกจากนี้ เมื่อใดท่ี
เอกชน นิติบุคคล หรือองค์ใด ต้องการสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน  รัฐและรัฐบาลท้องถ่ินอาจจัดให้มีมาตรการบริหารจัดการ
และการสนับสนุนทางงบประมาณเท่าท่ีจําเป็นเช่นนั้นก็ได้ (Ministry of Gender Equality and Family, Republic of 
Korea, 2011)สาธารณรัฐฝร่ังเศส รัฐบาลได้กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการเยาวชนและกีฬา  มีหน้าท่ีโดยตรงใน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง  ซึ่งรัฐมนตรีจะต้อง
ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัยอยู่เสมอ  โดยเน้นการให้บริการข้อมูลข่าวสารเยาวชนแห่งชาติในรูปแบบสื่อ
ออนไลน์ ผ่านทางเวปไซต์ต่างๆ เช่น เวปไซต์ท่ีรวบรวมข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโครงการความร่วมมือระหว่างชาติกับสหภาพ
ยุโรป  การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาฝึกงานในองค์กรธุรกิจต่างๆ  การเผยแพร่นโยบายสาธารณะของรัฐบาลท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการดํารงชีวิตประจําวัน  การศึกษา การฝึกอบรม การทํางาน สุขภาพ นันทนาการ หรือวัฒนธรรม  สิทธิต่างๆ ของเยาวชน 
เป็นต้น (Gargasson et al., 2011) 

สาธารณรัฐฟินแลนด์  มีการตรา “รัฐบัญญัติเยาวชน ค.ศ. 2006” (Youth Act 72/2006)  มีการจัดตั้ง “องค์การ
เยาวชนแห่งชาต”ิ หรือ “National Youth Organization”  ซึ่งรัฐบาลเองก็ได้กําหนดนโยบายจํานวนมาก เพ่ือมุ่งเน้นส่งเสริม
ให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในประเด็นต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของพวกเขาเองให้มาก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้  ท้ังในเรื่องการศึกษา สวัสดิภาพ และสิทธิต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ สาธารณรัฐฟินแลนด์ยังได้
กําหนดให้มี “ผู้ตรวจการเด็กแห่งชาติ” (The National Children’s Ombudsman)  ซึ่งตามรัฐบัญญัติผู้ตรวจการเด็ก
แห่งชาติ  (The National Children’s Ombudsman Act) ได้บัญญัติถึงอํานาจหน้าท่ีของผู้ตรวจการเด็กแห่งชาติว่า  มี
หน้าท่ีทําการติดตามตรวจสอบสวัสดิการของเด็กและเยาวชน และการใช้สิทธิต่างๆ  การโน้มน้าวผู้มีอํานาจตัดสินใจท้ังหลาย
โดยคํานึงถึงข้อเสนอแนะของเด็ก  การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับจากเด็กและเยาวชนไปสู่ผู้มีอํานาจตัดสินใจท้ังหลาย  
และส่งเสริมการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ  ท้ังนี้นโยบายด้านการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน จะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึนในทุกๆ  4 ปี (Ministry of Education, Republic of Finland, 2006)  
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สําหรับ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ได้มีการจัดตั้ง “สภาสิทธิเด็กและวัยรุ่น” (Child and Adolescent Council) ในระดับ
เทศบาล  ระดับรัฐ และระดับชาติ  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมให้มีการปฏิบัติการตามธรรมนูญแห่งเด็กและ
วัยรุ่น ค.ศ. 1990(The Statue of Child and Adolescent 1990) และมีอํานาจเข้าแทรกแซงหรือขัดขวางการกระทําใดท่ีส่ง
ผลกระทบต่อสิทธิของเด็ก  ตลอดจนให้บริการและการสนับสนุนแก่การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับต่างๆ ด้วย 
และในธรรมนูญแห่งเด็กและวัยรุ่นฯ นี้  ได้มีบทบัญญัติท่ีแสดงถึงการรับรองสิทธิของเด็กและเยาวชนไว้อย่างมากมาย 
ครอบคลุมสิทธิข้ันพ้ืนฐานทุกประการตามท่ีกําหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กฯอันเป็นผลทําให้รัฐบาลแห่งสหพันธรัฐ  
รัฐบาลของแต่ละรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังหลาย มีความผูกพันและมีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการท่ี
จะต้องส่งเสริมสนับสนุนและปกป้องคุ้มครอง สิทธิของเด็กและเยาวชนในทุกๆ ด้านโดยปริยาย(The Federative Republic 
of Brazil, 1990) 
 
สรุปผล 
 จากการศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนไทย ใน พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 เปรียบเทียบหลักการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ กฎหมาย
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ การสัมภาษณ์เก็บข้อมูลและแนวคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจนการศึกษาโครงสร้างและแนวทางการดําเนินงานขององค์กรภาคประชาชนในการมีส่วน
ร่วมพัฒนาตนเอง ได้แก่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาพัฒนาการเมือง และสมัชชาปฏิรูป พบว่า จํานวนและสัดส่วนการมีส่วน
ร่วมของเด็กและเยาวชน ผ่านกลไกสภาเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย นั้น อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่
สูงนัก จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพท่ีแท้จริงของเด็กและเยาวชนให้มากยิ่งข้ึน เช่น 
การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตําบล ในจังหวัดต่างๆ สภาเด็กและเยาวชนแขวง และเขต ในกรุงเทพมหานคร การกําหนดให้
นายอําเภอได้ร่วมเป็นคณะท่ีปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในระดับอําเภอ การเพ่ิมเติมอํานาจหน้าท่ีของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ตลอดจนการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี้ จะต้องมีการเพ่ิมจํานวนของผู้แทนเด็กและเยาวชนในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติให้มากข้ึน เพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วมและให้เสียงของเด็กและเยาวชนมีพลัง มีความหลากหลายทางความคิด ตรง
กับความต้องการท่ีแท้จริง และเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดอนาคตและการพัฒนาตนเองของเด็กและเยาวชนต่อไป 
 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้เขียนขอเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 เพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดังต่อไปนี ้
 1. การปรับปรุงโครงสร้างของสภาเด็กและเยาวชน 

   1.1 ให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตําบลข้ึนในแต่ละจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนแขวง สภาเด็กและเยาวชน
เขตในกรุงเทพมหานคร พร้อมท้ังให้มีการบัญญัติอํานาจหน้าท่ี จํานวนและคุณสมบัติสมาชิก การบริหารงานของสภา และ
คณะท่ีปรึกษาของสภาอย่างชัดเจนโดยอาศัยแนวคิดและตัวอย่างจากองค์กรของภาคประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง 
สังคม และประเทศชาติ อย่างเช่น สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาพัฒนาการเมือง และสมัชชาปฏิรูป ซึ่งล้วนแล้วแต่มีการจัด
โครงสร้างการดําเนินงานขององค์กร โดยเริ่มต้นข้ึนจากระดับตําบล หมู่บ้านหรือชุมชนท้ังสิ้น และจะทําให้การขับเคลื่อน
นโยบายด้านเด็กและเยาวชนไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ีมีความท่ัวถึง เด็กและเยาวชนในรับโอกาสในการมีส่วนร่วม
ดําเนินงาน โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
จากองค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน และกรุงเทพมหานครอย่างเพียงพอด้วย ซึ่งจากการศึกษากฎหมายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนของสาธารณรัฐเกาหลี ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ และสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล แสดงให้เห็นว่าการ
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ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการพัฒนาเด็กและเยาวชน ถือเป็นภารกิจและความรับผิดชอบหลักท่ีมีความสําคัญเป็นลําดับต้นๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

 1.2 ให้มีการบัญญัติเพ่ิมเติมให้ “นายอําเภอ” เป็นหนึ่งในคณะท่ีปรึกษาของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
อําเภอ เพ่ือให้มี “เจ้าภาพ” ในการส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดจนการบูรณาการทํางานร่วมกัน เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนใน 
เขตอําเภอระหว่างสภาเด็กและเยาวชน กับหนว่ยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  

2. การเพ่ิมจํานวนผู้แทนเด็กและเยาวชนในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  
ขอเสนอให้มีการเพ่ิมจํานวนผู้แทนเด็กและเยาวชน จาก 2 คน เป็น 5 คน ในมาตรา 10(7) โดยเพ่ิมเติมจาก 1) 

ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  2) ประธานสภานักเรียนไทย และ 3) ผู้แทนยุวเกษตรกรไทยได้เข้ามามีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็น มอบข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารประเทศในประเด็นท่ีเก่ียวกับเด็กและเยาวชน รวมท้ังการมีส่วนร่วมใน
การกําหนดหรือผลักดันนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศให้มากยิ่งข้ึนโดยข้อเสนอแนะนี้ อาศัย
แนวคิดจากกฎหมายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนของประเทศมาเลเซีย ท่ีกําหนดให้สัดส่วนจํานวนผู้แทนเยาวชน
ในสภาท่ีปรึกษาเยาวชนแห่งชาติ มีจํานวนมากกว่ากรรมการท่ีปรึกษาท่ีเป็นผู้ใหญ่ เพ่ือแสดงถึงการให้ความสําคัญกับการมสี่วน
ร่วมของเด็กและเยาวชน และเพ่ือประโยชน์สูงสุดในการผลักดันนโยบายและการดําเนินงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ   

3. การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 
ขอเสนอให้มีการเพ่ิมเติมอํานาจหน้าท่ีของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ในมาตรา 33 พ.ร.บ.ส่งเสริมการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ให้ครอบคลุมในทุกมิติของการพัฒนา ความต้องการ และเพ่ิมโอกาสในการมีส่วน
ร่วมของเด็กและเยาวชน โดยอาศัยหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และกฎหมายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและ
เยาวชนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นแนวทาง ซึ่งมีข้อเสนอดังต่อไปนี้  

 1) เป็นศูนย์กลางประสานงานเพ่ือดําเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดต่างๆ        
 2) ให้ความร่วมมือในการดําเนินงานของรัฐและองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 3) มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย แผนงานและงบประมาณของหน่วยงานของรัฐเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 4) เสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีอาจมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนจัดให้มีกลไก
หรือช่องทางเพ่ือนําไปสู่การปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเยาวชน  ในการวางแผนและการประเมินผล
การปฏิบัติตามนโยบาย  งาน  โครงการและกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อเยาวชน   
 5)เสนอคณะกรรมการเก่ียวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชน 
 6) จัดทําและนําเสนอรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  และรายงานผลการดําเนินงานตามอํานาจหน้าท่ี
ประจําปี  เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  หากในรายงานฉบับใดปรากฏว่ามีข้อเสนอแนะ  ข้อเรียกร้อง  การร้องเรียน หรือ
การร้องขอให้มีการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ เยียวยา หรือดําเนินการเพ่ือเด็กและเยาวชนอย่างเร่งด่วน  คณะรัฐมนตรีหรือ
รัฐสภา  จะต้องมีการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อข้อเสนอแนะหรือการร้องขอเช่นว่านั้นอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว 

 7) แสวงหาหรือร้องขอความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหน่วยงานใดๆ ของรัฐ องค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชน  
ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีปฏิบัติงาน งบประมาณ ทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  เพ่ือให้การดําเนินงานและการปฏิบัติตาม
นโยบาย งาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ บรรลุผล 

 8) มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาและการวิจัยเก่ียวกับประเด็นต่างๆ ด้านเด็กและเยาวชน รวมท้ังการฝึกอบรม 
สัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการต่างๆ ท่ีส่งเสริมทักษะและศักยภาพภาวะผู้นําเด็กและเยาวชน  ตลอดจนการปลูกฝัง
ค่านิยมรักชาติและวัฒนธรรมไทย  หลักการประชาธิปไตย และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 9) จัดตั้งโครงสร้างองค์กรท่ีมีความชัดเจนและยั่งยืน  สร้างและขยายเครือข่ายเด็กและเยาวชนภายในประเทศ  
รวมท้ังดํารงไว้ซึ่งความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีกับเครือข่ายเดก็และเยาวชนนานาชาติ  และ 
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 10) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการประชุมและการดําเนินงานตามอํานาจหน้าท่ี 
นอกจากนี้  ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 40 พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 

เพ่ือให้สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ มีอํานาจหน้าท่ีท่ีสอดคล้องกับอํานาจ
หน้าท่ีของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ซึ่งจะทําให้การส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยอาศัยแนวทางจากกฎหมายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนของประเทศมาเลเซยี 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐฟินแลนด์ และสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยมี
ข้อเสนอดังต่อไปนี้  

 (1) ดําเนินการในฐานะเป็นองค์กรหลักด้านการให้คําปรึกษาแนะนําในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเยาวชนและ
การดําเนินงานตามอํานาจหน้าท่ี 

(2) จัดสรรงบประมาณ  สถานท่ี  วัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ท่ีจําเป็นในการดําเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชนอย่างเพียงพอและเหมาะสม  

(3) แต่งตั้งบุคลากรของสํานักงาน ท่ีมีความรู้ ความชํานาญในด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน  เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(4) จัดทําและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเครือข่ายเด็กและเยาวชนท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ    รวบรวม 
จัดการ และสนับสนุนข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเยาวชน 

(5) ส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรเอกชน และองค์กรชุมชน ใน
การมีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน โครงการและกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน 

(6) จัดให้มีศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน  หลักสูตรการฝึกอบรม สิ่งอํานวยความสะดวกในการฝึกอบรมและการ
ดําเนินกิจกรรมของเด็กและเยาวชนท่ีเพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน   ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาวิจัยเก่ียวกับประเด็นต่างๆ ด้านเด็กและเยาวชน  การสัมมนา          การประชุมเชิง
ปฏิบัติการต่างๆ ท่ีส่งเสริมทักษะ  ศักยภาพภาวะผู้นําเด็กและเยาวชน  การปลูกฝังค่านิยมรักชาติและวัฒนธรรมไทย หลักการ
ประชาธิปไตย และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

(7) เสนอต่อคณะกรรมการ ให้มีการแต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสภาเด็กและเยาวชน เพ่ือทําหน้าท่ีติดตาม ประเมินผล 
กํากับดูแล แก้ไขปัญหา และประสานให้เกิดการดําเนินงานตามนโยบาย  แผนปฏิบัติงาน  โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ
สภาเด็กและเยาวชนและ 

(8) รายงานต่อคณะกรรมการ หากปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กร
เอกชนหรือองค์กรชุมชนใด  กระทําการอันเป็นการขัดขวางหรือก่อให้เกิดความเสียหายในการดําเนินงานตามอํานาจหน้าท่ีของ
สภาเด็กและเยาวชนท่ีชอบด้วยกฎหมาย หรือตามสิทธิข้ันพ้ืนฐานในกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน 

ผู้เขียนมีความเช่ือมั่นว่า หากมีการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ใน
ประเด็นต่างๆ ดังท่ีได้เสนอมานั้น  จะมีส่วนช่วยให้ระดับและบทบาทการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาตนเอง 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติมีมากข้ึน เด็กและเยาวชนจะมีความตื่นตัว กระตือรือร้น และตระหนักในความสําคัญของคุณค่า
และศักยภาพของตนเองมากยิ่งข้ึน  ในขณะท่ีสภาเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จะ
สามารถทําหน้าท่ีในฐานะกลไกการพัฒนาเด็กและเยาวชน  และเป็นองค์กรผู้แทนของเด็กและเยาวชนในระดับชาติ ได้ถูกต้อง
ตรงตามความต้องการของเด็กและเยาวชน และมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอย่างแท้จริง  
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS ครั้งท่ี 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557 

: สังคมและวัฒนธรรม 801 

 

เอกสารอ้างอิง 
“ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการปฏริูป พ.ศ.2553”. (2553). ราชกิจจานุเบกษา. เลม่ท่ี 127 ตอนพิเศษ 82 ง.  

หน้า 1-5. 
สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผูสู้งอาย.ุ (2550). พระราชบัญญัติส่งเสริมการ 

พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ : มปท. 
สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผูส้งูอาย.ุ (2555). รายงานการพัฒนาเด็กและ 

เยาวชนประจําปี 2553.พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ : มปท. 
สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผูสู้งอาย.ุ ม.ป.ป.. อนุสญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก. 

