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สัณหกฤษณ ์บุญช่วย1 
 
บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการเรื่อง “ปัญหาการด าเนินกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้า กรณีศึกษาคดีทุจริตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
พ.ศ. 2530” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความเป็นมาของคดีทุจริตเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และวิเคราะห์ถึงปัญหา อุปสรรค 
ตลอดจนผลกระทบของการด าเนินกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้า  โดยเน้นการศึกษาเฉพาะขั้นตอนการพิจารณาคดี  เป็น
การศึกษาเชิงพรรณนา ซึ่งศึกษาข้อมูลจากเอกสารโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากต ารา บทความ วิทยานิพนธ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หนังสือพิมพ์ รวมทั้งใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการศึกษาพบว่าปัญหา และอุปสรรคที่ท าให้การด าเนิน
พิจารณาคดีนี้ล่าช้าคือปัญหาการใช้ดุลยพินิจในการเลื่อนคดีของศาลโดยมีเหตุผลอันสมควร ปัญหาจากจ านวนพยานที่มี
มากกว่า 500 ปาก รวมทั้งปัญหาด้านกฎหมายที่ไม่มีการปรากฏกรอบระยะเวลาให้แก่ศาลว่าต้องด าเนินการพิจารณาให้เสร็จ
สิ้นภายในก าหนดเวลาใด กอปรกับปัญหาด้านบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่ไม่มีความสมดุลกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง 
และปัญหาด้านเทคนิคต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรมทั้งสิ้น  โดยผลกระทบไม่เพียงสร้าง
ภาพลักษณ์ที่เป็นไปในเชิงลบของกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น แต่ยังส่งผลไปถึงพลเมืองดีผู้ด้อยโอกาสจากรัฐที่เกิดจากความ
ผิดพลาดในการตัดสินคดีความ รวมไปถึงสังคมไทยที่ตั้งความคาดหวังให้กระบวนการยุติธรรมมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่าง
แท้จริงและรวดเร็วอีกด้วย  
 
ค ำส ำคัญ : ความล่าช้า กระบวนการยุติธรรม ทุจริต  เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 
Abstract 
 The purposes of the articles on "Royal Insignia 2530 BE corruption cases and the problems of 
delayed justice" were to study the royal insignia of corruption cases and to analyze the problem as well 
as the impact of the implementation of justice delayed by focusing on studying specific stage of the trial. 
It’s a descriptive study with data collected from textbooks, statement, theses, electronic media, and 
newspaper articles as well as in-depth interviews with qualified personnel. From the study result, it was 
found that problems and barriers for the implementation of this delayed ruling are problems in its 
reasonable discretion to move the court, more than 500 witnesses, including legal issues that do not 
appear in the time frame such as how long the court proceeding takes, together with the issues on 
personnel in the justice system is not balanced with the physical workload, and various technical impact 
of delays in the justice system. The impact not only creates a negative image of the judiciary, but also 
impacts to the less fortunate citizens from the government caused by an error in judgment. Thai society 
set high expectations for social justice with pure and quick justice. 
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บทน า 
 หากย้อนกลับไปช่วงปลายปี พ.ศ. 2529 ถึงช่วงต้นปี พ.ศ. 2530 คดีการทุจริตปลอมแปลงเอกสารเพื่อประกอบการ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ถือเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก ซึ่งคาดว่ายังคงมีบุคคลที่ร่วม
สมัยอยู่ไม่น้อยที่น่าจะพอนึกถึงอาชญากรรมในประเทศไทยนี้ที่ไม่มีผู้ใดคาดการณ์มาก่อนว่าจะเกิดขึ้นได้ สถานการณ์ในช่วงนั้น
เป็นที่สนใจของสาธารณะเป็นอย่างมากว่าท้ายที่สุดแล้วกระบวนการยุติธรรมจะจัดการกับกรณีที่แทบจะไม่เคยปรากฏมาก่อนได้
อย่างไร เพราะมิใช่อาชญากรรมตามท้องถนนทั่วไป (Street Crime) แต่จุดสนใจกลับกลายเป็นอาชญากรรมที่กระท ากันใน
ลักษณะเป็นกระบวนการ ซึ่งด าเนินการโดยบุคคลที่มีต าแหน่งหน้าที่ในราชการส าคัญของบ้านเมือง ไปผูกโยงกับศาสนาผ่าน
พระสงฆ์ช้ันผู้ใหญ่ ผู้ทรงสมณศักดิ์ระดับพระราชาคณะร่วมด้วย อาชญากรรมดังกล่าวนี้ตามทฤษฎีทางอาชญาวิทยา จะถือว่า
เป็นประเภทของอาชญากรรมคอปกขาว (White Collar Crime) กล่าวคือ เป็นอาชญากรรมที่ผู้กระท าผิดเป็นบุคคลที่อยู่ใน
หน้าที่การงาน มีอ านาจ และใช้ต าแหน่งนั้นแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ2 โดยขบวนการนี้ด าเนินการอย่างสลับซับซ้อนโดย
อาศัยการปลอมแปลงหลักฐานที่แนบเนียน กอปรกับเจ้าหน้าที่กระทรวงต้นสังกัดก็ไม่ได้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอย่าง
ละเอียดรอบคอบ เมื่อเรื่องราวถูกเปิดเผยโดยหนังสือพิมพ์จากหลากหลายส านัก ในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2529 ท าให้กลายเป็น
ประเด็นที่รัฐบาลในขณะนั้นได้ให้ความสนใจต่อคดีนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันเบื้องสูง จนกระทั่งมีการ
จับกุมผู้ร่วมขบวนการ ทั้งข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ ช้ันผู้น้อย พนักงานธนาคาร รวมไปถึงพระสงฆ์ระดับพระราชาคณะด้วย  
 เมื่อคดีนี้ถูกน าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในปี พ.ศ. 2548 ศาลช้ันต้นจึงได้มีค าพิพากษา ซึ่งเท่ากับว่า
ตั้งแต่เกิดคดีขึ้นจนกระทั่งมีค าพิพากษาในศาลช้ันต้นใช้ระยะเวลาไปแล้วประมาณ 17 ปีต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ศาลอุทธรณ์ได้
มีค าพิพากษา และในท้ายท่ีสุดขึ้นสู่ศาลฎีกาได้อ่านค าพิพากษาในปี พ.ศ. 2556 ถือเป็นการสิ้นสุดคดีความที่มีการใช้ระยะเวลา
ในกระบวนการยุติธรรมยาวนานมาก รวมประมาณ 25 ปี จึงเกิดการตั้งค าถามจากหลายภาคสว่นถึงความล่าช้าในกระบวนการ
พิจารณาคดีดังกล่าว และส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบตามมาด้วย  
 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงเป้าหมายของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเนื้อแท้แล้ว จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย 
(2556)3 ได้ให้นิยามเป้าหมายสูงสุดของระบบงานยุติธรรมของรัฐหนึ่ง ๆ นั้นจะมีเป้าหมายสูงสุดที่พึงประสงค์คือการที่รัฐควร
ลงทุนในกิจการยุติธรรมน้อยที่สุด แต่ได้ผลผลิตด้านความยุติธรรมตอบแทนคืนแก่สังคมที่เหมาะสมคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งเป็น
หน้าท่ีร่วมกันของรัฐและสังคมที่จะพยายามประดิษฐ์คิดค้น หรือออกแบบระบบงานยุติธรรมให้มีรูปแบบที่สามารถสร้างสรรค์
ให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายได้มากที่สุด โดยทิ้งร่องรอยผลกระทบแห่งความแปลกแยกทางสังคมให้เหลือไว้น้อยที่สุด 
สอดคล้องปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของกระบวนการยุติธรรมควรที่จะท างานอย่างเป็นระบบ เน้นการหานวัตกรรมใน
การปฏิบัติอีกทั้งกับงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรมของสหราชอาณาจักร (2016) 4 ที่ได้เสนอแนะไว้ตอนท้ายของงานวิจัยว่า
คณะกรรมการในการส่งเสริมกลไกในการเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเท่ากับว่ากระบวนการยุติธรรมที่มี
สมรรถนะและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนั้นควรจะต้องตอบสนองต่อความคาดหวังในหลายมิติ กล่าวคือในแง่ของความ
ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และค านึงถึงความคาดหวังของทุกภาคส่วน แต่ในทางกลับกันหากรัฐด าเนินกระบวนการยุติธรรม
เป็นไปด้วยความล่าช้าย่อมเท่ากับไม่ได้ให้การรับรองคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมโดยที่หลาย ๆ คดีส่วนใหญ่ใช้
ระยะเวลาในการด าเนินคดีเป็นเวลายาวนาน ส่งผลให้คู่ความไม่ได้ รับความเป็นธรรมอันเป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลทั้งหลายที่เกี่ยวข้องในคดี5 และที่ส าคัญจะส่งผลกระทบต่อรัฐที่ต้องสูญเสียทรัพยากรต่าง ๆ โดยไม่จ าเป็น
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อีกด้วย น ามาสู่ประเด็นเรื่องความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะในช่วงของการพิจารณาคดีขึ้ นมาสู่การ
วิพากษ์จากหลายหน่วยงาน เพราะประเด็นดังกล่าวมีความท้าทาย อยู่มากพอสมควรแม้กระทั่งงานวิจัยกระทรวงยุติธรรม 
สหราชอาณาจักร (2016)6 เองก็ได้ตอกย้ าต่อความท้าทายที่จะเกิดขึ้นจากการที่จะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
ยุติธรรมทางอาญานี้เช่นกัน  
 ส าหรับประเทศไทยได้มีความพยายามที่จะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเรื่อยมา เพราะเล็งเห็นถึงปัญหาที่มีมาอย่าง
ยาวนาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐเอง แวดวงนักวิชาการหรือภาคเอกชนเพื่อหวังที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของระบบทั้ง
กระบวนการ   ผลจึงท าให้มีงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ท่ีถูกผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องเป็นจ านวนมาก ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีคุณูปการ
อย่างยิ่งหากผลงานเหล่านี้ถูกหยิบยกไปใช้ได้จริงเชิงนโยบาย  อาทิงานวิจัยของสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ (2554)7 
ภายใต้สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI ศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรม ผล
การศึกษาพบว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยมีปัญหาหลายประการ สมเกียรติฯ และคณะผู้วิจัยได้อาศัยกรอบทฤษฎีการบูร
ณาการของมิติทางนิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ อธิบายตลอดจนพัฒนาทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และปัญหาที่ส าคัญที่หยิบยกขึ้นมานั้นประเด็นหนึ่ง ก็คือปัญหาในการน าคดีเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมมากจนเกินควร ท าให้ระบบการกลั่นกรองไม่มีประสิทธิภาพ  จนน าไปสู่การพิจารณาคดีที่มีความล่าช้าในที่สุด          
ซึ่งแน่นอนว่าคดีทุจริตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในปี พ.ศ. 2530 เป็นอีกคดีหนึ่งที่เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
ยุติธรรมที่ล่าช้า 

 ด้วยสาเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาว่ากระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าในคดีเครื่องราชอิสริยาภรณ์เกิด
จากปัญหาและอุปสรรคใด โดยจะศึกษาเน้นไปท่ีขั้นตอนในกระบวนการพิจารณา ในช้ันศาลเป็นส าคัญ 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความเป็นมาของคดีทุจริตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท่ีส่งผลกระทบให้เกิดความ
ล่าช้าของกระบวนการในการพิจารณาคดี วิเคราะห์ถึงปัญหา อุปสรรค ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากความล่าช้าของ
กระบวนการยุติธรรม โดยเน้นการศึกษาเฉพาะขั้นตอนการพิจารณาคดี 
 

วิธีวิทยาในการศึกษา 
  ในการศึกษาเรื่องปัญหาการด าเนินกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้า กรณีศึกษาคดีทุจริตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 
2530 นี้เป็นการศึกษาโดยอาศัยจุดยืนของกระบวนทัศน์เชิงคุณภาพ (Quantiative Approch) โดยอาศัยเทคนิคในการ
ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( indept interview) จากบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีโดยตรงคือเจ้าที่หน้าที่กอง
ประกาศิต (ปัจจุบันเปลี่ยนช่ือเป็นส านักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์) จ านวน 2 ราย ท าให้ข้อมูลที่ได้มีความน่าเช่ือถือ
มากพอสมควร เพราะทั้ง 2 ราย ได้ให้ข้อมูลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กอปรกับผู้ศึกษาได้ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติมจากงาน
วิชาการต่าง ๆ โดยเฉพาะงานที่ได้สะท้อนถึงการใช้เทคนิคการวิจัยแบบเรื่องเล่า  (narrative approach) ซึ่งวิธีวิทยาแบบ
ดังกล่าวนี ้จะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิต การที่ผู้เล่าน าประสบการณ์ของตนมาเล่านั้น ท าให้ผู้เล่ามีอ านาจในการ
ต่อรอง เนื่องจากความเชื่อที่ว่า การเล่าเรื่องของตนเอง ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าผู้เล่า เรื่องเล่ายังเป็นสิ่งท่ีอยู่ในชีวิตประจ าวันที่เราได้
ปฏิบัติในทุกวัน การเล่าเรื่องผู้เล่าถือเป็นองค์ประธานที่ไม่สามารถแยกอารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติจากสิ่งที่เล่า เรื่องเล่าถูก
ประกอบสร้างจากมิติของเวลา ภูมิศาสตร์ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดรูปแบบของการเล่าเรื่องที่
แตกต่างกันออกไป จากนั้นเมื่อได้ข้อมูลแล้วผู้ศึกษาได้น ามาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก ( indept 
interview) นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญด้านอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม จ านวน 4 ราย ได้แก่ 1) 
                                                           
6 Ministry of Justice, Efficiency in the criminal justice system, Ministry of Justice: Nation Audit office,2016.P 9. 
7 สมเกียรติ  ตั้งกจิวานิชย์  และคณะ, ทางเลือกในการเพิ่มประสิทธภิาพในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, (กรุงเทพ ฯ : สถาบันวิจยัเพื่อพัฒนา  
  ประเทศไทย,2554) 
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ศาสตราจารย์พิเศษ กุลพล พลวัน 2) รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง 
และ 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล 
 
วิวัฒนาการและความเป็นมาของคดีทุจริตเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2530   
 ส าหรับอาชญากรรมประเภทคอปกขาวท่ีไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นจนกลายเป็นคดีความในกระบวนการยุติธรรม 
ที่มีการตัดสินที่ยาวนานกว่า 25 ปีนี้ เกิดขึ้นเมื่อส านักพิมพ์ได้รับแจ้งเบาะแสจากแหล่งข่าวและกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้
คณะท างานค้นหาสืบเสาะหาข้อมูล จนมั่นใจในข้อมูลระดับหนึ่งจึงได้พาดหัวข่าวทันทีว่า “แฉแก๊งปลอมหลักฐานต้มเปรมขอ
เครื่องราช ฯ” ฉบับลงวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2529 8  
 จากการเดินหน้าค้นหาข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องนั้น จนพบหลักฐานคือมีการปลอมใบอนุโมทนา
บัตรของทางวัดขึ้นมาจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งหลังจากการตรวจสอบแล้วพบว่าตัวเลขเงินบริจาคของผู้บริจาคนั้นเกินไป
จากความเป็นจริง หรือมีการเติมตัวเลขจากหลักพันเป็นหลักล้าน โดยบางรายไม่มีการบริจาคตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด ทั้งนี้
ส านักพิมพ์ได้น าเสนอข่าวติดต่อกันทุกวันเป็นเวลากว่า 2 เดือนเต็ม ประกอบกับหลักฐานที่ชัดเจนและรายงานข่าวการปฏิบัติ 
การกวาดล้างของพนักงานสอบสวน สามารถช้ีถึงแหล่งที่ด าเนินการของวัดกว่า 10 วัด มูลนิธิต่าง ๆ บุคคลในกระทรวงศึกษาธิการ 
ท าเนียบรัฐบาลที่ด าเนินการอย่างสลับซับซ้อน สิ่งที่พบคือหลักฐานการทุจริตที่เกิดขึ้นของขบวนการปลอมแปลงเอกสารเพื่อ
เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ซึ่งส านักพิมพ์ได้สรุปรายละเอียดของความผิดที่เกิดขึ้น ได้ดังนี้ 9 
  1. มีการเติมตัวเลขลงในใบอนุโมทนาบัตร และการออกใบประกาศเกียรติคุณจาก ใบอนุโมทนาบัตรที่           
ไม่มีการบริจาคใด ๆ ซึ่งออกโดยกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีส่วนมากจะเป็นนักธุรกิจและพ่อค้า 
   2. การสอดไส้รายชื่อบุคคลส่งไปยงัส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรเีพือ่เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์
   3. การปลอมแปลงเอกสารใบก ากับเครื่องอิสรยิาภรณ์ ซึ่งมีการปลอมดวงตราพระราชลัญจกรพระ
ปรมาภไิธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
   4. ลายเซ็นปลอมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น 
   5. การปลอมแปลงราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งเอกสารจากธนาคารพาณิชย์ 

 ทั้งนี ้ขบวนการทุจริตข้างต้นนี้นับได้ว่าอยู่มาอย่างยาวนานและขาดการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ
อย่างรอบคอบ จนท้ายที่สุดจึงมีการด าเนินคดีตามกฎหมาย และส่งผลให้รายช่ือผู้ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี พ.ศ. 2529 - 2530 
ถูกตีกลับ ซึ่งรายช่ือที่ขอโดยส่วนมากมีวงเงินบริจาคอันเป็นสาธารณกุศลสูงถึง 6 ล้านบาทเพื่อแลกกับตริตาภรณ์ช้างเผือก 3 ล้าน
บาท เพื่อแลกกับ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย และประมาณ 1 ล้านบาท เพื่อแลกกับจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ขบวนการทุจริตนี้มิได้มี
เพียงข้าราชการที่มีต าแหน่งหน้าที่ในราชการเท่านั้น ยังเกี่ยวโยงไปสู่วงการพระสงฆ์ผู้ด ารงต าแหน่งพระราชาคณะ ผู้ช่วย            
เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร (ในขณะนั้น) ได้รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลมูลนิธินวมราชานุสรณ์ ต้องถูกด าเนินคดีและ
ต้องลาสิกขาบทเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป  
 โดยอัยการโจทก์ ยื่นฟ้องคดีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ฟ้องจ าเลยที่ 1 นายผาสุก ขาวผ่อง หรือพระราช
ปัญญาโกศล หรือ เจ้าคุณอุดม อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส (เสียชีวิตแล้ว), จ าเลยที่ 2 นายอ าไพ แก้วพงษ์ ผู้
ใกล้ชิดเจ้าคุณอุดม (เสียชีวิตแล้ว), จ าเลยที่ 3 นายสันติ สวนแก้ว อดีตพนักงานธนาคารกรุงเทพ ลูกศิษย์ใกล้ชิดของเจ้าคุณ
อุดม (เสียชีวิตแล้ว),จ าเลยที่ 4 นายอรุณ เพชรรัตน์, จ าเลยที่ 5 นายมนตรี จ านง ครูโรงเรียนนวมินราชานุสรณ์ จังหวัด
นครนายก, จ าเลยที่ 6 น.ส.เฉลิมศรี อู่ทรัพย์ (เสียชีวิตแล้ว), จ าเลยที่ 7 นายสมัย กาจู๊ด ลูกศิษย์ใกล้ชิดเจ้าคุณอุดม (เสียชีวิต

                                                           
8 หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์, ย้อนรอย ปฐมบทข่าวเจาะ "มาเฟียเครื่องราชฯ" โทษจ าคุก 2 พันป ีเบื้องหลงัเกียรติยศมีอาชญากรรม”   
  [ออนไลน์],6 เมษายน 2559. แหล่งที่มา http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1290150611. 
9 เร่ืองเดียวกัน. 
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แล้ว), จ าเลยที่ 8 น.ส.พัทยา พิมพ์สอาด อดีตพนักงานธนาคารกรุงเทพ ฯ , จ าเลยที่ 9 นายอารี ศาสตรสาระ อดีตข้าราชการ
พลเรือน ช่วยงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, จ าเลยที่ 10 นายพิภพ บุญดิเรก อดีตข้าราชการพลเรือน ช่วยงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, จ าเลยที่ 11 นายเมธี บริสุทธิ์ อดีตข้าราชการพลเรือนประจ าในส านักงานเลขาธิการส านักนายกรัฐมนตรี   
(เสียชีวิตแล้ว), จ าเลยที่ 12 นายสุรเดช เตชะคุปต์ (เสียชีวิตแล้ว) , จ าเลยที่ 13 นายไพบูลย์ ทองมิตร อดีตปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี (เสียชีวิตแล้ว), จ าเลยที่ 14 นางชมัยภร แสงกระจ่าง อดีตข้าราชการพลเรือนประจ าส านักงานเลขาธิการส านัก
นายกรัฐมนตรี, จ าเลยที่ 15 นายขุนทอง ภูผิวเดือน อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เสียชีวิตแล้ว) และ จ าเลยที่ 
16 นายวิโรจน์ ชาทอง อดีตศึกษานิเทศก์ 6 กรมสามัญศึกษา ในความผิดฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานใช้อ านาจในต าแหน่งโดย
มิชอบ  จูงใจให้บุคคลมอบทรัพย์สิน, ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ท าเอกสาร กระท าการกรอกข้อความอันเป็นเท็จ, ร่วมกัน
เป็นเจ้าพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับ ทรัพย์สินเพื่อกระท าการในต าแหน่งโดยมิชอบ , ร่วมกันปลอมดวงตราของทบวง
การเมือง องค์การสาธารณะ หรือของเจ้าพนักงาน และร่วมกันปลอมเอกสารราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
148, 149, 162, 251 และ 265 จากกรณีระหว่างปี 2522-2529 จ าเลยที่ 1 กับพวกร่วมกันปลอมแปลงเอกสารใบอนุโมทนา
บัตรที่รับเงินบริจาคจากประชาชนที่พวกจ าเลยได้จูงใจให้บริจาคทรัพย์สินเพื่อยื่นเอกสารต่อกระทรวงศึกษาธิการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งศาลช้ันต้นได้มีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2548 ว่า จ าเลยที่ 4, 5, 8, 9 มี
ความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน ซึ่งใช้ต าแหน่งโดยมิชอบจูงใจให้ผู้อื่นมอบทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น มาตรา 
148 และกระท าการเป็นการช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่ผู้กระท าผิด ตามมาตรา 86 ให้จ าคุกจ าเลยที่ 4 จ านวน 113 กระทง ๆ 
ละ 10 ปี รวมจ าคุก 1,130 ปี จ าเลยที่ 5 จ านวน 117 กระทง ๆ ละ 10 ปี รวมจ าคุก 1,170 ปี จ าเลยที่ 8 จ านวน 192       
กระทง ๆ ละ 10 ปี รวมจ าคุก 1,920 ปี จ าคุกจ าเลยที่ 9 กระท าผิด มาตรา 149 จ านวน 98 กระทง ๆ 15 ปี และมาตรา 148 
ประกอบ มาตรา 86 อีก 1 กระทง เป็นเวลา 10 ปี รวมจ าคุก 2,660 ปี และจ าคุกจ าเลยที่ 11 จ าเลยที่ 11 กระท าความผิด 
มาตรา 149 จ านวน 98 กระทง ๆ ละ 15 ปี และมาตรา 148 ประกอบ มาตรา 86 อีก 1 กระทง เป็น 10 ปี รวมจ าคุก 1,480 ปี 
แต่เมื่อรวมโทษจ าเลยที่ 4, 5, 8, 9 และ 11 ทุกกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (3) แล้ว ให้จ าคุกจ าเลย
ไว้คนละ 50 ปี ส่วนจ าเลยที่ 10, 14 และ 16 ไม่มีน้ าหนักเพียงพอว่ากระท าผิดตามฟ้อง ศาลจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้
จ าเลย พิพากษายกฟ้อง และให้ริบของกลางตามบัญชีทรัพย์ของกลาง ส่วนจ าเลยที่ 1, 2, 3, 6, 7, 12, 13 และ 15 ศาลมีค าสั่ง
ให้จ าหน่ายคดีออกจากสารบบ เนื่องจากจ าเลยเสียชีวิตแล้ว ต่อมาโจทก์และจ าเลยยื่นอุทธรณ์ ขณะที่จ าเลยที่ 11 เสียชีวิตไป
แล้วระหว่างอุทธรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2550  
 ทั้งนี้ ศาลอุทธรณ์ตรวจส านวนประชุมกันแล้วเห็นว่า จ าเลยที่ 4, 5 มีความผิดจริงตามฟ้อง ขณะที่อุทธรณ์ของ
อัยการโจทก์บางข้อฟังขึ้น จึงพิพากษาแก้เพิ่มโทษจ าคุกนายอรุณ เพชรรัตน์  (จ าเลยที่ 4)จากเดิมที่ศาลช้ันต้นพิพากษาจ าคุก 
1,130 ปี เป็นเวลา 2,234 ปี นายมนตรี จ านง ครูโรงเรียนนวมินราชานุสรณ์ จังหวัดนครนายก (จ าเลยที่ 5) จาก 1,170 ปี 
เป็น 2,180 ปี ส่วนอุทธรณ์ของ นายอารี ศาสตรสาระ อดีตข้าราชการพลเรือน ช่วยงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (จ าเลยที่ 9) 
ฟังขึ้นบางส่วน จึงพิพากษาแก่ ยกฟ้อง มาตรา 148 แต่ให้จ าเลยที่ 9 กระท าผิด มาตรา 149 จ านวน 98 กระทง เป็นเวลา 
1,470 ปี แต่เมื่อรวมโทษ จ าเลยที่ 4, 5, 9 ทุกกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (3) แล้ว ให้จ าคุกจ าเลย
ไว้คนละ 50 ปี ส่วนจ าเลยที่ 8 และ 11 พิพากษายืนตามช้ันต้นที่ให้จ าคุก น.ส.พัทยา พิมพ์สอาด อดีตพนักงานธนาคาร
กรุงเทพ (จ าเลยที่ 8) เป็นเวลา 1,920 ปี และ นายเมธี บริสุทธิ์ อดีตข้าราชการพลเรือนประจ าในส านักงานเลขาธิการส านัก
นายกรัฐมนตรี (จ าเลยที่ 11) เป็นเวลา 1,480 ปี และพิพากษายืนยกฟ้องนายพิภพ บุญดิเรก อดตีข้าราชการพลเรือน ช่วยงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (จ าเลยที่ 10), นางชมัยภร แสงกระจ่าง อดีตข้าราชการพลเรือนประจ าส านักงานเลขาธิการส านัก
นายกรัฐมนตรี (จ าเลยที่ 14) และ นายวิโรจน์ ชาทอง อดีตศึกษานิเทศก์ 6 กรมสามัญศึกษา (จ าเลยที่ 16) 10 

                                                           
10 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์, “อุทธรณ์ยืนคุก 50 ปี ลูกศิษย์อดตีเจ้าคุณอดุมปลอมขอเครื่องราชฯ”[ออนไลน์], 6 เมษายน 2559. แหล่งที่มา

http://mgr.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9530000163331&CommentReferID=17590906&CommentReferNo= 
29&TabID=1&. 
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 อย่างไรก็ตาม เมื่อนับรวมระยะเวลาจากวันที่อัยการโจทก์ยื่นฟ้องคดีตอ่ศาลเมื่อเดือน สิงหาคม 2531 จนกระทั่งถึง
วันท่ีศาลอ่านค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2553 เท่ากับว่าคดีนี้ได้ใช้ระยะเวลาในกระบวนการยุติธรรมไป
แล้วถึงกว่า 20 ปี  
 ต่อมาโจทก์และจ าเลยที่ 8-9 ได้ยื่นฎีกา ศาลฎีกาตรวจส านวนประชุมปรึกษาหารือกันแล้ว คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัย
ตามฎีกาของจ าเลยที่ 8 ว่าได้ร่วมสนับสนุนจ าเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานกระท าผิดตามมาตรา 148 ว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน 
ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ เพื่อให้บุคคลใดมอบให้ หรือหามาให้ ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์แก่ตนเองหรือไม่ เห็นว่ากรณีที่
จะเป็นความผิดตามมาตรา 148 น้ันจะต้องได้ความว่าผู้นั้นเป็นเจ้าพนักงานมีอ านาจหน้าท่ีและใช้อ านาจหน้าที่ในต าแหน่งเพื่อ
ประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น แต่หากผู้นั้นใช้อ านาจขณะที่ไม่ได้อยู่ในต าแหน่งก็ไม่อาจเป็นความผิด  ซึ่งช้ันพิจารณาได้ความจาก
พระเถระช้ันผู้ใหญ่ว่า ขณะที่จ าเลยที่ 1 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสได้มอบหมายหน้าที่ให้ดูแลในส่วนของเมรุและสุสานหลวงไม่ได้
ดูแลในส่วนของการยื่นค าขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จึงยังฟังไม่ได้ว่าจ าเลยที่ 8 ไปร่วมสนับสนุนไปร่วมกระท าผิดดังกล่าว 
 ส่วนจ าเลยที่ 9 ได้ความว่า คดีนี้โจทก์ระบุพยานบุคคลไว้ 508 ปาก แต่สามารถน าพยานเข้าสืบได้เพียงบางส่วน       
ซึ่งกลุ่มพยานในนั้น 17 คน แม้จะให้การถึงจ าเลยที่ 9 แต่ก็ไม่ยืนยันได้ว่าเห็นจ าเลยเรียกรับเงิน ส่วนพยานสองปากที่โจทก์น า
สืบอ้างว่ารู้เห็นจ าเลยที่ 9 รับและส่งมอบเช็คเงินให้กับจ าเลยที่ 1 นั้นพยานดังกล่าวก็เป็นผู้ร่วมกระท าผิดที่เจ้าพนักงานได้
ร่วมกันไว้เป็นพยานซึ่งมีน้ าหนักรับฟังได้น้อย พยานหลักฐานโจทก์ท่ีน าสืบยังมีความสงสัยตามสมควรว่าจ าเลยที่ 9 กระท าผิด
ตามฟ้องหรือไม่จึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จ าเลยที่ศาลช้ันต้นพิพากษาจ าคุกจ าเลย 8-9 สูงสุดตามกฎหมายเป็นเวลา 
50 ปีศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยพิพากษายกฟ้อง11 
   
ปัญหา และอุปสรรค ของการด าเนินกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้า 
  วาทกรรมเรื่อง “ปัญหาความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรม” ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นถกเถียงส าคัญใน
กระบวนการยุติธรรมไทยได้ระยะหนึ่งแล้ว จนดูเหมือนว่าถึงเวลาแล้วที่ภาครัฐเองต้องมาจัดการและหาวิธีกับประเด็นดังกล่าว
อย่างจริงจัง เพราะนั่นหมายรวมถึงความมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการงานของภาครัฐเองด้วย  หาใช่เพียงแค่ออก
นโยบายสาธารณะเพื่อน ามาแถลงต่อสภาในวันก่อนเข้ามาบริหารประเทศเท่านั้น  ความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรมจึง
กลายเป็นปมปัญหาหนึ่งที่คอยท้าทายความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยอยู่เท่ากับว่าความ
น่าเช่ือถือ ประสิทธิภาพ ตลอดจนคุณภาพของกระบวนการยุติธรรมเป็นหัวใจส าคัญของรัฐที่มีความเป็นประชาธิปไตย และ
เป็นองค์ประกอบส าคัญของความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย (2556) 12 มองว่าสามารถประเมินได้
จากการวัดผลผลิตที่กระบวนการยุติธรรมผลิตขึ้น  หรือจัดให้มีขึ้นโดยแต่ละภาคส่วนต้องมีตัวช้ีวัดความส าเ ร็จในเชิง
ประสิทธิภาพ อาทิ ความทั่วถึง ความถูกต้อง ความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด ทั้งนี้สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศ
ไทย (TIJ.) จึงพยายามศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลและพยายามพัฒนาตัวช้ีวัดต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบต่อไป เพราะเท่าที่ผ่านเราหวังจะให้กระบวนการ
ยุติธรรมไทยมีประสิทธิภาพแตย่ังไม่เคยนิยามจนเปน็ท่ียอมรับกันว่ากระบวนการยุติธรรมที่มปีระสิทธิภาพเป็นอย่างไรกันแน่ 13  
 อย่างไรก็ตาม บทความนี้ได้น าคดีทุจริตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2530 มาวิเคราะห์และมองถึง
ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการพิจารณาคดีในช้ันศาล โดยอาศัยตัวช้ีวัดของสถาบัน TIJ. ที่มองว่า
ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้ ตัวช้ีวัดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับศาลคือ ความล่าช้าในการด าเนินคดี รวมถึง
ตัวช้ีวัดผลผลิตของการด าเนินงานด้านตุลาการ และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินคดีจนแล้วเสร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
                                                           
11 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์, “ศาลฎกีายกฟ้อง “อดีต พนง.แบงก-์ขรก.ก.ศึกษาฯ” คดีประวตัิศาสตรท์ุจริตเครื่องราชฯ”[ออนไลน์], 
   6 เมษายน 2559. แหล่งที่มา http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9560000071378. 
12 จุฑารัตน์  เอือ้อ านวย, ระบบยุติธรรมและยุติธรรมทางเลือก : แนวการวิเคราะห์เชิงสังคมศาสตร์, หน้า 45. 
13 กิตติพงษ์  กิตยารักษ์ และคณะ, แนวทางการจัดท าและการใช้ ตัวชี้วัดด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, (กรุงเทพ ฯ: สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง  
    ประเทศไทย, 2558). หน้า 7. 
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สามารถ อาจณรงค์ (2551)14 ที่ได้ศึกษาเรื่องการป้องกันการพิจารณาคดีล่าช้า  ซึ่งผลการศึกษาได้สรุปอย่างชัดเจนว่าการ
พิจารณาคดีของศาลจะมีความล่าช้าหรือไม่นั้น ตัวบ่งช้ีที่ส าคัญที่สุดก็คือระยะเวลานับแต่วันท่ียื่นฟ้องจนถึงวันที่ศาลตัดสินคดี 
นั่นเอง สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อความมีประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมถูกน าไปผูกโยงกับระยะเวลาในการพิจารณาคดีแล้ว 
คดีทุจริตเครื่องราชอิสริยาภรณ์จึงย่อมเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุด  และคงไม่มากไปที่จะสรุปถึงความไร้ประสิทธิภาพของ
กระบวนการยุติธรรมที่ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบต่อศาล เพราะระยะเวลาตั้งแต่คดีนี้ขึ้นสู่ศาลนั้น ใช้เวลาไป
ทั้งสิ้นประมาณ 25 ปีซึ่งถือว่ากินระยะเวลายาวนานมาก ซึ่งไม่เพียงท าให้ผลภาครัฐเกิดความสูญเสียทรัพยากรไปโดยเปล่า
ประโยชน์แล้ว ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิของผู้ต้องหา หรือจ าเลยที่ได้รับการคุมขังระหว่างด าเนินคดีท าให้ต้องเสีย
อิสรภาพ ชีวิตครอบครัว และสูญเสียโอกาสต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งยังท าให้บุคคลนั้นต้องมีรอยมลทินติดตัวเป็นตราบาปเมื่อ
กลับสู่สังคม ทั้งที่ยังไม่พิพากษาว่าได้กระท าผิดจริงหรือไม่ และหากภายหลังมีค าพิพากษาว่าจ าเลยมิได้กระท าผิด แต่จ าเลย
ได้รับผลร้ายในระหว่างน้ันแล้วย่อมเท่ากับเป็นการลงโทษผู้บริสุทธิ์ และในส่วนของผู้เสียหายนั้นยังท าให้การแก้ไขเยียวยาไม่
ทันต่อความเสียหายที่นับจะทวีขึ้นอีกด้วย ตลอดจนยังท าให้คู่ความต้องเสียค่าใช้จ่ายขณะด าเนินการต่อสู้คดีจ านวน
มาก15 งานเล่าเรื่อง (Narrative) จากจ าเลยที่ถูกเรียบเรียงขึ้นใหม่โดยชมัยภร แสงกระจ่าง (2557) 16 สะท้อนปัญหาได้เป็น
อย่างดีเพราะหลังจากจ าเลยต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีก็ได้เริ่มบันทึกและรวบรวมข้อมูลเรื่องเล่าโดยใช้การเขียน  
(Writing narrative) อย่างจริงจัง  ไปพร้อมกับการต่อสู้คดี  โดยน าประสบการณ์มาเล่านั้นท าให้ผู้เล่ามีอ านาจในการต่อรอง 
เนื่องจากความเช่ือท่ีว่า การเล่าเรื่องของตนเอง ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าผู้เล่า แต่ทั้งนี้งานช้ินนี้ที่เรียบเรียงโดย ชมัยภร ฯ ได้ใช้ความ
ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งกล่าวคือเพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดอ านาจศาลจึงมีการเปลี่ยนช่ือคดี  และช่ือตัวผู้ด าเนินเรื่องใหม่
ทั้งหมดเนื่องจากขณะนั้นศาลยังมิได้มีค าพิพากษาจากศาลฎีกา แต่ยังคงด าเนินเรื่องราวไปตามครรลองของการเผชิญหน้า
ระหว่างศาลกับประชาชนท่ีตกเป็นผู้ต้องหาในคดี ท าให้ยังพอท่ีจะเห็นร่องรอยของการด าเนินคดีที่เป็นปัญหา  และอุปสรรคที่
ท าให้กระบวนการด าเนินไปอย่างล่าช้าอยู่พอสมควร กอปรกับการลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ศึกษาจากผู้บริหารท่านหนึ่ง
ของส านักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีตเป็นเจ้าหน้าที่ในกองประกาศิตและเป็นพยานในคดีนี้ด้วย ท าให้มี
รายละเอียดสามารถสรุปได้ ดังนี ้
 1. ปัญหาในด้านการใช้ดุลยพินิจในการเลื่อนพิจารณาคดี 
 โจทก์และจ าเลยสามารถร้องต่อศาลขอเลื่อนคดีได้ โดยอ้างเหตุผลอันสมควร ส่วนการจะให้เลื่อนคดีหรือไม่นั้นเป็น
ดุลยพินิจของศาล ซึ่งศาลมักจะอนุญาตตามที่คู่ความขออยู่เสมอ หากมีเหตุผลสมควร เช่น เจ็บป่วย เป็นต้น กรณีคดีทุจริต
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ถือเป็นคดีอาญาโดยต้องมีการกระท าการสืบต่อหน้าพยานและจ าเลยจะต้องอยู่ครบจึงจะสืบพยานได้ 
งานของชมัยภร แสงกระจ่างระบุไว้ว่า “หากขาดใครสักคนหนึ่ง ก็จะต้องกลับกันหมด” 17 ซึ่งจากจ านวนจ าเลยทั้งหมดนั้นมี
บุคคลที่มีอายุที่แตกต่างกันไป ผู้ที่อายุมากส่วนใหญ่ย่อมมีอาการเจ็บป่วยและลาป่วยอยู่เสมอ และเมื่อจ าเลยคนใดคนหนึ่งขาด
หายไปก็จะส่งผลให้ต้องนัดพิจารณาใหม่ทั้งหมด และการสืบพยานต้องยืดยาวออกไปเป็นผลให้ต้องใช้ระยะเวลาในการ
พิจารณาคดีนานโดยไม่สมควร 
 2. ปัญหาจากตัวพยานในคด ี
 เป็นที่ทราบกันดีว่าคดีทุจริตเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้มีพยานที่ต้องสืบจ านวนทั้งสิ้นกว่า 500 ปาก และถือเป็นสาเหตุ
ที่ส าคัญในการท าให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการพิจารณาเพราะถือว่ามีจ านวนมาก  ท าให้ต้องมีการนัดพิจารณาอย่าง
ต่อเนื่องและมีจ านวนหลายครั้ง จากการสัมภาษณ์อดีตเจ้าหน้าท่ีกองประกาศิตระบุว่าในช่วงแรกของการพิจารณาคดีจะมีการ
เรียกพยานจากทกุภาคส่วนท้ังพยานโจทก์และพยานจ าเลยมาจนเกือบครบ ท าให้ต้องเตรียมสถานที่ไว้รับรองเป็นจ านวนมาก 
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และท าให้ศาลต้องใช้ห้องพิจารณาคดีขนาดใหญ่ตามไปด้วย แต่เมื่อถึงเวลาพิจารณาคดีกลับสืบพยานได้ครั้งละคนหรือสองคน
เท่านั้น ท าให้พยานต้องไปศาลกันบ่อยครั้ง18 สอดคล้องกับงานเขียนของชมัยภร แสงกระจ่างได้ตอกย้ าต่อกรณีการน าพยาน 
มาสืบในแต่ละครั้งจะสามารถสืบได้เพียงครั้งละคนหรือสองคนเท่านั้น  และในบางครั้งคนหนึ่งอาจต้องสืบไปสองหรือสามครั้ง 
ก็เป็นได้19 ซึ่งแน่นอนเป็นผลให้ระยะเวลาในการน าสืบขยายออกไปอย่างไม่มีก าหนด และที่ส าคัญท าให้พยานที่มิได้สืบ            
ต้องเสียเวลาในการมาศาลบ่อยอีกด้วย จนกระทั่งเมื่อระยะเวลาเริ่มยาวนานออกไปเป็นสิบปี  สิ่งที่ตามมาก็คือการน าตัว         
พยานแต่ละคนมาขึ้นศาลอีกครั้งย่อมกลายเป็นปัญหา ซึ่งแน่นอนว่าพยานบางคนเสียชีวิต บางคนมีอายุมากขึ้น ท าให้ศาล             
มีความยากล าบากอย่างยิ่งในการสืบพยาน ในงานเขียนของชมัยภร แสงกระจ่าง ได้ยกตัวอย่างไว้ตอนหนึ่งว่า “พยาน พยายาม
ยืนยันยศและสถานะของเขา แต่เราก็ฟังเป็นเสียงข้ึนจมูกและไร้ค าต่อค า พยายามบริภาษภาษาของตนเอง บริภาษทนาย และ
บริภาษชีวิตเสียงดังลั่น ถ้าหากถ้อยค าของเขาชัดเจนก็จะฟังดูหยาบคายมาก แต่ในเมื่อเขาบริภาษออกมาภายใต้เง่ือนไข          
ของสังขาร มันจึงเรียกรอยยิ้มจากคนทั้งห้องได้ไม่เว้นแม้แต่ผู้พิพากษา”20 กระนั้นนอกจากสังขารที่ชราภาพแล้ว แน่นอนว่า
ความทรงจ าของพยานบุคคลอาจลืมเลือนไปบ้างแล้วไม่มากก็น้อยตามไปด้วย ถ้ามีพยานเอกสารก็ย่อมอาจสูญเสียหายไป
ระหว่างนั้น น ามาซึ่งท าให้การตัดสินคดีเป็นไปอย่างไม่เป็นธรรมได้ในท่ีสุด 
 3. ปัญหาด้านข้อกฎหมาย และวิธีการพิจารณาความ 
 นอกจากปัญหาที่ค้นพบในเรื่องกรณีการมีพยานเป็นจ านวนมาก ท าให้การพิจารณาคดีทุจริตเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ต้องล่าช้าออกไปแล้วนั้น อีกสาเหตุที่กุลพล พลวัน (2559) 21 มองว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลถึงความล่าช้าไม่ต่างกันคือ การที่ไม่มี
การปรากฏว่ามีบทกฎหมายมาตราใดบังคับหรือก าหนดกรอบระยะเวลาให้แก่ศาลว่าต้องด าเนินการพิจารณาพิพากษาคดีให้
เสร็จสิ้นไปภายในก าหนดเวลาเท่าใด ซึ่งกฎหมายเปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุลพินิจในกระบวนการพิจารณาได้อย่างเปิดกว้าง ซึ่งใน
ประเด็นนี้ไม่เพียงเป็นปัญหาเฉพาะในกรณีคดีทุจริตเครื่องราชอิสริยาภรณ์เท่านั้น งานวิจัยของศศิวิมล ช่วยด ารงค์และคณะ 
(2556) 22  ได้ศึกษาและระบุถึงปัญหา อุปสรรคในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลอาญาในศาลจังหวัดสงขลา ก็ประสบ
ปัญหาในเรื่องการที่ไม่มีกฎหมาย หรือค าสั่ง หรือแม้กระทั่งระเบียบใด ๆ ที่จะมาเป็นตัวก าหนดว่าคดีอาญาจะต้องด าเนินการ
ให้เสร็จภายในระยะเวลาเท่าใด ซึ่งประเด็นนี้จึงกลายเป็นประเด็นที่ทุกศาลประสบปัญหา และส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ
ภาพลักษณ์ของกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับศาลเอง หากศาลไม่รีบเร่งหานวัตกรรม หรือมาตรการทางเลือกอื่น
ใดมาแก้ปัญหานี้ให้หมดไป 
 4. ปัญหาด้านบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
 ปัญหาที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้คดีทุจริตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต้องล่าช้าออกไปนั้นคือปัญหาที่เกี่ยวกับตัวบุคลากร
ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นย่อยได้ ดังต่อไป 
   4.1 ข้าราชการตุลาการและข้าราชการธุรการที่มีปริมาณไม่สมดุลกับปริมาณงานที่มีอยู่จริ ง         
ท าให้ข้าราชการเหล่านั้นท างานหนักกว่าที่ควร ท่านผู้พิพากษาแต่ละคนต้องรับส านวนคดีมาพิจารณาเกินกว่า 2 เรื่อง และถ้าคดี
มีความซับซ้อนแล้วยิ่งท าให้ข้าราชการตุลาการต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างถ่องแท้ยิ่งข้ึน ส าหรับคดีทุจริตเครื่องราชอิสริยาภรณ์
นั้น ในงานเขียนของชมัยภร แสงกระจ่างได้อธิบายถึงปริมาณงานของผู้พิพากษากับอัตราก าลังไม่สมดุลกันอย่างเห็นได้ชัด 
กล่าวคือเมื่อถึงเวลาที่ต้องไปขึ้นศาล ผู้พิพากษาเจ้าของส านวนจะพิจารณาคดีอื่นอยู่ยังไม่เสร็จ ท าให้ประเด็นเรื่องของเวลา  
ส่งผลกระทบมายังการพิจารณาคดีทุจริตเครื่องราชฯ ท้ายที่สุดก็ต้องนัดพิจารณาใหม่ในคราวถัดไปโดยปริยาย ประเด็นนี้           
จึงกลายเป็นปัญหาที่เคลื่อนตัวมาจนกระทั่งถึงคดีต่าง ๆ ในปัจจุบันด้วย ปรากฏในงานวิจัยมากมายที่กล่าวถึง อาทิงานของ 
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20 เร่ืองเดียวกัน,หน้า 270 - 271. 
21 สัมภาษณ์,  นายกุลพล  พลวัน,ศาสตราจารย์พิเศษ ,1 เมษายน 2559. 
22 ศศิวิมล ช่วยด ารงค์และคณะ, “สาเหตุความล่าช้าในการด าเนินคดีอาญาของศาลยุติธรรมภายในจังหวัดสงขลา” (งานวิจัย คณะนิติศาสตร์     
   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, 2556),หน้า 82. 
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ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ (ม.ป.ป.) อ้างถึงในงานวิจัยของเนติรัชฏ์ พานิช (2557) 23 ได้ตอกย้ าถึงสาเหตุแห่งความล่าช้าของคดี ว่ามี
อยู่ด้วยกัน 5 ประการ หนึ่งในนั้นคือการขาดแคลนตุลาการ เพราะผู้พิพากษาต้องรับภาระในคดีเกินกว่า 2 เรื่อง กอปรกับ
คู่ความต้องเสียเวลารอคอยจนกว่าศาลจะหยุดพิจารณาคดีอีกเรื่องหนึ่งเสียก่อนแล้วจึงจะพิจารณาคดีต่อไป นอกจากนี้แล้วซึ่ง
เป็นเหตุการณ์ปกติของระบบราชการที่เมื่อถึงเวลาที่สมควรก็จะต้องมีการโยกย้ายต าแหน่ง  ข้าราชการตุลาการก็เช่นกัน
จ าเป็นต้องมีการโยกย้ายต าแหน่งอัตราก าลังเพื่อความเหมาะสม เป็นผลให้เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์คณะผู้พิพากษาที่
พิจารณาคดีใดคดีหนึ่ง ผู้พิพากษาก็จะต้องมาศึกษาคดีใหม่ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้ต้องใช้ระยะเวลาให้ยาวนานออกไปอีก งาน
เขียนของชมัยภรฯ ตอนหนึ่งได้สะท้อนถึงประเด็นนี้ไว้อย่างชัดเจนว่า“พวกท่านออกนั่งบัลลังก์แล้ว ดิฉันไม่คลายความ
หวาดกลัวลงไปเลย แม้สักนิด ถึงแม้คราวนี้ท่านเปลี่ยนเป็นผู้หญิงด้วยก็ตาม...” 24 
   4.2 การโยกย้ายของพนักงานอัยการตามวิถีของราชการ ก็มีประเด็นมากพอสมควรเช่นเดียวกับ
ผู้พิพากษา เป็นผลให้คดีทุจริตเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีการเปลี่ยนพนักงานอัยการไปหลายคน สอดคล้องกับงานเขียนของชมัย
ภร แสงกระจ่าง ที่กล่าวไว้ว่า “...อัยการก็ดูเหมือนว่าเปลี่ยนคนอีกแล้ว เป็นคนที่เท่าไรก็ไม่ได้จ า” 25 นั่นย่อมแสดงให้เห็นว่า
เมื่อพนักงานอัยการใหม่ที่ต้องมารับภาระต่อ ก็จ าเป็นต้องใช้เวลาในการศึกษาคดีอย่างถ่องแท้เสียก่อน และนี่ย่อมเป็นสาเหตุ
ต่อความล่าช้าที่เกิดขึ้น 
   4.3 ความจ าเป็นในการต้องอาศัยพ่ึงพิงผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านกฎหมายในการเข้าสู่คดี 
ในกระบวนการยุติธรรม ทนายต้องเข้ามาว่าความแก้ต่างให้แก่คู่ความไม่ว่าจะเป็นโจทก์หรือจ าเลย โดยที่จะให้ค าปรึกษาหรือ
ด าเนินคดีแทนประชาชน เพราะในกระบวนการยุติธรรมจ าเป็นต้องใช้ภาษาเป็นการเฉพาะตน ซึ่งถ้าหากประชาชนโดยทั่วไปที่
ไม่รู้กฎหมายหรือไม่คุ้นเคยกับกระบวนการยุติธรรมย่อมไม่สามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง กระบวนการจึงผลักดันให้ประชาชนต้อง
อาศัยบุคคลที่มีความช านาญและรู้กฎหมายกระท าแทนซึ่งจะมีผลเท่ากับคู่ความด าเนินการเอง โดยทนายเหล่านี้ก็จะ คิด
ค่าบริการจากลูกความ ซึ่งในกรณีคดีทุจริตเครื่องราชอิสริยาภรณ์พบปัญหาจากงานเขียนของ ชมัยภร แสงกระจ่าง และสร้าง
ความล่าช้าในคดีก็คือ การที่จ าเลยบางรายต้องอาศัยทนายอาสาเนื่องจากไม่มีเงินจ้างทนายฝีมือดี ซึ่งด าเนินการสู้คดีไปได้
ระยะหนึ่งทนายอาสาเหล่านั้นก็ถอนตัว ท าให้ต้องอาศัยทนายอาสาคนใหม่เข้ามารับหน้าที่ต่อและต้องอาศัยเวลาในการศึกษา
คดี และที่ส าคัญทนายอาสามักจะเป็นทนายมือใหม่ กล่าวคือยังไม่มีความเช่ียวชาญมากนัก ชมัยภร ฯ ได้ระบุประเด็นนี้ไว้ว่า 
“ทนายใหม่ค้านต่อไปอีก เสียงดังก้อง ทุกค าถามเต็มไปด้วยความมั่นใจ แต่ทุกค าถามล้วนแต่เป็นค าถามที่ทนายจ าเลยคนก่อน
หน้าซักค้านไปหมดแล้ว” 26 ค าถามเหล่านี้จึงไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อคดีแม้แต่น้อยกลับท าให้การด าเนินคดีล่าช้าออกไปอีก 
ทั้งนี้เมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปนานราวกว่า 20 ปี ทนายย่อมชราภาพ และทยอยเสียชีวิตตามกันไป กระนั้นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้
สรุปถึงบุคคลในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตนี้ซึ่งเกิดจากความล่าช้าในการพิจารณาคดีที่ยาวนาน กล่าวคือมี
การเปลี่ยนตัวพนักงานอัยการไปหลายคน ผู้พิพากษาเสียชีวิตไป 1 คน และทนายเสียชีวิตไป 4 คน 
 5. ปัญหาด้านเทคนิค 
 ปัญหาเทคนิคประการหนึ่งที่มีผลกระทบท าให้คดีทุจริตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใช้เวลาล่าช้าออกไปคือการที่ศาลมี
บัลลังก์พิจารณาไม่เพียงพอ กล่าวคือศาลมักจะนัดอ่านค าพิพากษาคดีอื่นก่อนในห้องเดียวกัน ซึ่งชมัยภร ฯ บันทึกไว้ว่ามักจะ
ต้องรอให้ศาลพิจารณาคดีอื่นก่อนหน้าอยู่เสมอแล้วจึงค่อยพิจารณาคดีของตน  
 