กรุงเทพฯ : มปท. 
สภาเกษตรกรแห่งชาต.ิ (2553). ท่ีมาของการจัดต้ังสภาเกษตรกรแห่งชาติ. ค้นเมื่อ 19 ตุลาคม 2555,  จาก  

http://www.nfc.or.th/info/index.php?page=history. 
สภาพัฒนาการเมือง. (2551). พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551. ค้นเมื่อ 19 ตุลาคม 2555, จาก  

http://www.pdc.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=559&Itemid=170 
Ministry of Education, Republic of Finland. Youth Act 72/2006. Retrieved October 9,2013, from  

http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Youth/Finland/Finland_YOUTH_WORK_AND_YOUTH_ 
POLICY.pdf. 

Ministry of Gender Equality and Family, Republic of  Korea. Juvenile Activity Promotion Act 2004.  
Retrieved December 4, 2012, from http://english.moge.go.kr/sub04/sub04_11.jsp. 

Myriam, G., Renaud, F. and Solange, F. Information Sheet Participation of Young People France.  
Retrieved January 13, 2012, from http://youth-partnership-eu.coe.int/.../ Participation/ 
.../informat... 

National Youth Commission, Republic of  The Philippines. The Youth in Nation-Building Act. Retrieved  
December 4,2012, from http://nyc.gov.ph/about-national-youth-commission/republic-act- 
8044. 

The Federative Republic of Brazil. The Statue of the Child and Adolescent. Retrieved June 11, 2013,  
from http://www.eca.org.br/ecai/htm. 

The Government of Malaysia. Youth Societies and Youth Development Act 2007. Retrieved October  
19,2012 from http://www.kbs.gov.my/dokumen/pekeliling/akta_Belia_bi.pdf. 

 
 
 
  

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS ครั้งท่ี 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557 

802                  : สังคมและวัฒนธรรม 

 

การจ้างเหมาในกิจการต่อเนื่องประมงและผลกระทบต่อแรงงานเด็ก: กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร 
Subcontracting Arrangements in Small-Plants Fish-Processing and their Impacts on  
Child Labour: A Case Study of Samut Sakhon Province 
 
อาจารย์ไพรินทร์ มากเจริญ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องการจ้างเหมาในกิจการต่อเนื่องประมงและผลกระทบต่อแรงงานเด็ก: กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร มี

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาถึงลักษณะและกระบวนการในการจ้างเหมาในกิจการต่อเนื่องประมง 2. เพ่ือศึกษาถึงการใช้แรงงาน

เด็กในการจ้างเหมาในกิจการต่อเนื่องประมง 3.เพ่ือหาแนวทางการจัดการในเรื่องของการจ้างเหมาทําของของกิจการต่อเนื่อง

ประมง(ล้งและแพปลา)  เพ่ือให้เกิดประโยชน์และเป็นธรรมต่อแรงงานเด็กให้มากท่ีสุดโดยใช้วิธีการการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่ม

ตัวอย่างแรงงานเด็กต่างด้าว ผู้ปกครอง นายจ้างหรือเจ้าของล้ง เจ้าหน้าท่ีรัฐและเจ้าหน้าท่ีองค์กรพัฒนาเอกชน  

ผลการวิจัยพบว่าแรงงานเด็กต่างด้าวท่ีเข้ามาทํางานในล้งต่างๆมักเข้ามาโดยการถูกชักชวนหรือนําพามาโดยญาติพ่ี

น้องหรือคนรู้จัก โดยมีเหตุผลด้านเศรษฐกิจความยากจนและความต้องการช่วยเหลือภาระในครอบครัวลักษณะหน้าท่ีของ

แรงงานเด็กต่างด้าวในสถานประกอบการเหล่านี้จะมีหน้าท่ีไม่ต่างจากแรงงานผู้ใหญ่ คือ แกะเปลือกกุ้ง ควักไส้ปลา แล่เนื้อปลา 

หรือลอกหมึก มีช่วงเวลาทํางานท่ีไม่แน่นอน ในส่วนของผลกระทบทางด้านต่างๆท่ีแรงงานเด็กต่างด้าวเหล่านี้ได้รับ มีดังนี้ คือ 

1. ผลกระทบทางด้านกฎหมาย 2. ผลกระทบทางด้านสังคม   3. ผลกระทบทางด้านสุขภาพและจิตใจและ 4. ผลกระทบ

ทางด้านเศรษฐกิจ  

คําสําคัญ: แรงงานเด็กล้งกุ้งแพปลา  จังหวัดสมุทรสาคร การจ้างเหมา 

 

Abstract 
 A research project on “Subcontracting Arrangements in Small-Scaled Fish-Processing Plants and 
their Impacts on Child Labour: A Case Study of Samut Sakhon Province” Its objectives are as follow: 
 1. To study the nature and process of subcontracting arrangements used in fish-processing  
business 
 2. To study the use of child labor in subcontracting practice used in small-scale fish-processing  
businesses and fish market 
 3. To make recommendations on the management of subcontracting in small-scale fish- 
Processing businesses and fish market that will be as beneficial and fair to child workers as possible 
This research use In-depth interviews with child migrant workers, parents of child migrant workers, 
employers/business operators, government officials, and officers from non-government organization  
Child migrant workers were persuaded to work in fish-processing plants by their cousin or acquaintance. 
The main cause that drives these children to the labour market is for their own survival and for the 
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survival of their families. The job of these child migrant workers is no different from adult, i.e. to peel 
shrimp, wash and cut fish or clean squid.  
Keywords: Child Labour, fish-processing plants, Samut Sakhon Province, Subcontracting Arrangements, 
The impacts of subcontracting practices on child migrant workers are Legal impact, Social impact, Health 
and emotional impacts, and Economic impact 
 

บทนํา 

 ความต้องการแรงงานในจังหวัดสมุทรสาครถือเป็นปัจจัยสําคัญท่ีดึงดูดแรงงานอพยพเข้ามาทํางาน เนื่องจากจังหวัด

สมุทรสาครเป็นแหล่งธุรกิจประมงท่ีสําคัญของประเทศ แต่แรงงานไทยไม่นิยมทํางานในกิจการประมงทะเล และต่อเนื่อง

ประมง   เพราะเป็นงานหนักสกปรกและมีกลิ่นเหม็น ระยะเวลาการทํางานไม่แน่นอนมักจ้างเป็นการเหมาให้แกะกุ้งตาม

ปริมาณกุ้งท่ีล้งรับซื้อมาจากแพในแต่ละวันหรือจ้างเฉพาะฤดู ทําให้มีการเข้าออกงานสูง เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานใน

กิจการเหล่านี้ รัฐบาลจึงต้องผ่อนผันให้ใช้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ทํางานใน

จังหวัดสมุทรสาครมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เป็นต้นมา ซึ่งแรงงานต่างด้าวส่วนหนึ่งในธุรกิจประเภทนี ้คือ “แรงงานเด็ก” ท่ีเข้ามา

ทํางานพร้อมกับพ่อแม่หรือญาติพ่ีน้อง  โดยปัญหาท่ีพบในกลุ่มแรงงานเด็กท่ีเข้ามาทํางานในกิจการต่อเนื่องประมง ล้ง หรือ 

แพกุ้ง แพปลา คือ  เด็กเหล่านี้อยู่ในสถานท่ีทํางานท่ีไม่เหมาะสม ถูกใช้แรงงานเกินควร  รวมท้ังยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ และ

การบริการทางสังคมของรัฐและท่ีร้ายแรงไปมากกว่านั้น คือ แรงงานเด็กบางส่วนยังตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์อีก

ด้วย   ซึ่งบทเรียนของแรงงานเด็กต่างชาติท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ ไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และ

ต้องตกเป็นเหยื่อของการค้ามนษุย์น้ันต่างก็มีให้เห็นจนชินตาตามข่าวทางโทรทัศน์หรือทางหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งเมื่อศึกษาแล้วยงั

ไม่มีงานวิจัยช้ินใดท่ีมีการหยิบยกประเด็นดังกล่าวมาศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังโดยปัญหาของประเด็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับ

แรงงานเด็กจากการจ้างเหมาทําของของกิจการต่อเนื่องประมง เกิดข้ึนเนื่องจากสาเหตุหลายประการ   ซึ่งจากการศึกษาของ

ปฏิมา ตั้งปรัชญากูล (2551)  พบว่า  ปัจจุบันผู้ประกอบกิจการต่อเนื่องประมงขนาดใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาครหันมานิยมใช้

วิธีการจ้างเหมาผู้ประกอบกิจการต่อเนื่องประมงขนาดเล็กในการทําของ   ซึ่งสถานประกอบการต่อเนื่องประมงขนาดเล็ก

ดังกล่าวมักไม่มีมาตรฐานการจัดการในเรื่องต่างๆท่ีดีนัก และมักจะมีการจ้างแรงงานเด็กจากประเทศพม่าท่ีติดตามพ่อแมเ่ข้ามา

ทํางานด้วย 

 จากเหตุผลดังกล่าวนี้เองท่ีทําให้ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการศึกษาวิจัยการจ้างเหมาทําของของกลุ่มผู้ประกอบการต่อเนื่อง

ประมง ล้ง แพปลาท่ีส่งผลกระทบต่อแรงงานเด็กอย่างจริงจัง เพ่ือศึกษาลักษณะการจ้างเหมาท่ีส่งผลให้มีการใช้แรงงานเด็ก  

และเพ่ือหาแนวทางในการช่วยเหลือ และหาทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนดังกล่าว ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

 งานวิจัยเรื่องการจ้างเหมาในกิจการต่อเนื่องประมงและผลกระทบตอ่แรงงานเด็ก: กรณศีึกษา จังหวัดสมุทรสาคร มี

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาถึงลักษณะและกระบวนการในการจ้างเหมาในกิจการต่อเนื่องประมง 2. เพ่ือศึกษาถึงการใช้แรงงาน

เด็กในการจ้างเหมาในกิจการต่อเนื่องประมง 3. เพ่ือหาแนวทางการจัดการในเรื่องของการจ้างเหมาทําของของกิจการต่อเนือ่ง

ประมง(ล้งและแพปลา)  เพ่ือให้เกิดประโยชน์และเป็นธรรมต่อแรงงานเด็กให้มากท่ีสุด 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ใช้การเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ในชุมชนและสถานประกอบกิจการตอ่เนื่องประมง 
หรือ ล้ง แพกุ้ง แพปลา ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร  ซึง่ทางผู้วิจัยได้ทําการสมัภาษณ์เชิงลึกแรงงานเด็ก นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานราชการ และเจ้าหน้าท่ีขององค์กรเอกชน ดังนี้ 
 1. ร่วมกับสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาครสํารวจสถานประกอบกิจการต่อเนื่องประมง 
หรือ ล้ง แพกุ้ง แพปลา ขนาดเล็กท่ีรับจ้างเหมาทําของจากสถานประกอบกิจการต่อเนื่องประมงขนาดใหญ่ โดยจะเป็นการ
สํารวจในแง่ของจํานวนและสถานท่ีตั้ง 
 2. ดําเนินการในการขอความร่วมมือเพ่ือการเข้าไปลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมลูของคณะวิจัยจากหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ี เช่น 
สวัสดิการแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น    
 3. คัดเลือกกลุม่ตัวอย่างสถานประกอบกิจการต่อเนื่องประมง หรือ ล้ง แพกุ้ง แพปลา ขนาดเล็ก ท่ีมีการรับเหมาช่วง
เพ่ือทําของต่อจากสถานประกอบกิจการต่อเนื่องประมงขนาดใหญเ่พ่ือเป็นกรณีศึกษาในการวิจัย 
 4. เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แรงงานเด็ก และแรงงานเด็กต่างชาตท่ีิทํางานอยู่ในสถานประกอบการกิจการต่อเนื่อง
ประมง หรือ ล้ง แพกุ้ง แพปลา พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็ก รวมไปถึงเจ้าของสถานประกอบการต่อเนื่องประมง   และองค์กร
ภาคเอกชน  และประชาชนผู้มสี่วนเก่ียวข้อง โดยใช้แนวสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นเครื่องมือในการสมัภาษณ์ ซึ่งงานวิจัยช้ินนี้
ได้ทําการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแรงงานเด็กต่างด้าวจาํนวนท้ังสิ้น 20 คน  ผู้ปกครองของแรงงานต่างด้าว 4 คน  นายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการจํานวน 32 แห่ง   เจ้าหน้าท่ีรัฐ 3 คน   เจ้าหน้าท่ีองค์กรเอกชน 3 คน 
 

ผลการวิจัย 

เป็นท่ีทราบกันดีว่ากิจการท่ีเก่ียวกับทางด้านประมง เป็นกิจการท่ีได้รับความนิยมและสามารถสร้างงานและทํารายได้

ให้กับกลุ่มคนหลายกลุ่มในจังหวัดสมุทรสาคร   ท้ังผู้ประกอบการ พ่อค้า แรงงาน และแรงงานต่างด้าว และจะด้วยศักยภาพ

ทางด้านพ้ืนท่ีหรือปัจจัยอ่ืนใดก็ตาม ณ ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาครได้กลายมาเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าต่อเนื่องประมงเรา

จะเห็นโรงงานท้ังเล็กและใหญ่เกิดข้ึนมากมายท้ังในตัวเมือง และอําเภอรอบๆ นอกจากโรงงานแล้ว แม้แต่บ้านเรือนท่ีเข้าใจว่า

น่าจะเป็นท่ีอยู่อาศัยของชาวบ้านท่ัวไปก็ถูกดัดแปลงสถานท่ีบางส่วนให้เป็นล้งขนาดเล็กท่ีใช้แกะกุ้ง แล่เนื้อปลา หรือลอกหมึก  

ซึ่งแทบจะทุกล้งขนาดเล็กและขนาดกลางในจังหวัดสมุทรสาครนั้นดําเนินกิจการในรูปแบบของการรับจ้างเหมาทําของ เช่น 

การแกะเปลือกกุ้ง การแล่เนื้อปลา หรือ ลอกหมึก เพ่ือส่งต่อให้กับโรงงานหรือล้งขนาดใหญ่อีกทอดหนึ่งซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้

สามารถอธิบายได้ดังนี ้

1. ลักษณะและขั้นตอน/กระบวนการในการจ้างเหมาทําของของกิจการต่อเนื่องประมงในสมุทรสาคร วิธีการใน

การรับเหมาช่วงทําของของกิจการล้งขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดสมุทรสาครนั้น พบว่าข้ันตอนการรับเหมาช่วงทําของ

ของกลุ่มผู้ประกอบกิจการล้ง หรือกิจการต่อเนื่องประมงอย่างการแกะกุ้ง ลอกหมึก หรือแล่ปลานั้นมีวิธีการรับเหมาช่วงทําของ

สองรูปแบบ  

    รูปแบบแรก คือ รูปแบบท่ีล้งขนาดกลางและขนาดเล็กจะรับช่วงทําของจากห้องเย็นหรือล้งขนาดใหญ่โดยท่ีล้ง

ขนาดใหญ่หรือห้องเย็นจะเป็นผู้ท่ีไปซื้อกุ้ง ปลา หรือ หมึก จากแพโดยตรง และแบ่งกุ้งท่ีไปประมูลซื้อได้ให้กับล้งลูกข่าย ซึ่ง

ปริมาณกุ้ง หมึก หรือปลาท่ีล้งขนาดใหญ่จะแบ่งสรรให้กับล้งขนาดเล็ก รวมไปถึงค่าจ้างในการทํางานเหมาช่วงของล้งลูกข่าย

ขนาดเล็กและขนาดกลางนั้นล้งขนาดใหญ่หรือห้องเย็นจะเป็นผู้แบ่งสรรและกําหนด  งานท่ีล้งขนาดกลางและขนาดเล็กรับมา
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จะเป็นการแกะเปลือกกุ้ง ลอกหมึก แล่เนื้อปลา เมื่อทํางานเสร็จก็จะส่งของกลับไปให้แก่ห้องเย็นหรือล้งขนาดใหญ่ท่ีตนรับจ้าง

เหมาทําของต่อไป 

 รูปแบบท่ีสอง คือ รูปแบบท่ีล้งขนาดกลางและขนาดเล็กจะเป็นผู้ประมูลซื้อกุ้ง หมึก หรือปลาท่ีแพปลาด้วยตนเอง  

และนําสัตว์นํ้าดังกล่าวมาแกะเปลือกหรือชําแหละ หลังจากนั้นก็จะส่งของไปให้แก่ห้องเย็นหรือล้งขนาดใหญ ่

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า ห้องเย็นหรือล้งขนาดใหญ่เองก็มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเพ่ือแกะกุ้ง แล่ปลา หรือ

ลอกหมึก เช่นเดียวกัน  แต่โรงงานเหล่านี้มักจะระมัดระวังในเรื่องการจ้างแรงงานเด็กต่างด้าวอย่างมาก จึงทําให้ภาพลักษณ์

ของล้งขนาดใหญ่เป็นโรงงานท่ีดีไม่มีการจ้างแรงงานเด็กดังท่ีได้กล่าวไปในข้างต้น นอกจากนี้ล้งขนาดใหญ่หรือห้องเย็นท่ีเป็นผู้

จ้างเหมาทําของจะมีการส่งเจ้าหน้าท่ีของตนไปตรวจคุณภาพของกุ้งท่ีแกะ ปลา หรือ หมึกแล้ว ในส่วนของการตรวจตราเรื่อง

แรงงานต่างด้าวท่ีอายุยังไม่ถึง 15 ปี ท้ังจากการตรวจของเจ้าหน้าท่ีรัฐจากสํานักงานสวัสดิการแลคุ้มครองแรงงานและ

เจ้าหน้าท่ีของห้องเย็นและล้งขนาดใหญ่ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งท่ีมีการระมัดระวังกันเป็นอย่างมาก   ซึ่งระยะเวลาการเข้าตรวจล้ง

ขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเป็นล้งลูกข่ายของตนนั้นก็จะข้ึนอยู่กับความเข้มงวดของห้องเย็นหรือล้งขนาดใหญ่ท่ีจ้างเหมาทํา

ของ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละโรงงาน บางโรงงานจะส่งคนออกตรวจทุกอาทิตย์หรือบางโรงงานส่งคนออกตรวจทุกเดือน 

เป็นต้น    

แม้ว่าสถานประกอบการล้งขนาดใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาครจะสามารถหลีกเลี่ยงการจ้างแรงงานผิดกฎหมายหรือ

แรงงานเด็กด้วยวิธีการดังกล่าวได้ หากแต่ล้งขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดท่ีรับงานจ้างเหมาทําของมาจากล้งขนาดใหญ่

นั้น ก็ยังพบว่ามีการจ้างแรงงานผิดกฎหมายและท่ีมากไปกว่านั้น คือ ยังมีการจ้างแรงงานเด็กเข้ามาทํางานอยู่ ดังนั้นล้งขนาด

ใหญ่ท่ีเป็นผู้เหมาช่วงทําของก็ย่อมท่ีจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบต่อการจ้างแรงงานเด็กต่างด้าวผิดกฎหมายเช่นเดียวกัน  

หากแต่ปัญหาดังกล่าวกลับไม่เป็นท่ีปรากฏเด่นชัดและไม่มีความพยายามท่ีจะแสดงความรับผิดชอบต่อการจ้างแรงงานเด็กต่าง

ด้าวของล้งขนาดกลางและขนาดเล็กแต่อย่างใด   

2. การใช้แรงงานในการจ้างเหมาทําของของกิจการต่อเนื่องประมงล้งและแพปลา  จากการวิจัยสามารถจําแนก

สภาพท่ัวไปของแรงงานเด็กต่างด้าวในการทํางานในธุรกิจต่อเนื่องประมงท่ีรับจ้างเหมาทําของได้เป็นสองประเภท ประเภทแรก 

แรงงานเด็กต่างด้าวท่ีมีอายุระหว่าง 15-18 ปีบริบูรณ์ท่ีข้ึนทะเบียนเป็นแรงงานเด็ก และแรงงานเด็กต่างด้าวท่ีแจ้งอายุเท็จและ

เข้าสู่ระบบการจดทะเบียนแรงงาน หรือก็คือ แรงงานเด็กต่างด้าวท่ีมีอายุยังไม่ถึง 15-18 ปีบริบูรณ์ แต่กลับแจ้งต่อทางการว่า

ตนมีอายุ ระหว่าง 15-18 ปีบริบูรณ์แล้ว เพ่ือท่ีจะสามารถข้ึนทะเบียนแรงงานได้ แรงงานเด็กกลุ่มนี้จึงได้รับสวัสดิการต่างๆ 

ค่าจ้าง และการรักษาพยาบาลได้เท่าเทียมกับแรงงานท่ีจดทะเบียนท่ัวไป ประเภทท่ีสอง แรงงานเด็กต่างด้าวท่ีไม่ได้ข้ึน

ทะเบียนแรงงาน แรงงานเด็กต่างด้าวกลุ่มนี้เป็นแรงงานท่ียังเด็กเกินกว่าท่ีนายจ้างหรือเจ้าตัวจะอ้างว่าอายุ 15-18 ปีได้ ทําให้

ไม่สามารถข้ึนทะเบียนแรงงานได้ แรงงานเด็กกลุ่มนี้มักจะเข้ามาทํางานโดยอาศัยการติดตามบิดามารดา ญาติ หรือ คนรู้จัก ท่ี

ทํางานอยู่ในล้ง หรือ แพปลานั้นอยู่แล้ว แรงงานเด็กกลุ่มนี้มักได้เงินค่าจ้างน้อยกว่าแรงงานท่ัวไปหรือมักถูกรวมค่าจ้างไปกับ

พ่อแม่หรอืญาติท่ีทานด้วยกัน และไม่ได้รับสวัสดิการ 

กระบวนการเข้าสู่การทํางาน  ในกิจการต่อเนื่องประมงหรือล้งเหล่านี้ แรงงานเด็กต่างด้าวท่ีเข้ามาสู่ระบบแรงงานมี

ท้ังในลักษณะท่ีตั้งใจเข้ามาทํางานและการติดสอยห้อยตามผู้ปกครองหรือญาติท่ีทํางานในสถานกิจการนั้นๆอยู่แล้ว   แรงงาน
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เด็กแทบทุกคนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัยมักเข้ามาทํางานในสถานประกอบการท่ีมีพ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง หรือคนรู้จักในหมู่บ้าน

เข้ามาทํางานก่อนหน้านั้นแล้ว โดยคนกลุ่มนี้จะมีบทบาทเป็นผู้นําพาแรงงานเด็กเข้ามาทํางานด้วย  เหตุผลของการเข้าสู่ระบบ

การทํางานของแรงงานเด็กต่างด้าวในสมุทรสาครส่วนใหญ่เกิดจากสภาวะครอบครัวท่ียากจน  การท่ีครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครอง

ของแรงงานเด็กอพยพเข้ามาทํางานในสมุทรสาครก็ด้วยต้องการท่ีเข้ามาหาเงินเพ่ือเลี้ยงครอบครัว รวมไปถึงความต้องการย้าย

เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยจากปัจจัยท่ีประเทศไทยมีการพัฒนามากกว่าประเทศพม่า  แรงงานเด็กซึ่งเบื้องต้นคือผู้ติดตาม

แรงงานท่ีไม่ใช่เด็กเล็กมากจนเกินไปก็ถูกบ่มเพาะว่าจําเป็นต้องมีการช่วยเหลือครอบครัว  ซึ่งตัวแรงงานเด็กบางรายก็มีความ

ต้องการท่ีจะทํางานช่วยเหลือครอบครัว ดังนั้นการเข้าสู่การทํางานและใช้แรงงานจึงเกิดข้ึน  สาเหตุท่ีนําให้เด็กเข้ามาเป็น

แรงงานนั้นไม่แตกต่างกัน คือ เกิดจากความยากจนและความต้องการช่วยเหลือครอบครัว และการเข้ามาทํางานก็เกิดจากการ

ชักชวนและนําพาของญาติพ่ีน้องท่ีเข้ามาทํางานในพ้ืนท่ีก่อนหน้าแล้ว  หรือแรงงานเด็กบางรายเข้ามาทํางานเพราะติดสอย

ห้อยตามพ่อแม่หรือญาติพ่ีน้องเข้ามาท่ีทํางาน(ล้ง)ด้วยเนื่องจากไม่ได้เรียนหนังสือและอยู่ท่ีบ้านก็ไม่มีผู้ดูแล พ่อแม่หรือญาติท่ี

ทํางานด้วยเมื่อเห็นว่าเด็กอยู่ว่าง จึงให้เด็กทํางานช่วยด้วยเพ่ือเพ่ิมค่าแรง เมื่อเวลานานไปจากเด็กท่ีติดสอยห้อยตามพ่อแม่มา

จึงกลายเป็นแรงงานเด็กท่ีต้องทํางานท่ีล้งแบบแรงงานประจําในท่ีสุด แรงงานเด็กเหล่านี้มักได้รับการปลูกฝังให้เช่ือว่าการออก

จากการเรียนเพ่ือมาช่วยเหลือเรื่องภาระรายได้ให้แก่ครอบครัวเป็นเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุด เด็กคนไหนท่ีมีความขยันขันแข็งมากและ

ทํางานหารายได้ให้แก่ครอบครัวเป็นจํานวนมากก็จะได้รับการยกย่องว่ามีความกตัญญู  ซึ่งการปลูกฝังให้แรงงานเด็กเกิด

ความคิดเช่นนี้มิใช่แนวทางท่ีผิดเสียทีเดียว หากแต่ความเช่ือเหล่านี้ทําให้เด็กซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์อายุท่ีเหมาะสมกับการทํางาน

ต้องเข้ามาสู่ระบบแรงงานก่อนวัยอันควร 

กระบวนการเข้ามาเป็นแรงงานของแรงงานเด็กต่างด้าวดังกล่าวนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงวิธีการท่ีแรงงานเดก็เข้ามา

ทํางานแล้ว ในอีกแง่หนึ่งยังแสดงให้เห็นว่า พ่อแม่ของแรงงานเด็กต่างด้าวท่ีถูกนําพาเข้ามาทํางานด้วยนั้น มิได้ให้ความสําคัญ

ในเรื่องการศึกษาให้แก่บุตรหลาน หากแต่ให้ความสําคัญต่อเรื่องของรายได้มากกว่า  พ่อแม่แรงงานเด็กบางรายทราบว่าการให้

เด็กเข้าสู่กระบวนการทํางานในวัยท่ียังไม่เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องท่ีไม่สมควร  แต่เมื่อเด็กเข้าทํางานและสามารถช่วยเพ่ิมรายได้

ให้แก่ครอบครัวได้ พ่อแม่ของแรงงานเด็กต่างด้าวจึงละเลยท่ีจะให้เด็กออกจากระบบการทํางานและเข้าสู่ระบบการศึกษา

ผนวกกับตัวเด็กเอง ท่ีส่วนหนึ่งถูกปลูกฝังในค่านิยมเรื่องความกตัญญูท่ีต้องทํางานเพ่ือช่วยเหลือครอบครัวก่อนท่ีจะนึกถึง

ตนเองและอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของเงินรายได้จากการทํางานท่ีล่อใจเด็กจนทําให้เด็กยังพอใจท่ีจะทํางานต่อไปมากกว่าเรียน

หนังสือ 

ลักษณะงานท่ีให้แรงงานเด็กต่างด้าวทําในกิจการต่อเนื่องประมง ล้งหรือแพปลา   โดยท่ัวไปหากเป็นงานใน

กิจการต่อเนื่องประมงหรือล้งต่างๆนั้น แรงงานเด็กเหล่านี้มักจะทําหน้าท่ีลอกหมึกหรือแกะเปลือกกุง ตัดหัวปลา หรือแล่ปลา 

โดยเฉพาะการแกะเปลือกกุ้ง จากการลงพ้ืนท่ีแรงงานหลายคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าแรงงานเด็กมักจะมีความว่องไวในการ

แกะเปลือกกุ้งมากกว่าผู้ใหญ่   โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกุ้งขนาดเล็ก เนื่องจากเด็กจะมีน้ิวมือท่ีเล็กกว่าผู้ใหญ่ทําให้แกะได้ง่ายกว่า  

ส่วนแรงงานเด็กในกิจการแพปลานั้น แรงงานเด็กต่างด้าวมักจะได้รับงานประเภทการคัดแยกขนาดของปลาหรือกุ้งหรืองานขน

กระบะปลาท่ีไม่หนักมากนัก   นอกจากนี้แรงงานเด็กต่างด้าวส่วนมากมักจะมีช่ัวโมงการทํางานท่ียาวนาน รวมไปถึงภาระงาน

ต่างๆท่ีต้องทํา รวมถึงสภาพสถานท่ีทํางานท่ีไม่ต่างไปจากแรงงานผู้ใหญ่  ซึ่งไม่เหมาะสมนักกับสภาพร่างกายของเด็ก   
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3. การใช้แรงงานเด็กและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น จากการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้พบว่าแรงงานเด็กต่างด้าวท่ีทํางานอยู่ใน

กิจการล้ง ท่ีรับจ้างเหมาทําของในจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับผลกระทบจากการทํางานในหลายด้าน ดังต่อไปนี ้

3.1 แรงงานเด็กกับผลกระทบทางด้านกฎหมายหากพิจารณาจากปัจจัยทางด้านกฎหมายก็จะสามารถแบ่ง

แรงงานเด็กออกได้เป็น แรงงานเด็กต่างด้าวท่ีได้ข้ึนทะเบียนแรงงาน และแรงงานเด็กต่างด้าวท่ีไม่ได้ข้ึนทะเบียนแรงงานหรือ

เป็นแรงงานเถ่ือน   ซึ่งในส่วนของแรงงานเด็กต่างด้าวท่ีได้ข้ึนทะเบียนกับทางภาครัฐจะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายและ

ได้รับสวัสดิการตามท่ีกฎหมายกําหนด   แต่แรงงานเด็กกลุ่มท่ีไม่ได้ข้ึนทะเบียนแรงงานอย่างถูกกฎหมายจะไม่ได้รับการ

คุ้มครองสิทธิทางด้านกฎหมาย  มีสถานะเป็นแรงงานเถ่ือน   และมักไม่ได้รับสวัสดิการในด้านต่างๆอีกด้วย    ผลกระทบท่ีเกิด

จากความกดดันอันเกิดจากการมีสถานะบุคคลท่ีผิดกฎหมาย   แรงงานเด็กเหล่านี้นอกจากจะมีแบบแผนการดําเนินชีวิตท่ีไม่

เหมือนเด็กท่ัวไปแล้ว เด็กกลุ่มนี้ยังจะต้องประสบปัญหามากกว่า เพราะสภาวะทางบุคคลท่ีผิดกฎหมายของพวกเขาทําให้ไม่

กล้าท่ีออกไปนอกสถานท่ีทํางานหรือท่ีพักอาศัย  รวมไปถึงไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องสิทธิต่างๆตามท่ีควรจะได้ในฐานะของ

ลูกจ้างท่ีทํางานให้นายจ้าง   แรงงานเด็กท่ีไม่ได้ข้ึนทะเบียนแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ยังส่งผลต่อภาวะสุ่มเสี่ยงเรื่อง

ความหวาดกลัวท่ีจะต้องถูกเจ้าหน้าท่ีรัฐจับกุม นอกจากสถานะท่ีผิดกฎหมายจะทําให้แรงงานเด็กต่างด้าวเกิดความกดดันจนไม่

กล้าท่ีจะออกไปนอกบริเวณท่ีพักหรือสถานท่ีงานแล้ว อีกสิ่งหนึ่งท่ีตามมา คือ แรงงานเด็กเหล่านี้จะไม่ได้รับสิทธิใดๆในการ

ทํางาน ซึ่งนั่นอาจรวมไปถึงการไม่ได้รับค่าจ้างตามท่ีกฎหมายกําหนดและไม่ได้รับสวัสดิการใดๆจากนายจ้างทําให้แรงงาน

เหล่านี้จําต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและค่าใช้จ่ายต่างด้วยตนเอง  ซึ่งในส่วนของผลกระทบทางกฎหมายท่ีว่าด้วย