 
 

                                                           
23 เนติรัชฏ์  พานิช, “ปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้กระบวนการยุติธรรมล่าช้า : ศึกษาเฉพาะคดีความผิดต่อชีวิต” หน้า 101 - 102 
24 ชมัยภร  แสงกระจ่าง, หยาดน้ าค้างพันปี  เขียนด้วยชีวิต : เรียนรู้ทุกข์ด้วยธรรม, หน้า 102. 
25 เร่ืองเดียวกัน,หน้า 103. 
26 เร่ืองเดียวกัน,หน้า 130. 
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ผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าของคดีทุจริตเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
 ส าหรับคดีทุจริตเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ย่อมเป็นที่ประจักษ์ถึงความบกพร่องของกระบวนการยุติธรรมของไทย
รูปแบบหนึ่งนั่นคือการใช้ระยะเวลาในการตัดสินคดีที่ยาวนานกว่า 25 ปี หากประเมินผลงานในการอ านวยความยุติธรรมแล้ว
ในแง่ประสิทธิภาพด้านระยะเวลาย่อมแสดงให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพโดยสิ้นเชิง  เพราะเวลาที่ล่วงเลยไปเป็นปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการค้นหาความจริง และ การวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วย สิ่งที่ส าคัญความล่าช้าย่อมจะชักน าให้เกิดความเข้าใจที่
คาดเคลื่อนตามมา ก่อให้เกิดความไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม ผลกระทบไม่เพียงสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นไปในเชิงลบของกระบวนการ
ยุติธรรมเท่านั้น แต่ยังส่งผลไปถึงพลเมืองดีผู้ด้อยโอกาสจากรัฐที่เกิดจากความผิดพลาดในการตัดสินคดีความ  รวมไปถึง
สังคมไทยท่ีตั้งความคาดหวังให้กระบวนการยุติธรรมมคีวามบรสิุทธ์ิยุตธิรรมอย่างแท้จริงอีกด้วย ทั้งนี้ผู้เขียนได้วิเคราะห์และขอ
ยกตัวอย่างผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าเป็นหัวข้อย่อย ดังน้ี 
 1. ผลกระทบที่เกิดกับประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการยุติธรรม  
 กล่าวคือ เมื่อศาลพิจารณาเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีที่มีความซับซ้อนจึงต้องอาศัยระยะเวลาในการสืบพยาน โดยเฉพาะ
ในศาลช้ันต้นที่ต้องนั่งฟังข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจากคู่ความแล้วจึงน ามาตัดสินคดีกว่า 500 ปาก โดยไม่มีกลไกอื่นใดที่
จะเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพและลดทอนระยะเวลาได้เลย ใช้เวลาไปทั้งสิ้นประมาณ 17 ปี เมื่อศาลด าเนินการตามหลักการนี้
ประชาชนจึงต้องอยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่นานมาก ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้บริสุทธิ์อย่างยิ่ง เกิดการเสียโอกาสใน
การประกอบอาชีพของตนตามความก้าวหน้าที่ตนพึงจะได้รับ เสียอิสรภาพ เสียชีวิตครอบครัว อีกทั้งผู้บริสุทธิ์เหล่านี้ยังถูก
สังคมตีตราไปแล้วว่าได้กระท าผิดในขณะที่ศาลยังไม่ได้ตัดสิน ท าให้การด าเนินชีวิตกลับไม่ปกติดังเดิม ถึงแม้ในปัจจุบันจะมี
กฎหมายช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา ซึ่งเป็นผลจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่ได้
บัญญัติรับรองสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐของบุคคล ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท าความผิดอาญาของ
ผู้อื่น โดยที่ตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าความผดิและไม่มีโอกาสได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น รวมทั้งการ
รับรองสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนในกรณีของบุคคลตกเป็นจ าเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี  หาก
ปรากฏตามค าพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้น และปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติแล้วว่าจ าเลยไม่ได้เป็นผู้กระท าความผิดหรือการ
กระท าของจ าเลยมิได้เป็นการกระท าความผิด27 แต่ถึงกระนั้นก็ตามผู้บริสุทธ์ิเหล่านั้นก็ได้สูญเสียโอกาสต่าง ๆ ไปมากมายแล้ว 
โดยในบางรายที่ได้รับผลร้ายในการพิจารณาในศาลช้ันต้นและยกฟ้องในเวลาต่อมา ย่อมหมายถึงเป็นการลงโทษผู้บริสุทธิ์ไป
แล้ว การเยียวยาจึงไม่ใช่ค าตอบท่ีดีนักส าหรับกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก 
 2. ผลกระทบที่เกิดกับกระบวนการยุติธรรม 
 จะเห็นได้ว่าปัญหาการด าเนินกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้านี้  ก่อให้เกิดผลกระทบต่อศาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
กล่าวคือก่อใหเ้กิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบต่อศาล ถึงแม้ว่าศาลจะมีเหตุผลทางด้านความยุ่งยาก ความซับซ้อนของคดีท า
ให้ต้องมีการสืบพยานอย่างละเอียดถี่ถ้วน และในบางครั้งมีความจ าเป็นต้องเลื่อนคดีออกไปก็ตาม เป็นผลท าให้ในปัจจุบันมี
การศึกษาวิจัย และมีงานวิชาการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการคดีในช้ันศาลไว้อย่างมากมาย อาทิมีการ
แก้ไขกระบวนการพิจารณาคดีเป็นแบบต่อเนื่อง ซึ่งผลการปฏิบัติที่ออกมาก็เป็นที่น่าพอใจและลดปริมาณคดีที่คั่งค้างที่อยู่ใน
ศาลได้เป็นจ านวนมาก 
 3. ผลกระทบต่อภาครัฐ 
 การพิจารณาคดีที่มีความล่าช้าในคดีทุจริตเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้  เมื่อคดีอาศัยระยะเวลาในการพิจารณาอย่าง
ยาวนาน ศาลเองไม่สามารถบรหิารคดีให้เสร็จไปอย่างรวดเรว็ได้ อีกทั้งคดีสามารถพิจารณาได้ถึงศาลฎกีา ก่อให้เกิดการสูญเสีย
ทรัพยากรทั้งทางด้านบุคลากรและงบประมาณในงานยุติธรรมทางศาลมากไปโดยเปล่าประโยชน์ ส าหรับประเด็นของความ
ล่าช้าในกระบวนการยุติธรรมนี้เมื่อถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นส าคัญจนกระทั่งรัฐบาลในปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นประเด็น หรือ 
                                                           
27 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ “รู้ไว้ใชว่่า  การเยยีวยาเหยื่ออาชญากรรม เผ่ือวันนั้นเป็นคุณ”[ออนไลน์],16 เมษายน 2559.  
    แหล่งที่มา http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9520000028188. 



                      รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 7 วันท่ี 30 มิถุนายน 2560  

 

- รัฐศาสตร ์รัฐประศาสนศาสตร์ และกฎหมาย - 480 

 

Agenda ที่ควรรีบเร่งแก้ไขให้หมดไปได้แก่ประเด็นคดีรกศาล กอปรกับกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าไม่ทันสมัย จนกระทั่งวาระ
แถลงผลงานของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในวาระครบ 1 ปีรัฐบาลได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับดูแล
ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมได้ช้ีแจงถึงนโยบายที่เป็นรูปธรรมนั่นหมายถึงว่ากระบวนนโยบายอยู่ในขั้นปฏิบัติ
เรียบร้อยแล้วได้แก ่การออกกฎหมายต่าง ๆ กว่า 164 ฉบับ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับการโอนคดีของศาลหนึ่งไปอีกศาลหนึ่งได้ 
หรือแม้กระทั่งปัจจุบันสามารถฟ้องคดีเป็นกลุ่มได้แล้วไม่ต้องแยกเป็นคดี ๆ อีกต่อไป เป็นต้น หรือปัญหาด้านเทคนิคต่าง ๆ ใน
กระบวนการยุติธรรม ที่น าพามาสู่ความล่าช้าอันได้แก่การมีห้องพิจารณาคดีไม่เพียงพอต่อปริมาณคดีที่มีมากขึ้น ก็มีการออก
นโยบายที่เป็นรูปเป็นร่างได้แก่โครงการจัดตั้งศาลในภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร อันจะท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการ
บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ศาลยุติธรรมที่เปิดใหม่มีทั้งสิ้น 12 แห่ง เช่น ศาลจังหวัดพระประแดง 
ศาลจังหวัดปากช่อง ศาลจังหวัดกุมภวาปี เป็นต้น กระนั้นเมื่อมีการสร้างศาลเพิ่มแล้วก็มีโครงการจัดตั้งส านักงานอัยการเพื่อ
รองรับการเปิดศาลด้วย เพื่อเป็นการประสานงานในกระบวนการยุติธรรมให้มีความสอดคล้องกัน 
 4. ผลกระทบต่อสังคมสาธารณะ 
 ในการด าเนินกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าของคดีที่เป็นที่สนใจของสาธารณชนอย่างกรณีคดีเครื่องราชอิสริยาภรณ์
นั้น มักจะกระทบต่อจิตใจของประชาชนโดยทั่วไป กล่าวคือประชาชนมักจะยึดหลักการสมประโยชน์ตามที่คาดหมายของ
สาธารณชน และอยากให้การสืบพยานและตัดสินคดีตั้งแต่เหตุการณ์ผ่านไปอย่างสด ๆ ร้อน ๆ โดยประชาชนคิดเพียงว่าการใช้
เวลาที่ยาวนานเกินไป ถึงแม้ค าตัดสินที่จะวินิจฉัยตามความจริงและชอบด้วยกฎหมาย อาจจะไร้ประโยชน์ไปแล้วก็เป็นได้ 
สะท้อนให้เห็นภาพชัดเจนเมื่อศาลฎกีาไดต้ัดสินคดทีุจริตเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2556 สาธารณชนในยุค
ปัจจุบันกลับไม่ให้ความสนใจเลย และค าตัดสินก็ไม่ได้สร้างคุณูปการใด ๆ ต่อสังคมไทยแม้แต่น้อย 
  
บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 อาชญากรรมคอปกขาวที่โด่งดังในช่วงปี พ.ศ. 2530 เป็นประเด็นขึ้นมาจนกลายเป็นคดีความที่เข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมในท่ีสุด ในนามคดีทุจริตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดคดีนี้ข้ึน ซึ่งมีลักษณะที่เป็นขบวนการที่
ด าเนินการอย่างซับซ้อนและมีบุคคลที่กลายเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ถึง 16 คนด้วยกัน ท้ังข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ ข้าราชการระดับ
ปฏิบัติการ พนักงานเอกชน จนกระทั่งพระเถระผู้ทรงสมณศักดิ์เป็นถึงพระราชาคณะ มีพยานท่ีต้องสืบท้ังฝ่ายโจทก์และจ าเลย
กว่า 500 ปาก ด้วยความซับซ้อนต่าง ๆ ของคดีจึงกลายเป็นสาเหตุให้กระบวนการด าเนินคดีเป็นไปอย่างล่าช้า  โดยใช้
ระยะเวลาตั้งแต่ศาลประทับรับฟ้องไปจนกระทั่งฎีกา ทั้งสิ้น 25 ปี ทั้งนี้ความล่าช้าที่เกิดขึ้นนั้น อาจเกิดจากปัญหาในการใช้
ดุลยพินิจของศาลในการที่จะเลื่อนคดีออกไปหากมีเหตุผลอันสมควร อีกทั้งในขั้นการพิจารณาคดีไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใด ๆ 
ที่เป็นตัวก าหนดเง่ือนเวลาของศาลในการพิจารณาคดีว่าต้องเสร็จสิ้นเมื่อใด การพิจารณาจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลทั้งสิ้น 
นอกจากนี้ปัญหาจากการที่มีพยานเป็นจ านวนมากกว่า 500 ปาก นั้นบางรายมีความรับผิดชอบ บางรายไม่มี หรือบางราย
สังขารไม่เอื้ออ านวยจนท าให้ความทรงจ าเลือนลางห่างไกลข้อเท็จจริงไป ที่ส าคัญปัญหาในด้านบุคลากรของกระบวนการ
ยุติธรรมเองที่ไม่มีความสมดุลระหว่างข้าราชการตุลาการกับปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ ข้าราชการตุลาการต้องรับผิดชอบ
ส านวนพิจารณาเกินกว่า 2 เรื่อง กอปรกับต้องมีการโยกย้ายตามระบบราชการในการเกลี่ยอัตราก าลังอยู่เสมอจึงท าให้ไม่
สามารถพิจารณาคดีได้อย่างต่อเนื่อง พนักงานอัยการและทนายก็เช่นกันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งเหตุผลในทางการและ
เหตุผลส่วนบุคคล โดยเฉพาะตัวทนายที่ต้องอาศัยผู้ที่มีความเช่ียวชาญในการแก้ต่างให้คู่ความ หากมีการเปลี่ยนอยู่เสมอก็ 
ย่อมส่งผลให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการต่อสู้คดี ก่อให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการพิจารณา ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นไม่
เพียงสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นไปในเชิงลบของกระบวนการยุติธรรมเท่าน้ัน แต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวประชาชนผู้ด้อยโอกาส
จากรัฐที่ตัดสินผิดพลาด ท าให้ต้องขาดโอกาส ขาดอิสรภาพ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมไปถึงผลกระทบด้านจิตใจของ
สังคมสาธารณะที่ตั้งความหวังให้กระบวนการยุติธรรมมีความบริสุทธ์ิยุติธรรมอย่างแท้จริง และรวดเร็วอีกด้วย 
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 จากปัญหาที่ผู้ศึกษาได้น าเสนอมานี้ ย่อมเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงปัญหาของกระบวนการยุติธรรมไทยในปัจจุบันได้
อย่างชัดเจน ทั้งนี้ปมปัญหาเหล่านี้ถูกจัดอยู่ในวาระแห่งชาติที่จะต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วน กล่าวคือ รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยมองว่า
กระบวนการยุติธรรมยังไม่สามารถอ านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนได้อย่างชัดเจน สิ่งที่รัฐบาลด าเนินการนั้น ผู้ศึกษามอง
ว่ายงัไม่เพียงพอต่อการแก้ไขได้อย่างจริงจัง ยกตัวอย่างรัฐบาลในยุคปัจจุบันมีมึมมองว่ากระบวนการยุติธรรมสามารถแก้ไขได้
ด้วยการออกเทคนิคต่าง ๆ เพื่ออัดฉีดเข้าไปในระบบ นั่นคือ “กฎหมาย” แล้วจะสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด แต่ในความเป็น
จริงแล้วอาจยังไม่สามารถตอบโจทย์ของปัญหาได้อย่างแท้จริง 
 ผู้ศึกษาจึงขอน าเสนอข้อเสนอแนะบางประการ อย่างน้อยหากสามารถพัฒนาไปสู่การวิจัยหรือแม้กระทั่งการออก
นโยบายก็จะสร้างคุณูปการให้กับสังคมได้ไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะในแง่ของการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรม 
 1) เนื่องจากในปัจจุบัน กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักถือเป็นแนวทางหนึ่งเดียวในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นในสังคม อีกทั้งงานวิจัยต่าง ๆ ได้สะท้อนว่ามียอดจ านวนอัตราของการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักเพิ่มมาก
ขึ้นทุกป ีกอปรกับงานวิจัยของ TDRI ได้สรุปในแง่เศรษฐศาสตร์ถึงการใช้ต้นทุนการด าเนินการกับผลที่ได้ในด้านประสิทธิภาพ 
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักยังคงมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงมาก ซึ่งเมื่อเทียบแล้วยังไม่มีความคุ้มค่าเพียงพอกับสิ่งที่รัฐบาล
ต้องสูญเสียไป การอาศัยวิธีการหันเหคดีออกไปจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักจึงควรเข้ามาทดแทนได้เป็นอย่างดี  
เพื่อให้สังคมเกิดความสมานฉันท์และลดปัญหาการคั่งค้างของคดีความในศาลอีกด้วย  การเพิ่มจ านวนศาลยุติธรรมจึงไม่ใช่
ค าตอบท่ีดีที่สุดของการแก้ปัญหานี้ในปัจจุบัน 
 2) การเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางด้านกฎหมายให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของ
ภาคประชาชน โดยเฉพาะ “ทนายขอแรง” เพื่อเป็นการลดปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม เพราะแน่นอนว่าประชาชนส่วนใหญ่
ของประเทศ โดยเฉพาะประชาชนตามท้องถิ่นห่างไกลยังไม่มีอ านาจเพียงพอต่อการสนับสนุนในการจ้างทนายผู้เช่ียวชาญด้าน
กฎมหาย หากเกิดกรณีพิพาทข้ึน สิ่งที่รัฐบาลควรส่งเสรมิและสนับสนุนคือการจัดสรรบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้แก่ประชาชน
อย่างจริงจังและจริงใจ 
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แนวทางการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมแบบองค์รวมโดยภาคประชาชนเป็นศูนย์กลาง จังหวัดสระบุรี 
Guidelines for the Social Welfare a Holistic Approach by the People to  

the Center of Saraburi province. 
 

อ านวย ปิ่นพิลา1 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา แนวทางการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมแบบองค์รวมโดยภาคประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง จังหวัดสระบุรี และ กระบวนการ แนวทาง วิธีการ ความเช่ือมโยงไปสู่ความเข้มแข็งในการจัดสวัสดิการสังคมแบบ
องค์รวมโดยภาคประชาชนเป็นศูนย์กลาง จังหวัดสระบุรี ในการวิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก การสนทนากลุ่มและ และ การจัดเวทีสาธารณะเพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
150 รายที่เป็นสมาชิกและแกนน าของภาคประชาชน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรั ฐที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง จากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี 
       ผลของการวิจัยโดยสรุปพบว่า จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มซึ่งมีความสอดคล้องกัน รูปแบบการ
ขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมแบบองค์รวมโดยภาคประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีฐานรากมาจากระบบเศรษฐกิจและสังคมเป็นรูปแบบ 
การบูรณาการผสมผสานความหลากหลายด้วยแนวคิด วิธีการและหลักการยังมีข้อจ ากัดและไม่สามารถจัดรูปแบบสวัสดิการ
สังคมอย่างมีประสิทธิภาพได้เป็นต้นว่า ขาดเอกภาพ ความคลุมเครือของหน่วยงานราชการ กฎระเบียบไม่เอื้อต่อการด าเนินงาน 
ขั้นตอนยุ่งยาก งบประมาณไม่เพียงพอ ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรไม่เหมาะสม ไม่โปร่งใสและเป็นธรรม ขาดการติดตาม
และตรวจสอบ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมน้อย และอิทธิพลทางการเมืองท้องถิ่นเข้ามาแทรกแซงการด าเนินงาน และจากการจัด 
เวทีสาธารณะ สมาชิกและแกนน าของภาคประชาชน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี ทั้ง 13 อ าเภอ จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีความสอดคล้องกับการ
สนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก รูปแบบ กระบวนการ แนวทาง วิธีการจัดสวัสดิการสังคม มีดังนี้ รูปแบบการจัดสวัสดิการ
สังคมเชิงสถาบันซึ่งรัฐเป็นศูนย์กลางในการให้บริการประชาชนโดยความร่วมมือของภาคประชาชน องค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสวัสดิการที่รัฐจัดให้ตามสิทธิที่ประชาชนพึงได้รับ เป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐาน รูปแบบการ
จดัสวัสดิการแบบพหุลักษณ์ (Pluralism Model) ที่เน้นถึงความหลากหลายความต้องการที่หลากหลายแนวคิดผสมผสานกัน
จากหลายวิชาชีพ หน่วยงาน องค์กร ภาคีทุกภาคส่วนร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานความส าคัญที่เสมอภาคและการมีส่วน
ร่วมในฐานะ เจ้าภาพร่วม และการจัดสวัสดิการสังคมท้องถิ่น เป็นการผสมผสานระหว่างสวัสดิการสังคมกระแสหลักและ
กระแสรองซึ่งเป็นผลจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  
      ข้อเสนอแนะ ควรพัฒนานโยบายสวัสดิการสังคมให้มีความเป็นสาธารณะมากขึ้น เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน  และภาค
ส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการจัดท านโยบาย ควรปรับปรุงคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ภายในส านักงานพัฒนา 
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนและผลักดันการท างานให้บรรลุเป้าหมายและควร
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดงานสวัสดิการสังคมอย่างท่ัวถึงและเหมาะสม 
 

ค ำส ำคัญ: สวัสดิการสังคม ภาคประชาชน องค์รวม 
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Abstract 
 This research aims to study: social welfare as a whole by people as a central saraburi province. and 
process, approach, method of work, linked to strength in providing aholistic social welfare by a central 
saraburi province. The research uses qualitative research methods. By 1 in-depth interviews 2 Conversation 
Group 3 to the public arena to display the comments and suggestions Subject 150 users who are 
members of the axis and of the public of State officials involved. From the Office of Social Development 
and Human Security of Saraburi Province. Research has found that : the in-depth interviews and a group 
conversation in accordance with Social Welfare a holistic approach with the foundation of the social and 
economic integration of the ideas, methods and the restriction is not able to format the social welfare 
such as the lack of unity, The rules are not conducive to the process, the budget is not sufficient, 
quantity and quality of the people is not appropriate, not transparent and fair, Lost to Follow Up and 
check the Public Participation is less, political influence to interfere with the operation.and The public 
arena of the members and the core in the people, the official of a local government organization, and 
State officials from the office of Social Development and Human Security of 13 city in Saraburi province is 
consistent group conversation and in-depth interviews. The format and how the welfare are as follows: : 
The format of the Social Welfare of the Institution by the government to be a center for the services to 
the public with the cooperation of the people, charities and local government organizations as the basic 
benefits that the government is based on the right. , The format Pluralism Model focused on a wide range 
of needs the concept combines several professional organizations organizations of all the ideas to 
troubleshoot the problem on the basis of equality and to participate as a co-host. And The Social Welfare 
Local as it is a mix between the benefits the primary and secondary as a result of the enforcement of the 
act to distribute the power to the local. 
 Suggestion : social welfare policy should be developed to ensure that it is in the public domain, 
more. , the opportunity for the public sector and the sectors involved in all stages of the preparation of 
the policy. , the committees should be improved within the Office of social development and human 
security, saraburi. To be the driving mechanism and push forward the work to achieve the goal. and should 
the decentralized local administrative organizations in social welfare and thoroughly appropriate. 
 

Keywords: social welfare, public sector, a holistic 
 
บทน า 
   ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 มาตรา 3 ก าหนดไว้ว่า สวัสดิการสังคมหมายถึง
ระบบการจัดบริการทางสังคมซึ่งเกี่ยวกับการป้องกัน การแก้ไขปัญหา การพัฒนา และการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อ
ตอบสนองความจ าเป็นข้ันพ้ืนฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรมและให้
เป็นไปตามมาตรฐาน ท้ังทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ท่ีอยู่อาศัย การท างานและการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการ
ยุติธรรม และบริการทางสังคมทั่วไป โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิที่ประชาชนจะต้องได้รับและการมีส่วนร่วมใน
การจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ ท่ีผ่านมาส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี มีจ านวนบุคลากรที่
จ ากัด แต่ต้องรับภารกิจการขับเคลื่อนงานด้านสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง  และเท่าเทียมกัน โดยได้
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ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม  อาทิเช่น แกนน าองค์กร
สวัสดิการชุมชน ศูนย์พัฒนาครอบครัว อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจ า
หมู่บ้าน พยายามผลักดันงานด้านสวัสดิการสังคมให้เกิดขึ้นในชุมชน แต่ก็มีปัญหาและข้อจ ากัดในการส่งเสริมด้ านสวัสดิการ
สังคมที่เป็นระบบ ผู้วิจัย ได้เล็งเห็นความส าคัญของการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อาทิเช่น กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มเด็กและเยาวชน และผู้ยากไร้ในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการ แนวทางการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมแบบองค์รวมโดยภาค
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง จังหวัดสระบุรี ขึ้นเพื่อเสริมงานและเติมเต็มช่วยเหลือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ จังหวัดสระบุรี ในด้านเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ นอกจากการมีปัจจัยความส าเร็จร่วมกันแล้ว 
ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จในการจัดสวัสดิการสังคม ยังแตกต่างกันออกไป เช่น เด็ก ปัจจัยความส าเร็จของการ
จัดสวัสดิการสังคมควรเป็นด้านการศึกษา เยาวชนความส าเร็จของการจัดสวัสดิการสังคมควรเป็นด้านการประกอบอาชีพ คน
พิการความส าเร็จการจัดสวัสดิการสังคมควรเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย ผู้ด้อยโอกาสความส าเร็จการจัดสวัสดิการ
สังคมควรเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่อยู่อาศัยและเศรษฐกิจ ควรให้ความส าคัญกับเอกลักษณ์ของชุมชนและบริบทของ
ความเป็นไทย ในเรื่องของวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาชุมชน วัฒนธรรมชุมชน ปราชญ์ชุมชนทุนทางสังคมและทรัพยากรของ
ชุมชน ผนวกด้วยภาวะผู้น า การมีจิตสาธารณะ ความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนา และประเพณีวัฒนธรรมที่ยึดเหนี่ยวชุมชนให้
ด ารงอยู่ได้  
        ผู้วิจัยมีความเห็นว่า โครงการแนวทางการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมแบบองค์รวมโดยภาคประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
จังหวัดสระบุรี จะสามารถค้นหาปัจจัยความส าเร็จ รูปแบบ กระบวนการ แนวทาง วิธีการ ตลอดจนวิเคราะห์ความเช่ือมโยงไปสู่
ความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชนซึ่งจะน าไปสู่การจัดสวัสดิการสังคมให้เกิ ดการพัฒนาคุ้มครองปกป้องพิทักษ์เด็ก 
เยาวชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและน าไปปรับใช้กับองค์กรอื่น ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตเพื่อ
การด าเนินงานสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมทั้ง 13 อ าเภอของจังหวัดสระบุรี อีกทั้งช่วยเหลือสังคมที่ก าลังประสบกับปัญหาที่
หลากหลายอยู่ในขณะนี้ ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระทางสังคม และเสริมสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนชาวจังหวัด
สระบุรีให้เข้าถึงสิทธิตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ที่จะท าการศึกษาไว้ 2 ประเด็นหลัก ดังน้ี 
 1. แนวทางการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมแบบองค์รวมโดยภาคประชาชนเป็นศูนย์กลาง จังหวัดสระบุรี 
      2. กระบวนการ แนวทาง วิธีการ ความเช่ือมโยงไปสู่ความเข้มแข็งในการจัดสวัสดิการสังคมแบบองค์รวม  โดยภาค
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง จังหวัดสระบุรี  
    
ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี ครอบคลุมพื้นที่ท้ัง 13 อ าเภอของจังหวัดสระบุรี 
  2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาถึงความชัดเจนในเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของนโยบายที่จะน าไปปฏิบัติ 
ความพร้อมทางด้านความต้องการของชุมชน บุคลากร วัสดุ/อุปกรณ์ การให้บริการและงบประมาณในการให้บริการทาง
สวัสดิการสังคมในจังหวัดสระบุรี  
  3. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ท าการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ประชาชน ในพื้นที่ 13 อ าเภอ ทั้งจังหวัดสระบุรี 
           3.1 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 150 คน ประกอบด้วย 1) ผู้แทนหรือเจ้าหน้าที่จากส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี จ านวน 4 คน 2) แกนน าเครือข่ายจากภาคประชาชน 13 อ าเภอ ๆ ละ 5 คน รวม 65 คน 3) ผู้น า
องค์กรปกครองท้องถิ่น 13 อ าเภอ ๆ ละ 2 คน รวม 26 คน และ 4) ผู้แทนจากสื่อมวลชนจังหวัดสระบุรี จ านวน 5 คน กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง 
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           3.2 กลุ่มตัวอย่างส าหรับการสนทนากลุ่ม จ านวน 40 คน ได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง 
            3.3 กลุ่มตัวอย่างส าหรับการจัดเวทีสาธารณะ ได้แก่แกนน าเครือข่ายจากภาคประชาชน ในเขตจังหวัดสระบุรี 
ทั้ง 13 อ าเภอ จ านวน 65 คน โดยได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย อ าเภอละ 5 คน ผู้แทนหรือเจ้าหน้าที่จากส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี จ านวน 4 คน ผู้น าองค์กรปกครองท้องถิ่น 13 อ าเภอ ๆ ละ 2 คน รวม 26 คน
ผู้แทนจากสื่อมวลชนจังหวัดสระบุรี จ านวน 5 คน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
      การด าเนินการวิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ดังน้ี 

ผู้วิจัย ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยอาศัยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive) ด้วย
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)  
       1. การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมดโดยผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย จัดเตรียมประเด็นและสร้างแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นและตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัยและเพื่อให้ได้ค าตอบที่สามารถน าไปตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ จากนั้นได้น าไปสัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มเป้าหมายจ านวน 45 คน (Key Informant) ดังที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น 
 2. การสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยได้ท าการนัดหมายตัวแทนแต่ละอ าเภอ พร้อมทั้งสถานที่ที่จะท าการ
สนทนากลุ่ม โดยมีการจัดเตรียมประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้ และมีการใช้เครื่องบันทึกเทปเสียงเป็นตัวช่วย
ในการเก็บข้อมูล กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน ได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง 
 3. การจัดเวทีสาธารณะ เพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ เป็นการเติมเต็มข้อมูลอย่างกว้างขวาง
เกี่ยวกับประเด็นที่วิจัย โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยได้ก าหนดสถานที่และนัดหมายล่วงหน้ากับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 65 คน  
โดยได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึกมีความสอดคล้องกับการสนทนากลุ่มและการจัด
เวทีสาธารณะโดยสรุปตามวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ข้อ แนวทางการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมแบบองค์รวมโดยภาคประชาชน          
เป็นศูนย์กลาง จังหวัดสระบุรีและรูปแบบ กระบวนการ แนวทาง วิธีการ ความเช่ือมโยงไปสู่ความเข้มแข็งในการจัดสวัสดิการ
สังคมแบบองค์รวมโดยภาคประชาชนเป็นศูนย์กลาง จังหวัดสระบุรี พบว่า 
 1. ความต้องการของชุมชนในการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคม ฉบับปรับปรุงไปปฏิบัติในจังหวัดสระบุรี ท้ัง 13 อ าเภอ  
โดยที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี เป็นหน่วยงานหลักที่รับนโยบายฉบับปรับปรุงมาปฏิบัติใน
ระดับจังหวัดและส่งต่อการด าเนินงานลงมาในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ จึงเป็นความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ที่ตนเองรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินงานเพราะเป็นหน่วยงานของภาครัฐที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมาย
และชุมชนมากที่สุด ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี  เป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณใน
บางส่วนของการด าเนินงาน และสนับสนุนในเรื่องของการจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับท้องถิ่น  
 2. วิเคราะห์ปัจจัยด้านความชัดเจนวัตถุประสงค์ของนโยบายพบว่า การน าแผนฉบับปรับปรุงฯไปปฏิบัติครั้งนี้              
ผู้ก าหนดนโยบายและผู้บริหารนโยบายมีความชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายส่วนผู้น านโยบายไปปฏิบัติมี
ความรู้ความเข้าใจ มีความเป็นวิชาชีพท าให้สามารถเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายและได้รับการอบรม ข้อมูล
ข่าวสารด้านสวัสดิการสังคม ท าให้การให้บริการสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนครอบคลุมตามสิทธิและส่งผลให้การน านโยบาย
ไปปฏิบัติไม่บิดเบือนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายสามารถท าให้ ได้เลือกใช้บริการได้ตามความต้องการ 
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 3. วิเคราะห์ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่ามีบุคลากรไม่เพียงพอ และมีการจัดหาบุคลากรเสริมในการปฏิบัติงาน          
โดยการจัดจ้างอาสาสมัครช่วยงานเพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการต่อประชาชน      
 4. วิเคราะห์ปัจจัยด้านวัสดุและอุปกรณ์ พบว่า เจ้าหน้าท่ีมีอุปกรณ์ในการให้บริการสวัสดิการสังคมแก่ภาคประชาชน  
มีจ านวนเพียงพอและบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชนและภาคเอกชน  
 5. วิเคราะห์ปัจจัยด้านความรู้พบว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างมากในการสนับสนุนกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติให้
มีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจอย่างกว้างและรู้เพียงผิวเผิน
เท่านั้น ยังมิได้มีการศึกษารายละเอียดของแผนฉบับปรับปรุงอย่างจริงจัง ส่งผลถึงการด าเนินงานทางด้านองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่ได้ยึดการด าเนินงานหรือกิจกรรมตามแผนแต่จะเน้นการด าเนินงานหรือกิจกรรมตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของตนเองเป็นหลักจึงส่งผลถึงความล้มเหลวในการน าแผนไปปฏิบัติเพราะไม่มีการรับรู้ในเรื่องแผนฉบับปรับปรุง
ตั้งแต่เริ่มแรกของการด าเนินงาน 
 6. วิเคราะห์ปัจจัยด้านการให้บริการพบว่า การก าหนดภารกิจและมอบหมายงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการให้บริการ
โดยเฉพาะแนวทางการให้บริการให้ความเท่าเทียมกัน ทุกเพศ ทุกศาสนาทุกกลุ่มฐานะทางเศรษฐกิจและทุกกลุ่มอาชีพว่า
สามารถใช้บริการได้อย่างเท่าเทียมกันซึ่งผู้ปฏิบัติงานถือเป็นนโยบายหลักในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและควรให้
ความส าคัญในหลักธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน 
 7. วิเคราะห์ปัจจัยด้านงบประมาณพบว่า งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นได้จริงและ
เป็นตัวขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเล็งเห็นความส าคัญของการด าเนินกิจกรรม  
ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าวมากน้อยเพียงใดเพราะหากไม่มีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ก็คงไม่เกิดขึ้น
ตามที่ได้ก าหนดไว ้แม้แต่ในเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าวก็ยังเกิดขึ้นน้อยตามไปด้วย 
เพราะส่วนใหญ่จะให้ความสนใจกับกิจกรรมที่มีงบประมาณมาสนับสนุนมากกว่า 
 
 สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว พบว่า 
  1. ความต้องการของชุมชนในการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมแบบองค์รวมโดยภาคประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไปปฏิบัติ
ในจังหวัดสระบุรี ทั้ง 13 อ าเภอ โดยที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี เป็นหน่วยงานหลักท่ีรับ
นโยบายฉบับปรับปรุงมาปฏิบัติในระดับจังหวัดและส่งต่อการด าเนินงานลงมาในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ จึงเป็นความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ที่ตนเองรับผิดชอบ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานได้รับ
ความร่วมมืออย่างดีจากกลุ่มเป้าหมาย ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินงานเพราะเป็นหน่วยงานของภาครัฐที่มี
ความใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายและชุมชนมากที่สุด ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี เป็นผู้ให้
การสนับสนุนงบประมาณในบางส่วนของการด าเนินงาน และสนับสนุนในเรื่องของการจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในระดับท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับงานแนวคิดของ Maslow (1970) และ Pressman and Wildavsky (1973) สรุป
ได้ว่าทฤษฎีเงือ่นไขการประกันความส าเร็จของนโยบายซึ่งควรจะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฏีที่เหมาะสมและเง่ือนไขที่น าความ
ล้มเหลวมาสู่การน านโยบายไปปฏิบัติดังนั้น การน านโยบายไปปฏิบัติควรจะมีความเช่ือมโยงกับการก าหนดนโยบาย                
แนวทางการบรรลุเป้าหมายของนโยบายควรมีการเลือกวิธีการที่หลีกเลี่ยงความสลับซับซ้อน  
  2. ปัจจัยด้านความชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมแบบองค์ร วม  
โดยภาคประชาชนเป็นศูนย์กลาง พบว่าผู้ก าหนดนโยบาย และผู้บริหารนโยบายมีความชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของนโยบายฯส่วนผู้น านโยบายไปปฏิบัติ มีความรู้ความเข้าใจและมีความเป็นวิชาชีพท าให้สามารถเข้าใจในวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของนโยบายเป็นอย่างดีประกอบกับการน าแนวทางบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้จะสามารถส่งผลให้เป็น
ตัวช้ีวัดในการปฏิบัติราชการของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ เช่นการบริการสังคมเจ้าหน้าที่ควรยึดหลักธรรมาภิบาลคู่ไปกับ
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ข้าราชการใสสะอาดและมุ่งความเป็นเลิศในการสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนซึ่งผู้รับประโยชน์คือผู้รับบริการทางสังคม    
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของVan Meter and Horn (1975) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาตัวแบบกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ
ต้องค านึงถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานคือปัจจัยด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ทั้งยังส่งผลต่อความชัดเจน
ในการก าหนดภารกิจและมอบหมายงานซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของการน านโยบายไปปฏิบัติในการตอบสนอต่อความ
ต้องการของประชาชน  

3. ปัจจัยด้านบุคลากรและ ความรู้ เป็นปัจจัยความพร้อมของบุคลากรส่งผลต่อการสร้างประสิทธิภาพของการน า
นโยบายบริการสังคมไปปฏิบัติโดยเฉพาะท าให้ผู้รับบริการได้รับบริการตรงต่อเวลา รวดเร็วเป็นปัจจัยด้านคุณสมบัติของ
บุคลากรซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวรเดช จันทรศร (2527) ในด้านการ
บริหารการจัดการซึ่งบุคลากรเป็นปัจจัยหนึ่งมีความส าคัญต่อขีดสมรรถนะในการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยเฉพาะตัวของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการด าเนินงาน จะต้องมีการศึกษา มีความเข้าใจในรายละเอียด
เกี่ยวกับขอบเขตงานที่ตนเองรับผิดชอบซึ่งเป็นไปตามงานวิจัยของสมบัติ  ธ ารงธัญวงค์ (2540)และแนวคิดของ Van Meter 
and Van Horn (1975) บุคลากรจะต้องมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ ในวัตถุประสงค์ของนโยบายหากผู้รับผิดชอบ
ระดับปฏิบัติมีความเข้าใจที่แตกต่างกันจะก่อให้เกิดความสับสนในวัตถุประสงค์ของนโยบาย ทิศทางการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีระดับล่างจะด าเนินไปตามความพอใจของแต่ละคนซึ่งท้ายสุดก็น าไปสู่ความล้มเหลวของนโยบาย 

4. ปัจจัยด้านวัสดุและอุปกรณ์ส่งผลต่อการสร้างประสิทธิภาพของการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมแบบองค์รวม             
โดยภาคประชาชนเป็นศูนย์กลาง การบริการสังคมไปปฏิบัติ ความพร้อมทางด้านวัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ถึงแม้ว่า
นโยบายมีความชัดเจนมากเพียงใด ถ้าไม่มีความพร้อมในด้านวัสดุและอุปกรณ์จะส่งผลไม่ส าเร็จในการสร้างประสิทธิภาพ   
ของการน านโยบายไปปฏิบัติแก่ผู้สูงอายุได้สอดคล้องกับงานวิจัยของสมบัติ  ธ ารงธัญวงค์ (2540) ได้ให้ความเห็นไว้ ถ้าไม่มี
ความพร้อมในด้านวัสดุและอุปกรณ์จะท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติเกิดความล้มเหลวได้ 

5. ปัจจัยด้านการให้บริการ ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมแบบองค์รวมโดยภาคประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
การสร้างประสิทธิภาพของการน านโยบายบริการสังคมไปปฏิบัติ โดยการให้ความส าคัญด้านความเสมอภาคและตรงต่อเวลา
ตั้งแต่สถานที่การให้บริการ ขยายการให้บริการเชิงรุก การให้บริการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ การมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Masuda and Kojima (2001) ได้ให้ความเห็นว่า รูปแบบการบริการสังคม ต้องมีการพัฒนาระบบการให้บริการ
ตามความต้องการและสถานการณ์ ท่ีเปลี่ยนไปเพื่อความมั่นคงทางสังคมแก่ภาคประชาชน ในจังหวัดสระบุรี 
      6. ปัจจัยด้านงบประมาณที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมแบบองค์รวมโดยภาคประชาชนเป็นศูนย์กลาง             
การสร้างประสิทธิภาพของการน านโยบายบริการสังคมไปปฏิบัติ งบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงานถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ
มาก การด าเนินกิจกรรม โดรงการต่าง ๆ งบประมาณถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนในการด าเนินงาน ฉะนั้นการจัดสรรเรื่อง
งบประมาณ ต้องค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรเดช จันทรศร (2527) ได้กล่าวไว้
ว่าหน่วยงานจะมีขีดสมรรถนะภายในสูงข้ึนอยู่กับความพร้อมของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
ข้อเสนอแนะ 
      1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ    
          1.1 การขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมแบบองค์รวมโดยภาคประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการสร้างประสิทธิภาพของการ
น านโยบายบริการสังคมไปปฏิบัติ การน าแผนฉบับปรับปรุงไปปฏิบัติที่ในระดับท้องถิ่น ควรให้ความส าคัญกับหน่วยงานของ
ท้องถิ่นตั้งแต่เริ่มแรกของการด าเนินงานและในส่วนของการเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้ตัวบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ตัว
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบและสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดในการปฏิบัติหน้าที่  จะได้เกิด
ความเข้าใจ ความช านาญ ให้ผลของการด าเนินงานประสบผลส าเร็จ 
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          1.2 ควรมีการก าหนดหน้าท่ีภารกจิในการด าเนินงาน ให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน โดยเฉพาะนโยบาย กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
          1.3. การด าเนินงาน ต้องค านึงถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้เข้ามามสี่วนร่วม การน าไปปฏบิัติ โดยเฉพาะ
หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน ซึ่งเป็นรากฐานของการด าเนินกจิกรรมเพื่อให้การท างานเกิดผล
ส าเรจ็อย่างถาวร จะต้องเป็นผู้ที่มคีวามจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
      2 ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจยัต่อไป 
          2.1 การขับเคลื่อนสวสัดิการสังคมแบบองค์รวมโดยภาคประชาชนเปน็ศูนย์กลาง ในการสร้างประสิทธิภาพของการ
จัดสวสัดิการสังคมไปปฏิบตัิ แผน เป็นแผนด าเนินการระยะยาว ควรศึกษาในด้านการมสี่วนร่วมในการน าแผนผูสู้งอายุฯฉบับ
ปรับปรุงไปปฏิบัติ ท้ังต่างพ้ืนท่ีและหน่วยงานและต่างหน่วยงานในการศึกษาเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและบทบาทที่มี
ต่อสังคมในทุก ๆ ด้าน 
         2. 2. การประเมินผลและติดตามผลการด าเนินงานควรมีการประเมนิ ติดตามกับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งในการ
ด าเนินงาน เพื่อให้เกิดการบูรณาการและเชื่ยมโยงการด าเนินงานร่วมกัน 
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การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความม่ันคงการค้าชายแดนไทย-พม่า จังหวัดระนอง 
Strengthening People's Participation in Thai - Burma Border Trade Security  

in Ranong Province 
 

สัคพัศ แสงฉาย1 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความมั่นคงการค้าชายแดนไทย - พม่า จังหวัดระนองได้
ออกแบบเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา หลักการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนและการเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการพัฒนาการค้าชายแดนไทย-พม่า โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม ผู้บริหารด่านชายแดนไทย-พม่า ผู้ประกอบการภาคเอกชน ผู้น าชุมชน และการเปิดเวที
ประชาคมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประชาชน ผลการศึกษาพบว่า 1) การพัฒนาด้านความมั่นคง คือ ส่งเสริมการลดปัญหา
อาชญากรรม การลักลอบขนส่งสินค้าและการค้ามนุษย์ให้ลดลง รวมทั้งการเตรียมความพร้อมปกป้องประชาชนจากการก่อ
การร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความร่วมมือกับประเทศพม่าในด้านความมั่นคงชายแดน 2) การพัฒนา  ด้านความมั่ง
คั่ง คือ ส่งเสริมการลงทุน  การเช่ือมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ห่วงโซ่มูลค่า สินค้าและบริการข้ามพรมแดนชายแดนไทย-พม่า 
ทั้งปรับปรุงแก้ไขระเบียบและกฎหมายเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม อ านวยความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งส่งเสริมพื้นที่
ชายแดนไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสามารถสร้างความเจริญและรายได้ให้กับชุมชน 3) การพัฒนาด้านความยั่งยืน คือ สามารถ
สร้างความเจริญ รายได้ คุณภาพชีวิตของประชาชนชายแดนไทยให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  ที่สมดุล 
พอดี มีการผลิตและการบริโภคที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน
ทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ีในการพัฒนาชายแดนไทย 
 

ค ำส ำคัญ:  การมสี่วนร่วม ความมัน่คง การค้าชายแดน ประชาชน   
 
Abstract 
 Strengthening People's Participation in Thai-Burma Border Trade Security in Ranong Province has 
been designed as a qualitative research study aimed at studying the principles of border security enhancement 
and strengthening public participation for the development of Thai-Myanmar border trade. The data was 
collected using participatory observation, in-depth interview, Thai-Myanmar border management discussion. 
Private entrepreneurs, community leaders, and public forum open to the public. The study found that;           
1) Security development is to promote crime reduction, smuggling and human trafficking are reduced. 
Including preparedness to protect people from terrorism and natural disasters and cooperation with Burma 
on border security, 2) Wealth development is investment promotion, transport link logistics value chain 
Products and Services Crossing Thai-Myanmar Border Crossing Both revision of regulations and laws to promote 
fair trade is convenient and fast It also promotes the Thai border as a tourist attraction that can generate 
income and growth for the community, 3) Sustainable development is the ability to generate income and 
increase the quality of life of Thai people. By using balanced natural resources, production and consumption 

                                                           
1
 อาจารย์ประจ าแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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are environmentally friendly. The importance of private sector participation in all sectors of the Thai 
Border Areas development 
 