เรื่องของสถานะผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนี้ยังทําให้แรงงานเด็กต่างด้าวหลายคน ไม่กล้าท่ีเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล และ

มักแก้ปัญหาด้วยการหาซื้อยามารับประทานเองเมื่อเจ็บป่วยอีกด้วย แม้ว่าบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานจะ

กําหนดให้นายจ้างท่ีจ้างแรงงานเด็กจะต้องข้ึนทะเบียนแรงงานให้แก่แรงงานเด็กเหล่านี้ แต่จากการวิจัยยังพบว่ามีแรงงานเด็ก

ต่างด้าวอีกจํานวนหนึ่งท่ียังไม่ได้เข้าสู่ระบบทางกฎหมาย ดังนั้นหากยังปล่อยให้แรงงานเด็กอยู่ในสภาวะท่ีผิดต่อไป ย่อมส่งผล

กระทบต่อแรงงานเด็กต่างด้าวเหล่านี้ไมม่ากก็น้อยต่อไป 

 3.2 แรงงานเด็กกับผลกระทบทางด้านสังคม สําหรับเรื่องของผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดกับแรงงานเด็กท่ีอยู่

ในสถานประกอบกิจการรับจ้างเหมาทําของ พบว่าแรงงานเด็กต่างด้าวได้รับผลกระทบทางด้านสังคมเป็นอย่างมาก ท้ังทางด้าน

ปัจจัยของตัวเด็กเองในด้านของการดํารงชีวิต และปัจจัยทางด้านสถานะทางกฎหมายของเขาเองท่ีทําให้พวกเขาไม่กล้าท่ีจะ

ดํารงชีวิตในสังคมอย่างชัดแจ้ง และมีความเกรงกลัวอยู่เสมอท่ีจะดําเนินชีวิตในเรื่องต่างๆ  ในส่วนของปัจจัยในด้านของการ

ดํารงชีวิต แรงงานเด็กท่ีต้องเข้าสู่การเป็นแรงงานก่อนวัยอย่างแรงงานเด็กต่างด้าวท่ีทํางานอยู่ในล้งต่างๆย่อมประสบกับปัญหา

ในเรื่องของแบบแผนการดําเนินชีวิตของตนเองท่ีไม่เหมือนกับเด็กท่ัวไปในวัยเดียวกันท่ียังไม่ได้เข้าสู่ระบบการทํางานอย่างพวก

เขา   

  1) การไม่สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษา   ท่ีเด็กเหล่านี้ต้องขาดไป คือ “การไม่สามารถเข้าสู่ระบบ

การศึกษา” ทําให้แรงงานเด็กเหล่านี้ขาดโอกาสทางด้านการศึกษาและยังรวมไปถึงขาดโอกาสในการฝึกทักษะเพ่ือพัฒนาอาชีพ

ในด้านอ่ืนๆด้วย  เด็กหลายคนยอมรับสภาพท่ีต้องขาดโอกาสในการเรียนหนังสือเพ่ือทํางานหารายได้ช่วยครอบครัวก่อน และ

เด็กบางรายต้องจําใจออกจากระบบโรงเรียนเพ่ือมาหารายได้ เนื่องจากผู้ปกครองต้องการให้ทํางาน  
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 2) เด็กท่ีต้องเขาสู่การเป็นแรงงานย่อมต้องมีแบบแผนการดําเนินชีวิตท่ีไม่เหมือนเด็กท่ัวไป   พวกเขาต้อง

มีแบบแผนตามปัจจัยแวดล้อม นั่นคือ ต้องดําเนินไปตามท่ีทํางาน โดยเฉพาะแรงงานเด็กท่ีทํางานในล้งต่างๆ เนื่องจากไม่

สามารถคาดการณ์เวลาท่ีแน่นอนได้ว่าพวกเขาจะต้องเข้าทํางานก่ีโมงและเลิกงานก่ีโมง   เวลาในการทํางานของแรงงานเด็ก

เหล่านี้ต้องข้ึนกับเวลาในการเข้ามาของวัตถุดิบของโรงงานและเวลาเลิกงานจะข้ึนอยู่กับปริมาณวัตถุดิบ  กิจการล้งแกะกุ้ง 

ลอกหมึก หรือแล่ปลา โดยมากมักจะเริ่มทํางานตามเวลาของวัตถุดิบท่ีเข้ามาส่งท่ีล้ง ซึ่งจากการลงพ้ืนท่ีศึกษาพบว่าการขนส่ง

วัตถดิบมายังล้งมักจะมาในช่วงเช้ามืดหรือราว  04.00 - 07.00 น.  ซึ่งตามกฎหมาย มาตรา 47 ของพระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ.2541ได้กําหนดไว้ว่าห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ํากว่าสิบแปดปีทํางานในระหว่างเวลา 22.00 

นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 น. เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย   ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก

ช่วงเวลาท่ีวัตถุดิบท่ีส่งมาท่ีล้งทําให้ทราบว่าแรงงานเด็กต่างด้าวเหล่านี้ต้องทํางานในช่วงคาบเก่ียวท่ีกฎหมายกําหนดไว้ว่าห้าม

ให้แรงงานเด็กทํางาน ช่วงเวลาในการทํางานท่ีไม่เป็นปกติเหมือนสังคมท่ัวไปดังกล่าวทําให้เกิดปัญหาในเรื่องการปรับตัวแก่

แรงงานเด็กต่างด้าว ท้ังนี้เนื่องจากแรงงานเด็กเหล่านี้อยู่ในช่วงท่ีกําลังมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย อารมณ์  การท่ีแรงงาน

เด็กเหล่านี้ต้องทํางานอยู่ในสถานท่ีท่ีไม่เอ้ืออํานวยต่อพัฒนาการ โดยเฉพาะภายในล้งท่ีโดยส่วนมากสถานท่ีมักจะช้ืนแฉะ มี

กลิ่นเหม็น  และค่อนข้างสกปรก ไม่ถูกสุขลักษณะนั้น ย่อมส่งผลต่อพัฒนาการของแรงงานเด็กเหล่านี้ ทําให้แรงงานเด็กต่าง

ด้าวเหล่านี้อาจจะมีปัญหากับการดําเนินชีวิตในอนาคต สิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบด้านนี้มากท่ีสุด คือ ในปัจจุบันแรงงาน

เด็กต่างด้าวจะมีครอบครัวในขณะท่ีอายุยังน้อย และมีบุตรเร็ว   

 ผลกระทบทางด้านสังคมท่ีแรงงานเด็กต้องเผชิญดังกล่าว เกิดจากภาวะแบบแผนการดําเนินชีวิตท่ีไม่เหมือน

เด็กท่ัวไป ภาวะท่ีเด็กต้องทํางานหารายได้จึงทําให้ขาดการขัดเกลาทางสังคมจากครอบครัว   แม้ว่าจากการศึกษาจะพบว่า

แรงงานเด็กโดยส่วนใหญ่มักทํางานอยู่ในสถานประกอบการเดียวกับพ่อแม่ของตน   แต่ด้วยภาระงานท่ีต้องแข่งขันเร่งรีบ 

ความสําคัญต่อการสนใจของพ่อแม่ของแรงงานเด็กในการทํางานจึงมากกว่าท่ีจะคิดในเรื่องการขัดเกลาทางสังคมแก่เด็ก 

แรงงานเด็กหลายคนจึงมีชีวิตอยู่เพียงเฉพาะในสังคมของล้ง ท่ีมีแต่การทํางาน โดยขาดการเข้าถึงสภาพแวดล้อมใหญ่  

 3) แรงงานเด็กมีปัญหาในการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมภายนอก ผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดข้ึนกับ

แรงงานเด็กนี้   คือ แรงงานเด็กส่วนใหญ่เกิดปัญหาในเรื่องการสื่อสารภาษาไทย โดยเฉพาะทักษะทางด้านการอ่านและการ

เขียน  ท้ังนี้เพราะเด็กท่ีเข้ามาสู่การเป็นแรงงานมักจะไม่ได้เรียนหนังสืออยู่แล้ว นอกจากนี้ทางโรงงานเองก็ไม่มีมาตรการท่ีจะ

ส่งเสริมทางด้านการศึกษาให้แก่แรงงานเด็กแต่อย่างใด ดังนั้นความเข้าใจภาษาไทยของแรงงานเด็กเหล่านี้จึงมีน้อยและอาจจะ

ส่งผลต่อการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหญ่ของแรงงานเด็กเหล่านี้ ซึ่งจะส่งผลต่อการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมใหญ่อย่างประเทศ

ไทยท่ีใช้ภาษาไทยเป็นหลัก แรงงานท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ย่อมได้เปรียบแรงงานท่ีไม่สามารสื่อสารภาษาไทยได้ ท้ังในแง่

ของการดํารงชีวิตและการทํางาน   

 3.3 แรงงานเด็กกับผลกระทบทางด้านสุขภาพและจิตใจ แรงงานเด็กต่างด้าวท่ีทํางานอยู่ในกิจการต่อเนื่อง

ประมง ล้ง และแพปลานั้น ส่วนใหญ่มักไม่ได้เข้าสู่ระบบประกันสุขภาพโดยรัฐ  ดังนั้นเมื่อเวลาท่ีเด็กเกิดอาการเจ็บป่วยพ่อแม่

จึงมักซื้อยามารักษากันเอง หรือหากมีอาการหนักก็มักจะส่งโรงพยาบาล โดยฝ่ายแรงงานจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง   จาก

สภาพการทํางานท่ีต้องยืนทํางานตลอดเวลาในกรณีของแรงงานเด็กท่ีทํางานในล้งต่างๆ หรือ การท่ีแรงงานเด็กต้องแบกหาม

ของท่ีมีนําหนักมากเกินไปในกรณีของแรงงานเด็กท่ีทํางานในแพปลานั้น ท้ังสภาพการทํางานและลักษณะของงานท่ีร่างกายวัย
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เด็กมิได้เอ้ืออํานวยย่อมส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของแรงงานเด็กไม่มากก็น้อยแรงงานเด็กส่วนใหญ่ท่ีทํางานอยู่ในล้ง

ต่างๆมักจะมีอาการคันมือ หรือเป็นโรคผิวหนังท่ีมือ เนื่องจากต้องแกะกุ้ง แล่ปลา หรือลอกหมึกเป็นเวลานาน น้ําจากสัตว์ทะเล

อย่างกุ้ง ปลาหรือสารเคมีท่ีใช้ในสถานประกอบการ เช่น คลอรีน มักทําให้เกิดอาการแพ้  แม้จะมีถุงมือยางแต่การท่ีต้องสวมถุง

มือเป็นเวลานานก็ทําให้เกิดความอับช้ืนท่ีมือของแรงงานได้   การแก้ปัญหาเรื่องอาการคันมือนั้น แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่

บอกเล่าว่ามักจะซื้อยาตามร้านขายยามาทาเพ่ือรักษาอาการเอง   ยาท่ีใช้ทาก็เป็นการแนะนํากันมา เนื่องจากแรงงานท่ีทํางาน

ในล้งต่าง ๆ ส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาเกิดอาการคันมือแทบทุกคน   

  นอกจากอาการคันมือหรือเป็นโรคผิวหนังท่ีมือแล้ว แรงงานเด็กบางรายยังประสบกับโรคกระเพาะอาหาร 

เนื่องจากการทํางานในล้งหรือแพปลาเป็นการทํางานท่ีไม่ได้กําหนดเวลาท่ีแน่นอน มักข้ึนอยู่กับจํานวนงานท่ีเข้ามาในล้งเป็น

หลัก รวมท้ังการทํางานของแรงงานในล้งต่างๆงานท่ีทําได้มากก็ถือว่าจะได้ค่าแรงมากตามมา การโหมทํางานโดยมิได้มีการหยุด

พักจึงมักเกิดข้ึน แรงงานเดก็ต่างด้าวส่วนใหญ่จึงไม่ได้รับประทานอาหารตรงเวลา นอกจากนี้แรงงานเด็กบางรายยังสุ่มเสี่ยงท่ี

จะมีอาการท้องเสีย  เนื่องจากล้งจํานวนมากยังจัดการเรื่องน้ําดื่ม หรือห้องสุขาได้ไม่ดีเพียงพอ บางล้งมีการจัดเตรียมถังน้ําดื่ม

ให้แก่แรงงานแต่มีการจัดเตรียมแก้วน้ําให้เพียงใบเดียว ซึ่งแรงงานทุกคนใช้แก้วน้ําร่วมกัน  แรงงานท่ีทํางานในล้งจึงเสี่ยงท่ีจะ

ติดโรคจากกันได้   

 3.4 แรงงานเด็กกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ แรงงานเด็กต้องประสบกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ดังนี ้

       1) แรงงานเด็กจะต้องรับผิดชอบในการซื้ออุปกรณ์ในการทํางานด้วยตนเอง   แรงงานต่างด้าวหรือแรงงานท่ี

ทํางานในล้งส่วนใหญ่จําเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทํางาน  ซึ่งอุปกรณ์เหล่านั้น คือ ถุงมือยาง ถุงมือไหมพรม รองเท้าบู๊ท 

หมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน และมีดหรือกรรไกร เป็นต้น  จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแรงงานพบว่า อุปกรณ์ในการทํางาน

เหล่านี้แรงงานจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการซื้อหาเอง  อาจจะมีบางล้งท่ีให้อุปกรณ์เหล่านี้ในครั้งแรกท่ีเข้ามาทํางาน แต่

ต่อมาแรงงานก็ต้องหาซื้อและออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง หนําซ้ําไปกว่านั้นคือ บางล้งยังบังคับให้แรงงานต้องซื้ออุปกรณ์ในการ

ทํางานเหล่านี้จากร้านค้าของล้งเอง ซึ่งราคาท่ีต้องซื้ออุปกรณ์การทํางานเหล่านี้จากล้งมักจะมีราคาแพงกว่าตามร้านค้าท่ัวไป 

ข้อเสียเปรียบในการทํางานของแรงงานเด็กต่างด้าวเหล่านี้คือการท่ีแรงงานจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพ่ือซื้ออุปกรณ์ในการ

ทํางานเหล่านี้ด้วยตนเองแทนท่ีจะเป็นนายจ้างหรือต่างฝ่ายต่างช่วยกันออกค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีบางอุปรณ์ท่ีจําเป็น

จะต้องมีการเปลี่ยนทุกวัน  และยิ่งในกรณีของแรงงานเด็กท่ีมักได้รับค่าแรงน้อยกว่าแรงงานผู้ใหญ่ท่ัวไปด้วยแล้ว ยิ่งทําให้เงินท่ี

แรงงานเด็กได้รับจริงยิ่งน้อยลงตามไปด้วย    

 2) แรงงานเด็กมักได้ค่าจ้างต่ําและไม่ไดร้ับเงินค่าจ้างเองโดยตรง แม้ว่าตามข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน มาตรา 

51 จะกําหนดไว้ว่า ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กให้แก่บุคคลอ่ืน แต่ข้อปฎิบัติท่ีเกิดข้ึนในความเป็นจริงใน

เรื่องนี้ คือ นายจ้างมักจะไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้กับแรงงานเด็กโดยตรง แต่ค่าจ้างของแรงงานเด็กต่างด้าวโดยส่วนมากมักจะถูก

รวมและจ่ายให้กับพ่อแม่ ญาติ หรือ พ่ี ของแรงงานเด็กเหล่านั้น และท่ีมากไปกว่านั้น คือ แรงงานเด็กต่างด้าวท่ีทํางานในล้ง

โดยส่วนมากมักจะไม่ค่อยทราบว่าค่าแรงจากการทํางานท่ีตนทําได้ในแต่ละวันนั้นอยู่ท่ีเท่าไร เนื่องจากงานท่ีทําได้มักถูกนําไป

รวมกับของท่ีผู้ปกครองทําด้วย  โดยแรงงานเด็กต่างด้าวเหล่านี้จะได้เงินส่วนแบ่งค่าแรงจากการให้ของผู้ปกตรองเพียงไม่ก่ีบาท

ต่อสัปดาห์เท่านั้น 
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 3) แรงงานเด็กต้องเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และแรงกดดันจากครอบครัวทางด้านเศรษฐกิจ  นอกจากการท่ี

แรงงานเด็กต่างด้าวจะเสียเปรียบนายจ้างในเรื่องท่ีต้องซื้ออุปกรณ์การทํางานด้วยเงินของตนเองแล้ว (เจ้าของล้งบางรายยังเป็น

ผู้ท่ีขายอุปกรณ์เองด้วย) แรงงานเด็กส่วนใหญ่ยังต้องเจียดเงินรายได้ท่ีทํางานได้มาไปเป็นค่ารักษาพยาบาลของตนเองด้วย   

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานเด็กท่ีไม่ได้ข้ึนทะเบียนแรงงาน การไปซื้อยาเองตามร้านขายยาจึงกลายเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้น

เมื่อเกิดการอาการป่วยข้ึนมาของแรงงานเด็กเหล่านี้ ท้ังๆท่ีในความเป็นจริงแล้วแรงงานเด็กต่างด้าวกลุ่มนี้ก็ควรได้เข้าสู่ระบบ

ประกันสุขภาพในฐานะลูกจ้างของล้ง 

 นอกจากนี้หากมีการรณรงค์ให้แรงงานเด็กออกจากระบบแรงงานและหันกลับมาเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างเต็มตัว

แล้วจะมีผลกระทบทางการเงินและเศรษฐกิจภายในครัวเรือนของแรงงานเด็กต่างด้าวเหล่านั้นหรือไม่ ผลการศึกษาพบว่าบาง

รายคิดว่าครอบครัวจะได้รับผลกระทบและบางรายก็คิดว่าไม่กระทบต่อครอบครัวหากว่าตนจะตอ้งออกจากงาน ท้ังนี้คําตอบท่ี

ได้รับได้รับการขยายเหตุผลท่ีต่างกันไป แรงงานเด็กต่างด้าวท่ีเห็นว่าครอบครัวจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักหากตนต้องออก

จากการเป็นแรงงาน   เนื่องจากในครอบครัวยังมีสมาชิกคนอ่ืนท่ีทํางานเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักอยู่ เช่น พ่อแม่ พ่ีน้อง 

ค่าแรงงานของแรงงานเด็กประเภทนี้จึงเป็นเพียงส่วนช่วยเล็กๆน้อยๆในครอบครัว  

 ในทางตรงข้ามแรงงานเด็กต่างด้าวท่ีเห็นว่าหากตนต้องออกจากระบบจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวนั้น เพราะ

แรงงานเด็กเหล่านั้นถือว่าเป็นกําลังหลักสําคัญในการทํางานหารายได้ให้แก่ครอบครัว แรงงานเด็กประเภทนี้ส่วนใหญ่มัก

เดินทางมาทํางานกับญาติหรือพ่ีน้องโดยท่ีพ่อแม่ยังอยู่ท่ีประเทศพม่า โดยแรงงานเด็กเหล่านี้มักจะต้องรับผิดชอบโดยการส่ง

เงินรายได้กลับไปให้พ่อแม่ท่ีประเทศเป็นประจํา  

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแรงงานเด็กต่างด้าวส่วนใหญ่จะเห็นถึงความสําคัญของการได้รับการศึกษา หากแต่สภาวะ

ต่างๆได้พลักดันให้แรงงานเด็กเหล่านี้ต้องก้าวเข้ามาสู่การทํางานแล้ว   แรงงานเด็กต่างด้าวส่วนใหญ่จึงมีความต้องการท่ีจะ

ทํางานต่อไปมากกว่าท่ีจะเลือกเส้นทางด้านการศึกษา   ซึ่งในทัศนะของแรงงานเด็กต่างด้าว การทํางานจะช่วยให้แรงงานเด็ก

เหล่านี้และครอบครัวสามารถดํารงชีวิตต่อไปได้มากกว่า ด้วยภาวะเช่นนี้เอง จึงทําให้การพลักดันท่ีจะไม่ให้มีแรงงานเด็กเข้าสู่

กระบวนการทํางานนั้นเป็นเรื่องท่ียากยิ่ง และแน่นอนว่าผู้ท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุดย่อมเป็นตัวของแรงงานเด็กต่างด้าวท่ีต้อง

อยู่ในวังวนของการทํางานอย่างไม่รู้จบเหล่านี้ต่อไป 

สรุปและอภิปรายผล 

 จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดท่ีมีการทําธุรกิจต่อเนื่องประมงหรือท่ีเรียกกันว่าล้งเป็นจํานวนมาก ดังนั้นความ

ต้องการแรงงานในจังหวัดสมุทรสาครถือเป็นปัจจัยสําคัญท่ีดึงดูดแรงงานอพยพเข้ามาทํางาน รวมไปถึงงานในล้งเช่นนี้ไม่เป็นท่ี

นิยมของแรงงานไทย เนือ่งจากเป็นงานท่ีคนไทยเห็นว่าเป็นงานหนักและสกปรก ด้วยเหตุนี้จึงทําให้แรงงานส่วนใหญ่ท่ีทํางาน

ในล้งและแพปลาเป็นแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวจากประเทศพม่า   และนอกจากแรงงานต่างด้าวท่ีเป็นผู้ใหญ่

แล้ว  ในจํานวนของแรงงานท่ีทํางานตามล้งและแพปลาก็มีแรงงานเด็กต่างด้าวทํางานอยู่ด้วย  ซึ่งนับวันแรงงานเด็กต่างด้าว

เหล่านี้มีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมจํานวนมากข้ึนพร้อมๆกับการถูกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมก็เพ่ิมมากข้ึนตามมา  ซึ่งในการทํางานของ

แรงงานเด็กต่างด้าวเหล่านี้เมื่อเข้ามาสู่ระบบแรงงานแล้ว แรงงานเด็กเหล่านี้ย่อมจะต้องได้รับผลกระทบจากการทํางานในวัย

เด็กไม่มากก็น้อย 
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 สถานประกอบการและกระบวนการรับจ้างเหมาทําของการทํางานของล้งในจังหวัดสมุทรสาครปัจจุบัน พบว่า ส่วน

ใหญ่ดําเนินการแบบการรับจ้างเหมาแกะกุ้ง แล่เนื้อปลา คือ การท่ีห้องเย็น โรงงานผลิตอาหารหรือล้งขนาดใหญ่ ว่าจ้างให้ล้ง

ขนาดกลางหรือขนาดเล็กแกะเปลือกกุ้ง ลอกหมึก หรือแล่เนื้อปลา ให้แก่โรงงานของตน การว่าจ้างแบบรับจ้างเหมานี้กลายมา

เป็นวิธีการว่าจ้างหลักของห้องเย็น โรงงานผลิตอาหารหรือล้งขนาดใหญ่   โดยมีนัยยะทางด้านการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ

เรื่องการใช้แรงงานเด็กและหลีกเลี่ยงเรื่องค่าใช้จ่ายในด้านสวัสดิการต่างๆของพนักงานของห้องเย็นหรือล้งขนาดใหญ่ เป็น

เหตุผลสําคัญอีกเหตุผลหนึ่ง 

 ลักษณะและข้ันตอน/กระบวนการในการจ้างเหมาทําของของกิจการต่อเนื่องประมงในสมุทรสาคร นั้นเริ่มจากการ

ประมูลเพ่ือซื้อขายกุ้งและปลาท่ีแพ โดยห้องเย็น ล้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก   เมื่อประมูลกุ้งหรือปลาเรียบร้อยแล้ว ล้งลูก

ข่ายท่ีรับจ้างเหมาแกะกุ้งหรือแล่ปลาเพ่ือส่งให้แก่ห้องเย็นหรือล้งขนาดใหญ่จะดําเนินการแกะเปลือกกุ้งหรือแล่เนื้อปลาตาม

จํานวนวัตถุดิบท่ีได้มา เมื่องานเสร็จก็จะจัดส่งเนื้อกุ้งหรือเนื้อปลาท่ีแกะและแล่เสร็จแล้วไปยังห้องเย็นหรือล้งขนาดใหญ่ท่ีตน

รับเหมางานมา 

 ในส่วนของการใช้แรงงานและผลกระทบต่อแรงงานเด็กต่างด้าว จากการศึกษาในประเด็นการใช้แรงงานและ

ผลกระทบต่อแรงงานเด็กต่างด้าวในการจ้างเหมาทําของของกิจการต่อเนื่องประมง ล้งและแพปลา  นั้นพบว่า แรงงานเด็กต่าง

ด้าวท่ีทํางานในกิจการต่อเนื่องท่ีเข้าสู่ระบบการทํางานแบ่งได้ออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มแรงงานเด็กต่างด้าวท่ีอายุ 15-18 ปี ท่ี

ข้ึนทะเบียนแรงงานกับกระทรวงแรงงาน แรงงานเด็กต่างด้าวในกลุ่มนี้มีท้ังแรงงานเด็กต่างด้าวท่ีมีอายุ 15-18 ปี ท่ีแจ้งข้ึน

ทะเบียนแรงงานโดยใช้อายุจริงและแรงงานเด็กต่างด้าวท่ีโกงอายุ เนื่องจากอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ท่ีกระทรวงแรงงานกําหนดให้ข้ึน

ทะเบียนแรงงาน แรงงานเด็กกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิและสวัสดิการแรงงานตามท่ีกฎหมายกําหนด   ส่วนแรงงานเด็กต่างด้าวอีก

กลุ่มหนึ่ง คือ แรงงานเด็กต่างด้าวท่ีไม่ได้ข้ึนทะเบียนแรงงานกับกระทรวงแรงงาน แรงงานเด็กต่างด้าวกลุ่มนี้มักไม่ได้รับสิทธิ

และสวัสดิการใดๆจากการทํางาน 

 ในส่วนของการเข้าสู่กระบวนการการเป็นแรงงานนั้น พบว่า แรงงานเด็กต่างด้าวส่วนใหญ่เข้าสู้ระบบแรงงานโดย

เริ่มต้นจากการเป็นผูต้ิดตามแรงงานหรือก็คือ การตดิตามพ่อแม่ ญาติพ่ีน้องเข้ามาทํางาน โดยเหตผุลสาํคัญท่ีทําให้แรงงานเด็ก

ต่างด้าวเหล่านี้ต้องเข้าสู้ระบบแรงงานเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัวท่ียากจน   ลักษณะงานท่ีแรงงานเด็กต่าง

ด้าวในกิจการต่อเนื่องประมง ล้ง และแพปลา ในจังหวัดสมุทรสาครต้องรับผิดชอบส่วนใหญ่จะเป็นงานท่ีไม่ต่างจากแรงงาน

ผู้ใหญ่ คือ แรงงานเด็กเหล่านีม้ักจะทําหน้าท่ีลอกหมึกหรือแกะเปลือกกุง  ตัดหัวปลา หรือแล่ปลา และแรงงานเด็กในกิจการ

แพปลามักจะไดร้ับงานประเภทการคัดแยกขนาดของปลาหรือกุ้ง  หรืองานขนกระบะปลาท่ีไม่หนักมากนัก  

 ในส่วนของเงินค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ พบว่าแรงงานเด็กต่างด้าวท่ีข้ึนทะเบียนแรงงานอย่างถูกกฎหมายจะได้รับ

สิทธิตามค่าแรงข้ันต่ําของจังหวัดสมุทรสาครและได้รับสวัสดิการต่างๆตามท่ีกฎหมายกําหนดซึ่งในส่วนนี้แรงงานเด็กต่างด้าวท่ี

ไม่ได้ข้ึนทะเบียนจะไม่ได้รับ  อย่างไรก็ตามแรงงานเด็กต่างด้าวท่ีทํางานอยู่ในกิจการล้งและแพปลามักได้รับค่าจ้างตามจํานวน

งานท่ีทําได้โดยไม่ได้ข้ึนอยู่กับค่าแรงข้ันต่ํา  และมักจะไม่ได้รับค่าจ้างเองโดยตรง นายจ้างมักจะจ่ายให้กับพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่

ของแรงงานเด็กท่ีทํางานในล้งเดียวกันมากกว่า  
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 ในเรื่องของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อแรงงานเด็กต่างด้าวท่ีทํางานอยู่ในกิจการต่อเนื่องประมง ล้ง แพปลา พบว่า มี

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับแรงงานเด็กหลายประการ ประการแรก คือ กระทบทางด้านกฎหมาย โดยเฉพาะแรงงานเด็กต่างด้าวท่ี

ไม่ได้ข้ึนทะเบียนแรงงานกับกระทรวงแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แรงงานเด็กเหล่านี้จะถูกกดดันจากสถานะแรงงาน

เถ่ือน ไม่ได้รับค่าจ้างและสวัสดกิารตามท่ีกฎหมายกําหนด นอกจากนี้ภาวะกดดันจากการเป็นแรงงานเถ่ือนทําให้แรงงานเด็ก

เหล่านี้เกรงกลัวท่ีจะเผชิญหน้ากับสังคมภายนอก    ผลกระทบประการท่ีสอง คือ ผลกระทบทางด้านสังคม  โดยพบว่าแรงงาน

เด็กท่ีได้รับผลกระทบทางด้านสังคมนี้มีท้ัง 1) การไม่สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษา   2) เด็กท่ีต้องเขาสู่การเป็นแรงงานย่อม

ต้องมีแบบแผนการดําเนินชีวิตท่ีไม่เหมือนเด็กท่ัวไป และ 3) แรงงานเด็กมีปัญหาในการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม

ภายนอก ผลกระทบประการท่ีสาม คือ ผลกระทบทางด้านสุขภาพและจิตใจ   เนื่องจากแรงงานเด็กหลายคนท่ีต้องเข้าสู่ระบบ

แรงงานก่อนวัยอันควรทําให้พวกเขามีเวลาและสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างไปจากเด็กท่ัวไป   โดยเฉพาะแรงงานเด็กท่ีทํางานใน

กิจการต่อเนื่องประมงท่ีมีเวลาในการทํางานท่ีไม่แน่นอน แรงงานเด็กมักต้องเผชิญกับปัญหาร่างกายท่ีพักผ่อนไม่เพียงพอ  มี

อาการของโรคกระเพาะ และท้องเสีย    ผลกระทบประการท่ีสี่ คือ ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ  โดยสามารถแบ่งเป็น 1) 

แรงงานเด็กจะต้องรับผิดชอบในการซื้ออุปกรณ์ในการทํางานด้วยตนเอง 2) แรงงานเด็กมักได้ค่าจ้างต่ําและไม่ได้รับเงินค่าจ้าง

เองโดยตรง และ 3) แรงงานเด็กต้องเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และแรงกดดันจากครอบครัวทางด้านเศรษฐกิจ   

 เนื่องจากงานวิจัยก่อนหน้าท่ีเก่ียวข้องกับแรงงานเด็กต่างด้าวหากไม่เป็นการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะการทํางาน

ก็มักจะศึกษาเฉพาะผลกระทบของแรงงานเด็กต่างด้าวในกิจการต่างๆในภาพใหญ่  แต่งานวิจัยนี้ได้ศึกษาในภาพลึกและ

เจาะจงเฉพาะในการจ้างเหมาทําของในกิจการต่อเนื่องประมง ซึ่งพบว่าในส่วนของข้อค้นพบต่างๆนั้นมีท่ีตรงกันในหลายๆ

ประเด็น เช่น ผลกระทบทางด้านกฎหมาย ผลกระทบทางด้านสังคมและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ แต่ท่ีแรงงานเด็กต่างด้าว

ในการวิจัยครั้งนี้ได้รับผลกระทบมากกว่าแรงงานเด็กในกิจการอ่ืนๆ คือ ผลกระทบทางด้านสุขภาพและจิตใจ เนื่องจากลักษณะ

และสภาพการทํางานในการจ้างเหมาทําของของกิจการต่อเนื่องประมงนั้นเด็กเผชิญกับการทํางานท่ีไม่มีกําหนดเวลาแน่นอน 

สภาพแวดล้อมช้ืนแฉะและสกปรกซึ่งไม่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อเด็กไม่ว่าจะชาติพันธ์ุใดก็ตาม 

ข้อเสนอแนะ 

 งานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือนําไปปรับปรุงแก้ไขให้การใช้แรงงานเด็กโดยเฉพาะการใช้แรงงานเด็ก
ต่างด้าวในกิจการต่อเนื่องประมงให้มีความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อแรงงานเด็กมากท่ีสุด ดังนี ้