Keywords:  participation, security, border trade, people 
 
บทน า 
 การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ เป็นสิ่งส าคัญที่ทุกประเทศในโลกไม่ว่าจะมีการปกครองรูปแบบใดต่างก็ปรารถนา
จะให้เกิดและด ารงอยู่ตลอดไป ประเทศชาติที่มั่นคงประชาชนต้องมีความอยู่รอดปลอดภัย (survival) และประเทศมีความ
เจริญก้าวหน้า (growth) ตลอดจนสังคมมีความเป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้น ชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและยั่งยืนในอนาคต 
หากพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในทุกระดับที่เกิดขึ้นในโลกตามกระแสโลกาภิวัตน์ ที่ส่งผลให้
ความหมายของความมั่นคงของชาติได้ขยายขอบเขตจากความอยู่รอดปลอดภัย และความเจริญก้าวหน้าของประเทศเช่ือมโยง
ไปสู่มิติด้านอ่ืน ๆ เพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะมิติด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีรัฐบาลต้องให้ความส าคัญกับการปรับทิศทางการพัฒนาในมิติ
ดังกล่าว ให้สอดคล้องและเกิดความสมดุลกับทิศทางการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ที่น าไปสู่การรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติอย่างยั่งยืนสืบไป ประเทศไทยในปัจจุบันและต่อไปในอนาคตก าลังเผชิญกับปัญหาและภัยคุกคามรูปแบบใหม่มากมาย
หลายประการ จึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมของประชาชนและทุกภาคส่วนในชาติให้พร้อมเผชิญสถานการณ์ปัญหา      
และภัยที่อาจเกิดขึ้น และสามารถบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาและภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงของชาติได้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากสถานการณ์ ปัญหา และภัยความมั่นคงที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่จังหวัดทั่ว
ประเทศ จะมีความแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่แล้ว ยังมีความเกี่ยวโยงอย่างใกล้ชิดกับมิติต่าง ๆ ดังกล่าว รวมทั้ง มีแนวโน้ม
ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศโดยรวมเพิ่มมากขึ้น จึงท าให้สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นมีความสลับซับซ้อน และ         
ไม่อาจป้องกันแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางและวิธีการแบบเดิมที่มองปัญหาแบบแยกส่วน หรือแยกมิติได้เหมือนในอดีต ประกอบ
กับประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาในระดับพื้นที่  เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงโดยเฉพาะพื้นท่ีชายแดนให้มีความสันติสุข ความมั่นคงสอดคล้องกับ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนในสังคมและ
พัฒนาพื้นที่ชายแดนให้มีศักยภาพในการค้าบริการตามเป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผ่านกลไกของภาครัฐ 
หน่วยงานราชการในการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน  
            การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นการบริหารราชการ ที่น าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน การตัดสินใจ การด าเนินงาน และการประเมินผล โดยมีการจัดระบบงาน/วิธีการท างาน การจัด
โครงสร้าง และการสร้างวัฒนธรรมการท างานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ที่เอื้อต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) มีความหมายที่
หลากหลายโดยเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมและการเมือง ในที่นี้ หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนหรื อผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการหรือขั้นตอนต่าง ๆ ของการบริหาร  ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลการปฏิบัติงาน   
การร่วมแสดงทัศนะความคิดเห็น การร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น การร่วมคิดแนวทางการแก้ไข
ปัญหา การร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การร่วมในการด าเนินการ และการร่วมติดตามประเมินผล รวมทั้ง การร่วมรับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนา ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางวิชาการมีหลากหลายตัวแบบ ในที่นี้ใช้ตัวแบบระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนของสมาคมการมีส่วนร่วมสากล (( IAP2 - International Association for Public Participation) ที่
เรียกว่า Public Participation Spectrum แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับท่ี 1 การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร: เป็นการ
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมน้อยที่สุด แต่ถือว่าเป็นขั้นพื้นฐานของการมีส่วนร่วมและมีความส าคัญมาก โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ในการน าเสนอ
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ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัย และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับภารงานของภาครัฐ โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับนี้อยู่ในลักษณะการให้ข้อมูลทางเดียวจากภาครัฐสู่ประชาชน 
ระดับที่ 2 การมีส่วนร่วมในระดับการปรึกษาหารือ : เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และแสดง
ความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการ/การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐอย่างอิสระและเป็นระบบ โดย
หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนท้ังเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และน าข้อเสนอแนะ 
ความคิดเห็น และประเด็นที่ประชาชนเป็นห่วงไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบาย หรือพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
และประกอบการตัดสินใจ โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับนี้ท าได้โดยการส ารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ  การ
เสวนากลุ่ม เป็นต้น ระดับที่ 3 การมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท: เป็นลักษณะที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมหรือ
เกี่ยวข้องในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างรัฐ กับประชาชนอย่าง
จริงจัง และมีจุดมุ่งหมายชัดเจน โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ และวิธีการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ มีหน้าที่จัดระบบอ านวยความสะดวกและยอมรับการเสนอแนะ และมีการตัดสินใจร่วมกับภาค
ประชาชน การมีส่วนร่วมระดับนี้อาจด าเนินการในรูปแบบกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วม ระดับที่ 4 การมีส่วน
ร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ: เป็นการให้ความส าคัญกับบทบาทของประชาชนในระดับสูง โดยมีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การ
เป็นหุ้นส่วนกับประชาชนในทุกข้ันตอนของการตัดสินใจ ตั้งแต่การระบุปัญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไข รวมทั้งการ
เป็นภาคีในการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นการมีส่วนร่วมในระดับนี้ คือ การที่ภาครัฐสัญญากับประชาชนและ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานร่วมกัน และน าแนวคิดใหม่ ๆ หรือข้อเสนอแนะ ของประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ซึ่งความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมาจากผลของการตัดสินใจที่
ค่อนข้างสูง โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมในขั้นนี้ เช่น คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน เป็นต้น 
ระดับที ่5 การมีส่วนร่วมในระดับเสริมอ านาจประชาชน: เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่ประชาชนมีบทบาทในระดับสูงสุด โดยเป็น
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการเป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งผลการตัดสินใจมีผลผูกพันให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการ
ตามการตัดสินใจของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับสูงสุดนี้ เน้นให้ประชาชนมีบทบาทในการบริหารจัดการ
โดยเป็นผู้ด าเนินภารกิจ และภาครัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น ประโยชน์ของการตัดสินใจในขั้นนี้ คือ การสร้างการ
เรียนรู้ ความเข้าใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน (อรทัย ก๊กผล, 2552) 
            ผู้วิจัยเห็นว่าการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น บริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศต้องเป็นสังคมที่มีความ      
ไว้เนื้อเช่ือใจซึ่งกันและกัน มีเสถียรภาพ สันติภาพ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความมั่นคงที่ยั่งยืนในสังคม        
พหุวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในพื้นที่ชายแดน 
ที่จะร่วมกันพัฒนาให้เป็นเขตการค้าที่ส าคัญให้มีความสามารถในการแข่งขัน การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม การแก้ไขปรับปรุง
กฎระเบียบเพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาด การสร้างแหล่งงานในพื้นที่ชายแดน และการพัฒนาการท่องเที่ยว การขนส่ง
ระหว่างประเทศ เพื่อท่ีจะท าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคา้ชายแดน การท่องเที่ยวและบริการในภูมิภาค โดยจากที่ผู้วิจัย
ได้ลงพื้นที่ชายแดนไทย-พม่าจังหวัดระนอง พบว่า การค้าชายแดนจังหวัดระนอง เป็นอีกพื้นชายฝั่งทะเลอันดามันของไทย     
ที่มีการขยายตัวทางการค้าอย่างต่อเนื่อง มีมูลค่าการค้าชายแดนไทย -พม่า (เมียนม่า) ในปี 2559 ที่ผ่านมา จ านวนรวม 
19,526.38 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 15,398.06 ล้านบาท และมูลค่าการน าเข้า 4,128.32 ล้านบาท (ที่มา: ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการค้าต่างประเทศ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร) และจากความได้เปรียบเชิง
พื้นที่ ชายแดนจังหวัดระนองอยู่ริมทะเลอันดามัน ซึ่งมียุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศฝั่งอันดามัน ดังนั้นจึงได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความมั่นคง
การค้าชายแดนไทย-พม่า จังหวัดระนอง เพื่อศึกษา หลักการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนและเพื่อการพัฒนาการค้าชายแดน
ไทย-พม่า จังหวัดระนอง โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน การพึ่งตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการ
รับผิดชอบต่อพื้นที่การพัฒนาชายแดนไทย   
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาหลักการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนไทย-พม่า จังหวัดระนอง 
 2. เพื่อศึกษาการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาการค้าชายแดนทุกระดับ ทั้งระดับการ
รับทราบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ ระดับการปรึกษาหารือ ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้องและระดับการร่วมมือ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
           การก าหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยให้ความสนใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ด้านความมั่นคงชายแดนไทย - พม่า จังหวัดระนองและสาระส าคัญประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการค้าชายแดน จังหวัดระนอง ที่สอดคล้องกับเป้าหมายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีขอบเขตในการศึกษา
วิเคราะห์ดังนี้ 
           1. ขอบเขตเชิงเนื้อหา ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดว่าด้วยการมีส่วนร่วม การเสริมสร้างความมั่นคง สาระส าคัญ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการค้าชายแดนไทย-พม่า ทั้งในเรื่องการด าเนินงานที่ผ่านมาและปัญหาอุปสรรคในการ
บริหารงาน 
           2. ขอบเขตการวิเคราะห์ มุ่งไปในทิศทางของการพัฒนาสอดคล้องกับนโยบายการบริหารของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแนวทางการพัฒนาของหน่วยงานในท้องถิ่น 
           3. ขอบเขตด้านเวลา พิจารณา ช่วงปีงบประมาณ 2559 ถึงปีงบประมาณ 2560 ตามนโยบายการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
ฉบับท่ี 11 และ 12 
 
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยโดยได้การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความมั่นคงการค้า
ชายแดนไทย - พม่า ทุกระดับ จากระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (อรทัย ก๊กผล, 2552) ดังนี้ ระดับการรับทราบข้อมูล
จากหน่วยงานภาครัฐ ระดับการปรึกษาหารือ ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง ระดับการร่วมมือ และระดับการเสริมอ านาจ       
ของประชาชน  
 
     
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีขอบเขตการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล     
และวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

ระดับการมีส่วนร่วม 
การรับทราบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ 

การปรึกษาหารือ 
การเข้ามาเกี่ยวข้อง 
การร่วมมือ 

การเสริมอ านาจของประชาชน 

 

 
 
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ด้านความมั่นคงการค้าชายแดนไทย-พม่า 

จังหวัดระนอง ทุกระดับ 
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           ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ส าหรับผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ  นายด่านศุลกากรระนอง ผู้บริหาร 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน ผู้ประกอบการ แรงงาน ที่ให้ข้อมูลการศึกษาวิจัย ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา 
เรื่องการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความมั่นคงการค้าชายแดนไทย-พม่า จังหวัดระนอง มีวัตถุประสงค์  
           1) เพื่อศึกษาหลักการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนไทย-พม่า จังหวัดระนอง โดยศึกษาตั้งแต่ขั้นตอน การเตรียม
ความพร้อมชายแดน การวิเคราะห์ข้อมูลเรียนรู้ตนและพื้นที่ชายแดน การก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา การก าหนด
แผนงานโครงการพัฒนาชายแดน และการปฏิบัติตามแผน  
           2) เพื่อศึกษาการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาการค้าชายแดนทุกระดับ ทั้งระดับการ
รับทราบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ ระดับการปรึกษาหารือ ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้องและระดับการร่วมมือ โดยผู้วิจัยจึงได้
ออกแบบการศึกษาวิจัยเป็นเชิงคุณภาพ ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  การสัมภาษณ์เชิงลึก     
การสนทนากลุ่ม นายด่านศุลกากรระนอง ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ประชาชน และการเปิดเวที
ประชาคมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประชาชนจังหวัดระนอง  
          การเตรียมตัวและการวางแผนเข้าสู่พ้ืนที่ชายแดน จังหวัดระนอง 
           ผู้วิจัยได้ก าหนดแผนปฏิบัติงานวิจัยเข้าด าเนินการศึกษาพื้นที่ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึง มีนาคม 2560 โดยได้
ด าเนินการรวบรวมเอกสารเชิงประจักษ์ของด่านศุลกากรระนอง การด าเนินงานการค้าชายแดนไทย -พม่า พาณิชย์จังหวัด
ระนอง มีการก าหนดประเด็นในการรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด 
นายด่านศุลกากร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ผู้น าชุมชนและประชาชน ที่ให้การอนุเคราะห์แนะน าแหล่งข้อมูลมาเพื่อการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  อีกทั้งผู้วิจัยได้สังเกตแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชายแดนจังหวัดระนอง เวทีประชาคมรับฟัง
ความเห็นของประชาชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงการค้าชายแดนไทย การพัฒนาพื้นที่ชายแดน
จังหวัดระนอง ทั้งการรับฟังปัญหา การแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องความต้องการของประชาชน ความเห็นในการพัฒนาพื้นที่   
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสริมสร้างความมั่นคงการค้าชายแดน ส าหรับกิจกรรมที่ผู้วิจัยได้ร่วมกับประชาชนชายแดน
เป็นลักษณะการบริการทางวิชาการ ในประเด็นความส าคัญ การพัฒนาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ บทบาทประชาชนกับพัฒนา
พื้นที่ชายแดน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสริมสร้างความมั่นคงการค้าชายแดนพื้นที่ของตน โดยได้สัมภาษณ์เชิงลึก
และสนทนากลุ่มในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าว 

          การเก็บรวบรวมข้อมูลและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
           ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลหลัก เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด 
พาณิชย์จังหวัด นายด่านศุลกากร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ผู้น าชุมชนและประชาชน โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้   
          1) การรวบรวมเอกสารเชิงประจักษ์โดยมีการก าหนดประเด็นในการรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ชายแดนจังหวัดระนอง 
           2) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชายแดนจัดขึ้น การค้าชายสินค้าบริการต่าง ๆ การขนส่งสินค้าข้าม
พรมแดน การเดินทางผ่านแดนของประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งการรับฟังปัญหาการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องความต้องการ
ของประชาชน ความเห็นอื่น ๆ ในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดน 
           3) สัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการสัมภาษณ์ 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง 2) พาณิชย์จังหวัดระนอง และ 3) นายด่าน
ศุลกากรระนอง ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ข้อมูลของจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ความมั่นคงที่ยั่งยืนในสังคม             
พหุวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชายแดนไทย -พม่า โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน      
ในพื้นที่ชายแดน ท่ีจะร่วมกันพัฒนาให้เป็นเขตการค้าที่ส าคัญให้มีความสามารถในการแข่งขัน 
           4) สนทนากลุ่ม เป็นการสนทนาเพื่อรับฟังความเห็นและบทวิเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเสริมสร้างความมั่นคงการค้าชายแดน มีผู้เข้าร่วมการสนทนาคือ ผู้น าชุมชน ประชาชนชายแดนจังหวัดระนอง
สนทนาประเด็นท่ีส าคัญคือ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ทุกระดับ ทั้งระดับการรับทราบข้อมูลจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ระดับการปรึกษาหารือ ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง ระดับการร่วมมือ และระดับการเสริมอ านาจของประชาชนท่ีมีผลต่อ
การพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดน 
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           5) การบริการทางวิชาการในลักษณะการจัดเวทีประชาคมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประชาชน มีประเด็นความส าคัญ
ดังนี้ การพัฒนาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ บทบาทประชาชนกับพัฒนาพื้นที่ชายแดน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
เสริมสร้างความมั่นคงการค้าชายแดนพื้นท่ีของตน  
           สถานที่ท าการเก็บข้อมูล 
    ด่านศุลกากรระนอง บริเวณพื้นท่ีชายแดนไทย-พม่าและใกล้เคียงด่านศุลกากรระนอง จังหวัดระนอง 
            อุปกรณ์ในการรวบรวมข้อมูล 
            กล้องถ่ายภาพ ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีความจ าเป็นและส าคัญ ในชุมชนที่มีกิจกรรมในประเพณี ต่าง ๆ เวที
ประชาคม กิจกรรมของหมู่บ้าน กล้องถ่ายภาพจะช่วยเพิ่มความถูกต้องการด าเนินงานและความชัดเจนของข้อมูลได้มากข้ึน 
            เครื่องบันทึกเสียง ถือเป็นสิ่งส าคัญที่ใช้ในการเก็บข้อมูลให้ได้รายละเอียดการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มที่ชัดเจน
กว่าการจดบันทึก เพราะบางครั้งการจดบันทึกจะท าให้ข้อมูลประเด็นที่ส าคัญอาจจะไม่สมบูรณ์ การบันทึกเสียงสามารถ       
ที่จะใช้ทบทวนรายละเอียดข้อมูลที่จะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรสู่การวิเคราะห์ได้สมบูรณ์และครบถ้วนในเชิงเนื้อหา 
            การวิเคราะห์ข้อมูล 
            ส าหรับในการวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้แนวคิดทฤษฎีเป็นกรอบในการวิเคราะห์ โดยวิธีการหลักที่ใช้มี 2 วิธี วิธีแรก   
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ที่ได้ จดบันทึก การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม สัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม สิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือสังเกตเห็นได้ เพื่อสร้างข้อสรุปตามแนวคิดทฤษฎีหรือการศึกษาวิจัย       
วิธีที่สอง เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาซึ่งได้จากการศึกษาเอกสาร ในการวิเคราะห์เอกสารผู้วิจัยต้อง
ค านึงถึงสภาพแวดล้อมหรือบริบทว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสองวิธีจะเป็นลักษณะบรรยาย ขึ้นอยู่
กับประเด็นหรือปัญหาที่จะวิเคราะห์ โดยมุ่งประเด็นสาระส าคัญการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสริมสร้าง
ความมั่นคงการค้าชายแดน โดยศึกษาวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ส าหรับการพัฒนาพื้นที่และ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพื่อให้ได้ข้อสรุป ผลการวิจัยที่เป็นรูปธรรม และมีเหตุผลสนับสนุนอย่างชัดเจน 
 
ผลการวิจัย 
          หลักการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนไทย-พม่า จังหวัดระนอง 
            1. การพัฒนาด้านความมั่นคง คือ ส่งเสริมการลดปัญหาอาชญากรรม การลักลอบขนส่งสินค้าและการค้ามนุษย์          
ให้ลดลง รวมทั้งการเตรียมความพร้อมปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความร่วมมือกับ
ประเทศพม่าในด้านความมั่นคงชายแดน 2. การพัฒนาด้านความมั่งคั่ง คือ ส่งเสริมการลงทุน การเช่ือมโยงการขนส่งโลจิสติกส์
ห่วงโซ่มูลค่า สินค้าและบริการข้ามพรมแดนชายแดนไทย-พม่า ทั้งปรับปรุงแก้ไขระเบียบและกฎหมายเพื่อส่งเสริมการค้าที่
เป็นธรรม อ านวยความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งส่งเสริมพื้นที่ชายแดนไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสามารถสร้างความเจริญ
และรายได้ให้กับชุมชน 3.การพัฒนาด้านความยั่งยืน คือ สามารถสร้างความเจริญ รายได้ คุณภาพชีวิตของประชาชนชายแดน
ไทยให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุล พอดี มีการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการพัฒนาชายแดนไทย ให้สามารถ
แข่งขันได้ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีภาคประชาชนมีส่วนร่วมทั้งการเตรียมความพร้อมพื้นที่ชายแดน การวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นที่ชายแดน การก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา การก าหนดแผนงานโครงการพัฒนาชายแดน การปฏิบัติตาม
แผน โดยเน้นกระบวนการ  มีส่วนร่วม การพึ่งตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นพลังการขับเคลื่อนชุมชนเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งการพัฒนาเชิงพื้นที่ชายแดน ดังน้ี 
            1) ด้านการเตรียมความพร้อมพ้ืนท่ีชายแดน 
               หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในการเสริมสร้างความมั่นคง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 
องค์การบริหารส่วนต าบล มีการประสานงานในเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลชุมชนและแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคง
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ให้กับผู้น าชุมชน ประชาชน ได้ทราบถึงหลักการท างานในการเตรียมความพร้อมของชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ชายแดน           
การก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา การก าหนดแผนงานโครงการการพัฒนาชายแดนและการปฏิบัติตามแผน 
             2) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ชายแดน 
                ประชาชนในพื้นที่ชายแดน จะเป็นผู้ที่เข้าใจสภาพตามภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ วัฒนธรรม ประเพณี ทรัพยากร      
ทางธรรมชาติ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและทราบถึงสภาพปัญหาความต้องการเป็นอย่างดี สามารถที่จะให้ข้อมูลเพื่อ
ประกอบในการวิเคราะห์สถานการณ์ของพื้นที่ ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นที่ต้องด าเนินการแก้ไขเร่งด่วน จัดความส าคัญของแต่ละ
ปัญหา ระดมความเห็นวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพื่อศึกษาหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและสนอง    
ความต้องการให้กับประชาชน  
             3) การก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา 
                  ในแต่ละพื้นที่ชายแดนที่ประชนชนจัดจัดเวทีประชาคม ระดมความเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารส าหรับ
ทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ส าหรับอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การพัฒนาพื้นที่ สภาพแวดล้อมนั้น    
เมื่อแต่ละชุมชนและหมู่บ้านได้ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการที่แท้จริง มีการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหา ในเวที
ประชาคมนี้ สมาชิกแต่ละหมู่บ้านจะได้ระดมความเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและสนองต่อความต้องการของประชาชน    
โดยก าหนดเป้าหมายทิศทางการพัฒนาออกมาในรูปของโครงการและกิจกรรมที่ต้องมีบทบาทส่วนร่วมการพัฒนา 
             4) การก าหนดแผนงานโครงการพัฒนาชายแดน 
                 ในขั้นตอนนี้ เมื่อประชาชนในพื้นที่ ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาชายแดนร่วมกันในรูปของกิจกรรม โดยสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนและศักยภาพของชุมชนเป็นหลัก ศุลกากรระนอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นผู้ประสาน
การจัดท าเอกสารแผนงานและโครงการ บางกิจกรรมไม่ต้องอาศัยงบประมาณในการด าเนินงานซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาชิกชุมชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนด้วยกัน แต่บางโครงการ กิจกรรมต้องอาศัยงบประมาณจากภาครัฐมาขับเคลื่อน  
            5) การปฏิบัติตามแผน 
                หลังจากท่ีโครงการต่าง ๆ ได้ถูกบรรจุในแผนเรียบร้อย ขั้นตอนถัดไปจะเป็นการขออนุมัติใช้แผนและประกาศใช้
แผน ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเมื่อมีการประกาศใช้แผน โครงการต่าง ๆ จะถูกน ามาปฏิบัติตามระยะเวลาที่สอดคล้อง ซึ่งมี
ด่านศุลกากรระนอง หน่วยงานอื่น ๆ ของอ าเภอจังหวัดจะเป็นผู้ประสานการท างานร่วมกัน โดยมีบุคลากรภาครัฐท้องถิ่น     
ผู้น าชุมชนในพื้นที่ สมาชิกหมู่บ้าน มีบทบาทในการมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดน 
รวมทั้งมีคณะท างานท่ีเป็นผู้ติดตาม ประเมินความส าเร็จของโครงการและแผนพัฒนาให้ได้บรรลุผลตามเป้าหมาย  
 
           การพัฒนาการค้าชายแดนร่วมกับภาคประชาชน      
           1. การรับทราบข้อมลูจากหน่วยงานภาครัฐ  
               ด่านศุลกากรควรประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลการค้าชายแดน โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากหน่วยงานให้เป็นที่รับรู้เกิดความเข้าใจตรงกัน อันจะเป็นประโยชน์ส าหรับประชาชน   
ในพื้นที่ชายแดนและใกล้เคียงท่ีจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนระนอง 
           2. การปรึกษาหารือ 
              เมื่อประชาชนในได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากด่านศุลกากรหรือผู้น าชุมชน ประชาชนจะสามารถระดมความ
คิดเห็นต่าง ๆ ผ่านเวทีประชาชนที่จัดขึ้นมาในพื้นที่ สภาพพื้นที่การค้าชายแดนปัจจุบัน สภาพปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข    
ความต้องการอื่น ๆ เพื่อจะได้รวบรวมเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับการวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่และทิศทางในการพัฒนา 
           3. การเข้ามาเกี่ยวข้อง 
              ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถมีบทบาทในการมีส่วนร่วม การก าหนดนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน 
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โครงการพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งมีด่านศุลกากรระนอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต าบลและจังหวัด เป็นหน่วยงานประสานการ
ด าเนินงาน โดยค านึงถึงศักยภาพของพื้นที่ ชุมชน ทรัพยากรที่มีอยู่และความต้องการของประชาชนเป็นหลัก เพื่อที่จะได้แผน
และโครงการการพัฒนาท่ีมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน  
           4. การร่วมมือ 
               หลังจากท่ีประชาชนในได้มีการเสนอกิจกรรม โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน โดยมีด่านศุลกากรระนอง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต าบลและจังหวัด เป็นหน่วยงานที่รวบรวมโครงการเพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติและประกาศ         
ใช้ โครงการต่าง ๆ จะถูกมาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล โดยมีประชาชนจะมีบทบาทการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ 
           5. การเสริมอ านาจหรือกิจกรรมของประชาชน 
               ด่านศุลกากรระนอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต าบลและจังหวัด ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้ระดมความเห็น
ก าหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนด้วยการตัดสินใจของประชาชนเอง เป็นโครงการที่มาจากความต้องการ   
ของประชาชนในพ้ืนท่ี จะท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม การพึ่งตนเอง การช่วยเหลือ
ซึ่งกัน เป็นพลังการขับเคลื่อนชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาเชิงพื้นที่ชายแดน 
 
 สรุปและอภิปรายผล 
    การเสริมสร้างความมั่นคงการค้าชายแดนไทย-พม่า ที่ส าคัญ คือ 1. การพัฒนาด้านความมั่นคง คือ ส่งเสริมการลด
ปัญหาอาชญากรรม การลักลอบขนส่งสินค้าและการค้ามนุษย์ให้ลดลง รวมทั้งการเตรียมความพร้อมปกป้องประชาชนจากการ
ก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความร่วมมือกับประเทศพม่าในด้านความมั่นคงชายแดน 2. การพัฒนาด้านความมั่งคั่ง 
คือ ส่งเสริมการลงทุน การเช่ือมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ห่วงโซ่มูลค่า สินค้าและบริการข้ามพรมแดนชายแดนไทย - พม่า     
ทั้งปรับปรุงแก้ไขระเบียบและกฎหมายเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม อ านวยความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งส่งเสริมพื้นที่ชายแดน 
ไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสามารถสร้างความเจริญและรายได้ให้กับชุมชน 3. การพัฒนาด้านความยั่งยืน คือ สามารถสร้างความ
เจริญ รายได้ คุณภาพชีวิตของประชาชนชายแดนไทยให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุล พอดี มีการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทุกภาคส่วน
ในพ้ืนท่ีในการพัฒนาชายแดนไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส าหรับการที่จะท าให้ประชาชนที่อยู่ใน
พื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนนั้น สิ่งส าคัญคือ ด่านศุลกากรระนอง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชนต้องประสานความร่วมมือกัน รวมทั้งการบริหารจัดการให้ประชาชนในพ้ืนท่ี มีบทบาทการมี
ส่วนร่วมทั้งการจัดท าแผน/โครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนระนอง การค้าชายแดนไทย-พม่า และการน าแผนสู่การ
ปฏิบัติ สอดคล้องกับขั้นตอนการมีส่วนร่วมของถวิลวดี บุรีกุลและคณะ (2551) ที่ประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งการจัดท าแผน/โครงการ
ด้านการจัดการและการน าแผนสู่การปฏิบัติในกิจกรรมการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม การพึ่งตนเอง   
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นพลังการขับเคลื่อนชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาเชิงพื้นที่ชายแดน 
 
ข้อเสนอแนะ 
           1) ควรมีการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสริมสร้างความมั่นคงการค้าชายแดนไทย-พม่า จังหวัดอื่น ๆ 
ของประเทศไทยเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะได้ประเด็นการศึกษาที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น   
           2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเด็นการศึกษาด้านอื่น ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะได้ผล
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนและท้องถิ่นของจังหวัดระนอง 
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กิตติกรรมประกาศ  
 การศึกษาส าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องอาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พาณิชย์จังหวัดระนอง นายด่านศุลกากรระนอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
ผู้ประกอบการ ผู้น าชุมชน ประชาชน ในพื้นที่ชายแดนระนอง จังหวัดระนอง ที่อ านวยความสะดวกและมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูลและเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผลต่อการศึกษาในครั้งนี้ 
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กลยุทธ์ CSR กับสังคมสูงวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 
CSR strategy for aging society in Thailand 4.0 

 

สุรวงศ์   วรรณปักษ์1 

 
บทคัดย่อ 

 บทความนี้เป็นการศึกษากลยุทธ์ CSR (corporate social responsibility : CSR) กับสังคมสูงวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 
ถึงแม้จะมีการพัฒนาการให้บริการสาธารณะด้านสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการ
พัฒนาระบบการให้บริการแก่ผู้สูงวัยที่เริ่มเห็นได้สภาพปัญหาจากสภาวะสังคมสูงวัย (aging society) อย่างชัดเจน จากการที่มี
ผลกระทบจากช่วงวัยของประชากรยุคเบบี้บูม (baby boomer) คือกลุ่มประชากรที่เป็นก าลังหลักของชาติทั้งด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมที่มีช่วงวัยระหว่าง พ.ศ. 2489-2507 นั่นเอง จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติปรากฏว่า ประเทศไทยได้มีการ
พัฒนาสภาพสังคมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเรียบร้อยแล้ว จากนิยามขององค์การสหประชาชาติที่ระบุว่า ประเทศใดมีประชากรที่มีอายุ 
60 ปีขึ้นไป ในอัตราที่เกินกว่า ร้อยละ 10 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ถือได้ว่าประเทศนั้นเข้าสู่สภาวะสังคมสูงวัยแล้ว (aging 
society) และหากมีอัตราเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 หรือ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งประเทศก็จะป็นการเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ 
(complete aged society) 

 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาสภาพปัญหาของผู้สูงอายุในประเทศไทย และเพื่อศึกษาแนวทาง
ในการน าแนวคิด CSR มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทย 

 ผลการศึกษาพบว่า การน าแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมส าหรบัการดแูลผูสู้งอายุมาบรรจุไว้ในแผนกลยุทธ์ของแต่
ละองค์การจะสามารถส่งผลกระทบไปในทิศทางที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในทุก ๆ ด้านได้ในอนาคต 
 

ค ำส ำคัญ: กลยุทธ์ CSR  ผู้สูงอายุ  ไทยแลนด์ 4.0 
 
Abstract 

 This paper aims to study the older people in Thailand CSR strategy 4.0. This article explores the 
CSR strategy for the elderly in Thailand 4.0, despite the clear development of public health services. 
Thailand is a country that has developed a service system for older people who are starting to see the 
condition of the aging society clearly due to the impact of the age of the baby boom that is the main 
force of the economy and society that is between ages 1946-1964. According to the data of the National 
Bureau of Statistics, it appears that Thailand has developed social conditions into the elderly society 
successfully, according to the definition of the United Nations, which country has a population aged 60 or 
over at a rate of more than 10 percent of the total population. It can be considered as an aging society, 
and if it is increased to 20 percent or 1 in 5 of the entire population, it will become a complete Aged 
society. This paper aims to study the problems of the elderly in Thailand and to study the ways in which 
strategy CSR is used to improve the quality of life of the elderly in Thailand. 

                                                           
1
 อาจารย์ ดร. ประจ าคณะรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 



                      รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 7 วันท่ี 30 มิถุนายน 2560  

 

- รัฐศาสตร ์รัฐประศาสนศาสตร์ และกฎหมาย - 500 

 

The study indicated that Implementing the concept of social responsibility for elderly care 
included in each organization's strategic plan can have a positive impact on improving the quality of life 
for older people in all areas in the future. 
 

Keywords: CSR strategy , Older people , Thailand 4.0 
 

บทน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการพัฒนาระบบการให้บริการแก่ผู้สูงวัยท่ีเริ่มเห็นได้ชัดเจนจากการที่รับผลกระทบจาก

ช่วงวัยของประชากรยุคเบบี้บูม (baby boomer) คือกลุ่มประชากรที่เป็นก าลังหลักของชาติทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคมที่มี
ช่วงวัยระหว่าง พ.ศ. 2489-2507 นั่นเอง จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติปรากฏว่า ประเทศไทยได้มีการพัฒนาสภาพ
สังคมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเรียบรอ้ยแลว้ จากนิยามขององค์การสหประชาชาติที่ระบุว่า ประเทศใดมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีข้ึนไป 
ในอัตราที่เกินกว่า ร้อยละ 10 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ถือได้ว่าประเทศนั้นเข้าสู่สภาวะสังคมสูงวัยแล้ว (aging society)
และหากมีอัตราเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 หรือ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งประเทศก็จะป็นการเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ 
(complete aged society)  

 รัฐบาลและองค์การทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นปัญหาและผลกระทบของประเทศไทยเป็นอย่างดี ได้แก่ สภาพที่มีผู้สูงวัย
มากขึ้น แต่คนเหล่านั้นไม่มีผลิตภาพทางเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากเกษัยณอายุจากการท างานแล้ว แต่ระบบสุขภาพและการ
ให้บริการด้านสาธารณสุขยังคงต้องตอบสนองรองรับบุคคลเหล่านี้มากขึ้นกว่าเดิมจากสภาพร่างกายที่ถดถอยลงตามสังขาร  
ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดในการดูแลรักษาผู้สูงวัยเหล่านั้นในสังคมไทย และในขณะเดียวกันทั้ งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต่างก็มีความกระตือรือล้นอย่างแน่วแน่ที่จะด าเนินการเตรียมพร้อมและรับมือกับปัญหา
ดังกล่าว (พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2553: 20) 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ค านวณประชากรกลางปี 2558 ทั้งประเทศ 65 ,027,401 
คน เพศชาย 31,865,175 คน เพศหญิง 33,064,910 คน ประชากรเหล่านี้ได้กระจายตัวกันอยู่ตามภาคต่าง ๆ ทั้ง 4 ภาคของ
ประเทศไทย การกระจายตัวของประชากรลักษณะเช่นนี้เป็นการกระจายตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะภาคกลาง 
(รวมกรุงเทพมหานคร) เป็นภาคที่มีประชากรมากที่สุดเท่ากับ 22 ,182,544 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1ของประชากรทั้งหมด
รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชากร 21,861,423 คนคิดเป็นร้อยละ 33.6 ภาคเหนือ มีประชากร 11,758,421 
คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 และภาคใต้มีประชากร 9,225,013 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2  จากข้อมูลประชากรของส านักบริหาร
การทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข  

 ประชากรสูงวัย (60 ปี ขึ้นไป) ในกลุ่มประเทศอาเซียน ช่วงปี พ.ศ. 2523 - 2593 โดยภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ยกเว้นสิงคโปร์และไทย ซึ่งคาดการณ์ว่าจะลดลง ในปี พ.ศ. 2593 และในปี พ.ศ. 2558 ประเทศท่ีมีจ านวนประชากร
สูงอายุสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ อินโดนีเซีย (21.19 ล้านคน),ไทย (10.73 ล้านคน) และเวียดนาม (9.61 ล้านคน) ตามล าดับ 

 ส านักงานสถิติแห่งชาติได้ท าการส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยมาแล้วหลายครั้ง โดยครั้งแรกด าเนินการ
ส ารวจในปี 2537 ครั้งที่ 2 ในปี 2545 ครั้งที่ 3 ในปี 2550 และครั้งที่ 4 ในปี 2554 ผลจากการส ารวจที่ผ่านมา พบว่า 
ประเทศไทยมีจ านวนและสดัสว่นของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเห็นได้ชัดโดยปี 2537 มีผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 6.8 ของ
ประชากรทั้งประเทศ ปี 2545 และปี 2550 เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ9.4 และ 10.7 ตามล าดับ และในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
12.2 หรืออาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนที่เข้าสู่สังคมของผู้สูงวัย (Aging Society) การเป็นสังคมสูง
วัย คือ การที่มีจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น (ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด) ในขณะที่วัย
เด็กและวัยแรงงานลดน้อยลงจากจ านวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น 10,014,705 คน เป็นชาย 4,514,815 และหญิง 5,499,890 คน หรือ
คิดเป็นชายร้อยละ 45.1 และหญิงร้อยละ 54.9 ของผู้สูงอายุท้ังหมด เมื่อพิจารณาข้อมูลจากตาราง ท่ี 1 จ านวนและอัตราของ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2537 ,2545, 2550, 2554 และ 2557 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ: 2558) 
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ตารางที่ 1 : แสดงจ านวนและอัตราของผู้สูงอายุ พ.ศ. 2537 , 2545 , 2550 , 2554 และ 2557  
ปีที่ส ารวจ จำนวนผ ู้สูงอาย ุ อัตราผ ู้สูงอาย ุ 

2537 4,011,854 6.8 
2545 5,969,030 9.4 
2550 7,020,959 10.7 
2554 8,266,304 12.2 
2557 10,014,705 14.9 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต:ิ (2558) 
 
แหล่งรายได้หลัก 

แหล่งรายได้ที่ส าคญัหรือแหล่งรายได้หลักในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุส่วนใหญไ่ด้รับจากบุตร (ร้อยละ 36.7) 
รองลงมา คือ รายได้จากการท างานของผู้สูงอายุเอง (ร้อยละ 33.9) จากเบี้ยยังชีพจากทางราชการ (รอ้ยละ 14.8) จากเงิน
บ าเหน็จ บ าน าญ (ร้อยละ 4.9) จากคู่สมรส (ร้อยละ 4.3) และจากดอกเบี้ยเงินออมท่ีผูสู้งอายุได้เก็บออม เงินออม การขาย
ทรัพย์สินที่มีอยู่ (ร้อยละ 3.9) ส าหรับผูสู้งอายุชายแหล่งรายได้หลักที่ส าคัญ คือรายได้จากการท างาน จากบุตรและเบีย้ยังชีพ
จากทางราชการในขณะทีผู่้สูงอายหุญิงมีรายไดจ้ากบุตรเป็นรายได้หลักในการด ารงชีวิต รองลงมาคือ รายได้จากการท างาน
และเบีย้ยังชีพจากทางราชการ 
 
อัตราผู้สูงอายุรายภาค  

ภาคเหนือมีอัตราผู้สูงอายุสูงสุด (ร้อยละ 18.4) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ17.0) ภาคกลางและ
ภาคใต้ มีอัตราผู้สูงอายุใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 13.5 และร้อยละ13.2 ตามล าดับ) และกรุงเทพมหานครมีอัตราผู้สูงอายุต่ าสุดคิด
เป็นร้อยละ 11.0 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

ในบทความนี้ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังน้ี 
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของผู้สูงอายุในประเทศไทย  
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการน าแนวคิด CSR มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทย 

  
กรอบความคิดและวิธีด าเนินการวิจัย 

 ผู้วิจัยมุ่งศึกษาโดยการน าเสนอทฤษฎี แนวคิด หลักการของบทความวิชาการ เรื่อง กลยุทธ์ CSR กับผู้สูงอายุในยุคไทย
แลนด์ 4.0 มีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (documentary 
research) ประกอบด้วย ข้อมูลสถิติ หนังสือต ารา บทความวิชาการ และงานวิจัยต่าง ๆ มาประกอบเข้ากับการวิเคราะห์และ
การสังเคราะห์ (analysis and synthesis) ของผู้วิจัยด้วยการศึกษาจากเอกสาร ข้อมูลสถิติและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้สูงอายุ 
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และนักวิชาการคือศาตราจารย์ดร.บุญทัน ดอกไธสง รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช และ ดร.บุญเลิศ ไพรินทร์ เพื่อ
ค้นหาถึงการเช่ือมโยงการน ากลยุทธ์ CSR ไปประยุกต์ใช้กับการดูแลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์ 4.0 
รวมไปถึงการน าเสนอแนวทางในการจัดการนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกระบวนการให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการรับบริการ
ด้านต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างประสิทธิภาพให้แก่นโยบายสาธารณะด้านกลยุทธ์ CSR กับ
ผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในอนาคต  
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ผลการวิจัย 
1. สภาพปัญหาของผู้สูงอายุในประเทศไทย 
 จากการทบทวนวรรณรรม พบว่า ปัญหาส าคัญที่ผู้สูงอายุไทยประสบคือ ปัญหาทาง เศรษฐกิจและสุขภาพ         

เกือบครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุ มีรายได้ไม่พอเลี้ยงชีพ และ 2 ใน 3 มีสุขภาพอยู่ในระดับปานกลางถึงไม่ดีมาก โรคที่มีการรายงาน  
ว่าเป็นกันมากในกลุ่มผู้สูงอายุ คือ ปวดหลัง ปวดเอว ไขข้ออักเสบ โรคเกี่ยวกับสายตา โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง                 
โรคกระเพาะ โรคหัวใจ นอกจากนี้ยังพบว่า ภาวะการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุนี้ เป็นเหตุผลส าคัญประการหนึ่ง ที่ท าให้ผู้สูงอายุ            
ไม่สามารถท างานหาเลี้ยงชีพได้ 

2. แนวทางในการน าแนวคิดกลยุทธ์ CSR มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทย 
แนวคิดเกี่ยวกับ CSR ได้มีการจ าแนกไว้หลายแบบ หากพิจารณาตามตระกูล (order) ของซีเอสอาร์จะพบว่ากิจกรรม

เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางการพูด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นการสื่อสารการตลาดที่เข้าข่ายการด าเนินกิจกรรมโดยใช้ทรัพยากร
นอกองค์กรเป็นหลัก (Social-driven CSR) ส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางการกระท า หรือเป็นการด าเนินกิจกรรม
ขององค์กรโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรเป็นหลัก (Corporate-driven CSR) และหากพิจารณาโดยยึดที่ตัวกระบวนการ
ทางธุรกิจ (business process) ซีเอสอาร์ในตระกูล Corporate-driven CSR ยังสามารถจ าแนกออกเป็นซีเอสอาร์จ าพวก 
(division) ที่อยู่ในกระบวนการทางธุรกิจ (CSR in process) กับซีเอสอาร์จ าพวกที่อยู่นอกกระบวนการทางธุรกิจ หรือเกิดขึ้น
ภายหลังโดยแยกต่างหากจากกระบวนการทางธุรกิจ (CSR after process) 

Philip Kotler แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น และ Nancy Lee อาจารย์สมทบแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตัน และ
มหาวิทยาลัยซีแอตเติ้ล ได้จ าแนกซีเอสอาร์ไว้เป็น 7 ประเภทตามกิจกรรม ได้แก่ 1. การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทาง
สังคม (Cause Promotion) 2. การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) 3. การตลาดเพื่อมุ่ง
แก้ไขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) 4. การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) 5. การอาสา
ช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) 6. การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible 
Business Practices) 7. การพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามก าลังซื้อของคนในระดับฐานราก (Developing 
and Delivering Affordable Products and Services)  

ต่อมาได้มีการพัฒนา แนวคิด CSR ไปอีกขั้นหนึ่งคือ แนวคิด Creating Shared Value หรือ CSV ที่ Michael E. 
Porter และ Mark R. Kramer น าเสนอไว้ เมื่อปี 2554 ผ่านทางบทความซึ่งตีพิมพ์ใน Harvard Business Review ปัจจุบัน 
ก าลังถูกแปลงเป็น “แนวปฏิบัติ” ที่หลายองค์การน ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างให้เกิดคุณค่าร่วมระหว่างองค์การและ
สังคมไปด้วยกัน  

จุดส าคัญของการสร้างคุณค่าร่วมตามนิยาม CSV ของ Porter และ Kramer คือ คุณค่าที่องค์การและสังคมได้รับ
จากการด าเนินงานขององค์การ จะต้องเกิดขึ้นไปพร้อม ๆ กัน ท าให้การบริจาค หรือ Philanthropy ซึ่งเป็น CSR ในรูปแบบ
หนึ่ง จึงไม่ถูกจัดรวมว่าเป็นเรื่อง CSV เพราะถือเป็นการส่งมอบคุณค่าที่ได้เกิดขึ้นแล้ว มิใช่คุณค่าที่สร้างขึ้น หรือเกิดขึ้นควบคู่
ไปพร้อมกัน 

จากการจ าแนกประเภทของ CSR มีหลายแบบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ท าให้มีการพัฒนาไปสู่การน าแนวคิดการ
แบ่งกิจกรรม CSR ตามมาตรฐานสากล ISO 26000 เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่ก าหนดโดยองค์การระหว่างประเทศว่า
ด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) เพื่อให้ค าแนะน าเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Guidance on Social Responsibility) แก่องค์การทั้งในประเทศท่ีพัฒนาแล้วและประเทศท่ีก าลังพัฒนา และกล่าวถึง 
7 หลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ 1.การก ากับดูแลองค์การ (Organizational governance) 2. สิทธิมนุษยชน 
(Human rights) 3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour practices) 4. สิ่งแวดล้อม (The environment) 5. การปฏิบัติ
ด าเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair operating practices) 6. ประเด็นด้านนโยบาย (Consumer issues) 7. การมีส่วนร่วมและ
พัฒนาชุมชน (Community involvement and development)  
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ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคมแีนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปตามระดับรายได้ที่เปลี่ยนไป รวม
ไปถึงโครงสร้างอายุของประชากร ดังนั้นกลยุทธ์ CSR กับผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์ 4.0 ประเด็นท่ีส าคัญในการศึกษา ได้แก่  

จากแนวคิดการพัฒนาการแบ่งกิจกรรม CSR ตามมาตรฐานสากล ISO 26000 เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ ได้ท า
ให้เกิดกระแสการตื่นตัวขององค์การที่ต้องปฏิบัติให้องค์การของตนมีการน าแนวคิดหลัก CSR มาประยุกต์ใช้กับการด าเนินงาน
ที่บรรจุไว้ในแผนกลยุทธ์องค์การ ท้ังนี้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO 26000 โดยเฉพาะในหลักในประเด็น
ที่ 7 กรณีการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (Community involvement and development) ที่เช่ือมโยงกับประเด็น               
การชว่ยสังคมในการช่วยแก้ไขปัญหาสังคมโดยเฉพาะกรณีที่ศึกษาคือ ปัญหาผู้สูงอายุ ซึ่งท าให้สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งธุรกิจ
และภาพลักษณ์ขององค์การไปพร้อม ๆ กัน 

ดังนั้นจากแนวคิดของ ดร.สุวิทย์ เมษอินทรีย์ มีแนวคิดว่า ในยุคไทยแลนด์ 4.0 การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล 
“ประเทศไทย 4.0” จะส าเร็จต้องใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่าง ๆ ร่วมกันระดมความคิด 
ผนึกก าลังกันขับเคลื่อนผ่านโครงการบันทึกความร่วมมือ กิจกรรม หรือ งานวิจัยต่าง ๆ โดยการด าเนินงานของ ประชารัฐ กลุ่ม
ต่าง ๆ อันได้แก่ กลุ่มที่ 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์
ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มที่ 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่
และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุ่มที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมล์ การสร้างรายได้ และการกระตุ้น
การใช้จ่ายภาครัฐ กลุ่มที่ 4 การศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้น า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และ
กลุ่มที่ 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และผู้ประกอบการใหม่ (Start 
Up) ซึ่งแต่ละกลุ่มก าลังวางระบบและก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเข้มข้น” 

ดังนั้น องค์การควรจะมีการวางแผนกลยุทธ์ CSR โดยการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจและสามารถวางแผนกลยุทธ์
อย่างมีทิศทาง องค์การจะต้องน าแผนกลยุทธ์ขององค์การมาก าหนดประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์การและชุมชน             
และวางแผนกลยุทธ์ทางด้านสังคมให้กับองค์การเพื่อสร้างจุดผันแปรในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว 
โดยใช้ประเด็นทางสังคม ซึ่งในท่ีนี้เน้นประเด็นชุมชนสังคมผู้สูงอายุมาเป็นจุดสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันทางธุรกิจ 
ที่มีขั้นตอนการวางแอผนกลยุทธ์ดังนี้ 1. การพัฒนาวิสัยทัศน์และพันธกิจทางสังคม 2. การวิเคราะห์สถานการณ์ 3. การ
ก าหนดกลยุทธ์ CSR 4. การน า CSR ไปปฏิบัติ 5. การประเมินผล CSR ซึ่งการท า CSR ต้องมีการก าหนดกลยุทธ์องค์การอย่าง
เป็นระบบ เพื่อเป็นการก าหนดแนวทางในการท างานในระดับปฏิบัติการให้มีความสอดคล้องกัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการรวม
ก าลังในการใช้ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์การอย่างสมบูรณ์ 

 
ในส่วนของนโยบายภาครัฐมีกรณีที่นักวิชาการได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐไว้ 2 ประเด็นดังนี้ 
ประเด็นแรก   ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทย 
ประเด็นที่สอง ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทยกับการน านโยบาย

ไปสู่การปฏิบัติ 
โดยสรุปผลของการศึกษา ดังนี้ 
1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทย 