 หน่วยงานภาครัฐ 

 1. หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองแรงงาน เช่น เจ้าหน้าท่ีของ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เจ้าหน้าท่ีตํารวจ ฯลฯ ควรมีการร่วมมือและประสานงานในการทํางานเพ่ือตรวจเยี่ยมและ
ตรวจสอบสถานประกอบการต่อเนื่องประมง ล้ง แพปลา เป็นประจํา เพ่ือตรวจสอบแรงงานเด็กและป้องกันไม่ให้สถาน
ประกอบการท่ีใช้แรงงานเด็กทําการเอารัดเอาเปรียบหรือใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีไม่เหมาะสม 

 2. มีการประสานงานกับองค์กรเอกชนในพ้ืนท่ีในการดูแลแรงงานเด็กต่างด้าว ท้ังแรงงานเด็กต่างด้าวท่ีจดทะเบียน
แรงงานอย่างถูกกฎหมายกับกระทรวงแรงงานและแรงงานเด็กต่างด้าวท่ีไม่ได้จดทะเบียนแรงงาน รวมท้ังควรมีการจัดทําระบบ
ทะเบียนแรงงานเด็กต่างด้าวข้ึน และมีการติดตามแรงงานเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง 
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 3. ดําเนินการทางด้านกฎหมายกับนายจ้างหรือเจ้าของกิจการท่ีใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีไม่เหมาะสมอย่าง 

จริงจัง 

 4. ควรมีการเข้าไปตรวจสอบพ้ืนท่ีของสถานประกอบการต่อเนื่องประมงของเจ้าหน้าท่ีทางด้านสาธารณสุข และ
ตรวจสุขภาพให้แก่แรงงานเด็กต่างด้าวในสถานประกอบการ เพ่ือลดปัญหาทางด้านสุขภาพให้แก่แรงงาน รวมท้ังพยายามให้
ความรู้เรื่องการคุมกําเนิดและการวางแผนครอบครัวให้แก่แรงงานเด็ก 

 แรงงานเด็กต่างด้าวและผู้ปกครอง 

 1. พัฒนาตนเองโดยการศึกษาหาความรู้ต่างๆ เช่น เรียนหนังสือ  เรียนภาษาไทย ศึกษากฎหมายแรงงานไทย ฝึก

อาชีพหรือพัฒนาฝีมือแรงงานอ่ืนๆตามท่ีตนถนัดเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นลู่ทางในการประกอบอาชีพท่ีดีข้ึนกว่าเดิมในอนาคต 

 2. ลบค่านิยมท่ีว่าควรท้ิงการเรียนการศึกษาเพ่ือให้เวลากับการทํางานช่วยเหลือครอบครัว เป็นพัฒนาทางด้าน

การศึกษาและพยายามหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว 

 3. พ่อแม่ผู้ปกครองท่ีทํางานในสถานประกอบการเดียวกับแรงงานเด็กต่างด้าว ควรให้ความช่วยเหลือแรงงานเด็กต่าง

ด้าวในด้านต่างๆ เช่น การเรียกร้องให้นายจ้างข้ึนทะเบียนแรงงานให้แก่บุตรหลานของตนเอง เพ่ือให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการ

ตามท่ีกฎหมายกําหนด    การดูแลเรื่องการรับประทานอาหารให้ตรงเวลา   การดูแลเรื่องสุขลักษณะต่างๆในท่ีทํางาน และ

ดูแลไม่ให้เด็กต้องยกของหนัก หรือทํางานล่วงเวลา หรือมีช่ัวโมงการทํางานท่ียาวนานเกินไป 

 นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ 

 1. พยายามหลีกเลี่ยงการจ้างแรงงานเด็ก หรือหากมีความจําเป็นควรให้สิทธิและสวัสดิการ รวมไปถึงค่าจ้างแก่

แรงงานเด็กอย่างยุติธรรม และไม่ใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีไม่เหมาะสม 

 2. ปรับปรุงดูแลสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยต่างๆ เช่น ห้องน้ํา  น้ําดื่ม บริเวณพักผ่อนของสถานประกอบการให้ดี

และสะอาดอยู่เสมอ เพ่ือลดปัญหาการเจ็บป่วยจากโรคระบาดของแรงงาน 

 3. ส่งเสริมให้แรงงานสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่างๆได้  โดยเฉพาะแรงงานเด็ก ควรสนับสนุนให้

แรงงานเด็กได้เรียนหนังสือ หรือเรียนภาษาไทย เพ่ือให้เป็นประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร 

 องค์การเอกชนและประชาชนท่ัวไป 

 1. ร่วมมือกับทางราชการเพ่ือช่วยเหลือและสอดส่องสถานประกอบการท่ีใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีไม่เหมาะสม 

 2. ให้ความช่วยเหลือแรงงานเด็กกรณีท่ีเกิดปัญหา เช่น ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายหากเกิดกรณีท่ีแรงงานเด็กเกิดข้อ

พิพาทต่าง ๆ ข้ึน 
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การศึกษาผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นของจังหวัดนครปฐม 
Study of Results for the Health Insurance Funds at the Local, Nakhon  Pathom  Province. 
 

นางสุภาภรณ์  เลี้ยงอํานวย 
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินจังหวัด
นครปฐม ปี 25562) ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุน และ 3) ศึกษาปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการดําเนินงานกองทุน ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
กองทุน จํานวน  271 คน  เสริมด้วยการสัมภาษณ์ประธานและท่ีปรึกษากองทุน และสนทนากลุ่มกับผู้แทนคณะกรรมการ
บริหารกองทุนและประชาชน  รวมจํานวน  14 คน  เครื่องมือท่ีใช้  ได้แก่ แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  และแบบสนทนา
กลุ่ม  สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิตเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัย พบว่า ในปี 2556 จังหวัดนครปฐม  มีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน จํานวน 113 แห่ง(97.41%) 
จัดทําโครงการจํานวน 1,223 โครงการ วางแผนใช้งบประมาณจํานวน 46,805,097 บาท (66.51%) การเบิกจ่ายจํานวน 
40,870,563.03 บาท (58.08%) ซึ่งกองทุนท่ีใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จํานวน 52 แห่ง 
(46.02%)และมีงบประมาณคงเหลือยกไปจํานวน 29,499,093.51 บาท (41.92%)  

คณะกรรมการบริหารกองทุน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานในภาพรวม  อยู่ในระดับมากทุกด้าน  และจาก
การสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มผู้เ ก่ียวข้อง  พบว่า กองทุนบางแห่งคัดเลือกผู้ ท่ีอยู่ฝ่ายเดียวกับผู้บริหารท้องถ่ินเป็น
คณะกรรมการ  บางพ้ืนท่ีจึงมีคณะกรรมการไม่ครบองค์ประกอบกรรมการภาคประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพน้อย  การ
ประชาสัมพันธ์น้อยและไม่ต่อเนื่อง ประชาชนไม่ทราบบทบาทของกองทุน  ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงาน  ได้แก่ งบประมาณ
กองทุนใช้ยาก  มีข้อจํากัดมาก  คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจ     ไม่เพียงพอ  กองทุนส่วนหนึ่งดําเนินงานล่าช้า  ไม่มีการ
ติดตามผลงาน  จึงมีงบประมาณคงเหลือจํานวนมาก  สําหรับข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการดําเนินงาน  ได้แก่ การคัดเลือกผู้
มีความรู้ความสามารถหรือผู้ท่ีสนใจเป็นคณะกรรมการ การพัฒนาคณะกรรมการทุกภาคส่วนอย่างเสมอภาคเหมาะสม  เช่น 
การศึกษาดูงาน การจัดทําคู่มือปฏิบัติงานให้ชัดเจนมตีัวอย่างการใช้งบประมาณ  การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงาน  รวมถึง
พัฒนาประชาชนให้มีส่วนร่วมมากข้ึน  หน่วยงานส่วนกลางประชาสัมพันธ์ผ่านทางโทรทัศน์ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ในระดับ
พ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่อง มีการกํากับและติดตามโดยกองทุนติดตามตนเอง  และกํากับติดตามโดยหน่วยงานภายนอกอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
คําสําคัญ : ผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถ่ินนครปฐม 
 
Abstract 

The objectives of this study are to investigate results for the health insurance funds in Nakhon 
Pathom Province in 2013, to study opinions about the operations of the Fund Management Committee, and to 
find out limitations, suggestion and approach to fund management. This study is a descriptive research. 
The sample of this study were 271 fund management committees and 14 people from interviewing the 
president and fund advisors, and from the group discussion with fund management committee 
representatives and the public. The tools are data collecting form, questionnaire, interview form, and 
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group discussion form. Data were statistically analyzed using descriptive statistics. 
The results show that there were 113 health insurance funds in Nakhon Pathom Province in 2013 

(97.41%). 1,223 projects were made with the planned budget 46,805,097 Baht (66.51%),but 40,870,563.03 
Baht (58.08%) was disbursed. There were 52 health insurance funds, which the budget was used more 
than 70% (46.02%), and the remaining budget was 29,499,093.51 Baht (41.92%).  

Fund management committees’ overall opinion about the operation including context, inputs, 
process, and products was very good. In addition, the results from the interview and the group discussion 
show that in some funds, same parties with the local administrators were chosen as the committees, so 
the committees in those funds were inequitable. The public sectors were less developed because of less 
and discontinuous public relations about the funds; people did not know the roles of the funds. 
Limitations are difficulties in obtaining the budget, the lack of a deep understanding of the committees, 
especially public health volunteers, village and/or community leaders and new committees, the delay in 
implementation and the lack of follow up, which made the budget remain so much. Suggestions and 
approach to fund management are selecting those who have abilities and knowledge to do as a fund 
management committee, developing committees in all sectors equally and appropriately, developing 
committees by visiting and studying the operation of other funds, making an operational manual with 
examples of how to use the budget, organizing seminars to learn the operations, and motivating people 
to become more involved. Furthermore, the federal agencies should publicize projects both through 
television and in local area continuously, and the follow up should be operated by the fund 
management committees and an external organization efficiently.  
Keywords: Results for the health insurance funds in Nakhon Pathom Province. 
 
บทนํา 

จากนโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทําให้ประชาชนได้รับบริการท่ีมีมาตรฐานและเท่าเทียมกัน  เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน  มุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการสร้างสุขภาพ(กระทรวงสาธารณสุข, 2554) เป็นการสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน (กระทรวงสาธารณสุข, 2555) การสร้างเสริม
สุขภาพ  ซึ่งมีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าการรักษาพยาบาล โดยหลายหน่วยงานได้ให้ความสนใจผลักดันเป็นนโยบาย
สาธารณะโดยมีชุมชนเป็นศูนย์รวม (center of gravity) ในการขับเคลื่อนกิจกรรม (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2552)กองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน  เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสาธารณะท่ีจัดตั้งข้ึนตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วย
บริการท่ีเน้นการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลปฐมภูมิท่ีจําเป็นต่อสุขภาพและ
การดํารงชีวิต 2)ส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 3) สนับสนุนให้กลุ่ม
ประชาชนในพ้ืนท่ีจัดทํากิจกรรมเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้ประชาชนในพ้ืนท่ีและ 4) สนับสนุน
ในการบริหารหรือพัฒนากองทุนให้มีประสิทธิภาพ (สํานักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาต,ิ 2553)กองทุนดังกล่าว บริหารโดย
คณะกรรมการ  มีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือนายกเทศมนตรีเป็นประธาน ปลัดเทศบาลหรือปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลหรือผู้ท่ีนายกมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ นอกจากนี้  มีผู้แทนภาคสาธารณสุข และภาคประชาชนร่วมเป็น
คณะกรรมการด้วย โดยมีทิศทางการพัฒนาในระยะแรกคือ การจัดตั้งกองทุนให้ได้ ระยะต่อมาคือ พัฒนาให้กองทุนทํางานได้  
โดยมีหน่วยงานสาธารณสุขสนับสนุน ระยะท่ีสามปี 2556–2559 คือ การพัฒนางานสร้างสุขภาวะในชุมชนให้เป็นงานปกติของ
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ท้องถ่ิน และงานสุขภาพเป็นของประชาชน โดยมีกองทุนเป็นฐานสนับสนุน และมีกลไกติดตามท่ีเข้มแข็ง (สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาต,ิ 2555)  
 ตั้งแต่ปี 2549 -  2555 ระดับประเทศ  มีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินจํานวน 7,776  แห่ง (99.02%)  มี
งบประมาณจํานวน  10,602,293,504  บาท จัดทําโครงการ 280,237 โครงการ ระดับเขตบริการสุขภาพเขต   ท่ี 5 ครอบคลุมพ้ืนท่ี 8 
จังหวัดมีกองทุนจํานวน 634 แห่ง (91.88%)มีงบประมาณจํานวน 759,558,112.48 บาท จัดทําโครงการ14,242  โครงการ
(สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี, 2555)  จังหวัดนครปฐม มีกองทุนจํานวน  103 แห่ง (88.79%) มี
งบประมาณจํานวน 116,067,487.74 บาท จัดทําโครงการ2,879 โครงการ (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2555) และ
ในปี 2556 จังหวัดนครปฐม มีกองทุนจํานวน 113 แห่ง (97.41%) 
 จากการประเมินผลในระดับประเทศ พบว่า กองทุนทําให้ผู้บริหารท้องถ่ินเกิดความตื่นตัวและสนใจงานด้านส่งเสริม
สุขภาพป้องกันโรคมากข้ึน (ดิเรกปัทมสิริวัฒน์และคณะ, 2550)  ทําให้เกิดเจ้าภาพการสร้างเสริมสุขภาพระดับตําบล (ดิเรก 
ปัทมสิริวัฒน์, 2552)ผู้บริหารและบุคลากรของท้องถ่ินมีกระบวนทัศน์ในการพัฒนาชุมชนเพ่ิมข้ึน(รัชนี  สรรเสริญ และคณะ, 
2550)  มีการจัดบริการเชิงรุกมีนวัตกรรมและนโยบายสาธารณะในชุมชน (สัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสดิ์ และคณะ, 2555) กองทุน
เป็นนโยบายท่ีดี (สุริยะวงศ์คงคาเทพ และคณะ, 2552) เป็นเครื่องมือในระบบสุขภาพท่ีทําให้เกิดพลังอํานาจและสร้างการ
เปลี่ยนแปลงท่ียั่งยืนให้ชุมชนได้ (ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน ์ และคณะ, 2555)อย่างไรก็ตามในการดําเนินงานพบปัญหา ได้แก่ การ
ติดตามประเมินผลยังไม่มีประสิทธิภาพ (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และคณะ, 2552) การสนับสนุนมีช่องว่าง(รัชนีสรรเสริญ และคณะ, 
2554)  ขาดการประสานกับภาคส่วน ท่ีเก่ียวข้องและประชาชนในพ้ืนท่ี (สุริยะ วงศ์คงคาเทพ และคณะ, 2552)  มีงบคงเหลือ
จํานวน 3,811,545,946 บาท (39%)  (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุร,ี 2555)  การดําเนินงานระดับเขต
พบปัญหา ได้แก่ ภาคประชาชนบางรายไม่ทราบว่ากองทุนคืออะไร  ผู้เก่ียวข้องไม่เข้าใจและไม่มั่นใจวิธีปฏิบัติทําให้งานล่าช้า
ไม่เป็นไปตามแผนงานหรือไม่ได้ดําเนินการ (ชิตสุภางค์  ทิพย์เท่ียงแท้  และคณะ, 2553) ณ สิ้นปี 2555 และมีงบประมาณคงเหลือ 
จํานวน  222,541,436  บาท (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี, 2555) การดําเนินงานของจังหวัดนครปฐม 
พบปัญหา กองทุนบางส่วนไม่ขับเคลื่อนงาน ไม่มีแผนงานหรือโครงการใด ๆ มีงบประมาณคงเหลือ จํานวน 20,299,257.30 
บาท (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม, 2555)  
 จากความสําคัญชองกองทุนตลอดจนปัญหาอุปสรรคของการดําเนินงานกองทุน  และบทบาทหน้าท่ีของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  ในการสนับสนุนและให้ความร่วมมือดําเนินการ  ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเพ่ือหาคําตอบว่า ผลการ
ดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินของจังหวัดนครปฐม เป็นอย่างไร ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
เก่ียวกับการดําเนินงานกองทุนเป็นอย่างไร ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการดําเนินงานมีอะไรบ้าง โดยใช้
รูปแบบแบบจําลองของ CIPPModel (Stufflebeam, 1971) เป็นกรอบการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากเป็นรูปแบบท่ีครอบคลุม
กระบวนการทํางานทุก ๆ ข้ันตอน และมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ือการพัฒนากองทุนให้ดียิ่งข้ึนต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินจังหวัดนครปฐม  
 2.   เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินจังหวัดนครปฐม   
 3.  เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถ่ินจังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS ครั้งท่ี 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557 