  การวิจัยนี้ได้น าแนวคิดการน านโยบายไปปฏิบัติ (Approach for implementation)มาเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิเคราะห์นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทยรวมทั้งลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ ได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้ 
  Thomas R. Dye (1984: 1) ได้ให้ความหมายของนโยบายสาธารณะ คือ สิ่งที่รัฐบาลเลือกจะกระท าหรือไม่
กระท า ในส่วนท่ีจะกระท าครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดของรัฐบาล   
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  ดังนั้นทั้งกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบางโอกาส ผู้ศึกษาจะแบ่งส่วนการน าเสนอทฤษฎีและ
แนวคิดเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจากบนลงล่าง (Top-down approach) และการน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติจากล่างขึ้นบน (bottom-up approach)  
  1.1 การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจากบนลงล่าง (Top-down approach) 
   เราอาจกล่าวได้ว่านโยบายสาธารณะเป็นผลผลิตของระบบการเมืองและนโยบายสาธารณะจะส่งผล
กระทบทางใดทางหนึ่งต่อวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชน อาทิเช่น สิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าเกี่ยวกับปัญหา
ต่าง ๆ เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
   แนวคิดนี้ Younis และ Davidson (1990 : 5-8) เรียกว่าข้อเสนอแนะเพื่อความส าเร็จ (prescriptions 
for success) ในขณะเดียวกัน Barrett และ Fudge (1981 : 12) เรียกว่าแนวทางศูนย์กลางนโยบาย (policy- central 
approach) โดยให้นิยามว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากทัศนียภาพของผู้ก าหนดนโยบาย ท้ังนี้เพราะเป็นเรื่องที่ให้ความส าคัญกับสิ่งที่ผู้
ก าหนดนโยบายจะท า เช่น การท าให้นโยบายมีผลในทางปฏิบัติ เป็นต้น หรืออาจกล่าวได้ว่า แนวทางพิจารณาจากบนลงล่าง
เห็นว่า นโยบายถูกก าหนดขึ้นจากส่วนบนและถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู้ปฏิบัติระดับล่างน าไปปฏิบัติ (อ้างถึงใน สมบัติ 
ธ ารงธัญวงศ,์ 2552, หน้า 426) 
  1.2 การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจากล่างขึ้นบน (bottom-up approach) 
   Younis และ Davidson (1990 : 8-10)  เรียกแนวคิดนี้ว่า แนวทางการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง           
(a radical change) เพราะเป็นแนวทางที่เปิดโอกาสให้บุคลระดับล่างมีบทบาทในการตัดสินใจและการใช้ดุลยพินิจในการ
น าไปปฏิบัติ ซึ่งแตกต่างจากแนวทางจากบนลงล่างโดยสิ้นเชิง ดังนั้นจึงถือว่าเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รุนแรงตามแนวทางดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติกันมา (อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2552, หน้า 427) 

 
2. ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทยกับการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 จากสภาพปญัหาการการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย ถือเป็นโยบายสาธารณะที่ส าคัญที่รัฐบาลควรจะน าแนวคิด

ด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ บรรษัทบริบาล หมายถึง การด าเนินกิจกรรม
ภายในและภายนอกองค์การที่ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในองค์การและในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ในองค์การหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์การ ในอันที่จะท าให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข โดยเริ่มจากการก าหนด
นโยบายสาธารณะจนกระทั่งน าไปสู่ขั้นตอนของกระบวนการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ซึ่งแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนจาก
ความเช่ือมโยงระหว่างนโยบายรัฐด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทยกับการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยการน ามา
บรรจุเข้าเป็นแผนงานนโยบายหลักในการบริหารประเทศและสอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 ที่ได้บัญญัติไว้ในหลายหมวด 5 และหมวด 6 ดังนี้ 

“มาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน 
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เช้ือชาติภาษา เพศ อายุ 
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม 
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใด จะกระท ามิได้มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้น
เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองหรืออ านวยความ
สะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
บุคคลผู้เป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ
เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จ ากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม 
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มาตรา  40 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
การป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จ าเป็นหรือ
เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน การตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง ต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
เลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา 

มาตรา  61  รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคด้าน   
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการรู้ข้อมูลที่เป็นจริง ด้านความปลอดภัย ด้านความเป็นธรรมในการท าสัญญา หรือด้านอื่นใดอันเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

มาตรา  65  รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้
เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 

การจัดท า การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึงด้วย 

ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา 69 รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ ให้

เกิดความรู้ การพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของสังคมและเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ 
มาตรา  71 รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญของสังคม จัดให้

ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรงและมีจิตใจ
เข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพและความสามารถสูงข้ึน 
รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่าง

มีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้งให้การบ าบัด 
ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระท าการดังกล่าว 

ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงค านึงถึงความจ าเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัยและสภาพของ
บุคคล ท้ังนี้ เพื่อความเป็นธรรม 

มาตรา 74 รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการท างานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพและวัยและให้มี         
งานท า และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการท างานได้รับรายได้ สวัสดิการ                 
การประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสมแก่การด ารงชีพ และพึงจัดให้มีหรือส่งเสริมการออมเพื่อการด ารงชีพ          
เมื่อพ้นวัยท างาน 

รัฐพึงจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ท่ีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ” 
นโยบายของรัฐเห็นได้อย่างชัดเจนจาก ความเช่ือมโยงระหว่างนโยบายรัฐด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย

กับการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในมาตรา 
27 40 61 65 69 71 และมาตรา 74 ท่ีเน้นการวางกรอบแนวคดิไว้ท้ังในแผนยทุธศาสตร์ชาติระยะสั้นและระยะยาวไว้ส าหรับ
การดูแลคุ้มครองประชากรผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีไว้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ 

แต่การจะสามารถท าให้แผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ประสบความส าเร็จได้ต้องสามารถท าให้ผู้สูงวัยสามารถด ารงชีวิตอยู่
ได้โดยการลดการพึ่งพาบุคคลอื่นและพึ่งตนเองให้มากที่สุด การเข้าถึงเป้าหมายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในประเทศไทย ก็ต้อมมาพจารราในหลายประเด็นส าคัญ ซึ่งในการวิจัยนี้เป็นการศึกษาสภาพปัญหาของผู้สูงอายุในประทศไทย 
ที่เน้นความส าคัญของแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility :CSR)  2 ด้าน กล่าวคือ 
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1. ด้านองค์การภาครัฐ ที่เป็นหน่วยงานท่ีรับสนองในการน านโยบายรัฐไปปฏิบัติ รัฐบาลที่สามารถก าหนดนโยบาย
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสามารถน านโยบายไปปฏิบัติจนประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จะได้รับความเช่ือถือ และความนิยมจากประชาชน ส่งผลให้รัฐบาลดังกล่าวมีโอกาสในการด ารงอ านาจในการ
บริหารประเทศยาวนานขึ้น บางครั้งอาจกล่าวได้ว่าเป็นนโยบายสาธารณะประชานิยม นโยบายสาธารณะเป็นผลผลิตทาง
การเมืองเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนั้นประชาชนสามารถแสดงออกซึ่งความต้องการของพวกเขาผ่านกลไก
ทางการเมืองต่าง ๆ เช่น ระบบราชการ นักการเมือง ความต้องการดังกล่าวจะถูกน าเข้าสู่ระบบการเมืองไปเป็นนโยบาย
สาธารณะ เมื่อมีการน านโยบายไปปฏิบัติและได้ผลตามเป้าประสงค์ ก็จะท าให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

2. ด้านองค์การภาคเอกชน ทั้งที่เป็นองค์การแสวงหาผลก าไรและองค์การที่ไม่แสวงหาผลก าไร ก็สามารถมีส่วน
ช่วยเหลือสังคมด้วยการก าหนดแผนกลยุทธ์ขององค์การที่มีการบรรจุแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility : CSR) และขยายไปถึงขั้นของการต่อยอดทางธุรกิจแบบ Creating Shared Value : CSV คือ การปรับเปลี่ยน 
"การด าเนินธุรกิจ" ให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน หรือ
สิ่งแวดล้อม โดยการปรับตัวเข้าสู่การเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนด้วยการลดการใช้ทรัพยากร เนื่องจาก CSV ไม่ใช่การแบ่งปันผลก าไร 
หรือการกุศลโดยตรง แต่ CSV เน้นการสร้างห่วงโซ่คุณค่าใหม่ (value chain) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่หวังดีต่อสังคม 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างก าไรให้บริษัทด้วย ภาคเอกชนสามารถด ารงบทบาทเป็นแหล่งรายได้ให้แก่
ผู้สูงอาย ุทั้งในรูปของการจ้างงานผู้สูงวัยในต าแหน่งที่เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์ และสมรรถภาพของร่างกาย และการ
จัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการซึ่งมาจากกลุ่มผู้สูงอายุ ที่เป็นฝั่งอุปทาน (Supply) ขณะเดียวกัน ภาคเอกชน ยังสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชากรสูงวัยท่ีนับวันจะมีจ านวนเพิ่มขึ้น ด้วยการพัฒนาสินค้าและบริการที่ก่อให้เกิดโอกาสทาง
ธุรกิจในตลาดผู้สูงอายุ ที่เป็นฝั่งอุปสงค์ (Demand) ด้วยเช่นกัน ปัจจุบันมีหลายบริษัทที่ท า CSV ประสบความส าเร็จ เช่น 
กลุ่มบริษัท SCG ที่ท าธุรกิจการสร้างช้ินงานที่อาศัยนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อท าให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตอยู่ในบ้านที่
ออกแบบตัวบ้าน รวมถึงอุปกรณ์ภายในบ้านที่สามารถอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยเน้นสร้างสุขให้แก่ผู้สูงอายุ             
ลดการเป็นภาระต่อลุกหลานที่จ าเป็นในการต้องไปท างานนอกบ้านอย่างเช่นในปัจจุบัน และอีกตัวอย่างได้แก่ โครงการ            
โอสถสภา เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า ได้เริ่มด าเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 จนถึงปัจจุบัน ทางโครงการฯได้เรียนรู้และพัฒนาเนื้องาน
ต่าง ๆ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาชุมชนในสังคมไทย ให้มีความเข้มแข็ง และสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเครือข่ายคนท าดี 
อ าเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นหนึ่งใน 22 พื้นที่ ที่ทางโครงการฯได้ให้การสนับสนุนและถือเป็นแบบอย่างในการด าเนินงาน
พัฒนาชุมชน โดยได้จัดตั้งกองทุนธนาคารปูด า ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของปราชญ์ชาวบ้าน  กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ 
โรงพยาบาลละงู และผู้น าในชุมชนต่าง ๆ ที่มีความเข้มแข็ง นอกจากการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกองทุนเลี้ยงปูด าแล้ว ยังส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่เกาะลิดี อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะเภตรา ซึ่งเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และสามารถสร้าง
รายได้ให้ชาวบ้าน ชาวประมงได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย เพราะผู้บริหารขององค์การเอกชนดังกล่าว มีภาวะผู้น าที่น าแนวคิด CSR 
และ CSV มาบรรจุไว้ในแผนกลยุทธ์ขององค์การ และอยากเห็นคนไทย มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งกว่า เป็นต้น 

 

 สรุป 
ดังนั้น องค์การควรจะมีการวางแผนกลยุทธ์ CSR โดยการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจและสามารถวางแผนกลยุทธ์อย่าง

มีทิศทาง องค์การจะต้องน าแผนกลยุทธ์ขององค์การมาก าหนดประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์การและชุมชน และวางแผน   
กลยุทธ์ทางด้านสังคมให้กับองค์การเพื่อสร้างจุดผันแปรในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว โดยใช้ประเด็นทาง
สังคม ซึ่งในที่นี้เน้นประเด็นชุมชนสังคมผู้สูงอายุมาเป็นจุดสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันทางธุรกิจ ที่มีขั้นตอนการวาง
แอผนกลยุทธ์ดังนี้ 1. การพัฒนาวิสัยทัศน์และพันธกิจทางสังคม 2. การวิเคราะห์สถานการณ์ 3. การก าหนดกลยุทธ์ CSR 4. การ
น า CSR ไปปฏิบัติ 5. การประเมินผล CSR ซึ่งการท า CSR ต้องมีการก าหนดกลยุทธ์องค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการก าหนด
แนวทางในการท างานในระดับปฏิบัติการให้มีความสอดคล้องกัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการรวมก าลังในการใช้ทรัพยากรทั้งภายในและ
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ภายนอกองค์การอย่างสมบูรณ์ จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยพบว่า การน าแนวคิดที่ให้ทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมเข้ามาบูรณาการทางความคิดด้วยการน าแนวคิด CSR  และ CSV มาก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม
เชิงรุกเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ นอกจากนี้กลยุทธ์ CSR ยังสามารถสร้างความเข้มแข็งของปัจจัยภายในครอบครัวเป็นพื้นฐานส าคัญต่อ
สุขภาพดีของผู้สูงอายุ ฯลฯ เช่น องค์กรสามารถมีการก าหนดแผนให้มีการส่งเสริมกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุและการมีส่วนร่วมใน
สังคมเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่ง เพราะการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยให้
ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจที่ดีและรับรู้ถึงความสามารถของตนส่งผลให้ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข อีกด้าน
หนึ่งของความท้าทายสู่เป้าหมายสุขภาพของประชากรกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุ ในงานวิจัยนี้ คือ การวางแผนกลยุทธ์ CSR ที่มีการวาง
ระบบเริ่มต้งแต่นโยบายภาครัฐ ที่ต้องเน้นการบริการสุขภาพที่ตระหนักต่อสถานการณ์การกระจายบริการสาธารณสุขที่เท่าเทียม
กันและมีบทบาทตอบสนองต่อความจ าเป็นทางสุขภาพของประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ  องค์ความรู้ที่จะแสดงให้เห็นภาพรวม ท่ีได้
น าเสนอในการวิจัยนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการสังเคราะห์องค์ความรู้ เป็นหลักฐานท่ีท าให้พบว่า หลักความคุ้มครองผู้สูงอายุอย่าง
เสมอภาคเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกชนช้ัน วรรณะ อายุและเพศในประเทศไทยที่จะสามารถพัฒนาจนกระทั่งสามารถบรรลุเป้าหมาย
ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติส าหรับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุต่อไปได้นั้น มีหลายแนวทาง แต่ผู้วิจัยมีแนวคิดว่าการน าแนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมส าหรับการดูแลผู้สูงอายุมาบรรจุไว้ในแผนกลยุทธ์ของแต่ละองค์การจะสามารถส่งผลกระทบไปในทิศทาง
ที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในทุก ๆ ด้านได้ในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป  
 1. ควรมีการสึกษาถึงกระบวนการในการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้มสี่วนร่วมเพื่อให้สามารถ
ดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง ปลอดภัย พร้อมทั้งส่งเสรมิให้มีความรู้ในการจัดการกับอาการป่วยไข้ของตนเอง และคนใกล้ชิด
โดยเฉพาะผูสู้งอายุ ซึ่งนับวันจะมมีากขึ้นได้ในระดับท่ีเหมาะสม 
 2. ในส่วนนโยบายรัฐ ควรจะมีนโยบายในการขับเคลื่อนการปฏริูประบบสุขภาพเพื่อประชาชนท่ีชัดเจนมากข้ึนและ
ภาครัฐต้องสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนและควรค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มด้วย เพื่อน าพาประเทศไปสู่
ความมั่นคงและเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพกายและใจทีเ่ข้มแข็ง 
 3.ควรมีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของบทบาทของผู้น าองค์การและชุมชนมีผลต่อการพัฒนาแผนกลยทุธ์ CSR ที่
สอดคล้องกับผู้สูงอายุในประเทศไทยในยุค ไทยแลนด์4.0 และ  
 4. ควรมีการพัฒนาแนวทางจัดการกระบวนการส่งเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้สามารถดูแล
สุขภาพตนเองให้แข็งแรง ปลอดภยั  
 5. ควรมีโครงการประชารัฐที่เน้นส่งเสริมให้มีความรู้ในการจัดการกบัสุขภาพตนเองที่เหมาะสมโดยเฉพาะผู้สูงอายุ 
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นวัตกรรมการบริหารการคลังท้องถิ่นของเทศบาลนครนครปฐม 
The Innovation in Local Administration of Nakhonpathom Municipality 

 
ธิดารัตน์ สืบญาติ1 
 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการบริหารการคลังท้องถิ่นของเทศบาลนครนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 . ศึกษาข้อมูล
นวัตกรรมในการบริหารการคลังท้องถิ่นของเทศบาลนครนครปฐม 2 . ศึกษาระบบการบริหารจัดสรรงบประมาณท้องถิ่นของ
เทศบาลนครนครปฐม 3. ศึกษามาตรการนวัตกรรมในการสร้างรายได้ท้องถิ่นของประชาชนในเทศบาลนครนครปฐม เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพแบบอุปนัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1 . ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ของเทศบาลนครนครปฐมเป็นการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกมีผู้ให้ข้อมูลจ านวน 5 คนคือ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม 
และรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม 2. ศึกษาระบบการบริหารจัดสรรงบประมาณท้องถิ่นของเทศบาลนครนครปฐม 
โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกกับผู้อ านวยการส านักการคลังและพนักงานในส านักการคลังเทศบาลนครนครปฐมจ านวน 5 คน 
3. ศึกษามาตรการนวัตกรรมในการสร้างรายได้ท้องถิ่นของประชาชนในเทศบาลนครนครปฐม เป็นการสัมภาษณ์แบบการ
สนทนากลุ่มมีผู้ให้ข้อมูลจ านวน 13 คนคือปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและพนักงานในส านักปลัดเทศบาลนครนครปฐม
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 1 . ข้อมูล
พื้นฐานของเทศบาลนครนครปฐมนั้น มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการสร้างนวัตกรรม มีการสร้างนวัตกรรมผ่านเทคโนโลยี
ผ่านการสื่อสารที่ทันสมัย โดยผ่านอาสาสมัครชุมชนในการเข้าถึงประชาชน เช่น การสร้างแฟนเพจ และการสร้างกลุ่มไลน์           
2. ระบบการบริหารจัดสรรเงินท้องถิ่นของเทศบาลนครนครปฐมสามารถบริหารจัดสรรเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านความ
ร่วมมือจากประชาชน 3. มาตรการนวัตกรรมในการสร้างรายได้ท้องถิ่นของประชาชนในเทศบาลนครนครปฐม ควรมีการ
บริหารจัดสรรให้กับนโยบายด้านการบริหารงานท่ัวไปให้มากขึ้น รองลงมาคือ นโยบายการศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ในการสร้าง
อาชีพและรายได้ให้กับท้องถิ่น  
 

ค ำส ำคัญ: นวัตกรรม  การกระจายอ านาจ  การบริหารการคลังท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
Abstract 
 The research of the Innovation in local administration of Nakhonpathom Municipality. The 
objectives of this research were: 1. to study information of local administration of Nakhonpathom 
Municipality 2. to study the system of allocation budget in local administration of Nakhonpathom 
Municipality 3. to study the measures in increasing income of the people in Nakhonpathom Municipality. 
The collection of data by using inductive qualitative research. The three processes of this research were: 1. 
to study basic of Nakhonpathom Municipality in five in-depth interview with the mayor of Nakhonpathom 
Municipality and the deputy mayor of Nakhonpathom Municipality 2. to study the system of allocation 
budget in local administration of Nakhonpathom Municipality in in-depth interview with five finance director 
and staffs of Nakhonpathom Municipality 3. to study the measures in increasing income of the people in 
Nakhonpathom Municipality in 13 municipal clerks, vice municipal clerks and staffs with Focus group. 

                                                           
1 อาจารย์ ดร. ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  
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 The results of this research were: 1. the basic of Nakhonpathom Municipality had environment to 
support innovation, to have modern technologies with community volunteer such as fan page and group line 
2. the allocation budget of Nakhonpathom Municipality effectively with corporate people 3. the measures in 
local finance of people in Nakhonpathom Municipality. It should allocate general policy and education policy. 
 

Keywords: Innovation, decentralization, local administration 
 
บทน า 

ประเทศไทยได้เริ่มมีการการกระจายอ านาจที่เห็นได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยล าดับ ทั้งนี้ระยะเวลา
เปลี่ยนผ่านของนโยบายพบว่า ยังมีปัญหาทั้งในทางนโยบายและทางปฏิบัติอยู่มาก ดังที่ปรากฏในรายงานการวิจัยหรือเวที
สัมมนาขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจจ านวนมาก โดยส่วนใหญ่เป็นปัญหาในการกระจายอ านาจภารกิจหน้าที่ 
คนและงบประมาณ ซึ่งสิ่งหน่ึงที่เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดประการหนึ่งคือ งบประมาณหรือการกระจายอ านาจทางการคลัง (Fiscal 
Decentralization) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งการปกครองท้องถิ่นถือเป็นระบบย่อยที่มีความส าคัญต่อการ
บริหารการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ให้ตระหนักและส านึกรู้ต่อการปกครองตนเอง              
(อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี, 2555: 3) ในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 หมวด 14 ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่นในมาตรา                 
281-290 นั้นได้มีการเปิดช่องว่างให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น 
เพื่อเป็นการสร้างความเสมอภาคของประชาชนที่จะได้รับในการบริหารนโยบายด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการบริหารการคลัง
ท้องถิ่น ซึ่งการตรวจสอบนั้นคือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนโยบายสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ได้รับ และให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ท าประชามติในการยอมรับของนโยบายต่าง ๆ อย่างไรก็ตามการถ่วงดุลอ านาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้น ยังมีปัญหาทางด้านการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ท าให้ประชาชนไม่สามารถคาดหวังพึ่งพา

นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะยาวได้ (หมวด 14 มาตรา 281-290 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 
2550) 

ในปี พ.ศ. 2550 นั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มาจากการแต่งตั้งผ่าน พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ได้ยกเลิกเง่ือนไขส าคัญตามที่กฎหมายเดิมคือ ในช่วง
ระยะเวลาไม่เกิน พ.ศ.2549 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลในอัตราไม่น้อย
กว่าร้อยละสามสิบห้า เนื่องจากการปฏิบัติตามแผนการถ่ายโอนไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา การก าหนดสัดส่วนรายได้เอาไว้ที่
ร้อยละ 35 ท าให้ไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง อย่างไรก็ตามยังคงก าหนดเป้าหมายในอันที่จะเพิ่ มสัดส่วนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้รับรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 เช่นเดิม (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) , 2550) ปัจจุบันการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนตลอดมา แต่สภาวการณ์ของการปกครองท้องถิ่นกลับมี
แต่ปัญหาสะสมมากมาย จึงท าให้การปกครองท้องถิ่นไม่มีอิสระในการปกครองตนเอง ไม่สามารถปกครองตนเองได้ ต้องพึ่งพา
รัฐส่วนกลางมากขึ้น ประชาชนในท้องถิ่นไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองได้ โดยสาเหตุของสภาวการณ์ของ
การปกครองท้องถิ่นเป็นเพราะปัญหาในหลายด้าน เช่น 1) ปัญหาด้านรูปแบบและโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) ปัญหาด้านอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) ปัญหาด้านการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
4) ปัญหาด้านการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 5) ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น (ภิรมย์พร ไชยยนต์, 2557: 2)  

ปัญหาด้านการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้นนั้น เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องสนับสนุนการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ , 2546: 1-2) อย่างไรก็ตามรัฐบาลควรให้ความส าคัญกับการ
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ท างานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จ าเป็นต้องมีงบประมาณเป็นของตนเอง การบริหารงบประมาณเป็นหัวใจที่ส าคัญ

ของการบริหารงานของท้องถิ่น ฝ่ายบริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องเสนอข้อบัญญัติงบประมาณ ต่อสภา

ท้องถิ่นเพื่อขอความเห็นชอบ มีขั้นตอนการท างานที่เรียกว่า วงจรงบประมาณ (Budget cycle) วงจรงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับวงจรงบประมาณแผ่นดินคือ (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 

2553: 8-9) 1) ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าท่ีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดเทศบาล ปลัดอบต. และเจ้าหน้าที่

การคลัง เป็นฝ่ายรับผิดชอบโดยวิเคราะห์ด้านรายรับและรายจ่ายในลักษณะมองไปข้างหน้า โดยอิงข้อมูลรายรับรายจ่ายใน

อดีต ประกอบกับการวิเคราะห์แนวโน้มที่เกิดขึ้น 2) ฝ่ายบริหารเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้สภาท้องถิ่นพิจารณา โดยมี

ขั้นตอนการประชุมสภาท้องถิ่นซึ่งเป็นการพิจารณาวงเงินโดยละเอียด 3) การบริหารงบประมาณหมายถึงการเบิกจ่าย

งบประมาณตามระเบียบที่ก าหนด และ 4) การติดตามประเมินผลขององค์กรปกครองท้องถิ่น (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2553: 9-10) 

ทั้งสี่ขั้นตอนวงจรงบประมาณ จึงเป็นที่มาของการศึกษาการสร้างนวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อลด

ปัญหาของการกระจายรายได้ทางการคลังท้องถิ่นในประเทศไทย ในความริเริ่มที่จะจัดบริการสาธารณะรูปแบบใหม่ หรือการ

ปรับปรุงบริการให้ตอบสนองประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คล้ายคลึงกับภาคธุรกิจเอกชนที่จะค้นหาผลิตภัณฑ์

ใหม่เพื่อเป็นจุดขาย ผู้บริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในฐานะเช่นเดียวกัน คือคิดค้นนโยบายหรือโครงการใหม่ ที่

เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนในทางใดทางหนึ่ง เช่น การเพิ่มรายได้และพัฒนาอาชีพให้ประชาชน การปรับปรุงคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมในเขตเมือง การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประจ าถิ่นให้เกิดความส านึกและความภาคภูมิใจร่วมกันมาตรการส่งเสริม

การท่องเที่ยว เป็นต้น  

การศึกษานวัตกรรมการบริหารการคลังท้องถิ่นนั้น ได้เกิดขึ้นมาเนื่องจาก ปัญหาการรวมศูนย์อ านาจ และการ

กระจายอ านาจที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งรัฐบาลไม่สามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุมในพื้นที่ห่างไกล การมีจุดเริ่มต้นและลักษณะ

ของนวัตกรรมที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นท่ีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยนั้น เป็นการสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นกับ

เทศบาลที่ได้รับผลกระทบทางนโยบายของรัฐบาล โดยเป็นความท้าทายในการแก้ปัญหาของแต่ละเทศบาลเพื่อให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีนวัตกรรมการบริหารการคลังท้องถิ่นเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชน อย่างไรก็ตาม 

การมีส่วนร่วมของประชาชนจะเกิดขึ้นได้ เมื่อมีแรงผลักดันหรือปัญหาของเทศบาลต่าง ๆ เช่น การริเริ่มนวัตกรรมการออม

รูปแบบออนไลน์แบบใหม่ที่มีการสอนผ่านเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อสอดแทรกเรื่ององค์ความรู้ให้แก่ประชาชน และให้

ประชาชนสามารถร่วมกันพัฒนาและบริหารการคลังท้องถิ่น เป็นต้น  

จากความท้าทายข้างต้นของการบริหารนวัตกรรมการคลังท้องถิ่นนั้น ท าให้ผู้วิจัยท าการศึกษาในบทความเรื่อง 

นวัตกรรมการบริหารการคลังท้องถิ่นของเทศบาลนครนครปฐม โดยผู้วิจัยได้พิจารณาถึงประเด็นปัญหานวัตกรรมในการ

บริหารการคลังท้องถิ่นว่าเทศบาลนครปฐมมีการจัดสรรเงินจากรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการกระจายรายได้ของท้องถิ่น

อย่างไร และสร้างนวัตกรรมใหม่ให้แก่ท้องถิ่นอะไรบ้าง ตลอดจนมีมาตรการใดในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้ องถิ่น 

เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมการบริหารการคลังท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นแนว

ทางการพัฒนาส าหรับนักบริหารท้องถิ่นของไทย เพื่อน ามาบริหารการคลังท้องถิ่นของเทศบาลและเกิดการประยุกต์ใช้ของ

เทศบาลได้อย่างยั่งยืน 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาข้อมูลนวัตกรรมในการบริหารการคลังท้องถิ่นของเทศบาลนครนครปฐม 
2. เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดสรรงบประมาณท้องถิ่นของเทศบาลนครนครปฐม 
3. เพื่อศึกษามาตรการนวัตกรรมในการสร้างรายได้ท้องถิ่นของประชาชนในเทศบาลนครนครปฐม 
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การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษานวัตกรรมการบริหารการคลังท้องถิ่นของเทศบาลนครนครปฐมนั้นมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัย
ได้ท าการค้นคว้าดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายสาธารณะ 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม 

 1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายสาธารณะ 

 การที่รัฐบาลต้องมีรายจ่ายสาธารณะนั้น เนื่องจากรัฐบาลมีบทบาทหน้าที่บางประการในระบบเศรษฐกิจ หาก
ปราศจากหน้าท่ีเหล่านี้แล้วความจ าเป็นของการเกิดสิ่งที่เรียกว่ารัฐบาลจะหมดไป (พลภัทร บุราคม , 2543: 4-5) บทบาทของ
รัฐบาลในการท าหน้าท่ีจัดสรรการใช้ทรัพยากรของสังคม เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการสาธารณะ สินค้าเอกชนและบริการอื่น ๆ 
ในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด หน้าที่ในการกระจายรายได้และความมั่งคั่งเกี่ยวข้องกับการก าหนดว่า สินค้าและบริการ
ต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้นในสังคม มีการจ าแนกจ่ายไปยังประชากรกลุ่มต่าง ๆ อย่างไรบ้าง โดยหน้าที่ของรัฐบาลจะต้องพยายาม
กระจายผลผลิตทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐบาลเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง (พลภัทร บุราคม, 2543: 5) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การศึกษารายจ่ายสาธารณะนั้นไม่ได้เป็นการศึกษาที่แยกเป็นเอกเทศ
ออกจากการศึกษาของศาสตร์แขนงต่าง ๆ ในทางตรงกันข้ามเป็นลักษณะการศึกษาเชิงสังเคราะห์ ที่ต้องพึ่งพาศาสตร์แขนง
ต่าง ๆ มากมาย โดยการศึกษารายจ่ายสาธารณะนั้นมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลนวัตกรรมในการบริหารการคลังท้องถิ่นของ
เทศบาลนครนครปฐม ซึ่งสามารถน าข้อมูลรายจ่ายสาธารณะมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม 

 นโยบายของรัฐบาลที่ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้มีความสมดุลและแข่งขันได้นั้น มีสาระที่กล่าวถึงความพยายามในการเปลี่ยนผ่านประเทศให้ไปสู่โครงสร้างสมดุล 
มั่นคงและยั่งยืน โดยส่วนหน่ึงระบุให้มีการพัฒนานวัตกรรมมากขึ้น จากนโยบายดังกล่าวช้ีให้เห็นแนวทางการพัฒนา และการ
ใช้นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ของรัฐบาล ซึ่งได้ให้ความส าคัญต่อการควบคู่ไปกับแนวทางอื่น ๆ ด้วย เช่น การต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการสร้างมูลค่า (Value creation) ให้แก่วิสาหกิจชุมชน (ปรีดา ยังสุขสถาพร, 2549: 282) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การศึกษาการจัดการนวัตกรรมนั้นเป็นรูปแบบของโครงสร้างที่
ประเทศไทยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันกับงานวิจัย ในเรื่องของการบริหารและจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้ให้แก่ประชาชน และสามารถสร้างนวัตกรรมที่มีอยู่ให้มี
รายได้เกิดขึ้นในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน ท าให้เกิดการหมุนเวียนของงบประมาณภายในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างมีความสามารถในอาชีพของตน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

นวัตกรรมการบริหาร
การคลังท้องถิ่นของ
เทศบาลนครปฐม 

ข้อมูลพื้นฐานของนวัตกรรมในการ
บริหารการคลังท้องถิ่น 

ระบบการบริหารจัดสรรเงินท้องถิ่น 

มาตรการนวัตกรรมในการสร้างรายได้
ท้องถิ่นของประชาชน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยแบ่งเป็น 3 ข้ันตอนประกอบด้วย 
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครนครปฐมเป็นการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-depth Interview) โดย

สัมภาษณ์นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จ านวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐมจ านวน 4 คนที่มี
ส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมของการบริหารการคลังในท้องถิ่น มีประเด็นท่ีส าคัญดังนี้ 

 1.1 แนวทางการบริหารงานของเทศบาลนครนครปฐม 
 1.2 การสร้างนวัตกรรมการบริหารการคลังท้องถิ่นภายในเทศบาลนครนครปฐม 
 1.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครนครปฐม 
 1.4 การบริหารงานของเทศบาลนครนครปฐมเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม 
 1.5 ประสบการณ์การบริหารงานที่ประสบความส าเร็จในการบริหารนวัตกรรมการคลังท้องถิ่นของ

เทศบาลนครนครปฐม 
 1.6 เทศบาลนคนครปฐมมีการใช้สารสนเทศหรือนวัตกรรมใหม่ในการด าเนินงานเพื่อให้ประสบ

ความส าเร็จและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
2. ศึกษาระบบการบริหารจัดสรรงบประมาณท้องถิ่นของเทศบาลนครนครปฐม โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-

depth Interview) กับผู้อ านวยการส านักการคลังและพนักงานในส านักการคลังเทศบาลนครนครปฐมจ านวน 5 คน ในการ
จัดสรรเงินท้องถิ่นของเทศบาล 

3. ศึกษามาตรการนวัตกรรมในการสร้างรายได้ท้องถิ่นของประชาชนในเทศบาลนครนครปฐม โดยการสัมภาษณ์
แบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับปลัดเทศบาลเทศบาลนครนครปฐม จ านวน 1 คน รองปลัดและพนักงานในส านัก
ปลัดเทศบาลนครนครปฐม จ านวน 12 คน 

เมื่อได้บทสัมภาษณ์จากประเด็นส าคัญทั้ง 3 ขั้นตอนข้างต้น ประกอบด้วย 1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนคร
นครปฐมเป็นการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-depth Interview) โดยสัมภาษณ์นายกเทศมนตรีเทศเทศบาลนครนครปฐม 
จ านวน 1 คน และรองนายกเทศบาลนครนครปฐมจ านวน 4 คนที่มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมของการบริหารการคลังใน
ท้องถิ่น 2. ศึกษาระบบการบริหารจัดสรรงบประมาณท้องถิ่นของเทศบาลนครนครปฐม โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-
depth Interview) กับผู้อ านวยการส านักการคลังและพนักงานในส านักการคลังเทศบาลนครนครปฐมจ านวน 5 คน ในการ
จัดสรรเงินท้องถิ่นของเทศบาล และ 3. ศึกษามาตรการนวัตกรรมในการสร้างรายได้ท้องถิ่นของประชาชนในเทศบาลนคร
นครปฐม โดยการสัมภาษณ์แบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับปลัดเทศบาลเทศบาลนครนครปฐม จ านวน 1 คน รอง
ปลัดและพนักงานในส านักปลัดเทศบาลนครนครปฐม จ านวน 12 คน ผู้วิจัยจะท าการรวบรวมข้อมูลและท าการวิเคราะห์
เนื้อหาของข้อมูล (Content Analysis) ผ่านการบรรยายโดยสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในล าดับถัดไป 

 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารของเทศบาลนครนครปฐม ประกอบด้วย 
1. นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม      จ านวน   1 คน 
2. รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม      จ านวน   4 คน 
3. ปลัดเทศบาลเทศบาลนครนครปฐม       จ านวน   1 คน 
4. รองปลัดเทศบาลและพนักงานในส านักปลัดเทศบาลนครนครปฐม   จ านวน 12 คน 
5. ผู้อ านวยการส านักการคลังและพนักงานในส านักการคลังเทศบาลนครนครปฐม จ านวน   5 คน 

                                   รวมจ านวนทั้งหมด 23 คน  
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ผลการวิจัย 

 1. ข้อมูลนวัตกรรมในการบริหารการคลังท้องถิ่นของเทศบาลนครนครปฐม 

  1.1 แนวทางการบริหารงานของเทศบาลนครนครปฐม ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ผู้บริหารของเทศบาลนคร
นครปฐม แบบเจาะลึก จากการศึกษาพบว่า เทศบาลนครนครปฐมมีการพัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจ โดยมีอาณาเขตติดกับ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนั้นการพัฒนาของเมืองจะได้รับผลประโยชน์จากจังหวัดกรุงเทพมหานครได้อย่างรวดเร็ว เป็นเมือง
ที่ตั้งอยู่กลางสถานศึกษา มีพระราชวังสนามจันทร์ และองค์พระปฐมเจดีย์เทศบาลนครนครนครปฐม ดังนั้นจึงเป็นแหล่งการ
เรียนรู้และการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ประกอบทั้งเป็นแหล่งค้าขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร
นครปฐมและรองนายกเทศมนตรีบาลนครนครปฐม, 2560) 

 จากการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม (พ.ศ. 2558 - 2563) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี ้1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน พบว่า เทศบาลนครปฐมมีการเสริมสร้างคุณธรรม และความสามัคคีของ
ประชาชน โดยมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง แม้ว่าปัญหายาเสพติดจะเป็นปัญหาใหญ่     
แต่เทศบาลนครปฐมสามารถท าให้ปริมาณคดียาเสพติดลดลงได้อย่างต่อเนื่อง 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา พบว่า 
เทศบาลได้พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้ได้มาตรฐาน โดยเน้นความรู้คู่คุณธรรม และสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการ
พัฒนาการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการยกระดับองค์ความรู้ให้เข้ามีมาตรฐ านสากลมากขึ้น                
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ พบว่าเทศบาลนครนครปฐมได้พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน
และครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี เช่น การพัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วม และการพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น 4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พบว่า เทศบาลมีการรักษามาตรฐานอาหารและการบริการให้ถูกสุขลักษณะ อีกท้ังการ
พัฒนาการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและปลูกฝังจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน       
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พบว่า เทศบาลได้เป็นส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ประชาชน โดยผ่านการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารการคลังเชิงรุก และการบริการจัดการด้านระบบสื่อสารทางการเงิน เป็นต้น และ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร เทศบาลได้สร้างความโปร่งใส เป็นธรรม และเกิดความคุ้มค่าโดยมี
การอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
  จากแนวทางการบริหารของเทศบาลนครนครปฐมข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า เทศบาลนครปฐม
นั้นมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพเศรษฐกิจของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครปฐม (พ.ศ. 2558 - 2563) ให้เป็นการช้ีให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจน
ของเทศบาลนครนครปฐม ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจได้มุง่เน้นพัฒนา ส่งเสริม การบริหารการคลังเชิงรุก และการ
บริการจัดการด้านระบบสื่อสารทางการเงินอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น จึงจะท าให้ประชาชนในเทศบาลสามารถร่วมสร้าง
นวัตกรรมของการบริหารการคลังท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน  
  1.2 การสร้างนวัตกรรมการบริหารการคลังท้องถิ่นภายในเทศบาลนครนครปฐม จากการศึกษา พบว่า
ความหลากหลายของเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้น ท าให้มีการติดต่อประสานงานแจ้งปัญหาผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารมากขึ้น เช่น 
การโทรศัพท์แจ้งเหตุต่าง ๆ และการติดต่อผ่านแอพพลิเคช่ัน (Application) หรือโซเชียลมีเดีย (Social media) เทศบาลได้
จัดท าหน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ และเทศบาลยังมีเฟสบุ๊ค (Facebook) หรือแฟนเพจ (Fan page) ที่สามารถให้ประชาชนบอกถึง
ปัญหาผ่านข้อความได้ เช่น การมีน้ าท่วม การแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้น มีการสร้างกลุ่มไลน์ (Line group) ให้ทราบถึงปัญหา
ต่าง ๆ ผ่านกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัคร (อสม.) ซึ่งจัดเป็นนวัตกรรมที่สามารถเช่ือมโยงและสามารถท าได้อย่างมีคุณภาพ อย่างไร
ก็ตามเทศบาลได้มีปฏิบัติการเชิงรุก มีการลงเข้าสู่พื้นที่ชุมชนทุกวัน ท าให้สามารถทราบถึงปัญหาว่าวันนี้ปัญหาของชุมชนคือ
เรื่องอะไร ควรแก้ไขอย่างไร ควรจะท าอะไรบ้าง ดังนั้นนวัตกรรมที่ส าคัญที่สุด คือ การเข้าถึงสภาพปัญหาเป็นจริง และสร้าง
ความพึงพอใจให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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  1.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครนครปฐม มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ประกอบท่ีส าคัญของการบริหารงาน โดยเฉพาะการบริหารนวัตกรรมการคลัง
ท้องถิ่นของเทศบาลนครนครปฐม ซึ่งจากการศึกษารูปแบบของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครนครปฐม
พบว่า มีด้วยกัน 6 หลัก คือ 1. หลักนิติธรรม พบว่าเทศบาลได้การก าหนดกฎหมายที่เป็นธรรมต่อประชาชนในพื้นที่ ไม่ใช้
อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากจนเกินไป อาศัยหลักการกระจายอ านาจที่มีคุณธรรม 2. หลักคุณธรรม พบว่า
เทศบาลการยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตอ้ง โดยการรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงามให้ประชาชนถือปฏิบัติตาม 3. หลักความ
โปร่งใส พบว่าเทศบาลมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจ และช่วยให้
การท างานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปช่ัน 4. หลักการมีส่วนร่วม พบว่า เทศบาลมีการท าประชา
พิจารณ์การแสดงประชามติ เพื่อขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันของ
ประชาชน 5. หลักความรับผิดชอบ พบว่าเทศบาล ได้ให้ความส าคัญกับผู้บริหาร ตลอดจนคณะข้าราชการท้องถิ่น จะต้องตั้งใจ
ปฏิบัติภารกิจตามหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพื่ออ านวยความสะดวกต่าง ๆ และ 6. หลัก
ความคุ้มค่า พบว่าเทศบาลจะต้องตระหนักว่ามีทรพัยากรค่อนข้างจ ากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการจ าเป็นจะต้องยึดหลักความ
ประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจ าเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายไปท่ีผู้รับบริการคือ ประชาชนโดยส่วนรวม 
  จากการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครนครปฐมข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า 
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของการก าหนดนโยบายต่าง ๆ และการน า
นโยบายไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านการกระจายอ านาจ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างมาตรฐานของการ
บริหารนวัตกรรมการคลังท้องถิ่นของเทศบาลนครนครปฐมตลอดไป 
  1.4 การบริหารงานของเทศบาลนครนครปฐมเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม จากการศึกษาน้ันได้ใช้
หลักธรรมาภิบาล ประกอบกับการก าหนดนโยบายในการบริหารงานในเทศบาล พบว่านโยบายหลักของนายกเทศมนตรี
นครปฐม 9 ด้าน ประกอบด้วย 1. นโยบายด้านการศึกษา พบว่าเทศบาลมีการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เพื่อสร้างสรรค์ให้ท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge city) ส่งเสริมพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีความ
พร้อมมุ่งสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พบว่าเทศบาลมีการพัฒนาระบบ
และกลไกการบริหารจัดการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยต่อสุขภาพต่อสถานการณ์ โดยการประสานเช่ือมโยง
เครือข่ายระดับจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 3. นโยบายด้านสังคมและชุมชน พบว่าเทศบาลมีการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น มีเวทีประชาคมและช่องทางต่าง ๆ เพื่อสะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลมุ          
4. นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พบว่าเทศบาลมีการพัฒนาอาสาสมัครชุมชนด้านความปลอดภัย โดยการ
สร้างเครือข่ายและเป็นแนวร่วมในการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยของชุมชน 5. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร 
และภูมิทัศน์เมือง พบว่าเทศบาลสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาจราจร บริเวณจุดที่มีปัญหาติดขัด โดย
ปรับปรุงด้านกายภาพและเครื่องหมายจราจรได้ดีขึ้น 6. นโยบายด้านกีฬา พบว่าเทศบาลได้การสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาเพื่อ
การอาชีพ เพื่อพัฒนากีฬาให้เป็นกีฬาอาชีพได้อย่างมีมาตรฐาน 7. นโยบายด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เป็นการส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้ประชาชนรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามของเทศบาลไว้อย่างยั่งยืน 8. นโยบายด้านการท่องเที่ยว พบว่าเทศบาลได้ส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนและ
พัฒนาการบริการด้านการท่องเที่ยว ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 9. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรและการ
บริการประชาชน พบว่าเทศบาล ได้มีการจัดอบรมสัมมนาอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่เหมาะสม 
  จากการบริหารงานของเทศบาลนครนครปฐมเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม ท าให้ผู้วิจัยสามารถ
สรุปได้ว่าความเท่าเทียมที่เกิดขึ้นในเทศบาลนครปฐมนั้นมีอยู่ค่อนข้างหลากหลาย ซึ่งเป็นผลที่ดีแก่ประชาชน อย่างไรก็ตาม
นโยบายต่าง ๆ ที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนครปฐม ได้ก าหนดขึ้นนั้นอาจยังมีการแทรกแซงผ่านการเมืองท้องถิ่น จึงท าให้
บางครั้งระบบการตรวจสอบท่ีดีที่สุดคือ การประเมินนโยบายสาธารณะของประชาชน  
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  1.5 ประสบการณ์การบริหารงานที่ประสบความส าเร็จในการบริหารนวัตกรรมการคลังท้องถิ่นของ
เทศบาลนครนครปฐม จากการศึกษาพบว่า เป็นลักษณะของการเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง ท าให้สามารถรับรู้และแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ โดยอาศัยนวัตกรรมทางได้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มี เช่น Line Facebook และ Fan page เป็นต้น ที่
ส าคัญอาสาสมัครชุมชนมีส่วนร่วมในการเข้าถึงของประชาชนเป็นอย่างมากท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการท างาน
ของเทศบาล ทั้งนี้การบริหารที่ประสบความส าเร็จที่ส าคัญที่สุดนั้นคือ การเข้าถึงประชาชนและสามารถสร้างรายได้ผ่าน
นวัตกรรมการคลังท้องถิ่นผ่านเทคโนโลยีต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.6 เทศบาลนครนครปฐมมีการใช้สารสนเทศหรือนวัตกรรมใหม่ในการด าเนินงานเพื่อให้ประสบ
ความส าเร็จและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง จากการศึกษาพบว่า เทศบาลนครนครปฐมมีการใช้
สารสนเทศหรือนวัตกรรมใหม่ในการด าเนินงานเพื่อให้ประสบความส าเร็จและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง ผ่านการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น การสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้ประชาชนมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่  ๆ ขึ้นมา เพื่อ
เป็นการกระตุ้นรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น และสามารถมีส่วนร่วมกับการบริหารการคลังท้องถิ่น ผ่านการตรวจสอบและการ
ประเมินนโยบายสาธารณะได้อย่างยั่งยืน 
 2 ระบบการบริหารจัดสรรงบประมาณท้องถิ่นของเทศบาลนครนครปฐม 
 
ตารางที่ 1 : แสดงการบริหารงบประมาณในปีท่ีผ่านมา และปีปัจจุบัน (รายรับ)  

    ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, ข้อมูลรายได้ของเทศบาลนครปฐม, 2559 

  

รายรับ 
รับจริง 

ปีพ.ศ. 2557 (บาท) 
รับจริง 

ปีพ.ศ. 2558 (บาท) 
รับจริง 

ปีพ.ศ. 2559 (บาท) 

รายรับรวม 835,998,469.69 977,780,754.59 916,939,561.16 

ก. รายได้ภาษีอากร 115,302,367.45 118,105,943.83 119,263,651.16 

1. หมวดภาษีอากร  72,712,055.25 71,706,686.06 77,851,427.27 
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

8,729,612.01 15,636,064.80 13,422,705.73 

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 22,200,031.79 19,662,167.62 18,137,436.92 

4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 
และการพาณิชย ์

9,912,463.30 8,658,747.35 8,779,898.24 

5. หมวดรายไดเ้บ็ดเตร็ด 1,424,205.10 1,481,628.00 538,283.00 

6. หมวดรายได้จากทุน 324,000.00 960,650.00 538,900.00 
ข. รายได้ที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

281,196,540.66 324,043,785.56 304,329,745.60 

1. หมวดภาษีจัดสรร 281,196,540.66 324,043,785.56 304,329,745.60 
ค. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

439,499,561.58 535,631,025.20 493,346,164.40 

1. เงินอุดหนุนทั่วไป 293,545,510.00 339,904,919.00 362,459,672.00 

2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 145,954,051.58 195,726,106.20 130,886,492.40 
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 จากตารางที่ 1 พบว่าการศึกษาระบบการบริหารจัดสรรเงินท้องถิ่นของเทศบาลนครนครปฐม โดยการสัมภาษณ์
ผู้บริหารแบบเจาะลึก รายรับรวมของเทศบาลนั้นมีการเพิ่มขึ้นของปีพ.ศ. 2557 จ านวน 835,998,469.69 บาทและ ปีพ.ศ. 
2558 จ านวน 977,780,754.59 บาท แต่ในปีพ.ศ. 2559 งบประมาณรายรับมีจ านวนลดลงจ านวนเหลือ 916,939,561.16 
บาท โดยลดลงจากปีพ.ศ. 2558 จ านวน 6.22% หรือ 60, 841, 193.43 บาทซึ่งรายได้หลักของเทศบาลมาจากภาษีอากรที่
จัดเก็บจากชุมชน เมื่อจ าแนกดูจากรายได้ภาษีอากรนั้นจะเห็นได้ว่าจัดเก็บภาษีเพิ่มทุกปี แต่รายรับรวมของปีพ.ศ.  2559 มี
จ านวนลดลงจากปี 2558 สังเกตได้จากรายได้ที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายได้ที่รัฐบาล
อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ านวนน้อยลงในปี 2559 จ านวน 304,329,745.60 บาทและ 493,346,164.40 
บาทตามล าดับ ท าให้เกิดปัญหาที่ตามมาคือการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่น เกิดความเหลื่อมล้ าทางการคลังมากขึ้น อย่างไรก็
ตามเทศบาลนครนครปฐมก็ได้มีการบริหารจัดสรรงบประมาณท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากระบบการบริหารจัดสรร
งบประมาณท้องถิ่นของเทศบาลนครนครปฐมข้างต้นนั้น ท าให้ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นของ
ประเทศไทยทางด้านการคลังนั้นยังเกิดปัญหาในระบบการบริหารการเงิน ซึ่งเมื่องบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่นก็
จะท าให้ เทศบาลท าการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินเพิ่มขึ้น ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อประชาชนในพื้นที่เทศบาล 
(ผู้อ านวยการส านักการคลังและพนักงานในส านักการคลังเทศบาลนครนครปฐม, 2560)   
 3. มาตรการนวัตกรรมในการสร้างรายได้ท้องถิ่นของประชาชนในเทศบาลนครนครปฐม 
 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารแบบเจาะลึก พบว่านวัตกรรมด้านการคลังท้องถิ่นและด้านการบริหารจัดการมีที่มาจาก
การริเริ่มของผู้บริหารหรือของพนักงานท้องถิ่นเป็นหลัก การริเริ่มนวัตกรรมได้รับแรงผลักดันมาจากปัญหาการขาด
ประสิทธิภาพทางการบริหาร ข้อจ ากัดด้านทรัพยากร หรือปัญหาในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเทศบาล
นครนครปฐมควรมีการเสริมสร้างอาชีพให้กับชุมชน ที่เป็นอาชีพท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางรายได้ของท้องถิ่น และ
เทศบาลมีหน้าท่ีในการบริหารการคลังให้เกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผล ซึ่งการสร้างนวัตกรรมให้กับท้องถิ่นด้านการคลงันั้น 
เทศบาลควรเน้นผลผลิตที่เป็นสิ่งใหม่และมีความยั่งยืนให้แก่ท้องถิ่น โดยเป็นการยกระดับความสามารถและการบริหารจัดการ
ของแต่ละชุมชนให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่ต่อเนื่องของเทศบาลนครนครปฐม (ปลัดเทศบาลเทศบาลนครนครปฐม รอง
ปลัดเทศบาลและพนักงานในส านักปลัดเทศบาลนครนครปฐม, 2560) 
 