818                  : สังคมและวัฒนธรรม 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา และเสริมด้วยข้อมูลการสมัภาษณ์และสนทนากลุ่มดังรายละเอียดการวิจัย ดังนี้  

 ประชากรกลุม่ตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการบริหารกองทุนของปี 2556 จํานวน 1,519 คน คํานวณกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตร Taro  Yamane ได้กลุม่ตัวอย่างจํานวน 317 คนและสมุกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับสลากจากบญัชี
รายช่ือคณะกรรมการท้ังหมดและการสัมภาษณ์ประธานกองทุน จํานวน 1 คน ท่ีปรึกษากองทุน จํานวน 2 คน สนทนากลุ่มกับ
ผู้แทนคณะกรรมการจํานวน6 คน และผู้แทนประชาชน จํานวน 5 คน รวม 14 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 

1. แบบสอบถาม  ซึ่งเป็นเครื่องมือหลัก แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้  
ตอนท่ี  1  ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล  ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ตําแหน่งในคณะกรรมการ  ระยะเวลาใน

การดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการ  
 ตอนท่ี  2  แบบสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารกองทุนเก่ียวกับการดําเนินงานกองทุน ในด้านบริบท ปัจจัย
นําเข้า กระบวนการ และด้านผลผลิต ซึ่งแต่ละด้านจําแนกเป็นรายประเด็นและรายข้อรวม 35 ข้อ โดยแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตรวัดประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Likert rating scale)  กําหนดน้ําหนักคะแนนเป็น5 ระดับได้แก่มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ท่ีสุด (ธานิทร์  ศิลป์จาร,ุ 2553) และนําค่าท่ีได้แปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด,  2543)   

    คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51 - 5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 
    คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 - 4.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับมาก 
    คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51 - 3.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อในระดับปานกลาง 

ปัญหาอุปสรรค              
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข  การ
ดําเนินงานกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถ่ินของจังหวัด
นครปฐม 

ผลการดําเนินงานด้านบริบท 

-  ท่ีมาของคณะกรรมการ 

ผลการดําเนินงานด้านปัจจัยนําเข้า         
-  งบประมาณ 

-  ระเบียบข้อบังคับกองทุน 

-  การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุน            

 ผลการดําเนินงานด้านกระบวนการ 
-  การบริหารกองทุน 

- การมีส่วนร่วม 
-  การสื่อสารประชาสมัพันธ์ 
- การติดตามประเมินผลของกองทุน 

ผลการดําเนินงานด้านผลผลติ 

-  ความครอบคลุมและความสอดคล้องของ  
   แผนงานโครงการ   

-  การดําเนินงานเน้นหนัก 
-  การสร้างนวัตกรรม   
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    คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51 - 2.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับน้อย 
    คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 - 1.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับน้อยท่ีสุด 
    ตอนท่ี  3  การสอบถามปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการดําเนินงานกองทุน   

           2.  แบบสัมภาษณ์ประธานและท่ีปรึกษากองทุน รวม 3 คน 
3.  แบบสนทนากลุ่ม  กับผู้แทนคณะกรรมการและผู้แทนประชาชน รวม 11 คน 

การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีกระบวนการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี ้

1.  ศึกษานยิามทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
2.  ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสร้างแบบสอบถามจากตําราและเอกสารต่าง ๆ 
3.  สร้างแบบสอบถามตามเกณฑ์และกรอบของเนื้อหาท่ีต้องการศึกษา 
4.  นําแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  พิจารณา

ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา การใช้ภาษา และปรับปรุงแก้ไข 
5.  นําแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม เสนอผู้ทรง คุณวุฒิ 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความตรง

ตามเนื้อหา 
6.  ปรับปรุงแก้ไขตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิแนะนําให้แก้ไข 

 7.  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out)  กับคณะกรรมการบริหารกองทุน   ในพ้ืนท่ีอําเภอจอมบึง  
จังหวัดราชบุรี จํานวน 30 คน และวิเคราะหห์าค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.95 
 

 การเก็บรวมรวมข้อมูล กําหนดไว้ 3 วิธี  ดังนี ้
 1.  ข้อมูลผลการดําเนินงานกองทุนปี 2556 เก็บจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  และสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี  และระบบออนไลน์ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
 2.  ข้อมูลแบบสอบถาม  เก็บโดยผู้วิจัยส่งแบบสอบถามถึงกองทุน  และกองทุนส่งให้คณะกรรมการตอบ
แบบสอบถามตามท่ีผู้วิจัยสุ่มเลือกไว้และกองทุนรวบรวมส่งคืนผู้วิจัยสําหรับหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิและอาสาสมัคร
สาธารณสุข ส่งผ่านสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 3.  ข้อมูลการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม เก็บโดยสัมภาษณ์ประธานกองทุนองค์การบริหารส่วนตําบลถนนขาด 
อําเภอเมืองนครปฐม สาธารณสุขอําเภอกําแพงแสน และนายแพทย์ชํานาญการพิเศษโรงพยาบาลสามพราน และการสนทนากลุ่ม
กับคณะกรรมการบริหารกองทุนจํานวน 6 คน และประชาชน 5 กลุ่มจํานวน 5 คน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  มีรายละเอียด  ดังนี ้
 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลผลการดําเนินงานกองทุน วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ    
2.  การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม  ประกอบด้วย 3 ตอน มีรายละเอียดการวิเคราะห์  ดังนี ้
ตอนท่ี 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ    

    ตอนท่ี 2 ข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานกองทุน วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ตอนท่ี 3 ข้อมูลปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการดําเนินงานกองทุน วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์
เนื้อหาเพ่ือสร้างข้อสรุปและหาค่าความถ่ี 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม  วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือสร้างข้อสรุป 
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ผลการศึกษา 
 แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้รับคืนและข้อมูลสมบูรณ์ จํานวน 271 ฉบับ(85.49%)ซึ่งผลการวิจัยนําเสนอตาม
วัตถุประสงค์  ดังนี ้
 ผลการดําเนินงานกองทุนหลกัประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม  

ในปี 2556 จังหวัดนครปฐม มีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล เข้าร่วมดําเนินงานกองทุนจํานวน    113 แห่ง
(97.41%) ส่วนใหญ่เป็นกองทุนขององค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลางจํานวน 78  แห่ง คิดเป็น  67.24 %  ของกองทุนท้ังหมด มี
งบประมาณท้ังสิ้นจํานวน 70,369,656.54 บาท จัดทําโครงการ 1,223 โครงการ  มีแผนใช้งบประมาณจํานวน  46,805,097  บาท  
(66.51%)  โครงการส่วนใหญ่เป็นของหน่วยบริการสาธารณสุข537 โครงการ (43.91%) กองทุนสนับสนุนการดําเนินงานเน้นหนัก
เก่ียวกับโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงจํานวน 91 แห่ง (80.53%)และสนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมดูแลส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสจํานวน 93 แห่ง (82.30%)การเบิกจ่ายงบจํานวน 40,870,563.03 บาท (58.08%)กองทุนท่ี
สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จํานวน 52 แห่ง (46.02%) มีงบคงเหลือยกไปจํานวน 
29,499,093.51 บาท (41.92%)(สํานักงานสาธารณสุขภาพแห่งชาต,ิ  2556)   

ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารกองทุนเกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น 
 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการบริหารกองทุน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 151 คน (55.72%) มีอายุอยู่ในช่วง 
40–49 ปี (38.38%) อายุเฉลี่ย 48.75 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (39.85%)ประกอบอาชีพ รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
(49.45%)  มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน (39.48%)  รายได้เฉลี่ยเดือนละ 22,412.32 บาท สถานภาพสมรส 
(78.23%)โดยดํารงตําแหน่งกรรมการและเลขานุการ และตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ (19.19%) เท่ากัน และมี
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริหารกองทุน ไม่เกิน 2 ปี (64.58%) ระยะเวลาเฉลี่ย 2.39 ปี   

ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารกองทุนเกี่ยวกับการดําเนินงาน ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X =3.93 , 
S.D.=.58) และมีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านผลผลิต ด้านบริบท ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัยนําเข้า ตามลําดับ (ตารางท่ี 1)และจากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม
กับผู้เก่ียวข้อง พบว่า กองทุนท่ีดําเนินงานมาหลายปี หรือผู้รับผิดชอบมีประสบการณ์  มีแผนบรหิารกองทุนชัดเจน  ผู้เก่ียวข้อง
มีความสัมพันธภาพท่ีดี  ทําให้ผลงานอยู่ในเกณฑ์ดี ดังเสียงสะท้อนของประธานกองทุนกล่าวว่า “งานกองทุน  เป็นการทํางาน
ร่วมกันของท้องถ่ินและสาธารณสุข หากร่วมมือกันดี ผลงานจะด”ี สําหรับกองทุนท่ีมีเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอ  มีหน่วยบริการต่าง
สงักัดหรือหลายแห่ง รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะผู้บริหารของท้องถ่ิน  ส่งผลให้การดําเนินงานล่าช้าไม่ต่อเนื่อง ทําให้
กองทุนบางส่วนไม่มีผลงานหรือมีเพียงเล็กน้อย   
ตารางท่ี 1 จํานวน ร้อยละ คา่เฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับระดับความคดิเห็นการดําเนินงาน
กองทุน 

ความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น 
X  S.D. แปลผล 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1.  ด้านบรบิท 39 156 73 3 0 3.95 .60 มาก 

 (14.39) (57.56) (26.94) (1.11) (0.00)    

2.  ด้านปัจจยันําเข้า 21 167 78 5 0 3.83 .56 มาก 

 (7.75) (61.62) (28.78) (1.85) (0.00)    

3.  ด้านกระบวนการ 37 175 52 7 0 3.89 .58 มาก 

 (13.65) (64.58) (19.19) (2.58) (0.00)    
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4.  ด้านผลผลติ 56 171 42 2 0 4.03 .59 มาก 

 (20.66) (63.10) (15.50) (0.74) (0.00)    

รวม 3.93 .58 มาก 
  
 หากสรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกับการดําเนินงาน จําแนกรายด้าน มีผลดังนี ้
 ด้านบริบท  คณะกรรมการมีความคิดเห็นว่า การคัดเลือกคณะกรรมการทุกตําแหน่ง ได้ตามระเบียบท่ีกําหนดไว้ อยู่
ในระดับมาก มากท่ีสุด ได้แก่ การคัดเลือกเทศมนตรีหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปตามระเบียบท่ีกําหนดไว้ และ
น้อยท่ีสุด ได้แก่ การคัดเลือกผู้นําหมู่บ้านหรือชุมชนเป็นไปตามระเบียบท่ีกําหนดไว้ และการสนทนากลุ่มผู้เก่ียวข้อง พบว่า 
กองทุนบางแห่งคัดเลือกคณะกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ ดังเสียงสะท้อนของคณะกรรมการกล่าวว่า “กรรมการ
ตําแหน่งผู้นําหมู่บ้านหรือชุมชนรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ  ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล  จึงไม่มีผู้นําหมู่บ้านจริง 
เป็นกรรมการ” 
 ด้านปัจจัยนําเข้าคณะกรรมการมีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานอยู่ในระดับมากทุกประเด็น  มากท่ีสุด ได้แก่ การ
จัดทําระเบียบข้อบังคับของกองทุน รองลงมาคือ การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และสมทบงบประมาณ ตามลําดับ และใน
การสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มผู้เก่ียวข้อง พบว่า คณะกรรมการส่วนใหญ่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ โดยบางพ้ืนท่ีพัฒนา
คณะกรรมการอย่างเสมอภาคตามความเหมาะสม บางพ้ืนท่ีเน้นพัฒนาเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นสําคัญ สําหรับอาสาสมัคร
สาธารณสุขและผู้นําหมู่บ้านได้รับการพัฒนาน้อย ดังเสียงสะท้อนของคณะกรรมการ กล่าวว่า  “กองทุนแห่งนี้  ให้เจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ินและเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเข้าประชุม ไม่มีอาสาสมัครสาธารณสุขและผู้นําเข้าประชุม” หากประเมินความรู้ความเข้าใจ 
พบว่า คณะกรรมการร้อยละ 50 มีความรู้และความเข้าใจดี  โดยเฉพาะปลัดเทศบาลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  
สําหรับกรรมการท่ีแต่งตั้งใหมค่วามรู้ความเข้าใจยังไม่ดีพอ  
  ด้านกระบวนการ  คณะกรรมการมีความคิดเห็น เก่ียวกับการการดําเนินงาน อยู่ในระดับมากทุกประเด็น  มากท่ีสุด ได้แก่ 
การบริหารกองทุน รองลงมาคือ การติดตามประเมินผล การมีส่วนร่วม และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ตามลําดับ และการ
สัมภาษณ์และสนทนากลุ่มผู้เก่ียวข้อง พบว่า โครงการส่วนใหญ่เป็นของหน่วยบริการสาธารณสุข โครงการของภาคประชาชน
จริง ๆ มีส่วนน้อย และไม่มีโครงการท่ีเป็นปัญหาหรือบริบทของพ้ืนท่ี การมีส่วนร่วมของประชาชนมีน้อย เนื่องจากไม่ทราบ
เรื่องกองทุน คิดว่าเป็นงานของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข และไม่สามารถเขียนโครงการได้ ดังเสียงสะท้อนของผู้สูงอายุกล่าวว่า  
“เรื่องของกองทุน เป็นเรื่องของหมอ ถ้าหมอให้ทําอะไรจะไปร่วมด้วย  แต่ไม่รู้ว่าประชาชนมีส่วนร่วมเรื่องกองทุนอะไรบ้าง” 
การสื่อสารประชาสัมพันธ์มีน้อยไม่ต่อเนื่อง กองทุนมีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ และกองทุนบางส่วนไม่มีการติดตามผลงาน เนื่องจากในรอบปีมีการประชุมเพียงครั้งเดียว ส่วนกองทุนได้รับการ
ติดตามโดยหน่วยงานระดับอําเภอ ออกติดตามในพ้ืนท่ีปีละ 1 ครั้ง  
  ด้านผลผลิต  คณะกรรมการมีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน อยู่ในระดับมากทุกประเด็น  มากท่ีสุด  ได้แก่ ความ
เหมาะสมของการดําเนินงานเน้นหนัก รองลงมาคือ ความครอบคลุมและความสอดคล้องของแผนงาน โครงการ และการสร้าง
นวัตกรรม ตามลําดับ ในการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มผู้เก่ียวข้อง พบว่า กองทุนส่วนใหญ่สนับสนุน การดําเนินงานเน้นหนัก
การจัดทําโครงการในปัจจุบันโครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มากกว่าในระยะแรก และมีกองทุนหลายแห่งได้
พัฒนาการทํางานจนเกิดนวัตกรรมสุขภาพ มีผลงานและมีการเผยแพร่ให้กองทุนอ่ืนได้ดังเสียงสะท้อนของท่ีปรึกษากองทุน
กล่าวว่า “เรื่องนวัตกรรมสุขภาพ มีกองทุนหลายแห่ง ได้พัฒนานวัตกรรมท่ีดีเป็นตัวอย่างได้ บางเรื่องจัดทําโดยภาคประชาชน 
เช่น มหกรรมสุขภาพของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลไร่ขิง มีการจัดงานเผยแพร่มา 2 ปี และตําบลยายชา  มีการดูแล
ผู้ป่วยผู้พิการผู้ด้อยโอกาส  โดยชมรมจิตอาสา ซึ่งมีผลงานเป็นรูปธรรม แต่นวัตกรรมสุขภาพยังมีไม่ครบทุกกองทุน” 
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ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการดําเนินงานกองทุน  ประกอบด้วย 
 ด้านบริบท  มีปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุน ไม่ครบตามองค์ประกอบท่ี
กําหนดไว้ และมีข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการดําเนินงานคือ ควรเปิดกว้างให้ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการและ
ประธานกองทุน และคัดเลือกผู้ท่ีสนใจเป็นกรรมการด้วย 
 ด้านปัจจัยนําเข้า  มีปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ งบประมาณกองทุนใช้ยาก มีข้อห้ามหลายประการ การตอบ   ข้อหารือไม่
ชัดเจน คณะกรรมการบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของท้องถ่ินทําให้การทํางานขาดความต่อเนื่อง 
กระแสการตรวจสอบทําให้ขาดความมั่นใจ จึงมีงบประมาณคงเหลือจํานวนมาก และมีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขการ
ดําเนินงานคือการพัฒนาคณะกรรมการอย่างเสมอภาค และเปิดกว้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานอ่ืน ๆ ใช้
งบประมาณกองทุนได้  
           ด้านกระบวนการ  มีปัญหาและอุปสรรค  ได้แก่ กองทุนบางส่วนขับเคลื่อนงานน้อยหรือล่าช้า การเบิกจ่ายงบล่าช้า 
ไม่มีการติดตามงานและสรุปผลงานประชาชนมีส่วนร่วมน้อยและมีข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการดําเนินงาน ให้
ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศนม์ากข้ึน การพัฒนาประชาชนเน้นการพัฒนากลุ่มท่ีเป็นรูปธรรม มีการกํากับติดตามโดยกองทุนและ
โดยหน่วยงานภายนอกทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง มีเวทีแลกเปลี่ยนการทํางานร่วมกัน กองทุนควรจัดประชุม   ทุก 2 เดือนเพ่ือ
ขับเคลื่อนงานมากข้ึน  
  ด้านผลผลิต  มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ได้แก่ ความซ้าํซ้อนของโครงการ ประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณ และมีข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการดําเนินงาน ได้แก่ ให้หน่วยบริการร่วมกิจกรรมของกองทุน การจัด
กิจกรรมควรเหมาะสมและครอบคลุมทุกกลุม่วัยด้วย 