สรุป 
 ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครนครปฐมนั้น มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการสร้างนวัตกรรม และน านวัตกรรม
ไปต่อยอดเป็นการบริหารการคลังท้องถิ่นของเทศบาล เนื่องจากจังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ และมีการแลกเปลี่ยน
ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมกับแต่ละจังหวัดที่สูง โดยเฉพาะจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงท าให้ประชาชนในเทศบาลนคร
นครปฐมสามารถมีรายได้เป็นของตนเอง มีการสร้างนวัตกรรมผ่านเทคโนโลยีผ่านการสื่อสารที่ทันสมัย โดยผ่านอาสาสมัคร
ชุมชนในการเข้าถึงประชาชน เช่น การสร้างแฟนเพจ (Fan page) ในการรับแจ้งและบริการให้กับประชาชน และการสร้าง
กลุ่มไลน์ (Line Group) ในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เป็นต้น โดยระบบการบริหารจัดสรรเงิน
ท้องถิ่นของเทศบาลนครนครปฐม จะเป็นงบประมาณหลักมาจากการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งมีการจัดเก็บภาษีจากโรงเรือนและ
ที่ดินท่ีเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากเทศบาลมีปัญหาด้านเงินอุดหนุน อย่างไรก็ตามเงินอุดหนุนในปี 2559 ที่มีจ านวนลดลง เทศบาล
ยังคงบริหารจัดสรรเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการนวัตกรรมในการสร้างรายได้ท้องถิ่นของประชาชนในเทศบาล
นครนครปฐม ควรมีการบริหารจัดสรรให้กับนโยบายด้านการบริหารงานท่ัวไปให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้ประชาชน
เกิดแรงจูงใจในการรับบริการจากเทศบาล รองลงมาคือ นโยบายการศึกษาเพื่อให้เกิดความรูใ้นการสรา้งอาชีพและรายไดใ้ห้กับ
ท้องถิ่น และน าไปพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน (สรุปเป็นความเรียง) 
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การอภิปรายผล 
นวัตกรรมด้านการบริหารการคลังท้องถิ่นในปัจจุบันของประเทศไทยนั้นได้พบ ปัญหาด้านการกระจายอ านาจจาก

ส่วนกลางลงมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นในชุมชนสร้างปัญหาการบริหารจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
ที่ขาดประสิทธิภาพตามมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ริเริ่มนวัตกรรมด้านการจัดเก็บภาษี ได้ประสบปัญหาการขาด
ฐานข้อมูลรายช่ือผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่สมบูรณ์และถูกต้องเป็นปัจจุบัน จึงส่งผลให้ท้องถิ่นไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจถึงเหตุผลความจ าเป็นในการเสียภาษีท้องถิ่น 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าเสนอแนวทางในการส่งเสริมการกระจายอ านาจให้เกิดความเป็นธรรมคือ 1) รัฐบาลต้องให้ความส าคัญกับ
การกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการผลักดันนโยบายทางด้านงบประมาณต่าง ๆ ให้มีความครอบคลุม
ทั่วถึง และชัดเจนในแต่ละเทศบาลในประเทศไทย 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ริเริ่มนวัตกรรมในการจัดเก็บรายได้จะต้อง
มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้เสียภาษีท้องถิ่นแต่ละประเภท และ3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการส ารวจและ
จัดท าแผนที่ภาษี ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีท้องถิ่นผ่านเวทีประชาคมหรือผ่าน
สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น  

จากปัญหาการกระจายอ านาจของส่วนกลางลงมาส่วนท้องถิ่นข้างต้น จึงได้เกิดผลลัพธ์ที่ตามมาสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล ซึ่งเทศบาลนครนครปฐมนั้นได้มีปัญหาทางด้านเงินอุดหนุนและเงินจัดสรรจากรัฐบาลในปีพ.ศ. 
2559 ท าให้ผู้บริหารของเทศบาลนครนครปฐม ด าเนินการแก้ไขดว้ยการจดัเก็บภาษีอากรเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถลด
ปัญหาทางด้านการกระจายอ านาจที่เป็นธรรมทั้งหมด ผู้บริหารของเทศบาลนครนครปฐมจึงได้คิดค้นนวัตกรรมทางการบริหาร
การคลังท้องถิ่นขึ้นมาคือ การให้อาสาสมัครชุมชนใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ และเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้นผ่านมาตรการ
นวัตกรรมในการสร้างรายได้ท้องถิ่นของประชาชนในเทศบาลนครปฐม ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. รัฐบาลควรลดการรวมอ านาจเข้าส่วนกลาง และเพิ่มเงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นให้มากขึ้น           
แม้ในทางเชิงทฤษฎีมีการรวมอ านาจน้อยลง แต่ในเชิงปฏิบัติยังพบปัญหาการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ไม่เป็นธรรมอยู่จ านวน
มาก จึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย ยังขาดงบประมาณทางด้านเงินอุดหนุนที่ไม่เพียงพอ จึงต้องท าการ
จัดเก็บภาษโีรงเรือนและที่ดินมากข้ึนกับประชาชน 2. รัฐบาลควรเน้นการบริหารนวัตกรรมตามหลักธรรมาภิบาลอย่างจริงจัง 
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยึดถือเป็นตัวอย่างและน าไปปฏิบัติตาม นวัตกรรมการบริหารการคลังท้องถิ่นในแต่
ละพื้นจึงจะท าให้มีประชาชนริเริ่มสร้างผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ ขึ้นมา และร่วมการประเมินผลนโยบายสาธารณะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 3. เมื่อรัฐบาลใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารนวัตกรรมการคลังท้องถิ่นแล้ว จะส่งผลให้ผู้บริหารของเทศบาล
เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของประชาชน ท าให้มีการเข้าถึงประชาชนมากขึ้น 4. เทศบาลจะต้องมีการใช้เทคโนโลยีต่าง
ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามและเข้าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่าง ๆ ได้ เช่น การใช้ Facebook Line 
และ Fan page เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์นโยบายต่าง ๆ และเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องต่าง ๆ จึง
จะท าให้ประชาชนมองเห็นถึงความส าคัญ และร่วมมือกับเทศบาลในการพัฒนาการคลังท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน เป็นต้น 
มาตรการนวัตกรรมในการสร้างรายได้ท้องถิ่นของประชาชนในเทศบาลนครปฐม มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระศักดิ์ 
เครือเทพ (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความท้าทายในการจัดงบประมาณรายจ่ายและการจัดหารายได้ของเทศบาล ผลงานวิจัย
พบว่า รัฐบาลจะต้องให้ความส าคัญกับการด าเนินการในด้านสังคมและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ 
และเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางการคลังให้มากขึ้น ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจั ดล าดับ
ความส าคัญในการก าหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้ตอบรับกับการเปลี่ยนทางสังคมให้ชัดเจน ซึ่งถ้าหากสามารถปรับลด
งบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรให้แก่แผนงานด้านบริหารทั่วไปลงได้นั้น จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณ
ส าหรับการบริหารและดูแลประชาชนได้เพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mochida (2008) ที่ได้ศึกษาเรื่อง Fiscal 
Decentralization and Local Public Finance in Japan ผลงานวิจัยพบว่า บทบาทควบคุมการกระจายรายได้ให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม ระหว่างคนรวยและคนจนไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ในบริบทของการกระจายอ านาจจากรัฐบาล และ



                      รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 7 วันท่ี 30 มิถุนายน 2560  

 

- รัฐศาสตร ์รัฐประศาสนศาสตร์ และกฎหมาย - 519 

 

มอบหมายให้คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น ที่ท าหน้าที่จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อความเสมอภาค จึงท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างแรงจูงใจส าหรับการบริหารการคลังท้องถิ่นของผู้บริหาร
และประชาชน 

ดังนั้นมาตรการนวัตกรรมในการสร้างรายได้ท้องถิ่นในเทศบาลนครนครนครปฐมจึงเป็นการสร้างความแตกต่างที่
เกิดขึ้นจากนวัตกรรมของท้องถิ่น ให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น โดยความแตกต่างนั้น จะสร้างความสามารถ
ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในการสร้างนวัตกรรม และเทศบาลสามารถบริหารจัดการและจัดสรรงบประมาณที่ได้รับไปบ ารุงและ
พัฒนาเทศบาลนครปฐมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 
 ด้านนโยบาย 

1. รัฐบาลควรกระตุ้น สร้าง และส่งเสริมนโยบายด้านนวัตกรรมการคลังท้องถิ่นให้มากข้ึน  
2. รัฐบาลควรส่งเสริม นวัตกรรมในการสร้างรายได้ของท้องถิ่นผ่านการสนับสนุนและให้องค์ความรู้ เช่น การให้

สินเช่ือการส่งออกสินค้าที่ถูกกฎหมายได้อย่างมีคุณภาพ เป็นต้น 
 ด้านปฏิบัต ิ

1. รัฐบาลควรมีการประสานงานอย่างต่อเนื่อง และมีการตรวจสอบความถูกต้องของนวัตกรรม เพื่อให้นโยบายได้รับ
การประเมินผลนโยบายสาธารณะได้อย่างสมบูรณ์ 

2. เทศบาลนครนครปฐมควรมีการจัดล าดับความส าคัญให้กับการบริหารการคลังท้องถิ่น เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่
สามารถน าไปประยุกต์ให้กับนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

ควรมีการวิจัยที่เป็นลักษณะเสริมสร้างนวัตกรรมให้กับเทศบาลที่มีประชาชนซึ่งมีปัญหาทางด้านความเป็นธรรม
ทางการบริหารทางการคลัง เพื่อให้เกิดรายได้ที่แท้จริงกับประชาชน 
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แนวทางการพัฒนากฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
The Processes of Legislative Development to Control Air Pollution from 

Industrial Sector of Thailand 
 

จิรัชญา สิงห์มณี1 

จุฑารัตน์ ชมพันธุ์2 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนากฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาช่องว่างทางกฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย  และเพื่อ
เสนอแนะแนวการพัฒนากฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน
การศึกษาได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรการทางกฎหมายด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศของ
ประเทศไทย นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมนักวิชาการด้านกฎหมาย องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า และภาคประชาชน การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ และ
วิเคราะห์โดยวิธี  SWOT ANALYSIS 
 ผลการศึกษาเมื่อพิจารณาโดยวิธี  SWOT ANALYSIS พบว่าช่องว่างทางกฎหมายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการที่
ภาคอุตสาหกรรมไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอีกทั้งยังขาดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และบางส่วนเกิดจากการที่
ภาครัฐขาดการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้มีความทันสมัยมากขึ้น ท าให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ข้างเคียงและก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อสิ่งแวดล้อม  
 

ค ำส ำคัญ: มลพิษทางอากาศ  ระบบการรายงานข้อมลูการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษ ประสิทธิภาพ 
 

Abstract 
The study of “the Processes of Legislative Development to Control Air Pollution from Industrial Sector 

of Thailand” aims to find out the gap of Thailand’s environmental legislation and to suggest possible processes 
to develop the air pollution from industrial sector control laws. The target groups that researchers aim to study 
are Thai government sector dealing with the promotion of Thailand’s air pollution prevention related laws, 
private environmental organizations, and manufacturers, traders as well as the general public. This study is the 
qualitative research of which the data was collected from interviews and analyzed by SWOT ANALYSIS.  

The results gathering from SWOT ANALYSIS revealed that most of the flaws in environmental 
legislation are from industrial sector since the industrial sector does not abide by the laws. The industrial 
sector also does not apply the good management practices on environment. Moreover, the air pollution 
prevention related laws are not improved or updated by the government sector. Due to these problems, 
it causes the degeneration of environment and affects directly to the people living nearby the industries 
in several ways.  

 

Keywords: Air Pollution, Pollutant Release and Transfer Registers (PRTRs), Efficiency 
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บทน า 
 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศไทยเปลี่ยนจากภาคเกษตรกรรม มาเป็นภาคอุตสาหกรรมท าให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของแหล่งธุรกิจและความเจริญ ส่งผลให้มีจ านวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความต้องการในการ
ประกอบอาชีพเพิ่มสูงขึ้น ผู้ประกอบการเร่งลงทุนเพื่อขยายฐานการผลิต ท าให้เกิดการเจริญเติบโตจากภาคอุตสาหกรรมอย่าง
รวดเร็วและมีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากข้ึน ในด้านเศรษฐกิจของประเทศถือได้ว่าภาคอุตสาหกรรมสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศเป็นอย่างมาก แต่ในอีกด้านอุตสาหกรรมก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่น้อย ปัญหามลพิษทางอากาศจัดเป็น
ปัญหาหลักท่ีส่งผลกระทบในวงกว้างที่เห็นได้อย่างชัดเจนนั่นคือ ปัญหาโลกร้อน ซึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ฝุ่นละอองของโรงงานอุตสาหกรรม การ
สันดาปของน้ ามันเช้ือเพลิงไม่สมบูรณ์ และมีการระบายสารมลพิษของเครื่องยนต์ เครื่องจักรในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น  
             กฎหมายการควบคุมมลพิษของประเทศไทยถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคได้ มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อมแบบเบ็ดเสร็จ วาง
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับแหล่งก าเนิดมลพิษโดยการออกประกาศก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดและเขตควบคุม
มลพิษ ในกรณีที่บริเวณดังกล่าวนั้นมีปัญหามลพิษเกินกว่ามาตรฐานก าหนด และกฎเกณฑ์เกี่ยวกับแหล่งรองรับมลพิษ ได้แก่ 
แหล่งทางธรรมชาติต่าง ๆ ที่จะรองรับของเสีย และฟอกของเสียเหล่านั้นให้คืนสู่สภาวะปกติโดยก าหนดมาตรฐานของแหล่ง
ดังกล่าวเป็นการทั่วไป เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายประเทศไทยมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
                  กฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจึงถือเป็นส่วนส าคัญในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่บังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการควบคุมและแก้ไขภาวะมลพิษทาง 
อากาศให้มีคุณภาพที่ดี ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ตลอดจนไม่ท าให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งมี ชีวิตและ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
                 แม้ว่าจะมีการออกกฎหมายการควบคุมมลพิษใช้มาอย่างเคร่งครัดในประเทศไทย แต่กฎหมายก็ยังมีช่องว่างให้
ผู้กระท าผิดสามารถกระท าความผิดและละเมิดกฎหมายได้เป็นจ านวนมาก ท าให้ที่ผ่านมาคุณภาพอากาศในประเทศไทย
ค่อนข้างเสื่อมโทรม ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีความสนใจศึกษาถึงแนวทางการพัฒนากฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอย่างการควบคุมมลพิษทางอากาศ อย่างครอบคลุม
และเกิดประโยชน์สูงที่สุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาช่องว่างทางกฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
 2. เพื่อเสนอแนะแนวการพัฒนากฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษากฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย เช่น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เป็นต้น 
  2. ขอบเขตด้านพื้นที่ กฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนของประเทศไทย 
  3. ขอบเขตด้านประชากร หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรการทางกฎหมายการควบคุมมลพิษทาง
อากาศจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม นักวิชาการด้านกฎหมาย องค์กรพัฒนาเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และประชาชน 
   4. ขอบเขตด้านระยะเวลาการศึกษา การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 11 เดือน โดยเริ่ม
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 – เดือนมิถุนายน 2560 
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กรอบความคิดที่ใช้วิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยนี้มุ่งศึกษากฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
ไทย และเพื่อศึกษาช่องโหว่ทางกฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย รวมถึงเพื่อ
เสนอแนะแนวการพัฒนากฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กับหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการด้านกฎหมาย และ
กลุ่มผู้มีบทบาทส าคัญในด้านการก าหนดมาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ เจ้าหน้าที่ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม) ร่วมกับการวิจัยด้านเอกสาร (Documentary 
Research) โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เรียบเรียง เพื่อสรุปออกมาเป็นเนื้อหา  

ทบทวนกฎหมาย มาตรการ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
กับการควบคุมพิษทางอากาศของประเทศไทย  

 

ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายการ
ควบคุมมลพิษทางอากาศจากอตุสาหกรรม

ของประเทศไทย  
 

 

แนวทางการพัฒนากฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย 

ปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม 

ทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น   
 

การสัมภาษณเ์ชิงลึกจากกลุม่เป้าหมาย 
 

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนากฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศของประเทศไทย  
 

แนวทางการพัฒนากฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศของประเทศไทย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อให้เกิดการออกกฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศที่เกดิจากภาคอุตสาหกรรม 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
               1. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรการทางกฎหมายด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศ ของ
ประเทศไทย (ผู้อ านวยการส่วนมลพิษอากาศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้อ านวยการส านักจัดการคุณภาพอากาศและสียง 
กรมควบคุมมลพิษ) 
               2. นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม (ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
              3. นักวิชาการด้านกฎหมาย (ผู้อ านวยการกองนิติการ กรมควบคุมมลพิษ) 
              4. องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (ผู้อ านวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ) 
              5. กลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า จ านวน 2 องค์กร 
              6. ประชาชน (ผู้อยู่ในเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรม/เขตควบคุมมลพิษ จ านวน 5 ท่าน) 
 

ผลการวิจัย 
1. ด้านประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย  
จากการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน รวมทั้งการศึกษาเอกสารพบว่า กฎหมาย

ด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศของประเทศไทยยังขาดการควบคุมสารมลพิษที่อันตรายอีกหลายชนิด ผลของการสัมภาษณ์
ที่สอดคล้องมีดังนี้   

กฎหมายด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศในปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดปริมาณมลพิษที่ยอมให้โรงงานอุตสาหกรรม
ปล่อยออกมา เพียงแต่จะระบุแค่ค่ามาตรฐาน และวิธีการมาตรฐานในการตรวจวัดเท่านั้น กฎหมายแบ่งออกเป็นกฎหมาย
ทั่วไปและกฎหมายเฉพาะ แต่ไม่ได้มีการระบุว่าต้องมีการตรวจวัดมลพิษทางอากาศด้วยความถี่เท่าไหร่  อีกทั้งกฎหมายยังบอก
เพียงค่ามาตรฐานของสารมลพิษที่สามารถปล่อยออกสู่บรรยากาศได้ ไม่มีการก าหนดว่าจะต้องให้มีการรายงาน หรือตรวจวัด
เป็นประจ า ท าให้การบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่งผลให้ประสิทธิภาพที่ได้จากการบังคับใช้กฎหมายยัง
ไม่ดีพอเนื่องจากกฎหมายยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิด และมลพิษทางอากาศที่
เกิดขึ้นโดยทั่วไป” 

2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
จากการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน รวมทั้งการศึกษาเอกสารพบว่า กฎหมาย

ด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศของประเทศไทยพบว่ากฎหมายด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศของประเทศไทยในปัจจุบัน
ยังขาดการปรับปรุงให้เกิดความทันสมัย อีกทั้งยังมีสารมลพิษที่อันตรายหลายชนิดที่ยังไม่มีกฎหมายในการควบคุม เช่น 
กฎหมายควบคุม ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5 ) จะต้องมีมาตรการตรวจวัดและมีมาตรฐานในควบคุม , 
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCS) ในปัจจุบันมีการเฝ้าระวังเพียง 19 ตัวเท่านั้น ควรมีการก าหนดเพิ่มเติมให้มากขึ้น (เช่น ไอ
ปรอท โทลูอีน และทินเนอร์ เป็นต้น)” ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดค่ามามาตรฐาน ณ ปลายปล่อง และไม่มีการ
ก าหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องว่าควรมีค่าเท่าไหร่ 

3. ข้อเสนอแนะในการก าหนดมาตรการออกกฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมให้เกิด
ความครอบคลุม 

ค่ามาตรฐานมลพิษทางอากาศในการตรวจวัดและการควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควรเป็นค่าที่ตรงกัน สามารถ
ใช้ยึดเป็นเกณฑ์มาตรฐานได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความทับซ้อนอ านาจของแต่ล าหน่วยงาน 
 การออกกฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศไม่เพียงอาศัยการจัดการที่ปลายปล่องเท่านั้น จะต้องอาศัยเครื่องมือ
และการส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น การลดภาษี ให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนในเรื่องของการจัดการมลพิษ การ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดมลพิษ 
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จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนากฎหมายการควบคมุมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย จากแบบสัมภาษณ์สามารถน ามาวิเคราะหผ์ลโดยโดยวธิี  SWOT ANALYSIS ได้ ดังนี ้
  จุดแข็ง (Strength) 
  ภาครัฐมีหน่วยงานย่อยทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นกระจายอยู่ทั่วภูมิภาค ท าให้มีความคล่องตัวใน
การด าเนินงาน ทั้งในด้านการออกกฎหมายและการด าเนินการเชิงพื้นที่ 

จุดอ่อน (Weakness) 
ภาครัฐขาดกฎหมายเสริมเพิ่มเติม ในกรณีที่กฎหมายหลักไม่สามารถครอบคลุมรายละเอียดข้อกฎหมายต่าง ๆ โดย

ละเอียดได้ เช่น กฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศแบบรายชนิด และการก าหนดมาตรฐานของเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ควบคุมมลพิษของแต่ละอุตสาหกรรม เป็นต้น  

โอกาส (Opportunity) 
เมื่อเกิดปัญหามลพิษทางอากาศขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมส่งผลให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน และมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจวัดมลพิษที่มีความทันสมัยช่วยให้เข้าถึง
ข้อมูลสะดวกและรวดเร็ว ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานยิ่งขึ้น 

อุปสรรค (Threat) 
          มลพษิทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมเกิดจากการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ผู้ประกอบการมุ่งสร้างผล
ก าไรให้กับองค์กร จนไม่ค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเท่าท่ีควร อุตสาหกรรมขนาดใหญไ่ดร้ับการส่งเสริมการลงทุนใน
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในขณะที่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
เล็กยังขาดการส่งเสรมิและสนับสนุนเท่าท่ีควรท าให้เกิดความไม่เปน็ธรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ตาราง  SWOT กลยุทธ์ทางเลือกมี 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO STRATEGIES) เป็นยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวตัถุประสงค์ที่ตั้งไว ้เมื่อผู้ด าเนินการมี

จุดแข็งและโอกาสเอื้ออ านวย 
2. ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO STRATEGIES) เป็นยุทธศาสตร์ที่ปรับจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง เพื่อให้สามารถ

ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกได้เมื่อโอกาสเอื้ออ านวยแต่ผู้ด าเนินการมีจุดอ่อน            
3. ยุทธศาสตร์เชิงรับ (ST STRATEGIES) เป็นยุทธศาสตร์ที่ปรับอุปสรรคให้เป็นโอกาสเพื่อให้ด าเนิน

ยุทธศาสตร์เชิงรุกได้               
4. ยุทธศาสตร์เชิงถอย (WT STRATEGIES) เป็นยุทธศาสตร์ที่ปรับการด าเนินงานเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไป

เป็นรูปแบบอ่ืน     
 จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส ยุทธศาสตร์เชิงรุก 
สร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วนเพ่ือเฝ้าระวัง
มลพิษทางอากาศที่จะเกดิขึ้น และพัฒนา
องค์ความรู้ของทุกภาคส่วนให้มีความทันสมัย 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา 
ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีเทคโนโลยีการบ าบัด
มลพิษที่ทันสมัย และมีกฎระเบียบในการควบคุม
สารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศแบบรายชนิด 

อุปสรรค ยุทธศาสตร์เชิงรับ 
ภาครัฐตดิตามตรวจสอบการด าเนนิงานด้าน
การควบคุมมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมอย่างสม่ าเสมอ 

ยุทธศาสตร์เชิงถอย 
สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมประกอบกิจการโดย
ตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 
และการประสานความร่วมมือกับกลุ่มประเทศ
สมาชิก ในการใช้ภาคี กฎหมาย อนุสัญญา ด้านการ
ควบคุมมลพิษทางอากาศ เพื่อท าให้เกิดการผลักดัน
การควบคุมมลพิษมากยิ่งขึ้น 
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 สรุปและอภิปรายผล 
ช่องว่างทางกฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
จากการศึกษาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจาก

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยพบว่า กฎหมายด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศของประเทศไทยในปัจจุบันยังขาดการ
ปรับปรุงให้ทันสมัย ท าให้สารมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายบางตัว เช่น กลุ่มของสารอินทรีย์ระเหยง่ายจ าพวก โทลูอีน, ทิน
เนอร์ ยังไม่มีกฎหมายที่ใช้ควบคุมสารเหล่านี้ เมื่อมีการปล่อยออกสู่ช้ันบรรยากาศมากขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมโดยรอบ อีกท้ังสาเหตุบางประการที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศไม่ได้เกิดจากการขาดข้อก าหนดกฎหมายที่ส าคัญ
เพียงอย่างเดียว แต่ยังเกิดจากการปล่อยปะละเลยจากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ในการด าเนินกิจการโดยขาดความ
ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ท าให้สภาพแวดล้อมเกิดความเสื่อมโทรมเนื่องจากการปล่อยมลพิษทาง
อากาศในปริมาณที่มากเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับรายงานโครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนามาตรการ
ทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่ระบุว่าการระบายมลพิษจะมี
การศึกษาเฉพาะพื้นที่หรือภายใต้โครงการซึ่งขาดการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการก าหนดเป้าหมายระดั บคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนว่าว่าต้องการแค่ไม่ให้เกินมาตรฐานหรือต้องการให้ดีกว่ามาตรฐาน  
 แนวทางในการพัฒนากฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศของประเทศไทย 
 1. มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการป้องกันและ
จัดการปัญหาด้านมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น  
 2. ภาคเอกชนควรมีเทคโนโลยีที่ใช้ในการบ าบัดมลพิษอย่างเหมาะสม และจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นตั้งแต่แหล่งก าเนิด
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการออกกฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศมากยิ่งขึ้น ควรเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นมากยิ่งข้ึน 
 4. ภาครัฐควรมีการปรับปรุงกฎหมายด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

โดยมีการก าหนดมาตรการ หรือประกาศกระทรวงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 
ไมครอน (PM2.5) และการควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) แบบรายสาร รวมทั้งควรมีการก าหนดบทลงโทษให้มีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้นส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืน หรือลักลอบปล่อยมลพิษทางอากาศเกินกว่าที่มาตรฐานก าหนด  เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ. 2535 หมวดที่ 4 ที่กล่าวถึงการควบคุมมลพิษโดยมุ่งให้
เกิดการบังคับให้กฎหมายด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศอย่างครอบคลุมและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ภาครัฐควรน าระบบการรายงานข้อมูลการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษ (PRTRs : Pollutant Release 
and Transfer Registers) มาใช้ในประเทศไทยโดยระบบข้างต้นนี้จะสามารถบอกให้ทราบได้ว่าโรงงานอุตสาหกรรมนั้นปล่อย
สารมลพิษทางอากาศมากี่ชนิด และแต่ละชนิดมีปริมาณเท่าใด เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.ควรมีการน ามาตรฐานทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการควบคุมมลพิษทางอากาศ เช่น ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม และ 
การจัดตั้งกองทุนความเสียหายจากมลพิษทางอากาศ เป็นต้น 
 3.ภาคอุตสาหกรรมควรมีการเปิดเผยของมูลการรายงานมลพิษทางอากาศอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้เกิดการป้องกัน
และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
 4.ควรมีการจัดท ามาตรการเชิงพื้นที่เพ่ือท่ีจะสามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างทันถ้วงที 
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การถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง 

Teaching Principle of Laws “Arrest” in the Criminal Procedure Code with Music and Songs 
 
อรรณพ  กาวิกุล 

 

บทคัดย่อ 
การถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง        

มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายสิบต ารวจ ที่ได้เรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับ
การจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ห้องเรียนที่รับการถ่ายทอดโดยวิธีปกติกับห้องเรียนที่รับการถ่ายทอด 
โดยใช้บทเพลง เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนนายสิบต ารวจ ที่ได้เรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการ
จับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาห้องเรียนเดียวกัน ก่อนและหลังการถ่ายทอดความรู้โดยใช้บทเพลง และเพื่อ
จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในเรื่องการถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาโดยใช้บทเพลง ในการวิจัยครั้งนี้ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ศึกษาจากนักเรียนนายสิบต ารวจ ปีงบประมาณ 2557  
ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5  
 ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายสิบต ารวจ ที่ได้เรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ห้องเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดโดยวิธีปกติ มีค่าเฉลี่ยที่ 6.3509 คะแนน ซึ่งน้อยกว่า 
กับห้องเรียนที่รับการถ่ายทอดโดยใช้บทเพลง ที่มคี่าเฉลี่ยที่ 9.0439 คะแนน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายสิบ
ต ารวจ ที่ได้การถ่ายทอดหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาห้องเรียนเดียวกัน ก่อน 
รับการถ่ายทอดหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลงมีค่าเฉลี่ยที่ 6.24 
คะแนน ซึ่งน้อยกว่าหลังรับการถ่ายทอดนั้นท่ีมีค่าเฉลี่ยที่ 8.97 คะแนน 
   ผลการตรวจสอบสมมุติฐานงานวิจัยที่ตั้งไว้ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาของนักเรียนนายสิบต ารวจ ระหว่างห้องเรียนที่รับการถ่ายทอดโดยวิธีปกติกับห้องเรียนที่รับการ
ถ่ายทอดโดยใช้บทเพลง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ตรงตามสมมุติฐานงานวิจัยและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาของนักเรียนนายสิบต ารวจ ก่อนและหลังถ่ายทอด
ความรู้โดยใช้บทเพลง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ตรงตามสมมุติฐานงานวิจัย 
 

ค ำส ำคัญ: การจับ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บทเพลง 
 
Abstract 
 The objective of Teaching Principle of Laws “Arrest” in the Criminal Procedure Code with Music 
and Songs is to compare study proficiencies of police trainees who were taught with and without music 
and songs. Moreover, the police trainees who studied with music and songs were tested their progress via 
pretest and post-test, in order to evaluate the efficiency of this teaching technique as well. The target 
groups of this study were the police trainees of Police Training Center of Provincial Police Region 5 in the 
academic year of 2014. 
  The result found that the group of police trainees who were taught the principle of law “Arrest” in 
the criminal procedure code without music and songs had the average score of study proficiency at 6.3509, 
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less than the other group who studied with music and songs, whose score reached to 9.0439. The pretest 
and the post-test score of the police trainees who studied with this technique were 6.24 and 8.97 
 The study hypothesis was exactly the same as the result, showed that the efficiency of Teaching 
Principle of Law “Arrest” in the Criminal Procedure Code with Music and Songs had the significance at .01 
and the proficiency of learning tested with pretest and post-test showed the significance at .01 
 

Keywords: arrest, the criminal procedure code, music and songs 
 
บทน า 

ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 เป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการสังกัดต ารวจภูธรภาค 5 เป็นสถาบันการศึกษา   
มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการต ารวจในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้การศึกษาอบรม
ข้าราชการต ารวจระดับนักเรียนนายสิบต ารวจท่ีผ่านการสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 27 ปี ซึ่งบุคคลเหล่านี้ยังอยู่ในวัยที่มีระดับประสบการณ์ไม่มากนัก ขาดทักษะ
และความรู้ในหลาย ๆ ด้านที่เกี่ยวกับงานในอ านาจหน้าที่ของข้าราชการต ารวจ จึงเป็นเหตุให้กองบัญชาการศึกษาส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลมาตรฐานการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการท าหลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจที่จะต้องมีความครบถ้วน 
ทั้งในเรื่องการฝึกยุทธวิธีต ารวจและวิชาการในด้านต่าง ๆ โดยมีเป้าประสงค์ที่จะให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มีความรู้        
และมีศักยภาพในการท างาน เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย และพิทักษ์รักษา
ความสงบเรียบร้อยให้ได้มากท่ีสุด ประกอบกับการที่ต ารวจภูธรภาค 5 ได้มีแนวทางนโยบายในด้านการศึกษาที่สอดรับกับการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กล่าวคือได้มอบนโยบายให้ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 เช่ือมประสานการท างาน
ทางด้านการพัฒนาการศึกษารวมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในพื้นที่ โดยได้ท าข้อตกลงความร่วมมือกับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ท าการแลกเปลี่ยนคณะอาจารย์ผู้สอนกับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนข้อมูลความ
ช่วยเหลือห้องสมุดคอมพิวเตอร์กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ล าปาง เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานบังคับบัญชา ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่ม 
งานอาจารย์ในสังกัดให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งกลุ่มงาน
อาจารย์ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 เห็นว่าการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ ท่ีจะต้องท าการฝึกพละก าลัง
ระเบียบวินัย  ไปพร้อมกับการเรียนการสอนวิชาการต่าง ๆ นั้น มีทั้งส่วนที่เป็นข้อเด่นและส่วนที่เป็นข้อด้อย โดยข้อเด่นคือ ผู้เรียนมี
ระเบียบวินัยเช่ือฟังค าสั่งของผู้ถ่ายทอดความรู้อย่างเคร่งครัด ส่วนที่เป็นข้อด้อยคือ ผู้เรียนอาจเกิดความเหนื่อยล้า ขาดความพร้อม
ในการเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาหลักกฎหมายที่มีความสลับซับซ้อนเกี่ยวกับการตีความ การศึกษาท าความเข้าหลักการ
ทั่วไป ข้อยกเว้น เง่ือนไขและเง่ือนเวลา ซึ่งสภาพการณ์ของผู้เรียนเช่นนี้ส่งผลท าให้ความเข้าใจและระดับการจดจ าหลักกฎหมาย       
ลดต่ าลง กลุ่มอาจารย์เห็นว่าควรมีแนวทางการบริหารจัดการความรู้แบบบูรณการทั้งฝ่ายการฝึกกับฝ่ายการสอนในห้องเรียน         
เข้าด้วยกันพัฒนาลักษณะเฉพาะที่จะต้องมีการฝึกไปพร้อมกับการเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้มาก
ที่สุด โดยอาศัยศาสตร์ทางด้านการขับร้องและการดนตรีเข้ามาช่วยเป็นสื่อกลาง เพื่อสร้างทั้งความบันเทิงผ่อนคลายพร้อมกับ
การสอดแทรกการเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยได้สร้างบทเพลงเพื่อการถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวล
กฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาและท าการวิจัย เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมาย        
ของนักเรียนนายสิบต ารวจและจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนนายสิบต ารวจที่ได้เรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ห้องเรียนที่ได้ รับการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีปกติกับห้องเรียนที่ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้โดยใช้บทเพลง 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนนายสิบต ารวจ ที่ได้เรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาห้องเรียนเดียวกัน ก่อนและหลังการถ่ายทอดความรู้โดยใช้บทเพลง 
 3. เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในเรื่องการถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของนักเรียน
นายสิบต ารวจ ระหว่างห้องเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีปกติกับห้องเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยใช้บทเพลง 
มีความแตกต่างกัน 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของนักเรียน
นายสิบต ารวจ ก่อนและหลังถ่ายทอดความรู้โดยใช้บทเพลง มีความแตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ศึกษาจากนักเรียนนายสิบต ารวจ ปีงบประมาณ 2557 ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5  จ านวน      
3 ห้องเรียน โดยห้องเรียนที่ 301 จ านวน 118 นาย ห้องเรียนที่ 203 จ านวน 114  นาย ห้องเรียนที่ 204 จ านวน 118 นาย  

ในการศึกษาเปรียบเทียบการสอนระหว่างห้องเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีปกติกับห้องเรียนที่ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้โดยใช้บทเพลง ใช้วิธี Lottery sampling ในห้องเรียนที่ 301 ให้เหลือจ านวน 114 นาย เท่ากับห้องเรียน     
ที่ 203 ที่มีจ านวน 114 นาย การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างก่อนกับหลังการถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับ   
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง ใช้ห้องเรียนที่ 204 ทุกนาย จ านวน 118 นาย   
 
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษากรณีศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 โดยเห็นว่าการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบ
ต ารวจ ซึ่งจะต้องท าการฝึกพละก าลังระเบียบวินัยร่วมกับการเรียนการสอนวิชาการต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กันนั้น มีทั้งส่วนที่เป็น
ข้อเด่นและส่วนท่ีเป็นข้อด้อย โดยข้อเด่นคือ ผู้เรียนมีระเบียบวินัยเช่ือฟังค าสั่งของผู้ถ่ายทอดความรู้อย่างเคร่งครัด ส่วนที่เป็น
ข้อด้อยคือ ผู้เรียนอาจเกิดความเมื่อยล้าขาดความพร้อมในการเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาหลักกฎหมายที่มีความ
สลับซับซ้อนเกี่ยวกับการตีความ การศึกษาท าความเข้าใจหลักการทั่วไป ข้อยกเว้น เง่ือนไข และเง่ือนเวลา ซึ่งสภาพการณ์    
ของผู้เรียนเช่นนี้ส่งผลท าให้ความเข้าใจและระดับการจดจ าหลักกฎหมายลดต่ าลง ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีแนวทางการบริหาร
จัดการความรู้แบบบูรณการทั้งฝ่ายการฝึกกับฝ่ายการสอนในห้องเรียนเข้าด้วยกัน พัฒนาลักษณะเฉพาะที่จะต้องมีการฝึกไป
พร้อมกับการเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้มากขึ้น จึงได้มีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนนายสิบต ารวจ ที่ได้เรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ห้องเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดความรูโ้ดยวิธีปกติกับห้องเรยีนที่ไดร้ับการถ่ายทอดความรู้โดยใช้บทเพลง และศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนนายสิบต ารวจ ที่ได้เรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ห้องเรียนเดียวกัน ก่อนและหลังการถ่ายทอดความรู้โดยใช้บทเพลง โดยมีสมมุติฐานคือ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของนักเรียนนายสิบต ารวจ ระหว่างห้องเรียน
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ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีปกติกับห้องเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยใช้บทเพลงมีความแตกต่างกัน และ 2) 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของนักเรียนนายสิบต ารวจ 
ก่อนและหลังการถ่ายทอดความรู้โดยใช้บทเพลงมีความแตกต่างกัน หากสมมุติฐานท่ีตั้งไว้เป็นจริงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของการถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจบัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง มีระดับท่ีสูง
กว่าการถา่ยทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยวิธีปกติ ก็จะช่วยให้การ
ด าเนินการตามหลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาคว ามเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ผู้เช่ียวชาญด้านการถ่ายทอดความรู้วิชา
กฎหมาย ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารการจัดการ ผู้เช่ียวชาญด้านวิชาชีพทนาย ผู้เช่ียวชาญด้านวิชาชีพต ารวจ ผู้เช่ียวชาญด้าน
วิชาชีพอัยการ และผู้เช่ียวชาญด้านวิชาชีพผู้พิพากษา รวม 7 สาขา เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายกรณีการถ่ายทอด
ความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยใช้บทเพลงที่จะเป็นประโยชน์ต่อศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ต่อไป  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนนายสิบต ารวจที่ได้เรียนหลัก
กฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ห้องเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยใช้บทเพลง      
กับห้องเรียนที่รับการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีปกติ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายสิบต ารวจที่ได้
เรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาห้องเรียนเดียวกันก่อนและหลังการถ่ายทอด
ความรู้โดยใช้บทเพลง และเพื่อศึกษาความเห็นผู้เช่ียวชาญเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายในเรื่องการถ่ายทอดความรู้  
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง มีขั้นตอนวิธีด าเนินการศึกษา 3 
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายสิบต ารวจ ที่ได้เรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับ
การจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ห้องเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีปกติกับห้องเรียนที่รับการ
ถ่ายทอดความรู้โดยใช้บทเพลง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เพื่อให้จ านวนนักเรียนนายสิบต ารวจในท้ัง 2 ห้องเรียนที่จะท าการศึกษามีจ านวนเท่ากันจึงใช้วิธี Lottery 

sampling ในห้องเรียนที่ 301 ให้เหลือจ านวน 114 นาย เท่ากับห้องเรียนที ่203 จ านวน 114 นาย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาของนักเรียนนายสิบต ารวจ 

วิธีด าเนินการ 
1. ด าเนินการถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

โดยวิธีปกติให้กับนักเรียนนายสิบต ารวจห้องเรียนที่ 301 และด าเนินการถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลงให้กับนักเรียนนายสิบต ารวจห้องเรียนที่ 203 

2. หลังจากการด าเนินการถ่ายทอดความรู้ให้ให้กับนักเรียนนายสิบต ารวจทั้ง 2 ห้องเรียนตามที่ก าหนดไว้ 
น าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ
นักเรียนนายสิบต ารวจ ด าเนินการทดสอบวัดผลแล้วเก็บรวบรวมผลที่ได้เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
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ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายสิบต ารวจ ที่ได้เรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับ
การจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาห้องเรียนเดียวกัน ก่อนและหลังการถ่ายทอดความรู้โดยใช้บทเพลง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลังถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลงใช้ห้องเรียนที่ 204 ทุกนาย จ านวน 118 นาย   
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาของนักเรียนนายสิบต ารวจ 

วิธีด าเนินการ 
1. น าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาของนักเรียนนายสิบต ารวจ ด าเนินการทดสอบวัดผลก่อนด าเนินการถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง แล้วเก็บรวบรวมผลที่ได้เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

2. ด าเนินการถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
โดยใช้บทเพลงให้กับนักเรียนนายสิบต ารวจห้องเรียนที่ 204 

3. น าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาของนักเรียนนายสิบต ารวจ ด าเนินการทดสอบวัดผลนายสิบต ารวจ ห้องเรียน 204 หลังจากถ่ายทอดความรู้     
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง แล้วเก็บรวบ รวมผลที่ได้          
เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

 
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาความเห็นผู้เช่ียวชาญเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในเรื่องการถ่ายทอดความรู้หลัก    

กฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ขั้นตอนนี้ มีผู้เช่ียวชาญ 7 สาขา เป็นผู้ทรงความรู้และประสบการณ์ในด้านนั้น ๆ และมีเข้าใจในงาน     
ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 เป็นอย่างดี ได้แก่ 

1. ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารการศึกษาคณะนิติศาสตร์  1 ท่าน 
2. ผู้เช่ียวชาญด้านการถ่ายทอดความรู้วิชากฎหมาย 1 ท่าน 
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการ 1  ท่าน 
4. ผู้เช่ียวชาญด้านวิชาชีพทนาย 1  ท่าน 
5. ผู้เช่ียวชาญด้านวิชาชีพต ารวจ 1  ท่าน 
6. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพอัยการ 1  ท่าน 
7. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพผู้พิพากษา 1  ท่าน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
แบบสัมภาษณ์ความเห็นผู้เช่ียวชาญต่อการถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง 
วิธีด าเนินการ 

1. ศึกษาข้อมูลผู้เช่ียวชาญที่เป็นผู้ทรงความรู้และประสบการณ์ตามสาขาที่ก าหนด และมีความเข้าใจ      
ในงานของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 เป็นอย่างดี แล้วด าเนินการประสานขอความอนุเคราะห์เพื่อเป็นผู้เช่ียวชาญในวิจัย
ครั้งนี ้
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2. น าแบบสัมภาษณ์ความเห็นผู้ เ ช่ียวชาญต่อการถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับ          
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้ขอความอนุเคราะห์ไว้ 

3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ความเห็นผู้เช่ียวชาญต่อการถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับ    
การจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง รวบรวมวิเคราะห์เรียบเรียงเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 
วิธีการสร้างเครื่องมือ 

1. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาโดยใช้บทเพลง จัดท าขึ้นโดยการศึกษาเนื้อหาจากสื่อการสอนในหลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ และค าอธิบาย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวข้อง  

2. แบบสัมภาษณ์ความเห็นของผู้เช่ียวชาญต่อการถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง ด าเนินการโดยศึกษาเทียบเคียงแบบสัมภาษณ์ความเห็นผู้เช่ียวชาญ 
ที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกรณี 

 
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้จะมีข้อมูลอยู่ 2 ประเภท คือ ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1. ข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง จะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ด าเนินการเก็บรวบรวม แล้ววิเคราะห์และ
ประมวลผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

2. ข้อมูลที่ได้แบบสัมภาษณ์ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อการถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง จะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ด าเนินการเก็บรวบรวมแล้วเรียบเรียง
รายงานเป็นผลการศึกษา 

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา      
โดยใช้บทเพลง มีวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการ คือ  

1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนนายสิบต ารวจ ที่ได้เรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ห้องเรียนที่ได้ รับการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีปกติกับห้องเรียนที่ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้โดยใช้บทเพลง 

2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนนายสิบต ารวจ ที่ได้เรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาห้องเรียนเดียวกัน ก่อนและหลังการถ่ายทอดความรู้โดยใช้บทเพลง  

3) เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในเรื่องการถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง ในการวิจัยครั้งนี้ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ศึกษาจากนักเรียนนายสิบต ารวจ 
ปีงบประมาณ 2557 ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 จ านวน 3 ห้องเรียน โดยห้องเรียนที่ 301 จ านวน 118 นาย ห้องเรียนที่ 
203 จ านวน 114  นาย ห้องเรียนที่ 204  จ านวน 118 นาย ในการศึกษาเปรียบเทียบการสอนระหว่างห้องเรียนที่ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้โดยวิธีปกติกับห้องเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยใช้บทเพลง ใช้วิธี Lottery sampling ในห้องเรียนที่ 
301 ให้เหลือจ านวน 114 นาย เท่ากับห้องเรียนที่ 203 จ านวน 114 นาย การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างก่อนกับหลังถ่ายทอด
ความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง ใช้ห้องเรียนที่ 204 ทุกนาย 
จ านวน 118 นาย   
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ และแบบสอบถามความเห็นผู้เช่ียวชาญต่อการ
ถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลงเป็นข้อมูลเชิง
ปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ จากนั้นน าข้อมูลเชิงปริมาณรวบรวมวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ และน าข้อมูลเชิงคุณภาพรวบรวมเรียบเรียงบรรยาย เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์และ
สมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
 1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
              เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายข้อมูล จึงก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

     X   แทน ค่าเฉลี่ย  
     S.D      แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     n         แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
     t           แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการแจกแจงแบบ t (t- distribution) 
    Sig                  แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Significances) 
 2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

   ตอนที่ 1 ข้อมูลในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมาย      
วิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนนายสิบต ารวจที่ได้เรียน   
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ห้องเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีปกติ 
กับห้องเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยใช้บทเพลงและน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

   ตอนที่ 2 ข้อมูลในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมาย       
วิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดสอบในการเรียนของนักเรียนนายสิบต ารวจที่ได้เรียน
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาห้องเรียนเดียวกัน ก่อนและหลังการถ่ายทอด
ความรู้โดยใช้บทเพลงและน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

  ตอนที่ 3 ข้อมูลในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมาย      
วิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง อธิบายสมมุติฐานที่ตั้งไว้น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

  ตอนที่ 4 ข้อมูลในแบบสอบถามความเห็นของผู้เช่ียวชาญต่อการถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับ     
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง รวบรวมแล้วเรียบเรียงบรรยาย 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
   ตอนที่ 1 ข้อมูลในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมาย       

วิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลงวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนนายสิบต ารวจ ที่ได้เรียนหลัก
กฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ห้องเรียนที่ได้ รับการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีปกติกับ
ห้องเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยใช้บทเพลง 

   ตอนท่ี 2 ข้อมูลในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการเรียน วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของนักเรียน
นายสิบต ารวจห้องเรียนที่ 204 ก่อนและหลังการได้รับการถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง 
       ตอนที่ 3 ข้อมูลในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมาย      
วิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลงวิเคราะห์อธิบายสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ 
    ตอนที่ 4 ข้อมูลในแบบสอบถามความเห็นของผู้เช่ียวชาญต่อการถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับ    
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง รวบรวมแล้วเรียบเรียงบรรยาย  
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 สรุปและอภิปรายผล 
 สรุปได้ว่าการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนนายสิบต ารวจ        

ที่ได้เรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ห้องเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยใช้  
บทเพลง กับห้องเรียนท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีปกติ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการเรียนของนักเรียน      
นายสิบต ารวจที่ได้เรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาห้องเรียนเดียวกัน ก่อนและหลัง
การถ่ายทอดความรู้โดยใช้บทเพลง และเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในเรื่องการถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง โดยมีการด าเนนิการวิเคราะห์ข้อมูล 4  ขั้นตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมาย         
วิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายสิบต ารวจ ที่ได้เรียน 
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ห้องเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีปกติ
กับห้องเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยใช้บทเพลง พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายสิบต ารวจห้องเรียนที่ 
301 ที่ได้เรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ห้องเรียนที่ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้โดยวิธีปกติมีระดับคะแนนตั้งแต่ 0–10 ได้แก่  0 2 4 5 6 7 8 9 10 โดยระดับคะแนนที่นักเรียนนายสิบต ารวจห้อง 
301 จ านวนมากที่สุดอยู่ที่ระดับ 7 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 27.20 ของทั้งห้องเรียน จ านวนน้อยที่สุดอยู่ที่ระดับ 0 คะแนน 
และระดับ 10 คะแนน โดยทั้ง 2 ระดับคิดเป็นร้อยละ 0.90 ของทั้งห้องเรียน ห้องเรียนที่ 203 ท่ีได้เรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับ
การจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ห้องเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดโดยใช้บทเพลง พบว่าผลสัมฤทธิ์ทาง     
การเรียนของนักเรียนนายสิบต ารวจมีระดับคะแนนตั้งแต่ 7 – 10 ได้แก่  7 8 9 10 โดยระดับคะแนนที่นักเรียนนายสิบต ารวจ
ห้อง 203 จ านวนมากที่สุดอยู่ที่ระดับ 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 42.10 ของทั้งห้องเรียน จ านวนน้อยที่สุดอยู่ที่ระดับ           
7 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 4.40 ของทั้งห้องเรียน และพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายสิบต ารวจที่ได้เรียนหลัก
กฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ห้องเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดโดยวิธีปกติห้องเรียนที่ 
301 มีค่าเฉลี่ยที่ 6.3509 คะแนน ซึ่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับห้องเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยใช้บทเพลงห้องเรียนที่ 203 
ที่มีค่าเฉลี่ยที่ 9.0439 คะแนน และในส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ห้องเรียนที่ 301 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.55138  ห้องเรียน
ที่ 203 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ี 0.84550  

ตอนที่ 2 ข้อมูลในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดสอบในการเรียนของนักเรียนนายสิบต ารวจที่ได้เรียนหลัก
กฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาห้องเรียนเดียวกัน ก่อนและหลังการถ่ายทอดความรู้  
โดยใช้บทเพลง พบว่าค่าร้อยละของระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายสิบต ารวจห้องเรียนที่ 204 ก่อนที่จะได้รับ
การถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง มีระดับคะแนน
ตั้งแต่ 0–9 ได้แก่  0 3 4 5 6 7 8 9 โดยระดับคะแนนจ านวนมากที่สุดอยู่ที่ระดับ 7 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 28.80 ของทั้ง
ห้องเรียน จ านวนน้อยที่สุดอยู่ท่ีระดับ 0 คะแนน เป็นร้อยละ 0.90 ของทั้งห้องเรียน ห้องเรียนที่ 204 หลังจากที่จะได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง พบว่าค่าร้อยละ
ของระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนนายสบิต ารวจมีระดบัคะแนนตั้งแต่ 6–10 ได้แก่  6 7 8 9 10 โดยระดับคะแนน
จ านวนมากที่สุดอยู่ที่ระดับ 9 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 44.70 ของทั้งห้องเรียน จ านวนน้อยที่สุดอยู่ที่ระดับ 6 คะแนน เป็น  
ร้อยละ 1.70  ของทั้งห้องเรียน และพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนนายสิบต ารวจ ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้หลัก
กฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ห้องเรียนที่ 204 ก่อนได้รับการถ่ายทอดความรู้         
มีค่าเฉลี่ยที่ 6.24 คะแนน ซึ่งน้อยกว่าหลังได้รับการถ่ายทอดความรู้ ที่มีค่าเฉลี่ยที่ 8.97 คะแนน และในส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อน
ได้รับการถ่ายทอดความรู้มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.534  ห้องเรียนที่ 203 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.969 
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ตอนที่ 3 ข้อมูลในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาโดยใช้บทเพลง อธิบายสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของนักเรียน    
นายสิบต ารวจ ระหว่างห้องเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีปกติกับห้องเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยใช้บทเพลง       
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ตรงตามสมมุติฐานงานวิจัย 

3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของนักเรียน     
นายสิบต ารวจ ก่อนและหลังการถ่ายทอดความรู้โดยใช้บทเพลง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ตรงตามสมมุติฐาน
งานวิจัย 

ตอนที่ 4 ข้อมูลในแบบสอบถามความเห็นของผู้เช่ียวชาญ 7 สาขา ต่อการถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับ  
การจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายคือ  

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 สาขา มีความเห็นตรงกันว่าการถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมาย     
วิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง มีความสอดคล้องเหมาะสมกับนักเรียนนายสิบต ารวจอย่างยิ่ง และสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริง โดยผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารการศึกษาคณะนิติศาสตร์เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการที่จะช่วยในการจ าหลักกฎหมาย 
เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจที่ดีขึ้นและจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายของต ารวจ 
ซึ่งสามารถที่จะส่งผลดีถึงสังคมโดยรวมอีกล าดับหนึ่ง ควรมีขยายการปฏิบัติไปยังเนื้อหาส่วนอื่น ๆ และมีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายทอดความรู้วิชากฎหมายเห็นว่าเป็นการส่งเสริมหรือเพิ่มช่องทางความจ าและความเข้าใจใน
หลักกฎหมาย เนื่องจากหลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจต้องมีการออกก าลังกายและฝึกปฏิบัติยุทธวิธีซึ่งอาจท าให้เกิดการ
เมื่อยล้า ส่งผลต่อสมาธิหรือความพร้อมเกี่ยวกับการเรียนในช้ันเรียน การถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง จะเป็นการบูรณาการระหว่างการเรียนในช้ันเรียนกับการฝึกออก
ก าลังกายเข้าด้วยกัน เป็นการช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคในการเรียนที่ดีมาก ควรมีการเพิ่มเติมและขยายไปยังเนื้อหาในส่วนอื่น ๆ 
ให้มากขึ้น  ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารการจัดการ เห็นว่าเป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ดี โดยผู้ที่ริเริ่มสร้างผลงานและวิธีการ
ต้องอาศัยบุคคลกรที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายประกอบ กับมีความสามารถและทักษะในด้านดนตรีและการแต่งเพลงที่ดี จึง
สามารถสร้างและด าเนินการที่ดีได้ ควรมีท านองและรูปแบบเพลงที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสนใจไปยัง
กลุ่มเป้าหมายและการปฏิบัติควรมีการประเมินผล และปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ผู้เช่ียวชาญด้านวิชาชีพทนายเห็นว่า
เป็นสิ่งที่แปลกน่าสนใจ เนื่องจากการเรียนกฎหมายจ าเป็นต้องมีการท่องจ าหลักกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ อึดอัดท าให้เกิด
ความเครียดขึ้นได้ หากมีกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจจะส่งผลท าให้เกิดการเรียนรู้ที่เกิดความสนุกสนานผ่อนคลาย ท า
ให้ความจ ามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจ าได้มากขึ้นและแม่นย ามากขึ้น ซึ่ งหากสามารถจ าหลักกฎหมายได้ดีย่อมส่งผลต่อความรู้
ความเข้าใจในหลักกฎหมาย  และจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ ควรมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและ
จริงและขยายไปยังเนื้อหาของกฎหมายส่วนอื่นด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านวิชาชีพต ารวจ เห็นว่าง่ายต่อการจ าและหากจ าได้จะเป็น
การส่งเสริมให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลเป็นอย่างดีและเป็นประโยชน์  กล่าวคือท าให้เกิดการเรียนรู้ที่
ง่ายไปพร้อมกับการได้รับการผ่อนคลาย ตลอดจนท าให้เกิดความพร้อมเพรียงในการปฏิบัติการฝึกเป็นหมู่คณะ ควรมีการขยาย
ไปยังเนื้อหาของการเรียนรู้ในส่วนอ่ืน เช่น เรื่องการค้น การปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ควรให้มีรูปแบบท านองเพลงที่หลากหลายและ
แนวเพลงทั้งเก่าและใหม่ เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนและควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการด าเนินการอย่าง
หลากหลายและต่อเนื่องต่อไป ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพอัยการเห็นว่าในการเรียนวิชากฎหมาย จะมีการกระบวนการเรียนรูอ้ยู่ 2 
แนวทาง คือ แนวทางความเข้าใจ และแนวทางความจดจ า ซึ่งความเข้าใจกับความจ าจะช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
หากมีความเข้าใจก็จะช่วยให้จ าได้ดีขึ้น  และหากมีความจดจ าก็จะช่วยเกื้อหนุนให้มีความเข้าใจแม่นย ามากยิ่งขึ้น จะเป็น
วิธีการที่จะช่วยให้มีความจดจ าได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนายสิบต ารวจอย่างยิ่ง เพราะเมื่อได้ร้องเพลงก็จะท าให้เกิด
ความรู้สึกท่ีผ่อนคลายมีความรู้สึกมีความรู้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเรียนวิชากฎหมายได้เป็นอย่างดี และควรมีการขยายไป
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ยังเนื้อหาส่วนอื่น ๆ นอกจากการจับด้วย เช่น การค้น การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายส่วนอื่น ๆ ผู้เช่ียวชาญด้านวิชาชีพผู้
พิพากษาเห็นว่า ข้าราชการต ารวจเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายที่ใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างมาก ควรที่
จะต้องมีการศึกษาหลักกฎหมายให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และแม่นย า การถ่ายความรู้โดยวิธีนี้ถือเป็นนวัตกรรมใหม่
ส าหรับการเรียนกฎหมายที่จะช่วยให้ผู้ที่เป็นนักเรียนนายสิบต ารวจมีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในเรื่องการปลูกจิตส านึก และสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ควรมีการเพิ่มการ
อธิบายและให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องฐานความผิดทางอาญา ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมถึงขณะเมื่อส าเร็จออกไปปฏิบัติ
หน้าที่ว่าการบังคับใช้กฎหมายมีผลอย่างไรหรือไม่ และควรศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใดเพื่อ
น ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อไป 

อภิปรายผลได้ว่า  
1. จากผลการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายสิบต ารวจ ที่ได้เรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับ

การจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ห้องเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีปกติกับห้องเรียนได้ที่ได้รับ
การถ่ายทอดความรู้โดยใช้บทเพลง และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายสิบต ารวจ ที่ได้เรียนหลัก
กฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาห้องเรียนเดียวกัน ก่อนและหลังการถ่ายทอดความรู้  
โดยใช้บทเพลง พบว่า 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายสิบต ารวจเปรียบเทียบระหว่างห้อง ที่ได้เรียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับ  
การจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ห้องเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีปกติห้องคือเรียนที่ 301     
มีค่าเฉลี่ยที่ 6.3509 คะแนน ซึ่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับห้องเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยใช้บทเพลงคือห้องเรียนที่ 203 
ที่มีค่าเฉลี่ยที่ 9.0439 คะแนน และในส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ห้องเรียนที่ 301 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.55138  ห้องเรียน
ที่ 203 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ี 0.84550 และ 
 1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายสิบต ารวจเปรียบเทียบในห้องเรียนเดียวกัน การถ่ายทอดความรู้     
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ห้องเรียนที่ 204 ก่อนได้รับการถ่ายทอดความรู้    
มีค่าเฉลี่ยที่ 6.24 คะแนน ซึ่งน้อยกว่าหลังได้รับการถ่ายทอดความรู้ ที่มีค่าเฉลี่ยที่ 8.97 คะแนน และในส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานก่อนได้รับการถ่ายทอดความรู้มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ี 1.534  ห้องเรียนที่ 203 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.969 

 แสดงให้เห็นว่าการถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญา 
ส่งผลดีต่อการเรียนการสอนหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับได้อย่างดียิ่ง เนื่องจากบทเพลงท าให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย ส่งเสริม
ความสนุกสนานให้มีความรู้กับการเรียน ช่วยให้ง่ายต่อการจ าที่แม่นย าขึ้นและจะช่วยสง่เสรมิความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาน้ัน ๆ 
มากยิ่งข้ึน โดยจะเป็นแรงจูงใจท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ สุดใจ ทศพร 
และโชดก เก่งเขตรกิจ (2539, หน้า 76) ที่ได้กล่าวไว้ว่า เพลงสามารถสื่อความหมายของชีวิตต่าง ๆ ให้เรารับรู้ได้ เพลงท าให้
อารมณ์และความรู้สึกที่ดีแก่เรา ฟังแล้วเกิดความซาบซึ้งหรือประทับใจ จนสามารถบอกได้ว่าเพลงไหนมีประโยชน์แก่เราอย่างไร 
เช่นเดียวกับกุศยา  แสงเดช (2545, หน้า 136) ได้กล่าวถึง บทเพลง ว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการถ่ายทอด ความรู้            
การร้องเพลงท าให้ผู้เรียนเปลี่ยนอิริยาบถ ท าให้บทเรียนมีชีวิตชีวา บทเพลงที่น ามาใช้ในการประกอบการถ่ายทอดความรู้นั้น     
จะช่วยใหผู้้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้นก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนอีกด้วย ทั้งยังช่วยลดความเครียดและท าให้เกิดอารมณ์
สุนทรี ตรงตามที่วิไลพร  ธนสุวรรณ (2530) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ถ่ายทอดความรู้ควรจะเรียนรู้วิธีการหรือเทคนิคในการใช้เพลง
เพื่อใช้ประกอบการถ่ายทอดความรู้ เพราะเมื่อน าเพลงไปใช้ประกอบการถ่ายทอดความรู้จะท าให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและ  
เกิดความสนุกสนานไปด้วยดวงเดือน แสงชัย (2530, หน้า 48) ได้กล่าวสนับสนุนว่า บทเพลงเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ ช่วยเร้าความ
สนใจในบทเรียนของผู้เรียนให้มากขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี ลดความตึงเครียด สร้างความเป็นกันเอง อีกทั้งยังท าให้         
ผู้ถ่ายทอดความรู้และผู้เรียนมีจิตใจอ่อนโยน เพลงสามารถใช้ในการน าเข้าสู่บทเรียน สรุปหรือทบทวนบทเรียนเพื่อเป็นการ           
ย้ าทวนในสิ่งที่ได้เรียนไปแล้ว ในส่วนของวีณา วโรตมะวิชญ (2535, หน้า 226) ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจถึงการใช้เพลง
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ประกอบการถ่ายทอดความรู้ว่า เป็นสิ่งที่ผู้ถ่ายทอดความรู้ทุกระดับทุกประเภทของสถานศึกษาสามารถนาไปใช้เป็นสื่อการ
ถ่ายทอดความรู้ในช้ันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับบ ารุง  โตรัตน์ (2524) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้บทเพลงในการ
ประกอบการถ่ายทอดความรู้ไว้ว่า เป็นการช่วยฝึกในด้านการฟัง เมื่อผู้ถ่ายทอดความรู้ร้องเพลง ผู้เรียนจะฟังอย่างตั้งใจและจะ
ช่วยปรับปรุงทักษะการฟังของผู้เรียนให้ดีขึ้น ความรู้สึกทางด้านอารมณ์และพื้นฐานด้านวัฒนธรรมที่ปรากฏในเพลง สิ่งเหล่านี้ผู้
ถ่ายทอดความรู้สามารถน ามาอภิปรายร่วมกับผู้เรียน และช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมจากเพลงไปพร้อมกัน
ด้วย การร้องเพลงจะช่วยให้ผู้เรียนผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียน และการฝึกร้องเพลงร่วมกันจะช่วยสร้างสปิริตของ
กลุ่มขึ้นในหมู่ของผู้เรียน ตรงตามที่ E.Laine (1977, cited in Robert C. Gardner and Peter D. MacIntyre, 1993, p.3) ที่
ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นใจในตนเอง แรงจูงใจ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจมี
ความสัมพันธก์ับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สอดคล้องกับวีณา วโรตมะวิชญ (2530, หน้า 277) ที่ได้เสนอความคิดเห็นว่า ในขณะที่
บุคคลส่วนใหญ่และผู้บริหารทางการศึกษาได้มองเห็นความส าคัญของการน าบทเพลงและดนตรีเข้ามาประกอบการถ่ายทอด
ความรู้มากขึ้น ทั้งนี้เพราะดนตรี คือ ผลรวมของชีวิตและในด้านจิตวิทยาก็เป็นท่ีทราบกันดีแล้วว่า มนุษย์ มักชอบการร้องร าท า
เพลง ชอบดนตรี ไม่มีคนใดที่ไม่ชอบ ดังนั้นการจัดประสบการณ์ที่สนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้เรียนจึงควรมีบท
เพลงประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย และสอดคล้องกับเบญจา  แสงมะลิ, หม่อมดุษฎี บริบัตร ณ อยุธยา ฯลฯ ได้ให้ความสนใจ
เกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียน และพบว่าดนตรีมีส่วนส าคัญในการช่วยพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน จึงได้เริ่มมีการน าบทเพลงมา
ประกอบการถ่ายทอดความรู้ การแต่งเนื้อเรื่องและท านองของบทเพลงมาประกอบการถ่ายทอดความรู้ 

2. จากผลแบบสัมภาษณ์ผู้เชียวชาญ 7 สาขา มีความเห็นตรงกันว่าการถ่ายทอดความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจับ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยใช้บทเพลง มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับนักเรียนนายสิบต ารวจอย่างยิ่ง 
และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และเห็นสอดคล้องกันในส่วนที่ควรมีรูปแบบท านองเพลงที่หลากหลาย พร้อมกับการขยายไป
กันเนื้อหาส่วนอ่ืน โดยควรมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องพร้อมกับศึกษาประเมินผลปรับปรุงเพิ่มเติมต่อไป  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน ในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1. ควรส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน 

             1.2 ส่งเสริมความร่วมมือให้มีการปฏิบัติร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองและการฝึกกับกลุ่มงานอาจารย์ให้มี
ความแน่นแฟ้นยิ่งข้ึน  
             1.3 ให้ความส าคัญและสนับสนุนด้านต่าง ๆ มากยิ่งข้ึน 
          2. ข้อเสนอแนะในการท างานวิจัยครั้งต่อไป 
                    2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยการถ่ายทอดความรู้โดยใช้บทเพลงในภาควิชาการอื่น 
           2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยในการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการถ่ายทอดความรูปให้มีรูปแบบที่หลากหลาย     
เพิ่มมากข้ึน  
           2.3 ควรส ารวจและศึกษาความเห็นของหน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ
บรรจุแต่งตั้ง 
                    2.4 ควรส ารวจและศึกษาความเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าท่ีต ารวจ ในแง่มุมต่าง ๆ 
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European Union Perspectives on Light Pollution Law and Policy 
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บทคัดย่อ 
 มลภาวะทางแสง ได้แก่ แสงประดิษฐ์ที่ถูกปล่อยออกมาหรือส่องไปในบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีความจ าเป็นต่อการใช้งาน
แสงสว่าง โดยมลภาวะชนิดนี้มีสามประเภทหลัก ๆ อันประกอบไปด้วยแสงที่ส่องรุกล้ า แสงบาดตาและแสงเรืองไปบนท้องฟ้า 
ซึ่งมลภาวะทางแสงประเภทเหล่านี้อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบนิเวศและการศึกษาดาราศาสตร์ต่อประเทศสมาชิกของกลุ่ม
สหภาพยุโรป บทความทางวิชาการฉบับนี้ประสงค์จะอธิบายภาพรวมของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลภาวะทาง
แสงของสหภาพยุโรปในปัจจุบันและแสวงหาแนวทางการปรับปรุงบทบัญญัติที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยการอุดช่องว่างของกฎหมาย 
เพื่อให้สหภาพยุโรปมีมาตรการทางกฎหมายในการรับมือกับปัญหามลภาวะทางแสงที่ดีขึ้น บทความฉบับนี้ยังประสงค์ที่จะ
น าเสนอมุมมองทางกฎหมายในการควบคุมมลภาวะทางแสง ซึ่งมุมมองเหล่านี้อาจมีความส าคัญต่อการพัฒนาบทบัญญัติทาง
กฎหมายควบคุมมลภาวะทางแสงของสหภาพยุโรปในอนาคต 
 

ค ำส ำคัญ:  มลภาวะทางแสง  กฎหมาย   นโยบาย   มุมมอง  สหภาพยุโรป 
 
Abstract 
 Light pollution can be described as artificial light that is allowed to illuminate, or pollute, areas 
not intended to be lit. It consists of three main elements, such as trespassing lights, glare and 
atmospheric glow which cause the astronomical and ecological problems in the European Union Member 
States. The purpose of this academic article is to provide an overview of current European light pollution 
frameworks and to explore how the European light pollution provisions can be improved by filling in the 
legal gaps or providing better light pollution control in the European Union jurisdiction. It also proposes to 
do so by recommending some new legal perspectives of light pollution control. They could be an 
important catalyst to European Union’s adoption of new specific light pollution control measures in the 
future. 
 

Keywords:  Light pollution, Law, Policy, Perspectives, European Union 
 
บทน า 
 การใช้งานแสงประดิษฐ์ (artificial lights) จากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารประเภทต่าง ๆ ได้กลายมา
เป็นสิ่งจ าเป็นในการประกอบกิจกรรมของมนุษย์ทั้งในเวลากลางวันที่อาจมีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมท าให้มีแสงสว่างจาก
ธรรมชาติไม่เพียงพอและในเวลากลางคืนที่ย่อมต้องการแสงสว่างเพื่อให้มนุษย์สามารถประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้สะดวก 
ดังนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารมาส าหรับเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบ
กิจกรรมของตน (Department for Environment, Food and Rural Affairs, 2013) ตัวอย่างเช่น การติดตั้งไฟถนน 

                                                           
1 อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์  มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
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(street lights) ที่อ านวยประโยชน์ด้านความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรบนท้องถนนประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคนเดินทางเท้า คนขี่
จักรยาน คนขับมอเตอร์ไซค์ คนขับรถยนต์ส่วนบุคคลและคนขับรถโดยสารสาธารณะประเภทต่าง ๆ และการติดตั้งไฟส่อง
สว่างในสนามกีฬา (sports stadium floodlights) ที่อ านวยประโยชน์ด้านกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ท าให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬาสามารถจัดการแข่งขันกีฬาหรือเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ ได้ในยามค่ าคืน  
 แม้ว่าแสงประดิษฐ์จะมีประโยชน์ต่อมนุษย์สักเพียงใดก็ตาม แต่ทว่าการใช้งานแสงประดิษฐ์จากหลอดไฟฟ้าหรือ          
โคมไฟภายนอกอาคารในลักษณะที่มีระดับความสว่าง (levels of lighting) ไม่สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยในแต่ละพื้นที่          
ใช้งานหรือการใช้งานแสงสว่างในลักษณะที่มีทิศทางการส่องของแสงที่ไม่สมควร (misdirected lighting) จนทิศทางของ          
แสงส่องไปยังพื้นที่ที่ไม่ต้องการใช้งานแสงสว่างหรือพื้นที่ที่ต้องการความมืดมิดตามธรรมชาติในระบบนิเวศ การใช้งานแสง
ประดิษฐ์ในลัษณะเช่นนี้ย่อมล้วนแล้วแต่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทั้งสุขภาพมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
อาจต้องอาศัยธรรมชาติท้องฟ้าที่มืดมิดในยามค่ าคืน (dark-sky environment) หรือสภาพแวดล้อมในเวลากลางคืน (night 
environment) มาเป็นปัจจัยประกอบกิจกรรมตามวัฏจักรการด ารงชีพตามธรรมชาติ (Raine et al., 2007) เช่น การพักผ่อน 
การผสมพันธ์ุ การออกล่าเหยื่อ และการอพยพย้ายถิ่นฐาน เป็นต้น 
 การใช้งานแสงสว่างในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดังที่ ได้กล่าวมาในข้างต้นนี้เอง ท าให้         
แสงสว่างสามารถกลายมาเป็นมลภาวะทางแสง (light pollution) (Morgan-Taylor, 2013) ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ รวมไปถึงเหตุอื่น ๆ อันสามารถกอให้
เกิดความเดือดร้อนร าคาญจากการใช้งานแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟประเภทต่าง ๆ เฉกเช่นเดียวกับมลภาวะหรือ
มลพิษจ าพวกอ่ืน ๆ  
 สหภาพยุโรป (European Union หรือ EU) เป็นองค์การอิสระเหนือชาติระดับภูมิภาคที่นอกจากจะมีบทบาทที่
ส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองของรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปแล้ว สหภาพยุโรปยังมีบทบาทที่
ส าคัญประการหนึ่งในการก าหนดทิศทางการจัดการปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปในรูปแบบของยุโรป          
บรรณสาน (European harmonisation) (European Commission, 2009) กล่าวคือ สหภาพยุโรปต้องการที่จะให้ประเทศ
สมาชิกก าหนดนโยบายและมาตรการทางกฎหมายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันและมีระดับมาตรฐานที่ไม่ต่ าไปกว่ามาตรฐานที่สหภาพยุโรปได้วางเอาไว้  
 สหภาพยุโรปได้ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์แหล่งก าเนิดแสงและการประหยัด
พลังงาน จนน าไปสู่การตรากฎหมายสหภาพยุโรปหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์แหล่งก าเนิดแสง 
ประเภทหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟ ได้แก่ ข้อบังคับสหภาพยุโรปว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน (Directive 2009/125/EC of 21 October 2009 establishing a framework for the 
setting of ecodesign requirements for energy-related products) (European Commission, 2013) และระเบียบ
สหภาพยุโรปว่าด้วยการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจส าหรับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ที่ไม่มีบัลลาสต์อยู่ในตัว หลอดคายประจุ
ความเข้มสูง และหลอดไฟประเภทอื่น ๆ (EC Commission Regulation No 245/2009 with regard to ecodesign 
requirements for fluorescent lamps without integrated ballast, for high intensity discharge lamps, and for 
ballasts and luminaires able to operate such lamps) (Bureau Veritas, 2010) ซึ่งข้อบังคับและระเบียบที่กล่าวมานี้ 
มุ่งสร้างมาตรการควบคุมแหล่งก าเนิดแสงสว่างประเภทหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟผ่านการก าหนดเครื่องมือทางการตลาด 
(market-based instruments) ที่ส่งผลสะท้อนต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีมาตรฐานประหยัดพลังงานที่สอดคล้องและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วางเอาไว้ อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับและระเบียบดังกล่าวมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์หรือวางมาตรการอื่น ๆ 
ที่สนับสนุนกลไกการควบคุมมลภาวะทางแสงจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟอันเป็นแหล่งก าเนิดมลภาวะทางแสงเอาไว้เป็นการ
เฉพาะ อนึ่ง แม้ว่าในเวลาต่อมาสหภาพยุโรปได้ออกเอกสารก าหนดเจตนารมณ์ของสหภาพยุโรปฉบับที่ 1776 ว่าด้วยเรื่อง
มลภาวะทางเสียงและมลภาวะทางแสง ค.ศ. 2010 (Resolution 1776 (2010) Noise and light pollution) (Parliamentary 
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Assembly of the Council of Europe, 2010) แต่เอกสารดังกล่าวก็เป็นเพียงการก าหนดกรอบอย่างกว้างในเชิงให้แนวทาง
และข้อเสนอแนะอย่างกว้างแก่สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกกลุ่มสหภาพยุโรป เพื่อรับมือกับปัญหามลภาวะทางแสงที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศยุโรปในอนาคต แต่เอกสารดังกล่าวมิใช่มาตรการทางกฎหมายสหภาพยุโรปที่มีผล
ผูกพันให้รัฐสมาชิกต้องอนุวัตรการ (implementation) เนื้อความตามเอกสารก าหนดเจตนารมณ์ดังกล่าวมาบัญญัติเป็น
กฎหมายภายในประเทศของรัฐสมาชิก  
 ด้วยเหตุนี้เอง ปัญหามลภาวะทางแสงจึงกลายมาเป็นปัญหาที่ท้าทายทั้งในแง่ของการจัดการสิ่งแวดล้อมและการ
บังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลภาวะทางแสงระดับภูมิภาคยุโรปในอนาคต บทความฉบับนี้จึง
ประสงค์ที่จะศึกษาแนวความคิดของเอกสารก าหนดเจตนารมณ์ของสหภาพยุโรปฉบับที่ 1775 เพื่อน ามาวิเคราะห์มุมมอง ว่า
ด้วยเรื่องมลภาวะทางเสียงและมลภาวะทางแสง ค.ศ. 2010 เพื่อให้ทราบถึงมุมมองของสหภาพยุโรปต่อปัญหาดังกล่าวและ
วิเคราะห์แนวทางกฎหมายในการก าหนดข้อบังคับ ผ่านการมองมาตรการทางกฎหมายของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงสว่างในปัจจุบัน 
 
มลภาวะทางแสงในสหภาพยุโรป 
 มลภาวะทางแสง ได้แก่ แสงประดิษฐ์ที่ถูกปล่อยออกมาจากแหล่งก าเนิดแสง (light sources) ในลักษณะที่ก่อให้ 
เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามั ยของ
ประชาชนได้ แหล่งก าเนิดแสงประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟฟ้า โคมไฟ และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทอื่น  ๆ             
ที่สามารถก าเนิดแสงสว่างได้ แหล่งก าเนิดแสงเหล่านี้ย่อมสามารถปล่อยแสงสว่างที่เป็นมลภาวะได้หากการใช้มีการใช้งาน            
ในลักษณะที่ ไม่เหมาะสม (inappropriate use) หรือมีการออกแบบและติดตั้งในลักษณะที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม           
(non-environmentally friendly design and fixtures) รวมไปถึงการใช้งานแสงสว่างที่ไม่ค านึงถึงสวัสดิภาพและความ
เป็นอยู่ท่ีดีของบุคคลโดยรอบบริเวณแหล่งก าเนิดแสงสว่างด้วย (International Dark-Sky Association, 2002)  
 มลภาวะทางแสงย่อมแบ่งออกเป็นสามประเภทหลัก ๆ ด้วยกัน (light pollution elements) อันประกอบด้วย 
(Environmental Protection UK, 2010) ประเภทแรก แสงบาดตา (glare) หรือแสงสว่างจ้าที่ส่องมาเข้ายังนัยน์ตาของ
มนุษยโ์ดยตรง อันเกิดมาจากการท ามุมของแสงสว่างและทิศทางของแสงสว่างส่องเข้ามายังนัยน์ตาของมนุษย์อันท าให้เกิดการ
ระคายเคืองนัยน์ตาได้หรืออาจกระทบต่อการมองเห็นของมนุษย์ จนอาจส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพสายตาและความ
ปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนนได้ ประเภทที่สอง แสงเรืองไปยังท้องฟ้า (atmospheric glow) หรือแสงสีส้มที่เรืองไปบน
ท้องฟ้าในเวลากลางคืน อันเนื่องมาจากการใช้ไฟส่องสว่างภายนอกอาคารที่มีทิศทางการส่องของแสงที่พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้า
โดยตรง ทิศทางการส่องของแสงในรูปแบบนี้เองย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในยามค่ าคืน ซึ่งแท้ที่จริงแล้วใน
ยามค่ าคืนท้องฟ้าควรมีสภาพแวดล้อมที่มืดมิดตามธรรมชาติ แต่การใช้งานแสงสว่างในบริเวณพื้นที่ชุมชนเมืองและเขต
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ย่อมท าให้มีแสงสว่างที่ส่องขึ้นไปบนท้องฟ้าในยามค่ าคืน จนอาจเป็นเหตุให้ธรรมชาติยามค่ าคืนเสียสมดุล
ได้ ประเภทท่ีสาม แสงส่องรุกล้ า (trespassing lights) หรือแสงที่ส่องรุกล้ าไปยังพื้นที่ส่วนตัวของผู้อื่น ๆ หรือแสงที่ส่องรุกล้ า
ไปยังพื้นที่ที่ไม่ต้องการใช้งานแสงสว่าง จนก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญต่อร่างกาย อนามัย และสิทธิในการครอบครอง
ทรัพย์สินของบุคคลอื่น ๆ  
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ภาพที่ 1: ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงมลภาวะทางแสงในภูมิภาคยโุรป (European Light Pollution Map)                                                                           
ที่มา: Agenzia Regionale Per La Protezione Dell'Ambiente Del Friuli-Venezia Giulia (2017) 

 
 ชุมชนเมืองใหญ่ ๆ หรือบริเวณพื้นที่ปริมลฑลของพื้นที่ชุมชนเมืองใหญ่ ๆ ในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป ย่อมล้วน
แล้วแต่มีการใช้งานและติดตั้งหลอดไฟฟ้า โคมไฟ อุปกรณ์ให้ความส่องสว่างภายนอกอาคารหลายประเภทที่สามารถส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในยามค่ าคืน (nocturnal environment) เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะการขยายตัวของชุมชนเมืองย่อม
ก่อให้เกิดการใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคารส าหรับเอื้อประโยชน์ต่อความสามารถการมองเห็น (visibility) ในยามค่ าคืนหรือ
ในบริเวณที่มีแสงสว่างที่ไม่เพียงพอต่อการประกอบกิจกรรม ซึ่งการมองเห็นถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการประกอบ
กิจกรรมของมนุษย์ด้านต่าง ๆ (Cooke, 2005) อันท าให้มนุษย์สามารถประกอบกิจกรรมทั้งในเวลากลางวันในสถานที่ที่มีแสง
สว่างไม่เพียงพอและในเวลากลางคืนที่ต้องการแสงสว่างในการยืดระยะเวลาในการประกอบกิจกรรมให้เสมือนหนึ่งเป็นเวลา
กลางวัน ตัวอย่างเช่น การเดินรถสาธารณะในยามค่ าคืนย่อมต้องอาศัยไฟถนนหรือไฟสัญญาณจราจรอื่น ๆ มาเป็นส่วนช่วยให้
การเดินรถสาธารณะมีความปลอดภัยในยามค่ าคืนและป้องกันอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้นบนท้องถนนได้ เป็นต้น 
 การขยายตัวของพื้นที่ชุมชนเมืองหรือบริเวณโดยรอบที่มีประชาชนตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่และการด าเนินกิจกรรมของ
ภาคอุตสาหกรรม ย่อมกลายมาเป็นปัจจุบันที่ส าคัญที่ท าให้ประชาชน ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมในหลายๆประเทศใน
สหภาพยุโรปต่าง ๆ จ าต้องมีการติดตั้งไฟส่องสว่างภายนอกอาคาร (outdoor lights) ประเภทต่าง ๆ เพื่อตอบสนองการ
ประกอบกิจกรรมและภารกิจท่ีภาครัฐและภาคเอกชนในเวลาและพื้นที่ท่ีต้องการแสงสว่าง (European Commission, 2013) 
อย่างไรก็ตาม การใช้งานไฟส่องสว่างภายนอกอาคารประเภทต่าง ๆ ย่อมล้วนแล้วแต่อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัฐสมาชิกกลุ่มสหภาพยุโรปและสิ่งแวดล้อมในภูมิ ภาคสหภาพยุโรปโดยภาพรวมได้ 
ตัวอย่างเช่น แสงที่ส่องสว่างไสวในเวลากลางคืนอาจท าให้ภูมิภาคสูญเสียพื้นที่มืดตามธรรมชาติไป จนท าให้ธรรมชาติขาด
ความมืดมิดตามธรรมชาติในเวลากลางคืน เนื่องว่าความสว่างไสวของแสงท่ีเป็นมลภาวะได้เข้ามาแทนท่ีความมืดตามธรรมชาติ 
ซึ่งความสว่างไสวจากแหล่งก าเนิดแสงที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์ขึ้น อาจกลายมาเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบในด้านลบต่อสุขภาพ
อนามัยของมนุษย์ เช่น ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการรบกวนวงจรการหลับนอน (sleep patterns) ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคอ้วน 
(obesity) ปัจจัยที่ก่อให้เกิดมะเร็งเต้านมในสุภาพสตรี (breast cancer) และปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้า (depression) 
(National Conference of State Legislatures, 2017) เป็นต้น 
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ภาพที่ 2: ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงปริมาณความหนาแน่นของการใช้งานเทคโนโลยีไฟส่องสว่างภายนอกอาคารแบบ LED   

(light-emitting diode Streetlights) บริเวณใจกลางเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี  ที่มา: Astronomy Now (2015) 

 
 อน่ึง แม้ว่าสหภาพยุโรปไดก้ าหนดข้อบังคับและระเบียบหลายฉบับข้ึนมา ส าหรับควบคุมมาตรฐานผลติภัณฑ์เกี่ยวกับ
พลังงาน (energy-related products) อันเป็นแหล่งก าเนิดแสงและหลักเกณฑ์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับมาตรฐาน
ประหยัดพลังงานของผลิตภัณฑ์อันเป็นแหลง่ก าเนิดแสง (energy saving standard) โดยข้อบังคับและระเบียบที่สหภาพยุโรป
ก าหนดขึ้นมาในการควบคุมมาตรฐานแหล่งก าเนิดแสงในด้านพลังงานนี้ ล้วนแล้วอาศัยหลักเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์หรือกลไก
ตลาดสหภาพยุโรปในการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการที่ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แหล่งก าเนิดแสง จะต้องเพิ่ม
ต้นทุนหรือรับผิดชอบค่าใช้จ่าย (polluter pays approaches) ในการบอกรายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการส่องสว่าง
และประสิทธิภาพด้านพลังงานของผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค ในฐานะที่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แหล่งก าเนิดแสงสว่างเป็นส่วนหนึ่งในการ
ก่อมลภาวะทางแสงและได้รับผลประโยชน์ทางการค้าในการขายผลิตภัณฑ์อันเป็นแหล่งก าเนิดแสงที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะ
ทางแสงไปสู่สิ่งแวดล้อมได้ นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์หรือกลไกตลาดสหภาพยุโ รปดังกล่าวก็มุ่งให้ผู้ผลิตเองมี
ความรับผิดชอบ (producer responsibility) ในการให้ความรู้แก่ผู้บริโภค ผ่านการติดฉลากข้อมูลด้านพลังงานบนผลิตภัณฑ์ 
แหล่งก าเนิดแสงสว่าง ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟฟ้า โคมไฟ และผลิตภัณฑ์ก าเนิดแสงสว่างประเภทอื่น ๆ (labelling of the light 
products) รวมไปถึงผู้ผลิตจะต้องมีหน้าที่การรับประกันสินค้าให้ได้มาตรฐานตามที่สหภาพยุโรปได้ก าหนดไว้ ผ่านการติดฉลาก
รับประกันสินค้า (guarantee labelling) เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถท่ีจะเลือกผลิตภัณฑ์อันเป็นแหล่งก าเนิดแสง ให้เหมาะสมกับ
ประเภทของงานที่ต้องอาศัยแสงสว่างหรือลักษณะของพื้นท่ีที่ต้องใช้งานแสงสว่าง หลักเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์หรือกลไกตลาด
สหภาพยุโรปดังที่ได้กล่าวมานี้ ได้ถูกน ามาบัญญัติเอาไว้เป็นระเบียบและข้อบังคับของสหภาพยุโรป ได้แก่ ข้อบังคับสหภาพ
ยุโรปว่าด้วยการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจส าหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน (Directive 2009/125/EC of 21 
October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products 
หรือ ErP Directive) และระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจส าหรับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ที่ไม่มี
บัลลาสต์อยู่ในตัว หลอดคายประจุความเข้มสูง และหลอดไฟประเภทอื่น ๆ หรือระเบียบของคณะกรรมาธิการยุโรปฉบับที่ 
245/2009 (EC Commission Regulation No 245/2009 with regard to ecodesign requirements for fluorescent 
lamps without integrated ballast, for high intensity discharge lamps, and for ballasts and luminaires able 
to operate such lamps) อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์หรือกลไกดังกล่าวคงเป็นเพียงหลักเกณฑ์หรือกลไกที่ก าหนดมาตรฐาน
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ขั้นต่ า (minimum standard) ให้รัฐสมาชิกในสหภาพยุโรปอนุวัตรการในเรื่องของการติดฉลากข้อมูลด้านพลังงานบนผลิตภัณฑ์
แหล่งก าเนิดแสงและการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในเรื่อของประสิทธิภาพพลังงานของผลิตภัณฑ์แหล่งก าเนิดแสงเท่านั้น แต่
หลักเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์หรือกลไกตลาดสหภาพยุโรปในการจัดการสิ่งแวดล้อมมิใช่มาตรการควบคุมมลภาวะทางแสง
โดยตรงมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์ควบคุมมลภาวะทางแสงจากแหล่งก าเนิดแสง (requirements of the light pollution control) 
แต่ประการใด 
 
มองแนวทางของสหภาพยุโรปในการควบคุมมลภาวะทางแสงในอนาคตจากเอกสารก าหนดเจตนารมณ์ของสหภาพยุโรป
ฉบับท่ี 1776 ว่าด้วยเร่ืองมลภาวะทางเสียงและมลภาวะทางแสง ค.ศ. 2010 
  เอกสารก าหนดเจตนารมณ์ของสหภาพยุโรปฉบับที่ 1776 ว่าด้วยเรื่องมลภาวะทางเสียงและมลภาวะทางแสง ค.ศ. 
2010 (Resolution 1776 (2010) Noise and light pollution) ได้ถูกจัดท าขึ้นโดยสมัชชารัฐสภาคณะมนตรียุโรป 
(Parliamentary Assembly of the Council of Europe – PACE) กล่าวถึงปัญหาและผลกระทบของมลภาวะทางแสงที่
อาจส่งผลในด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของประเทศสมาชิกในกลุ่มสหภาพยุโรปที่น่าสนใจในหลายประเด็น 
(Parliamentary Assembly of the Council of Europe, 2010) เอกสารดังกล่าวได้กล่าวอ้างถึงปฏิญญาดวงดาวส่องสว่าง 
ค.ศ. 1992 (UNESCO Starlight Declaration 1992) ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
ที่ได้วางหลักเกณฑ์ในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติอันมืดมดิบนท้องฟ้าส าหรบัการศึกษาวิจัยทางดาราศาสตร์ (International 
Initiative in Defence of the Quality of the Night Sky as Mankind’s Scientific, Cultural and Environmental 
Heritage, 2009) เหตุที่ปฏิญญาฉบับดังกล่าวได้วางหลักเกณฑ์เอาไว้ดังนี้ก็เพราะการศึกษาวิจัยดาราศาสตร์ต้องอาศัย
ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอันมืดมิดของท้องฟ้าในยามค่ าคืน (dark-sky environment) ในการศึกษาดาราศาสตร์ใน
รูปแบบการศึกษาดาราศาสตร์โดยนักดาราศาสตร์สมัครเล่นและการศึกษาดาราศาสตร์โดยนักวิจัยด้านดาราศาสตร์อาชีพ  
บรรยากาศอันมืดมิดตามธรรมชาติในยามค่ าคืนท่ีปลอดมลภาวะทางแสงย่อมมีส่วนส าคัญที่เอื้อต่อการใช้งานอุปกรณ์ทางดารา
ศาสตร์และเอื้อต่อการมองเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าด้วยตาเปล่า ซึ่งการใช้งานแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอก
อาคารจนเกิดปรากฎการณ์แสงเรืองไปบนท้องฟ้า (sky glow) ในยามค่ าคืนในบริเวณพื้นที่ชุมชนเมืองหรือเขตอุตสาหกรรม 
ย่อมท าให้เกิดการบดบังทัศนียภาพบนท้องฟ้าในยามค่ าคืน ท าให้นักดาราศาสตร์ไม่สามารถสังเกตปรากฎการณ์บนท้องฟ้าได้
ด้วยกล้องโทรทรรศน์และตาเปล่าได้ (Matín, 2007)  
 ด้วยเหตุนี้ สหภาพยุโรปจึงต้องการยึดหลักเกณฑ์ในปฏิญญาดวงดาวส่องสว่าง ค.ศ. 1992 ที่มุ่งรักษาธรรมชาติบน
ท้องฟ้าในยามค่ าคืนให้เป็นท้องฟ้าที่ปลอดจากมลภาวะทางแสง (unpolluted night sky) กล่าวคือ ปฏิญญาดังกล่าวมุ่งวาง
หลักการให้นานาชาติและภูมิภาคร่วมมือกันต่อต้านการใช้งานแสงสว่างหรือไฟส่องสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอก
อาคาร ท่ีมีการออกแบบไม่เหมาะสมหรือมีการติดตั้งที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนท าลายบรรยากาศตามธรรมชาติอันมืดมิด
บนท้องฟ้าในยามค่ าคืน ท่ีควรจะมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการศึกษาวิจัยดาราศาสตร์หรือมองเห็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ
บนท้องฟ้าด้วยตาเปล่าในยามค่ าคืน ทั้งนี้ เอกสารก าหนดเจตนารมณ์ของสหภาพยุโรปฉบับนี้จึงได้มุ่งให้ประเทศสมาชิกของ
สหภาพยุโรปก าหนดมาตรการทางกฎหมายระดับชาติ (national legislations) ที่สอดคล้องกับหลักการของปฏิญญาดวงดาว
ส่องสว่าง ค.ศ. 1992  
 นอกจากนี้ เอกสารก าหนดเจตนารมณ์ของสหภาพยุโรปยังได้แสดงความวิตกถึงปัญหามลภาวะทางแสงที่อาจส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนเมือง (urban environment) เพราะการใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคารในบริเวณพื้นที่
ชุมชนเมืองโดยปราศจากข้อค านึงถึงความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมแล้ว แสงสว่างภายนอกอาคารที่มีความส่องสว่าง 
(illumination) ที่มีลักษณะไม่ได้มาตรฐานต่อการใช้งานในแต่ละพื้นท่ีหรือมีทิศทางการส่องสว่างของแสง (light direction) ที่
ส่องไปยังบริเวณพื้นที่ที่มนุษย์ สัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ต้องการธรรมชาติอันมืดมิดในการพักผ่อนหรือประกอบกิจกรรม        
เชิงนิเวศอื่น ๆ ในยามค่ าคืน ย่อมกลายมาเป็นมลภาวะทางแสงที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในเวลากลางคืน 
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ภาพที่ 3: โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาคมโลกใช้งานแสงสว่างโดยค านึงถึงการประหยัดพลังงานไปพร้อม ๆ กับค านึงถึง 

ปัญหามลภาวะทางแสงที่สามารถกระทบต่อการประกอบกิจกรรมดาราศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในเวลากลางคืน 
ที่มา: Starlight Foundation (2012) 

 

 สมัชชารัฐสภาคณะมนตรียุโรปได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ค าแนะน าฉบับท่ี 1863 ค.ศ. 2009 ว่าด้วยเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในประเด็นการป้องกันภัยต่อสุขภาพมนุษย์ที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า (Recommendation 1863 (2009) Environment and health: better prevention of 
environment-related health hazards) (Parliamentary Assembly, 2009) และค าแนะน าฉบับท่ี 1886 ว่าด้วยเรื่องการ
ร่างพิธีสารเกี่ยวกับสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีภายใต้หลักการของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเส รีภาพขั้น
พื้นฐานแห่งยุโรป (Recommendation 1885 (2009) Drafting an additional protocol to the European Convention 
on Human Rights concerning the right to a healthy environment) (Parliamentary Assembly, 2009) ที่มุ่งน า
หลักการในปฏิญญาในการประชุมสหประชาชาติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1972 (United Nations Conference on the 
Human Environment 1972 หรือ Stockholm Declaration)  (United Nations Environment Programme, 1972) ให้
รัฐที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปและรัฐที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปก าหนดแนวทางจัดท านโยบายและมาตรการทาง
กฎหมายเฉพาะในการควบคุมและป้องกันมลภาวะทางแสง ไม่ให้มลภาวะทางแสงส่งผลกระทบในด้านลบต่อระบบนิเวศ 
สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและสุขภาพของมนุษย์ โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้ (Parliamentary Assembly of 
the Council of Europe, 2010)  
 1. นโยบายและกฎหมายควรวางเกณฑ์เบื้องต้น (threshold values) เกี่ยวกับการใช้งานแสงสว่างที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบทางด้านเวชศาสตร์สิง่แวดลอ้ม โดยนโยบายและกฎหมายอาจก าหนดบทลงโทษและลักษณะของความผิดจากการใช้
งานแสงสว่างจากแหล่งก าเนิดแสงประเภทต่าง ๆ ที่มีลักษณะที่ไม่เหมาะสมกับความปลอดภัยหรืออาจส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
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 2. นโยบายและกฎหมายควรวางมาตรการส ารวจภัยอันตรายหรือประเมินความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการใช้งานแสง
สว่างหรือไฟส่องสว่างในระดับภูมิภาคยุโรป (regional observatories for light)  
 3. นโยบายและกฎหมายควรวางเกณฑ์ให้มีการใช้งานแสงสว่างที่สมเหตุสมผล (rationalising lighting) ในทุกท้องถิ่น 
ผ่านการก าหนดแผนท่ีจัดท าโดยความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักดาราศาสตร์และสมาคมอื่น ๆ ที่มีส่วนในการป้องกัน
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติบนท้องฟ้าในยามค่ าคืน เพื่อก าหนดระดับการส่องสว่างสูงสุด (maximum lighting levels) ที่ไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อธรรมชาติหรือระบบนิเวศในยามค่ าคืน  
 4. นโยบายและกฎหมายควรก าหนดแนวทางในการควบคุมทิศทางการส่องของแสงที่ออกนอกทิศทาง (controlling 
light spillage) ซึ่งการส่องของแสงออกนอกทิศทางไปยังบริเวณพื้นท่ีส่วนตัวของบุคคลอื่นหรือพื้นที่อื่น ๆ ที่ไม่ต้องการให้แสง
สว่างส่องไปถึง ย่อมอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญต่อบุคคลอื่นได้  
 5. นโยบายและกฎหมายควรวางมาตรฐานและก าหนดเครื่องมือตรวจสอบมลภาวะทางแสง ( light pollution 
indicators) ตามเกณฑ์ที่จ าเป็น เพื่อให้สาธารณะชนได้ทราบถึงความเสี่ยงและแนวโน้มที่แสงสว่างอาจส่งผลกระทบในอนาคต 
 6. นโยบายและกฎหมายควรก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการใช้งานแสงสว่างระดับสูง (high 
environmental quality standards to light)  
  7. นโยบายและกฎหมายควรก าหนดแนวทางรณรงค์ให้มีการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปัญหามลภาวะ
ทางแสงในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนและสาธารณะชน  
 อน่ึง สหภาพยุโรปได้ให้ข้อแนะน าในการปฏิบัติแก่รัฐสมาชิกและรัฐที่ไม่ใช่สมาชิกให้ควบคุมมลภาวะทางแสง อันได้แก่  
(Parliamentary Assembly of the Council of Europe, 2010)  
 1. ประเทศต่าง ๆ ควรลดหรือขจัดมลภาวะทางแสงที่เกิดจากไฟส่องสว่างสาธารณะ โดยการใช้งานหลอดโซเดียม  
ความดันไอต่ า (low-pressure sodium lamps) เพราะหลอดไฟส่องสว่างประเภทนี้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับหลอดไฟส่องสว่างสาธารณะประเภทอื่น ๆ  
 2. ประเทศต่าง ๆ ควรติดตั้งเครื่องวัดค่าความส่องสว่าง (illuminance detectors) ส าหรับวัดค่าความส่องสว่างของ
แสงให้เหมาะสมต่อภูมิทัศน์และลักษณะการใช้งานแสงสว่างในแต่ละพื้นท่ี  
 3. ประเทศต่าง ๆ ควรก าหนดแนวทางโดยอาศัยเทคนิคทางวิศวกรรมส่องสว่างและสถาปัตยกรรมส่องสว่าง เพื่อการ
วางโครงสร้างอาคารหรือภูมิทัศน์อาศัยให้แสงสว่างจากธรรมชาติ (exploiting natural light) ทดแทนการติดตั้งไฟส่องสว่าง
เป็นจ านวนมาก อันส่งผลดีต่อการประหยัดพลังงานและผลกระทบจากมลภาวะทางแสงในบริเวณอาคารหรือภูมิทัศน์น้ัน ๆ  
 4.ประเทศต่าง ๆ ควรบูรณาการแนวทางการแก้ไขปัญหามลภาวะทางแสงผ่านโครงการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี
อื่น ๆ เพื่อลดผลกระทบจากมลภาวะทางแสง  