 ปัญหาอื่นๆได้แก่ เจ้าหน้าท่ีของท้องถ่ินไม่เพียงพอ มีการโยกย้าย ทําให้การทํางานไม่ต่อเนื่องล่าช้าและมี

ข้อเสนอแนะ ให้สํารวจความต้องการของประชาชน และจัดตั้งกองทุนอ่ืน ๆ เช่น กองทุนฟ้ืนฟูผู้พิการเพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานกองทุนนี ้

 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

จังหวัดนครปฐม  มีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน จํานวน 113 แห่ง (97.41%) กองทุนทําให้ระดับ
พ้ืนท่ีมีงบประมาณในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จํานวน 70,369,656.54 บาท จากการดําเนินงาน พบว่า  กองทุน
วางแผนใช้งบประมาณ จํานวน 46,805,097 บาท (66.51%)  มีการเบิกจ่าย จํานวน  40,870,563.03 บาท (58.08%)  และกองทุนท่ี
สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเกณฑ์ จํานวน 52 แห่ง (46.02%) จึงแสดงให้เห็นว่ากองทุนส่วนหนึ่งสามารถบริหารงานและ
เป็นฐานสนับสนุนงานสร้างสุขภาวะในชุมชนได้ (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2553)อย่างไรก็ตาม  และยังมีกองทุน
อีกจํานวนหนึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเกณฑ์ ในภาพรวมจึงมีงบประมาณคงเหลือยกไปจํานวน 29,499,093.51 บาท 
(41.92%) เนื่องจากบริบทของกองทุนและประสบการณ์ของคณะกรรมการต่างกัน  ทําให้มีความพร้อมรวมถึงมีความรู้ความ
เข้าใจต่างกัน  ตลอดจนความสัมพันธ์ของผู้เก่ียวข้องในพ้ืนท่ี  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ รัชนี  สรรเสริญ และคณะ 
(2550) พบว่า ปัจจัยความสําเร็จของกองทุน ได้แก่ ท้องถ่ินและทีมงานต้องมีความเข้าใจมีสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างท้องถ่ินกับ
ฝ่ายสาธารณสุข ท้ังนี้ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงควรร่วมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดตั้งกองทุนให้ครบทุกพ้ืนท่ี  และ
ส่งเสริมให้กองทุนเป็นฐานสนับสนุนงานสร้างสุขภาวะในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามทิศทางการพัฒนากองทุนในระยะท่ี 3 

คณะกรรมการบริหารกองทุน  มีความคิดเห็นว่าเก่ียวกับการดําเนินงาน  ในภาพรวมและการดําเนินงานทุกด้านอยู่
ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ด้านผลผลิต ด้านบริบท ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัยนําเข้า 
ตามลําดับ สอดคล้องกับการศึกษาของ พีระพงษ์  แดงบุญเลิศ (2552) พบว่า การดําเนินงานของกองทุน  มีประสิทธิภาพในระดับ
มากเนื่องจากกองทุนเริ่มจัดตั้งตั้งแต่ปี 2549 ในการดําเนินงานท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้จัดเวทีเผยแพร่ของกองทุน
อย่างต่อเนื่อง และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้จัดงานนวัตกรรมสุขภาพ เพ่ือให้กองทุนนําผลงานมาเผยแพร่  
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จํานวน 3 ครั้ง (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม, 2556) คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าด้านผลผลิต มีการดําเนินงาน
มากกว่าด้านอ่ืน ๆ เมื่อวิเคราะห์รายด้าน อภิปรายได้ดังนี ้

ด้านบริบท  คณะกรรมการมีความคิดเห็นว่า การคัดเลือกคณะกรรมการได้ตามระเบียบท่ีกําหนดไว้ อยู่ในระดับมาก
ทุกตําแหน่ง สอดคล้องของ สุริยะ วงศ์คงคาเทพ และคณะ (2552) พบว่า การจัดตั้งคณะกรรมการสามารถทําได้เรียบร้อย
ครบถ้วนตามเกณฑ์ อภิปรายว่า โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบด้วยภาคท้องถ่ิน ภาคสาธารณสุข และภาคประชาชน 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนร่วมบริหารกองทุน ซึ่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  กําหนดแนวทางการคัดเลือกไว้  แม้ว่าโดยรวม
คณะกรรมการได้รบัการคัดเลือกตามระเบียบท่ีกําหนด  อย่างไรก็ตาม  กองทุนบางแห่งได้คัดเลือกผู้ท่ีอยู่ฝ่ายเดียวกับผู้บริหารของ
ท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการตําแหน่งผู้นําหมู่บ้านหรือชุมชน  จึงไม่มีภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการ  ซึ่งอาจส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนได้ จึงควรเน้นให้กองทุนให้ความสําคัญต่อการคัดเลือก และคณะกรรมการได้สะท้อนปัญหาด้านนี้ว่า  
กองทุนบางแห่งคัดเลือกคณะกรรมการไม่ครบองค์ประกอบ  และมีข้อเสนอแนะ ควรเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ
เป็นคณะกรรมการหรือเป็นประธานกองทุน  และคัดเลือกจากผู้ท่ีสนใจเป็นคณะกรรมการด้วย   
 ด้านปัจจัยนําเข้า  คณะกรรมการมีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานอยู่ในระดับมากทุกประเด็น   มากท่ีสุด ได้แก่  การ
จัดทําระเบียบข้อบังคับของกองทุน รองลงมาคือ การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และสมทบงบประมาณ  ตามลําดับ 
สอดคล้องกับการศึกษาของ รัชนี  สรรเสริญและคณะ(2550) พบว่า กองทุนมีระเบียบกองทุน การศึกษาของ ชิตสุภางค์ ทิพย์
เท่ียงแท้ และคณะ (2553) พบว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนมีศักยภาพในระดับดี และการศึกษาของ จันทนาพิณทิพย์
(2553) พบว่า งบประมาณของท้องถ่ินท่ีสมทบมีความเหมาะสม      ซึ่งการจัดทําระเบียบข้อบังคับ  ถือเป็นข้อกฎหมายท่ี
กองทุนใช้อ้างอิงการปฏิบัติงานได้ การสมทบงบประมาณเป็นเง่ือนไขสําคัญท่ีท้องถ่ินได้ทําข้อตกลงไว้กับสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเป็นกลไกสําคัญต่อความสําเร็จกองทุนส่วนใหญ่จึงให้ความสําคัญต่อ
การพัฒนา  อย่างไรก็ตาม  กองทุนบางแห่งเน้นพัฒนาเจ้าหน้าท่ีของภาครัฐเป็นสําคัญ  สําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขและผู้นํา
หมู่บ้าน  ได้รับการพัฒนาน้อยจึงมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ รวมถึงกรรมการท่ีแต่งตั้งใหม่ด้วยซึ่งคณะกรรมการส่วนใหญ่
ได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานภายนอกจึงมีข้อจํากัดไม่สามารถพัฒนาได้ทุกคน  ทําให้คณะกรรมการบางส่วนโดยเฉพาะภาค
ประชาชนได้รับการพัฒนาไม่เพียงพอ  ผู้เก่ียวข้องจึงสะท้อนปัญหาสําคัญด้านนี้  ว่าคณะกรรมการบางส่วนขาดความรู้ความ
เข้าใจ งบประมาณกองทุนใช้ยาก มีข้อห้ามหลายประการ และได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขท่ีสําคัญคือ การพัฒนาคณะกรรมการ
อย่างเสมอภาคเหมาะสม  เช่น การศึกษาดูงาน การจัดทําคู่มือปฏิบัติงานให้ชัดเจนมีตัวอย่างการใช้งบประมาณ  มีเวที
แลกเปลี่ยนการดําเนินงาน  พัฒนาประชาชนให้มีส่วนร่วมมากข้ึน  และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานอ่ืน ๆ ใช้
งบประมาณกองทุนจัดทําโครงการได ้
  ด้านกระบวนการ  คณะกรรมการมีความคิดเห็นเก่ียวกับการการดําเนินงาน  อยู่ในระดับมากทุกประเด็น  ได้แก่ การ
บริหารกองทุน รองลงมาคือ การติดตามประเมินผล การมีส่วนร่วม และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ตามลําดับ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ  พีระพงษ์ แดงบุญเลิศ  (2552) พบว่า การดําเนินงานของกองทุนมีประสิทธิภาพในระดับมาก ได้แก่ การ
ติดตามประเมินผล การประสานงานและประชาสัมพันธ์  การจัดทําแผนกองทุน การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุน  นอกจากนี้ 
พบว่า โครงการส่วนใหญ่เป็นของหน่วยบริการ โครงการของภาคประชาชนมีน้อย กองทุนบางแห่งอนุมัติเพียงโครงการเดียว  
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ากองทุนมีบทบาทอะไร  และไม่สามารถเขียนโครงการได้  จึงมีส่วนร่วมน้อย  การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์น้อยไม่ต่อเนื่อง สําหรับการติดตามกองทุนดําเนินการโดยทีมระดับอําเภอ ออกติดตามในพ้ืนท่ีปีละครั้ง และจาก
ข้อมูลผลการดําเนินงาน  พบว่า กองทุนมีแผนใช้งบประมาณร้อยละ 66.515 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 58.08 และกองทุนท่ีเบิกจ่าย
ได้ตามเกณฑ์จํานวน 52 แห่งแสดงให้เห็นว่า  กองทุนส่วนหนึ่งไม่ได้จัดทําโครงการใด ๆ หรือจัดทําเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีการ
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ  การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน  การติดตามกองทุนดําเนินการโดยระดับอําเภอจะออก
ติดตามในพ้ืนท่ีระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน จึงทําให้เร่งรัดผลงานไม่ทันเวลา และคณะกรรมการได้สะท้อนปัญหาสําคัญ
ด้านนี้ว่ากองทุนส่วนหนึ่งขับเคลื่อนงานน้อยหรือล่าช้า การเบิกจ่ายล่าช้าการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน ไม่มีการติดตามและ
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สรุปผลงาน ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย  จงึเสนอแนะแนวทางแก้ไขท่ีสําคัญ ได้แก่ ให้ส่วนกลางประชาสัมพันธ์เรื่องกองทุนผ่าน
ทางโทรทัศน์ควบคู่การการประชาสัมพันธ์ในระดับพ้ืนท่ี  กองทุนติดตามความก้าวหน้าทุกโครงการ  หน่วยงานภายนอกท่ี
เก่ียวข้องติดตามกองทุนปีละ 2 ครั้ง มีเวทีแลกเปลี่ยนการทํางานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน กองทุนควรจัดประชุมคณะกรรมการ
ทุก 2 เดือน  
 ด้านผลผลิต  คณะกรรมการมีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน  อยู่ในระดับมากทุกประเด็น  ได้แก่ ความ
เหมาะสมของการดําเนินงานเน้นหนัก  ความครอบคลุมและความสอดคล้องของแผนงานโครงการ  และการสร้างนวัตกรรม 
ตามลําดับ โดยท่ีหน่วยงานสาธารณสุขมีนโยบายดําเนินงานเก่ียวกับโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง พร้อมได้เผยแพร่ให้
กองทุนทราบทุกปี  จึงทําให้การทํางานส่วนหนึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้  พบว่าผู้บริหารของท้องถ่ิน  มีแนวคิดใน
การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ดยีิ่งข้ึน กองทุนหลายแห่งได้พัฒนางานจนเกิดนวัตกรรมสุขภาพให้
เห็นเป็นรูปธรรม  สามารถเผยแพร่เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นตัวอย่างให้กับกองทุนอ่ืน ๆ ได้  อย่างไรก็ตาม  มี
กองทุนส่วนน้อยไม่มีผลการดําเนินงานเน้นหนัก อาจเนื่องมาจากไม่ทราบเรื่องการดําเนินงานเน้นหนักหรือไม่ให้ความสําคัญ
หรือใช้งบประมาณส่วนอ่ืนดําเนินการ สําหรับปัญหาอุปสรรคท่ีสําคัญด้านนี้  ได้แก่  มีโครงการท่ีไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของกองทุน หรืออาจซ้ําซ้อนกับโครงการของหน่วยบริการรวมถึงเจ้าหน้าท่ีของท้องถ่ินไม่เพียงพอ มีการโยกย้ายทําให้การ
ปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง และมีข้อเสนอแนะ ให้หน่วยบริการร่วมกิจกรรมของกองทุน การใช้จ่ายงบประมาณเน้นประสิทธิภาพให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพัฒนากองทุนต่อไป  หากกองทุนใดไม่มีผลงานควรยุบกองทุน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ภาคท้องถ่ินภาคสาธารณสุขและภาคประชาชน  ท่ียังไม่จัดตั้ง
กองทุน เพ่ือสร้างความพร้อมก่อนเข้าร่วมดําเนินการ และการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุน   
 2. มีการพัฒนาคู่มือ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจนเข้าใจง่ายมีตัวอย่างกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ และมีเวทีให้
กองทุนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดําเนินงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
 3.  การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุน   ควรมีรูปแบบท่ีเหมาะสมกับคณะกรรมการ แต่ละภาคส่วนมีการ
ประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการพัฒนาศักยภาพ  และมีการพัฒนาโดยการศึกษาดูงาน  เพ่ือเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
จากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงและพัฒนาให้ภาคประชาชนเป็นผู้จัดทําโครงการเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม 
 4.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับรู้เรื่องการดําเนินงานกองทุน โดยส่วนกลางประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน ์ในระดับ
พ้ืนท่ีมีการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุชุมชน ทางหอกระจายข่าว การประชาสมัพันธ์โดยท้องถ่ิน โดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  และ
อาสาสมัครสาธารณสุขอยา่งต่อเนือ่ง 
 5.  พัฒนาให้กองทุนมีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามโครงการของกองทุน และหน่วยงานภายนอกประกอบด้วย
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคประชาชน  
ร่วมกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานกองทุนโดยอย่างมีประสิทธิภาพ 
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