แม้ว่าเอกสารก าหนดเจตนารมณ์ของสหภาพยุโรปฉบับที่ 1776 ว่าด้วยเรื่องมลภาวะทางเสียงและมลภาวะทางแสง 
ค.ศ. 2010 จะได้กล่าวถึงปัญหามลภาวะทางแสงและแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างกว้าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น 
อย่างไรก็ตาม เอกสารดังกล่าวมิได้เป็นกฎหมายที่ผูกผันรัฐสมาชิกให้อนุวัตรการเพื่อให้เกิดมาตรการควบคุมมลภาวะทางแสง
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน (harmonisation) และเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงค าแนะน าอย่างกว้าง ๆ โดยมิได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการประสานความร่วมมือ (integration) ระหว่างรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปที่อาจเผชิญปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะ
ทางแสงร่วมกันในอนาคต เช่น รัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปที่มีพรมแดนติดกันที่อาจใช้ไฟส่องสว่างสาธารณะระหว่างพรมแดน
รวมกันและรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปที่มีพรมแดนติดกัน โดยอาจต้องมีการก าหนดเกณฑ์การบริการจัดการไฟถนนหรือไฟส่อง
สว่างสาธารณะในทางหลวงที่เช่ือมต่อระหว่างประเทศ เป็นต้น  
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มองแนวโน้มของการพัฒนากฎหมายและนโยบายสหภาพยุโรปว่าด้วยการควบคุมมลภาวะทางแสงในอนาคต 
  เอกสารก าหนดเจตนารมณ์ของสหภาพยุโรปฉบับที่ 1776 ว่าด้วยเรื่องมลภาวะทางเสียงและมลภาวะทางแสง ค.ศ. 
2010 มีลักษณะเป็นเอกสารเชิญชวน (invitations) ประเทศสมาชิกให้ปฏิบัติตามค าแนะน าเบื้องต้นอย่างกว้าง ๆ เกี่ยวกับ
แนวทางในการควบคุมมลภาวะทางแสงทั่วไปเท่านั้น แต่เอกสารฉบับนี้มิได้บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางในการจัดท า
มลภาวะทางแสงในระดับภูมิภาคยุโรป ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีข้อจ ากัดหลายประการดังต่อไปนี้ 
 1. ลักษณะของเอกสารดังกล่าวมิใช่ข้อบังคับ (Directive) หรือระเบียบ (Regulations) ที่ผูกพันให้รัฐสมาชิกสหภาพ
ยุโรปปฏิบัติตามหรืออนุวัติการตาม รัฐสมาชิกจึงอาจปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าในเอกสารดังกล่าวก็ได้ ซึ่งเท่ากับว่า
สหภาพยุโรปยังไม่สามารถวางหลักเกณฑ์หรือก าหนดกรอบที่ชัดเจนให้ประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปก าหนดมาตรการทาง
กฎหมายควบคุมมลภาวะทางแสงไปในแนวทางที่สอดคล้องกันหรือไม่สามารถบรรสานกฎหมาย (harmonisation) ประเทศ
ต่างในภูมิภาคให้สอดคล้องกันได้ 
 2. เอกสารดังกล่าวมิได้ก าหนดมาตรการเฉพาะส าหรับการควบคุมมลภาวะทางแสงในระดับภูมิภาค (regional 
measures) ซึ่งแท้ท่ีจริงแล้ว การจัดการมลภาวะทางแสงในระดับภูมิภาคอาจจะต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะบางประการมาเป็น
ส่วนช่วยให้มีการจัดการควบคุมมลภาวะทางแสง ไม่ให้มลภาวะทางแสงส่งผลกระทบทั้งต่อประชาชนในประเทศและต่อ
ประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน ตัวอย่างเช่น การควบคุมมลภาวะทางแสงในพื้นที่ชุมชนชายแดนระหว่างประเทศท่ีมีอาณาเขต
ติดต่อกัน อาจต้องอาศัยแนวปฏิบัติการใช้งานแสงสว่างโดยค านึงถึงพื้นที่ใช้สอยร่วมกัน (lighting practices in shared 
landscapes) ในระหว่างประเทศท่ีมีพื้นท่ีชุมชนเมืองบริเวณชายแดนติดต่อกัน  
 3. เอกสารดังกล่าวมิได้น าเสนอมาตรการควบคุมมลภาวะทางแสงอื่น ๆ ในเชิงบูรณาการการควบคุมระหว่างประเทศ
สมาชิกกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนอื่น ๆ ติดกันกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ตัวอย่างเช่น การ
ก าหนดแผนควบคุมมลภาวะทางแสงส าหรับการป้องกันและการเตรียมการ (light pollution control plans focused on 
prevention and preparedness) การก าหนดแผนที่ระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากมลภาวะทางแสง (light pollution 
hazard maps) และการประเมินความเสี่ยงจากมลภาวะทางแสงเบื้องต้น (preliminary light pollution assessment)  
 4. เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่ให้ค าแนะน าอย่างกว้าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการควบคุมมลภาวะทางแสงในเบื้องต้น และ
แสดงความตระหนักถึงโทษภัยของมลภาวะทางแสงในเบื้องต้น แต่เอกสารดังกล่าวมิได้ให้รายละเอียดในเชิงลึกเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของมลภาวะทางแสงกับปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (environmental 
consequences) ในภูมิภาคยุโรปได้ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างมลภาวะทางแสงและภาวะโลกร้อนในระดับภูมิภาค (EU climate 
change) และการใช้งานแสงสว่างในสหภาพยุโรปอย่างยั่งยืน (EU sustainable lighting practices) ที่ไม่เพียงจะต้องค านึงถึง
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่การใช้งานแสงสว่างยังต้องค านึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย  
 5. เอกสารดังกล่าวมิได้พรรณาถึงกระบวนการหรอืข้ันตอน (stage process) ในการควบคุมมลภาวะทางแสงที่ประเทศ
สมาชิกพึงกระท าเมื่อประเทศของตนเผชิญความเสี่ยงจากผลกระทบของการใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคารและการใช้งาน
แสงสว่างอ่ืน ๆ ที่อาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

จากที่ผู้เขียนได้วิเคราะห์มาห้าประการดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้นนี้ จึงแสดงให้เห็นว่าสหภาพยุโรป ต้องการเพียง
ประกาศเจตนารมณ์ในเบื้องต้นและสื่อให้ประเทศสมาชิกรับรู้ถึงปัญหามลภาวะทางแสงเท่านั้น แต่สหภาพยุโรปยังมิได้ก าหนด
มาตรการทางกฎหมายสหภาพยุโรปเฉพาะเพื่อให้รัฐสมาชิกหรือประเทศสมาชิกในภูมิภาคน าไปปฏิบัติหรืออนุวัตรการตามแต่
ประการใด 
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมายและนโยบายควบคุมมลภาวะทางแสงสหภาพยุโรปในอนาคต  
ปัญหามลภาวะทางแสงมักเกิดขึ้นในเมืองขนาดใหญ่อันเป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ที่มักใช้

ประโยชน์จากแสงสว่างภายนอกอาคารในยามค่ าคืน ยิ่งในปัจจุบันนั้น การประกอบกิจกรรมภายนอกอาคารในยามค่ าคืนกับ
การตั้งถิ่นฐานของประชาชนย่อมล้วนเป็นปัจจัยที่ท าให้สภาวะที่การใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคารสามารถก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และระบบนิเวศในเวลากลางคืนได้ หลายประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา  ปัญหามลภาวะทางแสงในเวลากลางคืนได้เพิ่มมากข้ึนในใจกลางเมืองที่ส าคัญที่มีการติดตั้งใช้งาน
แสงสว่างบริเวณใจกลางเมืองอย่างหนาแน่น ถึงแม้ว่ามลภาวะทางแสงไม่สามารถแพร่กระจายในระยะทางไกลจากประเทศ
หนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งได้เฉกเช่นเดียวกับมลภาวะทางอากาศหรือมลภาวะทางน้ า หากแต่ความสว่างไสวภายนอกอาคารใน
พื้นที่ใจกลางเมืองใหญ่ที่ปราศจากการควบคุมหรือไร้มาตรการป้องกันอย่างเพียงพอ ก็อาจส่งผลในด้านลบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและคุณภาพของระบบนิเวศในเวลากลางคืนได้ 

ดังนั้น รัฐบาลระดับมลรัฐ (State Government) ในสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลระดับชาติ (National Government) 
บางประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือ จึงได้พยายามก าหนดมาตรการต่าง ๆ โดยอาศัยเทคนิคด้านวิศวกรรมส่องสว่าง 
(illuminating engineering techniques) เช่น การติดตั้งไฟส่องสว่างภายนอกอาคารในแบบ full-cutoff fixture เพื่อป้องกัน
การเกิดสภาวะแสงเรืองขึ้นไปบนท้องฟ้าและควบคุมทิศทางการส่องของแสงอันน าไปสู่การลดผลกระทบอันเนื่องมาจากปัญหา
ทิศทางการส่องของแสงอันมีลักษณะที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาบัญญัติไว้เป็นกฎหมายระดับมลรัฐหรือระดับประเทศเพื่อ
ควบคุมมลภาวะทางแสง ตัวอย่างเช่น  กฎหมาย Colorado Revised Statutes Title 24 Government State § 24-82-901 
ของมลรัฐโคโลราโด (Colorado State) ที่ได้ก าหนดมาตรการให้ภาครัฐและท้องถิ่นติดตั้งไฟส่องสว่างภายนอกอาคารอันค านึง   
ถึงการอนุรักษ์พลังงาน การลดแสงบาดตาและการลดมลภาวะทางแสงที่กระทบต่อภูมิทัศน์ในยามค่ าคืนและกฎหมาย N.H. 
Rev. Stat. Ann § 9-E:3 ของมลรัฐนิวแฮมเชียร์ (New Hampshire State) ที่ได้สร้างมาตรการรณรงค์การอนุรกัษ์บรรยากาศ
ความมืดตามธรรมชาติในยามค่ าคืนให้คงอยู่กับพ้ืนท่ีชนบท รวมไปถึงเกณฑ์ที่ไปกระตุ้นให้ท้องถิ่นสร้างข้อบังคับของตนเพื่อให้
ประชาชนหันมาอนุรักษ์พลังงานไปพร้อม ๆ กับต่อสู้กับปัญหาลดมลภาวะทางแสงในชุมชน (National Conference of 
State Legislatures, 2017) เป็นต้น 

ผู้เขียนจึงขอเสนอแนวทางการพัฒนาข้อบังคับหรือระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยการควบคุมมลภาวะทางแสงที่
น่าสนใจดังต่อไปนี้ ที่อาจเป็นประเด็นทางวิชาการที่น่าสนใจและอาจกระตุ้นให้สหภาพยุโรปสามารถก าหนดนโยบายและ
มาตรการทางกฎหมายให้สอดรับกับภัยอันตรายของผลกระทบจากมลภาวะทางแสงที่อาจกระทบต่อสุขภาพ ระบบนิเวศ 
สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศสมาชิกภูมิภาคได้ 
 1. สหภาพยุโรปควรพัฒนาข้อบังคับหรือระเบียบว่าด้วยเรื่องการควบคุมมลภาวะทางแสงในภูมิภาคเอาไว้เป็นการ
เฉพาะ โดยก าหนดเกณฑ์ให้ประเทศสมาชิกบัญญัติกฎหมายระดับประเทศให้มีมาตรการสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
โดยข้อบังคับหรือระเบียบดังกล่าวต้องก าหนดเกณฑ์ขึ้นต่ า (minimum requirements) เพื่อให้ประเทศสมาชิกออกมาตรการ
ทางกฎหมายหรือบัญญัติกฎหมายโดยมีหลักเกณฑ์ที่ไม่ต่ าไปกว่ามาตรฐานที่ได้ก าหนดเอาไว้ในกฎหมายสหภาพยุโรป 
 2. สหภาพยุโรปควรก าหนดกระบวนการหรือขั้นตอนที่ชัดเจน นการควบคุมมลภาวะทางแสง ซึ่งผู้เขียนเสนอให้มี
การควบคุมเป็นสี่ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรก การประเมินความเสี่ยงจากมลภาวะทางแสงในเบื้องต้น (preliminary light 
pollution risk assessment) ได้แก่ การก าหนดให้รัฐบาลท้องถิ่นของประเทศสมาชิกและรัฐบาลระดับชาติของประเทศ
สมาชิกก าหนดกิจกรรมการประเมินความเสี่ยงจากมลภาวะทางแสงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม ขั้นตอนที่สอง การจัดท าแผนที่แสดงมลภาวะทางแสง (mappings of the artificial night sky brightness 
atlas) ได้แก่ การก าหนดให้รัฐบาลท้องถิ่นของประเทศสมาชิกและรัฐบาลระดับชาติของประเทศสมาชิกต้องจัดท าแผนที่แสดง
มลภาวะทางแสงจากภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงให้เป็นถึงพื้นที่หรือภูมิทัศน์ในการใช้งานแสงสว่างของท้องถิ่นหรือของประเทศ
ในยามค่ าคืน ข้ันตอนท่ีสาม การจัดท าแผนควบคุมมลภาวะทางแสง (light pollution control plans) ได้แก่ การจัดท าแผน
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โดยรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศสมาชิกหรือรัฐบาลระดับชาติของประเทศสมาชิก ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ในการควบคุมมลภาวะทาง
แสงโดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ มาเป็นตัวก าหนดยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการต่อสู้กับปัญหามลภาวะทางแสง เช่น ความหนาแน่น
ของจ านวนประชากรในพื้นที่ การขยายตัวของพื้นที่ชุมชนเมือง และภูมิทัศน์หรือพื้นที่ที่ต้องการระดับการใช้งานแสงสว่างที่
แตกต่างกัน เป็นต้น และขั้นตอนสุดท้าย การทบทวนการปฏิบัติเมื่อควรตามวงรอบกระบวนการ (implementation cycle 
review) กล่าวคือ รัฐบาลท้องถิ่นของประเทศสมาชิกหรือรัฐบาลระดับชาติของประเทศสมาชิกต้องก าหนดการทบทวนการ
ปฏิบัติดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้นตามจ านวนระยะเวลาหรือตามวงรอบไม่น้อยไปกว่ามาตรฐานที่สหภาพยุโรปได้วางเกณฑ์เอาไว้ 
 

 
ภาพที่ 4: กระบวนการควบคุมมลภาวะทางแสง (stage process model of the EU light pollution control) ที่รัฐบาลท้องถิ่น  

(local government) รัฐบาลระดับชาติ (national government) และสหภาพยุโรป (EU) ควรน าไปบัญญัติเอาไว้ในมาตรการทางกฎหมาย
ควบคุมมลภาวะทางแสงสหภาพยโุรปในอนาคต 

ที่มา: (ผู้เขียน) 

 
 3. สหภาพยุโรปควรจัดท ายุทธศาสตร์การปฏิบัติการในการควบคุมมลภาวะทางแสงสหภาพยุโรป  (EU common 
implementation strategy for light pollution control) ควบคู่ไปกับการบังคับใช้ข้อบังคับหรือระเบียบว่าด้วยเรื่องการ
ควบคุมมลภาวะทางแสงด้วย โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวต้องระบุถึงแนวทางในการปฏิบัติการส าหรับควบคุมมลภาวะทางแสง
ภายใต้กฎหมายสหภาพยุโรปว่าด้วยการควบคุมมลภาวะทางแสงเป็นการเฉพาะและกฎหมายสหภาพยุโรปฉบับ อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพมนุษย์ ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและพลังงาน เพื่อให้การจัดการมลภาวะทาง
แสงสอดรับกับการจัดการปัญหาและผลกระทบอื่น ๆ อันเกี่ยวพันกับปัญหามลภาวะทางแสงด้วย 
 
บทสรุป 
 เอกสารก าหนดเจตนารมณ์ของสหภาพยุโรปฉบับที่ 1776 ว่าด้วยเรื่องมลภาวะทางเสียงและมลภาวะทางแสง ค.ศ. 
2010 ถือเป็นเพียงการประการเจตนารมณ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการตอบสนองต่อปัญหามลภาวะทางแสงที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเอกสารดังกล่าวได้ให้ข้อเสนอแนะอย่างกว้าง ๆ ให้แก่ประเทศสมาชิก
และประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรปในการควบคุมมลภาวะทางแสง อย่างไรก็ตาม ลักษณะของเอกสารดังกล่าวมิใช่

การประเมินความเสี่ยงจาก
มลภาวะทางแสงในเบื้อต้น 

(preliminary light pollution 
risk assessment) 

การจัดท าแผนที่แสดงมลภาวะ
ทางแสง (mappings of the 

artificial night sky brightness 
atlas) 

การจัดท าแผนควบคุมมลภาวะ
ทางแสง (light pollution 

control plans)  

การทบทวนการปฏิบัติเมื่อควร
ตามวงรอบกระบวนการ 

(implementation cycle 
review) 
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ข้อบังคับหรือระเบียบที่ผูกพันให้รัฐสมาชิกสหภาพยุโรปปฏิบัติตามหรืออนุวัติการตาม รัฐสมาชิกเลือกที่จะปฏิบัติตามหรือไม่
ปฏิบัติตามค าแนะน าก็ได้ ซึ่งเท่ากับว่าสหภาพยุโรปยังไม่สามารถก าหนดมาตรการทางกฎหมายหรือวางนโยบายที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการควบคุมมลภาวะทางแสงในระดับภูมิภาคสหภาพยุโรป สหภาพยุโรปจึงควรพัฒนากฎหมายและนโยบายว่าด้วย
เรื่องการควบคุมมลภาวะทางแสงในภูมิภาคยุโรปเอาไว้เป็นการเฉพาะ โดยก าหนดเกณฑ์ให้ประเทศสมาชิกบัญญัติกฎหมาย
ระดับประเทศให้มีมาตรการสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันหรือบรรสานไปในทิศทางเดียวกันในอนาคต 
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ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานต ารวจในคดีคนต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศไทย 
โดยผิดกฎหมาย: กรณีศึกษาสถานีต ารวจภูธรสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม 

The problem of work process of police officials toward alien case illegally working in 
Thai: a case study of Sam Khwai Phueak Police Station in Nakhon Pathom. 

 
ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา1 
ธรรมนูญ เขียวกล่ า2 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานต ารวจในคดีคนต่างด้าว
เข้ามาท างานในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานต ารวจ การวิจัย
นี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์ คือ ระดับบุคคล ได้แก่ เจ้าพนักงานต ารวจช้ันสัญญาบัตรที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด ณ สถานีต ารวจภูธรสามความเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งเก็บข้อมูลจากข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตรทั้งหมด
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคนต่างด้าว จ านวน 6 นาย โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก พบปัญหาและอุปสรรค 3 ด้าน ได้แก่ ล าดับแรก
ด้านบุคลากร โดยบุคลากรต้องมีความเช่ียวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อใช้กฎหมายอย่างถูกต้องไม่ให้กระทบต่อสิทธิของ
แรงงานต่างด้าว ประกอบกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้ คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจ ระดับสัญญาบัตร มีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ ล าดับที่สองด้านงบประมาณ หน่วยงานรัฐไม่ได้จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ โดยงบประมาณส่วนมากอยู่ที่
หน่วยงานระดับบังคับบัญชา จึงไม่สามารถใช้งบประมาณในการด าเนินการได้อย่างเต็มที่ และสุดท้ายด้านการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องนั้น มีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยงาน แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลประสานงานโดยตรง จึงเกิดความล่าช้าใน
การควบคุม การย้ายบุคคลต่างด้าว ดังนั้น รัฐจึงควรสนับสนุนทั้งด้านนโยบายในการบริหารจัดการ และการบังคับใช้กฎหมายให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานต ารวจ ในคดีคนต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศ
ไทยโดยผิดกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ค ำส ำคัญ : เจ้าพนักงานต ารวจ คนต่างด้าว ใบอนุญาต 
 
Abstract 
 This research aims to study the problems and hindrances of policemen’s working about the 
aliens working illegally in Thai. This research studied the guidelines to improve the working process of 
police officials. The research, anyway, is the qualitative one. The researcher used the analyzed population 
sample group i.e. person level composes of commissioned officers policemen who have been working at 
Sam Khwai Phueak police station, Mueang district Nakhon Pathom province.The researcher have collected 
the information from 6 commission officials who deal with the foreign outsider or aliens by in-depth 
interview method, while facing a great deal of troubles many facets namely the problems of 

                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
2 คณะผู้ร่วมวิจัย คือ ร้อยต ารวจโทโกมล ธงศรี จ่าอากาศเอกอัครพงษ์ สาลีลักษน์ จ่าอากาศเอกรัตนวิทย์ ทองไสว จ่าอากาศโทหญิง กมลวรรณ 

ปุนยาโพ สิบต ารวจโทจิรายุ กิตติโสภณไพบูลย์ สิบต ารวจโทฉัตรชัย พุกกนะวนิช สิบต ารวจโทธนิสพล แก่นไทย นายเฉลิมรัช แซ่เตียว  
  นางสาวดวงกมล เทียบค า นางสาวนันทพร ห้วยหงส์ทอง และนางสาวสุพรรณษา ฉายอรุณ 
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communications, lacks of translators. This questions often leads to the investigation. The researcher 
discovered 3 issues, there are: firstly, problems concerning with the personnel department, it’s necessary 
that policemen have to have efficiency in law enforcement with ultimate goal not impact to the rights of 
foreign’s labour and that the governmental policemen concerning this issue such as commissioned 
policemen, but at the present time it has not enough official managing it: secondly, problems concerning 
with budget, the government doesn’t grant the enough budget because a handsome of the estimates 
concentrates to the higher department so, in this way this is the great trouble for proceeding this work : 
lastly, the connection between the related state agency responsible too much matters but conversely it 
has no officials directly coordinate, this leads to tardiness to the control, moving the aliens. Therefore 
government should support the policy on management and law enforcement with ultimate efficiency, to be 
the guidelines for improvement work process of police officials toward alien case illegally working in Thai.  
 

Keywords: Police, Alien, license 
 
บทน า  
 ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ส่งผลให้การขยายตัวส าหรับกิจการ
ในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และการบริการเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงเกิดความไม่สมดุลของการจ้างแรงงาน 
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม และการบริการที่มีความต้องการแรงงานเป็นจ านวนมาก เมื่อแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศไทยมี

ทักษะที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน3 อีกหนึ่ง คือ ค่านิยมของคนไทย ไม่ชอบท างานที่มีความสกปรก ไม่มีความ

อดทนต่อการใช้แรงงาน และมุ่งเรียนเพื่อให้ได้ใบปริญญา ประกอบกับอัตราค่าจ้างและค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น จึงท าให้กิจการที่
ต้องใช้แรงงานระดับล่างเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน ทางผู้ประกอบการจึงมีความจ าเป็นต้องหาแรงงานจากที่อื่นเข้ามา
ทดแทน โดยส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานต่างด้าวท่ีมาจากประเทศเพื่อนบ้าน คือ ประเทศพม่า ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา 
เพราะมีอัตราค่าจ้างแรงงานท่ีต่ ากว่าประเทศไทย 

 สาเหตุที่แรงงานต่างด้าวต้องการเข้ามาท างานท่ีประเทศไทยมากขึ้น เพราะความต้องการแรงงานในประเทศเพื่อนบ้าน
อาจจะอยู่ในระดับต่ ากว่าปริมาณความต้องการท างานของผู้ใช้แรงงานในประเทศนั้น ๆ จึงท าให้แรงงานต่างด้าวต้องการเข้ามาหา
งานท าในประเทศไทย รวมถึงนโยบายของรัฐบาลไทยที่ก าหนดค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าวันละ 300 บาท ก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญ
เพราะแรงงานต่างด้าวมุ่งหวังที่จะได้รับค่าจ้างที่สูงกว่า อีกทั้งการเดินทางเข้าออกประเทศไทยนั้นค่อนข้างสะดวก และไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายมาก เนื่องจากมีพรมแดนติดต่อกัน ซึ่งการที่คนต่างด้าวได้เดินทางเข้ามาท างานในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายนั้น         
ได้ส่งผลกระทบหลายด้านต่อประเทศ เช่น ทางด้านสังคม และความมั่นคงของรัฐ ซึ่งการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน
โดยเฉพาะประเทศพม่า ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา พบว่าจากข้อมูลสถิติการจับกุมคนต่างด้าวของสถานีต ารวจภูธรสาม

ควายเผือก จังหวัดนครปฐม ในปี พ.ศ. 2559 มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นจากปี พ.ศ.2558 ถึง 43 ราย4
 

 ด้วยเหตุที่คนต่างด้าวกับคนไทยมีความแตกต่างกันในเรื่องสัญชาติ ท าให้การบังคับใช้กฎหมายจึงต้องมีความชัดเจน ใน
เรื่องสัญชาติของบุคคลนั้น ๆ ว่าเป็น “คนมีสัญชาติไทย” หรือ “คนต่างด้าว” ซึ่งโดยทั่วไปเจ้าพนักงานต ารวจสามารถตรวจสอบ
ได้จากเอกสารของทางราชการได้แก่ ทะเบียนบ้าน สูติบัตร บัตรประจ าตัวประชาชน หรือเอกสารอื่น    ที่เกี่ยวข้องกับการ

                                                           
3 สมศจี ศิกษมัต และคณะ.(2556). ตลาดแรงงานไทยและบทบาทในการสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทย. (กรุงเทพฯ: ธนาคารแห่ง 
  ประเทศไทย). หน้า 26-28. 
4 ข้อมูลจากสถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม สถานีต ารวจภูธรสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 2558 – 2559. 
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เดินทาง โดยการบังคับใช้กฎหมายกับคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้กระท าความผิดนั้นต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ก าหนดไว้
โดยเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ท่ีตราออกมาควบคุมหรือจ ากัดสิทธิในการท างานของคน
ต่างด้าวเช่นเดียวกับหลาย ๆ ประเทศ โดยที่รัฐสามารถก าหนดเง่ือนไขในการท างานของคนต่างด้าวในประเทศไทยได้ ส่วนการ
บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ได้มีหลักแนวคิดในทางปฏิบัติตามหลักการที่ว่า ไม่ให้มา ไม่ให้เข้า 
ไม่ให้อยู่ อันเป็นกฎหมายที่ออกมาใช้กับคนต่างด้าวท่ีต้องการเข้ามาประเทศไทย ไม่ว่าจะเข้ามาโดยมีจุดประสงค์เพื่อเข้ามาอยู่
อาศัย ประกอบอาชีพ หรือท าสิ่งอื่นใด ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการป้องกันและจ ากัดคนต่างด้าวท่ีกระท าไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

 จากปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานต ารวจ สถานีต ารวจภูธรสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม ในกรณี
คนต่างด้าวกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องท าการศึกษาวิจัย และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้างต้น โดยมุ่งเน้นไปที่แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานต ารวจในการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งในส่วนของปัญหาที่เกี่ยวกับเอกสารสิทธิเพื่อพิสูจน์สัญชาติ ปัญหาการหลบเลี่ยง
กฎหมายของแรงงานต่างด้าว ตลอดจนปัญหาในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การท าวิจัยดังกล่าวจัดท าขึ้นเพื่อ
วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานต ารวจในปัจจุบัน อันจะท าให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานต ารวจตามกระบวนยุติธรรมของไทยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives)  
 1.เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานต ารวจสถานีต ารวจภูธรสามควายเผือก  
ในคดีคนต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย 
 2.เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานต ารวจสถานีต ารวจภูธรสามควายเผือก  
ในคดีคนต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) กลุ่มตัวอย่าง คือ ระดับบุคคล หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการสอบสวน ได้แก่ เจ้าพนักงานต ารวจช้ันสัญญาบัตรทั้งหมดทุกสายงาน ท่ีปฏิบัติงาน ณ สถานีต ารวจภูธรสามควายเผือก 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ านวน 6 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
ของการวิจัย ครั้งนี้ คณะผู้วิจัยใช้วิธีการถอดถ้อยค าจากการให้สมัภาษณ์แบบค าต่อค า จดบันทึก การสังเกตการณ์ และคัดลอก
ข้อความส าคัญจากเอกสารและบันทึกอย่างละเอียด เพื่อให้การตีความและการก าหนดประเด็นที่ส าคัญได้อย่างถูกต้องเช่ือถือ
ได้ แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เพื่อก าหนดหัวข้อ/กลุ่ม
หัวข้อแนวคิดส าคัญ (topic/category) และแบบแผนแนวคิดส าคัญอันเป็นแก่นสาระหลัก (pattern/themes) เพื่อน าไปสู่
การตอบค าถามการวิจัย โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ในปีการศึกษาท่ี 2/2559 
 
ผลการวิจัย  
 จากการศึกษาวิจัย สัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกปรากฏผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานต ารวจในคดีคนต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศไทย โดยผิด
กฎหมาย คือ ปัญหาทางด้านภาษาในการติดต่อสื่อสารกับคนต่างด้าว อันเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งใน
การด้านการปราบปราม การสืบสวนและสอบสวน ซึ่งทางสถานีต ารวจแต่ละแห่งยังขาดบุคลากรที่เป็นล่ามแปลภาษาท างานประจ า
อยู่ที่สถานีต ารวจ โดยในส่วนของล่ามแปลภาษานั้นหน่วยงานของต ารวจไม่มีบุคลากร ท่ีท าหน้าที่เป็นล่ามโดยตรง ส่งผลให้การ
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สืบสวนสอบสวนน้ันท าได้โดยยากล าบาก นอกจากนี้ยังพบปัญหาว่าผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจค้นและจับกุม            
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนินท์รัฐ กิตติพิชญอัมพร (2550, หน้า 62) ซึ่งกล่าวว่า ในด้านการปฏิบัติงานพบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจ
เห็นด้วยว่าประชาชนหรือผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมที่เกิดจากแรงงานต่างด้าว เมื่อเจ้าพนักงาน
ต ารวจท าการตรวจค้นตามสถานประกอบการก็จะไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ เพราะหากแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ถูกจับกุมตัวได้ ผู้ประกอบการก็จะมีความผิดด้วยและอาจสูญเสียใบอนุญาตประกอบการ ส่วนแรงงานต่างด้าวก็จะถูกด าเนินคดี
และถูกส่งตัวกลับประเทศของตนเอง 
 ส่วนปัญหาด้านก าลังพลของเจ้าพนักงานต ารวจ คือ มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลแรงงานต่าง
ด้าวที่เข้ามาโดยผิดกฎหมาย และมีก าลังพลไม่สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งยังขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง 
เนื่องจากเจ้าพนักงานต ารวจระดับช้ันประทวนนั้นไม่ใช่เจ้าพนักงานแรงงานต่างด้าว จึงต้องมอบหมายให้เจ้าพนักงานต ารวจช้ัน
สัญญาบัตรมาท าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายบุคคลต่างด้าวแทน ในปัญหาด้านงบประมาณพบว่า งบประมาณของทาง
สถานีต ารวจนั้นไม่เพียงพอต่อการดูแลคนต่างด้าวที่อยู่ในการควบคุมเพื่อรอการส่งตัวไปยังส านักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยในแต่
ละวันทางสถานีต ารวจต้องใช้งบประมาณในการดูแลเรื่องค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าตอบแทนล่ามแปลภาษาด้วย ซึ่ง
งบประมาณดังกล่าวทางรัฐบาลไม่ได้มีการสนับสนุนงบประมาณมายังสถานีต ารวจเป็นการเฉพาะส่วนปัญหาด้านการบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าว เนื่องจากกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาโดยตลอด และมีการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่หลายฉบับ จึงท าให้เจ้าพนักงานต ารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งไม่มีความเข้าใจอย่างแท้จริงเกิดความยุ่งยาก 
และอาจท าให้เจ้าหน้าที่ท างานผิดพลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของแรงงานต่างด้าวได้ ส่วนปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับยานพาหนะที่บรรทุกไม่เพียงพอ ขาดอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย และหากมีคนต่างด้าว
ถูกจับกุมได้เป็นจ านวนมากในคราวเดียวก็อาจพบปัญหา ด้านสถานท่ีควบคุมตัวผู้ต้องหาด้วย นอกจากนี้ยังพบปัญหาด้านการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ การที่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วยงาน แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงานที่รับการประสานงานโดยตรง หรือหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ รวมถึงเจ้าพนักงานต ารวจซึ่งปฏิบัติงานโดยตรงต่างก็
มีภาระหน้าที่ของตนเองค่อนข้างมาก ประกอบกับหน่วยงานอื่นก็มีภารกิจหลายด้านจึงท าให้เกิดความล่าช้าในการประสานงาน 
 ส าหรับประเทศไทย เนื่องจากเป็นประเทศที่มีบทบาทพิเศษ กล่าวคือ เป็นทั้งประเทศส่งและประเทศรับ รวมถึง      
ยังเป็นประเทศทางผ่านของแรงงานต่างด้าวอีกด้วย จึงพบว่ามีทั้งคนต่างด้าวที่เข้ามาท างานโดยถูกต้องตามกฎหมาย คือ        
คนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างานตลอดชีพ คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานประเภทส่งเสริมการลงทุน และคนต่างด้าวที่
ได้รับอนุญาตท างานประเภทช่ัวคราวนอกจากนี้ยังมีคนต่างด้าวที่เข้ามาท างานโดยผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาใน
ประเทศไทยโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 หรือเข้ามาท างานโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการท างานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2551 การที่คนต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศไทยนั้นพบว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย กล่าวคือมีข้อดีในแง่ที่ว่า
แรงงานไทยขาดนักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานเฉพาะด้านขาดช่างฝีมือ ช่างเทคนิค ผู้ช านาญด้านอุตสาหกรรม 
จึงต้องอาศัยคนต่างด้าวมีฝีมือให้เข้ามาช่วยเหลือ รวมทั้งงานแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นแรงงานจากประเทศ
เพื่อบ้านท่ีมีสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งจะน ามาทดแทนแรงงานไทยที่ขาดแคลนอันเป็นงานท่ีคนไทยไม่นิยมท า 
 จากการศึกษาแนวคิดของการควบคุมการท างานของคนต่างด้าวพบว่า เพื่อต้องการให้มีการควบคุมการท างานของคน
ต่างด้าวในประเทศไทย อีกทั้งเพื่อมิให้เกิดปัญหาในการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศไทยจะต้องเอื้ออ านวย
ต่อการเข้ามาลงทุนโดยที่การอนุญาตดังกล่าวจะต้องไม่เปน็การแย่งงานของคนไทย จึงท าให้เกิดการควบคุมการท างานของแรงงาน
ต่างด้าวในประเทศไทยเกิดขึ้นนั่นเอง การที่รัฐบาลได้มีนโยบายเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว โดยได้มีการ
อนุญาตให้คนต่างด้าวท่ีมีการหลบหนีเข้าเมืองไม่ว่าจะมาจากประเทศ พม่า ลาว กัมพูชาให้สามารถอยู่ในประเทศไทยเป็นการ
ช่ัวคราวเพื่อรอการส่งตัวกลับ และผ่อนผันให้ท างานได้ตามกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว ซึ่งการก าหนดให้คนต่างด้าว
ซึ่งมีภูมิล าเนาและเป็นคนสัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยเข้ามาท างานภายในท้องที่ที่อยู่ติดกับชายแดนหรือ
ท้องทีต่่อเนื่องกับท้องที่ดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการรักษาความมั่นคง นอกจากนี้แนวคิดการ
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ควบคุมคนเข้าเมือง เพื่อต้องการควบคุมบุคคลที่มีความต้องการเดินทางเข้ามา  ในราชอาณาจักรไทยจะต้องเดินทางเข้ามาและ
ออกไปตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที่ และตามก าหนดเวลา ซึ่งตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 
2522 มีหลักการและสาระส าคัญของกฎหมาย คือ จ ากัดคนต่างด้าวบางประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร 
จ ากัดจ านวนคนต่างด้าวแต่ละสัญชาติที่เข้ามามีถิ่น  ที่อยู่ในราชอาณาจักร ก าหนดมาตรการควบคุม ตรวจตราหนังสือเดินทาง การ
เดินทางเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรของบุคคลหรือพาหนะทั้งปวง รวมทั้งมาตรการควบคุมคนต่างด้าวท่ีเข้ามาอยู่ใน
ราชอาณาจักร 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานต ารวจนั้นจ าเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับคนต่างด้าว 2 ฉบับ 
คือ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ท้ังยังต้องปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 2 ฉบับ คือ หนังสือ ตร. ที่ 0029.132/ว.85 และหนังสือ ตร.ที่ 0029.132/ว.87 ซึ่ง
ผลจากการวิจัยพบว่าเจ้าพนักงานต ารวจช้ันสัญญาบัตรมีความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของปฏิบัติงานในการท าคดีซึ่ง
ผู้ต้องหาเป็นคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาท างานในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายว่าเกิดปัญหาและอุปสรรคในระดับมาก เนื่องจาก
แนวปฏิบัติการท างานของต ารวจตามหนังสือ ตร. ที่ 0029.132/ว.85 มีสาระส าคัญ คือ ในปัจจุบันมีคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและ
พ านักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นจ านวนมากประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว และการจัดระเบียบแรงงาน
ต่างด้าว รวมทั้งการพัฒนาประเทศให้มีความพร้อมส าหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้การอ านวยความสะดวกและการ
รักษาความปลอดภัยส าหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาพ านักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติใน
การตรวจสอบคนต่างด้าวให้ถือปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักรของคนต่างด้าว ได้แก่ 
หนังสือเดินทางของคนต่างด้าว เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง บัตรผ่านแดน หรือบัตรผ่านช่ัวคราวตามความในมาตรา 13 แห่ง
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ได้ยกเว้นให้คนสัญชาติของประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย คือ กัมพูชา ลาว 
พม่า และมาเลเซีย เดินทางข้ามพรหมแดนโดยใช้บัตรผ่านแดน/บัตรผ่านแดนช่ัวคราวแทนหนังสือเดินทางได้ตามที่ได้บัญญัติไว้ใน
บันทึกความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลของประเทศภาคีคู่สัญญาว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศ 
รวมถึงบัตรประจ าตัวคนไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) และยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบคนต่างด้าว การแจ้งที่พัก
อาศัยของคนต่างด้าว อ านาจการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง การตั้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติคนเข้า
เมือง พ.ศ. 2522 และการตั้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และในกรณีที่คนต่างด้าวเป็น
ผู้เสียหายหรือถึงแก่ความตายโดยผิดธรรมชาติเจ้าพนักงานต ารวจจ าเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ในหนังสือ                  

ตร.ที่ 0029.132/ว.87 ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานต ารวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและ
เป็นมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานต ารวจตามกฎหมายเฉพาะและแนวทางตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือ
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ พบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานต ารวจในคดีคนต่างด้าวเข้ามาท างานใน
ประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย ดังนี้ คือ 
 ปัญหาด้านงบประมาณพบว่าไม่เพียงพอต่อค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และค่ายานพาหนะ ในระหว่างที่ด าเนินการ
จับกุมและควบคุมตัวไว้เพื่อรอส่งตัวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งงบประมาณในส่วนของการด าเนินการนี้ ทางรัฐบาลไม่ได้มี
การสนับสนุนงบประมาณโดยตรงมายังสถานีต ารวจประจ าท้องที่ คงมีแต่งบประมาณที่จัดสรรให้กับหน่วยงานอ่ืน ทั้งที่สถานี
ต ารวจประจ าท้องที่ก็ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งอยู่ในกระบวนการจัดการแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ท าให้เจ้าพนักงานต ารวจมี
ความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณประจ าปีท่ีต้องได้รับการอนุมัติ มาเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลและด าเนินการต่าง ๆ กับคนต่างด้าวที่
อยู่ในการควบคุม ส่งผลให้งบประมาณกับปริมาณงานไม่ตรงกัน ในกรณีดังกล่าวงานวิจัยของ ณภัทร นิ่มสอาด (2556, หน้า 144 
- 145) มีความเห็นว่าควรแก้ไขกฎหมายเพื่อให้อ านาจแก่นายทะเบียนที่จะก าหนดเง่ือนไขให้นายจ้างวางหลักประกันการหลบหนี 
อีกทั้งควรก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และให้มีการจัดตั้งศูนย์ควบคุม
แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเพื่อเป็นที่พักรอก่อนส่งตัวกลับต่างประเทศ ส่วนปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นส่วน
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ใหญ่จะอยู่ในรูปแบบเดิมโดยตลอด กล่าวคือ ไม่มีงบประมาณส าหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยขึ้น แต่จะมีนโยบายให้ใช้วัสดุอุปกรณ์
เดิมให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุสื่อสาร กล้องวงจรปิด ยานพาหนะที่ใช้ในการส่งคนต่างด้าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ปัญหาด้านการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าว พบว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดของคนต่างด้าว
นั้นเป็นกฎหมายเฉพาะ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับและไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
พนักงานต ารวจเป็นไปด้วยความยากล าบาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญญา ศรีเกตุ (2556 , หน้า 95 - 101) กล่าวว่า 
เนื้อหาของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าวท้ังสองฉบับ มีความไม่ชัดเจน
ของกฎหมาย ท้ังนี้เพราะพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ได้มีการบัญญัติขึ้นใช้มานานแล้ว แม้ว่าพระราชบัญญัติการ
ท างานของคนต่างด้าวจะบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2551 ก็ตามแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมถึงการลักลอบเข้าเมืองและการเข้ามา
ท างานของคนต่างด้าวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้องค์กรที่บังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองนั้นมุ่งเน้น
ไปที่ความมั่นคงแห่งชาติมากเกินไปท าให้ขาดแรงงาน ต่างด้าวที่จะเข้ามาท างานในภาคอุตสาหกรรม ในส่วนที่ เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 นั้นไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ท้ังนี้เพราะในทาง
ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวมีความยุ่งยากซ้ าซ้อนแก่คนต่างชาติที่มีความประสงค์ในการท างานในประเทศไทย จนก่อให้เกิด
กระบวนการหลีกเลี่ยงกฎหมายในท่ีสุด ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้บังคับใช้ได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับกฎหมายที่ก าหนดโทษกับคนต่างด้าวท่ีกระท าความผิด ขาดความรุนแรงท่ีจะท าให้เกิดความ
เกรงกลัวและเข็ดหลาบ ทั้งสองกรณีตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองได้ให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานต ารวจที่สามารถท าการ
เปรียบเทียบปรับได้ทันทีโดยไม่ต้องยื่นฟ้องต่อศาล ซึ่งโทษปรับสูงสุดรายละ 20,000 บาท และปล่อยตัวไป แต่หากไม่มีหนังสือ
เดินทางก็จะท าการปรับและส่งตัวไปยังส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อผลักดันออกนอกประเทศและอีกไม่นานก็จะกลับเข้ามาได้
ใหม่อีกหากท าถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดิเรก บวรสกุลเจริญ (2556, หน้า 11 - 13) กล่าว
ว่า ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย คือ ความต้องการแรงงานค่าจ้างต่ าของผู้ประกอบการใน
ประเทศไทย ประกอบกับมีแรงงานไทยเดินทางไปท างานในต่างประเทศ ซึ่งท าให้เห็นช่องว่างที่ท าให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
เข้ามาท างานในประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้น แม้รัฐบาลไทยได้มีนโยบายผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวดังกล่าวท างานได้ตามที่ก าหนด 
แต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เพราะแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่มาจดทะเบียนผ่อนผันมีจ านวนน้อยลง แต่จ านวนต่างด้าว
เข้าเมืองผิดกฎหมายโดยหลบหนีเข้ามาท างานมิได้ลดลงแต่ประการใด ท าให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเหล่านี้เข้ามาแย่งงาน     
คนไทยบางประเภทที่มิได้ขาดแคลนแต่ประการใด เมื่อได้ศึกษาวิเคราะห์นโยบายและมาตรการรัฐบาล พบว่ายังไม่มีความชัดเจน
ขาดความเด็ดขาดจริงจังในการด าเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว  ท่ีเข้ามา
ท างานและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อน มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลาย
หน่วยงาน และเมื่อเปรียบเทียบกับนโยบายแนวทางและกฎหมายของต่างประเทศ พบว่ามาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย
ยังมีช่องว่างอีกมาก ซึ่งท าให้เกิดปัญหาและการควบคุมที่ขาดประสิทธิภาพในเวลาต่อมาอีกทั้งเมื่อจับกุมผู้หลบหนีได้ก็จะถูก
ส่งกลับประเทศตนเองโดยไม่มีบทลงโทษ ผู้หลบหนีเข้าเมืองก็จะกลับเข้ามาอีกถ้าหากโชคดี ก็หลบหนีได้ทัน ถ้าหากโชคไม่ดีก็
เพียงถูกส่งตัวกลับประเทศตนเองเหมือนเดิม ซึ่งสามารถกลับเข้ามาได้อีก การที่รัฐได้มีการผ่อนปรนดังกล่าวแก่คนต่างด้าวทั้ง 3 
สัญชาติ ย่อมส่งผลให้จ านวนการลักลอบน าแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศไทยไม่มีท่าทีว่าจะลดลงแต่อย่างใด  
 ปัญหาด้านก าลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ พบว่ามีจ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณคดีที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
เนื่องจากการปฏิบัติงานในคดีที่เกี่ยวกับคนต่างด้าวนั้นยังขาดบุคลากรในการปฏิบัตหิน้าท่ีโดยตรง เนื่องจากเจ้าพนักงานต ารวจ
ระดับต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตรนั้นไม่ใช่เจ้าพนักงานแรงงานต่างด้าว ถ้าหากสถานีต ารวจมีก าลังพลไม่เพียงพอจ าเป็นต้องให้เจ้า
พนักงานต ารวจในพ้ืนท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายบุคคลต่างด้าวด้วย นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้าน
กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวซึ่งเจ้าพนักงานต ารวจท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านนี้โดยตรงนั้นมีน้อย และไม่มีเจ้า
พนักงานต ารวจซึ่งรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงประจ าอยู่ที่สถานีต ารวจท้องที่แต่ละแห่งท าให้มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณคดี 
อีกทั้งยังขาดบุคลลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาในการติดต่อสื่อสารกับคนต่างด้าวด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ ธนินท์รัฐ กิตติพิชญอัมพร (2550, หน้า 61) กล่าวว่า เจ้าพนักงานต ารวจผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคนต่างด้าวต้องมีความรู้ความ
เข้าใจด้านกฎหมายหลักการอพยพถ่ิน มีความสามารถในการตรวจค้นติดตามจับกุม ซึ่งความสามารถเหล่านี้ต้องอาศัยการ
ฝึกอบรมภาคทฤษฎี รวมถึงประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานจริง เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีเกิดความช านาญและไม่เกิดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงยังมีน้อย ไม่เพียงพอต่อปริมาณคดี ดังนั้น การเพิ่มก าลังพล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเมือง การปกครอง การรักษาความปลอดภัย การป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมแรงงานต่างด้าว จึงต้องด าเนินการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานได้จริงตรงตามเป้าหมาย 
การฝึกอบรมด้านความรู้ความเข้าใจและการสร้างขวัญก าลังใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก็มีความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านก าลังพลจึงต้องด าเนินการตามแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร ทฤษฎี ของท่านปุระชัย เปี่ยม
สมบูรณ์ ซึ่งได้กล่าวไว้ว่าการคัดเลือกบุคคลให้ไม่น้อยเกินไปทั้งด้านจ านวนและความสามารถ อย่างไรก็ดีความส าเร็จของการ
บริหารบุคคลขึ้นอยู่กับการระบุให้ชัดเจนในคุณสมบัติของบุคคล ส าหรับงานแต่ละต าแหน่งควบคู่ไปกั บการพิจารณาจ่าย
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม จากหลักการพื้นฐานน้ีเองจึงท าให้เกิดการสรรหาบุคลากรเพื่อมาผ่านการคัดเลือกและจัดให้ท างานกับ
องค์กรในต าแหน่งที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังพบปัญหาด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าเจ้าพนักงานต ารวจ
ต่างมีภาระหน้าที่อันเป็นภารกิจหลักอยู่แล้ว การที่เจ้าหน้าที่ของทางสถานีต ารวจต้องประสานงานกับส านักงานตรวจคนเข้า
เมือง รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นอาจเป็นไปด้วยความล่าช้า เพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ซึ่งท างานด้านนี้โดยตรงเข้ามา
ด าเนินการแทน รวมถึงหากเป็นช่วงวันหยุดหรือล่วงเลยเวลาราชการไปแล้วก็จะยิ่งท าให้การติดต่อประสานงานเป็นไปด้วย
ความยากล าบาก และอาจกระทบสิทธิของคนต่างด้าวได้ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสรุปผลการวิจัย ดังต่อไปนี้  
 1. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต ารวจเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาท างานในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย 
 คนต่างด้าวท่ีเข้ามาท างานในจังหวัดนครปฐมนั้นเพิ่มสูงขึ้น เห็นได้จากสถิติคดีที่เกิดขึ้นท่ีไม่มีแนวโน้มว่าจะลดจ านวน
ลงแต่อย่างใด ซึ่งสาเหตุที่คนต่างด้าวต้องการเข้ามาท างานในจังหวัดนครปฐมนั้น อาจมีสาเหตุมาจากการขาดแคลนแรงงาน 
ความแตกต่างทางเศรษฐกิจ การเดินทางจากจังหวัดชายแดนฝั่งภูมภิาคตะวันตก รวมถึงการน าเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย
นั้น มีขั้นตอนท่ียุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบท าบัตรประจ าตัว และเสียค่าคุ้มครองต่าง ๆ 
จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้มีผู้ประกอบการหรือตัวแรงงานต่างด้าวเอง ลักลอบเข้ามาประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย อันเป็นปัจจัย
ส าคัญในการลักลอบเข้ามาท างาน แม้ว่าแรงงานต่างด้าวจะมีประโยชน์ต่อประเทศไทยก็ตาม แต่ในขณะเดียวกันเมื่อมีการ
ลักลอบเข้ามาเป็นจ านวนมาก จึงส่งผลให้เกิดปัญหาและผลกระทบตามมาหลายด้าน เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านสังคม ด้าน
การศึกษา นอกจากน้ียังก่อให้เกิดปัญหาด้านความสงบสุข ปัญหาด้านความมั่นคง ปัญหาด้านอาชญากรรม และปัญหาด้านยา
เสพติด ปัญหาเกี่ยวกับผู้หญิงและเด็กที่เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็ก ทั้งนี้ ไม่ควรให้มีคน
ต่างด้าวผิดกฎหมายอยู่ในจังหวัดหรือประเทศ โดยควรด าเนินการจับกุมและผลักดันออกนอกประเทศให้คงเหลือแต่แรงงาน
ต่างด้าวที่ถูกกฎหมายเท่าน้ัน 

 2. ปัญหาและอุปสรรคในการท าคดีซ่ึงผู้ต้องหาเป็นคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาท างานในประเทศไทยโดยผิด
กฎหมาย 
 ในจังหวัดนครปฐมมีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานเป็นจ านวนมากทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย โดยพื้นที่
แรงงานต่างด้าว ที่คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษา คือ ต าบลสามความเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เนื่องจากมีปริมาณของ
แรงงานต่างด้าวท่ีกระท าความผิดเพิ่มจ านวนมากขึ้น และมีปัญหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นจ านวนมาก โดย
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่เข้ามาท างานในพ้ืนท่ีนี้ ส่วนมากจะเป็นผู้ชาย สัญชาติพม่า โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 25 – 40 ปี 
ซึ่งพบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้ คือ 
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  2.1 ปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
   1) ปัญหาด้านภาษา  
   ปัญหาหลักเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่มีหลายชนชาติ อาทิ พม่า กระเหรี่ยง มอญ อินเดีย เนปาล ในกรณี  ที่
พบว่าคนต่างด้าวไม่สามารถพูดภาษาไทยได้จึงเกิดปัญหาทางด้านภาษาในการติดต่อสื่อสารท าให้เกิดอุปสรรคเกี่ยวกับการ
สืบสวนและสอบสวน ซึ่งมีความจ าเป็นจะต้องติดต่อกับผู้ควบคุมหรือผู้ประกอบการมาช่วยสื่อสารในการท าส านวนคดี   อีกทั้ง
ขาดบุคคลากรที่เป็นล่ามแปลภาษาซึ่งท างานประจ าอยู่ที่สถานีต ารวจ ซึ่งทางส านักงานต ารวจแห่งชาติก็ไม่ได้จัดให้มีล่าม
แปลภาษาในคดีคนต่างด้าว ส่วนในเรื่องของกฎหมายที่มีความซ้ าซ้อนเพราะกฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าวได้มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ซึ่งเจ้าพนักงานต ารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ควรมีความรู้ความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมาย  เป็นอย่างดี 
มิฉะนั้นอาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการบังคับใช้กฎหมายได้ นอกจากน้ียังพบปัญหาในการควบคุมผู้ต้องหา และปัญหาด้าน
การรักษาพยาบาลอีกด้วย 
   2) ปัญหาด้านการควบคุมตัวผู้ต้องหา 
   การควบคุมผู้ต้องหา เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้กระบวนการในการด าเนินการยุติธรรม ด าเนินต่อไปได้         
โดยปัญหาหลักในการควบคุมผูต้้องหาในสถานีต ารวจภูธรสามควายเผอืก คือ เจ้าหน้าท่ีต ารวจไม่สามารถสื่อสารกับผู้ต้องหาได้ 
เพราะผู้ต้องหานั้นมีหลายชาติ หลายภาษา ในการแจ้งสิทธิแก่ผู้ต้องหาก็ไม่อาจท าได้ตามที่กฎหมายก าหนด ส่งผลให้การ
ด าเนินคดีกับผู้ต้องหาที่เป็นชาวต่างชาติไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนมากเมื่อเกิดปัญหาดังกล่าว จะส่งผู้ต้องหากลับประเทศ หาก
เป็นผู้ต้องหาที่สามารถสื่อสารได้รู้เรื่องก็จะด าเนินคดีต่อไปตามกฎหมาย 
   3) ปัญหาด้านการพิสูจน์สัญชาติ 
   โดยปัจจุบันประเทศไทยมีข้อตกลงในการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวกับประเทศพม่า ลาวและกัมพูชา 
เพื่อส่งแรงงานต่างด้าวกลับประเทศต้นทาง โดยการพิสูจน์สัญชาติของประเทศต้นทางนั้นเกิดความล่าช้า เนื่องจากแรงงานต่าง
ด้าวบางคนไม่มีเอกสารระบุตัวตน จึงต้องใช้ระยะเวลานานในการตรวจพิสูจน์ อีกทั้งกระบวนการมีความยุ่งยากและมีค่าใช้จ่าย
สูง ซึ่งหน่วยงานระดับสถานีต ารวจภูธรสามควายเผือกไม่ได้จัดสรรงบด้านนี้อย่างเพียงพอ 
   4) ปัญหาด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าว 

   ด้านการใช้กฎหมายในการบังคับใช้แก่บุคคลต่างด้าว ยังคงเป็นปัญหาหลักในการด าเนินกระบวนการ
ยุติธรรม เพราะมีการบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับ ทั้งยังออกประกาศเพื่อมาปรับปรุงแก้ไขหลายครั้ง หากผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับคนด่างด้าวอย่างแท้จริง ย่อมท าให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อยกเว้นจึงอาจส่งผล
กระทบต่อสิทธิของแรงงานต่างด้าวได้ หากเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมก็อาจพบปัญหาตั้งข้อหาที่ไม่ตรงกับพฤติการณ์ 
ทั้งนี้ยังพบกรณีที่คนต่างด้าวไม่เข้าใจกฎหมายไทยเป็นจ านวนมากท าให้การบังคับใช้กฎหมายจ าเป็นต้องอธิบายให้คนต่างด้าว
เข้าใจด้วย ในกรณีที่บุคคลต่างด้าวเข้ามาโดยผิดกฎหมาย เจ้าพนักงานต ารวจสามารถด าเนินคดีได้ทันที แต่หากคนต่างด้าวท า
บัตรถูกต้องแต่ท างานผิดเง่ือนไข จ าเป็นต้องแยกความผิดออกเป็นรายละเอียดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกฎหมายล าดับ
รองที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงมากจึงเกิดปัญหาแก่การปฏิบัติงาน อีกทั้งยังพบว่าระยะเวลาในการด าเนินคดีในส่วนที่ต้องผลักดันคน
ต่างด้าวกลับประเทศน้ันล่าช้า เพราะมีกระบวนการค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน 

  2.2 ปัญหาด้านนโยบาย 
   1) ปัญหาด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
   เป็นปัญหาที่ทางหน่วยงานส านักงานต ารวจแห่งชาติยังมองไม่เห็นถึงความส าคัญในการท างานเกี่ยวกับ
บุคคลต่างด้าวในแต่ละปีงบประมาณที่จัดสรรมา มักจะตกอยู่ในหน่วยงานบังคับบัญชาเสียมากกว่าหน่วยง านผู้ปฏิบัติงาน      
ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายในการด าเนินคดีเกี่ยวกับบุคคลต่างด้าว ท าให้ทางสถานีต ารวจภูธรต้องน างบประมาณที่
ได้รับแต่ละปีมาใช้ในคดีคนต่างด้าว ซึ่งพบว่าไม่เพียงพอในระหว่างด าเนินการจับกุมและควบคุมตัวไว้เพื่อรอการผลักดันออก
นอกประเทศ ต้องใช้งบประมาณในการดูแลค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารในแต่ละวัน ค่ายารักษาโรค ค่ายานพาหนะ
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ส าหรับขนย้ายคนต่างด้าว รวมถึงค่าตอบแทนล่ามแปลภาษา โดยภาครัฐไม่ได้มีการสนับสนุนงบประมาณมายังสถานีต ารวจ
เป็นการเฉพาะเกี่ยวกับการจับกุมแรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาในประเทศไทย 
   ในเรื่องของปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือนั้นจะเกิดขึ้นในกรณีที่หากมีการจับบุคคลต่างด้าวได้เป็น
จ านวนมาก ซึ่งจ าเป็นจะต้องใส่เครื่องพันธนาการ คือ กุญแจมือ นอกจากน้ียังขาดยานพาหนะท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าที่บรรทุก
ขนส่งมีจ านวนไม่เพียงพอ ขาดอุปกรณ์ในการตรวจสอบข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลของคนต่างด้าวท่ีทันสมัย และบางครั้งอาจเกิด
ปัญหาด้านการควบคุมหากมีคนต่างด้าวจ านวนหลายคนก็ไม่เพียงพอท่ีจะคุมขังในส่วนของสถานีต ารวจได้ จึงต้องอาศัยสถานี
ต ารวจภูธรข้างเคียงไปฝากบุคคลต่างด้าวเพื่อคุมขังไว้ ซึ่งท าให้เกิดความล าบากในการปฏิบัติหน้าที ่
   2) ปัญหาด้านก าลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ 
   ด้านก าลังพลของเจ้าพนักงานต ารวจมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอ ทั้งในพ้ืนท่ีของสถานีต ารวจภูธร หรือสถานี
ต ารวจนครบาล ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไม่ทั่วถึงในการดูแลคนต่างด้าวที่เข้ามาโดยผิดกฎหมาย ยิ่งถ้าหากเกิดกรณีที่มีการ
จับกุมบุคคลต่างด้าวจ านวนมาก ก าลังพลที่สถานีต ารวจภูธรก็ยิ่งไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องติดต่อเพื่อขอก าลังพลจากสถานี
ต ารวจภูธรใกล้เคียง อาสาสมัครต ารวจบ้าน หรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ อีกทั้งก าลังพลก็ไม่สอดคล้องกับภารกิจหลักที่ได้รับ
มอบหมายและยังขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง เนื่องจากเจ้าพนักงานต ารวจระดับช้ันประทวนน้ัน ไม่ใช่เจ้าพนักงาน
แรงงานต่างด้าว ท าให้การตรวจสอบคนต่างด้าวที่กระท าผิดกฎหมายได้ผลน้อย อย่างไรก็ดีหากสถานีต ารวจมีก าลังพลไม่
เพียงพอ จะต้องให้เจ้าพนักงานต ารวจในพื้นที่เป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย และอาจมอบหมายนายต ารวจช้ันสัญญาบัตรเป็น
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายบุคคลต่างด้าวด้วย 
   3) ปัญหาด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   แม้ว่าการประสานงานท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนของต ารวจตรวจคนเข้าเมืองคอยดูแลจึงไม่มีการซับซ้อนมากนักก็
ตาม แต่การที่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วยงาน กลับไม่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลด้านการประสานงานและไม่มีหมายเลข
โทรศัพท์ส าหรับติดต่อโดยตรง ทั้งยังไม่สามารถติดต่อในวันหยุดและเวลากลางคืน รวมถึงเจ้าพนักงานต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่
โดยตรงต่างก็มีภาระหน้าที่ของตนเองค่อนข้างมาก และแต่ละหน่วยงานก็มีภารกิจหลายด้านจึงท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ประสานงาน ส่วนการประสานงานระหว่างต ารวจกับทางเจา้หน้าท่ีศาล ในกรณีที่การขนย้ายบุคคลต่างด้าวที่จะต้องระมัดระวัง
ซึ่งบางครั้งยังพบว่ามีความประมาทในการควบคุมตัว อีกทั้งการท าความเข้าใจระหว่างผู้ส่งตัวผู้ต้องหากับผู้รับตัวผู้ต้องหา
จ าเป็นต้องมีความรัดกุม ซึ่งบางครั้งยังพบว่าให้บุคคลต่างด้าวพกพาสิ่งของต้องห้าม เช่น    เข็มขัด ไฟแช็ค ฯลฯ ซึ่งอาจจะท า
ให้เกิดความเสียหายได้ ส่วนเรื่องการประสานเพื่อขอข้อมูลระหว่างต ารวจและพนักงานของศาลในการท าส านวนคดี ทั้งสอง
ฝ่ายควรจะต้องให้ข้อมูลต่อกันเพื่อสามารถปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างถูกต้อง 

 
 3. แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 ปัญหาของการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวเป็นปัญหาที่มีมาอย่างช้านาน และมีแนวโน้มว่าจะยิ่งทวี
เพิ่มมาก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านอื่นตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านอาชญากรรม ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมและ
สังคม และปัญหาด้านสาธารณสุข ดังนั้น ทางคณะผู้ท าวิจัยมีแนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   1.1 ควรจัดให้มีล่ามแปลภาษาประจ าอยู่ที่สถานีต ารวจแต่ละแห่ง หรือควรที่จะมีการฝึกอบรมทางด้านภาษาที่
จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที ่
   1.2 ควรมีการเพิ่มงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณโดยตรงตามปริมาณคดีที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละพื้นที่ 
รวมถึงควรเพิ่มงบประมาณในคดีที่ต้องขยายผลออกไปนอกเขตพื้นที่ ในการติดตามจับกุมผู้ที่น าพาหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ลักลอบน าแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานโดยผิดกฎหมาย และจัดสรรงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ 
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   1.3 ทุกฝ่ายและทุกภาคส่วนต้องร่วมมือช่วยกันกวดขันแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามา โดยต้อง
ด าเนินการอย่างจริงจังไม่มีการละเว้นท่ีจะด าเนินคดีกับบุคคลต่างด้าวซึ่งหลบหนีเข้ามาในประเทศ 
   1.4 ควรมีการเพิ่มก าลังพลโดยเน้นประสิทธิภาพมากกว่าจ านวน และจัดให้มีเจ้าพนักงานต ารวจที่มาดูแล
รับผิดชอบคดีแรงงานต่างขึ้นโดยตรง 
   1.5 ควรมีความชัดเจนในการติดต่อประสานงานว่าควรติดต่อท่ีหน่วยงานใด และควรมีเจ้าหน้าที่ส าหรับรับ
เรื่องประสานงานกับทางเจ้าพนักงานต ารวจของสถานีต ารวจท้องที่โดยตรงเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติหน้าที ่
   1.6 ภาครัฐควรอ านวยความสะดวก ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการน าเข้าคนท างานจากประเทศลาว กัมพูชา 
และพม่า และจัดตั้งระบบ one stop service กับประเทศเพื่อนบ้านทุกสัญชาติ ตั้งแต่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ 
  2.ข้อเสนอแนะในการบังคับใช้กฎหมาย 
   2.1 ควรแก้ไขกฎหมายให้มีความสอดคล้องและมีแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนแก่
ผู้ปฏิบัติ และควรแก้ไขบทลงโทษทางกฎหมายให้มีความรุนแรงและเด็ดขาดกับผู้กระท าความผิดมากยิ่งขึ้น 
   2.2 การที่รัฐบาลใช้มติคณะรัฐมนตรีเป็นแนวทางส าคัญในการปรับสภาพแรงงานที่ผิดกฎหมายให้เป็นแรงงาน
ที่ถูกกฎหมาย เห็นว่าไม่ควรใช้เพียงมติคณะรัฐมนตรีเพราะเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะสั้ น และมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
แนวนโยบายแห่งรัฐก่อให้เกิดช่องว่างขาดความชัดเจน ท าให้เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ยากเพราะไม่แน่ใจต่อนโยบายของรัฐ แนว
ทางแก้ไขปัญหาจึงควรมีการศึกษาและก าหนดกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองและควบคุมแรงงานต่างด้าวทุกระดับที่สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศและอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
   2.3 รัฐบาลควรมีนโยบายด้านแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างชัดเจนทั้งแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายและ
ผิดกฎหมายโดยจ าเป็นที่ต้องหารือกันในระดับอาเซียนและในระดับรัฐต่อรัฐ 
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แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเตรียมบุคลากรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
The development way of teaching – learning process for preparing legal  

officers into the justice system 
 

สนธยา โจมกนั1 
 
บทคัดย่อ 
 เนื่องจากท่ีผ่านมาเรามักจะได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมถึงการที่นักกฎหมายเป็นคนคับแคบเพราะยึดค าตาม
ตัวบทกฎหมาย ไม่ยืดหยุ่น ไม่สามารถวิเคราะห์หรือแก้ไขสถาณการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังท างานไม่ตอบ
โจทย์ของสังคมเท่าที่ควร ทั้งนี้รัฐบาล คณาจารย์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตบัณฑิตจึงมีแนวคิดในการผลักดันให้เกิด
การปฏิรูปแนวทางการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์ให้มีมาตรฐานเดียวกัน ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตต้องมีความรู้
ความเช่ียวชาญทางด้านกฎหมาย มีทักษะ มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพนักกฎหมาย โดยใน
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาแนวทางการเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตให้มีคุณภาพก่อนเข้าสู่สายงา นใน
กระบวนการยุติธรรมต่อไป จึงได้มีการศึกษาระบบการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อหา
แนวทางที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนในประเทศไทย โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตัวบทกฎหมาย ต ารา 
งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ และข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้พบว่าแนวทางการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
ควรเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการเรียนรู้จากประสบการณ์หรือการเรียนรู้จากการลงมือท า นอกจากนี้ยังต้องมุ่งเน้น
การสอนที่ปลูกฝังความคิดในเรื่องบทบาทของนักกฎหมายในการสร้างความเป็นธรรมในสังคมและการให้บริการทางกฎหมาย
แก่ผู้อื่นก่อนที่จะส าเร็จการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพนักกฎหมายนั่นเอง 
 

ค ำส ำคัญ:  การศึกษา กฎหมาย 
 
Abstract 

All the time ago, we have got the society’s voices about why lawyers are restricted, inflexible, 
unable to diagnose properly, and also do not work in their fields. Teacher, office of the Higher Education 
commission, and Law Reform Commission of Thailand try to put forward the reformation of Law teaching 
- learning process in the same standard students who gradvated from Bachelor of Law should have 
knowledge, shills, consciousness, and good values in working area. This article aimed to find out the way 
for preparing students before entering the justice system. Thismakes the study of law educational system 
adjusted from abroad in order to find out the appropriate way of teaching – learning process in Thailand 
by studying the document, kegal provisions, textbooks, articles, dissertations, and websites. It was found 
that the best way of teaching – lerning process is interactive method especially learning by doing. 
Moreover, teachers should focus on the role of lawyers in order to be fair and service – minded for the 
society before graduation. 
 

Keywords:  Education, Law 

                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
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บทน า 
 จากการค้นคว้าเรื่องการศึกษาวิชากฎหมายในประเทศไทยและในต่างประเทศพบว่า การศึกษาวิชากฎหมายอาจแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ช้ัน ได้แก่ ช้ันการศึกษาวิชากฎหมายในมหาวิทยาลัย และช้ันการศึกษากฎหมายโดยองค์กรวิชาชีพ 2 กล่าวคือ 
การศึกษาวิชากฎหมายในมหาวิทยาลัยจะให้ความรู้ทางกฎหมายแก่นักศึกษาจนมีความพร้อมที่จะไปเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเอง 
ส่วนการศึกษาอย่างหลังเพื่อไปประกอบวิชาชีพกฎหมาย เช่น ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ หรือทนายความนั้น เป็นคนละแบบ
กับการศึกษาวิชากฎหมายในมหาวิทยาลัย แต่เป็นการศึกษาที่จะท าให้นักศึกษามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะไปประกอบวิชาชีพ
กฎหมายได้ อย่างไรก็ตามบทความนี้จะกล่าวถึงแต่เพียงช้ันการศึกษาวิชากฎหมายในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น นิติกร ต ารวจ ที่ปรึกษากฎหมาย ข้าราชการ อาจารย์ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง 
พนักงานฝ่ายกฎหมาย พนักงานฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 สภาพปัญหาที่มักเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานนั้นคือการละเมิดสิทธิของประชาชน อันเนื่องมาจาก
ปัจจัยหลายประการ กล่าวคือ โครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเป็นแบบศูนย์รวมอ านาจ จึงอาจถูก
แทรกแซงจากการเมืองได้ง่าย ท าให้การบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมขององค์กรที่เกี่ยวข้องขาดความโปร่งใส มี
การทุจริต มีการปฏิบัติงานแบบสองมาตรฐาน3 มีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในสังคมและปัญหาอีกต่าง ๆ 
มากมาย ประการต่อมาคือเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมขาดการปลูกฝังเรื่องสิทธิมนุษยชนท าให้ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเท่าที่ควร ประชาชนจึงไม่สามารถ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างต่อเนื่อง รวดร็ว และเป็นธรรม และในประการส าคัญพบว่าการจัดหลักสูตรการเรียนการ
สอนในสายวิชาชีพกฎหมายตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีส่วนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่กล่าวมาอยู่ไม่น้อย ทั้งนี้เป็นเพราะ
สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตร์มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตเพื่อป้อนบุคลากรเข้าสู่สายงานในกระบวนการยุติธรรม
โดยตรง แต่ยังพบว่าในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยยังไม่เอื้อต่อการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้รอบด้าน มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีส านึกของความยุติธรรม อีกทั้งยังไม่สามารถคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ได้เท่าที่ควร เนื่องจาก
โครงสร้างหลักสูตรนั้นเน้นเนื้อหาที่เป็นรายวิชากฎหมายเป็นหลัก มีการเรียนการสอนวิชากฎหมายกันอย่างเข้มข้นโดยไม่มี
ความเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องเท่าที่ควร อีกทั้งโครงการหรือกิจกรรมที่จะมาช่วยสนับสนุนการปลูก
จิตส านึกรักความยุติธรรมยังค่อนข้างมีน้อย ในทางกลับกันความต้องการของผู้เรียนก็ไม่ได้ประสงค์จะเข้าสู่สายงานวิชาชีพ
กฎหมาย เช่น ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ หรือทนายความ เพียงอย่างเดียว ซึ่งหลายคนเพียงต้องการท างานที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น ส่วนผู้ประกอบการเอกชนหรือผู้ใช้บัณฑิตในห้างร้านบริษัทต่าง ๆ ก็ต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถรอบด้านทั้ง
ทางด้านกฎหมายและด้านอื่นประกอบกันอีกด้วย ท าให้ในการท างานบางครั้งอาจเกิดปัญหาที่มาจากการขาดความเช่ือมโยง 
ขาดทักษะในการท างาน รวมไปถึงการขาดจริยธรรมของการเป็นนักกฎหมายด้วย จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงก่อให้เกิดความ
จ าเป็นที่จะต้องศึกษาและทบทวนถึงการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาระบบการศึกษากฎหมายใน
ประเทศไทยต่อไป 
 ซึ่งในส่วนของภาครัฐเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจจากการเกิดปัญหาดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม
คณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาบุคลากร
ในกระบวนการยุติธรรมตามมติคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 
2559 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) เสนอ
สาระส าคัญของแนวทางการเตรียมบุคลากรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม มี 2 แนวทาง ดังนี้ 

                                                           
2 กรรณภิรมย์ โกมาลชุน. (2557). บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเร่ือง “การศึกษาวิชากฎหมายและองค์กรวิชาชีพกฎหมายในต่างประเทศ” 

ทุนสนับสนุนการวิจัยของส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.), พ.ศ. 2558. 
3 คณะท างานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขแก่คนในชาติ. 2557. กรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยด้านกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม. ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม. หน้า 1.  
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 (1) การเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งประกอบด้วย 
    1.1) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา และ  
    1.2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างจิตส านึกรักษาความยุติธรรม 
 (2) การพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งประกอบด้วย 
    2.1) การก าหนดให้มี “ค่านิยมร่วมกันของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม” 
    2.2) ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม4 
 ซึ่งในบทความนี้จะได้กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของแนวทางที่ 1 เกี่ยวกับเรื่องการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตก่อนเข้า
สู่การท างานในสายงานกระบวนการยุติธรรม เนื่องด้วยอยู่ในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์เพื่อเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมโดยตรงเท่านั้น  
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. หาต้นแบบการพัฒนาหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาจากของต่างประเทศเพื่อน ามาเปรยีบเทียบกับประเทศไทยที่ใช้
กันในปัจจุบันพร้อมกับเสนอแนะแนวทางเพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อไปในอนาคต 
 2. ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย  
 โดยทั้งนี้ หากสามารถหาต้นแบบและแนวทางที่เหมาะสมได้ จะท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางด้านความรู้
ความสามารถ กล้าคิด ตัดสินใจ น าเสนอ รวมทั้งสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาภายใต้พื้นฐานการมีจิตส านึกรักความ
ยุติธรรมมากยิ่งขึ้นและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
 เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพจากการค้นคว้าเอกสารเป็นหลัก ประกอบกับตัวบทกฎหมาย ต ารา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ 
บทความ และข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ พบว่าการศึกษาวิชากฎหมายทั้งในและต่างประเทศแม้จะมีความแตกต่างกันอยู่
บ้างแต่ก็เป็นการจัดการเรียนการสอนภายใต้กรอบท่ีรัฐเป็นผู้ก าหนด ท้ังนี้ก็เพ่ือให้เกิดมาตรฐานในการศึกษานั่นเอง กล่าวคือ 
 1. แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2561 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบุคลากรและสร้างองค์ความรู้ในงานยุติธรรม กล่าวคือ บุคลากรในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ยังมีจ านวนไม่เพียงพอกับปริมาณความรับผิดชอบหรือจ านวนคดีที่เข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม ประกอบกับบุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ความเช่ียวชาญ ทักษะ จิตส านึกและค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน ท าให้ไม่
สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ศรัทธาเช่ือมั่น นอกจากนี้ ในการก าหนดนโยบาย แนวทางหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการบริหารงานยุติธรรมส่วนใหญ่ ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้และหลักฐานเชิงประจักษ์ ท าให้ไม่
สามารถพัฒนาและขบัเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมภายใต้พลวัตทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปัจจุบันให้ไปในทิศทางที่
ทันสมัย ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่มีนวัตกรรมหรือแนวทางใหม่ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเป็น
รูปธรรมและคุ้มค่า 

                                                           
4 http://www.oja.go.th/ ส านักงานกิจการยุติธรรม สืบค้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560. 

http://www.oja.go.th/%20สำนักงานกิจการยุติธรรม%20สืบค้น
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 แผนแม่บทนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในงานยุติธรรมให้มีความรู้ ทักษะ ความเช่ียวชาญและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน เป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตส านึกรักศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และการให้บริการ รวมทั้ง
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานยุติธรรมของประเทศ 
 และมีแนวทางด าเนินงาน คือ พัฒนากระบวนการสรรหาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบ ฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึงการใช้ภาษาเพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน หล่อหลอมบุคลากรให้มีคุณธรรม ค่านิยม และจิตส านึกรักศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ รวมทั้งสร้าง
กลไกติดตามประเมินผลจริยธรรมของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สนับสนุนสถาบันการศึกษาให้จัดท าหลักสูตรการเรียน
การสอน การวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และพัฒนาระบบฐานข้อมูล การศึกษาวิจัยด้านการ
บริหารงานยุติธรรมให้ทันสมัย สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
 2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
  แผนยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุดมศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน
และต่างประเทศ โดยภายใต้แผนงานการสร้างเครอืข่ายและการท าข้อตกลงในการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม โดย
โครงการที่ 3 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมให้กับนิสิต นักศึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัย  
 3. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
  โดยผลจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้ที่ท างานและต้องการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการท างานมีจ านวนมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ 
ปรับปรุงระบบการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีความใกล้เคียงกับ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ โดยหลักการส าคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คือ 1) เพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร 
การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนของอาจารย์ การเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้มั่นใจว่า
บัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวังได้จริง 2) เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารให้หน่วยงานและผู้ที่
เกี่ยวข้องได้เข้าใจและมั่นใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต 3) เพื่อให้เกิดความมั่นใจถึงผลผลิตสุดท้ายของการจัดการศึกษา คือ 
คุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวัง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจเป็นที่
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และเป็นคนดีของสังคม ช่วยเพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย 
คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนดและต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน ดังน้ี 
  (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่า นิยม 
การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ท้ังในเรื่องส่วนตัวและสังคม 
  (2) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการน าเสนอข้อมูล การ
วิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได ้
  (3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cogntive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ 
ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 
  (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 
หมายถึงความสามารถในการท างานเป็นกลุม่ การแสดงถึงภาวะผู้น า ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการ
วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง 
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  (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numeriaal Analysis, 
Communication and Informatio Technology Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถ
ในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 4. แนวคิดทักษะแห่งอนาคตใหม่การเรียนรู้ในศ๖วรรษที่ 21 
  สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากศตวรรษท่ี 20 และ 19 ระบบการศึกษาจึงต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้อง
กับภาวะความเป็นจริง โดยทักษะแห่งอนาคตใหม่นี้ ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยภาคส่วนท่ีเกิดจากวงการนอกการศึกษา ประกอบด้วย 
บริษัทเอกชนช้ันน าขนาดใหญ่ องค์กรวิชาชีพระดับประเทศ และส านักงานด้านการศึกษาของรัฐ รวมตัวและก่อตั้งเป็น
เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
  3 R ได้แก่ การอ่าน (Reading), การเขียน (Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 
  4 C ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking), การสื่อสาร (Communication), การร่วมมือ (Collaboration) 
และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศการสื่อสารและเทคโนโลยี และ
การบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ โดยระบบการส่งเสริมการเรียนรู้ใรศตวรรษที่ 21 นั้น เน้นมาตรฐานการเรยีนรู้ การ
ประเมินผลทักษะการเรียนรู้ หลักสูตรและวิธีการสอน การพัฒนาวิชาชีพ และบรรยากาศการเรียนรู้ ซึง่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 5. การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก (clinical legal education) 
  เป็นวิธีการสอนและการศึกษากฎหมายที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้ว
และประเทศที่ก าลังพัฒนา และทั้งที่เป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย Common Law และ Civil Law กล่าวได้ว่าการศึกษา
กฎหมายเชิงคลินิกเป็นการสอนทักษะของนักกฎหมาย ( lawyering skills) โดยใช้วิธีการสอนที่ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วม 
(interactive methods) โดยเฉพาะการเรียนรู้จากประสบการณ์หรือการเรียนรู้จากการลงมือท า นอกจากนี้การศึกษา
กฎหมายเชิงคลินิกยังมุ่งท่ีจะสอนและปลูกฝังความคิดในเรื่องบทบาทของนักกฎหมายในการสร้างความเป็นธรรมในสังคมและ
การให้บริการทางกฎหมายแก่ผู้ด้อยโอกาสโดยไม่คิดค่าตอบแทนให้กับนักศึกษาก่อนที่จะส าเร็จการศึกษาไปประกอบวิชาชีพ
นักกฎหมายอีกด้วย5 
 
ระบบการศกึษาวิชากฎหมายในต่างประเทศ 
 1. การศึกษากฎหมายในประเทศสิงคโปร์6  
  ในการประกอบวิชาชีพกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ นักศึกษาจะต้องศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่รัฐรับรองโดยได้
ระดับคะแนนตามที่ก าหนดและต้องสอบผ่าน Singapore Bar โดยในภาพรวมแล้วหลักสูตรมีเป้าหมายที่จะผสมผสาน
กฎหมายหลากหลายระบบและหลากหลายสาขาวิชา เป็นการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ มีความเป็นนานาชาติ และบูรณาการ
กับศาสตร์อื่น ๆ ประกอบกับมีวิชาเลือกค่อนข้างหลากหลาย โดยมีความเช่ือมโยงกับสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษา
เลือกตามความสนใจของตนเอง รวมถึงการศึกษาจากมุมมองในเชิงนโยบายเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงบทบาทการท างาน
ของกฎหมายในสังคมโดยมีเป้าหมายของการศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีความคิดในเชิงวิพากษ์ สร้างสรรค์ และค านึงถึงบริบทของ
โลกาภิวัฒน์ รวมถึงมีส านึกรับผิดชอบในบทบาทของตนในสังคม 
  นอกจากน้ีในบางมหาวิทยาลัยยังต้องการผลิตนักกฎหมายที่มีความรู้ด้าน (Holistic Lawyer) ที่สร้างประโยชน์
ให้แก่สังคม มีทักษะทางปฏิบัติที่ค านึงถึงบริบท สามารถคิดในเชิงบูรณาการกับศาสตร์อื่น โดยนักศึกษาต้องเรียนรายวิชาที่
ไม่ใช่กฎหมายแต่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายถึง ร้อยละ 30 ของหลักสูตร และการประเมินจะให้น้ าหนักครึ่งหนึ่งกับการมีส่วนร่วม

                                                           
5 พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์. 2012. AULJ Vol. III August. หน้า 19. 
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ในช้ันเรียน งานท่ีได้รับมอบหมาย การน าเสนอทั้งด้วยวาจาและการเขียน ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งจะให้น้ าหนักกับการสอบปลาย
ภาคเกี่ยวกับเนื้อหากฎหมาย 
  ในการนี้ การศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในประเทศสิงคโปร์ ส่วนใหญ่จะมีการแบ่งรายวิชาออกเป็น 
รายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาบังคับที่เป็นรายวิชากฎหมาย และรายวิชาเลือกที่ค่อนข้างหลากหลายแต่มีความเกี่ยวเนื่องกับ
กฎหมาย นอกจากนี้ยังมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษา อาเซียน การเงิน การบัญชี การฝึกงาน และการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย (Pro Bono) จ านวนถึง 80 ช่ัวโมง จึงเห็นได้ว่าประเทศสิงคโปร์ได้มีการจัดหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้รอบด้าน 
แม้จะไม่ปรากฏถึงกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างจิตส านึกรักความยุติธรรม แต่การที่นักศึกษาได้ออกไปฝึก
ประสบการณ์หรือการออกไปให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายให้แก่ประชาชนอาจถือได้ว่าเป็นการฝึกฝนและหล่อหลอมการปลูก
จิตส านึกที่ดีในการมีจิตอาสาหรือจิตส านึกในการรักความยุติธรรมได้อีกทางหนึ่ง ในบางมหาวิทยาลัยจึงก าหนดกิจกรรมเหล่านี้
ลงในหลักสูตรอย่างชัดเจนเพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้ปฏิบัติจริงก่อนที่จะส าเร็จการศึกษาไปประกอบอาชีพนักกฎหมายต่อไป 
 2. การศึกษากฎหมายในประเทศมาเลเซีย7 
  ในการประกอบวิชาชีพนักกฎหมายประเทศมาเลเซีย นักศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง
กฎหมายที่ได้รับการรับรอง และต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติที่เรียกว่า Pupillage เป็นระยะเวลา 9 เดือน จึงจะสามารถประกอบ
วิชาชีพนักกฎหมายได้ โดยมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีเป้าหมายส าคัญ คือ การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทาง
วิชาชีพ นอกจากน้ีการที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้จะต้องท ากิจกรรมให้บริการทางสังคม (Social Engagement) 
  นอกจากนี้ในบางมหาวิทยาลัยยังได้ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาไว้ด้วย เช่น นักศึกษาต้องมี
ความรู้ในภาคปฏิบัติ และความรู้ทางด้านกฎหมายทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับภาครัฐและภาคเอกชน สามารถน าความรู้ทางด้าน
กฎหมายมาปรับใช้ได้โดยค านึงถึงแง่มุมทางหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และประวัติศาสตร์ของกฎหมาย รวมตลอดถึงพัฒนาการ
ของสถาบันทางกฎหมายของชาติ สามารถคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ประเมินปัญหาในทางกฎหมาย และเสนอแนว
ทางแก้ไขที่ถูกต้อง รอบด้าน มีพื้นฐานเกี่ยวกับการร่างเอกสารและความเห็นทางกฎหมาย สามารถด าเนินการเจรจรต่อรอง 
สัมภาษณ์ รวมถึงการให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหา มีความสารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เฉียบแหลมในการตัดสินใจ 
และสามารถน าทักษะทางวิชาชีพกฎหมายมาใช้ได้อย่างเหมาะสม สามารถประกอบวิชาชีพกฎหมายได้อย่างเต็มความสามารถ
และมีประสิทธิภาพอันจะมีส่วนท าให้ความต้องการและเป้าประสงค์ของชาติบรรลุผลส าเร็จ ประกอบวิ ชาชีพกฎหมายโดย
ค านึงถึงจริยธรรมวิชาชีพ เรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นผู้น าที่สามารถรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการและมีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ 
  โดยทั้งนี้ หลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยประเทศมาเลเซีย จะมีการแบ่งโครงสร้างหลักสูตรไม่
แตกต่างจากประเทศสิงคโปร์มากนัก กล่าวคือ มีรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาบังคับ รายวิชาเลือก และที่เพิ่มเติมขึ้นมา คือ 
วิชาภาคปฏิบัติ กล่าวคือ วิชาฝึกงาน และศาลจ าลอง และนอกจากนี้ยังได้มีการก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาไว้
ในหลักสูตร เพื่อแสดงให้เห็นว่าบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยนอกจากจะมีความรู้ทางด้านวิชาการแล้วยังมีความสามารถใน
การท ากิจกรรมอื่น ๆ ได้อีก ซึ่งในมาตรฐานการเรียนรู้ดังกล่าวนี้ก็สามารถสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกของ
ความยุติธรรมได้เป็นอย่างดี  
 3. การศึกษากฎหมายในประเทศญี่ปุ่น8 
  เนื่องจากการศึกษาวิชานิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น ได้รับอิทธิพลจากระบบกฎหมายภาคพื้นยุโรป 
อีกทั้งเป้าประสงค์เชิงตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในการผลิตบัณฑิตและความคาดหวังของผู้เข้าศึกษาไม่ได้
มุ่งหวังโดยตรงไปยังวิชาชีพนักกฎหมาย ผู้จบการศึกษาส่วนใหญ่มุ่งเข้าท างานในหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน จนไป

                                                           
7 แหล่งเดิม. หน้า 29 – 33. 
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ถึงบางคนอาจเข้าสายงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกฎหมายอีกด้วย เช่นนี้รูปแบบการเรียนการสอน การจัดรายวิชา วิธีการวัดผลจึง
ไม่ได้มีความเฉพาะเจาะจงเพื่อบ่มเพาะนักศึกษาไปยังการสอบเพื่อเข้าสู่วิชาชีพกฎหมายแต่อย่างใด ซึ่ งหากนักคึกษาที่จะมุ่ง
ไปสู่วิชาชีพกฎหมายจะต้องไปศึกษาด้วยตนเองหรือมุ่งไปหาโรงเรียนติวหรือกวดวิชาโดยเฉพาะเจาะจง จึงเห็นได้ว่า
มหาวิทยาลัยมีส่วนน้อยมากท่ีจะเตรียมบัณฑิตเข้าสู่สายวิชาชีพกฎหมาย 
  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมประเทศญี่ปุ่น จึ งได้ปรับปรุงกระบวนการสร้างผู้
ประกอบวิชาชีพกฎหมาย โดยให้มหาวิทยาลัยเข้ามามีบทบาทมากยิ่งข้ึนโดยรับภาระในส่วนของการตระเตรียมบุคคลเข้าสู่สาย
วิชาชีพกฎหมาย มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นจึงได้โอกาสในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และยังได้
ก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ด้วย เช่น บัณฑิตต้องมีความสามารถในการเข้าใจประเดน็ปัญหาในทางกฎหมาย
กับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม บนพ้ืนฐานของแนวคิดโลกาภิวัตน์ มีความรู้ความเข้าใจที่เป็นรากฐานและพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การวางแผนและการบริหารองค์กรเกี่ยวกับประเทศหรือสังคม มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ที่
เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิจัยขั้นสูงหรือการประกอบวิชาชีพขั้นสูง มีความสามารถในการสื่อสาร การท าความเข้าใจใน
วัฒนธรรมที่แตกต่าง ความเข้าใจในบริบททางระหว่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ในการมีบทบาทช้ีน าในสังคม มีความสามารถใน
การฝึกฝนเรียนรู้ศึกษาค้นคว้า หรือการท างานประกอบอาชีพต่าง ๆ ด้วยตนเองและอย่างเป็นอิสระ เพื่อใช้ในการด าเนินการ
เพื่อบรรลุแผนการชีวิตของตนเองในอนาคต ทั้งนี้ได้จัดโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องโดยแบ่งรายวิชาออกเป็นหมวดวิชา
พื้นฐาน หมวดวิชาเอก กลุ่มวิชาเลือกซึ่งแบ่งไปตามกลุ่มวิชาต่าง ๆ เช่น กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและ
กฎหมายอาญา เป็นต้น 
  จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น ไม่ได้มีความแตกต่างจากการศึกษาของ
ประเทศอื่นเท่าใดนัก เพียงแต่ประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนาหลักสูตรเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมและจากการส ารวจ
ความต้องการของตลาดแรงงาน จึงท าให้หลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศญี่ปุ่นมีความทันสมัย สามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง กล่าวคือ หลักสูตรในมหาวิทยาลัยมี
หน้าที่ผลิตบัณฑิตไม่ว่าผู้เรียนมีความประสงค์มุ่งสู่สายวิชาชีพกฎหมายโดยตรงหรือไปประกอบวิชาชีพอื่นและเตรียมบ่มเพาะ
ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นให้แก่บุคคลผู้ประสงค์จะเข้าสู่วิชาชีพกฎหมายเพื่อส่งต่อให้แก่โรงเรียนวิชาชีพทางกฎหมายใน
ระดับบัณฑิตศึกษา (Law School) จากนั้นโรงเรียนวิชาชีพทางกฎหมายก็จะบ่มเพาะในขั้นต่อไปเพื่อน าบุคคลเหล่านี้เข้าสู่
สถาบันฝึกอบรมทางวิชาชีพของศาลสูงสุดต่อไป 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในประเทศไทยท้ังในอดีตและปัจจุบันมีการเน้นเนื้อหารายวิชากฎหมายอย่างเข้มข้น มี
วิชาเลือกไม่หลากหลายและไม่เช่ือมโยงกับสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องเท่าที่ควร จึงเห็นได้ว่าหลักสูตรไม่ได้เน้นให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้รอบด้าน อีกท้ังยังไม่ปรากฏกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างจิตส านึกรักความยุติธรรมให้แก่บัณฑิต จึงท าให้
เกิดเสียงสะท้อนจากสังคมเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างานที่ขาดการบูรณาการ แต่ในขณะเดียวกันหลักสูตรการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรีของประเทศไทยกลับมีภารกิจค่อนข้างมากในการผลิตบัณฑิต กล่าวคือ ต้องผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถทางด้านนิติศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม รักในคุณค่าของความยุติธรรม อีกทั้งยังต้องฝึ กฝนเพิ่มทักษะความ
ช านาญพิเศษเพื่อที่จะไปประกอบวิชาชีพ  
 ดังนั้นหลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศไทยควรมีความทันสมัย สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความต้องการของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมและตอ่เนื่อง ไม่ว่าผู้เรียนมีความประสงค์มุ่งสู่สายวิชาชีพกฎหมาย
โดยตรงหรือไปประกอบวิชาชีพอ่ืนต่อไป 
 โดยจากการรวบรมข้อมูลจะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านการศึกษานิติศาสตร์
ที่ได้มองมิติการปฏิรูปกฎหมายในส่วนของการศึกษาวิชานิติศาสตร์ว่าต้องมีการปฏิรูปในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการ
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พัฒนาการเรียนการสอน และการผลิตนักกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมตอบสนองความต้องการของ
สังคมผ่านการช้ีน าด้วยกระบวนการทางกฎหมายได้ ซึ่งคณะอนุกรรมการดังกล่าวได้ริเริ่มจัดให้มีการท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ (มคอ.1) ตามแนวทางการหารือกับผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ) ซึ่ง
ได้รับความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณบดีสถาบันการศึกษา ที่เปิดการเรียนการสอนนิติศาสตร์ จ านวน 11 
สถาบัน และได้มีการหารือในประเด็นดังกล่าวเรื่อยมา ซึ่งปัจจุบันได้รับการสนับสนุนและผลักดันจากคณาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ที่เห็นพ้องด้วยมาสืบสานต่อให้เป็นรูปธรรมและจัดท า (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชานิติศาสตร์ (มคอ.1) จนเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีลักษณะรายวิชา การศึกษากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในสังคมปัจจุบัน หรือที่
เรียกว่า “กฎหมายบ้านเมือง” (Positive Law) โดยมีเป้าหมายเพื่อท าความเข้าใจในเนื้อหาและสามารถปรับใช้กฎหมายกับ
ข้อเท็จจริงในสังคมในฐานะเป็นกฎเกณฑ์แบบแผน (Norm) ของสังคมซึ่งใช้เป็นมาตรฐานที่จะใช้ตัดสินว่าการกระท าอย่างใด
อย่างหนึ่ง ถูกหรือผิด วิชานิติศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ในเชิงคุณค่า จึงแตกต่างจากศาสตร์ในสาขาอื่น ๆ และด้วยหตุที่วิชา
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ในเชิงคุณค่าดังกล่าว บัณฑิตทางด้านกฎหมายจึงไม่เพียงจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในกฎหมายบ้านเมืองที่
ส าคัญและปรับใช้กฎหมายให้ถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น แต่ยังจะต้องเป็นผู้ที่ถึงพร้อมในทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
ความหนักแน่น มั่นคงในหลักการแห่งความยุติธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีความรับผิดชอบในวิชาชีพนัก
กฎหมาย กฎหมายจึงเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเปลี่ยนแปลงของบริบทแวดล้อมดังกล่าว  และการศึกษาวิชา
นิติศาสตร์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหากฎหมายอย่างถ่องแท้ นักศึกษากฎหมายต้องเป็นผู้มีความรู้เบื้องต้นในศาสตร์ด้าน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา ทฤษฎีการเมือง เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา รวมถึงศาสตร์ทางด้าน
ภาษา อย่างเพียงพอที่จะบูรณาการกับวิชานิติศาสตร์ได้ ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถปรับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง จึงได้ก าหนด
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ 
 (1) มีความรู้ในกฎหมายพื้นฐานที่จ าเป็นและมีความส าคัญส าหรับการน าไปปรับใช้กฎหมายอื่น ๆ เพื่อศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้นไป หรือค้นคว้าวิจัย หรือในการประกอบวิชาชีพ  
 (2) สามารถใช้กฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 (3) มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
อย่างมีความเช่ือมโยงหรือบูรณาการกับศาสตร์อื่น 
 (4)  มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อชุมชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ รวมไปถึงมีจิตใจให้ความใส่ใจแก่บุคคลหรือ
สังคมที่เดือดร้อนหรือด้อยโอกาส 
 (5) มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น อย่างเกื้อกูล และเป็นกัลยาณมิตร 
 (6) มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็นในการประกอบวิชาชีพกฎหมายหรืออาชีพอ่ืนตามควรแก่กรณี 
 ดังนั้นหากมีการประกาศใช้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ (มคอ.1) ตามแนวทางดังกล่าวแก่
ทุกมหาวิทยาลัย จะท าให้เกิดเป็นมาตรฐานเดยีวกันในการผลิตบัณฑติที่พึงประสงค์ไดอ้ย่างแท้จริงโดยความรว่มมือของทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิตที่ในระยะหลังมีส่วนส าคัญในการก าหนดคุณสมบัติของบัณฑิตอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ทั้งการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา และสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างจิตส านึกรักษาความยุติธรรม จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. จัดให้มีการท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ (มคอ.1) ประกาศใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทุกมหาวิทยาลัย 
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 2. มีการก าหนดรายวิชาหรือกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างจิตส านึกรักความยุติธรรมลงไปในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ (มคอ.1) อย่างชัดเจน เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้ปฏิบัติจริงก่อนที่จะส าเร็จ
การศึกษา เช่น การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ท ากิจกรรมให้บริการทางสังคม 
 3. มีการจัดกิจกรรม อบรม สัมมนา ให้แก่อาจารย์ผู้สอน เพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันทุกมหาวิทยาลัย 
 4. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรจัดกิจกรรมนอกเวลาเรียนให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น งานบริการสังคมต่าง ๆ มี
การเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ผู้อื่น 
 5. ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการเช่ือมโยงกัน นักศึกษาจะได้เห็นภาพกว้าง ๆ เมื่อจบออกไป
ท างานจริงในอนาคต 
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